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يف حياتنا اليونية وعالقتها ببعض  دراسة علم الجينات وتطبيقاتها

 األنراض الوراثية يف نجتهعاتنا
 

 

 الملخص

يعد علم البيولوجيا يسمى بعلم الجينات 

المهمة جدا في حياة من العلوم الحديثة 

الكائنات الحية بصورة عامة، وفي حياة اإلنسان 

الجزئية أو ما بصورة خاصة، حيث انه العلم 

الذي يهتم بدراسة المورثات )الجينات( والوراثة 

وما ينتج عنه من تنوع في الكائنات الحية، مما 

لعلمية والعملية. ة يلعب دورا مهما في الحيا

ومكوناتها األساسية  ناقش هذا البحث الجينات

وهي ) الكروماتيد، الصبغي، والمورث( 

في  ةالجزئي ةاستخدامات علم البيولوجيو

حياتنا اليومية وارتباطه بعدة مجاالت اساسية 

ومهمة جدًا منها ما يتعلق بالمجاالت الزراعية، 

الصناعية، الطبية والبيئية. وأيضًا ناقش بعض 

الزمة داون، األمراض الوراثية الشائعة، مثل: مت

متالزمة مارفان، التليف الكيسي ومرض 

األنيميا المنجلية، وذكر نبذه عن كل مرض 

طرق بعض واعراضها وكيفية تشخيصها و

 .جهاعال

كلمات مفتاحيه: الجينات، أمراض وراثية، 

.مارفان منجلية، داون، متالزمة ، أنيميا

 

 

Summary 

Molecular biology or so-called 

genetics is a very important modern 

science in the life of living organisms 

in general, and in human life in 

particular, as it is concerned with the 

study of genes, genetics and 

subsequent the diversity of 

organisms. This research discussed 

the Molecular biology and their basic 

components such as chromatides, 

chromosomes and genes. Moreover, 

it's discussed the uses of 

microbiology in human daily life and 

its association with very important 

areas including those related to 

agricultural, industrial, 

environmental and medical sciences. 

This  study also mentioned the 

symptoms, diagnosis and the 

treatment methods of Down 

syndrome, Marfan syndrome, cystic 

fibrosis and sickle cell disease  

 

Keywords: Genetics, Genetic 

diseases, Syndrome, Anemia, sickle 

marfan.
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 المقدمة: 

ٖٓاى اختالف ٚتؿاب٘ وت أَٛض عسٜس٠ وت ايعامل اذتٟٝٛ ٚخرل َجاٍ ع٢ً شيو االختالف بؽت ايٓبات 

فٗٓاى اختالف ٚتؿاب٘ فع٢ً غبٌٝ االختالف ٜسضى ٚاذتٝٛإ ٚاإلْػإ ٚنصيو وت انتًُه١ ايٛاسس٠ 

ايها٥ٔ اذتٞ إٔ ٖٓاى اختالف وت ايطعِ ٚايطا٥ش١ ٚايؿهٌ بؽت نال َٔ ايتفاح ٚايدلتكاٍ ُٖٚا َٔ 

انتًُه١ ايٓبات١ٝ أَا َٔ سٝح ايتؿاب٘ فٓذس شيو ٚاضشا وت تؿاب٘ األبٓا٤ يآلبا٤ وت يٕٛ ايعٝٓؽت ٚطٍٛ 

ٌتٗطٟ، ٚنٌ ٖصا ٜفػط إٔ ايٛضاث١ تًعب زٚض ٖاَا وت سٝاتٓا، ٚقس ايكا١َ ٚبصف١ عاَ٘ وت ايؿهٌ اي

ؾٗس عًِ ايٛضاث١ اظزٖاضا ٚفتٛا غطٜعا َصٖال، ٚتؿعب ٖصا ايعًِ ٚتفطع عٝح أصبض نٌ فطع ٜهاز 

إٔ ٜهٕٛ عًُا َػتكال عس شات٘ ٚقتهٔ سصط األفطع ايط٥ٝػ١ٝ يعًِ ايٛضاث١ وت عًِ ارت١ًٝ ٚايٛضاث١ 

١ ايه١ُٝ ٚايٛضاث١ ايته١ٜٝٓٛ ٚايٛضاث١ اإلؾعاع١ٝ ٚنصيو ايطفطات ايػٝهٛيٛد١ٝ ٚايٛضاث

َٔ سٝح إْ٘ فػط أؾٝا٤ نجرل٠ َُٗ٘ وت عًِ األَطاض ناْت  ٛضاث١ٚاغتدساَاتٗا. ٚتأتٞ أُٖٝ٘ عًِ اي

غرل َفػط٠ يس٣ ايعًُا٤ َجٌ ايًٛنُٝٝا، ايػهطٟ، ضػىت ايسّ، ع٢ُ األيٛإ، يٕٛ ادتًس ،...اخل، 

 .]33[هٓٛيٛدٝا باألَطاض ايٛضاث١ٝ ٚعالق١ ايب١٦ٝ ٚايت

 تاريخ علم الجينات 

ع٢ً َط ايعصٛض نإ ايكسَا٤ ٜتعإًَٛ َع ٖصا ايعًِ سٝح ٜػتعًُٕٛ ايػالالت انتدتًف١ َٔ 

ايٓبات ايٛاسس يتٗذٝٓٗا ٚاغتٓبايت ْتا٥ر أفطٌ سٝح اِْٗ قاَٛا بعضاع١ ْٛع َٔ ايٓباتات وت اَانٔ 

ٚاسسا  هتا ٜجبت أْٗا َٔ ْٛع ٚاسس، َٚٔ ٖصٙ ايتذطب١ عطف ايعًُا٤  شتتًف١ ٚاْتذت ٖصٙ ايٓباتات ظضعًا

.  ]3[َٚا ٜٓتر عٓ٘ َٔ تٓٛع ايها٥ٓات اذت١ٝ  والوراثة عًِ ادتٝٓات بأْ٘ ٖٛ ايعًِ ايصٟ ٜسضؽ ادتٝٓات

َباز٨ تٛضٜح ايصفات َػتدس١َ َٓص ايكسّ يتشػؽت احملصٍٛ ايعضاعٞ ٚحتػؽت ايٓػٌ يكس ناْت 

نُجاٍ عٔ شيو اذتصإ ايعطبٞ  اذتٝٛاْٞ عٔ ططٜل تعٜٚر سٝٛاْات َٔ غالي١ شات صفات دٝس٠

األصٌٝ سٝح نإ ايعطب ٜعاٚدٕٛ اذتصإ ٚايفطؽ األقٜٛا٤ يٝشصًٛا ع٢ً ْػٌ قٟٛ ٚاغتُطٚا بصيو 

 . عدل ايػٓؽت
ّ، سٝح قاّ ؿتطاقب١ ايصفات 5681ٖصا ايعًِ عاّ  انتؿفدل ايعامل غطٜػٛض َٓسٍ أٍٚ َٔ ٜعت

انتٛضٚث١ يًها٥ٓات اذت١ٝ ٚنٝف١ٝ اْتكاهلا َٔ اآلبا٤ اؾت األبٓا٤، ٚيهٓ٘ مل ٜهتؿف آي١ٝ ٖصا االْتكاٍ 

معينة من وهي متثل مناطق Genes) ) ورااتاملي توريث الصفات وه اييت تتِ عٔ ططٜل ٚسسات هتٝع٠ وت
سٝح قتجٌ ٖصا ايؿطٜىت تػًػٌ ٚسسات دع١ٝ٦ٜ تػ٢ُ ، (DNAالـحامض النووي الديوكسي ) شريط

، إٕ تطتٝب ٚتػًػٌ ٖصٙ ايٓٝهًٝٛتٝسات قتجٌ انتعًَٛات ايٛضاث١ٝ يصفات ايها٥ٔ النيكليوتيدات

 .]33[اذتٞ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%80DNA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%80DNA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 (: صورة توضيحية عن النيكليوتيدات1شكل )

)قاب١ً يًعس( "ٚسسات ايٛضاث١". ٖصا السٍت َٓسٍ إٔ ايها٥ٓات اذت١ٝ تٛضخ ايصفات بططٜك١ هتٝع٠ 

اَا ايتعطٜف . انتصطًض ٚايصٟ ال ٜعاٍ َػتدسَا ست٢ ٚقتٓا اذتاضط ُٜعس تعطٜفا َبُٗا ْٛعا َا يًذٝٓات

ٖٞ أْٗا دع٤ َٔ اذتُض ايٟٓٛٚ ايصٟ ٜطَع يًٛتٝف١ خ١ًٜٛ َع١ٓٝ  مورثةللايعًُٞ األنجط سساث١ 

 .]51[َعطٚف١ 

َتػرل أٟ اْ٘ قتهٔ إٔ ٜهٕٛ صػرلا أٚ نبرلا، ٚقس عتتٟٛ ٛ ٖ الحمض النوويٖصا ادتع٤ َٔ 

" تؿرل إؾت األدعا٤ َٔ اذتاَض ايٟٓٛٚ َٛضخإ ن١ًُ " .ع٢ً ايكًٌٝ أٚ ايهجرل َٔ األقػاّ ايفطع١ٝ

 انتطًٛب١ َٔ أدٌ ع١ًُٝ خ١ًٜٛ ٚاسس٠ أٚ ًٚتٝف١ ٚاسس٠، أنجط َٔ نْٛٗا تؿرل إؾت عٓصط َازٟ ٚاسس
َعؽت ٜطَع إؾت ْٛع َعؽت َٔ َٛضخ َٛضٚث٘ بطٚتؽت ٚاسس" ٚهلصا فإ نٌ ٚاسس،  َٛضخانتصطًض " ٜؿرل.

قتهٔ ٚضع غًػ١ً َٔ ايٓٝهًٝٛتٝسات َعا زٕٚ إٔ تؿهٌ دٝٓا )انتٓطك١ ايػرل  .ايدلٚتؽت وت ارت١ًٝ

ضَع١ٜ وت اذتُض ايٟٓٛٚ(، ـتاَا نٛضع زتُٛع١ َٔ األسطف بؿهٌ عؿٛا٥ٞ زٕٚ إٔ تؿهٌ 

ٌُ ظتب إٔ حتتٟٛ ع٢ً سطٚف، نُا ظتب إٔ حتتٟٛ كتٝع كت١ً َفٝس٠، َٚع شيو فذُٝع ادت

 .]33[ادتٝٓات ع٢ً ايٓٝهًٝٛتٝسات 
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 استخدامات علم الجينات 

يكس أصبض عًِ ادتٝٓات ثٛض٠ ع١ًُٝ ٚزل١ باضظ٠ َٔ زلات ايكطٕ اذتازٟ ٚايعؿطٕٚ، فتعسزت 

ٚتٓٛعت إصتاظات٘ ٚ زتاالت االغتفاز٠ َٓ٘ سٝح اْ٘ ٜػتدسّ وت ايطب، األغس١ٜ، ايب١٦ٝ، ايتهٓٛيٛدٝا 

ٜتعًل بعالز  ٚغرلٖا َٔ اجملاالت ايع١ًُٝ اذت١ٜٛٝ، ٚسككت بصيو ايعسٜس َٔ ايفٛا٥س ٚاإلصتاظات َٓٗا َا

األَطاض ايٛضاث١ٝ ٚإْتاز األز١ٜٚ ٚنصيو ٜػتدسّ وت دٛاْب تطٜٛط ايب١٦ٝ ٚحتػؽت انتٓتذات ايػصا١ٝ٥ 

]31[. 

