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والهدف السةِع مً هرا الُىم .في الُىم ألازير مً شهس فبراًس مً ول نام،ًدخفل الهالم بالُىم الهالمي لألمساع الىادزة

هىجلدًم اإلاشىزة والدنم لروي اإلاسضخى،خُث ًىىهفسضت مميزة لللاءاإلاطابين باألمساع الىادزةوذويهممو اللاةمين نلى 

ت .   الجمهُاث ألاهلُت واإلاظإولين الخىىمُين وملدمي السناًت الصخُت ونلماء الىزازت وممثلي شسواث ألادٍو

 فلـ مً الظيان، مو الهلم 2000 مً ول 1ٌشير مطؿلح ألامساع الىادزة بشيل نام ئلى الخاالث اإلاسغُت التي ًطاب بها 

د نً   .  مسع هادز هطفهم نلى ألاكل ًطِب ألاؾفا6000ٌبأهه هىاهما ًٍص

،خُث جلام الهدًد "ئبساش ضىث اإلاسضخى"وهرا الهام جدوز ؤلاخخفاالث بالُىم الهالمي لألمساع الىادزة خىإلاىغىم زةِع هى 

 ". طاهمىا مهىا في ئًطاٌ ضىث اإلاطابين باألمساع الىادزة"مً الفهالُاث جدذ شهاز 

ت بهرا الخدر الهام، مظدىًدا ئلى  وهما حسث الهادة، فاهاإلاسهص الهسبي للدزاطاث الجُيُت ٌشازن في ؤلاخخفاالث الظىٍى

ً زةِظُين؛ أولهما الشاملت واإلاخىامُت باطخمساز والخابهت للمسهص والتي جػمهدًدا  (CTGA)كاندة البُاهاث الىزازُت: مطدٍز

ئُت اإلاظخلاة مً البدىر التي ججسي نلى املجمىناث الظياهُت الهسبُت ت والجٍص ٍس : وزاهيهما.  هبيًرا مً البُاهاث الىزازُت الظٍس

س كطًطا  زالر .  هخاباث اإلاسضخى وأهليهم التي ٌهبرون مً زاللها نً ججسبتهم ومهاهاتهم مو هره ألامساع لدم هرا الخلٍس ٍو

د مىالػىء نلى حىاهب هامت في خُاة اإلاسضخى وذويهم .   هدفها ئللاء اإلاٍص

 مهلًدا للغاًت، ئذ ًمىً للمسضخى اإلاطابين بأمساع وزازُت أن ًمسوا بطهىباث حمت في 
ً

ت مجاال هد نلم الىزازُاث البشٍس  َو

ومً الشاتو في خاالث ألامساع الىزازُت، وحىد ندد مً ألانساع الؿبُت . زخلت الىضٌى ئلى حصخُظ دكُم لخالتهم اإلاسغُت

. غير الىىنُت واإلاشترهت بين ندد مً ألامساع املخخلفت، نلى السغم مً هىن هره ألامساع هاججت نً ؾفساث حُيُت مسخلفت

ت ختى آلان والبد مً غسبلت هره  ٍس  ندد هبير مً ألالُالث الجُيُت التي لم جددد أهمُتها الظٍس
ً
هما ًىحد لدي البشس نامت

وهىا ًخىحب نلى ازطاةحي الىزازت الؿبُت الىكس بشيل . ألالُالث بهىاًت بالغت للىضٌى ئلى ألالُل اإلاظبب للخالت اإلاسغُت

شمىلي ئلى الهدًد مً الهىامل واللطت اإلاسغُت الهاةلُت، والىمـ الجُجي للىالدًً، وؾبُهت الؿفسة وغيرها مً أحل 

ؼ مدي الخهلُد اليامً في ول مسخلت مً . الىضٌى ئلى الؿفسة أو الؿفساث اليامىت وزاء الخالت اإلاسغُت والبد أن ٌعي اإلاٍس

لت مً ألالُالث  (مثل الخاالث اإلافسدة)مساخل هرا الخدلُل الهلمي وفي بهؼ الخاالث  جىىن الىخاةج نبازة نً كاةمت ؾٍى

د مً الاطخلطاء هما ئن هره الاطخلطاءاث ميلفت للغاًت ومخهددة الجىاهب، وشٍادة . اإلاسغُت املخخملت التي جدخاج ئلى مٍص

