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  تقديم األمين العام

وهو  عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها له قدسية        في آل المجتمعات على اختالف    الزواج  
ة          ة صحية طبيعي بداية تكوين األسرة لبناء مجتمع سليم، وبالتالي آلما آان الزوجان بحال
ا     اح زواجهم ى نج ًا عل ك إيجابي نعكس ذل ة ي ة أو الوراثي راض المعدي ن األم اليين م وخ
اب في طرحه لموضوع                      ذا الكت ة ه ا تكمن أهمي وعلى صحة وسالمة ذريتهما، ومن هن

ا ل     زواج لم ى           االستشارة قبل ال ين عل اة آل المقبل ة قصوى في حي ذا اإلجراء من أهمي ه
  .الزواج

 علمية مبسطة، شارحًا تكوين     هذا الكتاب لموضوع االستشارة قبل الزواج     لقد تطرق   
ل         الجهاز التناسلي لكل من الذآر واألنثى و       سليمة ليزي ة ال موضحًا طبيعة العالقة الزوجي
ذلك  قد تكون سببًا في فشل الزواج، ومن األذهان المفاهيم الخاطئة عنها والتي    تعرض  آ

ضمان       ،لكيفية حدوث اإلخصاب وما يؤثر فيه      زواج ل ل ال ة الفحص قب  ثم انتقل إلى أهمي
ة،                زواج من األمراض المعدي وخاصة األمراض    خلو أي من الطرفين المقدمين على ال

 والتنبيه على ضرورة     ،الجنسية التي لها تأثيرات خطيرة على صحتهما وصحة ذريتهما        
راض    ة الفحص عن األم اب أهمي زواج، وشرح الكت ل ال ا قب شفاء منه الج وال ي الع تلق

ة ي       ،الوراثي ر ف ا تظه الزوجين لكنه ًا ب اهرة إآلينيكي ر ظ ون غي ي تك ك الت ة تل  وخاص
ا ن أهم.ذريتهم ذا تكم ر أصحاء،    ل ال غي ب والدة أطف ي تجن زواج ف ل ال ة الفحص قب ي

راغبين          ة لل ات الالزم راء الفحوص دول إج ض ال شترط بع وع ت ذا الموض ة ه وألهمي
د       ي وتفي ليمة تبن رة س وين أس ضمان تك زواج ل د ال ق عق ي لتوثي شرط أساس الزواج آ ب

  .المجتمع بذرية خالية من األمراض وخاصة األمراض الوراثية
  

  ،،،ي التوفيقواهللا ول  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

   األمين العام                                                            

  لمرآز تعريب العلوم الصحية                                                    
  

ـج ـ   



 

 

  



 

 

  تقديم األمين العام المساعد

 على اللغة العربية والهوية )2007 (في الرياض في مارسرآز بيان القمة العربية 
ن الهوية العربية، ودعم العمل الجاد لتحصي"عندما أعلن القادة العرب عن عزمهم على 

ومرتكزاتها وترسيخ االنتماء إليها في قلوب األطفال والناشئة والشباب  هامقومات
.. يًا بل هي هوية ثقافية موحدة باعتبار أن العروبة ليست مفهومًا عرقيًا عنصر،وعقولهم

تلعب اللغة العربية دور المعبر عنها والحافظ لتراثها في إطار حضاري مشترك قائم 
واالنفتاح على الثقافات .. يثريه التنوع والتعدد.. على القيم الروحية األخالقية واإلنسانية

 دون الذوبان أو ..العلمية والتقنية المتسارعة ومواآبة التطورات..اإلنسانية األخرى
  . "التفتت  أو فقدان التمايز

يحتاج هذا العزم الذي أبداه القادة العرب إلى تفعيل ألنه يجسد الواقع المزري الذي 
تعيشه اللغة العربية حاليًا في العالم العربي الذي انقسم على نفسه فأصبح عالمًا يدين 

ية، لغة وتراثًا وقيمًا وعلمًا ومعرفة وصناعة واستهالآًا لدرجة أآثر إلى الثقافة األجنب
 عالقة بحضارته وثقافته التي حضارة ال تمت أو تتصل بأي شيء لهاالنصهار في 
  .يتحدث عنها

بل إن عناصر تشجيع التعليم باللغة األجنبية أصبحت مرتبطة آشرط أساسي للتعيين 
 من جامعة أجنبية له األفضلية في التعيين في الوظائف بعد التخرج، فالطالب المتخرج

مقارنة بزميله المتخرج من جامعة عربية، آما أنه يتفوق على غيره في المكانة 
إن آل ما نتمناه أن يتحقق ما يوصي به القادة العرب، وأن تعطى العناية .. االجتماعية

ربوية والتعليمية الكبيرة باللغة العربية في مؤسسات التعليم، وأن تسارع القطاعات الت
على وجه الخصوص لترجمة هذه التوصية عمليًا من خالل اتخاذ تدابير فاعلة، أهمها 
ضرورة التدريس باللغة العربية في مؤسسات التعليم العالي، وتفعيل تدريس العربية في 

  .المدارس، وتحسين طرق تعلمها بشتى الوسائل
  

 ،،،واهللا ولي التوفيق

  راح يعقوب أحمد الشالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحيلمرآز تعريب العلوم الص                                                         
هـ ـ  ـ



 

 



 

 

  المؤلف في سطور

 ندى سعد اهللا السباعيالدآتورة  •

 .سورية الجنسية -

 .وريام ـ حمص ـ س1973مواليد عام  -

 .م1996حصلت على إجازة دآتور في الطب البشري من جامعة دمشق عام  -

 .م2008حصلت على إجازة االختصاص في طب العائلة عام  -

 .تعمل حاليًا في وزارة الصحة ــ الجمهورية العربية السورية -
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  مقدمة المؤلف

ذين    رين ال ع المفك شاغل لجمي شغل ال ه ال ل وعالم ام بالطف ان االهتم ي آ دوا ف وج
ستقبل         اة الم د وبن ل،            ،أطفال اليوم رجال الغ ام بأساس الطف ان االهتم ا آ وهو األم    من هن

ة،،واألب زوج والزوج ى و  أي ال وانين الوضعية عل سماوية والق ديانات ال ع ال ق جمي تتف
يته   زواج وقدس ة ال ه  -أهمي رق توثيق ده وط ت تقالي اس    وإن اختلف ى األس ق عل ا تتف ، آم

سمى           ،ا الزواج الصحي السليم لهذ   ل    ومن أجل تحقيق ذلك برزت فكرة ما ي شارة قب االست
ي يمكن            في  هدف إلى التأآد من خلو الراغبين      والتي ت  ،الزواج زواج من األمراض الت ال

ى  ل إل دهما أن تنتق سية ( أح راض الجن ا     أو ا،)األم ى ذريتهم ل إل ن أن تنتق ي يمك لت
ى صحة   ة ودوولتوضيح أهمية هذه االستشار  ،)األمراض الوراثية ( رها في المحافظة عل

ع ي   المجتم ا والمواضيع الت شارة وطرق إجرائه ى االست ب ليعرف معن ذا الكتي اء ه ، ج
  .تتضمنها

ة صفحات التالي ي ال ا ف د قمن سية ووق ى األمراض الجن الترآيز عل ي  ب ة الت الوراثي
دفين  آما قمنا بدعم الكتاب بالعديد من الصور التوضيحية ل          ،يستقصى عنها قبل الزواج    ه

توضيح األفكار التي : ثاني وال،ر خطورة األمراض التي نتحدث عنهاإظها:  أولهما،اثنين
د   مثل حمى الرومات   ،ثم عرجنا على بعض األمراض التي لها خصوصية        .نشرحها زم عن

  .والذئبة الحمامية األم
رّ            وأخيرًا ع ق دًا لجمي اب مفي ة الصحية      نأمل أن يكون هذا الكت سلة الثقاف ن  وأ،اء سل

 .يوضح المفهوم السليم لالستشارة قبل الزواج
 

  ندى سعد اهللا السباعي /دآتورة

  

  

  

  
ط  ـ  ـ
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  الفصل األول

  تعريف االستشارة قبل الزواج

 وبصالح المجتمع تنهض األمة وتتقدم    المجتمع،  بناء اللبنة األساسية في  هم  األطفال  
بالد ا  .ال ان االهتم ا آ ن هن اسم لم بأس زوج، ، الطف ة وال و األم واألب، أي الزوج  وه

قد أآدت البحوث      ف ،إلنجاب في مرحلة الطفولة والبلوغ    حيث تبدأ تهيئة الفتاة للزواج وا     
ى   والدراسات   اة                  عل ضمان حي زواج ل ل ال اة قب اء بصحة الفت ام واالعتن ضرورة االهتم

 .ائهن في المستقبلصحيحة سعيدة ألولئك الفتيات وأبن

ة                 تؤآد آل العقائد الدينية والشرائع على أهمية الزواج ومكانته في ظل ضوابط ديني
المفكرين       سعيدًا ين لبقاء النسل وآيف يكون هذا الزواج     د المجتمع ب اة ترف ة معاف تج ذري

اب       ومن أجل تحقيق ذلك     . والمبدعين ذا الكت رة ه زواج     ( جاءت فك ل ال شارة قب  ،)االست
دف ي ته ىوالت ب  إل زواج  تجن ى ال دمين عل ى  المق ل إل ن أن تنتق ي يمك راض الت   األم

ة األمراض الورا(لتي يمكن أن تنتقل إلى ذريتهما       أو ا ) األمراض الجنسية (أحدهما   ، )ثي
د        وانتشرت عيادات ومراآز االستشارة في      ان في العدي دان     آل مك واعتمدت   ، من البل

دول  ن ال د م ي العدي شارة ف زواج حيث،االست د ال ق عق ا لتوثي شترط وجوده د ، ت  واعتم
ي يجب أن ترفق مع األوراق ال                اذج االستمارات الت زواج   العديد من نم د ال  خاصة بعق

  ). 1الشكل (

سية و     عن    تحدث هذا الكتاب   وقد ي يس    األمراض الجن ة الت ل      الوراثي ا قب تقصى عنه
سل           خطورتها مبينًاالزواج   ى الن ة  ( على الطرف اآلخر أو عل ستقبًال  )  األوالد-الذري م

د وي رأ أح ى ال يتج دوثهاحت ال ح ه باحتم د علم ا بع ن ال تجاهله ا م ى يخاف منه ، وحت
ي    معلومات الطبية الم   بعض ال  وتم بيان ،  يعرفها وال يتكاسل في االستشارة قبلها      ة الت هم

