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 شىشُ وٍّحُ
 ِنحرنا اٌيت  الدكتورة صفاء دال ، اٌؼٍّْح ًاٌصذّمح ًاألخد  لذًذنا إىل

 ادميِاألو أعٌٍهبا ًتفضً ، اٌرّمٍْذّح إطاس تؼْذج  ػٓ اٌرّخشج دلششًع ممْضجً فىشجً

 خبطٌجٍ خطٌجً سافمرنا هبا اٌيت اٌثنّاءج ًِالحظاهتا اٌرّؼاًِ ًاإلششاف يف

 اٌرّمذّش فائك ِنّا ٌهَ .تاٌشّىً األِثً األطشًحح ىزه ذمذُّ يف ًعاػذذنا

 ... ًاالِرناْ اٌشىش ًخاٌص ًاالحرتاَ

 

 ..ًػشفأاً شىشاً

 

 

 



 
 

 اإلىذاء
إىل ِٓ حصذ األشٌان ػٓ دستِ ٌّْيذ يل  ,و تىً افرخاسإىل ِٓ أمحً امس ,إىل ِٓ وًٍ اهلل طٍرو تاٌٌلاس

 إىل ِٓ ًجٌده أِين ًأِأِ ًإميأِ. ,ًساىٓ تصحرو ٌْحمك ٌنا ادلشاد ,طشّك اٌؼٍُ

 حغني  أتِ اٌؼضّض 

ًٌىنه ػٍّرْين ٌِّاً ًلٍد يل تين  ,و ألٔه يف ػامل آخش غري ػادلنا أػٍُ أْ وً حشف مما ورثد ٌٓ ذمشئْ

نني إيلّ ًمل أوٓ اجأثه أٔظش إىل اٌغّاء حْ  عكوٌْ ِغ اٌنوٌَ ًىا أٔا أسعً وٍّا اشرذ ته احل

 مهغاخ ًٌٌػاخ اتٓ لذ فمذ أغٍَ إٔغأح يف ىزا اٌىٌْ..

 وٌثش ِِ اٌغاٌْحأسًح   

 اجأيب تضْمِ لثً سخاء أّاِِ ... إىل حاضشُ ًِغرمثٍِ ..  ٌاإىل ِٓ ًلف

 .....جً يف ػاله  ُلاي ػنيِٓ  ,ٌٍمٍة ِغرٌدع ًٌٍشًح ِرىك ىُ إىل ِٓ 

 خ....حْاذِ تكحٍَ اٌزوشّا َِٓ أغن ,تكخٌذهعنشذ ػضذن 

 ذُْ( -أمحذ –خاٌذ  -ِؼرض –أخٌذِ )آِاي 

 اىل اٌثؼْذ ًٌىنو األلشب اىل اٌمٍة اىل ِٓ واْ طْثو ِؼِ يف وً حلظح

 اىل األب اٌشًحِ   ,اىل صاحة اٌشٌّخ ًاٌىربّاء 

 ػِّ ِؼرض 

 ًعنذا يف غشتيت يف اخلّظ عنني اىل ِٓ وأٌا ادلثً االػٍَ يف اٌىشَ ًاٌؼطاء  اىل ِٓ وأٌا يل أىال

 ػٌّ أوشَ ًخاٌرٌ غنٌج



 
 

اىل صاحثح اٌمٍة اٌشلْك ًاٌصٌخ اذلادئ ... اىل ِٓ جؼٍرين اٌٌَْ ألٌٍ ... اىل ششّىح اٌنواح يف 

ًْ تكْ ّنثد تمٍيب اخلّظ عنني... اىل ورفِ اٌثاتد اٌزُ ال ميًْ ... اىل ِٓ واْ حذّثيا ِؼِ وف

 األًِ ًاحلة 

 تْاْ

 ...تاٌٌفاء ًاٌؼطاء .. ًاتاإلخاء ًمتْضٌا . إىل ِٓ حتٍّ.أِِ... ُمل ذٍذى ّٓزاٌ ٌجإىل األخ

 ج احلٌٍج ًاحلضّنح ..يف دسًب احلْا  عؼذخ تشفمرو ُع اٌصذق اٌصايف... إىل ِٓ ِؼيٌإىل ّنث

 ..ُأال أضْؼي ًٌِٔػٍّ ىُػشفد وْف أجذ ِؼِ ػٍَ طشّك اٌنواح ًاخلري..إىل ِٓ ٌاإىل ِٓ وأ 

أميٓ   – واسٌٌط -حمّذ –اتشاىُْ  -رًاٌفماس –أمسا  –ِاعح  –خًٍْ  –ّضْ  –)ِشح        أصذلائِ

 ىْا ( –ّاسا  –سُّ  –آّح  –ٌني  –ِنَ  –صّنة  –فادُ  –صّٓ  –تشاس  -ػٍِ  -عيَ)

 

 يقال في الحكم و األمثال:

ب ًصً  ، ِشٌاس األٌف ّثذأ خبطٌج ً حنٓ ػٍَ أتٌاب ِٓ جذ ًجذ ً ِٓ عاس ػٍَ اٌذس 

اٌٌصٌي إىل هناّح طشّك اٌذساعح ، ً تذاّح احلْاج اٌؼٍّْح ال ّغؼنا إال أْ ٔرمذَ تٌافش اٌشىش   ً 

  اٌصْذٌحً ػّادج وٍْح  ذشج احملرتِنياٌذوااالحرتاَ إىل وً ِٓ صًدٔا تاٌؼٍُ ً ادلؼشفح ِٓ 

 

 

 

 



 
 

 ؤلاهداء

 هلل شكرام  امبداية يف

 امسي ينفصل ال من ،اىل والأخالق املمي علمين من ،و يديه عىل حربيت من اىل

 اءوامعط ادلمع مصدر واىل ، أأبدا امسه عن

 . احلبيب وادلي

 جس خلبلين ملن ، كليب يف واملعرفة امعمل كناديل أأضاءت ملن ، الأجيال ملربية شكرا

  بدعوة وثودعين اببدسامة،

 . امغامية وادليت 

 دكخورة ، والابداع المتزي صاحبة ، دوما جباهيب وكفت من اىل ، ادلرب رفيلة اىل

  املس خلبل

 . هور خيتأأ 

  ابمنجاح مليئا مس خلبال هل أأمتىن من اىل ، حيايت هور اىل ، الأمجل امهدية اىل

 .أأمحد أأيخ 

خالص درهبم يف وامسائرين امنور مواء حاميل اىل   ابإ

 . امكرام أأساثذيت 

 

 ، امنجاح فرحة وحللنا ، معا امعمل جشاركنا من ، امخلس مس ننيا رفيق اىل

 .محمد  امصديق

 . امللب من شكرا ، اببدسامة أأو ، هصيحة أأو ، بدعوة جنيب وكف من لك واىل

 

 ادلراس ية مسرييت طوال ساهدين ملن شكرا

 

 مرح محرز



 
 

 ملخص البحث

م مؿاكض له صوع بالى ألاهمُت في  ت الُٕمُائُت خمع الٌىلُٗ كباعة كً ؤهٍؼ اللضًض مً اإلاؿاعاث الخٍُى

بي  بي والخمع الىىوي الٍغ التي حؿاهم في اؾخِالب  الٕغبىن )اإلاخُلت( ومنها جصيُم الخمع الىىوي الٍغ

سجحن.  ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن مخمماث خمع الٌىلُٗ جسٌع زؼغ  حشىهاث ألاهبىب  اإلاىِىص ألآو

ملى مً مخمم خمع الٌىلُٗ لليؿاء اإلالغطاث  4اؾتهالْ اللصبي  اإلاخىاجغة، ٓما ؤوصذ هظه الضعاؾاث ب

لخؼغ خضور حشىهاث في ألاهبىب اللصبي ألظىتهم زال٘ ًترة الخمل. الضعاؾاث الخالُت لٌُُٕت اؾخِالب 

حلضص شٕلي وخُض  28خمع الٌىلُٗ  خضصث  اإلاىعزاث اإلاؿاهمت في مؿاع اؾخِالب الٌىالث وهمؼذ 

ع اؾخِالب الٌىالث. هظه الضعاؾاث ؤشاعث بلى ؤن الخلضص الشٕلي لجُىاث مىعزت في مؿا 12الىٖلُىجُض لـ 

ماث مؿاهمت في اؾخِالب الٌىالث ًمًٕ ؤن ٌؿبب  اطؼغاب في خالت الٌىالث  كائض بلى جسٌُع  جغمؼ ؤهٍؼ

ماث. هظا اإلاشغوق ٌؿخلغض الضعاؾاث الخالُت كلى اؾخِالب خمع الٌىلُٗ، الضوع  في ًلالُت  ألاهٍؼ

لخلضص الشٕلي وخُض الىٖلُىجُض في ظُىاث مؿاع الٌىالث، والجغكت الُىمُت مً مخمم خمع الىؿٌُي ل

مُٕغوهغام مً مخمم خمع  800بلى  400الٌىلُٗ. اكخماصا كلى هظه الضعاؾاث هدً هغجإي اؾخسضام مً 

ث خمع مُدُل الٌىالث ٓمخمماث بضال مً مخمما 5الٌىلُٗ في الُىم. باإلطاًت بلى طلٗ هىص ي باؾخسضام  

ض كلى شخصىت اؾ  هالْ خمع الٌىلُٗ باالكخماص كلى الخلضص الشٕلي الىعاسي.تالٌىلُٗ. وؤزحرا هدً هٓى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Folate has a major role as a co-enzyme in numerous biochemical pathways involved in one 

carbon metabolism (methylation), including the synthesis of DNA, RNA, and certain amino acids. 

Studies reported that folic acid supplementation reduced the risk of a recurrent neural tube 

defect NTD., and recommended 4-mg supplement of folic acid to women who are at risk for 

recurrent NTD during pregnancy. Current studies on folic acid metabolism determined the genes 

involved in folate metabolic pathway and genotyped 28 SNPs in 12 folate pathway genes.  These 

studies suggest, that functional polymorphisms of genes encoding enzymes involved in folate- 

metabolism can cause disturbances in folate status due to a reduction in enzymes activity. This 

project reviews the current studies on folic acid metabolism, the functional role of SNPs in folate 

pathway genes, and the daily dose of folic acid supplement. Based on these studies, we consider 

using current recommendations of 400–800 μg folic acid supplement per day. Additionally, we 

recommend using 5-methyl folate supplements instead of folic acid supplements. Finally, we 

emphasize on personalization of folic acid intake according to genetic polymorphisms. 
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 بيعخه الكيميائيتالدشاف حمض الفىليك وظ

زمحرة البحرة حلالج ألاهُمُا ، وجم  ؤن 1931، خُض لىخف ؾىت ًُخامحن ب ملِض ؤخض  هى خمع الٌىلُٗ 

، الى ؤن اإلااصة الٌلالت ًيها ماهي الا خمع لم ًًٕ ملغوًا هى خمع الٌىلُٗ   1941الخىصل في ؾىت 

 .(Hoffbrand 2001) اشتهغ بٖىهه ًِي مً ألاهُمُا ، 9ٌؿمى ًُخامحن ب

 الظي ًخىاظض في اإلاصاصع الؼبُلُت اإلاسخلٌت لهظا الٌُخامحن. (folate)بالشٖل الؼبُعي وهى الٌىلُذ ًىظض  

ا  (folic acid)بالشٖل الصىاعي وهى خمع الٌىلُٗ  وهى الشٖل الضوائي اإلاصىم والظي ًخم جصيُله مسبًر

لت ؤو ممؼوظت مم كلى هُئت مٕمالث هظائُت مؿخِ

 Rhodi E. Bulloch)  ًُخامُىاث وملاصن ؤزغي 

2020). 

ؾمي بدمع الٌىلُٗ اشخِاُا مً الٖلمت 

كلى  الالجُيُت ًىلُام وحلني الىعُت الخظغاء.

ِا للدؿمُت الُٕمُائُت ًان الٌَغ  الغهم مً اهه ًو

خض ، بحن الٌىالث وخمع الٌىلُٗ هى بغوجىن وا

خمع الٌىلُٗ هى الشٖل ألآثر زباث وبالخالي ًهى 

ؤٓثر مالءمت لالؾخسضام في ألاُغاص واإلاٖىهاث 

 (nutrient) اإلاضكمت.

ُٓمُائُا: كباعة كً بلىعاث وعُُت صٌغاء الملت، 

طوابت في اإلااء، جخإزغ بالخغاعة، ًخإلٍ مً زالزت 

 ؤظؼاء:

ضًً (1  . (petridine)  بُتًر

 .(para amino benzoic)مُىى بُجزوئُٗ الخمع اللظىي باعا ؤ (2

 . (glutamic) الخمع ألامُني هلىجامُٗ (3

 الصُوت الُٕمُائُت:

C19 H19 N7 O6 

. 441.4الٕخلت اإلاىلُت:   ن/م٘ى
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مي في الخٌاكالث التي ًيخج كنها  ـهغ ًلله في جسلُّ ًٓغبىن، خُض  هِل طعةًِىم بلمله ٓمؿاكض ؤهٍؼ

مُضًً وهيالبُىعًٍ  باث الالػمت لبىاء الخمىوض الىىوٍت في هىي الخالًا. والبحًر  مً اإلآغ

اكضة ٓما ًللب  ً ُو الشٖل اليشؽ لخمع الٌىلُٗ  الخاًمحن.صوعا مباشغا ؤو هحر مباشغا في جمشُل الؿحًر

 ًىلُٗ.هى جتراهُضعو 

ً والوالٌؿحن  هي:ألاخماض ألامُيُت التي جخؼلب خمع الٌىلُٗ للملُت الخمشُل الوظائي  اإلاُدُىهحن والؿحًر

 .6ب و  12ٓما ًخؼلب اإلاُدُىهحن ؤًظا ًُخامحن ب  والهِؿدُضًً.

