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يبدو مصطلح األمراض النادرة للوهلة األولى بعي ًدا عن التعقيد ألنه يشرح نفسه بنفسه ,ولكنه في الواقع موضو ٌع
غن ٌي بالتفاصيل ويبدو ذلك جليًا من عدم وجود تعريف واحد متفق عليه عالميًا لهذه الفئة من األمراض.
إذ تعرّف األمراض النادرة رسميًا في الواليات المتحدة من خالل عدد المصابين بها؛ فيصنف المرض كمرض
نادر أو يتيم إذا كان عدد المصابين به اليتجاوز  022222في الواليات المتحدة .كان هذا الرقم يمثل نسبة انتشار
تقدر بـ 58من كل  022222من السكان في الواليات المتحدة عام  0851وهو العام الذي اعتمد فيه هذا التعريف,
أما اآلن وقد أصبح عدد سكان الواليات المتحدة  703مليون نسمة فقد انخفضت نسبة االنتشار تلك إلى  37من كل
 .022222هذا وتختلف النسب المعتمدة العتبار المرض نادرً ا من دولة ألخرى .وهنا تجدر اإلشارة إلى أن
مصطلح األمراض النادرة يشتمل على كثير من التناقض إذ أن النظرة المجملة لهذه األمراض ككيان واحد تجعلها
غير نادرة على اإلطالق ,خا ً
صة وإن مئات الماليين من األشخاص حول العالم يعانون منها .ويغطي مصطلح
ً
األمراض النادرة مجموعة كبيرة ومتنوعة جدا من األمراض التي تختلف عن بعضها بشكل كبير من حيث الصفات
العامة واالنتشار والتطور السريري واألسباب.
من بين العديد من األمراض النادرة المعروفة حاليًا والذي يترواح مابين ( 3222و 5222مرض) توجد مجموعة
من األمراض ذات االنتشار النادر ج ًدا بحيث اليعرف منها إال القليل من الحاالت المشخصة حول العالم .وتعتبر
متالزمة شياخ هتشنسن-جيلفورد ً
مثاال جي ًدا عن هذه الفئة ,ويوجد منها محليًا حالة واحدة تم توثيقها في أبوظبي
باإلمارات العربية المتحدة[ .]0وتسبب هذه المتالزمة المميتة ظهور أعراض التقدم بالسن بشكل باكر ج ًدا عند
األطفال المصابين ,وتلخص هذه األعراض بتجعد الجلد وفشل النمو واإلصابة باألمراض القلبية الوعائية.
وبالمقابل يبدي عد ٌد من األمراض النادرة انتشارً ا واسعًا نسبيًا بما قد يتسبب في إخراج المرض من قائمة األمراض
النادرة .وفي حقيقة األمر يفتقر الحد الفاصل بين األمراض النادرة واألمراض غير النادرة إلى الوضوح,
وباألخص عندما نتحول من دراسة انتشار المرض على المستوى العالمي إلى دراسة انتشاره في فئة عرقية أو
ً
فمثال يعتبر مرض البيلة الكابتونية وهو أحد األخطاء االستقالبية الخلقية مرضًا نادرً ا ج ًدا على
سكانية معينة.
مستوى العالم ألنه ينتشر بنسبة ( 0لكل  0222222 – 082222شخص) وهذا ال ينطبق بالطبع على جميع دول
العالم إذ تسجل دولة اإلمارات العربية المتحدة نسبة انتشار أعلى تصل إلى  78لكل  022222من السكان ,وينتج
هذا المرض عن الطفرات التي تصيب جينة الـ HGDالتي تلعب دورً ا مهمًا في تدرّك الفنيل آالنين فتتراكم في
الجسم المركبات الثانوية الناتجة من التفاعل غير الكامل وتسبب مع مرور الوقت أعراض التهاب المفاصل
ومشاكل قلبية وكلوية وحصى البروستات[.]0
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تلعب العوامل الجينية الدور األهم في حدوث الغالبية العظمى من األمراض النادرة ,سواء كانت تلك العوامل
الجينية تورث بشكل قاهر أو متنحي .كما يمكن لألمراض النادرة أن تنتج من ردود فعل شاذة لجهاز المناعة في
الجسم أو من جراء التعرض لعوامل خمجية .ويوجد العديد من هذه األمراض التي التزال بحاجة إلى التوصيف
الدقيق سريريًا وجزيئيًا .ونظرً ا للتعقيد البالغ الذي تبديه هذه األمراض من الناحية السريرية يمثل التحري عن
األسباب الكامنة وراء المرض تحديًا جديًا للمجتمع الطبي ,علمًا أنه غالبًا ما تتم دراسة المرض وأسبابه تحت
الضغط الهائل الذي تمثله معاناة المرضى وأهاليهم ومجموعات النفوذ لدى الحكومات الذين يسعون بإلحاح بالغ للوصول إلى إجراءات ناجعة للتشخيص
والعالج.
