
اأطفال التلقيح 
اال�صطناعي 

مهّددون 
بال�صكري

اكت�شف العلماء م�ؤخرا ان احلم�ض 
الن�وي الـ"دي ان ايه" اخلا�ض 

باأطفال التلقيح اال�شطناعي يختلف 
عن باقي االأطفال حيث انهم معر�شني 

اكرث من غريهم للإ�شابة باأمرا�ض 
كمر�ض ال�شكري وال�شمنة خلل 

تقدمهم يف العمر.
واأو�شحت الدرا�شة التي اأجرتها 
جامعة "تيمبل" يف فيلدلفيا ان 

هذه التغيريات لي�شت يف اجلينات 
وامنا يف التقنية التي تق�م 

بت�شغيل هذه اجلينات م�شرية اىل 
اإمكانية انتقال هذه التغيريات اىل 
اأطفال التلقيح اال�شطناعي.ونقلت 
�شحيفة "التاميز" الربيطانية عن 

الربوفي�ش�ر كارمني �شابينزا ق�له 
ان هذه التغيريات قادرة على التاأثري 

على من� اجلنني اإ�شافة اىل التاأثري 
على اأمناط التعبري اجليني املرتبط 
بزيادة خماطر العديد من االأمرا�ض 

التي ت�شيب االإن�شان.

اكت�صاف االآلية 
امل�صببة ل�صرطان 

املعدة
ت��شل علماء من جامعة اأوربانا 
ب�الية اإلين�ي االأمريكية اإىل اأن 
االإ�شابة ب�شرطان املعدة حتدث 

نتيجة اأنزمي ين�شط عرب بكترييا 
بايل�ري" التي  "هيليك�باكرت 
تعي�ض على االأحما�ض املع�ية، 

وت�شبب يف االإ�شابة بالتهاب املعدة 
واالأمعاء.

وذكر القائم�ن على الدرا�شة اأنه من 
املعل�م �شابقا اأن االإ�شابة املزمنة 

بهذه البكرتيا ي�ؤدي اإىل تط�ر 
اأن�اع خمتلفة من �شرطان املعدة، 

ولكن االكت�شاف اجلديد يتمثل يف 
االآليات والع�امل اجلرث�مية التي 

ت�شهم يف تط�ر هذا املر�ض.
وتعد هذه اأول درا�شة تك�شف عن 

اأن هذه البكرتيا تنتج عامل ين�شط 
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الذي ي�جد يف ن�اة اخلليا.
ويتحكم هذا االأنزمي يف ردود 

اأفعال وحتلل اخلليا التي ي�شيبها 
البكرتيا، كما يعد جزءا يف التقنية 

التي تعالج بها اخلليا احلام�ض 
الن�وي"DNA"، اإال اأنه يف بع�ض 

اأن�اع ال�شرطان، حتفز اخلليا 
انت�شار ال�رم وبقاءه، وت�قف عمل 

العلج الكيميائي الذي يحارب 
اخلليا ال�شرطانية.

وت��شل العلماء اأي�شا خلل اأحد 
التجارب الطبية اإىل اأن العقاقري 

التي متنع اإفراز هذا االأنزمي تقلل 
انت�شار ال�رم يف امل�شابات ب�شرطان 

الثدي.
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�صاللة 
من االأرز 

تتحمل الربودة 
وذات اإنتاجية 

عالية
اأعلن املعهد الدويل الأبحاث االأرز ي�م 

الثلثاء  املا�شي اأن العلماء اقرتب�ا 
من تط�ير �شلالت اأرز جديدة قادرة 
على حتمل الربد الذى ي�ؤدى لتدمري 

املح�ش�ل وقلة اإنتاجه وقال املعهد 
الذي يتخذ من الفلبني مقرا له اإن 

العلماء اكت�شف�ا جينات من �شاأنها 
جعل االأرز اأكرث حتمل لدرجات 

احلرارة املنخف�شة و اأنهم حاليا فى 
مرحلة اختبار �شلالت جديدة للأرز 

مقاومة للربد فى ك�ريا اجلن�بية 
وبنجلدي�ض.

