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WHAT ARE RARE DISEASES?
Rare diseases are the diseases that affect 1 person in every 100,000 people.

WHAT IS “RARE DISEASES DAY”?
A Rare Diseases Day is an annual awareness Raising event recognized by 
many European Countries and the U.S aim to raise awareness of the public  
and decision makers about the Rare disease and its impact on the society.

WHY ARE RARE DISEASES IMPORTANT?
Medical information about theses rare diseases and researches are not 
enough. Patients are facing many difficulties such as delays or wrongful 
diagnosis, the psychological burden, and loss of scientific support.
 
WHY ARE RARE DISEASES IMPORTANT?
• Chronic, progressive and usually affects the quality of life.
• Rare diseases cause disability, and cause loss of the patients’ autonomy.
• High levels of pain and suffering for patients and their families.
• Lack of effective treatment.
• There are between 6000 to 8000 rare disease.
• 75% of the affected are children.
• 30% of patients with rare diseases die before the age of five.
•  80% of rare diseases are having genetic.
background and the rest due to injury, infection and allergies, or might be 
due to environmental reasons.
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WHAT CHALLENGES DO RARE DISEASE PATIENT FACE?
Patients with rare diseases face common problems including:
1. Inability to reach a correct diagnosis.
2. Delay in diagnosis.
3. Lack of useful information about the disease.
4. Lack of scientific knowledge of the disease.
5. Severe social barriers faced by patients.

WHAT ARE THE GOALS OF RARE DISEASE DAY?
1. Increase awareness of rare diseases.
2. Strengthening the voices of patients and getting them heard.
3. Provide patients with information and hope.
4. Get patients of similar diseases to get in touch and collaborate.
5. Access to equal opportunities in the care and treatment.

HOW RARE DISEASE DAY WILL IMPROVE PATIENT CARE?
• Implement integrated programs dealing with rare diseases.
• Development of regulations, laws and appropriate policies.
• Encourage greater global cooperation in scientific research regarding 

rare diseases.
• Exchange scientific information about rare diseases, not only on the 

most prevalent ones but all rare diseases.
• Invention of new methods of diagnosis and new therapeutic procedures
• Raising awareness of public health.
• Provide a network for communication between family support groups for 

patients to share their best experiences with each other.
• Support for patients with the most isolated families to create associations 

and support groups.
• Provide integrated scientific information to raise.
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GENETICS 

The human body consists of group of organs, each organ consists of a 
huge number of cells, and eachcell contains 46 chromosomes present in 
the cell nucleus in a form of identical pairs, two of these pairs is responsible 
for determining the gender of the person which are chromosome X and 
chromosome Y. The males’ body contains one X and one Y (XY) while in 
the female it is (XX).

WHAT IS A CHROMOSOME
Chromosome is an organized structure of DNA and protein found in the 
nucleus of a cell. At the time of fertilization during pregnancy half of the 
chromosome comes from the mother through the ovum which contains 23 
chromosomes and the other half from the father through the sperm that 
contains 23 chromosomes. By this, the child gets some of the mothers’ 
characters and some of the fathers’ characters, finally when the egg (ova) 
meets the sperm this results in the formation of the embryo and then fetus.
 
WHAT IS A GENE?
A gene is a name given to some stretches of  (DNA), it is the basic functional 
unit in the humans’ genetics.

HOW DOES THE GENETIC DISEASE OCCUR?
The disease occurs as a result of change in genomic sequence, the DNA 
sequence of a cell genome.
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WHEN DOES THE DISEASE BECOME  FAMILIAL?
The disease becomes familial when it passes from  the father or mother 
or both, through defective genes to their children. This defect results in the                      
presence of the disease.

CAN GENETIC DISEASES OCCUR AS A RESULT OF DEFECT IN 
THE CHROMOSOMES?
This is possible but rare, since most genetics diseases are caused by defect 
in the genes and not the chromosomes                                                       
 

WHAT ARE THE PATTERNS OF INHERITANCE OF GENETIC 
DISEASES?