  في المجال الطبي 

إٕ تطبٝكات عًِ ادتٝٓات قس أسسثت تكسًَا نبرلًا وت زتاٍ ايطعا١ٜ ايصش١ٝ َٔ سٝح  

ز انتٓتذات ايصٝسال١ْٝ، سٝح بًػت ايتؿدٝص ايسقٝل يألَطاض ٚنصا وت ادتاْب ايعالدٞ ٚإْتا

َٓتر َٔ َٓتذات  373َطنب ، نُا ال ٜعاٍ ست٢ ايّٝٛ أنجط َٔ  531انتٓتذات ايصٓاع١ٝ أنجط َٔ 

َطض  033ايتهٓٛيٛدٝا اذت١ٜٛٝ ايسٚا١ٝ٥ حتت ايتذاضب ايػطٜط١ٜ، ٖٚٞ أز١ٜٚ ٚيكاسات ألنجط َٔ 

 .]35[ٚاالٜسظ ٚغرلٖا َٔ أَطاض ايػططإ ٚارتطف ايٛضاثٞ ٚأَطاض ايكًب ٚايػهط 

 5376َػ٦ٍٛ عٔ إْتاز األْػٛيؽت. ٚ وت ايعاّ  َٛضخـتٍهٔ ايعًُا٤ َٔ ععٍ أٍٚ  5373ففٞ عاّ  

ُأْؿ٧ وت اصتًذلا أٍٚ َصٓع إلْتاز األْػٛيؽت  5360مت إْتاز أٍٚ أْػٛيؽت بؿطٟ َٔ ايبهترلٜا. ٚوت عاّ 

تػٜٛك٘ َٔ عًِ ادتٝٓات ٖٚٛ يكاح سٝٛاْٞ  باغتدساّ عًِ ادتٝٓات. ٚ وت ْفؼ ايعاّ ًتٗط أٍٚ َٓتر ٜتِ

 .]00[ضس اإلغٗاٍ 

أـٔ اإلصتاظات ٚايتطبٝكات ايسٚا١ٝ٥ ٚايعالد١ٝ يًٗٓسغ١ ايٛضاث١ٝ وت زتاٍ ايطب ازت اؾت إْتاز 

َطنب رتفض َػت٣ٛ ايهٛيػذلٍٚ، ٚأٜطا إْتاز يكاسات ضس ايفرلٚغات ٚايبهترلٜا ٚايطفًٝٝات 

ٗاب ايهبسٟ. نُا مت إْتاز عسز َٔ اهلطَْٛات يعالز بعض األَطاض َجٌ انتالضٜا ٚزا٤ ايهًب ٚااليت

َجٌ َطض ايكعّ ايٛضاثٞ ايٓاتر عٔ ْكص اهلطَْٛات  باإلضاف١ إؾت إْتاز ٖطَْٛات يعٜاز٠ إزضاض ايًػت 

 .]33[ٚغرلٖا َٔ ايعالدات ٚ انتػتشططات ايطب١ٝ ٚ ايسٚا١ٝ٥ 

ٝٓات وت ايطب قس أزتت إؾت ْؿ٤ٛ َا ٜعطف ٚوت ٖصا اجملاٍ تؤنس ايسضاغات إٔ تطبٝكات عًِ ادت 

بايصٝسي١ٝ اذت١ٜٛٝ ٚاييت تتدص َٔ ايٓباتات نُصاْع يًُطنبات انتفٝس٠ يًصش١ ٚاإلْتاز ايسٚا٥ٞ، 

سٝح أْتر أٜطا يكاسات صاذت١ يألنٌ ُتٓتر وت ايٓباتات انتٗٓسغ١ دًٝٓٝا، سٝح جتط٣ ايسضاغات 

 . ]00[نتٛظ ٚايطُاطِ ٚحتًٜٛٗا إؾت يكاسات ٚايتطبٝكات يتطٜٛط بعض ارتططٚات ٚايفٛان٘ نا

َٚٔ ايتطبٝكات ايطب١ٝ اغتدساّ عًِ ادتٝٓات وت فشص األَطاض ايٛضاث١ٝ ٚايتػٝرلات غرل انتطغٛب١ 

فٝٗا ٚعالدٗا بادتٝٓات، ٚنصا حتًٌٝ اذتُض ايٟٓٛٚ سٝح مت إْتاز ايهٛاؾف ادت١ٝٓٝ اييت 

ا تًو ايهٛاؾف اييت تػتدسّ وت ايهؿف تػتدسّ وت تؿدٝص األَطاض اييت تصٝب ايفطز، َٚٓٗ
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عٔ ايها٥ٓات ايسقٝك١ انتػبب١ يإلٜسظ، ٖٚٞ تك١ٝٓ أنجط فعاي١ٝ يًهؿف عٔ انتطض قبٌ ًتٗٛض 

 .]35[أعطاض٘، ٚ نصيو يًهؿف عٔ ايػططإ وت ٚقت َبهط 
 في المجال الزراعي و البيئي 

َت١ اييت فتشت آفام   دسٜس٠ ٚ َتعسز٠ وت يكس سكل عًِ ادتٝٓات عسز َٔ اإلصتاظات اهلا

ايعضاع١ َٚهافش١ األَطاض ايٓبات١ٝ ٚحتػؽت ْٛع١ٝ احملاصٌٝ ٚوت اإلْتاز ايػصا٥ٞ. ٚتأتٞ 

تطبٝكات عًِ ادتٝٓات وت زتاٍ ايعضاع١ ٚايب١٦ٝ ٚ اإلْتاز ايػصا٥ٞ وت انتطتب١ ايجا١ْٝ تكطٜبًا بعس 

 ايتطبٝكات وت اجملاٍ ايطيب ٚاإلْتاز ايسٚا٥ٞ.

عٓسَا مت ختًٝل أٍٚ ْبات َٗذٔ،  5360دتٝٓات وت اجملاٍ ايعضاعٞ إؾت ايعاّ ٚتعٛز تطبٝكات عًِ ا

َٚٓس شيو ايٛقت أغِٗ عًِ ادتٝٓات بؿهٌ نبرل وت إظتاز آيٝات ٚ تكٓٝات دسٜس٠ ذتُا١ٜ ايب١٦ٝ 

ٚأٌْتُتٗا، فكس أصبض َٔ انتُهٔ إزخاٍ ايصفات انتطغٛب١ وت ْباتات احملاصٌٝ َجٌ َكا١َٚ األَطاض 

. يكس مت ]58[صيو َكا١َٚ اذتطاض٠، ٚانتًٛس١ ٚحتػؽت ايك١ُٝ ايػصا١ٝ٥ ٚظٜاز٠ إْتادٝت٘ ٚاذتؿطات ٚن

اذتصٍٛ ع٢ً َٓتذات ظضاع١ٝ أْتذت باغتدساّ عًُٝات ايتشٜٛط ايٛضاثٞ ٖٚٞ َا تعطف باألغص١ٜ 

تطٜٛط  انتعستي١ ٚضاثًٝا. ٜأتٞ وت َكس١َ ايتطبٝكات ٚايفٛا٥س يعًِ ادتٝٓات وت ايب١٦ٝ ايعضاع١ٝ تتًدص وت

احملاصٌٝ ايعضاع١ٝ، ٚإْتاز ْباتات َكا١َٚ يألَطاض ايفرلٚغ١ٝ، ٚإْتاز ْباتات َكا١َٚ يًشؿطات 

ْٚباتات َكا١َٚ نتبٝسات اذتؿا٥ـ، نُا عٌُ ايباسجؽت ع٢ً حتػؽت ْٛع١ٝ ٚإْتاز احملاصٌٝ ايعضاع١ٝ 

 باإلضاف١ إؾت إْتاز ْباتات شات خصا٥ص ٚق١ُٝ غصا١ٝ٥ فا٥ك١.  

ايتطبٝكات إؾت عسز َٔ اإلصتاظات وت زتاٍ ايتصٓٝع ايعضاعٞ، فتِ إْتاز عسز َٔ  ٚأزتت نٌ ٖصٙ 

. ٚنصا إْتاز اهلطَْٛات ٚاإلْعقتات يتشٌٜٛ ايٓؿأ إؾت غهط ]03[انتبٝسات اذت١ٜٛٝ انتكا١َٚ يًشؿطات 

إضاف١ إؾت إْتاز ايصبػات ايطبٝع١ٝ َٚهػبات ايٓه١ٗ ٚايطعِ ٚايطا٥ش١ ٚغرلٖا َٔ اإلصتاظات وت 

 .]58[اٍ ايتصٓٝع ايعضاعٞ زت

يكس عهػت ٖصٙ ايتطبٝكات ٚاإلصتاظات ْفػٗا وت زتاٍ اإلْتاز اذتٝٛاْٞ فتُهٔ ايباسجٕٛ َٔ  

إْتاز سٝٛاْات َعستي١ ٚضاثًٝا شات قسض٠ ع٢ً َكا١َٚ األَطاض خاص١ ايفرلٚغ١ٝ، ٚأٜطا إْتاز أغٓاّ شات 

ٟ ٚاغتدساّ اذتٝٛاْات ٚايٓباتات صٛف عايٞ ادتٛز٠، ٖصا باإلضاف١ إؾت إْتاز ايػُاز ايعطٛ

 .]06[ٚايبهذلٜا نُصاْع س١ٜٛٝ يتصٓٝع ايسٚا٤ 

يكس أسسخ عًِ ادتٝٓات تطٛضا نبرلا وت اجملاٍ ايعضاعٞ فدلظت إؾت ايٛدٛز َا ٜعطف ايعضاع١  

. ٚع٢ً صعٝس لتا١ٜ ]05[انتػتسا١َ نإسس٣ أِٖ ٚأبطظ ْتا٥ر ثٛض٠ عًِ ادتٝٓات وت ايكطاع ايعضاعٞ 

كس أغِٗ عًِ ادتٝٓات وت تكًٌٝ ٚختفٝض ايتًٛخ ايب٦ٝٞ َٔ خالٍ اغتدساّ تكٓٝات ايتشٜٛط ايب١٦ٝ ف

أْٛاع َٔ ايبهترلٜا ايٛضاثٞ إلْتاز  نا٥ٓات س١ٝ زتٗط١ٜ يتٌٓتٝف ايب١٦ٝ َٔ ايتًٛخ ع٢ً غبٌٝ انتجاٍ، 

سودوموناس" البكتيريا الطبيعية من نوع " َجٌ تعٌُ ع٢ً ايتٗاّ انتًٛثات ايٓفط١ٝ وت َٝاٙ ايبشاض

(Pseudomona) ]83[. 
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على تنقية المياه الملوثة بالمخلفات بكتيريا تعمل مع نباتات وفي هذا الجانب أيضا أنتجت  

