
حافلة بيئية
من "مر�سيد�س"

تبد�أ ن�سخة جديدة من حافلة 
مر�سيد�س �سيتارو هجني، 

تعمل بخاليا وقود وال ي�سدر 
عنها �أي �نبعاثات كربونية، 
عملها يف هامبورج يف �إطار 

جتربة و��سعة �لنطاق لت�سغيل 
�أ�سطول من تلك �حلافالت فى 

�أعقاب �ختبار �سابق �أجري يف 
�لفرتة من عام 2003 وحتى 

عام 2009 يف �ملدينة �ل�ساحلية 
�سمال �أملانيا ودول �أوروبية 

�أخرى، وتت�سلم هيئة 
�لنقل يف 

مدينة 
هامبورج 

20 �سيارة 
مر�سيد�س 
من فئة " 

بي-كال�س" 
تعمل 

بتكنولوجيا 
�لوقود"  "خاليا 

بدء من �لعام 
�جلاري.

 وت�ستمد حافلة 
خاليا  "�سيتارو 

�لوقود" �جلديدة 
�لطاقة من نظامي 

�لوقود" من  "خاليا 
�لنوع �مل�ستخدم نف�سه 

يف �سيار�ت " بي-
كال�س �إف-�سل".

وذكرت �ل�سركة 
�أن �حلافلة ت�ستهلك 

هيدروجينًا �أقل بن�سبة 
50% من �جليل �ل�سابق 

وميكن �أن ت�سري مل�سافة 250 
كيلومرت� دون �حلاجة �إىل 

�إعادة �لتزود بالوقود.
وذكرت مر�سيد�س �أن �لهدف 

�لرئي�سي من �ختبار �الأ�سطول 
�حلايل هو حتقيق م�ستوى 

تكلفة تناف�سي مقارنة 
بال�سيار�ت �لتي تعمل بالوقود 
�لتقليدي وتوفري بنية �أ�سا�سية 
كاملة ملحطات �لتزود بالكهرباء 

و�لهيدروجني بالتعاون مع 
�سركات تزويد �لطاقة و�سناعة 

�لنفط.
يذكر �أن �مل�سروع هو جزء 

من "�سر�كة �لطاقة �لنظيفة" 
يف هامبورج وبرلني، 

وتدعم �حلكومة �الأملانية 
�مل�سروع كجزء من برنامج 

�البتكار �لوطني لتكنولوجيا 
�لهيدروجني وخاليا �لوقود.

طب وعلــــــــــوم12
Medicine & Sciencehttp://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com العدد )1695( ال�سنة ال�سابعة  -  االثنني )11( كانون الثاين 2010

�أمازون تبيع 
قارئ "كيندل" 

�لأكبــــر 
فــي �لعامل

قالت �سركة "�أمازون دوت كوم" 
للتجزئة عرب �الإنرتنت �إنها تعتزم 

بيع �لن�سخة �الأكرب من جهازها 
�لقارئ �اللكرتوين "كيندل" على 

م�ستوى �لعامل �عتبار� من �لتا�سع 
ع�سر من �ل�سهر �جلاري.

ويتمتع جهاز "كيندل دي �إك�س" 
ب�سا�سة م�ساحتها 24.6 �سنتيمرتً� 

وكان يباع يف �ل�سابق يف �لواليات 
�ملتحدة فقط، وتباع �لن�سخة �الأكرب 
من �جلهاز حاليا ب�سعر 489 دوالر� 

يف موقع "�أمازون" �اللكرتوين. يف 
حني �أن �لن�سخة �الأ�سغر منه مزودة 

ب�سا�سة م�ساحتها 15 �سنتيميرت� 
وتبلغ تكلفتها 259 دوالرً�.

ووفقا ل�سركة �لتجزئة، فاإن هناك 
390 �ألف كتاب متوفر� لقر�ءتها على 

�جلهاز، وتدير "�أمازون" مو�قع 
�لكرتونية يف �لواليات �ملتحدة 

وكند� وبريطانيا وفرن�سا و�أملانيا 
و�ل�سني و�ليابان.