از التناسلي              توضح آلية حدوث األمراض    شريح الجه سية ت ، فذآرنا في األمراض الجن
ذآر واأل    ى عند ال ذي هو                   نث سي ال اثر بهدف التثقيف الصحي الجن اح والتك ة اإللق ، وآلي

ين   ي وذآرنا في األمراض الوراثية آيف       ،أساس السعادة الزوجية   شكل الجن ن    ،ت  ومن أي
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أتي ب ال األ ي ة انتق ه لتوضيح طريق ه وأبي يرثها عن أم ي س ن صفاته الت ه م راض إلي م
 .أحدهما أو آليهما

زم عند األم   مثل حمى الرومات   ،ثم عرجنا على بعض األمراض التي لها خصوصية       
ل  يط للحم تم التخط دهما     لي ان أح ى األم واألب إن آ ب عل ي يج ة الت ة الحمامي ، والذئب

بعض    ول األدوية مدة من الزمن حتى ال    مصابًا بها أن يتوقف عن تنا      ا ب يصاب أطفالهم
 .رح ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع وقد ش-التشوهات الناجمة عن هذه األدوية 

ات أو أمر     ةالهدف الرئيسي لالستشارة قبل الزواج هو التعرف على أي         اض أو   إعاق
ة   تالالت جيني ة  (اخ ادة الوراثي ي الم نجم ع  ) ف ة ي تعدادات وراثي ن   أو اس ر م ا الكثي نه

 األمر الذي يعطينا ،واج وخالل فترة األمومة والطفولة والمضاعفات بعد الزكالتالمش
ا                    د آفاءتهم ا وتحدي يم حالتهم أزق بتقي ذا الم الفرصة لنجنب الشاب والفتاة الوقوع في ه

 الصحية التي قد تعاني منها الفتيات      تالكحيث هناك بعض المش   ،الصحية بشكل واضح  
 يحتاج إلى فحوصات  أو والكثير منها ال يكون ظاهرًا، ،اجسن ما قبل الزو  والفتيان في   
  .ة الصحية لهذه الشريحة من الناسوهذا يدعم بشكل قوي أهمية الرعاي ،طبية الآتشافه

  : على ما يليسترآز االستشارةولذلك 

ر    .1 ى الطرف اآلخ ل إل ن أن ينتق زوجين يمك د ال د أح ود مرض عن ا ـ وج و م  وه
 . الجنسيةيعرف باألمراض

ة   .2 ى الذري ل إل ن أن ينتق زوجين يمك د ال د أح ي عن اهر أو خف ود مرض ظ أو  ،وج
 . وهو ما يعرف باألمراض الوراثية-يظهر عند الذرية 

ليمة                .3 اة صحيحة س ة معاف اج ذري ى إنت ؤثر عل د ي وجود مرض عند أحد الزوجين ق
 . األدوية التي يتناولها لمعالجتهنتيجة المرض نفسه أو

 . التي قد تحدث في زمر معينةشكالتمالدموية للزوجين لتجنب التحديد الزمر  .4
ن الم         .5 ر م شأ آثي د تن زواج، فق ى ال دمين عل ان المق ات والفتي ف الفتي  شكالتتثقي

ات     ت ففي الوقت الذي     ،الصحية نتيجة للتصرفات غير الحكيمة     عيش فيه بعض الفتي
بعض اآلخر يعّ     ،والفتيان حياة صحية مسؤولة    سه   نجد أن ال للخطر نتيجة   رض نف

دة    ر الحمي سلوآيات غي دم الرغ -ال ل ع ين،      مث قاط الجن د إس ل، تعم ي الحم ة ف ب
 .، الممارسات الجنسية غير المشروعةاألمراض التناسلية، سوء استخدام العقاقير

دد  .6 ة والغ شريحية والوظيفي ة الت ادئ العملي ة بالمب لي التوعي از التناس صماء للجه ال
 .يف الصحي الجنسيو ما يعرف بالتثق، وهواإلخصاب

ائج              .7 ا نت ي له ة الت ة والعقلي درات البدني ة الق ى تنمي زواج عل تشجيع المقدمين على ال
 .إيجابية على الصحة
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  .ى آيفية رعاية األطفالالفتيان في هذه المرحلة علتثقيف الفتيات و .8
  .يء من التفصيل في الفصول التالية إن شاء اهللاوسنبحث هذه المواضيع بش

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  نموذج الستمارة استشارة قبل الزواج): 1الشكل (
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  الفصل الثاني

  األمراض المنتقلة عن طريق الجنس
  )األمراض الجنسية(

  :لمحة عن الجهاز التناسلي عند الذآر واألنثى
ى لم         ذآر واألنث د ال ة  البد من معرفة البناء التشريحي للجهاز التناسلي عن طرق  عرف

  .ومن أجل حياة زوجية سعيدة مستقرة، انتقال األمراض الجنسية

  :الجهاز التناسلي عند الذآر

  :القضيب .1

ل  وي اإلحلي شكل  يح ذي ي  ال
اف   ول والنط رًا للب ه مم ، وظيفت

ة        االنتصاب ام بالعملي  من أجل القي
سية ع . الجن ألف من جذر يق ي يت ف

ام     ع أم سم يتوض ان وج العج
ضي    الصفن سج  ب من    ، يتكون الق ن

ة ضالت ال إرادي ة وع . ناعظ
سمى العم ان ي ودان الجانبي

ود    ،الجسمين الكهفيين  ويدعى العم
وي    فنجي يح سم اإلس ث الج الثال

ه اإلحل شكل داخل ه لت د قمت ل وتمت ي
  .حشفة القضيب

د      يغطى جسم القضيب بالجلد الذي ينطوي فوق الحشفة مشكالً          القلفة والتي تزال عن
  .الختان

 :الصفن .2
ا الخ       عبارة عن آيس     ى مسكنين يحوي آل منهم سم إل ل    يق ة الحب ربخ ونهاي صية والب

  .فظ الخصية بعيدًا عن الجسموظيفة الصفن ح. المنوي

أعضاء الجهاز التناسلي ): 2الشكل (
 الذآري
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  :الخصيتان .3
ى     ،ا الغدتان التناسليتان الذآريتان   وهم تنتجان النطاف     ،تقابالن المبيضين عند األنث

ستوستيرون وهرمون ال  أثر       ت ة وتت سية الثانوي صفات الجن  هرمونالان ب  المسؤول عن ال
صفن         .  الذي يحث على إنتاج النطاف      (FSH) المنبه للجريب  تتوضع الخصيتان في ال

ارج ال سمخ ر  ،ج ن ح رارة أخفض م ا بح ا إذ يجب أن تبقي زا مهماتهم سم لتنج ارة الج
داً  ا    ) 300 ـ  220(يوجد في آل خصية     . جي ات  )4 ـ  1 (فصيص يحوي آل منهم  قني
  . التي تفرز التستوستيرونيجا اليد وتوجد بين هذه القنيات خالي،منوية

  
  :البربخ .4

اً           ة أنبوب ربخ      تتحد القنيات المنوية عند القطب العلوي للخصية مؤلف سمى الب ًا ي ،  ملتف
وظيفته نقل  .الحبل المنويالتي تتوضع ضمن ) أو األسهر(لقناة الناقلة للنطاف    ينتهي با 
  .النطاف

  
  :الحبل المنوي .5

ة وأسهرًا و       ،انًا شري  يوجد لكل خصية حبل منوي يحوي       ة لمفي أعصابًا تمر     وأوعي
اة ر القن ة األعب ة . ربي اة الناقل ر القن هر(تم ن الخصية ) األس ىم ى األعل ق  عإل ر النف ب

  .ى قناة الحويصلة المنوية الدافقةحيث تنضم إل) المغبنية(األربي 
  

  : المنويةالحويصالت .6
اة     تنفتح آل حوي  ،  هما جيبان صغيران على الوجه الخلفي للمثانة       ى قن صلة منوية عل

شكل القن           ة  صغيرة تتحد مع القناة الناقلة للنطاف الموافقة لت رز الحويصالت   . اة الدافق  تف
  .حفاظ على حياة الحيوانات المنويةسائًال لزجًا يساعد في ال

  
  :القناتان الدافقتان .7

ة         ر غدة الموث تاتة (تمران عب وثي وتحمالن            ) البروس ل الم حيث تتحدان مع اإلحلي
  . المنوي والنطاف إلى اإلحليلسائلال

  
  :)البروستاتة (الموثة .8

ل                   سم األول لإلحلي ستقيم تحيط بالق ام الم رز  .تتوضع في التجويف الحوضي أم تف
ًا متأللئ ائًال مائي ة س ويالموث ىًا يحت روتين عل رة من الب ة آبي ذه .  آمي ة ه ذف الموث تق

  .يل مع تقلص عضالت القناة الدافقةالمفرزات إلى اإلحل
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  :از التناسلي عند األنثىالجه
وي  أه لي األنث از التناس ضاء الجه رج، :وه م أع رحم،  الف ل، ال وقين  المهب الب

ا ضمن      ،م هذه األعضاء جوف عظمي هو الحوض      ضم معظ ي .والمبيضين وبعض منه
  .تر الحوض وتسمى العجاناألقسام الرخوة التي تس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عند األنثىرسم توضيحي للجهاز التناسلي : )3الشكل (
  

  :لجهاز التناسلي األنثوي الخارجيةأعضاء ا
از                   الفرجتسمى   شق الفرجي في الوسط والجه انبين وال  الذي يضم األشفار في الج

  .الناعظ في العمق

 :جبل الزهرة .1
شعر                     وغ ب د البل ة يتغطى بع اق العان امي الرتف سطح األم وهو وسادة شحمية فوق ال

  .مجعد

 :الشفران الكبيران .2
دة           ن ال وهما طية م   د ممت اة بالجل شحمي مغط سيج ال ل        ألن دءًا من جب سفل والخلف ب

 .ويصبح الشفران أقل تبارزًا بعد تعدد األحمال ويذبالن بعد سن اإلياس ،الزهرة
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 :الشفران الصغيران .3

 .للشفر الكبير) الداخلي( اإلنسي انثناء جلدي أحمر اللون على الوجه

 :البظر .4

 ناعظ يتوضع قرب النهاية العلوية للفرج بين  وهو جسم،يماثل القضيب عند الذآور
 . وله دور هام في االتصال الجنسي،الشفرين الصغيرين

 :الدهليز .5

ة لوزي صغيرينمنطق شفرين ال ددة بال شكل مح شة ،ة ال ى عويك د من البظر حت  تمت
ل    : عليه ست فتحات هي    تفتح  .الفرج   ل، المهب اة اإلحلي دد     قن ارتولين، الغ ا غدتي ب ، قنات