ل فضالت مياه ليح( وايضا تعمل على تGeobacteمثل بكتيريا تسمى ب) و العناصر المشّعة

 .]02[المجاري 
 
  :في المجال الصناعي 

ٖٚطَٕٛ ايُٓٛ  األْػٛيؽت ٚارتُرل٠ إلْتاز ايسٚا٥ٝات َجٌ مت اغتػالٍ َصاْع ايبهترلٜا

انتػاعس٠ وت  تطٜبتٛفإَجٌ اٍ  ًكاساتٚاي( 0) ؾهٌ ( human growth hormone)ايبؿطٟ 

مت اختباض تطبٝكات أخط٣ تػتًعّ بهترلٜا   .إْتاز ايطعاّ )ايهُٝٛغؽت وت إْتاز ادتػت( ٚايٛقٛز

 َٗٓسغ١ د١ٝٓٝ تتطًب إدباض ايبهترلٜا ع٢ً أزا٤ َٗاّ خاضز زا٥طتٗا ايطبٝع١ٝ انتعطٚف١ َجٌ تٌٓتٝف

 . ْفاٜات ايهطبٕٛ

 

 (: صورة توضيحية عن هرمون النمو0شكل)

 صبغيوالكروماتيد وال مورثال

 .يصبػٞٚايهطَٚاتٝس ٚا ٛضخٜتهٕٛ عًِ ادتٝٓات َٔ ثالخ ضنا٥ع ٖٚٞ انت

 ال( مورثGens: ) 

ٖٛ ايٛسسات األغاغ١ٝ يًٛضاث١ وت ايها٥ٓات اذت١ٝ  فطُٔ ٖصٙ انتٛضثات ٜتِ تؿفرل  ٛضخانت

 . ]33[انتعًَٛات اهلا١َ يتهٜٛٔ أعطا٤ ادتٓؽت ٚايًٛتا٥ف ايعط١ٜٛ اذت١ٜٛٝ ي٘ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
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 مورث(: صورة توضيحية عن ال8شكل )

ٚوت بعض اذتاالت   (DNA)ايٛضاث١ٝ انتٛدٛز٠ وت اذتُض ايٟٓٛٚتتٛادس ادتٝٓات عاز٠ ضُٔ انتاز٠ 

 اتٖٞ اييت حتسز تؿهٌٝ ٚتطٛض ٚغًٛنٝات ٖصٙ ايها٥ٓ ادتٝٓات بايتايٞ فإٕ ٖصٙ  RNAايٓازض٠ وت

اييت ادتٝٓات تعع٣ يفٛاضم وت  اييت ٚنصيو ايفٛاضم ادتػس١ٜ ٚبعض ايفٛاضم ايٓفػ١ٝ بؽت األفطاز

حتتٌ َٛضعًا َعًٝٓا  DNA عطف باْٗا قطع١ َٔ إسس٣ غًػًيتٝفانتٛضخ  أَا. ]37[حتًُٗا ٖصٙ األفطاز 

يساخ١ً وت تطنٝبٗا ْٚٛعٗا ٚتطتٝبٗا، ٖٚٞ ا النيوكليوتيدات بعسزادتؽت ع٢ً ٖصٙ ايػًػ١ً ٚحتسز 

 ، ٚتٓتكٌ انتاز٠ ايٛضاث١ٝ َٔ دٌٝ آلخط خالٍ ع١ًُٝ]56[اب١ً يًتػرل ْتٝذ١ ايطفطات اييت قس حتسخ فٝٗاق
عٝح ٜهتػب نٌ فطز دسٜس ْصف َٛضثات٘ َٔ أسس ٚايسٜ٘ ٚايٓصف اآلخط َٔ ايٛايس ، التكاثر

أٚ  التعداءاآلخط. وت بعض اذتاالت قتهٔ يًُاز٠ ايٛضاث١ٝ إٔ تٓكٌ بؽت أفطاز غرل أقطبا٤ بعًُٝات َجٌ 

 .]02[لفيروسات ا  عٔ ططٜل
ٚانتٛاز اذت١ٜٛٝ  واإلنزيمات البروتينات ٚبؿهٌ أغاغٞ حتٟٛ انتٛضثات انتعًَٛات األغاغ١ٝ يبٓا٤

ايالظ١َ يبٓا٤ أعطا٤ ادتػِ، ٚإْتاز انتٛاز )ايدلٚتٝٓات ٚاإلْعقتات( وت األعطا٤ انتدتًف١ يتكّٛ 

 بًٛتا٥فٗا.
 
   :الكروماتيد 

ٜتهٕٛ َٔ  ،نواة الخلية َطاعف وت صبػٞعطف ايعًُا٤ ايهطَٚاتٝس بأْ٘ ْػد١ ٚاسس٠ َٔ 

ٜٚطتبىت ايهطَٚاتٝسإ ايؿكٝكإ ببعطُٗا   .(3) ؾهٌ  لجزء المركزيا ؾطٜطؽت ٚع٢ً قػِ ٜسع٢

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%28%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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ٚخالٍ انتطاسٌ األخرل٠ الْكػاّ ارت١ًٝ تٓفصٌ ٖصٙ ( السنترومير(  دع٥ُٝٗا انتطنعٜؽت ايبعض عٓس

 .]03[ايهطَٚاتٝسات عٔ بعطٗا طٛيٝا يتصبض نطَٚٛغَٛات فطز١ٜ 

 
 (: صورة توضيحية عن الكروماتيد4شكل )

 ال( صبغيChromosome) : 

 بأْ٘ سعَ٘ َٓط١ُ ايبٓا٤ ٚايذلنٝب ٜتهٕٛ َعٌتُٗا َٔ لتض ضاٜبٛظٟ ايصبػٞ عطف ايعًُا٤ 

 . وت ْٛا٠ ارت١ًٝ، ٜٚكع ايصبػٞ ]56[َٓكٛص األنػذؽت وت ايها٥ٓات اذت١ٝ 
 

 صبغي(: صورة توضيحية عن ال5شكل )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1
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ٖٚٞ عاز٠ ال تٛدس َٔ تًكا٤ ْفػٗا، ٚإفتا َعكس٠ َٔ ايدلٚتٝٓات اهلٝه١ًٝ، ٚقتتًو اإلْػإ 

ٚظٚز ٚاسس يتشسٜس ادتٓؼ )شنط أٚ أْج٢(، ػُٞ ظٚز د 00، َٓٗا  صبػٝاتظٚز َٔ اي 03سٛايٞ

 .]37[باإلضاف١ إؾت تٛاضخ صفات اآلبا٤، ٚنصيو ايصفات انتتعًك١ بايصش١ ٚغرلٖا 

 

 البصمة الوراثية وبعض التطبيقات عليها

ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٞ أسس ٚغا٥ٌ ايتعطف ع٢ً ايؿدص عٔ ططٜل َكاض١ْ َكاطع َٔ اذتُض 

( ٚتعتدل ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ أِٖ تكسّ يًبؿط١ٜ ضُٔ زتاٍ DNA)ايٟٓٛٚ ايطاٜبٛظٟ َٓكٛص األنػذؽت

 .]8[ايبشح ادتٓا٥ٞ ٚوت إثبات األب٠ٛ ْٚفٝٗا 

غٛف ْتططم إؾت اذتسٜح عٔ أٍٚ تطبٝل َٔ تطبٝكات ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ ٖٚٛ إثبات األب٠ٛ ْٚفٝٗا. 

اجملتُع ٚع٢ً  قط١ٝ اثبات األب٠ٛ ٖٞ قط١ٝ خطرل٠ ٚسػاغ١ تذلتب عًٝٗا ْتا٥ر نبرل٠ تؤثط ع٢ً

ايعالقات االدتُاع١ٝ، يصيو عًُت ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ ٚايكإْٛ ع٢ً سس غٛا٤ ع٢ً سفٍت األْػاب َٔ 

ايطٝاع ٚايهصب ٚايتعٜٝف ٚدعٌ ثبٛت ايٓػب سكا يًٛيس ٜسفع ب٘ ْفػ٘ َٔ ايطٝاع ٚسكا ألَ٘ تسضأ ب٘ 

زْؼ ٚال ضٜب١ ٚست٢ تب٢ٓ عٔ ْفػٗا ايفطٝش١  ٚايعاض ٚسكا ألبٝ٘ عتفٍت ب٘ ْػب١ ٚيسٙ ي٘ عٔ نٌ 

األغط٠  ٚتٛدس ايكطاب١ ع٢ً اغاؽ َتؽت ٜطبىت أفطازٖا بطابط١ ق١ٜٛ َت١ٓٝ َٔ زّ ٚاسس ٚاصٌ َؿذلى 

]57[. 

بعس إٔ حتسثٓا عٔ قط١ٝ اثبات األب٠ٛ ْٚفٝٗا ٚأ١ُٖٝ ٖصٙ ايكط١ٝ ،غٛف ْتشسخ عٔ ايتطبٝل 

 ايجاْٞ ٖٚٞ قط١ٝ اثبات ادتاْٞ ٚايتعطف ع٢ً َطتهب ادتطقت١.

تػتدسّ تك١ٝٓ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ وت حتًٌٝ ايعٝٓات ادتٓا١ٝ٥ يتشسٜس ايؿدص انتؿتب٘ فٝ٘ وت دطا٥ِ 

ايكتٌ ٚاالغتصاب، ٚشيو َٔ خالٍ تطابل بصُت٘ ايٛضاث١ٝ َع ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ اييت تٓبجل َٔ اآلثاض 

بكع١ يػا٥ٌ َٟٓٛ أٚ ايبٝٛيٛد١ٝ انتٛدٛز٠ ؿتػطح ادتطقت١ )اذتازخ( أٚ َٔ اجملين عًٝ٘ َجٌ ْكط١ زّ أٚ 

 ايؿعط انتٓعٚع ظصٚضٙ أٚ ايًعاب أٚ ادتًس أٚ ايعٌتاّ أٚ خالٜا آز١َٝ أخط٣.

نٌ دطقت١ تذلى ٚضا٤ٖا َٔ ايسال٥ٌ ٚايعالَات َا ٜتٛصٌ ب٘ إؾت َعطف١ ايفاعٌ َُٗا ساٍٚ 

ؾت اجملطَٕٛ طُؼ َعامل ادتطقت١ ٚإخفا٤ آثاضٖا، ٚقس أثبتت ادتطا٥ِ ايع١ًُٝ انتددل١ٜ ايتٛصٌ إ

 اجملطَؽت بٛاغط١ ايكطا٥ٔ انتاز١ٜ اييت ختًف ادتطقت١.

ٚقس اجتٗت ايسضاغات اذتسٜج١ إؾت إٔ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ هلا َا قتهٓٗا َٔ ايتعطف ع٢ً ادتطقت١ 

 .]08[ٚنؿف َطتهبٝٗا َٔ خالٍ اآلثاض انتاز١ٜ اييت تطنٗا ادتاْٞ وت َػطح ادتطقت١ 

اييت َٔ بٝٓٗا َا ٜػاِٖ وت ايهؿف عٔ دطا٥ِ ايكتٌ، ٚهلصا غٓتعطض يتشًٌٝ ٖصٙ اآلثاض انتاز١ٜ 

 َٚٓٗا َا ٜػاِٖ وت ايهؿف عٔ دطا٥ِ االغتصاب ٚايعْا.

