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The Centre for Arab Genomic Studies is one of the 
remarkable achievements of Sheikh Hamdan Bin Rashid 
Al Maktoum Award for Medical Sciences, as it has been 
contributing significantly towards the development of 
local and regional/Arab healthcare systems.

Since the establishment of CAGS, ten years ago, it 
has exceeded all expectations with its significant 
achievements. Thus, CAGS quickly attained its current 
position of being a major global reference point for 
genetic information in Arabs. Additionally the Centre 
has become a successful melting pot to bring together 
Arab and international geneticists to help them come up 
with new ideas and solutions to help advance the field 
of genetics. The biannual Pan Arab Human Genetics 
Conference, which is organized by CAGS in Dubai is 
the epitome of such a platform and it evidently attracts 
scientists from all over the world. 

CAGS has been playing a crucial part indeed in shaping 
major features of human genetics work in the Arab 
region through a number of its highly distinguished 
activities. One example is CAGS open-access database 
(CTGA) which is continuously updated with all the 
information a researcher needs for his/her scientific 
work. Consequently, CTGA provided the basis for 

many scientific publications that received attention 
and respect during scientific events locally and 
internationally. CAGS also participates in cutting-edge 
scientific research in human genetics and the results of 
such research have found their way to the best journals 
in this sector of science. 

On the other hand, CAGS partakes in a myriad of 
awareness raising campaigns regarding genetic disor-
ders on the local level. In this context, a number of 
publications were produced by CAGS to explain, in 
a very simple language, the science behind common 
genetic disorders as well as diagnosis, prevention and 
treatment. These activities were part of larger cam-
paigns to raise awareness about genetic disorders in 
the UAE. 

All of the above is merely a brief outline of the significant 
achievements of the Centre for Arab Genomic Studies. 
This book will highlight these activities and provide 
a vivid account of what has been done. It serves to 
document these developments for this generation and 
the coming generations, in the hope that more will be 
achieved in the future, God willing, with the active 
help of our distinguished Arab scientists.



Introduction
Genetic disorders are chronic ailments that 
require lifelong treatment and many have no 
definitive cure. The Arab World has a relative 
abundance of many of these disorders; this can 
be explained by the wide-spread cultural norm 
of consanguineous marriage in the region, 
selective and environmental factors favoring 
the persistence of certain genetic traits, and 
the lack of public awareness towards early 
diagnosis and prevention of hereditary diseases.  
As a result, several medical conditions, such as 
hemoglobin disorders, hypertension, diabetes 
mellitus, and Down syndrome have reached 
epidemic levels in the region.  These and other 
genetic disorders continue to negatively affect 
the health care system through increasing rates 
of neonatal deaths, morbidity and mortality in 

children as well as in adults. These constitute a 
significant economic and psychosocial burden 
on patients, families, health care systems and 
the whole society.  

In recent years, health economists have made 
significant advances in calculating generally 
accepted ‘cost of illness’ estimates for many 
common genetic conditions. Thus, it is estimated 
that billions of US Dollars are spent annually to 
manage just a few of the most common genetic 
disorders in the Arab World.

These facts and figures spurred the establishment 
of the Centre for Arab Genomic Studies, and 
this book revolves around the working of CAGS 
in terms of its structure and functions.
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Vision, Mission and Objectives
The establishment of the Centre for Arab 
Genomic Studies (CAGS) on 25 June, 2003 
was the fruit of the pioneering vision of H.H. 
Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, 
Deputy Ruler of Dubai and Minister of Finance, 
combined with His Highness’ philanthropic 
desire to alleviate human suffering from genetic 
diseases in the Arab World.  Since then, the 
Centre has dedicated itself to the mission of 
improving human health by characterizing and 
preventing genetic disorders in Arab countries 
based on recent advances in human genetics.

Some of the priority objectives of the Centre 
for Arab Genomic Studies are to educate the 
public and professionals alike on the important 
impact of genetic diseases in the Arab World 
as well as the benefit from recent advances in 
human genetics and the information available 

from the Human Genome Project in early 
genetic diagnosis.

The Centre for Arab Genomic Studies also 
plans to translate research achievements into 
well-integrated patient treatment programs and 
comprehensive genetic services.  Concurrently, 
it will also address the ethical, legal, and social 
issues that may arise with the implementation 
of such programs.

To fulfil its mission, the Centre is guided by a set 
of objectives that are as follows:

1. To raise public awareness on the importance 
and urgency of the subject of genetic 
diseases in the Arab World.

2. To identify disease-causing genes and/
or genetic variants in the Arab population 
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and develop a comprehensive open-access 
database of up-to-date information on 
genetic diseases in the Arab World.

3. To bring together diverse expertise and 
resources in the Arab World to facilitate 
multidisciplinary research in the field of 
genetics and related areas.

4. To help prevent genetic diseases by 
translating research achievements into well-
integrated patient treatment programs.

5. To develop a centre for excellence in Dubai 
for genetic research and clinical services 
targeting the Arab World.

6. To address the ethical, legal and social issues 
that may arise from genetic applications.

7. To cooperate with other research and 
medical institutions to ensure global access 
to new findings and technical developments.

8. To implement all the necessary strategies 

for a financially independent centre through 
revenue generating approaches.

The scientific structure of the Centre for Arab 
Genomic Studies involves two committees:

•	 The Executive Board of CAGS is composed of 
a number of local scientists and it represents 
the governing body and the legal trustee of 
all activities of the centre.

•	 The Arab Council of CAGS includes regional 
scientists and it acts as a consultative body 
and facilitates the exchange of information 
on genetic disorders occurring in Arab 
countries. Countries represented in the 
Council of CAGS currently include: Bahrain, 
Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, 
Palestine, Qatar, KSA, Sudan, and Tunisia.
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CTGA Database
Since its inception in 2003, the scientists at 
CAGS realized that progress in understanding 
the aetiology of genetic disorders in the region 
can only happen in little steps that will add up 
to one big leap forward.  One of those first little 
steps achieved at CAGS was the successful 
launch of its Catalogue of Transmission Ge-
netics in Arabs (CTGA) database, which is a 
continuously updated, open-access compen-
dium of bibliographic material and observations 
on human gene variants and inherited, or her-
itable, genetic diseases in Arabs (http://cags.
org.ae/ctga_search.html). To begin with, CAGS 
worked closely with scientists in the United 
Arab Emirates to collect information on the oc-
currence of genetic disorders in the Arab popu-
lation of the UAE.

Using a comprehensive search strategy in 
international and national peer-reviewed medical 
journals as well as covering a wider geographic 
area, it was possible to publish information on 
nearly 1100 genetic disorders.  Since 2006, 
CAGS has been working closely with its Arab 
Council in conducting local projects of data 
collection to enable a thorough understanding 
of the spectrum of genetic disorders in the 
region.  

This strategy has been successfully applied in 
the Kingdom of Bahrain, Sultanate of Oman, 
the State of Qatar, and most recently the state 
of Kuwait.  



Until the public release of the CTGA database 
in 2004, the main obstacle that faced 
genetic research in the Arab world was the 
dearth of comprehensive statistical data on 
genetic diseases and their prevalence rates. 
This situation has changed forever with the 
dissemination of knowledge accumulated 
in the CTGA database in local, regional, 
and international scientific societies.  As the 
database covers country after country in what 
is the largest scientific effort to define genetic 
disorders in Arab people, a clearer picture of 
the pattern of genetic disorders and effective 
strategies to prevent them, is emerging.  As 
per the time of writing, the database hosts 
entries for nearly 1076 genetic disorders and 
465 related genes.  In fact, the CTGA project 

Combined data for the UAE, Bahrain, Oman, 
Qatar and Kuwait come together to more than 
1400 entries in CTGA falling under the cate-
gories “gene locus” and “disease phenotype”.  
Interestingly, only a small fraction of these dis-
orders are common in the three populations, 
while a large number of genetic disorders 
are country-specific, reflecting a remarkable 
genetic heterogeneity in these populations.  
Furthermore, this heterogeneity is evident 
not only at the clinical level, but also at the 
level of molecular aetiology of each and every 
disease.  This particular point warrants deep 
and detailed country-specific studies that can 
elucidate the molecular make-up of these dis-
orders in order to guide health care provision 
and diagnosis.  
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1. 184253    Spondylometaphyseal Dysplasia, Algerian Type (*)
2. 193230    Vitreoretinal Degeneration, Snowflake Type (*)
3. 242870    Immunodeficiency, Partial Combined, with Absence 

of HLA Determinants and Beta-2-Microglobulin from 
Lymphocytes (*)

4. 243320    Intrinsic Factor and R Binder, Combined Congenital 
Deficiency of (*)

5. 271665    Spondylometaepiphyseal Dysplasia, Short Limb-Hand 
Type

6.  272450    Syndesmodysplasic Dwarfism (*)
7.  277465    Vitiligo, Progressive, with Mental Retardation and 

Urethral Duplication (*)
8. 104300    Alzheimer Disease
9. 117000    Central Core Disease of Muscle (*)
10. 145900    Hypertrophic Neuropathy of Dejerine-Sottas
11. 153670    Bernard-Soulier Syndrome, Benign Autosomal 

Dominant (*)
12. 166210    Osteogenesis Imperfecta, Type IIA
13. 187300    Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic, of Rendu, 

Osler, and Weber
14. 188570    Thyroid Hormone Resistance , Generalized, Autoso-

mal Dominant (*)
15.  203500    Alkaptonuria
16.  203800    Alstrom Syndrome
17.  209920    Bare Lymphocyte Syndrome, Type II (*)
18. 214100    Zellweger Syndrome
19. 214400    Charcot-Marie-Tooth Disease, Type 4A
20. 220290    Deafness, Autosomal Recessive 1A
21.  223900    Neuropathy, Hereditary Sensory And Autonomic, 

Type III (*)
22. 226400    Epidermodysplasia Verruciformis (*)
23.  231550    Achalasia-Addisonianism-Alacrima Syndrome
24. 239500    Hyperprolinemia, Type I (*)

(*) indicates records that are not processed yet. 

