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عيادة

أمراض القلب المتوارثة :لعنة زواج األقارب
في كل شيءّ ،ثمة وراثة.
حتى في القلب ال يسلم
من هذه اآلفة .فسالمته،
بأسباب
كما مرضه ،متع ّلق
ٍ
كثيرة ،منها السبب الوراثي،
المصحوب بسوء الحظ
في بعض األحيان .وفي
إطاللة على هذا الواقع من
"نافذة" المجتمع اللبناني،
يمكن الحديث عن جملة
من األمراض التي تصيب
القلب بسبب العامل الوراثي

أسامة أبو حسن *
حسين اسماعيل **
يصيب العطب القلب ،بسبب الوراثة،
فــي املجتمع اللبناني بما نسبته 3
ّ
إل ــى  .%7ول ـعــل أه ــم أس ـبــاب ارت ـفــاع
تلك املعدالت هو الزواج بني األقارب،
والتي تبلغ نسبتها في لبنان ،%30
م ــع ارت ـ ـفـ ــاع ب ـم ـع ـ ّـدل ال ـض ـع ــف كـلـمــا
اب ـت ـع ــدن ــا عـ ــن امل ــديـ ـن ــة .ف ـف ــي بـعــض
املناطق الريفية ،ترتفع هذه النسبة
لتصل إلــى حــدود  .%60وال يختلف
الحال كثيرًا في املجتمعات العربية
عـمــا ه ــو ف ــي ل ـب ـنــان ،فــامل ـعــدالت الــى
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب
ال ـت ـق ــاع ــس االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي تــأمــن
التوعية والتأمينات الطبية ملعالجة
هذه الحالة.
وي ــأت ــي ف ــي م ـقــدمــة األم ـ ـ ــراض الـتــي
تتسبب بها الوراثة ،أمــراض اعتالل
ّ
ع ـض ــات ال ـق ـلــب ال ـ ــذي ي ـشــكــل عبئًا
على املريض وعائلته .وتنتج هذه،
عـ ـ ـ ــادة ،عـ ــن إعـ ـ ـ ــادة ب ــرم ـج ــة ج ـي ـنـ ّـيــة
خــاطـئــة لوظيفة الـقـلــب ًامليكانيكية
أو ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،م ـس ـ ّـب ـب ــة تـضـخـمــا
أو ت ـ ـمـ ــددًا .وي ـص ـي ــب مـ ــرض عـضـلــة

