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  :תקציר

  

 של המנהגעל רקע בעיקר מומים מולדים ומחלות תורשתיות שכיחים בקרב הבדואים בנגב 

מחלות גורמים למוות בילדות והם  והחלק מהמומים. השבטתוך ב םנשואי קרבים ונישואי

תמותת התינוקות בקרב . מותת תינוקות הגבוהה באוכלוסייה זולתהחשובים אחד הגורמים 

 לידות 1,000-ל 3.70עומת ל  לידות חי1,000- ל11.44  היתה2008-2011הבדואים בשנים 

ן יהודים וערבים במחוז דרום נראה יההבדלים בבבחינת .  בקרב היהודים במחוז הדרום חי

ההבדל הגדול ביותר הוא יבות אך שתמותת התינוקות גבוהה יותר בקרב בדואים בכל הס

 חלק ניכר מהמומים, בנוסף לכך. )10כמעט פי (בשיעורים של מומים מולדים ומחלות גנטיות 

הגורמת לעומס רב על המשפחות וכן על מחלות הם גורם משמעותי בתחלואה כרונית וה

  . מערכת הבריאות

כולל (ת כוללת של המום תדירובקשורה באפן ישיר בלידה מחלות תורשתיות /מומיםשכיחות 

אחוז זה מושפע . מגיעים להפסקהאחוז הריונות עם מומים החמורים אשר  וכן ב)בזמן הריון

וכן מההחלטות ) כולל הזמן בו המום מתגלה (ןעל ידי אחוזי הגילוי של המום בזמן ההיריו

ת ההיריון נמוך שיעור הפסקוהחמורים לגבי כל אחד מהמומים  .הזוגות לאחר אבחנת המום

ר האוכלוסייה כאשר היכולת לאבחון מוקדם בהריון נראה איותר בקרב הבדואים בנגב מש

  . כגורם חשוב בהחלטה האם להפסיק את ההיריון

רבית האוכלוסייה העמחלות התורשתיות הקיימות בקרב  רבות מהאופיינובמשך השנים 

 ביכולת ההעלייעם .  ואת הבסיס המולקולארי שלהן ובפרט בקרב הבדואים בנגב בישראל

במיוחד במשפחות נצפתה עליה בשימוש בבדיקה טרום לדתיות לאבחון מחלות תורשתיות 

לצאצא עם גילוי זוגות בסיכון גבוה סך לכך הותחל בתוכנית סקר לשם בנו. שלהן ילד חולה

להגיע לזוגות  מאמצים על מנת דרושיםעדיין .  בקרב הבדואים בנגבמחלה גנטית חמורה

ניתן להגיע למצב זה במידה ובדיקות הסקר יבוצעו כחלק . מוקדם יותר לפני ההיריוןבסיכון 

נוכחות של .  ה היא להגיע לזוגות לפני ההיריון הראשוןמייעוץ גנטי בקהילה כאשר המטר

 .יועץ גנטי בקהילה יאפשר הקטנת הסטיגמטיזציה לגנטיקה וכן ישפר את השירות
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   האוכלוסייה הבדואית–רקע 

  