Search Results

Your search for Country: Algeria, resulted 
in 127 record(s) of 1592 records in the 
CTGA Database.

Researchers and authors are invited to contribute with their findings to the 
development of the CTGA database.

To send your contributions, please fill the CTGA Database Information 
Submission Form and email it, along with supportive documents, to 
cags@emirates.net.ae.

For suggestions and other contributions related to the CTGA database, 
you may contact us at any of the following addresses:

Mailing Address:
Dr. Ghazi Omar Tadmouri
Centre for Arab Genomic Studies
P.O. Box 22252, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +971-4-398 6 777
Fax: +971-4-398 0 999
E-mail: cags@emirates.net.ae

You are Invited

represents the foremost attempt to define the 
scale of genetic disorders described in the 
Arab World to give future directions of research 
in this important realm of science (for up to date 
figures see Page 14).

Following the launch of CTGA and the 
publication of the technical details related 
to its structure (Tadmouri et al., Nucl. Acids 
Res. 2006; 34, D601-6) and its possible uses 
(Tadmouri et al., 2006. CTGA User guide), 
appreciation for the CTGA Database came 
from all around the globe.  In its August 2006 
edition, Nature Genetics journal published 
an excellent editorial on CAGS and its efforts 
in understanding genetic disorders amongst 
Arabs via the CTGA Database (Editorial, Nature 
Genetics. 2006; 38(8):851).   



On the other hand, many world renowned 
organizations use the CTGA Database as a 
reliable scientific reference; some examples 
include the World Health Organization, the 
Human Genome Project, the National Institutes 
of Health, the Human Variome Project, Orphanet, 
and many others.  The success of the database 
is proved by the continuously increasing number 
of its online users who benefitted from the highly 
valuable and open access information that is 
available on the website.   The number of online 
visitors increased dramatically over the years 
from <50 per day in 2004 and <100 in 2005 
to 257 visitors per day in 2006 and 441 visitors 
per day in 2007.  The upwards trend continued 
so that on 2010 and 2011 the average number 
of daily visitors exceeded 525, and it reached 
643 in 2012.  For yearly figures see the graph 
on page 15.
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Publications
CAGS regularly produces publications, aimed 
at both the scientific community as well as the 
public.  In this regard, CAGS follows an open 
access policy through which it makes all its 
publications freely available.

The Centre’s major publication has been its 
series of books on “Genetic Disorders in the 
Arab World”. This compilation is the fruit of 
CAGS’ work on cataloguing genetic disorders 
in Arabs. Thus far, four volumes of these books 
have been published. The first volume provides 
special emphasis on data from the United Arab 
Emirates, whereas the second volume deals 
specially with the Kingdom of Bahrain. The third 
volume contains latest research results from the 
Sultanate of Oman, whilst the fourth volume 
focuses on the state of Qatar. 



The CTGA Development Team and leading 
geneticists in the abovementioned countries 
authored the chapters included in each of these 
volumes.  For the time being, work is ongoing on 
writing up the fifth volume of “Genetic Disorders 
in the Arab World”, which will shed the light on 
genetic disorders in Kuwait.  Although these 
books mainly target the scientific community, 
they are written in a simple enough language to 
be understood by anyone who is interested in 
genetics. 

Under the genre of “science for the public”, 
CAGS published a series of handy leaflets on 
inherited blood disorders that are common in this 
part of the world.  These leaflets contain basic 
information on these disorders, their causes, and 
their management, along with some information 
on the epidemiology of these diseases in the Arab 
World.  Later, these leaflets were bound together 
in a booklet which was widely distributed, and 
it achieved immense popularity in academic as 
well as medical settings.  
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That was the start of CAGS’ “Genetics Made 
Easy” series and it provided the foundation for 
the following editions that focused on locally 
and internationally hot topics such as Cancers 
and Diseases Covered by Neonatal Screening. 
CAGS has also come out with a handy User’s 
Guide on the CTGA Database which simplifies 
the database for the end-user. 

The Centre for Arab Genomic Studies issues 
scientific reports with detailed information about 
the latest research results in the context of 
various activities that are supported by Sheikh 
Hamdan Bin Rashid Award for Medical Sciences. 
Importantly, CAGS’ role in such activities is to 
provide the scientific component of the topic in 
question and integrate it within the comprehensive 
program that is taken care of by the award. This 
comprehensive approach guarantees immense 
public interest and exceptional media coverage. 
Usually, the ultimate aim behind such activities 
is to raise public awareness towards certain 
topics (e.g. genetic disorders or chromosomal 

abnormalities), therefore these scientific reports 
play a vital role in characterizing the current 
situation precisely and recommending evidence-
based solutions. CAGS’ previous experience in 
this regard indicates that such information have a 
strong impact on decision makers of the highest 
levels. It is worth mentioning that the main source 
of data for these reports is basically the CTGA 
database. Examples of CAGS’ participation in 
the Award’s awareness-raising events include 
CAGS’ reports on the annual Rare Diseases Day 
(28 February) and World Down Syndrome Day 
(21 March). The response to CAGS’ reports on 
these events was far-reaching and extremely 
positive, attracting massive media interest to 
cover all the information that were used later by 
healthcare establishments as major reference 
points for policy making. CAGS plans to carry on 
with this distinguished participation in the future 
activities of the Award. Additionally CAGS will 
expand its list of world events to include more 
activities with considerable local and regional 
implications. 
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Research Activities
One of CAGS major activities is to conduct 
cutting edge research in the field of genetic 
diseases in Arab populations.  One example that 
clearly demonstrates the efforts undertaken by 
CAGS towards achieving this objective is a 2005 
project to identify a rare skeletal abnormality in 
an extended consanguineous family in the UAE.  
Scientists at CAGS conducted extensive clinical 
analysis for all affected and non-affected family 
members.  Once the abnormality was clinically 
characterized, international groups working on 
families with similar disorders were approached 
for studying the molecular pathology leading 
to this inherited abnormality.  The genetic 
depiction of this disorder provided the scientific 
community with valuable insights into the 
pathology of this disorder and enhanced our 



Coinciding with its 10th anniversary, CAGS 
initiated a new line of research that focuses 
on the molecular epidemiology of multifactorial 
disease with a strong genetic component.  This 
move came as a response to the immense 
need locally and regionally to rectify the severe 
paucity of information in this regard.  The latter 
information is strongly needed on a myriad 

understanding of the developmental process 
that underlies it (Klopocki et al, J Med Genet. 
2012, 49(2):119-25, Naveed et al, Am J Hum 
Genet. 2007; 80(1):105-11 and Naveed et al., 
Am J Med Genet A. 2006; 140(13):1440-6).  
This work exemplifies the scientific process that 
can be adopted for many non-characterized 
inherited disorders in Arab populations.
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of levels starting from patients to health care 
providers up to the level of policymakers.  
CAGS assumed a multidisciplinary and multi-
centre approach for this challenging and highly 
important project which will focus on the 
subject of breast cancer as a starting point.  
Molecular epidemiological data generated by 
this direction of research is expected to become 
a major referential point for both researchers 
and medical professionals.  This is bound to 
massively enhance the central role of CAGS as 
the worldwide authority on genetic disorders in 
Arabs. 