 .ليل جانب اإلح

 :فوهة المهبل .6

صغيرين        ،تقع في الجزء السفلي من الدهليز      تكون في العذراوات مخبأة بالشفرين ال
شاء         حيث يوجد تفاوت    ،ويوجد في نهايتها غشاء البكارة     ذا الغ آبير في شكل وسماآة ه

شاء المتمزق خالل                  )4لشكل  ا( ذراوات مع الغ د الع ، وقد يلتبس النموذج المشرشر عن
اع زق  .الجم ارة خالل ايتم شاء البك ادةغ دة ع ع عدي ي مواق اع األول ف ق و ،لجم يتراف

راً     ـ  الحاالت  إال في بعض-تمزقه مع النزف  د يكون النزف غزي د يكون غ   .  وق شاء ق
اء شق جراحي    عندها يجب إجر  ) دم انثقاب غشاء البكارة   ع(البكارة غير مثقوب أحيانًا     

  .ليصبح الجماع ممكنًا

  

  

  

  

 حي ألشكال غشاء البكارةرسم توضي: )4الشكل (

 :غدتا بارتولين .7
ة   ق    ،غدتان صغيرتان في آال الجانبين على الفوهة المهبلي ذي يزل تفرزان المخاط ال

 . فتحة المهبل لتسهيل عملية الجماع
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  :المهبل .8
رحم           مجرى ى ال رج إل د من الف ي             ، أنبوبي يمت رحم الت ة لل اة اإلطراح التابع وهو قن

ن خال  رح م رزات الرحم تط ا المف ث له ة ودم الطم اص    ،ي وي الخ ضو األنث و الع وه
  . آما يشكل جزءًا من قناة الوالدةبالجماع

  :الرحم .9
ه عضلية سميكة          وهو ع  رد مجوف جدران ة       ،ضو مف رار النطاف الذاهب ه إم وظيفت

 قذفه بعد  وتغذية محصول الحمل ثم،لتلقيح البيضة واستقبال البيضة الملقحة وحضانتها
ام             يقع رح  .النضج أثناء المخاض   ة في األم ين المثان م السيدة غير الحامل في الحوض ب

  .كًال عنق الرحموالمستقيم في الخلف والجزء السفلي في المهبل مش

دعى  شكل ي رحم مثلث ال وي لل سم العل رحمالق شكل  (جسم ال سفلي  ،)5ال سم ال والق
دعى     رحم   أسطواني ي ة              عنق ال ة عضلية سميكة مبطن ألف من طبق رحم    ، ويت ة ال ببطان

رحم                  .اة بطبقة مصلية  ومغط اع الحوض بوساطة عدة أربطة ويكون ال رحم بق يثبت ال
ام       غير الحامل في حال الوقوف وف         ى األم ائًال إل ة م امي  ان(راغ المثان أو في  ) قالب أم

  ).انقالب خلفي(بعض األحيان للخلف 
  
  
  
  
  
  
  
  

  أجزاء الرحم: )5الشكل ( 

 :النفيران أو أنبوبا فالوب .10

رحم     ،م إلى جدار المبيض   ن من طرفي الرح   يمتدا اه ال ع البيضة باتج ا دف   وظيفتهم
د      ى   وتلقي النطاف بع ة البيضة          ،سيرها أعل ان تغذي ا يؤمن اح آم ان موضع اإللق  ويؤمن

  .ملقحة أثناء رحلتها نحو الرحمال
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  :المبيضان .11
وزة     شكل الل لية               ،غدتان ب ات التناس ذفها وصنع الهرمون اج البيضة وق ا إنت وظيفتهم

وغ           .  المبيض من لب وقشر    يتألف. رازهاوإف ة البل ضية في بداي يتراوح عدد الخاليا البي
ة   لكن ال يصل إل       ،وفي آل دورة تنضج عدة بيوض        ، ألف )400 ـ 200(بين   ى مرحل

  . القليلة منها لتفي بغرض التناسل، لذلك تكفي المئاتاإلباضة إال بويضة واحدة
  

  اإللقاح
دمة من الذآر مع البيضة الموجودة عند       هو اتحاد النطفة القا   ) أو اإلخصاب (اإللقاح  

  .ي جديداألنثى لتشكل البيضة الملقحة التي ستؤول إلى آائن إنسان

  البيضة .1
شكل  (حجمها آبير مقارنة بالنطفة    ا   ،)6ال غ قطره  وهي ال  ، ميكرون )200( إذ يبل

ات البروتين    ى حبيب ؤمن   ،تتحرك وتحتوي آمية غزيرة من الهيولى الحاوية عل ذلك ت وب
بوع األول من الالتغذي والي  .تطورة خالل األس ضة ح يش البي اعة)24 ـ    12(تع  ، س

رأ   . دورة طمثية بيضة واحدة فقط    وتقذف المرأة في آل      د الم ة يستمر تطور البيوض عن
  . بيضة)400(ويقدر عددها بـ  ،من البلوغ حتى سن انقطاع الطمث

  :النطفة .2
اج النطاف في البلوغ        ست ،يبدأ إنت ة نضج الن     وت ابيع    طاف غرق عملي تخزن   .عدة أس

ربخ     ي الب جة ف ة الناض ذف    النطف تم الق ا ي ة ريثم اة الناقل ل   وإ ،والقن دث تنح م يح ذا ل
شف ث  .وترت ألف النحي ل متحرك تت ل طوي سم وذي ن رأس وج ة م رأس ،طف  يحوي ال

  . غالف البيضة لتخترقهاإنزيمات تحل
  :ضمن السائل المنوي الذي يتألف منتوجد النطفة 

 .)نويةحيوانات م(نطاف  •
 .سائل لزج يساعد على تغذية النطاف •
 .وثةسائل رقيق مزلق يفرز من غدة الم •
 .موجودة في الغشاء المبطن لإلحليلمخاط يفرز من غدد  •
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  رسم توضيحي للنطفة والبيضة: )6الشكل (

  
  
  
  
  
  
  

  رسم توضيحي لرأس النطفة: )7الشكل ( 

داد النطاف      مكعب م س )6 ـ 2(ح حجم السائل المنوي بين      يتراو  )250 ـ  20(، وتع
ساع   %60 النسبة المئوية للنطاف المتحرآة أآثر من        ،مليون ى  خالل ال  النطاف   ،ة األول

يح البيضة           .%20 واألشكال الشاذة    %60آثر من   الطبيعية أ  ى تلق ادرة عل تبقى النطاف ق
  . الرغم من أنها قد تعيش عدة أيام ساعة فقط على)24(مدة 

  :البيضة الملقحة .3

  :تتم عملية اإلخصاب آالتالي
الوب      وب ف رحم بفعل األهداب       ،تمر البيضة بعد اإلباضة إلى أنب اه ال وتتحرك باتج

  .التقلصات الحيوية لعضالت األنبوبالموجودة على طول األنبوب وبفعل 



 

‐ 12 ‐ 
 

ة للمهبل              )300(يتوضع حوالي    ة الخلفي اع في الفوه اء الجم ة أثن  تصل ، مليون نطف
رحم    إلى المخاط المفرز م     ق ال الوب     ،ن عن وبي ف اه أنب دفع باتج ر     .وتن سم آبي يتخرب ق

  .نبوب فالوب إال بضعة آالف فقطمنها بفعل حموضة المهبل فال يصل أل
ا  إفي أثناء هذه المرحلة تنضج النطاف وتفرز    نزيمات الهيالورونيداز التي تسمح له

ضة يط بالبي شاء المح اختراق الغ ك  .ب دوث ذل ن أجل ح دة نطاف م ي ع ن ال  ،تكف ولك
دة فقط    ة واح ضة سوى نطف ى داخل البي دخل إل ع   ،ي ك لمن د ذل ضة بع ق غشاء البي ويغل

  .طاف أخرىدخول ن
شكل  ة لت ضة والنطف ا البي د نوات ضة الملقحةتتح تم يحدث اإلخصاب . البي دما ي عن

ين   رة ب ي الفت اع ف ل اإلباضة و )48(الجم اعة قب دها)24( س اعة بع دث ، س ذلك يح  ل
  . قبل بدء الدورة الطمثية التاليةيوم الرابع عشر حوالي ال فيالحمل

ي ا   رحم ف صل ال الوب لت وب ف ل أنب يرها داخ ة س ضة الملقح ابع البي ث تت وم الثال لي
ي  ،حيث يطرأ عليها انقسامات خلوية وتسمى الكيسة المصورة    ،والرابع بعد اإللقاح    الت

ة       تحاط من الخارج بطبقة مفردة     ة المغذي د        ، ا  من الخاليا تسمى الطبق ا بع شكل فيم ي ت لت
شكل       ،  خارجي المحيط بالجنين  المشيمة والغشاء ال   بينما تتطور الكتلة الخلوية الداخلية لت

  .الجنين والغشاء الداخلي المحيط به
د  ائن الحي)9(وبع شكل الك ى صفات من األم أشهر يت وي عل ذي يحت ى ( ال ) األنث

ذلك تظهر     ،)حيحةغير ص (بعض هذه الصفات شاذة     كون  ت، وقد   )الذآر(ومن األب     وب
 .األمراض الوراثية التي ستشرح الحقًا

  
  األمراض المنتقلة بالجنس حسب العامل المسبب

رى في أغلب أنحاء                   ة صحية آب شكلة ذات أهمي الجنس م تمثل األمراض المنتقلة ب
  .العالم

ات  كونتعرف األمراض المنتقلة بالجنس بأنها مجموعة من األمراض التي ت          العالق
اذة    سواء آانت    -طريق الرئيسي النتقالها    الجنسية ال  ة أم ش سية طبيعي د  . العالقات الجن ق

سم األخ    ضاء الج ط أو أع لي فق از التناس صيب الجه ة        ت راض جهازي ون أم رى أو تك
  .)تصيب عدة أجهزة في الجسم(

رة                شرة بكث ة منت ا من جه ة    ،تحتاج هذه األمراض إلى تدخالت آثيرة ألنه  ومن جه
 آما أن لها ،اجتماعية ثقافية و -بة العتبارات أخالقية     شديد عند اإلصا   أخرى هناك تكتم  
  . قتصادية إضافة إلى آثارها الصحيةآثارًا اجتماعية وا
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  :أهم األعراض والعالمات التي تسببها األمراض المنتقلة بالجنس

  :عند األطفال .1
  ).حديث الوالدة(التهاب عيون الوليد 

  عند النساء  .2
ة        أي إفراز مهبلي مت    - ورّ  رافق برائحة آريهة آميته غزيرة نسبيًا مصحوب بحك م  أو ت

