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  Congenital Anomalies Teratologyالتشوهات الجنينية      

 كلية التربية للعلوم الصرفة –االجنة وفسلجة التكاثر علم مدرس مادة  -كاظم هّدو 

بطنها ، ولكن يوم تعرف االم انها حامل وتخبر زوجها والسعادة ال تفارقهما ، ودائما ما تحاول ان تطمئن على صحة طفلها وهو مازال جنين في     

 .التشوهات الخلقية التي تصيب الجنين والتي هي كثيرة  من المؤسف ان ينزل طفلها هذا مشوه ، فتتحول فرحتها لالسف بسبب

هى تشوهات تركيبية يمكن و .فالتشوهات هي عباره عن تطور ونمو غير طبيعي للجنين داخل رحم االم لعدة اسباب والتي تؤثر وتعيق من نموه

بالمئة منها لم يتم  56وان  من مجموع الوالدات الحية للنساء %3 حوالي على الجنين او المولود الجديد عند الوالدة وتشكل مانسبته مشاهدتها

  بالمئة فقط بسبب االدوية او التعرض للكيماويات. 01بالمئة وراثية و 56التوصل الى اسبابها الى االن 

  التشوهات؟ما سبب حدوث 

 ولقد تم تحديد أسباب هذه التشوهات في نسبة قليلة فقط من الحاالت منها: ،ير معروف ألغلب الحاالت السبب الحقيقي غ

  .صبغي واحدلأو شذوذات )كروموسومات(  اتصبغيلعوامل وراثية أولية ، شذوذات  .0

  أو أي مرض اخر عند األم. -فيروسات مثل فيروس الحصبة  -أدوية  -)مواد كيماوية  Teratogens عوامل بيئية مهددة للحمل .5

 . والشكل التالي يمثل النسب المئوية السباب التشوهات. (بيئية )متعددة العوامل -عوامل متداخلة وراثية  .3

 

 Teratogens مشوهات المهددة للحمل  ال -              Causes of congenital anomaliesاسباب التشوهات الوالدية  

 خالل االسبوعين االولين من الحمل تسبب المشوهات  موت الجنين. .0

 من االسبوع الثالث لالسبوع الثامن تسبب المشوهات اضطرابا فى النمو الجنيني تكون ظاهرة للعيان بعد الوالدة. .5

  ر فى نمو الدماغ والعينين.من االسبوع التاسع للشهر التاسع يكون تأثير المشوهات بارزا اكث .3

تعرض الحامل لألشعة ، تناول بعض  ه.من مسببات:   Neural crestخاليا العرف العصبى  التشوهات ااتي تحدث بسبب خلل في هجرة  -1

 .األدوية خصوصا مضادات التشنج والصرع ، نقص حمض الفوليك لدى المرأة قبل الحمل
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ناتجة عن  وراثية: هي حالة  Albinismالمَهق  )البرص(  -5

في األعين والجلد والشعر.  melaninالميالنين  صبغةغياب 

موروثة من كل من  مورثات متنحيةتظهر هذه الحالة عند التقاء 

  األبوين.

 

ْنِسنَةُ الَمْشقوقَة ( اْنِشقاُق الَعموِد الفِْقِريِّ الَخْلقيّ  -3  )السِّ

Spina bifida  

 

  الفتق أو الشق الشوكي -4

 هو أحد العيوب التي تصاب بها االنبوبة العصبية في االسبوع الثالث أو الرابع من الحمل .

 

  Anencephaly     انعدام الدماغ      - الالدماغية -6

      

 

 Encephalocele     قِيلَةٌ ِدماِغيَّةٌ كيِسيَّة -5

  

و يميزه غياب الخاليا  الجهاز العصبي المعوي: وهو اضطراب فى تطور ونمو      Hirschsprung's disease مرض هيرشسبرنج -7

الدة، العقدية بالجزء األقصى من القولون مما يؤدى إلى انسداد معوي وظيفي. أغلب حاالت مرض هيرشسبرنج يتم تشخيصها حاليا فى الفترة بعد الو

من المولود  لتي تخرج )وهو المادة الداكنة ا Meconium و يجب وضع مرض هيرشسبرينج فى االعتبار عند أي مولود ال يستطيع إخراج العقي 

