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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نَساَن مِ ) ن ِطيٍن۞ ثُمَّ َجعَْلنَاهُ َولَقَْد َخلَْقنَا اْْلِ ن ُسََللٍَة ِمِّ
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 االهداء

 اهلل  عليه واله وسلم()صلى  ( حممد )  الرمحة بلغ الرسالة وادى االمانة ونصح االمة نيب من اىل

عليهم السالم ت (ال البي )  اىل من اذهب اهلل عنهم الرجز وطهرهم تطهريا  

ىل  ا ليا افتخارا به اىل من علمين الصمود امام امواج البحرورفعت راسي عا  امسه بكل فخر واعتزاز اىل من امحل

(  )ابيأودعتين هلل أهديك هذا البحثكان واليزال مصدر قوتي وثباتي يا من من   

 إىل كل من يف الوجود بعد اهلل ورسوله اىل مشس حياتي اليت التغيب

اطال اهلل يف عمرها ( والدتي العزيزة ) ووسيليت اىل اجلنة  

اىل من عرفت معهم معنى احلياة ورافقوني يف كل حلظات حياتي منذ الصغر إىل من آثروني على نفسهم   وهم 

 سندي  وقوتي بعد اهلل اخوتي )امحد ومهند(و توام روحي )اخواتي( 
 

)علي وسجاد وكرار(كبدي اىل فلذات   

ضع اهدي هذا اجلهد اتمتواخراج هذه الرسالة يف شكلها احلايلاىل كل من ساهم يف ا  

 واسال اهلل ان جيعله نرباسا لكل طالب علم
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 شكر وتقدير

رت يل  امتام حسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه  ،احلمد لك ربي محداً كثري طيباً مباركا فيه على أن يسإاحلمد هلل على 

هذا البحث الذي ارجو ان ترضى به عين... بعد شكر اهلل سبحانه وتعاىل على توفيقه يل  يطيب يل أن  أتقدم خبالص 

شكري وامتناني  إىل من شرفين بأشرافه على حبثي  ومن علمين التفاؤل واملضي إىل االمام اىل من رعاني ووقف  إىل جانيب 

يساندني يف اصعب الظروف وميدني بالتفاؤل واالصرار والثبات للوصول اىل اهلدف  عندما ضللت الطريق اىل من كان

والذي أقول  له بشراك قول رسول اهلل صلى اهلل عليه   )عباس فاضل  الدليمي (استاذي الفاضل املشرف  االستاذ الدكتور  

 ري( فجزاه اهلل عين خري اجلزاء.واله وسلم )إن احلوت يف البحر والطري يف السماء ليصلون على معلم الناس اخل

القرتاحهما عنوان  )نور خالد (واالستاذة الدكتورة )غسان محدان مجيل (كما أتقدم  بالشكر  اجلزيل اىل االستاذ املساعد 

البحث  ومساعدتي يف جمال حبثي العلمي ويف إخراج هذه الرسالة  فجزامها اهلل عين خري اجلزاء ،كما يدفعين واجب الوفاء 

أتقدم بالشكر اجلزيل  إىل اساتذتي االفاضل الذين كانوا يل مصدر عطاء للعلم خالل مسريتي الدراسية والذين مل يألوا  ان

عمار امحد سلطان القره غويل( (جهداً يف مد يد العون يل أثناء عملي وأخص  منهم بالذكر رئيس قسم علوم احلياة الدكتور 

 كل من الدكتور )حسن محمد عباس التميمي(مدير مستشفى مدينة الطب  شكري وتقديري وامتناني اىل كما أوجه .

التعليمي لتسهيله يل مهمه مجع العينات النادرة والدكتور) مثنى محمد ابراهيم املهداوي  (كلية الرتبية للعلوم الصرفة 

د ملساعدته يل يف حتليل النتائج   كلية الطب جامعة بغدا  )محمد الفحام (ملساعدته يل يف جمال االحصاء و االستاذ الدكتور 

كلية العلوم جامعة دياىل ،كما يقف  القلم عاجزا عن التعبري عن شكري لرحيانة عمري  اليت  )انوار عبد االمري (والدكتورة 

اعطتين بال حدود و ال قيود  )والدتي(ملا حتملته معي من املصاعب  ،كما اتوجه خبالص شكري وتقديري  اىل كل من 

على اجناز هذا البحث والسيما الست سارة عبد الكريم عكلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية والست نور امحد   ساعدني

 والست ورود خالد واالستاذ صادق طارق  كلية الرتبية للعلوم الصرفة .
                                                                              

   الباحث                                                                                      

 

 



ِحي ْحمِن الرَّ مبِْسِم هللاِ الرَّ  

 

 إقرار المشرف 

أشهد           المصاحب لتشوه  1-التباين الوراثي في جين مستقبل الفوليت) الموسومة الرسالة هذه أن 

التي( نمو قحف الرأس ومشروعية اإلنهاء المبكر للحمل طالبة  قدمتها  ( الماجستير  خليفة  فريال

ة / جامعة ديالى ، اشرافي في قسم علوم الحياة / كلية التربية للعلوم الصرف( قد جرى تحت العتبي سلمان

 وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ِحي ْحمِن الرَّ مبِْسِم هللاِ الرَّ  

المقومرارأق  اللغوي  

أشهد            بـ الموسومة الرسالة هذه أن  المصاحب 1-التباين الوراثي في جين مستقبل الفوليت ( 

 فريالالتي قدمتها طالبة الماجستير )(  لتشوه نمو قحف الرأس ومشروعية اإلنهاء المبكر للحمل
ة .وبذلك اصبحت مؤهلة للمناقشتمت مراجعتها من الناحية اللغوية  قد  ( العتبي خليفة سلمان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخالصة

الحالية الى استبيان التغايرات الوراثية وأيضا تحديد مستوى المستضد الجنيني  هدفت الدراسة

 Alpha fetoprotien( والبروتين الجنيني نوع الفاCEA) Carcino Embryonic antigenالسرطاني

في كل من النساء الحوامل واالجنة المصابة بانعدام  Folic acidوحامض الفوليك  

( اضافة الى معرفة مشروعية اإلنهاء المبكر للحمل في حالة اصابة الطفل بحالة Anencephalyالدماغ)

 7مشوهة وامهات حوامل بأجنة 7عينة ) 41عينة تم تقسيمها الى 82انعدام الدماغ . اشتملت الدراسة على 

االمهات  اطفال سليمين(،اذ تراوحت اعمار7امهات حوامل بأجنة سليمة و7عينة )  41اطفال مصابين (و

( اسبوعا، حيث جمعت العينات خالل الفترة الممتدة من تشرين االول 81-41( سنة واالجنة)82-82بين )

 . 8242الى حزيران  8247

(عند CEAفي مستوى المستضد الجنيني السرطاني)اوضحت البيانات المستحصلة وجود انخفاض معنوي 

( وحامض AFP،فيما لم يالحظ اي فروق معنوية في مستويات البروتين الجنيني)>2.20Pحد الثقة 

الفوليك في مصل االطفال المصابين بانعدام الدماغ بالمقارنة مع مجموعة السيطرة ،اما بالنسبة لالمهات 

اما اذ لم تالحظ الدراسة الحالية اي فرق معنوي في مستوى المستضد الحوامل فقد كانت النتائج مختلفة تم

ً بنسبة CEAالجنيني السرطاني ) وانخفاضا معنويا في مستوى البروتين  %422(، بينما سجلت ارتفاعا

 ( وحامض الفوليك على التوالي قياسا بعينات مجموعة السيطرة.AFPالجنيني )

ود مجموعة من العوامل يتعلق اغلبها باألم الحامل كانت على اشارت نتائج البحث الحالي ايضا الى وج

ترتيب –عمر االم -صلة بوالدة اطفال مصابين بحالة انعدام الدماغ ، من هذه العوامل مثال)زواج االقارب

وقت الوالدة(.وفيما يخص جنس األجنة تبين ان نسبة االناث المصابات اعلى من الذكور، بينما -الطفل

(سنة وان اعلى نسبة اصابة ظهرت في 80-82مهات الحوامل بأجنة مصابة تتراوح بين)كانت اعمار اال

 ( سنة من عمر االم.82-81)

وهو احد الجينات المرتبطة بوجود  Folate receptor-1كشفت الدراسة الجزيئية لجين مستقبل الفوليت 

المذكور بلغ عددها ستة طفرات مشتقات حامض الفوليك المختزلة وجود طفرات في القطع الوراثية للجين 

توزعت بشكل غير متجانس في العينات المدروسة )المريضة( وعينات مجموعة السيطرة )السليمة(. ومن 

(ولم يتم تحديدها  novel SNPsمجموع هذه الستة طفرات تم التاكد من خمسة منها اكتشفت الول مرة)

 g.7650C>Tهذه الطفرات غير المكتشفة مسبقا ً تضمنت  مسبقا )اربعة منها في االم وواحدة في الطفل(،

في القطع المضخمة ذات الطول  g.11594C>T وزوج قاعدي(  804)في القطع المضخمة ذات الطول 

)في القطع المضخمة ذات الطول   17696394A>G.و   g.17696459C>A وزوج قاعدي(  812

 

I 



زوج  888ضخمة ذات الطول )في القطع الم  g.17696630-17696631Ainsزوج قاعدي( و 818

 قاعدي(. 

 FOLR1أشارت هذه المالحظات الى وجود عدة تغايرات مثيرة لالهتمام في عدة مواقع ضمن جين الـ 

. وفي االستنتاج، وفرت هذه الدراسة دليالً  anencephalyوالتي يمكن أن ترتبط بتطور مرض الـ 

في العراق.  ولهذا السبب، فان استخدام  anencephalyبتقدم مرض الـ  FOLR1عمليا ً كي تربط قطعة 

المحللة في  DNAالمتبوع بتفاعالت معرفة التسلسل في عينات الـ  PCRاستراتيجية التضخيم بالـ 

 قد وفّرت ربطا موثقا ً مع هذا المرض. anencephalyالمرضى العراقيين بمرض الـ 

المذاهب االسالمية والتي ارجحت عدم  جواز اما الجانب الشرعي من الدراسة فقد تناول جميع آراء فقهاء 

إجهاض الطفل المشوه بانعدام الدماغ سواء كان قبل ولوج الروح او بعد ولوج الروح وألي سبب كان اال 

 بحاٍلة واحدةٍ فقط وهي تهديد حياة االم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

II 



 المختصرات

 

 الكلمة  المختصر

AFP Alpha-feto    protein 

Ala Alanine 

Arg Arginine 

Asn Asparagine 

Asp Aspartic acid 

Bp Base pare 

CEA   Carcino Embryonic Antige 

Cys Cysteine 

DNA Deoxyribonucleic acid  

EDTA Ethylen diamine tetracetic acid 

FOLR1 Folate receptor 

Gln Glutamine 

Glu Glutamic acid 

Gly Glycine 

His Histidine 

Ile Isoleucine 

Leu Leucine 

Lys Lysine 

Met Methionine 

MTHFER _Methylentetrahydrofolalte reductase 

NTDs Neural Tube Defects 

PCR Polymerase chain reaction 

Phe Phenylalanine 

Pro Proline 

RNA Ribonucleic acid  

Ser Serine 

SSCP Single stranconformation polymorphism 

Thr Threonine 

Trp Tryptophan 
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 الفصل االول

 المقدمة -0

)غياب  acraniaبأسماء أخرى مثل  ويسمى كذلك :  Anencephaly الدماغ نعدامإ        

 meroanencephaly)إنعدام ألقحف ألجزئي ( و merocrania)غياب ألرأ س(،acephalyألجمجمة(، 

النبوب ألخلقية شيوعا في أ أحد أكثر ألعيوب وهو( Shilpa and Priya،8242) )إنعدام ألمخ الجزئي(

حالة حمل في 4222( من كل 4ذيحدث بمعدل ) Neural Tube Defects ( NTDs)ألعصبي

أنغالق  ألفتحة   لقاتل الذي يحدث بسبب عدموألشائع ألعصبي أالنبوب هوعيب أ ،( Moore،8242ألنساء)

نغالق عدم أ الى يؤديفي تكوين أالنبوب ألعصبي  خللينتج هذا ألتشوه عن و ،العصبي لألنبوبلعليا أ

اذ ان أالنبوب  , Muller) .(1992( بعد أالخصاب  81-88األنبوب العصبي  من جهته ألعليا في أليوم ) 

ألعلوي من (ألعصبي بعد إكتمال تشكله يغلق وبذلك فأنه يساعد على تكوين دماغ ألطفل وألجمجمة ألجزء 

أالنبوب ألعصبي ( أما إذا لم تغلق  أالنبوب ألعصبي ( وألحبل ألشوكي وألعظام  ألخلفية )ألجزء ألسفلي من

ألنهاية ألعليا لألنبوب ألعصبي فأن ذلك سوف يؤدي إلى حدوث هذا ألخلل ألقاتل في أالنبوب ألعصبي 

Moore) ،4332) فقدان   وإنلجمجمة جزاء من ألدماغ وأخطير بدون أفي هذ ألعيب ألخلقي أللطفل يولد أ

ثناء ألتطور لمغطى للجمجمة ( يحدث ألرأس )ألجلد أأ أو فروةلجمجمة جزء ألكبير من ألدماغ وألأ

في دراسته أن ألتشوهات ألخلقية مسؤولة عن  Hameed(8227)ذكر  وقد)Keating) ،8240جنينيأل

شير ي،ونسبة كبيرة من وفيات أالمهات وأالطفال حديثي ألوالدة في ألعديد من بلدان ألشرق أألوسط

جنة إال أن األ مفقودلدماغ ن أأي أ اً،س نهائيرأاخل ألما بد لى فقدانإ(  (Anencephalyمصطلح

    Telencephalon(Muller، 4338)فحسب الطرفيلدماغ أ يفقدونلعيب ألمصابين بهذا أ

    لمخبصورة عامة من نصفي كرة أ لمؤلفوألدماغ ألجزء أالكبر من أن أف( Koaa،8241 )كما بينو

Hemispher cerebral  فيكون   ماتبقىما أ تكون مفقودة  الدراكة ألمسؤولة عن ألقشرة ألمخية ألحديثوا

 ستثناءاتإبعض ومع  ذكرما  ظلوفي ،  تنعدم جميعهاسحايا م وألعظما ألجلد وألرقيق  أ بغالفمغطى 

ً و ايامساعات أ بضعال يعيشون اال  والدةأالطفال حديثي ألفان  بانه  باحثون وقد صنفه أل . وضعهمبعد  ا

 اآلراءهناك تضارب في و .  )8228 ،ميا) لعصبي،ولى من ألتشوهات ألخلقية للجهاز أيأتي بالمرتبة األ

في تكوين أألنبوب  كبيرا اثرا لهلفوليك مض أن  حاإتضح  أ 4330ذ عام فمن نعدام الدماغ،إسباب أ حول

ذه يعزى أول أسباب هلعصبي، فمن هنا قد في أألنبوب أعن خلل  نتجي ألعصبي وبما أن إنعدام ألدماغ

لنساء لفوليك إلى غذاء أة حمض أأن إضاف لسابقةأ البحاثكدت أأإذ  .نقص حامض الفوليك  الحالة إلى

ً لكنه Anencephaly لدماغ نعدام أإلنجاب قد يقلل من حدوث إفي سن أ لالتي هنأ  ال يمنعه تماما

(Ratcliffe ،8222 )ين قد بدأ أسبوعه يكون ألجنفترة في هذه ألحمل تقوم بفحص أل لمراة عندمان أوأل



خرى ربط ألباحثون بين من جهة أ. و حينئذلعصبي قد بدأ بالتكون وال ينفع ذلك نبوب أألأ نوألثالث، أ

ان جنين ألحوامل  إذلعصبي تناول ألحوامل كمية غير كافية من حامض ألفوليك مع عيوب أالنبوب أ

لحمل قد تة أسابيع أالولى من أألس في لفوليكحامض أ غذائية تحتوي على  لواتي تناولن مكمالتأل

ً  بدأ إذعصبي  النبوب ألانخفضت لديهن وبشكل كبير عيوب أ وبشكل خاص فوائد ألمكمالت  واضحا

(  1989خرون،وآMilunsky.لحمل)ولى من أألألفوليك خالل أالسابيع ألسته أ لغذائية عند تناول حامضأ

 أسباب إنعدام الدماغ  أنجريت لتحديد ألتي أ ألدراسات ثبتتأذ إوراثية سبابا ذلك فان هناك أفضال عن 

تم   ذإلغضروف أ بشكل انتقائي في خاليا له لتشفيرأ يتم  Homoprotein cart1لغضروفأ بروتين

 لفئران كذلك  وجد أن نقص ألجين ألمتماثل في أ .q12.3-q22  12لكروموسوم إلى أ 4cart  تحديد

cart1 وأن ألعالج  ،  لجيننقص أ تمتلك لتي ألجزئي في ألمسوخ  ألمخ أنعدام وإ لدماغأنعدام أدى إلى إ

أن أالمهات أللواتي لدراسات أثبتت أ و كما.(chen,2008)لفوليك ألوالدة يكون يتناول حمض قبل أ

لحمل كن اكثر عرضة خالل ألشهر أألول من أ لمثيل ن أمثل باراثيو لزراعيةتعرضن لمبيدات أآلفات أ

  آلفاتألنساء ألغير ألمعرضات لمبيدات أألدماغ من بإنعدام  صابخمس مرات لوالدة طفل م

( Milunsky1989خرون،وآ  )ان تركيزات منخفضة  ذإلنووي كما يؤدي أليورانيوم إلى تلف ألحامض أ

باإلضافة إلى ذلك  (Karenl،8241لجينأن تمنع إصالح ألحامض ألنووي وتؤدي إلى عطب أمنه يمكن 

 لحالة ألصحية لها أثر في ذلك إذ أن ألنساء أللواتي يأخذن أدويه لعالج فإن أال تزيد ع دة

ألصرع وألمصابات  بالسكري ألمعتمد على أالنسولين  يزداد عندهن خطر أالنجاب إلطفال مصابين 

 كما يتسبب ألتعرض ألكبير لبعض ألمواد ألسامة مثل ألرصاص  (NTDs)بعيوب أالنبوب ألعصبي

(. وقد وصفت ألمنظمة ألوطنية Goldsmith،4331نيكل إلى حدوث هذه ألحالة )وألزئبق  وألكروم وأل

( ألعيب بأنه )ألطفل ألذي يعاني من إنعدام ألدماغ NINDSللعيوب ألعصبية وألسكتات ألدماغية  )

Anencephaly يكون أعمى وأصم وغير مدرك لما يدور حوله واليستطيع ألشعور باأللم (  عادة

ابين يولدون لديهم جذع ألدماغ الرئيسي إال أن إفتقاد ألمخ ألقادر على ألقيام بوظائفه وبالرغم من أن ألمص

ال   يجعل امكانيه ألوعي صعبة جدا ،أما أالفعال ألالارادية مثل ألتنفس وألسمع وأأللم ربما تكون موجودة .

من أالطفال  % 67رب منألحياة اذ ان ما يقا يمكن لألجنة ألتي تعاني من إنعدام ألدماغ ألبقاء على قيد

 ساعة من ألوالدة  وعاده ما يبقى أالطفال حديثي ألوالدة81حديثي ألوالدة يموتون في غضون 

 . ) Moore ،8242)  يوم(2-5) نم 

في ذوي ألبشرة ألبيضاء أكثر ست يحدث أنه كما  لذكورن أمكثرألدماغ في أالناث  أنعدام إيحدث      

دة أكثر من فرفي ألوالدات ألم كذلك 2012 )خرون وآ Hussainوداء )لسمرات مقارنة  بذوي ألبشرة أ

 و لدماغ  هو مرض ال شفاء منه وهو عيب  يمكن تشخيصهإنعدام أن أ.( . 8240آخرون،Tilahun)لتوائمأ



 ألطفالآباء  أفان لذلك و ،لمصاب فيه امر البد منه عدم إمكانية عيش ألطفل أ ،كذلكقبل ألوالدة  بدقة

ألثالث من  وألثاني  أ لنصفأالجهاض في في أمر أ لغربية يخيرون في ألدول ألدماغ إنعدام أألمصابين ب

في  لموتاطبقت قانون لدول بعضا من هذه أن كما ألتي يعيشون فيها،  قانون ألدولة أ تماشيامعحمل أل

قد ميت وفانه  لدم ودوران أ لتنفسأ وت  فيه كل من توقفت  لديه وظائف ألدماغ عتبروألذي  إ بلدانها 

في   ماأ ( Meinke)،8248من عدمه  أجهاض الطفلالختيار بين تركت لوالديه حق تقرير ألمصير  وأ

 الجهاض منأ تختاربان  لدماغأنعدام مصاب بإ بجنينحامل أل للسيدةحق ألدولةأل  عطتفقد أبرازيل أل

كما في  جهاض مؤيد لإلحدهما أفريقين  علىنقسمت البلدان ألعربية  فقد إ ماأ( .Debora،8227)  عدمه

 وبالتاليغير قانوني  مرألدماغ إجهاض ألطفل ألمصاب بإنعدام أ عتبرفقد أ الخرألفريق آماوألجزائرأتونس 

.  (Hamamy،8241)ة لمتحدأ لعربيةأالمارات أحال في كما هو ألباجهاض الطفل المشوه اليسمح فانه 

إنعدام ألدماغ المصابة بألجنة با للحمل لمبكرأ االنهاءشروعية ق فقد تباينت آراء ألفقهاء في ملعراأما في أ

حفظ ألنفس وحفظ لتي هي وأ لضرورية بين ألمقاصد ألشرعية ألترجيح كون أالمر هنا محكوم بقاعدة أ

   ة:دراسلأ هذههدفنا في كان لذا ،دخرألنسل وأيهما يقد م على أآل

 Carcinoembryonic Antigen(CEA)لسرطاني ألجنيني ألمستضد ألتحري عن عالقة مستوى أ: والا ا

 بأجنةلحوامل من خالل ألكشف عن مستوياته في كل من ألنساء أ Anencephalyلدماغ إنعدام أبمرض 

 لدماغ .مشوهة وكذلك أالطفال ألمصابين بإنعدام أ

ا  وكذلك مشوهة  بأجنةلحوامل في كل من ألنساء أ Folic Acidلفوليك عن مستويات حامض أ لكشف: أثانيا

أالطفال ألمصابين بإنعدام ألدماغ  وعالقة مستويات هذا ألحامض مع أحداث ألطفرات ألنقطية في أالطفال 

 .لمصابين بالمرضأ

ا   الحوامل في ألنساء  Alpha- Fetoproteinلجنيني نوع ألفاأ بروتينلأعن مستويات  لكشف: أثالثا

 المرض. حداثبإين لبروتوأالطفال ألمصابين بإنعدام ألدماغ وعالقة هذا أ

ا   Folate receptor 4 لجين Point Mutationلنقطية عن بعض ألطفرات ألتحري أو : ألكشف أ رابعا

 SNP) ) Single Nucleotideستعمال تقنية في ألمرضى ألمصابين بإنعدام ألدماغ بإ

Polymorphism  لجينات.ينات بنك أومقارنة نتائجها مع نتائج ع 

ا   دماغ .نعدام ألبإلحوامل بأطفال مصابين ألنساء ألحمل في نهاء أإ : معرفة مشروعيةخامسا

 

 



 الفصل الثاني

  المراجعستعراض إ-9  

 :  Congenital malformationلخلقيةألتشوهات أ9-0

في مرحلة ألتكوين  األنسجةألخلقية بانها خلل في أحد أعضاء الجسم أو  التشوهاتتعريف  يمكن

في شكل جسم الطفل  عيباتتضمن  ذإ الحملمن  األولى الثالثة األشهرخالل  العيوبوتحدث هذه  ، الجنيني

كان تكون  التشوهاتألخلقية فهي والدة طفل فيه بعض  العيوب ماأ. كليهماو أ الجسموظائف أو عيب في 

أألولى لتطور  المراحلبسبب خلل جيني خالل  الجسمة او نقصان غير طبيعي في عضو من عضاء زياد

قد  طفل ،لكن بعضها حاد يؤديعلى حياة أل ال تؤثرتكون بسيطة  وبذلك  التشوهاتأن بعض هذه  .الجنين

فيها سليما لكن به  المولوديكون  اذى عيوب خلقية منفردة لإ العيوبتقسيم هذه  . ويمكنالوفاةيؤدي الى 

من عيب  بأكثرلطفل حد كالقلب ،وعيوب خلقية متعددة وألتي تحدث عند والدة أعيبا خلقيا في عضو وا

ة هي امور نادرة  الحدوث أو أنها يعتقد أغلب الناس  أن  التشوهات ألخلقية والعيوب الوالدي،و خلقي واحد

تحدث نتيجة ألخذ بعض العقاقير )األدوية( خالل الحمل فحسب و في أغلب األحيان تكون األسباب غير 

  .(8247،حسين ) حالة والدة يوميا . 422أطفال بهم عيوب خلقية لكل  8معروفة إذ يولد 

 

      Neural Tube Defects ( NTDsلعصبي )أ األنبوبعيوب 2-9

بعوامل  العالقةمتعددة منها ذات  وأن أسبابهالعصبي أ الجهازفي   لخلقية شيوًعاأالعيوب هي أكثر       

تتصف التي   الحاالتمجموعة من  بانهايمكن تعريفها كما  (4333 آخرون،و(Sandraوراثية وبيئية 

وتحديدا في  .االنسانيني في بوجود فتحة في العمود الفقري أو الدماغ منذ المراحل االولى للتكوين الجن

الظهري للجنين في الجانب  الموجودةالخاليا  شكل يتغيراذ ، Gastrulationمرحلة  تكوين المعيدة

األنبوب العصبي  التشوهات في من  هناك نوعانGoodlett، (2008)لتكوين األنبوب العصبي وتتمايز

 : وكاالتي

 النوع هذاونعني به بقاء االنبوب العصبي مفتوحا وOpen Neural Tube-:)ا(االنبوب العصبي المفتوح 

ً في الجمجمة أو مما يسبب مكشوفين  فقريعمود عنه  والدة طفل بدماغ أو اذ ينتج كثيرا شائع تشوها

 الدماغ التهاب و قحف الدماغ  انعدام، العصبي مفتوحا األنبوبالحاالت الناتجة عن بقاء الفقرات. ومن 

 Brainالدماغ  انشقاقو  Brain Deflationالدماغ انكماشوHydrocephalus استسقاء الراسو

Cleavage المشقوقة والسنسنة Spina Bifida. 

