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CTGA نمو قاعدة البيانات

التوعية المجتمعيةالمؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية

األبحاث المنشورة 

PAHGC

األبحاث المنشورة 

واصــل المركــز مشــروع التعــاون البحثــي مــع مستشــفى لطيفــة التابعــة 
لألمــراض  المؤديــة  الجينيــة  الطفــرات  لدراســة  بدـبـي  الصحــة  لهيئــة 
الوراثيــة ونشــرها فــي الدوريــات العلميــة العالميــة. وال تقتصــر أهميــة هــذه 
األبحــاث عـلـى التطبيقــات الطبيــة المباشــرة عـلـى المرضــى بــل تتعداهــا 
لألبحــاث  كمصــدر  اإلمــارات  ودولــة  لدـبـي  العالميــة  المكانــة  تعزيــز  إـلـى 

تســتخدم  التــي  الموثوقــة  العلميــة 
أحــدث التقنيــات فــي األبحــاث 

الجينيــة. وقــد نتجــت عــن 
هــذه األبحــاث 18 أوراق 
نشــرها  تــم  بحثيــة 
وواحــدة قبلــت للنشــر 
علميــة  مجــات  ـفـي 
خاضعــة  عالميــة 
ومفهرســة  للتحكيــم 
المكتبــة  موقــع  ـفـي 

األمريكيــة  الوطنيــة 
الصحــة  ومعاهــد  للطــب 

الوطنيــة )PubMed( . وتلقــي 
هــذه األبحــاث الضــوء عـلـى طفــرات 

جينيــة غيــر معروفــة ســابقاً عنــد مرضــى عــرب يعانــون من أمــراض وراثية، 
ونذكــر علــى ســبيل المثــال متازمــة جوبيــرت، والســماك، ومتازمــة ترويــر.

التوعية المجتمعية

اإلصدار الخامس من السلسلة الوراثية الميسرة 

اإلصــدار  ونشــر  وطباعــة  تأليــف   2017 للعــام  الثاـنـي  النصــف  ـفـي  تــم 
الخامــس مــن السلســلة الوراثيــة الميســرة الصــادرة عــن المركــز العرـبـي 
الخاصــة  المعلومــات  إيصــال  إـلـى  تهــدف  والتــي  الجينيــة  للدراســات 
باألمــراض الوراثيــة وجيناتهــا إلــى قطاعــات واســعة مــن المجتمــع، موفــرة 
بذلــك كًمــا مميــًزا مــن المعلومــات المرجعيــة فــي هــذا الســياق.  ويحمــل 
اإلصــدار الخامــس عنــوان »االضطرابــات الدماغيــة العصبيــة«، وقــد تــم 
التوجــه لهــذا الموضــوع بالــذات بهــدف زيــادة نســبة الوعــي حــول هــذه 
الخامــس:   اإلصــدار   ويغطــي  العربيــة.   المجتمعــات  ـفـي  اإلضطرابــات 
اإلعاقــة  و  االنتبــاه  ونقــص  الحركــة  فــرط  واضطــراب  الزهايمــر  مــرض 

توريــت.  و متازمــة  الفصــام  و  الذهنيــة 

وقد حضر المؤتمر ما 
يعادل 400 مندوب 

محلي وإقليمي 
ودولي، من علماء 

وأطباء وطاب. 
وتم عرض أحدث 

األبحاث في علم 
الوراثة حيث تم 

تقديمها من خال 
حوالي 110 ملخص 

للمحاضرات أو 
الملصقات البحثية.

المؤتمر السابع - يناير 2018

لعلــوم  الســابع  العرـبـي  المؤتمــر  عقــد 
الوراثــة البشــرية فــي ينايــر 2018 فــي دبي 
أوميكــس‹.  ال  ›عصــر  عنــوان  تحــت 
تخلــل المؤتمــر ورشــتي عمــل، األوـلـى 

فهــي  الثانيــة  أمــا  العــرب.  لــدى  الوراثيــة  االستشــارة  موضــوع  تتنــاول 
وتنظيــم  الجينيــة  االختافــات  حــول  وتــدور   Ensembl مــع  بالتعــاون 
للدراســات  العرـبـي  المجلــس  أعضــاء  مــع  بالتشــاور  و  الجينــي.  التعبيــر 

الرئيســية: المؤتمــر  تــم تحديــد محــاور  الجينيــة، 
الطــب الشــخصي، البيانــات الضخمــة فــي علــم الوراثــة البشــرية، دراســات 
الجينــوم فــي األمــراض المتعــددة العوامــل، واالتجاهــات الحاليــة فــي علــوم 

الوراثــة البشــرية.