قر��سنة" 
يخرتقون مو�قع 

زعماء �لعامل 
وي�سخرون منهم

متكن عدد من قر��سنة �الإنرتنت 
لروؤ�ساء  مو�قع  �خرت�ق  "هاكرز" من 

وزعماء �سيا�سيني حول �لعامل، 
وو�سعو� معلومات و�سور تهكمية، 

كان �أبرزها ما و�سع على موقعي 
�لرئي�س �الإير�ين، ورئي�س �لوزر�ء 

�الإ�سباين، فبالن�سبة لرئي�س �لوزر�ء 
�الإ�سباين خو�سيه لوي�س رودريغيز 

ثاباتريو، ��ستبدل �لقر��سنة �سورته 
على موقع �الحتاد �الأوروبي، حيث 
تولت �إ�سبانيا هذ� �الأ�سبوع رئا�سة 

�الحتاد، ب�سورة للممثل رو�ن 
�أتكين�سون، �لذي يج�سد �سخ�سية 

بني". "م�سرت 
�أما موقع �لرئي�س �الإير�ين حممود 
�أحمدي جناد،  فاخرتقه �لقر��سنة، 
وو�سعو� عبار�ت حول �ختيار�ت 

جناد للعام �جلديد، نحو "موت �أف�سل 
مطرب عندي مايكل جاك�سون"، 

و"وفاة ند�"، �ملر�أة �لتي قتلت يف 
�لعام �ملا�سي خالل �حتجاجات على 

�النتخابات �الإير�نية، وقال د�ين 
مكفر�سون، كبري م�سوؤويل �الأمن 

وخرب�ء �أمن �ل�سبكات يف "�آن �أربور": 
منوذج  هو  هذ�  فاإن  �لو�قع  "يف 

�لقرن �جلديد من �حتجاج �ل�سارع، 
�إال �أن �لهاكرز لهم �أثر عاملي، وهوؤالء 

�لقادة مت �إحر�جهم �أمام �لنا�س ب�سكل 
كبيـــر."

�سنـــت  د
موتـــور  تويوتـــا 
وهوند� موتـــور �سيارتني مدجمتني 
جديدتـــني لال�ستفـــادة مـــن �ل�ســـوق �لهندية 
يف  لالأ�سعـــار  و�حل�سا�ســـة  �لنمـــو  �سريعـــة 
�لوقت �لـــذي ت�سعى فيه �ل�سركتان وغريهما 
لتجـــاوز  �ل�سيـــار�ت  �ســـركات �سناعـــة  مـــن 
م�ساعب عام 2009، وتويوتا - �أكرب �سانع 
لل�سيـــار�ت يف �لعـــامل - متاأخـــرة يف �ســـوق 
�لهنـــد �ساحبة ثالـــث �أكرب �قت�ســـاد يف �آ�سيا 
وتو�جه مناف�سة من �ســـركات ت�ستهدف �أحد 
�الأ�سو�ق �لقليلة �لتي تتمتع بحالة جيدة يف 

�سناعة ت�سررت من �الأزمة �ملالية �لعاملية.
ويف معر�س دلهـــي لل�سيار�ت ك�سفت هوند� 
�أي�سا عن �سيارة �سغرية مدجمة ذ�ت خم�سة 
�أبو�ب طورتها ب�سكل خا�س للهند و�الأ�سو�ق 
�ل�ساعـــدة �الأخـــرى �لتي بـــد�أت �سريعا حتل 
حمـــل �الأ�ســـو�ق �لغربيـــة �لكـــربى ك�ساحـــة 

رئي�سية للمناف�سة بني �سركات �ل�سيار�ت.
وقـــال كازو �وكاموتـــو يف موؤمتر �سحفي 

�ل�سيـــارة  تد�ســـني  مبنا�سبـــة 
�جلديـــدة �تيو�ـــس "�ستلعب 

يف  حموريـــا  دور�  �لهنـــد 
خطـــط تويوتـــا للتو�سع 
�لوقـــت  وحـــان  عامليـــا 
وتـــرية  ن�ســـرع  لكـــي 

منونا هنا".
فولك�سفاجن  وقالـــت 
�سانـــع  �أكـــرب 
يف  لل�سيـــار�ت 
�إنهـــا  �أوروبـــا 
الأن  �أي�ســـا  تهـــدف 

مهمـــا  العبـــا  ت�سبـــح 
يوكيـــم  وقـــال  �لهنـــد،  يف 

هايت�سمان ع�سو جمل�س �إد�رة جمموعة 
تكـــون  �أن  �ردت  "�إذ�  فولك�سفاجـــن 
العبـــا رئي�سيا يف �لهنـــد.. فال�سيار�ت 

