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 اإلهداء:  
 

ي صاحب الفضل األكبر ...إىل  إىل
ي رافقتت 

من أضاء أول   إىل... الدعوة الصادقة الت 
ي 
ي حيات 

ي  قنديل ف 
ي من عواصف األقدار وحول حزت 

إىل قوة ...إىل من  وإىل من حمات 
 . ي
ي وقدوت 

 كان سندي وقوت 

 

ي  {    } الغاىلي أتر

 

 

 

ي أن 
من  ىلإ   ... ن العطاء ليس له حدود  أالحب ليس له عمر و إىل من علمتت 
ي  ي  ...سكنت قلتر

ون حرفا  إىل الت  ...إىل نبع الحنان  يتجاوز وصفها الثمانية والعشر

 والعطاء ورمز األمان. 

 

   } الحبيبة أمي  { 

 

 

ي كل لحظة   هولكن العي    البعيد عنإىل 
األقرب إىل قلب ...إىل من مكان طيفه معي ف 

ياء...إىل األب الروحي   . إىل صاحب الشموخ والكبر

 

ي  { 
    } أيهم  أح 

 

اء ...إىل من كانت وستبق  يدي   ذات …عيونإىل صاحبة أجمل  العيون الخض 
ي وترى ما أريد دون التفوه بأي كلمة ... اليمت   ي تنظر إىل قلتر

 الثانية أمي الت 

ي  { 
  } سها أخت 
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ي عالجت
ي النفسية الت 

ي إىل طبيبت 
ي عىل مدى جمال الحياةت 

إىل من كانت   ...  وأفاقتت 
ي نجاحي 

ي و ت تإىل من كان ... سبب األكبر ف 
ي األفضل واألنجح   دد تر دعمت 

جملة أت 
ي قادرة عىل ال

 هبة هللا... نهوض واالستمرار من جديد وأت 

 

ي  { 
  } هبةأخت 

  

ةمن كان إىل  ي الصغب 
ي الحب والصداقة  ... يقول ىلي طفلت 

من  إىل ... إىل من هدات 
ي 
ي الواقع ال يوجد مثيل له ولقلبه.  أشعر  جعلت 

 بأن ال مثيل ىلي ...ولكن ف 

 

ي  {
   } إيهاب أح 

 

ي أشعر به رغم    جزء من قلتر
ي األول... إىل غصة العمر ... إىل من كان وسيبق  إىل حتر

ي أشكر هللا عىل وجوده ... بعده
ي الت 

 . إىل من رأيت الحياة من عينيه إىل نعمت 

 

ي  {        
  } نسليما أح 

 

ياء والقوة  إىل صاحب اء ...إىل صاحب الكبر يء والعيني   الخض  إىل من  ... الوجه البر
ي 
ي آ من إىلو  ثقة والحب... العلمت 

ي ودعمت   من تر

 

ي  {
  } باسل أح 

 

ي وجودهم أالذين جعلوا حياتنا إىل المالئكة الصغار... وإىل 
 . جمل ف 

 

 ميال، زينب، آيال  { 

   ،    } غديرعىلي



 
3 

 

ما عنده ...وال يزال العطاء والسخاء عنوانه  إىل من قدم وما زال يقدم أفضل 
ي كل عبارات الشكر واالمتنان والتقدير والثناء. 

 ...تقبل مت 

    } هارون د محم . د  { 

 

ي ال تنىس... 
ي أواجه بها العالم إىل موطن الذكريات الت 

ي الت 
ت  إىل من  ... إىل ذخب 

 تقاسمنا األيام واللياىلي ...األحزان واألفراح...أخوة الحياة  

 

ي  {                                                                                            
 }أصدقات 

ي، سارة    نور، مب 

  د أحمد، محم

 

 

ي  ي وآمنت تر
ي من حزت 

...  إىل من انتشلتت  إىل من شاهدت جروح   وراهن عىل نجاحي
ي األوقات الحزينة قبل السعيدة 

ي ...إىل من كانت معي ف 
ي من خالل ضحكت  قلتر

 تلك عزيزة الروح  ... 

  }عزيزة غدير  { 

 

 

 

اليوم أقوى ...إلى  ي تنصاحبة القلب الرقيق والصوت الهادئ ...إلى من جعلإلى 
من كان حديثها معي كفيل بأن ينبت بقلبي األمل   الكتف الثابت الذي ال يميل ...إلى

 والحب... تلك والء ذات العيون الخضراء

 

    }عبد هللاوالء { 
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 : الملخص

 

  

 تعتبر األمراض اليتيمة من األمراض التي تصيب عددا قليال من األشخاص حول انحاء العالم.

مرض اليتيم  لال يوجد تعريف عالمي واحد ل  شخص. 2000أي تصيب شخص واحد من بين 

المختلفة،عرف   الجغرافية  للمناطق  تلك   بالنسبة  في  المرض  حدوث  على  التعريف  يعتمد 

األمراض اليتيمة بسبب اهمال هذه األمراض لسنوات عديدة  بيطلق عليها    .المجموعة السكانية

ألمراض بالنسبة إلى ااألدوية    حيث كانت الشركات الدوائية العالمية أكثر اهتماما في اكتشاف

كبيراألكثر   بشكل  واهمال  النادرةا  شيوعا  طبية  .  ألمراض  قضية  النادرة  األمراض  تعتبر 

الطبي.   للمجتمع  بالنسبة  كبيرا  وتحديا  األهمية  غاية  في  هذه  حيث  ومجتمعية  خطورة  تكمن 

تعليمية ل  األمراض تدريسية  مناهج  وجود  هذه    عدم  نقص   إلى  وباإلضافة  األمراض، تخص 

الطبية   الطبية  القدرة    عدم و المعلومات  النفقات  تأمين وتغطية  لها  و على  المرخص  األدوية  قلة 

بسبب قلة الوعي العام حول األمراض النادرة وعدم معرفة كيفية التعامل  ايضا  و   في المعالجة

 . األمراض اليتيمة من أهم القضايا الواجب تسليط الضوء عليهااعتبرت مع المرضى لذلك 
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Abstract 
 

Orphan diseases are among the diseases that affect a small 

number of people around the world It affects one person out of 

2,000 people. There is no single universal definition of orphan 

disease defined for different geographical areas, the definition 

depends on the occurrence of the disease in that population 

group. They are called orphan diseases because of the neglect of 

these diseases for many years, as international pharmaceutical 

companies have been more interested in discovering medicines 

for the most common diseases and largely neglecting rare 

diseases. Rare diseases are a very important medical and societal 

issue and a major challenge for the medical community. The 

danger of these diseases lies in the absence of educational 

curricula related to these diseases, in addition to the lack of 

medical information, the inability to secure and cover medical 

expenses, the lack of licensed medicines for treatment, and also 

due to the lack of public awareness about rare diseases and the 

lack of knowledge of how to deal with patients, so they were 

considered orphan diseases One of the most important issues to 

be highlighted. 
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{1} ل جدوال    

 جدول االختصارات 

 

Spinal Muscular Atrophy SMA 

Idiopathic Cardiomyopathy IDC 

Fabry syndrome 
 

FS 

Turner syndrome 

 

TS 

Atypical Hemolytic Uremic 
Syndrome 

AHUS 

Food and Drug Administration 
 

FDA 

Electrocardiography ECG 

Noonan syndrome 
 

NS 

Unicentric Castleman disease UCD 

multicentric Castleman disease MCD 
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 : مقدمة

جميع انحاء    حول  األشخاصمراض التي تصيب عددا قليال من  من األ   اليتيمة    مراضتعتبر األ

بين  أالعالم   من  واحد  شخص  تصيب  األ  2000ي  عدد  جمع  تم  اذا  ولكن  شخاص  شخص 

ثالث   سكان  عدد  يعادل  ذلك  فإن  في  أالمصابين  دولة  األمراض   العالم،كبر  هذه  تشكل  حيث 

,  أمراض  من  %5.9  -  3.5حاليا   العالم  من  70  سكان  األ%  تكون  هذه  مراض  أمراض 

فيروسية أو   يكون بسبب عدوى  يتيمةمن األمراض ال  اآلخر  والبعضتبدأ منذ الطفولة  وراثية  

تعود أل أو  بيئيةجرثومية  يتوفى  ,  سباب  أيضا على األطفال حيث  تؤثر  ان  % من  30  يمكن 

، تكمن خطورة هذه  سن الخامسة  بلوغهم  قبل    ذين يعانون من هذه األمراض اليتيمة  ال  طفالاأل

حيث تعتبر    ,  امعالجتهو  اهصي وصعوبة تشخ  امعلومات طبية كافية عنه   مراض بعدم وجودألا

اليتيمة  دوية األأ تكاليف عالج األ  قليلةمراض  الثمن مقارنة مع  باهظة  الشائعةوايضا    مراض 

الرئيسي ليوم األمراض    شباط من كل عام والهدف  28في  العالمي    نادرةمراض اليقام يوم األ 

هو زيادة الوعي بين عامة الناس وصناع القرار حول األمراض النادرة وتأثيرها على    نادرةال

المرضى زيادة  وت   . حياة  إلى  أيًضا  وتسعى  األول،  المقام  في  الجمهور  عامة  الحملة  ستهدف 

والمهنيين   والباحثين  الصناعة  وممثلي  العامة  والسلطات  السياسات  صانعي  بين  الوعي 

 .الصحيين، وأي شخص لديه اهتمام حقيقي باألمراض النادرة

 

 

 

 

 

 . شعار يوم األمراض النادرة 1الشكل 
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 : يتيمةاألمراض التعريف 
 

ال يوجد تعريف عالمي واحد لمرض اليتيم او كما يشار إليه بالمرض النادر، وعرف بالنسبة  

للمناطق الجغرافية المختلفة، يعتمد التعريف على حدوث المرض في تلك المجموعة السكانية.  