בתחילת המאה . המילה בדואי מקורה במילה ערבית למידבר ומסמנת תושב המדבר

 בחגורת  מחצי האי ערב ויתיישבוהשביעית אחרי יסוד האסלאם הרבה שבטים יצאו

. חצי האי סיניו  המדבריות מחופיו האטלנטיים של מדבר סהרה דרך המדבר המערבי

צפון בלעומת הבדואים , חצי האי סינימקורם של הבדואים בנגב הוא ברובו , בישראל

  .שברובם מקורם המדבר הסורי

המשמשים וגרפיים הדמנתונים הבדואים הם חלק מהאוכלוסייה הערבית המוסלמית וב

קשה לעקוב לאחר  כך שבקרב ערבים מוסלמיםכקבוצה נפרדת  מוגדרים אינםלסטטיסטיקה 

האוכלוסייה המכריע של רוב ה מאחר ו,עם זאת. בדואים בישראלנתונים הקשורים ל

  במחוז הדרום הם בדואים ניתן במחוז זה להשתמש בנתונים על ערבים מוסלמים המוסלמית

  .ים בנגבבדואכערך מקורב ל

-כ 1948- בהקמת המדינה ולאחר 1945- ב60,000כ אוכלוסיית הבדואים בנגב היתה 

 .10פי יותר מבמאז האוכלוסייה של הבדואים בנגב גדלה .  בדואים נשארו בישראל15,000

  .בפזורהו  קבעייישוב 7- בדואים  בנגב ב212,000-  חיו כ2012-ב

  
  :2012- בנגב בים הבדואהאוכלוסייה הבדואית בישובים פירוט 

  
 56,943  רהט

 17,543  כסיפה
 16,983  תל שבע

 17,481  חורה
 14,196  ערבה בנגב

 10,235  לקיה
 8,188  שגב שלום

  
  . בין הגבוהים בעולםובנגב הם הגבוהים בארץ  ותיבדואנשים ההשיעורי פריון בקרב 

עורים הגבוהים ארץ אך השיבכל הבאוכלוסייה הערבית והדרוזית נשואי קרובים שכיחים 

  1990-1992שניםבמחקר אשר בוצע בקרב יולדות  ב. ביותר נצפו בקרב הבדואים בנגב

 60%- ככלסך הב  של הנשואים היו בן בני דודים ראשונים ו36%בקרב בדואים בנגב  

תוצאות דומות התקבלו במחקר אשר בוצע במעקב של . מהנשואים היו נשואי קרובים

 58% ו ראשונים  מההורים היו בני דודים40% כאשר 1994-1995שנים  אשר ילדו בתאימהו

על ידי המרכז הלאומי  2009-2010בשנת בית חולים סורוקה בסקר שבוצע   .קרובי משפחה

 44.8% ירד למצא כי שיעור נישואי הקרובים  יולדות בדואיות 1290בקרב לבקרת מחללות 

  .יותר או קרובים יםבני דודים ראשונ היוברוב המקרים בני הזוג כאשר 

  

  



  

  

4

  
  תמותת תינוקות .1

במשך . שיעור תמותת תינוקות מהווה מדד חשוב ביותר להערכת מצב הבריאות הלאומי

תמותת התינוקות בישראל בהשנים מאז הקמת המדינה חלה ירידה משמעותית מאוד 

נתונים המ.  פער בן הקבוצות השונותנשמרעם זאת .  קבוצות האוכלוסייהכלבקרב 

הבדלים הנראה ש 2008-2011,ל משרד הבריאות על תמותת תינוקות ב אחרונים שה

 לידות חי 1,000-ל  2.99(היו במחוז הצפון ודרוזים בין היהודים לערבים הקטנים ביותר 

 הבדליםאילו הו) בקרב ערבים ודרוזים 1.6 פי –לידות חי  1,000-ל 4.87-בקרב יהודים ו

- ל 11.44לעומת  לידות חי בקרב יהודים 1,000- ל3.70(במחוז הדרום הם הגדולים ביותר 

 .) בקרב בדואים3 פי –  לידות חי1,000

  
  

  2008-2011תמותת תינוקות על פי מחוזות ודת  :1תרשים 
  

  
  

   לידות חי  בשנים1,000-ל 17.1 האשר הייתתמותת התינוקות בקרב הבדואים בנגב 

ן יההבדלים בבבחינת . 2008-2011 לידות חי בשנים 1,000- ל411.4-ירדה ל, 2002-2005

שתמותת התינוקות גבוהה יותר  במחוז דרום נראה 2008-2011יהודים וערבים בשנים 

ההבדל הגדול ביותר הוא בשיעורים של מומים מולדים בקרב בדואים בכל הסיבות אך 

  .)10כמעט פי (טיות ומחלות גנ
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   2008-2011תמותת תינוקות במחוז הדרום  :1טבלה 
  

  ערבים  יהודים  

 0.40  -  זיהום

 3.88 1.43  פגות

 5.44 0.55  מומים ומחלות גנטיות

 0.46 0.15  מוות עריסה

 0.50 0.13  פרינטלי

 0.36 0.04  גורמים חיצוניים

 0.07 0.01  מחלות ממאירות וכרוניות

 0.20 -  בת המוותלא נמצא סי

 0.10 0.01  ללא מידע
 

בלידה שלהם קשורה באפן ישיר לתדירות מחלות תורשתיות /מומים בגלל תמותת תינוקות

  : על ידי שני גורמיםתשפעואשר מ

 )כולל בזמן הריון(תדירות כוללת של המום  •

אחוז זה מושפע על ידי . מגיעים להפסקהחמורים אשר אחוז הריונות עם מומים  •

וכן מההחלטות ) כולל הזמן בו המום מתגלה (ןי הגילוי של המום בזמן ההיריואחוז

  .הזוגות לאחר אבחנת המום

מוצגים אשר  אשר נאספו בקרב הבדואים בנגב מחלות תורשתיות/מנתונים על מומים

  . ניתן ללמוד על יחס וחשיבות של כל אחד מהגורמים,בהמשך

  
  מומים מולדים. 2

  
על של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו של משרד הבריאות םיהנתונים נאספו מהמאגר