Importantly, original genetic research in UAE 
is widely supported by Sheikh Hamdan Award 
for Medical Sciences and CAGS. This support 
was absolutely instrumental in producing highly 
advanced scientific work over the last decade. 
Research topics get selected extremely carefully 
so that locally urgent problems in medical 

genetics are prioritized and tackled. Here are 
just a few examples: developing new methods 
to study alpha-thalassemia molecularly using 
cutting-edge technologies such as semi-
quantitative diagnostic RT-PCR, uncovering 
the molecular lesions underlying unexplained 
mental retardation in UAE and characterizing 
the sub-cellular location and function of putative 
chromatin remodeling protein with important 
roles in regulating gene expression. These 
examples show the wise selection of research 
topics to cover highly relevant health problems 
such as hemoglobinopathies, congenital 
mental retardation and cancer. Additionally 
they represent different approaches to scientific 
discovery, be it by improving diagnostic 
molecular and cytogenetic tools or by revealing 
the basic factors that contribute to the disease. 
The latter approach will also help later research 
into finding suitable targets for therapeutics to 
combat lethal diseases.
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Pan Arab Human Genetics Conference
The Pan Arab Human Genetics Conference 
(PAHGC) is a biennial event organized by CAGS.  
This event provides a common platform to bring 
together regional and international geneticists 
to share their knowledge and to discuss com-
mon issues.  Undoubtedly, the organization of 
this conference series has been a huge contri-
bution of CAGS towards the study of human 
genetics in the region and this conference has 
become one of the most awaited events in the 
calendar of human genetics.  The value of such 
an event is not limited to its role in augment-
ing high quality genetic research in a number of 
developing countries, but also in inspiring more 
and more young local researchers to specialize 
in this highly relevant path of science.  

The latter notion is particularly true for Arab 
populations where generally higher prevalence 

rates of genetic disorders are observed. 
To combat such trend more and more local 
specialists need to cooperate to the maximum 
using platforms such as PAHGC. 

The first edition of the conference, held in 
2006, was supported by the Human Genome 
Organization (HUGO), and attracted more than 
500 delegates.  This was the first large-scale 
event on human genetics to be held in the 
Arab World, and was a tremendous success in 
terms of providing a platform for various leading 
geneticists to work out strategies and set the 
priorities for research aimed at combating the 
menace of genetic disorders in the region. 

The second PAHGC, held in 2007, surpassed 
its predecessor in terms of organization and 
scientific program.  
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The response to this conference has been tre-
mendous as can be inferred from the number of 
delegates (exceeding 900) and their represen-
tation of Arab and international institutions.  The 
second conference was distinguished by a one 
day public forum on the Ethical Perspectives 
of Genetic Research.  This forum saw religious 
leaders as well as genetic researchers discuss-
ing this important issue.  The scientific program 
of the conference was enriched due to the sub-
mission of more than 100 research papers to 
be presented.  The success of the conference 
could also be attributed to the active collabora-
tion with the Dubai Health Authority, the Dubai 
Islamic Affairs and Charitable Activities Depart-
ment, the Human Variome Project, and HUGO. 

Each of these conferences was preceded by 
a workshop imparting training and practical 
hands-on experience of useful laboratory tech-

niques to participants.  The first PAHGC was 
preceded by a workshop on the “Fundamental 
Approaches in Molecular Diagnosis of Hemo-
globinopathies”, whereas a workshop on the 
“Applications of FISH technology in Cytoge-
netics” was a part of the second edition of the 
conference.  

The third PAHGC took place in March 2010.  It 
attracted 159 research papers by 630 scientists 
who came from 36 different countries (Arab and 
otherwise).  One hundred and fifty seven papers 
were accepted; 21 of these were selected for 
oral presentation and the rest were presented 
as posters.  The number of delegates reached 
550 in the 1st day and 350 in the second.  

Seven international companies working the field 
of applied genetic research participated in this 
the conference’s exhibition. 
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The 3rd PAHGC consisted of five sessions that 
focused on various aspects of genomics re-
search; gene linkage, novel emerging technolo-
gies, preventive programs and genetic diagno-
sis.  By the end of the conference, a workshop 
in Arabic was held to discuss the role of media 
in spreading genetic literacy in the Arab world.  
Additionally, the latest technologies in genomic 
screening were presented in a workshop that 
contained both lectures and practical training 
that took place at the last day of the confer-
ence. 

The fourth PAHGC was held concomitantly with 
Human Genome Meeting 2011 to discuss re-
search related to genomic variability and the 
genetics of heritable diseases.  Throughout the 
four-day conference, a thousand distinguished 
geneticists were actively present.  The number 
of research papers that were presented at the 
conference reached 480, and these were au-
thored by 1700 researcher from 66 countries 

such as India, USA, KSA, UK, UAE and Singa-
pore. 

The conference had to include three parallel 
sessions in order to incorporate the 101 re-
search papers that were chosen for oral pres-
entation.  The number of participating posters 
(electronic and paper-based) reached 379.  A 
number of high profile scientists gave talks in 
this conference; these include Sydney Bren-
ner, a 2002 Nobel Prize laureate at Physiology 
or Medicine and Edison Liu, executive director 
of Genome Institute of Singapore, professor of 
medicine in the National University of Singapore 
and president of Human Genome Organization.  
The conference also hosted a workshop that 
was organized by the Wellcome Trust founda-
tion at the American University in Dubai (AUD).  
The workshop aimed at training 35 international 
human genomics researchers to use interna-
tional databases in order to obtain information 
in the field of human genomics.
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Future of CAGS
In the near future, CAGS shall witness an 
expansion of all its activities according to the 
requirements of its working objectives.  The 
CTGA Database is expected to continue its 
growth in order to cover other countries in 
the region in its effort to catalogue the entire 
spectrum of genetic disorders in the Arab 
World.  This expansion will be supported by 
an optimized decentralized system of data 
collection as well as an increase in the man power 
involved.  However the most significant step in 
this context is the decision to perform a total 
revamp of CTGA that will involve its hardware 
and software components.  This mighty task 
has already started shortly before CAGS’ 10th 
anniversary and the work continues towards 
the ultimate goal.  With its new state, CTGA will 

be able to cope perfectly well with the dramatic 
rise in stored data and web visitors.

Additionally, more volumes of the series “Ge-
netic Disorders in the Arab World” shall be 
made available following the completion of data 
collection from more Arab countries.  Mean-
while, CAGS will expand its research activities 
directed at understanding the molecular basis 
of genetic disorders in Arab populations.  This 
objective can be aided by setting up the Cen-
tre’s own research laboratory in Dubai as well 
as importing the latest research technologies in 
the field.  On the other hand, setting up the re-
quired infrastructure to launch the Arab Human 
Variome Project could also be an interesting ini-
tiative to explore.
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The Pan Arab Human Genetics Conference 
will continue to be organized regularly as a 
platform to discuss contemporary issues in 
genetic research pertaining to the priorities of 
the region.  During its existence, CAGS worked 
closely with several academic institutions 
providing its support at various educational 
levels (e.g., conducting courses, organizing 
practical workshops, seminars, and lectures).  
Such a collaborative approach will be further 
strengthened to work towards developing 
CAGS as a centre of academic excellence in 
Dubai.

The support of H.H. Sheikh Hamdan Bin 
Rashid Al Maktoum has been instrumental in 
achieving most of the Centre’s objectives.  This 
support has been the major reason behind 
the progress made by CAGS along the way of 
building sustainable research activities based 
upon education and improvement of human 
health in the Arab World.







المؤسسات  من  العديد  مع  وثيق  بشكل  الماضية  أعوام 
األكاديمية مقدًما الدعم لها على كل المستويات المتعلقة 
درسية معينة  بمقرارات  الطالب  تزويد  مثل  )من  بالتعليم 
وتنظيم ورش عمل عملية ولقاءات ومحاضرات(.  وستكون 
للخطط التي يتبناها المركز بإنشاء مركز تميز أكاديمي في 
مدينة دبي أثًرا إيجابًيا كبيًرا على هذه األنشطة التعليمية 

األكاديمية. 

 ونافلة القول أن كل ما سبق من األنشطة والفعاليات التي 
الالمتناهي  الدعم  لوال  ليحدث  يكن  لم  المركز  بها  يقوم 
مكتوم  آل  راشد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  يمنحه  الذي 
للجائزة بشكل عام والمركز بشكل خاص.  حيث يوفر هذا 
لبناء حركة بحثية مستدامة  للمركز  الدعم دفًعا مستمًرا 
ومبنية على اسس متينة من التعليم واالهتمام بتحسين 

صحة اإلنسان في العالم العربي.
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اآلفاق المستقبلية للمركز العربي للدراسات الجينية
القريب  المستقبل  في  المركز  يشهد  أن  المتوقع  من 
توسًعا ملحوًظا في مجمل الفعاليات التي يقوم بها وبما 
 CTGA يتوافق مع أهدافه.  حيث ستشهد قاعدة البيانات
نمًوا مستمًرا لتغطي األعداد المتبقية من بلدان المنطقة 
من خالل أرشفة مجمل الطيف الواسع من األمراض الوراثية 
عند السكان العرب.  ومما سيدعم هذا التوسع اتباع المركز 
لمنهج المركزي مطور لجمع البيانات باإلضافة إلى زيادة في 
أعداد العاملين في المركز.  وتبقى الخطوة األكثر أهمية في 
هذا السياق هو القرار الذي اتخذته إدراة المركز في القيام 
برمجيات  من   CTAGالـ مكونات  لمختلف  شامل  بتجديد 
وتجهيزات, وقد تم الشروع بهذه المهمة الكبيرة مباشرًة 
قبل الذكرى العاشرة النطالقة المركز ويستمر العمل حثيًثا 
حتى بلوغ الهدف المنشود.  هذا وستغدو قاعدة البيانات 
بالشكل  االستجابة  على  قادرة  التجديد  هذا  بعد   CTGA
الموقع  زوار  المتزايدة بشكل كبير جًدا من  األمثل لألعداد 

ومستخدمي قاعدة البيانات.  

