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أعلنتم مؤخرا عن استطاعتكم 
مع فريق علمي متخصص 
رسم اخلريطة اجلينية ملرض 
التكيس الكلوي في الكويت، 
حدثنا عن البحث الذي قمتم 
هذه  الى  للوصول  بإجرائه 

النتائج؟
 اســتغرق العمــل على 
املشروع اكثر من ٥ سنوات، 
حيث قمنا بدراسة اجلوانب 
اجلينية في مرضى التكيس 
الكلوي ومتكنــا مع فريق 
علمي متخصص من رسم 
اخلريطــة اجلينية ملرض 
التكيس الكلوي في الكويت، 
ومت نشر البحث في مجلة 
Clinical Kidney Journal
الصــادرة من رابطة الكلى 
األوروبية، واملصنفة ضمن 
أفضــل املجــالت العلميــة 
املختصــة بأمــراض الكلى 
البولية طبقا  واملســـالــك 
لـ «سكوبوس»، وكان العمل 
بالتعاون مــع عدة جهات، 
وهي وزارة الصحة ممثلة 
في مستشفى مبارك الكبير، 
مركز حمد العيسى لزراعة 
األعضــاء، معهــد دســمان 
للسكري، وجامعة الكويت 
وكان العمــل بتمويــل من 

املرض. ومــا أعنيه هنا أن 
 «PGD» هناك تقنية تسمى
الفحص اجليني قبل زرع 
اجلنني وهي تقنية متوافرة 
في وزارة الصحة تقوم بداية 
على التعرف على املسبب 
اجليني للمرض، ومن بعدها 
يتم منع توارث هذه الطفرة 
مــن خالل تقنيــة الفحص 
اجلينــي وأطفال األنابيب، 
باختيار األجنة وهنا ميكن 
التقليل من نســبة توارث 
املرض بصورة كبيرة جدا 
ولكــن هذا األمــر ال يتم اال 
مــن خــالل التعــرف على 
الطفــرة اجلينية املتوارثة 

في العائلة.
ذكرمت أن هنــاك رابطا ما بني 
الكلـــوي والتبرع  التكيس 
باألعضاء، هال حدثتنا عنه؟

٭ التكيس الكلوي مرض 
كلــوي مزمن ومــع مرور 
الوقت يؤثــر على وظائف 
الكلى والتي تبدأ باالنخفاض 
مع مرور الوقت الى أن يصل 
املريض الى الفشل الكلوي، 
في هذه املرحلة يكون امام 
املريض حل مــن اثنني اما 
الغســيل الكلوي أو زراعة 

الكلى.

مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي، حيث كان لكل جهة 
دور تنفيذي بهذا املشروع. 
وشــملت الدراســة ١٢٦
مريضــا يعانــون أعراض 
مــرض التكيــس الكلوي، 
حيث متت دراسة كل حالة 
بشكل دقيق ومكثف طبيا 
وجينيا، ومتابعة احلاالت 
باســتخدام حتاليــل الــدم 

والسونار.
ومت حتديــد ٢٩ طفــرة 
وراثية مسببة للمرض من 
بينها ٢٠ طفرة يتم اكتشافها 
ألول مرة، وكذلك مت الكشف 
عن جني غير شائع مسبب 
للمــرض IFT١٤٠ في عائلة 
أعــراض  بهــا  تتــوارث 

املـــرض.
اجلانب الوراثي

ما األسباب التي دفعتكم إلجراء 
البحث في هذا اجلانب؟

٭ ميكننــا تقديــر عــدد 
مرضــى التكيــس الكلوي 
في الكويــت بحوالي ١٧٠٠
مريــض وتختلف أعراض 
املرض مــن مريض آلخر، 
ومن ضمن األســباب التي 
تساهم باالختالف باألعراض 

