
ال تــدع 
البــرد مينعــك 

عن ممار�سـة 
الريا�ســة!

مع حلول ف�شل ال�شتاء تزيد 
احتماالت زيادة الوزن ب�شرعة 

فائقة، لكن خرباء يف اللياقة 
البدنية يقولون اإنه ببذل جهد 

اإ�شايف �شئيل ت�شتطيع اأن تنقل 
تدريباتك الريا�شية من االأماكن 

املفتوحة اىل اأماكن مغلقة لتجنب 
برودة الطق�س.

وتقول كريي اوبراين املتخ�ش�شة 
يف علم وظائف االع�شاء 

والتدريبات الريا�شية مبوؤ�ش�شة 
ت�شمم  فيتن�س" التي  "اليف 

وت�شنع املعدات الريا�شية 
حافظ  املواظبة،  هو  "االأ�شا�س 

على حما�شك وال تدع ال�شتاء 
يتحكم فيك"، واأ�شافت "يف 

ال�شتاء نرتدي مالب�س كثرية 
وبالتايل ال يكون لدينا التهديد 

اللعني" حني ترتدي الن�شاء 
مالب�س البحر.

واأ�شافت "املواطن االمريكي 
العادي يكت�شب ثمانية ارطال 

يف العطالت"، وحينها يبداأون 
يف الرتدد على �شاالت االألعاب 

الريا�شية.
ويقول كيث وورت�س امل�شوؤول عن 
�شل�شلة النوادي ال�شحية املعروفة 

با�شم "كران�س نا�شونال" اإن 
احل�شور يزداد دائما يف ال�شتاء.

وقال وورت�س اإنه مع تغري 
املوا�شم تتغري ف�شول اللياقة 
البدنية، فالتدريبات ال�شيفية 

ت�شتهدف اإعداد الزبائن الرتداء 
"البيكيني" اما يف ال�شتاء فينفتح 
املجال اأمام ف�شول االإعداد للتزلج 

التي تقوي ع�شالت ال�شاقني من 
اجل املنحدرات.

واأ�شاف اأن االأزمة املالية دفعت 
اعدادا متزايدة من النا�س اىل 

ارتياد النوادي، وقال "هذا 
ي�شاعد ذهنك على مواجهة التوتر 

والقلق، النهار اق�شر ت�شبح 
حبي�شا خا�شة يف �شقق نيويورك، 

وهذا يتيح مكانا تذهب اليه".

البدانة يف �سن 
املراهقة ت�سبب 

الت�سلب الحقًا
ت�شري درا�شة حديثة اإىل اأن 
البدانة يف �شن املراهقة قد 

توؤ�ش�س الإ�شابة املراأة مبر�س 
الت�شلب املتعدد مع التقدم يف 

العمر.
والت�شلب املتعدد مر�س التهابي 

مزمن ي�شيب اجلهاز الع�شبي 
املركزي "املخ واحلبل ال�شوكي" 

وهو نتيجة التهاب يف طبقة 
لالألياف  "املايلني" املغلفة 

الع�شبية ويوؤدي اإىل اإتالفها. 
وذكر موقع "هلث داي نيوز" اأن 

الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية 
" نيورولوجي" اأو علم االأع�شاب 

تفيد اأن الباحثني يف هارفارد 
تو�شلوا اإىل اأنه اإذا كانت املراأة 

بدينًة يف الثامنة ع�شرة فقد يزيد 
احتمال اإ�شابتها باملر�س اإىل 
ال�شعف عند التقدم يف العمر 

مقارنة بنظريتها النحيفة اأو ذات 
الوزن العادي.

وقالت كا�شندرا منغر، وهي 
باحثة يف كلية هارفارد لل�شحة 

العامة يف بو�شطن "هذه درا�شة 
اأخرى تظهر اأن البدانة قد تقود 

اإىل نتائج م�شرة �شحيًا.
و�شملت الدرا�شة 238 األف 

امراأة خالل الفرتة ما بني 
1976 و2002 وكانت اأعمارهن 

ترتاوح ما بني 25 و 55 �شنة 
عند البدء فيها.