ت وللملُاث الىمى الؼبُعي إلوشاءًدخاظه الجؿم  اث الضم الخمغاء والبُظاء والصٌُداث الضمٍى ، ٓما ٍٓغ

 (Zinck, de Groh and MacFarlane 2015) مهم ؤًظا للخؼىع اللِلي للؼٌل

مخاػ هظا الٌُخًىظض بشٖل ػبُعي في اإلاصاصع الؼبُلُت، في اإلإمالث الوظائُت وألا  امحن ػلمت اإلاضكمت، ٍو

، وبالخالي ًان الٕمُاث الؼائضة مىه جسغط مم الب٘ى خُض ؤن مساػن الٕبض مً هه ُابل للظوبان في اإلااءإب

نها لظلٗ ًان هىاْ خاظت للخصى٘ ٌترة ُصحرة ظضاخمع الٌىلُٗ ال جٌٕي الجؿم ؾىي ل ، وال ًخم جسٍؼ

للب هظا الٌُخامحن صوعا مهما في ئُت ؤو ألاػلمت بشٖل مىخـماكلى هظا الٌُخامحن مً اإلإمالث الوظ ، ٍو

ؿاكض مم ًُخامُىاث ؤزغي كلى جدؼُم البروجِىاث واؾخ ً سضامهاوؿائٍ الخالًا وهمى ألاوسجت َو ، وجٍٖى

  (Hoffbrand 2001) .بغوجِىاث ظضًضة

 الفسق بين حمض الفىليك والفىالث 

؛ خُض بّن الٌىالث هى الشٖل الؼبُعّي 9ىالث وخمع الٌىلُٗ هما شٕالن ُمسخلٌان لٌُخامحن بمً الٌ ٔل

خد٘ى ُملـمه في الجهاػ الهظمي ُبل صزىله مجغي الضم بلى الشٖل  9اإلاىظىص في الوظاء لٌُخامحن ب ٍو

لغي بـ ٌُ   Levomefolic acid اليشؽ لهظا الٌُخامحن ؤو ما 
 
ؿّمى ازخصاعا

ُ
 MTHF-5  ؤو اإلا

صّىلت  
ُ
ظاي للُمىخجاث الوظائُت اإلا ؿخسضم في اإلإّمالث، وٍُ ؤّما خمع الٌىلُٗ ًهى الشٖل الصىاعّي له، وَُ

ٔالؼدحن وخبىب ؤلاًؼاع، وكلى كٕـ الٌىالث ًةّن خمع الٌىلُٗ ال ًخدّى٘ الى شٖله اليشؽ مً 

ض ًٖىن هظ 9ًُخامحن ب ت في الٕبض، ُو ُّ  كىض في الجهاػ الهظمي بل جدضر هظه اللمل
 
ت ُّ ا الخدّى٘ ؤُّل ًلال

خدّى٘ في مجغي الض
ُ
ؿّبب جغآم خمع الٌىلُٗ هحر اإلا ٌُ  مشأل صخُت بلع ألاشخاص، مّما ُض 

 
م ُمؿّببا

  . (Rhodi E. Bulloch 2020) ُمسخلٌت
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 العصبيهقص حمض الفىليك على ألاهبىب جأثير 

ذ مبٕغ ظضا مً الخملؤي مش الؼٌل جدضر اللُىب الخلُِت الغئِؿُت ف ، خىالي و اللمىص الٌِغي في ُو

ألاؾبىق الشالض ؤو الغابم مً الخمل، وهي الٌترة مً اإلامًٕ ألا جخلغي اليؿاء زاللها كلى ؤنها خامل مً 

 ألاؾاؽ لظلٗ ًىصح بدىاوله ختى صون الللم بالخمل.

 :WHOوخؿب مىـمت الصخت اللاإلاُت 

كلى اليؿاء الالحي حلغطً بالٌلل مً ُبل لخمل خضر زالله كُب باألهبىب  كىض الخسؼُؽ للخمل ًجب

ؼللً كلى زؼغ لصبي اؾدشاعة مِضم الغكاًت الصخُت وؤن ًخلِحن اإلاللىماث كً زؼغ الىٕؿت ال ٍو

دصلً كلى ظغكت جٕمُلُت   مُٕغو هغام. 5الخٕمُل بدمع الٌىلُٗ في اإلاغخلت اإلادُؼت بالخمل ٍو

م اليؿاء ؤن ًدىاولً ظغكت جٕمُلُت مً خمع الٌىلُٗ ًىمُا ابخضاء مً ؾليهً للخمل ًيبػي لجمُبالخالي  

 (WHO 2016) تى ألاؾبىق الشاوي كشغ مً الخملخ

ٍ آلا لُاث اإلاخلضصة اإلاىـمت لهظا حلؼي الدشىهاث الخلُِت اللصبُت الى اطؼغاب الخؼىع الىاجج كً جُى

 الخؼىع:

a.  ئي.اطؼغاب  الخىـُم الجٍؼ

b. .اطؼغاباث وعازُت 

c. .كىامل زاعظُت 

جخظمً  في اللمىص الٌِغي ؤو الضمان حلغي اللُىب اللصبُت: هي مجمىكت مً الخاالث خُض ًىظض ًخدت

بآغا في مغخلت  هظه الشظوطاث جدضر. اووالَ ألاهبىب اللصبي جىصٍ بشظوطاث ؤهىاق مدضصة

اللـام، السخاًا، )اإلادُؼت جتراًّ مم زلل في اإلاؿخىٍاث و  لغابماووالَ اإلاحزابت اللصبُت زال٘ ألاؾبىق ا

ي (.الجلض   (Yunping Lei 2014)   ُض جدضر في الىاخُت الغؤؾُت )الضمان( و /ؤو الظًلُت )الىساق الشٔى

a. الدماغ:  شروذاث  

ألاهبىب مً ؤو اإلاؿام الغؤس ي ؾُت ًيخج كً كضم اووالَ الٌىهت الغؤ :Anencephalyهُاب الضمان  .1

 اللصبي، ًاصي الى كضم حشٖل كـام ُبت الِدٍ.
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الا إلاضة  ن ال ٌلِشى ألاظىت اإلاصابحن بهظا اللُب ًٌخِضون ًِؽ الضمان الاهتهائي، واإلاىالُض الجضص بهظا اإلاغض 

 ؾاكاث ؤو ؤًام ُلُلت بلض والصتهم.

 :Meningohydroencephalloceleالُِلت السخائُت الضماهُت  .2

هي كباعة كً كُب في ألاهبىب اللصبي جخمحز ببروػ ِٓس ي للضمان وألاهشُت السخائُت اإلادُؼت زال٘ ًخدت 

 مً الجمجمت.

لها.  شضة الُِلت الضماهُت حلخمض كلى مُى

 اإلاولّ.الشْى اإلاشَِى  .3

 الشْى اإلاشَِى اإلاٌخىح. .4

ٔامل لؤلهبىب اللصبي لضي ا لجىحن خُض جبِى بلع الٌِغاث هحر ٓالهما كُب زلِي هاظم كً اووالَ هحر 

 .(Apolline Imbard 2013)  ملخدمت ومٌخىخت

b. شروذاث جعىز الدماغ ألامامي 

اهضماط مِضم الضمان: ًيخج كً زلل في جؼىع الىعٍِت اإلاخىؾؼت وبالخالي زلل في الخبل الـهغي  .1

 وحشىهاث الىظه والضمان.

صل صماغي مم بؼحن الضمان اإلاؿخضًغ: ًيخ .2 ج كً زلل في اهِؿام الضمان ألامامي وبالخالي حشٖل خٍى

.ً صُلحن صوحًر  ظاهبي وخُض ؤو خٍى

c. :حشتْر مم شظوطاث جؼىع البؼُىاث شروذاث جعىز الدماغ اإلاخىطغ. 

d. شروذاث جعىز الدماغ الخلفي 

 بؼحن الغابم.مم جىؾم وبغوػ ؿهغي لل ّ: ًتراCerebellar Agenesisً هِص ؤو كضم حشٖل اإلاسُش .1

e. الشروذاث اليظيجيت 

 : ًيخج كً زلل هجغة الخالًا اللصبُت.Lissencephalyهُاب الخالًٍُ  .1

: هِص ملمم في حجم الضمان الىاجج كً اطؼغاب الخىاػن بحن الدشٖل Microcephalyطمىع الضمان  .2

 واإلاىث الخلىي.
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f. شروذاث البعيىاث 

 :Hydrocephalousاؾدؿِاء الضمان  .1

ي وبالخالي ججمم الؿائل طمً ًيخج كً اطؼغاب  ت الؿائل الضماغي الشٔى  البؼُىاث.في خٓغ

ت ؤٓثر ؤهىاق اللُىب اللصبُت شُىكا ًدضزان بخىاجغ مدؿا .2 با. و اولضام الضمان والؿيؿىت اإلاشُِى  جٍِغ

هظه الخاالث جخىاًّ مم البِاء كلى ُُض الخُاة كلى الغهم مً ؤن ألاًغاص في ملـم الخاالث ٌلاهىن مً 

صىع صمانكاُاب ، ُو  . (Toriello 2005) ث مخىؾؼت الى شضًضة وخاالث ؤَع

الازخالي الجُني في اؾخِالب الٌىالث وهِله ٓألُاث ؤؾاؾُت  منهاهدى ًغطُاث هظائُت، وظهذ ألابدار 

 .مدخملت لللُىب اللصبُت 

دشىهاث الِلبُت ب اللصبُت ألازغي مشل الخضور وجٕغاع اللُى زبذ ؤن مٕمالث خمع الٌىلُٗ جِلل مً 

 والىظهُت لؤلػغاي، مما ؤصي الى ؾُاؾاث الصخت اللامت الىػىُت ًُما ًخللّ بدمع الٌىلُٗ .

ٔاًُت لخدضًض  ذ كلى الخُىاهاث مللىماث  لُت الخمشُل الوظائي و /ؤو آختى الان لم جِضم الضعاؾاث التي ؤظٍغ

 لٌىلُٗ البشغي في كُىب ألاهبىب اللصبي .الجُىىمُت الٖامىت وعاءاؾخجابت خمع ا

ُخامحن    B12ومم طلٗ حشحر اللضًض مً ألاصلت  الى ؤهه لِـ ًِؽ خمع الٌىلُٗ ولًٕ ؤًظا الٖىلحن ًو

 ,Rhodi E. Bulloch 2020, Apolline Imbard 2013) وؤًظا اإلاُخِشل مخىعغ في كُىب ألاهبىب اللصبي

Toriello 2005) 

اصة زؼغ ؤلاصابت بإمغاض كُىب  12ؤن اهسٌاض ًُخامحن ب خُض ؤزبذ  وػٍاصة اظمالي الٖىلحن مغجبؼان بٍؼ

ت في هظه اإلاؿاعاث ُض جىعػذ ؤًظا في اللضًض مً ألاشٖا٘ اإلاخلض ألاهبىب اللصبي . صة للجُىاث اإلاشآع

 زؼغ ؤلاصابت بلُىب ألاهبىب اللصبي .

ٔاهذ اإلإمالث الوظائُت بٌُخامحن ب ًشحر هظا ؤو البِخحن ؤو ماهدحن اإلاُصُل باإلطاًت  12حؿائوال خ٘ى ما اطا 

 Zinck, de)  ِلُل مساػغ كُىب ألاهبىب اللصبيالى مٕمالث خمع الٌىلُٗ خى٘ الخمل ؾخاصي الى ج

Groh and MacFarlane 2015) 
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ًدىاولً خمع الٌىلُٗ ًىمُا كلى شٖل مٕمل هظائي ؤو ًُخامُىاث مخلضصة ؤو  لظلٗ ًمًٕ للخىامل ؤن

ؤػلمت صاكمت باإلطاًت الى جىا٘و هـام هظائي صخي مهم ُبل الخمل وزال٘ ألاشهغ الشالزت ألاولى مً 

 الخمل.

 باإلطاًت إلاا ؾبّ ًجب الخصى٘ كلى مشىعة وعازُت ًُما ًخللّ بمساػغ خضور هظه اللُىب وجٕغاعها.

هغام  1000باليؿبت للخىامل ًجب ألا ًخجاوػ جىا٘و الضواء ًىمُا  12هـغا للٕشٍ كً ؤهمُت ًُخامحن ب 

 Apolline Imbard 2013, Zinck, de Groh and MacFarlane) مالم ًخم وصٌه مً ُبل الؼبِب اإلالالج

2015) 

 ليك في مىع العيىب العصبيتألاطباب اإلافترطت لدوز حمض الفى 

لىخف وظىص كالُت بحن الؼبِاث الاظخماكُت و اهدشاع كُىب ألاهبىب اللصبي  مىظ الِغن الشامً كشغ ،

،جمُل الؼبِاث الاظخماكُت الضهُا الى اهسٌاض جىا٘و الٌُخامُىاث اإلاسخلٌت، بما في طلٗ الٌىالث ، هدُجت 

 لؿىء الخوظًت .

ٔاهذ ؤخض كىامل الخؼغ اإلادضصة للُىب في الؿخِىُاث ، جم اُتراح ؤ ن خالت اهسٌاض خمع الٌىلُٗ 

 ألاهبىب اللصبي .

اعهتها بداالث شاهضة،  كشىائُت زال صعاؾت خاالثمً  الخمل مم  زال٘ ًترةؤن اإلإمالث  ؤؿهغ الباخشىن ُو

ُىب ملى مً خمع الٌىلُٗ ُللذ مً ملض٘ جٕغاع الل 0.36الٌُخامُىاث اإلاخلضصة التي جدخىي كلى 

في مىاػاة لظلٗ ، ؤشاعث ألاؾباب البُىلىظُت ؤن جىا٘و خمع الٌىلُٗ  % .0.5% الى  5.9اللصبُت مً 

اث الضم  ٍغ ٔان مغجبؼا بهظه اللُىب، ًِض وظض اهسٌاطا في خمع الٌىلُٗ في البالػما ، ٓو ٔاي  بشٖل هحر 

ت مصابت بلُىب و اللىاحي ؤهجبن الخمغاء ، ؤو الؿائل ألامُىىس ي في اليؿاء اللىاحي ًدملً ؤظىت مصابت، ؤ طٍع

جم اُتراح ؤن هِص خمع الٌىلُٗ كلى اإلاؿخىي الخلىي ُض ًٖىن  كصبُت ، مِاعهت باليؿاء الظابؼاث .

 .مؿاوال كً كُىب ألاهبىب اللصبي

، جم وصٍ ألاظؿام اإلاظاصة الظاجُت التي جغبؽ مؿخِبالث الٌىالث وجمىم في مغاخل مخِضمت مً الضعاؾاث

 .(Hoffbrand 2001)  الخلىي للٌىالث بشٖل مخٕغع لضي اليؿاء الخىامل بإظىت مصابتالامخصاص 
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لبروجحن ٌشاْع في هِل خمع الٌىلُٗ في   FOLR1حلؼُل جغمحز الجحن  ؤصيفي ججغبت جمذ كلى الٌئران 

ت اللصبُت والخالًا اللصبُت وألاصًم الباػً  ىي الى خضور حشىهاث في ألاهبىب الخشالخالًا الـهاٍع

 اللصبي والِلب والبيُت الِدٌُت .

مؤهِظ  دشىهاث ال وخماًخه مً  RFC1بدمع الٌىلُٗ هاُل الوشاء   FOLR1 اإلالؼلتالٌئران  ججَغ

ت اللصبُت ، لصبُتال  بًجابي وبالخالي  ًمًٕ ؤن ًٖىن جإزحر مٕمالث خمع الٌىلُٗ اإلاتزاًضة للخالًا الـهاٍع

ّ ػ   ٍاصة الخىاًغ الخُىي لخمع الٌىلُٗ .كً ػٍغ

الٌىالث مغجبؽ بمساػغ خضور اللُىب اللصبُت مً زال٘ صوعها في جسلُّ  هِص ٖىن ًُض  مً ظهت ؤزغي 

لت الاهِؿام في ألاهبىب اللصبي الىامي جسلُّ ٓمُاث ٓبحرة مً  الىٖلُىجُضاث في ألاظىت، جخؼلب الخالًا ؾَغ

 .(Apolline Imbard 2013, Field, et al. 2014) مع الىىويالىٖلُىجُضاث مً ؤظل حؿهل جٖازغ الخ

لُىجُضاث ، ً اُترخذ الٌغطُت   ٔاًُت مً الىٔى ت اللصبُت امضاصاث  ن الخٖازغ ة:اطا لم ًًٕ للخالًا الـهاٍع

زال٘ همىطط ًإع ؤظىت  مً هظه الٌغطُت وجم صكم .الخلىي ؾُدباػإ وؾِخإزغ همى الؼُاث اللصبُت

SPLOTCH  في ظحن ، والظي ًىضح ًِضاها مخمازال للؼٌغة الىؿٌُُتPAX3 في هظا الىمىطط مً اللُىب .