هو اجلانب الوراثي ولهذا 
كان مــن املهــم جدا حتليل 
هذا اجلانــب لفهم طبيعة 
املــرض وبالتالــي تعزيز 
فهمنــا للمــــــرض يعــزز 
العالجية  التدخــالت  مــن 

باملستقبــــل.
وقد قمنــا بعمل تقييم 
لألعــراض  جــدا  دقيــق 
االكلينيكيــة التــي يعاني 
منهــا املرضى ومــن ثم مت 
عمــل حتليل جينــي لفهم 
مســببات األمــراض، ومن 
ثــم دراســة العالقة ما بني 
هذا اخللل اجليني وطبيعة 
األعراض املوجودة، وبعد 
العمل املستمر لـ٥ سنوات 
اســتطعنا أن نقوم برسم 
للخريطة اجلينية املسببة 
ملرض التكيس الكلوي في 

الكويت.
العالج املوجه

التي نتجت عن  وما األمور 
رسم اخلريطة اجلينية؟ وما 
ميكن القيام به مستقبال مع 

األخذ بهذه النتائج؟
٭ أول ما مت حصده هو أن 
هذه النتائج تساعد األطباء 
بالدرجة األولى على التعامل 

مــع احلاالت والتعاطي مع 
االعــراض بصــورة اكثــر 

فعالية.
وثانيا، أنها باملستقبل قد 
تتيح لنا اختيار املجموعة 
املرضــى  مــن  األفضــل 
إلعطائهــم عالجــا موجها، 
حيث من املعروف أنه في كل 
تدخل دوائي قد ال يكون لدى 
كل املرضى استجابة لألدوية 
بنفــس الدرجة، ولهذا فإن 
معرفتنا لألســاس واخللل 
اجليني املوجود باملريض قد 
ميكننا من اختيار املجموعة 
من املرضى والذين ميكن أن 
يؤثر بهــم العالج بصورة 

أفضل من غيرهم.
وكذلــك بالوقت احلالي 
قــد ال يكون مــــــن املمكن 
عــــالج املرض عالجا تاما، 
حيث العالجــات املتوافرة 
اما تكــــــون غسيل الكلى 
أو زراعــة الكلى للمرضى 
الذين وصلوا الى مرحلــــة 
الفشــــل الكلوي، ولكن اآلن 
مع تقدم الطـــــب والتقنيات 
اجلينية املوجــــــودة، قد 
ميكــــــن أن يتــم منــــــع 
تـــــوارث املرض في العوائل 
التي لها تاريخ مرضي بهذا 

د. حمد ياسني لـ «األنباء»: ١٧٠٠ مريض بالتكيس الكلوي
في الكويت واملرض مزمن ومسبباته جينية بالدرجة األولى

أكد أنه من أكثر األمراض الكلوية الوراثية شيوعاً ويصيب من ٢٥ إلى ٦٨ شخصاً بني ١٠٠ ألف نسمة على مستوى العالم

بهبهاني لـ «األنباء»: افتتاح عيادة تخصصية 
للعناية مبرضى تكيس الكلى الوراثي

حنان عبداملعبود

كشـــف استشــاري 
امراض الكلى مبستشفى 
مبــارك، عضو مجلس 
ادارة اجلمعية الكويتية 
االعضــاء  لزراعــة 
بهبهانــي  د.يوســف 
لـ«األنباء» أنهم بصدد 
الترتيب الفتتاح عيادة 
تخصصيــة وبحثيــة 
على مستـوى الكويت 

للعناية مبرضى تكيس الكلى الوراثي. 
مبينا أن هذه العيادة ستكون في مركز 
مبارك العبداهللا اجلابر الصباح للكلى، 
وتستقبل املراجعني من جميع مناطق 
الكويــت، بتحويل من طبيــب الكلى 

املعالج لهم.
وقــال ان العيــادة تضم نخبة من 
استشــاريي الكلى، وأطبــاء الوراثة، 
وصيادلــة اكلينيكيــني مختصـــــني 
بأمراض الكلى باإلضافة إلى أطباء أشعة 
متخصصني في الرنني املغناطيســي 

