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 )، المسمى أیًضا داء نیمان بیك من النوعین (أ) و(ب)ASMDنقص السفینغومیالیناز الحمضي (
 

اضطرابًا نادًرا یسبب تراكم المواد الدھنیة في أجزاء من الجسم. ویعاني األشخاص المصابون بداء نقص السفینغومیالیناز الحمضي من  ASMDیعتبر 
أما الصورة األشد من ھذا الداء وھي  ) من تضخم الكبد والطحال، وكذلك من أمراض الرئة والكبد التي قد تتفاقم مع مرور الوقت.ASMD-Bالنوع "ب" (

. وھناك صورة أخرى من الطفولة)، فتؤثر في الدماغ، وغالبًا ما تؤدي إلى الوفاة أثناء مرحلة ASMD-Aنقص السفینغومیالیناز الحمضي من النوع "أ" (
 تعتبر متوسطة الشدة.  ASMDداء 

  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

الجسم لتكوین إنزیم  SMPD1. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین ASMDفي ظھور داء  SMPD1تتسبب طفرات في الجین 
، ASMD-Bالسفینغومیالیناز الحمضي، وھو إنزیم یساعد على تفكیك المادة الدھنیة المسماة بالسفینغومیالین. وفي األشخاص المصابین بداء 

واألطفال المصابون بالصورة  ASMD-Aما الرضع المصابون بداء تتراكم مادة السفینغومیالین في الكبد، والطحال، والرئتین، ونخاع العظام؛ أ
 ، فیتراكم السفینغومیلین في الدماغ أیًضا.ASMDمتوسطة الشدة من داء 

 
 معلومات إضافیة حول األعراض: 

والطحال الذي غالبًا  (المعروف أیًضا باسم داء نیمان بیك من النوع "ب") من تضخم الكبد ASMD-Bعادةً ما یعاني األشخاص المصابون بداء 
من صعوبات التنفس، وأمراض الكبد،  ASMD-Bما یالحظ ألول مرة أثناء مرحلة الطفولة. وبمرور الوقت، یعاني بعض المصابین بداء 

على قید الحیاة حتى مرحلة  ASMD-Bومشكالت النزیف، واختالل في مستوى الدھون، وضعف العظام. ویظل العدید من المصابین بداء 
(المعروف أیًضا باسم داء نیمان بیك من النوع "أ") خالل السنة األولى من عمرھم  ASMD-Aوغ. عادةً ما یُشَخص الرضع المصابون بداء البل

ء نظًرا إلصابتھم بتضخم الكبد والطحال، كما أنھم ال یكتسبون الوزن بشكل جید، ویعانون من تأخر النمو. ویتوفى معظم الرضع المصابین بدا
ASMD-A  أعوام. أما األشخاص المصابون بالصورة المتوسطة من ھذا الداء، فیؤثر الداء في الدماغ باإلضافة إلى  3بین عمر عامین إلى

 .ASMD-Aاألخرى، غیر أن تأثیره في الدماغ یتزاید بوتیرة أبطأ من تطور داء  ASMD-Bظھور أعراض 
 

 ؟ASMDما مدى شیوع اإلصابة بداء 
  فرد. 250000من كل  1من االضطرابات النادرة للغایة؛ إذ یُقّدر أنھا تؤثر في نحو  ASMDتعد جمیع أنواع داء  

 
ث؟   كیف یُورَّ

ث جمیع صور داء     وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةمن خالل نمط  ASMDتُورَّ
 

 ھل یوجد لھ عالج؟
اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج . وینبغي دائًما 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 

 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.
 

 العالج
 . ASMDلداء  FDAال یوجد حالیًا عالج معتمد من 

 
 التجارب السریریة

 .B-ASMDالتجریبي لداء  العالج اإلنزیمي التعویضيالتي تدرس التجارب السریریة لالطالع على  ھناانقر 
 

 المعلومات اإلضافیة والدعم
 )ASMD(داء  MedlinePlus) والموقع اإللكتروني Genetics Home Referenceاإللكتروني المرجعي (الموقع  •
 )ASMD) (داء asesNational Organization for Rare Diseالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 )National Niemann Pick Disease Foundationالمؤسسة الوطنیة لداء نیمان بیك ( •

  المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=ASMD&term=&type=Intr&rslt=&recrs=b&recrs=a&recrs=f&recrs=d&age_v=&gndr=&intr=&titles=&outc=&spons=&lead=&id=&cntry=&state=&city=&dist=&locn=&rsub=&strd_s=&strd_e=&prcd_s=&prcd_e=&sfpd_s=&sfpd_e=&rfpd_s=&rfpd_e=&lupd_s=&lupd_e=&sort=
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=ASMD&term=&type=Intr&rslt=&recrs=b&recrs=a&recrs=f&recrs=d&age_v=&gndr=&intr=&titles=&outc=&spons=&lead=&id=&cntry=&state=&city=&dist=&locn=&rsub=&strd_s=&strd_e=&prcd_s=&prcd_e=&sfpd_s=&sfpd_e=&rfpd_s=&rfpd_e=&lupd_s=&lupd_e=&sort=
https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/acid-sphingomyelinase-deficiency/
https://rarediseases.org/rare-diseases/acid-sphingomyelinase-deficiency/
https://nnpdf.org/%C2%A0
https://nnpdf.org/%C2%A0
https://medlineplus.gov/genetics/


 16من  3الصفحة 
 

 )CLN2الداء اللیبوفوسیني السیرویدي من النوع الثاني (
 

من نوبات، وبطء النمو، ومشكالت في التنسیق، وفقدان  CLN2مرًضا دماغیًا یصیب األطفال الصغار. ویعاني األطفال المصابون بداء  CLN2یعتبر داء 
 على قید الحیاة بعد سنوات المراھقة.  CLN2البصر. وبدون الحصول على عالج، عادةً ال یبقى األشخاص المصابون بداء 

  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

الجسم لتكوین إنزیم ثالثي ببتیدل  TPP1. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین CLN2في ظھور داء  TPP1تتسبب طفرات في الجین 
، ال تُفكك ھذه الببتیدات، ومن ثّم تتراكم CLN2، وھو إنزیم یفكك الببتیدات (قطع البروتین). وفي األشخاص المصابین بداء 1ببتیداز 

 في الدماغ. 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
أعوام. وعادة ما  4روف أیًضا بأنھ إحدى صور مرض باتن، عادةً في األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین عامین و، المعCLN2یظھر داء 

في اإلصابة بنوبات وصعوبات في التنسیق. ویعاني األشخاص المصابون بداء  CLN2تتمثل العالمات األولیة لدى األطفال المصابین بداء 
CLN2 إرادیة، وفقدان البصر، ومشكالت في المھارات الحركیة وتطور القدرة على الكالم، واإلعاقة الذھنیة، أیًضا من انقباضات العضالت الال

أیًضا في فقدان المھارات المكتسبة سابقًا. بدون الحصول على عالج، ال یبقى األطفال المصابون  CLN2والمشكالت السلوكیة. ویتسبب داء 
إال في وقت متأخر من مرحلة  CLN2قة. ال تظھر األعراض على بعض األشخاص المصابین بداء على قید الحیاة بعد سن المراھ CLN2بداء 

 على قید الحیاة حتى مرحلة البلوغ.  نیبقوالطفولة وقد 
 

 ؟CLN2ما مدى شیوع اإلصابة بداء 
  اضطرابًا نادًرا للغایة. وال یعرف معدل ظھوره في السكان.  CLN2یعتبر  

 
ث؟  كیف یُورَّ

ث داء     وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیة.من خالل نمط  CLN2یورَّ
 

 ھل یوجد لھ عالج؟
. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 

 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.
 