النادرة من عيوب األنبوب  االنواع تدعى اذClose Neural Tube -:)ب(االنبوب العصبي المغلق 

القيلة  ة الشائعة لهاومن األمثل الشوكي للعيب يكون الجلد مغطيا حينماالتي تظهر وبالمغلقة   يالعصب



ولكل نوع من عيوب االنبوب ،(Cord tied) وط والحبل المرب Oily meningitis))السحائية الشحمية 

 -اجزاء الجسم االخرى وكاالتي : معين في جزء معين من الدماغ او تأثيرالعصبي المفتوح 

 . والتي تؤثر على العمود الفقري -:Spina   bifidaالسنسنة المشقوقة   -4

  وينتج عنه وجود جزء من الدماغ  أو انعدامه.Anencephaly :انعدام الدماغ -8

 .والذي يؤثر على الجمجمة  Brain of the Inflammation التهاب الدماغ-8

والذي يؤدي إلى مشاكل الرقبة الحادة  Olfactory Anencephalyالشمي إنعدام الدماغ-1

(Bailey,2009.) 
 

  encephalyAnالدماغ  انعدام 9-3

القحف  وعظامبفقدان الدماغ  ويمتازهو تشوه جنيني  مميت يحدث في الجهاز العصبي المركزي و

العيب الثاني من  عيوب  وانعدام الدماغ هو.  (8223و آخرون ، (Ticaالى عيوب اخرى  باإلضافة

بسبب  القحفي مفتوحاصبي يبقى االنبوب الع اذ   Spina bifidaاالنبوب العصبي  بعد السنسنة المشقوقة 

Coop والدة جنين ميت او موت المواليد بعد الوالدة )قاتل الى الويؤدي هذا الخلل  غالق،االنفشله في 

and Greene،8242  ).  المصابين بانعدام  لنصف االطفال حديثي الوالدةالوالدة قد يكون العمر المتوقع

ل اربعة اطفال حديثي الوالدة مصابين بانعدام الدماغ من ك اهو دقائق قليلة او يوم واحد ،وان واحد الدماغ

عوامل الخطورة  المؤدية النعدام . تتضمن  (8221،وآخرون  Bowerايام ) رةيستطيع البقاء لمدة عش

 الدماغ عوامل  اجتماعية ووبائية ،كذلك عمر االم واالب ،فرط نشاط الغدة الدرقية في بداية الحمل،

وشرب القهوة بكثرة  اثناء الحمل كلها عوامل  لألدويةالى تناول االم  اإلضافةباالصابة بالسكري والسمنة 

نقص  حامض الفوليك يعد واخيرا  . (Grewal،8222تزيد من خطر والدة اطفال مصابة بانعدام الدماغ )

ومكمالت  حامض الفوليك قبل او اثناء الحمل  تؤدي الى تقليل   ةمعروفال العوامل المسببة خطرأ من

 (.8228،وآخرون  Rayخطر في االصابة بانعدام الدماغ )ال
 

  of disease     :  Incidence : انتشار المرض 9-4

ذلك الرتباطه وانعدام الدماغ من بلد الى بلد ومن منطقة الى اخرى  مرضتختلف معدالت انتشار         

 والتغذية الجغرافيواالقتصادية والتنوع بالحالة االجتماعية  ما يتعلقبعوامل  عديدة تساعد في حدوثه منها 

 مثل اضطرابات الجينات المفردة  بالتشوه لإلصابة هيأة هناك عوامل  عديدة مفان  ذلك  فضال عن ،

لمسؤولة وا االمهات الطفرات في جينات وبالسكري  االصابة و ةيالوراثالعوامل و الكروموسومي الشذوذو

 انعدام الدماغ من والن (. Nalin)  ،8247التاريخ العائليالى  باإلضافة انعدام الدماغعن حدوث 

لوثاقة معدالتها المنشورة  لألبحاثذلك يعطي مصداقية  فان التشوهات الخلقية التي يتم تشخيصها بسهولة 

 



او  ت التشريح في حاالت اجهاض الجنينتتطلب عمليا التي التشوهات الخلقية االخرى على العكس من

 (4302-4312) في المدة دراسة اجريت في مقاطعة لوس انجلس  وفي، (Hamamy،8241) موته

وفي جميع انحاء العالم  والدة حية 4222لكل  2.213ان نسبة انعدام الدماغ في امريكا قد بلغت  اتضح 

اجريت دراسة في المقاطعة  4321في عام ف ، والدة حية  4222لكل  (2.174- 2.248(كان معدلها 

  والدة حية 4222من كل  (2.83) بلغت متحدة اتضح فيها ان نسبة انعدام الدماغ الشرقية للمملكة ال

 ( Thaliji، 4331واخرون )يختلف الحال كثير بل ربما تكون معدالته  ما بالنسبة للدول العربية فال

( اتضح فيها ان معدل انعدام 4338واخرون في عام Teebi )وفي الكويت وفي دراسة  اجراها. اعلى

المملكة ) 8244واخرون،(Hamamyوقد اشارت .  من كل الف والدة حية( 2.07)كان بمعدل  الدماغ

 ( 4332-4330العربية السعودية اجريت دراستان منفصلتان في منطقتين االولى في عسير للمدة من) 

اسة اما في مصر وبحسب الدر( من كل الف والدة حية 332.ظهر فيها ان نسبة انعدام الدماغ فيها بلغت  )

 4222من كل  (8.7 بلغت)ان معدالت انعدام الدماغ  اتضح (4332 ،واخرون Temtamyالتي اجراها)

معدل ان (  8242،واخرون  Al Qudah)االردن فقد بينت نتائج الدراسة التي اجراها  اما فيوالدة، 

ريت لمدة ثالث الجزائر وفي دراسة اجوالدة حية ،اما في  4222لكل   (2.71)بلغ  هاانعدام الدماغ في

 Houcherالخلقية ) من مجموع التشوهات%88.4انعدام الدماغ كانت)  سنوات تبين فيها ان نسبة

اما في العراق ومن خالل الدراسات التي اجريت في اغلب المحافظات العراقية  والتي  ( ،8248،وآخرون

 ومنها االنبار والنجف   ام الدماغبانعدوالعوامل المؤدية  الى اصابة االجنة حدوث  معدالت وأسبابتناولت 

والموصل والبصرة وكربالء وغيرها اتضح فيها ان هناك معدالت انتشار هذه الحالة  تكاد تكون االعلى 

( من مجموع تشوهات  االنبوب العصبي  %8770ففي دهوك  بلغت نسبة انعدام الدماغ  فيها)،  في العالم

معدل االصابة  بلغ كما ( Abdurrahman،8227حافظة ) والدة حية في الم 4222 /(177والتي بلغت )

 ،  وآخرونAdel والدة ) الف حالة(من كل 4،48بحالة انعدام الدماغ في الموصل )

اما في االنبار فقد  احتل انعدام الدماغ المرتبة االولى من تشوهات الجهاز العصبي في  . (8223 

في البصرة التي  و .(  2010وآخرون ،  Ali)  التمن مجموع الحا) (4،81بلغت  نسبته ) اذالمحافظة 

 (8223-8222-8227)وتحديدا االعوام   8228بعد عام  والسيماازدادت فيها اعدد االصابة بشكل مطرد 

 Al-Sabbak  والدة حية ) 4222  /( 2- 0سجلت حاالت انعدام الدماغ  ارقاما مخيفة  من ) اذ

التشوهات الخلقية في االنبوب  مجموع(من %48ام الدماغ )النجف بلغت نسبة انعد وفي (8248،وآخرون

االجنة   إلصابةسجلت مستشفى اليرموك نسبة  كبيرة    في بغداد واخيرا. ( Hassan)‘ 2015العصبي 

(. وعلى Najem and Dhia8240  ,( من مجموع التشوهات العصبية  )7723)   بانعدام الدماغ بلغت

غ  ذات طابع انتشار عالمي  تبقى معدالت االنتشار الموجودة في المدن الرغم من ان حالة انعدام الدما



المملكة العربية وايران وبجاراتها من الدول مثل تركيا  العراقية  اعلى من باقي الدول اذا ما قورنت 

 خرونوآ Al Ani )اميركا واسترالياوكندا و بريطانياوايرلندا والسعودية ، او الدول االخرى مثل ايطاليا 

،8242) . 
 

   Diagnosis of disease تشخيص المرض 9-5

 قبل الوالدة وكاالتي: وتشمل اختبارات ما

 اختبارات الدم : .4

، وهو بروتين تنتجه ( AFP)ألفا نوع  جنيني البروتين الوجود مستويات عالية من  يتم الكشف فيها عن

 (.  1983وآخرون ،  Barbar) في الجنينناضجة ال خاليا الكبد غير

   السلى بزل .8

 داخل حقنهاتم ي اذ كبير طبية قياس حقنة باستعمالبالجنين  المحيط من السائل من قليل مقدار يؤخذ اذ

اثبتت الدراسات ان   اذ ، وانزيم االستيل كولينألفا  الجنيني نوعبروتين ال مستوىقياس  وباإلمكانالبطن . 

واخرون Joo)بوب العصبي ، مثل انعدام الدماغمستويات هذا البروتين له عالقة مع عيوب األنارتفاع 

8227) . 
 

  :السمعية فوق ما الذبذبات-3

 ومنظومةالعالية  السمعية للذبذبات تردد عالي ذاتاجهزة  بواسطة التصوير في هذا الفحص يستعمل

ياكلها المختلفة يمكن تصور  الدماغ وهب الخاصة العيوبرؤية  يمكن اذ ، للطفلصورة  إلظهار حاسوب

 . (and Selbing Cedergren،8221بمزيد من التفصيل  )
 

 الدماغ انعدامب المرتبطة جيناتال 9-6

الجينات مثال  لهذه أفضل  الدماغ ، التغييرات في عشرات الجينات قد تؤدي الى اصابة االجنة بانعدام      

 فوليك وفيتامينحمض ال بناءلصنع البروتين الذي يشارك في  يشفر، والذي  Mthfer gene هوجين 

B فيتامينب ما يسمىاو  B9  ،مض اح ببناء التي لها عالقة في الجينات األخرى  درست  التغيرات اذ

 انعدام ب  لإلصابةتكون عامال مساعدا  والتي قدتطور األنبوب العصبي ب المرتبطةالفوليك والجينات 

بروتينات موجودة على سطح  ( هو واحد من ثالث4Folate Receptor)  مستقبل  الفوالتالدماغ ،

ضروري ألغالق االنبوب العصبي  في االجنة  ( هوبروتينFOLR1اثبتت الدراسات السابقة ان) ،الخلية 

 كما اقترحت دراسات تجريبية  ،واغالق االنبوب العصبي االمامي  FOLR1وجد ارتباط وثيق بين  اذ

البشرية ان مستقبالت الفوالت تشترك في دراسات وبائية  ودراسات علم الوراثة وفي الفئران عديدة 

ان انعدام الدماغ هو و احد  من العيوب التي تحدث في االنبوب  اذتشوهات االنبوب العصبي  في االنسان 



الفوليت والمعالجة بحامض  التعبيرالمشترك لمستقبل ان اذ( Hirotomo،8247العصبي االمامي )

الدراسات على الفئران انخفاض معدل  هاثبتت كماعدام الدماغ لية بحالة انالفوليك تمنع االصابة المستقب

 الظهاريةان لحامض الفوليك الية جديدة يقوم من خاللها بتعديل شكل الخاليا  اذعيوب االنبوب العصبي 

عيوب االنبوب كيفية قيام حامض الفوليك بمنع يسلط الضوء على  العصبي اثناء التشكل مما لألنبوب

 . (8243،آخرون و Jessicaالعصبي )
 

الجينات الرئيسة التي لها عالقة مع وجود العديد من مشتقات حامض  داح FOLR1يعد جين  و          

الل البروتين من خاو  Folate receptorالفوليك المختزلة وذلك عبر تشفيرها مستقبل الفوليت 

-5 مادةوسط ايصال الفوليك ويت حامضيمتلك الفة عالية ل وألذي ((FBPاالرتباطي بالفوليت

methyltetrahydrofolate  الى داخل الخاليا. وقد وجدت بأن االشكال المذابة للبروتين ذات االلفة

 العالية للفوليت والمرتبطة بالغشاء في الكلية والمشيمة والمصل والحليب وفي العديد من الخطوط الخلوية

التعليمات  FOLR1جين الـ  يوفر. folate receptor alpha precursorلبروتين والذي يشفر 

(. يساعد هذا 2010، وآخرون Pérez-Dueñas)  folate receptor alphaالضرورية لعمل بروتين 

 واخرون Grapp)يتم أخذه الى الخاليا  اذ  الى الخاليا B – folateالبروتين في تنظيم نقل فيتامين 

وتنظيم  DNAنتاج وتصليح الـ اات، والمتضمنة (. ويعد هذا الفيتامين ضروريا ً للعديد من العملي2013،

الفعالية الجينية وإنتاج البروتين. يتم امتصاص هذا الفيتامين في األمعاء ومن ثم يتحرر بشكل مركب 

أنسجة وخاليا يتم أخذه الى  اذ مجرى الدم الى methyl-tetrahydrofolate (5-MTHF)-5يدعى 

 .(2009، واخرون  Cario متعددة )

  :  Folic acid الفوليكحمض 9-7

 حامض الفوليك هو مركب من الفوالت وهي مادة حيوية جدا واساسية تشبه مادة الفوالت الموجودة        

الحامض النووي  بناءالمهمة في  B-ن فيتامي  والفوالت هي مجموعة( Sanderson،8228الطعام )في 

واخرون عام  (Wilson) اجراها لتيا الدراسة شارتوا (Kim،2014) الجيني اصالحه واستقرارهو

لدى  عيوب األنبوب العصبي ين تناول حمض الفوليك خالل الحمل وانخفاضعالقة ب ( بوجود8240)

الفوالت العالي في الدم  الدراسات السابقة ان تناول كميات عالية من  حامض او تركيز  اقترحتالجنين ، 

الفوالت  توفر الحماية الكاملة   أن( كما Duthie،8244القولون ) سرطانله معنوية في تقليل خطر تطور 

ً لفوليك تعطي دعمأحامض  التمكمو، الخاليا السرطانية م ضد تكوينللجس ضد والحيوان  لإلنسان ا

لية آلافأن ذلك  عن فضالً  التأثيرالقولون والمستقيم واشكال االورام لذلك نقص الفوليك يثبط هذا  سرطان

و  Kim)الفيزيائية لحامض الفوليك تثبط تطور السرطان في النسيج المخاطي  للقولون والمستقيم  العظمى

 ( .8227،آخرون

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A


 

   fetoprotein-Alpha    (AFP ) البروتين الجنيني نوع الفا-9-8

 كاختبار استعمالهن ويمك ،الحمل مدة اثناءالجنين  تتكون في التي ةسكريال اتبروتينال احد هو     

 للكشف  والتنبؤأيضاً كاختبار  استعماله باإلمكانكما انه الخلقية لدي الجنين،  العيوبلتشخيص العديد من 

 . Mizejewski,2001)) كبدال سرطان منها على سبيل المثال سرطانية تضخماتنشوء ب

  وهو احد AFP الترجمة الوراثية لجين عن طريقفي اإلنسان  الجنيني نوع الفا بروتينال يصنع     

جينات تقع  و كيس المحبواسطة الكبد و التي تنتج اثناء النمو الجنيني  المهمةالبروتينات البالزمية 

ذلك اكدت  عن ،فضالً الرابع  الكروموسوم  ب علىجنبا إلى جن واأللبومين البروتين الجنيني نوع ألفا

ل ثنائية أشكابوجوده أيضا   عن فضالً أشكال أحادية بالبروتين الجنيني نوع الفا   الدراسات السابقة وجود

 Taylor and البليروبينوألحماض الدهنية ا و النيكل و مرتبطا بالنحاس عثر عليه كذلك ،  وثالثية

Byrd,2005) .) 
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يتم إجراء هذه االختبار AFP ))ألفا فيتونوع  اختبار لقياس كمية بروتين معين في الدم هو بروتين هو     

 quadrate الفحص الرباعي أو triple screening عادة كجزء من ما يسمى بالفحص الثالثي

screening  للجنين في الثلث الثاني من الحمل. 

 ، الجهاز الهضمي، والكبد، ثم  في األجنة من كيس المح الجنيني نوع الفا  بروتينالويتم إنتاج     

النساء غير االطفال و الرجال و  اما بالنسبة للبالغين من والجنين  يسري من خالل الدم في كل من األم

فان مستويات االلفا فيتو بروتين تكون منخفضة  في  دمهم، أما المستويات العالية من البروتين  الحوامل 

  Al-shammariالكبد)اورام  والسيمااو فحص للكشف عن عدد من االورام  تعد كاختبارففي البالغين 

 .(8240واخرون،

 

  الحوامل: النساء في الفا نوع الجنيني البروتين تحليل 9 -9-8 

 بعض مشاكل تطور الدماغ أو العمود الفقري في األجنة عن بروتين للكشف ال هذا اختبار يستعمل     

ال ان احالة حمل  4222من كل  1 بنسبةتحدث مثل هذه العيوب   و .ب األنبوب العصبيفيما يعرف بعيو

  Dawn syndrom  (Ohamaانخفاضه يؤدي الى اصابة األجنة بمتالزمة داون أو الطفل المنغولي 

 .)4337وآخرون ،

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84


  ألفا نوع الجنيني البروتين مستوى أنخفاض نتائج 9-8-3

 :يمكن أن يعنياه وفي المرأة الحامل، انخفاض مست .4

  (gestational age) عمر الجنين أو الحمل تحديدخطأ في  -أ

    Down syndrome  الجنين مصاب بمتالزمة داون أو الطفل المنغولي -ب

 (Kim،4331)بروتينهذا ال، من الطبيعي انعدام وجود والرجال  في البالغين من النساء غير الحوامل .9

 

    Carcinoembryonic antigen(CEA) السرطانيالجنيني المستضد  9-2

  تساهمالمتعددة التي  بالببتيداتبدورها  والتي ترتبطبسلسلة من السكريات  تتصل بروتينات سكرية  هي 

 ويتوقف قبل الوالدة .  تطور الجنينأثناء  المستضد السرطاني الجنيني  نتاجيتم ا و ،  في التصاق الخليّة

                  فحسبالمدخنين منها  ضئيلة من االشخاص نسبةعند يتواجد ، عند االصحاء هذا المستضد توفري ال

 ,2000)and Perkins (Boehm . 