�ل�سغرية هي �لو�سيلة".
�حلو�فـــز  تـــوؤدي  �أن  �ملتوقـــع  ومـــن 
�حلكومية و�لقوة �لن�سبية لالقت�ساد �ملحلي 
يف �لهند ثاين �أكرب دول �لعامل من حيث عدد 
�ل�ســـكان �إىل منـــو مبيعات �ل�سيـــار�ت هناك 
بنحو 16 يف �ملئة هذ� �لعام �إىل 1.4 مليون 
�سيارة بعد منوها مبا جتاوز ع�سرة يف �ملئة 
خالل معظـــم عـــام 2009، ومقارنـــة مع ذلك 
يتوقع تر�جع مبيعـــات �ل�سيار�ت �الأمريكية 
-�لتي ت�سدر بياناتهـــا يف وقت الحق �ليوم 
- �إىل �أدنـــى م�ستـــوى �سنوي منـــذ 1982 �أو 
رمبـــا 1970.وقالت تويوتـــا - �لتي توقعت 
�أن تتكبـــد خ�سائر ت�سغيليـــة تبلغ 350 مليار 

يـــن "3.8 مليـــار دوالر" يف �لعـــام حتـــى 
مار�س/�آذ�ر 2010 بعـــد �لتباطوؤ يف 

�ل�سوق �الأمريكية - �إن �أكرث من 
يف  مهند�ـــس   2000

و�ليابـــان  �لهنـــد 
�أربـــع  ق�ســـو� 

ت  � �سنـــو

يف �سناعة �تيو�س.
و�أ�سافـــت �ل�سركـــة �ليابانيـــة �أنهـــا �ستطرح 
�ل�سيـــارة �جلديـــدة يف �الأ�ســـو�ق يف وقـــت 
الحـــق هذ� �لعام مببيعات م�ستهدفة تبلغ 70 
�ألف �سيارة �سنويًا، ويتوقع حمللون �أال يقل 
�سعر �ل�سيارة عن 500 �ألف روبية "10823 
دوالر�"، و�ستطـــرح �سيارة هونـــد� �لعائلية 
�جلديـــدة - �لتـــي ك�سفـــت عنهـــا �ل�سركة يف 

دلهي - يف �لهند وتايالند بحلول 2011.
وقال كوي�سي كوندو نائب �لرئي�س �لتنفيذي 
لهونـــد� "مـــن �ل�سروري وجـــود �سيارة مثل 

هذه لتعزيز وجود هوند� 
يف هذه �ل�سوق، 

تقلي�ـــس 

�حلجـــم و�القت�ســـاد يف ��ستهـــالك �لوقـــود 
�أي�ســـًا،  رئي�سيـــا  عامليـــا  توجهـــا  �أ�سبحـــا 
 2" ��ســـم  عليهـــا  �أطلـــق  �لتـــي  و�ل�سيـــارة 
�ســـي.يف" و�حـــدة مـــن بـــني ع�ســـر �سيار�ت 
�سغـــرية مـــن �ملقـــرر تد�سينهـــا يف معر�ـــس 

�ل�سيار�ت �لهندي هذ� �الأ�سبوع.
وقال �سينـــزو ناكاني�سي �لرئي�ـــس �لتنفيذي 
ملاروتـــي �سوزوكـــي �إن دخـــول هـــذ� �لعـــدد 
�لكبري من �لطر�ز�ت �جلديدة �سي�سعب على 
�ل�سركـــة �لدفاع عن ح�ستهـــا �لبالغة �لن�سف 

يف �ل�سوق �لهندية.
و�أعلنـــت �ل�سركـــة عن طـــر�ز جديـــد ل�سيارة 
عائلية ت�ســـم �سبعة مقاعد قالت �إنها �ستخلق 
د�سنـــت  كمـــا  �لهنـــد،  يف  جديـــدة  �سريحـــة 
مناف�ستهـــا تاتـــا موتـــورز - �لتـــي �قتحمـــت 
�لعالمتـــني  ب�سر�ئهـــا  �لعامليـــة  �ل�ساحـــة 
�لتجاريتـــني جاجو�ر والنـــد روفر من فورد 
"نانـــو" -  �لرخي�ســـة  �ل�سيـــارة  وبتد�ســـني 
�سيارة ت�ســـم �سبعة مقاعد كانـــت �سمن عدة 

طر�ز�ت جديدة ك�سفت عنها يف �ملعر�س.

