
CPA قئاقح ةفيحص

األمراض الوراثية

ما هي األمراض الوراثية?
بعض األمراض الجينية هي وراثية، بينام البعض اآلخر يأيت 

بسبب خلل عشوايئ يف جني واحد أو أكرث يف جسم الشخص. 

الجني هو جزء من خلية يف جسمك يقدم تعليامت عىل مدى الحياة. فإنه 
يخرب خالياك قبل والدتك عام يجب أن يكون عليه لون عينيك، وما إذا كان 

يجب أن يكون شعرك أملًسا أم مجعداً، وكيف ينبغي أن ينمو قلبك.

مبجرد والدتك، تستمر جيناتك يف تقديم التعليامت طوال حياتك. لكن 
عليها اآلن أن تتنافس مع جميع املؤثرات األخرى حولك، مثل ما الذي 

تأكله و ترشبه، وما هو التعليم الذي يتم تقدميه لك وأمور أخرى.

أنواع األمراض الوراثية
هناك العديد من األمراض الوراثية املختلفة، ومعظمها نادر، مبا يف ذلك 

متالزمة داون ومتالزمة أنجلامن وضمور العضالت ومتالزمة ريت. ميكن 
تصنيف االضطرابات الوراثية عىل النحو التايل:

أمراض الجني الواحد، حيث يرث الشخص جيناً واحداً غري طبيعي أو جيناً 
راً. ومن األمثلة عىل ذلك ضمور العضالت ومرض هانتنغتون وبيلة  متحوِّ

الفينيل كيتون.

أمراض الجينات املعقدة، حيث يرث الشخص اثنني أو أكرث من الجينات 
الطافرة التي تتّحد أحياناً مع العوامل البيئية أو عوامل منط الحياة 

لتسبِّب املرض. متيل هذه األمراض إىل التوارث يف العائالت. ومن األمثلة عىل 
ذلك بعض أشكال السنسنة املشقوقة وعيوب األنبوب العصبي األخرى، 

وبعض أشكال الشلل الدماغي وبعض أشكال استسقاء الرأس.

األمراض الكروموسومية، حيث يكون لدى الشخص كروموسومات قد 
ترضرت أو اختفت أو زاد عددها. ومن األمثلة عىل ذلك متالزمة ترينر 

ومتالزمة كري دو شات ومتالزمة كالينفيلرت داون.

األسباب
بعض األمراض الوراثية  تورث من أحد الوالدين أو 
كليهام. وقد يكون الوالد يعلم أو ال يعلم أن لديه 

جيناً أو كروموسوماً معيباً.

إّن األمراض الوراثية تحدث بسبب مشكلة يف جني 
أو أكرث أو يف كروموسوم واحد أو أكرث أثناء الحمل 

واإلخصاب. 

األعراض
يولد بعض األطفال بعالمات واضحة تشري إىل  مرض 

ورايث، مثل تشوه جسدي أو مشكلة عصبية. وبالنسبة 
للعديد من األشخاص اآلخرين، تبدأ األمراض الوراثية 

يف الظهور فقط عندما يكرب الطفل، أو يف سن املراهقة 
أو البلوغ.

عندما  يبدأ املرض الورايث يف سن الرضاعة، غالباً ما 
يالحظ والدا الطفل عالمات تشري إىل وجود خلل ما. 

وخوفهم قد يتأكد خالل الفحوصات الروتينية ملعرفة 
ما إذا كان الطفل يستويف مراحل النمو الطبيعية. مع 
االضطرابات الوراثية األخرى، قد تظهر العالمات األوىل 

يف أي مرحلة من الطفولة إىل منتصف العمر.

الذين لديهم  الرضع واألطفال واملراهقني والبالغني  نساعد   CPA نحن يف
أكرث راحة واستقاللية  أن يعيشوا حياة  إعاقات عصبية وجسدية عىل 

العالج لدينا مع األفراد والعائالت بعدة طرق.  ممكنة. تعمل فرق 
معنا ملعرفة كيف ميكننا دعمك وتحسني منو طفلك. تواصل 



تشخيص األمراض الوراثية
عىل العموم، سريى الطفل املصاب طبيباً عاماً )GP( قبل إحالته إىل 

أخصايئ. قد يرى البعض أيضاً أخصائياً أو مستشاراً يف علم الوراثة. سيأخذ 
األخصائيون الصحيون التاريخ الطبي والعائيل ويفحصون الشخص. 