تجريبي  أسلوب ووه( CD66) زد التمايمن ضمن عنقو بكونهمناعيا  هذا المستضدزمتاي ذلك عن فضالً 

 والغرض من تلك  ،سطح الخاليا على  تظهر التي  جزيئات ال العديد من  زتميي بهدف مراحلعلى  يجري

 .( 8223وآخرون ،(Thomasالجهاز المناعي ودراستها،  خاليااالطالع على هو االختبارات 

ً ن تركيز المستضد السرطاني الجنينإ  األبحاث أكدت      األشخاص الُمصابين بأورام لدى   ي يكون مرتفعا

اإلصابة بسرطان في حاالت  كذلككما انه يرتفع والبنكرياس والرئتين والثدي  والمعدة  القولون والمستقيم

 .(Duffy,2003) الغدة الدرقيّة الُلبي

 لإلصابةتكرارا   السرطان أوب على االصابة  دليال هذا المستضد تركيز  يستعمل في معظم األحيان      

 وان ، استئصالهبعد  الطبيعيإلى تركيزه  يرجعيُفترض أن  إذللعالج،  المصاب  إخضاعبعد  مرة اخرى به

 ومما تجدر .  من المرضالخاليا السرطانيّة وعدم الشفاء  رجوعمؤشراً على  فيعد ارتفاعه لوحظ

 لها ليست التي االخرىعدد من االمراض في الجنيني  المستضد السرطاني تركيز يزدادأنّه قد  مالحظته

 (NHS ،2010)القولون التقرحيخاليا البنكرياس والتهاب  هابكتشمع الكبد والتباألورام الخبيثة  عالقة

، فالمعدل الطبيعي للمستضد عند شخص آلخرمن  يتباين المستضد، معدل فإنن أما في جسم اإلنسا     

عند  مل، امامغ/ 0مغ/مل، أما عند المدخنين فيصل إلى  8.0إلى  يدخنون يصل االشخاص الذين ال

 عند لممغ/00ويتجاوز تركيزه مغ/مل،  42حميد، فإن تركيزه يرتفع لما يزيد عن ال االصابة بالورم

 2001 ).وآخرون (Duffy الحميدة غير باألوراماالصابة 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carcinoembryonic_antigen


 

 نهاء الحمل المبكرإمشروعية : 9-01

وكل المعتقدات ، حق الحياة هو الحق الذي رعته كل الديانات السماوية وغير السماوية  نإ           

 ً غير ممكنة وذهب  األرضصيال لإلنسان وبدونه تصبح عمارة أ الوضعية بمختلف اتجاهاتها تعده حقا

الحقوق  رأسنه إالحق االول من حقوق االنسان، بل ن حق الحياة هو إ) (رة  ظلى تأكيد هذه النإالدليمي 

 ً  الحقوق عديمة  كافةالحياة تصبح  فمن غيرمن حقوق االنسان المتعلقة بالنفس   األولالحق  أنهكما  جميعا

ويواصل الدليمي بيان  (8244، )الدليمي)في االسالم( كبيرةهمية أهذا الحق ل فأنولذلك الجدوى الفائدة و

ن حق االنسان في الحياة مقدس في أما وب(قدسية حق الحياة من وجهة نضر الشريعة االسالمية بقوله)

الشريعة  تحددهاالتي  بالضوابطاالسالم فال يجوز سلب أي انسان حياته مهما كان هذا االنسان اال 

ً فضل هذا الحق وجعله  إذواالسالم  ،لمنضمة لهذه االمورا ومبادئهااالسالمية  نسان ي األ فال يجوز معظما

، المسلم وغير المسلم بذلك الحر والعبد  يتساوى وشكال االل من شك بأيآخر على حياة انسان  عتدييان 

ً والصغير و  ،الكبير  الرجل والمرأة فالجميع متساوون في االستحقاق ( مستدال بقوله تعالى))من قتل نفسا

ً  األرضفساد في  أوبغير نفس    .( 88(()المائدة: اآلية  فكأنما قتل الناس جميعا

بان فإننا من خالل هذه ألدراسة نعتقد ،عدام الحياة للجنين إن وسائل م يلةبوصفه وسن االجهاض إو     

ارتباط مباشر بموضوع الرسالة لذلك ترى الباحثة ان له إلعدام الحياة  بوصفه وسيلةتناول االجهاض 

 تعرج على االتي:

 

  واصطالحا لغة اإلجهاض ـ تعريف0

            نواعهأـ   9

   اضاالجه في راء االطباءآـ 3

   االجهاض في ـ اراء الفقهاء4
  

 :اللغةاالجهاض في 9-01-0

 

ض مجاهي وجمعهالغير تمام  جنينهالقت أنها أومعناه مجهض  أي انهاجهاضا إجهضت الناقة أ)):يقال      

  حالتينيطلق على   لغة(( فاإلجهاض لم يعش لكنهه  نفخ الروح فيخلق وتم  لجهيض السقط الذي وا

.اما في و غيرها أالمرأة  بفعلكان  ذاإفيما ، ، ناقص الخلقناقص المدة و الثانية الحمل  لقاءإ: ولىاأل

االصطالح الشرعي فهو القاء المراة جنبنها قبل ان يستكمل مدة الحمل ميتا او حيادون ان يعيش وقد 

 (.4330) الشاذلي ،  استبان بعض خلقه بفعل منها او من غيرها



 
 

 : االجهاض انواع 9ـ01 ـ 9

من  جنين الطرد  يتم  إذيتم بإرادة المرأة الحامل   طبيعيجهاض إ ووه:اإلجهاض االرادي )العفوي( -0

خلل في جهاز و أنفسي   ضغط تكون بسبب  قد عديدة سبابألتكتمل له عناصر الحياة،  الرحم من غيران

جهاض الجنين إلى إ حاالت اخرى معينة  تؤدي فضالً عن  ألدوية معينةالمرأة التناسلي، أو شربها 

 (.4323)اليوت فيليب ، 

 

المرأة الحامل وألسباب عدة  يتم رغما عن اجهاض وهو :( اإلجرامياإلجهاض الالإرادي االجتماعي ) -9

 متخصصين  اليسوناس أُ ، ويجريه بطرق ال اخالقية  االجهاض فيه  يتعمد إذنسانية إنها إصحابها أيرى 

 الجنين .  اسقاطوهو  واحد بقصد، االدوية شرب  بواسطة

 

 ن أيؤكد فيه  إذالمعالج ليه الطبيب إ يدعو يقرره و  الذي وهو اإلجهاض االجهاض الطبي العالجي:  -3

ً  يكون ن الجنين سوف أ وأم جنين فيه خطورة على حياة األبقاء ال  الطبيب  ذا االجراءيقوم به  إذ، مشوها

 . (Girmes , 2006 )الموثوق في دينه وعلمه،

  من الناحية الطبية لوقوعه الموجبةسباب تم فيها واأليحسب المرحلة التي د حصر االطباء الحاالت بوق

 :لى إ

االسابيع ) والسيماالحمل،  فترة ثناءأالرحم  داخل نزيف  حصول صد به ويق اإلجهاض المهدد: -أ

على  أنهأي ، النزف بسبب دةتكون مهدقد  حياتهأن ال إيكون الجنين على قيد الحياة  إذاألولى(؛ العشرون 

 لسقوط.وشك   ا

 الرحم. تwاتقلصبفعل الجنين بسبب موته  به اسقاطه ويقصد اإلجهاض الحتمي: -ب 

 (.8241،) سعيد واخرون، الرحم في جوفان الجنين لحياته واستمرار تواجده دفق اإلجهاض المفقود:-ت 

 ؤدي الى يالرحم  عنق و فيألرحم ا داخل  وجود خللبسبب  يحدث جهاض إ اإلجهاض المعتاد: -ث 

ً  ئهبقا        .غير قادر على االحتفاظ بالجنين  مما يجعله  مفتوحا

 

 .) Baltimore,1995في الرحم ) تحدث التهاباتاجهاض تسببه  :العفن اإلجهاض  -خ 

جهاض لإل  طباء األخيرةتقسيمات األن ء هوالتقسيمات الثالث األولى ،ألوالذي يهمنا من تقسيمات االطبا

به  الذي يتم األسلوب في بحثنا هذا هوالذي يهمنا ما أ،  سباب الطبية لوقوعهااأل بنظر االعتبار تأخذ

 . يكون كذلكمتى ال  و يكون جائزاً متى ن نعرف أجل أمن  االجهاض

 



  طباء في االجهاضاأل راءآ 3ـ01ـ 9 

 ن يصبح قادراً أقبل  نين من الرحم توقف الحمل بسبب خروج الجه نأف بيعر   االطباء عندواإلجهاض 

 . (Grimes 2006,) الحياةعلى 
 

 راء الفقهاء في االجهاض: آ   9-01-4

 تعريف االجهاض عند الفقهاء:  9-01-4-0

، أو معينة  ذلك بطرقلى إكمال موعده المحدد ودون الحاجة إخراج الجنين من الرحم دون إهو تعمد    

 ً ً  وأ هو القاء المرأة جنينها حيا   خر .آشخص وقد استبان بعض خلقه بفعل منها أومن  ميتا

وقد اعتمد الفقهاء المسلمون في حكمهم على اإلجهاض على استقراء اآليات واألحاديث النبوية التي         

  .(4377) السباعي ،  تخليقهومراحل  تناولت الجنين

التي يمر بها الجنين  والمراحل لألدوار بيراً ك هتماماا ولى الفقهاءأفقد هذه  دراستناوكما سنالحظ في     

ن اللحم(، وبين مرحلة )النشأة األخرى( فرقت والتي  والتي  ,بين أدوار )النطفة والعلقة والمضغة وتكوُّ

 وهذا ما أشارت اليه  واالطوارسابقاتها من المراحل  بسمات مختلفة عن   تتسمأن النشأة األخرى  أكدت

يرى الفقهاء   حمد بن حنبل  ))أليه االمام إ شارأما  عندهم في ذلك سألسا( إذ إن ا8228)زوزو،

اإلنسان لم تتحدد بما يحتوي عليه من عناصر مادية،. وإنما تحددت بروحه التي أن طبيعة  المسلمون 

 : الى صنفين هما الفقهاء اإلجهاض صنفنفخت فيه((  ومن هنا 

 الروح ولوجإلجهاض قبل ا- 0

 الروح ولوجاإلجهاض بعد -9

سس اخرى  أُ إضافة  ,و يباح االجهاض أساسه يحرم أوعلى ، نفخ الروح هو األساس في التقسيم اي ان 

 .حسب المذاهب ب تتباين ، والتي مكملة 

الديات ب تتعلق  ,الفقهاء موضوع اإلجهاض عند التي تناولت أن المباحث  كذلكوالذي يجدر التنبيه إليه     

 دى أ مما  تعرض الحامل للضرب موضوع  غلب المسائلأحيث تناولت ين" ، فصل "غرة الجنوالجرائم

قال  كما لدية كاملةأ ال الحال تثبت الغرة على الجاني ي هذهف ,قتلها وموت الجنين إلى

لى ذلك " وال يقتل قاتل الجنين في العمد ألن حياته غير إ (4323)وقد اشار ابن جزي(4320البار،الفقهاء)

عند  و العبد الصغير المتميز السليم من العيوب التي تنقصهأحنبل(، والغرة )هي االمة  حمد بنأ) معلومة"

ً 848م وهيال توجد الغرة فتكون عشر دية األ ذاإالبيع  و الفضة وتقسم على الورثة كل أمن الذهب  غراما

 .( 4324) المغني ،  حسب مقداره(ب



ً لقة أو الخ ناقصالجنين  كان ذاإ فيماولم يفرق المالكية      ابن جزي ذكر إذ ،أنثىأو  كان ذكراً اً  وسواء تاما

ً  خروجه وفي حالةتم خلقه أو لم يتم  ذاإ فيما  ودية الجنين عبد أو وليدة  حكم في الجنيني و من بطن أمه ميتا

كما أنه ولد ب عرفمضغة ، أو ما  كان او أنثى، علقة كان أو ذكر عند قتله في بطن امه عند مالك بغرة

  .(4323)الرحيلي،البخاري لك فيذ جاء

هي االم  ن الجانيوأ الجنين نفسهذا كانت الجناية يقصد بها إما أاألم  بحقجناية  وقوعكان هذا في حال  

  .كهذه قضية مصيرية وواضح فيالباحثة مناقشته في بحثها لبيان حكم شرعي صريح رادت أفهذا ما 

  

 :حكم االجهاض عند الفقهاء 9-01-4-9

 : وكاالتي الجنين حياة وصف في القول لفقهاءا فصل 

 

  الروح ولوجحكم اإلجهاض قبل  0- 9ـ4ـ01- 9 

 تي:ـوكاآلقوال األ ى مجموعة من إلالروح  ولوجالفقهاء في حكم اسقاط الجنين قبل  راءآتباينت 

ذلك الشافعية كثر المالكية  وكأاالطوار وهو قول بعض الحنفية  و : تحريم االسقاط في جميع القول االول

ً كذلك بالنسبة للظاهرية والحنابلة و شهر الثالثة األ )وأما الجناية على الجنين قبل نفخ الروح فيه أيضا

مرحلة يكون عند ال (تصور الجنين وتخلقه)يستندون فيه على معنى و "الغرةي وجوب ف(األولى من الحمل 

 (.4333لماوردي ، ) االحياة مقابلأن الغرة لى إذهب بعظهم  إذفيها الجنين، 

فبالنسبة للحنفية فقد  خرى حل األالمرافي  وعدم الجوازالنطفة  مرحلة "فياالسقاط  زجوا:  القول الثاني

ً  لمقال فريق منهم بجواز االجهاض ما  والمقصود من التخلق في قولهم هو نفخ الروح ،  يتخلق منه شيئا

المالكية )ومعهم بعض ف، تي يمر بها الجنين طوار الحسب األبومحلل  وقد انقسم الفقهاء بين محرم 

ً  12قبل بلوغ عندهم  جائزاً  اإلسقاط  ليس الشافعية(  في النطفة  "هز، فذهبوا الى جوامن الحمل  يوما

ً ما الأ "طواروالتحريم  في بقية األ  لى هذا القول إ معهم الحنابلة و اومال إذ شافعية فذهبوا الى تحريمه مطلقا

نشأة الجنين، وولوج ، هما: " ذريعة يأتحت اإلجهاض وإسقاط الجنين  بحرمةاعتباران عند هم  فالتقى ،

 .(4324،  )المغنيالروح فيه

ً  ليه الحنفية وهوإ ما ذهب : القول الثالث قد فأئمة المذهب المالكي  أما  جواز االسقاط قبل نفخ الروح مطلقا

ً  اإلجهاض  حرمةعلى  اجمعوأ ما الشافعية  و الحنابلة أ،  لى نهايتها إراحله  م ةمن بداي، شامالً  تحريما

ما أالحنفية فإنهم ذهبوا إلى أن منع التعدي على الجنين يكون من مرحلة المضغة فقط ال قبلها  وقسم من 

ً قبل االثنين واربعين جازوا ذلك أفقد ما قبلها في  المضغة، و  (.4338زيدان ، ) يوما

 

 



 الروح وجولحكم اإلجهاض بعد    :9ـ9ـ4ـ-9-01

ً  482في الجنين يكون بعد  ولوج الروحعلى أن  اتفق الفقهاء  من الحمل. يوما

ً للطفل الذي ولد التي تثبت  "إنسانا تثبت له كل الحقوق"بعد الشهر الرابع  اعتبروا الجنيننهم أأي  ,  .حيا

 الطبية  جةللحاالتحريم إال الروح  ولوجإذًا فاألصل في اإلجهاض بعد  اجهاضه،إذا قصدت  ماأ  

 يهدد حياة الحمل  استمراريةالمحظورات والضرورة تقدر بقدرها أي أن  تجيزالضرورات  مبدأومن 

 بالخطر.االم 

 -ن :ألفقهاء الى القول ب أ ومن هنا فقد ذهب جمهور

ً محرم تحريم قاطع سباباألمن  سببالروح ألي  ولوجاإلجهاض بعد   االجهاض هنا كون  باستثناء  ،ا

ً عالج فريقين :  علىحامل للحفاظ على صحتها ، اما بالنسبة للفقهاء المعاصرين  فقد  انقسموا بذلك ال ا

ً 482في أي مرحلة قبل الـ )نه أ إلى فريق ذهب (  4332قادري،)يجوز اإلسقاط )قبل نفخ الروح(  ( يوما

ا فيه ،وهو  ما لى الرحم  واستقرارهإى حرمة االسقاط حين دخول النطفة لإما الفريق االخر فقد ذهب أ

الجنين  بلغ  اذا الفقه اإلسالمي في دورته الثانية عشرة  في تجويز تنظيم النسل  )  يفهم من قرا ر مجمع 

 . م بالخطر األحياة ال في حاله تهديد إاسقاطه  يحرم فقد بعد المائة  عشرين يوما  

إذا قرر فريق كامل من األطباء وأما إجهاضه بسبب تشوهه فيجوز قبل إتمامه العشرين يوما بعد المائة 

 سيئة، و غير قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته ويًها خطيًراالثقات األكفاء أن به تش

ً تسبب  بعد المائة فال يجوز إجهاضه بسبب تشوهه  آالًما عليه وعلى أهله. وأما بعد إتمامه العشرين يوما

بت بتقرير لجنة طبية، ، أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة األم، إذا ثلكن  مهما بلغ هذا التشوه 

 ( .4322) هيئة كبار العلماء ،.فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوًها أم ال، دفعًا ألعظم الضررين

 

 عند االمامية حكم االجهاض 3ـ4ـ10    ـ9

يحرم  نهذلك )أالبهادلي رأيهم في حمد أاض عند االمامية فقد ذكر الباحث ما فيما يخص حكم االجهأ 

ً  أربعين اجهاض الجنين بعد مرور   القول فصل جمهور االمامية وقد ( 8241على تكوينه )عبدهللا، يوما

 -وقعتا موضعاً للجدل الفقهي وهما: الحالتين اللتينفي 

الحمل، بل هو  من الناتج، وليس الضرر العادي راً كبيالحمل يضّر المرأة ضرراً في حالة كون األولى: 

ً  ضرراً   يجيزاألم تحّمله، ففي هذه الحالة،  بإمكانليس  ديدش لى حرجإيؤدي . وهكذا إذا كان الحمل فائقا

ً اإلجهاض،  السيد أبو القاسم الخوئيواهمهم بعض فقهائنا،  ل ْيُكْم ف ي  النص القرآنيمع  تماشيا ع ل  ع  ا ج  م  }و 

جٍ{)الحج ر  ْن ح  ين  م   ،ء الحمل يؤدي إلى حرج ومشقة وجهد فوق العادة في جسم المرأة(، ألن بقا72 :الدّ 

 وهللا لم يجعل في أحكامه حكماً ضررياً أو حرجياً، فيجوز إسقاط الجنين حينئٍذ. 



ومنهم أيضاً السيد الخوئي،  االسقاط،عطي الحق لفقهائنا بجواز أعلى حياة األم،  خطراً  كون الحملالثانية: 

، وإنما تكون مسألة دفاع عن  للنفس قتاًل  كون المسألة ليست، ولو بإسقاط الجنين، األم عن نفسها تدافع إذ

 فضل هللا (. ،استفتاءات )النفس،  

 لىصورة إن هناك صور متعددة لحكم اجهاض الجنين وتحتاج كل ألى القول بإومن هنا فقد ذهب االمامية 

 :ي هذه الصور على وفق االتي ذكر السيد علي السيستان إذحكم شرعي من حيث الحل والحرمة 

كان يكون االجهاض؟  تحريم وحليةذلك دخل في الروح في الجنين؟ وهل ل تنفخ: متى االولى الصورة

 ً   ؟الروح فيه ولوجفقط بعد  االجهاض حراما

قبل التقنيات الطبية المتطورة  عن طريقمعرفة ذلك  قدر ))إذافكان جواب سماحته على هذه الصورة 

نقر بجواز و وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين أم وعند تضرر األفيها  المعروفةظهور الحركة 

 الروح فيه وال يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على االحوط. (( نفخقبل  سقاطها لهإ

 الجنين؟  سقاطإ يجوز ي مرحلةأفي : الثانية الصورة

خوف االم  ةال في حالإقرار النطفة في الرحم بعد است جواز عدمفكان جواب سماحته على هذه الصورة ))

 )(بعد الولوج إالّ باإلسقاط، ما لم تلجه الروح، يجوز مطلقاعلى نفسها من ضرر اليحتمل 

و مشّوه فهل أخرس أو أصم أو أ عمىأو ألطفل سيكون ناقصاً عقالً أن أب كد لنا الطبيبأ: الثالثة الصورة

 ؟يجوز اسقاطه 

 ((الروح نفخ ن كان قبل إاالجهاض و عدم جواز: ))ب ماحتهفكان رد س

 

 هل يجوز اسقاطه ؟ بداية الحمل منذمشوه  ذا كان الجنينإ :الرابعة الصورة

وعلى تربيته  ن كان من ناحية إوالم شديد ل حرجب تسبب  ن إو سقاطهإ جوازعدم  ))فكان جواب سماحته  

 .((للوالدينوتجوز الدية  ذن به إ من

ذا كان إوضع الجنين، وما  معرفة باإلمكانصبح أ مع تطور التقنياتخيرة في اآلونة األ :الخامسة ةالصور

مصاباً بعاهة خلقية أم ال، فإذا ثبت علمياً كونه مشّوهاً ومصاباً بعاهات أو عاهة واحدة، فهل يجوز اسقاطه 

 الرحمفي  سبب وجوده ت ذاإ فقط((  اسقاط الجنين لمجرد تشوهه يجوز ال:)) فكان جواب سماحته

ً  جهاضه إويحرم عليها ، ، جهاضهإ في هذه الحالة يجوز لها مصحة األعلي ضررا ً كانت الروح  ذاإ مطلقا

 .قد نفخت فيه

 ن الجنين مشٌوه هل يجوز اسقاطه؟ وهل تجب الدية؟أما حكم من ثبتت لها  :السادسة الصورة



تسبب وجوده في رحم االم في  في حالة يه  الروح، ذا لم  تنفخ فإلها ذلك  ))يجوز فكان جواب سماحته 

تجب  باإلسقاطعلى المباشر و يجوزفي غير ذلك فال  ماأ مستقبلذا كان في الإحتى  خطر على حياتها

 .الدية

 ؟نه مشوهأذا علمت إحكم اسقاط المرأة جنينها  ما :السابعة الصورة

تسبب وجوده بخطر ذا إ ماأجرد تشوه الطفل لم االسقاط يبرر الفكان جواب سماحته على هذه الصورة ))

بعد  المحافظة عليه جلأمن  تتكبدهما  بسبب و وقعت في حرج شديدأمن استمرار وجوده م على حياة األ

 ((. فانه يجوز لها اسقاطه فقط قبل نفخ الروح فيه وان كان من باب االحتياط االلزامي وضعه

  :تيض الطفل المشوه على كل صورة وكاآلفي اجهاما بعد ولوج الروح فقد كان راي سماحته أ   

بوجود  حامل في الشهر السادس امرأةبواسطه التقنيات الحديثة وتشخيص االطباء علمت : االولى الصورة

  ؟اسقاطهماحكم  تشوه خلقي قوي في جنينها

ً على األت مشقة في رعايته بعد وضعه  دن وجإوال يجوز  )) :فكان جواب سماحته   .((حوط  وجوبا

غم من بالرما ي  الطفل تشوه فعندما تثبت الفحوصات وجود هو رأيكم في االجهاض  ما :الثانية الصورة

 ؟ما الخوف من تكاليف العالج ومستقبل الطفلنإو م عدم وجود خطر يهدد حياة األ

 ز اجهاض والسيما بعد ولوج الروح فيه ال يجي ن مجرد تشوه الطفلإ)) فكان رد سماحته

 ؟هل يتوجب عليه دفع الكفارة  وقد نفخت فيه الروحالجنين  يجهض النسبة لمن  : لثالثةا الصورة

  . ))نعم تجب الكفارة على المباشر لإلسقاط(( :فكان جواب سماحته على هذه الصورة 

مشّوه  نها حامل بجنين أاثبتت الفحوصات بالشهر الرابع أو الخامس  حامل  امرأة :الرابعة  الصورة

 ً  ؟هو قتل نفس دون سبب  يجوز اسقاطه وهل هل معاق و جسديا

ً  الجنين سقاطإيجوز ال فكان جواب سماحته )) كانت قد  إذا وباألخصقتل للنفس  هوو وإن كان مشوها

 نفخت فيهة الروح وتجب الكفارة على الذي باشر بالقتل.