حرب �ل�سيار�ت �ل�سغرية "تتاأّجج" بني هوند� وتويوتا

عر�س باحثون �أملان حمرك �ساحنة ديزل ثوريًا 
جديدً� يقلل من �مللوثات يف �نبعاثات �لعو�دم �إىل 
م�ستويـــات منخف�سة جد� يجري قيا�سها بالكاد، كما طور 
�لعلمـــاء يف �جلامعـــة �لتكنولوجيـــة يف ميونيـــخ م�سبار� 
ي�سمح لهم باأخذ عينات مبا�سرة من غرفة �الحرت�ق �أثناء 
ت�سغيل �ملحـــرك، وياأملون بهذ� �الأ�سلوب يف �كت�ساف 
بال�سبـــط كيـــف يت�سكل �لعـــادم، وذلك بهـــدف تطوير 

�أ�ساليب جديدة للحد من �النبعاثات.
ويقـــرتب �ملحـــرك �جلديـــد ب�ســـورة كبـــرية مـــن تلبية 
معايـــري �النبعاثات �ل�سارمة "يـــورو6"، ويعترب معيار 
" يورو6" �ملقرر تطبيقه يف عام 2014 معيار� �سارما 
مقارنـــة باأي مقيا�ـــس حيث يق�ســـي بخف�ـــس �النبعاثات 
�إىل م�ستويـــات �سئيلـــة جـــد�. وعلـــى �سبيل �ملثـــال، ميكن 
�أن يبعـــث حمـــرك ديـــزل 5 مليجـــر�م فقـــط مـــن ج�سيمات 
�ل�سنـــاج و80 مليجر�مـــا مـــن ثـــاين �أكا�سيـــد �لنيرتوجني 

يف �لكيلومـــرت �لو�حـــد، وميثل هذ� خم�ـــس �ل�سناج وربع 
�أكا�سيـــد �لنيرتوجـــني �لتي ي�سمـــح بها معيـــار " يورو4" 
�لـــذي كان مطبقا حتى �آب2009، و�أقـــل من ن�سف �أكا�سيد 
�لنيرتوجـــني �لتـــي ي�سمـــح بها معيـــار "يـــورو5" �ملطبق 
حاليًا، ومع هذ�، فاإن خف�س �النبعاثات هو �أمر معقد نظر� 
الأن �أكا�سيـــد �لنيرتوجني و�أجـــز�ء �ل�سناج ال ميكن تقليلها 

ب�سورة م�ستقلة عن بع�سها.
و�سمـــم �لباحثـــون حمـــركًا �ختباريـــًا بطريقـــة يحقن بها 
مزيـــج مـــن عادم جـــوي يف حجرة �الحـــرت�ق حتت �سغط 
مرتفـــع، ويقوم �ل�ساحن �لرتبـــو �خلا�س باملحرك ب�سغط 
�خلليط لع�سرة �أ�سعاف �ل�سغط �جلوي - �أكرث من �سعف 
�ل�سغـــط �لتي ميكـــن �أن تتعامل معها حمـــركات �ل�سيار�ت 
�مل�سنعـــة جتاريا، وبال�سغط بهذه �لطريقة يحتوي خليط 
�لعـــادم �لهو�ئـــي علـــى �أك�سجني كاف حلرق وقـــود �لديزل 

ب�سورة كاملة.

حمرك ديزل "ثوري" 
�أز�حـــت غوغل �ل�ستار عن هاتف خليـــوي ذكي جديد ميكنه بانبعاثات �سئيلة جد�

��ستخـــد�م �النرتنـــت �ستقـــوم �ل�سركـــة �لعمالقـــة ملحـــركات 
�لبحـــث علـــى �النرتنـــت ببيعـــه �إيل �مل�ستهلكـــني مبا�ســـرة.
و�لهاتـــف �لـــذي �طلـــق عليـــه "نيك�سو�س و�ن" ميثـــل �ملرة 

�الوىل �لتـــي تقـــوم فيها غوغـــل �لتي 
تاأ�س�ســـت قبـــل 11 
بت�سميـــم  عامـــا 
جهـــاز  وبيـــع 

لالت�ســـاالت يحمل 
��سمها قد ي�ساعدها 
هاتف  مناف�ســـة  يف 

"�آي.فـــون" �ل�سهري 
�لـــذي تنتجـــه �سركة 

�بل.
يف  غوغـــل  وقالـــت 
يف  �سحفـــي  موؤمتـــر 
ماونـــن  يف  مقرهـــا 

كاليفورنيـــا  يف  فيـــو 

يـــوم �لثالثـــاء �ن �لهاتف �سيجـــرى ت�سغيلـــه بالن�سخة 2.1 
من برناجمها لت�سغيل �لكمبريتر "�ندرويد" ومزود ب�سا�سة 