ي هو بال         (في األعضاء التناسلية     اجم عن مرض       لكن ليس آل إفراز مهبل ضرورة ن
 ).منتقل بالجنس

ة           أية قرحة على المنطقة    - ر مؤلم ة أو غي لية مؤلم رح الزهري   ( التناس ا     ،)ق رًا م  وآثي
 .)بيةرة األالناحي(حب بضخامة عقد لمفية في المغبن تصا

 .ء الجماع أو أثناء الفحص المهبليألم أسفل البطن مترافق بألم أثنا -
  .عسر الجماع -

  :عند الرجال .3
اً        أي إفراز إحليلي غزير خاصة عند ال       - ًا أو مخاطي د يكون قيحي  ويمكن أن  ،صباح وق

 .يترافق بعسر تبول
 .يب سواء آانت مؤلمة أم غير مؤلمةالقرحة التناسلية على القض -
 .فة الحشفة أو القلالتهاب -
 .م الصفنتوّر -
  .الثآليل الشرجية التناسلية -
  

  :إلصابة باألمراض المنتقلة بالجنسعقابيل ا

الرحم  انتقا) معرضة أآثر للمضاعفات (:المرأةعند   - ، ل إلى أعضاء تناسلية أخرى آ
 .نتانات الرحم والبوقين والمبيضين، العقم، حمل خارج الرحم وإجهاض عفويإ

 . وقد يحدث العقم،تهاب البربخ ال:الرجلعند  -

ين   - د الجن دعن ل األوان   :والولي قاط أو والدة قب داج(إس والدة  ) خ ل ال وت قب ، أو م
  .قد يحدث التهاب في الرئة ، والتهابات بالعين قد تسبب العمىإنتانات
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  :قاية من األمراض المنتقلة بالجنسالو
 .التمسك بالعادات واألخالق الحميدة -
 .دوث أي مرض وااللتزام بالمعالجةحمراجعة الطبيب عند  -
 .مال اإلبر الوريدية ألآثر من مرةعدم استع -
 .آشف الحاالت ومعالجتها باآرًا -
 .B التلقيح ضد التهاب الكبد -
  .اقي الذآري أثناء االتصال الجنسياستعمال الو -
  

  :التصنيف حسب العامل المسبب
 . القرحة اللينة،)السفلس(، الزهري  السيالن:األمراض الناجمة عن الجراثيم •
ساري    :تاألمراض الناجمة عن الفيروسا    • ساء ال ة (ة   الملي ول التناسلي،     )المعدي ، العقب

 .، اإليدز، الثآليل التناسليةCو B  التهاب الكبد
ات • ن الطفيلي ة ع راض الناجم ل:األم رب ، القم شعرات الج ل بالم اب المهب ، الته

 .المهبلية
  .لتهاب المهبل بالمبيضات البيض ا):الفطريات(األمراض الناجمة عن الفطور  •
  

  :األمراض الناجمة عن الجراثيم: أوًال
 :نالسيال .1

   :المسببالعامل 
  .جراثيم المكورات البنية

   :ضااألعر
رأة      ، سيالن قيحي ب   حرقة أثناء التبول   د الم ل عن ل  وم  ،لون القشدة من المهب ن اإلحلي

 انزعاج في البلعوم، ،قان، ارتفاع حرارة، احت)"القطرة الصباحية   " تسمى(عند الرجل   
  .آالم مفاصل

  :اآلثار الجانبية
سين    انتقال االلتهاب إلى الطرق البولية       د الجن م عن ؤدي    ،العلوية وحدوث العق د ي وق

 والتهاب شغاف     ،)ةوخاصة مفصل الرآب     (ا لم يعالج إلى التهاب المفاصل         المرض إذ 
  . حيث تصل الجراثيم عن طريق الدم ) باطن القلب(القلب 
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د الرضيع       أن إصابة المرأة الحامل تسبب التها      آما د     ،ب الملتحمة العينية عن  حيث ق
  .تؤدي إلى العمى ويجب عالجه مباشرة

  
  
  
  
  
  

  
  

    بالسيالنرضيع مصاب بالتهاب الملتحمة ناجم عن إصابة أمه: )8الشكل (

  :)السفلس(الزهري  .2
سي صال الجن ل باالت دها ،مرض ينتق ى ولي ل وعن ،ومن األم الحامل إل ق نق  طري

  .الدم

   :المسببالعامل 
  .جراثيم اللولبية الشاحبة

  :األعراض
دة قاس  ة وحي ية قرح

ى   د عل ف توج طحها نظي س
ضيب  رجالق ق  أو الف أو عن
رحم رى ،ال اآن أخ  أو أم

سمى  ي وي ري األول  .الزه
ًا       وإذا لم  الج يصبح مزمن  يع

داعاً  سبب ص ًا  وي وآالم
ديًا ًا جل صلية وطفح  مف

ات عل  م أوتقرح و ى الف
ة   شرج وثعلب رج أو ال  ،الف

   في الزهريالطفح الجلدي: )9الشكل (  .يالزهري الثانوويسمى 
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حيث تكون الجراثيم    ، سنة من اإلصابة األولية    )20 ـ 2( بعد   الزهري الثالثي يحدث  
ة          د انتشرت في الدم وفي آل األعضاء      ق و   ،، ولذلك فإن أعراضه تأخذ أشكاًال مختلف  فه

صيب الج ك   ي قف الحن شعر، وس لية، وال ضاء التناس د، واألع شيل ة، ة الم، واألغ خاطي
ة وتخرب      ويسبب قرحات جلدية مؤلمة    ًا عظمي م  ، وآالم از العصبي و      دائ عضلة   بالجه

  .، وجنونًاالقلب، وصموغًا جلدي

 ،و المعالجة بشكل ناقص إلى جنينها ينتقل الزهري من األم المصابة غير المعالجة أ       
لوتحدث اإل شهر الخامس من الحم د ال ر الم ،صابة بع ل الجراثيم عب شيمة حيث تنتق

اض    ين أو اإلجه وت الجن ى م ؤدي إل صاب     ، وت اة في د الحي ى قي ين عل ي الجن وإذا بق
  .الزهري الخلقيبالزهري ويسمى 

ة      يتظاهر الزهري عند األطفال الذين يصابون من أمهاته        م المصابات بأشكال فقاعي
شمل األس           . مختلفة ين    وإذا بقي فترة طويلة يصاب الجسم بآفات عديدة ت نان واألذن والع

  .غيرها آثيرو
  
  
  
  
  

  

  أسنان طفل مصاب بالزهري بعد انتقال العدوى من أمه: )10الشكل (

  ):القريح(القرحة اللينة  .3

  : العامل المسبب
  .جراثيم تسمى عصيات دوآريه

  :األعراض
ة وم       ة تحدث قرحات تناسلية متعددة ولين سخًا       . ؤلم ز  (يكون سطح القرحات مت تتمي

اً    تتوضع الق). بذلك عن قرحة الزهري    ى الحشفة غالب ل    رحات عل ة اإلحلي ى فوه ، وعل
ضاء التناس  رأة  واألع د الم ة عن دة     . لية الخارجي ستمر ع ة ت د لمفي خامة عق دث ض تح

  .أسابيع
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  :األمراض الناجمة عن الفيروسات: ًاثاني

  :)المعدية(المليساء السارية  .1

  : العامل المسبب
  .فيروس المليساء السارية

  :األعراض
ارة عن              . به شكل اللؤلؤة  ث حبيبات جلدية تش   تحد ة هي عب ادة هالمي ة م تحوي الحب

ى الجذع وا        . أجسام الفيروسات   ات عل شر الحبيب ال     تنت د األطف شكل    . ألطراف عن ا ال أم
  .الحبيبات حاآة وقد تتقيحوهذه  .ناسليةالمنتقل جنسيًا فينتشر في المناطق الت

  
  
  
  
  
  
  

   

  

  

  الحبيبات في المليساء السارية: )11الشكل (

  :)أو الحأل أو العقبول (تناسليبس الالهر .2

  : العامل المسبب
  .فيروس الهربس التناسلي

  :األعراض

راء  حك صلية حم دفاعات حوي ة وان و ة وحرق وذم وت ي الجه ، ت ـاز التنـرم ف اسلي ـ
ق الرح    و ،ولــة التب ــصعوبو،  ارجيــالخ ـ التهاب عن ستمر الحال   . مـ  )12 ـ  7(ة من    ـت
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شفاء ًا ثم تبدأ    ـيوم د نصف الحاالت من المصابين     بة متك اإلصا  .ال إذا آانت   و.ررة عن
يناألم الحام روس للجن ل الفي د ينتق صابة ق اب  ،ل م د، والته اب الكب ده الته سبب عن وي

ة  ة نزفي ات دماغي ة، والتهاب د اله .الرئ لي  ويع رطان تناس دوث س ي ح امًال ف ، ربس ع
  . يعتبر نافذة لدخول فيروس اإليدزوآذلك

  ):ميورم الحليال(الثآليل التناسلية  .3

  :العامل المسبب
  .فيروس الورم الحليمي

   :األعراض
دريجياً        تبدأ بشكل حطاطات صغيرة لونها     ا ت زداد حجمه ًا    .  أحمر فاتح ي شبه أورام ت

ول        ، على الجلد والطرف السفلي للحشفة     دقيقة ناعمة تظهر   .  وقد تتوضع في صماخ الب
ول   ر ح ساء   وتظه د الن شرج عن ل وال رج والمهب زداد،الف رأ   ت د الم ل عن اء الحم ة  أثن

ل، رحم  الحام ق ال ى عن صل إل د ت سرة  ،وق والدة صعبة ومتع صبح ال ذلك يجب وت ، ل
ة والدة معالج ل ال ه قب ضاء علي إن   المرض والق والدة ف ت ال ى وق تمر حت ه إذا اس ، ألن

نفس         رى الت سداد مج سبب ان رة ت ي الحنج شوهة ف ات وأورام م صاب بإنتان ين ي الجن
  . هامًا في نشوء سرطان عنق الرحمتعد هذه الثآليل عامًالو .هواختناق المولود ووفات

  :التهاب الكبد الفيروسي .4

  :Bالتهاب الكبد  . أ

  : العامل المسبب
 .Bفيروس التهاب الكبد 

  :األعراض
م     اهر بقه ادة، ويتظ ل ع شكل مخات رض ب دأ الم د(يب هيةفق بهم،  )  ش ي م م بطن وأل

ان     قيءوغثيان، و  ة       يمكن أن تكون    . ، ثم يظهر اليرق ة أو خفيف يمكن أن   . الحرارة غائب
اً    ح أحيان صلي وطف م مف دث أل اهرة      و .يح ر ظ االت غي ن ح رض م دة الم راوح ش تت