מאחר והפסקות הריון מאוחרות . הפסקות הריוןב לידות מת  ו, בלידות חימומים מולדים

  .ז" כפילויות במאגרים על פי מספרי תנשללו  גם כלידות מתנרשמות

ות האבחון בלידה ללא שוני ביכולתמיד לצורך החישובים הוכנסו רק מומים אשר מאובחנים 

או \שפה ו ,מומי לב ,מומים אלו כוללים מומים פתוחים של תעלת העצבית. במחלקות השונות

  .ומומים אחרים, טריזמיות עיקריות, אטרזיה של המעי , ,עושסחיך 

Open neural tube defects (Anencephaly, open spina bifida, encephalocele) 

congenital heart defects (transposition of great vessels, tetralogy of Fallot, 

hypoplastic left heart) cleft lip and or cleft palate, gastrointestinal atresias 

(atresia esophagus, atresia of small and large intestine), major trisomies 

(trisomy 21, 13 and 18), reduction deformity of brain, anophthalmia, choanal 

atresia, renal agenesis, cystic kidney disease, exsotrophy of bladder, 

diaphragmatic hernia, omphalocele, gastroschisis, prune belly syndrome and 

reduction deformity of brain 
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   המומיםכלסך  2.1

  .הפסקות הריוןבבלידות מת ו, מומים בלידהה שלנתונים  המומים מחושב על פי כלסך 

 וכן בכל אחד מקבוצות המשנה השיעורים היו 2002-2010שנים בסך המומים הנבחרים ב

ההבדל הגדול .  בארץ הערבים המוסלמיםשארגבוהים יותר בקרב הבדואים בנגב מאשר ב

 לידות חי בקרב 10,000-ל 19.83( פתוחים של תעלת העצבית ביותר היה עבור מומים

  ). הערבים המוסלמיםשאר לידות חי בקרב 10,000- ל10.64הבדואים בנגב לעומת 

 לגבי סך 2007-2010) ו2002-2005(י תקופות תכאשר הנתונים נבדקו בהשוואה בן ש

בקרב הבדואים ים תמשמעוות לא היו שינוים יקבוצות המשנהבכל אחד מוהמומים הנבחרים 

  . בארץ הערבים המוסלמייםשארירידה אשר נצפתה בנטיה להלעומת בנגב 

  
 שאר בקרב הבדואים בנגב ובקרב 2002-2010מומים מולדים נבחרים סך הכל ה :2טבלה 

  הערבים המוסלמים
 

 

MUSLIMS  

(not including the Bedouins in the Negev) 

NEGEV BEDOUINS 

 

 2002-2005 2007-2010 2002-2010 2002-2005 2007-2010 2002-2010 

Number of Live Births 118000 112710 259387 26314 29218 62532 

 Rates per 10,000 live births (number) Rates per 10,000 live births (number) 

OPEN NEURAL TUBE 

DEFECTS    11.95 (141) 9.58 (108) 10.64 (276) 20.52 (54) 18.51 (54) 19.83 (124) 

CONGENITAL HEART 

DEFECTS  8.73 (103) 7.01 (79) 8.02 (208) 13.68 (36) 15.74 (46) 14.07 (88) 

CLEFT PALATE 

CLEFT LIP/PALATE 8.47 (100) 8.16 (92) 8.60 (223) 10.64 (28) 12.32 (36) 11.51 (72) 

GASTROINTESTINAL TRACT  

ATRESIAS    6.45 (82) 4.79 (54) 5.94 (154) 12.16 (32) 13.01 (38) 12.63 (79) 

MAJOR TRISOMIES   13.56 (160) 12.16 (137) 12.68 (329) 19.38 (51) 16.43 (48) 17.75 (111) 

ALL SELECTED  MAJOR 
MALFORMATIONS  67.46 (796) 57.32 (646) 62.45 (1620)   95.77 (252) 98.57 (288) 98.18 (614) 

 

  

  לידהבמומים . 2.2

 ירידה נראה) 3טבלה (ואותם המומים בלידה ) 2טבלה (בהשוואה בין סך המומים 

 יהירידה בשיעור.  במיוחד לגבי מומים פתוחים של תעלת העצבית וטריזומיותמשמעותית

 עוברים עם מומים אלוחלק מההפסקות הריון של על ידי המומים מוסברת 
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 בקרב הבדואים בנגב ובקרב 2002-2010 בשנים לידהב מומים מולדים נבחרים :3טבלה 
   הערבים המוסלמיםשאר