وقال ك�شهريود ك�مار جينا ممثل 
املعهد فى ك�ريا اجلن�بية لل�شحيفة 

اخلا�شة باملعهد راي�ض ت�داى 
مركبة  �شفة  ميثل  الربد  حتمل  "اإن 

وتتحكم فيها جينات خمتلفة، 
واأ�شاف اإن العلماء اكت�شف�ا بالفعل 

جينات لها �شلة بتحمل الربودة 
وبداأوا بتعديل �شلالت االأرز لدمج 

ال�شفات التى تعمل على حماية 
خ�ش�بة البذور على الرغم من 

احلرارة املنخف�شة واأ�شار اإىل اأن 
احلرارة املنخف�شة تعد اأحد الع�امل 

التى ت�شر باإنتاج االأرز م�شيفا اإىل 
اأن الطق�ض البارد مينع حق�ل االأرز 
من تك�ين لقاح خم�شب مما ي�ؤدى 

للف�شل فى تك�ين حب�ب.
واأو�شح املعهد اأن الطق�ض البارد 
الذي ا�شتمر 30 ي�ما يف فيتنام 

يف �شهر �شباط /فرباير 2008 اأدى 
لتدمري اأكرث من 53 األف هكتار من 

حق�ل البارز، وتبلغ خ�شائر ال�شني 
كل عام من االأرز ب�شبب الربودة ما 

يرتاوح بني 3 و5 ملي�ن طن اأرز.
واأ�شاف املعهد اإن البيانات ال�اردة 

من ك�ريا اجلن�بية اأظهرت اأن 
تراجع درجات احلرارة يف املا�شي 

اأدى لتدمري 80 % من م�شاحة حق�ل 
االأرز. واأ�شار املعهد اإىل اأن الدول 
اال�شت�ائية مثل الفلبني وتايلند 

�ش�ف ت�شتفيد من ال�شلالت املقاومة 
للربودة التي من املمكن اأن تزرع يف 

االأرا�شي اجلبلية عندما تنخف�ض 
درجات احلرارة يف م��شم ال�شتاء. 
كما يعمل العلماء باملعهد اأي�شا على 
تط�ير �شلالت من االأرز ميكنها اأن 

تتحمل الفي�شانات واجلفاف ل�شمان 
ت�ا�شل اإمدادات االأرز الذي ي�شتهلكه 

اأكرث من ن�شف تعداد �شكان العامل.

رمبا يحتاج هـــ�اة االأفلم وع�شاق الريا�شة 
التلفزيـــ�ن  اأجهـــزة  عـــن  يبحثـــ�ن  الذيـــن 
الثلثيـــة االأبعـــاد مـــن اأجل م�شاهـــدة منزلية 
اأف�شـــل اىل فح�ـــض عي�نهـــم اأواًل واال فقـــد 
يخاطرون باالإ�شابة ب�شـــداع الروؤية ثلثية 
االأبعـــاد. هذا مـــا قاله خـــرباء اأمريكي�ن يف 
طب العي�ن.كانت ال�شعبية املتزايدة للأفلم 
الثلثيـــة االأبعـــاد مثـــل "افاتار" مـــن اإخراج 
جيم�ـــض كامـــريون والتي حققـــت حتى االآن 
اإيـــرادات قيمتهـــا مليـــار دوالر م�شـــدر اإلهام 
ملجم�عـــة مـــن اأجهـــزة التلفزيـــ�ن الثلثيـــة 
االأبعـــاد ك�شـــف النقـــاب عنهـــا هـــذا االأ�شب�ع 
يف املعر�ـــض الـــدويل للأجهـــزة االلكرتونية 

للم�شتهلك يف ال�ض فيجا�ض.
ويف حـــني اأن تكن�ل�جيـــا االأبعـــاد الثلثـــة 
الرقمية اجلديدة جعلت التجربة اأكرث راحة 
بالن�شبـــة لكثريين فاإنه بالن�شبـــة لبع�ض من 
يعانـــ�ن مـــن م�شـــاكل يف العي�ن قـــد ت�ؤدي 
امل�شاهـــدة الثلثية االأبعـــاد لفرتة ط�يلة اىل 