كما وستتم إضافة كتب جديدة لسلسلة “األمراض الوراثية 
من  البيانات  جمع  من  االنتهاء  مع  بالتزامن  العرب”  عند 
سيقوم  عينه  الوقت  وفي  العربية.   البلدان  من  المزيد 
التمحيص  باتجاه  البحثية  أنشطته  في  بالتوسع  المركز 
المجموعات  في  الوراثية  لألمراض  الجزيئية  األسس  في 
السكانية العربية.  لهذا الغرض يتجه المركز إلى استحداث 
مختبًرا  ستؤوي  التي  دبي  مدينة  في  الخاصة  منشأته 
مزوًدا بأحدث التقنيات الخاصة بعلم الوراثة البشرية.  كما 
الفاريوم  مشروع  في  المركز  مشاركة  إلمكانية  ستكون 
إغناء  لجهة  كبيرة  أهمية  بالعرب  الخاص  الجزء   – البشري 

البنية التحتية للمختبر المذكور آنًفا.  

البشرية  الوراثة  لعلوم  العربي  المؤتمر  وسيستمر  هذا 
المواضيع  كل  لمناقشة  مهًما  منبًرا  المستقبلية  بنسخه 
الساخنة في مجال علم الوراثة وأبحاثها وأداة فاعلة تساعد 
الواجب  واألولويات  األبحاث  لهذه  الحالي  الوضع  إدراك  على 
العشرة  المركز خالل  عمل  لقد  السياق.   في هذا  تناولها 
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نشر الثقافة الوراثية في العالم العربي.  كما تم عرض آخر 
عمل  ورشة  في  الجينومي  بالمسح  المتعلقة  التقنيات 
تضمنت محاضرات وتدريًبا عملًيا وعقدت ورشة العمل تلك 

في اليوم األخير من المؤتمر. 

البشري  الجينوم  لمنظمة  عشر  الخامس  المؤتمر  انعقد 
العربي  المؤتمر  بالتزامن مع   )2011 البشري  الجينوم  )مؤتمر 
الجيني  “التنوع  عنوان  تحت  البشرية  الوراثة  لعلوم  الرابع 
واألمراض المتوارثة”.  شارك في المؤتمر، الذي استغرق أربعة 
المرتبطة  المجاالت  في  بارزًا  وعالمًا  وراثة  طبيب   1000 أيام، 
بالجينوم البشري.  وناقش المؤتمر 480 ورقة عمل شارك في 
إعدادها 1700 باحثًا من 66 دولة حول العالم من أبرزها الهند 
والواليات المتحدة والمملكة العربية السعودية و المملكة 
وسنغافوره.   المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  المتحدة 
ورقة   101 تناول  تم  المشاركة،  البحوث  عدد  لضخامة  ونظرًا 
أّيام  ثالثة  منها  أّيام  أربعة  على  توّزعت  كمحاضرات  بحث 
البحوث  باقي  عن  أما  متوازية,  جلسات   3 على  اشتملت 
المقدمة، ويبلغ عددها 379 بحثًا، فتم عرضها بالمؤتمر من 

في  شارك  كما  إلكترونية.   وأخرى  تقليدية  ملصقات  خالل 
المؤتمر كوكبة متميزة من كبار علماء وأطباء الوراثة على 
مستوى العالم وفي مقدمتهم البروفسور “سيدني برينر” 
الحائز على جائزة نوبل في الفيزيولوجيا أوالطب في العام 
الجينوم  منظمة  رئيس  ليو”،  “إديسون  والبروفيسور   2002
بسنغافوره  الجينوم  لمعهد  التنفيذي  والمدير  البشري 
أحد معاهد أبحاث الطب البيولوجي التابع لمنظمة البحث 
الجينوم  مؤتمر  هامش  وعلى  والتكنولوجي.   العلمي 
تراست،  ويلكم  مؤسسة  نظمت  عشر  الخامس  البشري 
وهي مؤسسة عالمية غير ربحية متخصصة في دعم بحوث 
الجامعة  في  مارس   21 وحتى   19 من  عمل  ورشة  الجينوم، 
األمريكية بدبي.  وهدفت ورشة العمل إلى تدريب 35 باحثًا 
دوليًا في ميدان الجينوم البشري من المشاركين بالمؤتمر 
من سريالنكا والهند وماليزيا وإندونيسا وأستراليا واإلمارات 
إستخدام  على  والسودان  والسعودية  المّتحدة  العربية 
مجال  في  النتائج  إستنباط  في  العالمية  البيانات  قواعد 

الجينوم البشري. 
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والنوعية العلمية.  تمثلت أهمية هذا المؤتمر بشكل جلي 
التمثيل  وشمولية   900 فاق  الذي  الحضور  عدد  خالل  من 
المؤتمر  هذا  تميز  والعالمية.   العربية  األبحاث  مراكز  ألهم 
حول  واحد  يوم  لمدة  حوارية  جلسات  تضمنه  خالل  من 
في  البشرية  الوراثة  علوم  لتطبيقات  االخالقية  التطلعات 
مشاركة  الحوارية  الجلسات  هذه  شهدت  العربي,  العالم 
المواضيع  أهم  لمناقشة  وراثة  واختصاصي  الدين  علماء 
في علم الوراثة البشرية.  تقدم للمؤتمر أكثر من 100 بحث 
بغرض المشاركة مما أغنى كثيًرا البرنامج العلمي للمؤتمر, 
كما كان للتعاون الوثيق بين المركز وكل من هيئة الصحة 
بدبي  الخيري  والعمل  األسالمية  الشؤون  ودائرة  بدبي 
ومشروع الجينوم البشري ومنظمة الجينوم البشري دوًرا 

مهًما في نجاح المؤتمر. 

وقد سبق كل من هذين المؤتمرين عقد ورشات عمل تمنح 
تدريًبا عملًيا على أهم التقنيات المفيدة في المختبر, حيث 
“المقاربات  بعنوان  األول  المؤتمر  في  العمل  ورشة  كانت 

الرئيسية في التشخيص الجزيئي العتالالت الهيموغلوبين” 
بينما كانت ورشة العمل للمؤتمر الثاني بعنوان “تطبيقات 
تقنية التهجين التألقي في الموقع في علم وراثيات الخلية”.

شهر  في  البشرية  الوراثة  لعلوم  الثالث  المؤتمر  انعقد 
مارس  2010, وتقدمت إليه 159 ورقة بحثية شارك فيها 630 
عربية(.   وغير  )عربية  العالم  حول  دولة   36 من  أتوا  عالًما 
المؤتمر؛  في  للمشاركة  علمًيا  بحًثا   157 قبول  تم  حيث 
األوراق  عرضت  بينما  كمحاضرات  قدمت  ورقة   21 منها 
 550 الحضور  عدد  بلغ  وقد  كملصقات.   الباقية  البحثية 
الثاني. كما شاركت سبع  اليوم  اليوم األول و 350 في  في 
وأبحاثها  الوراثة  علم  تطبيقات  في  تعمل  عالمية  شركات 
في المعرض المرافق للمؤتمر.  وقد تضمن المؤتمر خمس 
جلسات تناولت جوانب مختلفة لعلم الجينوميات من مثل: 
الجينوميات  علم  في  الجديدة  والتقنيات  المورثي  االرتباط 
المؤتمر  وبنهاية  الجيني.  والتشخيص  الوقاية  وبرامج 
عقدت ورشة عمل باللغة العربية لمناقشة دور اإلعالم في 
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سلسلة المؤتمرات العربية لعلوم الوراثة البشرية
ينظم المركز العربي للدراسات الجينية سلسلة المؤتمرات 
العربية لعلوم الوراثة البشرية مرة كل سنتين, ويقدم هذا 
علم  واختصاصيي  علماء  لتالقي  مشتركة  أرضية  الحدث 
والخبرات  المعارف  ليتبادلوا  والعالميين  المحليين  الوراثة 
أن  بالذكر  وجدير  المجال.    هذا  في  الساخنة  القضايا  في 
في  المركز  إسهامات  أهم  من  يعد  المؤتمر  هذا  تنظيم 
المنطقة  مستوى  على  البشرية  الوراثة  دراسات  دعم 
في  االختصاصيين  جميع  ينتظره  حدًثا  أصبح  حيث  ككل, 
المؤتمر  إذ ال تقتصر أهمية هذا  الصبر.   بفارغ  المجال  هذا 
على دوره في تحفيز األبحاث عالية المستوى في مجال علم 
الوراثة البشرية في عدد ال يستهان به من البلدان النامية 
بل تتعداه إلى كون هذا التجمع مصدر إلهام ألعداد متزايدة 
في  اختصاصهم  ليتموا  الشباب  المحليين  الباحثين  من 
األهمية  أن  الحيوي.  ومما ال شك فيه  العلمي  المجال  هذا 
االنتشار  من  تتأتى  العربية  البالد  في  العلم  لهذا  البالغة 
مقارنة  البلدان  هذه  في  الوراثية  لألمراض  نسبًيا  المرتفع 
أكبر  بين  التعاون  تحقيق  يتوجب  إذ  العالمية,  النسب  مع 

هذه  مواجهة  لجهة  المحليين  الباحثين  من  ممكن  عدد 
لعلوم  العربية  المؤتمرات  يبرز دور سلسلة  األمراض, وهنا 

الوراثة البشرية.