نلى ذلً كد ًىىن مً اإلاظخدُل ئحساؤها في اإلايان املخطظ لخلدًم السناًت الؿبُت بل ال بد مً اللُام بهره البدىر في 

وبطىزة ؾبُهُت، فان . وهىا ًخىحب ججمُو ألاوشؿت الؿبُت والبدثُت مًها مً أحل ئخساش جلدم في هرا الطدد. مسهص أبدار

الىخاةج مً هره ألابدار مً شأنها أن جؿىز اإلامازطت الؿبُت بدزحت هبيرة، مما ًسفف مً مهاهاة اإلاسضخى والىكذ الالشم 

ت / وفي واكو ألامس، فان دنم هرا اإلاظاز مً البدث الهلمي. للىضٌى ئلى الدصخُظ الؿبي، في طُاق نلم الىزازُاث البشٍس

 .ٌهخبر ئخدي الاطتراجُجُاث السةِظت للمسهص الهسبي للدزاطاث الجُيُت
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 كطت ميره وماًد ومىطىز 

هره اللطت مثاٌ واضح نلى الطهىباث التي ًمىً أن جكهس زالٌ مداولت الىشف نً ألالُالث اإلاسغُت نلى السغم مً  

ت لألنساع اإلاسغُت، لِع فلـ نىد ؾفل واخد، بل في زالزت أؾفاٌ مً أطسة واخدة  !البظاؾت الكاهٍس

وجبدأ . ( أنىام7: ونمسه ) ومىطىز  ( ناما11: ونمسه )ماًد : وشلُلاها ( ناما16: ونمسها )ميره : فهي كطت زالزت أشلاء

اللطت مو ألازذ الىبري؛ ميره، خُث شخطذ خالتها كبل الىالدة بتراهم غير ؾبُعي للظىاةل في املخ، أدي ئلى جطخم حجم 

.  ولهره الخالت مػانفاث ندة والىىباث الطسنُت، وؤلاناكت الرهىُت. السأض

ا، . وبهد ندة أشهس مً والدة ميره، وان مً الىاضح أنها ال جىمى بشيل ؾبُعي، باإلغافت ئلى وحىد ئناكت طمهُت واضخت
ً

والخل

فخهسغذ ألاطسة ولها لػغـ هفسخي شدًد نىد ول خمل بهد ميره، ! قهسث مشيلت حدًدة؛ خُث واهذ ميره ناحصة نً اإلاشخي

لم جىً هره املخاوف مجسد كلم ال أطاض له، ئذ . زىفا مً والدة أؾفاٌ حدد في الهاةلت ٌهاهىن مً اإلاسع الري حهاهُه ميره

، وهى الؿفل ألازير، ٌهاهُان مً أنساع مشابهت ألنساع ميره مثل جأزس الخؿىز "مىطىز "، وهى الؿفل السابو، و"ماًد"أن 

.  الخسوي، والشلل الظفلي الدشىجي، والسهذ، مو وحىد أنساع زاضت بيل ؾفل غير قاهسه نلى باقي ئزىجه

وكد قهسث هخاةج هره . وهىرا، فلد جم ئحساء ازخباز للمادة الىزازُت للىشف نً الؿفساث الجُيُت اإلاظببت لهره ألانساع

وهشفذ ؤلازخبازاث نً أن ميره حهاوي مً ندة ؾفساث مسغُت . الازخبازاث باليظبت إلايره، ئال أنها لم جكهس بهد ألزىيها

مدخملت، ومً الػسوزي الخطٌى نلى هخاةج ول ازخبازاث ألازىة، ودزاطت ول ؾفسة نلى خدة، مً أحل الىضٌى ئلى 

  .حصخُظ دكُم

اث للسناًت  ئال أن هره الخهلُداث لم جدل ما بين الهاةلت وبين مداولت ؾسق وافت الظبل اإلامىىت للخطٌى نلى أفػل مظخٍى

جي وبالطبر واإلاثابسة، بدأث هره الجهىد جإحي زمازها . الؿبُت مً دازل دولت ؤلامازاث الهسبُت اإلاخددة وزازحها، وبشيل جدٍز