اد            دي الح ات      ،إآلينيكيًا إلى حاالت شديدة ومميتة من النخر الكب دل الوفي غ مع  نحو    ويبل
  . من حاالت سرطان الكبد%80 وهو مسؤول عن ،1%
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  :)التلقيح(الوقاية 
ن  ة م ن الوقاي ه يمك اح الخاص ب اء اللق ن   و.المرض بإعط دان م ة الول يجب حماي

د          جلوبولينمهات المصابات بإعطائهم ال   األ وعي ضد التهاب الكب اعي الن  خالل  B المن
من  لقاح خالل األسبوع األول   وتعطى الجرعة األولى من ال ،بضع ساعات بعد الوالدة 

  .لوالدةا

  :C التهاب الكبد  . ب

  :العامل المسبب
  .Cالكبد  فيروس التهاب 

  :األعراض

سبب  ن التها%90ي دم     م ل ال د نق شاهدة بع د الم ات الكب رق انتقال  ب ا ط ي  ، أم ه فه
ق   دموي،الطري سي و ال والدة ، والجن اء ال ر من     و.أثن ي أآث د مزمن ف يحدث التهاب آب

ى 85% ن المرض ي     م شمع ف دث الت د يح دوث     %20، وق ادة ح ع زي ى م ن المرض  م
  .الكبديةسرطانة الخلية 

  
  :و متالزمة العوز المناعي المكتسباإليدز أ .5

 :العامل المسبب
  ).HIVواختصاره (فيروس العوز المناعي البشري 

  :طرق العدوى
ًا أم               ) %80( ويشكل   :الطريق الجنسي  • ان االتصال طبيعي ال سواء آ من طرق االنتق

 .شاذًا

 :الطريق الدموي •
 .نقل دم ملوث 
 .المحاقن الملوثة 
 .المخدرات الوريدية 
تعمال األ  د    دوات الاس ة للجل ة الثاقب ر المعقم ة غي ان، أدوات : ملوث أدوات الخت

  .، األدوات الجراحيةالوالدة
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  انتقال عدوى اإليدزطرق  ):12الشكل (

ين      :االنتقال العمودي  • سبة      ، من األم المصابة إلى الجن تم   ،)%40 ـ  25(ويحدث بن  وي
ة        ، حيث يتم االختال   أثناء الحمل أو أثناء الوالدة     ط بين سوائل األم واألغشية المخاطي

د ا ين أو بع ةللجن اعة الطبيعي الل الرض ن خ والدة م ة ل اء األدوي صح بإعط ، وين
 حيث ينخفض ،المضادة للفيروس للتخفيف من خطر نقل العدوى من األم إلى الجنين

 .)%5(احتمال العدوى إلى أقل من 

ومي  ت • اس الي ق التم ن طري دوى ع ل الع ل عبق سعال أو ، أي ال تنتق اس أو ال ر العط
 .ة أو المراحيض العامة أو المسابح الجافتالمصافحة أو لدغ الحشرات أو القبال
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ة   أ لمرض   هم األعراض المرافق
  :اإليدز

 .إسهال حاد •
 .سعال مستمر •
سم  ارت • رارة الج ة ح اع درج ف

 .بشكل مستمر
 .ضخامات عقد لمفية •
 . فمويةرحـُق •
  .نقص الشهية ونقص الوزن •
راض الج • ةلداألع ح : ي طف

د     ،جلدي  ويظهر سرطان الجل
 .الحقًا

  
ة  راض االنتهازي م األم أه

  :المرافقة للمرض
سات الت • ة بالمتكي اب الرئ ه

 .الكارينية
صورات  • اغ بالم اب دم الته

 .القوسية
 .ورم آابوزي •
 .اإلسهاالت الحادة •
 .الورم اللمفومي •
 .السل •
 .وغيرها آثير ،فطور المريء والقناة الهضمية •
  

  :يدزاألمراض المنتقلة بالجنس وعدوى اإلالعالقة بين 
ن    - دز م دوى باإلي ال الع د احتم الجنس يزي ة ب راض المنتقل د األم ود أح  )9 ـ    2( وج

  .مرات

آابوزي عند مصاب ورم : )13الشكل (
  باإليدز
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سبب         - اب ب صاب بااللته اطي الم شاء المخ شققات بالغ ات والت ود التقرح سهل وج  ي
  .منتقلة بالجنس دخول فيروس االيدزاألمراض ال

الجنس و                   يزت  - ة ب دز من صعوبة عالج األمراض المنتقل دوى باإلي د  تد حدوث الع زي
  .اإلنذار سوءًا

  
  :األمراض الناجمة عن الطفيليات: ثالثًا

  :القمل .1

  : العامل المسبب
 .، وقمل الجسدطفيليات تسمى قمل العانة

  :األعراض
شترآة و       اب الم ادل الثي ة والجسد بالتماس الحميمي أو بتب ل قمل العان شارآة ينتق م

شاهد الق   اش والمراحيض اإلفرنجية والمناشف   الفر ع           ، وي ى شكل بق اب عل ى الثي مل عل
سخة صدر   . مت ين وال د اإلبط دماة عن سحجات م ة ل سي مؤدي ي العرض الرئي ة ه الحك

بطن وال ذقنوالظهر وال ان وال ة واألجف دإذا أ.عان ون الجل رط تل ة يحدث ف  .زمنت الحال
  .يفوس الوبائي وحمى الخنادقثل التينقل القمل أمراضًا خطيرة م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قمل الجسد: )14الشكل (
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  :الجرب .2

  : العامل المسبب
  .)هامة الجرب(  القارمة الجربيةطفيلي يسمى

  :األعراض
د ال   راش عن ي الف ل ف ي اللي رب ف ة الج ل هام اب ينتق ن الثي رارة م دفء والح

ين األص          ،والشراشف اذ وفي      ابع و  ويسبب حكة ليلية تحت األثداء والبطن وب ين األفخ ب
  .مناطق الثنيات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجرب: )15الشكل (

  .يجب أن يكون عالج القمل والجرب لجميع األفراد الذين هم على تماس مباشر

  :تهاب اإلحليل بالمشعرات المهبليةال

  :بالعامل المسب
  .المشعرة المهبلية

  :األعراض

شكل ذ  حكة ومفرزات مهبلية صفراء مخضرة    ة ال سبب    ، رغوي ة ت ات رائحة آريه
ل         . حرقة بالتبول وآالم أثناء الجماع    انزعاجًا نفسيًا و   ا   .يحدث التهاب شديد في المهب أم

ون       أو تظهر     ،قد التظهر أعراض في أغلب الحاالت         عند الرجل ف   ة الل رزات حليبي مف
  .وعسر تبول
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  :أمراض الفطور: رابعًا

      :داء المبيضات البيض

  :العامل المسبب
  .ضة البيضاءفطر المبي

  :األعراض

د الرجل      و.  وحكة وعسر الجماع   ، وحرقة بولية  ،ء مفرزات مهبلية بيضا   يحدث عن
آآالت  ويمكن أن يترافق بتورم القلفة مع         ،اج في القضيب مع وجود مادة بيضاء      انزع ت
ا  دة              و.فيه سبب إصابة في المع د وي ى الولي ل إل ه ينتق الج فإن م تع إذا أصيبت الحامل ول
  .رج ويظهر طفح مكان الحفاظبل والفوالمه
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  الفصل الثالث

  األمراض التي تنتقل عن طريق الوراثة
  )األمراض الوراثية(

  لمحة عن الوراثة
.  أي َمَرضية   - وراثية غير طبيعية     هل تعلم أنك تحمل ما بين أربعة وثمانية عوامل        

ا      ا جميع    هذه حقيقة ال مناص منه ر طبيعي     ، إنن ة غي الرغم من    .ةًا نحمل عوامل وراثي ب
وليس من السهل تقدير خطورة هذه       ،حتنا إال أنها تنتقل إلى أطفالنا     عدم تأثيرها على ص   

دنا فعالً          العوامل ما  دها نهرع للمخ     ،لم يظهر تأثيرها على صحة أح تصين لدراسة    عن
ستقبل  ي الم وره ف ال ظه وراثي وحساب احتم ة المرض ال ذا ،طبيع ى ه  األساس وعل

و    .الهنتعرف على طريقة انتق    ل      ولذلك من األفضل األخذ بنصيحة أب ال قب ذي ق راط ال ق
ستقبل   ،شّخص الحاضر   ،اآشف عن الماضي  :قرون عديدة  أ بالم رد   ،تنب  وإذا تعرف الف

  .على ما فيه عرف ما لذريته من حق عليه

س ف ن ضتختل ن بع ضها ع ة بع راض الوراثي ات  ،ب األم ف المجتمع ا تختل آم
األوروبيين يقل عنه بين  فالمرض الوراثي المنتشر بين ،المختلفة فيما بينها بتلك النسب

در وجوده          ،األفارقة ي ين ود ذوي األصل األوروب  بينما نجد مرضًا آخر ينتشر بين اليه
ة ال   . في األقوام األخرى  ة     ُيومع ذلك هنالك آثير من األمراض الوراثي ا عالق عرف له
  .ام المختلفةجة متساوية بين األقو حيث تنتشر بدر،عنصرية أو بيئية

ًال       ،الثة آالف مرض وراثي معروف منتشر     هناك حوالي ث   فمن بين آل عشرين طف
 من مرض يعزى باألصل       ُأرسلوا للعالج في المستشفيات البريطانية آان أحدهم يعاني       

  .إلى الوراثة

ي ي من الناس مصاب ائةة بالم ثيولد حوالي ثال   ة    ،ن بتخلف عقل سبة عالي ا   تعزى ن منه
ى       -فمرض اضطراب هنتنجتون العصبي      : ثية أو جنينية  إلى أسباب ورا   ؤدي إل ذي ي  ال

ن النطق     ز ع ون والعج صيلته الجن دماغ وح سجة ال ي أن دريجي ف ف ت ن -تل ل ع  ينتق
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سي       ،ريق أحد الوالدين  ط ة             - ومرض التليف الكي ة المزمن ى إصابة الرئ ؤدي إل ذي ي  ال
ذاء  الرغم-وسوء امتصاص الغ دين ب ق آال الوال ل عن طري ا  ينتق دم معرفتهم  من ع

ذلك اآس ،ب اي س دماغ- ومرض ت ا ال دم خالي سبب ته ذي ي ذي ، ال ؤدي للموت وال  وي
دين    يعزى-ينتشر بين اليهود     ا تبقى مسؤولية      . إلى عوامل تورث من آال الوال من هن