تعمل باللم�س مقا�س 9.4 �سنتيمرت.
"�ت�س. وتعاونـــت غوغل مـــع 
�لهاتـــف  لتطويـــر  تي.�ســـي" 
�لذي ي�ستخـــدم معالج �سناب 
و�حـــد  ب�سرعـــة  در�جـــون 
�نتـــاج  مـــن  جيجاهرتـــز 

كو�لكوم.
�إن  �ل�سركـــة  وقالـــت 
نيك�سو�س و�ن يبلغ �سمكه 
ويـــزن  ملليمـــرتً�   11.5
130 جر�مـــا، وغوغل هي 
�ل�سركة رقـــم 1 يف �لعامل 
علـــى  �لبحـــث  ملحـــركات 
�النرتنـــت وبلـــغ عائدها 
�ل�سنوي يف 2008 نحو 

22 مليار دوالر.

غوغل" تزيح �ل�ستار عن هاتفها �ملحمول

�أعلن باحثون بريطانيون عن دو�ء م�ستخرج 
مـــن �لفطـــر ميكـــن �أن ي�ساعد يف عـــالج بع�س 
�أنـــو�ع �ل�سرطان.وتقوم �لدكتـــورة كورنيليا 
دي مـــور وزمالوؤهـــا يف جامعـــة نوتنغهـــام 
باإنكلـــرت� بالتحقيـــق يف مـــدى فعالية دو�ء 
"كوديب�سيبني" �مل�ستخرج �أ�سا�سًا من نوع 

من �لفطر يعرف با�ســـم "كوردي�سيب�س" �لذي 
يقتـــات على �لريقات. وقالت دي مور "�سيفتح 
جمموعـــة  يف  �لبحـــث  �إمكانيـــة  �كت�سافنـــا 
و��سعـــة من �ل�سرطانـــات �لتي ميكـــن عالجها 
بالكوردي�سيبـــني". و�أ�سافت: "طورنا طريقة 
فعالة ميكـــن ��ستخد�مها الختبـــار �أنو�ع �أكرث 

تقدمـــًا و��ستقـــر�رً� مـــن �لدو�ء، وهـــذ� �متياز 
كبري الأنه �سي�سمح لنـــا با�ستبعاد بع�س �ملو�د 
قبل ��ستخد�مها يف جتارب على �حليو�نات". 
وقال �لباحثون �ن كمية قليلة من كوردي�سيبني 
تعيـــق منـــو و�نق�ســـام �خلاليـــا �لتـــي ال ميكن 
�ل�سيطـــرة عليهـــا، وعنـــد ��ستخـــد�م جرعـــات 

�أعلـــى يتوقف �لنمو من خالل منع �خلاليا من 
�اللت�ساق ببع�سها �لبع�س.و�عترب �لباحثون 
�ن هذيـــن �الأمرين يعمـــالن باآلية و�حدة وهي 
�لتدخـــل يف �إنتـــاج بروتينات �خلاليـــا. ي�سار 
جملـــة  يف  ن�ســـرت  �لدر��ســـة  نتائـــج  �ن  �إىل 

�لبيولوجية". "�لكيمياء 

ـــج �لـــ�ـــســـرطـــان �لــــفــــطــــر.. يـــعـــال

يبدو �ن �الدوية �مل�سادة لالكتئاب لها �ثار حمدودة جد� 
يف مو�جهة عو�ر�س �الكتئـــاب �لطفيفة �و �ملعتدلة وال 
حتدث فرقا فعليا �ال يف معاجلة حالة �الكتئاب �خلطرية 
كما �ظهرت نتائج در��ســـة ن�سرت �لثالثاء وخل�ست �ىل 

�نه من �الف�سل معاجلة هذه �حلاالت بادوية بديلة.
وقـــال �لدكتـــور جـــاي فورنييـــه مـــن جامعـــة بن�سلفانيا 
"�سرق" �ملعد �لرئي�سي لهذه �لدر��سة �ن �الدوية �مل�سادة 
لالكتئـــاب تعتـــرب �لقاعـــدة ملعاجلـــة عو�ر�ـــس �الكتئاب 
�خلطرية وتعطي نتائج يف هذ� �ملجال لكن لي�ست هناك 
موؤ�ســـر�ت عديدة تثبت �ن لهـــا فو�ئد عالجية يف حاالت 