إٕ ٚدٛز ايؿعط وت َهإ ادتطقت١ ٜػاعس ع٢ً تفػرل َالبػاتٗا ٜٚػاعس احملكل وت ادتطقت١ ع٢ً 

٢ ايفاعٌ نتا غتتص َعطف١ ْٛع٘ ٚعالقت٘ بادتطقت١. ٚيًؿعط خاص١ٝ عذٝب١ وت ايتعطف ع٢ً ادتطقت١ ٚعً
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ب٘ َٔ صف١ االيتصام باألدػاّ ايصًب١ هتا ٜػتٛدب احملافٌت١ ع٢ً ع١ٓٝ ايؿعط ست٢ تبك٢ ع٢ً 

. ٚإٕ األَانٔ اييت قتهٔ ايعجٛض ع٢ً ايؿعط وت َػطح ادتطقت١ إَا ]0[طبٝعتٗا اييت ٚدست عًٝٗا 

ٚانتكا١َٚ، ٚقس ٜٛدس فٛم دػِ اجملين عًٝ٘ أٚ ادتاْٞ. أٚ حتت األًتافط خصٛصا وت دطا٥ِ ايعٓف 

أٜطا وت ٜس اجملين عًٝ٘ ٚخاص١ وت ادتطا٥ِ اييت تهٕٛ َصشٛب١ ؿتكا١َٚ َٔ اجملين عًٝ٘، ٚقتهٔ 

 .]08[إٔ تٛدس آثاض ايؿعط وت األزٚات اييت اغتدسَت وت اضتهاب ادتطقت١ ٚخاص١ وت دطا٥ِ ايكتٌ 

غرل َػٓٔ أٚ ؾطٜىت ٜٚتِ ضفع ايؿعط ٚايتشفٍت عًٝ٘ وت َهإ اذتازخ بٛاغط١ ضفع٘ ؿتًكىت 

الصل ٖٚٛ باذتاي١ اييت ٚدس عًٝٗا غٛا٤ نإ ًَٛثا بايسّ أٚ انتين أٚ أٟ ْٛع َٔ ايعٜٛت أٚ األصباغ، 

ٚتٛضع ايع١ٓٝ وت أْبٛب اختٝاض ظدادٞ ٌْتٝف يٝتِ اختباضٙ ٚحتًًٝ٘ باغتدساّ اذتُض ايٟٓٛٚ َٔ أدٌ 

ايؿعط ايصٟ سصٌ  عًٝ٘ وت  حتسٜس صاسب ايؿعط، عٝح ْكّٛ بتشسٜس اذتُض ايٟٓٛٚ َٔ خالٍ

َػطح اذتازخ، ٜٚتِ حتسٜس اذتُض ايٟٓٛٚ يعٝٓات َٔ ؾعط األؾداص انتؿتب٘ فِٝٗ، َٚكاض١ْ شيو 

َع اذتُض ايٟٓٛٚ يًؿعط انتطبٛيت وت َػطح اذتازخ ع٢ً حتسٜس صاسب ايؿعط. ٚبتشًٌٝ عٝٓات 

عٗا، ٚنصيو قتهٔ ايؿعط قتهٔ ايتعطف ع٢ً نجرل َٔ اجملطَؽت وت دطا٥ِ ايكتٌ ؿتدتًف أْٛا

ايتعطف ع٢ً أْٛاع ادتطٚح ٚحتسٜس األزا٠ انتػتدس١َ وت إسساثٗا، ٜٚػاعس أٜطا حتًٌٝ عٝٓات ايؿعط 

وت ايتفطٜل بؽت فتش١ ايسخٍٛ ٚفتش١ ارتطٚز وت إصابات األغًش١ ايٓاض١ٜ وت ساي١ اإلطالم َٔ َػافات 

ف ايٓاض ٚغرلٖا َٔ اذتٛازخ اييت قطٜب١ سٝح صتس غايبا سطم أٚ دع٤ َٔ ايؿعط سٍٛ فتش١ زخٍٛ َكصٚ

 .]35[قتهٔ ايتعطف إيٝٗا عٔ ططٜل حتًٌٝ عٝٓات ايؿعط 

 

 تحليل آثار الدم عن طريق البصمة الوراثية:

تعتدل ايبكع ايس١َٜٛ َٔ أِٖ األزي١ وت ايتشكٝل ادتٓا٥ٞ، سٝح إٔ هلا أ١ُٖٝ بايػ١ وت سٌ غُٛض 

ّ قس ٜعًل ع٢ً األؾٝا٤ أٚ ٜتصٌ بٗا بططم ايتٓاثط َعٌتِ ادتطا٥ِ ٚايتعطف ع٢ً اجملطّ ٌْٚتطا ألٕ ايس

فإٕ آثاضٙ تٓتؿط وت َٛاقع َتعسز٠ عٝح أْٗا قس تٛدس وت انتتِٗ ٚع٢ً َالبػ٘ ٚوت أًتافطٙ ٚقتهٔ إٔ 

تٛدس بانتالبؼ انتػػٛي١ سسٜجا أٚ َػطح اذتازخ َٚا ٜتصٌ ب٘ َٔ أَانٔ ٚخاص١ األضض١ٝ ٚادتسضإ 

قس تهٕٛ ع٢ً ٖصٙ انتٛاضع آثاض َػش١ حملاٚي١ ايتدًص َٔ انتتًٛثات  أٚ وت قطع األثاخ انتٛدٛز٠ سٝح

َٔ آثاض ايسَا٤ اييت عًكت ب٘، ٚقس ٜٛدس وت قٛاعس ايٓٛافص ٚقطع أيٛاح ايعداز انتهػٛض ٚضؿتا قس 

تٛدس ٖصٙ ايبكع ايس١َٜٛ ع٢ً ادتج١ َٚا عًٝٗا َٔ َالبؼ ٚحتت األًتافط أٚ وت األغًش١ ٚاآلالت اييت 

 .]3[اذتازخ أٚ وت إطاض ايػٝاضات اغتدسَت وت 

ٚقبٌ إٔ ٜتِ ضفع ٖصٙ ايبكع َٔ أدٌ إخطاعٗا يتشًٌٝ بايبص١ُ ايٛضاث١ٝ ظتب تصٜٛطٖا إلثبات 

سايتٗا ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٚدست عًٝ٘ ٚتطفع ٖصٙ ايبكع سػب اذتاي١ اييت ٚدست عًٝٗا فكس تهٕٛ داف١ 

عٝح قس ٜهٕٛ ثابت أٚ َتشطى،  ٚقس تهٕٛ غا١ً٥ ٚنصيو سػب طبٝع١ ايػطض ايصٟ ٚدست عًٝ٘

فإٕ ايططم ايع١ًُٝ يطفع ايبكع ايس١َٜٛ تتًدص فُٝا ًٜٞ: ايبكع ايػا١ً٥ ٜتِ ضفعٗا بٛاغط١ ايػشب 
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عكٔ ثِ تٛضع وت أْبٛب ايعٝٓات ٚحتفٍت بايجالد١ ٚتػًل بإسهاّ ٚتطغٌ إؾت انتعٌُ ادتٓا٥ٞ فٛضا 

بٛاغط١ قطع١ َٔ ايكطٔ بانتا٤ انتكطط أٚ ستًٍٛ انتًض ايفػٝٛيٛدٞ ٚتٛضع  ، أَا ايبكع ايططب١ تطفع]3[

ع٢ً ايبكع بٛاغط١ ًَكىت ست٢ ٜتِ شٚبإ ايبكع ٚاَتصاصٗا عٔ ايكطع١ مت تذلى يتذف ٚتطغٌ إؾت 

 انتعٌُ بعس شيو أَا ايبكع ادتاف١ َٔ أدٌ ضفعٗا تعتُس ع٢ً سذُٗا ٚأَانٔ تٛادسٖا.

١ٜ اييت ٚدست وت َهإ ادتطقت١ إؾت انتعٌُ ادتٓا٥ٞ ٜتِ حتًًٝٗا ٚبعس إضغاٍ ٖصٙ ايبكع ايسَٛ

َٚعطف١ اذتُض ايٟٓٛٚ ارتاص بٗا سٝح ٜكّٛ ايطبٝب ايؿطعٞ بتشًٌٝ ٚفشص اذتُض ايٟٓٛٚ يهٌ 

انتؿتب٘ فِٝٗ ٚإشا مت إظتاز بص١ُ اذتُض ايٟٓٛٚ ألسس انتؿتب٘ بِٗ تتطابل َع بص١ُ اذتُض ايٟٓٛٚ 

اييت ٚدست وت َػطح ادتطقت١ اعتدل ٖٛ ادتاْٞ ٚال قتهٔ ايتؿهٝو وت ٖصٙ يًًُٛثات ٚايبكع ايس١َٜٛ 

بإٔ ٖصٙ ايعٝٓات   533ايٓتا٥ر ايتش١ًًٝٝ ألٕ حتًٌٝ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ ٜعتدل ٚغ١ًٝ إثبات قاطع١ بٓػب١ %

 .]1[ايس١َٜٛ َصسضٖا ٖصا انتؿتب٘ فٝ٘ 

ٚبص١ُ اذتُض ايٟٓٛٚ تعتدل ٚغ١ًٝ إثبات ْٚفٞ َعا وت سؽت إٔ حتًٌٝ ايسّ تعتدل ٚغ١ًٝ ْفٞ فكىت 

ال إثبات. ٚتهُٔ األ١ُٖٝ ايف١ٝٓ يتشًٌٝ ايسّ بٛاغط١ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ وت َعطف١ ١ٜٖٛ ادتاْٞ خاص١ وت 

َٓٗا ٚشيو عٔ دطا٥ِ ايكتٌ. َٚعطف١ سطن١ ادتاْٞ ٚغًٛن٘ عٓس اضتهاب٘ دتطقت١ أٚ بعس االْتٗا٤ 

، نُا قتهٔ ]07[ططٜل زضاغ١ تػاقىت ٚاْتؿاض َػاض ايبكع ٚانتتًٛثات ايس١َٜٛ وت َهإ اذتازخ 

بٛاغط١ تطبٝل تك١ٝٓ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ إثبات ٚقٛع ادتطقت١ وت ساي١ اختفا٤ دػِ ادتطقت١ )ادتج١( 

عًٝ٘ ٚايتأنس َٔ ٚقٛع  ٚٚدٛز آثاض َٓٗا نايسَا٤ أٚ ايعٌتاّ إش قتهٔ إضداع ٖصٙ اآلثاض إؾت اجملين

ادتطقت١ بؿطيت ٚدٛز أؾداص قس قاَٛا باإلبالغ عٔ َفكٛزٜٔ ست٢ قتهٔ ايطدٛع إيِٝٗ ٚعٌُ 

 .]1[انتكاض١ْ 

 دورها في اكتشاف مرتكبي الجرائم عبر تحليل المني واللعاب: 

يكس ؾسزت ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ وت ٚغ١ًٝ إلثبات دطقت١ ايعْا ٚنصيو دطقت١ االغتصاب ٖٚتو 

عطض ٚنٌ ادتطا٥ِ اييت ـتؼ نطا١َ اإلْػإ ٚشيو رتطٛض٠ ٖصٙ ادتطا٥ِ ٚخطٛض٠ ايعكٛب١ وت سل اي

احملصٔ. ٚيهٔ انتطًٛب وت ايٓٗا١ٜ ثبٛت ادتطقت١ زٕٚ ايؿو ٚؿتا إٔ انتين ٚايًعاب َٔ أِٖ اآلثاض انتاز١ٜ 

ضٓا ٖٛ ايبص١ُ ، ٚؿتا إٔ انتٛضٛع األغاغٞ يعط]53[اييت تٛدس وت أَانٔ دطا٥ِ االغتصاب ٚايعْا 

ايٛضاث١ٝ ٚزٚضٖا وت انتؿاف دطا٥ِ االغتصاب ع٢ً غبٌٝ انتجاٍ اضتأٜٓا إٔ ْكّٛ بتشًٌٝ انتين ببص١ُ 

 اذتُض ايٟٓٛٚ )أٚال( ٚحتًٌٝ ايًعاب )ثاْٝا(.

