
ركز باحثو علم الوراثة الب�سرية يف البداية على درا�سة ال�سفات املوروثة 
الب�سيطة التي يتحكم بكل منها جني واحد، اإذ غالًبا ما يكون لتلك ال�سفات 
املوروثة والأمرا�ض املتعلقة بها، مثل الرب�ض وبيلة الفينيل كيتون، اأمناط 
بالباحثني  الأمر  يطل  مل  درا�ستها.   ت�سهل  وبالتايل  منوذجية  وراثة 
والأمرا�ض  الب�سرية  اجل�سدية  ال�سفات  معظم  اأن  ليكت�سفوا  والعلماء 
الوراثية ل تتبع اأمناًطا وراثية منوذجية مرتبطة بطفرات ت�سيب جينة 
واحدة، بل اإن الغالبية العظمى لهذه ال�سفات هي نتاج تاآثرات دقيقة بني 
جينة واحدة اأو اأكرث مع العوامل البيئية.  نذكر كاأمثلة عن هذه ال�سفات؛ 
الطول ولون العينني ولون الب�سرة والذكاء.  وب�سكل م�سابه، تنتج الكثري 
من احلالت املر�سية التي ت�سيب الب�سر عن عالقات �سديدة التعقيد بني 
العوامل لالإ�سارة  اجلينات والبيئة.  وي�ستعمل م�سطلح الأمرا�ض متعددة 
عدة  الأمرا�سية  اآليتها  يف  تتداخل  التي  املر�سية  احلالت  هذه  مثل  اإىل 

عوامل جينية وبيئية. 

تتميز الأمرا�ض متعددة العوامل )اأو املعقدة( بكونها حم�سلة لعمل عدد 
قد  بدرجة   - اجلينات  تلك  من  واحدة  كل  ت�ساهم  بحيث  اجلينات؛  من 
املر�سية، ومن  الكلي اخلا�ض باحلالة  املكون اجليني  اأو تنق�ض - يف  تزيد 
ثم يتفاعل ذلك املكون اجليني )النمط الوراثي( مع البيئة ليعطي النمط 
ب�سعوبة  عادًة  العوامل  متعددة  الأمرا�ض  تت�سف  النهائي.   الظاهري 
درا�ستها جراء وجود عدة جينات ت�ساهم يف الإمرا�سية مع �سعوبة حتديد 
عددها ب�سكل موثوق.  ومايزيد الأمر �سعوبة وجود عدد كبري من اجلينات 
ي�سعب  �سغرًيا  دوًرا  منها  لكل  يكون  بحيث  الإمرا�سية  يف  دوًرا  تلعب  التي 
ك�سفه.  هذا وت�سيف العوامل البيئية مزيًدا من التعقيد اإىل هذا املو�سوع 
التعرف عليها وقيا�ض تاأثريها ي�سكل حتدًيا ل ي�ستهان به.  كل هذه  لأن 
العوامل  التي تكتنف  التعقيدات  ال�سعب فك  الأ�سباب جمتمعًة جتعل من 
التي توؤهب الفرد لالإ�سابة باحلالة املر�سية متعددة العوامل.  ول بد من 
الإ�سارة هنا اإىل نقطة بالغة الأهمية؛ اإن وجود األيالت جينية معينة )اأو 
ولكن  معني،  مبر�ض  لالإ�سابة  ا�ستعداًدا  الإن�سان  يعطي  اأن  ميكن  طفرات( 
بيئية معينة  اأمًرا حتمًيا، حيث يتوجب تدخل عوامل  الإ�سابة  ل تكون 

لتحدث الإ�سابة وبالتايل فقد ل ي�ساب املرء باملر�ض يف نهاية املطاف.
 

العوامل  م�ساهمة  ملدى  مقيا�ًسا   )H( بالوراثة  النتقال  قابلية  تعترب 

من   )H( املكّون  قيمة  تقرتب  فعندما  معينة،  مر�سية  حالة  يف  اجلينية 
العوامل  عن  تقريًبا  كامل  ب�سكل  تت�سبب  املر�سية  احلالة  اأن  نعرف   "1"
العوامل  اأن  يعني  املكّون )H( فهذا  اأما عندما تنخف�ض قيمة  الوراثية.  
البيئية تلعب دوًرا رئي�ًسا يف الإمرا�سية.  تتاأتى معظم البيانات اخلا�سة 
درا�سة  تتم  حيث  التوائم؛  على  املجراة  الدرا�سات  من   )H( باملكّون 
وجود  لتق�سى  وذلك  الأخوية  والتوائم  املتطابقة  التوائم  من  جمموعات 
اإن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  املدرو�ض.   باملر�ض  الإ�سابة  حتكم  معينة  مناذج 
املكّون الوراثي واملكّون البيئي للمر�ض عادة ما يكونا متداخلني، مما حث 
األ  املر�سية؛  احلالة  ت�سبيب  يف  يتدخل  ثالث  مكّون  تعريف  على  العلماء 
جلًيا  التاآثر  هذا  ويظهر  والبيئة.   اجلينات  بني  الديناميكي  التاآثر  وهو 
من خالل عملية التخلق املتوايل )Epigenetics( التي تنت�سر ب�سكل 
كبري يف خاليا اجل�سم.  ومن هنا فمن غري امل�ستغرب اأن ي�سعب يف الأمرا�ض 
وبع�ض  املفا�سل  والتهاب  والربو  وال�سكري  ال�سمنة  مثل  العوامل،  متعددة 
الف�سل  ال�سرطانات،  من  والعديد  امل�سقوق(  )كاحلنك  الولدية  العيوب 
بني الأ�سباب املختلفة الكامنة وراء احلالة املر�سية.  ومما يثري القلق اأن 
ارتفاعات  �سهدت  العوامل  متعددة  الأمرا�ض  من  العديد  حدوث  معدلت 
الدور  اإىل  الرتفاعات  هذه  وت�سري  املا�سية،  القليلة  العقود  يف  كبرية 
املتعاظم الذي تلعبه العوامل البيئية يف ظهور هذه الأمرا�ض ذات العالقة 
الوثيقة بنمط احلياة.  ومن ناحية اأخرى يحتفظ العامل الوراثي املتمثل 
بوجود �سوابق عائلية من احلالة املر�سية باأهمية كبرية من حيث تقدير 
وجود  درا�سة  يجعل  ما  وهذا  الأمرا�ض،  هذه  من  بالعديد  الإ�سابة  خطر 
ا�ستعداد  لتحديد  الأهمية  يف  غاية  اأمًرا  العائلة  يف  املر�سية  ال�سوابق 
حالة  وجود  يعترب  املثال  �سبيل  فعلى  معني.   مبر�ض  لالإ�سابة  ال�سخ�ض 
خطورة  عامل  العائلة  يف  العوامل  متعددة  الأمرا�ض  من  معينة  مر�سية 
لالإ�سابة لدى الفرد، وتتزايد تلك اخلطورة كلما ظهر املر�ض عند اأولئك 