وقالت منغر اإن خف�س م�شتويات 
فيتامني "د" يف �شن املراهقة 

رمبا هو ال�شبب لالإ�شابة 
باملر�س لكن نائب املدير 

التنفيذي للبحث والربنامج 
ال�شريري الدكتور جون 

ريت�شرت قال: بداأنا االآن بالعثور 
على اأدلة قد تعر�س �شخ�شًا 
ما لالإ�شابة مبر�س الت�شلب 
املتعدد، م�شيفًا: "حتى وقت 

قريب كنا ننظر اإىل املر�س على 
اأنه باالإمكان ال�شيطرة عليه ولكن 

قد تكون هناك ظروف ميكن 
اأن تخف�س خطر اال�شابة به"، 

وخل�س اإىل اأن هذه الدرا�شة 
كغريها من الدرا�شات املثرية 

لالهتمام "تطرح اأ�شئلة اأكرث مما 
جتيب عنها".
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ابتكر �شاب ا�شرتايل اول فريو�س "غري موؤِذ" لهواتف اي فون التي تنتجها 
�شرك���ة "اآبل"، حيث جنح يف تغيري خلفي���ات ال�شا�شة وو�شع �شورة مغن 

�شهري بدال منها على مئات الهواتف يف ا�شرتاليا.
واأو�ش���ح خمرتع الفريو�س ال���ذي حتدث اىل حمطة راديو "ايه بي �شي" 
حت���ت ا�شم اآ�شل���ي تاونز ان "الفريو�س غري �ش���ار، وال يهدف اىل احلاق 
اأي اأذى" وذك���ر اأن���ه �شمم���ه بهدف "التحذي���ر ولفت االنتب���اه للمخاطر 
الت���ي حتيط بهذه االأجهزة".وجنح الفريو����س يف و�شع �شورة مغني 
الثمانيني���ات ال�شه���ري ري���ك ا�شتلي عل���ى �شا�شات الهوات���ف م�شحوبة 
بر�شال���ة "اي ك���ي ل���ن يرتكك ق���ط"، يف اإ�ش���ارة اىل االغني���ة ال�شهرية 
للمغن���ي "ل���ن اأتخل���ى عنك".واأ�ش���ار تاون���ز "21 عام���ا" اإىل اأن���ه قام 
بتحمي���ل الفريو�س على ب�شع مئ���ات من الهواتف، واأنه ال يعلم مدى 
انت�ش���اره يف الوقت احلايل نظرا الأنه ينتقل بني اأجهزة الهاتف عرب 

االت�شاالت.
وك�ش���ف ان املت�شرري���ن من الفريو����س بامكانه���م اإزالته عن طريق 
تغي���ري �شف���رة الدخ���ول اىل الهات���ف وم�ش���ح بع����س امللف���ات م���ن 

الذاكرة.

فريو�س "غري موؤِذ" لهواتف 
فون!" "اآي 

عط���ل ع�شف���ور اأح���د اأك���رب امل�شاري���ع العلمي���ة يف التاريخ، 
بعدم���ا اأ�شقط قطعة خبز يف اأك���رب حمطم للذرات يف العامل، 
الذي ميت���د على م�شاف���ة 17 مياًل عند احل���دود ال�شوي�شرية 
الفرن�شية، ما ت�شبب بتوقفه عن العمل.وتعترب هذه امل�شكلة 
اأح���دث العقب���ات الت���ي تواج���ه امل�ش���روع الذي كّل���ف ع�شرة 
ملي���ارات دوالر، ويع���رف با�ش���م "�شادم اله���درون الكبري،" 
وهو اأكرب م�شّرع للجزيئات على �شطح االأر�س، الذي كان من 
املقرر ا�شتخدامه ملعرفة اأ�شرار الذرة وتاريخ ن�شوء الكون.
وكان اجلهاز قد بداأ عمله يف اأيلول 2008، لكن م�شاكل تقنية 
اعرت�ش���ت ا�شتم���رار التجارب عليه، ما تطل���ب اإغالقه لفرتة 
من الزمن.وطراأت م�شكل���ة جديدة هذا االأ�شبوع، متثلت يف 
وج���ود قطعة خبز داخل اأنابيب الت�شريع اخلا�شة باجلهاز، 
واملمت���دة على م�شاف���ة اأميال خارج املخترب.وق���ال علماء اإن 
امل�ش���ّرع كان يف تلك اللحظ���ة متوقفًا عن العمل، م�شيفني اأن 
�شق���وط القطعة خ���الل الت�شغيل كان �شيدفع اجله���از تلقائيًا 
اإىل وق���ف العم���ل، لكن االأ�ش���رار الناجمة عن ذل���ك قد تكون 

