
 
 
 

 

 
 تقریر المركز العربي للدراسات الجینیة بمناسبة یوم األمراض النادرة ٢٠١٨

 
 تعرف األمراض النادرة باالعتماد على مدى انتشارها في مجموع سكاني معین؛ إذ ُیشار عادًة إلى األمراض التي یقل عدد المصابین
 بها عن شخص لكل ٢٠٠٠ من السكان بكونها أمراضًا نادرة. یقدر المختصون أن واًحدا من كل ١٧ إنسان یعاني مرضًا نادرًا، أي
 أن نسبة األشخاص المصابین بهذه الفئة من األمراض تصل إلى ٧ ٪ من السكان. ویوجد حالًیا أكثر من ٦٠٠٠ مرضًا نادرًا  ذات
 معدالت انتشار مختلفة، وهذا العدد ینمو باستمرار. ویقدر أن هناك ٢٥ ملیون شخص یعانون من مرض نادر في العالم العربي، و

 ٣٠ ملیون في أوروبا و ٣٠٠ ملیون في جمیع أنحاء العالم. ومع تطور أدوات التشخیص وتوصیف أمراض جدیدة كل شهر من قبل
 الباحثین والمختصین، من المتوقع أن یرتفع هذا العدد.

 
  تنظم فعالیات یوم األمراض النادرة ٢٠١٨ في ٥٣ بلد في جمیع أنحاء العالم سعیًا لزیادة الوعي حول األمراض النادرة. أما محور

 یوم األمراض النادرة لهذا العام فهو البحث العلمي. من خالل هذا التقریر، یهدف المركز العربي للدراسات الجینیة ، المتفرع عن
 جائزة الشیخ حمدان للعلوم الطبیة، وهي الجهة المنظمة لهذا الحدث، إلى التأكید على أهمیة البحث العلمي في تشخیص و معالجة

 األمراض النادرة ودور المرضى في دفع األبحاث العلمیة. كما نقدم هنا قائمة بالمراجع والمرافق التي تعنى برعایة وعالج ودراسة
 األمراض النادرة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

 
واألطباء العلماء من مستمرة جهودا البحوث تقدم ویتطلب لألمراض. والعالجات التشخیص أدوات تطویر العلمیة البحوث                 تمكن
في أما أنفسهم. والمرضى السیاسات وصانعي التمویل وكاالت من القیمة المشاركة عن فضال الصحیة، الرعایة في                  والمتخصصین
الصحیة الرعایة تحسین على القدرة لدیها إذ للمرضى، كبیرة فوائد العلمیة للبحوث یكون أن فیمكن النادرة، األمراض                   حاالت

 واالجتماعیة لهم وألسرهم.
  

لیسم فالمرضى أیضًا. صحیٌح العكس ولكن خصوصًا، النادرة األمراض ولمرضى عمومًا للمرضى جدًا مفیدة العلمیة البحوث فإن                   إذًا
على ویعتمدون المرضى إلى الباحثون یحتاج العلمیة. البحوث في استباقي و فعال دور یلعبون هم بل فحسب الدراسة                    موضوع
تزویدهم عبر المرضى. باحتیاجات صلة وذات مجدیة العلمیة البحوث تكون أن المشاركة هذه تكفل العلمیة. البحوث في                   مشاركتهم
لألبحاث األساسي المحرك المرضى یشكل التشخیص، أدوات تطویر و النادرة األمراض لتوصیف الالزمة بالمعلومات                الباحثین
لتحدید الباحثین یساعد مما المرض، یتطور كیف لمعرفة الصحیة حالتهم ومراقبة المرضى مالحقة إلى العلماء یحتاج كما                   العلمیة.
یستطیع المحدد، النادر بالمرض الخاصة السجالت إلى انضمامهم عبر ذلك، إلى باإلضافة العالج. تطویر كیفیة أو                   كیفیة وقفه
المرضى من الحرجة الكتلة هذه الشبكات تشكل وبذلك، نادرة. بأمراض المصابین األشخاص حالة بتحسین تعنى شبكات بناء                   المرضى

 الالزمة إلنشاء البحوث العلمیة حول المرض النادر المعین.
  

لجهود كبیر جزء فضًال في النادرة، األمراض البحوث لبعض مجال في كبیر تقدم العالم أنحاء حول والعلماء الباحثون یحقق                     
مدروسة غیر النادرة األمراض معظم تزال ال ، ذلك من بالرغم النادرة.ولكن لألمراض التابعة المجتمعیة والمراكز الدعوة                   جماعات
إذًا القلیلة. العالجات بعض إال لها تتوافر وال عالج لها لیس النادرة األمراض معظم األخص، على العربي العالم في وفي كاٍف.                       بشكٍل
للدراسات العربي المركز یضم التقریر، هذا خالل من ضروري. ودعمها العلمیة البحوث على الحث في المرضى دور تحسین                    فإن
في والمتخصصین والباحثین السیاسات صانعي على منادیًا ،٢٠١٨ النادرة األمراض یوم من العالمیة الدعوة إلى صوته                  الجینیة
جدیدة، أمراض توصیف على سیساعد مما النادرة، األمراض أبحاث في للمرضى الفعالة المشاركة الصحیة لتحسین                 الرعایة
غیر نادر مرض مع بالعیش الیومي التحدي یواجهون الذین العالم أنحاء جمیع في الناس عدد تقلیل وبالتالي أسرع بشكل                     وتشخیصها
النادرة األمراض مرضى حیاة نوعیة تحسن أن یمكن التي العالجات تطویر على یساعد سوف فإنه ذلك، إلى وباإلضافة                    مشخص.