  
  

 

MUSLIMS  

(not including the Bedouins in the Negev)   
 NEGEV BEDOUINS 

 

 2002-2005 2007-2010 2002-2010  2002-2005 2007-2010 2002-2010 

Number of Live Births 118000 112710 259387 26314 29218 62532 

 Rates per 10,000 live births (number) Rates per 10,000 live births (number) 

OPEN NEURAL TUBE DEFECTS    4.66 (55) 3.64 (41) 4.09 (106) 7.98 (21) 7.19 (21) 8.00 (50) 

CONGENITAL HEART DEFECTS  7.63 (90) 5.68 (64) 6.82(177) 11.78 (31) 14.72 (43) 12.63 (79) 

CLEFT PALATE 

CLEFT LIP/PALATE 7.71 (91) 7.45 (84) 7.83 (203) 10.26 (27) 12.32 (36) 11.19 (70) 

GASTROINTESTINAL TRACT  

ATRESIAS    6.69 (79) 4.79 (54) 5.78 (150) 12.16 (32) 11.98 (35)  12.15 (76) 

MAJOR TRISOMIES   9.83 (116) 7.10 (80) 8.52 (221) 15.58 (41) 14.72 (43)  15.03 (94) 

ALL SELECTED  MAJOR 
MALFORMATIONS  50.16 (592) 41.34 (446) 45.38 (1177)  74.87 (197) 80.81 (234) 77.56 (485) 

  
  

של סך המומים ) לא מוצגים כאןהפרטים (בדואים בנגב אחוז הפסקות הריון הבקרב 

 40/252][ 15.9%יה ה 2002-2005-ב( במשך השנים לא השתנה משמעותיתהנבחרים  

לעומת זאת בקרב הערבים המוסלמים האחרים ). 44/228][ 15.2% היה 2007-2010וב

ל ) 157/796 (19.7%נצפתה עליה משמעותית באחוזי הפסקות הריון בין שתי התקופות מ 

26.9%) 174/646 .(  

  
  

  תסמונת דאון ומומים פתוחים של תעלת העצבית. 2.3

לגבי תסמונת דאון ומומים פתוחים של נפרדים במחלקה לגנטיקה קהילתית קיימים מאגרים 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מומכילים נתונים ממשרד הבריאות אשר תעלת העצבית 

אלו  באבחון של מומים האחראים הרופאים מלמחלקה בנוסף נתונים אשר דווחו ישירות ו

    מעבדות לציטוגנטיקהומה

  . יותר על ההבדלים בין האוכלוסיותמדויקתומאפשרים הסתכלות יותר   שלמים  אלומאגרים
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  תסמונת דאון •

. 2007-2011  השנים מקרים של תסמונת דאון אובחנו בקרב הבדואים בנגב בין55 כלהסך ב

 המקרים האבחנה היתה בזמן ההיריון אך רק באחד מהמקרים האישה הפסיקה את 55 מ5ב

 שאר מקרים של תסמונת דאון אשר אובחנו ב200באותה תקופה היו . )1/5= 20%(הריונה 

 מהם האישה 29 מקרים האבחנה נעשתה בזמן ההיריון ב49ב.  בארץהערבים המוסלמים

  ). 29/49=49.2%(הפסיקה את ההיריון  

  2007-2011אצל ערבים מוסלמים מספר מקרים של תסמונת דאון  4:טבלה 
 

   אחריםערבים מוסלמים   בדואים בנגב

  הפסקת הריון  )אבחון בהריון(לידה   הפסקת הריון  )אבחון בהריון(לידה 

2007 2 )11(  0 38) 6( 8 
2008 11) 0( 0  44)5(  12 
2009 13) 2( 0 33) 3(  0 
2010 13) 0( 0 29) 5( 0 
2011 6) 0( 1 27) 1( 9 

2007-2011 54) 4( 1 171) 20( 29 

  

 הריון היו נמוכים משמעותית בקרב הבדאים בנגב אחוזי האבחון בזמןהמשמעות היא ש

בהן הפסקות הריונות  של  אחוזיכמו כן .)24.9%( הערבים המוסלמים שארב מאשר) 9%(

 הערבים שארמאשר ב) 20%(בקרב הבדואים יותר היו נמוכים אובחנה תסמונת דאון 

  ם השנישיעור של תסמונת דאון בלידה בין ה,  כתוצאה מכך).49.2%(המוסלמים 

מאשר )  לידות חי10,000- ל(14.61 הבדואים בנגב יתר בקרב גבוה  היה2007-2011

   ). לידות חי10,000-ל 12.39 ( הערבים המוסלמיםבשאר

  
 