كبرية.ونق���ل "تقري���ر ريج�ش���رت" الربيط���اين العلم���ي ع���ن 
الربوفي�ش���ور مايك المن���ت، العامل يف املنظم���ة االأوروبية 
لالأبح���اث النووية قول���ه: "يبدو اأن قطع���ة باغيت )نوع من 
اخلبز الفرن�ش���ي( �شقطت يف امل�شّرع، ويحتمل اأن م�شدرها 
اأح���د الع�شافري."ومل تتمكن CNN م���ن االت�شال املنظمة 

االأوروبية لالأبحاث النووية ملعرفة املزيد من التفا�شيل.
يذك���ر اأنه ب�شبب النوعي���ة الفريدة التي يتمّت���ع بها اجلهاز، 
وكذل���ك تعقي���ده التكنولوج���ي اخلارق، ف���اإّن ذل���ك يعني اأّن 
عطال كهربائيا ب�شيطا جدا ميكن اأن يوؤّخر التجارب لفرتات 

طويلة.
ويعم���ل اجلهاز يف درجة حرارة قريبة من ال�شفر، وبالتايل 
ف���اإن اإ�ش���الح اأي جزء منه يتطلب اإع���ادة تدفئة املنطقة التي 
حلقته���ا االأ�شرار اإىل نف�س درجة احلرارة التي ميكن للب�شر 
اأن يعمل���وا يف اأجوائه���ا،  وه���ذه العملي���ة ت�شتغ���رق، وف���ق 
املخط���ط له، �شهرا كام���ال، واإثر ذلك ينبغ���ي اإعادة تربيدها، 

وهو ما �شي�شتغرق بدوره �شهرا اإ�شافيا.

ع�سفــور يعطــل اأكبــر م�ســروع علمــي
فـي تــاريــخ الـبـ�سـر

ق����د تكون والدت����ك على حق عندم����ا كانت تطلب من����ك االعتدال يف 
جلو�ش����ك وعدم االنحناء اأو االرتخاء يف مقعدك عندما 
كن����ت �شغ����ريًا اإذ ت�ش����ري درا�شة جدي����دة اإىل اأن 
و�شعي����ة اجل�ش����م ال�شلي����م عن����د اجللو�س 
جتع����ل امل����رء ي�شع����ر مبزي����د م����ن الثقة 
بنف�ش����ه. وق����ال ريت�شارد بيت����ي، الذي 
�ش����ارك يف اإعداد الدرا�ش����ة واالأ�شتاذ 
يف علم النف�س بجامعة اأوهايو ملوقع 
"هلث داي نيوز" تعلمنا منذ ال�شغر 
اأن اجللو�����س ب�ش����كل م�شتقيم يعطي 

انطباعًا جيدًا عنا لالآخرين". 
اأن  االآن  تب����ني  "ولك����ن  واأ�ش����اف: 
و�شعي����ة اجل�ش����م ال�شلي����م ميكن اأن 

توؤث����ر اأي�ش����ًاُ على الطريق����ة التي نرى فيه����ا اأنف�شنا، واإذا اعتدل����ت يف جل�شتك 
ف�ش����وف تقن����ع نف�شك باأنك يف موقع مه����م". و�شملت الدرا�ش����ة التي ن�شرت يف 
"املجلة االأوروبية لعلم النف�س االجتماعي" 71 طالبًا من جامعة اأوهايو طلب 
منه����م بعد تق�شيمهم اإىل جمموعتني اجللو�����س اإما ب�شكل م�شتقيم يف مقاعدهم 
ونف����خ �شدورهم اأو اجللو�س ب�شكل مرتهل ومنح����ٍن، ثم �شئلوا عن توقعاتهم 