من   أقل  يصيب  اضطراب  بأنه  النادر  المرض  يعرف  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 

السكا  200000 من  بين  فرد  من  أفراد  خمسة  من  أقل  يصيب  مرض  هو  أوروبا  وفي  ن، 

فإن   10000 الجغرافية،  التعريفات  تحت  تندرج  التي  األمراض  ندرة  الرغم من  نسمة. على 

األمراض   بنحو    جميعهاهذه  تحديد    مرضمليون    400تُقدر  تم  حالًيا،  العالم.  مستوى  على 

   .مرض نادر  8000إلى  6000

 األمراض اليتيمة: ئصخصا
ال تختلف من مرض  مرض نادر يتميز بتنوع كبير من األعراض التي    6000من    أكثر يوجد  

األعراض   تختفي  ان  يمكن  المرض،  نفس  من  يعاني  آلخر  مريض  من  وانما  فقط  آخر  الى 

الشائعة لألمراض النادرة مما يؤدي الى تشخيص خاطئ وتأخر بالعالج، تتأثر حياة المريض  

حيث تكون هذه   ةض النادرامراألالناتجة عن هذه  عراض  األبسبب  بنقص او انعدم االستقاللية  

 للحياة.األعراض مزمنة وتقدمية وتنكسية ومهددة 

 تصنيف األمراض النادرة: 
في .  على مدى السنوات الماضية أولت الحكومة الصينية اهتماما كبيرا تجاه األمراض النادرة

األولى    2018عام   قائمتها  رسميا  تضمنت  أصدرت  والتي  النادرة  مرض    121لألمراض 

مراض النادرة ومن أجل تحسين  نادر. تم نشر القائمة من أجل زيادة الوعي المجتمعي تجاه األ 

البحوث   حوافز  ضمن  وإلدخالها  األمراض  هذه  وعالج  التشخيص  على  الطبي  الطاقم  قدرة 

مة بناء على المعاير الدولية  وتطوير األدوية اليتيمة وزيادة توافرها. تم تصنيف األمراض اليتي

مما   المشتركة ومن شأنها تعزيز التعاون الدولي في البحوث الدوائية لمعالجة األمراض النادرة

  .يزيد من القدرة على تحمل تكاليف األدوية اليتيمة 
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 ومن األمراض المصنفة تبعا لهذه القائمة:

 المناعي الذاتي دماغ التهاب ال

 

عام   في  مرة  ألول  الذاتي  المناعي  الدماغ  التهاب  وصف  من    1968تم  مجموعة  أنها  على 

المعرفة   على  ترتكز  التي  الجهاز    واإلدراك، األعراض  هو  الدماغ  اللتهاب  الرئيسي  المسبب 

الشخص لدى  والقنوات    المناعي  السطحية  مستقبالت  على  المضادة  األجسام  ترتبط  حيث 

العصبية   لألنسجة  يؤدياأليونية  إلى ظهور اضطرابات    مما  ونفسيةذلك  لدى شديدة    عصبية 

المصابين بسبب كما  و     . األشخاص  المرض  هذا  الهربس    ينتج  فيروس  عن  الناجمة  اإلصابة 

يصيب جميع    .وغيرها من الفيروسات  ي أو فيروس المعويقفيروس الحماق النطا  و أالبسيط  

 .عام 21من  نتبدأ اعماره  لواتي% من اإلصابات تكون عند اإلناث ال80األعمار لكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . األجسام المضادة تهاجم الدماغ 2الشكل 
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 :السريرية األعراض والعالمات
يعانون  70 ➢ الذاتي  المناعي  الدماغ  التهاب  بمرض  المصابين  األشخاص  % من 

 من:  

 نوب من الصداع  .1

 الحمى   .2

 القيء .3

 اإلسهال  .4

     اعراض تنفسية علوية .5

أنها   أو  المرض  تسبب  السابقة  الفيروسية  العدوى  كانت  إذا  ما  الواضح  غير  من 

 تشكل جزءا جوهريا لحدوث المرض. 

اإلصابة   ➢ من  أسبوعين  المظاهر  بعد  هذه  وتشمل  الشخصية  في  التغيرات  تبدأ 

 الشائعة:

 القلق  .1

 األوهام .2

 االنطوائية  .3

 األرق   .4

 الهلوسة  .5

 الخدر .6

 فإن أغلب المرضى في هذه المرحلة يتوجهون إلى الرعاية النفسية.

 المعرفية: العقلية و التغيرات  ➢

 ضعف االنتباه والتركيز  .1

 فقدان الذاكرة على المدى القصير  .2

 االرتباك   .3
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 مشاكل في اللغة التي تؤدي مع مرور الوقت إلى الخرس  .4

 تقلبات في الحالة العقلية تشبه الهذيان  .5

مع   .6 الحقا  أو  مبكر  وقت  في  تحدث  معممة  أو  جزئية  صرعية  نوبات 

 .تطور المرض

 التشخيص: 
المبكر وصرف   التشخيص  تم  التشخيص من  الموت غير شائع في حال  المناسب ويتم  الدواء 

وكشف األجسام   EEGالدماغ الكهربائي  تخطيط  وتقييميرية  خالل العالمات واالعراض السر

المصل عبر  لم  .  المضادة  حال  المصلفي  في  عنها  الكشف  السائل    يتم  من  عينة  أخد  يفضل 

 الدماغي الشوكي. 

 :العالج

يحتاج العديد من المرضى الدخول إلى المستشفى لفترات طويلة تليها أشهر من إعادة التأهيل 

والنفسي   يقارب  و البدني  إلى ما  بطيئا ويستغرق  الشفاء  يكون  % من  75.  اشهر  18عادة ما 

النفسية والعصبية لديهم   المرضى حظوا بشفاء كامل او شبه كامل مع استمرار االضطرابات 

الحاال بعض  الوظيفة وفي  أداء  في  ضعف  أو  الذاكرة  في  مشاكل  من  المرضى  عانى  قد  ت 

 الحركية واللغوية وهذا يسلط الضوء على أهمية اتباع نهج متعددة التخصصات في العالج

المناعة   ➢ مثبطات  العالج  في  المستخدمة  األدوية  القشرية،   )الستيروئيداتمن 

 رينوكسيماب(   سيكلوفوسفاميد،

 وريديا.ين المناعي  استخدام الغلوبول كما ➢

 تبادل البالزما ➢
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 عضلة القلب التوسعياعتالل 
 

 

التوسعي   القلب  عضلة  اعتالل  يجعلهيعد  مما  القلب  عضلة  يصيب  من أكبر    امرض    حجما 

يتميز بتوسع البطين األيسر أو البطينين األيمن واأليسر مما يؤدي إلى ضعف    الطبيعية،الحالة  

  100000من    8معدل اإلصابة    إن  من األمراض نادرة الحدوث.  القلب. يعتبر انقباض عضلة  

حقيق  األرقام غير  هذه  تكون  قد  ذلك  ومع  أي  يحالة  عليها  تظهر  الحاالت ال  العديد من  ة ألن 

ولكن قد يكون مهدد للحياة عند بعض األشخاص. إن سبب حدوث هذا المرض غير  .  عراضأ

العائلية والوراثي  اإلصابة    -ةمعروف بشكل واضح ولكن أشارت األدلة ان له عالقة بالعوامل 

المناعي  -الفيروسية   الجهاز العصبي المركزي وأيضا السمنة  اضطراب    –اضطراب الجهاز 

. يصيب جميع األعمار ولكن يكون أكثر شيوعا في إحداثه  واإلفراط في شرب الكحول له دور

 .عاما 50-20تتراوح اعمارهم بين  ذينلدى الذكور ال

 :السريرية األعراض والعالمات
 % من الحاالت 95هو العرض األكثر شيوعا يصيب قصور القلب و  .1

 تضخم القلب  .2

 عدم انتظام ضربات القلب .3

 الخفقان .4

 ضيق التنفس عند الجهد  .5

 الوذمة المحيطية  .6

 ألم في الربع العلوي األيمن  .7

 ألم الصدر عند الجهد  .8

 الغثيان وفقدان الشهية وانتفاخ البطن  .9
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 . اعتالل عضلة القلب التوسعي 3الشكل 

 : صالتشخي

العائلية والوراثية في عين االعتبار كونها تعتبر أحد مسببات اعتالل عضلة   قصةاخذ اليجب 

كما يجب استبعاد األمراض المشابهة مثل مرض القلب اإلقفاري يكون  IDCالتوسعي القلب 

لتأكد من تضخم القلب االستبعاد باالعتماد على صدى القلب. وتقييم تخطيط القلب الكهربائي 

طرة قلبية من أجل التأكد من  ث زعة من الشغاف القلبي وفي بعض األحيان قكما يطلب خ 

 اإلصابة.