اخلاص مبرض تكيس الكلى.
وستقدم العيـــــادة اخلدمات التالية:
١ ـ إعطاء الرأي الطبي ملرضى تكيس 

الكلى
٢ـ  تقديـــــم خدمات الفحص اجليني 
وإعطاء االستشارات الوراثية ملـــرضى 

التكيـــــس وعائالتهم.
٣ـ  فحــــــص الرنيـــــن املغناطيسي 
للكلــــى وحتديد إذا مـــا كان املريض 
مؤهــال ألخــذ دواء التولفابتان الذي 

يبطئ تقدم املرض

٤ـ  خدمة مراجعة األدوية 
واالستشــارة الدوائيــــة 
ومتابعة املرضى للتأكـد 
من عدم حــدوث أعراض 
جانبية من األدوية بواسطة 

الصيادلة اإلكلينيكيني
٥ـ  جمع املعلومات البحثية 
وتكويــن ســجل بحثــي 
وطني ملرض تكيس الكلى 
في الكويت متهيدا لنشر 
أبحــاث عاملية عن مرض 
تكيس الكلى في الكويت. 
وقال ان العيادة ســتعد نقلة نوعية 
في الرعايــة الصحية ملرضى تكيس 
الكلى الوراثي، خصوصـا أنها ستكون 
العيـادة الوحيدة التي ستبدأ في صرف 
دواء تولفابتان ملن يستحقه من مرضى 

التكيس.
واشــار الى ان هذا الــدواء يعتبر من 
األدوية التــي أحدثت ثورة في عالج 
مــرض تكيس الكلــى الوراثي، حيث 
أثبتــت الدراســات العامليــة احملكمة 
فائدته في تبطئة تقدم املرض وتأخير 
الوصول ملرحلة الفشــل الكلوي عند 
فئات محــددة ممن يعانــون من هذا 

املرض.
واختتــم موجها الشــكر للرابطة 
الكويتية ألمراض الكلى على تبنيها 
للفكرة حتى رأت النور، كم قدم الشكر 
الــى معهد دســمان للســكري لدعمه 
البحثي وإلدارة مستشفى مبارك الكبير 
على تشجيعهم للفكرة وتسهيل األمور 
الستضافة هذه العيادة في مركز الكلى 

التابع ملستشفى مبارك الكبير.

حنان عبداملعبود

أكد األستاذ املشارك بقسم املختبرات الطبية مبركز العلوم الطبية بجامعة 
الكويت، أمني عام اجلمعية الكويتية لزراعة االعضاء، والباحث مبعهد دسمان للسكري 
د. حمد محمد علي ياسني أن التكيس الكلوي مرض مزمن وأن املرضى به يعانون من 
مشاكل بالكلى، حيث مسببات املرض هي مسببات جينية بالدرجة األولى، الفتا 
إلى أن أعراض املرض يختلف من مريض آلخر، وأن األسباب التي تساهم باالختالف 
باألعراض منها اجلانب الوراثي، ولهذا كان من املهم جدا ان يتم حتليل هذا اجلانب 
لفهم طبيعة املرض، وبالتالي فهم أكثر مما يعزز من التدخالت العالجية باملستقبل.
وأشار د. الياسني في حوار لـ «األنباء» الى أن مرض التكيس الكلوي السائد هو 
اكثر االمراض الوراثية الكلوية شيوعا. وبني أن املرض يصيب من ٢٥ الى ٦٨ شخصا 

من كل ١٠٠ ألف نسمة على مستوى العالم وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
(زين عالم)د. حمد ياسني د.حمد ياسني مع الزميلة حنان عبداملعبود  

ملشاهدة الڤيديو

ندرة الصنيع متنح الشيء ثمناً.
أنظار العالم وشعوبه والتاريخ.. هناك 

في قطر.. في الدوحة الفائزة!
عيَّرت غزالة لبؤة بأنها لم تلد في 
عمرها إال جروا واحدا فقالت: صدقت.. 