AUTOSOMAL RECESSIVE INHERITANCE  
Recessive means that it needs a gene from both  father and mother in order 
to cause disease and  it can affect both sexes. The presence of one copy  
of the defective gene makes a person “carrier “  of the disease, and in this 
case the person is not  affected by the disease. Both parents should be  
carriers in order to give birth to an affected child. In the event of having two 
carriers, the possibility of having an affected child is 25% in every  pregnancy. 
Siblings of the affected child have 50% chance of being a carrier.
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AUTOSOMAL DOMINANT INHERITANCE 
Dominant means that the presence of the defective gene in one of the parent 
is sufficient for the trans-mission of the disease to the child and therefore 
in tons in sequence it affects both sexes and the probability of having an 
affected child is 50% in every pregnancy.

SEX-LINKED RECESSIVE 
INHERITANCE
It results from a defect in the genes 
located on the sex linked chromosome 
X. It affects both genders but it presents 
in males more than females and 
rarely seen in females. The chance of 
transmission varies as to whether the 
father or the mother is the one who is 
affected with the disease. This type of 
inheritance is characterized by the fact 
that the affected father doesn’t transmit 
the disease to his sons. Percentage of 
transmission to male offspring when 
the female is a disease carrier is 50% 
in every pregnancy. 

MULTI-FACTORIAL GENETICS
Many of the human characters – such as weight height and blood 
pressure for example – are not resulting from absolute hereditary factors. 
These characters are resulting from the interaction between genetic and 
environmental factors and by “environmental” we mean that all factors that 
are not acquire by hereditary.
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HOW TO DIAGNOSE GENETIC DISEASES?
It can be diagnosed based on the clinical presentation of the patient and 
his family history supported by radiological and laboratory tests. In order to 
confirm the diagnosisa a specialized genetic studies should be done.

WHAT IS THE TREATMENT OF GENETIC DISEASES?
There is no curative treatment for genetic diseases but the supportive 
treatment that aims to treat the symptoms of the disease. There  are on-
going research studies on gene therapy.
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CONSANGUINITY&GENETIC DISORDERS 

Some parents feel guilty when they get a child with genetic disorder. And 
this sense of guilt increases when parents are relatives (i.e. when they 
have blood relationship). This is due to wrong belief that the marriage of 
relatives increases the likelihood of having children with genetic diseases. 
It is true that relatives‘ marriage increases the incidence of genetic 
diseases in general, but this ratio never reaches to 100%.

Parents always hope to have healthy children, but all babies are at risk of 
congenital birth defects and abnormalities. The word “congenital “ means 
all the defects and distortions that have occurred during the development 
of the baby and he/she was born with (i.e. its presence at birth). So it is 
required to be present even before birth and is not necessary that the 
doctors discover it and diagnose it immediately after birth. 

The probability of the birth of a child who has a congenital defect is 3% for 
each birth (i.e. in each 100 births 3 children are affected with congenital 
birth defects). 

lf we look at those children whom their parents are relatives, the incidence 
of birth defects may reach up to 4% with maximum of 6%. This increase 
(6%) seems at first few, but if you compare it with 3%, 4% for non-relative 
parents, then it will be clear that the ration had doubled. And we can 
conclude that these numbers are not matching the high figures which some 
people (and some doctors) believe in wrongly that relatives ‘marriage will 
definitely result in congenital birth defects. 

The most common genetic diseases among children of relative parents 
are the ones that are transmitted by recessive inheritance. 
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The role of genetics specialist is to explain the options available to them 
without interfering with their final decision, so it is very important to be 
accurate and honest when providing medical information about your family.

The reason for increasing the risk of such diseases is due to transfer 
of defective genes from one of the grandparents shared between both 
parents. This defective gene gets transmitted from that grandfather to his 
children and then to his grandchildren. If the grandchildren get married to 
each other, then each of them may give the defective gene to their child.
At that time this child will be carrying a pair of defective genes which will 
result in a genetic disorder depending on the type of transferred mutated 
gene. 

It is important to know that even in diseases that are inherited through 
recessive inheritance, the recurrence rate in the family never reaches 
100% at all, but up to 25% in every pregnancy. 

There is no doubt that each of us carries some damaged genes, which 
in turn can pass on to our children and our offspring. Therefore, doctors 
especially genetic specialists “care about taking the medical history of the 
rest of family members and other close relatives.
 