العام  في  البشرية  الوراثة  لعلوم  األول  المؤتمر  انعقاد  تم 
البشري  الجينوم  منظمة  من  باعتراف  حظي  وقد   ,2006
هذا  شكل  الحضور.   من   500 من  أكثر  وجذب   )HUGO(
ألنه  العربي  العالم  مستوى  على  مهمة  سابقة  الحدث 
كان أول مؤتمر واسع النطاق يتناول علم الوراثة البشرية, 
وتمكن من تحقيق نجاح كبير في كونه أعطى فرصة ألهم 
علماء الوراثة الحاليين للعمل مًعا على وضع االستراتيجيات 
سلم  على  تأتي  أن  يجب  التي  البحثية  المواضيع  وتقييم 
المتمثل  الخطر  محاربة  على  العمل  سياق  في  األولويات 

باألمراض الوراثية. 

الوراثة  لعلوم  العربي  المؤتمر  من  الثانية  النسخة  عقدت 
البشرية في العام 2007 وفاقت سابقتها من حيث التنظيم 



المركز فعاليات 

العربية المؤتمرات   سلسلة 
البشرية الوراثة  لعلوم 
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الرعاية  تقديم  عن  المسؤولين  إلى  المرضى  من  بدًءا 
أن  المركز  ارتأى  وقد  القرار.   بصانعي  وانتهاًء  الصحية 
سيكون  المشروع  بهذا  قدًما  للمضي  األمثل  السبيل 
من خالل تكامل عمل عدة مراكز في وقت واحد كما تم 
األكثر  السرطان  ليكون  للبحث  البدئي  الموضوع  اختيار 
انتشاًرا في الدولة؛ أال وهو سرطان الثدي.  ومن المؤكد 
أن البيانات الوبائية الجزيئية التي ستنتج من هذا المسار 
البحثي ستشكل نقاط مرجعية بالغة األهمية لكل من 
الباحثين واألطباء والعاملين في حقل الخدمات الصحية, 
وهذا بالطبع سيدعم بشكل غير مسبوق مكانة المركز 
األمراض  مجال  في  عالية  موثوقية  ذات  مرجعية  كجهة 

الوراثية عند العرب.

ومن الجدير بالذكر أن البحوث العلمية األصيلة في علوم
الوراثة تحظى بدعم كبير من قبل جائزة الشيخ حمدان 
للعلوم الطبية والمركز العربي للدراسات الجينية. وقد 
لعب هذا الدعم دوًرا محورًيا في تمكين القطاع البحثي 
المستوى  عالية  العلمية  الدراسات  العديد من  إنجاز  من 
في العقد األخير. حيث يتم انتقاء مواضيع البحث العلمي 
سياق  في  الملحة  المشكالت  لتشمل  فائقة  بعناية 
الدراسات  تلك  في  تناولها  فيتم  الطبية  الوراثيات  علم 
واألبحاث قبل غيرها. ومن هذه الدراسات نذكر: الدراسة 

التي أدت لتطوير أسلوب جديد للقيام بالدراسة الجزيئية 
التقنيات  أحدث  باستعمال  ثالسيميا  ألفا-  مرض  على 
ـPCR بالنسخ العكسي المستخدم ألغراض  الــ  كتفاعل 
التشخيصية مع بعض التحديد الكمي لمنتج التضخيم 
لعدد  المسبب  الجزيئي  الخلل  كشفت  التي  والدراسة 
من حاالت التخلف العقلي الغامض في اإلمارات والدراسة 
لبروتين  والوظيفة  الخلوي  داخل  الموقع  حددت  التي 
من  غالًبا  الجيني  التعبير  تنظيم  في  يتحكم  معين 
األمثلة كيف  تظهر هذه  الكروماتين.  قولبة  إعادة  خالل 
تؤمن مواضيع األبحاث الوراثية تلك تغطية واسعة ألهم 
األمراض الوراثية على المستوى المحلي من مثل اعتالالت 
وأمراض  الخلقية  الذهنية  اإلعاقة  الهيموغلوبين وحاالت 
السرطان. كما تعطي هذه األمثلة فكرة جيدة عن تنوع 
األسئلة  عن  اإلجابات  إلى  للوصول  البحثية  المقاربات 
الملحة في مجال علم الوراثة؛ فتارًة تؤدي هذه الدراسات 
الجزيئي  المستوى  على  التشخيصية  األدوات  لتحسين 
كشف  على  األبحاث  هذه  تساعد  أخرى  وتارًة  الخلوي  أو 
العوامل األساسية التي تلعب دوًرا في اإلمراضية. وبالطبع 
فإن التمحيص في العوامل التي تساهم في توليد الحالة 
عالجات  إلى  التوصل  في  كبيرة  لدرجة  يساعد  المرضية 
حديثة تستهدف هذه العوامل المساهمة في اإلمراضية 

وتساعد في الشفاء من العديد من األمراض القاتلة.



األمراضية  لآلليات  أعمق  بفهم  ككل  العلمي  المجتمع 
الخاصة بهذه الحالة وللعملية التطورية الطبيعية التي 
تحكم تشكل األعضاء المصابة بهذا المرض )كلوبوكي 
 ,2012  .Journal of Medical Genetics مجلة  وآخرون, 
 American Journal نافيد وآخرون مجلة   ,25-119 :)2(49
of Human Genetics. 2007؛ 80 )1(: 105-11 ,و نافيد وآخرون 
American Journal of Medical Genetics Part A. 2006؛ 
المشروع  هذا  في  العمل  أعطى  وقد    .)6-1440  :)13(140
المركز  الذي يمكن أن يسلكه  العلمي  المسار  مثاًلا عن 

في  والموجودة  مورثًيا  موصفة  الغير  األمراض  لدراسة 
الذكرى  مع  وبالتزامن  أخرى  جهة  من  العربي.  عالمنا 
قام  الجينية  للدراسات  العربي  المركز  النشاء  العاشرة 
الوبائيات  حول  يركز  جديد  بحثي  مسار  بسلوك  المركز 
تملك  والتي  المختلط  المنشأ  ذات  لألمراض  الجزيئية 
جاءت  وقد  اإلمراضية.   آليتها  في  مهًما  جينًيا  عنصًرا 
وإقليمًيا  محلًيا  الملحة  للحاجة  استجابًة  النقلة  هذه 
حيث  األمراض.   من  النوع  بهذا  الخاصة  البيانات  لتوليد 
تعد مثل هذه البيانات ضرورية جًدا على كل المستويات 
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البحثية األنشطة 
األنشطة  أهم  أحد  المستوى  عالي  العلمي  البحث  يعد 
على  الجينية  للدراسات  العربي  المركز  يأخدها  التي 
عاتقه وباألخص تلك األبحاث التي تتناول األمراض الوراثية 
المركز  بذل  المثال  سبيل  فعلى  العربي.   العالم  في 
وضعها  التي  األهداف  لتحقيق  كبيرة  جهوًدا  العربي 
في هذا السياق من خالل العمل على دراسة التشوهات 
الهيكلية التي ظهرت في عدد من أفراد عائلة إماراتية 
ويعطي  الكثير,  الشيء  األقارب  زواج  من  فيها  ممتدة 
المركز لجهة  الذي يسلكه  المسار  ذلك مثاًلا ممتاًزا عن 

البحث العلمي. 

