لقــــــاء

�شددت على �ضرورة الفح�ص الوراثي قبل الزواج

د .ب�ستكي :زواج الأقارب �سبب رئي�سي للعديد من الأمرا�ض الوراثية
حوار :ماجدة ابو املجد
�أك��دت ا�ست�شاري ورئي���س مركز الأمرا�ض الوراثي��ة بوزارة ال�صحة د .ليل��ى ب�ستكي �أن
زواج الأق��ارب يعد ال�سبب الرئي�س��ي للكثري من الأمرا�ض الوراثي��ة وان ن�سبة اال�صابة
بالأمرا���ض الوراثي��ة ب�ين زواج الأق��ارب �أعل��ى مقارنة باملتزوج�ين من غ�ير �أقاربهم،
و�ش��ددت على �ض��رورة الفح���ص الوراثي قب��ل الزواج للوق��وف على ت�شخي���ص املر�ض
الوراث��ي وط��رق انتقاله عرب الأجيال وكيفية جتنبه والوقاي��ة منه .الفته �إىل وجود
بع���ض الأمرا���ض التي ي�ستح��ال فيها ال��زواج ملا لها م��ن ت�أثري على الق��درة االجنابية
لأحد الزوجني وكذلك الأمرا�ض النف�سية والت�أخر الذهني ال�شديد �أو بع�ض الأمرا�ض
املعدية مثل الإيدز والزهرى.

ما هو علم الوراثة؟

 عـل���م الوراثـ���ة هو �أحـ���د الفــروع الأ�سا�سي���ة لعــلوم احلياة ويختــ����ص بـدرا�سة املـورثات«اجليني���ات» وم���ا ينتج عنها من تنوع واخت�ل�اف بني الأجيال املتعاقبة كم���ا يهتم بدرا�سة
وح���دات الت���وارث وكيفي���ة انتقالها من جي���ل �إىل �آخر ،وق���د طور علم الوراث���ة بطفرات
وا�سعة يف التعرف عل���ى الرتكيب الكيميائي والفيزيائي ملادة الكرومو�سومات )ال�صبغات(
واجلينات ،وقد �أثمرت هذه االكت�شافات عن حتقيق متطلبات الإن�سان �سواء توفري الدواء
�أوحمايته من الأمرا�ض والتدهور.

كيف تتم عملية توارث الأمرا�ض؟

 تت���م عملي���ة الوراثة ع���ن طريق املادة الوراثية ) (DNAاملوج���ودة يف نواة كل خلية وهيجمموعة من الربوتينات املتجمعة ت�سمى «باجلينات» وتتم عملية الوراثة بالتحام البوي�ضة
م���ن الأم والتي حتمل ن�صف ال�صبغيات )� 23صبغ( مع احليوان املنوي والذي يحمل �أي�ضا
ن�صف ال�صبغيات وبذلك يورث الأبن ن�صف �صفات الأم والن�صف الآخر من الأب.

ما عالقة زواج الأقارب بانتقال الأمرا�ض؟

 هناك �أمرا�ض ي�ستحيل فيهاالزواج كالأمرا�ض النف�سية
والإيدز والزهرى
 امل�سح الوراثي حلديثيالوالدة الكت�شاف الأمرا�ض
الوراثية وعالجها لتجنب
الإعاقة
 الت�شوهات اخللقية ترجع�إىل �أ�سباب وراثية وبيئية

 زواج الأق���ارب يع���د ال�سبب الرئي�س���ي للكثري من الأمرا�ض الوراثي���ة وخا�صة الأمرا�ضاملتنحي���ة مث���ل �أنيميا البحر املتو�سط والأنيمي���ا املنجلية ،وكذلك العيوب
اخللقي���ة اال�ستقاللي���ة والأمرا����ض �أحادية اجلينات .واحتم���ال الإ�صابة
بالأمرا����ض الوراثية بني زواج الأق���ارب �أعلى مقارنة باملتزوجني من غري
�أقاربهم وتزداد ن�سبة هذة الأمرا�ض كلما زادت درجة القرابة حيث لدى
كل ان�سان حوايل من  65-10جينات معطوبة )بها طفرة( وهذه ال ت�سبب
مر����ض حلامله���ا لأن لديه ن�سخة �أخ���رى �سليمة من اجل�ي�ن ،وعند زواج
الأق���ارب تزداد فر�صة �أن يلتقي �شخ�ص���ان لديهما نف�س اجلني املعطوب
امل�سب���ب للمر����ض ومن هن���ا تكمن �أهمي���ة الفح�ص الوراثي قب���ل الزواج
الكت�ش���اف �إذا كان �أحدهما �أو كالهما حامال للجني املعطوب حيث تكون
ن�سب���ة �إجناب طفل م�صاب ) %25يف كل حمل( �إذا كان كال منهما حامال
للمر�ض.

كيفية ت�شخي�ص الأمرا�ض الوراثية؟

العامـل
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م���ع التق���دم العلم���ي والتكنولوجي �أمك���ن ت�شخي�ص الأمرا����ض الوراثية،