Genetic specialist can determine the pattern of transmission of the genetic 
disorder from one generation to another from the information obtained 
from the family tree. Doctors may need to make some tests to members of 
the family to discover some of the disorders with mild or unclear symptoms 
that the patient does not complain about.



12

WHAT ARE INBORN ERRORS OF METABOLISM?

Inborn errors of metabolism are rare but collectively they are common.
The majority are due to defects of single genes that code for enzymes 
that facilitate conversion of various substances (substrates) into others  
(products). In most of the disorders, problems arise due to accumulation 
of substances which are  toxic or interfere with normal function, or to the  
effects of reduced ability to synthesize essential compounds  For example, 
if substance (a) turns to a substance  (b) by the presence of the enzyme 
(e), the deficiency or insufficiency of enzyme (e) leads to  the accumulation 
of toxic substance (a) in the body and a lack of substance (b).

HOW DOES INBORN ERRORS OF METABOLISM OCCUR?
Inborn errors of metabolism are genetic disorders which usually are 
transmitted as autosomal recessive. It affects both male and females.
 
WHAT IS AUTOSOMAL RECESSIVE?
Everyone has two copies of the gene, one inherited from each parent. 
Some people have  inherited one copy of the gene which has a change in 
it that stops it from working properly. They are  called carriers of disease. 
Being a carrier does not cause health problems, because the second 
working copy of the gene acts as a back up .”This type of genetic change 
is called recessive, because the second, working copy of the gene can 
compensate for the non-working copy. If two people who are carriers have 
children, there is a 25% (1 in 4) chance that they could both pass on the 
copy of the defective gene which is not working. When a child inherits two 
non-working copies of the gene, one from each parent, then there is no 
“backup “so he or she would have inborn error of metabolism. When a child 
is diagnosed with inborn error of metabolism, the parents are presumed to 
be carriers of this condition. As both parents are carriers for the disorder, 
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the chance of two disease alleles being inherited by one of their offspring 
is 25%. 50% of the children are healthy carriers. The healthycarriers 
should receive genetic counseling and advise to go for premarital testing 
to prevent inborn error of metabolism in their off springs’.

SYMPTOMS
The following are potential presentations of IEM: 
Failure to thrive, weight loss Developmental regression, seizures, stroke 
Recurrent vomiting, diarrhea, abdominal pain Enlarged heart, hyperten-
sion, myocardial infarction Hepatomegaly, jaundice, liver failure Enlarged 
spleen Unusual facial features, congenital malformations Excessive 
breathing (hyperventilation, respiratory failure Abnormal behavior, depres-
sion, psychosis Joint pain, muscle weakness, cramps.

DIAGNOSIS
Inborn errors of metabolism are now detectable by expanded newborn 
screening tests using mass spectrometry. There are many specialized tests 
such as plasma amino acid, urine organic acid and plasma acylcarnitine. 
The confirmatory testing is skin biopsy for enzyme testing on fibroblast or 
specific DNA testing.

TREATMENT
Early detection and treatment is the key for better outcome. The principle 
treatment for amino acid disorders is the restriction of dietary protein.

A B

Enzyme
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لذلك كان برنامج الكشف عن هذه األمراض مهم قبل إصابة الطفل وبالتالي صعوبة العالج في 
المتاخرة. المراحل 

كيفية اإلصابة
من  المتنحية  بالوراثة  يسمى  بما  تنتقل  العادة  وفي  وراثية  أمراض  الغذائي  التمثيل  أمراض  إن 

األبوين إلى أطفالهم فهي تصيب الذكور واإلناث على السواء.
الجينات  أحد  في  الطفرة  لحملهما  نتيجة  للمرض،  حاملين)ناقلين(  تلقائياً  يكونان  األبوين  إن 
)المورثات(، ولذلك ال ينتقل المرض من أحد األبوين فقط بل يجب أن ينتقل من كالهما في آن 

واحد.
الزوجة، كما أن احتمال عدم  فيها  25 % في كل مرة تحمل  المرض هي  نسبة احتمال تكرار 

تكرار االصابة هي 75%.
أن  وعليهم  كأبويهم  للمرض  حاملين  يكونوا  سوف  السليمين  األطفال  بعض  أن  إلى  التنبه  يجب 

يحترزوا عند الزواج لكي ال تتكرر نفس المشكلة في ذريتهم.
إن الكثير من اآلباء واألمهات ال تعرف أنها حاملة للممرض إال بعد أن يصاب أحد أطفالها بأحد 

هذه األمراض وقد يكون ذلك في أول األمر صدمة وقد ال يصدقون بهذا األمر.

