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ما املقصود بنقص األرجينازARG1-D( -1(؟

نقص األرجيناز-1 )أو اختصاًرا ARG1-D( هو واحد من االضطرابات الثامنية التي تُصيب دورة 

 اليوريا )UCD(. وهو اضطراب أييض ورايث يصيب األطفال واملراهقني والبالغني، وقد يؤثر

تأثرًيا بالًغا عىل صحة املريض مبرور الوقت.

حقائق رسيعة عن نقص األرجيناز-1 

ينتج بسبب عدم قدرة الجسم عىل تفكيك األرجينني  •
يؤثر ارتفاع مستويات األرجينني عىل قدرة الشخص عىل أداء املهام املختلفة  •

•  تظهر األعراض عادة يف عمر يرتاوح بني 2 إىل 4 سنوات وتستمر حتى سن الرشد
من املمكن أن تظهر األعراض بعد البلوغ يف حاالت نادرة  •

ولكنك لست وحدك. يتألف املجتمع املعني بنقص األرجيناز-1 من املرىض 

ومقدمي الرعاية واألطباء وفريق التمريض. 

 هل أنت مقدم رعاية

 لشخص مصاب

بنقص األرجيناز-1؟

  تواصل معنا عىل عنوان الربيد اإللكرتوين 

  advocacy@aegleabio.com
إلخبارنا بقصتك.

 نقص األرجيناز-1 
حالة نادرة
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نقص األرجيناز-1 هو نوع مختلف من اضطرابات دورة اليوريا

يختلف نقص األرجيناز-1 عن اضطرابات دورة اليوريا األخرى ألنه يتميز بوجود مستويات عالية 

من األرجينني يف البالزما. قد تكون هذه املستويات العالية من األرجينني سامة ومن املعروف 

أنها تتسبب يف أعراض خطرية ومرهقة، مثل:

التصلب العضيل )تشنج(  •
تأخر مراحل النمو املهمة  •

تأخر يف النمو العقيل  •
نوبات تشنج  •

 يصل األرجينني إىل مستويات غري

 صحية عند اإلصابة بنقص

األرجيناز-1
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تظهر األعراض عادة يف 

عمر يرتاوح بني 2 إىل 

4 سنوات وتستمر

تأخر يف التشخيص

5 أعوام4 أعوام3 أعوامعامانعام واحد

ما يقرب من %40 من املرىض

ما يقرب من %25 من املرىض

كيف يُشخص نقص األرجيناز-1؟

تحليل الدم للكشف عن األحامض األمينية التي تُظهر مستويات األرجينني   •
االختبار الورايث  •

فحوص حديثي الوالدة يف بعض الواليات، مع قصورها وعدم دقتها  •

نظًرا لقصور فحوصات حديثي الوالدة وعدم دقتها، قد ال يُكتشف نقص األرجيناز-1 بها. وعندما يحدث 

ذلك، قد يُشخص املرىض تشخيًصا خاطئًا عىل أنهم مصابون بأمراض أخرى، مثل الشلل الدماغي أو 

الشلل السفيل التشنجي الورايث.

 إجراء الفحوص للكشف عن نقص األرجيناز-1 بسيط وسهل وميكن أن يساعد طفلك عىل الحصول

 عىل العالج الذي يحتاج إليه. اسأل الطبيب املتابع لطفلك عن االختبار إذا ظهرت عىل الطفل

أعراض نقص األرجيناز1-.

الكشف املبكر أمر بالغ األهمية. بالنسبة للبعض، قد يستمر تأخر التشخيص ملدة عامني أو أكرث.
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* تختلف مقدار حصة الربوتني باختالف العمر والوزن.

حصة الربوتني اليومية
التي يويص بها الطبيب

حصة الربوتني اليومية
التي يويص بها الطبيب

40-4 جم/يوم*53-10 جم/يوم*

 ما يقرب من

 25-60%

بروتني أقل

التغلب عىلنقص األرجيناز-1 

تتضمن الرعاية املعيارية الحالية لنقص األرجيناز-1 الحد من تناول الربوتني الغذايئ، وتناول املكمالت الغذائية، 

وغريها من األدوية. عىل الرغم من عدم وجود عالجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء األمريكية تستهدف 

السبب الكامن لإلصابة بنقص األرجيناز-1، قد يصف األطباء عالجات أخرى للمساعدة يف التغلب عىل أعراض 

املرض. وحاليًا، هناك الكثري من عالجات نقص األرجيناز1- التي تخضع للبحث والتطوير.  

الحد من تناول الربوتني قدرته عىل تقليل مستويات األرجينني إىل املستويات الطبيعية محدودة

ويرجع ذلك إىل كل من صعوبة االلتزام بالنظام الغذايئ وكذلك حقيقة أن القيود الغذائية ال تؤثر عىل األرجينني 

الذي ينتجه الجسم بشكل طبيعي. وإذا كنت بحاجة إىل االلتزام بنظام غذايئ محدود الربوتني، ففكر يف االستعانة 

باختصايص تغذية للحصول عىل مشورته.

التعايش مع نقص األرجيناز-1

ميثل نقص األرجيناز-1 تحديًا للمرىض ومقدمي الرعاية، وذلك بسبب:

زيادة األعراض واملضاعفات سوًءا مع مرور الوقت  •
اإلصابة بتصلب عضيل يؤثر عىل القدرة عىل امليش  •

ظهور مشكالت يف مهارات الرتكيز واللغة  •
صعوبة يف أداء األنشطة اليومية  •

نظًرا للصعوبة التي يواجهها مريض نقص األرجيناز-1 يف أداء املهام اليومية البسيطة، فقد يجد مشكلة 

يف العناية بنفسه وقد يحتاج إىل مقدم للرعاية. ومع تدهور الحالة، يصبح بعض املرىض غري قادرين عىل 

التحدث أو القراءة. 



 نرغب يف معرفة@

املزيد منك

 تحدث مع الطبيب املتابع للحالة 

بشأن نقص األرجيناز-1

احرص عىل مناقشة خيارات العالج مع الطبيب املتابع لحالة الشخص العزيز عليك، سواء كان التشخيص حديثًا 

أو قدميًا. ومن الرضوري أن تعرف أيًضا أنه عىل الرغم من ندرة هذا االضطراب، فهناك آخرون يف املجتمع 

املعني بنقص األرجيناز-1 ميكنك التعلم منهم. يُشخص نقص األرجيناز-1 عادة باألعراض التالية:

،ARG1Dinfo.com ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

وامأل االستامرة اإللكرتونية.

التصلب العضيل )تشنج(  •

•  تأخر مراحل النمو املهمة

تأخر يف النمو العقيل  •

نوبات تشنج  •

 أنت لست وحدك، ونحن نشجعك عىل إخبارنا بتجربتك يف العيش مع شخص مصاب

 بنقص األرجيناز-1 أو رعايته. يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

advocacy@aegleabio.com إلخبارنا بقصتك. 

ARG1Dinfo.com
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 نقص األرجيناز-1 اضطراب نادر، ولهذا ندرك الحاجة إىل وجود مجتمع من املهتمني به. وبالرغم

 من أن املرىض ومقدمي الرعاية مجموعة صغرية تواجه تحديات صعبة، فإن جهود

البحث مستمرة للتوصل إىل عالج.