 .   dTMP٘ لىخف وظىص هِص في الخسلُّ الخُىي اللصبُت اإلاؿخجُبت لخمع الٌىلُٗ 

ّ مٕبًمًٕ اهِاط اللُىب في هظا الىمىطط   ّ خمع الٌىلُٗ ؤو كً ػٍغ شحر ح .مالث الشُمُضًً ما كً ػٍغ

ّ اهِاط الخسلُّ الخُىي للشمُضًالث    deالىدُجت الى ؤن خمع الٌىلُٗ ًمىم اللُىب اللصبُت كً ػٍغ

novo . 

، والخٖازغ، وحشُٕل الىصالث كلى اإلاؿخىي الخلىي ، ًان اإلإمالث مم خمع الٌىلُٗ لها جإزحر كلى الخماًؼ 

 .اللصبُت

ُلت ، ًِترح اللضًض مً اإلاالٌحن ؤن اإلاشُلت اإلاظؼغبت ًمًٕ ؤن في مؿاع اإلاشالٌىالث حشاْع ؤًظا  هـغا ألن 

 .(Field, et al. 2014) واللُىب اللصبُت الٌىالث  جٖىن مؿاولت كً اللالُت بحن 

ُصُىهحن زال٘ ًترة ؤو بصاعة اإلا  اإلاؿتزعكت باؾخسضام الؿُٖلىلُىؾحن ران وعة اإلاشُلت في ؤظىت الٌئصحلؼُل 

اصة اهدشاع اللُىب اللصبُت صون جإزغ في الىمى. ض اللصب الِدٌي .  ؤصي طلٗ الى ٍػ ًان ألاصاء  وهظا ًٓا

 . (Field, et al. 2014) ِدٌيالٖافي لضوعة اإلاشُلت طغوعي الهالَ ألاهبىب اللصبي ال
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 أهميت وفىائد حمض الفىليك

ٔاًُت مً خمع ًىلُٗ مم اللضًض مً الٌىائض الصخُت للجؿم:ًغجبؽ ال  خص٘ى كلى ٓمُاث 

  :جقليل خعس ؤلاصابت بعيىب ألاهبىب العصبي 

خُض اعجبؽ اهسٌاض مؿخىٍاث خمع الٌىلُٗ في ألاؾابُم ألاولى مً الخمل بةصابت الجىحن بلُىب 

ي  .كصبُت مشل: الدشىه الخلِي بالضمان ؤو بالخبل الشٔى

 ؤلاصابت بالظسظان:جقليل خعس 

خُض ًمًٕ لخىا٘و ٓمُاث ٓبحرة مً الٌىالث جِلُل زؼغ ؤلاصابت بؿغػان الشضي والغئخحن وألاملاء 

اؽ وطلٗ المخالْ هظا الٌُخامحن  لخِض (gene expression)صوعا هاما في الخلبحر الجُني والبىٍٕغ ، َو

ٍ الؿُؼغة كلى الجُىاث، وبالخال ض مً زؼغ همى الخالًا بشٖل الباخشىن ؤن هِصه ُض ٌؿبب جُى ي ًاهه ًٍؼ

ً خمع هىوي صبػي هحر  هحر ػبُعي، وزؼغ ؤلاصابت بالؿغػان ، باإلطاًت الى هظا الىِص ًغجبؽ بخٍٖى

ض زؼغ ؤلاصابت بهظا اإلاغض     .(Sunil Mathur 2017) مؿخِغ، مما ًٍؼ

 مكاهيت جقليل خعس ؤلاصابت بالخىحد:إ 

وفي مغاخله اإلابٕغة ًمًٕ ؤن ًِلل زؼغ ؤلاصابت بهظا اإلاغض  الخمل،وظض ؤن ؤزظ هظا الٌُخامحن ُبل  خُض

 الٌىالث.كىض ألاشخاص الظًً ٌلاهىن مً كضم ًلالُت ؤًع 

 :جقليل خعس ؤلاصابت بأمساض القلب وألاوعيت الدمىيت 

ُخامحن ب  12خُض ؤن خمع الٌىلُٗ ًازغ مم ًُخامحن ب  بمؿخىٍاث الهُمىؾِؿدئحن في الخدٕم  6ًو

اصة زؼغ ؤلاصابت بهظه ألامغاض اجه ُض ًاصي الى ٍػ  .(Li, et al. 2016) اإلاغجٌلت بالضم خُض ؤن اعجٌاق مؿخٍى

 :الىقاًت مً فقس الدم 

ً الخالًا الجضًضة مشل: زالًا الضم الخمغاء، لظلٗ ًلؼم ا لجؿم خُض ٌؿاهم خمع الٌىلُٗ في جٍٖى

ً هظا الىىق مً الخالً ٔاًُت مً هظا  الخٍٖى الٌُخامحن، ٓما ٌلض هِص خمع الخص٘ى كلى ٓمُاث 

 .(Sunil Mathur 2017) الٌىلُٗ في الجؿم مً مؿبباث ؤلاصابت بٌِغ الضم
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 :جقليل طغغ الدم 

ذ كلى اليؿاء اللىاحي ًدىاولً صابتهم بٓمُاث ؤٓبر مً الٌىالث ًِل زؼغ  اط ؤوضخذ الضعاؾاث التي ؤظٍغ

 .(Li, et al. 2016) باعجٌاق طوؽ الضم مِاعهت مم هحرهم

 :الرالسة 

شٌذ ججغبت ُام بها كلماء  ؤؿهغث صعاؾاث ػبُت خضًشت ؤن خمع الٌىلُٗ ًدؿً مً كمل الظآغة. ٓو

لٌىلُٗ ًىمُا ًدؿً مً ؤصاء الظآغة وججضًض وشاػها مُٕغوهغام مً خمع ا 800هىلىضًُىن ؤن جىا٘و 

اث في الضمان  Sunil Mathur) في خحن ًازغ هِص الخمع كلى اإلاىؼِت اإلاؿاولت كً الخلامل مم الظٍٓغ

2017). 

 :الظمىت 

اس ي، مما ًجلله مٕمل هظا م اللُباػ البىٍٕغ ئي مدخمل إلاٖاًدت ًِىم خمع الٌىلُٗ بخصبُؽ وشاغ ؤهٍؼ

م اؾتراجُجُت كالظُت للؿمىت وطلٗ لخِلُل  الؿمىت وصاء جِٕـ اإلاباًع، خُض ٌلخبر جشبُؽ هظا ألاهٍؼ

 .(Li, et al. 2016) جٌُٕٗ الضهىن الوظائُت في الجهاػ الهظمي وبالخالي جِلُل وؿبت امخصاصها

 

 همىهوشيادة   عالج مشكلت حظاقغ الشعس: 

سجحن واللىاصغ الوظائُت  يخُض ٌلمل كلى ججضًض بصُالث الشلغ ٓما ؤهه ًظمً وصى٘ ما ًٌٕ مً ألآو

 .(Sunil Mathur 2017) لٌغوة الغؤؽ والخالًا اإلاؿاولت كً همى الشلغ

 ثيكظااججت عً اطخخدام دواء اإلايثىجس جقليل الاعساض الى: (Methotrexate)  

ؿخسضم هظا الضواء بجغكاٍث مىسٌظٍت للالط  ؛ (Rheumatoid arthritis)ُضي مغض التهاب اإلاٌاصل الغوماجٌُ

ىصح هاالء اإلاغض ى بدىا٘و خمع الٌىلُٗ للخِلُل مً ألا  كغاض التي جصاخب اؾخسضام هظا الضواء مشل وٍُ

لُٗ مم الجغكاث اللالُت مً مشأل اإلالضة وجِغخاث الٌم. ولًٕ ًجضع الخىبُه بلى ؤّن جىا٘و خمع الٌى 
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ىصح باؾخسضام مّٕمالث خمع  ًُ خه، لظلٗ ال  ُّ هظا الضواء كىض وصٌه للالط الؿغػان ُض ًخلاعض مم ًلال

 .(Cline and Jorizzo 2017) الٌىلُٗ إلاغض ى الؿغػان الظًً ًخلالجىن بهظا الضواء

 ًحظً الالخئاب والرالسة:  

 إلاضة زالر ؾىىاث جدؿً الظا 800ألابدار ؤن جىا٘و خُض ؤٓضث 
 
  ٓغة بشٖل ًلا٘. مُٕغوهغام ًىمُا

 مصادز حمض الفىليك العبيعيت

ض مً ألاػلمت التي جدخىي خمع الٌىلُٗ مً زال٘ حوُحر الىـام  الٕشحر مً الىاؽ ًخؼللىن الى جىا٘و اإلاٍؼ

طاًت لظلٗ جىا٘و مٕمالث خمع الٌىلُٗ، الوظائي الُىمي مم جىا٘و ؤػلمت مضكمت بدمع الٌىلُٗ وباإل 

 ومً ؤهم ألاػلمت التي جدىي كلى خمع الٌىلُٗ:

دخىي ٔىب مً هظه الخظغاواث كلى الخـ والؿباهش والٕغهب  الىعُُت:الخظغاواث  مُٕغو هغام  263ٍو

 مً خمع الٌىلُٗ.

دخىي وؿبت كالُت مً خمع البرجِا٘ واللُمىن والباباًا والٌغاولت مً الٌىآه التي ج الٌىآه الخمظُت:

 الٌىلُٗ، ٓما جدخىي الٕشحر مً الٌُخامُىاث ؤًظا.

جدخىي كلى وؿبت كالُت مً خمع الٌىلُٗ وؤًظل الٌُخامُىاث واإلالاصن، ومنها الٌ٘ى  البِىلُاث:

 واللضؽ.

لتي البظوع جدخىي كلى الٌىلُٗ ومنها بظوع الٕخان والؿمؿم واللىػ وبظوع الُِؼحن وا البظوع اإلاسخلٌت:

ىتها مهم ظضا للصخت. اًت مً ألامغاض اإلاسخلٌت، واؾخسضام ٍػ  حؿاكض كلى خماًت الصخت والُى

ٔاًُا لخوؼُت هغام مً لخم الٕبض  85ان جىا٘و وظبت واخضة مٖىهت مً خىالي  الٕبض البِغي: البِغي ٌلض 

ًظال كً  الٌىلُٗ،والىداؽ باإلطاًت لخمع  12و ب خاظت الجؿم مً بلع اللىاصغ ٌُٓخامحن ؤ 

ماث والهغمىهاث  ا إلصالح ألاوسجت وبهخاط الاهٍؼ اخخىاءه كلى ٓمُت ظُضة مً البروجحن الظي ٌلض طغوٍع

 .(Rhodi E. Bulloch 2020) اإلاسخلٌت
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مُٕغوهغام مً خمع  300و 100هغام جدخىي كلى مابحن  100هباجاث مشل: ؤٔلُل الجبل خُض ٔل 

دان: هىاْ و  الٌىلُٗ.  هغام مً هظه اللشبت 100ُٗ في ٔل مُٕغوهغام مً خمع الٌىل 65الٍغ

(Hoffbrand 2001) .  

 الخصييع الصيدالوي لحمض الفىليك

 جصيٍُ الضواء: ًُخامُىاث.

 الٌئت: ًُخامُىاث وملاصن.

 اإلااصة الٌلالت: خمع الٌىلُٗ.

 .(OTC)ؤو بضون وصٌت ػبُت  (RX)ػبُت ٌُُٓت صغي الضواء: بىصٌت 

 ألاشٖا٘ الضوائُت لخمع الٌىلُٗ: ؤُغاص، مدالُل ملضة للخًِ.

ً خمع الٌىلُٗ: ت بلُضا كً الظىء والخغاعة والغػىبت، ٓما  ؿغوي جسٍؼ ًدٌف في صعظت خغاعة الوًغ

 ًدٌف بلُضا كً مخىا٘و ألاػٌا٘.

 

 اطخعباباث حمض الفىليك

 ًِغ الضم ٓبحر  .،ًِغ الضم ضخم ألاعوماث بؿبب كىػ خمع الٌىلي ضم :كالط مسخلٍ ؤهىاق ًِغ ال

اث.  ًِغ الضم بؿبب ؾىء الخوظًت كىض الخامل والغطم وألاػٌا٘.و  الٍٕغ

ت ؤزغي للالط ًِغ الضم الىبُل، ؤو الالجيؿجي ، ؤو ًِغ الضم الؿىي  ٌؿخسضم خمع الٌىلُٗ ؤخُاها مم ؤصٍو

 .12ًُخامحن ب  الصبان. ومم طلٗ ًاهه لً ٌلالج هِص

  :جدؿحن خاالث اإلاصابحن بإمغاض الٕلى الخؼحرة 

 مً 85 يبّن خىال
 
اٍث مغجٌلت % مً ألاشخاص الظًً ٌلاهىن مً ؤمغاض الٕلى الخؼحرة ًمخلٖىن مؿخٍى

اث هظا (Homocysteine)  الخمع ألامُني اإلالغوي بالهىمىؾِؿدئحن ، وججضع ؤلاشاعة بلى ؤّن اعجٌاق مؿخٍى
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ض لىخف ؤّن ؤزظ خمع الٌىلُٗ ًغجبؽ  الخمع ألامُنيّ  ًغجبؽ بإمغاض الِلب والؿٕخاث الضماهُت، ُو

 ؤّهه ال ًِلل زؼغ 
ّ

بسٌع مؿخىٍاث الهىمىؾِؿدئحن لضي ألاشخاص الظًً ٌلاهىن مً ؤمغاض الٕلى، بال

 .(Henk J. Blom 2006) بصابتهم بإمغاض الِلب ؤو اإلاشأل اإلاغجبؼت بها

 :اصة الخصىبت  ٌؿاكض في ٍػ

ض مً  ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن الاؾخسضام اإلاؿخمغ لخمع الٌىلُٗ إلاضة ؾخ با ًمًٕ ؤن ًٍؼ ؤكضاص  ت ؤشهغ جٍِغ

ت بيؿبت جصل الى  %، ٓظلٗ ًِىم خمع الٌىلُٗ بخٕؿحر الضهىن اإلاشبلت الظاعة 75الخُىاهاث اإلاىٍى

 جؿم.ٍلها الى ػاُت ٌؿخٌُض منها الوالخسلص منها وجدى 

 مىاوع اطخخدام حمض الفىليك

 ُ ُخامحن ب :ؼغة ُلبُتشألاشخاص الظًً ؤظغوا ُخامحن 6ُض ًاصي اؾخسضام خمع الٌىلُٗ، ًو ، ًو