 إذ قام علماء الوراثة في المركز بإجراء الدراسة السريرية 
المصابين, أعقب  المصابين وغير  العائلة  الدقيقة ألفراد 
ذلك محاولة التواصل مع مجموعات بحثية عالمية تعمل 
على عائالت لديها أعراض مشابهه وذلك بغية الوصول 
التشوه.   لهذا  تقود  التي  الجزيئية  اإلمراضية  اآلليات  إلى 
وغني عن القول إن التوصيف الجزيئي لهذا المرض زود 



المركز فعاليات 

البحثية األنشطة 

21 - 20



مهمة  موضوعات  على  ركزت  التي  السلسلة  هذه  من 
السرطان  مثل  من  والعالمي  المحلي  المستويين  على 
المركز  قام  كما  الوالدة.  لحديثي  االستقصائي  والمسح 
 ,”CTGA بإصدار كتاب “دليل المستخدم لقاعدة البيانات
النهائي  المستخدم  إلى  يتوجه  مبسط  كتاب  وهو 
لقاعدة البيانات بتوجيهات واضحة عن كيفية االستفادة 

المثلى مما تقدمه الـCTGA من معلومات.  

تقارير  بإصدار  الجينية  للدراسات  العربي  المركز  يقوم 
سياق  في  البحثية  المستجدات  بآخر  غنية  علمية 
حمدان  الشيخ  جائزة  ترعاها  التي  المختلفة  الفعاليات 
بن راشد للعلوم الطبية, وبذلك يوفر المركز المساهمة 
العلمية التي تتكامل مع تغطية الجائزة للجوانب األخرى 
فتستقطب  بالغة  أهمية  يعطيها  مما  الفعاليات  لتلك 
المختلفة.  بأنواعها  اإلعالم  وسائل  من  كبيًرا  اهتماًما 
الفعاليات  بهذه  القيام  من  األسمى  الهدف  أن  وبما 
مواضيع  بشأن  العام  الوعي  مستوى  برفع  يتجلى 
الصبغية(  أوالشذوذات  الوراثية  )كاألمراض  بعينها 
محورًيا  دوًرا  تلعب  آنًفا  المذكورة  العلمية  التقارير  فإن 
أو  التهويل  عن  بعيًدا  بدقة  الواقع  معالم  توضيح  في 

العلمي  بالدليل  المدعومة  الحلول  واقتراح  التهوين 
تحدثه  الذي  التأثير  فإن  المركز  خبرة  وبحسب  البحثي. 
على  القرار  صانعي  لدى  فعلًيا  يتبلور  المعلومات  هذه 
لهذه  األولية  المادة  أن  بالذكر  وجدير  المستويات.  أرفع 
البيانات  قاعدة   محتويات  من  يتأتى  والنشرات  التقارير 
في  المركز  مشاركات  على  األمثلة  أهم  ومن   .CTGA
يوم  لفعاليات  المرافقة  المنشورات  نذكر  السياق  هذا 
األمراض النادرة )28 فبراير من كل عام( واليوم العالمي 
ترعاها  اللتين  عام(  كل  من  مارس   21( داون  لمتالزمة 
جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية. وبشكل 
في  المركز  نشرها  التي  العلمية  التقارير  وجدت  عام 
النطاق  واسعة  إيجابية  استجابة  المناسبتين  هاتين 
هرولة  من  ذلك  على  ويستدل  المستويات,  كل  على 
التي  التقارير  هذه  حيثيات  لتغطية  اإلعالم  وسائل 
كنقاط  الدولة  في  الصحية  المؤسسات  تستخدمها 
مرجعية في صياغة السياسات الصحية محلًيا. ويخطط 
الفعاليات  المتميزة في هذه  المشاركة  لمتابعة  المركز 
المناسبات  من  أكبر  عدد  تغطية  مع  المستقبل  في 
الصعيدين  على  المهمة  االنعكاسات  ذات  العالمية 

المحلي والعربي.



العمل في قاعدة البيانات إلى جانب أبرز علماء الوراثة من 
تلك البلدان بتأليف الفصول المتضمنة في هذه الكتب.  
على  قدًما  العمل  يجري  النص  هذا  كتابة  وقت  وفي 
تأليف الكتاب الخامس من هذه السلسلة والذي سيلقي 
وعلى  الكويت.  دولة  في  الوراثية  األمراض  على  الضوء 
الرغم من كون هذه الكتب موجهه بشكل رئيسي لفئة 
المختصين إال إنها سهلة الفهم بالنسبة لعدد كبير من 

المهتمين بعلم الوراثة.  

فقد  المختصين  غير  بين  العلم  نشر  سياق  في  أما 
عن  الخفيفة  النشرات  من  سلسلة  بإصدار  المركز  قام 
أمراض الدم الشائعة في هذه البالد, وقد تضمنت هذه 
األمراض  تلك  عن  األساسية  المعلومات  كل  النشرات 
وأسبابها وأساليب تدبيرها باإلضافة إلى مدى انتشارها 
في  النشرات  هذه  ضم  تم  وقد  العربية.   البلدان  في 
وقت الحق في كتيب تم نشره بصورة واسعة جًدا وقد 
ترافق ذلك بنجاح كبير من حيث ارتفاع الطلب عليه في 
كل من المؤسسات األكاديمية والطبية على حٍد سواء.  
لـ”السلسلة  موفقة  انطالقة  العملية  هذه  شكلت  وقد 
الالحقة  لألجزاء  األساس  أعطت  ألنها  الميسرة”,  الوراثية 
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والمنشورات المطبوعات 
من  العديد  الجينية  للدراسات  العربي  المركز  يصدر 
المطبوعات بشكل منتظم وتستهدف هذه المطبوعات 
كل من أفراد المجتمع العلمي والعامة.  وفي هذا السياق 
المطبوعات  إلى  الوصول  مجانية  المركز سياسة  يتبنى 

للجميع مما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع. 

تحتل سلسلة “األمراض الوراثية عند العرب” المركز األهم 
المركز,  يصدرها  التي  المطبوعات  مجموعة  بين  من 
يقوم  الذي  العمل  إلى  السلسلة  هذه  كتب  وتستند 
األمراض  وتوصيف  أرشفة  سياق  في  المركز  طاقم  به 
الوراثية عند المجموعات السكانية العربية.   صدر حتى 
الضوء  أولها  يلقي  السلسلة؛  هذه  من  كتب  أربع  اآلن 
على البيانات الصادرة عن دولة اإلمارات العربية المتحدة, 
بينما يبحث الكتاب الثاني في حال األمراض الوراثية في 
األمراض  وضع  الثالث  الكتاب  يتناول  البحرين.  مملكة 
الوراثية في سلطنة عمان وبالمقابل يركز الكتاب الرابع 
على المعلومات المستقاة من دولة قطر.  لقد قام فريق 
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 المطبوعات
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خالل  من  كبير  بشكل  البيانات  قاعدة  نجاح  ويتجلى 
على   CTGAالـ مستخدمي  أعداد  في  المستمر  االزدياد 
القيم  المحتوى  من  يستفيدون  الذين  االنترنت  شبكة 

والمجاني للموقع.

السنوات  خالل  كبير  بشكل  الموقع  زوار  عدد  ازداد 
الماضية مما يقل عن خمسين زائًرا في اليوم في العام 
2004 ومايقل عن مائة زائر يومًيا في العام 2005 إلى 257 
زائًرا في العام 2006 و 441 زائًرا في العام 2007.  وقد استمر 
هذا االزدياد في األعوام الالحقة ففي عامي 2010 و 2011 تجاوز 
معدل عدد الزوار اليومي حاجز 525 إلى أن بلغ هذا العدد 
643 في العام 2012.  المزيد من المعلومات عن السنوات 

الالحقة انظر المخطط في الصفحة 15.

توسع قاعدة البيانات CTGA مع الزمن
يونيو 2013
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1. 184253    Spondylometaphyseal Dysplasia, Algerian Type (*)
2. 193230    Vitreoretinal Degeneration, Snowflake Type (*)
3. 242870    Immunodeficiency, Partial Combined, with Absence 

of HLA Determinants and Beta-2-Microglobulin from 
Lymphocytes (*)

4. 243320    Intrinsic Factor and R Binder, Combined Congenital 
Deficiency of (*)

5. 271665    Spondylometaepiphyseal Dysplasia, Short Limb-Hand 
Type

6.  272450    Syndesmodysplasic Dwarfism (*)
7.  277465    Vitiligo, Progressive, with Mental Retardation and 

Urethral Duplication (*)
8. 104300    Alzheimer Disease
9. 117000    Central Core Disease of Muscle (*)
10. 145900    Hypertrophic Neuropathy of Dejerine-Sottas
11. 153670    Bernard-Soulier Syndrome, Benign Autosomal 

Dominant (*)
12. 166210    Osteogenesis Imperfecta, Type IIA
13. 187300    Telangiectasia, Hereditary Hemorrhagic, of Rendu, 

Osler, and Weber
14. 188570    Thyroid Hormone Resistance , Generalized, Autoso-

mal Dominant (*)
15.  203500    Alkaptonuria
16.  203800    Alstrom Syndrome
17.  209920    Bare Lymphocyte Syndrome, Type II (*)
18. 214100    Zellweger Syndrome
19. 214400    Charcot-Marie-Tooth Disease, Type 4A
20. 220290    Deafness, Autosomal Recessive 1A
21.  223900    Neuropathy, Hereditary Sensory And Autonomic, 

Type III (*)
22. 226400    Epidermodysplasia Verruciformis (*)
23.  231550    Achalasia-Addisonianism-Alacrima Syndrome
24. 239500    Hyperprolinemia, Type I (*)

(*) indicates records that are not processed yet. 