تحتوي قاعدة البيانات  CTGAعلى مجموعة واسعة ومتنوعة من األمراض النادرة مع البيانات الخاصة بها من البلدان العربية ,وتنضوي العديد من هذه
األمراض النادرة تحت تصنيف األخطاء االستقالبية الخلقية .ومن هذه الفئة نذكر األمراض التالية :عوز البيوتينيداز وبيلة الفينيل كيتون والبيلة الكابتونية
وأمراض االختزان في الجسيمات الحالة .كما توجد أنواع أخرى من األمراض النادرة ضمن قاعدة البيانات  CTGAمن مثل األمراض التي تنتج عن الخلل
في آليات إصالح الـ( )DNAومن أمثلة هذه األمراض فقر الدم فانكوني وجفاف الجلد المصطبغ,
وفيما يلي نورد توصي ًفا مختصرً ا لعدد من هذه األمراض في السياق المحلي.
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مرض عوز البيوتينيداز ,وينتج عن نقص إنزيمي مركب يحرم المصاب من القدرة على استقالب فيتامين البيوتين الذي يعد ضروريًا في عمليات االستقالب
الخاصة بالدهون واألحماض األمينية والتنفس الهوائي والنمو الخلوي ،وينتج هذا العوز عن طفرات تصيب مورثة  BTDوقد تم كشف العديد من تلك
الطفرات ألول مرة في السكان اإلماراتيين كما هو مبين في المدخل الخاص بهذا المرض في الـ .]7,1[CTGAويعد هذا
يعتبر بناع لا دة البيانات CTGA
المرض من أكثر األخطاء االستقالبية الخلقية انتشارً ا في اإلمارات العربية المتحدة حيث يتراوح معدل انتشارها بين
وتزويدها بآور المستجدات البحدية
 0,0و  1,8لكل  022222من السكان.
في بيلة الفينيل كيتون يفتقر المريض إلنزيم فينيل آالنين هيدروكسيالز بدرجات متفاوتة ,ويقوم هذا اإلنزيم بتفاعل
تحويل الفنيل آالنين إلى التيروزين وهي خطوة ضرورية في إنتاج العديد من الهرمونات والنواقل العصبية
والميالنين .ويؤدي هذا العوز – فيما إذا ترك بدون تدبير – إلى تراكم الفنيل آالنين في الجسم ,األمر الذي يترافق
بنتائج كارثية على عملية التطور والنمو عند الطفل المصاب ,ومن تلك النتائج نذكر التخلف العقلي ونقص التصبغ
واألمراض النفسية المتعددة.
ً
حديثا في اإلمارات العربية المتحدة هو
ولقد بينت دراسة مسحية شاملة أن معدل انتشارهذا المرض بين المولودين
حوالي  8لكل  ,022222علمًا أن تلك الدراسة أجريت بين  0881و .0222ولقد كشفت دراسات أخرى عن ماهية
الطفرات التي تسبب هذا المرض وكان بعض هذا الطفرات يكتشف ألول مرة هنا حيث لم يسجل وجودها بأي بلد
آخر[ ,]3,5والبد هنا من اإلشارة إلى األهمية البالغة لمثل هذه الدراسات التي تحدد أنماط الطفرات في المجموع السكاني
المحلي حيث تبنى االستراتيجيات العالجية والتشخيصية وفق هذه البيانات دون غيرها.
