مااھمية فحص التھجين الجيني المقارن ؟
 فحص التھجين الجيني المقارن يساعدك ويساعد الطبيب
لمراقبة المشاكل المرضيه الشائعه المرتبطه باالختالل
الكروموسومي والتي يعاني منھا طفلك.
 يساعد على التنبؤ عن توقعات حالة طفلك في المستقبل
)عندما يكبر(.

قالت العوائل ...
قد ساعد االخصائي الوراثي على توضيح االمور لنا .نتائج الفحوصات السابقة
كانت مثل الخارطة القديمة للعالم والتي توضح نظرة عامة فقط بينما فحص
التھجين الجيني المقارن ساعد على اعطاء فكرة واضحة عن الخلل الجيني .بدون
التھجين الجيني المقارن لم يكن باالمكان معرفة ماكان يعاني منه طفلي ,واالن
عرفنا واصبح من الممكن ان نعيش حياتنا متاملين في المستقبل.

 يساعد على معرفة اي جين من جينات طفلك بالتحديد حصل
فيه خلل من اضافه ) (duplicationاو حذف ) (deletionالجزاء
فيه .على سبيل المثال اذا كان جين )س( مرتبط بالحالة المرضية
لطفلك فسوف يساعد ذلك في ترتيب العالج المناسب لطفلك.

فحص وتحليل

 يساعدك للحصول على خدمات خاصه للطفل.

للدعم واالستفسار يرجى االتصال بالعنوان ادناه
(Rare Chromosome Disorder
)Support Group

 يمكنك االختيار لاللتحاق بجمعيات دعم ومسانده ومقابلة
االھالي الذي يعاني اطفالھم من مشاكل صحية مشابھة.
 يمكن لالب واالم وكذلك باقي افراد العائله اجراء فحص
التھجين الجيني المقارن لمعرفة فيما اذا كانوا حاملين لتغيرات
جينية في الحامض النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين
) (DNAوالتي تعرضھم لخطر والدة اطفال اخرين يعانون من
خلل كروموسومي .
ماھي مقيدات التھجين الجيني المقارن ؟
 بعض التغيرات الكروموسوميه اليمكن كشفھا باستخدام
التھجين الجيني المقارن  ,على سبيل المثال بعض التغيرات
الصغيره جدا جدا في الحامض النووي الرايبوزي منقوص
االوكسجين ) (DNAاو اعاة الترتيب )  (rearrangementوالتي
الينتج عنھا فقدان او اضافة .DNA
 قد يتم الكشف عن بعض التغيرات الكروموسوميه والتي
تعرف بتغيرعدد نسخ الجين
) .(Copy Number Variants or CNVsھذه التغيرات
شائعه في المجاميع البشريه العامه وعادة ماتكون غير ضاره ,
ولكن في بعض االحيان تتداخل التغيرات في عدد نسخ الجين مع
عمل التھجين الجيني المقارن وتجعلھا صعبة االنجاز ,لذلك قد
يحتاج االمر اجراء بعض الفحوصات ,ويمكن مناقشة ذلك مع
االخصائي الوراثي او طبيب االطفال.

الكروموسومات بتقنية

مجموعة دعم االضطرابات الكروموسوميه النادره

PO Box 2189, Caterham,
Surrey CR3 5GN, United Kingdom
Tel/Fax: +44 (0) 1883 330766
info@rarechromo.org
www.rarechromo.org

 Uniqueعبارة عن مؤسسه خيريه بدون دعم مادي حكومي وتعتمد كلياً على
التبرعات والمساعدات .اذا كنت تستطيع المساھمه في دعم عمل ھذه المؤسسه,
حتى ولو بالقليل ,الرجاء التبرع عبر الموقع االلكتروني:
http://www.rarechromo.org/html/
MakingADonation.asp
رجاءاً ساعدنا لنساعدك!
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مايكرواراي التھجين
الجيني المقارن