Search Results

Your search for Country: Algeria, resulted 
in 127 record(s) of 1592 records in the 
CTGA Database.

Researchers and authors are invited to contribute with their findings to the 
development of the CTGA database.

To send your contributions, please fill the CTGA Database Information 
Submission Form and email it, along with supportive documents, to 
cags@emirates.net.ae.

For suggestions and other contributions related to the CTGA database, 
you may contact us at any of the following addresses:

Mailing Address:
Dr. Ghazi Omar Tadmouri
Centre for Arab Genomic Studies
P.O. Box 22252, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +971-4-398 6 777
Fax: +971-4-398 0 999
E-mail: cags@emirates.net.ae

You are Invited

د6-601(   ,34 2006؛   Nucleic Acids Research مجلة 
المستخدم  دليل  وآخرون,  )تدمري  استخدامها  وكيفية 

 .)2006 ،CTGA لقاعدة البيانات

 كما نشرت مجلة  Nature Genetics في عددها الذي صدر 
في آب 2006 مقاًلا افتتاحًيا ممتاًزا عن المركز ومساهماته 
العرب  عند  الوراثية  األمراض  لفهم  السعي  في  الجليلة 
 Nature افتتاحية مجلة( CTGA من خالل قاعدة البيانات

Genetics 2006؛ 38)8(: 851(.  

الرفيعة  السمعة  ذات  المنظمات  من  العديد  تستخدم 
مثل:  من   CTGA البيانات  قاعدة  العالم  مستوى  على 
البشري  الجينوم  ومشروع  العالمية  الصحة  منظمة 
البشري  الفاريوم  ومشروع  الوطنية  الصحة  ومعاهد 

وأورفانيت ومنظمات أخرى.



بين  المشتركة  األمراض  أن عدد  باالهتمام  الجدير  ومن 
هذه البلدان يعد قليًلا إذا ما قورن باألمراض التي ينفرد 
العالية من  الدرجة  بها كل بلد على حدة, مما يعكس 
البلدان.   لهذه  المحليين  السكان  بين  المورثي  التمايز 
الناحية  على  التمايز  ذاك  يقتصر  ال  ذاته  السياق  وفي 
لكل  الجزيئي  المستوى  إلى  يتعداه  بل  السريرية فقط 
إن  القول  عن  وغني  الوراثية.   األمراض  تلك  من  واحد 
بلد  لكل  معمقة  بابحاث  القيام  توجب  المعطيات  هذه 
الكامنة  الجزيئية  اآلليات  إلى  الوصول  لغرض  على حدة 
المعلومات  هذه  الستخدام  تمهيًدا  األمراض  هذه  وراء 
القيمة في إجراءات التشخيص وتقديم العناية الطبية. 

قبل إطالق قاعدة البيانات CTGA في العام 2004 كانت 
العربي  العالم  الوراثة في  علماء  أمام  الرئيسية  العقبة 
اإلحصائية  التغطية  إلى  الشديد  االفتقار  في  تكمن 
البلدان  الوراثية في  باألمراض  اإلصابة  الشاملة لمعدالت 
البيانات  قاعدة  في  العمل  تقدم  مع  ولكن  العربية.  
من  جزًءا  فشيًئا  شيًئا  العقبة  تلك  أصبحت   CTGA

الماضي. 

المتعاظم  العلمي  الدور  يتجلى  الوقت  مرور  ومع   
في  العرب  عند  الوراثية  األمراض  توصيف  وراء  الكامن 
صورة  إعطاء  في  يخدم  بما   CTGA البيانات  قاعدة 
العربية،  منطقتنا  في  األمراض  تلك  وضع  عن  أوضح 
فعالية  أكثر  استراتيجيات  وضع  على  سيساعد  مما 
في  الموجود  الشكل  )انظر  األمراض  هذه  من  للوقاية 
المتعلقة  اإلحصائيات  أحدث  على  للحصول   ،14 الصفحة 
بهذا الموضوع(.  وقد بلغ عدد المدخالت الموجودة في 
CTGA مايقارب 1076 مرًضا جينًيا و465  البيانات  قاعدة 
يمثل  األمر  واقع  وفي    . األمراض  بتلك  ذات صله  مورثة 
إنجاًزا   CTGA البيانات  قاعدة  وتوسيع  إنشاء  مشروع 
الوراثية  األمراض  توصيف حال  األهمية على صعيد  بالغ 
رسم  في  األثر  بالغ  له  سيكون  مما  العربي  العالم  في 
المسارات المستقبلية لألبحاث العلمية في هذا القطاع 

المهم.  العلمي 

من  بالغ  بتقدير   CTGA البيانات  قاعدة  حظيت  لقد 
الوسط العلمي على المستوى العالمي وخصوًصأ بعد 
نشر التفاصيل التقنية الخاصة ببنيتها )تدمري وآخرون, 
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)CTGA(البيــانات قــاعدة 
استراتيجية  باستخدام  البحث  نطاق  توسيع  تم  ولقد 
الوطنية  المحكمة  العلمية  الدوريات  في  شاملة  بحث 
قاعدة  مدخالت  عدد  زيادة  في  ساعد  مما  والمحلية 
البيانات من األمراض الوراثية إلى حوالي 1100 مرض.  وفي 
أعضاء  مع  وثيق  بشكل  بالتعاون  المركز  قام  الواقع 
المعلومات  لجمع  بحمالت  للقيام  العربي  المجلس 
والبيانات من األبحاث المجراة لهدف الحصول على فهم 
هذه  أفرزت  لقد  المنطقة.   في  الوراثية  لألمراض  أعمق 
التي تم تضمينها  البيانات  أعداًدا متزايدة من  الجهود 
قاعدة بيانات الـCTGA عن آخر األبحاث العلمية التي تم 
إجراؤها في مملكة البحرين وسلطنة عمان و دولة قطر 
بالبحرين  الخاصة  البيانات  جمعنا  فإذا  الكويت.   ودولة 
نجد  المتحدة  العربية  واإلمارات  والكويت  وقطر  وعمان 
أن مجموع المدخالت الخاصة بهذه الدول يربو على 1400 
تنضوي  المدخالت  وهذه   ,CTGA البيانات  قاعدة  في 

تحت كل من تصنيفي “الموقع المورثي” و”المرض”.  

لقد أجمع العلماء العاملون في المركز العربي للدراسات 
الجينية منذ إنشائه عام 2003 على أن إحراز التقدم في 
التراكمي  األثر  في  يكمن  الوراثية  األمراض  آليات  فهم 
الذي تحدثه األبحاث العلمية العديدة المجراة خالل مدد 
زمنية طويلة نسبًيا.  ويتطلب األمر إنشاء مرجعية ذات 
واإلضافة  وقولبتها  األبحاث  هذه  لتوثيق  إقليمي  ثقل 
تحت  البيانات  قاعدة  إطالق  تم  الغرض  ولهذا  إليها 
  . CTGA مسمى “فهرس األمراض الوراثية عند العرب” أو
مع  باستمرار  هذه  البيانات  قاعدة  تحديث  ويتم  هذا 
بشكل  تغطي  التي  محتوياتها  بكل  مجانية  كونها 
شامل األبحاث العلمية المجراة على التعددية الشكلية 
عند  والجينية  الوراثية  واألمراض  البشر  عند  للمورثات 

.)http://cags.org.ae/ctga_search.html(  العرب

العلماء  مع  الوثيق  بالتعاون  المركز  قام  وكبداية 
لجمع  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  الموجودين 
الوراثية  باألمراض  اإلصابة  بمعدالت  الخاصة  المعلومات 

عند العرب الموجودين في الدولة. 
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ترتكز الهيكلية العلمية الحالية للمركز العربي للدراسات 
الجينية إلى العمل الذي تقوم به اللجنتان التاليتان: 

• المجلس التنفيذي للمركز والذي يضم عدًدا من 	
العلماء المحليين الذين يضطلعون بدور األمناء على 
لكونهم  باإلضافة  المركز  بها  يقوم  التي  الفعاليات 

يمثلون الكيان الذي يدير تلك الفعاليات. 
• مجموعة 	 ويتضمن  للمركز  العربي  المجلس 

البلدان  من  عدد  في  الموجودين  العلماء  من 
تبادل  العربية ويضطلع بدور استشاري بما يسهل 
الموجودة  الوراثية  باألمراض  الخاصة  المعلومات 
التي  البلدان  قائمة  تشمل  العربي.   العالم  في 
والكويت  واألردن  ومصر  البحرين  المجلس:  يضمها 
العربية  والمملكة  وعمان وفلسطين وقطر  ولبنان 

السعودية والسودان وتونس.