ٚخالص١ ايكٍٛ فإٕ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ وت اجملاٍ ادتٓا٥ٞ أْٗا قط١ٜٓ ق١ٜٛ ٚال ٜكاّ بٗا سهِ 

ا قطا٥ٔ أخط٣. ٜٚهٕٛ إدطا٤ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ وت ٖصٙ ادتطا٥ِ بايٓػب١ ع٢ً اغتكالٍ َا مل تسعُٗ

يًُذاٍ ادتٓا٥ٞ إدطا٤ فٛضٜا تتدصٖا ايػًطات انتدتص١ غٛا٤ ضداٍ األَٔ أٚ ايٓٝاب١ ايعا١َ بؿهٌ 

غطٜع ست٢ ال تطٝع َعامل ادتطقت١ ٚتٓسثط آثاضٖا ْٗا٥ٝا زٕٚ ؾطيت اإلشٕ َٔ ايكطا٤ طانتا إٔ 

وت ْفؼ ايٛقت ختسّ ايعساي١ فال سطز َٔ إدطا٥ٗا بسٕٚ قطا٤، ٚقس ٜصٌ ٖٓاى َصًش١ عا١َ ٚ
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األَط إؾت ٖصا األخرل ٜٚط٣ ايكاضٞ ـتت ضطٚض٠ إلدطا٤ االختباض ايبٝٛيٛدٞ فٝأَط ب٘ َٔ تًكا٤ 

 .]07[ْفػ٘ يًتأنس َٔ ٚقا٥ع ايكط١ٝ انتططٚس١ أَاّ احمله١ُ 
 

 الوراثة والسرطان  

نُٝٝا٥ٝات ٚإؾعاعات أغبابا ١َُٗ يعٜاز٠ خطط اإلصاب١ بأْٛاع نجرل٠ تؿهٌ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ َٔ 

. ٚوت َعٌتِ اذتاالت فإٕ َفعٍٛ ٖصٙ ايعٛاٌَ ٜؤزٟ إؾت تهٜٛٔ ايػططإ وت أفطاز اتَٔ ايػططاْ

أصشا٤. ٚباإلضاف١ إؾت شيو فإٕ َعٌتِ انتطض٢ مل ٜطثٛا انتطض ٚال ٜٓكًْٛ٘ إؾت أطفاهلِ. ٚيصا فإٕ 

.   ٚبايطغِ َٔ شيو، فإٕ ٖٓايو بعض اذتاالت اييت ]35[ ٜعتدل َطضا وٚضاثًٝا ايػططإ بٛد٘ عاّ ال

َٔ ايػططإ تٛضخ بططٜك١ ْازض٠ تتأثط فٝٗا سػاغ١ٝ ايفطز يًػططإ بعٛاٌَ ٚضاث١ٝ ٜٚؿٌُ شيو أْٛاع 

هلا عالق١ بٛدٛز قاب١ًٝ نبرل٠  -َجٌ ْكص انتٓاع١ -َباؾط٠. ٚأٜطا عس٠ أَطاض ٚضاث١ٝ ْازض٠ دسا 

 صاب١ بايػططإ.يإل

ٚتٛدس أٜطا وبعض عٛاٌَ ٚضاث١ٝ مل ٜتِ فُٗٗا بططٜك١ ٚاضش١ تؤثط ع٢ً سػاغ١ٝ األفطاز ألْٛاع 

عسٜس٠ َٔ ايػططإ َجٌ غططإ ايجسٟ ٚايط١٥ ٚايكٛيٕٛ. ٖٚهصا، فإٕ خطط اإلصاب١ بايػططإ ألٟ 

 .]08[فطز قس ٜتشسز بايكاب١ًٝ ايٛضاث١ٝ ٚايتعطض يعٛاٌَ َػطط١ٓ بايب١٦ٝ 

 

 سرطانات موروثة

بايطغِ َٔ إٔ ايػططاْات انتٛضٚث١ ـتجٌ دع٤ا صػرلا َٔ ايٓػب١ اإلكتاي١ٝ ذتاالت ايػططإ، فإْ٘ 

ٜٛدس أْٛاع ٚضاث١ٝ ْازض٠ يًعسٜس َٔ ايػططاْات انتدتًف١. ٚوت َجٌ ٖصٙ اذتاالت، تٓتكٌ ايكاب١ًٝ يإلصاب١ 

ٚضاث١ٝ أخط٣ َجٌ يٕٛ ايؿعط أٚ ايعٕٝٛ. بانتطض َٔ اآلبا٤ إؾت ايٓػٌ ٚبصيو ٜٛضخ ايػططإ نأٟ صف١ 

ٚوت َعٌتِ اذتاالت تؤزٟ ايكاب١ًٝ انتٛضٚث١ إؾت اإلصاب١ بٓٛع ٚاسس )أٚ عسز قًٌٝ َٔ ايػططاْات( ٖٚصا ال 

 ٜٓطبل ع٢ً نٌ أْٛاع ايػططاْات بٛد٘ عاّ. 

ٓات ٚايططٜك١ اييت ٜٛضخ بٗا انتطض تؿرل إؾت إٔ ايكاب١ًٝ يإلصاب١ بايػططإ تتشسز بٛاغط١ دٝ

َفطز٠ تٓكٌ نصف١ ٚضاث١ٝ غا٥س٠ ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فإٕ ْصف األطفاٍ ايصٜٔ ِٖ َٔ ٚايسٜٔ أسسُٖا 

 .]30[ايكاب١ًٝ يًػططإ َٔ ايٛايس انتصاب  َٛضخَصاب )األب َجال و( غرلثٕٛ 

َٔ انتؤنس إِْٗ غٝصابٕٛ  ٛضخٚؿتا إٔ ٖصٙ صف١ ٚضاث١ٝ غا٥س٠ فإٕ األطفاٍ ايصٜٔ ٜطثٕٛ ٖصا انت

َٛضٚث١ َٔ ايٛايس٠ ايػرل َصاب١. َجٌ ٖصا  ؽتبايػططإ ست٢ وت ٚدٛز ْػد١ عاز١ٜ َٔ ْفؼ ادت

 ايػططإ انتٛضٚخ ٌٜتٗط َبهطا وت اذتٝا٠ ٚنجرلا َا تتهٕٛ أٚضاّ خبٝج١ أخط٣ وت األفطاز انتصابؽت.

ايطفٛي١. َٚجاٍ دٝس يصيو  ٌٜٚتٗط ايهجرل َٔ ايػططاْات انتٛضٚث١ نأَطاض ْازض٠ أثٓا٤ عُط

َطض ايبالغتَٛا ايؿبهٞ ٖٚٛ غططإ عٕٝٛ ٌٜتٗط وت األطفاٍ سٛايٞ ايجايج١ َٔ ايعُط. ٚايبالغتَٛا 

ايؿبهٞ َطض ٌٜتٗط وت ارتالٜا ايؿبه١ٝ وت ايعٕٝٛ أثٓا٤ تطٛض ادتٓؽت. ٚقتهٔ عالز ٖصا انتطض 
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ط٠ ٚهلصا فإٕ َعٌتِ األطفاٍ بٓذاح بٛاغط١ ادتطاس١ ٚاألؾع١ طانتا مت تؿدٝص٘ وت َطس١ً َبه

انتصابؽت ٜعٝؿٕٛ بعس ايعالز يٝهْٛٛا عا٥الت دسٜس٠. ٚبٓا٤ ع٢ً شيو فإْ٘ َٔ انتُهٔ زضاغ١ انتطض 

ايٛضاثٞ ؿتتابع١ تاضٜذ َجٌ ٖصٙ ايعا٥الت ٚتاضٜذ انتصابؽت ؿتطض ايبالغتَٛا ايؿبهٞ. ٚأًتٗطت ْتا٥ر 

ض َٛضٚخ أٚ نُطض ٌٜتٗط عٔ ططٜل ٖصٙ ايسضاغات إٔ انتطض ٌٜتٗط بإسس٣ ططٜكتؽت إَا نُط

ايصسف١ ايبشت١ زٕٚ عالق١ بايٛضاث١. ٚاألفطاز انتصابؽت عٔ ططٜل ايٛضاث١ ٜٓكًٕٛ انتطض يٓصف شضٜتِٗ 

ٚع٢ً ايعهؼ َٔ شيو فإٕ انتصابؽت بططٜك١ غرل ٚضاث١ٝ ال ٜٓكًٕٛ انتطض ألٚالزِٖ. ٚوت ساي١ انتطض 

َا ايؿبه١ٝ عاز٠ َا ٜعإْٛ َٔ عس٠ أٚضاّ وت نًتا بايٛضاث١ فإٕ َعٌتِ األطفاٍ انتصابؽت بايبالغتٛ

ايعٝٓؽت وت سؽت إٔ األطفاٍ انتصابؽت عٔ ططٜل ايصسف١ ٜعإْٛ َٔ ٚضّ ٚاسس وت إسس٣ ايعٝٓؽت فكىت. 