ر           ،الفرد آبيرة قبل الزواج    ال غي  وبعده في تحديد حجم األخطار الناجمة عن والدة أطف
  .أصحاء

  
  :ليةبنية الخ

ون سمين  تتك ن ق ة م صورة عام ة ب س الخلي ا ي رئي ولى : ين هم واة والهي الن
ات         ، النواة مرآز إدارة أعمال الخلية     تعتبر. )السيتوبالزم( ى آل الفعالي فهي تسيطر عل

اء   ن اآلب ة م ة المتوارث ات الحيوي لية للمعلوم سخة األص ى الن وي عل ة وتحت الحيوي
ة ووظ    واألجداد و  ة الخلي ا التي تحدد طبيع ة تعرف        .يفته وط دقيق ى خي وي عل وهي تحت

ي الن                  ،كروموسوماتبال الحمض الريب سماة ب ة الم ادة الوراثي ي تترآب من الم ووي الت
زوع سجين  األمن دنا (آ صارًا ال ين  )DNAاخت ائي ب ذا المرآب الكيمي ضم ه ث ي ، حي

 بشرًاطياته آل المعلومات الالزمة لتكوين خاليا الكائن الحي وتحديد عملها سواء أآان        
  . أم حيوانًا أم نباتًا أم جرثومة

ووي       م آروموسوميترآب آل    ل من الحمض الن ذي يترآب   ،ن جزء واحد طوي  ال
وين          . بع وحدات أصغر تتكرر بصورة آبيرة     بدوره من أر   رار تك ذا التك ى ه يترتب عل

ة             صفات الوراثي  ،مجاميع مختلفة في تسلسل ونوع وعدد الوحدات األساسية المحددة لل
ا جسمنا               ).الجينات(سمى المورثات   والتي ت  ة من خالي دا الخال   -يوجد في آل خلي ا   ع ي

اً   تتوضع ،آروموسومًا ستة وأربعون  -الجنسية   ة وعشرين زوج أتي   ) على شكل ثالث ي
رد اآلخر من األم     ،فرد من هذه األزواج من األب  اك زوج واحد من    .بينما يأتي الف هن

ة يعرف        كروموسوماتال د         الجنسي  وملكروموس با في آل خلي ه مسؤول عن تحدي  ألن
رد سمى يتماث. جنس الف ى وي د األنث زوج عن ذا ال ذآ،)XXس س أو (ل ه ي ال ا ف ر  أم

ا    ق عليهم ردان ويطل ف الف سمى ال). XYس ص أو (فيختل وماتوت ع كروموس  األرب
  . الجسميةكروموسوماتالواألربعون الباقية  
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  تبة على شكل أزواج مركروموسوماتشكل عام لل: )16الشكل (
  
ة وعشرين       (كروموسوماتتحتوي الخاليا الجنسية على نصف عدد ال       أي على ثالث

ط ردًا فق ضة ت ،)ف ل بي ي أن آ ذا يعن ى الوه وي عل ومحت سي كروموس  -) س( الجن
ين والعشرين      كروموسومات باإلضافة إلى ال   ى        ،   الجسمية االثن ا تكون النطاف عل بينم

وعين ا أن : ن ون محتويفهي إم ى التك ومة عل سي كروموس ى -) س( الجن  باإلضافة إل
وماتال شرين كروموس ين والع سمية االثن ى ال، الج وم أو عل سي كروموس  -) ص( الجن

ى    .  الجسمية االثنين والعشرين موسوماتكرباإلضافة إلى ال   د عل لذلك يعتمد جنس الولي
ة ت     ،نوع النطفة المخصِّبة للبيضة    ذآر بنطف وي  فعندما يساهم ال ى  حت  وموسومات آر عل

ى          و      آروموسوم س واألنثى ببيضتها المحتوية بالضرورة عل ل من الن إن   ،ع س  مماث  ف
ى      ،)س س(جنس الوليد سيكون أنثى     ة تحوي عل ذآر بنطف  آروموسوم  أما إذا ساهم ال

رًا     د ذآ نس الولي ون ج ر ال ، )س ص(ص فيك ذلك يعتب ومل سؤول ) ص (كروموس الم
دد   ( س   كروموسومات لورة مهما آان عدد ا    الوحيد عن تكوين الذآ     الكروموسومات تتع

شاذة  االت ال ض الح ي بع ومو) س ف افٍ آروموس د آ ن   ص واح دد م ة أي ع  لغلب
  . س لتكوين المظهر الخارجي الذآري للوليدكروموسوماتال

ز   ن تميي ومويمك شكل أو     آروموس م أو ال ث الحج ن حي ره م طة مظه ر بواس ن آخ  ع
صبيغ   با ي الت ة ف رق الحديث تعمال الط ر ع. س ل   تظه ول آ ى ط ومل وط آروموس  خط

ة   آلخر في نفس      آروموسوم عرضية تختلف من      ة     .  الخلي ذه التقني  يمكن   وباستعمال ه
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ا         رف عليه ن التع ي ال يمك ة الت رات الدقيق شوهات أو التغي ن الت ر م ن آثي شف ع الك
  .طة التقنيات التقليدية األخرىبواس

  
  أهم األمراض الوراثية

  :الثالسيمية .1
  .الوراثية ذات درجات مختلفة الشدةحاالت فقر الدم  مجموعة من الثالسيمية

  
  ):خضاب الدم(لوبين جن ترآيب الهيمولمحة ع

صفيحات    من الكريات الحمر والكريات البيض      - آما هو معروف     -يتشكل الدم     وال
وبين في   جيتكون الهيمو  . والمصل ات الحمر من جزأين أساسيين          ل األول وهو   :  الكري

روتين      -لوبين  جيتكون ال . لوبين  الثاني هو الغ   ،جزيء الهيم  ع سالسل       - وهو ب  من أرب
د دة الببتي ددًا من الحموض األم،عدي ددًا مح سلة تحوي ع ل سل ام  وآ ة بنظ ة المتتالي يني
  .وبينلجالتي تحدد نوع الهيمو ،محدد ودقيق

شخــيوج ي ال ـالثــي ثـعــغ الطبيـالـص البـد ف ـة أنـ ن الهـ وبين ـلجيموــواع م
ي  ي ه ـ جيموـاله( F وبينـلجيموـاله: الطبيع يل  A2 بين وـل جيموـواله) وبين الجنين

  .)A1 )98%وبين لجيموــ تكون نسبة الهA1 وبينلـجيموــواله

ون الهيمو وبين جيتك د يطA1ل دة الببتي ع سالسل عدي ن أرب ا م ا وبيت ا ألف ق عليه  ،ل
ا يتكون     ب .])ß(بيتا   2 )α(  ألفا 2[لتان من آل منهما     حيث يوجد سلس   وبين  جالهيموينم ل

  .)δ( دلتا 2 و )α(ألفا  2من A2 لوبين جالهيموو ،)γ(  جاما2 )α(  ألفا2الجنيني من 

نج يميةت ام الثالس سلة م صنيع سل س ، عن ت م السل م وحسب اس ون اس صة يك لة الناق
يمية ي ،الثالس اك الثالس ا و فهن يمية األلف ا والثالس ى  مية البيت ارة إل دلتا إش يمية  ال الثالس
وبين جناقصة من ال    السلسلة ال  ي                  . ل ل في عمل الحمض الريب نقص عن خل ذا ال نجم ه ي

ال    ووي المرس ال ال(الن ا المرس صحيحة أو   ) mRNA ـ     رن ات ال ي التعليم ال يعط ف
  .لوبينجالكافية لترآيب آمية مناسبة من سالسل ال

يمية    المسؤولة  ) الجينات(مورثات  توجد ال  صبغي       عن مجموعة الثالس ى ال ا عل  األلف
سمي  يم    ،16الج ة الثالس ن مجموع سؤولة ع ات الم د المورث ا توج ى  ية بينم ا عل  البيت

ر    و ،11 الجسمي   كروموسومال يمية  آبي رات في الثالس ذلك توجد درجات     ،عدد الطف ل
  .تمثل الثالسيمية  البيتا أآثر أنواع الثالسيمية  شيوعًا. عديدة منها



 

‐ 29 ‐ 
 

سم الث يميةتنق ن الس ة اإل م ةالناحي ر آلينيكي ى صغرى وآب ة  .ى إل ة مورث إن وراث
رض      و ل الم ور حام ى ظه ؤدي إل دة ت صفة   (اح ة أو ال سمى   ) traitالخل ا ي و م وه

  .ؤدي إلى ظهور الثالسيمية الكبرى، أما عند وراثة مورثتين فتبالثالسيمية  الصغرى
ا             ى إنجابهم ؤدي إل ال     %25 إن إصابة األم واألب بالثالسيمية  الصغرى ي  من األطف

  .طفال الحاملين للمرض من األ%50 مصابين و%25سليمين و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   واألماحتمال إصابة النسل بمرض حسب حالة األب: )17الشكل (
  

  :األعراض والعالمات

ة     الكبرى في آل الرضع الذين ينحدرون من مناطق ت         يشك بالثالسيمية    ا خل شيع فيه
يمية ود  ،الثالس د وج راض التاليوعن شحوب:ةاألع شهية،  ال وزن، ، نقص ال نقص ال

  .توتر ،، أرققيء
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ستة أشهر                     و ًا خالل ال وًا طبيعي يمية  نم ال المصابون بالثالس و األطف بشكل عام ينم
ر  ن العم ى م ب ،األول ة الطبي د مراجع حنة   : ولكن عن ًا وس صًا ومتوقف و ناق ون النم يك

  .بسبب فرط نشاطه) Bone marrow(خاصة تالية لتوسع النقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصاب بالثالسيميةوجه : )18الشكل (
  

د تر    تصبغ الفوط باللون البني المحمر      قد تراجع األم طبيب األطفال بسبب      اجع  ، وق
ل  ي بطن الطف ة ف ود آتل سبب وج رر ب ان متك سيط أو إنت سبب ب سر ل ث ،، أو آ ن  إ حي

  .الكبرى عرضة إلنتانات متكررةية األطفال المصابين بالثالسيم
سبب ا   اآرًا ب ة ب دأ المعالج م تب دالت    إذا ل صل التب د تح ب فق ة الطبي أخر بمراجع لت

شاط النقي           العظمية المش  رط ن سحنة الخاصة   (وهة الناجمة عن ف ادة       ،)ال ؤدي زي ا ت  آم
ف      ب وتوق صور القل ة وق ة وآبدي ضاعفات غدي ى م اء إل ن األمع د م صاص الحدي امت