ً أحامل في الشهر السابع اكتشفت امرأة  :الخامسة الصورة نه سوف أوعظام الرأس  بنقص ن الطفل مشوها

 ؟فما حكم االسقاط وهل تجب الكفارة في هذه الحالة الوالدة؟يموت بعد ساعتين من 

 صابته بالتشوهإو ألن يعيش في المستقبل  أنه ابد مجرداجهاض الطفل   ال يسوغجواب سماحته)) فكا 

 باإلسقاطويتحمل المباشر .  وليس له الحق ايضا في فعل ذلك بأسقاطهللطبيب  تأذنن أم الحق في فليس لأل

 و صيام شهرين متتابعين وكذلك الدية.أطعام ستين مسكينا ًإالدية الكفارة وهي 

و لديهم مرض أمشوهين بتشوهات والدية وقلبية  طفاالً أالتي تنجب  للمرأةهل يجوز  :السادسة الصورة

 ؟إنهاء حملها باإلجهاض تلف في القناة الشوكيةعضال مثل 



ام و القيأ حملال هااستمرار يتحمل نتيجة م في حرج شديد العند وقوع األ)) :تهكان جواب سماح

ً على األالروح في الجنين و نفخقبل  جهاضهإ لها يجوزعادة  بمقتضيات الحضانة بعد الوالدة  حوط وجوبا

 (.8247السيستاني ، ) ذلك بعد نفخ الروح يجوز ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

 المواد وطرائق العمل  -3

 Materialsالمواد  3-0

 (4-8استخدمت في الدراسة الحالية االجهزة المستعملة والمبينة في الجدول )

 : والمنشأمصنعة  لها لوالشركات أ ألدراسةفي  ألمستعملة(  األجهزة 0-3جدول )

 اسم الجهاز ت

Apparatus Name 

 الشركات المصنعة  أو المنشأ

Company and origin 

0 Eppendrof tube sterile 1.5 ml   Bio Basic INC – Canada 

9 Gel / PCR Fragments Extraction Kit  Geneaid –Taiwan 

3 Hot plate magnetic Stirrer Vision – Korea 

4 Micro tip short 10.01 Bio Basic INC – Canada 

5 Micropipettes Dragonmed – Germany 

6 PCR rack tube Bio Basic INC – Canada 

7 Rack Eppendrof 100 sample Bio Basic INC Canada 

8 Tip rack sterile BT 222- RS100-1000ul Bio Basic INC – Canada 

2 Tips Bio Basic – Canada 

 Germany أنابيب زجاجية مدرجة مختلفة أالحجام                    01

 Deep freeze Arcelik – Turkeyثالجة    00

 VI plus  Vortex Boeco –Euforجهاز  09

 PCR (Thermal Black Labnet Edison NJ – U.S.Aجهاز البلمرة الحراري  )  03

 Gel Electrophoresis Labnet – The U. S. Aجهاز ترحيل كهربائي  04

 Gel Documentation Passed electrical – The U. Kجهاز تصوير الجل   05

 Micro centrifuge TUV-Germanyجهاز طرد مركزي دقيق  06

 Desktop LG- Koreaحاسبة  07

 

 

 



 Water bath Mummer-Germanyحمام مائي   08

 Approx .500 ml Germanyدورق زجاجي مدرج  02

 Medical Gloves Safe Pack – U.S.Aقفازات طبية  91

 UV Cabinet Diocom – The U. Kكابينة أالشعة فوق ألبنفسجية  90

 Digital Microscope Taiwanمجهر رقمي  99

 Power Supply ECM-Germanyمجهز للطاقة  93

   Sensitive Electronicميزان كهربائي حساس 94

Balance 

Denver  in 

strument –Germany 

 Syria ورق  )سيليفون( 95

 

 (8-8كما استخدمت في الدراسة المحاليل والمواد الكيميائية المبينة في الجدول )

 في الدراسة . الكيميائية ألمستعملة المحاليل و المواد(  9-3جدول )

 الشركات المصنعة  أو المنشأ اسم المحلول والمواد الكيميائية ت

Company and origin 

1 Absolute ethanol alcohol   

Agarose           

Iraq 

Promega-USA 

9 Accupower  PCR premix Promega-USA 

3 Ethidium bromide Promega-USA 

4 Ladder DNA ( Marker ) (100 – 2000 bp) Promega-USA 

5 TBE – Buffer ( 10x) Promega-USA 

 Specific primers Promega-USAبوادئ متخصصة  6

 Loading dye Promega-USAصبغة تحميل  7

 Distilled water Promega-USA  %100ماء مقطر 8

 

 ReliaPrep Blood gDNA Miniprep system  تمت عملية االستخالص وفقا لطريقة 

 

 



 Buffer used in DNA Extraction(  محاليل االستخالص 3-3جدول )

1.5 ml Proteinase K 

22ml Cell Lysis Buffer 

27.5ml Binding Buffer 

126ml Column wash solution CWD 

25ml Nuclease-Free Water 

 

 Methods  العمل  قائطر   3-9

 جمع العينات   3-2-1

 الدماغ بانعدامألجنة مصابة وعينات دم  بأجنة مشوهةحوامل  عينات دم لنساء تم جمع       

Anencephaly   لتعليمي في بعقوبة ى ألبتول أشفم ، لطب  في بغدادشفى مدينة أ)م مختلفة يمشافمن

( 82بلغ عدد العينات) إذ( 4/1/8242ولغاية  4/44/8247للفترة من )  لعام في بلدروز(أ شفى بلدروزوم

عمارهم بلغت أ( حوامل بأجنة مشوهةامهات 7اطفال مصابين و7 بالتشوه)نة  مصابة (عي41عينة بواقع )

واحدة فقط بصورة الم تمت والدة  مشوهة  بأجنةومن بين السبع امهات الحوامل (أسبوعا ،81-41من )

 والدة كانت باربعة منهن بوالدة طبيعية واثنان  )إجهاضطبيعية وست منهن اجريت لهن عمليات 

نت امهات سليمات (وكا 7اطفال سليمين و  7)بواقع (عينة 41) السيطرةكما تضمنت مجموعة  ، (قيصرية

 سنة( وقد 82 -20ومجموعة السيطرة تتراوح ما بين ) الحوامل بأجنة مشوهة  للنساء  بالنسبة االعمار

  األزواجقرابة بين صلة ألوالعائلي  التاريخ أالمعمر  )من حيث  الحوامل ألنساءمن  تم أخذ ألمعلومات 

 المصاب وجنس ألطفل  مدة الحمل بالطفلوعدد الوالدات السابقة ،عدد االسقاطات ومحل السكن و

 ،ام السابقين مشوهين  اطفاالً نجبت قد أ االمهاتفيما أذا كانت  السيطرةكذلك بالنسبة لمجاميع  .(لمصاب أ

 مل تم وضعه في8 جزئين علىسم دم قُ لأمل من  0انت تتم عن طريق سحب ك النماذجطريقة جمع وإن  

 الفحوصاتإلجراء  استعمالهاتم حفضها لحين  أذ)مادة مانعة للتخثر(  EDTAانابيب حاوية على مادة 

 الوراثية الجزيئية .

في مل وضعت في انابيب الطرد المركزي للحصول على المصل )السيرم( الستخدامه 8والجزء االخر 

 جراء الفحوصات الكيميائية الحيوية ا

 



 Molecular Genetic Studyالدراسة الوراثية الجزيئية   3 -3 .
 

 DNAامض النووي استخالص الح 3-3-0

باستعمال عدة خاصة لهذا الغرض  السليمينتم استخالص عينات الدنا من عينات دم المرضى و       

وكما ذكر في البروتوكول  ReliaPrep Blood gDNA Miniprep system حسب التفاصيلبو

 .Kitالخاص  بال

 القطرة النانوية)جهاز مطياف  ونقاوة الدنا المعزول بواسطة جهاز النانودروب تم قياس تركيزو     

Spectro photometer الدنا المستخلص بواسطة الترحيل الكهربائي في هالم  نقاوة(، بينما تم اختبار

 TAEيتر( في دارئ الـ لايكروم مكغم 0باستخدام صبغة برويد االثيديوم )بتركيز  % 4األكاروز بتركيز

 DNA) 8.3ضمن أس هيدروجيني  mM EDTA 2و  mM Tris acetate 40)ذو المكونات 

ladder( )Cat # D-1040, Bioneer, Daejeon, South Korea تم استخدام الدنا المعزول كقالب .)

 هي كاالتي : DNA( وكانت مراحل استخالص ال PCRفي تجارب التضخيم )

 ml0. l في انبوبة ابندروف بسعة  Proteinase Kمن مادة  مايكروليتر20 تم وضع .4

بعد ذلك تم  Proteinase Kمن الدم الى انبوبة أبندروف الذي يحتوي على  مايكروليتر822تم اضافة  .8

 ثانية . 40لمدة  Vortex mixerرجه باستخدام 

بعد ذلك نغلق سدادة  Cell Lysis Bufferمن محلول  مايكروليتر822 انبوبة ابندروفالى  اضيف .8

 . Vortex mixerثانية باستخدام  40االنبوب ونمزج الخليط لمدة 

   hinting blood  دقائق 10لمدة  انبوبة ابندروف عه فيبوض 56عند درجة حرارة  حضنت االنابيب .1

 انبوبة ابندروففي  Binding Column tmReliaPrepقمنا بوضع  االنابيب بينما تتم عملية حضن  .0

 .ةجمع فارغ

من  250ml بإضافةقمنا  يثحدقائق  10من الحمام المائي بعد انتهاء فترة ال األنابيب ازالة  تتم .1

ثواني  10خلط المزيج لمدة وتم  بندروفاالانبوبة  اغلقتبعد ذلك  Binding Buffer(BBA)محلول 

 .Vortex Mixerباستخدام 

 000 14المزيج المحضر سلفا في جهاز الطرد المركزي عند السرعة القصوى  بإضافةقمنا ها بعد .7

 دقيقة ولمدة دقيقة واحدة .\دورة 

الحاوي على السائل المتدفق حيث تم اهماله   Collection Tubeالجمع  انبوبة ابندروف زالهبإنقوم  .2

 الحتوائه على مواد خطرة .



 بإضافةجديد ونضيف حيث نقوم  Collection Tubeووضعه في  Binding Columnيتم أخذ  .3

ز ومن ثم وضعه في جها Column Wash Solutionمن محلول غسل العمود  مايكروليتر022

 الطرد المركزي لمدة ثالث دقائق عند السرعة القصوى .

 مال المتدفق ويتم اعادة عملية الغسل مرتين.ه.بعد انتهاء الطرد المركز يتم ا42

 .مايكروليتر022في تيوب سعة   Column. نقوم بوضع العمود 44

الى  Nuclease-Free Waterمن الماء الخالي من انزيم النيوكليز  مايكروليتر02. بعد ذلك نضيف 48

ومن ثم وضعه في جهاز الطرد المركزي لمدة دقيقة واحدة عند السرعة القصوى  Columnالعمود 

14000  

التي  Eluateويتم حفظ المادة المسترجعة  Binding ColumntmReliaPrep.بعدها يتم اهمال 48

 لحين االستعمال . 2م 1-في درجة حرارة  DNAتحتوي على ال 

 

 Electrophoresis solutionيل المستعملة في الترحيل الكهربائي المحال 3-3-9

 (9107)الشمري،المحاليل التي تخص الترحيل الكهربائي حسب ماورد في  جهزت

 

                      : Tris-Boric acid-EDTA X1( بقوة TBEمحلول  )  -0

موالر  0.008حامض اليوريك و موالر من  0.089و  Tris-OHموالر من  0.089تم تحضير من        

مليلتر ، وتم التعقيم  4222وتم اكمال الحجم الى  2الى  PHمقطر ، وتم ضبط مل ماء  Na2-EDTAمن 

 م لحين استعماله .1بالمؤصدة ، وحفظ في 

   : 6Xبقوة  Loading Bufferمحلول التحميل -9

( Bromophenol blueزرقاء )غم من صبغة البروموفينول ال 0.25منه باذابة  ml422تم التحضير 

  pHوتتم عملية تعديل  glycerolمن  m l82من الماء المقطر وتم اضافة ml02في 

غم من  12 بإضافةعياري )يحضر  42باستخدام هيدروكسيد الصوديوم والذي تركيزه  2الى 

ر من الماء مليلت 422( ومن ثم يتم اكمال الحجم الى المرشحمن الماء  ml22هيدروكسيد الصوديوم الى 

 . المرشح

 :Ethidium Bromideصبغة بروميد االثيديوم  -0

مل من الماء المقطر بعدها اكمل الحجم الى  3غم من صبغة بروميد االثيديوم في  0.05حضر باذابة     

 مل . /ملغم 0مل من الماء المقطر وذلك من اجل الحصول على تركيز نهائي قدره  42

 

 



 

 Gel Electrophoresisهالم االكاروز  الترحيل الكهربائي على 3-3-3

 

غم من األكاروز بواسطة ميزان كهربائي حساس ودقيق، ثم وضعت الكمية  1حضر الهالم بوزن  -1

لغرض مزج  Stirrerمل يحتوي على كبسولة صلبة  500الموزونة في دورق زجاجي مدرج حجمه 

 ومالبسة المكونات أثناء التسخين .

مل، بعد ذلك أكمل الحجم  500المقطر الى انبوبة زجاجية مدرجة  مل من الماء 450أضيف  - 2

 مل.  50بواسطة أنبوبة زجاجية حجمها  TBE Buffer 10 Xمل من محلول   50بإضافة

مل من الخليط  بواسطة أنبوبة زجاجية مدرجة ؛ وأُضيف الى الدورق الزجاجي الذي  100اخذ  - 3

ثواني على جهاز األذابة  15حتويات بعد رجه باليد لمدة يحتوي على األكاروز، ثم وضع الدورق بالم

،إذ غطت فوهة الدورق بورق السيليفون لمنع التبخر  ºم100بدرجة حرارة  Hot Plate Stirrerألـ 

 أثناء التسخين واستمرت عملية اذابة الجل الى أن أصبح السائل صافي جدا بدون  فقاعات .

مايكروليتر  0بعد ذلك أضيف الى الدورق  ºم50 -40ة حرارة من ترك الهالم المذاب ليبرد الى درج - 4

، ثم حضر الحوض المعد لصب الهالم تاله سكب الهالم المذاب  Ethidium bromideمن صبغة 

برفق وعناية تامة وبشكل مستمر لمنع حدوث أي فقاعات وترك  لكي يتصلب بعد وضع مشط 

 وضع فيها العينات.بالستيكي في الحوض لعمل حفر في الهالم لكي ت

بعد أْن تصلب الهالم تم رفع المشط منه  ، ثم رفع الهالم من حوض الصب برفق وعناية تامة   - 5

 .X1بقوة  TBEووضع في حوض جهاز الترحيل الكهربائي الذي تم غمره بمحلول 

 كل DNAمن   5mlثم مزج معمن صبغة التحميل على ورق السيليفون لكلَّ عينة  ،  ml 2وضع -6

 عينة .

وضعت العينات بشكلها النهائي في الحفر الموجودة في الهالم ويراعى في ذلك عدم خروج العينة  - 7

 خارج سطح الحفرة .

تم توقيت جهاز الترحيل وفولت  100وصلت أقطاب جهاز الترحيل الكهربائي وجهز بقدرة  -8

 دقيقة . 82الكهربائي لمدة 

 المحدد له ووصول الصبغة الزرقاء الى نهاية الهالم .أوقف الترحيل عند انتهاء الوقت  - 3

رفع الهالم بعناية من حوض جهاز الترحيل الكهربائي ووضع على جهاز األشعة فوق البنفسجية  -42

U.V  لمشاهدة حزم ألـDNA  وتقدير حجمها بعد اطفاء االضاءة لمشاهدة توهج الحزم بشكل أفضل

 .( 2017)الحمداني ،

 



 PCRالـ التضخيم ب 3-3-4

الجراء هذا التضخيم ، والتي يفترض انها تغطي تسع مواقع وراثية مختلفة  PCRتم اختيار تسعة قطع     

 (. 1-8تم ذكر تفاصيل بوادئ التضخيم األمامي والخلفي في  )جدول رقم   .FOLR1ضمن جين الـ 

 

قع من جين الـ (. أزواج البوادئ المتخصصة التي تم اختيارها كي تضخم تسعة موا4-3جدول )

FOLR1في عينات مرض تشوه (نمو قحف الراسAnencephaly.وعينات السيطرة) 

حجم قطعة  (′3-′5) التسلسل البادئ

 التضخيم

 الموقع

GenBank Accession 

Number 

 المصدر

FOLR1-

1-F 

AACTTAAGGCCCCACCT

CCG 

251 bp NG_015863.1 (7552–

7571) + 

Sandra) 

واخرون،

4333) 

 

FOLR1-

1-R 

GATCACCCCCTGGCCCA

C 

(7785–7802) - 

FOLR1-

0-F 

TCTGTCTTCCCCCATCCA

GTG 

238 bp NG_015863.1 (10695–

10715) + 

 

FOLR1-

0-R 

GGTCTTGTACCTGCAGG

AAGCC 

(10911–10932) - 

FOLR1-

1-F 

CTGAGTTGCTGGGATTCT

TGAA 

235 bp NG_015863.1 (11000–

11021) + 

 

FOLR1-

1-R 

CTCCACTTCCAAATCC

CTCCA 

 (11214–11234) -  

FOLR1

-7a-F 

GCTGGCAGACCTCAAG

ATAGTTCC 

281 bp NG_015863.1 (11279–

11302) + 

 

FOLR1-

7a-R 

GGCCCAGCCCCACTCAT

G 

 (11542–11559) -  

FOLR1-

7b-F 

GCCGCTGCATCCAGATG

TG 

248 bp NG_015863.1 (11466–

11484) + 

 

FOLR1-

7b-R 

TCAGAGGCCCGACCATG

G 

 (11696–11713) -  



FOLR1-

2-F 

GGGCTGAAAGTCTGTGT

CCACC 

242 bp NT_167190.2 (17696358–

17696379) + 

 

FOLR1-

2-R 

TGGCTGCAGCATAGAAC

CTCG 

 (17696579–17696599) -  

FOLR1-

4-F 

TTCCCCTCAGGACTTGGT

TTC 

231 bp NT_167190.2 (17693456–

17693467) + 

 

FOLR1-

4-R 

TTAGCAGAGGCACACTC

CAGC 

 (17693666–17693686) -  

FOLR1-

5a-F 

AGTCACTTCAAGGCGAT

GGC 

248 bp NT_167190.2 (17696032–

17696051) + 

 

FOLR1-

5a-R 

CCTCAATCTCCTTTTTCC

TAACCC 

 (17696256–17696279) -  

FOLR1-

5b-F 

GTTTGATTCAGCCCAGG

GC 

233 bp NT_167190.2 (17696541–

17696559) + 

 

FOLR1-

5b-R 

GCTTAAGGGGCTGTCAT

TTGTG 

 (17696752–17696773) -  

امقة الى يرمزان الى اتجاه الشريط اإليجابي والسلبي على التوالي. تشير الحروف الغ –ان الرمزين + و 

 مواقع البدء والنهاية لقطعة التضاعف.

االمريكية. وتم اجراء تجارب التضخيم الجيني  ( (Promegaشراء البوادئ المجفّدة من شركة*تم 

 ,AccuPower PCR premix, Cat # K-2012promegaج متخصص لهذا الغرض )باستعمال مزي

Daejeon, مايكروليتر من هذه المزيج يحتوي على وحدة دولية واحدة من انزيم البلمرة  82(. كل

مايكرومولر من النيوكليوتيدات الثالثية الفوسفات، و  802(، و Taq DNA polymeraseالمتخصص )

 1.5، و KClمايكرومولر من مادة  82، و 3ذات االس الهيدروجيني  tris-Cl مايكرومولر من مادة 42

نانوغرام  02بيكومولر من كل بادئ و  42(. تم اكمال مزيج التفاعل باضافة 2MgClملليمولر من مادة 

 MyGenieTM 96/384من الدنا الجينومي. تم تطبيق البرنامج التالي في جهاز الدوار الحراري )

Thermal Block, promegaUSA)(  56 )(وتلدّن بدرجة (لكل من البوادىA-C-G-S وبدرجة )

واستطالة انزيمية ( D) للبادى( 11(ودرجة )B-F-N ( لكل من البادى)02(ودرجة )M لبادى)ل( 01)

درجة مئوية  78درجة مئوية، وتم اكمال االستطالة االنزيمية النهائية بدرجة حرارة  78بدرجة حرارة 



ائق. تم التأكد من نجاح عملية التضخيم بواسطة الترحيل الكهربائي في هالم األكاروز لمدة عشرة دق

عند االس  EDTA، وborate، وtric-Cl)المتكون من  TBEالمصبغ بمادة بروميد االثيديوم في دارئ 

 ,PCR (Cat # D-1010, Bioneer(، باستخدام سلّم قياسي خاص لتفاعالت الـ 8.3الهيدروجيني 

Daejeon, South Korea 100 bp DNA ladder,  وتم التأكد من أن حزم الـ .)PCR  الناتجة هي

 حزم متخصصة ونظيفة كي يتم ارسالها الى تفاعالت معرفة التسلسل بشكل ناجح.

 قراءة تفاعالت التسلسل لنواتج التضخيم   3-3-5
 

رائق العمل المعدة من الشركة المعنية للقطع التسع المضخمة طبقا ً لط تحديد التعاقب النيوكليوتيديتم     

(Macrogen Inc. Geumchen, Seoul, South Korea تم تحليل الكروماتوغرام النقي فقط من .)

ملفات التسلسالت الناتجة، وذلك كي نضمن بأن الطفرات الناتجة من القراءة هي لسيت بسبب خلل تقني 

وعند مقارنة تسلسالت الدنا المالحظة في العينات  بسبب ما في نواتج التضخيم أو في قراءة التسلسالت.

الموجودة في موقع الـ  FOLR1المحلية مع تسلسالت الدنا المشتقة من التسلسالت المرجعية للجين 

NCBI فان الموقع الدقيق وتفاصيل أخرى من قطع التضخيم المشتقة قد تم تحديدها ومعرفتها ،

 واستخراجها وفقا ً لذلك. 

 تفاعالت معرفة التسلسلتائج تفسير ن 3-3-6

لنواتج التضخيم وللعينات  (sequencingتم القيام بعدة عمليات لمعالجة نتائج معرفة التسلسل )      

المختلفة، والتي تشتمل على التنقيح واالصطفاف والتحليل مع التسلسالت الخاصة الموجودة في المناطق 

 ,DNASTARالمخصص لهذا الغرض ) BioEditلـ باستخدام برنامج ا NCBIالمرجعية في موقع الـ 

Madison, WI, USA تم ترقيم التغايرات المالحظة في كل عينة معرضة لتفاعالت التسلسل في قطع .)

وبعد ذلك، تم  .FOLR1المضخمة نسبة الى مواقعها المخصصة ضمن الجينوم المرجعي للجين  PCRالـ 

من تسلسالته  folate receptor alpha precursorاسترجاع تسلسالت االحماض األمينية لبروتين 

(. ثم ترجمة التغايرات GenBank acc. NG_015863.1المرجعية المخزنة في البنك الجيني )

الملحوظة الى أحماض أمينية بنسق قراءة مالئم لتسلسالت األحماض األمينية المرجعية  باستخدام برنامج  

Expasy translate (http://web.expasy.org/translate/ تم اصطفاف تسلسالت االحماض .)

