قسم الهستولوجي
وحدة الوراثة الطبية

نبذة عن الوحدة
وحدة الوراثة ،كلٌة الطب ،جامعة قناة السوٌس ،هً جزء من قسم الهستولوجً و بٌولوجٌا الخلٌة .مهمة الوحدة تشتمل
علً التدرٌس و البحث العلمً فً مجال علم الوراثةٌ .تم دمج علم الوراثة الطبٌة و الجٌنات مع العلوم األساسٌة
واإلكلٌنٌكٌة األخرى فً شكل مشاكل صحٌة و ٌتم تدرٌسها للطالب عن طرٌق التعلم القائم علً حل المشاكل.
كما توفر وحدة الوراثة الطبٌة خدمة شاملة فً مجال الوراثة الخلوٌة ،وٌتم دمج الخدمات مع أحدث األبحاث العلمٌة،
وكذلك تقدم الوحدة خدمة االستشارة الوراثٌة لجمٌع المرضى المحولٌن إلى مختبر الوراثة.

معمل األبحاث بوحدة الوراثة الطبية
مكاتب الوحدة تقع فً الطابق االول و الثانً فً مبنى العلوم األساسٌة .وتقع المختبرات البحثٌة لعلم الوراثة فً نفس
الطابقٌن بٌنما ٌقع ال مختبر التدرٌسً الخاص بالطالب فً الطابق األرضً من المبنى نفسه .بٌنما ٌتواجد معمل خدمات
الوراثة الخلوٌة فً الطابق الثالث بمبنً الجراحات التخصصٌة بمستشفً جامعة قناة السوٌس.

القوى العاملة للوحدة تتكون من  7أعضاء هٌئة تدرٌس و هٌئة معاونة و اثنٌن فنٌٌن معمل وسكرتارٌة .القائم حالٌا بمهام
رئٌس القسم هً الدكتورة  /لمٌاء فرغلى ،أستاذ مساعد علم األنسجة وبٌولوجٌا الخلٌة.

التعليم و الخدمات
تقدم وحدة الوراثة الطبٌة بكلٌة الطب ،جامعة قناة السوٌس برنامج دراسً متكامل لتزوٌد طالب الطبً بخلفٌة علمٌة قوٌة
فً جمٌع جوانب علم الوراثة الطبٌة و الجٌنات .و ٌحتوي هذا البرنامج التدرٌسً علً اآللٌات الجٌنٌة المتعلقة باالنتقال
من التكوٌن الطبٌعً الً الحاالت المرضٌة ،وكٌف ٌمكن للجٌنات والبٌئة التفاعل لتؤثر فً حدوث المرض لدي االنسان.
طالب المرحلة الجامعٌة:
تدرٌس علم الوراثة الطبٌة نظرٌا عن طرٌق حل المشاكل و المحاضرات والندوات وعملٌا إلى:


طالب الطب السنة األولى فً جامعة قناة السوٌس.



طالب الطب السنة الثانٌة فً جامعة قناة السوٌس.



طالب الطب السنة الثالثة فً جامعة قناة السوٌس.



تدرٌس علم الوراثة الطبٌة نظرٌا عن طرٌق حل المشاكل والندوات إلى:



طالب الطب السنة الخامسة فً جامعة قناة السوٌس.



طالب الطب السنة السادسة فً جامعة قناة السوٌس.

طالب الدراسات العلٌا:
تدرٌس علم الوراثة الطبٌة لطالب درجة الماجستٌر فً التخصصات التالٌة:
األقسام األكادٌمٌة:

األقسام االكلٌنٌكٌة:



الوراثة الطبٌة



النسا و التولٌد



الهستولوجً



األطفال



الفسٌولوجً



أألنف و األذن و الحنجرة



مٌكروبٌولوجً



الكٌمٌاء الحٌوٌة



الصٌدلة

تدرٌس علم الوراثة الطبٌة لطالب درجة الدكتوراة فً الوراثة الطبٌة.

خدمات مختبر التحاليل الوراثية بمستشفي جامعة قناة السويس
• االستشارة الوراثٌة.

• اختبار وتشخٌص األمراض الوراثٌة.
• تحدٌد دور التغٌرات الكروموسومٌة فً السرطانات المختلفة.
• عمل مسح للموالٌد الجدد للكشف عن األمراض الوراثٌة الناتجة من زواج األقارب.
• تدرٌب األطباء والفنٌٌن فً مجال علم الوراثة الطبٌة فً المختبر على تقنٌات التشخٌص واالستشارة الوراثٌة علً
تقنٌات علم الوراثة الخلوٌة.