 :العالج

بالراحة الكافية والتحكم في الوزن واالمتناع عن    تغير نمط الحياة وذلك  يتطلب من المصابين

في اليوم. كما يوصف   g4من    أكثر  التدخين وشرب الكحول كما يجب عدم تناول الصوديوم

-الديجوكسين-المدرات البولية-مزيج من األدوية مثل مثبطات األنزيم المحول لألنجيوتنسينم  له

بيتا. فشل  وفي  حاصرات مستقبالت  إلى زرع   المعالجة  تحال  المريض  يلجأ  فسوف    الدوائية 

 القلب. 
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 ضمور العضالت الشوكي
 

 

الشوكي   العضالت  عصبي    هو   SMAضمور  وراثي  الخاليا    عضلي، مرض  بتنكس  يتميز 

العصبية الحركية في النخاع الشوكي مما يؤدي إلى ضعف العضالت تدريجيا وحدوث الشلل. 

شخص حيث يعتبر من    10000-6000من    1معدل اإلصابة بضمور العضالت الشوكي هو  

صنيف ضعف العضالت العام وضمورها إلى أربع درجات  يتم ت  كماالـأمراض نادرة الحدوث. 

 . الحركيةدة بناء على عمر الشخص ومدة الوظيفة الش تختلف حسب

 {2} الجدول

 جدول توضيحي عن أنواع ضمور العضالت الشوكي 

 العمر الشدة  النوع 
 األعراض والعالمات 

 

 

 

 

خطورة   األكثر

وشيوعا يمثل  

% من  50

 الحاالت

 

 

 

 

 

 أشهر  6أقل من 

 القدرة على الجلوس دون دعم  م ليس لديه .1

 شلل رخو متناظر  .2

 على الرأس  عدم السيطرة .3

 تشنج عضالت الوجه  .4

ي  .5 الحاجز مما  الحجاب  ؤدي  ضعف عضلة 

التنفس في  إلى   والذي  إلى ضعف  يتطور 

 شلل عضلة الحجاب الحاجز  

األطراف  .6 من  أضعف  السفلية  األطراف 

 العلوية 

مع   .7 التغذية  سوء  ومنه  البلع  في  صعوبة 

 مرور الوقت

هاما  .8 مسببا  يعد  االستنشاقية  الرئة  ذات 
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 إلحداث الوفاة 

عد .9 إلى  يؤدي  مما  القلب  عضلة    م ضعف 

 انتظام ضربات القلب والموت المفاجئ  

 

 

 

 متوسط 

 

 

 

 ا شهر 718-

الدعم  .1 وجود  بدون  الجلوس  على  القدرة  لديهم 

ولكنهم   الوقوف  على  القدرة  لديهم  وبعضهم 

 المشي غير قادرين على 

 الرعشة في األطراف العلوية تكون شائعة  .2

 تقوس العمود الفقري وهو شائع جدا  .3

 فشل في التنفس ويتطلب تهوية ميكانيكية  .4

 صعوبة في البلع .5

 

 خفيف 

 

 ا شهر 18بعد 

 القدرة على الجلوس والوقوف والمشي لديهم  .1

البعض   .2 بضعف يصاب  الرضاعة  فترة  خالل 

يحتا قد  متحركجون  العضالت  كرسي  .  إلى 

ما طبية    غالبا  ومشاكل  بالجنف  يصابون 

هشاشة   مثل  قد    العظم،آخرى  بينما  السمنة. 

 يستمر اآلخرون بالمشي  

أقل خطورة  

 وأقل حدوث 

في  لديهم   سنة  18بعد  مشاكل  وبدون  المشي  على  القدرة 

 التنفس أو التغذية 
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 :التشخيص

 الميزات السريرية التي توحي باإلصابة بضمور العضالت الشوكي: 

 فقدان االتزان الحركي الحاد لدى الطفل  .1

 بالنسبة لألطراف السفلية وخاصة  ةضعف العضالت المتناظر .2

 ضعف التحكم في الرأس .3

 قلة البكاء والسعال .4

 اللسانضمور  .5

 شلل عضلة الحجاب الحاجز  .6

 شلل عضلة القلب .7

العائلي التاريخ  دراسة  يكون  السريري  الفحص  لتشخيص    من  بعد  الدراسات  أهم 

لدماغ   المغناطيسي  الرنين  تصوير  ثم  الشوكي  العضالت  من  اخذ  -ضمور  خزعة 

الجينية.ودراسة    العضالت المنخفضة   اختبارات  الرحم  حركات  تشير  الوالدة  قبل 

 بعد الوالدة تقلص   ويالحظ  من النوع األول  إلى اإلصابة بضمور العضالت الشوكي

 ويظهر مع هذه األطفال كسور خلقية في العظام   لالمفاص ضعيف في

 :العالج

 .( الكرياتين.-وزولدوائي: للوقاية ولتخفيف من األعراض )الريلالعالج ال ❖

 الخاليا الجذعية: استخدام عالج ب ال ❖

عن    واعدة في عالج ضمور العضالت الشوكي. استراتيجية  تقدم الخاليا الجذعية مناهج   

المختبر   التي خضعت لنضج في  الجذعية  الخاليا  المشتقة من  الخاليا  أو عن  طريق زرع 

تمت هذه الدراسة على الفئران المركزي   طريق تنشيط الخاليا الجذعية في الجهاز العصبي

 الشوكي. مما أدى إلى تحسين النمط الظاهري لدى الفئران المصابين بالضمور العضلي 

  العالج الجيني: ❖
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عام   والدواء    2019في  الغذاء  إدارة  قبل  من  التصريح  دواء FDAاألمريكية  تم  على 

Zolgensma  الذ الشوكي  العضالت  ضمور  مرضى  عن    ني لعالج  أعمارهم  سنتين  التقل 

واحدة ولمرة  وريدي  تسريب  يعطى  الحياة  حيث  تراجع مدى  في  عالية  فعالية  أثبت  لقد   ،

تقدر   إذ  الثمن  باهظ  إنه  سيئاته  من  لكن  العضالت  لكامل  الحركية  الوظيفة  وعودة  األعراض 

حيث    Novartisم تحديد هذه التكلفة من قبل شركة  مليون دوالر ت   2.1تكلفة الجرعة الواحدة  

ولكن عرضت على شركات التأمين إمكانية الدفع من خالل  .  من أغلى األدوية في العالميعتبر 

، في  سنوات كما هو الحال مع أي عالج جديد   5دوالر لمدة    425000أقساط سنوية قدرها  

عطى أكثر  لكنه يُ   Spinrazaيوجد بديل فعال هو    Zolgensma  بدواء  المعالجة  تحال فشل

من   أقل  فعاليته  وتقدر  السنة  مدار  على  مرة  إعادة   Zolgensmaمن  في  قدرته  حيث  من 

سنوات، تمت الموافقة عليه من    10مليون دوالر على مدار    4وتقدر تكلفته  الوظيفة الحركية  

عام    FDAقبل   عن    لعالج  2016في  النظر  بغض  الشوكي  العضالت  أنواع ضمور  جميع 

 . Zolgensma دواءعمر المريض لذلك يُعتبر من أفضل البدائل ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 . أغلى دواء في العالم 4الشكل 
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 الوالدة داء السكري عند حديثي 
 

يعرف كما  الوالدة  حديثي  عند  السكري  األشهر    عنه  داء  خالل  يحدث  الذي  الدم  سكر  بفرط 

أسبوعين على   لمدة  الحياة ويستمر  الستة   األقل،األولى من  يتم تشخيصه خالل األشهر  حيث 

الكثير عنه وال سيما   جدا،ويعتبر مرض نادر  باألنسولين،  ويتطلب العالج  األولى،   ال يعرف 

  500000من كل    1يقدر معدل إلصابة بداء السكري عند حديثي الوالدة    الطويل.على المدى  

 وليد. 

 :السريرية والعالمات األعراض
 العرض الرئيسي هو فرط سكر الدم .1

 تأخر النمو داخل الرحم  .2

 النمو ما بعد الوالدةفشل في  .3

 انخفاض الوزن   .4

 ضعف العضالت  .5

 : التشخيص

خالل   من  الحياة  من  األولى  األشهر  أو  األيام  خالل  المبكر  التشخيص  يحدث  أن  يمكن 

وذلك بأخذ عينة من اللعاب ومن ثم تحليل الحمض النووي، عادة ما  ارتفاع في السكر الدم  

وفي حاالت نادرة يترافق داء السكري عند حديثي الوالدة   يكون السبب من أصل وراثي. 