اإ�شابتهم بال�شداع.
وقـــال مايكل روزنـــربج اأ�شتاذ طب وجراحة 

العي�ن بكلية طـــب فاينربج 
ن�رث  بجامعـــة  ب�شيكاجـــ� 

و�شـــرتن "هنـــاك الكثـــري من 
النا�ـــض الذيـــن يعي�شـــ�ن 

مب�شاكل �شغرية جدا يف العي�ن، على �شبيل 
املثال انعدام ت�ازن الع�شلت الب�شيط الذي 
يتعامل معه املخ يف الظروف العادية ب�شكل 

طبيعي".
االأفـــلم  م�شاهـــدة  انـــه يف حالـــة  واأ�شـــاف 
الثلثية االأبعاد فاإن ه�ؤالء النا�ض ي�اجه�ن 
جتربـــة جديدة متاما على احل�ا�ض، وم�شى 
روزنـــربج يقـــ�ل يف مقابلـــة عـــرب الهاتـــف 
"يرتجم هذا اىل جهد ذهني اكرب مما ي�شهل 
الروؤيـــة  حالـــة  ويف  بال�شـــداع"،  االإ�شابـــة 
الطبيعيـــة ترى كل عـــني االأ�شياء مـــن زاوية 

خمتلفة اختلفا طفيفا.
وتق�ل ديب�را فريدمان ا�شتاذ طب وجراحة 
العيـــ�ن واالأمرا�ض الع�شبية باملركز الطبي 
جلامعة رو�ش�شرت يف ني�ي�رك "حني يعالج 
املخ هذا فانه يخلـــق االإدراك الثلثي االأبعاد 

للمرئيات".
واأ�شافت "االأوهـــام التي ت�شاهدونها باأبعاد 
ثلثة يف االأفلم ال تعاير بنف�ض الطريقة التي 
يعاير بها املخ والعي�ن، اذا كانت عي�نك بها 
م�شكلة ما فاإنها تبذل درجة من اجلهد يحتاج 
خمك اىل بذلها االآن. "وي�شيب هذا التفاوت 

بع�ض النا�ض بال�شداع".
جـــ�ن  ويقـــ�ل 
اأ�شتاذ  هاجـــان 
طب وجراحة 
يف  العيـــ�ن 
�ـــض  ن�شا كا

�شيتـــي 
ي  ر و مبيـــز
االأكادمييـــة  وزميـــل 

االأمريكيـــة لطب وجراحـــة العي�ن اإن بع�ض 
النا�ـــض الذيـــن ال يتمتعـــ�ن بـــاالإدراك ثلثي 
االأبعـــاد للمرئيات ال ميلك�ن الروؤية الثلثية 

االأبعاد على االإطلق.
واأ�شـــاف اأن مـــن يعانـــ�ن مـــن م�شـــاكل يف 
ع�شـــلت العني حيـــث ال ت�جـــه العينان اىل 
نف�ض ال�شيء يعان�ن من م�شاكل يف معاجلة 

ال�ش�ر الثلثية االأبعاد.
ويقـــ�ل خـــرباء اإنـــه لي�شـــت هنـــاك درا�شات 
تر�شد مدى �شيـــ�ع االإ�شابـــة بال�شداع بعد 
م�شاهدة فيلم ثلثي االأبعاد لكن ريك هينمان 
املتحدث با�شم �شركة "ريلدي" التي متد دور 
ال�شينما مبعدات الروؤيـــة ثلثية االأبعاد قال 
اإن ال�شداع والغثيان من االأ�شباب الرئي�شية 
يف اأن هـــذه التكن�ل�جيـــا مل حتـــظ ب�شعبية 

قط.
وتق�ل ال�شركة التي ت�فر معدات الروؤية 

ثلثيـــة االأبعاد لت�شعني يف املئة من دور 
ال�شينما املزودة بهذه التقنية بال�اليات 

املتحدة واأبرمت �شفقات مع �ش�ين ك�رب 
وبانا�ش�نيـــك و"جيه.يف.�شي" وت��شيبا 
كـــ�رب ومع دايركـــت تـــي.يف اإن تقنيتها 
الرقمية اجلديدة تعالج الكثري من امل�شاكل 