الحاالت التي تستدعي اجراء التحاليل الوراثية
أوال :األطفال:
 .1التشوهات الخلقٌة و المتالزمات المرضٌة.
 .2اضطرابات فً نمو الغدد.
 .3اضطرابات النمو العام.
 .4حاالت التخلف العقلً.
ثانٌا :حاالت العقم:
فً الحاالت التً تخلو من وجود مانع عضوي و ٌبدو الزجان بٌعٌان فن معرفة النمط الكروموسومً ٌكون ضرورٌا لٌس
لمعرفة أسباب العقم فقط و لكن أٌضا لتحدٌد مدي خطورة االنجاب اذا ما تم ذلك األمر الذي قد ٌودي الً أطفال مشوهٌن.
ثالثا :االجهاض المتكرر:
كثٌرا ما ٌؤدي وجود تغٌرات كروموسومٌة الً حدوث اجهاض و معروف أن  %25من حاالت االجهاض التلقائً تكون
بسبب وجود تغٌرات فً كروموسومات الجنٌن و قد ٌبدو األب و األم طبٌعٌٌن و لكن قد ٌكون أحدهما حامل لتغٌٌر
متوازن فً بعض الكروموسومات و عند تكوٌن الحٌوانات المنوٌة فً الذكر أو البوٌضة فً األنثً فان نسبة انتقال هذه
التغٌٌرات الكروموسومٌة الً الجنٌن تكون كبٌرة و تكون غٌر متوازنة مما ٌؤدي الً موت الجنٌن و حدوث اجهاض.
رابعا :التحلٌل الكروموسومً للجنٌن أثناء الحمل:

ٌجري تحلٌل لعٌنة من السائل األمنٌوتً لألم الحامل فً األسبوع السادس عشر من الحمل لتحدٌد حنس الجنٌن و اذا ما
كان حامال لبعض الصفات الوراثٌة المرضٌة أو التشوهات الكروموسومٌة و التً علً أساسها ٌنصح الطبٌب السٌدة
الحامل بخطورة الحمل من عدمه.
خامسا :اضرابات الغدد و مشاكل التعرف علً الجنس:
كثٌرا ما ٌفٌد التحلٌل الكروموسومً فً معرفة أسباب اضطرابات بعض الغدد و خاصة فً الحاالت التً ٌكون تحدٌد
جنس المرٌض ذكرا أو أنثً غً مؤكد من الفحوص االكلٌنٌكٌة فقط و ٌستعان فً ذلك بتحلٌل أولً بسٌط للتأكد من أن
المرٌض أنثً أو ذكر.

مختبر التدريس و األبحاث
مختبر األبحاث الوراثٌة مقسم الً قسمٌن :جزء خاص بتقنٌات الوراثة الخلوٌة وجزء مختص بتقنٌات البٌولوجٌة
الجزٌئٌة .فً مختبر الوراثة الخلوٌةٌ ،مكن إجراء الفحوصات الخاصة بالمجموعة الكاملة من الكروموسومات البشرٌة
سواء بتحلٌل الدم أو من نخاع العظام ،أواألورام ،وذلك باستخدام المجهر الضوئً و برنامج كمبٌوتر مختص ٌساعد فً
تحلٌل الكروموسومات .بٌنما ٌتم عمل استخراج الحمض النووي من عٌنة الدم الكامل بمختبر التقنٌات الجزٌئٌة األساسٌة.

أعضاء هيئة التدريس
االسم

الوظيفة

االيميل

أ.د .فؤاد محمد بدر

أستاذ متفرغ

fmbadr@hotmail.com

د .اٌمان عبد المؤمن محمد

مدرس

e_moemen@hotmail.com

ط /عالٌا أحمد الالوندي

مدرس مساعد

aliaellwindy@yahoo.com

ط /اٌمان طرٌح علً

مدرس مساعد

emantoraih@gmail.com

ط /هدي ٌسري عبدهللا

مدرس مساعد

hoda_usry@yahoo.com

ط /رغدة الصاوي بدوي

معٌد

ط /نورا رمضان عبدالحمٌد

معٌد

ط /اٌمان رمضان عبدالحمٌد

معٌد

imanrmdn@gmail.com

ط /منً القزاز

معٌد

monymoon2@gmail.com

r_assawi@hotmail.com
nour_genetics@yahoo.com

الساعات المكتبية ألعضاء الوحدة
عضو هيئة التدريس

الوقت

أ.د .فؤاد محمد بدر

األحد ،االثنٌن ،الثالثاء

د .اٌمان عبد المؤمن محمد

األربعاء 12 - 10

ط /عالٌا أحمد الالوندي

فً مهمة علمٌة

ط /اٌمان طرٌح علً

األحد 11 - 9
األحد 11 – 10

ط /هدي ٌسري عبدهللا
االثنٌن 11 - 10
ط /رغدة الصاوي بدوي

األحد 11 - 9

ط /نورا رمضان عبدالحمٌد

األحد 11 - 9

ط /اٌمان رمضان عبدالحمٌد

األحد ،االثنٌن ،الثالثاء

ط /منً القزاز

األحد ،االثنٌن ،الثالثاء

جدول مواعيد الجلسات العملية بوحدة الوراثة الطبية للدراسات العليا :3102
ٌوم األحد من ( )12 - 10بقاعة المحاضرات بقسم الهستولوجً.
ٌوم الثالثاء من ( )12 - 10بقاعة المحاضرات بقسم الهستولوجً.

االتصال بنا
قسم الهستولوجً ،وحدة الوراثة

كلٌة الطب ،جامعة قناة السوٌس
الدور األول بمبنً العلوم األساسٌة
الطرٌق الدائري ،اإلسماعٌلٌة  ،41111مصر
تلٌفون3382058 /064 :

