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نافذة
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تصميم عماد خالدي

معلومات

اختبار يحدد الطفرات الجينية المسببة
لسرطا َني الثدي والمبيض

أعلن باحثون أميركيون تطوير اختبار جديد يحدد الطفرات الجينية التي
تقود إلى اإلصابة بسرطان الثدي وسرطان املبيض .وتتركز اختبارات
اكتشاف سرطان الثدي واملبيض لدى النساء على وجود جني معيب من
نوع «بــي.أر.ســي.أي» ( )BRCAلديه ،الذي يعني وجــوده زيــادة كبيرة في
ّ
إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة  60إلى  ،%90وسرطان املبيض
خطر
بنسبة  40إلى .%60
وفي هذا اإلطار ،قال قائد فريق البحث ،الدكتور فيرجوس سوش ،إن هذا
الجني املعيب يوجد لدى ما نسبته واحد في األلف تقريبًا من تعداد السكان
في العالم .ولم يتمكن العلماء قبل تطوير هذا االختبار إال من اكتشاف 13
طفرة وراثية مختلفة فقط لهذا الجني.
وأضاف أن االختبار الجديد نجح في تحديد  54طفرة وراثية مختلفة لهذا
الجني تزيد من خطر اإلصابة بسرطاني الثدي واملبيض.
وأشــار إلــى أن نتائج مثل هــذه االخـتـبــارات قد تساعد املرضى ومقدمي
الرعاية الصحية في اتخاذ قرارات أفضل في كيفية التعامل مع املعلومات
التي ُي َ
حصل عليها من خالل االختبارات الجينية ،والتنبؤ أفضل بخطر
اإلصابة بالسرطان.

األنفلونزا تسبب األزمات القلبية أيضًا

لــم تـعــد األن ـف ـلــونــزا تـسـبــب ال ـص ــداع وح ـ ــرارة الـجـســم وج ــري ــان األن ــف أو
انحباسه ،فقد أظهرت دراســة كندية حديثة أن األنفلونزا تزید من خطر
اإلصــابــة بنوبة قلبیة .وفــي هــذا اإلط ــار ،كشفت الــدراســة أن األشـخــاص

املصابني باألنفلونزا قد يواجهون خطرًا أكبر بست مرات لإلصابة بأزمة
قلبية ،وخصوصًا خالل األسبوع األول من اإلصابة ،إال أن خطر اإلصابة
بــأزمــة قلبية مرتفع أكثر لــدى املسنني .وتــؤكــد هــذه الــدراســة مــا ورد في
دراســات سابقة من رابــط بني األنفلونزا واألزمــات القلبية وارتفاع معدل
الوفيات .وقال جيف كوونغ ،الباحث في معهد العلوم السريرية والصحة
العامة في أونتاريو الكندية ،إن «هذه النتائج مهمة ألنها تؤكد وجود رابط
بني األنفلونزا واحتشاء العضلة القلبية وأهمية التلقيح».
وأوضــح أيضًا أن «خفض ضغط الدم الذي قد یصاحب األنفلونزا یعمل
عـلــى تقلیل كـمـیــة األوك ـس ـجــن فــي الـ ــدم ،األم ــر ال ــذي یـجـبــر الـقـلــب على
التعویض بتسارع ضرباته ،ما یمكن أن یؤدي إلى نوبة قلبیة» ،مبینًا أن
«االلتھابات الفیروسیة یمكن أن تعزز جلطات الــدم التي تشكل األوعیة
الدمویة التي تخدم القلب ،ما یؤدي مرة أخرى إلى نوبات قلبیة».