 مع اضطرابات عصبية شديدة.

 :العالج

خفف من األعراض مما  يالذي  و في معظم الحاالت  عادة ما يكون العالج باألنسولين فعال  

على يسبب السيطرة على سكر الدم لدى الطفل وكذلك النمو السريع لديه. لم يبلغ أي دليل  
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لألنسولين   األنسولين  المقاومة  المعالجة  استبدال  يمكن  المقاومة  حال  في  المعالجة  ولكن 

 يوريا.   بسلفونيل

 متالزمة انحالل الدم اليوريمية الالنمطية
 

انح  متالزمة  االنحاللي  تتميز  الدم  فقر  من  بثالوث  الالنمطية  اليوريمية  الدم  قلة    الحاد،الل 

حالة. يصيب جميع األعمار    100000من    1فشل الكلوي. معدل حدوث اإلصابة    الصفيحات،

سنوات. في العديد من الحاالت   5ولكن يكون أكثر شيوعا عند األطفال الذين تقل أعمارهم عن  

نتيجة   المتالزمة  هذه  ويتمثلاالشيريكية    بجرثومة   اإلصابةتحدث  األول    القولونية،  العرض 

من  النوع  بهذا  قد  م لإلصابة  أيام.  لعدة  المدمى  اإلسهال  هو  اليوريمية  الدم  انحالل  تالزمة 

اليوريمي تحدث الدم  انحالل  أو   متالزمة  معينة،  أدوية  تناول  أو  أخرى،  عدوى  نتيجة  أيًضا 

حاالت مرضية أخرى مثل الحمل أو السرطان أو أمراض المناعة الذاتية أو زرع األعضاء.  

تنتج قد  الحاالت  بعض  انح  في  اليوريميمتالزمة  الدم  محددة.  نتيجة   الل  جينية  طفرات 

اليوريمي تعد الدم  انحالل  العالج  متالزمة  يؤدي  ما  عادة  ولكن  للحياة.  ومهددة  خطيرة  حالة 

 المناسب في الوقت المناسب إلى تماثل معظم األشخاص كليًّا للشفاء، وخاصة األطفال الصغار.

 

 

 

 

 وريمية الالنمطية . متالزمة انحالل الدم الي 5الشكل         
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 : السريرية األعراض والعالمات
بناًء   وأعراضها  HUS  يوريمية متالزمة انحالل الدم ال يمكن أن تختلف عالمات  ➢

حاالت معظم  تحدث  السبب.  من   HUS  على  معينة  بسالالت  عدوى  بسبب 

تشمل   قد  الهضمي.  السبيل  على  أواًل  تؤثر  والتي  القولونية،  اإلشريكية  بكتيريا 

من  النوعِ  لهذا  األولية  واألعراض  البولي  العالمات  الدم  انحالل  متالزمة 

HUS  :ما يلي 

 اإلسهال، والمصحوب بدم غالبا .1

 ألم البطن، وتقلصه، أو انتفاخه  .2

 القيء .3

 الحمى  .4

فبغض   ➢ السبب  عن  الالنمطية  إالنظر  اليوريمية  الدم  انحالل  متالزمة  تشمل  ن 

 العالمات واألعراض ما يلي: 

 الشحوب - اإلرهاق الشديد .1

 ضيق النفس  .2

 نقص التبول أو ظهور دم في البول  .3

 ارتفاع بوتاسيوم الدم .4

 ارتفاع ضغط الدم .5

 نقص تروية القلب .6

 نزوف رئوية  .7
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 أصابع اليد والقدمين  الغرغرينا اإلقفارية التي تؤدي إلى بتر .8

 -الذهان  -الشلل النصفي-العمى -تهيج ال)إصابة الجهاز العصبي المركزي وتتجلى األعراض   .9

 الغيبوبة( 

 : التشخيص

تتطور   أن  الصعوبة حيث  في غاية  الالنمطية  اليوريمية  الدم  انحالل  تشخيص متالزمة  يكون 

كان   إن  معرفة  على  التشخيص  يعتمد  عالية  الوفيات  نسبة  وتكون  بسرعة    يوجداألعراض 

الدم الكامل    أم ال وذلك  عدوى جرثومية البراز والبول كما يجري تحليل  باالعتماد على عينة 

 وارتفاع الكرياتينين في الدم.   LDHهو ارتفاع انزيم وما يؤكد التشخيص 

 :العالج

الالنمطية   اليوريمية  الدم  انحالل  متالزمة  في عالج  األول  العالجي  الخط  البالزما هي  تعتبر 

بالعالج في غضون    البدءن العالج المبكر بها سيؤدي إلى خفض نسبة الوفيات حيث يجب  إو 

زرع الكلى في حال كانت المعالجة  ساعة بعد التشخيص. كما يجب القيام بالغسيل الكلوي و  24

فعالةالدوائية   عند    غير  فعالية  يبدي  ال  الكلى  زرع  فأن  ذلك  المرضى50مع  من  من  %   .

الحديثة   المتالزمة  األدوية  هذه  تجاه  عالية  فعالية  ابدت  ولكنالتي  إيكوليزومات  من  ي   هو  زيد 

 .خطر اإلصابة بعدوى التهاب السحايا النيسيرية لذلك يجب إعطاء التطعيم قبل البدء بالمعالجة

 

 

 

 

 

 . عالج متالزمة انحالل الدم اليوريمية الالنمطية 6الشكل 
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 فابري  متالزمة
 

حيث يكون مرتبط    اإلناث،يصيب الذكور أكثر من    نادر،مرض فابري مرض وراثي  

 A-galactosidaseفي األنزيم يحدث المرض نتيجة غياب أو نقص   Xبالكرموسوم 

تراكم إلى  يؤدي  وهي    داخل glycosphingolipidمما  الحالة  تكون  الجسيمات 

مع التقدم    (،وغيرهااالذن    -الدماغ  -القلب  -الكليةمنها )منتشرة في العديد من األعضاء  

في العمر يتطور ضرر هذا المرض على األعضاء الحيوية مما يسبب فشل في األداء 

للحياةالوظيفي لهذه األعضاء   قلبية وعائية أو دماغية مهددة  يقدر ويسبب مضاعفات   .

 شخص.   100000من  1معدل اإلصابة بمرض فابري إلى 

 :السريرية والعالمات األعراض
 الحرارةعدم تحمل  .1

 اإلسهال -قياءاإل-الغثيان  .2

 قلة التعرق  - الوعائية منتشرة على الجلد ورامألا .3

 فشل كلوي -بيلة بروتينية   .4

 عدم انتظام ضربات القلب  -اعتالل العضلة القلبية  .5

 فقدان القدرة على السمع   .6

 إعتام عدسة وقرنية العين .7

 سكتات دماغية    -نوبات إقفارية عابرة  .8

 لم بعد األكل وصعوبة في اكتساب الوزن   االنتفاخ واأل .9

 : التشخيص
المتأخر   التشخيص  يزال  ال  الحاضر  الوقت  تطور    من FSفي  إلى  تؤدي  التي  العوامل  أهم 

ملحوظ،   بشكل  يكونالمرض  فابري    قد  متالزمة  تشخيص  الصعب  األعراض من  إلى  تبعا 
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من لتأكد  الجينية  بالفحوص  القيام  يجب  لذلك  السريرية  أ  والعالمات  كما  ظهور  اإلصابة  ن 

أنزيم   في  ال  A-galactosidaseالنقص  الطريقة  مرض    مرجعيةهي  تشخيص  تؤكد  التي 

التشخيص في مرحلة قبل الوالدة من خالل الكشف عن  ايضا  فابري لدى المصاب كما يمكن  

   خالل اختبار الحمض النووي. ن األنزيم أو م

 

 

 

 

 

 

 . مرض فابري 7الشكل 

 

 

 :العالج

هو   .1 فابري  بمرض  خاص  عالجي  خيار  تقديم  مؤخرا  باألنزيمتم                        العالج 

Agalactosidase       اظهر نتائج فعالة على المدى الطويل حيث    البشري،المأشب

 يمنع من تطور المرض. 

 ح عند المرضى الذين يعانون من فشل كلوي في حين أن زرع الكلية أو غسل الكلى متا .2

 مضادات االلتهاب غير الستيروئيدية( -)باراسيتامول مسكنات األلم  .3

 حاصر كلس( -حاصر بيتا-)أميلوداروناألدوية المضادة الضطراب نظم القلب  .4

 كلوبدوغريل( -األدوية التي تستخدم للوقاية من اإلصابة بسكتة دماغية)اسبرين .5
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 كاسلمان  تالزمةم
 

العقد   أو كما يعرف عنه تضخم  يعتبرمرض كاسلمان  النادرة  اللمفاوية  اآللية  من األمراض   .