اإلقليمييــن  الباحثيــن  مــن  وهــم مجموعــة  المتحدثيــن  اختيــار  تــم  وقــد 
علــم  ـفـي  القضايــا  عـلـى مناقشــة  التركيــز  بغايــة  المؤتمــر  ـفـي  والدولييــن 

العرـبـي. بالعالــم  ترتبــط  التــي  تلــك  وخاصــة  البشــرية،  الوراثــة 

مقدمــة  المحتــوى  ويتضمــن 
اضطــراب  كل  عــن  عامــة 
الخـــــــــــــــــــطورة  وعــــــــــــــــــوامل 
المرتبـــــــــــــــطة بــه وطــــــــــــــــرق 
تشــخيصه وعاجــه، فضــا 
العالــم  ـفـي  انتشــاره  عــن 

باللغتيــن  وذلــك  العــــــــــــربي، 
اإلنجليزيــة والعربيــة. وقــد تــم 

إرســال نســخ إلكترونيــة ونســخ 
الخامــس  الكتيــب  مــن  مطبوعــة 

الســابقة  األربعــة  الكتيبــات  وكذلــك 
وـفـي  دـبـي  ـفـي  والمستشــفيات  العيــادات  إـلـى 

الوراثيــة. االضطرابــات  حــول  الوعــي  زيــادة  نســبة  بهــدف  اإلمــارات 

يوم األمراض النادرة 2017/2016 

احتفلــت جائــزة الشــيخ حمــدان للعلــوم الطبيــة بيــوم االمــراض النــادرة 
ـفـي 26 فبرايــر 2016 و 25 فبرايــر 2017 مــن خــال القيــام بالعديــد مــن 
الفعاليــات اإلعاميــة واالجتماعيــة والعلميــة. مــن جهتــه، قــام المركــز بنشــر 
تقريــر مســتجد عــن األمــراض الوراثيــة النــادرة فــي العالــم العربــي بعنــوان 
» يــوم األمــراض النــادرة 2016 : إبــراز صــوت المرضــى العــرب«.  منــح 
المركــز المرضــى العــرب فرصــة لتقديــم تجربتهــم الشــخصية ووجهــات 
نظرهــم مــن خــال  هــذا التقريــر مــن خــال ســرد التفاصيــل الحياتيــة ألفــراد 

أنحــاء  مختلــف  مــن  نــادرة  أمراًضــا  يعانــون 
إضافــًة  التقريــر  يحتــوي  العالــم.  

لمســاهمات المرضــى جانًبــا 
للمختصيــن  علمًيــا 

الوراثيــة  باألمــراض 
لشــرح  وذلــك 
مــرض  كل  آليــة 
والبيانــات الخاصة 
قاعــدة  ـفـي  بــه 
األمــراض  بيانــات 
عنــد  الوراثیــة 
 .)CTGA( العــرب 

CTGA نمو قاعدة البيانات

  ـفـي شــهر ديســمبر، 2017 تجــاوز عــدد مدخــات قاعــدة البيانــات 2400 
مدخــاً ؛ منــه 970 مدخــاً جينًيــا.  وتحتــل البيانــات المتأتيــة مــن المملكــة 
العربيــة الســعودية المركــز األول 
بارتفــاع  مدخــًا(،   1092(
عــام  عــن   %  52 قــدره  
ويســتمر   .2015
العمــودي  التوســع 
)تغطيــة  الســريع 
لمدخــات  أشــمل 
أصــًا(  موجــودة 
البيانــات  لقاعــدة 
إـلـى  باإلضافــة 
األفقــي  التوســع 
المعهود.  ففي السابق 
البيانــات  قاعــدة  نمــو  اقتصــر 
علــى زيــادة عــدد المدخــات الجديــدة، أمــا اآلن فيحتــل النمــو النوعــي فــي 
قاعــدة البيانــات الحيــز األهــم؛ أي يــزداد باضطــراد عــدد البيانــات البحثيــة 
الفريــدة المنضويــة تحــت كل مدخــل مــن مدخــات الـــCTGA، ممــا يجعــل 
كثــر غنــى بالمعلومــات. وينعكــس االســتخدام المتزايــد  التغطيــة أعمــق وأ
لتقنيــات تحديــد تسلســل الدنــا الجديــدة )NGS( عـلـى محتــوى قاعــدة 
البيانــات مــن البيانــات الجزيئيــة التــي تتزايــد بشــكل واضــح مــع الزمــن.  

PAHGC المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية

المؤتمر السادس  - يناير 2016

انعقــد المؤتمــر العرـبـي الســادس لعلــوم الوراثــة البشــرية تحــت عنــوان 
ينايــر   21-23 بيــن  الفتــرة  ـفـي  العوامــل”  متعــددة  األمــراض  “وراثيــات 
2016 بدبــي. ركــز المؤتمــر فــي مداوالتــه علــى وراثيــات هــذه األمــراض التــي 
تســبب العــدد األكبــر مــن الوفيــات والعــبء المرضــي األعلــى حــول العالــم. 
تتداخــل  التــي  األمــراض  عـلـى  العوامــل  المتعــددة  األمــراض  وتشــتمل 
فيهــا العوامــل الجينيــة والبيئيــة كأســباب لإلصابــة. وهكــذا تناولــت محــاور 
المؤتمــر األربعــة المواضيــع الرئيســية التاليــة: داء الســكري واألمــراض 

العصبيــة التطوريــة واإلضطرابــات الخلقيــة والســرطان.




