الرتنح الوراىث
الرتنح الوراىث املتنحى:
تبدأ هذة األمراض عادة قبل سن العرشين .وهى عامة أمراض معقدة ومسببة لإلعاقة.ويعترب النوع األكرث
شيوعا ىف أوروبا وشامل أمريكا هو “ترنح فريدرك” .وهناك إختبار للجينات عن طريق الدم ميكن من خالله
تأكيد تشخيص الحالة,و تشمل االعراض اآلىت:
• فقدان اإلحساس
• أعوجاج العمود الفقرى
• مشاكل ىف القلب (اعتالل عضلة القلب)
• داء السكرى
الرتنح الوراىث املرتبط بالكرموسوم الجنىس:

ماهو؟

يشمل الرتنح الوراىث مجموعة مختلفة ومتنوعة من األمراض الوراثية التى ميثل الرتنح عرضا رئيسيا لها ,ميكن
تعريفه بأنه مشكلة ىف تناسق الحركات مع صعوبة ىف املىش أو اختالل التوازن

ينتج الرتنح الوراىث عن خلل ىف بعض الجينات.
يصيب املرض أكرث من فرد ىف األرسة ىف معظم الحاالت  ,إال أنه ىف بعض األحيان اليوجد تاريخ مرىض ىف
األرسة عىل اإلطالق.
الميثل الرتنح العرض الوحيد ىف أمراض الرتنح الوراىث فهناك بعض أعراض عصبية أخرى تتمثل ىف:
• البطء والرعشة
• االلتواء ,االلتفات أو بعض الحركات الغري منتظمة

تشمل هذه األمراض ترنح متالزمة كروموسوم إكس( )xالهش املصاحب بارتعاش.

• اعتالل اإلحساس ىف صورة تنميل أو تشوك أواحرتاق ىف األرجل أو الذراعني مصحوبا أو غري مصحوب
بضعف ىف العضالت (التهاب األعصاب).

تشمل هذة األمراض

و قد تتأثر بعض األعضاء األخرى فتمرض مثل إعتالل عضلة القلب أو إعتالل شبكية العني.

• متالزمة الرصع الرمعى املصحوب بااللياف الحمراء املمزقة (مريف)
• متالزمة إعتالل األعصاب,الرتنح,التهاب الشبكية املتصبغ (نارب)

كيف ينتقل وراثيا؟

• متالزمة كرينس ساير

هناك أربعة طرق رئيسية إلنتقال املرض وراثيا:

• اضطرابات بلوج( :)PLOGسلسلة الرتنح واعتالل األعصاب

• الوراثة السائدة :تحتاج هنا لوراثة جني واحد معتل من أحد الوالدين .الشخص املصاب بهذا الجني لديه
فرصة  50%لنقل األصابة ألحد أبنائه

لتشخيص الرتنح يقوم الطبيب بفحص األعراض بدقة  ,و ميكنك أن تتوقع مايىل:

• أن تستعرض التاريخ املرىض للعائلة يف األجيال الثالثة التي تسبق جيلك.

• الوراثة املتنحية :يجب أن يرث الشخص الجني املعتل من كال الوالدين .إذا كان كال من الوالدين يحمل
الجني املصاب فاحتاملية وراثة الطفل للجينات املصابة وحدوث املرض متثل  25%وعادة يكون األباء
فقط حامىل للجني املصاب وهم أصحاء بدون عالمات للمرض.

• أن يتم فحصك جسديا وعصبيا.

• الوراثة املرتبطة بالجنس :يورث الجني املصاب عن طريق الكرموسوم الجنيس  Xحيث ينتقل من األم
إاىل األبناء.

• أن تقوم بعمل تصوير املخ املطلوب (أشعة مقطعية أو رنني مغناطيىس عىل املخ) وبعض األبحاث
املختربية.

• الوراثة بسبب اختالل امليتوكوندريا :ينتج املرض عندما يصاب الحمض النووى للميتوكوندريا بخلل
جينى ,وتختص امليتوكوندريا بإنتاج الطاقة للخاليا ,ويورث املرض عادة عن طريق األم.

الطريقة الوحيدة للحصول عىل التشخيص املحدد هي من خالل االختبارات الجينية من عينة الدم أو اللعاب.
ومع ذلك ،إذا كان االختبار الجيني سلبي فمن املحتمل أنك ال تزال مريضا بهذا املرض الورايث  ,حيث أنه يوجد
فقط بعض الجينات املعروفة التي ميكن اختبارها .االستشارة الوراثية قد

ماهى بعض أنواع الرتنح األكرث شيوعا؟

الرتنح امليتوكوندورى:

كيف يتم التشخيص؟

تساعدك عىل فهم املخاطر الوراثية بالنسبة لك وألفراد عائلتك واملساعدة يف تنظيم األرسة

هل هناك أى عالج؟

بعض األنواع النادرة من الرتنح الوراىث لها عالجات مخصصة.
عىل الجانب األخر ,يتم عالج معظم أنواع الرتنح عن طريق عالج األعراض.

تستطيع تحسني حياتك عىل نحو أفضل عن طريق األىت:
• العالج الطبيعىى.

 oمشاكل ىف االنتباه أوالتفكري أوالذاكرة
 oتغريات ىف اإلبصار وقد يصاحبها حركات غري طبيعية ىف العني.
 oالتنميل أوالوخز أو الحرقان ىف الساق أو الذراع (اعتالل األعصاب الطرفيه).

• عالج صعوبة الكالم.
• العالج املهنى.
• استخدام أجهزة طبية خاصة لعالج مشاكل معينة.
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الرتنح الوراىث السائد:
الرتنح النخاعى املخيخى :يوجد حاليا مايقرب من  36خلل جينى معروف كمسبب لحاالت الرتنخ النخاعى
املخيخى.
تبدأ حاالت الرتنح النخاعى املخيخى عادة يف وقت مبكرأو متأخرعند مرحلة البلوغ .و إىل جانب الرتنح قد
تعاىن من بعض األعراض األخرى مثل :
 oحركات الإرادية غري منتظمة تصيب الجسد.

 oنوبات من الرتنح :وهي ترنحات تحدث ىف الطفولة وتشمل نوبات قصرية من الرتنح أو الدوار
وعادة ماتنتج عن مامرسة التمرينات الرياضية الجسدية.
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