معروفة  غير  في    اآلن، حتى    المرضية  خلل  وجود  إلى  يشير  األدلة  من  األكبر  الجزء  لكن 

بشكل مفرط في    البالزمية الجهاز المناعي مما يؤدي إلى تكاثر الخاليا اللمفاوية البائية والخاليا  

الشكل األكثر شيوعا من    وهو   UCDمرض كاسلمان لديه نوعين وحيد المركز  .  مفيةالل  عقدال

المراكز متعدد  الثاني  ولكن  .MCD  النوع  معروف  غير  كاسلمان  مرض  حدوث  سبب   إن 

ب مع  MCDيرتبط   البشري  اإلصابة  الهربس  المناعي    HHV-8فيروس  عوز  وفيروس 

 . HIVالمكتسب 
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 :السريرية األعراض والعالمات
ال يالحظ الكثير ممن لديهم داء كاسلمان وحيد المركز أي عالمات أو أعراض. قد تظهر العقد  

التصويرية الفحوص  أثناء  أو  البدني  الفحص  أثناء  متضخمة  بعض    .الليمفاوية  يشعر  قد 

األشخاص المرضى بداء كاسلمان وحيد المركز بعالمات وأعراض تكون أكثر شيوًعا في داء  

 كاسلمان متعدد المراكز، وقد تشمل: 

 الحمى  .1

 التعب واإلرهاق  .2

 فقر الدم  .3

 فقدان الوزن .4

 التعرق الليلي   .5

 طفح جلدي  .6

 الكبد والطحال  في تتطور األعراض لحدوث تضخم .7
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 : التشخيص

يتم اخذ خزعة من العقد اللمفاوية ومن اجل تأكيد  في حال االشتباه باإلصابة بمرض كاسلمان  

الدم   فقر  المصاب:  الشخص  النتائج  تشمل  حيث  والبول  الدم  تحليل  اجراء  يتم  التشخيص 

الصفيحات-االنحاللي  الدم-قلة  ألبومين  الكريا-نقص  ترسيب  معدل  الحمراءارتفاع  الدم  -ت 

من   التأكيد  يمكن  وأيضا  كلوي  فشل  الحاالت  بعض  في  نرى  كما  طبيعية  غير  الكبد  وظائف 

 التشخيص من خالل الفحوص التصويرية.  

 :العالج
ويتوقف اختيار العالج المناسب تبعا إلى نوع مرض كاسلمان. في حال كان مرض كاسلمان  

القيام بالعمل  أحادي المركز سيكون العالج الجراحي هو   القدرة على  المناسب وفي حال عدم 

المناسب. البديل  العالج اإلشعاعي هو  اسلمان من كإلى مرضى    بالنسبةأما    الجراحي سيكون 

وعدم تطورها  النوع متعدد المراكز يكون العالج متنوع من اجل التحكم في النمو الزائد للخاليا

 العالج:  ويتضمن  إلى خاليا سرطانية

 مناعي: من خالل استخدام مثبطات المناعةالعالج ال .1

 نمو الزائد للخاليا الليمفاوية ال ؤ : من اجل تباطالعالج الكيميائي .2

 تخفيف من االلتهاب الالستيروئيدات القشرية: قد تساعد في  .3

 .األدوية المضادة للفيروسات .4
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 متالزمة تيرنر

 
 xالمتالزمة عندما يكون الكرموسومتحدث متالزمة تيرنر عند اإلناث فقط ويكون سبب هذه  

شخص، تؤدي هذه   2500بشكل جزئي او كلي، حيث تصيب شخص واحد فقط من بين   مفقود 

  المشاكل، المتالزمة إلى مجموعة متنوعة من االضطرابات التي تؤثر على النمو وغيرها من  

المتخصصين  قبل  وتحتاج الفتيات أو النساء المصابات بمتالزمة تيرنر إلى الرعاية الطبية من  

عليها  تحصل  التي  المالئمة  والرعاية  المنتظمة  الفحوصات  تساعد  أن  يمكن  كما  المختلفين. 

 حياة ذات صحة واستقاللية. المعظم الفتيات والنساء في مواصلة 

 : األعراض والعالمات السريرية
والسيدات الفتيات  بين  وأعراضها  تيرنر  متالزمة  عالمات  تختلف  أن  فهناكيمكن  بعض    . 

يظهر عند البعض اآلخر  ، ولكن  TSيمكن أال تكون هناك عالمات مبكرة على وجود    الفتيات

من السمات البدنية وضعف النمو مبكًرا. يمكن أن تكون العالمات واألعراض    من الفتيات عدد

 مرور الوقت، أو تكون واضحة. مع  ببطيء طفيفة وتتطور  

 عند الوالدة أو خالل فترة الرضاعة: ➢
 ل أعراض اإلصابة بمتالزمة تيرنر ما يلي: قد تشم

 الرقبة عريضة أو مجنحة .1

 وحلمات متباعدة  منطقة الصدر عريضة .2

 ذراعين يمكن ثنيهما إلى الخارج  .3

 اليدين والقدمين، خاصة عند الوالدة متور .4
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 أصغر بقليل من متوسط الطول الطبيعي عند الوالدة .5

 النمو في تباطؤ  .6

 قلبية  مشاكل .7

 الجزء الخلفي للرأستراجع خط الشعر في  .8

 البلوغ:مرحلة  ➢
المصابات  والشابات  منهن  المراهقات  تقريًبا،  البنات  كل  بين  شيوًعا  العالمات  أكثر 

هي قصر القامة وقصور المبايض الناشئ عن فشل المبايض والذي قد    بمتالزمة تيرنر

مرحلة  أو  المراهقة،  سنوات  أو  الطفولة،  مرحلة  خالل  تلقائيا  تطور  أو  به    يولدن 

 : الشباب. تتضمن تلك العالمات واألعراض ما يلي

 قصر القامة  .1

وانعدام    خالل مرحلة المراهقة  ةالجنسي  الصفات  تأخرخلل نضج المبيض مما يؤدي إلى   .2

 ض  او قصر فترة الحي 

دون   .3 األطفال  إنجاب  على  القدرة  الخصوبة(عدم  )عالج  معظم    بالنسبة مساعدة  إلى 

        النساء

 التشخيص:         
بمتالزمة تيرنر، فسيتم إجراء   مصابالالطفل  بناء على العالمات واألعراض    يعتمد التشخيص

كروموسومات   لتحليل  الدم  الطفل.اختبار  من  عينة  أخذ  االختبار  من    يتضمن  عينة  أخذ  أو 

كروموسوم   هناك  كان  إذا  ما  الكروموسوم  تحليل  يحدد  أحد   Xالجلد.  في  خلل  أو  مفقوًدا 

بالتصوير عبر األمواج فوق الصوتية    .Xوسومات  الكروم  الرحم  أحياًنا ضمن  التشخيص  يتم 

 عند اشتباه إصابة الجنين بمتالزمة تيرنر أو حالة جينية أخرى تؤثر على النمو في الرحم. 
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 . متالزمة تيرنر 10الشكل 

 

  :العالج

في العادة على   االذي يتم تقديمه يومي   يوصى بالعالج بهرمون النمو   هرمون النمو •

بتناول أوكساندرولون  المأشوب، كما يوصى  شكل حقن من هرمون النمو البشري  

 إلى جانب هرمون النمو. 

تحتاج معظم المصابات بمتالزمة تيرنر إلى البدء في العالج  باألستروجينالعالج   •

 11في سن    باألستروجينغ. غالًبا ما يبدأ العالج  للوصول إلى البلو   باألستروجين

يساعد    12أو   تقريًبا.  مقاس    االستروجينسنة  وتحسين  الثدي  نمو  تعزيز  في 

في زيادة المعادن في العظام وقد يساعد أيًضا    االستروجين)حجم( الرحم. يساعد  

 في زيادة الوزن عند استخدامه مع هرمون النمو. 
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 متالزمة نونان
 

متالزمة نونان عبارة عن اضطراب وراثي نادر، حيث تنتج هذه المتالزمة نتيجة طفرة جينية  

نونان   بمتالزمة  يكون معدل اإلصابة  فعال.  بروتين غير  إنتاج  إلى  يؤدي    2500من    1مما 

القلبية  المشاكل  إلى  باإلضافة  الوجه  وتشوه  القامة  نونان هو قصر  يميز متالزمة  ما  شخص. 

يكون  يعتم  الخلقية. قد  السريرية،  والعالمات  األعراض  إلى  تبعا  نونان  متالزمة  تشخيص  د 

 التشخيص في غاية الصعوبة وخاصة في مرحلة البلوغ. 