حول م�شتقبلهم الوظيفي وفق هاتني الو�شعيتني عند اجللو�س.
وقال بيتي اإن الذين جل�شوا ب�شكل م�شتقيم وغري مرتهل يف مقاعدهم �شعروا باأن 
ثقتهم كانت كبرية باأنف�شهم وبقدراتهم الذهنية وفر�س عملهم يف امل�شتقبل على 
عك�س نظرائهم الذين جل�شوا برتهل وانحنوا يف مقاعدهم واأ�شاف "يفرت�س 
النا�����س اأن الثقة واالعت����داد بالنف�س م�شدرها العقل فق����ط ولكن ال يعرفون اأن 

و�شعية اجل�شم عند اجللو�س توؤثر على الطريقة التي نفكر بها".

قال باحثون اأمريكيون اإن حقن كرات من البوليمر 
العمود  يف  اإ�شابتها  بعد  ال��ت��ج��ارب  ج���رذان  يف 

الفقري �شاعدها على ا�شتعادة احلركة ومنع 
وقوع تلفيات ع�شبية ثانوية عادة ما تعقب 

تلك االإ�شابات.
وي�����ش��ت��خ��دم ال��ع��الج ال��ت��ج��ري��ب��ي ك���رات من 
االألياف  من  جمموعة  عن  عبارة  البوليمر 
امل�شابة  الع�شبية  االألياف  مع  تلتحم  التي 
التلف  من  مزيد  اإحل��اق  من  االلتهاب  ومتنع 

باالأع�شاب املحيطة.
بوردو  جامعة  م��ن  ت�شنج  �شني  ج��ي  وق���ال 
يف والية انديانا والذي ن�شرت درا�شته يف 
به  قمنا  "الذي  نانومدي�شني  نيت�شر  دوري��ة 
هنا هو اأننا اخرتعنا طريقة لعالج اإ�شابات 
العمود الفقري يف املراحل املبكرة"، وكانت 
مئة  نحو  قطرها  ي�شغر  التي  الكرات  ه��ذه 
ت�شتخدم  احلمراء  ال��دم  خلية  قطر  عن  مرة 
يف االأبحاث طوال 30 عاما كو�شيلة الإي�شال 
اإنه  حالتنا  "يف  ت�شنج  االأدوي���ة.واأ����ش���اف 
ا�شتخدام جديد متاما لتلك الرتكيبات، نحن 
ن�شتخدمها  بل  للدواء،  كناقل  ن�شتخدمها  ال 

كمادة لعالج االأغ�شية".
وي�����ش��ت��غ��ل ه����ذا ال���ع���الج م���ي���زة اخل���وا����س 

على  للم�شاعدة  ذاتها  البوليمر  لكرات  الكيماوية 
من  املزيد  ومنع  االأغ�شية  يف  اإ�شابة  اأي  ترقيع 

التلفيات، وت�شنع هذه الكرات من مادتي بوليمر 
التحلل  تقاوم  داخلية  طبقة  اإحداهما  خمتلفتني 
تظل  ان  تف�شل  خ��ارج��ي��ة  طبقة  وال��ث��ان��ي��ة 
مبتلة، وحني حتقن الكرات يف جمرى الدم 
وت�شتكني  امل�شاب  املكان  اإىل  ت�شل  فاإنها 
التالف  الغ�شاء  يف  لالبتالل  املحبة  امل���ادة 
فتعمل على ترقيع اجلزء امل�شاب، وت�شاعد 
ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��رار عملية  ال��ط��ب��ق��ة 

الرتقيع.
واأ�شاف ت�شنج "نعتقد اأنها ميكن اأن تخرتق 
درا�شات  واأظ��ه��رت  معه"،  وتلتحم  الغ�شاء 
الكرات  با�شتخدام  اجل���رذان  على  اأج��ري��ت 
املتناهية  اجلزيئات  انتقال  على  امل�شبوغة 
االإ����ش���اب���ة،  اأم���اك���ن  اإىل  ب��ن��ج��اح  ال�����ش��غ��ر 
وا���ش��ت��ع��ادت ال��ت��ي ع��وجل��ت ب��ال��ك��رات عقب 
على  ال�شيطرة  الفقري  العمود  يف  اإ�شابات 
احليوانات  اأن  حني  يف  االأرب��ع��ة  االأط���راف 
االأخرى مل تتمكن من ذلك، واأظهرت فحو�س 

اأجريت على مدى �شمية العالج اإنه اآمن.
وياأمل فريق البحث يف نهاية املطاف عالج 
الطوارىء  غرف  يف  الكرات  بهذه  املر�شى 
ملعرفة ما اإذا كانت �شتحمي اخلاليا الع�شبية 

املحيطة من مزيد من التلف.