 الوالدة . ساعة بعد 24-52بعد الوالدة( خالل 

 Cleft lip/palate المشقوق    الشفة االرنبية / الحنك -4

http://en.wikipedia.org/wiki/Albinism
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB_%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%AD%D9%8A
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عالية من تشوهات الوتحدث المعدالت  عرضة للمؤثرات مثل المواد السامة المتعددة، والملوثات البيئية، واختالل التوازن الغذائي.تشّكل الوجه عملية 

تم تحديد عوامل الوراثية التي تسهم في وجود حالة الشفة المشقوقة أوالحلق المشقوق . ه خالل األسابيع الستة إلى الثمانية األولى من الحملالوج

  .بة ألعراض أخرىأو مصاح متالزمةلبعض الحاالت التي تكون 

 (Congenital heart defects)    عيوب قلبية خلقية  -9

هناك عدة اسباب للتشوهات القلبية: خلل في الجينات او  شيوًعا و السبب األول للوفيات بالعيوب الِخلقِية. العيوب الِخلقِيةتتميز عيوب القلب بأنها أكثر 

 عوامل بيئية كتناول بعض االدويةاو امراض معدية وغيرها وقد تشترك االسباب البيئية والجينية مع بعضها.

 تأثيراالدوية -11

    Acutane (Isotretinoinايزوتريتينوين )مشتق من فيتامين أ(  -اكيوتاين  (أ

 االمراض الجلدية اشهرها حب الشبابيستخدم في عالج بعض   (ب

خلص تسبب مادة الريتينول ) و هو الشكل الدوائي من فيتامين أ (  بتشوهات خلقية اذا اخذ الريتنول اثناء الحمل او قبل مضي الفترة التي يت (ت

 فيها الجسم من بقايا الدواء.

تشوهات في الجهاز العصبي و القلب، التخلف العقلي باالضافة الى تاخر في  ،اشهر التشوهات التي تحدث : تشوهات في الجمجمة و الوجه (ث

  النمو داخل و خارج الرحم .

  Microtia   ِصَغُر ِصيواِن األُُذنيسبب  sotretinoinالسوتريتنون  (ج

 حاليا في عالج بعض انواع السرطان: استخدم سابقا في عالج االكتئاب ثم منع بسبب تأثيره على الجنين يستخدم Thalidomide الثاليدومايد (ح

  Phenytoin االدوية المعالجة للصرع (خ

  Tetracycline teeth stainsتتراسايكلين (د

 

 Congenital Rubella: الحصبة االلمانية الخلقية  - متالزمة الحميراء الخلقية الحصبة االلمانية )الحميراء(: Viruses   الفايروسات  -00

Syndrome  عفات اوما يرافقها من مض الحصبة األلمانيةتحدث نتيجة اصابة االم والجنين في الثالث اشهر األولى من الحمل بفيروس

  .ن مصاب بعيوب عديدة وتشوهات خلقية قد تؤدي إلى والدة جني

  قرنية العينواعتام عدسة  - -05

 Congenital Parasites  Toxoplasmosis infection      التوكسوبالزما الخلقية )داء القطط(  -03

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%A8_%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%A8_%D8%AE%D9%84%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 واللحوم غير المطهوة جيدا والمحتوية على حويصالت التوكسوبالزما التربة الملوثة ببراز القططو ينتقل عن طريق القطط  

 الدماغاستسقاء  -14

تدفق تأثيرات سلبية على المشيمة و - والدة جنين ميت -اجهاض – تمزق األغشية الجنينية قبل األوان يؤدي الى: : التدخين  ضرارهأالتدخين و -06

تأخر نموه مما يؤدي الى االكسيجين الى الجنين فيؤثر سلبا على نموه بالكامل تالي يؤدي الى نقص وصول الغذاء وبالالدم الواصل الى الجنين و

  وزنه كما يظهر بالصورة. ةقلوكما يسبب التدخين للمرأة الحامل االسقاط المبكر للجنين  - صغر حجمهداخل الرحم و

 

 حالة والدة اجنة حية. 0111لكل  5الى  1،5، وتشكل من  alcohol  Fetal alcohol syndromeمتالزمة الكحول الجنينية :  تأثير الكحول -05