 األعراض
 إن األعراض التي تصاحب المصاب بمرض من أمراض التمثيل الغذائي متفاوتة بتشكيل كبير 
يصعب ذكرها، ولكن قد يكون أهم عارض هو تقلب حالة المريض من حالة سليمة إلى أخرى 
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ماهي أمراض التمثيل الغذائي؟

الغذائي كثيرة ومتنوعة وهي متفرقة نادرة الحدوث لكنها تمثل عبئا  التمثيل  ال شك أن أمراض 
صحيا ال يستهان به.

الطعام الذي نأكله يحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والدهون، تمر هذه األطعمة بسلسلة من 
التفاعالت الكيميائية لهضمها والنتاج الطاقة الالزمة للنمو والحياة الطبيعية.

)العملية  أيضاً  وتسمى  الغذائي  التمثيل  عملية  تسمى  الطعام  لهضم  الكيميائية  التفاعالت  هذه 
االستقالبية(.

أمراض  أنزيم  أو  خميرة  تسمى  الكيميائية  المواد  من  خاص  نوع  فيه  يتحكم  كيميائي  تفاعل  كل 
التمثيل الغذائي أو األمراض االستقالبية تحدث عند وجود نقص أو فقدان كامل ألحد هذه الخمائر، 
بنقص مادة كيميائية أخرى، تظهر  الكيميائية مصحوب  المواد  إلى تراكم أحد  العادة تؤدي  وفي 
لتراكمها  نتيجة  مادة سامة  كأنها  تتكون  المتراكمة  فالمادة  لهذا االختالل  نتيجة  المرض  أعراض 

والمادة الناقصة تجعل الجسم غير قادر على أداء الوظيفة التي تتطلب هذه المادة..
فمثال لو أن المادة )أ( تتحول إلى مادة )ب( بوجود االنزيم )هـ( فان نقص أو قصور االنزيم )هـ(، 

يؤدي إلى تراكم المادة )أ( في الجسم ونقص في المادة )ب(.
بحسب طبيعة المادة )أ( قد تكون سامة أو معقدة مما يؤدي إلى أعراض مختلفة عند االنسان حسب 

موقع االنزيم واهميته.
األمراض االستقالبية قد تصيب أي عضو أو جهاز في االنسان مما يجعل األعراض مختلفة مثل 
القلب،  التأثير على العظام او  التخلف العقلي والنفسي عند األطفال أو تضخم الكبد والطحال أو 
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 العالج

إن الكشف المبكر وتطور طرق عالج هذه األمراض أمكن الكثير من المصابين بهذه األمراض 
اإلرشادات  اتباع  على  األهل حريصين  دام  وما  الطبيعي  من  قريبة  أو  طبيعية  حياة  العيش  إلى 
الطبية خاصة التي تتعلق بالغذاء فإن مستقبل هؤالء األطفال يبشر بالخير. إن معظم الذين عولجوا 
بشكل صحيح من األطفال أو البالغين أمكنهم بإذن الله أن يتمتعوا بصحة جسمية وعقلية سليمة كما 
أن هناك بعض قليل من أمراض التمثيل الغذائي لم تستجب إلى العالج حتى ولوقدم لها العالج 
في  تلخيصها  ويمكن  المتراكمة  المادة  طبيعة  بحسب  وهي  مختلفة  بطرق  المعالجة  يمكن  المبكر 