اكت�ساف عالج مبكر الإ�سابات العمود الفقري

مرحل���ة  التدخ���ني  ملكافح���ة  اأمريك���ي  لق���اح  دخ���ل 
االختب���ارات ما قب���ل النهائية و�شط تف���اوؤل بنتائج 
واع���دة للعق���ار ال���ذي �شم���م لتحفيز جه���از املناعة 
الطبيع���ي لتوليد اأج�شام م�شادة تتعلق بالنيكوتني 
يف ج�ش���م املدخ���ن وتعمل عل���ى منع انتقال���ه للمخ 
ال���ذي يفرز مواد متنح ال�شع���ور اجليد واالنب�شاط 

بعد التدخني.
ومن���ح "املعه���د القومي للح���د من �ش���وء ا�شتخدام 
"ناب���ي بيوفارماكيوتيكال����س"  العقاق���ري" �شرك���ة 
10 مالي���ني دوالر، للب���دء يف املرحل���ة الثالث���ة م���ن 
التج���ارب ال�شريري���ة للق���اح "نك فاك����س"، ملكافحة 

تاأثري النيكوتني.
وقال املعهد احلكومي اإن املرحلة التجريبية الثالثة 
واالأخ���رية للعقار قبيل عر�شه عل���ى "دائرة الدواء 
والغ���ذاء" احلكومي���ة الإجازته تت�شم���ن: "اإعطاءه 
جمموع���ات كب���رية من النا����س للتاأكد م���ن فعاليته، 
ومراقبة اآثاره اجلانبية، ومقارنته باملطروح حاليًا 

من عقاقري مكافحة التدخني".
وق���ال د. فران�شي����س كولين���ز، مدير املعه���د: "هذه 
املرحلة التجريبية الثالث���ة توفر اآمااًل وا�شعة نحو 
اإيجاد حل لهذه امل�شكلة ال�شحية العامة ال�شخمة"، 
ويق���ول خ���رباء اإن االإق���الع ع���ن النيكوت���ني اأك���رث 

�شعوبة من اإدمان الهريويني.وموؤخرًا، قرع تقرير 
للوكال���ة الدولية الأبحاث ال�شرطان ناقو�س اخلطر، 
بع���د اأن �شلط ال�شوء على االأع���داد املتزايدة بكرثة 
ملر�ش���ى ال�شرط���ان، وبالتحديد من ال���دول الفقرية 
ومتو�شط���ة الدخل، وعلى الرغم م���ن زيادة الوعي 
باملخاط���ر ال�شحية الآفة التدخ���ني واإجراءات احلد 
م���ن انت�شاره���ا اإال اأن اإح�شائي���ات منظم���ة ال�شحة 
العاملية توؤكد زيادة ع���دد املدخنني، وب�شفة خا�شة 

يف الدول النامية، ومن بينها الدول العربية.
وتوؤك���د اأحدث اأرقام منظمة ال�شحة العاملية ارتفاع 
اأعداد املدخنني بني االأطفال العرب يف الفئة العمرية 
ب���ني 13 و15 �شنة حيث بلغ���ت ن�شبة املدخنني بني 
االأطف���ال يف هذه املرحلة العمري���ة 22%، كما توؤكد 
االأرق���ام ارتفاع مع���دالت التدخني ب���ني الفتيات يف 
الفئ���ة العمري���ة ذاته���ا، حيث بلغ���ت 6 يف املائة يف 