إال أنه أسد!
قطر أرادت أن تنجح فجعلت املثابرة 
طريقها احلميــم والتجربة وجتارب 
اآلخرين مستشارها احلكيم، واحلذر 
ثم احلذر ثم احلذر عبقريتها احلارسة، 
واجتهدت بالفوز ففازت، محققة الرغبة 
القطرية في طموح عجيب وبعد النظر 

اخليالي فكان اإلجناز التاريخي.
باألمــس، صرنا جميعــا قطريني 
نرتدي اللــون «العنابي» وهو يقتحم 

املجد والنجاح تلو النجاح.
٨ مليارات فرد في العالم مبختلف 
دياناتهم وثقافاتهم يتابعون االحتفالية 

العاملية عبر الشاشات الفضية!
واهللا نحن في الكويت فرحنا لهذا 
القطري غير املسبوق عربيا،  اإلجناز 
فقطر اليــوم صارت قبلة األنظار في 

عصرها الذهبي القافز!
باألمس تسمرت اجلماهير العربية 
خلف أجهزة التلفاز تصفق لدولة قطر 
الشقيقة لنجاحها في استضافة مونديال 
العالم واحلضور وزعماء ورؤساء وقادة 
العالم ومبشاركة ٣٢ منتخبا متثل كل 
شعوب العالم وقاراته في بطولة تاريخية 
ألمة العرب، تقودها دولة قطر برئيسها 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني، وهي أول بطولة عاملية حتظى بها 
دولة خليجية عربية في دوحة اخليرة 

والرياضة والعاملية.
العالم وشــعوبه في  باألمس كان 
ضيافة «قطر احلبيبة» التي أعلت من 
الهوية العربية إلى علياء املجد في مشارق 
األرض ومغاربها وأبهرت العالم بإجنازها 

اخليالي!
باألمس استمتع عشاق كرة القدم 
في شتى بقاع العالم بـ «بانوراما قطر» 
العجيبة بحضور نخبــوي من كبار 

الساسة واملشاهير ورياضيي العالم!
سّرنا كمواطنني ترؤس سمو الشيخ 
الصباح، ممثل  مشعل األحمد اجلابر 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح وفدا رسميا إلى 
دوحة اخلير والعطاء والنجاح حلضور 
افتتاح مباريات كأس العالم، وسّرني أن 

تشــارك «مارينا أف أم» الكويتية في 
تغطية هذا احلــدث الكبير بكل ثقلها 
وكوادرها البشرية، وهي متثل اإلعالم 
الكويتي املرئي واملسموع، حتى نهايته 

في ١٨ ديسمبر املقبل.

٭ ومضة: حققت دولة قطر الشقيقة وعدا 
مضى عليه ١٢ عاما بعد إعالن استضافتها 
لهذا احلدث التاريخي وعانت تالال من 
العقبات واملعوقات وتكسير الهمم إال 
أنها أصــرت على النجاح وحققته في 
افتتاح بطولــة كأس العالم ٢٠٢٢ على 
ستاد البيت في مدينة اخلور املتأللئة 

باملونديال اليوم!

٭ آخر الكالم: يحق لألشقاء القطريني أن 
يفرحوا بتحقيق اإلجناز بعد تخطيهم كل 
العقبات أمام هذا اإلجناز العاملي العظيم.

