
 
 

 

 
 اضطراباً دماغياً وراثياً  تستقصيفي وايل كورنيل دراسة 

 
قطر عن  –كشفت دراسة أجراها باحثون من وايل كورنيل للطب : 2017يناير  18 –الدوحة 

استقصت إذ  ذلك للمقبلين على الزواج.ضامين ومالمسببات الوراثية ألحد االضطرابات العصبية 
الدراسة األبعاَد الوراثية لما ُيعرف باسم َرَنح المخيخ، وهو من التشوهات الِخْلقية الدماغية المتمثلة 

 توازنفي ضمور حجم المخيخ، ذلك الجزء من الدماغ الواقع في مؤخرة الجمجمة والمسؤول عن 
 العضلية. الحركة 

 
المرض صعوبة في المشي، وعدم تنسيق الحركة العضلية اإلرادية، قد يعاني المصاب بهذا و

ر التطور في مرحلة الطفولة. وقد يتسبب مرض َرَنح المخيخ أيضاً في ارتخاء  ونزعة نحو تأخُّ
 األنسجة العضلية، وقلة تنسيق الحركة، وإعاقة في التعلم.

 
أن تكون لهذا المرض مضامين ال وألن َرَنح المخيخ ُيردُّ في العادة إلى مسببات وراثية يمكن 

المسّببة لهذا المرض عندما ُيستهان بها بالنسبة لزيجات األقارب الشائعة في قطر. والجينة الطافرة 
المتنحية ذاتها إلصابة أطفالهم  ةنياألبوين معاً الجلكل من أن يكون  بدّ  ر عنها بطريقة متنحية، الُيعبّ 

ح إلى حد بعيد أن يحمل األشخاص ضمن المرجّ بهذا المرض. وألن الجينات تنتقل بالوراثة، من 
عائلة واحدة ممتدة ما الجينات ذاتها. وعليِه فإن زيجات األقارب ضمن العائلة الممتدة الواحدة التي 

ثيراً إلى إصابة أطفال الزوجين بمرض َرَنح تحمل الجينة المتنحية الطافرة سيقود على األرجح ك
بّد من النظر بتمعن بمضامين مثل هذا الزواج والتفكير جدياً في إجراء فحوص  المخيخ. لذلك ال

   جينية.   
       

 –ووايل كورنيل للطب  قطر –اونون من وايل كورنيل للطب واكتشف باحثون استقصائيون متع
وُنشرت تقود إلى اإلصابة بَرَنح المخيخ. نادرة ة وراثية متنحية ومؤسسة حمد الطبية طفر نيويورك

التي ُتعدُّ من  Annals of Neurologyنتائج الدراسة مؤخراً في الدورية العلمية المتخصصة 
بين الدوريات العالمية األكثر تأثيراً في هذا المضمار. وأُجريت الدراسة المعنونة "طفرة في 

َرَنح المخيخ" تتسبب في اإلصابة المبكرة في  RNU12النووي الريبوزي غير المشفّر،  الحمض
أستاذ البحوث  دالعليمالرئيسة الدكتورة أليس عببمشاركة فريق من األطباء والعلماء منهم الباحثة 

 –المساعد في العلوم العصبية وأستاذ البحوث المساعد في طب األعصاب في وايل كورنيل للطب 
األعصاب والعلوم إي. كامنغ لطب  نيثانأستاذ كرسي  إلى جانب الدكتورة إليزابيث روس قطر،

 ،نيويورك –ل للطب ة في وايل كورنيالعصبية ورئيس برنامج الدراسات العليا في العلوم العصبي
طب األطفال في  استشاري أول طب أعصاب األطفال في قسم والدكتور محمود فوزي السيد

استشاري أول ورئيس قسم األمراض الوراثية  والدكتور توفيق بن عمران ،مستشفى حمد العام
 . وأمراض التمثيل الغذائي في مستشفى حمد العام

 



 

أن هذه الدراسة األُسرية قد اسُتهلت بعد أن راجعت شابة وأشارت الدكتورة أليس عبدالعليم إلى 
طبيبها لمعاناتها من أمراض مرض َرَنح المخيخ. وتبيَّن أن أخاها مصاب بالمرض المذكور، 
وعندئذ التمس الباحثون منها ومن أخيها وأسرتها الممتدة المشاركة في دراسة بحثية للتحقق من 

 المسببات الجينية للمرض.
 
الريبوزي منقوص  عينات دم من فرعين من األسرة واسُتخلص منها الحمض النووي أُخذتقد و

األكسجين )دنا( والحمض النووي الريبوزي )رنا( والبروتين. وبعدها عكف فريق الباحثين 
المشاركين في الدراسة على تحليل البيانات وتمت االستعانة بمختبر المعلوماتية الحيوية في وايل 

طر. وبعد دراسة شاملة للجينوم بأكمله، اكتشف الباحثون تحوالً نادراً في تسلسل ق –كورنيل للطب 
، ورصد الباحثون RNU12الريبوزي "رنا" غير المشفّر للبروتين المسّمى  "دنا" الحمض النووي

 عين الوتيرة الوراثية المتوقعة من جينة متنحية. أعضاء األسرة المصابين، متتبّ صلة بينه وبين 
 

الستقصاءات التي أجراها في المختبر الدكتور نادر شلهوب، باحث ما بعد الدكتوراة وأكدت ا
 RNU12قطر، أن هذا التحول يؤثر بالفعل في التعبير عن  –المشارك في وايل كورنيل للطب 

عظم الطفرات الوراثية المرتبطة باألمراض التي ، إذ أن مووظائفه. وهذا االكتشاف مثير لالهتمام
ماء حتى اليوم ترتبط بالجزء اليسير من الجينوم المشفّر للبروتين. وتمثل المناطق غير رصدها العل

المشفّرة التي تنّظم كيفية قراءة خاليانا للمقّومة الجينية أفقاً جديداً لالستقصاءات الجينية المنطوية 
 على تحديات.