م�شر وبع�س دول اخلليج.
واأ�ش���ار تقرير حدي���ث اىل اأن الع���رب ينفقون على 
التدخني اأكرث من التعليم وال�شحة، ففي م�شر ينفق 
امل�شريون 20% من متو�شط دخلهم على ال�شجائر، 
ويف ال�شعودية ينفق �شكان مدينة الريا�س وحدها 
200 ملي���ون ريال �شنويا ل�ش���راء وحرق 170 األف 
علب���ه �شجائر، وح�شب اإح�شائي���ات تون�شية، ينفق 

التون�ش���ي 90 دينارا �شنويا عل���ى ال�شيجارة بينما 
ينف���ق 25 مليم���ا فقط على �ش���راء الكت���ب، وذكرت 
م�ش���ادر تون�شي���ة ه���ذا االأ�شب���وع اأن التدخ���ني يف 
تون����س يت�شبب يف وف���اة 6850 �شخ�ش���ا �شنويا.
ويف الع���راق، بلغ عدد املدخنني 7.5 ماليني مدخن 

رغم االأحوال االقت�شادية ال�شيئة التي يعي�شونها.
اأما يف لبنان، فاإن اأكرث من ن�شف ال�شكان، اأي ن�شبة 
57 % مدخن���ون، وينفق اللبناني���ون على ا�شتهالك 
ال�شجائر 400 مليون دوالر �شنويا، و يقتل الدخان 
�شنوي���ا 3500 لبن���اين، ويبل���غ ع���دد املدخن���ني يف 
الع���امل طبقًا لتقري���ر منظمة ال�شح���ة العاملية ل�شنة 
2008 اأك���رث من ملي���ار ومائة ملي���ون مدخن، ومن 
املتوقع اأن ي�شل اإىل 1.7 مليار بحلول عام 2025، 
وتبلغ الوفي���ات من االأمرا�س الناجتة عن التدخني 
5.4 مالي���ني �شخ�س �شنويًا مبع���دل حالة وفاة كل 
�ش���ت ثواين، وم���ن املتوقع اأن ترتف���ع الوفيات اإىل 
اأك���رث من ثمانية ماليني �شخ�س �شنويًا عام 2030، 
وتف���وق ن�شبة الوفي���ات بني املدخنني م���ن �شن 35 
عام���ًا اإىل 69 عامًا بث���الث مرات مثيلته���ا لدى غري 
املدخن���ني، وتوؤكد االأبحاث العلمية اأن التدخني هو 
امل�ش���وؤول ع���ن 90% من وفي���ات �شرط���ان الرئة يف 

العامل و30 % عن جميع اإ�شابات ال�شرطان.

العامل يعّلق اآماال كبرية على لقاح م�ساد للتدخني

تو�شلت درا�شة اإىل اأن م�شتخل�شات بذور الطماطم قد 
تقي من االإ�شابة باجللطات الدموية والنوبة القلبية.

وذك����رت �شحيفة "الدايل����ي ماي����ل" الربيطانية اليوم 
اأن الربوفي�ش����ور اأ�شي����م دوت����اروي تو�ش����ل اإىل ه����ذه 
النتيج����ة عندما كان يعم����ل كباح����ٍث يف معهد روويت 
للتغذي����ة وال�شح����ة يف اأبريدي����ن ثال����ث اأك����رب مدين����ة 
ا�شكتلندي����ة، وخ����الل بحثه ع����ن مواد م�ش����ادة للتخرث 
يف النبات����ات لع����الج اجللط����ات الدموي����ة واأمرا�����س 
القل����ب اآجرى دوتاروي حتاليل على كل اأنواع الفاكهة 
واخل�ش����ار تقريب����ًا يف اأبردي����ن حي����ث تو�ش����ل اإىل اأن 
امل����واد الكيميائي����ة يف الطماط����م  تق����ي م����ن اجللطات 
الدموي����ة والنوب����ة القلبي����ة ومفعوله����ا ي�شتم����ر لنحو 
18 �شاع����ة فيم����ا ال يتع����دى مفعول حب����ة اال�شربين اإاّل 
حل����وايل 10 �شاع����ات فقط.وباالم����كان احل�شول على 
هذه امل�شتخل�شات حتت اإ�شمها التجاري وهو "فروت 

فلو".
ويتن����اول ماليني النا�س يف الع����امل حبة االأ�شربين من 
اأج����ل ت�شييل ال����دم وخف�س خط����ر االإ�شاب����ة باجللطة 

