
 الصحة و الوراثة



يؤدي التكاثر الجنسي عند الكائنات الحية إلى تشّكل 

أفراد جّدد يرثون من االباء مجموعة من 

 الصفات تنتقل إلى االجيال المتعاقبة،

فما هي الصفة الوراثية وبما تمتاز ؟ وكيف تنقل من جيل •

  آلخر؟



بعض الصفات التي تخص النوع البشري كالقامة المنتصبة، •

؛ والصفات  تدعى صفات نوعية... قلة الشعر على الجسم

األخرى التي تختلف من شخص آلخر كلون الشعر، لون 

وتسمى صفات .... العيون تجاعيد الوجه، الزمر الدموية

 .فردية؛ وهذه األخيرة هي التي يهتم بدراستها علم الوراثة



أذكر بعض الصفات الوراثية انتقلت إليك من أبوك 

   .أو من جدك

 إلخ......مثال لون العيون و لون الشعر والقامة •



.رياضي مفتول العضالت   
 هل العضالت المفتولة لهذا الرياضي توارثها

 عن آبائه؟

 



إن الرياضي قوي البنية و العضالت لم يتوارث 

هذه الصفة عن أسالفه بل اكتسبها بممارسة 

 . التمارين الرياضية

الصفة المكتسبة  ال تنتقل وراثيا من اآلباء إلى ف

 .زها عن الصفة الوراثيةمي  هذا ما يأبنائهم و



    تظهر على األبناء صفات جسمية تشبه صفات األبوين أو

أحدهما و هذه الصفة أو الصفات التي تنتقل من جيل آلخر 

ل هذه الصفات التي تنتقل وراثيا  هي صفات وراثية ، تشك 

النمط الظاهري للفرد، أما الصفة التي يكتسبها الفرد من 

بيئته أو نتيجة بعض الممارسات و ال تنتقل عبر األجيال 

 .فهي صفة غير وراثية



 :مقر  المعلومات الوراثية -2

 .أن النواة هي مقر المعلومات الوراثية•

 



ل التوأم الحقيقي و غير الحقيق• حان تشك    رسمان تخطيطيان يوض 

 يحقيقتوأم  غير الحقيقتوأم 

  2جنين  1جنين

  2جنين  1جنين



التشابه عند التوأم الحقيقي وعدم وجود هذا 

 التشابه عند التوأم غير الحقيقي ؟

التوائم الحقيقية تحمل نفس الصفات في كل شيء •

ذلك أنهما تنشأ من انقسام خلية واحدة، بينما 

التوائم غير الحقيقية تحمل صفات مختلفة بما فيها 

 .الجنس ذلك أنهما تتشأ من خليتين مختلفتين



مجموع المعلومات التي : البرنامج الوراثي•

يوّرثها اآلباء لألبناء و التي تضمن بناء العضوية 

 .وتحدد الصفات الفردية

لت عليها يمكن • من خالل المعلومات التي تحص 

القول بأن البرنامج الوراثي و المثمث ل في  

ثها اآلباء لألبناء و  مجموع المعلومات التي يور 

التي تضمن بناء العضوية وتحدد الصفات 

 .موجود داخل النواة الفردية



.صورة لطفل منغولي  



.للنمط النووي العادي لإلنسان   . 21للنمط النووي لتناذر داون أو ثالثية   



 :( 21trisomie)  21 تناذر داون أو ثالثية

 

هو ما يعرف بالمرض المنغولى ، الذي يتمي ز 

المصابون به  بتشوهات خلقية مصحوبة بتخل ف 

ر و إنثناء  عقلي وبقصر القامة و الرأس المدو 

حة و  في الجفن العلوي و الجبهة طويلة و مسط 

 ....اللسان و الشفتان جافتان



 :أمراض تنتقل وراثيا -

تنتقل بعض األمراض وراثيا كما تنتقل الصفات من اآلباء •

إلى األبناء، كما لوحظ أن ظهور أمراض عند بعض األطفال 

 .لم يرثوها من آبائهم بل من عند أجدادهم



 األمراض الوراثّية

مجموعة كبيرة من األمراض تحدث نتيجة خلل في 

الجينات واحد أو أكثر من ل الشيفرة الوراثّية

الموّرثات ) (Genes المحمولة على ،

الصبغيات الكروموسومات وتعرف أيضاً ب

((Chromosomes  .  