سيطلبون أيضاً إجراء فحوصات، قد تشمل:

•  فحوصات  جينية

•  تحاليل دم

• تصوير أشعة سينية وأشعة مقطعية وموجات فوق صوتية

•   الخزعات، حيث يتم أخذ عينة صغرية من األنسجة وفحصها يف املخترب.

ميكن التعرف عىل بعض األمراض الوراثية بسهولة إىل حد ما، لكن األمراض 
النادرة قد تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات لتشخيصها.

ميكن إجراء فحص لبعض األمراض الوراثية، وقد يكون من الجيد معرفة ما 
يجري. ولكن بالنسبة للعائالت التي تفكر يف إجراء الفحوصات الجينية، 
من املهم جداً التحدث إىل شخص ما عن ذلك أوالً مثل مستشار يف علم 

الوراثة، يكون خبريًا يف علم الوراثة. 

التعايش مع األمراض الوراثية
قد يكون لوجود مرض ورايث تأثريًا كبريًا أو قد ال يكون له تأثري كبري عىل 

حياة الشخص املصاب، وعىل حياة األشخاص حوله.

وقد يعني وجود مرض ورايث بأّن املستقبل قد يبدو أقل ضامنة، وقد تكون 
هناك تأثريات عىل العمل والعالقات والعائلة واستقاللية مقدمي الرعاية.

ميكن أن يكون التحدث إىل األطباء ومستشار علم الوراثة مفيداً ملعرفة 
املزيد عن املرض الورايث ووسائل العالج وتوافر الخدمات والعالجات. تشمل 
املواقع املوثوقة Healthdirect و Genetic Alliance Australia . تحتوي 

املواقع األمريكية مثل مركز معلومات األمراض الوراثية والحاالت النادرة 
)The Genetic and Rare Diseases Information Center( )GARD( و 
Rare List  أيضاً عىل الكثري من املعلومات حول األمراض الوراثية النادرة. 

قد  يفيد أيًضا التحدث إىل أخصايئ نفساين أو مستشار أو أخصايئ يف  
الخدمة االجتامعية  للحصول عىل الدعم النفيس والعاطفي.

املداواة والعالج
يعتمد العالج عىل  الحالة املرضية املحددة وكيفية  تأثريها عىل الطفل. 

يجب أن يعتني به فريق من األشخاص بقيادة طبيب عام )GP(. أما 
اآلخرون فهم: 

•  أخصائيون

•   أخصايئ عالج طبيعي  ملساعدته يف الحركة والتنّقل

•   معالج مهني ميكنه املساعدة يف تقديم املشورة حول التنّقل 
واالستقاللية

•   أخصايئ يف الخدمة االجتامعية أو أخصايئ نفساين أو مستشار للمساعدة 
يف إدارة الجوانب العملية والعاطفية للمرض

•   أخصايئ آخر تابع  للمهن الصحية املُساِعدة مثل أخصايئ يف عالج النطق 
أو أخصايئ عالج طبيعي أو معالج مهني.

ال ميكن الشفاء من األمراض الوراثية. ولكن غالباً ما يكون هناك الكثري 
الذي ميكن القيام به إلدارة األعراض، وتقليل اإلعاقة إىل الحد األدىن، ومنع 

املضاعفات وتحسني نوعية الحياة.

غالباً ما يُوىص باتباع برامج التدخل العالجي املبكر للرضع واألطفال 
الصغار املصابني بأمراض وراثية.

لدعمك خالل جميع  متاحون  املرتجمون 
مجانيون  الشفهيون  املرتجمون  مواعيدك. 
تضمينهم يف خطة  الحكومة وميكن  من 
اإلعاقة للتأمني ضد  الوطني   الربنامج 

ابق عىل تواصل معنا:

اتصل بنا عىل الرقم 378 888 1300  

ask@cerebralpalsy.org.au راسلنا الكرتونيا عىل  

cerebralpalsy.org.au قم بزيارة موقع االنرتنت  

(National Disability Insurance 
.(NDIS) (Scheme