يسرد المدخل الخاص بالبيلة الكابتونية في الـ CTGAنتائج عدة دراسات أجريت في العالم العربي ويبدو أن هناك
أرقامًا متفاوتة بخصوص معدل انتشار هذا المرض في اإلمارات العربية المتحدة ,فإذا أخذنا بنتائج الدراسة ذات
التغطية الجغرافية األشمل وحجم العينة األكبر يبدو لدينا أن معدل انتشار البيلة الكابتونية في اإلمارات يصل إلى
 2,85لكل .]2,3[022222
تتصف أمراض االختزان في الجسيمات الحالة بخلل جيني في واحد أو أكثر من مكونات الجسيمات الحالة التي تجري
فيها معالجة مختلف الجزيئات الخلوية تمهي ًدا إلعادة استخدامها أو طرحها من الخلية والجسم .يحدث في هذه الفئة من
األمراض أن تتراكم نواتج المعالجة المذكورة آن ًفا بشكل متزايد في الجسم فتقوم بالتأثير سلبًا على الوظائف الخلوية
وقد تسبب الموت الخلوي .هناك ما يناهز الخمسين مرضًا ضمن هذه المجموعة ,ومعدل انتشار جميع هذه األمراض
معًا كبير نسبيًا ويبلغ  08 - 00لكل  022222مولود حي ,أما إذا دققنا في معدالت انتشار كل مرض على حده
ً
فمثال يبلغ معدل انتشار كل من مرضي تاي-ساكس وجوشر  2,31و 2,08لكل  022222على
فنجدها منخفضة,
[]6,7,8
.
التوالي في اإلمارات العربية المتحدة

مرا مه ًما جدًا لتعزيز الدور ال ي
ً
تقوم به كمرجش لمي رئيسي ا
ا مراض الورادية النادرة عي
الةعو العربية ,ومش لب ابد ما
كبيرا ما العم
القو ب ا جز ًعا
ً
ايزا ينتظر الموت يا لل
ةريل التعام مش التهديد ال ي
تمدله ه ا ا مراض .يمكا
للبيانات المستقاة ما ال  CTGAا
ال ي ترتكز إليه
تةك ا سا
مليات التوةية والتنفي لبرامج
التو ية الفعالة ,ا ه ا البيانات
ضرورية ج ًدا مور ديدة ما
بينها تقديم المةورة الورادية
والودمات التةوي ية للمرضل.
وعي نف السيال ا يمكا ا ن ف
الدور المحوري ال ي تلعبه حمتت
التو ية واسعة النةال للو و
دد ما المرضل
إلل كبر
عراد
و ائتتهم باإلضاعة لك
المجتمش ,إ ترعش ه ا الحمتت ما
مستوى الو ي المجتمعي تجاا
ه ا ا مراض بما يساهم عي
القضاع لل المفاهيم الم لوةة
والمسيئة عي ه ا النةال.

تصنف العديد من األمراض النادرة األخرى ضمن مجموعة األمراض التي تنتج عن خلل أنظمة إصالح الـ DNAفي الخاليا ,مما يؤدي إلى حدوث الكثير
ً
مثاال جي ًدا لهذه الفئة من
من التغيرات على مستوى الـ DNAالذي يتعرض باستمرار لألذى من العوامل الداخلية والخارجية .ويعد فقر الدم فانكوني
األمراض النادرة ,وهو مرض وراثي متنحي يترافق مع فشل وظيفي لنقي العظم (فقر الدم الالتنسجي) وابيضاض الدم وظهور األورام الصلبة .كما يعاني
المصابون به من عيوب خلقية في الجلد والذراعين والرأس والعينين والكلى باإلضافة إلى اإلعاقة التطورية .ولقد تم رصد حالة واحدة لهذا المرض من
أصل  01077حالة والدة حية وميتة متعاقبة في مدينة أبوظبي – اإلمارات العربية المتحدة ,وقد أتت هذه الحالة في سياق عائلة تربط األبوين فيها صلة
قربى .تعكس هذه الدراسة معدل انتشار محلي أعلى من المعدل العالمي لهذا المرض (حالة لكل  .]9[ )782222وكمثال آخر على هذه الفئة من األمراض
نذكر جفاف الجلد المصطبغ الذي يرتبط بالتحسس الضوئي وازدياد انتشار سرطانات الجلد بين المصابين.
يسود الرأي القائل بأن معدالت انتشار هذا المرض بين العرب يفوق المعدل العالمي وبالفعل فقد تم رصد العديد من حاالت اإلصابة به في كل من اإلمارات
العربية المتحدة وقطر وتونس وفلسطين ومصر[.]10
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