 العالج
 . CLN2لألشخاص المصابین بداء  FDAیوجد عالج إنزیمي تعویضي معتمد من 

  

  .CLN2للحصول على المزید من المعلومات حول عالج داء  ھنا انقر 
 

 التجارب السریریة
 . CLN2لداء  والعالج الجینيالتجریبي  العالج اإلنزیمي التعویضيالتي تقیم  التجارب السریریةلالطالع على  ھناانقر 

 
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 ) CLN2(داء  MedlinePlusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 ) Batten Disease Support and Research Associationجمعیة أبحاث ودعم مرض باتن ( •

 
 المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biomarin.com/our-treatments/products/brineura/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=CLN2&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=CLN2&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cln2-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cln2-disease/
https://www.bdsra.org/
https://www.bdsra.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )CTXداء األورام الصفراء الدماغي الوتري (
 

من تخزین غیر طبیعي للدھون في أجزاء مختلفة من الجسم؛ ما یؤدي إلى ظھور أعراض عصبیة تبدأ عادةً في  CTXیعاني األشخاص المصابون بداء 
 األخرى مثل اإلسھال المزمن وإعتام القرنیة أثناء مرحلة الطفولة. CTXأوائل مرحلة البلوغ. وعادة ما تبدأ أعراض داء 

  
  إلنزیمات:وظیفة الجینات وا 

الجسم لتكوین إنزیم الستیرول  CYP27A1. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین CTXفي ظھور داء  CYP27A1تتسبب طفرات في الجین 
، یتراكم الكولیسترول ومادة دھنیة CTXھیدروكسیالز، وھو إنزیم یساعد على تفكیك الكولیسترول. وفي األشخاص المصابین بداء -27

الكولیستانول، في شكل عقیدات دھنیة تسمى األورام الصفراء. ویشیع تكّون األورام الصفراء في الدماغ واألوتار التي تربط أخرى، تُعرف ب
 العضالت بالعظام. 

 
 معلومات إضافیة حول األعراض: 

ھر مشكالت األعصاب في أوائل باإلسھال المزمن وإعتام عدسة العین أثناء الطفولة. وعادةً ما تظ CTXقد یصاب األشخاص المصابون بداء 
مرحلة البلوغ، وتشمل النوبات، واضطرابات الحركة، وقصور القدرة على الكالم، وفقدان اإلحساس في الذراعین والساقین، وتدھور الوظیفة 

الل فترة المراھقة أو أوائل الذھنیة، والھلوسة، واالكتئاب. عادة ما تظھر األورام الصفراء (وھي ترسبات دھنیة صفراء غیر طبیعیة في الجلد) خ
زاید مخاطر مرحلة البلوغ، ویشیع تكّونھا في أوتار الیدین، والمرفقین، والركبتین، والرقبة، والكعبین. وقد تؤثر في المرونة في ھذه األماكن. وتت

 إلى اإلصابة بأمراض القلب أیًضا. CTXتعرض األشخاص المصابین بداء 
 

    ؟CTXما مدى شیوع اإلصابة بداء 
  فرد. 1000000من كل  1اضطرابًا نادًرا للغایة؛ إذ یقدر أنھ یؤثر في  CTXیُعتبر داء  
 

ث داء   ؟CTXكیف یُورَّ
ث داء     .وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةمن خالل نمط  CTXیُورَّ

 
 ھل یوجد لھ عالج؟

اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج . وینبغي دائًما 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 
 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.

 
 العالج

  CTXلألشخاص المصابین بداء  FDAیوجد عالج معتمد من 
  

 CTXلالطالع على المزید من المعلومات حول عالج داء  ھنا انقر 
 

 التجارب السریریة
 .CTXالتي تقیم دواًء تجریبیًا لداء  التجارب السریریةلالطالع على  ھناانقر 

  
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 )CTX(داء  MedlinePlusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )CTX(داء  )National Organization for Rare Diseasesالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
• Leukodystrophy FoundationUnited  

 
 المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://travere.com/our-pipeline/chenodeoxycholic-acid/
https://travere.com/our-pipeline/chenodeoxycholic-acid/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Cerebrotendinous+Xanthomatosis&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Cerebrotendinous+Xanthomatosis&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cerebrotendinous-xanthomatosis/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/cerebrotendinous-xanthomatosis/
https://rarediseases.org/rare-diseases/cerebrotendinous-xanthomatosis/
https://ulf.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 داء فابري
 

وعیة الدمویة في یعتبر داء فابري اضطرابًا نادًرا یُسبب تراكم المواد الدھنیة في أجزاء من الجسم. قد یتسبب تراكم ھذه المادة في القلب، والكلى، واأل
 حدوث مضاعفات تھدد الحیاة، بما في ذلك النوبات القلبیة، وأمراض الكلى، والسكتة الدماغیة. 

  
  واإلنزیمات:وظیفة الجینات  

الجسم لتكوین إنزیم ألفا غاالكتوزیداز أ، وھو  GLAفي ظھور داء فابري. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین  GLAتتسبب طفرات في الجین 
ید في القلب، إنزیم یفكك مادة دھنیة تسمى الغلوبوتریاوسیل سیرامید. وفي األشخاص المصابین بداء فابري، تتراكم مادة الغلوبوتریاوسیل سیرام

 والكلى، واألعصاب، واألوعیة الدمویة الصغیرة. 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
 تتسبب الصورة الكالسیكیة لداء فابري في اإلصابة بأمراض الكلى، والقلب، والسكتات الدماغیة، التي تظھر عادةً في أوائل مرحلة البلوغ.

ى رة علویعاني العدید من الفتیان المصابین بداء فابري من ألم في الیدین والقدمین أثناء الطفولة، وطفح جلدي ممیز لھذا الداء، وانخفاض القد
التعرق، وإعتام قرنیة العین، ومشكالت في الجھاز الھضمي، وفقد السمع. وقد تظھر صور أقل في الشدة من داء فابري خالل مرحلة البلوغ، 

 وتؤثر بشكل رئیسي في القلب أو الكلى. 
 

  ما مدى شیوع اإلصابة بداء فابري؟
ذكر. أما مدى شیوع اإلصابة بھ في اإلناث، فال یزال غیر  60000 إلى 40000من كل  1یُعتبر داء فابري اضطرابًا نادًرا؛ إذ یصیب 

 معروف. وھو أكثر شیوًعا وأشد في الذكور عادة. 
  

ث داء فابري؟  كیف یُورَّ
ث داء فابري من خالل نمط  عدیم األعراض وشدید  . وقد یتراوح ظھور داء فابري عند اإلناث بین Xالوراثة المرتبطة بالكروموسوم یُورَّ

 األعراض مثل الذكور المصابین تماًما.
 

 ھل یوجد لھ عالج؟
. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 

 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.
 

 العالج
لألشخاص المصابین بداء فابري الذین  FDAمعتمد من  وعالج بروتینات الشابرون الدوائي FDAمعتمد من  تعویضيعالج إنزیمي یوجد 

. قد یضع مقدم الرعایة الصحیة في االعتبار أیًضا استخدام عالجات إضافیة للمساعدة في السیطرة على GLAلدیھم طفرات محددة في الجین 
 األعراض.