لطحال ونقص آريات الدم تحدث زيادة نشاط الطحال المؤدية إلى فرط ضخامة ا. النمو
  .، ونقص الصفيحات)وهذا سبب اإلنتان المتكرر(لبيضاء ا

  
  :المعالجة

اج المرضى  ة األمراض والعيش يحت ى مقاوم ساعدتهم عل ة خاصة لم ام رعاي نظ
  .يل اندماجهم في المجتمعبصورة طبيعية بقدر المستطاع لتسه
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ذي           راء ال دم الحم ات ال نقل الدم بشكل دوري هو المعالجة المثالية نتيجة تكسر آري
دم    ر ال ى فق ؤدي إل ة ،ي ة خالب د مع معالج مه  ) Chelating( للحدي ب اس بمرآ

  . أيام في األسبوع)7 ـ 3(الديفيروآسامين تحت الجلد عن طريق محقنة ميقاتية 

ـ ص منـمن شخ) Bone Marrow Transplant(يكون الشفاء بزرع النقي  اسب ـ
ـ األم. ةـــة النسيجيــــمن الناحي ـ ل األخيــ ـ ر هـ ـ دســـو الهنـ ـ ة الوراثيـ  - Genetic)ة ـ

Engeneering)  وز ديل الرام ن تب ث يمك صحيحة   ) Code ( حي ة ال اطة المورث بوس
  .لترآيب سالسل بيتا آافية وطبيعية

ل بعمر                دما يكون الطف ه عن دها    ست سنوات    أما استئصال الطحال فينصح ب ، وعن
ة ع  ت حاوي صالها إذا آان صح باستئ ي ين رارة والت ن الكشف عن الم ى حصيات يمك ل

  .صفراوية 

  :داء الكريات المنجلية .2

اجم  متنحي   ) مرتبط بصبغي جسمي    ( ينتقل بشكل جسمي     ،فقر دم انحاللي وراثي    ن
ود هيمو و الهيموجعن وج اذ ه وبين ش وبين جل دين وي . Sل ن وال ل المصاب م د الطف ل
 لوبين سليم جحملة للمرض أي هيمو( دون اإلصابة بالمرض Sلوبين جيحمالن الهيمو

A آخر شاذ   وS.(      االت ي      تكون االحتم ا يل والدة األوالد آم ة ل عدد المصابين   : الوراثي
  .AA أي %25عدد األصحاء  ،SA أي %50، عدد الحملة SS أي 25%
  
  :آللية اإلمراضيةا

وبين  جلوبين شاذ هو الهيموجينجم المرض عن وراثة مورثة تؤدي إلى إنتاج هيمو   ل
S  ي ل الحمض األمين ث يح د :  حي الين ب ي الف ن الحمض األمين امينجال: ًال م ي ،لوت  ف

م    ع رق ا    6الموق سلة بيت ن السل ي . م ض األمين اء    : إن الحم اره للم و آ الين ه الف
)Hydrophobic ( لوتامين محب للماء جال: بينما الحمض األميني)Hydrophilic( .  

ة ا ى حادث ل إل ذا الخل ؤدي ه ة -لتمنجل ي ل نقص ( تحت شروط وظروف معين مث
دل شكل الك           ،)، التجفاف شدة، االحمضاض جة، ال األآس ى تب ؤدي إل ا ي راء     مم ة الحم ري

ي     ا          من قرصي إلى منجل دان مرونته ساوة غشائها وفق ا    وق وم أن   . وسرعة تخربه ومعل
ين  راوح ب شعري يت اء ال ات)8 ـ 7(قطر الوع ة و ، ميكرون و القطر المناسب للكري ه

ة      والتي بفضل مرونة غشائها تنسل     ،الحمراء شعرية دون صعوبة     خالل األوعي ا   .ال أم
ا        ى محوره ا عل رن وقطره ر م راء غي ة الحم شاء الكري ون غ ل فيك ال التمنج ي ح ف
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ى          وقد يصل   ، ميكروناً )12 ـ 8(الطولي بين    ك حت ر من ذل اً  )40(إلى أآب  فال   ، ميكرون
شعري فت   اء ال ر الوع ر عب ستطيع أن تم شعرية ت ة ال سداد األوعي ى  ان ؤدي . ؤدي إل ي

دورها تز    ،لدوران ونقص األآسجة واالحمضاض  ا االنسداد إلى بطء   ذه األمور ب د  وه ي
ة أو    ،)حلقة معيبة(في حادثة التمنجل واالنسداد      مما ينجم عنه نقص التروية في المنطق

شاء        العضو المصا  م واالحت الي حدوث األل ة التمنجل في األوردة          .ب وبالت تحدث حادث
  .آسجين فيهاًا النخفاض ترآيز األنظر

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  وجود الخاليا بشكل المنجل: )19الشكل (
  

  :األعراض والعالمات

اآراً    شحوب ب ام     يظهر ال شكل ع د ستة أشهر من العمر ب ل   ، بع ر معل اء غي ع بك  م
ة        هناك ضخامة في الطحال والكبد    .نزق، و بالنسبة لألهل  ذه الضخامة الطحالي ، ولكن ه
ع  ع م يمية  تتراج س الثالس ى عك ر عل دم العم د .  تق ضمر بتق ال ي سبب  الطح ر ب م العم

ي       االحتشاءات المتتالية التي تصيبه مما يؤدي      ا إذا    . بالنهاية إلى استئصال طحال ذات أم
ريض ال           ة للم ل مالزم ة تظ ضخامة الطحالي إن ال يمية  ف ع الثالس رض م ق الم تراف

 مع مرض فقر  وهذه حالة الثالسيمية  المنجلية، أي اشتراك مرض الثالسيمية-تتراجع  
  .الدم المنجلي

شكل                    يع ه ب سبب تعطل الطحال عن أداء وظيفت ررة ب ات متك اني المصاب من إنتان
حيث تحدث   ،هو نوبات األلم التي تصاحب المرضأهم ما يميز فقر الدم المنجلي   . جيد
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ع العظام       نوبات م  ري  والصدر    في (ن األلم العظمي في جمي ود الفق )  األطراف والعم
  احتشاءات،نحالل ونوبات نقص التصنعالونوبات من فرط ا ،نوبات من األلم البطني   و

وي  (متكررة في الكليتين     ى التكثيف          )قصور آل ة عل درة الكلي و  ، عدم ق شاء رئ  ،ي، احت
  .ٍق، قصور آبد متر، حادث وعائي دماغيصمامة رئوية

  
  :التشخيص

وبين   جالهيمو) Phoresis( االختبار المشخص هو رحالن       شكل      (ل ذي يجرى ب وال
  . )%45( أآثرمن Sلوبين ج حيث يكّون الهيمو،)الزواجستشارة قبل روتيني عند اال

   :اإلنذار

  ).لعقد الثالث من العمرا(وسطي الحياة   .مرض مزمن غير قابل للشفاء

  :العالج

م أو             يعتمد  على مكافحة حادثة التمنجل وآسر حلقتها بإعطاء السوائل عن طريق الف
  .عن طريق الوريد وإعطاء المسكنات

وتنقل الكريات الحمر المكثفة والمصفاة وينقل الدم الكامل        ،ةالدم حين الضرور  نقل  
  .حسب الحالة

  
  :الناعور .3

  . واسمه عامل الناعور، نقص العامل الثامنA * :هو نوعانو
B *                واسمه عامل فون ويلبراند ، نقص العامل التاسع.  

الجنس   ة ب صفة مرتبط ل آال المرضين آ ة ،X-Linkedينتق صابة  أي المورث الم
أي االنتقال في الناعور يحتاج إلى أم حامل للمرض         (xموجودة على الصبغي الجنسي     

ط اعور   و).فق دث الن ل   Aيح ن آ خص م د ش خص)100000( عن دة   . ش راوح ش تت
صورة المرض حسب  ي الم ود ف ل الموج ستوى العام ان  . م ديدة إذا آ ة ش ون الحال تك

بينما  ،)% 5 - 1( العامل الثامن بين ا تراوح ومتوسطة إذ،)%1(مستوى العامل أقل من 
  .)%5(تكون خفيفة فيمن آان لديه العامل فوق 
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ا دون        :  للمرض أما المرأة الحامل  امن أو التاسع في دمه فيكون مستوى العامل الث
ا        ا ذآرن اث     . المستوى الطبيعي والذي هو في حده األدنى آم ذلك يمكن أن تصاب اإلن ل

 آما ، بنزف غزير-حي أو استئصال الرحم ل جرا إذا تعرضن لعم-الحامالت للمرض 
  .دورة الشهرية لديهن طويلة وغزيرةيمكن أن تكون ال

  
  :األعراض والعالمات

  :نزوف في أماآن مختلفة
 .نزوف جلدية  .1
 .نزوف أغشية مخاطية .2
 .نزوف األنسجة الرخوة .3
 .نزوف مفصلية في المفاصل وخاصة الرآبة والمرفق .4
 .نزوف الجهاز البولي .5
 .لجملة العصبية المرآزيةنزوف ا .6
  .النزوف المفصلية هي المشخصة للناعور .7

ى  شخيعط ة  ال ه آامل اعور لقاحات صاب بالن ل    ،ص الم اء نق ا أثن ضل إعطاؤه ويف
  .الثامن المرّآز أو أثناء معالجتهالعامل 

  
  :العالج

امن أو العامل          ،يعتمد على مكان وشدة النزف      وتتضمن المعالجة إعطاء العامل الث
دار التاسع ا وجرام وحدات لكل )10(لمرآز بمق ومين  من وزن الآيل رة آل ي جسم م

  .وقاية من النزف
  

  :ةالوراثيرة الكريات الحمر الكروية ثآ .4

ة       ساهم في                   ،العلة هنا في غشاء الكري ين ي روتين مع اك نقص في ب حيث يكون هن
صب ،، مما يعطي الكرية شكلها المتكور      ب الغشاء أو أنه ال يقوم بوظيفته      ترآي ح هشة   وت

  .قابلة لالنحالل والتخرب وبخاصة في الطحال
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والدة م       د ال ي تختلف شدته         تبدأ األعراض بع ان انحالل ا    ،باشرة بيرق د يحت ج في   وق
دم  ديل ال ى تب االت إل د ت. بعض الح ة ق د متفاوت ال والكب ون ضخامة الطح ة أو : ك خفيف

  .متوسطة أو شديدة
  

  :المعالجة
ل     جنقل الدم حين يكون الهيمو       وبين أق دم        . يمل  /رامج  )7(من   ل ل ال ى نق الحاجة إل

ل               دم عمر الطف ل مع تق صا و .متفاوتة حسب شدة المرض لكنها تق ل الطحال حين     استئ
ستدمية النزل تقدم الطفل في السن ي ة  ، وقبل االستئصال يمّنع الطفل بلقاح الرئويات والم ي

