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الملخص
تساهم التنوعات الوراثية في اختالف األفراد باستجابتهم لألدوية .وقد أسهم التقدم في التقنيات الجزيئية بالكشف عن مدى اختالف المجتمعات في
الجينات المؤثرة على األدوية .وسرعان ما تطور فرعٌ جديدٌ من العلوم يعرف بالوراثة الدوائية المجتمعية ،والذي يعنى بالكشف عن التنوعات
الوراثية الخاصة بمجتمعٍ معين ،والتي يمكن توظيفها فيما يعرف بالطب الدقيق.
ت فقط .لذلك هنالك حاجةٌ ماسّةٌ
ت في مجال الوراثة الدوائية في اإلمارات العربية المتحدة ،لتشمل بضع جينا ٍ
لم تُجر من قبل سوى بضع دراسا ٍ
لتقييم مدى التنوع في الجينات المؤثرة على األدوية ،وال سيما الها ّمة منها ،وتقييم أهمية تطبيق فحوص الوراثة الدوائية في المجتمع اإلماراتي.
في هذا البحث ،تم تحديد مجموعة التبدالت الوراثية ،واألنماط الفردانية " ،"haplotypesواألليالت النجمية " ،"star allelesواألنماط
مواطن إماراتي سليم .تم الكشف عن  1234تبدل وراثي ،كان %63
جين من الجينات الدوائية ،لدى مئة
ٍ
المزدوجة " ،"diplotypesفي مئة ٍ
منها نادراً ،و %30منها جديداً ،في حين أن  141تبدل وراثي كان جديداً وباآلن ذاته توقعت الوسائل المعتمدة على الحاسوب ""in silico tools
تأثير مخربٌ على البروتين الناتج عن الجين .فيما أوضحت فلترة التبدالت الجينية بنا ًء على تأثيرها السريري أن هناك  20تبدالً
أن يكون له
ٌ
ت سريرية ذات مصداقية عالية .وفي خطوة فلترة أخرى للتبدالت الوراثية ،تمت مراجعة توصيات
وراثياً ،و 22نمطا ً مزدوجا ً يرتبطون بمالحظا ٍ
لجنة تطبيق الوراثة الدوائية سريريا ً " "CPICليتضح أن  %93من المشاركين األصحاء في هذه المجموعة يحملون تبدالً وراثيا ً واحداً على
األقل ،يجعل حامله مؤهالً لتغيير جرعة دواء ما أو استبداله بدواء آخر ،وكانت معظم تلك المالحظات تتعلق بأدوية القلب واألوعية الدموية.
في المجموعة الثانية ،تم استعراض تأثير التبدالت الجينية في جين  VKORC1على جرعة الوارفرين لدى  90مريضا ً يتلقون الوارفرين .وقد
أظهر نموذج إحصائي مرتكز على كل من التبدل الوراثي  rs9923231و rs61742245وعمر المريض أن له القدرة على توقع جرعة
الوارفرين المناسبة للمريض بمصداقية عالية .عالوةً على ذلك ،أظ هرت األنماط الفردانية المتكونة من التبدالت الوراثية الشائعة في المجتمع
المدروس مصداقيةً أعلى في توقع جرعة الوارفرين ،مقارنةً باألنماط الفردانية المشتقة من مجتمعات أخرى.
في المجموعة الثالثة المؤلفة من  66طفالً مصابا ً بسرطان الدم اللمفاوي الحاد ،تم الكشف عن معدالت مرتفعة لآلثار الجانبية لألدوية المستخدمة،
ت أخرى .كما تم انتقاء كل من الحاجة
وعُرضت التفاوتات المسجلة في الجرعات المحتملة من األدوية الكيميائية الفموية ،وجرت مقارنتها بمجتمعا ٍ
لالستشفاء ،ونوبات الحمى المترافقة بنقص العدالت ،كمثالين عن شدة وطأة تباين الجرعات وآثاراها الجانبية أثناء العالج الكيميائي .لم تُجر على
هذه المجموعة سوى بضعة فحوص وراثية لكل من جين  TPMTو  ،NUDT15غير أنها ،رغم قلة عددها ،تمكنت من إيضاح كفاءة هذه
المقاربة.
أخيراً ،تم استعراض اآلثار الجانبية الناتجة عن معالجة  77امرأة مصابة بسرطان الثدي .وقد أوضحت هذه المجموعة بضعا ً من نقاط الضعف
في تسجيل اآلثار الجانبية لألدوية ،والغياب التام ألي فحوص وراثة دوائية.
سلطنا الضوء في هذا البحث على مجموعة من الجينات المقترحة لدراسات الوراثة الدوائية ،وتنوعاتها الخاصة بالمجتمع المدروس ،وبعض
االرتباطات الوراثية-الدوائية ،عالوةً على التطبيقات المحتملة للوراثة الدوائية في اإلمارات العربية المتحدة .كما سعينا إلى فتح آفاق جديدة نحو
فرص البحوث المستقبلية ،وعرضها أمام الوسط العلمي.
كلمات البحث الرئيسية :الوراثة الدوائية ،مجتمع اإلمارات العربية المتحدة ،األمراض القلبية الوعائية ،الوارفرين ،الوراثة الدوائية في السرطان،
اآلثار الجانبية لألدوية