ب  كتئـــا ال �لطفيـــف.� �و  �ملعتـــدل 
�لباحثـــون  و�جـــرى 
�ست  لنتائـــج  حتليـــال 

جتـــارب �سريرية مو�سعة �سملت 718 من �لر��سدين، مت 
خاللهـــا مقارنة خمتلف �نو�ع �الدوية �مل�سادة لالكتئاب 
فيما �عطي �ملر�سى مهدئات. و�دخل بع�س �ملر�سى �ىل 

�مل�ست�سفيات.
و�و�ســـح �لدكتـــور فورنييـــه �ن "�الثـــار �لفعليـــة لهذه 
�لعالجـــات �مل�سادة لالكتئاب مقارنـــة مع �ملهدئات كانت 
غـــري موجـــودة �و ب�سيطـــة جـــد� لـــدى �ملر�ســـى �لذيـــن 
يعانون حاالت �كتئاب طفيف �و معتدل فيما كانت قوية 
جد� لـــدى �ملر�ســـى �مل�سابـــني بحاالت �كتئـــاب خطرية 

جد�".
وقـــال معـــدو �لدر��سة �لتـــي ن�ســـرت يف "جورنال �وف 
�مريكان ميديكال ��سو�سي�سن" بتاريخ 6 كانون �لثاين/

ينايـــر "�لنتيجة �ملفاجئة لتحليلنا هي �ن �ملر�سى يجب 

�ن يكونـــو� م�سابـــني باكتئـــاب خطـــري جد� لكـــي تكون 
�الدوية �ملعاجلة لالكتئاب فعالة ب�سكل �سحيح، يف حني 
�نه يتم و�سف هذه �الدوية بانتظام لغالبية �ال�سخا�س 

�لذين يعانون من �كتئاب طفيف �و معتدل".
و��ســـاف �لدكتور فورنييه �ن "�الطبـــاء �لذين ي�سفون 
هـــذه �الدويـــة و�مل�سرعـــني و�مل�ستهلكني قـــد ال يكونون 
و�عـــني لو�قع �ن فاعلية �الدوية ثبتت �ىل حد كبري على 
��سا�س جتارب �سريرية �سملت ب�سكل ح�سري ��سخا�سا 

يعانون �النو�ع �الكرث خطورة من �الكتئاب".
وعـــرب �لباحثون عـــن ��سفهم الن هـــذ� �لتف�سيل �ملهم مت 
�غفالـــه يف ر�سائـــل �لت�سويق �لتجارية لهـــذه �لعالجات 

لدى �الطباء وعموم �لنا�س.

�لدوية �مل�سادة لالكتئاب غري فعالة فـي �حلالت �لطفيفة

ن�سحت جهتـــان متخ�س�ستـــان يف �أ�سعة �لثـــدي �لن�ساء 
�ملعر�ســـات لال�سابـــة ب�سرطـــان �لثدي بن�ســـب متو�سطة 
باجـــر�ء �ال�سعـــة يف �ســـن �الربعني �ما مـــن تزيد عندهن 
�ملخاطـــر �ىل ن�سب عالية فعليهن �جـــر�ء �ال�سعة يف �سن 
�لثالثني.و�ختلـــف هذ� �لر�أي مع تو�سيـــات حمل نقا�س 

�سدرت �لعام �ملا�سي من جلنة ��ست�سارية �مريكية.
وقالـــت �لدكتورة كارول يل من مركـــز ميموريال �سلو�ن 
كتريينج لل�سرطان يف نيويورك �ن �لتو�سيات �مل�سرتكة 
للكلية �المريكية للطـــب �ال�سعاعي وجمعية �أ�سعة �لثدي 
ت�ســـع يف �العتبـــار �لنجاح �لـــذي حتقق باجـــر�ء �أ�سعة 

�سنوية للثدي مع بلــوغ �سن �الربعــــني.
وقالت يل �لتي تن�سر در��ستها يف ن�سرة �لكلية �المريكية 
للطـــب �ال�سعاعـــي يف بيـــان "�النخفا�ـــس �مللمو�ـــس يف 
حـــاالت �لوفاة ب�سرطـــان �لثدي و�لذي بلـــغ نحو 30 يف 
�ملئـــة منذ عـــام 1990 هو جنـــاح طبي هائـــل ويرجع يف 
�ال�سا�س �ىل �لت�سخي�س �ملبكر ل�سرطان �لثدي من خالل 