  אננצפלי וספינה ביפידה פתוחה •

 את המוםתמיד לאבחן ניתן  . הגורם למוות תוך רחמי או מיד לאחר הלידה הוא מום אננצפלי

א מום חמור וספינה ביפידה פתוחה ה. צעת בדיקת אולטרא סאונדבזמן הריון במידה ומתב

  . לאבחון בזמן הריוןרהגורם למצב בריאותי מורכב וכרוני הקשה יות

בלידות מת , בלידה(וספינה ביפידה פתוחה  אננצפליסך הכל המקרים של שיעורי של 

). 5טבלה ( הערבים המוסלמים שאר גבוהים יתר בקרב הבדואים מאשר) הפסקות הריוןבו

נצפתה  2000שנת בללקיחת חומצה פולית הרשמית של משרד הבריאות לאחר ההמלצה 

- ל 5.23-  ל15.52-מ (בשתי האוכלוסיות שיעורי ספינה ביפידה פתוחהב תירידה משמעותי

 לידות חי בקרב שאר 10,000-  ל3.22-  ל8.71- לידות חי בקרב הבדואים בנגב ומ 10,000

 המצב שונה מאחר אננצפלילגבי  .הצטמצם בין האוכלוסיות כך שהפער )הערבים המוסלמים

 10,000-ל 3.46 ל7.79- מ (בדואים בנגבב בארץ ולאונצפתה ירידה רק בערבים מוסלמים 
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 לידות חי בקרב 10,000- ל 12.65- ל11.38- מ ולידות חי בקרב שאר הערבים המוסלמים

  . גדלכך שהפער בין האוכלוסיות  )הבדואים בנגב

  
לידות  10,000-לשיעורים  (ומים פתוחים של תעלה עצבית אצל ערבים מוסלמיםמ :5טבלה 

   )חי
  

    ספינה ביפידה פתוחה  אננצפלי

1999-2001 2009-2011 1999-2001 2009-2011 

 5.23 15.52 12.65 11.38  בדואים בנגב
 3.22 8.71 3.46 7.79  ערבים מוסלמים אחרים

  
 יותר גבוהיםוספינה ביפידה פתוחה  היו  אננצפלין לאחר אבחו של הפסקות הריון שיעורים

  . )6טבלה  (הערבים המוסלמיםבקרב היהודים מאשר בקרב 

  

  אחוזי הפסקות הריון במקרים של מומים פתוחים בתעלה העצבית :6טבלה 

    ספינה ביפידה פתוחה  אננצפלי
1999-2001 2009-2011 1999-2001 2009-2011 

 88.1 78.2 91.1 86.2  יהודים

 46.7 37.2 56.7 51.6  בדואים בנגב

 62.3 46.1  72.4 47.8  ערבים מוסלמים אחרים

  

 של  בשיעורים של הפסקות הריוןהיתה עליה מועטהבקרב הבדואים בנגב במשך השנים 

 שארבקרב ). 46.7% ל37.2%מ(ספינה ביפידה פתוחה   או של) 56.7 ל51.6%מ (אננצפלי

ורים עבשייותר משמעותית  חלה עליה  2009-2011 ו1999-2001הערבים המוסלמים בין 

 46.1%מ(וכן בספינה ביפידה פתוחה ) 72.4% ל47.8%מ( אננצפלי שלשל הפסקות הריון 

  ).62.3%ל

גורם למוות תוך רחמי או מיד לאחר הלידה קטלני היש להדגיש שבהיותו אננצפלי מום 

 ןההיריואם המום מאובחן בזמן  ים וחרדים מפסקים הריונות אלוידתכולל מרבית היהודים 

  . )2009-2011שהופסקו בל המקרים ו מסך הכ90%מעל  (

 של הריונות עם משמעותיחלק שאוכלוסייה הערבית המוסלמית נראה  בקרב ה כאשר,לכן

באוכלוסייה  ןבזמן ההיריוות באבחון המום תיאפשרות של בעיעולה האננצפלי לא מופסקים 

 מומים פתוחים בתעלה עצבית הפסקת בגלל ןיקו הריונבקרב נשים אשר הפס ,אכן. זאת

למשל . יהודיםבמאשר ערבים מוסלמים  בקרב תימשמעויותר באופן  מאוחרתהריון היתה 

- בבקרב יהודים הפסקות הריון שבוצעו מלגבי אננצפלי יותר מחצי ש 7בטבלה ניתן לראות 

רוב   באותם השנים מוסלמיםזאת בערבים  לעומת .14 -השבוע ה לפני היו 1999-2011

כאשר נראה  .  או מאוחר יותר15-שבוע הבהופסקו אננצפלי בגלל ההפסקות הריון שבוצעו 

  .שבקרב הבדואים בנגב הפסקות הריון הן אפילו מאוחרות יותר משאר הערבים המוסלמים

  