  
  مزید من المعلومات حول عالج داء فابريلالطالع على ھنا  انقر 

  )Fabrazymeفابرازیم ( •
  )Migalastatمیغاالستات ( •

 
 التجارب السریریة:

العالجات الجینیة واعل، ، وعالجات الحد من ركیزة التفالعالج اإلنزیمي التعویضيالتي تدرس  التجارب السریریةلالطالع على  ھنا انقر
 لداء فابري.  التجریبیة

 
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 (داء فابري)  MedlinePlusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 المنظمة الوطنیة لألمراض النادرة (داء فابري)  •
 مجموعة دعم ومعلومات داء فابري  •
• Fabry International Network 
• FoundationFabry Disease  National 

 رالمصد
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 

https://www.fabrazyme.com/
https://www.amicusrx.com/product/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Fabry+Disease&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/fabry-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/fabry-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/fabry-disease/#:%7E:text=Fabry%20disease%20is%20a%20rare,known%20as%20lysosomal%20storage%20disorders.
https://rarediseases.org/rare-diseases/fabry-disease/#:%7E:text=Fabry%20disease%20is%20a%20rare,known%20as%20lysosomal%20storage%20disorders.
https://fabry.org/
https://www.fabrynetwork.org/
https://www.fabrydisease.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 داء غوشیھ
 

ول األكثر یعتبر داء غوشیھ اضطرابًا نادًرا یسبب تراكم المادة الدھنیة في أجزاء من الجسم. قد یعاني األشخاص المصابون بداء غوشیھ من النوع األ
الكبد والطحال، وأمراض العظام، ومشكالت النزیف. أما داء غوشیھ من النوع الثاني فیتسبب في داء عصبي متفاقم، وعادة ما یُسبب شیوًعا من تضخم 

 ثاني.الوفاة في مرحلة الطفولة المبكرة. یعاني األطفال المصابون بداء غوشیھ من النوع الثالث من داء متوسط في شدتھ بین النوعین األول وال
  
  ة الجینات واإلنزیمات:وظیف 

الجسم لتكوین إنزیم بیتا غلوكوسیریبروزید،  GBAفي ظھور داء غوشیھ. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین  GBAتتسبب طفرات في الجین 
د وھو إنزیم یفكك مادة دھنیة تسمى الغلوكوسیریبروزید. في األشخاص المصابین بداء غوشیھ من النوع األول، تتراكم مادة الغلوكوسیریبروزی

الثالث أیًضا من تراكم الغلوكوسیریبروزید في الكبد، والطحال، ونخاع العظام. ویعاني األشخاص المصابون بداء غوشیھ من النوعین الثاني و
 في الدماغ. 

 
 معلومات إضافیة حول األعراض: 

یمكن أن تظھر األعراض على األشخاص المصابین بداء غوشیھ من النوع األول في أي وقت بین مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ. وقد تتراوح 
والطحال، وفقر الدم، وسرعة اإلصابة بالكدمات، ومشكالت العظام، بما في ذلك األعراض بین خفیفة وشدیدة، وتشمل تضخًما في حجم الكبد 

الكسور والشعور باأللم. یعاني األشخاص المصابون بداء غوشیھ من النوع الثاني أو الثالث من أمراض إضافیة في الدماغ. وتشمل األعراض 
النوع الثاني أشد ویظھر في مرحلة الرضاع، بینما یظھر النوع الثالث  حركات العین غیر الطبیعیة، والنوبات، ومشكالت في العضالت. ویكون

أعوام، لألسف. وتتسبب الصورة  3في الطفولة ویتفاقم ببطء أكثر. یتوفى معظم الرضع المصابین بداء غوشیھ من النوع الثاني بین عمر عام و
مباشرة) في حدوث مضاعفات تھدد الحیاة قبل الوالدة، وقد یعیش الرضع  القاتلة شدیدة الخطورة في الفترة المحیطة بالوالدة (أي قبلھا وبعدھا

قد لبضعة أیام فقط. ویعاني األشخاص المصابون بالصورة النادرة التي تصیب الجھاز القلبي الوعائي من أمراض القلب بشكل أساسي، غیر أنھم 
الطحال. وقد یبقى األشخاص المصابون بھذه الصورة من الداء  أیًضا من تشوھات في العین، ومشكالت في العظام، وتضخم في حجم یعانون

 على قید الحیاة حتى مرحلة البلوغ. 
 

   ما مدى شیوع اإلصابة بداء غوشیھ؟ 
فرد. ویشیع داء غوشیھ من النوع األول في األفراد المنحدرین  100000إلى  50000من كل  1یُعتبر داء غوشیھ اضطرابًا نادًرا؛ إذ یصیب 

  أصول یھودیة أشكنازیة.من 
 

ث داء غوشیھ؟   كیف یُورَّ
ث داء غوشیھ من خالل نمط وراثة     .الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةیُورَّ

 
 ھل یوجد لھ عالج؟

ستعالج  . وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 
 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.

 
 العالج

    لألشخاص المصابین بداء غوشیھ من النوع األول.  FDAمعتمدة من  وعالجات إنزیمیة تعویضیة عالجات الحد من ركیزة التفاعلتوجد             
 ولألسف، ال توجد عالجات معتمدة لآلثار الدماغیة لداء غوشیھ من النوعین الثاني والثالث.             
  

  لالطالع على مزید من المعلومات حول عالج داء غوشیھ ھنا انقر 
  ])imiglucerase(إمیغلوسیراز [ ]®Cerezymeسیریزایم [ •
  ])velaglucerase alpha(فلیغلوسیریز ألفا [] ®VPRIVفبریف [ •
  ])taliglucerase alpha(تالیغلوسیراز ألفا [] ®Elelysoإلیلیسو [ •
  ])eliglustat(إلیغلوستات [] ®Cerdelgaسیردیلغا [ •
  ])miglustat(میغلوستات [] ®Zavescaزافیسكا [ •

 
 التجارب السریریة:

    العالج الجینيالتي تدرس العالجات التجریبیة لداء غوشیھ. وتشمل العالجات الخاضعة للدراسة  التجارب السریریةلالطالع على  ھنا انقر            
 . عالج الحد من ركیزة التفاعلو            

 
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 (داء غوشیھ) MedlinePlusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 غوشیھ)) (داء National Organization for Rare Diseasesالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 )National Gaucher Foundationالمؤسسة الوطنیة لداء غوشیھ ( •

 
 المصدر
 MedlinePlus والموقع اإللكتروني  Genetics Home Reference (GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

https://www.cerezyme.com/
https://www.vpriv.com/
https://www.elelyso.com/
https://www.cerdelga.com/?utm_source=google&utm_medium=ppc&utm_campaign=Patient-Branded&utm_content=CerdelgaPatient&utm_term=cerdelga
https://www.zavesca.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Gaucher+Disease&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Gaucher+Disease&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gaucher-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gaucher-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/gaucher-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/gaucher-disease/
https://www.gaucherdisease.org/
https://www.gaucherdisease.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )GM1الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بأحادي سیالو رباعي ھیكوسیل الغانغلیوزید (
 

اضطرابًا نادًرا یتسبب في إعاقات النمو المتفاقمة، وتشوھات في الھیكل العظمي، وتضخم الكبد والطحال،  GM1یُعد الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ 
على قید  GM1مح ممیزة للوجھ. وعادةً ال یبقى األطفال المصابون بأشد صور الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ وفقدان البصر، وأمراض العظام، ومال

 تتفاقم ببطء أكثر. GM1الحیاة بعد مرحلة الطفولة المبكرة. وھناك أیًضا صور أقل شدة من الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ 
 

، الذي یوّجھ التعلیمات بتكوین اإلنزیم GLB1نتیجة طفرات في جین  GM1ینشأ الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ وظیفة الجینات واإلنزیمات: 
. وفي حالة نقص إنزیم بیتا GM1بیتا غاالكتوزیداز. ویتولى إنزیم بیتا غاالكتوزیداز عادةً تفكیك المادة الدھنیة، غانغلیوزید ذات التركیب 

في خالیا الدماغ، والكبد، والطحال، واألعضاء األخرى. ویتسبب ھذا التراكم السام  GM1الغانغلیوزید ذات التركیب  غاالكتوزیداز، تتراكم مادة
  في ظھور أعراض الداء.