�ال�سعة".
و��ستغرق �خلرب�ء نحو عامني يف و�سع هذه �لتو�سيات 
وتعتـــرب رد� على �لتو�سيات �لتـــي �أ�سدرتها يف نوفمرب 
ت�سريـــن �لثاين قوة مهـــام �خلدمات �لوقائيـــة �المريكية 

�لتي �أو�ست بعدم �جر�ء �ال�سعة ب�سكل روتيني بعد �سن 
�الربعني لتوفري بع�س �لقلق على �لن�ساء وتكاليف تنفق 
علـــى فحو�سات ��سافية للتفريق بني �ل�سرطان وتكتالت 

غري �سارة يف �لثدي.
وناق�ســـت تو�سيـــات �خلدمـــات �لوقائيـــة �سنـــو�ت مـــن 
�لن�ســـح ب�ســـرورة �جـــر�ء ��سعـــة علـــى �لثـــدي ب�ســـكل 
روتينـــي بعد �سن �الربعني وقوبلـــت بالرف�س من جانب 
�الطبـــاء �ملتخ�س�سني يف �سرطان �لثـــدي �لذين ر�أو� �ن 
تلـــك �لتو�سيات �سرتبـــك �لن�ساء وتـــوؤدي �ىل مزيد مـــــن 
حـــاالت �لوفـــاة ب�سرطـــان �لثـــدي. وكتبت يل وزمالوؤها 
للطب  �المريكية  �لكليـــة  تقـــف  هـــذ� �جلدل  "و�ســـط كل 
�ال�سعاعـــي وجمعية �أ�سعة �لثدي بقوة ور�ء تو�سياتهما 
باجر�ء �أ�سعة على �لثدي ب�سكل �سنوي بعد �سن �الربعني 
بالن�سبـــة للن�ســـاء �ملعر�ســـات خلطـــر �ال�سابـــة بن�ســـب 
متو�سطـــة" "، كمـــا ت�سمنت �لتو�سيـــات �لبدء يف �جر�ء 
�ال�سعة لدى بلـــوغ �سن �لثالثني بالن�سبـــة للن�ساء �الكرث 
عر�سة لال�سابة ب�سرطان �لثدي و��ستخد�م �سور �لرنني 
�ملغناطي�ســـي و�ال�سعـــة فـــوق �ل�سوتية لهـــذ� �لقطاع من 
�لن�ســـاء �لذي لديه تاريخ من �ملر�س يف ��سرته �و يعاين 

من خلاًل جينيًا.

�إذ� بلغت �لأربعني..  �سارعي �ىل �لفح�س 
بــال�ســـعـــة!

قد يعود �ل�سبب �لذي يجعل �ملر�أة تو�جه �سعوبة يف �إر�ساع طفلها من �لثدي �إىل 
�رتفاع م�ستوى هرمون �لذكورة "ت�ستو�ستريون" لديها خالل مرحلة �حلمل.

وذكرت هيئة �الإذ�عة �لربيطانية "بي بي �سي" �ليوم �خلمي�س �إن �لدر��سة �لتي 
�أعدها باحثون نرويجيون تلقي ظالاًل من �ل�سك حول �لفو�ئد �ل�سحية حلليب 
�الأم وتطرح ت�ساوؤالت ما �إذ� كان �أف�سل من �حلليب �ل�سناعي.ون�سرت �لدر��سة 

يف دورية "�أكتا �أوب�سترتيكا �أند غاينيكولوجيكا �سكاندينافيكا".
للعلوم و�لتكنولوجيا 180  �لباحثني من �جلامعة �لرنويجية  وتابع فريق من 
�سغار  �أطفال  لــوالدة  غريهن  من  عر�سة  �أكــرث  ن�ساء  �سمنهن  من  حامل  �مــر�أة 