ا زاتًها باليظبت 
ً
ا باإلاشخي في طً الظابهت، بهد أن زػهذ لظذ نملُاث حساخُت ووان هرا خدز ًُ فباليظبت ئلى ميره، بدأث فهل

.  لألطسة، أما نً ماًد، فلد زػو ألهثر مً زماوي نملُاث حساخُت، وهى ًدلم جلدًما مظخمًسا

 ناًما، بدًءا مً الخطٌى 15وان هىان الهدًد مً الخددًاث الىبري التي وان ًيبغي نلى الهاةلت مىاحهتها نلى مداز أهثر مً 

 ئلى ئلخداق ألاؾفاٌ بالخهلُم وئنادة جأهُلهم بالشيل الري ًىاطب 
ً
نلى الدصخُظ ألامثل والهالج الؿبي اإلاىاطب، ووضىال

وئغافت ئلى ذلً، فان هىان غغـ هاةل مً املجخمو نىدما ًخهلم ألامس بالىالدًً الرًً لديهم . ول منهم كبل فىاث ألاوان

.  أؾفاٌ ذوي اخخُاحاث زاضت، ال طُما نىد وحىد أهثر مً ؾفل بهره الخالت في الهاةلت

فاإلاىازد التي . وزخاًما فان الهاةلت طهُدة باإلاىاكف اإلاميزة إلاإطظاث دولت ؤلامازاث ججاه ألاؾفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاضت

ومو ذلً فان الهاةالث التي لديها أؾفاٌ مسضخى، مثل ميره وأزىيها، جأمل . جدُدها لهم والدنم اإلالدم ئليهم هبير بيل اإلالاًِع

اث أفػل مً وشس الىعي، والسناًت الؿبُت والاحخمانُت لألؾفاٌ ذوي ألامساع الىادزة،   في مظخٍى

 كطت شفا
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ونلى السغم مً أن .   طىت مً دولت ؤلامازاث، وحهاوي مً مسع هادز ًدعى اخمػاع الدم البروبُىوي11شفا ؾفلت نمسها 

سة الهسبُت1:75000هرا اإلاسع ًطِب خىالي  .    مً الظيان خٌى الهالم، فهىأهثر ئهدشاًزا في مىؿلت شبه الجٍص

ا، زبما بظبب هرا "شهُت"اإلاىلىدة ألاولى لىالدتها لم جىً شفا 
ً
، فلد طبم وأن فلدث والدتها زالر مً أبىائها اإلاىلىدًً خدًث

فبهد والدة شفا بىكذ كطير جم حصخُظ خالتها مً زالٌ ئحساء الفدىضاث املخخلفت، ومً زم خطلذ نلى نىاًت ،اإلاسع

م الؿبي اإلاشسف نلى خالتها للخفاف نلى خُاتها، وبالفهل جيللذ هره الجهىد بالىجاح .   مىثفت مً كبل الفٍس

ا هبيًرا .  في البداًت زػهذ شفا للخىبُب ألاهفي اإلاهدي بهدف ئنؿائها اإلاغرًاث التي جىاطب خالتها
ً
وكد الخكذ والدتها جدظى

في خالت ابىتها وحهخلد أن الفػل في ذلً ًسحو ئلى السناًت الصخُت ئلى حاهب اإلاهلىماجالخثلُفُتبشأن خالت ابىتها والتي كد 

.   جىلر خُاة شفا في خاٌ ئذا ما حهسغذ ألشمت صخُت

وباإلالابل فان خُاة أطسة الؿفلت شفاال جسلى مً الطهىباث خُث حشهس والدتها بالللم الداةم ججاه الهىاكب ؾىٍلت ألامد 

هما أن الخغُب اإلاظخمس نً خططها الدزاطُت كد ًإزس طلًبا نلى . للمسع والتي كد جدظبب في الخأزير نلى كدزاتها الهللُت

وللخغلب نلى جلً املخاوف فان والدة شفا جلتزم بازشاداث ألاؾباء اإلاخابهين لخالت ابىتها مً خُث هىنُت .  مظخىاها الخهلُمي

.  ألاغرًت واإلاىمالث الغراةُت التي جػمً وكاًت شفا مً الدزٌى في خاالث الىىع التي كد جإدي ئلى جدهىز وغهها الطحي