سواءاً  التشوهات الخلقية التي تحدث بسبب خلل في الجينات  -07

في االنسان  الطبيعي عدد الكرموسوماتفي عددها او تركيبها، 

 25هو

   

متالزمة داون حيث ينخفض مقياس حالة والدة توجد بينها حالة  411واحد من كل : )الطفل المنغولي(  Down Syndromeمتالزمة داون    -04

 50، والسبب في أغلب الحاالت هو عدم فك اإلرتباط في المورث رقم 25كروموسوماً بدآل من  27اذ تحوي خالياهم   61الى  011الذكاء من 

ألم( أكثر مما يقع في الحيوان أثناء اإلنقسام اإلختزالي في البويضة أو الحيوان المنوي. إن الباحثين يعتقدون أن العيب يقع في البويضة )من ا

 المنوي )من األب(، وهذا مما يدل على أهمية عدم تأخير سن الزواج واإلنجاب خاصة بالنسبة للمرأة.

 زواج األقارب  -11

االقارب وهذا النوع من الزواج مفّضل فى بعض المجتمعات خصوصاً معظم حاالت االعاقة الذهنية في معظم الدول العربية ناتج عن زواج     

اد عند الشرقية منها ألسباب كثيرة منها الرغبة في االحتفاظ بالثروة داخل األسرة اذ تبين ان نسبة الحاالت المرضية نتيجة للحمل وتوابعه تزد

مرضاً،  45ات فإن زواج األقارب يورث سيصرية ، حسب بعض الدراالسيدات المتزوجات من أقاربهن وكذلك تزداد نسبة التعرض للعمليات الق

، مرض زيادة الحديد بالدم، مرض ضمور الثالسيميا، اإلعاقات المتعددة، مرض الحويصالت المتعددة بالكلية، مرض اإلجهاض المتكررمثل 

 عضالت الوجه والكتفين، مرض األورام المتعددة بالقولون، ولوحظ ان وزن المواليد يكون أقل من زيجات غير األقارب، وغيرها من األمراض.

 نصائح علمية لتقليل التشوهات الجنينية:

اشهر اال للضرورة القصوى وبوصفة من الطبيب غير مصرح بها للحامل خالل فترة الحمل وخصوصا اول خمسة  ةاخذ االم الدويعدم  -0

وفي حال تقصير الطبيب في عدم اخطار الحامل باضرار  المختص الذي يجب ان يضع في عين االعتبار عدم وجود خطر من الدواء مهدد للجنين.

  ان تقرأ النشرة الملحقة مع الدواء للتأكيد من عدم تأثيره على الجنين. -ان تمكنت -دواء ضار ، يجب عليها  الدواء او وصفه لها

http://www.alarab.net/Article/407733
http://www.alarab.net/Article/407733
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7
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  تجنب تعرض االم الشعه اكس الشديدة الضرر على الجنين. -5

وي على الرصاص المحتتجنب افراط االم فى استعمال مستحضرات التجميل وخصوصا اول خمسة اشهرمثل الصبغات والعطور والكحل  -3

 لالطفال وفقر الدم . يوغيره الذي يؤدى الى تخلف عقل

عدم لبس المالبس الضيقة التى تضغط على الجنين وهو فى بطن امه فانه من الممكن ان تؤدى هذه المالبس الضيقة بالضغط على اماكن خطرة  -2

 فى الجنين مثل منطقة الراس مما يؤدى الى ضعف نموها .

  .لتشوهات الجنين وايضا التدخين السلبى لالم خطر مثل تدخين الزوج داخل المنزل ةمن اخطر العوامل المسببتدخين االم  -6

 ةاو العصبية مثل نقص الكالسيوم الذى يؤدى الى حدوث نوبات وتشنجات عصبي ةسوء التغذية لالم يعرض الجنين احيانا لبعض التشوهات الخلقي -5

 .حديثي الوالدةفى 

 .العصبية خذ الجرعات الالزمة من حمض الفوليك اسيد الذى يقى الجنين من التشوهاتااهمال االم  يجب عدم -7

 .من االسباب االنفة علينا ان نتذكر بان اراده هللا فى انجاب طفل مشوه فوق كل شىء واكبر من اى سبب علمى ومنطقى يقبل التفكير فى ا

 