٭ زبدة احلچي: رســالتنا الكويتية إلى 
قطر: إجنازكم كينونتكم، واليوم لكم 
بصمة في سلم املجد الرياضي العاملي، 
وإجنازكم كان حلما وصار اليوم واقعا 
بعد جناحكم في متثيل أنفســكم أوال 
وأمتكم العربية واإلسالمية ثانيا، وهذا 
ما يحق لكم به الفخر والسعادة ألنكم 
وبكل صراحة أجنزمت حلمكم في بذل 

وصبر ورؤية!
شكرا كبيرة من كل مواطن عربي 
إلخواننــا القطريني على هذا التحدي 
واملخاطرة وهذه الهمة العالية التي مذاقها 

اليوم قطري!
لقد قالها األجداد واآلباء: «أعط اخلبز 

خلبازه ولو أكل نصه»!
من قلب مواطن كويتي يستشعر 
الفرحة القطرية ويتذوقها رمزا لإلرادة 
واالنطالق واإلصرار واإلتقان واالحترام 

والنجاح..
مبروك قطر النجاح..

مبروك قطر هذا الوهج العاملي..
ما أجمل مثابرتكم واألجمل قدرتكم 
على الثبات وســيكون مــن األجمل 
حصولكــم علــى كأس العالم.. واهللا 
تســتاهلون كل اخلير.. ألف مبروك 

حبايبنا!
تتفق أم تختلف.. قطر تطال املجد 
اليوم ومتثل البيــت العربي الكبير.. 

وشّرفتنا جميعاً!
.. في أمان اهللا.

ومضات

قطر..
ُتطاول املجد
y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

العيدان لـ «األنباء»: «ڤيتو تنموي» خالصة جتاربي
عبر سنوات من الكتابة والعمل االجتماعي

خالل حفل تدشينه كتابه األول في معرض الكتاب الدولي في نسخته الـ ٤٥

د. ساجد العبدلي وأنور الرشيد يهنئان ناصر العيدان بإصدارهناصر العيدان يهدي كتابه إلى بسام الشمري واملستشار محمود شحاتة

محمد بوقريص يتلقى إهداء ناصر العيدان

أسامة أبو السعود

دّشن الكاتب والناشط في 
الشأن العام ناصر بدر العيدان 
إصداره األول وهو كتاب بعنوان 
«ڤيتو تنمــوي» والذي يضم 
سلســلة مقاالت صحافية قام 
بنشرها في عدد من الصحف 

الكويتية والعربية.
وفــي لقــاء مــع «األنباء» 
على هامش حفل إصدار كتاب 
«ڤيتــو تنمــوي» مبعــرض 
الكويــت الدولــي للكتاب في 
دورته الـــ ٤٥، أعرب العيدان 
عن ســعادته بعودة معرض 
الكتاب مرة أخرى الســتقبال 
جمهوره بقوله: «استبشــرنا 
خيرا بعــودة املعــارض بعد 
انقطــاع عامني جــراء جائحة 
«كورونا - املستجد»، مشيدا 
بالتنظيم املتميز من املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
اإلعــالم  ووزارة  واآلداب 
لفعاليات املعرض هذا العام.

وأشار إلى أن عودة معرض 
الكتاب واإلقبــال اجلماهيري 
مبشــرة جــدا وغيــر متوقع 
حضور هــذا العدد من محبي 
الكتــب  واقتنــاء  القــراءة 
واإلصــدارات اجلديــدة التــي 
يضمهــا معرض الكتــاب هذا 
العام، متمنيا استمرار املعرض 
بهــذا التألق خالل الســنوات 

املقبلة.
احملضن األول

وعــن رأيه في اســتقطاب 
معرض الكويت الدولي للكتاب 
للكفاءات الشابة وفتح اآلفاق 
لعرض إبداعاتهم، قال العيدان: 
معرض الكتــاب هو احملضن 
األول لــكل ناجح فــي املجال 
الثقافي، فاليوم نرى إبداعات 
الشباب الكويتي والتكرمي في 
مختلف دول العالم والذين بدأوا 
إبداعاتهــم وانطلقــوا أوال من 
الكويت ومن معرض الكتاب، 
ولذلك فإن دعم معرض الكتاب 
وهذه النشاطات الثقافية يرفع 
من قدر الكويت الثقافي وتنمية 