 UniprotKBاألمينية الطافرة مع نظيراتها المخزنة في الموقع المرجعي باستخدام موقع الـ 

(http://www.uniprot.org/align/.) 

http://web.expasy.org/translate/
http://www.uniprot.org/align/


 التأكد من أصالة الطفرات الملحوظة 3-3-7

باإلضافة الى  PCRتم ترقيم التغايرات الملحوظة في كل عينة معرضة لتفاعل التسلسل في عينات الـ 

 dbSNPبروتيناتها المماثلة ضمن الموقع المرجعي باستخدام آلة معرفة التغايرات المعروفة بـ 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/.) 
 

 : استخالص  الدنا3-4

 ReliaPrep TM Blood g DNA Miniprep Systemتمت عملية االستخالص وفقا لطريقة 

Protocol . 

 قياس تركيز الدنا ونقاوته :  3-4-0

من الدنا وتتم قراءة  ml 5مقطر الى من الماء ال ml 495تم قياس تركيز الدنا من خالل اضافة     

الذي يستخدم لقياس  Spectrophotometerفوق البنفسجية باستخدام جهاز  لألشعةامتصاص العينة 

 نانوميتر واستخدام القانون االتي : 260-280عند الطولين الموجيين  (O.D)الكثافة الضوئية 

 xمقلوب التخفيف  xمن العينة  260mn= مقدار االمتصاصية للطول الموجي  (mg\ml)تركيز الدنا 

، هذه النسبة تدل على كفاءة استخالص ادنا 280، اما النقاوة فهي = االمتصاصية عند الطول الموجي 02

 . )4328 ,واخرون  Mainatisومدى تلوثه )

 

 :Biochemical Testالفحوصات الكيميائية الحيوية  3-5

 Carcinoembryonicالسرطاني الجنيني ى المستضد لتحديد مستو اجريت الفحوصا ت الكيموحيوية 

Antigen  في كل من االم والطفل ومستوى حامض الفوليك Folic acid  في كل من االم والطفل

باستخدام جهاز  في كل من االم والطفل Alpha- fetoprotienتين الجنيني نوع الفا وومستوى البر

   . 400plus system  Cobas integerالتحليل الذاتي الكهربائي 

خالل ساعة  نتيجة 400يمتاز هذا الجهاز بالسرعة  والدقة  في استخراج النتائج اذ يتم استخراج 

 .  (3-1)في ألشكل مبينة واحدة وصورة الجهاز 

 مبدأ العمل :

مليلتر وتوضع في انابيب  8من خالل سحب الدم من المرضى بحدود  الفحوصاتتم تحضير هذه 

دورة في الدقيقة حتى ينفصل السيرم ،  41222بيب في جهاز الطرد المركزي بسرعة وتوضع هذه االنا

ويوجد كومبيوتر  400plus system  Cobas integerبعدها تؤخذ هذه االنابيب وتوضع في جهاز 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/


خاص مربوط مع هذا الجهاز ويوجد ايضا باركود خاص لكل عينة دم خاصة بكل شخص ، يكتب هذا 

 ة اثناء عملية وضع العينات في الجهاز حيث يكتب رقم الباركود في الكومبيوترالباركود في الحاسب

 اذ يوجد المعدل الطبيعي لكل مؤشر وهكذا يتم الحصول على النتائج لكل مريض على شاشة الكومبيوتر .

 

 طريقة تشغيل الجهاز :3-5-0

 ه .يتم فتح جهاز الكومبيوتر ويتم ادخال اسم المستخدم والباركود الخاص ب -0

يفتح زر الجهاز من الكومبيوتر ويتم االنتظار حتى تصبح جميع اللمبات خضراء اللون وهذا يشير  -9

 الى ان الجهاز على اتم االستعداد للعمل .

بعد ذلك تخرج العينات من الفريز وتترك في درجة حرارة الغرفة قبل العمل بنصف ساعة حتى  -3

 يتم تحويلها الى سائل .

جة قبل العمل ايضا  بنصف ساعة وتوضع على الحوامل الخاصة لحمل تخرج الكواشف من الثال -4

تتأثر بالرطوبة فور خروجها من  الكواشف وتدخل بالممرات المخصصة لها في الجهاز حتى ال

 الثالجة .

ميالن الحوامل التي تخص الكلبسات  واالنابيب الخاصة بالعينة وايضا الكلبسات الخاصة  -5

دقيقة لوضع االنابيب  باتجاه السهم  في اقصى اليمين ويتم نزع الشريط بالكونترول مع المراعاة ال

االزرق من كل من الجانبين مع مراعاة عدم الضغط  على اي من االنابيب من جهة واحدة بل يتم 

 الضغط  بصورة خفيفة ومتزنة على جوانب الجهاز .

 .  Okرأس الشاشة ثم من  systemمراعاة التأكد من ان الجهاز باستعداد العمل باختيار  -6

ومن ثم الضغط على  orderوبالضغط على طلب  Sample rackتتم برمجة الجهاز باختيار  -7

New . ويدخل بعد ذلك رقم الحامل ويتم تحديد االماكن الخاصة بالعينات والكونترول 

االنتباه الى ضرورة استخدام الكونترول الخاص بنفس الكاشف او الذي يحمل نفس رمز الكاشف  -8

Lot number  . 

برمجة العينات حسب ما هو مكتوب في ورقة العمل وبعد ما يتم ادخال جميع العينات والكونترول  -2

 يتم الضغط على ايعاز الحفظ الذي يكون موجود عادة في اسفل الشاشة .

  .ايضا يمكن ان تتم اضافة عينات جديدة وكونترول جديد معها لنفي االختبار على حامل العينات -01



ألقل  Centrifugeواحدة تلو االخرى وتوضع في  Vortexلك تمرج العينات جيدا في بعد ذ -00

وقت من أجل ازالة اي قطرات من الغطاء منعا للتلوث الذي ممكن ان يحصل قبل بدء وضع 

 العينات في الجهاز في االنابيب المخصصة لها مع التأكد من ان جميع العينات بصورة جيدة .

ميكرون من العينة بعناية  4202بينة الخاصة بالجهاز حيث يتم وضع اتوضع العينات داخل الك -09

االنتظار ثواني بعد الشفط داخل البالزما من اجل منع شفط الهواء الن في حالة  شديدة مع

 حصول اي نقص في العينة سوف يرفضها جهاز التحليل .

ال يتوقف  قاعات حتىفبعد انتهاء عملية التحليل يجب مراعاة اخراج العينات بحذر بدون اي  -03

 الجهاز ويتم اغالق االنبوبة.

االنتباه الى ضرورة عدم وجود اي رسالة تحذيرية على الصفحة الرئيسية لجهاز التحليل بعد  -04

 وضع العينات .

 من الكومبيوتر حتى يبدأ جهاز التحليل بالعمل . startيتم الضغط بعدها على ايعاز  -05

 

  

 
 

 : Statistical Analysisلتحليل االحصائيا 3-5-9

 التحليل االحصائي وذلك باستخدام البرنامج االتي : اجري

Statistical Package for Social Sciences  االحصائية للعلوم  الباقةوالمقصود به برنامج

صيغة النسبة المئوية و والخاص بالمتغيرات الوصفية والتي يتم وصفها ب 88 اإلطالقاالجتماعية ذي 

باستخدام المعدل واالنحراف المعياري للمعدل  توضيحهاة للمتغيرات ذات الصيغة العددية تم العدد وبالنسب

 اثنين من المجموعاتبين  t-testاختبار  باستعمالوذلك  المجموعاتحيث تمت المقارنة ما بين 

(2007,Levesque) . 

 

Cobas integra      E411                    (1-3الشكل )الذاتي الكهربائي التحليل جهاز  

 



 الفصل الرابع

  النتائج والمناقشة-4

حالة إنعدام الدماغ هي واحدة من التشوهات الجنينية التي تحدث في الجهاز العصبي التي تؤدي الى عدم  

غلق االنبوب العصبي وعدم تكون الدماغ في االجنة المشوهة التي تولد ميتة اوتموت بعد عدة ايام كما 

 (.4-1موضح في الشكل )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anencephaly ( طفل مصاب بانعدام الدماغ0-4قم )شكل ر   

Biochemical Tests(CEA) -0  4         ةالبيو كيميائياالختبارات 

في االجنة Carcino Embryonic Antigen لمستضد السرطاني الجنيني أ  4-0-0

  مشوهة بأجنةالمصابة واالمهات الحوامل 

الجنيني قيمة المستضد في   P<0.05)معنوي)  انخفاضوجود  (4-1المبينة في الجدول )اظهرت النتائج 

 مل/ غممك (2.121 ±4.032بانعدام الدماغ اذ بلغ متوسط القيم لديهم ) السرطاني في االطفال المصابين

سبب انخفاضه في األطفال ويرجع  مل\ مكغم (4.788± 8.120األطفال السليمين )بينما  كان عند 

ين أدى الى تراجع افراز هذا المستضد من الجهاز الهضمي خلل أو مرض يعاني منه الجن ىالن المصابي

كما بينت .،  Alsaady ,2012 ))  مما ينذر بأسقاط هذا الجنين ووجود مشاكل في الحمل تعاني منها األم

بأجنة  لحواملا االمهات لدىالسرطاني  نيالجنيبالنسبة للمستضد  أنه ال توجد فروق معنوية أيضاالنتائج 

  باألمهاتمقارنة العند  مل/ غممك )4.222± 2.24الدماغ اذ بلغ متوسط القيم لديهن )مشوهة بانعدام 

 (.4-1كما في جدول ) مل/ غممك (4.880± 4.411) ات اذ بلغ متوسط القيم لديهنالسليم

 



حوامل واالمهات ال األطفال المصابين (: يبين مستوى المستضد الجنيني السرطاني في0-4جدول رقم)

 بأجنة مشوهة 

 

 

نة مشوهةواالمهات الحوامل بأج األطفال المصابين في  AFP 4-0-9  البروتين الجنيني نوع  

 احصائي مدلولذات  (  (p< 0.05معنوية  اختالفات انه لم تكن هناكايضا  المستحصلة اوضحت النتائج

هذا البروتين عند االطفال متوسط القيم لاذ بلغ  والسليمة  ألمصابة األجنةفي مستوى الفا فيتو بروتين  بين 

بينما (  1.000)قيمة مقدارها سجلت    Tعلما ان قيمة ، مل\ منانو غرا 331.807 ±41.382المصابين 

ويعود سبب ذلك الى .  مل\ منانو غرا 4222.222± .222000عند االطفال السليمين   متوسط القيمكان 

مع متوافقة  وفي ذلك جاءت دراستنا ، James,1981 )) ان افراز هذا البروتين ينخفض بعد الوالدة 

مستوى تركيز  (  (p< 0.05بينما اظهرت النتائج  ارتفاع  (4331واخرون)( Kimا  ي اجراهالدراسة الت

 نانو 824.11±0 88.04هذا البروتين   قيممشوهة  اذ بلغ متوسط  بأجنةهذا البروتين في النساء الحوامل 

-8بيعي  ب)حيث  بينت الدراسة  ان مستواه في مصل االمهات المصابات قد فاق مستواه الط،  مل\غرام 

من  حاالت الحمل بالتوائم  وقد اتفقت   باإلصابة تأثرا(مرة  كذلك كانت حاالت الحمل المفرد هي االكثر 0

( ويرجع  سبب ارتفاع    4377واخرون  عام  )  Nicholasنتائج دراستنا  مع الدراسة التي  اجراها 

لى عبور كميات صغيرة من هذا مستوى هذ  البروتين الجنيني  الى وجود عيب في المشيمة  ادى ا

 

Pقيمة 

 المتوسط
االنحراف 

 القياسي

  مستوى 

في  

 االمهات

الحوامل 

باألجنة 

 السليمة

مل\مكغم  

CEA 

  مستوى 

في  

 االمهات

الحوامل 

باألجنة 

المشوهة 

مل\مكغم  

 

P قيمة   

 المتوسط
االنحراف 

 القياسي

مستوى  في 

CEA 

االجنة 

السليمة 

 مل\مكغم

مستوى  

 CEAفي 

االجنة 

المصابة 

مل\مكغم  

0.05 2.24 

4.880 

1.222 

4.411 

4.1 2     .5 0.05 1.598 

4.788 

0.684 

8.120 

0.2 

 1.3 

2.1 0.83 1.7 1.5 

2.21 0.54 8.0 1.4 

8.7 1.4 4.1 1.5 

2.7 0.8 1.2 3.1 

4.2 0.8 1.1 1.4 

2.1 0.8 4.1 0.99 



 Anencephalyالبروتين  خالل المشيمة يمكن  قياسها في مصل االم مما يدل على اصابة الجنين بتشوه  

 مما ينذر بوجود مشاكل .( 4331واخرون  ( kimانعدام الدماغ وجاءت نتائج  دراستنا هذه متوافقة مع 

ة جنين ميت ، او انه يموت بعد الوالدة بساعات  قليلة  والد في  الحمل اهمها حدوث اجهاض مبكر للجنين ،

 Gordonالسليمين) باألطفالمقارنة والدة طفل  ذو وزن منخفض عن الوزن الطبيعي  الى باإلضافة

هو  قبل الوالدة بالنسبة للنساء الحوامل    AFPكما بينت نتائج دراستنا  ان فحص  .(   8221وآخرون،

  عن عيوب االنبوب العصبي المفتوح وخاصة حالة انعدام الدماغ لدى الجنين وسيلة فعالة للكشف  المبكر

وان هذا االختبار افضل   طريقة لتشخيص اصابة الجنين بانعدام الدماغ مقارنة بطرق االختبار االخرى 

وبهذا اتفقت ( ، Medhat ,2014) كاالختبار بالموجات فوق الصوتية واختبار بزل السلي عند النساء 

في  AFPة عشر مركزا في بريطانيا لتحديد مدى فاعلية قياس  ج دراستنا مع الدراسة التي  قام بها تسعنتائ

في مصل النساء الحوامل هو طريقة تشخيص  AFPمصل النساء الحوامل والتي  اثبتوا فيها ان اختبار 

  Anencephalyدقيقة للكشف عن عيوب االنبوب العصبي المفتوح وتحديدا حالة  انعدام الدماغ 

  (Nicholas  ،4377في حين سجل  معدل هذا البروتين عند النساء السليمات ) ng/ml  88.872  ±

 .(8-1في جدول) حهو موضكما  T (3.281 )بلغت قيمة و  مل\ منانو غرا 428.122

 

 شوهةم واألمهات الحوامل بأجنة االطفال المصابين في ( مستوى البروتين الجنيني  نوع الفا 9-4جدول)
 

 

P ةقيم  

 المتوسط
 االنحراف

 القياسي

AFP  مستوى

في االمهات  

الحوامل 

  بأجنة سليمة

مل\نانوغم  

AFP مستوى

في االمهات  

ة الحوامل بأجن

 مشوهة

مل\نانوغم  

 

P ةقيم  

 المتوسط
االنحراف 

 القياسي

 AFPمستوى

في االجنة  

السليمة 

 مل\نانوغم

مستوى 

AFP 

ة في االجن

 المصابة 

مل\نانوغم  

0.05 381.64 

22428.1  

522.51 

7288.8  

447.4 527.9 0.05 994.807 

4222 

14.382 

222000. 

1000 1000 

13.1 681.0 1000 1000 

484.1 287.2 1000 1000 

481.1 436.9 1000 1000 

21.4 54.8 1000 1000 

411.0 162.8 1000 960.5 

70.4 520.9 1000 1000 

(p< 0.05) *  

 

 

 



واألمهات الحوامل بأجنة مشوهة االطفال المصابين في  Folic Acid -0-3   حامض الفوليك 4 

 

بالنسبة لمستوى حامض الفوليك في مصل   (  (p< 0.05اظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق معنوية 

يث كان ح مل\غرام  نانو  82.222±  2.222دالمستض قيم المصابين بانعدام الدماغ اذ بلغ معدل  األجنة

 42.222±2.  887عندهم  متوسط القيمالسليمين والذين بلغ   األجنةمستواه طبيعيا   كما هو الحال  في 

 .T (4.143)قيمة  وكانت مل\ منانو غرا

بالنسبة  لمستوى حامض معنوي عالي جداً (  >p 2.20)انخفاض كما اظهرت نتائج دراستنا  وجود  

نانو  1.122±4.812لديهن   متوسط القيم بأجنة مشوهة  حيث بلغالحوامل   االمهاتالفوليك  في مصل 

حيث   مل\ منانو غرا 10. 232  ±0.882ة  التي بلغت قيمة المتوسط مقارنة بمجموعة السيطر مل\ مغرا

في مستوى الفوليك اسيد عند   الكبيريعود  سبب هذا االنخفاض و(  8.1قيمة مقدارها )  Tسجل اختبار

ومكمالته  قبل  األجنة المشوهة الى عدم تناول االمهات لكمية  كافية من حامض الفوليكالحوامل ب االمهات

اصابة  االجنة بانعدام الدماغ حيث جاءت نتائج دراستنا هذه متوافقة مع ادى الى  وفي بداية الحمل مما

دت  ان (  في محافظة النجف االشرف  والتي اك 8241)،واخرون   Hassan )قامت بها  ألتيالدراسة 

النساء اللواتي لم يتناولن حامض الفوليك في غذائهن اوعن طريق العالجات قد انخفض لديهن  وبشكل 

والذي حددته  (8-1، كما في جدول )به د في مصلهن اقل من الحد الموصى كبير مستوى  الفوليك اسي

جعل  مما  مليليتر\ منانو غرا( 48.2 )وهو   2000-4333الصحة العالمية لمسح وفحص االغذية لسنة

واخرون في دراستهم  التي اجروها  Hameedاطفالهن عرضة لإلصابة بانعدام الدماغ وهذا ما اشار اليه 

 .( 8227في بغداد  عام  )

 واالطفال المصابين ( مستويات حامض الفوليك في النساء 3-4جدول رقم)
 

 

 Pقيمة 
 المتوسط

االنحراف 

 القياسي

acid مستوى   

 االمهاتفي 

وامل الح

 سليمةبأجنة 

مل\نانوغم  

Folic acid 

 مستوى

 االمهاتفي 

الحوامل بأجنة 

مل\نانوغم مشوهة  

 

P قيمة    

 المتوسط
االنحراف 

 القياسي

Folic 

في   مستوى

 acidاألجنة 

السليمة 

مل\نانوغم  

Folic 

في   مستوى

 acid األجنة 

 المصابة

مل\نانوغم  

0.05 4.600 

232 . 10 

1.812 

20.88  

0.8 6.7 0.05 20.000 

42.222 

2.222 

887  .2  

48.4 20.0 

82.2 3.6 82.2 20.0 

1.1 5.7 43.8 20.0 

2.7 4.1 82.2 20.0 

2.1 2.9 82.2 20.0 

7.1 5.4 41.1 20.0 

 3.8 41.2   20.0 82.2 



 الدماغحالة انعدام ب العوامل المرتبطة-0-4- 4

  ءاالقربازواج 4-0-4-0

بين مستوى  (>P 2.20من ) اظهرت نتائج دراستنا  وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية     

حيث بلغت    df=1( عند درجة حرية 8.71المستضد وزواج االقارب حيث بلغت قيمة مربع  كاي  ) 

هو احد   ( ويفسر ذلك بان زواج االقارب%38.0 )االقاربنسبة االصابة بانعدام الدماغ في حاالت زواج 

 هو كماويلعب العامل الوراثي دوراً في ذلك ،  انعدام الدماغبحالة  االجنةالى اصابة التي قد تؤدي العوامل 

  .(1-1الحال في جدول)

 Carcino Embryonic  السرطاني الجنيني المستضد(يبين العالقة بين 4-4جدول قم )

Antigen(CEA)قرباءوالنسبة المئوية ألعداد المتزوجين من اال 

 

 الحاالت

 غرباء اقارب
 المجموع

N Percent N Percent N Percent 

 %.100 15.130 %7.5 1.130 %92.5 14 ازواج االمهات

 

 

 التشخيصعمر االم  وطريقة 2-4-1-4

 تتراوح  كانت   الحوامل بأجنة مشوهةان اكثر االمهات  اما بالنسبة لعمر االم  فقد  اظهرت نتائج دراستنا

وبذلك اتفقت نتائج دراستنا مع الدراسة التي (0-1كما هو في جدول )(عاما 80- 82بين )  هن اعمار

(  عاما من 81-82كانت  بعمر )  لإلصابة( اما اعلى  نسبة 2010واخرون في االنبار عام ) Aliاجراها 

خالل العقدين  ويعود سبب ذلك الى كمية االشعاعات التي تعرض لها البلد اثناء الحروباالعمار االخرى 

( في لوس انجلس بين  Gabrile  ،4318وبذلك اتفقت دراستنا مع الدراسة التي اجرتها )األخيرين ، 

( كما  اثبتت دراستنا ان تشخيص الحالة  الذي قامت به  النساء الحوامل قد تم 4302-4312عامي )

ج دراستنا مع الدراسة التي وبهذا اتفقت نتائ Ultra Sound Diagnosesبواسطة الموجات فوق الصوتية 

والتي اكدت فيها ان الفحص الذي اكتشفت فيه النساء الحوامل  (8248في الموصل عام ) Taboo اجرتها

اصابة اطفالهن  بحالة انعدام الدماغ كان عن طريق الموجات فوق الصوتية )السونار( كما اظهرت نتائج 

الدماغ كانت اعلى من االجنة الذكور المصابة اذ بلغت االناث  المصابة بانعدام  األجنةدراستنا ان نسبة 

وبذلك ( 0-1كما هو موضح في جدول) (%18.3بينما بلغت في الذكور) ( % 07.4نسبتها في االناث )

ان  والتي اثبت فيها (  في االنبار8242) وآخرون  Ali )دراستنا مع الدراسة الني اجراها اتفقت نتائج

كما اختلفت نتائج دراستنا  (%10.78( بينما كانت نسبة الذكور )% 01.82المصابة كانت ) نسبة االناث

اث كانت االناالجنة  ( والذي اجرى دراسته في الهند في ان نسبة 8242( واخرون )Shilpaمع )



لدى  AFpويعود سبب ذلك الى زيادة نسبة .(%82.1الذكور )بينما كانت نسبة االجنة  ( 14.1%)

ً مرورها خالل المشيمة فينتج  األمهات والذي يؤدي الى عنه منع افراز االستروجين في األمهات مانعا

 كير االجنة .ذت
 

 ( عمر االم وجنس المولود والتاريخ العائلي ومحل السكن وطريقة التشخيص5-4جدول رقم ) 
 

 

 عمر االم رقم العينة 
جنس 

 الطفل

التاريخ 

 العائلي
 طريقة التشخيص محل السكن

1 20 Male Yes عقوبة القديمة ب Ultrasound 

2 22 Female No الكاطون Ultrasound 

3 25 Female No االسود Ultrasound 

4 23 Female Yes الغالبية Ultrasound 

5 38 Female No البلديات Ultrasound 

6 36 Male Yes مدينة الصدر Ultrasound 

7 25 Male No خان بني سعد Ultrasound 
 

 

 تيب الوالدات ووقت االصابةتر-4-0-4-3

ظهرت  نتائج دراستنا ان اعلى نسبة اصابة في االطفال كانت في الذين كان ترتيبهم الثاني او الثالث  أكما 

مايس –نيسان –)اذار كانت في الربيع في االشهر لإلصابةان اعلى نسبة  دات االم كما بينت نتائجنافي وال

( عام Gabrialفقت نتائج دراستنا مع الدراسة التي اجرتها )وبذلك ات(.1-1(كما هو موضح في جدول )

فيها  شارأ والتي) 8242واخرون ،Shilba ) أجراها نتائج دراستنا مع الدراسة التي ( كما اختلفت4318)

كانون االول –تشرين الثاني –االشهر)نشرين االول  كانت في فصل الشتاء في لإلصابة ةبان اعلى نسب

  .كانون الثاني(

عود سبب ذلك كون الحمل بدأ في فصل الصيف حيث تزداد فيه نسبة المبيدات في الجو والتي ترش بها وي

 المحاصيل الزراعية في هذه الفترة وكذلك التعرض لالشعة التي تمنع اصالح الحمض النووي.