 
، الذي یُشخص عادةً في GM1یعتبر النوع األول الصورة األكثر شیوًعا من الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ معلومات إضافیة حول األعراض: 

لعام األول من عمر الطفل عندما یُالحظ على الرضع تأخر في النمو یتفاقم تدریجیًا. وبمرور الوقت، یعاني الرضع المصابون بالداء ا
من النوع األول من تضخم الكبد والطحال، والنوبات، وأمراض الھیكل العظمي. وقد یظھر على البعض أیًضا  GM1الغانغلیوزیدي المرتبط بـ 

"الغلیظة"، وأمراض القلب، وال یبقى معظمھم على قید الحیاة بعد مرحلة الطفولة المبكرة. قد یظھر الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ مالمح الوجھ 
GM1  من النوع الثاني في أواخر مرحلة الرضاع أو في مرحلة الطفولة المبكرة، ویكون تفاقمھ أبطأ. أما الصورة األقل شدة من ھذا الداء فھي
 من النوع الثالث، التي قد تظھر خالل سنوات المراھقة. GM1الغانغلیوزیدي المرتبط بـ الداء 

 
  ؟GM1ما مدى شیوع اإلصابة بالداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ 

من  200000من كل  1إلى  100000من كل  1اضطرابًا نادًرا للغایة؛ إذ یُقدر أنھ یصیب من  GM1یُعتبر الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ 
 حدیثي الوالدة.

 
ث الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ   ؟ GM1كیف یُورَّ

ث الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ    .الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةوراثة من خالل طریقة  GM1یُورَّ
 

 عالج؟ھل یوجد لھ 
. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر  

 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.
 

 العالج
  GM1للداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ  FDAال یوجد حالیًا عالج معتمد من  

 
 التجارب السریریة

 . GM1التجریبي للداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ  العالج الجینيالتي تدرس  التجارب السریریةلالطالع على  ھناانقر 
 

 المعلومات اإلضافیة والدعم
(الداء الغانغلیوزیدي المرتبط بـ  Medline Plusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •

GM1( 
 1Cure GMمؤسسة  •
 s Hope’Hunterمؤسسة  •

 
 المصدر 
 MedlinePlus والموقع اإللكتروني  Genetics Home Reference (GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=GM1+Gangliosidosis&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=GM1+Gangliosidosis&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gm1-gangliosidosis/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/gm1-gangliosidosis/
https://curegm1.org/
https://curegm1.org/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/gm1-gangliosidosis/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/gm1-gangliosidosis/
https://medlineplus.gov/genetics/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )D-LALداء نقص إنزیم اللیباز الحمضي اللیزوزومي (
 

مرًضا كبدیًا قد یھدد حیاة  LAL-Dمن نقص في أحد اإلنزیمات التي تساعد في تفكیك الدھون. یسبب داء  LAL-Dیعاني األشخاص المصابون بداء 
 في وقت الحق في حیاة الفرد.  LAL-Dالرضع. ویمكن أن تبدأ الصورة األكثر شیوًعا واألقل خطورة من داء 

  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

الجسم لتكوین إنزیم اللیباز الحمضي  LIPA. وفي األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین LAL-Dفي ظھور داء  LIPAتتسبب طفرات في الجین 
 ، تتراكم الدھون في الكبد. LAL-Dاللیزوزومي، وھو إنزیم یفكك الدھون. وفي األشخاص المصابین بداء 

 
 معلومات إضافیة حول األعراض: 

(المعروف أیًضا باسم داء وولمان) من تضخم الكبد والطحال، وضعف القدرة على  LAL-Dداء یعاني الرضع المصابون بالصورة الشدیدة من 
اكتساب الوزن، والصفراء (الیرقان)، ومشكالت في الجھاز الھضمي، بما في ذلك وجود الدھون في البراز. ویصاب الرضع بأمراض الكبد، 

ى قید الحیاة بعد عامھم األول بصفة عامة. وقد یعاني الرضع المصابون بالصورة وفشل األعضاء المتعدد، وسوء التغذیة الشدید، وال یبقون عل
ء الشدیدة من ھذا الداء من ترسبات الكالسیوم في الغدد الكظریة، وفقر الدم، وتأخر في النمو. أما الصورة التي تظھر في وقت متأخر من دا

LAL-D  ،(المعروفة أیًضا باسم داء تخزین إستر الكولیسترول) فیمكن أن تظھر األعراض في أي وقت بین مراحل الطفولة والبلوغ. ویعاني
، بوجھ عام، من تضخم الكبد وقد یعانون أیًضا من تضخم الطحال، LAL-Dاألشخاص المصابون بالصورة التي تظھر في وقت متأخر من داء 

 للنوبات القلبیة، والسكتات الدماغیة. وأمراض الكبد، ومشكالت في الجھاز الھضمي، باإلضافة إلى تزاید مخاطر تعرضھم
 

 ؟LAL-Dما مدى شیوع اإلصابة بداء 
فرد. وتكون الصورة التي تظھر في وقت متأخر ھي  300000إلى  40000من كل  1اضطرابًا نادًرا؛ إذ یُقدر أنھ یصیب  LAL-Dیُعتبر داء 

  األكثر شیوًعا.
 

ث داء   ؟LAL-Dكیف یُورَّ
ث داء     وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیة.من خالل نمط  LAL-Dیُورَّ

 
 ھل یوجد لھ عالج؟

. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 
 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.

 
 العالج
 . LAL-Dلألشخاص المصابین بداء  FDAمعتمد من  عالج إنزیمي تعویضيیوجد 

  

 D-LAL لالطالع على المزید من المعلومات حول عالج داء  ھنا انقر
 

 التجارب السریریة:
 D-LALتدرس عالجات تجریبیة لداء  تجارب سریریةلالطالع على ما إذا كانت ھناك أي  ھنا انقر

 
 اإلضافیة والدعمالمعلومات 

 )D-LAL(داء  MedlinePlusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )D-LAL) (داء National Organization for Rare Disordersالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 SOLACEمنظمة  •
• American Liver Foundation  

 
 

 المصدر 
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kanuma.com/
https://kanuma.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=LAL-Deficiency&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/lysosomal-acid-lipase-deficiency/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/lysosomal-acid-lipase-deficiency/
https://rarediseases.org/rare-diseases/cholesteryl-ester-storage-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/cholesteryl-ester-storage-disease/
https://laldaware.org/
https://laldaware.org/
https://liverfoundation.org/for-patients/about-the-liver/diseases-of-the-liver/lysosomal-acid-lipase-deficiency/
https://liverfoundation.org/for-patients/about-the-liver/diseases-of-the-liver/lysosomal-acid-lipase-deficiency/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )MLDضمور المادة البیضاء المتبدل اللون (
 