ىام :اخمػاع الدم البروبُىوي
ُ
 ًخميز بهدد مً ألانساع أهمها الى

. وؤلاكُاء وكلت السغانت، ئال أن الؿفل ًبدو ووأهه ًخمخو بصخت حُدة

لرا فاهىا هىصح نىد قهىز هره ألانساع باإلطسام في ئحساء فدىص 

ؾبُت زاضت مىًها لخدهىز صخت الؿفل أو ئضابخه بأمساع مصمىت كد 

ا ئلى اإلاىث
ً
خم الخهامل مو .  جطِب حهاشه الهطبي أو كد جفضخي أخُاه ٍو

ل باجبام خمُت غراةُت  مثل هره الخاالث اإلاسغُت نلى اإلادي الؿٍى

ضازمت مو مساكبت ؾبُت لطُلت في خاالث الشدة التي ًمس بها الجظم، 

 
ً

هىد الظبب في هرا .  هما ًددر زالٌ ؤلاهخاهاث الجسزىمُت مثال َو

م بسوبُىهُل هى ئًه هسبىهظُالش -اإلاسع اإلاخىحي الجظدي ئلى نىش ئهٍص

الري ًلهب دوًزا مهًما في اطخلالب الهدًد مً ألاخماع ألامُيُت 

ت ذاث الظالطل  ألاطاطُت، مما ًدظبب بددور فسؽ ألاخماع الهػٍى

( Al Essa et al. 1998)وحشير ئخدي الدزاطاث .  اإلادشهبت في الدم

 ئلى ئن مهدٌ اهدشاز اخمػاع الدم البروبُىوي CTGAاإلاىحىدة في 

 باألزكام الهاإلاُت بدُث ًطِب 
ً
ٌٍ بشيل اطخثىاتي في الظهىدًت ملازهت نا

هما ئن هره الخالت .  شخظ في اإلاملىت5000- 2000 مً ول 1اإلاسع 

ألازؿاء "حهد ألاهثر اهدشاًزا مً بين مجىنت ألامساع التي جيخمي ئلى 

 في دولت ؤلامازاث، وذلً مً" الاطخلالبُت الخللُت

، 100000 ليل 4.9-2.2خُث مهدٌ ئضابت خدًثي الىالدة الري ًبلغ  

وللد هشفذ هره . (Al-Shamsi et al. 2014)بدظب الدزاطت 

ا في الجين  ًُ ين في PCCAالدزاطت نً ؾفسة حدًدة ول  وؾفسجين أزٍس

.    نىد اإلاطابين بهره الخالتPCCBالجين 

نلى ندة مدزالث زاضت  (CTGA)جدخىي كاندة ألامساع الىزازُت و

سي نً  بمسع اخمػاع الدم البروبُىوي؛ فهىان مدزل طٍس

ویىحد في هره .  (PCCA)و (PCCB)اإلاسع ومدزالن حُيُان هما 

اإلادزالث بُاهاث وزازُت مً زمع دٌو نسبُت هي ؤلامازاث الهسبُت 

ً واإلاملىت الهسبُت الظهىدًت .  اإلاخددة ونمان وكؿس والبدٍس

وبدظب اإلاهلىماث الىازدة في هره اإلادزالث فان اإلاسضخى بهره 

الخالت ٌهاهىن بدزحاث مسخلفت مً الخأزس في الخؿىز الخسوي 

هما ًمىً ألولئً اإلاسضخى أن ًطابىا بمشاول .  والاحخماعي واللغىي 

صخُت أهثر زؿىزة هللت الَهِدالث والدشىهاث الللبُت وكلت 

الطفُداث بشيل دوزي وهلظ غاما غلىبُىلين الدم وجأزس الخؿىز 

ومً اإلاسجح خدور اإلاىث ئذا لم جخىفس .  والىىباث الطسنُت والظباث

 .  الهىاًت الؿبُت الالشمت
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حهخلد شهُت أهه نلى السغم مً الدنم الالمددود الري جىفسه الدولت للمطابين باألمساع الىزازُت، فاهه ال ًصاٌ هىان الىثير 

د مً الجهد لسفو دزحت الىعي باألمساع الىادزة نلى هؿاق .  مما ًمىً جدلُله في هرا املجاٌ فهىان خاحت ئلى برٌ اإلاٍص