اآلتي حمية غذائية، عالج دوائي، تعويض االنزيم، زراعة نخاع العظم أو زراعة الكبد.
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سيئة والتأرجح في ما بينها، أو فقدان أحد القدرات أو المهارات التي كان يتقنها الطفل فمثاًل فقدانه 
للجلوس أو مسك األشياء، أو فقدان البصر وتدهور في القدرات العقلية. قد يكون هذا التأرجح أو 
الفقدان للمهارات هو المفتاح المهم  لتشخيص الحالة والتي تساعد الطبيب إلى اجراء الفحوصات 

الالزمة للتأكد من التشخيص وإليك بعض األعراض األخرى:  
الخمول والغيبوبة.• 
إرتخاء في العضالت.• 
نوبات من التشنج والصرع خاصة تلك التي يصعب عالجها بأدوية.• 
الصرع.• 
انقطاع التنفس أو صعوبة في التنفس أو تنفس سريع وعميق.• 
حدوث تسمم في الدم خاصة التي تكون ناتجة عن جرثومة األي كولي.• 
ظهور رائحة غريبة من الجسم.• 
حدوث يرقان )اصفرار في لون الجلد(.• 
تغير في مالمح الوجه.• 
تضخم في الكبد أو الطحال أو كليهما.• 

التشخيص

مع تطور الطب أمكن حالياً الكشف عن العديد من هذه األمراض عن طريق برنامج فحص حديثي 
 TANDEM( المتوالي  الكتلة  الطيف  قياس  الغذائي عن طريق جهاز  التمثيل  الوالدة ألمراض 
MS( وبواسطة ورق الفلتر كما يمكن التشخيص عن طريق فحص الجينات لبعض هذه األمراض 

ولكن ذلك متوفر فقط في عدد قليل من المراكز الطبية العالمية.
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انتقال مورثات غير سليمة من احد االجداد المشتركين بين  ويرجع السبب في هذا زيادة فرص 
األبوين وينتقل هذا المورث الغير سليم )المعطوب( من ذلك  الجد إلى ابنائه ثم إلى االحفاد، وإذا 
تزوج هذين الحفيدين من بعضمها الببعض فإن كل واحد منهما قد يعطي النسخة المعطوبة ألحد 
أبنائه عند التخصيب فيصبح لدى هذا الطفل مورثين معطوبين مما يؤدي لحدوث مرض وراثي 

يختلف نوعه باختالف نوع المورث المنقول.

والجدير بالذكر أنه حتى في األمراض التي تنتقل بالوراثة المتنحية ال تكون نسبة تكرار المرض 
في العائلة %100 اطالقا، ولكن تصل نسبة %25 في كل حمل. مما ال شك فيه أن كل منا يحمل 
بعض المورثات التالفة و التي بالتالي من الممكن ان ننقلها ألوالدنا وذريتنا، لذلك يهتم االطباء 
خاصة اطباء األمراض الوراثية بأخذ التاريخ المرضي عن بقية العائلة كاالخوان و االخوات و 

العم والعمة و الخال و الخالة و بقية األقارب االخرين.

من  اخر  جيل  إلى  جيل  من  الوراثي  المرض  انتقال  نمط  يحدد  ان  الوراثة  اخصائي  يستطيع 
المعلومات التي يحصل عليها عن شجرة العائلة و قد يحتاج إلى اجراء بعض الفحوصات الفراد 
العائلة او عمل بعض التحاليل الطبية الكتشاف بعض األمراض التي تكون االعراض فيها غير 

واضحة او خفيفة و ال يشتكي منها الشخص.

في  يتدخل  ان  دون  لهم من  المتوفرة  الخيارات  الوراثة هو شرح  أخصائي  به  يقوم  الذي  الدور 
عن  الطبية  المعلومات  تقديم  عند  والصراحة  الدقة  تحري  جدا  المهم  من  لذا  النهائي،  قرارهم 

عائلتك.
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الوراثة و القرابة

االحساس  هذا  ويشتد  وراثي،  بمرض  مصاب  طفل  لهم  يولد  عندما  بالذنب  اآلباء  بعض  يشعر 
عندما يكون الوالدين أقارب بعضهما )أي عندما يكون لديهما قرابة دم(، وهذا يرجع العتقادهم 
خطا ان زواج أبناء العم والخال تزيد من احتمال انجابهم ألطفال مصابون بأمراض وراثية بشكل 
الوراثية  األمراض  حدوث  نسبة  من  يزيد  بعض  من  بعضهم  األقارب  زواج  إن  عالي، صحيح 

بشكل عام ولكن التصل هذه النسبة مائة بالمائة.