  . سنة12 البنسلين المديد حتى عمر ويعطى ،والسحايا
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  الفصل الرابع

  أمراض لها خصوصية

  ):الحمى الرثوية( الروماتزم حمى .1

رف  راثيم تع ة ج وزتين نتيج وم والل اب البلع ررة بالته ابة المتك ن اإلص نجم ع ت
ة    ر المدرس ي عم ا ف دم بيت ة لل ة الحال المكورات العقدي ًا16  ـ   6(ب ذه  ).عام ل ه إن مث

ى القلب         ؤثر عل ررة ت ش        ،اإلصابات المتك ة وب رات مزمن ى تغي ؤدي إل ا ي كل خاص   مم
تتأثر صمامات القلب وخاصة الصمام التاجي بحيث تتفاقم الحالة مع حدوث الحمل عند 

ات اة األم  ،الفتي ى حي رًا عل ل خط صبح الحم الي ي ي   ،  وبالت اة الت ى الفت ذلك يجب عل ل
  .الحمل أن تخطط له مع الطبيبفي غب تر

  :الداء السكري .2
ة  يعتبر هذا الداء من األمراض المزمنة التي تصيب األ        ار مختلف  وهو  ،فراد في أعم

ة نتيجة عدم                      ة والبروتيني شوية والدهني واد الن عبارة عن تغير طبيعي في استقالب الم
  . لهذه المادةالتوافق بين إنتاج الجسم لمادة األنسولين واحتياج الجسم

ى ا              سيطرة عل لمرض إذا   تتعقد حاالت مرضى السكري حيث يصبح من الصعب ال
راً      وخاصة في فترة الحمل مم ،لم تتبع الفتاة العالجَ  د آبي ين فيول ى الجن ؤثر عل د  ،ا ي  وق

  . يؤدي إلى وفاته
  

  :غير المراقبة مريضة بداء السكريالمضاعفات التي تتعرض لها األم ال

 . إنتانات بولية، االرتعاج، ماقبل االرتعاج،االستسقاء: مضاعفات حملية -
كرية  - ضاعفات س سكر : م وب نقص ال سكر ،ن ادة ال وب زي وني  ، ن اض الكيت  ،الحم

 .سبات
 . عينية، آلوية،قلبية: مضاعفات وعائية -
 .مضاعفات عصبية -
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  :مرض الذئبة الحمامية .3
ى     توية عديدة    أد - ذآرًا آان أو أنثى      -يتناول المصاب بهذا المرض      ؤثر بعضها عل

زوج    . ؤدي إلى تشوهات شديدة عنده   ت وقد   ،الجنين د ال ة عن لذلك يجب إيقاف هذه األدوي
  . قبل أشهر من التخطيط للحمل والتنسيق مع الطبيب حول ذلكأو الزوجة

  
  :الزمرة الدموية .4

سان هي أرب ة لإلن ة الطبيعي ر الدموي ـالزم رـ  ولكن بوجود A،B، O، AB: ع زم
ل  لبياً  - Rhالعام ًا أو س ون إيجابي ث يك صب–  حي اني ـح هـ ت ر ثم ي ذه الزم ر ه :  زم

.AB+, AB-, A+, A-, B+, B-, O+, O-   
  

  :لزمرتنافر ا
  :مل آلخر وذلك تبعًا لشدة اإلصابةتختلف درجة الخطورة من ح

 .فقر دم خفيف مع ارتفاع طفيف في مستوى البيليروبين بعد الوالدة: الخفيفة -
 .انحالل متوسط للدم مع ارتفاع البيليروبين مما يستدعي تبديل الدم: المتوسطة -
 .طحالية آبديةقصور قلب احتقاني مع فقر دم شديد مع ضخامات : الشديدة -

  . عند نقل دم مخالف الزمرة لشخص مريض ينحل دم هذا الشخص:مالحظة
  :، وله أنواع عديدة منهايدوهذا نفس مبدأ اليرقان االنحاللي عند الول

  :RHاليرقان االنحاللي بتنافر   - أ

د  د الولي ات عن م اليرقان د أه لبية يع ون األم س ابي RH، تك ون األب إيج  ،RH ويك
ا أن يكون إيجابي    ،RHجنين إما أن يكون سلبي     وبالتالي فإن ال   ة    ،RH وإم وفي الحال

األخيرة فإن قسمًا ضئيًال من آريات جنين الحمل األول يمكن أن يمر عبر المشيمة إلى               
ي أ  ر ف سم األآب قاط  األم والق والدة أو اإلس اض وال اء المخ ون   ، وثن ى تك ذا إل ؤدي ه ي

انٍ       .  اإليجابي  RHأضداد   إذا حدث حمل ث إن  ف ين وتحل        ف ى الجن ذه األضداد تمر إل ه
سبة األض             ،RHآرياته إذا آان إيجابي      ادة ن داد وتزداد شدة الحالة مع تكرر الحمل لزي
  .عند األم بعد آل حمل

ل دم           د األم أضداد نتيجة نق ان عن ا إذا آ يمكن أن يصاب الجنين أو الوليد األول فيم
  . قبل الحمل األول أو في أثنائهRHإيجابي 
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ان مبيتظاهر ا ور يرق د بظه د الولي ر خالللمرض عن ـك ى من 24  ال اعة األول  س
سرعة  ى ب ر، يترق رط      ،العم دماغ بف تالل ال ات اع راض وعالم دث أع ا تح رًا م وآثي

ومين الثالث والخامس      ين الي روبين ب ادرة أن     .البيلي  تكون اإلصابة   يمكن في حاالت ن
د     جع عفوياً ليرقان بشكل خفيف ويترا   حيث يظهر ا   ،األولى خفيفة جداً   م ال يلبث الولي ، ث

ا                      ين األسبوعين الث دم في معظم الحاالت ب ل ال ى نق ني أن يبدي شحوبًا مترقيًا يحتاج إل
  . والثالث من العمر

د                     ا يمكن أن يحدث بع وفي حاالت أخرى أآثر ندرة تكون الحالة شديدة جدًا وهو م
و  ين      ،لتكرر الحم وه الجن سمى بم ا ي  إذ يصاب  (Hydrops Fetalis)  حيث يحدث م

ر      الجنين بالوذمة المتعممة وآذلك األمر بالنسبة للمشيمة والحبل ال         ى فق سري، إضافة إل
د               ،الدم الشديد  ين ميت أو ولي ال وهذا ما يؤدي إلى الوالدة المبكرة في أآثر األحيان لجن

وفى خالل بضع ساعات          املة شديدة مع شحوب               يلبث أن يت ة ش ، ويكون مصابًا بوذم
  .ف ونمشات وتضخم في الكبد والطحالفيشديد ويرقان خ

  
  :الوقاية

ـ   لألمهات RHلوبولين المضاد للـ جاما جتتم بحقن ال لبيات ال د آل والدة    RH س بع
  . ساعة بعد الوالدة72ال تزيد على  وخالل مدة ،RHلطفل إيجابي الـ 

  
  :ABOاليرقان االنحاللي بتنافر الـ   . ب

افر           ،لوليدأآثر اليرقانات االنحاللية تصادفًا عند ا      ة من االنحالل بتن  ولكنه أقل أهمي
  . لخفة شدتهRHالـ 

ة    سبب مرور األضداد المناعي د بعض  B و Aيحدث ب ة عن سبة عالي  الموجودة بن
ة  رة الدموي ات ذوات الزم ة  Oاألمه رة الدموي ين ذي الزم ى الجن و A أو B إل  وه

ذ ب، ل ل األول األغل ين الحم صاب جن ن أن ي ضروري  ا يمك ن ال يس م صاب ، ول أن ت
  . أو أن تكون إصابتها مترقية بشدةاألجنة في الحمول التالية

ـ         والدة        24يغلب أن يظهر اليرقان خالل ال ى من ال د      ، ساعة األول د يتضخم الكب  وق
د ال يكون                  يوف. والطحال بصورة معتدلة   ًا وق ان عفوي ان يتراجع اليرق ر من األحي  آثي

دم    أنه قد يظهر فيم    واضحًا في بعض األحيان، إال     ر ال ديل     و.ا بعد فق تكون المعالجة بتب
  .ديل الدم، ويمكن للمعالجة الضوئية أن تقلل إمكان لزوم تبالدم

  



 

‐ 40 ‐ 
 

  المراجع

ة  .1 ة الطبي م الوراث يات عل ة د: أساس دي . ترجم يد الحدي دار مر،س ب   إص ز تعري آ
 . م2003 ،)أآملز(العلوم الصحية 

ة  .2 راض الجلدي س األم ة د: أطل ات. ترجم ازن طليم دار م،م رات مي إص ديكو ختب
 . م2000 ، سورياـللصناعات الدوائية 

ة       .3 أليف د  : المرجع في األمراض الجلدي ادري         .  د ،صالح داوود  . ت رحمن الق د ال عب
 . م2002 ،)أآملز(آز تعريب العلوم الصحية مر

ي  .4 درب ف ل المت صحية دلي ة للعناصر ال صحة اإلنجابي م المت:  ال دة صندوق األم ح
 . م2006 ،رية وزارة الصحة السو-للسكان

 .م1988 ، سلسلة عالم المعرفة،مصطفى إبراهيم فهمي. مة دترج: التنبؤ الوراثي .5
 .م1986 ،لمعرفة سلسلة عالم ا،محمد الربيعي. تأليف د :واإلنسانالوراثة  .6
د   .7 أليف د  : أمراض الجل د . ت ريم شحادة    عب ة حلب        ،الك ة الطب بجامع  ،سوريا  ، آلي

 .م1983
سائية   .8 أليف د   :األمراض الن امي     . ت رزاق حم د ال ة       ،هئ  وزمال عب ة الطب بجامع  آلي

 .م1993 ،سوريا ،حلب
دروز   .9 د ألن راض الجل ياج وزمال  : أم ين وس ة حن الي  ،هئترجم يم الع  وزارة التعل

 .م1986 ،السورية
 الجمعية السورية   ، على المستوى الوطني   Bالتعليمات الناظمة لتدبير التهاب الكبد       .10

 .م2005 ،ألمراض الهضم
 الجمعية السورية   ، على المستوى الوطني   Cاظمة لتدبير التهاب الكبد     التعليمات الن  .11

 .م2005، ألمراض الهضم
ال   .12 أليف د : المقرر في طب األطف اني مرتضى  . ت ة    ،هئ  وزماله ة الطب بجامع  آلي

  .م2004 ،سوريا ،دمشق
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