 



 األمراض الوراثية

•  وهي جسمالضمن نواة كل خلية من خاليا  توجد الكروموسومات
المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر، وكذلك نقل 

. الصفات الوراثية داخل العائلة الواحدة  
 

• ، (وهو غير معروف)إن أي خلل في هذه المورثات وبأي سبب كان 
أو تركيب ؤدي إلى خلل في وظيفة ت التيطفرات سيؤدي إلى ما يعرف بال

.في الجسمعضو   
 

• .تورث هذه الطفرات من جيل إلى آخر  

 

• .نهائّيا األمراض الوراثيةال يمكن عالج   

 

• .األمراض العائلّية لها جانب وراثي وجوانب أخرى غير مفهومة تماما  

 



 (daltonisme )مرض عمى األلوان 

وهو اضطراب في ( daltonisme )مرض عمى األلوان •

ز المصاب به بعدم القدرة على التمييز بين بعض  الرؤية يتمي 

األلوان مثل األحمر و األخضر و األزرق و األصفر، ويمكن 

 .أن ينتقل وراثيا



 بماذا ينصح الشباب المقبل على الزواج؟

قبل اإلقبال على الزواج يجب التعرف على •

شجرة النسب لقرين المستقبل حتى ال يظهر 

 .أبناء مرضى في نسلهم



ما الخطر الذي تتسبب فيه اإلشعاعات النووية 

 على صحة اإلنسان؟

إن اإلشعاعات تؤثر على مستوى الصبغيات •

وبالتالي فعواقب التعرض إليها خطير جدا على 

 .النسل خاصة



  مرض الثالسيميا

 

.يحدث نتيجة خلل في المورثات التي تصنع مادة الجلوبين  

 

.هناك نوعان أساسيان من مادة الجلوبين : الجلوبين  

األولى تسمى ألفا جلوبين واألخرى تسمى  -1  

. البيتا جلوبين -2  

.ففي كل هيموجلوبين قطعتان من األلفا وقطعان من البيتا جلوبين  

ويصنع البيتا و األلفا جلوبين من مورثات موجود على الكروموسومات، كما هو الحال 

.في مادة الهيم  

 

إذا حدث خلل أو ُعطب في أحد مورثات األلفا جلوبين يصاب اإلنسان بمرض ألفا 

ثالسيميا، وإذا أصاب الخلل مورث من مورثات البيتا يصاب اإلنسان بمرض البيتا 

 ثالسيميا



.  التي تسبب تكسر كريات الدم الحمراء -الثالسيميا من أهم أمراض الدم الوراثية االنحاللية

. الثالسيميا نوعان األلفا و البيتا  

ويعرف في , و الثالسيميا كلمه يونانية األصل تعني فقر دم منطقة البحر األبيض المتوسط

. أنيميا كوليز الواليات المتحدة األمريكية كان  باسم   

فرد لهذا المرض أي نسبه حاملي صفة  20في منطقة الخليج العربي يحمل كل فرد من بين 

. وهي نسبه ال يمكن تجاهلها%  5المرض في الخليج   

وتكمن مشكلة المرض في عدم قدرة الجسم على تكوين كريات الدم الحمراء  بشكل سليم نتيجة 

و تكسرها وتحللها بعد   لخلل في تكوين الهيموجلوبين أدى الى عدم اكتمال نضج الكرية الحمراء

.فتره قصيرة من إنتاجها  

   

 إنتشار الثالسيميا في العالم

(.اليونان، مالطا، قبرص، تركيا و إيطاليا) حوض البحر األبيض المتوسط  -1  

.منطقة الخليج العربي و المملكة العربية السعودية -2  

.منطقة الشرق األوسط وتشمل إيران العراق سوريا األردن وفلسطين  -3  

.شمال أفريقيا وتشمل مصر تونس الجزائر المغرب وبعض من الدول األفريقية األخرى -4  

.جنوب شرق أسيا  وتشمل تايالند، الفلبين، إندونيسيا، سنغافورة، كمبوديا، فيتنام وماليزيا -5  