  

  

10

-1999 אחוזים של סך ההריונות אשר הופסקו(הפסקות הריון בגלל אננצפלי  :7טבלה 
2011 (  

  

   ן הופסקההיריושבוע בו 
  שבועות או יותר 23  19-22 15-18   שבועות או פחות14

 6.7 12.1 28 53.2  יהודים

 17.3 25.9 43.2 13.6  ערבים מוסלמים אחרים

 18.2 45.4 29.3 6  בדואים בנגב

  

איחור באבחון בקרב ערבים מוסלמים ובמיוחד בקרב הבדואים מדגימים את הממצאים אלו 

בדיקת שקיפות עורפית היתה , )2011עד סוף ( נתוניםהנאספו תם השנים בהם באו. בנגב

את  ניתן היה לבצע . לא היתה בסל הבריאותאך מומלצת כבדיקת סקר לכל נשים בהריון 

בסקר אשר  .רק במסגרת של ביטוחים משלמים או באפן פרטיהעורפית  השקיפות בדיקת 

 מהנשים במגזר היהודי 62%  2010נת בש לבקרת מחלותבוצע על ידי המרכז הלאומי 

 בכל המגזר הערבי לעומת בדיקת תבחין משולש 30%ביצעו בדיקת שקיפות עורפית לעומת 

  . בקרב הערבים70.6% בקרב יהודים לעומת 61%הנמצאת בסל אשר בוצע ב

  

  מחלות תורשתיות .3
  
רבית האוכלוסייה העמחלות התורשתיות הקיימות בקרב  רבות מהאופיינובמשך השנים 

 73 הוגדר הבסיס המולקולארי של 2013סוף עד .  ואת הבסיס המולקולארי שלהןבישראל

ברוב המקרים מדובר בתסמונות אשר נמצאו בקרב . מחלות גנטיות שונות בקרב הבדואים בנגב

   :שכיחותם בכל השבטים כמוששבט אחד בלבד אך קיימות גם תסמונות 

hypoparathyroidism, retardation, dysmorphism (HRD – OMIM 241410)    

בירור הבסיס המולקולארי של .  בקרב מספר שבטים בנגב וכן בשבט אחד בגלילתאשר נמצא

 היא מוטציה עתיקה TCBEבגן   c.155-156del המחלה הראה שהמוטציה גורמת למחלה

  . שם בקרב הבדואיםגם שכיחה ושמקורה בסעודיה 

פשר בשלב ראשון להציע אבחון טרום לדתי יאלות  של המחיהבסיס המולקולארעל מידע  

  .לכל האוכלוסייהלגילוי נשאים  שלהם היה ילד חולה ובהמשך לבצע בדיקות סקר למשפחות

  
  סקר גנטי 3.1

  

התוכנית   .תיות מאוד שכיחותש הוכנס לסל תוכנית מניעה של מחלות תור2002 שנתב •

 לגלוי זוגות בסיכון לילד עם מאפשרת מתן יעוץ וביצוע בדיקות נשאות ללא תשלום במטרה

במקביל ובאופן הדרגתי  . לידות חי1:1000ות חלפ  המחלה תורשתית חמורה ששכיחות

 ם השונים הבדואיבשבטיםלהתקדמות המחקר מספר המחלות אשר נבדקו במסגרת זו גדל 

  .בנגב
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ומלץ לכל אישה ה,  אובחנה בקרב שבטים רבים בנגב HRDשמחלת מאחר  2011-מ •

 ובנוסף למחלות אשר ידועות כשכיחות HRDאי בנגב לבצע בדיקת נשאות למחלת ממוצא בדו

  . בשבט שלה

 והתוכנית למניעת מחלות  בישראלהבריאות לכל האוכלוסייה הורחב סל 2013ב •

בקרב .  לידות חי 1:15,000כל המחלות החמורות ששכיחותן מעל מאז  תתורשתיות כולל

 CIPA - congenital insensivity to pain withבדיקות נשאות למחלת הבדואים בנגב 

anhydrosisהורחבה לכל השבטים   .  