 (يوضح عمر االمهات بالسنين وترتيب الطفل ووقت الوالدة  6 -4جدول رقم)
 

 

 

 

 

 وقت الوالدة العدد والنسبة ترتيب الطفل العدد والنسبة عمر االم  العدد والنسبة
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 عدد االسقاطات السابقة 4-0-4-4

االسقاطات  بين عدد احصائي مدلول معنوية ذات  اختالفات عدم وجودكما اظهرت نتائج دراستنا      

 Hassan)كل من ها اي اجرمع الدراسة الت مختلفة نتائجال وجاءتالسابقة واالصابة بحالة انعدام الدماغ 

الذين  لإلصابة كانت في االطفالنسبة اعلى فيها ان  االتي اكدو (Hameed،8248( و )8241واخرون 

 . لدى امهاتهم اسقاطات سابقة 

 

 نتائج الدراسة الجزيئية .  4-9

 DNA Extraction Resultنتائج عزل الدنا  0 - 9 – 4

 

 

وعينات دم مشوهة موسومي المستخلص من دم نساء حوامل بأجنة حزم الدنا الكرو (9-4رقم) الشكل

فرق ب زواألكارهالم  على ولمدة نصف ساعةالمرحل و Anencephalyالدماغ  ألطفال مصابين بانعدام

فوق  باألشعةتصوير البجهاز  والمصورمل \مكغم %0بتركيزو فولت  011قدره  جهد كهربائي 

  UVالبنفسجية 

A1 – A6  ت الحوامل باجنة مشوهةاالمهاعينات   

B1- B6   االجنة المصابة عينات 

تم توجد العديد من الطرق المستخدمة لعزل الدنا من الكائنات الحية بما فيها االنسان وفي هذه الدارسة  

 Spectroمطياف االمتصاص الذريجهازقياس تركيز ونقاوة الدنا المعزول بواسطة جهازالنانودروب)

photometer تم اختبار سالمة الدنا المستخلص بواسطة الترحيل الكهربائي في هالم األكاروز (، بينما

)ذو المكونات  TAE( في دارئ الـ مل\مكغم 0.7باستخدام صبغة برويد االثيديوم )بتركيز  %1بتركيز 

40 mM Tris acetate 2و mM EDTA  باستخدام السلّم القياسي 8.3ضمن أس هيدروجيني ،)

         A1     A2      A3        A4      A5       A6        B1    B2        B3      B4        B5    B6   

B6     B6 

DNA 

band 

 

 

 



تم استخدام الدنا المعزول (1Kb ladder( )Cat # D1040PromegaUSAض )المخصص لهذا الغر

 (PCRب التضخيم ) كقالب في تجار

النساء الحوامل واالطفال  في FOLR1-α لجينEX-7b  التضخيمنتائج  9 – 9 – 4

 . المصابين بانعدام الدماغ

الذي تم الدماغ والمسبب لمرض انعدام  FOLR1لجين EX- 7b( ناتج تضخيم 8-1)الشكلبين ي    

بعد  %4بتركيز وفولت لمدة ساعة ونصف  422قدره  جهد كهربائي بفرق  على هالم االكاروزترحيله 

التصبيغ بصبغة بروميد االثيديوم والمصورة تحت االشعة فوق البنفسجية ومشاهدة النتائج حيث بينت نتائج 

كما بينت النتائج  قاعدة زوجية  (042هو)FOLR1 –F-Fللبادى نوع  تضخيم الطفرة ان الوزن الجزيئي

( B1ان  باندات )حزم(هذا البادى لم تظهر تحت التصوير في كل من الطفل المصاب في العينة االولى )

للطفل FOLR1(،اذ لم يوجد تسلسل نيوكليوتيدي بالنسبة للجين A2والطفل المصاب في العينة الثانية )

 لحزمة. المصاب مع البادى المصمم له ولهذا لم تظهر ا

 

 

 والذي تم ترحيله المسبب لمرض انعدام الدماغ FOLR1- αلجين EX-7b ( ناتج تضخيم 3-4) شكل

بعد  دقيقة21ولمدة فولت 011بفرق جهد كهربائي قدره   %0بتركيز  حيث كان كاروزاألعلى هالم 

  التصبيغ بصبغة  بروميد االثيديوم والمصورة تحت االشعة فوق البنفسجية .

M : Marker (100bp – 2000bp 

A1 – A6  باجنة مشوهةالحوامل  االمهات عينات. 

B1 – B6   بانعدام الدماغ المصابة االجنةعينات. 

 

 

 

 

 M      A1     B1     A2       B2    A3        B3       A4     B4     A5       B5       A6       B6     M 
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 واالطفال  النساءالحوامل في  FOLR1- βلجين EX-2التضخيم نتائج 3 – 9 – 4

  بانعدام الدماغ  المصابين                    

 على هالم االكاروز الذي تم ترحيلهالمسبب لمرض انعدام الدماغ  EX-2ناتج تضخيم ( 1-1يبين الشكل )

بعد التصبيغ بصبغة بروميد االثيديوم  (دقيقة32بزمن قدره )فولت  422 %4تركيز و  جهد كهربائي بفرق

والمصورة تحت االشعة فوق البنفسجية حيث اظهرت نتائج الطفرة ان الوزن الجزيئي للجين 

FOLR1 للبادى نوعG( ( زوجا قاعديا كما بينت النتائج ايضا ان حزم الدنا )102هوBondsلم ت )هر ظ

( واالم في العينة (A6( وكذلك االم في العينة السادسة B4في كل من الطفل في العينة الرابعة)

للطفل المصاب واالم المصابة مع FOLR1اذ لم يوجد تسلسل نيوكليوتيدي بالنسبة للجين (.A7)(السابعة

 صمم لهما ولهذا لم تظهر الحزمة.البادى الم

 

 

والذي تم ترحيله المسبب لمرض انعدام الدماغ  FOLR1-β–لجين EX- 2( ناتج تضخيم 4-4) شكل

وبزمن قدره فولت  %0بتركيز حيث كان   011فرق جهد كهربائي بووز على هالم االكار على 

 . (دقيقة21)

M : Marker (100bp – 2000bp      

A1 –A7نساء الحوامل باطفال مصابين بانعدام الدماغعينات ال 

B1 –B7 عينات االطفال المصابين بانعدام الدماغ 
 

 FOLR1لجين الـ  EX-4تفاعالت معرفة تسلسل نواتج التضخيم  4-3

)حامل S3وام  مصابة S2 وطفلها السليم S1ام سليمة (   تم التعامل مع أربعة عينات ضمن هذا الموقع

زوج  804والتي قد بينت بأن الطول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو  (S4لمصاببجنين مشوه(وطفلها ا

قاعدي. أشارت تفاعالت معرفة التسلسل الى المواقع الحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية 

(. وفيما يتعلق بقطع واخرون Zhang, 2000) NCBI blastnباستخدام آلة الـ  DNAتسلسالت الـ 

M  A1   B1   A2  B2  A3  B3  A4  B4  A5  B5  A6    B6 

2000 

1000 

500 

300 

100 

 



زوج قاعدي، فقد بينت هذه اآللة بأن هذه التسلسالت تشابها ً كبيرا ً جدا ً مع  804خيم ذات الطول التض

 folate receptor alphaبالمئة، والذي يشفر لبروتين   33بنسبة  FOLR1االكسون الثالث لجين الـ 

precursor يوفر جين الـ .FOLR1  التعليمات الضرورية لعمل بروتينfolate receptor alpha  

(Pérez-Dueñas, 2010  يساعد هذا البروتين في تنظيم نقل فيتامين .)واخرونB – folate  الى الخاليا

(Grapp., 2013 ويعد هذا الفيتامين ضروريا ً للعديد من العمليات، والمتضمنة واخرون .)نتاج وتصليح ا

ذا الفيتامين في األمعاء ومن ثم يتحرر وتنظيم الفعالية الجينية وإنتاج البروتين. يتم امتصاص ه DNAالـ 

الى مجرى الدم، بحيث يتم أخذه الى  methyl-tetrahydrofolate (5-MTHF)-5بشكل مركب يدعى 

المالحظة لهذه  DNA(. وبمقارنة تسلسالت الـ  8223،نواخرو Cario الخاليا الى أنسجة متعددة )

(، تم تشخيص GenBank acc. NG_015863.1ة )العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزن

 (. 5-1الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع المضخمة )شكل 

 

ضمن زوج قاعدي  950ذات الطول  Aالمضخمة نوع  PCR(. الموقع الدقيق لقطعة الـ 5-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ كسون الثالث لألالموقع الوراثي 

NG_015863.1 .) 

االنتهاء لتلك  نقطة  على السهم األزرق بينمايدلالسهم األخضر ب الى نقطة البداية لقطعة التضخيم يشار

 DNAضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  804بعد معرفة موقع تسلسل القطعة المعنية ضمن القطعة .القطعة

 (.7-1تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول ، FOLR1لجين 

 

 



زوج قاعدي والمستخدمة كي تضخم جزء  950ذات الطول  PCR(. موقع وطول قطعة الـ 7-4جدول) 

 . FOLR1لجين  DNAمن األكسون الثالث في تسلسالت الـ 

القطعة 

  المضخمة

 الطول (′3 - ′5) تسلسالت الموقع المرجعي 

 

FOLR1 

DNA 

sequences  

 

AACTTAAGGCCCCACCTCCGCATTCCTTGGTGCCACTGACCAC

AGCTCTTTCTTCAGGGACAGACATGGCTCAGCGGATGACAAC

ACAGCTGCTGCTCCTTCTAGTGTGGGTGGCTGTAGTAGGGGA

GGCTCAGACAAGGATTGCATGGGCCAGGACTGAGCTTCTCAA

TGTCTGCATGAACGCCAAGCACCACAAGGAAAAGCCAGGCCC

CGAGGACAAGTTGCATGAGCAGGTGGGCCAGGGGGTGATC*1 

 

804 b

p 

 .GenBank accالمرجعي ) NCBIضمن التسلسل الـ  7228الى  7008امتد التسلسل المضخم من 

no. NG_015863.1.)  .تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ األمامي والخلفي على التوالي

 يقع البادئ األمامي في الشريط االيجابي بينما يقع البادئ الخلفي في الشريط السالب.

زوج قاعدي بوجود طفرتين نقطيتين في  804ذات الطول  بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم

 (. 1-1)شكل  FOLR1بعض العينات التي قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين 

 

ضمن تسلسالت  3زوج قاعدي لقطعة االكسون رقم  950(. نمط كروماتوغرام الدنا للقطعة 6-4شكل )

  .FOLR1جين الـ 

المضخمة. يشير الرمز  PCRمالحظة قد تم توضيحها وفقا لموقعها في نواتج الـ كل طفرة ابدال نقطية 

  ( النقطية.substitution mutation" الى طفرة االستبدال )<"

أشارت نتائج االصطفاف للعينات األربع التي تم معرفة تسلسالتها الى وجود طفرتين نقطيتين مقارنة 

 (.7-1شكل )وقعها في قطع التضخيم وحسب م FOLR1لجين  بالتسلسالت المرجعية

 

 



 

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  AACTTAAGGCCCCACCTCCGCATTCCTTGGTGCCACTGACCACAGCTCTTTCTTCAGGGACAGACATGGCTCAGCGGATGACAACACAGCTGCTGCTCCT  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

S3    ..................................................................................................T.  

S4    ..................................................................................................T.  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  TCTAGTGTGGGTGGCTGTAGTAGGGGAGGCTCAGACAAGGATTGCATGGGCCAGGACTGAGCTTCTCAATGTCTGCATGAACGCCAAGCACCACAAGGAA  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

S3    ......................C.............................................................................  

S4    ....................................................................................................  

 

              210       220       230       240       250     

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|. 

Ref.  AAGCCAGGCCCCGAGGACAAGTTGCATGAGCAGGTGGGCCAGGGGGTGATC  

S1    ...................................................  

S2    ...................................................  

S3    ...................................................  

S4    ...................................................  

 

 

مقارنة بالتسلسالت المرجعية  (. تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة ألربع عينات مضخمة7-4شكل )

 .FOLR1زوج قاعدي ضمن تسلسالت الجين  950للقطعة ذات الطول 

" الى تسلسالت refيشير الرمز " .PCRكل طفرة نقطية قد تم االشارة اليها وفقا ً لموقعها ضمن نواتج الـ  

 أم وطفلها  S4,S3بالمرض ويشير  المصابالى أم وطفلها  S1 ، S2المرجعية، بينما يشير  NCBIالـ 

على التوالي اي ان الطفرتين وقعتا في االم السليمة  1الى رقم  4سل رقم التسل منمصابين بالمرض غير

والتي حدثت بسبب التعرض لالشعاعات وقلة  تناول )طفرة اصيلة(والطفل السليم )طفرة معروفة سابقا(

 األمهات لحامض الفوليك خالل األشهر األولى من الحمل .

ح مواقع تلك الطفرات النقطية بالنسبة لبيانات الطفرات المخزنة عالميا ً وللقطع المضخمة ذات ولتوضي

 dbSNPباستخدام األداة  FOLR1زوج قاعدي، تم استرجاع المواقع المماثلة لجين الـ  804الطول 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ ولكي نجد طبيعة كل طفرة، تم عمل مخطط .)

 (. GenBank Acc. No. NG_015863.1) 44لكل طفرة ضمن موقعها الكائن في الكروموسوم رقم 

-1)شكل  rs774539100الى أن طفرة نقطية واحدة قد تم اكتشافها مسبقا ً، وهي  dbSNPأشارت آلة 

ا . وعلى أية حال وسواء أكانت كلتg.7650C>T(.بينما، أصالة الطفرة األخرى قد تم تأكيدها، وهي 2

 amino acidمعروفة مسبقا ً فكلتيها قد أبرزتا تأثيرا على تبديل األحماض األمينية ) الطفرتين أصلية أو

substitution لكل من )L12F  وG20R .على التوالي 

 



 

 

ضمن القطعة المضخمة ذات الطول  FOLR1وبعد معرفة مواقع تلك الطفرات الملحوظة في جين الـ 

 (.9-4فاصيل الدقيقة لتسلسالته قد تم تسليط النظر عليها )جدول رقم زوج قاعدي، فان الت 950

 

ضمن القطعة المضخمة ذات الطول الموجي FOLR1وبعد معرفة مواقع تلك الطفرات الملحوظة في جين

 .(2-1جدول رقم ) لتسلسالته قد تم تسليط النظر عليها زوج قاعدي فان التفاصيل الدقيقة 804

 

 

 

زوج  950المضخمة ذات الطول  PCR(. التأكد من أصالة الطفرات الملحوظة في قطع الـ 8-4شكل )

 .dbSNPباستعمال آلة  FOLR1قاعدي في جين 

 .g.7650C>Tكل لون مختلف يشير الى طفرة معينة. تم مالحظة طفرة أصيلة واحدة وهي  

 

 

 

 



 FOLR1المرجعية للموقع  NCBIرات المالحظة بالمقارنة مع تسلسالت الـ (. نمط الطف8-4جدول )

 (.GenBank acc. no. NG_015863.1) زوج قاعدي  251

 

 رقم العينة األليل االصيل الرقم

الموقع 

في قطعة 

 التضخيم

الموقع في 

التسلسالت 

 المرجعية

تغير الحامض 

 األميني
 خالصة الطفرة

1 C T S3  99 7650 Missense 

L12F 

Novel 

(g.7650C>T) 

2 G C S4 123 7674 Missense 

SNP (G20R) 

rs774539100 

 

وهما)االم السليمة والطفل على التوالي  1ورقم  8يشيران الى العينتين رقم  S4و  S3كال الرمزين 

بقا والطفرة المعروفة سا S3اي ان الطفرة االصيلة)غيرالمكتشفة سابقا( جاءت في االم السليمةالسليم(

 S4جاءت في الطفل السليم

 

 FOLR1لجين الـ  EX-5تفاعالت معرفة تسلسل نواتج التضخيم  4-4

ل مع أربعة عينات ضمن هذا الموقع)ام سليمة وطفلها السليم وام حامل بجنين مشوه وطفلها تم التعام

أشارت تفاعالت  زوج قاعدي. 238والتي قد بينت بأن الطول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو  المصاب( 

 DNAمعرفة التسلسل الى المواقع الحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز التجربة معرفة هوية تسلسالت الـ 

زوج قاعدي فقد بينت هذه  238. وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول NCBI blastnباستخدام آلة الـ 

. بالمئة 422بنسبة  FOLR1الرابع لجين الـ  اآللة بأن هذه التسلسالت تشابها ً كبيرا ً جدا ً مع االكسون

المالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنة  DNAوبمقارنة تسلسالت الـ 

(GenBank acc. NG_015863.1 تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع ،)

 (. 3-1المضخمة )شكل 
 



 

ضمن زوج قاعدي  238ذات الطول  Bالمضخمة نوع  PCRيق لقطعة الـ (: الموقع الدق2-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون الرابع الموقع الوراثي 

NG_015863.1.) 

االنتهاء لتلك  نقطة  االخضر علىالسهم  يدل بينما االحمرالسهم بالى نقطة البداية لقطعة التضخيم  يشار 

ضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  882بعد معرفة موقع تسلسل القطعة المعنية ضمن القطعة  .القطعة

DNA  لجينFOLR1 ، (.3-1تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول 

زوج قاعدي والمستخدمة كي تضخم جزء  938ذات الطول  PCR(: موقع وطول قطعة الـ 2-4جدول ) 

 .FOLR1لجين  DNAمن األكسون الرابع في تسلسالت الـ 

القطعة 

 المضخمة

 الطول (′3 - ′5) تسلسالت الموقع المرجعي 

 

FOLR1 

DNA 

sequences 

TCTGTCTTCCCCCATCCAGTGTCGACCCTGGAGGAAGAATGC

CTGCTGTTCTACCAACACCAGCCAGGAAGCCCATAAGGATG

TTTCCTACCTATATAGATTCAACTGGAACCACTGTGGAGAGA

TGGCACCTGCCTGCAAACGGCATTTCATCCAGGACACCTGCC

TCTACGAGTGCTCCCCCAACTTGGGGCCCTGGATCCAGCAGG

TATGCATGGCTTCCTGCAGGTACAAGACC*1 

 

238 

bp 

 .GenBank accالمرجعي ) NCBIضمن التسلسل الـ   10932الى   10695امتد التسلسل المضخم من 

no. NG_015863.1.) الي. تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ األمامي والخلفي على التو

 يقع البادئ األمامي في الشريط االيجابي بينما يقع البادئ الخلفي في الشريط السالب.

زوج قاعدي بغياب أية طفرة نقطية في  882بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

FOLR1العينات التي قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين   طفرة تذكر في وعليه اليوجد أية 

(.42-1اصطفاف العينات مع التسلسالت المرجعية )شكل   



 

 

(: تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين مقارنة بالتسلسالت المرجعية 01-4كل ) ش

 . FOLR1زوج قاعدي ضمن تسلسالت الجين  938للقطعة ذات الطول 

 ، على التوالي.8الى رقم  4الى أم وطفلها مصابين بالمرض الى التسلسل رقم  S8ى ال S1يشير 
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تم التعامل مع عينتين ضمن هذا الموقع ام مصابة  )حامل بجنين مشوه(وطفلها المصاب والتي قد بينت بأن 

زوج قاعدي. أشارت تفاعالت معرفة التسلسل الى المواقع  880لوراثية هو الطول الحقيقي لهذه القطعة ا

. NCBI blastnباستخدام آلة الـ  DNAالحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية تسلسالت الـ 

آللة بأن هذه التسلسالت تشابها ً زوج قاعدي، فقد بينت هذه ا 880وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول 

 DNA. وبمقارنة تسلسالت الـ بالمئة 422بنسبة  FOLR1كبيرا ً جدا ً مع االكسون الخامس لجين الـ 

 _GenBank acc. NGالمالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنة )

  (.44-1، تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع المضخمة )شكل  (015863.1

 

 

        10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  TCTGTCTTCCCCCATCCAGTGTCGACCCTGGAGGAAGAATGCCTGCTGTTCTACCAACACCAGCCAGGAAGCCCATAAGGATGTTTCCTACCTATATAGA  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

       110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  TTCAACTGGAACCACTGTGGAGAGATGGCACCTGCCTGCAAACGGCATTTCATCCAGGACACCTGCCTCTACGAGTGCTCCCCCAACTTGGGGCCCTGGA  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

         210       220       230         

      ....|....|....|....|....|....|....|... 

Ref.  TCCAGCAGGTATGCATGGCTTCCTGCAGGTACAAGACC  

S1    ......................................  

S2    ......................................  



 

 

ضمن زوج قاعدي  935ذات الطول  Cالمضخمة نوع  PCR(: الموقع الدقيق لقطعة الـ 11-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون الخامس الموقع الوراثي 

NG_015863.1 .) 

االنتهاء لتلك  نقطة  على السهم األزرق بينمايدلالسهم األخضر بالى نقطة البداية لقطعة التضخيم  يشار

ضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  880بعد معرفة موقع تسلسل القطعة المعنية ضمن القطعة  .القطعة

DNA  لجينFOLR1 ، (.42-1تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول 

 

 

 

 

 

 



زوج قاعدي والمستخدمة كي تضخم جزء  935ذات الطول  PCR(: موقع وطول قطعة الـ 01-4جدول)

 . FOLR1لجين  DNAون الخامس في تسلسالت الـ من األكس

القطعة 

 المضخمة

 الطول (′3 - ′5) تسلسالت الموقع المرجعي 

 

FOLR1 

DNA 

sequences 

  

CTGAGTTGCTGGGATTCTTGAACCTGAGCCCTTCTTTTGTAT

CAAAATCACCCAGGTGGATCAGAGCTGGCGCAAAGAGCGG

GTACTGAACGTGCCCCTGTGCAAAGAGGACTGTGAGCAAT

GGTGGGAAGATTGTCGCACCTCCTACACCTGCAAGAGCAA

CTGGCACAAGGGCTGGAACTGGACTTCAGGTGAGGGCTGG

GGTGGGCAGGAATGGAGGGATTTGGAAGTGGAG*1 

 

880  

 

 GenBankالمرجعي ) NCBIضمن التسلسل الـ  44881الى   4422امتد التسلسل المضخم من 

acc. no. NG_015863.1)  ،ألمامي والخلفي تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ ا

 على التوالي. يقع البادئ األمامي في الشريط االيجابي بينما يقع البادئ الخلفي في الشريط السالب.