واطو، ئذ ئن الىثير مً الىاض ًخمخهىن بلدز ال بأض به مً اإلاهسفت نً أمساع مهُىت والثالطُمُا والظسؾان بِىما ال ٌهسفىن 

ا نً ألامساع الىادزة
ً
وهىا جسي والدة شفا أن جدلُم هرا الهدف ًخؿلب اطخددار هُئت مخسططت في هرا املجاٌ .  شِئ

هما .  جىىن مهمتها خشد الجهىد وجأمين اإلاىازد الالشمت لخلدًم وافت أوحه الدنم للمطابين بهره ألامساع (حمهُت أو زابؿت)

جسي أهه مً الػسوزي جىنُت أفساد املجخمو باملخاؾس التي كد جىجم نً شواج ألاكازب وبساضت ئزجفام وظبت زؿس ؤلاضابت 

 . باألمساع الىزازُت

 

 كطت أخمد وآًه

ٌهاوي أخمد وآًه مً مسع .  دولت ؤلامازاث، مىالظىدان، مو والديهما في( أنىام9)وآًه  ( ناًما12)ٌهِش الشلُلان أخمد 

 .  ضغس السأض ألاولي مً الىىم الثاوي، ومً أنساغه ؤلاناكت الرهىُت، وجأزس الىمى، وضغس السأض: هادز ٌظمى

فالخددًاث التي ناشتها هاةلت بالفهل؛ ألن .  جسوي هجالء؛ والدة أخمد وآًت، جفاضُل خالخيهما بلدز هبير مً اللىة والهصم

دخاحان ئلى نىاًت مسهصة فللدأضِبذ آًتأًًػا بالطسم، مما حهلها في خاحتئلى جدزل . الشلُلين ٌهاهُان مً ئناكت هبيرة ٍو

طت داةًما نلى جىفير أفػل زناًت لؿفليها.نالجي مت هجالء،التي واهذ خٍس فلخظً .  ولم جىل ول هره الطهىباث مً نٍص

.  وبهد الدصخُظ الدكُم لخالخيهما، نىلجذ آًه مً خالت الطسم. الخل، خطل أخمد وآًه نلى الدنم الؿبي اليامل

 .وخطلذ الظُدة هجالء نلى شسٍح واٍف خٌى خالت ؾفليها

ب ألاؾفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاضت في دبي باهخكام، مما أطهم  وألاهم مً ذلً وله، جم كبٌى أخمد وآًه ئلى مسهص الىىز لخدٍز

وأضبذ أخمد ًخيلم بىغىح، هما أهه لم ٌهد .  ًث ًدللان جلدًما ممخاًشا هىانحفي جدظين الخؿىز الفىسي الخسوي لهما، 

.   ٌهخمد نلى والدجه في جىاٌو الؿهام أو في ئزجداء مالبظه أو ختى في الرهاب ئلى دوزة اإلاُاه

 فان هجالء كد كدمذ همىذًحا ٌظخدم ؤلاعجاب إلاا جمىىذ مً جدلُله، ففي بادب ألامس، وان نليها أن جخىكف 
ً
وخلُلت

ت وأن جىحه ول اهخمامها ئلى أؾفالها ا الخدلذ بمسهص هد الشبا لخهلُم الىباز . نىدزاطتها الثاهٍى
ً

افي (دبي)ولىنهاالخل ًُ ، وهي خال

ججاه أؾفالها، للدهطجذ مشانسهاو.  الظىت الثالثت مً ولُت ألانماٌ بجامهت خمدان بً دمحم الرهُت، بمىدت مً الجامهت

.  خُث أضبدذ أهثر جلدًًسالخطىضِخيهما، وفسىزة بالخلدم الهاةل الري ًدللاهه بمسوز الىكذ

ص طبل اإلاشازهت املجخمهُت في زناًت ألاؾفاٌ ذوي  ص الىعي لدي أفساد املجخمو وحهٍص لدي هجالء الىثير مً ألافياز الخاضت بخهٍص

ل نام مخسططت في جلدًم السناًت .  الاخخُاحاث الخاضت فهي حهخلد أن اللاهىن ؤلامازاحي ًدُذ ئوشاء مإطظاث ذاث جمٍى