أو  بعيوب  إصابتهم  لديهم خطر  المواليد  كل  ولكن  أصحاء  أطفال  يرزقا  أن  األبوين  يأمل  دائما 
مشاكل خلقية عديدة، ولكلمة “خلقية” معنى خاص لدى االطباء ويقصدون بها العيوب والتشوهات 
تكون  أن  لذلك يشترط  الوالدة(،  بمعنى وجودها عند   ( بها  الطفل وولد  التي حدثت خالل خلقة 

موجودة قبل الوالدة حتى وليس من الضرورة ان يكتشفها االطباء مباشرة بعد الوالدة.

إن نسبة احتمال والدة طفل لديه عيب خلقي هو %3 لكل المواليد )أي في كل 100 والدة 3 
أطفال مصابون بعيب في الخلقة(.

العيوب  حدوث  نسبة  فان  قرابة  عرق  يربطهعم  أبوين  من  يولدون  الذين  أولئك  إلى  نظرنا  لو 
الخلقية لديهم تصل إلى %4 وفي اقصى االحصائيات تصل إلى %6 وهذه الزياده )%6( تبدو 
ألول وهلة قليلة، ولكن لو قارنها ب %3 و%4 ال تضح لنا ان النسبة وصلت إلى الضعف أي 
إن نسبة احتمال حدوث العيوب الخلقية تزيد بالضعف عند المواليد الذين يولدون البوين قريبين 
من بعضهما البعض بالنسب، ونستطيع أن نستنتج أن هذه االرقام ال تصل بأي حال إلى االقام 
العالمية التي يعتقدها بعض الناس ) وبعض االطباء( خطأ بأن زواج األقارب حتما يؤدي لوالدة 

طفل به عيوب خلقية.

أكثر األمراض الوراثية شوعا بين المتزوجين من أقاربهم هي األمراض التي يطلق عليها األطباء 
األمراض المنقولة عن طريق الوراثة  المتنحية.
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الوراثة المتعددة األسباب
الكثير من الصفات التي يتصف بها االنسان – كالوزن والطول وضغط الدم مثال – ليست ناتجة 

من عوامل وراثية بحتة ورثها الشخص من ابويه أو من اجداده.
بالعوامل •  ويقصد  البعض  بعضها  مع  وبيئية  وراثية  عوامل  لتفاعل  نتيجة  هي  الصفات  هذه 

البيئية كل العوامل التي ال تكتسب بالوراثة.
إذا كان لديه استعداد •  المتعددة االسباب يصاب بها الشخص  العادة الصفات أو األمراض  في 

وراثي وتعرض للعوامل البيئية التي تسبب المرض.

 كيف تشخص األمراض الوراثية؟
المريض  قصة  على  بناء  التشخيص  وضع  يمكن 
والسوابق العائلية للحالة وبعض الفحوص الشعاعية 
لتحري  الحاالت تحتاج  المتممة، وبعض  والمخبرية 
المورثات المسؤولة باجراء دراسة واستشارة وراثية 
ومن المهممعرفة ان دراسة الصيغة الصبغية بشكلها 
األمراض  يشخص  ال  الصبغيات  تعداد  اي  العام 

الوراثية. 

ماهو عالج األمراض الوراثية؟
وال  يسببه،  الذي  الخلل  حسب  يعالج  مرض  كل 
توجد معالجة لسبب المرض حتى االن، اي ال يمكن 
تعالج  وإنما  المورثات  مستوى  على  الخلل  اصالح 
المشاكل الناجمة عن ذلك، والجدير بالذكر إن هناك 

دراسات جارية على المعالجة بالجينات.
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ماهي أنماط توريث األمراض الوراثية الجسمية المتنحية 
يقصد بكلمة متنحية إنها بحاجة لمورثة من كل من األب واألم لكي تسبب المرض وكلمة جسمية 
ووجود  الجنسين،  يصيب  أن  يمكن  فهو  الجنسية  وليس  الجسمية  بالصبغيات  متعلق  أنه  تعني 
فحتى   ، غير مصاب  ولكنه  للمرض  حامل  أو  للمورثة  بحامل  تسمى  حالة  تسبب  واحدة  مورثة 
ينجب الوالدين طفال مصابا يجب ان يكون كل منهما حامل للمورثة، ولهذا السبب ال تشاهد هذه 
األمراض عند كل األجيال فقد تغيب لتعود وتظهر عند اجتماع حملة المورثات، واحتمال إنجاب 

طفل مصاب في كل حمل هو 25%.