زوج قاعدي بغياب أية طفرة نقطية في  880بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

يوجد أية طفرة ال ، وعليه،  FOLR1 العينات التي قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين

  (.48-1تذكر في اصطفاف العينات مع التسلسالت المرجعية )شكل 

 

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  CTGAGTTGCTGGGATTCTTGAACCTGAGCCCTTCTTTTGTATCAAAATCACCCAGGTGGATCAGAGCTGGCGCAAAGAGCGGGTACTGAACGTGCCCCTG  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  TGCAAAGAGGACTGTGAGCAATGGTGGGAAGATTGTCGCACCTCCTACACCTGCAAGAGCAACTGGCACAAGGGCTGGAACTGGACTTCAGGTGAGGGCT  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              210       220       230         

      ....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GGGGTGGGCAGGAATGGAGGGATTTGGAAGTGGAG  

S1    ...................................  

S2    ...................................  

 

(. تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين مقارنة بالتسلسالت المرجعية 09-4شكل )

 . FOLR1ن تسلسالت الجين زوج قاعدي ضم 935للقطعة ذات الطول 

 ، على التوالي.8الى رقم  4الى عينات المعّرضة الى التسلسل رقم  S8الى  S1يشير 
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تم التعامل مع عينتين ضمن هذا الموقع االم ) الحامل بجنين مشوه(وطفلها المصاب والتي قد بينت بأن 

زوج قاعدي. أشارت تفاعالت معرفة التسلسل الى المواقع  824طول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو ال

. NCBI blastnباستخدام آلة الـ  DNAالحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية تسلسالت الـ 

ن هذه التسلسالت تشابها ً زوج قاعدي، فقد بينت هذه اآللة بأ 824وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول 

 DNA. وبمقارنة تسلسالت الـ بالمئة 422بنسبة  FOLR1كبيرا ً جدا ً مع االكسون السادس لجين الـ 

 .GenBank accالمالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنة )

NG_015863.1(. 48-1قطع المضخمة )شكل (، تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه ال 

 

 

 

ضمن زوج قاعدي  980ذات الطول  Dالمضخمة نوع  PCR(. الموقع الدقيق لقطعة الـ 03-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون السادس الموقع الوراثي 

NG_015863.1 .) 

االنتهاء لتلك  نقطة  على االحمرالسهم  يدل نمابي االزرقالسهم بالى نقطة البداية لقطعة التضخيم  يشار

ضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  824بعد معرفة موقع تسلسل القطعة المعنية ضمن القطعة  .القطعة

DNA  لجينFOLR1 ، (.44-1تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول 

 

 



دمة كي تضخم جزء زوج قاعدي والمستخ 980ذات الطول  PCR(. موقع وطول قطعة الـ 00-4جدول )

 . FOLR1لجين  DNAمن األكسون السادس في تسلسالت الـ 
 

 الطول (′3 - ′5) تسلسالت الموقع المرجعي  القطعة المضخمة

 

FOLR1 DNA 

sequences 

GCTGGCAGACCTCAAGATAGTTCCGGGCCCAGTGGCTAAAG

GTCTTCCCTCCTCTCTACAGGGTTTAACAAGTGCGCAGTGGG

AGCTGCCTGCCAACCTTTCCATTTCTACTTCCCCACACCCACT

GTTCTGTGCAATGAAATCTGGACTCACTCCTACAAGGTCAGC

AACTACAGCCGAGGGAGTGGCCGCTGCATCCAGATGTGGTT

CGACCCAGCCCAGGGCAACCCCAATGAGGAGGTGGCGAGGT

TCTATGCTGCAGCCATGAGTGGGGCTGGGCC*1 

 

281 

bp 

 

 .GenBank accالمرجعي ) NCBIضمن التسلسل الـ  44003الى   44873امتد التسلسل المضخم من 

no. NG_015863.1.)  .تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ األمامي والخلفي على التوالي

 يقع البادئ األمامي في الشريط االيجابي بينما يقع البادئ الخلفي في الشريط السالب.

طفرة نقطية في  زوج قاعدي بغياب أية 824بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

يوجد أية طفرة  ، وعليه، ال FOLR1العينات التي قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين 

 (.41 -1تذكر في اصطفاف العينات مع التسلسالت المرجعية )شكل 

  

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GCTGGCAGACCTCAAGATAGTTCCGGGCCCAGTGGCTAAAGGTCTTCCCTCCTCTCTACAGGGTTTAACAAGTGCGCAGTGGGAGCTGCCTGCCAACCTT  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  TCCATTTCTACTTCCCCACACCCACTGTTCTGTGCAATGAAATCTGGACTCACTCCTACAAGGTCAGCAACTACAGCCGAGGGAGTGGCCGCTGCATCCA  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              210       220       230       240       250       260       270       280        

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|. 

Ref.  GATGTGGTTCGACCCAGCCCAGGGCAACCCCAATGAGGAGGTGGCGAGGTTCTATGCTGCAGCCATGAGTGGGGCTGGGCC  

S1    .................................................................................  

S2    .................................................................................  

 

الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين مقارنة بالتسلسالت المرجعية  (. تسلسالت اصطفاف04-4شكل رقم) 

 .FOLR1زوج قاعدي ضمن تسلسالت الجين  980للقطعة ذات الطول 

 على التوالي.  8الى رقم  4الى عينات المعّرضة الى التسلسل رقم  S8الى  S1يشير  

 نتتنااتالار

 نمتنماتاارؤلؤ

 FOLR1لجين الـ Fنوع تفاعالت معرفة تسلسل نواتج التضخيم  4-7
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تم التعامل مع عينتين ضمن هذا الموقع،)االم الحامل بجنين مشوه وطفلها المصاب( والتي قد بينت       

ل الى زوج قاعدي. أشارت تفاعالت معرفة التسلس 248بأن الطول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو 

 NCBIباستخدام آلة الـ  DNAالمواقع الحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية تسلسالت الـ 

blastn زوج قاعدي، فقد بينت هذه اآللة بأن هذه التسلسالت  248. وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول

. وبمقارنة تسلسالت الـ بالمئة 99 بنسبة FOLR1تشابها ً كبيرا ً جدا ً مع االكسون السادس لجين الـ 

DNA ( المالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنةGenBank acc. 

NG_015863.1 4-15(، تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع المضخمة )شكل .) 

 

 

ضمن زوج قاعدي  248ذات الطول  Fنوع المضخمة  PCR(الموقع الدقيق لقطعة الـ 05-4شكل رقم )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون السادس الموقع الوراثي 

NG_015863.1.)  

االنتهاء لتلك  نقطة  على السهم األزرق يدل بينماالسهم األخضر بالى نقطة البداية لقطعة التضخيم  يشار

 .القطعة



لجين  DNAضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  812طعة المعنية ضمن القطعة بعد معرفة موقع تسلسل الق

FOLR1 ، (.4-12تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول رقم 

زوج قاعدي والمستخدمة كي تضخم  948ذات الطول  PCR( موقع وطول قطعة الـ 09-4جدول رقم )

 . FOLR1لجين  DNAجزء من األكسون السادس في تسلسالت الـ 

 الطول  (′3 - ′5) تسلسالت الموقع المرجعي   عة المضخمةالقط

 

FOLR1 DNA 

sequences  

GCCGCTGCATCCAGATGTGGTTCGACCCAGCCCAGGGCAAC

CCCAATGAGGAGGTGGCGAGGTTCTATGCTGCAGCCATGAG

TGGGGCTGGGCCCTGGGCAGCCTGGCCTTTCCTGCTTAGCCT

GGCCCTAATGCTGCTGTGGCTGCTCAGCTGACCTCCTTTTAC

CTTCTGATACCTGGAAATCCCTGCCCTGTTCAGCCCCACAGC

TCCCAACTATTTGGTTCCTGCTCCATGGTCGGGCCTCTGA*1 

 

248 

bp 

 .GenBank accالمرجعي ) NCBIضمن التسلسل الـ  44748الى   44111امتد التسلسل المضخم من 

no. NG_015863.1 .)التوالي. تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ األمامي والخلفي على 

 يقع البادئ األمامي في الشريط االيجابي بينما يقع البادئ الخلفي في الشريط السالب.

زوج قاعدي بوجود طفرة نقطية واحدة في  248بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

والتي  .(41-1)شكل  FOLR1العينتين اللتين قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين  أحد

حدثت بسبب التعرض لالشعاعات وقلة  تناول األمهات لحامض الفوليك خالل األشهر الثالث األولى من 

 الحمل. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ضمن  6زوج قاعدي لقطعة االكسون رقم  248. نمط كروماتوغرام الدنا للقطعة (06-4)شكل رقم

 .FOLR1تسلسالت جين الـ 

المضخمة. يشير الرمز  PCRوضيحها وفقا لموقعها في نواتج الـ كل طفرة ابدال نقطية مالحظة قد تم ت 

 ( النقطية.substitution mutation" الى طفرة االستبدال )<"



وقد أشارت نتائج االصطفاف للعينتين التي تم معرفة تسلسالتها الى وجود طفرة نقطية واحدة مقارنة 

 (.17-1شكل رقم )تضخيم وحسب موقعها في قطع ال FOLR1لجين  بالتسلسالت المرجعية

 

  

 

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GCCGCTGCATCCAGATGTGGTTCGACCCAGCCCAGGGCAACCCCAATGAGGAGGTGGCGAGGTTCTATGCTGCAGCCATGAGTGGGGCTGGGCCCTGGGC  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  AGCCTGGCCTTTCCTGCTTAGCCTGGCCCTAATGCTGCTGTGGCTGCTCAGCTGACCTCCTTTTACCTTCTGATACCTGGAAATCCCTGCCCTGTTCAGC  

S1    ............................T.......................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              210       220       230       240          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

Ref.  CCCACAGCTCCCAACTATTTGGTTCCTGCTCCATGGTCGGGCCTCTGA  

S1    ................................................  

S2    ................................................  

 

 

(. تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين مقارنة بالتسلسالت المرجعية 07-4شكل رقم  )

 . FOLR1ضمن تسلسالت الجين  زوج قاعدي 948للقطعة ذات الطول 

" الى تسلسالت ref. يشير الرمز "PCRكل طفرة نقطية قد تم االشارة اليها وفقا ً لموقعها ضمن نواتج الـ 

، على 8الى رقم  4الى عينات المعّرضة الى التسلسل رقم  S2الى   S1المرجعية، بينما يشير  NCBIالـ 

ية بالنسبة لبيانات الطفرات المخزنة عالميا ً وللقطع المضخمة ولتوضيح مواقع تلك الطفرة النقطالتوالي. 

 dbSNPباستخدام األداة  FOLR1زوج قاعدي، تم استرجاع المواقع المماثلة لجين الـ  812ذات الطول 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ ولكي نجد طبيعة هذه الطفرة، تم عمل .)

(. GenBank Acc. No. NG_015863.1) 44في الكروموسوم رقم مخطط لها ضمن موقعها الكائن 

(. 42-1شكل ) (novel SNP)ة بأنها لم يتم اكتشافها مسبقا ًالى أن هذه الطفرة نقطي dbSNPأشارت آلة 

 folate receptorأبدت هذه الطفرة تأثيرا ً صامتا ً على األحماض األمينية في بروتين الـ  وعلى أية حال

alpha precursor المشفر.  



 

زوج  248المضخمة ذات الطول  PCR(. التأكد من أصالة الطفرات الملحوظة في قطع الـ 08-4شكل )

 . dbSNPباستعمال آلة  FOLR1قاعدي في جين 

وبعد معرفة موقع تلك الطفرة الملحوظة في جين الـ  .طفرة أصيلةأن هذه الطفرة هي تم مالحظة 

FOLR1  لسالته قد تم زوج قاعدي، فان التفاصيل الدقيقة لتس 812الطول ضمن القطعة المضخمة ذات

 (.48-1)جدول في  تسليط النظر عليها 

المرجعية للموقع ذو الطول  NCBI( نمط الطفرات المالحظة بالمقارنة مع تسلسالت الـ 03-4جدول) 

 FOLR1  (GenBank acc. no. NG_015863.1 )زوج قاعدي للجين  948

 رقم العينة ليلاأل االصيل الرقم
الموقع في 

 قطعة التضخيم

الموقع في 

التسلسالت 

 المرجعية

تغير 

الحامض 

 األميني

 خالصة الطفرة

1 C T S1 129 11594 
Silent 

(L250L) 

Novel 

(g.11594C>T) 

والتي تشير الى )االم الحامل بجنين مشوه(اي ان الطفرة االصيلة غير   4الى العينة رقم يشير S1الرمز

 ة سابقا جاءت في االم المصابةالمكتشف

 

 



 β -  FOLR1لجين  EX-2تفاعالت معرفة تسلسل نواتج التضخيم  4-8

االم  ) الحامل بجنين مشوه وطفلها المصاب ( والتي قد بينت  تم التعامل مع عينتين ضمن هذا الموقع     

معرفة التسلسل الى زوج قاعدي. أشارت تفاعالت  242بأن الطول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو 

 NCBIباستخدام آلة الـ  DNAالمواقع الحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية تسلسالت الـ 

blastn زوج قاعدي، فقد بينت هذه اآللة بأن هذه التسلسالت  242. وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول

 DNA. وبمقارنة تسلسالت الـ بالمئة 99بنسبة  FOLR1تشابها ً كبيرا ًجدا ًمع االكسون السادس لجين الـ 

 .GenBank accالمالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنة )

NG_015863.1 19-1(، تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع المضخمة )شكل.) 

 

 

ضمن زوج قاعدي  242ذات الطول  Gلمضخمة نوع ا PCR(. الموقع الدقيق لقطعة الـ 02-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون السادس الموقع الوراثي 

NT_167190.2 .) 

االنتهاء لتلك  نقطة  االحمر علىالسهم  يدل بينما االخضرالسهم بالى نقطة البداية لقطعة التضخيم  يشار

ضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  242لسل القطعة المعنية ضمن القطعة بعد معرفة موقع تس .القطعة

DNA  لجينFOLR1. 

نقطيتين في أحد  تينزوج قاعدي بوجود طفر 818بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

لمكتشفتان الطفرتان االصيلتان  غير ا وهي االم المصابة حيث وقعت  فيها العينتين اللتين قد تم تحليلهما

والتي حدثت بسبب التعرض  (.82-1)شكل  FOLR1مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين سابقا 

 لالشعاعات وقلة  تناول األمهات لحامض الفوليك خالل األشهر الثالث األولى من الحمل.



 

ت ضمن تسلسال 6زوج قاعدي لقطعة االكسون رقم  242(. نمط كروماتوغرام الدنا للقطعة 91-4شكل )

  .FOLR1جين الـ 

المضخمة. يشير الرمز  PCRكل طفرة ابدال نقطية مالحظة قد تم توضيحها وفقا لموقعها في نواتج الـ 

وقد أشارت نتائج االصطفاف للعينتين التي ( النقطية.substitution mutation" الى طفرة االستبدال )<"

وحسب  FOLR1لجين  لتسلسالت المرجعيةمقارنة با طفرتين نقطيتينتم معرفة تسلسالتها الى وجود 

 (.84-1شكل )موقعها في قطع التضخيم 

 

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GGGCTGAAAGTCTGTGTCCACCATGCCTCTCCCTGCAGGAGTTAACAAGTGCCCAGCTGGGGCTCTCTGCCGCACCTTTGAGTCCTACTTCCCCACTCCA  

S1    ....................................G...............................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GCTGCCCTTTGTGAAGGCCTCTGGAGTCACTCATACAAGGTCAGCAACTACAGCCGAGGGAGCGGCCGCTGCATCCAGATGTGGTTTGATTCAGCCCAGG  

S1    .A..................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              210       220       230       240    

      ....|....|....|....|....|....|....|....|.. 

Ref.  GCAACCCCAACGAGGAAGTGGCGAGGTTCTATGCTGCAGCCA  

S1    ..........................................  

S2    ..........................................  

 

(. تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين مقارنة بالتسلسالت المرجعية 90-4شكل )

 . FOLR1ج قاعدي ضمن تسلسالت الجين زو 949للقطعة ذات الطول 

 .PCRكل طفرة نقطية قد تم االشارة اليها وفقا ً لموقعها ضمن نواتج الـ 

الى أم وطفلها مصابين  S2الى  S1المرجعية، بينما يشير  NCBI" الى تسلسالت الـ refيشير الرمز " 

لكما الطفرتين بالنسبة لبيانات ولتوضيح مواقع ت ، على التوالي8الى رقم  4سل رقم بالمرض الى التسل

زوج قاعدي، تم استرجاع المواقع المماثلة  818الطفرات المخزنة عالميا ً وللقطع المضخمة ذات الطول 

dbSNP (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ .)باستخدام األداة  FOLR1لجين الـ 



 44عها الكائن في الكروموسوم رقم ولكي نجد طبيعة هذه الطفرة، تم عمل مخطط لها ضمن موق

(GenBank Acc. No. NT_167190.2 .) 

وعلى  (novel SNPالى أن هذه الطفرة نقطية بأنهما لم يتم اكتشافهما مسبقا ً ) dbSNPأشارت آلة        

 folate( للبروتين intronic regionأية حال، تواجدت تلكما الطفرتين ضمن المنطقة االنترونية )

receptor alpha precursorالطفرتين. لكلياألمينية  لألحماضيوجد أي استبدال  . ولهذا السبب، ال 

 

 

 

 
 

زوج  949المضخمة ذات الطول  PCR(. التأكد من أصالة الطفرات الملحوظة في قطع الـ 99-4شكل) 

 . dbSNPباستعمال آلة  FOLR1قاعدي في جين 

وبعد معرفة موقع تلك الطفرة الملحوظة في جين الـ  .يلتانأن هاتين الطفرتين هما طفرتان اصتم مالحظة 

FOLR1  زوج قاعدي، فان التفاصيل الدقيقة لتسلسالته قد تم  818ضمن القطعة المضخمة ذات الطول

 (.41-1تسليط النظر عليها )جدول رقم 

 

 
 



موقع ذو المرجعية لل NCBI(. نمط الطفرات المالحظة بالمقارنة مع تسلسالت الـ 04-4جدول رقم )

 FOLR1  (GenBank acc. no. NT_167190.2 .)زوج قاعدي للجين  949الطول 

 

 

رقم  األليل االصيل الرقم

 العينة

الموقع في قطعة 

 التضخيم

الموقع في التسلسالت 

 المرجعية

تغير الحامض 

 األميني

 خالصة الطفرة

1 A G S1 37 17696394 Non Novel 

(g.17696394A>G) 

2 C A S1 102 17696459 Non Novel 

(g.17696459C>A) 

 

أي ان الطفرتين االصيلتين غير المكتشفتين سابقا وقعتا في االم ،  4يشير الى العينة رقم  S1الرمز 

والتي حدثت بسبب التعرض لالشعاعات وقلة  تناول األمهات لحامض  )الحامل بجنين مشوه( المصابة

 .لالفوليك خالل األشهر الثالث األولى من الحم

 

 β - FOLR1لجين  EX-4تفاعالت معرفة تسلسل نواتج التضخيم 4-2

تم التعامل مع عينتين ضمن هذا الموقعاالم  ) الحامل بجنين مشوه(وطفلها المصاب  والتي قد بينت بأن 

زوج قاعدي. أشارت تفاعالت معرفة التسلسل الى المواقع  884الطول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو 

. NCBI blastnباستخدام آلة الـ  DNAلهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية تسلسالت الـ  الحقيقية

زوج قاعدي، فقد بينت هذه اآللة بأن هذه التسلسالت تشابها ً  884وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول 

 DNAتسلسالت الـ . وبمقارنة بالمئة 422بنسبة  FOLR1كبيرا ً جدا ً مع االكسون السادس لجين الـ 

 .GenBank accالمالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنة )

NT_167190.2 88-1(، تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع المضخمة )شكل .) 

 



 

ضمن الموقع  زوج قاعدي 930ذات الطول المضخمة  PCR(. الموقع الدقيق لقطعة الـ 93-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون السادس الوراثي 

NT_167190.2 .) 

االنتهاء نقطة  االحمراالحمر علىالسهم  بينمايدل االزرقالسهم بالى نقطة البداية لقطعة التضخيم  يشار

ضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  884بعد معرفة موقع تسلسل القطعة المعنية ضمن القطعة  .القطعةلتلك  

DNA  لجينFOLR1 ، (.40-1تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول 

زوج قاعدي والمستخدمة كي تضخم جزء  930ذات الطول  PCR(. موقع وطول قطعة الـ 05-4جدول )

 . FOLR1لجين  DNAمن األكسون السادس في تسلسالت الـ 

 الطول (′3 - ′5) عي تسلسالت الموقع المرج القطعة المضخمة

 

FOLR1 DNA 

sequences 

TTCCCCTCAGGACTTGGTTTCCCTACCCTAGCTCCGCCTGCA

GGGACAGAAAGACATGGTCTGGAAATGGATGCCACTTCTGC

TGCTTCTGGTCTGTGTAGCCACCATGTGCAGTGCCCAGGACA

GGACTGATCTCCTCAATGTCTGTATGGATGCCAAGCACCACA

AGACAAAGCCAGGTCCTGAGGACAAGCTGCATGACCAAGTA

CGGCTGGAGTGTGCCTCTGCTAA* 

 

884 b

p 

المرجعي  NCBIضمن التسلسل الـ   17693686الى   17693456امتد التسلسل المضخم من 

(GenBank acc. no. NT_167190.2.) تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ

لبادئ الخلفي في األمامي والخلفي على التوالي. يقع البادئ األمامي في الشريط االيجابي بينما يقع ا

 الشريط السالب.



زوج قاعدي بغياب أية طفرة نقطية في  884بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

يوجد أية طفرة  ، وعليه، ال FOLR1العينات التي قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين 

 (.81-1)شكل  تذكر في اصطفاف العينات مع التسلسالت المرجعية

 

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GGGCTGAAAGTCTGTGTCCACCATGCCTCTCCCTGCAGGAGTTAACAAGTGCCCAGCTGGGGCTCTCTGCCGCACCTTTGAGTCCTACTTCCCCACTCCA  

S1    ....................................G...............................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GCTGCCCTTTGTGAAGGCCTCTGGAGTCACTCATACAAGGTCAGCAACTACAGCCGAGGGAGCGGCCGCTGCATCCAGATGTGGTTTGATTCAGCCCAGG  

S1    .A..................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              210       220       230       240    

      ....|....|....|....|....|....|....|....|.. 

Ref.  GCAACCCCAACGAGGAAGTGGCGAGGTTCTATGCTGCAGCCA  

S1    ..........................................  

S2    ..........................................  

 

(تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين مقارنة بالتسلسالت المرجعية للقطعة 94-4كل )ش

 . FOLR1زوج قاعدي ضمن تسلسالت الجين  231ذات الطول 

 ، على التوالي.8الى رقم  4عينات رقم الطفلها مصابين بالمرض ، الى أم و S8الى  S1يشير 

 

 β- FOLR1لجين  EX-5aتفاعالت معرفة تسلسل نواتج التضخيم  4-01

تم التعامل مع عينتين ضمن هذا الموقع االم  ) الحامل بجنين مشوه(وطفلها المصاب  والتي قد بينت بأن 

زوج قاعدي. أشارت تفاعالت معرفة التسلسل الى المواقع  248الطول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو 

. NCBI blastnباستخدام آلة الـ  DNAالحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية تسلسالت الـ 

زوج قاعدي، فقد بينت هذه اآللة بأن هذه التسلسالت تشابها ً  248وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول 

 DNA. وبمقارنة تسلسالت الـ بالمئة 422بنسبة  FOLR1مع االكسون السادس لجين الـ كبيرا ً جدا ً 

 .GenBank accالمالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنة )

NT_167190.2 80-1(، تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع المضخمة )شكل .) 