.شبه القارة الهندية  -6  

دول أخرى كالصين، أرمينيا، جورجيا، أذربيجان   -7 
 

 



 الثالسيميا

(فقر دم البحر المتوسط)   

الثالسيميا مرض وراثي •

في منطقة عرف منذ القدم 

 عنينتج ، البحر المتوسط

نقص في كمية 

الهيموجلوبين التي يصنعها 

فيصاب الشخص  الجسم

 بفقر الدم 



 مرض البيتا ثالسيميا

 .نقل دم دوري•

 

 .ضعف في النمو•

 

زيادة امتصاص الحديد في •

 .الدم

 

 .في الجسم زيادة تركيز الحديد•



ثالسيمياميزات ال  

اليونانية ثالسو من ة مشتق كلمة“ الثالسيميا”•
فقر دم " عني تو ( دم ) وهيما ( بحر ) 

 .”البحر 

 

ليس لهذا النقص في تكوين هيموجلوبين •
عالقة بالغذاء أو بكمية الحديد الذي الدم 

  .يتناوله الشخص



 حزام الثالسيميا في العالم

 في السابق  تعرف•

بفقر دم البحر     
النتشاره   المتوسط

بكثرة في حوض 
 البحر المتوسط 

 حزام الثالسيميا•
موجود أيضا بكثرة 

حوض البحر في 
األسود والهند وجنوب 

 .شرق آسيا



 وراثة الثالسيميا

 



لعالماالثالسيميا في   

 .حزام الثالسيميايقع األردن في •

 .تختلف نسبة حاملي سمة الثالسيميا من بلد إلى آخر•

 %.4 - 3بين  في األردنتتراوح نسبة حاملي سمة الثالسيميا •

 .قبرصفي 1/7•

 ،اليونان وإيطاليافي كل من  1/12 •

 .أفريقيا والهندفي  2% •



ووظائفه تركيب الدم  

 

   سائل البالزما -1

وهو يحمل الماء والهرمونات وغيرها من عوامل النمو  :سائل البالزما   

والتنظيم والمواد الغذائية لجميع أنسجة الجسم، كما ينقل الفضالت من جميع 

. أجزاء الجسم  إلى أمكنة التخلص منها كالرئتين والكلى  

 

:وتحتوى البالزما على العناصر اآلتية  

 

من حجم البالزما% 90الماء ويكون حوالي  -ا   

بروتينات البالزما -ب   

.األمينية والدهنية مواد غذائية ممتصة من األمعاء وأهمها الجلوكوز واألحماض  -ج   

وأهمها أمالح الصوديوم والبوتاسيوم والماغنسيوم : أمالح غير عضوية -د 

إلخ... والكالسيوم   

.إفرازات الغدد الصماء -هـ   



 

الكريات الحمراء -2  

و هي الخاليا المحتوية على  :الكريات الحمراء•

الهيموجلوبين الذي يعطي الدم لونه األحمر ويقوم بنقل 

 .األكسجين إلى جميع أنحاء الجسم

      

المحتوية على الهيموجلوبين  الحمراء  كريات الدميتم تكوين 

هذه الكريات في األشخاص وتبقى في نخاع العظام باستمرار 

السليمين حوالي أربعة أشهر فقط يتم بعدها تحطيم هذه 

 .الطحال الخاليا في



 الهيموجلوبين يحمل األكسجين



 

ءالكريات البيضا -3  

وهي خاليا مختصة غالبا بالدفاع  الكريات البيضاء•

 .عن الجسم ضد االلتهابات

 

 

 الصفائح الدموية -4

وهي خاليا مسؤولة عن منع حدوث  الصفائح الدموية•

تلف في األوعية الدموية وتساعد في وقف نزيف الدم 

 عند الجروح 

 