التي كانت ت�شبـــب عادة �شع�ر مرتادي دور 
ال�شينمـــا التـــي تعمـــل بهـــذه التقنيـــة بعـــدم 
االرتياح، وقال هينمـــان اإن التقنية الثلثية 
االأبعاد القدمية كانت تنط�ي على ا�شتخدام 
جهازيـــن لعر�ـــض الفيلـــم اأحدهمـــا يعر�ـــض 
يعر�ـــض  واالآخـــر  الي�شـــرى  للعـــني  �شـــ�رة 
�شـــ�رة للعـــني اليمنـــى، وت�شمـــح النظارات 
الثلثيـــة االأبعاد للم�شاهديـــن بروؤية �ش�رة 

خمتلفة يف كل عني.
واأ�شـــاف: "النا�ض كانـــ�ا ي�شتك�ن عادة من 
ال�شداع وهذا كان ب�شبب اأن اآلتي العر�ض مل 
تك�نا على نف�ض امل�شت�ى، وت�شتخدم �شركة 
هينمان جهاز عر�ض رقميا واحدا يتنقل بني 
�ش�رة العني الي�شرى واليمنى 144 مرة يف 
الثانيـــة للم�شاعـــدة على التغلـــب على بع�ض 

امل�شـــاكل القدمية. وقـــال "با�شتخـــدام جهاز 
عر�ض رقمي واحد مت حل هذه امل�شائل".

وتقـــ�ل فريدمان اإنها تعتقد اأن معظم النا�ض 
لـــن ي�اجهـــ�ا م�شكلت يف م�شاهـــدة االأفلم 
او اأجهـــزة التلفزيـــ�ن الثلثيـــة االأبعاد لكن 
روزنربج قال اإن النا�ض رمبا ي�شيق�ن ذرعا 

ب�شرعة من هذه البدعة.

الـ�صـا�صـات الثـالثيـة االأبـعــاد
ت�صبـب الـ�صـداع

ي�شهـــد العـــامل يف منت�شـــف كانـــ�ن الثـــاين 
اجلـــاري ك�ش�فا حلقيـــا لل�شم�ـــض، فيما يعد 
اأوىل ظ�اهـــر الك�شـــ�ف واخل�شـــ�ف لهـــذا 
العام، واأط�ل ك�ش�ف حلقي خلل االألف عام 
القادمة.و�شت�شرق �شم�ض ي�م اجلمعة املقبل 
"مك�ش�فة" يف كل من اخلرط�م وطرابل�ض 
الغرب وت�ن�ض، و�شتك�ن ال�ش�مال الدولة 
العربيـــة ال�حيـــدة التـــي �شـــرتى الك�ش�ف 

حلقـــي،  يف حني �شي�شاهد كك�شـــ�ف 
يف  الك�شـــ�ف 
الـــدول  بقيـــة 
بيـــة  لعر ا
كك�شـــ�ف جزئي 

حلقي،  ولي�ـــض 
فـــق  و
ع  و مل�شـــر ا
االإ�شلمـــي 
�شـــد  لر

االأهلة.
املناطـــق التـــي �شت�شهـــد الك�شـــ�ف كك�ش�ف 
حلقـــي فهي مناطـــق �شغـــرية حم�ش�رة يف 
�شريـــط عر�شـــه 300 كـــم ميتـــد مـــن و�شـــط 
اأفريقيـــا مـــرورا باملحيـــط الهنـــدي وانتهاء 
يف �شـــرق اآ�شيـــا، وي�شمل هـــذا كل من ت�شاد 
وجمه�ريـــة اأفريقيـــا ال��شطـــى والك�نغـــ� 
واأوغندا وكينيا وال�ش�مال وجزر املالديف 
وب�رمـــا  وبنغلد�ـــض  و�شريلنـــكا  والهنـــد 
و�شيحتـــاج  وال�شـــني، 