وفقدان المھارات  یُعتبر ضمور المادة البیضاء المتبدل اللون الناجم عن نقص إنزیم أریل سلفاتاز أ داًء عصبیًا تفاقمیًا نادًرا یتسبب في إعاقة ذھنیة،
ف في أي وقت بین الوفاة في مرحلة الطفولة. ویمكن أن تظھر الصور األخ MLDالحركیة، وتشوھات أخرى. وعادة ما تسبب الصورة األكثر شیوًعا من 

 مراحل الطفولة والبلوغ.
  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

. في األحوال الطبیعیة، ARSAالناجم عن نقص إنزیم أریل سلفاتاز أ من طفرات في الجین  MLDیعاني معظم األشخاص المصابین بداء 
الجسم لتكوین إنزیم أریل سلفاتاز أ، وھو إنزیم یفكك مواد دھنیة تسمى السلفاتیدات. وفي األشخاص الذین یعانون من داء  ARSAیوّجھ الجین 

MLD یحدث تراكم سام للسلفاتیدات في الدماغ، ویتسبب ذلك في ظھور العالمات واألعراض السریریة. یعاني عدد قلیل من األشخاص ،
الناجم عن طفرات في  MLDداء  ScreenPlus. لن یكتشف ARSAالجین  ولیس، PSAPي الجین من طفرات ف MLDالمصابین بداء 

 .PSAPالجین 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
من تدھور تفاقمي في وظیفة األعصاب؛ ما یؤدي إلى فقدان تدریجي للوظیفة الذھنیة والمھارات  MLDیعاني األشخاص المصابون بداء 

سمات األخرى فقدان اإلحساس في الذراعین والساقین، وفقدان التحكم، والنوبات، والشلل، وفقدان القدرة على الكالم، الحركیة. قد تشمل ال
، وھي الصورة التي تظھر في وقت MLDوالعمى، وفقدان السمع. وباإلضافة إلى ذلك، فإن الرضع المصابین بالصورة األكثر شیوًعا من داء 

التي تبدأ في مرحلة الصبا  MLDبقون عموًما على قید الحیاة بعد مرحلة الطفولة. یمكن للصور األخرى من داء متأخر من مرحلة الرضاع، ال ی
 والبلوغ أن تظھر في شكل صعوبة الكالم، ونوبات، باإلضافة إلى تغیرات في السلوك والشخصیة.

 
 ؟MLDما مدى شیوع اإلصابة بداء 

 فرد. 160000إلى  40000من كل  1اضطرابًا نادًرا؛ إذ یقدر أنھ یصیب  MLDیُعتبر 
 

ث داء   ؟MLDكیف یُورَّ
ث داء     وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیة.من خالل نمط  MLDیُورَّ

 
 ھل یوجد لھ عالج؟

كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج  . وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 
 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.

 
 العالج

 . بزراعة نخاع العظامحالیًا  MLDیُعالج بعض األشخاص المصابین بداء 
  

 التجارب السریریة
  .MLDلداء  والعالج الجیني التجریبيالتجریبي  العالج اإلنزیمي التعویضيالتي تدرس  التجارب السریریةلالطالع على  ھناانقر 

 
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 )MLD(داء  MedlinePlusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )MLD(داء  )National Organization for Rare Disordersالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 Cure MLDمؤسسة  •
 MLDمؤسسة داء  •
 s Hope’Hunterمؤسسة  •
•  United Leukodystrophy Foundation 

 
  المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Metachromatic+Leukodystrophy&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Metachromatic+Leukodystrophy&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/metachromatic-leukodystrophy/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/metachromatic-leukodystrophy/
https://rarediseases.org/rare-diseases/metachromatic-leukodystrophy/
https://rarediseases.org/rare-diseases/metachromatic-leukodystrophy/
https://www.curemld.com/
https://www.curemld.com/
https://mldfoundation.org/
https://mldfoundation.org/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/metachromatic-leukodystrophy/
https://www.huntershope.org/family-care/leukodystrophies/metachromatic-leukodystrophy/
https://ulf.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )، المسمى أیًضا متالزمة ھنترMPS IIداء عدید السكارید المخاطي من النوع الثاني (
 

من  MPS IIاضطرابًا نادًرا تتراكم فیھ جزیئات السكر المعقدة في أجزاء كثیرة من الجسم. وعادةً ما یعاني األفراد المصابون بـداء  MPS IIیُعتبر داء 
 إعاقات في النمو، ومظھر وجھ ممیز، ومشكالت صحیة شدیدة. وبدون الحصول على عالج، ال یبقى األطفال المصابون بالصورة الشدیدة من داء 

MPS II .على قید الحیاة 
  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

سلفاتاز،  2الجسم لتكوین إنزیم إیدورونات IDS. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین MPS IIفي ظھور داء  IDSتتسبب طفرات في الجین 
، تتراكم MPS IIخاص المصابین بداء ). في األشGAGsوھو إنزیم یفكك جزیئات السكر الكبیرة المعروفة باسم الغلیكوز أمینوغلیكانات (

 في الكبد، والطحال، والقلب، والھیكل العظمي، والجلد، والرئتین، والدماغ؛ ما یؤدي إلى ظھور أعراض ھذا الداء. GAGsجزیئات 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
فلدیھم مالمح وجھ ممیزة "غلیظة"، ویعانون من  خالل فترة الرضاعة، MPS IIعادة ما یُشخص األشخاص المصابون بالصورة األشد من داء 

د ضیق المجرى الھوائي، وتضخم الكبد والطحال، والفتق السري أو اإلربي، وقصر القامة، والطفح الجلدي الممیز لھذا الداء، ومرض العظام. ق
االضطرابات السلوكیة. أما األشخاص یعانون أیًضا من ضعف البصر، وفقدان السمع، وأمراض الرئة، وأمراض القلب، وإعاقات النمو، و

 ، فقد یتفاقم الداء لدیھم بشكل أبطأ.MPS IIالمصابون بالصورة األخف من داء 
 

 ؟MPS IIما مدى شیوع اإلصابة بداء 
 ذكر. 170000إلى  100000من كل  1اضطرابًا نادًرا للغایة؛ إذ یُقدر أنھ یصیب  MPS IIیُعتبر داء 

 
ث داء    ؟ MPS IIكیف یُورَّ

ث داء     .Xوراثة الصفة المتنحیة المرتبطة بالكروموسوم من خالل نمط  MPS IIیُورَّ
 

 ھل یوجد لھ عالج؟
. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 

 الصحیة المختص بك.باالشتراك مع مقدم الرعایة 
 

  العالج
 ، غیر أنھ ال یعالج السمات العصبیة للداء. MPS IIیحّسن بعض أعراض داء  FDAیوجد عالج إنزیمي تعویضي معتمد من             
  

 MPS IIلالطالع على مزید من المعلومات حول عالج داء  ھناانقر 
 

 السریریةالتجارب 
  .MPSIIلداء  والعالج الجیني التجریبيالتجریبي  العالج اإلنزیمي التعویضيالتي تدرس  التجارب السریریةلالطالع على  ھناانقر             

 
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 )II-MPS(داء  Medline Plusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )II-MPS) (داء National Organization for Rare Disordersالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
   MPSالجمعیة الوطنیة لداء  •

 المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elaprase.com/
https://www.elaprase.com/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+II+%28MPS+II%29&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+II+%28MPS+II%29&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-ii/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-ii/
https://rarediseases.org/rare-diseases/mucopolysaccharidosis-type-ii-2/
https://rarediseases.org/rare-diseases/mucopolysaccharidosis-type-ii-2/
https://mpssociety.org/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 المسمى أیًضا متالزمة سانفیلیبو من النوع الثالث "ب")، MPS IIIBداء عدید السكارید المخاطي من النوع الثالث "ب" (
 

اضطرابًا نادًرا تتراكم فیھ جزیئات السكر المعقدة في الدماغ؛ ما یتسبب في إعاقات نمو شدیدة، ومشكالت سلوكیة تمیل إلى التفاقم  MPS IIIBیُعتبر 
 بمرور الوقت. 