 األعراض والعالمات السريرية:
بين   تتراوح  وقد  آلخر  فرد  من  كبير  بقدر  نونان  متالزمة  في  واألعراض  العالمات  تختلف 

 وقد تشمل ما يلي:  .والحادةالخفيفة 

A.   متالزمة تشخيص  إلى  تؤدي  التي  األساسية  السريرية  السمات  أحد  هو  الوجه  مظهر 

ع واألطفال، لكنها تتغير مع التقدم  الرضعند  نونان. قد تكون هذه السمات أكثر وضوًحا  

لي تشمل السمات ما ي   قد  خفاء.في العمر. عند البلوغ تصبح هذه السمات المميزة أكثر  

ما  ب غال)القزحية   أخضر تكون  ا  أو  أزرق  األسفل  -بلون  نحو  متجهتين  تكون  األذنتين 

الخلف إلى  باإلضافة -ومستديرة  مقوس  يكون  الفم  باطن  وأيضا  متقوسة  تكون  األسنان 

صغير  يكون  السفلي  الحنك  أن  من  -إلى  الخلفي  الجانب  على  منخفضة  الشعر  حافة 

 الرأس(

B.   هو شيوعا  الخلقية  القلب  عيوب  الرئوي) أكثر  الصمام  القلب  اع-تضيق  عضلة  تالل 

 (اضطراب نظم القلب -التضخمي 

C. حلمات عرضية( -الصدر المقعر-)الصدر الجؤجؤي  تشوهات صدرية 

D.  البلوغ(  ظهور عالماتتأخر  -مشاكل جنسية )اختفاء الخصيتين 
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E.  إعتام عدسة العين(  –قصر أو مد البصر  –العين )الحول 

F.  عضلة شبه المنحرف( بارزة )رقبة قصيرة وغالبا ما تكون عضالت الرقبة 

G.  ضعف أو فقدان السمع 

H. النزف 

I. تشوهات المسالك البولية 

J. خاصة على األطراف وذمة اللمفية ال 

K.   تصبغات الجلدية 

بسبب   زائد  الطفل  وزن  يكون  ان  ويمكن  الوالدة  والطول طبيعيان عند  الوزن  يكون  ما  عادة 

 في هذه الحالة يحدث فقدان الوزن بشكل ملحوظ في األسبوع األول من الحياة.الوذمة اللمفية 

 

 : التشخيص

ما يتم تشخيص اإلصابة بمتالزمة نونان باالعتماد على األعراض والعالمات السريرية،    عادة

قد   تشخيص  يكون  ولكن  الصعب  نونان  من  لدى متالزمة  أن  إال  البلوغ.  مرحلة  في  خاصة 

اختبار الجيني من تحديد  ويمكن أن تساعد  .  األطفال تكون العالمات واألعراض أكثر وضوحا

 ويتم اجراء بعض الفحوص مثل تخطيط صدى القلب وتصوير الطفرة المسببة للمرض. 

 باألمواج فوق الصوتية خاصة لدى الحامل. 
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 . أعراض متالزمة نونان11الشكل 

 العالج:
، فإن العالجات قد  NSعلى الرغم من عدم وجود وسيلة إلصالح التغيرات الجينية التي تسبب  

أبكر   في العالج  البدءتساعد في تقليل األعراض إلى حدها األدنى. كلما كان التشخيص أبكر و 

كلما كانت األعراض أقل ويعتمد عالج األعراض والعالمات المصاحبة لمتالزمة نونان على  

األعراض وشدتها. فالعديد من المشاكل الصحية والجسدية المرتبطة بتلك المتالزمة  نوع تلك  

يعاني من   المصاب  يكون  فقد  بمشاكل صحية مشابهة.  يتم عالج أي مصاب  يتم عالجها كما 

النمو. هرمون  هو  المناسب  فالعالج  القامة  بمتالزمة   قصر  المصابين  األشخاص  يوصى  كما 

لسمع بشكل دوري. كما يجب مراقبة المريض ونقله إلى المشفى  نونان بإجراء فحوص للعين ول

النزف   مدى  لمعرفة  المطلوبة  بالتحاليل  والقيام  الكدمات  ظهور  أو  النزف  حدوث  حال  في 

 واعطاء الدواء المناسب.
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 متالزمة ألبورت
 

عام   ألبورت    هاوصف   1927في  سيسيل  البريطاني  والصمم الطبيب  الكلية  التهاب  بمتالزمة 

عام  الوراث  في  مرض    1961ي،  المتالزمة  هذه  تعتير  حيث  ألبورت.  بمتالزمة  تسميتها  تم 

نادر حيث تصيب حوالي   اإلصابات تميل إلى الذكور معظم    شخص،  50000من    1وراثي 

طفرات في  الغشاء القاعدي نتيجة      تؤدي هذه المتالزمة إلى اضطراب في    .أكثر من اإلناث

تؤدي ألفا    مورثات  السالسل  للغشاء   4للكوالجين       إلى خلل في  يعد مكون رئيسي  والذي 

 القاعدي. 

 :عراض والعالمات السريريةاأل

 الكلوية: عراضاأل ➢

 بيلة دموية )من أشيع التظاهرات فهي عرض دائم( .1

 بيلة بروتينية  .2

 ارتفاع ضغط الدم .3

 النهائي داء الكلوي  .4

 

 لكلوية:ا خارج عراضاأل ➢

 الصمم .1

 االضطرابات العينية   .2

 الورم العضلي األملس   .3

 االضطرابات الدموية  .4
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 التشخيص: 
  تحديد الطفرةويتم من خاللها  : وهي طريقة نوعية وحساسةالدراسة الوراثية ❖

 : من خالل وجود قصور كلوي وصمم واضطرابات عينية  الدراسة السريرية ❖

 : النتيجة اإليجابية تؤكد التشخيص لكن ان كانت سلبية ال تنفي  الخزعة الجلدية ❖

 الخزعة الكلوية  ❖

 تخطيط السمع وفحص العينين  ❖

 

 

 

 

 

 

 
 

 . متالزمة ألبورت12الشكل 

 :عالجال
نوعي عالج  يوجد  وإنمالمتالزمة    ال  ال  ألبورت  على  العالجية  الخطة  عرضي  العالج  تعتمد 

 مثل: حد من تطور األعراض ي للمرض حيث

مستقبالت   ❖ وحاصرات  لألنجيوتنسين  المحول  االنزيم  من مثبطات  اجل    األنجيوتنسين 

 ضبط ارتفاع الضغط والبيلة البروتينية 

 يعتبر زرع الكلية العالج األمثل في حال القصور الكلوي النهائي  ❖
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 متالزمة ويلسون
 

من    1ويلسون هو عبارة عن مرض وراثي نادر. تقدر معدل اإلصابة بهذه المتالزمة    متالزمة

النحاس    30000 تراكم  في  يتسبب  في  شخص.  رئيسي  في  الكبدبشكل  التأخير  حال  وفي   .

الدماغ واألعضاء الحيوية. تقع أعمار غالبية  التشخيص والمعالجة يؤدي إلى تراكم النحاس في  

نادرا ما تالحظ عالمات متالزمة ويلسون قبل    سنة،  35-3ما بين    ويلسونمتالزمة  المصابين ب 

المعدة    سنوات.  3سن   في  الطعام  من  النحاس  يُمتص  الطبيعية  الحاالت  عشر،    واألنثىفي 

إال أنه في      .ويتخلص الجسم من الكميات الزائدة منه عن طريق الكبد )العصارة الصفراوية(

يت ال  ويلسون،  بمتالزمة  المصابين  وبالتالي  حالة  مفترض  هو  كما  النحاس  من  الجسم  خلص 

يتراكم النحاس بكمياٍت قد تشكل خطًرا على حياة المصاب. يساعد التشخيص المبكر لمتالزمة  

 ويلسون على عالجه، وهناك العديد من المصابين بهذا المتالزمة يعيشون حياةً طبيعيةً تماًما.