الأقرباء يف اأعمار اأ�سغر وكلما كانت درجة القرابة اأكرب.

من  الكثري  اإىل  املر�سية،  احلالت  هذه  من  العديد  يف  التعرف،  مت  لقد 
الإ�سابة  احتمال  يف  زيادة  وجودها  ي�سبب  التي  والأليالت  الطفرات 
لدى  اأكرث  اأو  واحد  خطورة  عامل  وجود  اكت�ساف  حال  ويف  باملر�ض.  
جتنب  الأمر  يقت�سي  اجلزيئية،  البيولوجيا  تقنيات  خالل  من  ال�سخ�ض 
باملر�ض  الإ�سابة  من  للوقاية  وذلك  البيئية  اخلطر  لعوامل  التعر�ض 
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اخلطورة  ذوي  الأفراد  على  يتوجب  املثال،  �سبيل  فعلى  الكامل.   ب�سكله 
املرتفعة لالإ�سابة بالأمرا�ض القلبية الوعائية اأن يتجنبوا الطعام الغني 
بال�سعرات احلرارية.  من جهة اأخرى ينجم عدد من الت�سوهات اخللقية 
انخفا�ض  مع  اجليني  اخللل  تاأثريات  ت�سافر  من  امل�سقوقة  ال�سن�سنة  مثل 
م�ستويات الفولت يف البيئة اجلنينية، وبناًء عليه ميكن الوقاية من هذه 
الت�سوهات بتزويد احلامل بحم�ض الفوليك يف املراحل املبكرة من احلمل، 
اأجل و�سع  للمر�ض من  املوؤهبة  العوامل  التعرف على هذه  اأنه يتوجب  اأي 

ا�سرتاتيجيات الوقاية الفعالة.

لقد خطى البحث العلمي خطوات كبرية باجتاه درا�سة الأمرا�ض متعددة 
القلبية  والأمرا�ض  ال�سكري  والداء  ال�سمنة  اأمرا�ض  وبالأخ�ض  العوامل 

الوعائية والعديد من ال�سرطانات.  اإذ ركزت الأبحاث يف هذا ال�سياق على 
التعرف اإىل اجلينات )واأليالتها( التي تلعب دوًرا يف الإمرا�سية بالإ�سافة 
لدينا  عام  وب�سكل  باملر�ض،  لالإ�سابة  املوؤهبة  البيئية  العوامل  ك�سف  اإىل 
امل�ستوى  على  واجلينية  البيئية  العوامل  بني  للعالقة  اأف�سل  فهم  اليوم 
العوامل  هذه  عمل  اآليات  درا�سة  على  حالًيا  الباحثون  ويركز  اجلزيئي، 
الآليات  عن  ليتعلموه  الكثري  العلماء  لدى  ليزال  اأنه  املوؤكد  من  مًعا.  
ذات  املر�سية  احلالت  بهذه  الإ�سابة  يف  تتحكم  التي  الدقيقة  اخللوية 
الأهمية البالغة يف اأنظمة الرعاية ال�سحية لكل بالد العامل، حيث اأنه من 
�ساأن هذه الأبحاث ونتائجها اأن متنحنا الأدوات والو�سائل الفعالة للوقاية 

والعالج من هذه الأمرا�ض على امل�ستويني الفردي واملجتمعي. 

        التأثيرات المتبادلة بين الجينات والبيئة في سياق األمراض متعددة العوامل

قابلية االنتقال بالوراثة العامل البيئي المؤهب الجين  الحالة المرضية

0.65 التدخين APOE األمراض القلبية الوعائية

0.7 الغذاء عالي السعرات Leptin  السمنة

0.85 استهالك الماريجوانا COMT  انفصام الشخصية

0.8 المؤرجات ORMDL3 الربو

0.76 تدخين األم الحامل GSTT1 الحنك المشقوق

0.6  انخفاض مستوى الفوالت في
البيئة الجنينية MTHFR تشوهات األنبوب العصبي

0.88 التعرض لفيروسات معينة في
عمر مبكر  الداء السكري من النمط األول مورثات ”HLA“ من الصف الثاني  
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