لهإالء ألاؾفاٌ، زاضت وأن جيلفت السناًت الصخُت التي جلدمها اإلاساهص والهُاداث الخاضت لهإالء الاؾفالخخجاوش اللدزاث 
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باليظبت لخالت أخمد وآًه، ٌهىد الفػل في حغؿُت جيالُف نالحهما الباهكت وجأهُلهما .  اإلاادًت للهاةالث ذاث الدزل املخدود

ت ؤلامازاجُت .   ئلى ئخدي اإلاإطظاث الخيًر

هما حشير هجالء ئلى مىغىم هام للغاًت ًخهلم بملدمي السناًت لألؾفاٌ الرًً ٌهاهىن مً هرا الىىم مً ألامساع، وغالًبا ما 

ًىىهىا الىالدًً، مً زالٌ جدظين خُاتهم ومظاندتهم نلى جسؿي الطهاب الىاججت نً مظإولُتهم ججاه زناًت الؿفل 

.   اإلاطاب

جخميز هره الخالت اإلاسغُت بىىن :ضغس السأض ألاولي مً الىمـ الثاوي

 اهدساف مهُازي نلى ألاكل بدظب 2مدُـ السأض أضغس بيظبت 

مهدالث كُاض مدُـ السأض باليظبت للهمس والجيع والهسق، أما 

ؼ ضغس السأض ألاولي والخأزس الهللي ا فُالخل نلى اإلاٍس سًٍ ا .  طٍس
ً
وأخُاه

ًكهس لدي اإلاسضخى حشىهاث في اللشسة الدماغُت، نىد الفدظ 

وهره الدشىهاث في اللشسة الدماغُت جخػمً، هثازة . الهطبي

الخالفُف، وزسً الخالفُف، وهلظ الخيسج في الجظم الثفجي، 

وجكهس نلى اإلاسضخى . وشروذاث في أهماؽ الخلفُف، أو اوهدامها

اغؿساباث نطبُت وطلىهُت، بما في ذلً جأزس الىمى الخسوي الىفسخي، 

وؤلاناكت الرهىُت التي جترواح بين اإلاخىطؿت ئلى الشدًدة، باإلغافت ئلى 

 .الهدواهُت

، وهى الجين اإلاظإوٌ WDR62وجددر هره الخالت هدُجت لؿفساث حين 

نً جىكُم جىحه الاهلظام الخلىي، واهخماٌ الجظُم اإلاسهصي، وخظً 

لهب حين . طير الاهلظام الفخُلي دوزا أطاطُا في اهلظام WDR62ٍو

الخالًا الهطبُت وهجستها أزىاء حشيل اليسج الهطبُت، وهرلً في 

ىصاث ألامىمُت ىص اإلاهخمد نلى اإلاٍس .  جػانف اإلاٍس

 Bastakiوججدز ؤلاشازة ئلى أن هره الخالت اإلاسغُت هادزة للغاًت، وواهذ  

et al (2015)لهره الخالت إلاسضخى نسب 
ً

ا وامال
ً

وكد . أٌو مً وشس جىضُف

وقفذ الدزاطت الهلمُت جلً جلىُت جددًد حظلظل ؤلاهظىم اليامل 

؛ والتي ٌظدبدٌ فيها WDR62للىشف نً الؿفسة الجدًدة في حين 

وجطِب هره . 4، في ئهظىن cDNA مً 390أدهين بغىاهين في اإلاىكو 

مً ألاهظىن السابو مما بشير بلىة ئلى ًـسالؿفسة الىُيلُىجُدألار

.  ئمياهُت خدور زلل في نملُت الخػفير

ىحد في كاندة بُاهاث ألامساع الىزازُت لدي الهسب  مدزل  (CTGA)ٍو

ٌشخمل نلى الىمـ الكاهسي للمسع الجظدي اإلاخىحي ضغس السأض 

ألاولي مً الىىم الثاوي، ومدزل آزس ذو ضلت ٌشخمل نلى ألاضل الجُجي 

– وفي واكو ألامس، حشيل ألاطسة اإلارهىزة .   WDR62)الجين)للمسع 

بؿفليها اإلاطابين الخالت الىخُدة التي جمذ دزاطتها – مً الظىدان 

 CTGA. ووشسها في كاندة البُاهاث 
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