 
فق جديد على صعيد الفحوص وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة عبدالعليم: "تقود هذه الدراسة نحو أ

الخاصة بمرض َرَنح المخيخ. وُتظهر أيضاً للمختصين في علم الوراثة أهمية إجراء بحوث على 
، عند استقصاء مسببات الجينوم بكل جوانبه وأجزائه، المشفّرة للبروتين وغير المشفّرة للبروتين

مرتبطة بصلة القرابة، قد يكون وأما على المستوى الوطني، وألن العديد من األُسر هنا . مرض ما
بّد من النظر بتأٍن في مضامين  لدى أفراد األُسرة الممتدة الواحدة االختالالت الوراثية ذاتها، لذا ال

ومن المهم أيضاً . مرشدين الوراثيين في هذا الشأنذلك بالنسبة للزواج، ويمكن االستعانة بمشورة ال
ر والمؤثر لألسر المشاِركة في دراسات جينية ُتنفّذ بموافقة نشر التوعية المجتمعية بشأن الدور الكبي

الجهات المختصة. فمثل هذه الطفرة الوراثية ما كانت لُتكتشف دون مشاركة أفراد أصحاء وآخرين 
 مصابين من ذات األسرة".

 
ا ورغم أن الدراسة قد رصدت الطفرة الجينية، غير أنها لم تحدد الجينة )أو الجينات( التي ينّظمه

RNU12 والمتأثرة بطفرة ،RNU12 ،وهذا محور  ،ة على نحو مباشر عن َرَنح المخيخالمسؤول
نيويورك. وبالتعاون مع  –دراسة أخرى تقودها الدكتورة إليزابيث روس في وايل كورنيل للطب 

مختبر الدكتورة عبدالعليم، سيدرس فريق الباحثين بقيادة الدكتور روس نماذج حيوانية تجريبية 
 مهنَدسة لتحمل ذات الطفرة التي ُرصدت في دراسة األُسرة في قطر.

 



 

ع أنماط التعبيرات الجينية التي تؤثر في تتبّ لنا : "يتيح ذلك في هذا اإلطار ة روسالدكتور وقال
وباستطاعتنا . RNU12سيما المخيخ، عند وجود نسختين من طفرة  تطوير وشيخوخة الدماغ، ال

المهمة للغاية لنمو الدماغ على  RNU12االستعانة بهذه المعلومات في استقصاء سلسلة توصيل 
ذا نأمل أن نتوصل إلى أهداف عالجية فعالة يمكن أن تسهم في إبطاء أو حتى نحو سليم. وهك

 أو ربما غيرها من الطفرات الجينية".  RNU12الوقاية من َرَنح المخيخ بين األفراد الذين لديهم 
 

قطر، بهذه  –وأشاد الدكتور خالد مشاقة، العميد المشارك لشؤون البحوث في وايل كورنيل للطب 
ثيراً أن : "مما يسّر كوقالالدراسة منّوهاً بأهميتها وتركيزها على أمراض وثيقة الصلة بقطر. 

لى لة وطنياً من جانب الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي تتوصل إنشاهد دراسة بحثية مموّ 
مثل هذه االكتشافات المهمة بشأن أمراض تؤثر في صحة وعافية األُسر القطرية، وقد تقود مثل 
هذه االكتشافات الطبية إلى اتباع نهج الطب الشخصي في عالج المواطنين القطريين. ولمثل هذه 

لى وجه األمر بقضايا التخطيط األُسري عمية ومنفعة بالغتين عندما يتعلق االكتشافات العلمية أه
سيما عند  التحديد ألنها تسهم في التخفيف من المعاناة الذهنية األسرية والتكاليف الطبية الباهظة، ال

 الحديث عن أمراض مزمنة ومضنية مثل َرَنح المخيخ".
 

مة من برنامج األولويات الوطنية للبحث العلمي المنبثق عن تم تمويل هذه الدراسة بمنحة مقدّ 
ج بحوث ( وبدعم من برنام4-099-3-039اية البحث العلمي )المنحة رقم الصندوق القطري لرع

  .مشروع طيبيو الطب الحيوي في مؤسسة قطر
 

  –انتهى  -
 

 التعليق على الصورتين المرفقتين:
أستاذ البحوث المساعد في العلوم العصبية وأستاذ البحوث  الدكتورة أليس عبدالعليم: 1صورة 

  قطر –المساعد في طب األعصاب في وايل كورنيل للطب 
 مع فريق الباحثين الدكتورة أليس عبدالعليم :2صورة 

 
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بين جامعة كورنيل ومؤسسة قطر،  -تأسست وايل كورنيل للطب 
وتقدم برنامجاً تعليمياً متكامالً يشمل سنتين دراسيتين في برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات في 

دين برنامج الطب. يتّم التدريس من قبل هيئة تدريسية تابعة لجامعة كورنيل ومن بينهم أطباء معتم
من قبل كورنيل في كل من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتينة والمستدامة في بحوث الطب  -الرياضي. تسعى وايل كورنيل للطب 
الحيوي وذلك من خالل البحوث التي تقوم بها على صعيد العلوم األساسية والبحوث اإلكلينيكية. 

سعى إلى تأمين أرفع مستوى من التعليم الطبي لطالبها، بهدف تحسين وتعزيز مستوى كذلك ت
الرعاية الصحية لألجيال المقبلة وتقديم أرقى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين للقطريين 

 وللمقيمين في قطر على حّد سواء. 
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