الوراثة الجسمية السائدة
احد  من  واحد  مورثة  وجود  ان  تعني  سائدة  كلمة 
الوالدين كافية لظهور المرض عند الطفل الذي انتقلت 
االجيال  كل  في  الحالة  تظهر  ولذلك  المورثة،  هذه  له 
بشكل متتالي، وتصيب الجنسين، واحتمال انجاب طفل 

مصاب هو 50 % في كل حمل.

الورثة المرتبطة بالجنس 
الصبغي  في  الموجودة  المورثات  في  خلل  عن  تنجم 
الجنسي اكس و تصيب الجنسين ولكن يصيب الذكور 
مصابات،  اناث  تشاهد  ما  ونادرا  االناث  من  اكثر 
أو  اذا كان األب  فيما  المرض  انتقال  وتختلف فرصة 
االب  بأن  الحالة  هذه  وتتميز  بالمرض،  مصابا  األم 

المصاب ال ينقل المرض للذكور.
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كيف يحدث المرض الوراثي؟
  (DNA( يحدث المرض الوراثي نتيجة خلل في ترتيب االحماض االمينية التي تشكل الــ د ن أ

مما يعطي المرض مورثة مميزة له. 

متى يكون المرض وراثيا؟
كليهما، عن طريق  او  االم  او  االب  من  المرض  هذا  تنقل صفات  عندما  وراثيا  المرض  يكون 
مورثات مصابة بخلل ما بحيث يؤدي هذا الخلل إلى حدوث مظاهر المرض ، بعض األمراض 
الوراثية التي تورث بصفة جسمية متنحية قد تغيب الجيال، ثم تظهر عند زواج ام واب حاملين 

المسببه. للمورثات 

هل يمكن للمرض الوراثي ان يحدث نتيجة خلل في الصبغيات؟
هذا ممكن ولكنه نادر، اذ ان اكثر األمراض الوراثية تنتج عن خلل في المورثات وليس الصبغيات.
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علم الوراثة
ما هو المقصود بالمرض الوراثي و كيف يحدث؟

الخاليا،  يتألف من عدد هائل من  االنسان من مجموعة من االعضاء و كل عضو  يتألف جسم 
وكل خلية تحتوي 46 صبغي موجودة في نواة الخلية على شكل ازواج متماثلة، ومنها زوجان 
Y، وعند  وأخر   X الصبغي  هناك  الذكر  فعند   Yو X الصبغ  هما  الجنس  تحديد  مسؤوالن عن 

.XX االنثى هناك صبغيان

ما هو الصبغي؟
باالنجليزية  تسمى  و  المورثة  يسمى  منها  وكل  مجتمعة،  البروتينات  من  مجموعة  هو  الصبغي 
الجينات  او  المورثات  ماليين  على  كل صبغي  ويحتوي   ،)Chromosome Gene( الجين 
و كل مورثة مسؤولة عن صفة ما او اكثر في الجسم ، فهناك مورثة للون العينين ولون البشرة 
البويضة  طريق  عن  االم  من  الصبغيات  نصف  تاتي  والحمل  االلقاح  حدوث  وعند   ... وهكذا 
الحاوية على 23 صبغي و النصف االخر من االب عن طريق النطفة الحاوية على 23 صبغي 
اخر وهكذا يأخذ الطفل جزء من صفات االب و جزء من صفات االم، وباجتماع البويصة مع 

النطفة تتكون البويضة الملقحة التتي تتطور نحو المضغة ثم الجنين.
 