ماھي الكرومسومات؟
الكروموسومات )الصبغيات الوراثية( ھي أجسام صغيرة داخل نواة الخلية,
تحمل ھذه الكروموسومات في داخلھا المعلومات الوراثيه )(DNA
الكامله لخلق االنسان .تاتي الكروموسومات على شكل أزواج و يحمل الشخص
العادي -ذكراً كان أو أنثى–  46كروموسوم ) ،أي  23زوج( .ھذه األزواج
مرقمة من  1الى  22ويطلق عليھا األزواج غير الجنسية  ,ينما الزوج األخير
)الزوج  (23يسمى الزوج المحدد للجنس )الذكورة واألنوثة( اي ,Xs Ys
لذلك يطلق عليه الزوج الجنسي وذلك تميزاً له .ولو قارنا الزوج الجنسي بين
الذكور واإلناث لوجدنا فيه اختالفاً ,فالكروموسومين الجنسين في الزوج
الجنسي عند اإلناث تقريبا متطابقين )إي متشابھين بدرجة عالية في الشكل
والطول( وكل واحد منھما يرمز إليه بالحرف اإلنجليزي  .Xبينما
الكروموسومين في الزوج الجنسي لدى الذكور مختلفين ,فواحد منھما يرمز له
بالحرف اإلنجليزي ) Xوھو يشبه كروموسوم  Xلدى اإلناث( بينما اآلخر
مختلف فھو اقصر بكثير من كروموسوم  Xويرمز إليه بالحرف اإلنجليزي
) , (Yاي بعباره اخرى تحمل االناث  XXبينما يحمل الدكور  .XYيرث
اإلنسان نصف عدد الكروموسومات ) (23من االم و  23الباقية من االب.
تنتقل كروموسومات األم عن طريق البويضة بينما تنتقل كروموسومات األب
عن طريق الحيوان المنوي .عندما يلقح الحيوان المنوي البويضة ،تكتمل عندھا
عدد الكروموسومات فتصبح  46كروموسوم ) 23زوج(  ,بعد ذلك يبدأ خلق
الجنين من ھذه البويضة الملقحة عن طريق انقسامات متعددة .و كل
كروموسوم له عالمات تميزه عن الكروموسوم االخر و ذلك عن طريق
االختالف في اشكال وعدد الخطوط او الحزم البيضاء و السوداء التي بداخله.
كما ان كل كروموسوم مكون من ذراعين ,ذراع قصير ) (pوذراع طويل
).(q

مبادئ تقنية التھجين الجيني المقارن
تؤخذ عينة  DNAمن الشخص المريض واخرى سليمه وتصبغ بصبغات براقه
خاصه )حمراء وخضراء( وتمزج ثم توضع على شرائح مجھريه مميزه
) .(arrayسوف يتم ارتباط عينات الحامض النووى الرايبوزي منقوص
االوكسجين) (DNAبصوره متساويه .في حالة وجود زياده او اضافة
) (duplicationفي عينة الشخص المريض سوف يالحظ غزاره في الصبغه
الحمراء البراقه بينما تكون الصبغه الخضراء البراقه اقل وضوحا .على عكس
ذلك فان وجود نقص او حذف ) (deletionفي عينة الشخص المريض سينتج
عنه قله الصبغه الحمراء البراقه وغزارة الصبغه الخضراء البراقه .

عينة المريض
معلمه بصبغه حمراء

عينة سليمه
معلمه بصبغه خضراء
تمزج مع بعض و تعرض
على شريحه خاصه

مالمقصود بالتھجين الجيني المقارن ؟

ماھي دواعي اجراء فحص التھجين الجيني المقارن لطفلك؟

قد يطلب الطبيب او ا ْ
الخصائي الوراثي اجراء التھجين الجيني المقارن
لطفلك عند االشتباه بوجود مشكلة تتعلق بمدى قدرة وقابلية الطفل على التعلم و
القيام بالفعاليات الطبيعيه او مشكله تتعلق بسلوك الطفل او في حالة وجود عيب
خلقي ,كذلك في حاالت صحيه اخرى مثل الصرع .لقد اوضحت الدراسات
الحديثه ان مايقارب  %15من االطفال الذين يعانون من صعوبات في النمو
والتطور او تاخر عقلي فھم يعانون من تغيرات كروموسوميه والتي اليمكن
معرفتھا باستخدام طرق الفحص الكروموسومي االعتيادي ولكن من الممكن
الكشف عنھا باجراء التھجين الجيني المقارن .