 שנים 3-במכון הגנטי במרכז רפואי סורוקה במתוך סיכום של בדיקות הסקר אשר בוצעו 

חלק מהבדיקות אשר בוצעו באותה תקופה  8בטבלה ניתן לראות ) 2011-2013(האחרונות 

ממצאים אלו משארים את השכיחות הגבוהה של  .שנבדקובדואים אשר ערבים  6455בקרב 

  .בשבטים הבדואים בנגבלמחלות גנטיות הנשאות 

  )2011-2013(ר גנטי בקרב הבדואים בנגב סקבדיקות : 8טבלה 

  

 מחלה נבדקים נשאים שיעור נשאות

1:8 66 509 Arthrogryposis  

1:10 36 362 Ataxia telangiectasia 

1:8 119 952 Bardet Biedl 

1:6 68 420 Bartter syndrome 

1:5 35 182 Carmi syndrome 

1:6 76 468 Complex 3 deficiency 

1:14 243 3372 Congenital insensivity to pain with anhydrosis 

1:9 23 216 Cystinuria + 

1:11 14 150 Hemolytic uremic syndrome 

1:9 59 528 Infantile bilateral strial necrosis 

1:19 9 167 Infantile Sialic Acid Storage disease ISSD 

1:5 28 152 MSUD 

1:9 11 104 Non ketotic hyperglycinemia 

1:9 108 1010 Osteopetrosis 

1:21 13 270 Nephronophthisis 

1:27 30 806 Glycogen storage 1b 

1:40 161 6455 Hypoparathyroidism, retardation, dysmorphism 
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  אבחון טרום לדתי  3.2

בקרב הבדואים בנגב האפשרויות לאבחון טרום לדתי של מחלות תורשתיות הרחבת יחד עם 

על פי  .מי שפיר אשר בוצעו מסיבה זו וסיסי שיליה של נצפתה עליה של מספר הבדיקות 

בשנים   ,הנתונים של המחלקה לגנטיקה קהילתית והמכון הגנטי במרכז רפואי סורוקה

 בסיכון  אשר היו נשים בדואיות בנגב136דתיות בקרב יבוצעו בדיקות טרום ל 2007-2012

 בוצעו דתי אחדיהיו מספר נשים אשר עברו יותר מאבחון טרום למאחר ו. למחלה תורשתית

   .)9טבלה (באותה תקופה בדיקות טרום לדתיות 220סך הכל 

  
וטוזומאליות רצסיביות  בקרב הבדואים בנגב דתיות בגלל מחלות איבדיקות טרום ל :9טבלה 

)2007-2012(  
 

 מקרים המשפחה בחרה בהפסקת -36 עוברים אובחנו כחולים וב47 אבחונים 220מתוך 

מקרים  19-ובנמצא עובר חולה  23-ב בדיקות של סיסי שיליה 107מתוך ). 76.6%(ההיריון 

 מקרים 17 נמצא עובר חולה וב24 בדיקות מי שפיר ב113מתוך .  )82.6%( הופסק ןההיריו

  . )70.8%( הופסק ןההיריו

 
 נשים אבחון טרום לדתי

  
  מחלה

4 4 Arthrogryposis 

4 2 Ataxia telangiectasia 

8 5 Bardet Biedl syndrome 

11 6 Bartter syndrome 

5 2 Carmi syndrome 

3 3 Dilated cardiomyopathy 

2 2 Congenital adrenal hyperplasia 

47 26 Congenital insensivity to pain with anhydrosis 

5 3 Complex 3 deficiency 

3 2 Cystic fibrosis 

6 6 Deafness 

3 2 Glycogen storage 1b 

6 3 Hemolytic uremic syndrome 

38 19 Hypoparathyroidism, retardation, dysmorphism 

10 6 Infantile bilateral strial necrosis 

3 2 Infantile neuroaxonal dystrophy   

13 11 Merosin-negative muscular dystrophy 

13 7 Osteopetrosis 

4 3 Persistent hyperinsulinism of infancy 

12 8 Thalassemia 

  )אישה אחד לכל מחלה (מחלות אחרות 14 20

  כ"סה 136 220
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נראה שאחוזים הגבוהים של הפסקות הריון אשר נצפו בקרב נשים אלו קשור לכך שמראש 