القلبي����ة. والنوب����ة  الدموي����ة 
وق����ال دوت����اري اإن هناك بع�س 
النبات����ات واخل�ش����ار االأخ����رى 
مث����ل الثوم وب����ذور القنب التي 

ت�شاعد على ت�شييل الدم.
ونّب����ه باحث����ون اإىل اأن " فروت 
فلو" لي�شت منا�شبة لالأ�شخا�س 
الذين يعانون حاليًا من اأمرا�س 
له����ا عالق����ة  القل����ب الأ�شب����اب  يف 

بتخ����رث ال����دم ول����ذا عل����ى ه����وؤالء 
ا�شت�شارة اأطبائهم اأواًل.

ووافقت الوكالة االأوروبية ل�شالمة 
االأطعمة على ا�شتخدام "فروت فلو"، 

ول����ذا باإم����كان ال�ش����ركات امل�شنع����ة له����ذا 
املنت����ج الزع����م باأن����ه يح�شن تدف����ق و�شريان 

الدم. وطورت هذا املنتج �شركة " بروفيك�شيز"، 
وهو يب����اع حاليًا يف بع�����س ال�شوبرم����اركات وثمنه 

يرتاوح ما بني 1.67 و3،32 دوالر اأمريكي.

بـــذور الـــطــمـــاطـــم تـــقـــي
مـــن اجللطـــات الدمويــــة

االعتدال يف اجللو�س يزيد الثقة بالنف�س

ق����د ي�شمح زرع خاليا جذعية جنينية 
ب�شرية يوم����ا ما با�شتع����ادة القدرات 
االدراكي����ة التي ترتاجع عند خ�شوع 
ال�شخ�س لعالج باال�شعة كما اظهرت 
ج����رذان  عل����ى  اجري����ت  اختب����ارات 
عل����ى م����ا ورد يف درا�ش����ة ن�ش����رت يف 

الواليات املتحدة.
والحظ الباحثون ان احليوانات التي 
خ�شعت لعملي����ة وزرع خاليا جذعية 
جنيني����ة ب�شري����ة ا�شتع����ادت قدرته����ا 
التعل����م واحلف����ظ مب�شتوي����ات  عل����ى 
تعترب طبيعية بع����د اربعة ا�شهر على 
خ�شوعها لعالج باال�شعة، وباملقارنة 
الت����ي خ�شع����ت  تعر�ش����ت اجل����رذان 
لعالج اال�شع����ة نف�شه لكنها مل تخ�شع 
لعملي����ة زرع مماثل����ة خل�ش����ارة دائمة 
الكرث من 50% من وظائفها االدراكية 
على م����ا اظهرت الدرا�شة التي ن�شرت 
يف جملة ار�شيف االكادميية الوطنية 

االمريكية للعلوم.
ليم����ويل  �ش����ارل  الدكت����ور  وق����ال 
االخ�شائ����ي يف امرا�����س ال�شرط����ان 

وا�شت����اذ الطب يف جامعة كاليفورنيا 
امل�شرف  وه����و  ايرف����ني  "غ����رب" يف 
الرئي�ش����ي عل����ى الدرا�ش����ة ان "نتائج 
ابحاثن����ا ت�ش����كل اأول دلي����ل عل����ى ان 
ان  ميكنه����ا  مماثل����ة  جذعي����ة  خالي����ا 
تعيد ان�شجة الدماغ املت�شررة جراء 

اال�شعاعات اىل و�شعها الطبيعي".
اورام  ملكافح����ة  باال�شع����ة  والع����الج 
يف الدم����اغ حمك����وم بدرج����ة حتم����ل 
االن�شج����ة املحيطة باملنطق����ة املعنية.

واال�شخا�س الذين يخ�شعون لعالج 
كه����ذا بامل�شت����وى املطل����وب للق�ش����اء 
عل����ى الورم يعانون بدرجات خمتلفة 
م����ن تراج����ع يف قدراتهم عل����ى التعلم 
واحلف����ظ ما ق����د يوؤث����ر عل����ى حياتهم 

اليومية.
ان  ليم����ويل  الدكت����ور  ويق����ول 
"اال�شعاعات التي يتعر�س لها الدماغ 
تخلف اثارا جانبية تدريجية م�شعفة 
ال رجوع عنها، واأي عالج يعطي امال 
بقل����ب هذه اال�ش����رار ي�شتحق اجراء 

ابحاث ا�شافية ب�شدده".