الك�ش�ف احللقي للمـــرور بهذه املناطق اإىل 
ثـــلث �شاعـــات و45 دقيقـــة قاطعـــا بذلك 12 
األـــف و900 كـــم، وهـــ� مـــا ميثـــل 0.87 يف 
املائة مـــن م�شاحة الكرة االأر�شية، و�شتك�ن 
ذروة الك�شـــ�ف احللقـــي يف منطقـــة واقعة 
يف و�شـــط املحيـــط الهنـــدي تقريبـــا، حيـــث 
�شي�شتمـــر الك�شـــ�ف احللقي ملـــدة 11 دقيقة 
و08 ثـــ�اين يف تلـــك املنطقـــة، وهـــذا يعني 
اأن قر�ض القمـــر �شيبقى ظاهرا باأكمله داخل 
قر�ض ال�شم�ـــض لهذه املدة! وهذه اأط�ل مدة 
لك�ش�ف حلقـــي حتى ك�ش�ف ي�م 23/
كانـــ�ن اأول/3043م اأي بعد اأكرث 

من األف �شنة.
اأمـــا بالن�شبـــة للك�شـــ�ف اجلزئـــي 
فاإنه �شي�شاهد من مناطق اأو�شع، 
الك�شـــ�ف  �شي�شاهـــد  حيـــث 
كك�ش�ف جزئي يف كل من �شرق 

معظـــم اأوروبا  و

اأفريقيـــا واآ�شيـــا، وبالن�شبة للـــدول العربية 
فاإن الك�ش�ف �شيحـــدث بعد �شروق ال�شم�ض 
بقليل يف بع�ض املناطق يف حني اأن ال�شم�ض 
�شت�شـــرق مك�ش�فة يف مناطق عربية اأخرى، 
وهنـــاك مناطـــق عربيـــة لن تـــرى الك�ش�ف، 
فاأمـــا الدول العربية التي لـــن ترى الك�ش�ف 
فهـــي اململكـــة املغربية وم�ريتانيـــا ون�شف 
اجلزائـــر. ويحـــدث الك�شـــ�ف ب�شبب مرور 
فعندهـــا  وال�شم�ـــض،  االأر�ـــض  بـــني  القمـــر 
يحجـــب القمر قر�ـــض ال�شم�ض فـــرى �شيئا 
اأ�شـــ�د اأمـــام قر�ض ال�شم�ـــض اأال وه� القمر، 
ويبـــداأ الك�شـــ�ف احللقي مـــن حلظة دخ�ل 
كامـــل قر�ـــض القمـــر داخـــل قر�ـــض ال�شم�ض 
وينتهـــي فـــ�ر بداية خروج حافـــة القمر من 
قر�ـــض ال�شم�ض، وهذه الفـــرتة ت�شمى مبدة 
الك�ش�ف احللقي، وهـــي تختلف من منطقة 
الأخرى.ويـــرى القمـــر بحجـــم ال�شم�ض على 
الرغـــم من اأنـــه ا�شغر منها بــــ 400 مرة الأنه 

اأقـــرب مـــن ال�شم�ض بــــ 400 مـــرة، ول� كان 
قطـــره اأقـــل بــــ 225 كم ملـــا اأمكننـــا روؤية اأي 
ك�شـــ�ف كلي، ول� كان بعـــده ن�شف امل�شافة 
احلاليـــة الأ�شبـــح الك�ش�ف �شهريـــًا، ويق�شم 

الك�ش�ف اإىل اأربعة اأن�اع:
1- الك�شـــ�ف الكلـــي: وعندها يحجب القمر 
جميـــع قر�ـــض ال�شم�ـــض وهـــ� ميثـــل %28 
مـــن الك�ش�فـــات، ويف هـــذه احلالـــة ت�شهـــد 
بع�ض املناطق ك�ش�فا كليـــا واأخرى جزئيا، 

ومناطق اأخرى لن ت�شهد الك�ش�ف.
الك�شـــ�ف اجلزئـــي: وعندهـــا يحجـــب   -2
القمـــر جزًء من قر�ـــض ال�شم�ـــض وه� ميثل 
مـــا ن�شبته 35% مـــن الك�ش�فـــات، ويف هذه 
احلالـــة ت�شهد جميع املناطـــق -التي �شت�شهد 
الك�ش�ف- ك�ش�فا جزئيـــا، واملناطق اأخرى 