 לעובר חולה במחלה מוכרת היטב משפחה 25%הנשים עשו את הבדיקה בידע של סיכון של 

  .חולה אחד קודם להוריםות חלפכאשר לרוב היה 

  
 יעוץ גנטי  .4

  

בחלק גדול  , של מומים ומחלות תורשתיות בקרב הבדואים בנגבהגבוההשכיחות ה בשל

דרוש  לכן יעוץ גנטי .מחלה תורשתית\ אחד עם מוםקרוב משפחהלפחות יש  ותהמשפחמ

באוכלוסייה  גנטי ץ בייעו.כי מניעודרלמום  על מנת לקבוע את רמת הסיכון של הזוגות לעתים

לרוב לפונה אין ידע לגבי חלק , שפחה בגלל הגודל של המשפחהלרוב יש קושי לבנות עץ מ, זו

 ץנתונים אלו חשובים ביותר לייעו. או לאבחון המדויק של החולים\מהקשרים בתוך המשפחה ו

נגיש בזמן אשר , על כל החולים מידע ממוחשב  אשר כוללגנטי ולכן יש צורך בפתרון מתקדם

  . ץהייעו

 כאשר חלק ח סורוקה בבאר שבע" בבניםים בנגב נית לבדואים הגנטיציםהיום רוב הייעו

 פתיחה של מרפאות גנטיות בקהילה בישובים ובהמשך .מהבדיקות סקר מתבצעות בקהילה

הקטנת מרחק הנסיעה ומתן . בפזורה ישפר בצורה משמעותית את הנגישותגם לפי הצורך 

מטרה . ר השירותמשיפו גנטי הם רק חלק ץלייעואפשרות של עצמאות לנשים להגיע בעצמן 

מתן יעוץ גנטי בקהילה היא להקטין את הסטיגמטיזציה המתלווה לכל הנושא של ל מרכזית

לחלק מהרפואה יהפוך את ההפניות רות כחלק מהרפואה הראשונית יקיום של הש. גנטיקה

במשפחות בהם יש  גנטי במיוחד ץלייעויקטין בצורה משמעותית את החשש להגיע  והראשונית

 רופא המשפחה הוא מרכזי לנושא הרפואה אך לעתים גם , בקרב החברה הערבית.חולים

כחות ונ. המשך הריון ואחרים, לנושאים אחרים ומשמש כיועץ להחלטות חשובות כגון חתונה

  . עם החברהגנטי בקרבה לרופא המשפחה יגדיל את הקשר בין אישי וגםהיועץ השל 

ך שלאותן הזוגות יתאסף לפני נישואים כגם יש לצפות במשך הזמן לעליה של פניות זוגות 

מומים ואפשרויות מניעה לשיקולים על המשך הקשר בין בני זוג \המידע על סיכון למחלות

.לקראת נישואים
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 סיכום .5

 מאשר בכל קבוצת מומים מולדים ומחלות תורשתיות שכיחים יותר בקרב הבדואים בנגב

 חלק מהמומים. השבטתוך ב םתוצאה מנשואי קרבים ונישואיכ בעיקר וכלוסייה אחרת בארץא

. והם אחד הגורמים לתמותת תינוקות הגבוהה באוכלוסייה זומחלות גורמים למוות בילדות וה

 לעומס הגורמתמחלות הם גורם משמעותי בתחלואה כרונית  והחלק ניכר מהמומים, עם זאת

הפסקות ההיריון לגבי כל אחד מהמומים שיעור . רב על המשפחות וכן על מערכת הבריאות

יכולת לאבחון מוקדם בהריון ה כאשר האוכלוסייהר אך יותר בקרב הבדואים בנגב משנמו

 בדיקה של שקיפות 2013בשנת . נראה כגורם חשוב בהחלטה האם להפסיק את ההיריון

לדעת אפשר תבמקרי של אננצפלי מעקב לאחר שיעורי הפסקת הריון ועורפית הוכנסה לסל 

  .האם אבחון מוקדם משנה את ההחלטות

מוש בבדיקות סקר לגילוי זוגות בסיכון גבוה יחסי בקרב הבדואים בנגב אך יש לעשות שי

ניתן להגיע למצב זה במידה . מאמצים על מנת לבצע את הבדיקות מוקדם יותר לפני ההיריון

זוגות לפני לובדיקות הסקר יבוצעו כחלק מייעוץ גנטי בקהילה כאשר המטרה היא להגיע 

 של יועץ גנטי בקהילה יאפשר הקטנת הסטיגמטיזציה לגנטיקה וכן נוכחות . ההיריון הראשון

 .ישפר את השירות
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