ما هو الجين أو المورثة ؟
هي  والمورثة   ،)DNA( أ  ن  د  ب  والمسماة  البروتينات  من  مجموعة  هي   )Gene(المورثة

الوحدة األساسية والوظيفية في الوراثة عند البشر.

هل تفيد الصيغة الصبغية في تشخيص المرض الوراثي؟
بشكل عام ال تفيد، ومن النادر مشاهدة مرض وراثي ناجم عن خلل في عدد أو شكل الصبغيات،  
إذ أن أكثر األمراض الوراثية التي تنتج عن خلل  في المورثات  وليس الصبغيات، مثال ذلك 
ليست حالة وراثية، ومن  فهذه   ،21 الزوج  في  زائد  الناجمة عن وجود صبغي  المنغولية  حالة 

االمثلة النادرة عن انتقال األمراض بالوراثة نتيجة خلل الصبغيات هو بعض أنواع السرطانات
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شح المعلومات المقيدة عن المرض.• 
شح المعرفة العلمية بالمرض.• 
العوائق االجتماعية الوخيمة التي يواجهها المرضى.• 

ما هي األهداف من يوم األمراض النادرة.
زيادة الوعي باألمراض النادرة.• 
تقوية وتوحيد أصوات المرضى.• 
مد المرضى بالمعلومات واألمل.• 
تقريب أصحاب العالقة بعضهم ببعض.• 
الحصول على فرص متساوية في العناية والعالج.• 

كيف يمكن أن تتحسن أمور المرضى؟
تطبيق برامج متكاملة التعامل مع األمراض النادرة.• 
تطوير األنظمة والقوانين والسياسات الصحية المناسبة والمالئمة.• 
تشجيع زيادة التعاون العالمي في البحث العلمي.• 
تبادل المعلومات حول األمراض النادرة، ليس فقط بخصوص األمراض النادرة األكثر انتشاراً • 

بل كلها.
اختراع أساليب تشخيصية وعالجية جديدة.• 
رفع الوعي الصحي العام.• 
فيما •  الخبرات  أفصل  ليتبادلوا  للمرضى  األسرية  الدعم  مجموعات  بين  للتواصل  شبكة  توفير 

بينهم.
دعم المرضى األكثر عزلة مع أهاليهم النشاء جمعيات ومجموعات للمرضى.• 
توفير المعلومات المتكاملة ذات الجودة لمجتمع األمراض النادرة بشكل عام.• 
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ماهي األمراض النادرة؟
األمراض النادرة هي التي تصيب شخص واحد لكل 100 ألف من السكان.

ماهو يوم األمراض النادرة؟
العامة  تعريف  إلى  يهدف  واألميريكية  األوروبية  الدول  من  العديد  قبل  من  به  معترف  يوم  هو 

والمجتمع وأصحاب القرار بأهمية هذه األمراض.

لماذا االهتمام بها؟
المعلومات الطبية عن هذه األمراض نادرة واألبحاث غير كافية والمصابون يواجهون صعوبات 

من قبيل تأخر أو أخطاء التشخيص، العبء النفسي وفقدان الدعم العلمي.

ما هي خصائص األمراض النادرة؟
تكون عادة مزمنة، متصاعدة، مسبقة وفي العادة تؤثر على الحياة.• 
األمراض النادرة تسبب اإلعاقة وتؤثر على االستقاللية.• 
تسبب الكثير من األلم والمعاناة للمرضى وعوائلهم.• 
عدم وجود عالج فعال.• 
يوجد مابين 6000 إلى 8000 مرض نادر.• 
تصيب %75 من هذه األمراض فئة األطفال.• 
%30 من مرضى األمراض النادرة يموتون قيل سن الخامسة.• 
%80 من األمراض النادرة ثبت أن لها أصول وراثية والبقية ناتجة عن إصابات أو عدوى • 

أو حاالت حساسية أو ألسباب بيئية.

ما هي المشاكل التي يواجهها المرضى؟
يواجه مرضى األمراض النادرة مشاكل شائعة منها:• 
عدم القدرة على الوصول إلى تشخيص صحيح.• 
التأخر في التشخيص.• 



ماهي األمراض النادرة؟

ماهي أمراض التمثيل الغذائي؟

علم الوراثة

الوراثة و القرابة
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