لن ت�شهد الك�ش�ف.
3- الك�ش�ف احللقي: حيث اأن بعد القمر عن 
االأر�ض غري ثابت وبعد االأر�ض عن ال�شم�ض 

غـــري ثابت فاإذا ما وقع القمر يف 
االأوج وقت الك�ش�ف ف�شيك�ن قطره اأ�شغر 
من اأن يغطي جميع قر�ض ال�شم�ض خا�شة اإذا 
حدث ذلك وقت ح�شي�ض االأر�ض حيث يك�ن 
قر�ض ال�شم�ض اأكرب ما ميكن، وعندما يك�ن 
القمـــر يف االأوج فاإن قر�شه يك�ن اأ�شغر من 
قر�ـــض ال�شم�ض بـ 10%، ومتثـــل الك�ش�فات 
احللقية ما ن�شبته 32% من الك�ش�فات، ويف 
هـــذه احلالـــة ت�شهد بع�ـــض املناطـــق ك�ش�فا 
حلقيـــا واأخـــرى جزئيا، ومناطـــق اأخرى لن 

ت�شهـــد 
الك�شـــ�ف  الك�شـــ�ف.4- 

الكلـــي- احللقـــي: وميثل ما ن�شبتـــه 5% من 
الك�ش�فـــات، ويف هذه احلالـــة ت�شهد بع�ض 
املناطق ك�ش�فا كليـــا واأخرى حلقيا واأخرى 

جزئيا، ومناطق اأخرى لن ت�شهد الك�ش�ف.
ولر�شد ك�ش�ف ال�شم�ض، ُين�شح بعدم تنظر 
مبا�شرة نح� ال�شم�ض فذلك قد ي�شبب �شررًا 

للعني.

لل�صم�س حــلــقــي  ــوف  ــص ــ� ك ـــــول  اأط يــ�ــصــهــد  الـــعـــامل 

يتبنـــي عـــامل اجلينـــات االأملـــاين رودي ب�لينـــج روؤيـــة 
م�شتقبليـــة م�ؤداهـــا: اأن املري�ـــض �شيذهـــب اإىل الطبيـــب 
ويح�شل علي ال��شفة الطبية االأكرث فعالية التي يتعايف 

بها ب�شكل اأف�شل.
ويـــرى ب�لينـــج اأن االأيام التي كان ي�شطـــر فيها املر�شى 
اإيل جتربـــة اأنـــ�اع من االأدوية مع ما لهـــا اأحيانا من اآثار 
جانبية خطرية �شتنتهي، و�شتك�ن هذه االأدوية امل�شنعة 
الأغرا�ض حمـــددة ممكنة من خلل طريقـــة جديدة تعتمد 
علـــي حتليـــل الـــدم وميكن مـــن خللهـــا حتديـــد 20 األف 
عن�شـــر ترتبط باجلينات والربوتينـــات وعملية التمثيل 
الغذائـــي /االي�ـــض/ وبعد ذلك يكـــ�ن باالإمـــكان اقرتاح 

اأ�شل�ب العلج املنا�شب للمري�ض.
وقـــال ب�لينـــج مدير مركز اأبحـــاث جديد لنظـــام االأدوية 
البي�ل�جية الذي تاأ�ش�ض م�ؤخرا يف جامعة ل�ك�شمب�رج 
اإن احللـــم ميكـــن اأن يكـــ�ن حقيقـــة يف خـــلل 20 �شنـــة، 
واأ�شـــاف ب�لينـــج اإن اأحـــد االأ�ش�ـــض الهامـــة علـــي طريق 
حتقيـــق هذا احللم يتمثل يف فك �شفرة اجلين�م الب�شري 
الذي اأ�شبح اأٌقل تكلفة من كل االأوقات، وتكلفت عملية فك 
�شفـــرة اأول جين�م ب�شري 50 مليـــ�ن دوالر وا�شتغرقت 
ثمـــاين �شنـــ�ات بينما ت�شل تكاليفهاحاليـــا اإيل 10 اآالف 