  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

الجسم لتكوین إنزیم ألفا إن  NAGLU. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین MPS IIIBفي ظھور داء  NAGLUتتسبب طفرات في الجین 
). وفي األشخاص المصابین GAGsأسیتیل غلوكوزامینیداز، وھو إنزیم یفكك جزیئات السكر الكبیرة المعروفة باسم الغلیكوز أمینوغلیكانات (

 في الدماغ والحبل الشوكي. GAGs، تتراكم جزیئات MPS IIIBبداء 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
خالل األعوام السابقة لمرحلة المدرسة. وتشمل السمات الشائعة لھذا الداء تأخر الكالم،  MPS IIIBعادة ما یُشخص األطفال المصابون بداء 

 MPS IIIBلتوحد، والنوبات، وقد یفقد األطفال المصابون بداء والمشكالت السلوكیة، ومشكالت النوم، واإلعاقة الذھنیة. قد تظھر أیًضا سمات ا
مالمح الوجھ الغلیظة نوًعا ما،  MPS IIIBتدریجیًا بعض المھارات الحركیة مع تقدمھم في السن. وتظھر على بعض األطفال المصابین بداء 

 ویعانون من تضخم الكبد، وفقدان البصر والسمع، والفتق السري أو اإلربي. 
 

  ى شیوع اإلصابة بھ؟ما مد
 فرد.  70000من كل  1اضطرابًا نادًرا؛ إذ یُقدر أنھ یصیب أقل من  MPS IIIBیُعتبر 

 
ث داء    ؟ MPS IIIbكیف یُورَّ

ث داء   . وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةمن خالل نمط  MPS IIIBیُورَّ
 

 ھل یوجد لھ عالج؟
. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 

 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.
 

  العالج
 . MPS IIIBلداء  FDAال یوجد حالیًا عالج معتمد من 

 
 التجارب السریریة

 .MPS IIIBالتجریبي لداء  والعالج الجینيالتجریبي  العالج اإلنزیمي التعویضيالتي تدرس  التجارب السریریةلالطالع على  ھناانقر 
 

 المعلومات اإلضافیة والدعم
 )IIIB-MPS(داء  Medline Plusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )IIIB-MPS) (داء National Organization for Rare Disordersالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 MPSیة الوطنیة لداء الجمع •
  Cure Sanfilippo Foundationمؤسسة  •

 
 المصدر
 Medline Plusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+IIIB&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+IIIB&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iii/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iii/
https://rarediseases.org/rare-diseases/mucopolysaccharidosis-type-iii/
https://mpssociety.org/
https://mpssociety.org/
https://curesanfilippofoundation.org/
https://curesanfilippofoundation.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )، المسمى أیًضا متالزمة موركیو من النوع الرابع "أ"MPS IVAداء عدید السكارید المخاطي من النوع الرابع "أ" (
 

اضطرابًا نادًرا تتراكم فیھ جزیئات السكر المعقدة بشكل رئیسي في الھیكل العظمي؛ ما یتسبب في داء عظمي تفاقمي، وقصر القامة،  MPS IVAیُعتبر 
 وتشوھات أخرى في الھیكل العظمي.

  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

الجسم لتكوین إنزیم إن أسیتیل GALNSالجین . في األحوال الطبیعیة، یوّجھ MPS IVAفي ظھور داء  GALNSتتسبب طفرات في الجین 
). في األشخاص المصابین GAGsسلفاتاز، وھو إنزیم یفكك جزیئات السكر الكبیرة المعروفة باسم الغلیكوز أمینوغلیكانات ( 6غاالكتوزامین 

 في العظام بشكل أساسي.  GAGs، تتراكم جزیئات MPS IVAبداء 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
أثناء مرحلة الرضاع بسبب الداء العظمي، الذي یسبب عادة تشوھات في العمود الفقري والمفاصل وقصر  MPS IVAما یُشخص داء عادة 

أیًضا من أمراض القلب، وإعتام في قرنیة العین، وتضخم بسیط في الكبد، وضیق  MPS IVAالقامة. ویعاني بعض األطفال المصابین بداء 
عادة في مستوى الذكاء. قد یبقى أولئك الذین یعانون من  MPS IVAلسري أو اإلربي، وفقدان السمع. ال یؤثر داء المجرى الھوائي، والفتق ا

 أعراض شدیدة على قید الحیاة حتى أواخر مرحلة الطفولة أو حتى بلوغھم مرحلة المراھقة فقط، أما أولئك الذین یعانون من أعراض أخف، فقد
 لة البلوغ. یبقون على قید الحیاة حتى مرح

 
   ؟MPS IVAما مدى شیوع اإلصابة بداء 

 فرد.  300000إلى  200000من كل  1اضطرابًا نادًرا بشدة؛ إذ یُقدر أنھ یصیب  MPS IVیُعتبر داء 
 

ث داء   ؟ MPS IVAكیف یُورَّ
ث داء   . وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةمن خالل نمط  MPS IVAیُورَّ

 
 ھل یوجد لھ عالج؟

. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 
 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.

 
  العالج
 .MPS IVAلداء  FDAمعتمد من  عالج إنزیمي تعویضيیوجد 

 

 MPS IVAلالطالع على مزید من المعلومات حول عالج داء  ھناانقر 
 

 التجارب السریریة
 MPS IVAجدیدة لداء  تجارب سریریةلالطالع على ما إذا كانت ھناك أي  ھناانقر 

  
 اإلضافیة والدعم المعلومات

 )IVA-MPS(داء  Medline Plusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )IVA-MPS) (داء National Organization for Rare Disordersالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
  MPSالجمعیة الوطنیة لداء  •

 
 المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biomarin.com/our-treatments/products/vimizim/
https://www.biomarin.com/our-treatments/products/vimizim/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+IVA&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+IVA&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iv/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-iv/
https://rarediseases.org/rare-diseases/morquio-syndrome/
https://rarediseases.org/rare-diseases/morquio-syndrome/
https://mpssociety.org/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )، المسمى أیًضا متالزمة ماروتو الميMPS VIداء عدید السكارید المخاطي من النوع السادس (
 

مظھر  MPS VIاضطرابًا نادًرا تتراكم فیھ جزیئات السكر المعقدة في أجزاء كثیرة من الجسم. عادة ما یكون لألفراد المصابین بداء  MPS VIیُعتبر داء 
بون بداء ممیز ویؤثر المرض في أجزاء كثیرة من الجسم، ویتضمن تغیرات قد تھدد الحیاة في القلب والمجرى الھوائي. وعادة ما یتمتع األشخاص المصا

MPS VI  بمستوى ذكاء طبیعي. وبدون الحصول على عالج، ال یبقى األطفال المصابون بالصورة الشدیدة من داءMPSVI  على قید الحیاة لحین بلوغ
 مرحلة البلوغ.