ويف ه����ذه الدرا�ش����ة زرع����ت اخلاليا 
اجلذعي����ة اجلنيني����ة الب�شري����ة ل����دى 
ج����رذان خ�شع����ت لع����الج باال�شع����ة. 
وانتقلت اخلاليا اجلذعية اىل منطقة 
يف الدماغ معروف����ة بانها ت�شاهم يف 
منو اخلاليا الع�شبية على ما او�شح 
الباحث����ون  ويح����اول  االخ�شائ����ي، 
االن الوق����وف بالتحدي����د عل����ى االلية 
التي �شمح����ت بتح�شن الدم����اغ الذي 
تعر�����س لال�شع����ة وهما يعم����الن على 
فر�شيت����ني، فه����م يعت����ربون ان ه����ذه 
اخلالي����ا اجلذعي����ة ميكنه����ا ان تدخل 
وحتفي����ز  ال�شليم����ة  االن�شج����ة  اىل 

منوها.
لكنه����ا ق����د ت�شاه����م اي�ش����ا يف ا�شالح 
املوج����ودة  الدماغي����ة  اخلالي����ا 
واملحافظ����ة عليها.واو�ش����ح الدكتور 
ليم����ويل "ق����د ت�شم����ح ابح����اث اأخرى 
با�شتخ����دام خالي����ا جذعي����ة جنيني����ة 
يوم����ا م����ا لل�شيطرة او حت����ى الق�شاء 
عل����ى جمموعة م����ن االث����ار اجلانبية 

الناجمة عن العالج باال�شعة".

خاليا جذعية ت�سلح اأ�سرار االأ�سعة على الدماغ

احذروا.. الطائرات بوؤراجلراثيم
يف  انه  موؤكدين  الطائرات  يف  اجلراثيم  تكاثر  من  اأمريكيون  خرباء  حذر 
مو�شم الربد واالإنفلونزا فاإن اأكرث االأماكن ات�شاخًا على منت الطائرات هو 

اجلزء اخللفي من املقعد.
وقالت اآن بانا�س املحررة التنفيذية ملجلة "�شنارت ترافل" التي تقدم ن�شائح 
للم�شافرين "تعترب الطائرات مرتعًا للجراثيم، وهذه ال�شنة، بعدما ظهرت 
اإنفلونزا اإت�س 1 اإن 1 البد من اأن يكون امل�شافرون اأكرث حذرا عند ال�شفر".
االأمرا�س  التقاط  يتفادوا  كي  امل�شافرين  اإىل  تو�شيات  بانا�س  واأ�شدرت 
يف  املوجود  اجليب  يف  اأغرا�شهم  و�شع  ع��دم  على  فحثتهم  ال�شفر  خ��الل 
مثل  �شيء  كل  ع��ادة  فيها  ي�شعون  النا�س  الأن  املقاعد  من  اخللفي  اجل��زء 

املحارم واحلفاظات املت�شخة ما يجعلها مليئة باجلراثيم والبكترييا.
املاء  طلب  اإىل  امل�شافرين  بقوارير مقفلة وتفادي ا�شتخدام ودع��ت 

اإىل االأغ����ط����ي����ة وال����و�����ش����ادات  اإ�����ش����اف����ة 
التي  ال���ط���اول���ة  ي������و�������ش������ع م�����ش��ح 

وكر�شي  االأك��ل  احل������م������ام.عليها 
�شة وق��ال��ت ب��ان��ا���س ان  ا ر د "
يف  ن�شرت  جم������ل������ة ج��دي��دة 
ال�شحة  لبيئية اأب����ح����اث  ا

اأظ��ه��رت ان 
ين  فر مل�شا ا
م�������رة   100
لالإ�شابة  عر�شة  اأك��رث 
باملر�س خالل ركوب 
الطائرة منه خالل 
اأي�������ة ظ����روف 

اأخرى".