ال ـق ـلــب ال ـض ـخــامــي (Hypertrophic
 )Cardiomyopathyواح ـ ـدًا م ــن بني
 500والدة .نـ ـسـ ـب ــة ق ـ ــد ت ـت ـع ــداه ــا
م ـج ـت ـم ـعــات ـنــا ،أمـ ــا ال ـس ـب ــب؟ فـطـفــرة
ج ـي ـن ـ ّـي ــة فـ ــي إح ـ ـ ــدى ج ــزيـ ـئ ــات آل ـيــة
ّ
التقلص في خاليا القلب .وغالبًا ،ما
يكون هــوالء املــرضــى على استعداد
أكبر لتسارع القلب واحتمال توقفه
والجلطات الدماغية .من هنا ،تكمن
أهـمـيــة التشخيص املـبـكــر مــن خــال
ّ
اتباع نمط حياتي أمثل عبر الحفاظ
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــوزن وال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـج ـس ــدي
املدروس ،مترافقًا مع املتابعة الطبية
الدقيقة.
ال تتوقف الئحة األم ــراض الوراثية
هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ،فـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــاك أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
"ال ـ ـخـ ــاصـ ــة" ب ــامل ـج ـت ـم ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي،
كـ ـم ــرض خـ ـل ــل الـ ـتـ ـن ـ ّـس ــج ال ـب ـط ـي ـنــي
األيـ ـم ــن (Arrhythmogenic Right
.)Ventricular Dysplaisa ARVD
وفــي هــذا اإلط ــار ،تتحدث الــدراســات
ال ـع ـل ـم ـيــة عـ ــن إصـ ــابـ ــة ط ـف ــل مـ ــن كــل
 5000والدة .وهــو رقــم عــام ،وإن كنا
في لبنان نتوقع انتشاره بمعدالت
أكـ ـث ـ ّـر ،اس ـت ـن ــادًا ل ـع ــدد م ــن ال ـح ــاالت
املشخصة سنويًا .ولهذا ،يبقى األمر
فــي إط ــار ال ـتــوق ـعــات ،ف ــي ظ ــل غـيــاب
اإلحـ ـص ــاءات .أم ــا عــن تـفــاصـيــل هــذا
امل ــرض ،فهو ينجم عــن عيب جيني
ف ــي ج ـس ـي ـمــات ال ــوص ــل ب ــن خــايــا
الـ ـقـ ـل ــب ،م ـت ـس ـب ـبــة ب ــاسـ ـتـ ـب ــدال ه ــذه
ّ
متليفة.
الـخــايــا بــأخــرى دهـنـيــة أو
ويـنـتــج ع ــن ذل ــك ت ـمــدد ف ــي عـضــات
القلب وقـصــور فــي عمله ،على غــرار
مرض الضخامي.
وتتزايد الـيــوم االسـتـشــارات الطبية
املتعلقة بأمراض اضطراب اإليقاع،
وخـصــوصــا تـلــك امل ـتــوارثــة .وتشمل
هـ ـ ـ ــذه أسـ ـ ــاسـ ـ ــا مـ ـ ـت ـ ــازم ـ ــة ك ـ ـيـ ــو تــي
الطويلة ( )LQT syndromeومتالزمة
ب ـ ــروغ ـ ــادا (.)Brugada Syndrome
وي ــرت ـب ــط كــاه ـمــا م ــع ال ـط ـف ــرات في
الـ ـقـ ـن ــوات ال ـجــزي ـئ ـيــة الـ ــازمـ ــة لـنـقــل
الصوديوم داخــل الخاليا العضلية
( .)Sodium Channelsفالجسيمات
غير الوظيفية تزيد من خطر املوت

القلبي املفاجئ .ولـهــذا ،فــإن تحديد
ه ـ ــذه الـ ـطـ ـف ــرات ف ــي األف ـ ـ ـ ــراد يـسـمــح
بمتابعة دقيقة وعالج ّ
سباق ،عندما
ُ
تتضح الحاجة الطبية .ويعتبر هذا
بـمـثــابــة اخـ ـت ــراق ف ــي ع ــاج املــرضــى
املعرضني قبل أن يظهر املرض حتى.
أمـ ــا مـ ــرض ال ـش ــري ــان ال ـت ــا ّج ــي ،فهو
مــن األمـ ــراض امل ـع ـقــدة ،إذ أن ــه يتأثر
ب ـ ـعـ ــوامـ ــل مـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــددة ،م ـ ـثـ ــل ال ـب ـي ـئ ــة
(التدخني) والسلوك (األكل وممارسة
الــريــاضــة) وعــوامــل الـخـطــر (ارت ـفــاع
السكر ومستويات الدهون في الدم)،
ً
ف ـض ــا ع ــن ال ـعــامــل الـ ــوراثـ ــي .وعـلــى
هــذا النحو ،فــإن الجينات هي عامل
واحـ ــد فـقــط ف ــي ه ــذا املـ ــرض وتكمن
ً
عـ ـ ـ ــادة الـ ـطـ ـف ــرات امل ـس ـب ـب ــة فـ ــي آل ـيــة
الـجـســم فــي تنظيم وتـخــزيــن دهــون