  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

الجسم لتكوین إنزیم أریل سلفاتاز ب،  ARSB. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین MPS VIفي ظھور داء  ARSBتتسبب طفرات في الجین 
، تتراكم MPS VI). في األشخاص المصابین بداء GAGsوھو إنزیم یفكك جزیئات السكر الكبیرة المعروفة باسم الغلیكوز أمینوغلیكانات (

 في مختلف أنسجة الجسم.  GAGsجزیئات 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
خالل أوائل فترة الطفولة. وعادة ما یعانون من أمراض العظام،  MPS IIصورة األكثر شدة من داء عادة ما یُشخص األطفال المصابون بال

وقصر القامة، وتشوھات المفاصل، ومالمح الوجھ "الغلیظة" وتضخم في حجم الكبد والطحال. وقد أیًضا من ضیق المجرى الھوائي، والفتق 
في مستوى الذكاء. قد یبقى أولئك الذین یعانون من  MPS VIاض القلب. ال یؤثر داء السري أو اإلربي، وضعف البصر، وفقدان السمع، وأمر

أعراض شدیدة على قید الحیاة حتى أواخر مرحلة الطفولة أو حتى بلوغھم مرحلة المراھقة فقط، أما أولئك الذین یعانون من أعراض أخف فقد 
 یبقون على قید الحیاة حتى مرحلة البلوغ. 

 
  ؟MPS VIصابة بداء ما مدى شیوع اإل

 فرد.  600000إلى  250000من كل  1اضطرابًا نادًرا بشدة؛ إذ یُقدر أنھ یصیب  MPS VIیُعتبر داء 
 

ث داء   ؟ MPS IVAكیف یُورَّ
ث داء   . وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةمن خالل نمط  MPS VIیُورَّ

 
 ھل یوجد لھ عالج؟

. وینبغي دائًما اتخاذ القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج 2020نوفمبر  ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من
 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.

 
  العالج

 .MPS VIلداء  FDAیوجد عالج إنزیمي تعویضي معتمد من 
 

 .MPS VIلالطالع على مزید من المعلومات حول عالج داء  ھناانقر 
 

 التجارب السریریة
 . MPSVIتجریبیة لداء  تجارب سریریةلالطالع على ما إذا كانت ھناك أي  ھناانقر 

 
 اإلضافیة والدعم المعلومات

 )VI-MPS(داء  Medline Plusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )VI-National Organization for Rare Disorders) (MPSالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 MPSالجمعیة الوطنیة لداء  •

 
 المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biomarin.com/our-treatments/products/naglazyme-galsulfase-for-mps-vi/
https://www.biomarin.com/our-treatments/products/naglazyme-galsulfase-for-mps-vi/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+VI&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+VI&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vi/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vi/
https://rarediseases.org/rare-diseases/maroteaux-lamy-syndrome/
https://rarediseases.org/rare-diseases/maroteaux-lamy-syndrome/
https://mpssociety.org/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/
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 )، المسمى أیًضا متالزمة ساليMPS VIIداء عدید السكارید المخاطي من النوع السابع (
 

 MPS VIاضطرابًا نادًرا تتراكم فیھ جزیئات السكر المعقدة في أجزاء كثیرة من الجسم. عادة ما یكون لألفراد المصابین بداء  MPS VIIیُعتبر داء 
د المصابین مظھر ممیز ویؤثر المرض في أجزاء كثیرة من الجسم، ویتضمن تغیرات قد تھدد الحیاة في القلب والمجرى الھوائي. ویعاني العدید من األفرا

 من بعض اإلعاقة الذھنیة.  MPS VIIء بـدا
  
  وظیفة الجینات واإلنزیمات: 

الجسم لتكوین إنزیم بیتا  ARSB. في األحوال الطبیعیة، یوّجھ الجین MPS VIIفي ظھور داء  GUSBتتسبب طفرات في الجین 
). في األشخاص المصابین بداء GAGsانات (غلوكورونیداز، وھو إنزیم یفكك جزیئات السكر الكبیرة المعروفة باسم الغلیكوز أمینوغلیك

MPS IVA تتراكم جزیئات ،GAGs .في مختلف أنسجة الجسم 
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
من زیادة السوائل في الجسم، وعادة ما یتوفون بعد الوالدة بفترة وجیزة. وتظھر على  MPS VIIیعاني الرضع المصابون بأشد صور داء 

األعراض أثناء مرحلة الطفولة المبكرة، التي قد تشمل مالمح الوجھ الغلیظة، وتضخم الكبد  MPS VIIاألطفال اآلخرین المصابین بداء 
مة، وأمراض العظام. قد یعانون أیًضا من ضیق المجرى الھوائي، وضعف والطحال، وأمراض القلب، والفتق السري أو اإلربي، وقصر القا
أیًضا من إعاقات في النمو، على الرغم من أن بعضھم یتمتع  MPS VIIالبصر، وفقدان السمع. ویعاني العدید من األفراد المصابین بداء 

 بمستوى ذكاء طبیعي نسبیًا. 
 

  ؟MPS VIIما مدى شیوع اإلصابة بداء 
 فرد.  250000من كل  1؛ إذ یقدر أنھ یؤثر في MPSمن أندر أنواع  MPS VIIیُعتبر 

  
ث داء    ؟MPS VIIكیف یُورَّ

ث داء   . وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةمن خالل نمط  MPS VIIیُورَّ
 

 ھل یوجد لھ عالج؟
القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج . وینبغي دائًما اتخاذ 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 

 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.
 

  العالج
 . MPS VIIلداء  FDAمعتمد من  عالج إنزیمي تعویضيیوجد  

 

 MPS VIIلالطالع على مزید من المعلومات حول عالج داء  ھناانقر 
 

 التجارب السریریة
  MPSVIIتجریبیة لداء  تجارب سریریةلالطالع على ما إذا كانت ھناك أي  ھناانقر 

 
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 )VII-MPS(داء  Medline Plusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )VII-MPS) (داء National Organization for Rare Disordersالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 MPSالجمعیة الوطنیة لداء  •

 
 المصدر
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mepsevii.com/hcp/
https://www.mepsevii.com/hcp/
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+VII&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Mucopolysaccharidosis+Type+VII&term=&cntry=&state=&city=&dist=&Search=Search&recrs=a&recrs=b&recrs=d&recrs=f&type=Intr
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vii/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/mucopolysaccharidosis-type-vii/
https://rarediseases.org/rare-diseases/sly-syndrome/
https://rarediseases.org/rare-diseases/sly-syndrome/
https://mpssociety.org/
https://mpssociety.org/
https://medlineplus.gov/genetics/


 16من  15الصفحة 
 

 )NPCداء نیمان بیك من النوع "ج" (
 

من  NPCیعاني معظم األشخاص المصابین بداء  اضطرابًا نادًرا یسبب تراكم الكولیسترول والمواد الدھنیة األخرى في أجزاء من الجسم. NPCیعتبر 
أیًضا في اإلصابة  NPCداء عصبي قد یشمل تأخًرا تفاقمی�ا في النمو، ومشیة غیر متزنة، ونوبات، وصعوبات في البلع، وأعراض نفسیة. قد یتسبب 