رؤيتــه فيما شــهدته الكويت 
من إصالحات سياسية وعالقة 
ذلــك مبا قدمه فــي كتابه قال 
العيدان «األفــكار اإلصالحية 
التي تضمنها الكتاب ساعدت 
جدا في قضيــة تعديل النهج 
الدميوقراطــي وزيادة الوعي 
عند الناس في االنتخاب وتقييم 
الوضع السياسي في الكويت».
وتابــع قائــال: «وهــذا كله 
كان مدعوما بتوجهات القيادة 
السياســية فــي االنتخابــات 
األخيــرة وأيضــا اإلصالحات 
التي تشهدها الكويت في شتى 
املجاالت، سواء كانت سياسية 

أو اجتماعية أو ثقافية».
وحــول رؤيتــه ملســتقبل 
الكتــاب وهــل يظل هــو خير 
جليس في عصر ميكن وصفه 

بعصــر وســائل التواصل أو 
وسائط التواصل االجتماعي، 
ذكر أن «الكتاب الورقي مازال 
يحافظ علــى رونقه، ويجذب 
الناس ألنه يشعرك بأن شخصا 
آخر معــك يحدثك وهو أمر ال 
جتده في التكنولوجيا، ولذلك 
مازلت اشــجع الكتاب الورقي 
على التكنولوجــي رغم أنني 
مــن الداعمــني للتكنولوجيــا 
إال أن الكتــاب الورقــي مازال 
يلعب الدور اإليجابي األول في 
التعليــم والثقافة عن الكتاب 

التكنولوجي».
 رسالة للشباب

وعــن رســالته للشــباب 
الكويتي املقبــل على الكتابة 
واإلبــداع، قال العيــدان «أهم 

رســالة هي: اقرأ ثــم اقرأ ثم 
اقرأ، وذلك ألن الناس يجدون 
فــي كتابك احملضــن واألفكار 
التي يريدونها، لكن عليك أن 
تقــدم أفكارا وتنمــي خبرتك 
بقــراءة جيدة للواقــع ونقل 
مبدع لهذا الواقع الذي يريده 
اجلمهــور الكويتي املتعطش 
ثقافيا خصوصا مع هذا اإلقبال 
الكبير واملتميــز في معرض 

الكتاب».
وردا على سؤال أخير عن 
القادم فــي أعماله خاصة بعد 
هذه التجربة في اإلبداع الثقافي، 
قال العيــدان «هــذه التجربة 
واإلقبال والتشجيع والدعم على 
املستويني احلكومي والشعبي 
يجعلني استمر واقدم إصدارات 

قادمة إن شاء اهللا».

املجتمــع، ويزيــد مــن هؤالء 
املبدعني فــي املجــال الثقافي 
ونشــر الكتاب الكويتي الذي 
نتمنــى انتشــاره ليس فقط 

محليا وإمنا عربيا ودوليا.
أفكار إصالحية

وردا على سؤال عن إصداره 
األول «ڤيتــو تنمــوي»، قــال 
العيــدان: «هــو نقــل لتجربة 
عبر سنني من النقد السياسي 
والعمل االجتماعي، كتبتها في 
عدة صحــف كويتية وعربية 
وجمعتها وراجعتها وكتبت في 
أفكار إصالحية بحيث تسهم 
في عملية التنمية وتفتح أفقا 
وأبوابا لتطوير الكويت وإنشاء 
أرضية لإلصالح في الكويت».
وردا علــى ســؤال حــول 

اإلعالمي ناصر العيدان مع الزميل أسامة أبوالسعود  (زين عالم)

الكتاب الورقي مازال يحافظ على رونقه ألنه يشعرك بأن شخصًا آخر معك يحدثك وهذا ال جتده في التكنولوجيا

ملشاهدة الڤيديو

د. يوسف بهبهاني

في مركز مبارك العبداهللا للكلى وتستقبل املراجعني من جميع املناطق