الوقاية من األمراض الوراثية عن طريق توفير خدمات . 4
إلى  العلمي  البحث  منجزات  وترجمة  شاملة،  جينية 

برامج عالجية متكاملة.
بحوث . 5 في  متخصص  دبي  في  تميز  مركز  إنشاء 

العالم  في  الوراثية  السريرية  والخدمات  الوراثة، 
العربي.

بحث القضايا األخالقية، والقانونية، واالجتماعية التي . 6
قد تنشأ عن التطبيقات الوراثية.

لضمان . 7 والطبية  البحثية  المؤسسات  مع  التعاون 
الجديدة والتطورات  الدائم على االكتشافات  االطالع 

الفنية.
المالي . 8 لالستقالل  الالزمة  االستراتيجيات  تنفيذ 

الضرورية  الدخل  للمركز من خالل استحداث مصادر 
لتأمين احتياجاته.
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واألهداف:  الرسالة  الرؤية، 
كذلك فإن المركز العربي للدراسات الجينية بصدد ترجمة 
المرضى  لعالج  متكاملة  برامج  إلى  البحثية  المنجزات 
سوف  التوازي  وعلى  شاملة.  جينية  خدمات  لتقديم 
يتناول المركز القضايا األخالقية، والقانونية، واالجتماعية 
التي قد تنشأ عن تطبيق تلك البرامج.  هذا ويستهدي 
المعالم لتحقيق  الواضحة  المركز بمجموعة من األهداف 

الرسالة المنوطة به, وهذه األهداف هي: 
زيادة الوعي الجماهيري حول األهمية البالغة األمراض . 1

الوراثية في العالم العربي.
بين . 2 لألمراض  المسببة  )المورثات(  الجينات  تحديد 

األمراض  حول  بيانات  قاعدة  وإعداد  العرب،  السكان 
الوراثية الشائعة في العالم العربي, مع كون قاعدة 

البيانات هذه مجانية ودائمة التحديث.
علوم . 3 مجال  في  المتنوعة  والموارد  الخبرات  حشد 

الوراثة وما يرتبط بها من مجاالت في العالم العربي، 
وتعزيز التفاهم بين الخبراء، وتسهيل إجراء البحوث 
البينية من خالل دعم الباحثين ذوي التأهيل الراقي.

راشـد  بن  حمدان  الشيخ  لسمو  الرائدة  الرؤية  تبلورت 
البشر وللتعرف على األسباب  آل مكتوم لالرتقاء بصحة 
الوراثية في العالم العربي بإنشاء  الكامنة وراء األمراض 
المركز العربي للدراسات الجينية في الخامس والعشرين 
جّل  المركز  كرس  الحين  ذلك  ومنذ  2003م،  يونيو  من 
إمكاناته لغاية تحسين الصحة العامة من خالل توصيف 
األمراض الجينية والوقاية منها في العالم العربي استناًدا 

إلى آخر ماتوصل إليه العلم في مجال الوراثة البشرية.

ومن أبرز أهداف المركز العربي للدراسات الجينية تثقيف 
بالتأثير  الجمهور والمختصين على السواء، وتبصيرهم 
واالستفادة  العربي،  العالم  في  الوراثية  لألمراض  البالغ 
الوراثة  علم  مجاالت  في  مؤخرًا  تحقق  الذي  التقدم  من 
مشروع  خالل  من  توفرت  التي  والمعلومات  البشرية، 

الجينوم البشري وأثرها في التشخيص المبكر.
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مة مقـــد
الوفيات ومعدالت المراضة في مختلف الفئات العمرية.  إذ 
تشكل هذه األمراض عبًئا نفسًيا وإنسانًيا عظيًما ترزح 
تحت وطأته مختلف مكونات المجتمع بدًءا من المريض 

وعائلته وانتهاء بالنظام الصحي العام ككل.

ومؤخًرا قام مجموعة من المختصين باالقتصاد المتعلق 
من  لعدد  المادية  الكلفة  بتقدير  الصحية  بالشؤون 
العام  اإلنفاق  أن  تبين  وقد  الشائعة,  الوراثية  األمراض 
األمراض  من  عدد  تدبير  مجال  في  العربي  العالم  لدول 
الوراثية الشائعة يصل إلى عدة مليارات من الدوالرات.       

وانطالًقا من هذه الحقائق واألرقام انبثق المركز العربي 
وفعالياته  بتركيبته  يشكل  الذي  الجينية  للدراسات 

المختلفة محور هذا الكتاب.

اعتالالت  الجينية  االضطرابات  من  العديد  عن  ينجم 
جسدية طويلة األمد تتطلب عالًجا مركًزا وال تجد لها حًلا 
نسبي  ارتفاع  من  العربي  العالم  ويعاني  جذرًيا  عالجًيا 
عائٌد  وهذا  االضطرابات,  بهذه  الخاصة  الحاالت  عدد  في 
األقارب  لزواج  الواســـع  االنتشــــار  منها؛  عدة  عوامل  إلى 
التي  واالنتقائية  البيئية  والتأثيرات  المنطقة  هذه  في 
باإلضافة  معينة  وراثية  صفات  استمرار  على  تســـاعد 
إلى غياب الوعي الشعبي للوقاية والكشف المبكر عن 
األمراض الوراثية.  وبالنتيجة فقد وصلت معدالت اإلصابة 
نسبًيا  عالية  مستويات  إلى  األمراض  هذه  من  بالعديد 
في المنطقة كما هو الحال في اعتالالت الهيموغلوبين 
وارتفاع الضغط الشرياني والداء السكري ومتالزمة داون.

الجينية  األمراض  من  وغيرها  االضطرابات  هذه  تزال  وال 
تثقل كاهل النظام الصحي لما تسببه من ارتفاع نسب 



عنها العديد من البحوث العلمية التي تحظى بصدى متميز 
المركز  يصدر  كما  والعالمية.  المحلية  العلمية  المحافل  في 
في  ويشارك  المتخصصة،  العلمية  المطبوعات  من  العديد 
الوراثة  العديد من البحوث العلمية الهامة المتعلقة بعلوم 
العلمية  األوساط  لدى  طيًبا  صدًى  القت  والتي  البـــشرية 

والطبية.

أفراد  لدى  الوراثية  باألمراض  التوعوية  الحركة  دعم  عن  أما 
عن  المنشـــورات  من  العديد  المركز  أصدر  فقد  المجتمع، 
والتشخيصية  الوقائية  السبل  تناولت  الوراثية  األمراض 
المتخصصين.       لغير  مبسطة  علمية  بلغة  لها  والعالجية 
كما ساهم المركز في تنظيم العديد من الحمالت التوعوية 
العربية  اإلمارات  دولة  مســــتوى  على  الوراثية  باألمراض 

المتحدة ودعمها.

إنجازات هامة للمركز العربي للدراسات الجينية والتي أجد في 
ولألجيال  الحالي  للجيل  لتوثيقها  جيدة  فرصة  الكتاب  هذا 
القادمة، لتكون البداية إلنجازات أكبر في المستقبل بإذن اهلل 

تعالى بمشاركة فاعلة من علمائنا العرب.

الهامة  الجينية أحد البصمات  العربي للدراسات  المركز  يعتبر 
الطبية  للعلوم  مكتوم  آل  راشـــــد  بن  حمدان  الشيخ  لجائزة 
بالمنظومة  االرتقاء  في  كــــبيرة  بصورة  ســـــاهمت  والتي 

الصحية محلًيا وعربًيا.

 وبمرور عشر سنوات على تأسيـــس المركز أســـتطيع أن أقول 
على  والدليل  التوقعات  كل  ونجاحاته  بإنجازاته  تجاوز  قد  أنه 
رئيسًيا  مرجًعا  نســبًيا،  وجيزة  فترة  وخالل  أصبح،  قد  أنه  ذلك 
كما  العالم.  مستوى  على  العرب  لدى  الوراثية  للمعلومات 
وتطلعات  رؤى  خاللها  من  تتوحد  جامعة  بوتقة  المركز  غدا 
ذلك  على  دليل  وخير  وجدوا،  أينما  العرب  الوراثة  علماء 
الوراثة  لعلوم  العرب  مؤتمر  لفعاليات  المركز  استضافة 

البشرية الذي ينعقد مرة كل سنتين في مدينة دبي.

رســـــم  في  الجينية  للدراســـات  العربي  المركز  ســـاهم  لقد 
العـــربية،  بالمنطقة  البشــــرية  الوراثة  لعلوم  العامة  المالمح 
وذلك من خالل إنجازات هامة أذكر منها، على سبيل المثال ال 
الحصر، قاعدة البيانات CTGA التي توثق المعلومات الخاصة 
عبر  مجاًنا  والمتاحـة  العربي  العالم  في  الــــوراثية  باألمــــراض 
ليصدر  دوريــة  بصـفة  تحديثها  يتم  والتي  اإلنترنت  شـــبكة 
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