جزيء الهيموجلوبين غير السليم في 

 حاالت الثالسيميا ال يحمل األكسجين 

 ويؤدي إلى األنيميا 



 أنواع الثالسيميا األكثر شيوعاً في العالم

 .نقص في تكوين سالسل بيتا: ثالسيميا البيتا -1

 .األكثر شيوعاً في األردن ودول حوض البحر المتوسط•

 

 

 .نقص في تكوين سالسل األلفا: ثالسيميااأللفا  -2

 .األكثر شيوعاً في دول جنوب شرق آسيا•

 



 األسس الوراثية التي تؤثر في ظهور 

 األمراض الوراثي ة مثل مرض الثالسيميا

  

  اتجيننسختين من ال تحتوي كل خلية من خاليانا على•
أحد هذين  )يقومان بتصنيع سلسة البيتا غلوبين

  (.الجينين نرثه من األب واآلخر نرثه من األم

 

عند البلوغ، تنقسم الخاليا التناسلية لتعطي جاميتات •
 .  من هذا الجين نسخة واحدةكل منها يحوي على 

 

  جاميتمع  جاميت مذكرأثناء عملية اإلخصاب يتحد •
لتكوين الزايجوت الذي يعطي الجنين  آخر مؤنث

 . نسختين من هذه الجيناتوتحتوي كل خلية منه على 

 



 ةثالسيميا متنحيبيتا المسببة لل الجيناتمعظم 

 بالنسبة للجين السليم

حامال ) إذا صدف وتزوج شخص يحمل جينا ثالسيميا •
فإن  أيضا   من آخر يحمل هذه السمة( لسمة الثالسيميا

ي مولود لديهما أهور الثالسيميا الكبرى في ظاحتمال 
 .%25يكون س

 

إذا كان أحد الوالدين يحمل سمة الثالسيميا واآلخر أما •
فإن جميع األوالد يرثون جين سليم من الوالد  سليما

إما % 50يكون  قدالسليم وجين آخر من الوالد اآلخر
ثالسيميا، وفي هذه الحالة يكون % 50جينا سليما أو 

هو  حامال لسمة الثالسيميا يكونكل منهم  احتمال
سليمين  سيكونون جميع األبناء غير أن ، 50%

 .وبصحة جيدة



 البيتا ثالسيميا أعراض
 (.كمية الهيموغلوبين قليلة) فقر دم•

 .الشكل خاليا دم حمراء غير طبيعية•

 مرة بالنسبة لحجمه الطبيعي  20زيادة حجم الدم بمقدار •



 حقائق حول مرض الثالسيميا في األردن

وجود تسعة عشر طفرة مختلفة مسببة لمرض الثالسيميا في •
من % 86 فيدت جثمان منها أكثر شيوعا من غيرها و، األردن

 .الجينات عند المرضى

  

ن نسختين وحمليأكثر من نصف عدد مرضى الثالسيميا في األردن  •
وهذا يعني تماثل الطفرة    Homozygotes)) من نفس الطفرة 

 . عند والدي كل من هؤالء المرضى

 

عائالت من %  80أكثر من  في من الدرجة األولى قرابة الوالدين  •
 .المصابين بالثالسيميا في شمال األردن



:أعراض مرض الثالسيميا  
وقد ال يشعر .تختلف أعراض المرض على حسب نوع الثالسيميا المصاب بها الشخص

