فصيل الم)(O
قد تمي من النوبت القلبية
تكن بحثون 5أميكيون من اكتشاف الي السؤول عن زيدة ماطر امراض
القلب والشايي وف الوقت نفسه اثبتوا ان فصيل الم » «Oقد تمي من النوبت
القلبية بجرد حدوث انسداد الشايي.
وقال كتب الراسة الكتور مورداش ريل اسTتاذ الطب الساعد بعهد امراض
اوعية الموية بامعة بنسلفانيا» :هناك جينات مددة تتسبب ف تكون الصفائ
بشايي القلب بين هناك جينات تؤدي للنوبت القلبية عندما تكون هناك صفائ
متكونة ف الشايي بلفعل.
ومن اه الينات الت تمي القلب توجد لى اشخاص الين فصيل دمم من نوع
».«O
و 5أضاف الكتور ريل ان الراسة توض العلقات التعددة بي الينات وصة
شايي القلب.
ليست ك الينات لمراض القلب متساوية لهذا يب اسTتخداما بشك متلف
للوصول لعلجات جديدة لمراض القلب وعند تقيي ماطر اصابة بأ5مراض القلب.
وقام الفريق ف الراسة الت نشت ف النسخة الكتونية من جريدة لنست »
 «The danatبقارنة نو  13000شص مريض بلشين التاج بـ  7400شص

سلي.
وللوصول لتحديد جينات بعينا يكن ان تلعب دور žا ف النوبت القلبية قام الباحثون
بقارنة نو  5800حال شين تج من اصيبوا ف السابق بنوبة قلبية بأ5كث من
 3600شص يعانون نفس الرض دون ان يصابوا يوم žا بنوبة قلبية.
بذه الطريقة تكن فريق ريل من التعرف عل جي جديد يسمى »«ADAMTS1
يرتبط بزيدة ماطر مرض الشين التاج.
وف تليلهم لالت النوبت القلبية وجد الباحثون علقة بي فصيل الم وماطر
اصابة بنوبت قلبية واكتشفوا ان الي الي يدد فصيل الم » «Oيمي ايض žا
من اصابة بلنوبت القلبية.
ويصنف الم لـ » «ABOالت تتضمن ثانية فصائل تددها السTتضدات الت تملها
فصيل الم » «Oتعرف بلتبع بللية الراء للكون.
العلجات الت تسن من جي » «ADAMTS1ونوع الم قد يكون مفيد žا لمراض
القلب ا انا قد تعمل بطرق متلفة من شص لÁخر.
هذا الفهوم يدثنا عن تطورات مسTتقبلية ف طب تشخيص وعلجات امراض
القلب.
بلضافة لل ربا تكون موعات الم بسTيطة اذا كنت صية وتشي لاطر
النوبت القلبية وسTبل الاية منا .ويذر التصون من ان يكون الشخص من
فصيل » «Oالت قد تعطي بعض الاية من نوبت القلب لرض الشين التاج
فذل ليعن ان هذا يكفي لايتك من مشاك شايي القلب.
وقال د /جري فونرو اسTتاذ الطب بامعة كليفورنيا معلق žا »اشخاص الين فصيل

دمم ) (Oيب ان يكون ليم نفس الذر لنع اصابة بمراض القلب والسكتة
مثلهم مثل اشخاص الين فصيل دمم من نوع أÁخر«.
وعلقت د /لوكلون من جامعة ميلن قائل ان هذه النتائ تعمق معرفتنا بتتيب
الض النووي الي يعرض اشخاص لتطوير مرض التصلب العصيدي احتشار
عضل القلب مع ذل ليس هناك تطبيقات اكينيكية مباشة وفورية لهذه
اكتشافات.
وتبعت ا ان هذه النتائ قد تؤدي ف السTتقبل لتحديد طريقة تطور امراض
الت ل تكن معروفة ف السابق ما يؤدي لتطوير استاتيجيات للوقاية والعلج من
هذه امراض الشائعة الطية