 راض الكبد والرئة.بأم
  

 وظیفة الجینات واإلنزیمات: 
على التوالي). في األحوال الطبیعیة، یوّجھ  2وج 1(النوعین ج NPCفي ظھور داء  NPC2أو الجین  NPC1تتسبب الطفرات في الجین 

، وھي بروتینات NPC 2وناقل الكولیسترول داخل الخالیا  NPC 1الجسم لتكوین ناقل الكولیسترول داخل الخالیا  NPC2و NPC1الجینان 
، یتراكم الكولیسترول والدھون األخرى بشكل NPCتساعد على نقل الكولیسترول والدھون األخرى داخل الخالیا. في األشخاص المصابین بداء 

 .غیر طبیعي في الكبد والطحال، والدماغ؛ ما یؤدي إلى ظھور العالمات واألعراض السریریة
 

 معلومات إضافیة حول األعراض: 
شلل الَحملَقَة العمودیة، وتضخًما في حجم الكبد  NPCقد یختلف من شخص إلى آخر، تشمل السمات الشائعة لداء  NPCوبالرغم من أن داء 

من مشكالت في التنسیق، والكالم، والبلع، واإلعاقة الذھنیة، والخرف،  NPCوالطحال. بمرور الوقت، قد یعاني األفراد المصابون بداء 
من مرحلة الرضاع حتى البلوغ، ویعتمد البقاء على قید الحیاة  NPCوالنوبات، وأمراض الكبد، وأمراض الرئة. یمكن أن تظھر عالمات داء 

 على شدة األعراض ووقت ظھورھا. 
 

 ؟NPCما مدى شیوع اإلصابة بداء 
 فرد.  150000من كل  1اضطرابًا نادًرا للغایة؛ إذ یقدر أنھ یؤثر في  NPCیُعتبر داء 

 
ث داء   ؟ NPCكیف یُورَّ

ث داء   . وراثة الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیةمن خالل نمط  NPCیُورَّ
 

 ھل یوجد لھ عالج؟
القرارات حول ما إن كان سیتم عالج ھذه الحالة، ومتى، وكیف ستعالج . وینبغي دائًما اتخاذ 2020ھذه المعلومات ساریة اعتباًرا من نوفمبر 

 باالشتراك مع مقدم الرعایة الصحیة المختص بك.
 

  العالج
 NPCلداء  FDAال یوجد حالیًا عالج معتمد من  
  

 التجارب السریریة
 ، التي تدرس العدید من األسالیب العالجیة.NPCلداء  التجارب السریریةلالطالع على مزید من المعلومات حول  ھناانقر 

  
 المعلومات اإلضافیة والدعم

 )NPC(داء  Medline Plusوالموقع اإللكتروني  Genetics Home Referenceالموقع اإللكتروني المرجعي  •
 )NPC) (داء National Organization for Rare Disordersالمنظمة الوطنیة لألمراض النادرة ( •
 Firefly Fundمنظمة  •
 )iemann Pick Disease FoundationNational Nالمؤسسة الوطنیة لداء نیمان بیك ( •
 )Ara Parseghian Medical Research Fundصندوق آرا بارسیجیان لألبحاث الطبیة ( •

 المصدر 
 MedlinePlusوالموقع اإللكتروني   Genetics Home Reference(GHR)الموقع اإللكتروني المرجعي  •

 

 

 

 

 

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=&cond=Niemann+Pick+C&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://clinicaltrials.gov/ct2/results?recrs=&cond=Niemann+Pick+C&term=&cntry=&state=&city=&dist=
https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/
https://medlineplus.gov/genetics/condition/niemann-pick-disease/
https://rarediseases.org/rare-diseases/niemann-pick-disease-type-c/
https://rarediseases.org/rare-diseases/niemann-pick-disease-type-c/
https://fireflyfund.org/
https://fireflyfund.org/
https://nnpdf.org/
https://nnpdf.org/
https://parseghianfund.nd.edu/
https://parseghianfund.nd.edu/
https://medlineplus.gov/genetics/
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Term Defitions 

  
ث نسخة من كل جین من كال الوالدین: الصفة الصبغیة الجسدیة المتنحیة وراثة الصفة الصبغیة  وتعني .لمعظم الجینات في جسم اإلنسان نسختان؛ إذ تُورَّ

  .تؤثر في كیفیة أداء الجین لوظیفتھ؛ ما قد یؤدي إلى أعراض المرض") طفرات("نسختي أحد الجینات بتشوھات  كلتاإصابة  الجسدیة المتنحیة
 )https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/inheritancepatterns(رابط إلى 

  
الذكور كروموسوم  ولدى معظم .Xفي الجینات الموجودة على الكروموسوم ") طفرات("التي تنشأ نتیجة لتشوھات  Xالمرتبطة بالكروموسوم االضطرابات 

X  واحد وكروموسومY  واحد)XY .( ونظًرا ألن لدیھم كروموسومX  واحًدا فقط، فسیؤدي حدوث طفرة في الجین المسبب للمرض على الكروموسومX  إلى
؛ لذا فتُعاَدل الطفرة في الجین المسبب للمرض على أحد )XXأي ( Xومن ناحیة أخرى، لدى معظم اإلناث كروموسوما  .ظھور أعراض المرض

ومن ثّم، فبوجھ عام تزداد احتماالت ظھور أعراض المرض على الذكور . اآلخر X بالنسخة السلیمة من الجین الموجود على الكروموسوم Xالكروموسومین 
  .Xعن احتماالت ظھورھا على اإلناث فیما یتعلق باالضطرابات المرتبطة بالكروموسوم 

 
ویجب أن تثبت التجربة السریریة التي تدرس عقاًرا تجریبیًا جدیًدا أنھ آمن وفعال حتى تعتمده إدارة  .ھي دراسات بحثیة تختبر تدخالً محدًدا التجارب السریریة

  ).Food and Drug Administration, FDA(الغذاء والدواء األمریكیة 
  

لبًا ما تُعطى العالجات اإلنزیمیة التعویضیة وغا. ویتضمن تعویض إنزیم معین ال یؤدي وظیفتھ بالشكل السلیم نتیجة مرض معین العالج اإلنزیمي التعویضي
  .عن طریق الورید، غیر أنھ یتم توصیل بعضھا مباشرة إلى الجھاز العصبي المركزي

 
عن  وغالبًا ما تُعطى عالجات الحد من ركیزة التفاعل. ھو سبیل لتقلیل التراكم السام لركیزة التفاعل عن طریق منع تكوینھا عالج الحد من ركیزة التفاعل

  .طریق الفم
 

وتعمل بعض العالجات الجینیة األحدث عن طریق  .ھو وسیلة الستبدال جین مشّوه مسبب للمرض بنسخة جین سلیم یؤدي وظیفتھ بشكل سلیم العالج الجیني
نسبیًا في الطب، فال تزال العدید من ونظًرا ألن العالج الجیني یعتبر من المجاالت الجدیدة . تعطیل الجین الطافر باعتبارھا وسیلة لتقلیل مظاھر المرض

  .العالجات الجینیة قید البحث السریري
  

ھو وسیلة لعالج اضطرابات معینة باستخدام األدویة التي تدعم أو تساعد في استقرار تركیب البروتین المشّوه، ما یمّكنھ من  عالج بروتینات الشابرون الدوائي
  .أداء وظیفتھ بشكل أفضل

  
  .ھو إجراء طبي الستبدال نخاع عظام الشخص في محاولة لعالج بعض األمراض النادرة التي تھدد الحیاة العظامزراعة نخاع 

 

 

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/inheritancepatterns

