
شكل عام ٢٠٠٣م عامًا مميزًا لمجال علم الوراثة 
الجينوم  استكمال مشروع  تم  البشرية، فخالله 

البشري ونْشر سلسلة الجينوم البشري.

لمجال  مميزًا  ٢٠٠٣م  عام  كان  أخرى،  ألسباٍب 
فقد  كذلك.  العربي  العالم  في  الوراثة  علم 
شهد هذا العام تأسيس مركز الدراسات الجينية 
شاملة  منظمة  بمثابة  ليكون   ،)CAGS( العربية 
مختلف  من  والباحثين  الوراثة  علماء  بين  تجمع 

الدول العربية وتوفر منصة لتفاعلهم.

الجينية  والطفرات  الوراثية  االضطرابات  توثيق 
الرئيسية  المهام  إحدى  العرب هو  السكان  لدى 
قاعدة  خالل  من  وذلك  المركز  بها  يقوم  الذي 
.)CTGA( بيانات االضطرابات الوراثية عند العرب
وتحديثها  البيانات  تنظيم  عمليتي  تركزت  وقد   
سيما  ال  العربي،  الخليج  دول  على  اآلن  حتى 
اإلمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان وقطر. 
جمع  على  العمل  بدأ   ،٢٠١٥ عام  مطلع  في 
وتنظيم البيانات المتعلقة بالمجتمع السعودي. 
في  بالتفصيل  الدراسة  هذه  نتائج  نناقش 

الفصل الخامس.

تفوق كمية البيانات الصادرة عن المملكة العربية 
العربية  الدول  الصادرة من  السعودية على تلك 
الكبير  الحجم  إلى  أواًل  ذلك  ويعود  األخرى. 
عدد  وجود  إلى  وثانيًا  المملكة،  في  للسكان 
واألبحاث  الخدمات  تؤمن  التي  المراكز  من  كبير 
هذا  من  الثاني  الفصل  في  فيها.  الوراثية 
المرافق  هذه  على  عامة  نظرة  نقدم  الكتاب، 

والموارد في المملكة التي تعنى باالضطرابات 
الوراثية.

عالوًة على ذلك يشكل برنامج الجينوم البشري 
البيانات  تدفق  في  كبيرًا  مساهمًا  السعودي، 
نحن  السعودية.  العربية  المملكة  عن  الصادرة 
تأليف  من  فصل  الكتاب  هذا  يضم  أن  فخورون 

كبار الباحثين في مشروع الجينوم السعودي.

عن  التقارير  معظم  كانت  السابق،  العقد  في 
العرب  العالم  من  الصادرة  الوراثية  االضطرابات 
تشمل  ال  أنها  أي  وسريري،  وصفي  طابع  ذات 
الصورة  هذه  تغيرت  للحالة.  الجزيئي  التشخيص 
في السنوات األخيرة، كما يتضح من عدد سجالت 
تضاف  التي  الجينية  السجالت  مقابل  األمراض 
إلى قاعدة بيانات CTGA.وقد بدأت دول عربية 
السعودية،  العربية  المملكة  خطى  باتباع  أخرى 
الذي  األمر  بها،  خاصة  جينوم  مشاريع  منشئًة 
المسببات  عن  الكشف  على  يساعد  سوف 

الجزيئية للمزيد من االضطرابات الوراثية.

سنشهد  القادمة  السنوات  في  أن  شك  ال 
من  الوراثية  البيانات  من  كبيرة  كميات  توليد 
العالم العربي وذلك بفضل االستخدام المتزايد 
الــNGS . هذا يتطلب بالتالي التنظيم  لتقنيات 
في  وإيداعها  وتبادلها  البيانات  لهذه  الدقيق 
تشكل  لكي  الوراثي،  الطب  مجتمع  متناول 
عبء  لتخفيف  يعمل  من  كل  خدمة  في  مورد 

االضطرابات الوراثية في العالم العربي. 
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