دوالر و ت�شتغرق اأ�شب�عا واحدا فقط.
واأو�شـــح ب�لينـــج /56 �شنـــة/ "اأنني متاأكـــد اإن تكاليف 
فـــك �شفرة اجلينـــ�م �شت�شل خلل ع�شريـــن عاما اإيل 10 
دوالر" ممـــا مـــن �شاأنه اإحداث ث�رة يف علـــم االأحياء، اإال 
اأنـــه لي�ض ب��شـــع الباحثني قراءة قدر كبـــري من البيانات 

يف احلام�ض الن�وي الب�شري.
واأ�شار االأ�شتاذ الذي در�ض الريا�شيات خلل ف�شل درا�شي 

يف جامعة هارفارد يف كمربيدج ب�الية ما�شا�ش��شيت�ض 
قبـــل بدء عمله يف ل�ك�شمبـــ�رج اإيل "اإن لغة علم االأحياء 
�ش�ف تزيد فهم الريا�شيات". وقال "يجب اأن نفهم النظام 
البي�ل�جـــي يف جمملـــه ولي�ـــض يف اأجزائـــه الفرديـــة"، 
وعند تفكيك طائرة ب�ينج 747 ال ميكن اأن تتخيل كيفية 
عملهـــا، فمن خلل ف�شـــل اجلينات وتطبيـــق تكن�ل�جيا 
جديـــدة يهـــدف الباحثـــ�ن اإىل اكت�شـــاف �شـــ�رة العمل 
داخـــل االأع�شـــاء واخلليـــا، وميكن اأن يتم ذلـــك فقط من 

خلل اإتباع اأ�شل�ب متعدد االخت�شا�شات، 
ب�لينـــج  وجنـــد 
علمـــاء بي�ل�جيا و 
وفيزياء  ريا�شيـــات 
جيـــا  ل� تكن� و

املعل�مات للقيام بهذه 
املهمـــة، ومـــن املت�قع 

اأن يقـــ�م الفريق الذي 
ي�شـــم 100 متخ�ش�ض 

�شنـــ�ات  اأربـــع  خـــلل 
باإجـــراء بحـــث يف مركز 

الأنظمـــة  ل�ك�شمبـــ�رج 
االأدوية البي�ل�جية. ويف 

ال�قت احلا�شر يتم ت�زيع 
بـــني معاهـــد البحث  العمل 

وكليفلنـــد  ب��شطـــن  يف 
دييجـــ�  و�شـــان  و�شياتـــل 

ومي�نيـــخ  و�شاربروكـــني 
مـــن  واعتبـــارا  وكمربيـــدج 

منت�شف عام 2011 �شيتح�ل البحث اإىل م�قعه اجلديد 
يف جامعة ل�ك�شمب�رج يف /اإي�ض بيلفال/ الذي تدعمه 
مدينـــة ل�ك�شمبـــ�رج مببلـــغ 10 مليـــني يـــ�رو "4ر14 
مليـــ�ن دوالر" ولـــدى ب�لينج 13 ملي�ن يـــ�رو اإ�شافية 

حتت ت�شرفه.
وتفيد عملية فك �شفرة اللغة بني اجلينات والربوتينات 

ومـــا ي�شمـــى عمليـــات التمثيل 

الغذائـــي يف فهـــم االأمرا�ـــض، وقـــد خ�ض املركـــز اجلديد 
مر�ـــض الزهاميـــر ومر�ـــض باركن�شـــ�ن وهمـــا مر�شـــان 