كيف يتم الحصول على نتائج الفحص؟

فحص المايكرواراي Microarray

كم ھي فترة الحصول على النتائج؟

تكون النتائج عادة جاھزه في فترة  8-6اسابيع  .مع ا ْ
الخذ بنظر االعتبار مراعاة
ا ْ
الولويه في حالة الطفل حديث الوالده والذي يعاني من مشاكل متعدده ,وعليه
يمكن الحصول على نتائج الفحص بفترة اقل نوعا ما.
مافائدة فحص التھجين الجيني المقارن ؟
 باسخدام تقنية التھجين الجيني المقارن يمكن الكشف عن جميع
الكروموسومات )الـ  (46بفحص واحد.
 يعتبر التھجين الجيني المقارن اكثر دقه ومالئمه من التنميط النووي

).Microarray-based comparative genomic hybridisation (array CGH

التھجين الجيني المقارن اومايكرواراي التھجين الجيني المقارن ھي تقنية حديثة
تسمح بتشخيص عدم التوازن او الخلل الكروموسومي وان كان صغيراَ جدا في
حالة صعوبة رؤيته اوكشفه باستخدام المجھر او باستخدام تقنية التنميط النووي
). (Karyotyping
ھذا الخلل من حذف صغير او اضافة صغيرة الي جزء في الكروموسوم وان
كان صغير جدا فانه كافي الحداث اختالالت وتغيرات كروموسومية والتي قد
تؤدي بالنتيجة الرباك وتغير في النمو والتطور .باستخدام فحص التھجين
المقارن يمكن مقارنة نموذج من الحامض النووي الرايبوي منقوص
االوكسجين للطفل ,عند االشتباه بوجود مشكلة تتعلق بالكروموسومات ,مع
نموذج طبيعي ومعرفة االختالف بين النموذجين ,وبالتالي من الممكن الكشف
عن اي خلل او عدم توازن سواء كان حذف او اضافة لجزء من الكروموسوم
ومن ثم يمكن تحديد الخلل الجيني للطفل.

يمكن اجراء فحص على عينة دم الشخص البالغ او الطفل ,وفي حاالت معينه
قد تؤخذ العينه من السائل الجنيني )السائل األمينوسي( أو عينة من المشيمة
).(chorionic villus sampling, CVS

تعطى نتائج الفحص لالخصائي الوراثي والذى عندھا سوف يشرح لالھل
نتائج فحص الطفل و يتبع ذلك ارسال رسالة خطيه تشرح فيھا نتائج الفحص.
بديال عن ذلك يمكن للطبيب الذي اجرى الفحص ان يشرح مبدئيا نتائج الفحص
لالھل ومن ثم يمكن الرجوع الى االخصائي الوراثي للحصول على شرح
تفصيلي لنتائج الفحص اذا كان ذلك ضروريا.

تحليل الكروموسومات
الكروموسومات ال ترى بالعين المجرده  ,ولكن عند تصبيغھا بصبغات خاصه
وتكبيرھا مئات المرات تحت المجھر فيمكن رؤية ان كل كروموسوم مقسم الى
حزم فاتحه و غامقه .اعتماد ھده الطريقه التي تسمى التنميط النووي
)  (Karyotypingوبالنظر لكروموسومات الطفل ,من الممكن الكشف عن
وجود عدم توازن اي وجود زياده او نقصان في اجزاء من الكرومسومات  ,او
اذا كانت الكروموسومات غير منتظمه بالطريقه الصحيحة .والن في اغلب
االحيان تكون الزياده او النقصان في اجزاء الكروموسومات صغيرة جدا
وتقريباً من الصعب رؤيتھا في الفحص العادي ,فغالباً مايقال ان التحليل
الكروموسومي طبيعي .اما في الوقت الحالي فقد طور العلماء فحصاً اكثر دقة
لتحليل وتقييم الكروموسومات ويعرف ھذا الفحص باْسم مايكرواراي التھجين
الجيني المقارن

ماھي النماذج المطلوبه ْالجراء فحص التھجين الجيني المقارن ؟

تحليل االلوان بالكومبيوتر
زياده )اضافة(
)(duplications

احمر/اخضر صبغات براقه

). (karyotyping
 اجراء التھجين الجيني المقارن يجنب طفلك الحاجة لعمل فحوصات
اضافيه اخرى .
 يمكن عن طريق ھذا الفحص معرفة اي من الجينات يحتوي زياده او

نقص )فقدان(
)(deletions

المثال المعروض عباره عن ظھور اضافة او زياده في الجين
)(Duplication

نقصان ) .(deletion or duplication
 الفحص ايضا مھم لمعرفة تفاصيل دقيقه وصحيحة عن وجود اي خلل
جيني والذي تم تحديده مسبقا.