عـنــدمــا تنتهي مــن قـ ــراءة ه ــذا امل ـق ــال ،ستخسر أرب ــع نساء
حياتهن جراء الحمل والوالدة ،وبنهاية اليوم ستفقد العائالت
واألط ـف ــال واملـجـتـمـعــات  830امـ ــراة وأم ــا لــأسـبــاب نفسها،
وسينقضي النهار وكأن شيئًا لم يكن لهذا العالم.
ُ
إذا قدر ِلك أن تحملي في البلدان النامية ،فمخاطر موتك من
أسباب ترتبط أو تتأثر بالحمل ستكون واحدًا من  76وتصبح
مضاعفة ( )140:1إذا كنت من سكان لبنان والشرق األوسط،
بينما تـتـضــاءل تـلــك املـخــاطــر لتصبح واحـ ـدًا مــن  8000إذا
جعلك الحظ من سكان العالم املتطور .تتضاعف مخاطر املوت
من الوالدة أكثر من مئة ضعف بني امرأتني ومنطقتني وعاملني
على ُ مسافة ساعات بالطائرة.
إذا ق ـ ِّـدر لــك أن تحملي وتضعي فــي أيسلندا ـ ـ حيث معدل
الــوفـيــات صفرًا ـ ـ فــا مــوت مــن ال ــوالدة وال مــن يـحــزنــون .أما
في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ،فأمنية «الحمد لله ع
خالصك بالسالمة» عزيزة ومطلوبة ،ولها مغزى مختلف،
حيث معدل الوفيات  1200لكل مئة ألف والدة حية.
في عام  2015بلغ مجموع وفيات األمهات في العالم 33,000
امـ ــرأة وأم ،نـحــو  %99مـنـهــن مــن الـ ــدول الـنــامـيــة ،وأك ـثــر من
نصفهن بقليل ِعشن في ستة بلدان فقط .حوصرت النساء
ضمن جغرافيا املوت من جنوب آسيا إلى شرقها ،إلى بعض
الشرق األوســط وشمال أفريقيا ،إلى معظم القارة األفريقية
وأم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة .تـتـعــدد
أسباب موتهن ،لكنها تجتمع على تراخي سياسي وغياب
استراتيجيات اجتماعية اقـتـصــاديــة وصحية تــأخــذ صحة
النساء على محمل الجد ،إذا ما استمرت ستخسر  ٣ماليني
امرأة حياتهن في العشر سنوات املقبلة.
بمعزل عن بيئات املوت .في عام
لكن يكون املواليد واألطفال ُ
 2016وحده ،فقدت األمهات واأل َسر  5,6ماليني طفل قبل عيد
ميالدهم الخامس ،كانوا أغلبهم في الجغرافيا األفريقية حيث
احتمال موتهم يبلغ نحو عشرة أضعاف مقارنة بأقرانهم في
جغرافيا الدول املتطورة.
عــام  2000اجتمع ق ــادة أكـثــر مــن  190دول ــة ،وقـطـعــوا وعـدًا
بخفض مـعــدل وفـيــات األمـهــات ب ــ %75خــال  15سـنــة .جاء
عام  ،2015لكن الوعد لم يتحقق ،وبالكاد المس املعدل .%40
املطلوب .انشغلت باقي
وحده لبنان إلى جانب  23دولة حقق َ
الدول بأولويات أخرى ومشاريع أخرى ،ولم تعمل َعلى معالجة
األسباب املتعددة لوفيات نسائها.
ترتفع معدالت موت األمهات في جغرافيا االكتظاظ السكاني
والـخـصــوبــة املــرتـفـعــة والـحـمــول غـيــر املــرغــوبــة ،مــا ي ــدل على
ّ
حقهن اإلنجابي في غياب العدالة
عجز النساء عن ممارسة
اإلنجابية واالجتماعية ،وغـيــاب ال ــدول عــن تحقيقها .فعلى
سبيل املـثــال ،إن استثمار خمسة دوالرات إضافية بصحة
الفرد سنويًا في بعض البلدان النامية سيمنع وفاة  5ماليني
وفاة لألمهات.
«حبلت بالغلط» أو «زوجي ما بدو إياني استعمل وسيلة منع»،
وانـعــدام القدرة على الحصول على مانع للحمل وغيرها من
املواقف سترفع معدالت الحمول غير املرغوبة إلى نحو %40
ُ
وست ّ
عرض الحوامل إلجراءات اإلجهاض أو
من مجمل الحمول،
توقيف الحمل ،ما يزيد من مخاطر املرض والوفاة جراء ذلك.
مع التغيرات الديمغرافية في العالم ،ستتغير أيضًا جغرافيا
امل ــوت ،ستدخل إلــى الحمل نـســاء متقدمات فــي الـســن ،وقد
يعانني من أعباء أمــراض مزمنة تــؤدي إلــى موتهن .ارتفعت
في األعوام األخيرة نسبة وفيات األمهات في البلدان املتطورة
واملــرت ـب ـطــة ب ــأم ــراض الـقـلــب وال ـ ــدم ،وارت ـف ـعــت نـسـبــة وفـيــات
األمهات نتيجة االنتحار لتصل إلى ٪٧ في بريطانيا ،كان
ثلثا وفيات األمهات نتيجة أسباب غير مباشرة.
يالحق املوت النساء في ربيع أعمارهن في مناطق ومجتمعات
ال تنظر إلى حياتهن كقيمة جديرة بالحفاظ عليها وصونها.
َ
يلفظن أنـفــاسـهـ ّـن األخ ـيــرة مــع بــدايــة أنـفــاس مــوالـيــدهــن على
تماس املوت والحياة.
يـقــول د .محمود فتح الـلــه ،الرئيس السابق لالتحاد الــدولــي
ـراض ال
ألط ـبــاء ال ـن ـســاء وال ـتــول ـيــد« :ال ت ـمــوت ال ـن ـســاء مــن أم ـ ـ ٍ
يمكن معالجتها ...تموت النساء ألن املجتمعات لم تقرر بعد
ُ
ما إذا كانت حياتهن جديرة باإلنقاذ» .عندما نقرر ،عندها
فقط تصبح مجتمعاتنا جــديــرة بالحياة ،وتـكــون سياسات
الحكومات جديرة باالحترام.
بني جغرافيا الحياة وجغرافيا املوت ،ال تزال جغرافيا السياسة
والتنمية تخطف األرواح بال خجل وبال رحمة.
* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحة جنسية