يقتصر عدد االختصاصيين في
الغلم الجيني والمسجلين في
نقابة األطباء على  5اشخاص
الــدم .والبرهان على ذلــك ،هو أن أقل
مــن  %10مــن خـطــر الــذبـحــة القلبية
األولـ ـ ـ ــى م ـت ـع ـلــق ب ــأسـ ـب ــاب وراث ـ ـيـ ــة.
وال ـع ــبء الـطـبــي ل ـهــذا املـ ــرض يكمن
ف ــي ال ـس ـل ــوك ال ـش ـخ ـصــي وال ـع ــوام ــل
امل ـت ــراف ـق ــة .وي ـم ـكــن أن تـتـغـيــر حــالــة
امل ـ ــرض ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ع ـنــدمــا تغيب
هذه العوامل .وبعبارة أخرى ،فليس
ً
غريبًا مثال أن تجد هذا املــرض لدى
األقارب املدخنني ،في حني أنه ينعدم
ً
لــدى األق ــارب الــذيــن يتبعون سلوكا
حياتيًا سليمًا.

ضعف القلب ...والتوعية
تـنـعــدم ف ــي أغ ـلــب األح ـ ــوال الـتــوعـيــة
االجـتـمــاعـيــة وبــرامـجـهــا ،خصوصًا
تلك التي تتعلق بالتوعية قبل الزواج
وقبل الحمل وخــالــه .فالفحوصات
الجينية املبكرة املعتمدة حاليًا قبل
الـ ـ ــوالدة تـتـقـ ّـصــد ال ـح ــاالت املــرضـيــة
األكـ ـث ــر ش ـي ــوع ــا واملـ ـتـ ـع ــارف عـلـيـهــا
فــي املجتمعات الـغــربـيــة .ولـكــن ذلــك

ال ي ـع ـن ــي تـ ـن ــاس ــي أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـعــض
الـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــوص الـ ـجـ ـيـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ــأمـ ـ ــراض
الـ ـ ــوراث ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــة فـ ـ ــي بـ ــادنـ ــا
ّ
واملنسية تمامًا في هذه املعادلة .كما
أن انتشار املرض الجيني في تكوين
العائلة يـلــزم التوعية الشاملة لكل
ّ
"الصحة
أفــراد العائلة للتنبيه على
ال ـســال ـيــة" .وق ــد ي ـكــون أه ــم النقص
في املناطق الريفية منسوبًا الرتفاع
معدالت زواج القربى وكبر العائالت.
ً
م ـث ــا ،يـمـكــن ل ـلــزوجــن الـتـقـلـيــل من
اح ـت ـم ــال ت ــوري ــث ال ـط ـف ــرة للجينية
ألطفالهم من خــال التوعية الطبية
الزوجية .ويمكن لألطفال الحاملني
ل ـل ـط ـف ــرة ال ـت ـش ـخ ـي ــص املـ ـبـ ـك ــر ق ـبــل
ظهور عوارض املرض .ويمكن أيضًا
ل ـل ـمــريــض وأق ـ ـ ّـارب ـ ــه امل ـط ـل ـعــن عـلــى
مــرضـهــم املـشــخــص جينيًا املتابعة
الـطـبـيــة عـنــد أخـصــائــي لـهــذا ملــرض.
ويمكن في بعض الحاالت استخدام
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاجـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ب ــالـ ـطـ ـف ــرة
الجينية والتي ما كانت لتمنح لوال
ال ـت ــوع ـي ــة .وق ــد ي ـك ــون ه ــذا الـفـحــص
الجيني هو أحد الحلول االجتماعية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـح ـ ـت ـ ــاج ل ـ ـه ـ ــا م ـج ـت ـم ـع ـن ــا
للتخفيض من العبء الصحي لهذه
األمراض.