 األعراض والعالمات السريرية: 
األعراض والعالمات السريرية لمتالزمة ويلسون من األعراض األكثر شيوعا إلى تم وصف  

 األقل شيوعا: 

 ة. الشهي  فقداناإلرهاق و  .1

 اليرقان   .2

 فشل الكبد مع انحالل الدم .3

 تضخم الطحال  .4

 تطور إلى مرض باركنسون  .5

 كايزر فاليشر(   ةتغير لون القرنية إلى اللون البني الذهبي )حلق .6

 اضطراب نظم القلب-القلب اعتالل عضلة  .7
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 التهاب المفاصل  .8

 اعتام عدسة العين .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . أعراض مرض ويلسون 13الشكل 

 

 التشخيص: 
السريرية والعالمات  لألعراض  تبعا  التشخيص  أساسي  يعتمد  القيام   بشكل  مع  بالتزامن 

مع اخذ في عين االعتبار األشخاص الذين    .لمعرفة نسبة النحاسوالبولية    باالختبارات الدموية

عالمات كبدية وعصبية غير مبررة على انهم مرضى متالزمة ويلسون. كما يتم  يعانون من  

كايزر  حلقة  تشاهد  حيث  للعين  فحص  والقيام  -إجراء  ويلسون.  متالزمة  مرضى  عند  فاليشر 
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يص التفريقي األهم  بالتصوير الرنين المغناطيسي يمكن الكشف عن النحاس في الدماغ. التشخ 

 االختبار الجيني  و ه

 

 

 

 

 

 
 

 
 . حلقة كايزر فاليشر14الشكل 

 العالج:
الهدف من المعالجة هو استعادة والحفاظ على توازن النحاس في الجسم. ويتم ذلك من خالل  

العوامل الممخلبة تعطى عن طريق الفم كالبنسالمين لقد ثبت أنه يخفف بشكل كبير من النحاس  

خطير   جانبية  آثار  يمتلك  انه  إال  السريرية  والعالمات  األعراض  العظم  )تثبيطومنه  -نقي 

تطور األمراض المناعية الذاتية( إال انه يعتبر آمن للحوامل. البديل الدوائي  -سيةتفاعالت تحس

لديه أقل. ويستخدم    الجانبية  التأثيراتعن البنسالمين هو الترنتين يمتلك آلية البنسالمين إال أن  

مراعاة  مع  الهضمي  الجهاز  في  النحاس  امتصاص  تثبيط  على  قدرة  له  الزنك  اسيتات  أيضا 

األطع  الغنية  تجنب  العالج    بالنحاس.مة  فأن  المتأخر  التشخيص  أو  المعالجة  فشل  حال  في 

 المناسب في هذه الحالة هو زرع الكبد.  
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 متالزمة أنجلمان
 

بذلك   وصفها  والذي  السعيدة  الدمية  بمتالزمة  القدم  منذ  عليها  أطلق  كما  أو  أنجلمان  متالزمة 

أطلق الطبيب هاري على المرضى الذين    1965الطبيب البريطاني هاري أنجلمان , وفي عام  

يعانون من عدم التوازن والرنح وتأخر في النمو والضحك المفرط وغيره من األعراض التي  

سنتحدث عنها الحقا بمتالزمة أنجلمان ,من المعروف ان متالزمة أنجلمان هي مرض وراثي  

يصيب   أصل    1نادر  خ شخص  15000من  نتيجة  أنجلمان  متالزمة  تحدث  بالجين  ,  لل 

UBE3A    عيش  وهو جين بالغ األهمية لنمو الدماغ بشكل طبيعي ,عادة ما يالموروث من األم

األشخاص الُمصابون بمتالزمة أنجلمان لفترة تقترب من معدل العمر الطبيعي، ولكن ال يمكن  

 ى األعراض. السيطرة علفي كز العالج ت ير بشكل نوعي وإنما  عالج هذا االضطراب

 

 

 

 

 
 

 

 

 أنجلمان ة. متالزم15الشكل 
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 :السريرية والعالمات األعراض
يكون   ما  من  العادةً  تبدأ  أنجلمان، حيث  بمتالزمة  اإلصابة  أول مؤشرات  هو  النمو  في  تأخر 

شهًرا تقريًبا. وقد يبدأ ظهور النوبات الـَمَرضية من عمر السنتين إلى الثالث    12إلى    6عمر  

 .سنوات

 تأخر في النمو   .1

 صعوبة في الحركة والسير وعدم االتزان بشكل جيد  .2

 كثرة الضحك واالبتسام تكون الشخصية سعيدة  .3

 صعوبة في النوم   .4

 اإلعاقة الذهنية .5

 نوبات الصرع .6

 التشخيص: 
عن   للكشف  النووي  الحمض  ودراسة  الدم  من  عينة  اخذ  عبر  التشخيص  إجراء  يتم  ما  غالبا 

حيث    دراسة القصة العائلية والوراثية  طفل. كما يجبالصبغيات لدى الالطفرات الموجودة في  

 . صفي بالغ األهمية لتأكيد التشخي  تعتبر

 العالج:
 ال يوجد عالج لمتالزمة أنجلمان بشكل نوعي وإنما يهدف العالج إلى تخفيف األعراض:  

اجل استعادة    ومن UBE3Aمنه إلى استعادة التعبير عن جين    : الهدفالجينيالعالج   .1

  UBE3Aأوعبر إعادة تفعيل النسخة األبوية من   الناقالت الفيروسية يتم عبرالجين 

الدوائي:  .2 العصبية   العالج  الخاليا  لتكوين  محفزات  ولمعالجة    أمباكين(-)ريلين    متل 

نوبات    غاباكسادول( -)غاناكسولون االتزان   الصوديوم )الصرع  ولعالج  -فالبروات 

 هرمون النمو استخدام أدويةباإلضافة إلى   فينوباربيتال(
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 متالزمة الرون 
 

على الرون    أطلق  نقص  بمتالزمة  أو  النمو  هرمون  حساسية  قبلاألولي    IGF-1عدم   من 

عام   زفي الرون  الحدوث1966الطبيب  نادر  وراثي  وهو مرض  مع    . .  كبير  بشكل  يتشابه 

األهمية من حيث    نقص هرمون النمو من خالل األعراض والعالمات ويكون التفريق في غاية

المعالجة ومدة  العالجية  بنقص    الخطة  البداية  في  الحاالت  معظم  تشخيص  يتم  والتكلفة. حيث 

والمعالج  النمو  المالحظ  هرمون  مع  النمو  هرمون  بنقص  لإلصابة  تبعا  استجابة  يوجد    أالة 

 . للمعالجة مع ظهور االثار الجانبية لهرمون النمو البشري المأشب

 : السريرية األعراض والعالمات
 قصر القامة  .1

 نقص سكر الدم .2

 اضطراب شحوم الدم .3

 العظام  نمو تأخر   .4

 تأخر في البلوغ  .5

 تشوه في الوجه   .6

 فرط في الرؤية  .7

 السمنة .8

المناسب   العالج  هنا  ويكمن  النمو  نقص هرمون  األعراض عند مرضى  تالحظ هذه  كما 

 تبعا إلى التشخيص المناسب 

 التشخيص: 
العالية  تكلفته  بسبب  دائما  ممكنا  الجيني  التحليل  يكون  ال  فهم    قد  الضروري  من  وبالتالي 

السريرية   البارزة  الخصائص  الحيوية  العالج  والكيميائية  اتباع  يمكن  بحيث  الرون  لمتالزمة 

المناسب   الوقت  في  نمو  المناسب  مع  مقارنة  منخفض  العظام  نمو  نالحظ  يتم    الطبيعي،حيث 
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أيام نالحظ ارتفاع في هرمون    4الكلونيدين وفحص بعد    النمو بإعطاءاختبار تحفيز هرمون  

النمو  انخفاض عام  ر استمرا  مع GHالنمو   التشخيص مؤكد بمتالزمة    IGF-1ل  وهنا يكون 

   الرون. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . متالزمة الرون 16الشكل 

 العالج:
النمو   الوحيد هو عامل  العالجي  الخيار  المأشب غير فعال. إن  البشري  النمو  العالج بهرمون 

يعطى حقنا تحت الجلد مرتين يوميا يالحظ تحسن في النمو كما أنه    IGF-1البشري المأشب  

 ال يسبب آثار جانبية سلبية كبيرة ولكنه عالي الثمن
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 متالزمة جتلمان
 

إ يشار  كما  أو  جتلمان  الدم متالزمة  بوتاسيوم  بنقص  تتميز  العائلي.  الدم  بوتاسيوم  بنقص  ليها 

الدم   مغنيزيوم  لونقص  الدمباإلضافة  كالسيوم  مما   نقص  األمالح  الكثير من  فقدان  يسبب  كما 

بالعطش. المستمر  والشعور  الدم  بضغط  بانخفاض  المريض  االضطراب    يشعر  من  تعتبر 

شخص. في معظم الحاالت ال    40000من    1ابة  األنبوبية الكلوية الوراثية شيوعا. معدل اإلص

 سنوات وعادة ما يتم تشخيص المرض في مرحلة المراهقة.  6يظهر أي عرض قبل سن 

 :السريرية األعراض والعالمات
 وكالسيوم في الدم:  ومغنيزيوماألعراض تكون ناتجة عن نقص بوتاسيوم 

 المغنيزيوم الكزاز خاصة خالل فقدان كمية إضافية من  .1

 إرهاق الشديد .2

 تنميل الوجه  .3

 ضعف العضالت .4

 آالم في المفاصل والعضالت .5

 اإلمساك  - التبول الليلي .6

  انخفاض ضغط الدم – عدم انتظام ضربات القلب .7

 الرنح والدوار وعدم وضوح في الرؤية وهي أقل شيوعا  .8

أعراض باستثناء  أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من متالزمة جتلمان وال تظهر لديهم أي  

تبعا   الموضعي  واحمرار  )التورم  تتجلى أعراضه  الذي  البلوغ  يظهر عند  الغضروفي  التكلس 

 للمفصل المصاب

 التشخيص:
الذي  المخبري  التحليل  إلى  باإلضافة  السريرية  والعالمات  األعراض  على  التشخيص  يعتمد 

ا الحمض  تحليل  الدم.  وكالسيوم  ومغنيزيوم  بوتاسيوم  نقص  به  الطفرة يشاهد  لمعرفة  لنووي 
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جتلمان. بمتالزمة  اإلصابة  مثل    المسؤولة عن  الخطورة  عوامل  للكشف عن  القلبية  الفحوص 

 اضطراب نظم القلب. 