ب اؾخسضام  كً 12ب ّ الشغاًحن، ولظلٗ ًيبػي ججىُّ ُُّ ّ الٌم بلى جٌاُم جظ ّ الىعٍض ؤو كً ػٍغ ػٍغ

َبل ألاشخاص الظًً ًخلاًىن مً هظا ؤلا  ُِ  .ظغاءخمع الٌىلُٗ مً 

 ُض ًاصي جىا٘و خمع الٌىلُٗ بلى بزٌاء  : 12الظًً ٌلاهىن مً ًِغ الضم الىاجج كً هِص ًُخامحن ب

غ مً كالظه12هِص ًُخامحن ب
ّ
 .؛ مّما ًاز

  ًُض ًاصي جىا٘و مّٕمالث خمع الٌىلُٗ بلى جٌاُم الىىباث لضي الصغق هىباثالظًً ٌلاهىن م :

لاهىن مً اطؼغاباث الى ٌُ  كىض جىا٘و ظغكاٍث كالٍُت مىهألاشخاص الظًً 
 
 .ىباث؛ وزاّصت

 .ُٗألاشخاص الظًً ًبضون عصوص ًلل جدؿؿُت لخمع الٌىل  

 ٓىذ جِىم بوؿُل الٕلى، خُض ؤهه ُض جدخىي مىخجاث خًِ خمع  بطاؤو : ؤمغاض الٕلى بشٖل كام

ت كىض اإلاغض ى الٌىلُٗ كلى ألاإلاىُىم الظي ُض جصل جغآحزه الى صعظت ؾامت مم اؾخسضامه لٌتراث ػىٍل

 .(Li, et al. 2016) الظًً ٌلاهىن مً ؤمغاض الٕلى

 حمض الفىليك للحامل
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ت ًئت الخمل  ؤن جىا٘و  ، ؤيAًصىٍ خمع الٌىلُٗ مً ُبل ظملُت الوظاء والضواء كلى ؤهه مً ؤصٍو

ت ؤن ا ٍغ ض ؤزبذ بالضعاؾاث الؿٍغ ؾخسضامه طغوعي للجىحن ؤزىاء خمع الٌىلُٗ هحر ماطي للجىحن، ُو

 .(James A 2011) ًىظض ؤي ماوم مً اؾخسضامه مم مٕمالث الوظائُت ألازغي ؤزىاء الخمل الخمل وال

 حمض الفىليك والسطاعت

لض مالئما لالؾخسضام كىض  ًٌغػ خمع الٌىلُٗ في خلُب الشضي، ولًٕ ال جىظض مىاوم مً اؾخسضامه َو

 (James A 2011)     م اإلاغطم.ألا 
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 الخداخالث الدوائيت

منها هي جٌاكالث ملخضلت  22منها جٌاكالث زؼحرة،  2صواء ًخٌاكلىن مم خمع الٌىلُٗ:  25لالن وظض ؤن 

 .وواخضة هي مجغص جٌاكل صوائي بؿُؽ

ت التي حؿبب جٌاكالث زؼغة مم خمع الٌىلُٗألا  ىعاؾُل. الٖابِؿابحن  هي صٍو لىعٍو  ًو

ً، ًىعوؾُمُض، لٌُىجحروٓؿح ت التي حؿبب جٌاكالث صوائُت ؤُل زؼغا: ألاؾبًر  جحن.، اجىعًاؾخانمً ألاصٍو

ً ) :مظاصاث الازخالط ً )Cerebyxجىا٘و خمع الٌىلُٗ مم ًىؾٌُىِخٍى ( ؤو Dilantin, Phenytek(، ًُىِخٍى

مُضون ) حز اMysolineبٍغ  .للِاع في صم( ُض ًِلل مً جٓغ

ؼي )باعبِخىعاث( ُض ًِلل : الباعبِخىعاث جىا٘و خمع الٌىلُٗ مم كِاع ٌلمل ٓمشبؽ للجهاػ اللصبي اإلآغ

 مً ًلالُت اللِاع.

مُشامحن ) ا ُض ًِلل مً ًلالُت اللِاع. :(Daraprimبحًر  جىا٘و خمع الٌىلُٗ مم هظا اللِاع اإلاظاص للمالٍع

ً ؿخسضم للالط التهاباث اإلاؿالٗ البىلُت(Nitrofurantoin :) :الىتروًىعاهخٍى ٌُ  .(Litwack 2008) ؛ والظي 

 ليفيت اطخخدام حمض الفىليك

جب ؤزظه  ٔامل مً اإلااء ؾىاء مم ؤو بضون الؼلام، ٍو ًىصح بدىا٘و مٕمالث خمع الٌىلُٗ مم ٔىب 

  اللمغ والخالت اإلاغطُت.خؿب حللمُاث الؼبِب خُض ؤن الجغكاث جسخلٍ جماما خؿب 

 ألاعساض الجاهبيت لحمض الفىليك

حشىج ُصبي، خٕت، ػٌذ، اخمغاع ػٌٍُ، اهخٌار البؼً، اؾها٘، هشُان، حوحر في ػلم الٌم، صلىبت 

حز، ًغغ اليشاغ.  التٓر

 

 اطخعمال حمض الفىليك وألادويت الجصيئيت
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ت.  ؿاث وهى مظاص لخمع الٌىلُٗ اإلا حلض مؿخىٍاث خمع الٌىلُٗ مصضع ُلّ لللضًض مً ألاصٍو ُشىجٓغ

 ٌؿخسضم لخِلُل الؿمُت الىاججت كً هظا الضواء.

ٔامل  ؿاث باللٖىًىعًٍ )خمع الٌىلُيُٗ( وهى ًُخامحن خمع الٌىلُٗ وله وشاغ  ٌؿخٕمل كالط اإلاُشىجٓغ

ؿاث مً ؤظل مىم الخالًا مً الخلغض لآلزاع الجاهبُت ل ٓما  للالط،مم الٌُخامُىاث، ًخم بكؼاءه مم اإلاُشىجٓغ

ؿاث اللتهاب  ظلٗ للمغض ى الظًً ًدىاولىن اإلاُشىجٓغ ًمًٕ اؾخسضامه في اللالط الُٕمُائي للؿغػان ٓو

 اإلاٌاصل الغوماجؼمي.

م )زُمُضًالث ؾُيخحز(5ٌلؼػ جإزحراث  ّ جشبُؽ هٌـ ألاهٍؼ ىعاؾُل كً ػٍغ  Cline and Jorizzo) _ًلىعٍو

2017). 

 ث حمض الفىليك على مظخىي الحسائك الدوائيتجداخال 

ٔاعباماػبحن  و الٌُىىباعبِخا٘ ًِلل مً مؿخىٍاث  مً اإلالغوي ؤًظا ؤن خمع الٌالبروٍٗ والٌُيخىئحن و 

ٕؿُض ، خمع الٌىلُٗ. باإلطاًت  الى مظاصاث الازخالط، ؤؿهغث اللىامل اإلاظاصة لؤلوعام مشل ) بُمُتًر

ٕؿاث( ؤ ً ، بغالاجٍغ مُت ًظا ؤمُىىبتًر جِلل مً مؿخىٍاث مصل خمع الٌىلُٗ، باكخباعها مشبؼاث ؤهٍؼ

غوم الٕبضًت ماث الؿِخٓى              .(Cline and Jorizzo 2017) ألهٍؼ
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 اطخقالب حمض الفىليك

غ في الىـام الوظا ئي وزاصت الٌىآه خمع الٌىلُٗ هى ًُخامحن ب ؤؾاس ي ُابل للظوبان في اإلااء مخًى

خمع الٌىلُٗ كلى الشٖل الصىاعي بِىما الٌىالث حشحر الى  بشٖل كام ًخم جؼبُّ مصؼلح والخظاع.

 الشٖل الؼبُعي .

ًىعمُل عباعي هُضعوًىالث ( في  10مُدُل جتراهُضعوًىالث( و )5ًخٖىن الٌىالث الؼبُعي بشٖل ؤؾاس ي مً )

ئاث هلىجاماث والتي جٖىن مغجبؼت كبر واخض الى ؾخه ظ)ؤشٖالها مخلضصه الولىجاماث  ( carboxyl peptideٍؼ

(Sunil Mathur 2017).  في الِىاه الهظمُه ًلؼم جدلل مخلضص الولىجاماث الى ؤخاصي الولىجاماث لُخم

 امخصاصه .

دخاط ؤوال  لى الشٖل اليشُؽ ب بعظاكهلى بًدخىي خمع الٌىلُٗ كلى بِاًا هلىجامُٗ واخضه ًِؽ ٍو

ً بىاؾؼه THFبُىلىظُا  ػبُلُا وهى )  .ازتزا٘ زىائي هُضعوًىالث (. مً زال٘ جٌاكلحن ازتزا٘ مدٌٍؼ

وهى  _مُدُل جترا هُضعو ًىالث ،5وزؼىاث الازتزا٘ الالخِت الى اهخاط  خاصًه الٕغبىن ؤطاًه  وخضه بجاصي 

 .الشٖل الغئِس ي اإلاىدشغ في الضم 

ّ مؿخِبالث الٌىالث الخاصه باالوسجه او البروجِىاث جتراهُضعو ًىالث ، _مُدُل5ًخم امخصاص  كً ػٍغ

 الخامله ، خُض جترآم بلض جدىلها الى مخلضص هلىجاماث .

ئاث، بدُض  لت مً مخلضص الولىجاماث الى حوُحر زصائص الجٍؼ خمع الٌىلُٗ ؤن ًاصي صمج ؾاللؿل ػٍى

 ٓما ؤن مخلضص الولىجاماث تالخلُ ٍِه ًخم الاخخٌاؾ به في  هشُه وبهظه الؼغ مخلضص الولىجاماث الٌلبر ألا 

ماث اإلاشآعٓبر لؤل ؤاهجظاب  لضًه  .Henk J) الولىجاماث  تخاصًؤبمظاصاث  تفي اؾخِالب الٌىالث مِاعه تهٍؼ

Blom 2006) .ًُٗمًٕ  تفي الخلُن .ٓمؿخِبل وماهذ لىخضاث ؤخاصًت الٕغبى  في الخلُت ٌلمل خمع الٌىل

مُني الى مُصُىهحن بىاؾؼه مُخل الخمع ألا  ةكاص( الخبرق بمجمىكه اإلاُدُل إل _مُدُل جترا هُضعو ًىالث 5٘) 

ل  ؾُيشحز اإلاُصُىهحن . ّ THFمُصُلحن   5,10 لى بالىاجج مباشغه  THF ًمًٕ جدٍى كمل ؾحًرً كً ػٍغ

ل  خأىهضعي .مُ غاوؿٌحراػ، الظي ًدخىي كلى شٖل هُضعوٓس ي مُصُل ج  5,10الى   THFًمًٕ ؤًظا جدٍى
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م مُصُلحن عباعي هُضعوًىالث   THFمُصُلحن  5110و   THFًىعمُل  10مُصُلحن  كبر  . مدٌؼ بىاؾؼه اهٍؼ

 .ؾُيشِخاػ  

ا كلى خىالي  ظمالي الٌىالث في الخلُت ، وزاصت خمع الٌىلُٗ الىاجج كً ب% مً 40جدىي اإلاُخأىهضٍع

ا و . لِؿحنهضم زىائي مُدُل الو مجمىكخحن مخمحزجحن   الؿِخىبالؾماالٌىالث مخلضص الولىجاماث في اإلاُخأىهضٍع

 .(Martínez de Villarreal L 2002) لِؿخا في خالت جىاػن مباشغة مً زال٘ جباص٘ الٌىالث

ما ؾغ في هظا الخىاػن، في الؿِخىبال بحن الجؼؤًً بشٖل هحر مباش c_1ٌؿاهم جباص٘ ًىعماث ، وخضة مٖاًئت 

حشاْع الٌىالث في زالزت مؿاعاث اؾخِالبُت عئِؿُت حشمل : بكاصة مُدُل الهىمىؾِؿدئحن، الخسلُّ الخُىي 

ى ًٍ  ع للبُى     .S_adenosyl methionine   ـ والخسلُّ الخُىي ل، صي هًى

  De novo purine nucleotideالخخليق الحيىي  

م  formyl _THF_10 زؼىاث ٌؿخسضم  10 كباعة كً مؿاع مً _ جترا مُدُلحن  5110و   2لتزوٍض الٕغبىن ُع

م   . (Rhodi E. Bulloch 2020)مً خلِت البُىعًٍ  8هُضعو ًىالث لتزوٍض الٕغبىن ُع

كلى ألاعجح ، في  والٖىبىالمحن.في مؿاع بكاصة اإلاُدُل ، جغجبؽ الٌىالث اعجباػا وزُِا بإًع البِخحن والٖىلحن 

_مُدُل 5الهىمىؾِؿدئحن باؾخسضام   ظمُم ألاوسجت باؾخصىاء زالًا الضم الخمغاء، ًمًٕ بكاصة مخُلت

 جتراهُضعو ًىالث ٓماهذ مُدُل للمُصُىهحن ؾُيخِخاػ في ٔل مٖان والظي ًخؼلب الٖىباالمحن ٓلامل مؿاكض.

ل مُصُىهحن ألاخماض ألا  ؿمى    S_ADENOSYL_METHIONINEمُيُت ألاؾاؾُت في ًمًٕ بلض طلٗ جدٍى َو

 .(Apolline Imbard 2013) ؤًظا ماهذ اإلاُصُل اللالمي 

S_adenosyl_methionine  

با في الشضًُاث مشل مشُلت  حزة لجمُم جٌاكالث اإلاشُلت جٍِغ لبروجِىاث وألاخماض الىىوٍت والضهىن اهى الٓغ

اجحن.والىاُال   ث اللصبُت وجسلُّ الٍٕغ
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ل  ،    S_adenosyl _homocysteineلى ب  S_adenosyl_methionineكىض هِل مجمىكت اإلاُصُل، ًخم جدٍى

غ ٓمُاث هحر  الى ألاصًىىػًٍ والهىمىؾِؿخحن. SAHH  hydrolaseوالظي ًخدلل باإلااء بىاؾؼت  في خالت جًى

 .االمحن ، ًترآم الهىمىؾِؿدئحن _مُدُل جترا هُضعو ًىالث ؤو الٖىب5ٔاًُت مً 

ً   (SAHH)هـغا ألن جىاػن جٌاكل  ًمًٕ ؤن ًاصي جغآم الخمع ، S_adenosyl homocysteineًٌظل جٍٖى

وهى مشبؽ ُىي لللضًض مً مُصُل جغاوؿٌحراػ، في ؤوسجت  S_adenosyl homocysteineلى جغآم بألامُني 

ّ البخحن_هىمىؾِؿخحن مُدُل ملُىت مشل الٕبض والٕلى، ًمًٕ ؤًظا بكاصة مش ُلت الهىمىؾِؿدئحن كً ػٍغ

حر البِخحن في الىـام الوظائي ،  .(Rhodi E. Bulloch 2020)باؾخسضام البِخحن  (BHMT)جغاوؿٌحراػ  ًخم جًى

حر الٖىلحن هٌؿه اما في الىـام الوظائي ؤ. وعبما بٕمُاث ؤكلى بهضم الٖىلحن ً ًخم جًى ّ مؿاٍع و كً ػٍغ

 الٖىلحن .  CDPللخسلُّ الخُىي ٌلمالن مً زال٘ مشُلت ًىؾٌاجُض اًشاهى المحن ؤو مً زال٘ مؿاع 

ذ الى الؿِؿخحن. ًِىم خمع الٌىلُٗ في صوع  ًمًٕ الخسلص مً الهىمىؾِؿخحن كبر مؿاع اهخِا٘ الٕبًر

باث ؤخاصًت الٕغبىن بما ٌشابه صوع  باث زىائُت الٕغبىن اط ًخد٘ى في  (co_A)مهم  في ؤًع اإلآغ ؤًع اإلآغ

ٓمؿخِبل لىخضة ؤخاصًت الٕغبىن التي    THFAزم ٌلمل  .(NADPH _ Vitamine C)بىظىص ا٘  (THFA)الى 

 ًدصل كليها اما مً الٌىعماث ؤو مً الٌىعم ؤلضهُض .