 



 

ضمن الموقع زوج قاعدي  248ذات الطول المضخمة  PCRالموقع الدقيق لقطعة الـ  (.95-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون السادس الوراثي 

NT_167190.2 .) 

 .الى نقطة النهاية لهذه القطعة يشير السهم األحمربداية القطعة المضخمة بينمايشير السهم األزرق الى 

ضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  248موقع تسلسل القطعة المعنية ضمن القطعة  االطالع على د بع

DNA  لجينFOLR1 ، (.41-1تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول 

زوج قاعدي والمستخدمة كي تضخم جزء  248ذات الطول  PCR(موقع وطول قطعة الـ 06-4جدول) 

 . FOLR1لجين  DNAمن األكسون السادس في تسلسالت الـ 

 الطول (′3 - ′5) تسلسالت الموقع المرجعي   القطعة المضخمة

 

FOLR1 DNA 

sequences  

AGTCACTTCAAGGCGATGGCTGCCAGCATCCCTGGCTG

AGAGGAGCCCTGCCTCCCCACCTCCCACCCAGGTGAAT

CAGAGCTGGCGCAAAGAACGCTTCCTGGATGTGCCCTT

ATGCAAAGAGGACTGTCAGCGCTGGTGGGAGGATTGTC

ACACCTCCCACACGTGCAAGAGCAACTGGCACAGAGGA

TGGGACTGGACCTCAGGTGAGGGTGATTGAGTTGGGGT

TAGGAAAAAGGAGATTGAGG*1 

 

812 b

p 

المرجعي  NCBIضمن التسلسل الـ   17696279الى   17696032امتد التسلسل المضخم من 

(GenBank acc. no. NT_167190.2.) 

ي والخلفي على التوالي. يقع البادئ األمامي تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ األمام

 في الشريط االيجابي بينما يقع البادئ الخلفي في الشريط السالب.



زوج قاعدي بغياب أية طفرة نقطية في  812بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

يوجد أية طفرة  ، وعليه، ال FOLR1العينات التي قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين 

 (.81-1تذكر في اصطفاف العينات مع التسلسالت المرجعية )شكل 

 

 

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  AGTCACTTCAAGGCGATGGCTGCCAGCATCCCTGGCTGAGAGGAGCCCTGCCTCCCCACCTCCCACCCAGGTGAATCAGAGCTGGCGCAAAGAACGCTTC  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  CTGGATGTGCCCTTATGCAAAGAGGACTGTCAGCGCTGGTGGGAGGATTGTCACACCTCCCACACGTGCAAGAGCAACTGGCACAGAGGATGGGACTGGA  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              210       220       230       240          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|... 

Ref.  CCTCAGGTGAGGGTGATTGAGTTGGGGTTAGGAAAAAGGAGATTGAGG  

S1    ................................................  

S2    ................................................  

  

 

مقارنة بالتسلسالت المرجعية (. تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين 96-4شكل )

 .FOLR1زوج قاعدي ضمن تسلسالت الجين  948للقطعة ذات الطول 

 ، على التوالي. 8الى رقم  4رقم  والمعرضة الىالى أم وطفلها مصابين بالمرض  S8الى  S1يشير  

 

 β -FOLR1لجين  EX-5bتفاعالت معرفة تسلسل نواتج التضخيم  4-00

هذا الموقع االم  ) الحامل بجنين مشوه(وطفلها المصاب والتي قد بينت بأن تم التعامل مع عينتين ضمن 

زوج قاعدي. أشارت تفاعالت معرفة التسلسل الى المواقع  233الطول الحقيقي لهذه القطعة الوراثية هو 

. NCBI blastnباستخدام آلة الـ  DNAالحقيقية لهذه القطعة بعد انجاز تجربة معرفة هوية تسلسالت الـ 

زوج قاعدي، فقد بينت هذه اآللة بأن هذه التسلسالت تشابها ً  233وفيما يتعلق بقطع التضخيم ذات الطول 

 DNA. وبمقارنة تسلسالت الـ بالمئة 99بنسبة  FOLR1كبيرا ً جدا ً مع االكسون السادس لجين الـ 

 .GenBank accالمالحظة لهذه العينات قيد الدراسة مع تسلسالتها المرجعية المخّزنة )

NT_167190.2 87-1(، تم تشخيص الموقع الحقيقي والتفاصيل األخرى لهذه القطع المضخمة )شكل .) 

 



 

ضمن الموقع زوج قاعدي  233ذات الطول المضخمة  PCR(. الموقع الدقيق لقطعة الـ 97-4شكل )

 .FOLR1 (acc noالتابعة للجين  DNAفي تسلسالت الـ لالكسون السادس الوراثي 

NT_167190.2.) 

 .القطعة هذه نهايةالى  يشير  السهم األحمر بينما المضخمةلقطعة يشيرالى بداية االسهم األزرق  

 DNAضمن تسلسالت الـ زوج قاعدي  233موقع تسلسل القطعة المعنية ضمن القطعة على  طالعاال بعد

 (.42-1تم توضيح تفاصيل هذه التسلسالت )جدول ، FOLR1لجين 

زوج قاعدي والمستخدمة كي تضخم جزء  233ذات الطول  PCRوقع وطول قطعة الـ (. م08-4جدول )

 . FOLR1لجين  DNAمن األكسون السادس في تسلسالت الـ 

القطعة 

 المضخمة

 (′3 - ′5) تسلسالت الموقع المرجعي 

 

GTTTGATTCAGCCCAGGGCAACCCCAACGAGGAAGTGGCGA

GGTTCTATGCTGCAGCCATGCATGTGAATGCTGGTGAGATGC

TTCATGGGACTGGGGGTCTCCTGCTCAGTCTGGCCCTGATGC

TGCAACTCTGGCTCCTTGGCTGAGTTCAGTCCTCCCAGACTA

CCTGCCCTCAGCTTGGATAACCAGGCTGGGCTCAGCTCAGCT

CCCACAAATGACAGCCCCTTAAGC*1 

 الطول

 

FOLR1 

DNA 

sequences 

 

233 

bp 

مرجعي ال NCBIضمن التسلسل الـ   17696773الى  17696541امتد التسلسل المضخم من 

(GenBank acc. no. NT_167190.2.) 

تشير المناطق الملونة باللون الرمادي الى البادئ األمامي والخلفي على التوالي. يقع البادئ األمامي 

 في الشريط االيجابي بينما يقع البادئ الخلفي في الشريط السالب.



ي بوجود طفرة نقطية واحدة زوج قاعد 888بينت نتائج الكروماتوغرام لعينات التضخيم ذات الطول 

التي قد تم تحليلهما مقارنة بالتسلسالت المرجعية للجين العينات )الطفل المصاب بانعدام الدماغ(في 

FOLR1  (.82-1)شكل 

 

 

 

ضمن تسلسالت  6زوج قاعدي لقطعة االكسون رقم  933(. نمط كروماتوغرام الدنا للقطعة 98-4شكل) 

 .FOLR1جين الـ 

 

المضخمة. يشير الرمز  PCRال النقطية المالحظة قد تم توضيحها وفقا لموقعها في نواتج الـ ان طفرة االبد

أشارت نتائج االصطفاف للعينيتين ( النقطية.ationو  اsubstitution mut" الى طفرة االستبدال )<"

 FOLR1لجين  التي تم معرفة تسلسالتها الى مكان تواجد هذه الطفرة مقارنة بالتسلسالت المرجعية

 (.83-1شكل )وحسب موقعها في قطع التضخيم 

 



 

 

               10        20        30        40        50        60        70        80        90       100                   

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  GTTTGATTCAGCCCAGGGCAACCCCAACGAGGAAGTGGCGAGGTTCTATGCTGCAGCCATGCATGTGAATGCTGGTGAGATGCTTCATGG-GACTGGGGG  

S1    ..........................................................................................-.........  

S2    ..........................................................................................A.........  

 

              110       120       130       140       150       160       170       180       190       200          

      ....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....|....| 

Ref.  TCTCCTGCTCAGTCTGGCCCTGATGCTGCAACTCTGGCTCCTTGGCTGAGTTCAGTCCTCCCAGACTACCTGCCCTCAGCTTGGATAACCAGGCTGGGCT  

S1    ....................................................................................................  

S2    ....................................................................................................  

 

              210       220       230   

      ....|....|....|....|....|....|.... 

Ref.  CAGCTCAGCTCCCACAAATGACAGCCCCTTAAGC  

S1    ..................................  

S2    ..................................  

 

 

(. تسلسالت اصطفاف الدنا المالحظة لعينتين مضخمتين مقارنة بالتسلسالت المرجعية 92-4شكل )

 . FOLR1زوج قاعدي ضمن تسلسالت الجين  933للقطعة ذات الطول 

 

" الى ref. يشير الرمز "PCRرة النقطية وفقا ً لموقعها ضمن نواتج الـ  تم اإلشارة الى هذه الطف     

الى أم وطفلها مصابين بالمرض المعّرضة الى  S2الى  S1المرجعية، بينما يشير  NCBIتسلسالت الـ 

 على التوالي. 8الى رقم  4التسلسل رقم 

ة عالميا ً وللقطع المضخمة ذات ولتوضيح مواقع تلك الطفرة النقطية بالنسبة لبيانات الطفرات المخزن

 dbSNPباستخدام األداة  FOLR1زوج قاعدي، تم استرجاع المواقع المماثلة لجين الـ  888الطول 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ ولكي نجد طبيعة هذه الطفرة، تم عمل .)

(. GenBank Acc. No. NT_167190.2) 44مخطط لها ضمن موقعها الكائن في الكروموسوم رقم 

 وقعت هذه الطفرة في(.30-1)شكل الى أن طفرة نقطية واحدة لم يتم اكتشافها مسبقا ً  dbSNPأشارت آلة 

( للبروتين intronic regionضمن المنطقة االنترونية )حيث تواجدت   )الطفل المصاب بانعدام الدماغ(

folate receptor alpha precursorاألمينية بسببها. لألحماضجد أي استبدال يو . ولهذا السبب ال 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زوج  933المضخمة ذات الطول  PCR(. التأكد من أصالة الطفرات الملحوظة في قطع الـ 31-4شكل ) 

 . dbSNPباستعمال آلة  FOLR1قاعدي في جين 

وقلة  تناول األمهات والتي حدثت بسبب التعرض لالشعاعات  .أن هذه الطفرة هي طفرة أصيلةتم مالحظة 

وبعد معرفة موقع تلك الطفرة الملحوظة في جين . لحامض الفوليك خالل األشهر الثالث األولى من الحمل

زوج قاعدي، فان التفاصيل الدقيقة لتسلسالته قد تم  888ضمن القطعة المضخمة ذات الطول  FOLR1الـ 

 (.43-1تسليط النظر عليها )جدول 
 

المرجعية للموقع ذو الطول  NCBIطفرات المالحظة بالمقارنة مع تسلسالت الـ (. نمط ال02-4جدول ) 

 FOLR1  (GenBank acc. no. NT_167190.2 .)زوج قاعدي للجين  933

رقم  األليل االصيل الرقم

 العينة

الموقع في قطعة 

 التضخيم

الموقع في التسلسالت 

 المرجعية

تغير الحامض 

 األميني

 خالصة الطفرة

1 - A S2 90-91 17696630-

17696631 

Non Novel 

(g.17696630-

17696631Ains) 

 .2رقم  يشير الى العينة S2الرمز 

 

 



 آراء فقهاء المذاهب االسالمية 3-4

 (91-4جدول )

 

 

                                                                     

 ل الفقهاءاقوا                                          

 

 

االجهاض قبل 

 ولوج الروح

 

 

 

 جمهور الفقهاء

 

 بعض الفقهاء

 

االمامية االجهاض 

 حرمة االجهاض

 القول الراجح

 الجواز بشروط الجواز بشروط عدم الجواز جواز االسقاط

 

 (90-4جدول )

 

 

 

 

 اقوال الفقهاء

 

االجهاض بعد 

 ولوج الروح

 

 

 

جمهور الفقهاء 

 الفقهاء

 

 ءبعض  الفقها

 

 االمامية

 

 القول الراجح

 

 حرمة االجهاض

 

 الجواز بشرط

 )تهديد حياة االم(

 

 حرمة  االجهاض

 

 حرمة االجهاض

 

 

 

 

 

 

 



 (99-4) جدول

  
 اقوال الفقهاء

 

 

اجهاض  الجنين 

المشوه قبل ولوج 

 الروح

 

 

 

 جمهور الفقهاء 

 

 بعض  الفقهاء

 

 االمامية

 

 القول الراجح

جواز االجهاض 

 يوما 12قبل بلوغ 

اباحة االجهاض 

 يوما 12قبل بلوغ 

 عدم الجواز 

)اال في حالة تهديد 

 حياة االم(

 الجواز بشروط

 

 (93-4جدول)

  

 
 اقوال الفقهاء

 

 

اجهاض  الجنين 

ولوج  المشوه بعد

 الروح

 

 

 

 جمهور الفقهاء 

 

 

 بعض  الفقهاء

 

 االمامية       

 

 

 القول الراجح

 

 عدم الجواز

 

 الجواز بشروط

دم الجواز )اال في  ع

 حالة تهديد حياة االم(

ووجوب دفع الدية 

 على المباشر بالقتل

 عدم الجواز

 

 

 

 



 الفصل الخامس

 

 االستنتاجات والتوصيات -5

-الستنتاجات:ا 5-1  

ني الجنيني وحالة اظهرت الدراسة وجود عَلقة ايجابية بين مستوى المستضد السرطا -1

 انعدام الدماغ.

بينما يرتفع لديهن  لدى النساء الحوامل بأجنة مشوهة  Folic acidانخفاض مستوى   -2

 AFPمستوى البروتين الجنيني 

 

اهم العوامل التي تزيد من خطورة انجاب طفل مصاب بانعدام  كما بينت الدراسة ان-3

الدماغ   هي ) عدم تناول االمهات لحامض الفوليك قبل او اثناء فترة الحمل ،زواج االقارب 

 ( التعليم مستوى، معمر أال

 .بانعدام الدماغ  الطفل صابةَلقة بين عدد االسقاطات لَلم واع دال توجكذلك -4

)خمس   طفرات نقطية  ستتم كشف وتحديد   FOLR1التتابعي للجين  لتسلسلامن خَلل نتائج -5

بنك وما سجل في FOLR1جين تتابعي لعند مقارنة نتائج التسلسل ال(لم تكتشف سابقا  طفرات  اصيلة

  .الجينات

ن ال المصابيونسبة قليلة في االطف االمهات الحوامل باجنة مشوهة اغلبها في  الطفرات المكتشفة كانت-6

يعني ان حدوث طفرة نقطية في جين هذا   )اربعة منها في االمهات وواحدة في الطفل(بانعدام الدماغ

FOLR1  في االم يؤدي الى استبدال بعض الحوامض االمينية بحوامض امينية اخرى وبالتالي يؤدي الى

 .انجاب اطفال مصابين بانعدام الدماغ 

في منطقة   FOLRتم الكشف عن بعض الطفرات النفطية عند دراسة التسلسل التتابعي للجين -7

  .رونات وكانت طفرات اصيلة لم تكتشف قبل االنت

 عدم جواز اجهاض الجنين المشوه قبل نفخ الروح او بعدها اال اذا شكل تهديداً على حياة االم .  -8

 

 

 



 

   -: التوصيات5-2

 . حالة انعدام الدماغ مبكرا لتشخيصمع فحص الحمل  الجنيني نوع الفا ينبروتال استخدام فحص -1

 .اعتماد اختبار قياس المستضد السرطاني الجنيني كتشخيص لوجود خلل في الحمل  -2

 كهذه.حاالت  ظهور تجنبالتقليل من زواج االقارب لعلى  التأكيد -3

الولى من الحمل وخصوصا تناول النساء الحوامل لحامض الفوليك خاصة في االشهر الثَلث ا -4

 .النساء اللواتي سبق لهن وانجبن اطفاال مشوهين 

لألم   FOLR1لكشف الجزيئي المبكر عن اي طفرة نفطية في حين اجراء دراسات مستقبلية ل -5

 الحامل في الشهر االول أو الثاني من الحمل .الحامل وخصوصا 

لألم الحامل   FOLR1ينجقد تحدث للكشف عن اي طفرة نفطية استعمال تقنيات جزيئية  أخرى اب -6

 . AFLPو  RFLP و RT-PCR  مثل تقنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر

 اوال : المصادر العربية :

   . 814ص  ،بيروت: دار الكتاب العربي ، 4القوانين الفقهية، ط . (0282)  ابن جزي،

   القاهرة: عالم الفكر. ،4ط ،قوانين األحكام الشرعية. ( 0285 )،جزي ابن

   .477، ص 21القاعدة:  ،بيروت: دار الكتب العلمية ،القواعد ،رجب الحنبلي  ابن

)جدة: الدار السعودية  ،4ط ،مشكلة اإلجهاض دراسة طبية فقهية.(0285) ،مد عليمح ،البار

 .وما بعدها 48(، ص للنشر،

  

"األجنة البريئة ... ال  السعودية (: -رئيس قسم األطفال بمستشفى الرس(. 0225،)زياد ،التميمي

 .18، ص 4402روح فيها فكرة خاطئة"، المجتمع، العدد 

  

   (.8228االجهاض حكمه ،وعالقته بنفخ الروح، االسالم اليوم  ).) 9119) هللاالجمعاني، يوسف عبد

تحديد العوامل المؤثرة على االصابة بالتشوهات الخلقية عند الطفل . (9107)حمود احسين، آسي

مجلة الكوت للعلوم االقتصادية ،حديثي الوالدة في محافظة بغداد باستخدام االنحدار اللوجستي 

 .828-883(،ص81العدد)،لية االدارة واالقتصاد ،جامعة واسط واالدارية ،ك

  

 Apis melliferaالتحليل الوراثي الجزيئي والكمي لنحل العسل .) 9107(ثامرالحمداني، سارة 

Linnaeus,1758 رسالة ماجستير  ،باستعمال ثالثة مناطق جينية من دنا المايتوكوندريا في العراق

 .جامعة ديالى،ة ، كلية التربية للعلوم الصرف

  

دراسة في الوضعين الفكري  ،حقوق االنسان الفكر والممارسة (.9100)، عباس فاضل ،الدليمي

 .431ص،واالسالمي

  

   .007/ ص8ج ،دمشق: دار الفكر ،8ط ،الفقه اإلسالمي وأدلته(.م0282) الرحيلي،

ضوء تحديات الفقه  دراسة مقاصدية في وسائل حفظه على ،النسل  (. 9119) زوزو، فريدة صادق

 الجامعة اإلسالمية العالمية .  ،رسالة دكتوراه   ،المعاصر 

  

بيروت: مؤسسة الرسالة،  ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم .(0223) ،عبد الكريم ، زيدان

 .484/ ص8ج  ، -هـ 4148/ 4ط

  

   النهضة العربية ، القاهرة . االجهاض في الشريعة االسالمية ، دار( ، 0225الشاذلي ، نبيل سعد ،)

)  ،4ط ،اإلجهاض بين الفقه والطب والقانون.  (4377،) الطبيب محمد سيف الدين ،السباعي

 .وما بعدها 13ص ، (بيروت/ دمشق: دار الكتب العربية

  

دراسة بعض المؤشرات الجزيئية والفسلجية لمريضات سرطان في  ،(9107) نور جاسم ،الشمري   



 كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى . ،رسالة ماجستير  ،محافظة ديالى 

مجلة ،  (9104، ) سعيد ، عقيل عبد المجيد ، عمر مؤيد ، وليد عطا سلمان ، لقاء سعد فهد السعدي

  .828-414البحوث والدراسات اإلسالمية ، 

  

كخزين يح الصناعي جنة الفائضة من التلقومشروعية اال استعمال،(9106سعد )سارة  ،عبدهللا 

 كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ديالى ،للخاليا الجذعية ، رسالة ماجستير

  

    ، 28ص   ،جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع ،8ط ، اإلسالم وضرورات الحياة. (0221) ،قادري
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Republic of Iraq 

SUMMARY: 

This study aims to show the genetic variation , also to determinate the 

carcinoembryonic antigen (CEA) , alpha –fetoprotein and folic acid levels in 

pregnant women and embryos with anencephaly, in addition to know the 

legality of early termination of pregnancy in case of infection of the embryo 

with anencephaly. The study includes 28 samples were collected from different 

hospitals as ( gynaecology and obstetrics department in Madena Al-teb in 

Baghdad, Al-batool learning hospital and Baladroos general hospital in Diyala) 

so, the samples were divided to 14 samples       (7 mothers were pregnant with 

malformed embryos, 7 infected childs) and 14 samples were control group (7 

mothers were pregnant with healthy childs), so the ages of mothers ranged 

between (20-38) year and embryos between (16-36) weeks, so the samples were 

collected in a period from October 2017 to Jun 2018. 

The obtained data were revealed presence of significant depression in the (CEA) 

level at (P<0.05), so no significant differences in the levels of (AFP) and folic 

acid in the serum of infected child with anencephaly when compared with the 

control group, regarding to the pregnant mothers the results were completely 

different ,so the current study was revealed no significant differences in (CEA) 

level ,but records high difference reached to 100% and significant depression in 

(AFP) level and folic acid respectively when compared with control group. 

The results of the research was refer to different factors were mostly connected 

with the pregnant women belong to parturition of infected childs with 

anencephaly, this factors as ( relatives marriages, ages of mothers, familiars 

arrangement and the time of parturition). Regarding to the sex of embryos the 

rate of infected females was higher than the males, while ages of pregnant 

mothers with infected embryos between (20-35) year and the higher rate of 

infection was in (20-24) year of the mother age. 



 

The molecular study of the folate receptor gene-1 was revealed is the one of 

connected gene with the reducted derivatives of folic acid and presence of 

mutation in genetic piece of the tended gene reach to six mutation distributed in 

contrast in infected samples and in control group (healthy). From all the six 

mutations be confirmed that five of them were discovered for the first time 

(novel SNPs) and did not determined previously( four of them in the mother and 

one in the child). These mutations are g.7650C> T (in the amplified sections 

with a length of 251 base pairs) and g.11594C> T (in the amplified sections of 

length 248 base pairs), g.17696459C> A and g.17696394A> G (In the enlarged 

section with a length of 242 base pairs) and g.17696630-17696631Ains (in the 

enlarged pieces of length 233 base pair). 

These observations indicate that there are several interesting variations in 

several sites within the FOLR1 gene that can be associated with development of  

anencephaly.  

In conclusion , this study provided practical evidence to link the piece of 

FOLR1 to the progression of anencephaly disease in Iraq. For this reason, the 

use of the PCR amplification strategy followed by serial sequence interactions 

in DNA samples in Iraqi patients with anencephaly disease has provided a 

documented association with this disease. 

The legal aspect of this study which takes the opinions of all Islamic doctrines 

in early termination of pregnancy ,they are permits the abortion of the embryo, 

before the soul is given and medically prove that threatening the soul of the 

mother, while the soul is given, the abortion is never.   
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