 العالج:
يخضعون   األعراض  من  يعانون  ال  الذين  جتلمان  بمتالزمة  المصابين  المرضى  معظم  يظل 

واحد مرة  المغنيزيوم    ةللمراقبة  مكمالت  بتناول  لهم  ويوصى  الكلى  أطباء  قبل  من  السنة  في 

القلبية تناول  بالنسبة لألشخاص المصابين يوصى لهم أيضا ب   .  مدى الحياة وتقديم الفحوصات 

يرتفع   لم  حال  في  الالستيروئيدي.  االلتهاب  مضاد  واعطاء  والبوتاسيوم  المغنيزيوم  مكمالت 

له يوصف  الدم  بوتاسيوم  الدم مستوى  ضغط  انخفاض  لتجنب  الحذر  مع  األميلوريد  دواء  م 

يحوي  وأيضا مراقبة الفحوص القلبية، كما يجب على جميع المرضى الحفاظ على نظام غذائي  

 هذه العناصر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . متالزمة جتلمان17الشكل 
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 متالزمة جون
 

 

وهي عبارة عن مرض  الحثل الصدري الخانق  بمتالزمة  ضا اي كما يطلق عليها و متالزمة جون  

جون   بمتالزمة  اإلصابة  معدل  تقدر  نادر.  متالزمة    130000من    1وراثي  تتميز  شخص. 

العظمي التنسجي  بخلل  الصدري-جون  القفص  حجم  يعتمد  -القزامة-صغر  األصابع.  تعداد 

% 80-60التشخيص على األعراض والعالمات السريرية باإلضافة إلى التصوير الشعاعي.  

المبكر وفي حال عدم الوفاة فسوف تؤدي إلى الفشل  من الحاالت تؤدي متالزمة جون إل الوفاة 

 الكلوي وايضا اضطرابات في الكبد والقلب والبنكرياس. 

  األعراض والعالمات السريرية:
 قصر القامة  .1

 الصدر متضيق   .2

 األضالع قصيرة  .3

 تضيق شديد في التنفس  .4

 ين أصابع زائدة في اليدين أو القدم .5

 قصر عظام اليدين والقدمين  .6

 يعي شكل عظام الترقوة والحوض غير طب .7

 التشخيص: 
يعتمد التشخيص على األعراض والعالمات السريرية كما يعتمد على التصوير الشعاعي حيث  

ويمكن   األضلع  قصر  نالحظ  كمان  الصدر  منطقة  عند  الجرس  يشبه  شكل  مالحظة  نالحظ 

الترقوة عظم  للحوض  ارتفاع  طبيعي  غير  الصوتية  وشكل  فوق  األمواج  تصوير  يتم  كما   .

على تطرأ  التي  التغيرات  والبنكرياس.  ومالحظة  إجراء  الكبد  يتم  المخبرية    كما  الفحوص 
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الكبد التفريقي يتم إجراء االختبار الجيني  لمعرفة نسبة ارتفاع انزيمات  . وفي حال التشخيص 

 ومعرفة الطفرة المسؤولة عن التسبب بالمرض. 

 

 . متالزمة جون18الشكل 

 

 العالج: 
من خالل اعطاء األوكسجين وفي الكثير من الحاالت قد يكون غير  تتم معالجة ضيق التنفس  

تنبيب   إلى  المرضى  يحتاج  وقد  ي   الرغامي مفيد  حتى  الميكانيكية  التهوية  مريض  صبح  أو 

جون   على  متالزمة  الكلية قادر  وظائف  ومراقبة  الكبد  انزيمات  مراقبة  يجب  كما  التنفس. 

في   خطيرة.  مضاعفات  حدوث  من  خوفا  الجراح والبنكرياس  المعالجة  تتم  الحاالت  ة ي معظم 

لدى  استخداما  األكثر  العالج  وهو  للتمدد  القابل  االصطناعي  التيتانيوم  ضلع  جراحة  بإجراء 

 األطفال الذين يعانون من متالزمة جون. 
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 الخاتمة:
من حيث تعريف تم التعرف على بعض األمراض النادرة تبعا إلى تصنيف الحكومة الصينية  

األمراض وتوضيح األعراض والعالمات السريرية وكيفية تشخيص هذه األمراض وكيفية  هذه  

المعالجة المصابين  تدبير  المرضى  في  .  عند  ومجتمعية  طبية  قضية  النادرة  األمراض  تعتبر 

عليها   يطلق  الطبي.  للمجتمع  بالنسبة  كبيرا  وتحديا  األهمية  بسبب  بغاية  اليتيمة  األمراض 

العالمية أكثر اهتماما في  اهمال هذه األمراض لس  الدوائية  نوات عديدة وحيث كانت الشركات 

اكتشاف وصنع األدوية لألمراض األكثر شيوعا واهمال بشكل كبير بالنسبة لألمراض النادرة  

المرضى مع  التعامل  كيفية  معرفة  وقلة  النادرة  األمراض  حول  العام  الوعي  قلة  .  وبسبب 

الطبية   المعلومات  نقص  النفقات   –البحث    صعوبة-وبسبب  وتغطية  تأمين  على  القدرة  عدم 

المعالجة  –الطبية   في  لها  المرخص  األدوية  مخصصة    -قلة  عالمية  منظمة  وجود  عدم 

لذلك    .اعتبرت األمراض اليتيمة من أهم القضايا الواجب تسليط الضوء عليها  لألمراض النادرة

التعاونية م المفوضة االوروبية مجموعة من األعمال  العالمية إلنشاء انشأت  ع منظمة الصحة 

المعلومات   وجمع  األمراض  هذه  يخص  ما  كل  وتدريس  النادرة  لألمراض  دولي  تصنيف 

متغيرة   تكون  األمراض  هذه  أن  إال  موحد.  دولي  كنظام  وتنظيمها  والعالجية  التشخيصية 

األعراض والعالمات السريرية من شخص آلخر حيث تكون معظم هذه األمراض ذات منشأ 

والعقلية  اضطر والجسدية  النفسية  اإلعاقة  إلى  تؤدي  ما  غالبا  التي  وراثي  من  اب  ويكون 

هو   الجيني  االختبار  يكون  حيث  وتفريقها  األمراض  هذه  تشخيص  األكثر  االختبار  الصعب 

االختبار يعتبر من  ولكن  األمراض  بين  هناك   اتتفريقا من  وبالتالي  كبيرة  تكلفة  تتطلب  التي 

تأخير في تشخيصهم أو تشخيصهم بشكل خاطئ مما يؤدي إلى اتباع    العديد من المرضى يتم

الماضية العشرين  السنوات  في  المرض.   إلى  بالنسبة  مناسبة  الوعي   خطة عالجية غير  زاد 

الالعام   النادرة بسبب  انجزه  عملبالنسبة لألمراض  تأسست عام    الذي  الدعم   1983مجموعة 

تدعى المنظمة الوطنية لألمراض النادرة في الواليات المتحدة األمريكية كان له دور فعال في  

التعاون الدولي لمعالجة هذه المشاكل وتحقيق   الموافقة على العقار اليتيم. فقد أصبح من المهم 
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اليت األدوية  وتأمين  النادرة  األمراض  عن  الكشف  في  األمراض  الهدف  معظم  تزال  ال  يمة. 

الدواء   بأنه  اليتيم  الدواء  التعريف  يمكن  للمعالجة.  دواء خاص  دون  وراثي  منشأ  ذات  النادرة 

الذي يستخدم لعالج األمراض النادرة على سبيل المثال األيبوبروفين يعتبر من األدوية اليتيمة  

يتيم يفيد  الدواء الحظ عدم توافر . ومن المالألنه يستخدم في تسكن األلم في العديد من األمراض

يبدي أي فعالية عند بعض المرضى ولكن يكون  في المعالجة أو أن تم صنع الدواء ولكن لم 

فعال عند البعض اآلخر. العديد من األدوية المرخصة تكون لالستخدام عند البالغين وليس عند  

على تطوير الدواء اليتيم  الشركات مجهود من أجل تشجيع    األخير بذلتاألطفال. في السنوات  

  –فقد شجعت الواليات المتحدة األمريكية واليابان واستراليا من خالل اإلعفاء عن الضرائب  

ة االختراع لفترة زمنية ءتقديم برا  –تقديم فريق كامل االختصاصات من أجل المساعدة البحثية  

 يورو.  30000يم عن  لذلك يكون الدواء باهظ الثمن حيث ال يقل ثمن الدواء اليت  –طويلة 
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