ب الىاجج هى مشخّ  ٔان اإلاصضع الٌىعماث ًاإلآغ  ،THFA 5161718_ًىعماًل ٘ 5اطا 

ب الىاجج هى مشخّ  ٔان اإلاصضع الٌىعم ؤلضهُض ًاإلآغ ب 5اما اطا   5161718_ هُضعوٓس ي مُصُل للمٓغ

ب ؤخاصي   THFباإلطاًت الى صوع . جتراهُضعوًىلُٗ صوع ممحز في هِل اإلاجمىكت اإلاُدُلُت ، وفي اؾخسضام اإلآغ

ً واإلاُدُىهحن    .(Apolline Imbard 2013) الخاًمحن  و الٕغبىن في جصيُم خمع الؿحًر

 جعىيس فسطيت اإلاخيلت الخلىيت

الى ؤن خمع الٌىلُٗ ًمىم اللُىب اللصبُت، وهىالٗ حؿائوالث خى٘ والصة ؤػٌا٘  هظه الٌغطُت حشحر 

 مشىهحن كصبُا عهم جىا٘و ألامهاث مٕمالث خمع الٌىلُٗ ؟

لُاث أخالي الجُني في اؾخِالب الٌىالث وهِله ٓالاز مشلهدى ًغطُاث هظائُت ؤزغي جىظهذ بدار ألا 

 ؤؾاؾُت مدخملت  لخضور اللُىب اللصبُت  وؤًظا اللىامل الىعازُت ًمًٕ ؤن حؿهم بظلٗ .
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التي  3ؿهغث ألاصلت الىعازُت مً صعاؾت الخىائم ؤخاصًت الٍؼجىث والاطؼغاباث الىاصعة ؤخاصًت الجحن 

ٍُ ؤصث  ٌغطُت هاُشذ هظه ال الجغجبؽ باؾخِالب الٌىالث . ماهى ملغوي كً اؾخِالب الٌىالث، ٓو

ت اإلاؿاعاث الى جدضًض الجُىاث اإلاغشخت واإلادخملت  التي حشغي كلى اؾخِالب الٌىالث وخضصث بضُت ملًغ

م   MTHFR (Rhodi E. Bulloch 2020)صوع ؤهٍؼ

 اطخقالب مكمالث حمض الفىليك والحمل الصغير

ًخإزغ همى خُض  والصة ؤػٌا٘ حجهم ؤُل مً الدجم الؼبُعي اإلاٌترض للمغ الخمل .الصػي هى الخمل 

 .الجىحن بلضص مً اللىامل : الخصائص الاظخماكُت ، الضًموغاًُت لؤلم واإلاخىا٘و الوظائي والخالت الىعازُت

 .Englund-Ögge, et al)مً الظغوعي لىمى الجىحن واإلاشُمت جىا٘و الٌىلُٗ ؤؾُض مم مٕمالث الخضًض 

2018). 

ت في كملُت  ماث اإلاشآع الخمشُل الوظائي ًمًٕ ؤن حؿبب حلضص ألاشٖا٘ الىؿٌُُت للجُىاث التي حشٌغ ألاهٍؼ

م  للٕغبىن الىاخض بىاؾؼت خمع الٌىلُٗ اطؼغاباث في خالت الٌىالث بؿبب اهسٌاض وشاغ ألاهٍؼ

 . جتراهُضعوًىالث 618117118

جخٌاكل ألاشٖا٘ اإلاخلضصة ُت ملغطاث لخؼغ طلٍ همى الجىحن .اليؿاء اإلاصاباث بهظه ألاشٖا٘ الجُي

الجُيُت مم اللىامل البُئُت لخلضًل مساػغ اإلاغض ،ًللب جىا٘و خمع الٌىلُٗ صوعا مهما في الخلبحر 

      اإلاـهغي للؼٌغاث في اؾخِالب الٌىالث .

خمع الٌىلُٗ ٕمالث باليؿبت إلا  ظًاث ًُما ًخللّ بالخمل الصوحر إلاولىخـذ جٌاكالث هحر ظُيُت مم ا

 وزالزت ؤشٖا٘ مخلضصة للجُىاث إلاؿاع الخمشُل الوظائي للٕغبىن الىاخض .

ث مٕمالث خمع الٌىلُٗ همؼا كاما مً الٌغوَ اإلاسٌٌت في اخخما٘ ؿهىع الخمل الصوحر بحن ؤؿهغ 

 .(Finken, et al. 2018) مع الٌىلُٗمجمىكاث الىمؽ الجُني في هحر مؿخسضمي مٕمالث خ
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 الخعدد الشكلي وحيد الىكليىجيد واطخقالب حمض الفىليك 

هى ازخالي في ؾلؿلت .  (SNPؤو  Single-nucleotide polymorphism)الخلضص الشٕلي وخُض الىٖلُىجُض 

% 
 
لُىجُض واخض  ( خُض1الضها ًدضر كاصة في مجمىكت مً الؿٖان )مشال في  - Gؤو  A ،T ،C -ًسخلٍ هٔى

 .(Yunping Lei 2014) اإلاجحن بحن ًغصًً مً هٌـ الىىق البُىلىجي ؤو بحن ٓغومىؾىماث مؼصوظت

جدخىي كلى ازخالي في  AAGCTTAو  AAGCCTAكلى ؾبُل اإلاشا٘، مِؼعي الضها مً شخصحن مسخلٌحن، 

لُىجُض واخض  . في هظه الخالت هِ٘ى ؤهه هىاْ ؤلُالن. هٔى

في  الخلضص الشٕلي وخُض الىٖلُىجُضؤلُلحن ًِؽ. جىػَم  هالبا ًخىاظض مىه الخلضص الشٕلي وخُض الىٖلُىجُض

في مىاػّ هحر الترمحز ؤٓثر مً مىاػّ الترمحز ؛ الخلضص الشٕلي وخُض الىٖلُىجُضاإلاجحن لِـ مخجاوـ؛ ًدضر 

ٍ الىعاسي  الخلضص الشٕلي وخُض الىٖلُىجُض.ؼبُعيي الاهخِاء الؤو بشٖل كام، خُض ًخصغ  ُّ ل الخٕ
ّ
ٌشٖ

 ألآثر مالئمت. 

ا في جدضًض ٓشاًت حلضص ؤشٖا٘  جللب ٓظلٗ كىامل ؤزغي مشل الخإشِب الجُني ووجحرة الؼٌغاث صوع 

لُىجُضث اإلاٌغصة  .(Liu J 2014) الىٔى

لُىجُض واخض في مىطم ملحن في في كلم الىعازت، ح لُىجُضاث هى اؾدبضا٘ لىُٔى لضص ألاشٖا٘ ؤخاصي الىٔى

 ٪ ؤو ؤٓثر(. 1الجُىىم، وهى مىظىص في ظؼء ٓبحر بما ًُه الٌٕاًت مً كضص الؿٖان )كلى ؾبُل اإلاشا٘ 

لُىجُض  ًغاص، في ملـم ألا  Cكلى ؾبُل اإلاشا٘، في مىطم ؤؾاس ي ملحن في الجُىىم البشغي، ُض ًـهغ الىٔى

ِا٘ ؤن  SNP. هظا ٌلني ؤن هىاْ Aولًٕ في ؤُلُت مً ألاًغاص، ٌشول هظا اإلاىصب  في هظا اإلاىطم اإلادضص، ٍو

لُىجُضاث   هما ألالُالث لهظا اإلاىطم اإلادضص. - Aؤو  C -الخىىكحن اإلادخملحن للىُٔى

الضم اإلاىجلي الازخالًاث في ُابلُدىا لئلصابت بمجمىكت واؾلت مً ألامغاض )مشل ًِغ  SNPsجدضص 

ِت اؾخجابت الجؿم  والشالؾُمُا بِخا والخلٍُ الِٕس ي الىاجج كً حلضص ألاشٖا٘(.    حلض شضة اإلاغض وػٍغ

)  APOEلللالط مً مـاهغ الازخالًاث الجُيُت. كلى ؾبُل اإلاشا٘، جغجبؽ الؼٌغة ؤخاصًت الِاكضة في ظحن 

 هاًمغ . ( باهسٌاض زؼغ ؤلاصابت بمغض الؼ  Eصمُم البروجحن الصخمي 
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لُىجُضاث )  لُىجُض واخض صون ؤي ُُىص كلى الترصص. ًسخلٍ  SNVاإلاخوحر ؤخاصي الىٔى  SNV( هى جباًً في هُٔى

ٔائً حي مً هىق ما، ًمً اإلادخمل ؤن ًٖىن  SNVألهه كىضما ًخم آدشاي  SNPكً   SNV SNPفي كُىت مً 

ٔائً حي واخض ًِؽ.   ومم طلٗ، ًةن لُىجُضاث جسخلٍ  SNP ولًٕ ال ًمًٕ جدضًض طلٗ مً  ٌلني ؤن الىُٔى

ا حؿمُت الازخالي الجؿضي  SNVsفي مجمىكت الٖائىاث الخُت. ُض جيشإ  في الخالًا الجؿضًت. ًمًٕ ؤًظ 

لُىجُضاث اإلاٌغصة . جـهغ  لُىجُضاث )كلى ؾبُل اإلاشا٘، الىاظم كً الؿغػان( باؾم حوُحر الىٔى ؤخاصي الىٔى

SNVs ئي . كلى ؾبُل اإلاشا٘، كىض جصمُم باصئاث جٌاكل البىلُمحراػ بشٖل شائم في الدصخُص الجٍؼ

بي الٌحروس ي ؤو الخمع الىىوي في  اإلادؿلؿل للٕشٍ كً الٌحروؾاث، ُض ًدخىي الخمع الىىوي الٍغ

 .SNVs (Liu J 2014)كُىت مٍغع واخضة كلى 

الترمحز في الجُىاث، ؤو مىاػّ هحر الترمحز، ؤو في  طمً حؿلؿالثالخلضص الشٕلي وخُض الىٖلُىجُضُض ًِم 

شٖا٘ صازل حؿلؿل الترمحز ال ٌوّحر بالظغوعة حؿلؿل ألاخماض ألامُيُت في ألا اإلاىاػّ بحن الجُىاث. حلضص 

 ألن لٖل خمع ؤمُني ؤٓثر مً شٌُغة وعازُت جِىم بدشٌحره. البروجحن الىاجج

، غمؼة، مىاػّ الجُىاث هحر اإلااإلاغمؼة حؿلؿل الجُىاثمىاػّ  في خىاظضُض ج وخُض الىٖلُىجُض حلضص ألاشٖا٘

 . ؤو في اإلاىاػّ بحن الجُىاث 

اإلاتراصًت كلى حؿلؿل  SNPsمتراصًت وهحر متراصًت. ال جازغ  SNPsفي مىؼِت الترمحز بلى هىكحن:  SNPsجىِؿم 

 . ل ألاخماض ألامُيُت للبروجحنهحر اإلاتراصًت حؿلؿ SNPsالبروجحن، بِىما حوحر 

ل هحر اإلاىظىصة في مىاػّ جغمحز البروجحن جازغ كلى الغبؽ الجُني ؤو اعجباغ كامل اليسخ ؤو  اثىجُضُالىٔى

بي هحر اإلاشٌغ. ٌشاع بلى الخلبحر الجُني اإلاخإزغ بهظا الىىق  جضهىع الغها اإلاغؾا٘ ؤو حؿلؿل الخمع الىىوي الٍغ

ض ًٖىن في اإلاىبم ؤSNP)حلبحر  eSNPكلى ؤهه  SNPمً   .(Rimoin 2013) و اإلاصب مً الجحن( ُو

 جعبيقاث الخعدد الشكلي وحيد الىكليىجيد

لُىجُضاث جمشُلي في مىؼِت مً الجُىىم مم ازخال٘ جىاػن  SNPكالمت  كباعة كً حلضص ؤشٖا٘ ؤخاصي الىٔى

لحن ؤو ؤٓثر( مٌُضة في صعاؾاث اعجباغ  SNPs. حلض كالي الاعجباغ ) الاعجباغ هحر اللشىائي لؤللُالث في مُى

SNP  ًللجُىىم الٖامل، خُض ًخم الخىمُؽ الجُني إلائاث آلاالي مSNPs .كبر الجُىىم بإٓمله 



 
 

22 
 

عؾم زغائؽ الىمؽ الٌغصي : ًمًٕ ججمُم مجمىكاث مً ألالُالث ؤو حؿلؿالث الخمع الىىوي بدُض 

 جبؼت.الٌغصي مً جدضًض اللضًض مً حلضص ألاشٖا٘ اإلاغ  SNPًخمًٕ 

(، وهى مصؼلح ٌؿخسضم في كلم الىعازت الؿٖاهُت، بلى اعجباغ هحر كشىائي LDٌشحر ازخال٘ الخىاػن )

لحن ؤو ؤٓثر، ولِـ بالظغوعة كلى هٌـ الٕغومىؾىم. ٌشحر بلى ؿاهغة جمُل ؤن ًخم جىعٍض  لؤللُالث في مُى

ا. ًمًٕ ؤ SNPؤلُل  مً  ن جخإزغ صلىبت الخللم بمللمحنؤو حؿلؿل الخمع الىىوي اإلاخِاعبحن في الجُىىم مل 

 :بحن كىامل ؤزغي مشل

 الخِؿُم الؼبِي للؿٖان 

  ،ُب ٔاهذ اإلاؿاًت ؤٓبر، ٔلما اهسٌع ملض٘ بكاصة التٓر اإلاؿاًت بحن ألاشٖا٘ اإلاخلضصة ألاشٖا٘ ٔلما 

 LD (Rimoin 2013)ػاص و 

ُت ؤٓثر هضعة في  SNPؤلُل هىاْ ازخالًاث بحن البشغ، لظلٗ ُض ًٖىن  الشائم في مجمىكت ظوغاًُت ؤو كُغ

ؤصوى جغصص ؤلُل في  - SNPsمجمىكت ؤزغي. طمً مجمىكت ؾٖاهُت، ًمًٕ جسصُص جىاجغ ؤلُل زاهىي لـ 