و في . المصاب بالمرض بأي مشكلة كما هو الحال في الشخص الحامل لأللفا ثالسيميا

المقابل قد يكون شديد كما هو الحال في البيتا ثالسيميا الكبرى فيه تكون األعراض 

كما أن المرض قد يكون شديد لدرجة أن الجنين يموت في بطن أمه أو يولد . واضحة

. مع استسقاء في جميع الجسم نتيجة لنقص الهيموجلوبين في الدم وهبوط شديد في القلب  

وفيما يلي األعراض التي تحدث للمصابين بمرض البيتا ثالسيميا الكبرى إذا لم يعالج 

  المريض

. الخمول و الشعور بالتعب واإلرهاق ألقل جهد, شحوب واصفرار البشرة والشفتين

تضخم الكبد , (مل دم\مج 9اقل من )نقص حاد في الهيموجلوبين . .فقدان الشهية

.والطحال نتيجة عجز نخاع العظام عن إنتاج كريات الدم الحمراء  

تغيرات في عظام الجسم ومنها الجمجمة ، . التأخر في النمو الجسماني كالطول والوزن 

سرعة . انخفاض عظام األنف وبروز عظام الفك العلوي, بروز الجبهة وعظام الوجنتين

ضربات القلب لمحاولة تعويض نقص الهيموجلوبين وذلك بزيادة سرعة ضخ القلب 

. للدم  

 حدوث مضاعفات نتيجة تراكم الحديد في أعضاء مختلفة من الجسم  أن لم 



 :عالج البيتا ثالسيميا

 
-أ لكل " كريات دم حمراء"ملليليتر دم 8-6)ينقل الدم بشكل دوري للمريض : نقل دم

(.أسابيع 4-3كجم من وزن المريض كل   

   -ب

الديسفرال عبارة عن مادة ترتبط مع الحديد في الجسم وتخرج : العالج بالديسفسرال  -ب

.مرتبطة بالحديد لخارج الجسم عن طريق البول  

 

للطحال دور هام في التخلص من كريات الدم الميتة نتيجة مشاركة : إزالة الطحال -ج

الطحال في تعويض الجسم عن عجز نخاع العظم واستمرار تراكم الحديد بصوره 

كبيره يبدأ بعدها الطحال بتدمير كريات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية 

. ،تتفاقم حدة فقر الدم وتتناقص مناعة ومقاومة المريض ويصبح عرضة للنزف  

 

هذه العملية تعتمد على وجود متبرع يفضل أن يكون من أشقاء او : زرع نخاع العظم -د

شقيقات المريض حيث يجب أجراء الفحوصات التي تؤكد من وجود التطابق النسيجي 

.بين المتبرع والمريض%( 100)والخلوي   



 مشروع حمل
وال يكفي ان االعتقاد بل على . على جميع النساء التأكد من ان لديهن مناعة من الحصبة األلمانية•

الجميع التأكد من أنهن أخذن لتطعيم الحصبة األلمانية لما كن في المدرسة او في السنوات األولى 
ننصح الذهاب للمركز الصحي إلجراء تحليل للكشف . من العمر إذا لم يمكن التأكد من هذا األمر

 .عن وجود المناعة بتحليل الدم او إعطاء جرعة من لقاح الحصبة األلمانية

ميكروغرام يومياً قبل  400ابدئي بأخذ حمض الفوليك على جميع النساء المتزوجات تناول  •
الحمل حتى نهاية الشهر األول على األقل من الحمل واالستمرار عليه لحدوث ( واكرر قبل)

 .شهرين يكون اضمن

إذا كان هناك أمراض مجهولة السبب او وراثية في العائلة ننصح زيارة الطبيب لتأكد من نوع  •
المرض ومناقشة أهميتها لكما كزوجين وطرق تفاديها او الكشف عنها خالل الحمل او بعد الوالدة 

 .مباشرة

إذا كانت الزوجة مصابة بمرض السكر او ضغط الدم او أي مرض مزمن كأمراض القلب  •
والصرع والذئبة مراجعة طبيبهن و إبالغه برغبتهن في الحمل ومناقشة تأكد ان المرض في 

افضل حاالته قبل الحمل فمثالً ينصح بالتحكم بمستويات الكسر قبل الحمل وخالل الحمل وذلك أن 
 .مشاكل الخلقية تحدث في اول اشهر الحمل

اذا كانت الزوجة تتناول عالجات او عقاقير يجب عليها مراجعة الطبيب المشرف عليها التأكد من  •
وأهم هذه العقاقير ــــ عقاقير معالجة حبوب الشباب كعقار . عدم تأثير هذا العقار على األجنة

 .االكيوتين الذي يسبب تأخر عقلي وعيوب خلقية في الوجه واليدين

يزيد مع تقدم سن المرأة ( سنة عليها ان تعلم ان متالزمة داون 35إذا كان عمر االم اكثر من  •
 أسبوع من الحمل 16وليس هناك طرق لمنعه ولكن يمكن اكتشافه خالل 



 



 



 