ٚباإلضاف١ إؾت شيو فإٕ األطفاٍ ايٛاضثؽت يًُطض ٜصابٕٛ باألَطاض عاز٠ عٓس غٔ َبهط٠ بانتكاض١ْ َع 

يصنط إٔ َطض ايبالغتَٛا ايؿبهٞ غرل َٓتؿط سٝح ٜؤثط ع٢ً سٛايٞ األطفاٍ اآلخطٜٔ. ٚادتسٜط با

 .]53[% َٔ كتٝع اذتاالت 33أيف طفٌ ٚقتجٌ انتطض بايٛضاث١ سٛايٞ  03فطز ٚاسس َٔ بؽت نٌ 

تٛدس غططاْات طفٛي١ٝ أخط٣ تٓكٌ بايٛضاث١ َجٌ غططإ ايه٢ً )أٚضاّ ًُٜٚع( ٖٚٛ أٜطا َطض 

آالف طفٌ. ٚنُا ٖٛ اذتاٍ وت  53ٚاسس َٔ بؽت نٌ  غرل َٓتؿط سٝح ٜؤثط ع٢ً سٛايٞ فطز

ايبالغتَٛا ايؿبهٞ، فإٕ انتطض٢ انتصابؽت بأٚضاّ ًُٜٚع ٜهْٕٛٛ أٚضاَا عسٜس٠ وت نًتا ايهًٝتؽت، 

 .]01[ٖٚهصا فإٕ ايػططاْات انتٛضٚث١ ـتجٌ دع٤ا  صػرلا  َٔ ايٓػب١ اإلكتاي١ٝ يػططإ غٔ ايطفٛي١ 

ع٢ً األْٛاع ايٓازض٠ اييت تٌتٗط وت غٔ ايطفٛي١، فٗٓاى أٜطا  أْٛاع ٚال تكتصط ايػططاْات انتٛضٚث١ 

َٛضٚث١ َٔ شتتًف ايػططاْات ايػا٥س٠ بؽت ايبايػؽت ؿتا وت شيو ناضغَٝٓٛا ايكٛيٕٛ ٚايجسٟ  ٚوت ٖصٙ 

 .]30[َٔ ايٓػب١ اإلكتاي١ٝ  بػٝطًا اذتاالت فإٕ األَطاض انتٛضٚث١ ـتجٌ أٜطا دع٤ًا

اال دٝسا يًٓٛع ايصٟ ٌٜتٗط بايٛضاث١ ٚأٜطا بايصسف١. ٚسٛايٞ ٚاسس وت ٜٚعتدل غططإ ايكٛيٕٛ َج

نٌ عؿطٜٔ أَطٜهٞ ٜصابٕٛ بػططإ ايكٛيٕٛ ايصٟ ٌٜتٗط بٓػب١ أع٢ً َٔ غططاْات غٔ ايطفٛي١ 

. َٚعٌتِ اذتاالت تٌتٗط عٔ ططٜل ايصسف١ ٚال تعتُس ع٢ً ايٛضاث١ ٚيهٔ ٖٓاى ]01[ؿتكساض أيف َط٠ 

طإ بايٛضاث١: أٚهلُا ْٛع َعطٚف دسًا ٖٚٛ األٚضاّ ايػس١ٜ ايٛضاث١ٝ. ٖصا ْٛعإ َٔ ٖصا ايػططإ ٌٜتٗ

 ٜٛضخ ع٢ً ؾهٌ صف١ ٚضاث١ٝ غا٥س٠.  -َجٌ ايبالغتَٛا ايؿبهٞ  -انتطض 

ٚخالٍ ايعؿطٜٔ عاَا األٚؾت َٔ سٝاتِٗ ٜهٕٛ األفطاز انتصابٕٛ انت٦ات َٔ األٚضاّ ايصػرل٠ وت  

ٖٓاى استُاٍ نبرل دسا إٔ ٖصٙ األٚضاّ أٚ ايعسٜس َٓٗا غٝتشٍٛ ايػؿا٤ وت انتداطٞ انتبطٔ يًكٛيٕٛ. ٚ

% َِٓٗ( ٜصابٕٛ بػططإ ايكٛيٕٛ سٍٛ غٔ 71إؾت أٚضاّ خبٝج١ يسضد١ إٔ َعٌتِ األفطاز )سٛايٞ 

اسس وت ٚاألضبعؽت إٕ مل تعاجل األٚضاّ ايصػرل٠. ٚتصٌ ْػب١ انتصابؽت ؿتطض األٚضاّ ايػس١ٜ ايٛضاث١ٝ 

. ٚثاْٞ ]01[% فكىت َٔ ايٓػب١ اإلكتاي١ٝ يػططإ ايكٛيٕٛ 3.1جٌ ٖصٙ ايٓػب١ نٌ عؿط٠ آالف فطز. ٚـت

 األْٛاع اييت تٌتٗط بايٛضاث١ ٖٛ غططإ ايكٛيٕٛ بسٕٚ ًتٗٛض ايعسز ايهبرل َٔ األٚضاّ ايصػرل٠ وت غؿا٤
ايكٛيٕٛ. ٚنُا ٖٛ اذتاٍ وت ايٓٛع األٍٚ فإٕ ايٓٛع ايجاْٞ َٔ انتطض ٌٜتٗط أٜطا  بٓػب١ بػٝط١. َٚٔ ثِ 
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% َٔ ساالت غططإ ايكٛيٕٛ تٌتٗط نُطض غرل 31فبايطغِ َٔ ٚدٛز ْٛعؽت ٌٜتٗطإ بايٛضاث١ ٜبسٚ إٔ 

  ٚضاثٞ.

ايًٝٛنُٝٝا ٚاايًُٝفَٛا َٚعٌتِ األْٛاع ايٛضاث١ٝ ايٓازض٠ األخط٣ َٔ ايػططاْات ؿتا وت شيو 

ٚايػاضنَٛا ٚانتٝالَْٛا ٚغططإ انتذ ٚناضغَٝٓٛات أعطا٤ أخط٣ بادتػِ تٓكٌ نصف١ ٚضاث١ٝ غا٥س 

. ٚعاز٠ تٓكٌ بايٛضاث١ ْعع١ طبٝع١ٝ يتهٜٛٔ غططإ ٚاسس َعؽت أٚ عسز قًٌٝ دسا َٔ ايػططاْات ]53[

 .]01[سز٠ َٔ األٚضاّ ٚيهٔ أسٝاْا تؤزٟ ٖصٙ ايٓعع١ انتٛضٚث١ إؾت تهٜٛٔ أْٛاع َتع

ٖٚهصا فإْ٘ تٛدس أْٛاع ٚضاث١ٝ َتعسز٠ َٔ غططاْات غٔ ايطفٛي١ ٚايبايػؽت، ٚوت نٌ ساي١ فإٕ 

 .]53[األَطاض انتٛضٚث١ تٓكٌ وت صٛض٠ دؽت ٚاسس عتٌُ َع٘ استُاٍ نبرل دسا يإلصاب١  ٖصٙ

 

 األمراض الوراثية:

(، ٜٚتِ DNAػٌ اذتُض ايٟٓٛٚ يًفطز )األَطاض ايٛضاث١ٝ ٖٞ اييت تٓؿأ ْتٝذ١ يًتػرل وت تػً

تٛاضخ ٖصا ايٓٛع َٔ األَطاض ألْٗا تتٛادس وت ارتالٜا ادتطث١َٝٛ َٔ ادتػِ ٖٚٞ ارتالٜا انتػؤٚي١ عٔ 

 ْكٌ انتعًَٛات ايٛضاث١ٝ َٔ االبا٤ إؾت األبٓا٤.

أٜطًا عٔ تػرلات وت اذتُض ايٟٓٛٚ  -وت بعض األسٝإ-قتهٔ إٔ تٓتر األَطاض ايٛضاث١ٝ 

 يًدالٜا ادتػس١ٜ، أٚ خالٜا أخط٣ وت ادتػِ غرل ارتالٜا ادتطث١َٝٛ.

 

 :ومه أكثر األمراض الوراثية اوتشارًا ما يلي

 :متالزمة داون 
اٚ انتػٛي١ٝ ٖٞ زتُٛع١ َٔ ايصفات ادتػس١ٜ ٚايٓفػ١ٝ  (Down syndrome)َتالظ١َ زإٚ 

يٛالز٠، ٚتعتدل َتالظ١َ زإٚ َٔ ايٓاجت١ عٔ َؿه١ً وت ادتٝٓات حتسخ وت َطس١ً  َبهط٠ َا قبٌ ا

أنجط انتتالظَات ؾٝٛعًا ٚأنجطٖا غٗٛي١ وت ايتعطف ع٢ً خصا٥صٗا ٖصا إضاف١ إؾت أْٗا َٔ أنجط 

انتتالظَات اييت سٌتٝت بايبشح ٚاالٖتُاّ، ٚيكس نإ أٍٚ َٔ سسز ٚتعطف ع٢ً ٖصٙ انتتالظ١َ ٖٛ دٕٛ 

دت١ٝٓٝ انتػبب١ يإلعاق١ ايعك١ًٝ. تؤثط ٖصٙ ، ٖٚٞ َعطٚف١ بأْٗا َٔ أنجط األغباب ا5688زإٚ عاّ 

انتتالظ١َ ع٢ً انتعامل ايُٓا١ٝ٥ ايط٥ٝػ١ٝ يًؿدص انتصاب بٗا، َٚٔ أنجط األغباب انتؤز١ٜ هلا ٖٛ َا 

 .]3[ 05 يًصبػٞ صبػٜٞعطف باغِ ايتجًٝح اي
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 : أوواع متالزمة داون

 ، وهي:الصبغياتهناك عّدة أنواع لمتالزمة داون، بحسب نوع الخلل الذي يحدث في 

  :التثلث الحادي والعشرين 

ايٛاسس ٚايعؿطٜٔ، فبساًل َٔ  صبػٖٞصا ايٓٛع ٖٛ األنجط اْتؿاضًا، ٜٚهٕٛ ارتًٌ وت تطاعف اي

ٕت عسز  يًُصاب بٗصا ارتًٌ ايصبػٝات إٔ ٜتطاعف َطتؽت نُا ظتب، ٜتطاعف ثالثًا، ٚبايتايٞ فإ

 .]03[، أٟ أنجط بٛاسس عٔ األؾداص ايطبٝعٝؽت صبػًٝاايٛضاثٞ ٖٛ غبع١ ٚأضبعؽت 

 ٖصا ايٓٛع ٖٛ ْازض دسًا، إش ٜصاب ب٘ سٛايٞ ٚاسس بانت١٦ َٔ زتٌُ : النوع الفسيفسائي

عتٌُ  َا ٓٗاُانتصابؽت ؿتتالظ١َ زإٚ، ٜٚتُجتٌ وت ٚدٛز ْٛعؽت َٔ ارتالٜا يس٣ انتصاب، ف

  .]5 [ًا أنجطصبػٝ، َٚٓٗا َا عتٌُ صبػٝاتايعسز ايطبٝعٞ َٔ اي
  انتصابٕٛ بٗصا ايٓٛع َٔ َتالظ١َ زإٚ ٜؿهًٕٛ أضبع١ بانت١٦ َٔ إكتايٞ  بغي:االنتقال الص

ايٛاسس  ايصبػٞ، فٝٓفصٌ صبػٝاتانتصابؽت، ٚفٝ٘ عتسخ خًٌ وت َطس١ً اْكػاّ اي

ايجايح عؿط، أٚ  صبػٞهٕٛ االيتصام وت ايآخط ٚبايػايب ٜ صبػٞٚايعؿطٜٔ ًٜٚتصل ب

 . ]03[ايطابع عؿط، أٚ ارتاَؼ عؿط، أٚ ايجاْٞ ٚايعؿطٜٔ، أٚ وت ْفػ٘ 
 أعراض متالزمة داون:

َٔ األعطاض ايؿا٥ع١ نتتالظ١َ زإٚ ضعف ايعطالت، ٚقصط ايطقب١، ٚصػط سذِ األشٕ، 

ايعؽت َع ٚدٛز طٝات يًذًس ٚجتٜٛف ايفِ صػرل، ايكسّ عطٜط١ َع قصط األصابع، ٌَٝ ظا١ٜٚ 

نجرل٠ َٔ ايعا١ٜٚ ايساخ١ًٝ هلا، نصيو ٜتُٝع بعطض ايٝس ٚقصطٖا َع ٚدٛز خىت ٚاسس 

 .]7 [يًتذاعٝس وت ايهف وت ٜس ٚاسس٠ أٚ نًتا ايٝسٜٔ

 

 التشخيص والعالج:

ٜتِ تؿدٝص َتالظ١َ زإٚ عاز٠ عٓس ايٛالز٠ عٔ ططٜل انتالَض ادتػس١ٜ انتُٝع٠ يًطفٌ، ٜٚتِ 

س بعسٖا بإختباض ايسّ ٚغٝٛصٞ ايطبٝب بعٌُ بطْاَر زعُٞ يًطفٌ ٚٚيٞ اَط٠ يٝتعًِ ايتأن

نٝف١ٝ تعٌتِٝ قسضات ايطفٌ. فاألطفاٍ انتصابٕٛ ؿتتالظ١َ زإٚ قتهِٓٗ بايفعٌ اإلفاز٠ بأندل 

قسض هتهٔ َٔ قسضاتِٗ، ٚنجرلٕٚ َِٓٗ ٜتعًُٕٛ ايكطا٠٤ ٚقتهِٓٗ إٔ ٜعٝؿٛا سٝا٠ َػتك١ً عٔ 

 انتػتُط ٚايسعِ انتباؾط.ططٜل ايتعًِٝ 

ٚنإ ال ٜٛدس وت انتاضٞ ايكطٜب عالز يألؾداص انتصابؽت ؿتتالظ١َ زإٚ؛ ٚشيو بػبب 

. ٚيهٔ بٌتٗٛض اهلٓسغ١ ايٛضاث١ٝ فُٔ انتُهٔ إ ٜتِ ]5[عسّ  ايكسض٠ ع٢ً تػٝرل ايصبػ١ ايٛضاث١ٝ 

 عالز ٖصا انتطض عٔ ططٜل تالعب ٚتػٝرل ايصبػات ايٛضاث١ٝ يصا انتطٜض .
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 :متالزمة مارفان 

َتالظ١َ َاضفإ ٖصٙ ساي١ َطض١ٝ تٓتر عٔ ايعٛاٌَ ايٛضاث١ٝ ٚتٓتكٌ ع٢ً ؾهٌ صف١ غا٥س٠. ٚوت 

ٖصا انتطض تهٕٛ ايعطالت ضعٝف١ ٚايعُٛز ايفكطٟ َٓشًٓٝا. ٚقس ٜهٕٛ يسٟ األطفاٍ انتصابؽت بٗصا 

، ٚغايبًا َا انتطض أططافًا ط١ًٜٛ ٚضتٝف١ ٚبطٚظًا وت أيٛاح ايهتفؽت ٚأقساّ ضتٝف١ أصابع ط١ًٜٛ ْػبًٝا

ٜؤثط ٖصا انتطض ع٢ً ايكًب ٚاألٚع١ٝ ايس١َٜٛ، ٚيصيو ظتب إٔ ٜتذٓب ٖؤال٤ األؾداص لتٌ األؾٝا٤ 

 .]03[ايجك١ًٝ ٚتأز١ٜ ايٓؿاطات ادتػ١ُٝ انتطٖك١ 

 
 (: صورة توضيحية لمقارنة بين أطراف مريض بمتالزمة مارفان وسليم من المرض7شكل )

 أعراض متالزمة مارفان:

إٕ أعطاض ٖصٙ انتتالظ١َ ختص ادتٗاظ ايعٌتُٞ سٝح تتُجٌ بتطاٍٚ عٌتاّ األططاف ٚنصيو 

األَط بايٓػب١ يألصابع؛ ٚبايٓػب١ يًط١٥ فكس ُتؿاٖس ساالت ْفار ايط١٥ ٖٚٞ عباض٠ عٔ تٛغع َػتُط وت 

ػٝر ادتع٤ ايتٓفػٞ وت ايط٥تؽت ْتٝذ١ تسَط ْػٝر ايط١٥. قس ٜعاْٞ انتطٜض أٜطًا َٔ ضعف وت ب١ٝٓ ْ

ايؿطٜإ األبٗط ْتٝذ١ ختًٌ ب١ٝٓ ايطبك١ ايٛغط٢ انتؿه١ً دتساضٙ هتا ٜؤزٟ إؾت ساالت ـتعم فٝ٘ 

 .]35[ْٚعف َتهطض قس تؤزٟ إؾت ايٛفا٠ 
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 التشخيص والعالج : 

ؿتا إٕ َٔ اعطاض َتالظ١َ َاضفإ ايطعف وت ب١ٝٓ ْػٝر ايؿطٜإ األبٗط ٚشيو ْتٝذ١ ختًٌ ب١ٝٓ 

دتساضٙ، فكس مت اغتعُاٍ َطازات بٝتا يًػٝطط٠ ع٢ً األعطاض ايكًب١ٝ ايطبك١ ايٛغط٢ انتؿه١ً 

ايٛعا١ٝ٥ نتتالظ١َ َاضفإ ، يهٓٗا يٝػت فعتاي١ ضست انتؿانٌ اهلٝه١ًٝ ٚايبصط١ٜ، اييت قتهٔ َإٔ 

 فانه ال يمكن عالج هذه المتالزمة بشكل نهائي في الوقت الحاضر، تهٕٛ خطرل٠ أٜطًا؛ ٚيصيو
 ٕ يًٗٓسغ١ ايٛضاث١ٝ ٌٜس وت عالز انتطض٢ َٔ َتالظ١َ َاضفإ.ٚيهٓٓا ْأٌَ بإٔ ٜهٛ

 :التليف الكيسي 

ايتًٝف ايهٝػٞ ٖٛ َطض ٚضاثٞ، ٜٚعطف أٜطًا بايًعاز انتداطٞ. تفطظ ايػسز انتداط١ٝ عٓس 

اإلصاب١ ب٘ إفطاظات غًٌٝت١ يعد١ غرل طبٝع١ٝ، نُا تفطظ ايػسز ايعطق١ٝ عطقًا َاذتًا غرل طبٝعًٝا . 

انتطض غرل َعطٚف وت قاض٠ إفطٜك١ٝ فإْ٘ ٜهاز ستصٛضًا وت األغط اييت تٓتُٞ إؾت  ٚؿتا إٕ ٖصا

ايؿاز ايصٟ ٜػبب ٖصا انتطض َٔ قبٌ  ٛضخأصٍٛ أٚضٚب١ٝ أٚ ؾطم أٚغط١ٝ. ٚيكس مت حتسٜس انت

 . ]6[انتٛدٛز وت خالٜا األْػإ  صبػّٞ، سٝح إٔ ٖصا ادتؽت ٜٛدس ع٢ً اي5363ايباسجؽت عاّ 

 

 صورة توضيحية عن التليف الكيسي في البنكرياس والرئتين (:3شكل )

 :أعراض التليف الكيسي

تبسأ أعطاض ايتًٝف ايهٝػٞ َٓص ايطفٛي١ انتبهط٠. َٔ أعطاض٘ ايػعاٍ، ٚايتٓفؼ ايػطٜع، 

ٚتػاضع زقات ايكًب، ٚتكًصات وت ايكصبات اهلٛا١ٝ٥. ٜٚؤزٟ غ٤ٛ اهلطِ ٚاالَتصاص عٓس 

 .]38[األطفاٍ إؾت ٖٚٔ ٚاطتفاض ايدلٚتٝٓات ٚايفٝتاَٝٓات 
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% َٔ 53متذات ايصسض. ٜٚصاب قطاب١ ٜفكس انتصابؽت بٗصا انتطض ٚظِْٗ، ٜٚعإْٛ َٔ 

 .]6[األطفاٍ انتصابؽت بايتًٝف ايهٝػٞ باْػساز ٜػ٢ُ ايعًٛص ايعكٞ 

 

 :التشخيص والعالج

. ]6[اغتطاع األطبا٤ َٔ تؿدص َطض ايتًٝف ايهٝػٞ باختباض انتًض ايعا٥س وت عطم انتطٜض 

 ٚمت تكػِٝ عالز ايتًٝف ايهٝػٞ إؾت ثالث١ أقػاّ، ٖٞ:

 العالج باألدوية الصيدالنية:أواًل: 

تػتدسّ انتطازات اذت١ٜٛٝ يًػٝطط٠ ع٢ً أعطاض ايتًٝف ايهٝػٞ، سٝح تػتدسّ ٖصٙ 

ايعكاقرل نتكا١َٚ ايعس٣ٚ، اييت ٜهٕٛ َطض٢ ايتًٝف ايهٝػٞ أنجط عطض١ هلا ٚخاص١ 

 .]6[تٓذصب يًُدايت ايًعز وت ايط١٥   Psendomonas aerogenose  َٝهطٚب

ٖٓاى أز١ٜٚ أخط٣ َجٌ ايعكاض أًَٝٛضٜس. ايصٟ ٜػتدسّ نعالز َػاعس َع بعض َسضات 

 .]6[ايبٍٛ، ٜكاٍ: إْ٘ غتفف إفطاظات ايط١٥ عٔ ططٜل إبطاٍ ايتكايت ايصٛزّٜٛ بٛاغط١ ايط١٥ 

 ثانيًا: األدوية العشبية:

 ٜٛدس عسز َٔ األز١ٜٚ ايعؿب١ٝ َٔ أُٖٗا َا ٜأتٞ:

 :rowYar(Achillea millefolium)األخيلية ذات األلف ورقة  -1

األخ١ًٝٝ عباض٠ عٔ عؿب١ َٓتصب١ َعُط٠ ٜصٌ اضتفاعٗا إؾت َذل تكطٜبًا. ادتع٤ انتػتدسّ َٓٗا ٖٛ 

كتٝع األدعا٤ اهلٛا١ٝ٥ الستٛا٥ٗا ع٢ً ظٜت طٝاض) يٝٓايٍٛ، نافٛض، غاٜبٓؽت، ناَاظٚيؽت(. نُا 

 .]6[ٓات ثالث١ٝ ٚلتٛض ايعفص حتتٟٛ ع٢ً النتْٛات ايذلبٝٓات االساز١ٜ ايٓصف١ٝ ، ٚتطبٝ

 
 صورة توضيحية عن عشبة األخيلية (:2شكل )
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 :Gingerالزنجبيل    -0

باض٠ عٔ غام تُٓٛ أفكًٝا حتت األضض ٜػتعًُٗا ايٓبات ٖٚٞ ع - ايعصتبٌٝ ْبات َعُط ي٘ دصاَرل

َٓتفد١ تهٕٛ حتت  - يالْتؿاض ٚ تهٜٛٔ ْباتات دسٜس٠ تطًل دصٚضًا ٚ غٛقًا عٓس ايعكس ايػاق١ٝ

َُػ٢ًَ، سٝح ٜؤخص ٤ٌَ ًَعك١ صػرل٠ تٛضع ع٢ً ٤ٌَ  غطض األضض. ٜػتدسّ ايعصتبٌٝ ع٢ً ١٦ٖٝ 