مىطم لىخف في مجخمم ملحن.  هظا هى ببؿاػت ؤُل جغصصًً مً ألالُل لخلضص ألاشٖا٘ ؤخاصي 

لُىجُضاث.  الىٔى

ت،  ا ظضًضة في جدلُل الهُأل الؿٖاهُت في ألاهىاق ألاُل صعاؾت.    باؾخسضام مم هظه اإلالًغ
 
ػىع الللماء ػُغ

جِىُاث الخجمُم، ًخم جسٌُع جٖلٌت الخدلُل بشٖل ٓبحر. هظه الخِىُاث كلى حؿلؿل مجخمم ما في كُىت 

ت ال  مً حؿلؿل ٔل ًغص صازل اإلاجخمم بىٌؿه. مم ؤصواث اإلاللىماجُت الخٍُى
 
جضًضة، هىاْ مجملت بضال

بمٖاهُت للخدُِّ في بيُت الؿٖان وجضًّ الجُىاث وهجغة الجُىاث مً زال٘ مغاُبت جغصصاث ألالُل صازل 

ىالث، هىاْ بمٖاهُت للجمم بحن مؼاًا  وكالماث الِمغ الصىاعي  SNPsالؿٖان بالٖامل. مم هظه البروجٔى

 .  (Rimoin 2013) الصوحرة

 SNPيت أهم

ًمًٕ ؤن جازغ الازخالًاث في حؿلؿل الخمع الىىوي للبشغ كلى ٌُُٓت جؼىع البشغ لؤلمغاض والاؾخجابت 

ت واللِاخاث واللىامل ألازغي.   إلاؿبباث ألامغاض واإلاىاص الُٕمُائُت وألاصٍو
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ت، والؼب الشغع SNPsحلض  ا للؼب الصخص ي .  حشمل ألامشلت ألابدار الؼبُت الخٍُى ت ؤًظ  ي، وكلم طغوٍع

 .(Yunping Lei 2014) الىعازت الضوائُت، وؾببُت اإلاغض، كلى الىدى اإلابحن ؤصهاه

 في علم الىزاثت الدوائيت  SNPجأثير 

ت اإلاسخلٌت.    ًمًٕ ؤن جٖىن  لىجاًض مم اؾخِالب ألاصٍو ػٌغاث، مشل  SNPجغجبؽ بلع ؤشٖا٘ الىُٔى

مي ؛ ًمًٕ ؤن ًاصي مشل هظا الخوُحر في اليشاغ الخظي، والتي ًمًٕ ؤ ن جصبؽ ؤو حلؼػ اليشاغ ألاهٍؼ

مي بلى اهسٌاض ملضال    ث الخمشُل الوظائي للضواء.  ألاهٍؼ

مجمىكت واؾلت مً ألامغاض التي جصِب ؤلاوؿان مشل الؿغػان، ألامغاض اإلالضًت ) ؤلاًضػ، الجظام، 

ُت وؤمغاض ؤزغي ٓشحرة مم حلضص ألاشٖا٘ اإلاسخلٌت التي ًمًٕ ؤن التهاب الٕبض، الخ( اإلاىاكت الظاجُت، اللصب

 . (Rimoin 2013) ًخم خؿب طاث الصلت كلم الصُضلت الجُني ؤهضاي للالط اإلاسضعاث

 SNPهىعيت ألامساض التي حظببها 

 SNPsغاض اإلالِضة، ال حلمل الٌغصي في مغض مىضلي، كلى الغهم مً ؤهه باليؿبت لؤلم SNPُض ًدؿبب 

ألازغي إلؿهاع خالت مغطُت ٓما لىخف في هشاشت اللـام .   SNPsحلمل بالخيؿُّ مم  وبهمابشٖل ًغصي، 

ٔان ؤخض ؤولى الىجاخاث في هظا اإلاجا٘ هى اللشىع كلى ػٌغة ؤؾاؾُت واخضة في اإلاىؼِت هحر اإلاشٌغة مً 

APOC3  ظحن صمُم البروجحن الصخمي(C3الظي ًغج ) بؽ بمساػغ ؤكلى لئلصابت باعجٌاق شخىم الضم

( همؽ ؿاهغي ًمًٕ مالخـخه ؤو ًمًٕ SNPsض )ُجٖلُى ن ًٖىن لجمُم ؤهىاق الىًمًٕ ؤ وجصلب الشغاًحن. 

في اإلاىاػّ هحر اإلاشٌغة زؼغ ؤكلى لئلصابت  وخُض الىٖلُىجُض ـهغ حلضص ألاشٖا٘. ًؤن ًاصي بلى مغض

ض جازغ كلى بيُت الغه هحر  SNPsُابلُت ؤلاصابت باألمغاض.  ًمًٕ ؤن حوحر كلى  ا اإلاغؾا٘بالؿغػان،  ُو

ا مؿخىي الخلبحر كً الجحن، مشل   .(Rimoin 2013) الخلبحر كً مىطم الؿمت الٕمُت eQTLاإلاشٌغة ؤًظ 
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 العىامل اإلاؤثسة على اطخقالب حمض الفىليك 

  SNPsحلضص شٕلي وخُض الىٖلُىجُض  28جم جىمُؽ مع الٌىلُٗ ظحن مؿاولت كً اؾخِالب خ 12هىاْ 

 :وصعاؾتها بما في طلٗ

FR1, FR2,SCF19M1,TCN2,MTR,MTHFD,MTRR,MTHFR,SHMT1,NOS3,CBS. 

ٔاللىامل البُئُت :جىا٘و مٕمالث الٌىالث ،    في مؿاع اؾخِالب الٌىالث ،هىالٗ اللضًض مً اللىامل اإلاازغة 

 Yunping) ) مظاصاث الصغق ، مظاصاث الظهانبكؼاء الضواء ُبل وؤزىاء الخملو   (GDM)وؾٕغي الخمل 

Lei 2014). 

ِا لخصيٍُ اللىامل اإلاؿاكضة البُئُت .بجم  ت وازخال٘ الخىاػن ًو  ظغاء  ازخباعاث مغاُبت الخالت ألابٍى

اهسٌاض مؿخىي خمع الٌىلُٗ وؾٕغي  مم  MTHFR 677>Tًخٌاكل الىمؽ الجُني : ًٖاهذ الىدُجت

ض مً خضور اللُىب اللصبُت. مم ؾٕغي الخمل    MTHMاإلالغوي باؾم   MTRًخٌاكل  الخمل ، مما ًٍؼ

ذ كلى البشغ مؿاهمت الٌىالث  مما ٌلؼػ مساػغ اللُىب اللصبُت. ُُمذ اللضًض مً الضعاؾاث التي ؤظٍغ

 اللصبُت.والجُىاث اإلاغجبؼت بدمع الٌىلُٗ في خضور اللُىب 

 BHMT 716G.Aبُئي  بحن كضم وظىص مٕمالث خمع الٌىلُٗ مم   –ًظا كلى جٌاكل وعاسي جم اللشىع ؤ

 وخضور اللُىب اللصبُت. MTR501A>Gوبحن 

حر اللالط ألامشل والصخص ي  ئُت و الجىُيُت  لهظه اللملُت ؤمغا خُىٍا لخًى ٌلض الٌهم اإلاتزاًض لؤلؾـ الجٍؼ

 .(Yunping Lei 2014) لؤلمهاث ؤزىاء الخمل 

باث طاث الصلت هخائج مٌُضة ؤٓثر بٕشحر مً مٕمالث خمع الٌىلُٗ مشل خمع الٌىلُيُٗ في  غ اإلآغ جًى

 ووظىص اإلاُدُىهحن في ػٌغاث هـام اشخِاَ الولِؿحن . خالت هِص الٌىالث ؤو في خالت الؼٌغاث 

اصة زؼغ ؤلاصابت بالؿغػان، هىالٗ اللضًض مً مصاصع الِلّ بشإن  مٕمالث خمع الٌىلُٗ هى اخخما٘ ٍػ

اصة خمع الٌىلُٗ صازل زالًا  باإلطاًت  ُلت الخمع الىىوي .الجىحن مما ًاصي الى حوحراث في مشلظلٗ ٍػ
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، كلى الغهم مً هجاخها في الصخت اللامت في اللضًض مً ًان اإلإمالث الشاملت لجمُم اليؿاء الخىامل 

 ال جسلى مً كىاُبه الوحر مِصىصة. البلضان ، ُض

ًجب ؤن حلمل الجُىاث التي جىـم ألاوشؼت اإلاىعًىلىظُت اإلاسخلٌت بشٖل حلاووي ، حشمل هظه ألاوشؼت 

مىث الخالًا اإلابرمج ، هجغة زالًا الِمت اللصبُت، ؿهاعة الخالًا اللصبُت ، ظؼء مً الخُىغ اللصبُت 

 ء كىض هِاغ الاهدىاء الـهغي في ألاهبىب اللصبي الىامي.الضُُِت للهُٖل الخلىي الِمي ، والاهصىا

ت في الخضور ؤزىاء الخؼىع الجىُني، ًٌشل اهالَ ألاهبىب اللصبي وجؼىع  اطا ًشلذ هظه الالُت الخىمٍى

 الجىحن .

 اللىامل الوظائُت لؤلم حؿهم بشٖل ٓبحر في اإلاؿبباث  اإلالِضة ألمغاض اللُىب اللصبي.

ماث ألاشٖا٘ الىؿٌُُت ث  لشٕلي وخُض الىٖلُىجُضا خلضصالؿبب ًٌمًٕ ؤن  ت في كملُت لؤلهٍؼ اإلاشآع

 .(Yunping Lei 2014) الخمشُل الوظائي للٕغبىن الىاخض بىاؾؼت خمع الٌىلُٗ

الخجاعب ؤؿهغث  .جىا٘و خمع الٌىلُٗ صوعا مهما في الخلبحر اإلاـهغي للؼٌغاث في اؾخِالب الٌىالث ًللب 

ذ كلى اليؿاء الالحي حلغطً للخمل اإلاخإزغ بدضور كُىب كصبُت ؤن جىا٘و مٕمالث هظائُت  التي ؤظٍغ

ومجمىكت مً الٌُخامُىاث اإلاخظمىت خمع الٌىلُٗ زال٘ ًترة ماخ٘ى الخمل ؤصي الى اهسٌاض ؤعبلت 

با في زؼغ الخٕغاع.  ؤطلاي جٍِغ

ت التي حلمل ٓمظاصاث لخمع الٌىلُ م جىا٘و ألاصٍو مُخىبٍغ ًمًٕ ؤن ًظاكٍ و الٖاعباماػبحن   ٗ مشل التًر

 مً زؼغ ؤلاصابت باللُىب اللصبُت .

 باإلطاًت لللىامل البُئُت الؿابِت هىالٗ مجمىكت مً اللىامل اإلاىاكُت اإلاازغة :

 .الاؾخجاباث اإلاىاكُت لؤلم التي جازغ كلى هِل الٌىالث وبالخالي ًمًٕ ؤن جازغ كلى الخؼىع الجىُني 

 مً ؤمهاث ؤهجبن ؤػٌا٘ مصابحن بلُىب 75ىص ؤظؿام مظاصة طاجُت إلاؿخِبالث الٌىالث في وظ %

 كصبُت.
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  ألاظؿام اإلاظاصة الظاجُت لؤلم التي جغجبؽ بمؿخِبالث الٌىالث ،وبالخالي جمىم امخصاص خمع

ت اإلاؿتهضًت ّ الخالًا الـهاٍع    .(Yunping Lei 2014)  الٌىلُٗ صازل الخالًا كً ػٍغ

 اطخقالب حمض الفىليكجأثير العىامل الىزاثيت على 

ىا وصخخىا وازخُاعاجىا الوظائُت   في خُاجىا، وجازغ كلى شٖلىا وؾلٓى
 
 ٓبحرا

 
جللب الجُىاث الىعازُت صوعا

حن واخض وعهم صوع الجُىاث الخاؾم في ؤلاصابت ببلع ألامغاض طاث اإلايشإ الجُني ألاخاصي )ظ ُاجُت.والخ

مؿاو٘ كً اإلاغض(، ًةن اللضص ألآبر مً ألامغاض اإلاؼمىت ٓإمغاض الِلب والشغاًحن والؿٕغي مً الىمؽ 

ٔالخوظًت وؤؾلىب الخُاة والبِئت.  هظه   باللىامل الخاعظُت 
 
الشاوي وملـم ألامغاض الؿغػاهُت، جخإزغ ٓشحرا

اإلاغض هدُجت اللاصاث الصخُت الؿِئت ؤو  اللىامل جازغ في  حلبحر هظه الجُىاث كً هٌؿها ؾىاء بةخضار

ا  ًت مً ٓشحر مً هظه ألامغاض. باللٕـ بالُى

مؤهكمل  (MTHFR) ًىـم ظحن ل خمع Methylenetetrahydrofolate reductase  ٍؼ ، الظغوعي لخدٍى

 .الظي ٌؿخؼُم الجؿم الاؾخٌاصة مىهMTHF-5   الٌىلُٗ بلى شٖله الٌلا٘ مُصُل ًىالث

باث مهمت في الخلُت كبر كملُت اإلاُصُلتًِىم اإلاُدُل ًىال  ،  methylationث بةكؼاء ػمغة اإلاُدُل لصىم مٓغ

ُب ا ت للملُت جٓغ  .في الخلُت بشٖل مىاؾب DNA لـ هظه اللملُاث طغوٍع

م ن ؾىء كمل ب لى ب، وكضم اؾخِالب خمع الٌىلُٗ اعجٌاق الهىمىؾِؿدئحن في الضم ًاصي بلى MTHFRؤهٍؼ

ا ؛ و الشٖل الٌلا٘ ت والؿٕخاث ٍػ صة وؿبت خضور ؤمغاض الِلب وظلؼاث الؿاَ والصمامت الغئٍى

ظهاض اإلاخٕغع، والظي ًدضر بؿبب اوؿضاص طاًت بلى مشأل الخمل و حشىهاث ألاظىت وؤلا بالضماهُت. 