المتابعة والتغطية الطبية

ّ
يعد الفحص الجيني أداة بيد الطبيب
للتشخيص ،إذ أن ــه يـلـغــي الـشـكــوك
لدى املريض ويمنحه تفسيرًا علميًا
ّ
للتوجه للمعالجة واالهتمام
مقنعًا
ب ـح ــال ـت ــه .وق ـ ــد ب ــره ـن ــت ال ـ ــدراس ـ ــات
أن ان ـ ـعـ ــدام ال ـش ـك ــوك بــالـتـشـخـيــص
ت ــدف ــع امل ــري ــض الس ـت ـي ـع ــاب مــرضــه
والـتـقـلـيــل م ــن تــأث ـيــره ع ـلــى عــائـلـتــه
م ــن خـ ــال االن ـغ ـم ــاس ف ــي الـتــوعـيــة
األسـ ـ ــريـ ـ ــة .ه ـ ـكـ ــذا ،ي ـص ـب ــح امل ــري ــض
مـ ـص ــدر ال ـت ــوع ـي ــة األسـ ــريـ ــة لـلـحــالــة
الوراثية .وحسب خبرتنا ،إن وجود
التشخيص الجيني يــدفــع املــرضــى
ل ـل ـق ـي ــام بـ ــذلـ ــك الـ ـفـ ـح ــص ألوالدهـ ـ ـ ــم
وعائالتهم القريبة والبعيدة.
ت ـب ـقــى ال ـت ـغ ـط ـيــة املـ ــاديـ ــة لـلـمــرضــى
املصابني بأمراض جينية في لبنان

غـيــر م ــدروس ــة .فـمــن ج ـهــة ،إن زواج
األقــارب في املناطق النائية مستمر
تماشيًا مع انـعــدام التغطية الطبية
للتشخيص ،أو على األق ــل ،املتابعة
املتخصصة للمريض والعائلة .أما
ف ــي امل ـنــاطــق املــركــزيــة ف ــإن التغطية
الطبية ال تـتــأمــن مــن خ ــال شــركــات
الـ ـت ــأم ــن فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـح ــاالت
ب ـس ـبــب عـ ــذر الـ ــوراثـ ــة .وبــال ـحــال ـتــن
ينعدم االستعداد للدراسة الشاملة
للطفرة الساللية.
هـ ـن ــا ،ي ــأت ــي دور ال ـ ــدول ـ ــة امل ـع ـه ــود
بمركزية التشخيص وتوزيع األدوار
على االختصاصيني .فقوانني الدولة
ال ـي ــوم تـحـمــي امل ــري ــض م ــن الـتـحـ ّـيــز
الـ ـطـ ـب ــي ف ـ ــي ال ـت ـش ـخ ـي ــص وب ـ ـعـ ــده.
كما أن دور الــدولــة يكمن أيـضــا في
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـح ــاج ــة ألخـ ـص ــائـ ـي ــن فــي
العلم الجيني ولألفراد املتخصصني
بتقديم االستشارة الطبية الوراثية.
ً
ف ـم ـث ــا ،يـقـتـصــر الـ ـي ــوم عـ ــدد ه ــؤالء
املتخصصني في لبنان املسجلني في
نقابة األطباء على خمسة أشخاص
فـقــط .مــع ذل ــك ،ال يلغي دور الــدولــة
ُ
دور الجمعيات املحلية التي تعنى
بأمراض القلب من خالل إعداد لوائح
بــأسـمــاء املــرضــى اس ـت ـنــادًا ملـســاعــدة
املستشفيات ووزارة الصحة.
ف ـم ـس ـت ـق ـب ــل ال ـت ـش ـخ ـي ــص ال ـج ـي ـنــي
واملعالجة واالستشارة الجينية في
ل ـب ـن ــان م ـت ـع ـلــق ب ـم ــرك ــزي ــة ال ـتــوع ـيــة
للمرضى حيث تنتشر التوعية في
كــافــة امل ـنــاطــق ف ــي ل ـب ـنــان .كـمــا أنـهــا
تعتمد على مركزية التشخيص من
خ ــال الـخـبــرات اللبنانية املــدعــومــة
ّ
واملـعــلـمــة مــن الــدولــة لــاعـتـمــاد على
ج ـيــل ج ــدي ــد م ــن األطـ ـب ــاء املتمكنني
مــن تـقــديــم ال ـطــب الـجـيـنــي .فــالـهــدف
األول للتوعية الجينية ومعالجتها
هــي املـحــافـظــة عـلــى مـجـتـمـ ٍـع صحي
والتقليل من العبء املادي القادم.
* طبيب قلب متدرب
في الجامعة األميركية في بيروت
** طبيب قلب في الجامعة األميركية
في بيروت