َُػ٢ًَ، ٚتذلى نتس٠ عؿط زقا٥ل، ثِ ٜؿطب ؿتعسٍ ثالخ َطات ًَٜٛٝا   .]6[نٛب َا٤ 

 

 الزنجبيل(: صورة توضيحية عن 12شكل )

 :  Medicago sativaالبرسيم الحجازي -3
ٚادتع٤ انتػتدسّ َٓ٘ األغصإ ايطط١ٜ، ٚنصيو  وت َصط، ايفصفص١ باغِٜٚعطف أٜطًا 

ايبصٚض انتٓبت١. سٝح إْ٘ عتتٟٛ ع٢ً فٝتاَؽت )ى( ٚبعض انتعازٕ األخط٣، اييت تهٕٛ ْاقص١ عاز٠ 

وت َطض ايتًٝف ايهٝػٞ ْتٝذ١ َؿهالت االَتصاص. نُا إٔ ايدلغِٝ اذتذاظٟ غين َٚصسض 

  .]6[دٝس يًهًٛضٚفٌٝ 
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 (: صورة توضيحية عن البرسيم الحجازي11)شكل 

 ثالثًا: العالج الجيني:

يكس مت ادطا٤ ايعسٜس َٔ ايتذاضب ايع١ًُٝ ع٢ً اإلزخاٍ انتباؾط ايصٟ عتتٟٛ ع٢ً ادتؽت انتػؤٍٚ 

 .]50[١ ايٛضاث١ٝ اهلٓسغ  DNAع٢ً ًتٗٛض اعطاض ايتًٝف ايهٝػٞ ٚايتشهِ ب٘ يعالد٘ بٛاغط١ تك١ٝٓ

 

  فقر الدم المنجلي(:األنيميا المنجلية( 
األُْٝٝا انتٓذ١ًٝ أٚ فكط ايسّ انتٓذًٞ ٖٛ َطض ٚضاثٞ ٜؤثط وت اهلُٝٛدًٛبؽت عٓس اإلْػإ. إش ٌُٜتٗط 

ص. ٖٚٛ َطض َعَٔ ٜٓتكٌ َٔ ااٍلبا٤ إؾت 03األؾداص انتصابؽت بفكط ايسّ انتٓذًٞ أعطاض فكط زّ ؾسٜسط

َُعتٌ ع٢ً أسس آَتر َٔ األب ٚاألّ ايًصإ عتُ َٛضخاألبٓا٤ ع٢ً ؾهٌ   َٛضثًاٚ يصبػٝؽتالٕ دًٝٓا 

ااٍلخط، ٖٚٛ ٜصٝب ايصنٛض ٚاإلْاخ ع٢ً غٛا٤، ٚتٌتٗط أعطاض انتطض َٔ غٔ  صبػٞغًًُٝا ع٢ً اي

 .]53[ايطفٛي١ 
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 (: صورة توضيحية لخاليا دم حمراء لمصاب بمرض األنيميا المنجلية10شكل )

َٚٓطك١ ارتًٝر ايعطبٞ، ٚؾب١ ايكاض٠ اهلٓس١ٜ، ٜٓتؿط َطض األُْٝٝا انتٓذ١ًٝ وت قاض٠ أفطٜكٝا، 

 .]03[َٚٓاطل دٓٛب ؾطم ٍاغٝا ٚانتٓطك١ ايهاضٜب١ٝ

 

 أعراض مرض األنيميا المنجلية:

ألٚؾت َٔ ايعُط، ٚتتُجٌ وت فكسإ ١ٓ اتبسأ أعطاض َطض األُْٝٝا انتٓذ١ًٝ بايٌتٗٛض بعس ايػ

يهبس ٚايطشاٍ، تهطض سسٚخ ايؿ١ٝٗ، اصفطاض بٝاض ايعؽت، متٍٛ، بىت٤ وت ايُٓٛ، تطدِ ا

 .] 53[ايعس٣ٚ بايفرلٚغات ٚايبهترلٜا ٚخاص١ ايتٗاب اذتًل ٚايط١٥ 

 التشخيص والعالج:

ص ايسّ، ُٜعتدل فشص ايسّ ٖصا دع٤وا َٔ فشٜتِ تؿدٝص َطض األُْٝٝا انتٓذ١ًٝ عٔ ططٜل 

سس أٚضز٠ ايصضاع. أَا ايفشص ايطٚتٝين ذتسٜجٞ ايٛالز٠، أَا بايٓػب١ يًبايػؽت ٜتِ غشب ع١ٓٝ ايسّ َٔ أ

َُع ع١ٓٝ ايسّ َٔ أسس األصابع أٚ َٔ ايهعب. ثِ ُتطَغٌ  وت األطفاٍ األصػط غٓوا ٚايطضع، فعاز٠ً َا ُتذ

فكط ايسّ  ٛضخايع١ٓٝ إؾت أسس انتدتدلات، إشا ناْت ْتٝذ١ ايفشص غايب١، فٗصا ٜعين إْ٘ ال ٚدٛز نت

إدطا٤ انتعٜس َٔ ايفشٛص يتشسٜس َا إشا نإ أَا إشا ناْت ْتٝذ١ ايفشص إظتاب١ٝ، غٝتِ  .انتٓذًٞ

 .]55[ٜٛدس دؽت فكط زّ َٓذًٞ ٚاسس أٚ اثٓإ
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قس انتؿف األطبا٤ ايعسٜس َٔ األز١ٜٚ اييت ال تؿفٞ بؿهٌ ْٗا٥ٞ ع٢ً ٖصا انتطض، بٌ ختفف 

 ومن أهم هذه األدوية ما يلي :َٔ أعطاض٘، 

 َػهٓات األمل اييت ُتعط٢ ع٢ً ؾهٌ سكٔ أٚ أقطاص. .5
 َطازات س١ٜٛٝ عٓس ٚدٛز االيتٗابات ارتُذ١ٝ. .0
 اغتدساّ زٚا٤ اهلٝسضٚنػٞ ٜٛضٜا؛ يتدفٝف سس٠ ٚتهطاض سسٚخ ْٛبات األمل. .3
 ضفع َٓاع١ ادتػِ بإعطا٤ ايًكاسات ضس انتٝهطٚبات. .3
 ْكٌ ايسّ ٚتػرل ايسّ عٓس سسٚخ انتطاعفات. .1
 ع١ًُٝ دطاس١ٝ: اغت٦صاٍ اذتصٛات انتطاض١ٜ، ٚاغت٦صاٍ ايطشاٍ. .8

ٚيهٔ بعس عٓا٤ نبرل ٚتطٛض داْب األعاخ ايع١ًُٝ ٚايتذاضب مت وت ْٗا١ٜ األَط ايهؿف 

 .] 53[عٔ عالز هلصا انتطض، ٖٚٛ ظضاع١ طتاع ايعٌتِ ٚارتالٜا ادتصع١ٝ 

 

 الخاتمة: 

، ٚيعًِ   صبػٞ، ايهطَٚاتٝس ٚايٛضخعًِ ادتٝٓات ٜتهٕٛ َٔ ثالث١ َهْٛات اغاغٝ٘ تؿٌُ انت

ادتٝٓات اغتدساَات ١َُٗ وت زتاالت َطتبط١ اضتبايت ٚثٝل عٝا٠ اإلْػإ، فكس يعب زٚضا َُٗا وت 

اجملاٍ ايعضاعٞ، سٝح أْ٘ فتض آفام دسٜس٠ ٚ َتعسز٠ وت زتاٍ ايعضاع١ َٚهافش١ األَطاض ايٓبات١ٝ 

 ٚحتػؽت ْٛع١ٝ احملاصٌٝ 

اَا وت اجملاٍ ايصٓاعٞ فكس مت اغتػالٍ ايبهترلٜا  وت دٛز٠ اْتاز ايػسا٤. ٚغًبًااظتابًٝا هتا اغِٗ 

انتٗٓسغ١ دٝٓٝا وت أزا٤ َٗاّ خاضز زا٥طتٗا ايطبٝع١ٝ انتعطٚف١ َجٌ تٌٓتٝف اْػهاب ايعٜت ٚباقٞ 

ايٓفاٜات ايػا١َ ْٚفاٜات ايهطبٕٛ، ٚوت اجملاٍ ايطيب ٚايعالدٞ فكس أسسخ عًِ ادتٝٓات تكسًَا 

سٝح ايتؿدٝص ايسقٝل يألَطاض ٚإْتاز انتٓتذات ايصٝسال١ْٝ نبرلًا وت زتاٍ ايطعا١ٜ ايصش١ٝ َٔ 

ألَطاض يطانتا اضقت تفهرل ايعًُا٤ ٚناٌٖ انتطٜض،  نُا مت إْتاز عسز َٔ اهلطَْٛات اهلاَ٘ دسا 

يإلْػإ. اٚضض ايبشح اُٖٝ٘ ايبص١ُ ايٛضاث١ٝ ٚاغتدساَاتٗا وت ادتاْب ادتٓا٥ٞ ٚايكطا٥ٞ، سٝح إٔ 

ًُٗا  وت ايتعطف ع٢ً َطتهب ادتطّ، ٚاٜطًا وت اثبات ْٚفٞ األب٠ٛ ٚسفٍت يًبص١ُ ايٛضاث١ٝ زٚضًا َ

األْػاب ٚزض٤ انتفاغس انتذلتب١ ع٢ً ٖصا االَط، ٚاٜطًا تطُٔ ايبشح ع٢ً ايػططإ ٚعالق١ ادتٝٓات 

ايٛضاث١ٝ وت تهٜٛٔ ارتالٜا ايػططا١ْٝ ٚفاعًٝتٗا وت تٛضٜح ٖصا انتطض ارتبٝح َٔ اآلبا٤ إؾت االبٓا٤، 

حتسخ بإظتاظ عٔ اْٛاع َٔ ايػططاْات اييت تٓتكٌ عٔ ططٜل ايٛضاث١ ايبالغتَٛا  ايؿبهٞ، ٚيكس 

ٚضاث١ٝ ٚأعطاض نٌ  بأَطاض عالق١ ٖصا ايعًِ غططإ ايه٢ً، غططإ ايكٛيٕٛ، ٚأٜطًا حتسخ عٔ

 َطض ٚنٝف١ٝ تؿدٝص ٚعالز ٖصٙ األَطاض .
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 .(77-70صفش١ )، ايػعٛز١ٜ
(. َٛغٛع١ دابط يطب األعؿاب: ادتع٤ ايجايح، 0333ايكشطاْٞ، دابط بٔ غامل )  -6

 .(533-١535 )صفش، انتًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ –ايعبٝهإ يًٓؿط، ايطٜاض 
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 .(513-516صفش١ ) ، ،يبٓإ –زاض ايهتب ايع١ًُٝ، برلٚت  ،فك١ٝٗ وت قطاٜا َعاصط٠ (
 ،Cracking the Genome(. ادتّٝٓٛ نػط ؾفط٠ انتٛضثات: 0330زٜفٝؼ، نٝفٔ ) -56
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