ؤوكُت اإلاشُمت بسثراث صوحرة حلُّ وص٘ى الضم للجىحن. هظا كضا كً اإلاشأل اللصبُت والىٌؿُت الىاظمت 

 ..اللصبُت للهىمىؾِؿدئحن وهِص حشُٕل الىاُالث اللصبُت كً الؿمُت

م لؼٌغة بن وؿبت ا  لٖىنها مىعوزت مً  %40 ـ بحن الىاؽ جصل ل  MTHFRفي ؤهٍؼ
 
وهىاْ هىكحن للؼٌغة جبلا

، والىىق آلازغ مىعوزت  Heterozygousؤخض الىالضًً ؤي مخسالٌت ألامشاط )
 
 وؤُل ؤكغاطا

 
(وهي ؤزٍ طغعا

ض حؿبب مشأل صخُت زؼحر Homozygousًً ؤي مخمازلت ألامشاط )مً ٓال الىالض  ُو
 
 ة( وهي ؤٓثر طغعا

(Martínez de Villarreal L 2002). 
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 بالشكل الصحيح  حمض الفىليك ثاز الظلبيت الىاحمت عً عدم اطخقالبآلا

 ( الخمل الصوحرSGA)  

ت اللاشغة، الظي ٌلغي بىػن الىالصة ؤُل مً ال دت اإلائٍى ٓبحرة في الٌترة  مغاطت ووًُاثًتراًّ بشٍغ

ائُت  .اإلادُؼت بالىالصة ا ؾىي كضص ُلُل مً الاؾتراجُجُاث الُى  ُ  SGAًخإزغ همى الجىحن و  . وال ًىظض خال

ىا٘و الوظائي والخالت، بلضص مً اللىامل بما في طلٗ الخصائص الاظخماكُت والضًمىهغاًُت لؤلم ، واإلاخ

 .(Englund-Ögge, et al. 2018) جُىاثوال

وزالزت ؤشٖا٘ مخلضصة  FASباليؿبت لـ  SGAلىخـذ جٌاكالث ٓبحرة بحن اإلاوظًاث الجُيُت ًُما ًخللّ بـ 

ا مً الٌغوَ اإلاسٌٌت في اخخما٘ ؿهى  FASللجُىاث إلاؿاع الخمشُل الوظائي للٕغبىن الىاخض. ؤؿهغ  ا كام 
 
ع همؼ

SGA  بحن مجمىكاث الىمؽ الجُني في هحر مؿخسضميFAS ض مً البدض الؾخِصاء . و هىاْ خاظت بلى مٍؼ

مضي جإزحر الازخالًاث في بظمالي مضزى٘ الٌىالث )مً اإلاصاصع الوظائُت ومً الوظاء واإلإمالث الوظائُت( كلى 

ؼ ألابدار اإلاؿخِبلُت كلى ٌُُٓت ُُام اإلااشغ  ت للٌىالث ، هظا الخٌاكل. ًجب ؤن جٓغ في هِاغ  FASاث الخٍُى

ت في كملُت الخمشُل الوظائي  ػمىُت ؤزغي )مشل ما ُبل الخمل( وجىا٘و اللىاصغ الوظائُت ألازغي اإلاشآع

 .(Yunping Lei 2014) ، الٖىلحن ، البُىجحن( بالخىؾؽ في هظه الخٌاكالث B12للٕغبىن )

 يكُىب ألاهبىب اللصبي 

ؿبب هِص  ٌُ مًٕ ؤن  في صم اإلاغؤة الخامل بصابت الؼٌل بلُىب  اإلاؿخِلب النهائي لخمع الٌىلُٗ وٍُ

اللمىص الٌِغي، ؤو كلى  وهي مً اإلاشأل الصخُت الخؼحرة التي جازغ ،Neural tube defects ألاهبىب اللصبي

اة ي، ؤو الضمان، باإلطاًت بلى ؤّنها ُض حؿبب الًى  .(Apolline Imbard 2013) الىساق الشٔى

  الضمؤلاصابت بٌِغ 

صاب ألاشخاص بٌِغ الّضم الىاظم كً هِص خمع الٌىلُٗ  ًىجم كً ؤو كضم اؾخِالبه بشٖل ظُض. ٍو

هِص هظا الخمع اهسٌاض في كضص زالًا الضم الخمغاء الالػمت لتزوٍض الجؿم بٕمُاث صخُت مً 

ؼصاص زؼغ بص  . (Liu J 2014) ابت اليؿاء الخىامل ألآسجحن، ٍو

 



 
 

28 
 

  والصة ػٌل مصاب بمخالػمت صاون 

هاث الِخلُِت، خُض ًىلض الؼٌل  لضًه بلع الخإزغ اللِلي  مخالػمت صاون ًهي واخضة مً ؤشهغ الدشىُّ

زة ، وبالغهم مً ؤن زؼغ جؼىع ؤك غاض مخالػمت صاون لِـ باإلطاًت بلى بلع الصٌاث الجؿضًت اإلامحَّ

ض مً زؼىعة هظة  َغض ي لللائلت ؤمىع مً شإنها ؤن جٍؼ
َ
ش اإلا  ؤن كمغ ألام والخاٍع

َّ
ا بشٖل ظُض ، بال مللىم 

 اإلاخالػمت.

شغث في 
ُ
ل/هِؿان في مجلت الوؿِذ ، بحن كضص مً مىالُض ألاػٌا٘ الظًً  19ُاعهذ الضعاؾت ، التي و ؤبٍغ

لاهىن مً ؤمغاض الجهاػ اللصبي و  ش اإلاغض ي للائالتهم.ٌُ  مخالػمت صاون ، بىاء كلى الخاٍع

ض بملض٘ ُض ًصل بلى زمـ ؤطلاي في اللائالث التي  ًىظضوا ؤنَّ زؼغ ؤلاصابت بإمغاض الجهاػ اللصبي ًٍؼ

ظلٗ زؼغ ؤلاصابت  ش مم هظا اإلاغض، ٓو ش مَغض ي مم مخالػمت صاون كنها في اللائالث التي لِـ لها جاٍع لها جاٍع

ا بمخالػمت صاو   ِ ا مم ؤمغاض الجهاػ اللصبي، وطلٗ ًو ًُّ ا مغط
 
س ن ُض جؼاًض بحن اللائالث التي كاهذ جاٍع

ذ كليها الضعاؾت. ظٍغ
ُ
 لللائالث التي ؤ

م ؤلازباث ألا٘و كلى ؤن مخالػمت صاون وؤمغاض الجهاػ اللصبي  لظا اكخبر الباخشىن ؤن هظه الضعاؾت ُجِّضِ

ٔان بلع الخصائص بسصىص ٌُُٓت الخؼىُّ   ع واخخمالُت ؤلاصابت.ًدشاع

الث خمع ماػا٘ ألاػباء بداظت بلى صعاؾت بمٖاهُت الخض مً زؼغ ؤلاصابت بمخالػمت صاو  ّ مّٕمِ ن كً ػٍغ

ض مً الخىطُذ لآللُت التي اؾدىض كليها الغبؽ بحن مخالػمت صاون : “الٌىلُٗ  بالغهم مً الخاظت بلى اإلاٍؼ

 ؤن هخائج هظه ال
َّ

٘ الدؿائالث خى٘ بمٖاهُت الخض مً زؼغ وؤمغاض الجهاػ اللصبي، بال ض مً ُملضَّ ضعاؾت ُجٍؼ

الث خمع الٌىلُٗ ّ مّٕمِ  .(James A 2011) ؤلاصابت بمخالػمت صاون كً ػٍغ

  اعجٌاق ملض٘ خضور الجلؼاث وألامغاض الِلبُت 

. و ى ؾخِالب اللخال  زاهىي  ع ؤمُني ًيخجه الجؿم ٓىاجج(  هى خمHomocysteineالهىمىؾِؿخحن )
 
م كاصة

 الخمىض ألامُيُت هي مىاص جيخج بشٖل ػبُعي ، و حلخبر حجغ ألاؾاؽ في ٔل بغوجِىاث الجؿم.
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 بلى مُشىهحن )
 
( ) و هي خمىض ؤمُيُت cysteine( و ؾِؿخِئحن )methionineًخدّى٘ الهىمىؾِؿخحن ُٓمُائُا

. و ٌؿخسضم هظا الخدّى٘ 6و ًُخامحن ب 12ًُخامحن ب ( و folic acidمشابهت له( بمؿاكضة خمع الٌىلُٗ )

ّ حؿلؿل صُُّ لخؼىاث ملُىت.  ماث ( و ًدضر كً ػٍغ ئاث الىؾُؼت ) حؿمى باإلهٍؼ مجمىكت مً الجٍؼ

لظلٗ ، ًةن هِص هظه الٌُخامُىاث في الجؿم ؾُلُّ كملُت الخدى٘ الؼبُلُت للهىمىؾِؿخِئحن. باإلطاًت 

ماث( ًةن كملُت الخدى٘ لً جخم. مما لظلٗ ، بطا خصل ؤي ُصىع في كم ئاث الىؾُؼت ) ؤلاهٍؼ ل الجٍؼ

ٔاًُت  .(Rimoin 2013) ٌؿبب جغآم الهىمىؾِؿخحن في الضم ألن كملُت جدؼُمه بؼُئت و هحر 

 إلاُل الضم للخسثر بصىعة مٌغػت
 
. و ًمًٕ و جاصي اإلاؿخىٍاث اإلاغجٌلت للهىمىؾِؿخِئحن في الضم ؤًظا

ت للظلت  ض مً طلٍ جضًّ الضم. و مىه ًةن هِص التروٍت الضمٍى ت صازل الشغاًحن ؤن جٍؼ للجلؼاث الضمٍى

ت للضمان جاصي لخضور الؿٕخت الضماهُت  Li, et) الِلب جاصي لخضور هىبت ُلبُت ، و هِص التروٍت الضمٍى

al. 2016). 

  خاالث ؤلاظهاض اإلاخٕغع  

اصة مساػغ ؤلاظهاض اإلابٕغ. وظضث صعاؾت   ؤشاعث بلع الضعاؾاث بلى ؤن هِص خمع الٌىلُٗ ًغجبؽ بٍؼ

ضًىن في كام  ؤن اليؿاء طواث مؿخىٍاث خمع الٌىلُٗ اإلاىسٌظت لضيهً زؼغ  2002ؤظغاها باخشىن ؾٍى

 .متزاًض بشٖل ملخىؾ لئلصابت باإلظهاض اإلاخإزغ بدشىهاث الٕغومىؾىماث 

بلى بطلاي ُضعة الجؿم كلى امخصاص خمع الٌىلُٗ،  MTHFRي الؼٌغاث في ظحن ًمًٕ ؤن جاص

اصة زؼغ ؤلاظهاض، ولًٕ ملـمها وظض ؤن الجحن  MTHFRواعجبؼذ بلع الضعاؾاث بؼٌغاث الجُىاث   بٍؼ

 في الدؿبب في ؤلاظهاضلىخضه 
 
 عئِؿُا

 
 .(Field, et al. 2014) لِـ كامال

 اض هقص حمض الفىليك أعس 

اصة في ملض٘ طغباث الِلب ، ًِضان الشهُت وهِص الىػن ،  الخلب ، شِب الشلغ ، الخلب ، الظلٍ ، ٍػ

 آخئاب ، زضع ووزؼ في الُضًً والِضمحن .
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 أطباب هقص حمض الفىليك 

 الىـام الوظائي: 

ص وألاعػ البني، ًةن لم جدىا٘و ًىظض خمع الٌىلُٗ في اللضًض مً ألاهظًت مشل الِغهبُؽ والباػالء والخم

لخبر هِص خمع الٌىلُٗ الوظائي  هظه ألاهىاق مً ألاػلمت باهخـاٍم ًِض جصاب بىِص خمع الٌىلُٗ. َو

ا بحن الىاؽ.  ألآثر شُىك 

 ؾىء الامخصاص: 

دضر هظا  ا كلى امخصاص خمع الٌىلُٗ بٌاكلٍُت ٓما ًيبػي. ٍو في بلع ألاخُان ال ًٖىن ظؿمٗ ُاصع 

 غاباٍث جصِب الجهاػ الهظمي.بؿبب اطؼ

 الخب٘ى اإلاٌغغ: 

ٍٍ في الٕبض ؤو مشأٍل في الٕلى ًِض جٌِض خمع الٌىلُٗ مً ظؿمٗ بن ٓىذ جدب٘ى  ا بخل بن ٓىذ مصاب 

 بشٍٖل مخٕغٍع.

ت  : ألاصٍو

ت  ت مً ٓمُت خمع الٌىلُٗ في الجؿم ؤو جصلب كلُه امخصاصه، ومنها ألاصٍو جِلل بلع ألاصٍو

 لصغق وهحرها. لظا ًجب كلى ػبِبٗ اإلاسخص عصض وؿبت الخمع بشٍٖل صائٍم.اإلاؿخسضمت للالط ا

 الخمل: 

 ؤٓبر مً 
 
ُب الخمع الىىوي للؼٌل، لظا ًخؼلب ظؿم الخامل ٓمُت بط ًضزل خمع الٌىلُٗ في جٓغ

ا إلصابت الخامل بىِص الٌىلُٗ الظي ًازغ بشٍٖل ٓبحرٍ   اإلالخاص. ًصٍ ألاػباء الٌىلُٗ اإلاصىم ٓبضًٍل وججىب 

 زماعه وجٖىن الىدُجت هحر مغطٍُت.كلى الجىحن، بال ؤهه وفي بلع ألاخُان ال ًاحي الضواء 
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 : ألامغاض

 بلى هِص خمع الٌىلُٗ وحشمل )مغض ٓغون، 
 
جازغ بلع ألامغاض كلى الجهاػ الهظمي ماصًت

 الاطؼغاباث الهظمُت، ؤهىاق ملُىت مً الؿغػاهاث، مشأل في الٕلى جخؼلب الوؿُل الٖلىي(

 : الىعازت

صىم بلى شٖله الِابل ًسلّ الىاؽ بؼٌغٍة وعازٍُت حلَى الجؿم كً جدىٍل خمع الٌىلُٗ الوظائي واإلا

 لالؾخسضام.