�حلجم ب�سبب �زدياد م�ستوى هرمون �لذكورة " ت�ستو�ستريون" لديهن.
خالل  �لرحم  يف  �لهرمون  هذ�  من  مرتفع  م�ستوى  وجــود  �إن  �لباحثون  وقــال 
هذه  يف  تن�سط  للهرمون  منتج  كمحرك  تعمل  �لتي  �مل�سيمة  �أن  �سببه  �حلمل 
يف  �لغدد  �أن�سجة  منو  على  �سلبا  يوؤثر  قد  �لهرمون  �أن  �إىل  م�سريين  �ملرحلة، 
�لباحث  طفلها.ويرى  تغذية  على  �الأم  قــدرة  على  يوؤثر  بــدوره  وهــذ�  �لــثــدي، 
و�لربوفي�سور �سيفن كارل�سن �لذي �أعّد �لدر��سة "�إن �الأم �لتي تو�جه �سعوبة 
يف �إر�ساع طفلها عليها �أن ال ت�سعر بالذنب.. الأنه رمبا هذه هي طبيعة �الأمور 

و�أعتقد �أن طفلها لن يعاين �إذ� مّت �إر�ساعه بو��سطة �حلليب �ل�سناعي".
و�أ�ساف كارل�سن: "على �الأم �أن تفعل ما تر�ه منا�سبًا لها".ور�جع كارل�سن �لعام 
�ملا�سي نحو 50 در��سة دولية حول �لعالقة بني �لر�ساعة من �لثدي وعالقة ذلك 
بال�سحة، وتو�سل �إىل �أن �حلديث عن فو�ئد �الإر�ساع من �لثدي قد يكون مبالغًا 

فيه.وقال "�إن هذه �الختالفات لي�ست مهمة جد�".

�رتفاع هرمون �لذكورة يعيق 
عملية �لر�ساعة �لطبيعية �أفـــادت در��سة جديـــدة �ن �الإقالع عن 

�لتدخـــني رمبا يزيد من خطر �الإ�سابة 
بالنوع �لثاين من �ل�سكري .

ونقـــل موقع "ويب ميد" عن �لباحثني 
قولهم �ن �لنا�س عادة ما تزيد �أوز�نهم 
عندمـــا يقلعون عـــن �لتدخني،وهو ما 
يف�سر �لطبيعة �ملوؤقتة خلطر �الإ�سابة 
بالنوع �لثـــاين من �ل�سكـــري �ملرتبط 

بالبد�نة. ومت ن�سر نتائج �لدر��سة يف 
�لعـــدد �الأخـــري من ن�ســـرة "�نالز �وف 
�نترينـــال مدي�سني".و�سدد �لباحثون 
علـــى �ن �لنتائـــج �لتي تو�سلـــو� �إليها 
يجـــب �أال متنع �لنا�ـــس من �الإقالع عن 
�لتدخني ،�لذي يحمل خماطر �الإ�سابة 
باأمر��ـــس �لقلـــب و�لذبحـــات �لقلبيـــة 
و�ل�سرطـــان،  �ل�سر�يـــني  وت�سلـــب 

و�أ�سافـــو� �ن �ملنافع �ل�سحية لالإقالع 
عـــن �لتدخـــني تفـــوق �خلطـــر �ملوؤقت 

لالإ�سابة بال�سكري. 
وقالـــت �لدكتـــورة �ســـني –�سييـــه ين 
�ملتخ�س�ســـة يف علـــم �الأوبئة يف كلية 
�لطب بجامعة جون هوبكنز و�مل�سرفة 
ال  هـــي:  "�لر�سالـــة  �لدر��ســـة:  علـــى 

حتاول حتى �لبدء بالتدخني".
و�أ�سافـــت: "�إذ� كنت تدخن ، فاالإقالع 
عن �لتدخني هو �ل�سيء �ل�سحيح �لذي 
ينبغي عمله"، ون�سحت �لذين يقلعون 
عـــن �لتدخني "مبر�قبـــة �أوز�نهم" الن 
�لبد�نـــة ترتبـــط بال�سكـــري و�أمر��س 
�لقلـــب و�الأوعيـــة �لدمويـــة، وم�ساكل 
�سحيـــة �أخرى و�نتقـــى �لباحثون يف 
�لفـــرتة مـــن 1987 -1989، 10892 
�سخ�ســـا يف منت�سف �لعمر ال يعانون 
�ل�سكـــري وتابعو� حاالتهـــم ملدة ت�سع 

�سنو�ت.
�ملدخنـــني  �ن  �لدر��ســـة  ووجـــدت 
يو�جهـــون خطـــر �الإ�سابـــة بال�سكري 
خالل فرتة �ملتابعـــة بن�سبة 42% �أكرث 

من غري �ملدخنني.

�حلمية �سرورية قبل �لتوقف عن �لتدخني