 بشكٍل كبیر.
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CTGA فهرس األمراض الوراثیة عند العرب: قاعدة البیانات  
 

على المرض النتشار الحقیقیة الصورة توصیف على بالعمل المجتمع في النادرة األمراض مشكلة مع التعامل في األولى الخطوة                    تكمن
البیانات ودراسة توصیف خالل من الصعبة المهمة بهذه الجینیة للدراسات العربي المركز ویضطلع واإلقلیمي. المحلي                 المستویین
البیانات تتمتع كما بالغة. بدقة ومراجعتها البیانات هذه تجمیع یتم إذ ككل، العربیة السكانیة المجموعات عند الوراثیة باألمراض                    الخاصة
البیانات جمع یتم عالمًیا. المحكمة العلمیة الدوریات في للنشر قبولها بدلیل وذلك العالیة العلمیة بالجودة المدخالت أساس تشكل                    التي
عند الوراثیة األمراض لـ"فهرس اختصار وهي (CTGA) بالمركز الخاصة البیانات قاعدة لتضمینها تمهیدًا وتنقیحها                وتحلیلها
بیانات قاعدة أكبر لتصبح الماضیة القلیلة السنوات خالل والكیفیة الكمیة الناحیتین من CTGA البیانات قاعدة تنامت ولقد                   العرب".
مدخًال ٩٧٠ منه ؛ مدخًال ٢٣٠٠ البیانات قاعدة مدخالت عدد تجاوز ، ٢٠١٧ دیسمبر شهر ففي معین. بشعب تختص العالم في                       جینیة
باإلضافة البیانات لقاعدة أصًال) موجودة لمدخالت أشمل (تغطیة السریع العمودي التوسع المرفق). ویستمر البیاني الرسم (أنظر                  جینًیا
في النوعي النمو فیحتل اآلن أما الجدیدة، المدخالت عدد زیادة على البیانات قاعدة نمو اقتصر السابق المعهود. ففي األفقي التوسع                      إلى
مما ،CTGAالـ مدخالت من مدخل كل تحت المنضویة الفریدة البحثیة البیانات عدد باضطراد یزداد أي األهم؛ الحیز البیانات                    قاعدة
محتوى على (NGS) الجدیدة الدنا تسلسل تحدید لتقنیات المتزاید االستخدام وینعكس بالمعلومات. غنى وأكثر أعمق التغطیة                  یجعل
فإن CTGAالـ بها تتمتع التي الممیزات هذه على وبناًء الزمن. مع واضح بشكل تتزاید التي الجزیئیة البیانات من البیانات                     قاعدة
لصانعي بالنسبة قّیمة توصیات لصیاغة كبیرًة دفعًة یمثل األمراض من مجموعة أو معین مرض بشأن فیها الواردة البیانات                    إستخالص

  القرار وأصحاب المهن الطبیة.
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 المراجع والمرافق التي تعنى برعایة وعالج ودراسة األمراض النادرة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 

 الجمعیات والمؤسسات الخیریة

 وسائل التواصل المؤسسة

 جائزة الشیخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبیة
  دبي

http://hmaward.org.ae/ 
+ 971 4 398 6777 

 مؤسسة سمو الشیخ سلطان بن خلیفة آل نهیان اإلنسانیة والعلمیة
  أبوظبي ودبي

http://www.sbkf.ae/main/home.php 
+971 2 666 5144 (Abu Dhabi)  

+971 4 354 4412 (Dubai) 

 منزل
 الشارقة

http://www.manzil.ae/ 
+971 6 534 7663 

 مركز دبي للرعایة الخاصة
  دبي

http://dcsneeds.com/ 
+971 4 344 0966 

 المؤسسات الحكومیة

 http://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx وزارة الصحة ووقایة المجتمع
800 111 11 

 مركز دبي لعلم الوراثة - هیئة الصحة بدبي
 مستشفى لطیفة للنساء واألطفال

 دبي
Genetics@dha.gov.ae  

+971 4 219 3276 

 هیئة الصحة بدبي
 أبوظبي

https://www.haad.ae/ 
+971 2 449 3333 

 مستشفى توام
 العین

https://www.seha.ae/tawam/english/Pages/default.aspx 
+971 3 767 7444 

  مراكز وعیادات الفحص الجیني

 مركز إمبریال كولیدج لندن للسكري
 أبوظبي والعین

http://www.icldc.ae/  
+971 2 404 0800 (Abu Dhabi)  

 +971 3 746 4800 (Al-Ain) 

 إیسترن بیوتیش
 دبي

http://www.easternbiotech.com/ 
+971 4 3255730 

 طب الجنین والمركز الجیني
 دبي

www.my-baby.net 
+971 4 360 4040 

 مركز النور للتدریب لألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة
 دبي

http://alnoorspneeds.ae/ 
+971 4 340 4844 

   فیافیت جینومكس
 دبي

info@viafet.ae 
+971 4 344 0238 

 /http://www.medeormedicalcentre.com/pediatrics مركز میدیور الطبي - طب األطفال
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 8080 363 4 971+ دبي

 مراكز األبحاث

 المركز العربي للدراسات الجینیة
 دبي

www.cags.org.ae 
+ 971 4 398 6777 

 مركز زاید بن سلطان آل نهیان للعلوم الصحیة
 العین

https://www.uaeu.ac.ae/en/dvcrgs/research/centers.shtml 
+971 3 7137 452 

 معهد بحوث العلوم الطبیة والصحیة - جامعة الشارقة
 الشارقة

http://www.sharjah.ac.ae/en/Research/SIMHR/Pages/default.asp
x  

+971 6 5057651 
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