(Sunil Mathur 2017) 

 حظاطيت  حمض الفىليك 

ُٗ زال٘ اإلاغاخل جىصح ؤخضر ألابدار الؼبُت بخجىب جىا٘و الخامل إلإمالث هظائُت هىُت بدمع الٌىل

اصة مساػغ ملاهاة الغطم مً الخؿاؾُت.  لٍؼ
 
 النهائُت للخمل، ججىبا

جىا٘و مٕمالث هىُت بدمع الٌىلُٗ زال٘ ألاشهغ ألاولى مً الخمل مهم للخض مً زؼغ خضور  ؤي ؤن 

ض مً مساػغ   كُىب ألاهبىب اللصبي، ولًٕ اؾخمغاع جىا٘و هظه اإلإمالث في مغاخل الخِت مً الخمل، ًٍؼ

ت مً الخؿاؾُت.  ملاهاة الظٍع

ُض ًخدؿـ الىاؽ الظًً ٌلاهىن مً ؤهىاق الخؿاؾُت مً مٕمالث خمع الٌىلُٗ. مً كالماث الخدظًغ 

 الؼٌذ الجلضي ، الخٕت ، الاخمغاع ،صلىبت في الخىٌـ . مً جٌاكالث الخؿاؾُت ما ًلي:

ختى جصبذ آلازاع  12-خامحن بًمًٕ ؤن ًدؿبب الاؾتهالْ اللالي لخمع الٌىلُٗ في حجب آزاع هِص ًُ

 ما ًمًٕ كالط هظا بإزظ مٕمل ًدخىي كلى 
َ
في اإلاائت مً الُِمت  100اللصبُت هحر ُابلت لللالط. وكاصة

ُخامحن ب  .(Zinck, de Groh and MacFarlane 2015) 12-الُىمُت لّٖل مً خمع الٌىلُٗ ًو
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 ىليك الجسعت اليىميت مً حمض الف

 ظغكت البالوحن اإلالخاصة لٌِغ الضم الطخم ألاعوماث:

ا. ًمًٕ اؾخمغاع جىاوله ختى شٌاء ألاكغاض  1  ُ ا، مغة ًىم  ً ا ؤو جدذ الجلض ؤو وعٍض  ُ ا ؤو كظل ملُوغام، ًمىٍ 

ت لىِص الٌىلُٗ وؤمغاض الضم. ٍغ  الؿٍغ

 ظغكت البالوحن اإلالخاصة لىِص خمع الٌىلُٗ:

ا.مُٕغوهغام، ًم 800 – 400  ُ ا، مغة ًىم  ً ا ؤو جدذ الجلض ؤو وعٍض  ُ ا ؤو كظل  ىٍ 

 :الجغكت اإلاىاؾبت لخمع الٌىلُٗ للخامل

ُما  ، ًو
 
بّن الجغكت اإلاؼلىبت مً خمع الٌىلُٗ لجمُم اليؿاء في ؾً ؤلاهجاب هي ؤعبلمئت مُٕغوهغام ًىمُا

 :ًإحي الجغكت اإلاؼلىبت زال٘ ًتراث الخمل

 ُبل الخمل وفي الشالزت شهىع ألاو 
 
ٌظل جىا٘و ُغابت ؤعبلمئت مُٕغوهغام ًىمُا ًُ  .لى مىه 

 
 
 .مً بضاًت الغابم وختى نهاًت الخاؾم ُغابت ؾخمئت مُٕغوهغام ًىمُا

 
 
ٌظل جىا٘و زمؿمئت مُٕغوهغام ًىمُا ًُ  .زال٘ ًترة الغطاكت الؼبُلُت 

ض الجغكت اإلاؼلىبت مً هظا الخمع ٔىظىص ش كائلّي  في بلع الخاالث ًيبػي ؤن جٍؼ ت، جاٍع ُّ  ًُه كُىب زلِ

 بخىؤم ًجب ؤن جخظاكٍ 
 
 كىضما جٖىن خامال

 
ت مظاصة للصغق، وؤًظا ٔاهذ اإلاغؤة جدىا٘و ؤصٍو ظلٗ بطا  ٓو

 .الُٕمت التي ًخم جىاولها

 :الغطم

ا. 0.1  ُ ا، مغة ًىم  ً ا ؤو جدذ الجلض ؤو وعٍض  ُ ا ؤو كظل  ملُوغام، ًمىٍ 
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 الجغكت ألاولُت:

ا 1  ُ ا ؤو كظل ا. ملُوغام، ًمىٍ   ُ ا، مغة ًىم  ً  ؤو جدذ الجلض ؤو وعص

 ؾىىاث: 10بلى  1مً 

ا 0.4 – 0.1  ُ ا، مغة ًىم  ً ا ؤو جدذ الجلض ؤو وعٍض  ُ ا ؤو كظل  .ملُوغام، ًمىٍ 

(WHO 2016) 

 فسط الجسعت مً حمض الفىليك 

ا ؤي آزاع ظاهبُت ؤو ؤطغاع، كلى الغهم مً ؤن ألاشخاص الظًً ًدىاولىن خمع الٌىلُٗ ال ًالخـىن ك مىم 

 .لًُِٗض ًىاظه البلع هظه الاطغاع ؤزىاء جىاولهم خمع الٌى 

اصة زؼغ ؤلاصابت بؿغػان الِىلىن ؤو   مً خمع الٌىلُٗ بلى ٍػ
 
ُض ًاصي جىا٘و مؿخىٍاث كالُت ظضا

 اإلاؿخُِم.

ت التي ال جدخاط بلى وصٌت ػ خمع الٌىلُٗ ًخٌاكل شمل طلٗ ألاصٍو ت َو بُت والٌُخامُىاث مم ألاصٍو

 واإلإمالث الوظائُت ألازغي واللالظاث اللشبُت.

ا كلى الجغكت التي جدىاولها، بطا ٓىذ  ًدخىي خمع الٌىلُٗ كلى جصيٌُاث ؤمان مسخلٌت للخمل، اكخماص 

ا ؤزىاء الخمل  جدىا٘و خمع الٌىلُٗ بالِضع اإلاىص ى به للمْغ وخالخٗ، ًةن خمع الٌىلُٗ ؾُٖىن آمى 

 ؤي كُىب زلُِت. ألهه ال ٌؿبب

ومم طلٗ ، بطا ٓىذ جدىا٘و ٓمُت ؤٓبر مً خمع الٌىلُٗ مما ًىصح به كاصة للمْغ وخالخٗ، ًةن 

 .(WHO 2016) اإلإمالث لِؿذ آمىت ؤزىاء الخمل

 اطخيخاحاث البحث وجىصياجه

اث  تالؼبُت والٌلالُت الضوائُ مً الظغوعي بكاصة جُُِم اإلاماعؾاث بشٖل صوعي ، خُض ُض جخدضي الىـٍغ

. مشا٘ كلى طلٗ هى اإلامغاؾاث الؼبُت اإلالخمضة مىظ كِىص والبدىر ألاخضر ألاصلت التي اؾدىضث بليها
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مُٕغوهغام( مً خمع الٌىلُٗ لليؿاء  4000ملى ) 4اإلاماعؾت الِضًمت للِىص مً الؼمً للخىصُت بمٕمل 

 ( ؤزىاء الخمل. NTDلصبي اإلاخٕغع )اإلالغطاث لخؼغ ؤلاصابت بلُب ألاهبىب ال

ت كشىائُت في كام  ٍغ بال ؤن ملـم الضعاؾاث بلضها . 1991اؾدىضث هظه الخىصُت بلى هخائج ججغبت ؾٍغ

جِلُل ٔل مً اإلاساػغ ألاولُت واإلاخٕغعة  ٔاًُت ظضا فيمُٕغوهغام مً خمع الٌىلُٗ  800-400 ؤن  ؤٓضث

  .NTDsألمغاض 

ُُمت  لخالي للملُت الخمشُل الوظائي لخمع الٌىلُٗ ؤزىاء الخمل بلى ؤنٌشحر الٌهم اباإلطاًت لظلٗ 

حشحر الضالئل الخضًشت بلى ؤن مٕمالث و  .لىم 1 الامخصاص اللـمى لخمع الٌىلُٗ اإلاؿِلب في ألاملاء هي

اًت مً تؤٓثر ًلالُ لِؿذملى  4خمع الٌىلُٗ   اإلاخٕغعة.  NTDsمً الجغكاث اإلاىسٌظت للُى

بإن الىُذ ُض خان لؤلػباء إلكاصة ًدص اكخماصهم كلى هظه الخىصُت التي كٌا كليها  وبالخالي ، هىص ي

ا لجمُم اإلاغض ى بالتزامً مم  800-400الؼمً والىـغ في اؾخسضام الخىصُاث الخالُت مً   ُ مُٕغوهغام ًىم

 جُُِم خالت خمع الٌىلُٗ لضي ألامهاث.

غي اإلاؿخسضم لل ى٘ الؿٍغ اإلاخٕغع  NTDالط اليؿاء اإلالغطاث لخؼغ ؤلاصابت بـ ًجب الىـغ في حوُحر البروجٔى

ى لُلٕـ الخاظت الٌح  خمع الٌىلُٗ لضيها. ٌُُٓت اؾخِالب لىظُت الٌغصًت للمغؤة للٌىالث بىاء  كلى خالت ًز

ا ، ًخم وصٍ مٕمالث خمع الٌىلُٗ بجغكاث كالُت لجمُم اليؿاء اإلالغطاث للخؼغ، صون جُُِم   ُ خال

حزاث خمع الٌى  ٌُُٓت اؾخِالب الٌىالث ٓجؼء مً الغكاًت  RBCلُٗ. هِترح ؤن ًِىم ألاػباء بُِاؽ جٓغ

صٌىن اإلاؿخىي الظغوعي مً مٕمالث خمع الٌىلُٗ الٌغصًت للمغؤة  الاخخُاظاثو الغوجُيُت ُبل الخمل ٍو

 . NTD الـ  الٌىالث اإلاشلى للىُاًت مًآحز ، بهضي جدُِّ جغ 

اث اإلاىاؾبت مً خمع الٌىلُٗ ومم طلٗ ، باليؿبت لوالبُت خاالث الخمل  ا للمؿخٍى هحر اإلاسؼؽ لها هـغ 

مُٕغوهغام جبضو  800-400اإلاىزِت في الوالبُت اللـمى مً اليؿاء، ًةن هٌـ الجغكت الُىمُت التي جبلى 

 ٔاًُت ختى في خاالث الخؼغ اإلاخٕغعة. 
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 ؿل الخمع الىىويحؿلًت بلى جدضًض الجغكت اإلاىاؾبت مً خمع الٌىلُٗ مً الظغوعي بظغاء طاباإل

DNA Sequencing   لُىجُضاث في الخمع الىىوي.  -هى كملُت جدضًض حؿلؿل الخمع الىىوي جغجِب الىُٔى

ؿخسضم لخدضًض جغجِب 
ُ
 ىاهحن ، والؿِخىػًٍ ، والشاًمحن. والِىاكض ألاعبلت: ألاصًىحن ، والوهي جخظمً جِىُت ح

ا ال هنى كىه  ت حؿلؿل الخمع الىىوي ؤمغ  للبدض البُىلىجي ألاؾاس ي ، وفي اللضًض مً ؤصبدذ ملًغ

ت وكلم ألاخُاء الشغعي وكلم الٌحروؾاث  اإلاجاالث الخؼبُُِت مشل الدصخُص الؼبي والخٕىىلىظُا الخٍُى

 البُىلىظُت. هـمت وألا 

في طلٗ الؿغػاهاث  ًمًٕ إلاِاعهت حؿلؿل الخمع الىىوي الصخي واإلاخدىع حصخُص ألامغاض اإلاسخلٌت بما

مًٕ اؾخُحز طزحرة ألاظؿام اإلاظاصة، وجم ،اإلاسخلٌت لت بسضامها لخىظُه كالط اإلاٍغع. ٍو ِت ؾَغ ن وظىص ػٍغ

ض مً الٖائىاث  لدؿلؿل الخمع الىىوي ٌؿمذ بخِضًم عكاًت ػبُت ؤؾغق وؤٓثر ًغصًت، وللخلغي كلى اإلاٍؼ

  الخُت وجصيٌُها. 

ٔان الٌغص اإلا ؿتهلٗ لخمع الٌىلُٗ خامل لخلضص شٕلي مً هىا جـهغ ؤهمُت هظا الازخباع للخإٓض ًُما بطا 

م  وبالخالي جدضًض ُضعجه كلى اؾخِالب خمع الٌىلُٗ   MTHFRوخُض الىٖلُىجُض للجحن اإلاشٌغة ألهٍؼ

ٔاي لظلٗ هىص ي   والاؾخٌاصة مىه. ٌلخبر ازخباع جدلُل الدؿلؿل الىٖلُىجُض مٖلٍ للواًت وهحر مخاح بشٖل 

 .في مٕمالث الخمل النهائي الٌلا٘ )مُدُل الٌىالث ( اؾدبضا٘ خمع الٌىلُٗ بالشٖل اإلاؿخِلبب

ٔان كلُه ًاكخماصا كلى ٔل ماؾبّ هىص ي بصخصىت اؾتهالْ خمع الٌىلُٗ   ٓما 
 
 كلمُا

 
لم ٌلض ألامغ زُاال

ّ شخصىت اللالط ؤو ما ٌلغي بـ   ولِشه آلان كً ػٍغ
 
الخا٘ ُبل بظم ؾىىاث بل ؤصبذ واُلا

(personalized medicine).  وماطا ًدمل في ػُاجه؟ ًما هى 

 بلى ظىب، ألا٘و هى الاؾخلضاص الىعاسي اإلإخىب في  
 
ما هدً كلُه هى خصُلت كاملحن ؤؾاؾُحن ٌلمالن ظىبا

( وآلازغ هى البِئت اإلادُؼت التي جخظمً الوظاء وؤؾلىب الخُاة والخلىر البُئي DNAالشٌغة الىعازُت ؤو )

جخٌاكل مم اإلااصة الىعازُت لخسغظىا بالشٖل الظي هدً كلُه  والظوىػاث الىٌؿُت وهحرها مً اللىامل التي

ٔاء وألامغاض التي كاهِىا ؤو جلٗ التي ؾىلاوي منها في اإلاؿخِبل. ٔالشٖل والؼ٘ى والظ  بما ًُىا مً صٌاث 
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ّٗ الش  بٌ
 
ٌغة الىعازُت الٖاملت لؤلشخاص بؼمً وجٖلٌت ُُض ؾمدذ الشىعة الخِىُت التي شهضهاها مازغا

ً ختى  ٌؿخؼُم اإلاسخّص ؤن ٌؿخسلص مىه ألامغاض التي  ٌؿحًر
 
 مٌخىخا

 
باث اإلاؿخِبل الصخي لؤلًغاص ٓخابا

ُض جلّم بهم بطا اّجبلىا ؤؾلىب خُاة ملحن، والتي ُض ًخجىبها هاالء بطا هحروا ؤؾلىب خُاتهم بشٖل ًخالءم 

 مم اؾخلضاصهم الىعاسي. 

جمًٕ اإلالاعي الخالُت  ،ث اؾخِالبُت في الجؿمجازغ كلى مؿاعاًةطا خمل ؤخضهم مجمىكت ػٌغاث وعازُت 

ت ملُىت  جيسجم مم جلٗ الؼٌغاث )ؤو شخصىت اللالط(. ؤما في خالت كالط بهظه الخضازالث مً  ؤزظ ؤصٍو

ً ًٗ الشٌُغة الىعازُت للىعم الخبِض كىض بلع مغض ى الؿغػان ومِاعهتها 
ّ
ألامغاض اإلاؿخلصُت ًِض مٕ

مت مً جدضًض الؼٌغاث اإلاؿببت للؿغػان في ٔل مٍغع كلى خضة لُلؼي بالشٌغة الىعازُت لؤلوسجت الؿلُ

ِت بلضما وصلذ مغاخل مُاوؾا   به صون هحره. وهىاْ بلع الخاالث التي جم شٌائها بخلٗ الؼٍغ
 
صواء  زاصا

 منها.

ت ماهُت ألامغاض  وكلُه كمضث بلع الض٘و بلى ًٗ الشٌُغة الىعازُت إلاىاػىيها ؤو لجؼء منهم بهضي ملًغ

لتي تهضص مجخملاتهم زم جِضًم الىصائذ التي ؾخسٌٍ مً اهدشاع جلٗ ألامغاض والىُاًت منها باإلطاًت بلى ا

 لؤلظُا٘ الِاصمت التي ؾدشهض اهسٌاطا في 
 
ت ملُىت ٔل خؿب سجله الىعاسي. ُض ًبضو ألامغ عائلا بكؼاء ؤصٍو

ي مً ؤن جصبذ جلٗ اإلاللىماث وؿب اهدشاع اللضًض مً ألامغاض ولًٕ ما ٌشول با٘ اللضًضًً هى الخى 

تهم ػبُلت  ع حوؼُت كالط البلع إلالًغ ٔاث الخإمحن التي ُض حؿخسضمها لًغ  في مخىا٘و شغ
 
الخاصت ظضا

 مغطهم 
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