ي�شببان خلل يف اجلهاز الع�شبي باهتمام كبري.
واأعرب ب�لينج عن اعتقاده ب�ج�د رابط بني االإفراط يف 
وظيفـــة خليا اجلهاز الع�شبي املركـــزي يف املخ وتط�ر 
مر�ـــض الزهاميـــر، وت�شتدعى هـــذه اخلليا 
عنـــد وج�د اإلتهـــاب يف اجل�شـــم مما يعني 
اأن تـــ�ؤدي م�شـــادات االلتهـــاب اإيل تاأجيل 
بـــدء االإ�شابـــة باملر�ـــض، وتك�شـــف نتائج 
مثل تلـــك التي تكـــ�ن ذات مغـــزي ب�شفة 
خا�شـــة عنـــد ت�شخي�ض احلالـــة املر�شية 
ل�شخ�ـــض معني عن وجـــ�د مر�ض معني 
ومـــن  ال،  اأم  النـــ�وي  احلام�ـــض  يف 
املقـــرر اأن تقـــرتب نتائـــج البحث الذي 
يجـــرى يف ل�ك�شمبـــ�رج مـــن حتقيق 
هدف العي�ض لفـــرتة اأط�ل وب�ش�رة 
ل�ك�شمبـــ�رج  وتنفـــق  اأف�شـــل، 
ال�شغـــرية 140 ملي�ن يـــ�رو حاليًا 
على اأبحـــاث الطب البي�ل�جي بعد 
اإدراكهـــا �شـــرورة تن�يـــع م�شادر 
اقت�شادهـــا حتـــى ال تعتمـــد علـــى 
القطاع امل�شريف وفقـــا للمتحدثة 
باإ�شـــم اجلامعـــة بريتـــا �ش�لـــرت، 
وي�شتهـــدف هذا اال�شتثمار جعل 
جاذبيـــة  اأكـــرث  ل�ك�شمبـــ�رج 
اأمام  اأبـــ�اب اقت�شادهـــا  وفتح 

كافة االحتماالت".

الطب البيولوجي يو�صد اأبواب العجز الطبي!

قـــال باحثـــ�ن انهـــم ت��شلـــ�ا اىل حتديـــد اأكـــرث مـــن ع�شر 
م�رثـــات "جينـــات" ت�شهم يف تنظيـــم �شربـــات القلب بعد 
مقارنـــة املك�نات ال�راثية لع�شـــرات االآالف من االأ�شخا�ض 

ذوي االأ�ش�ل االأوروبية والهندية.
وتتحكـــم امل�رثـــات باالإ�شـــارات الكهربائيـــة التـــي تدفـــع 

ع�شـــلت القلب اىل �شـــخ الدم. وتنقل هـــذه االإ�شارات 
بروتينـــات متخ�ش�شـــة يف خليـــا ع�شلـــة القلـــب 

ت�شمى قن�ات االي�نات.
وتقـــل او تزيـــد املخاطر التي يتعر�ـــض لها االأفراد 
للإ�شابة با�شطراب يف �شربات القلب تبعا لن�شخ 

امل�رثات التي يحمل�نهـــا، وفق الباحثني الذين 
ن�شـــروا نتيجـــة اعمالهـــم يف جملـــة "نايت�شـــر 

جينيتيك�ض".
واأجـــرى االأبحـــاث ثلثـــة فـــرق مـــن ديكـــ�د 
اي�شلنـــد،  يف  ريكيافيـــك  يف  جينيتيك�ـــض 
وكليـــة امربيـــال ك�لـــدج يف لنـــدن، وكـــرز 

هلمه�لتز يف مي�نيخ باأملانيا.
وتت�شبـــب اأمرا�ض القلب باكـــرث من �شبعة 
مليـــني وفاة �شن�يا ن�شفهـــا ب�شبب التغري 
املفاجـــئ يف �شربـــات القلـــب ومـــن بينهـــا 

مر�ض الرجفان البطيني.

قـــال باحث�ن اأمريكي�ن اإن كميات �شئيلة من الر�شا�ض ت�جد 
ب�شـــكل �شائـــع يف دم املراهقني االأمريكيني وقـــد تلحق ال�شرر 
بكلهم.واكت�شـــف الباحثـــ�ن اأدلـــة للف�شـــل الكلـــ�ي املبكر يف 
اأطفال لديهم م�شت�يـــات ر�شا�ض اقل كثريا مما يعترب خطريا 
عـــادة وقالـــ�ا اإن هذا قـــد يـــ�ؤدي اإىل اأمرا�ض الكلـــى يف وقت 

الحق.
وقـــال الدكت�ر جيفري فادرو�شكي الـــذي ا�شرف على الدرا�شة 
مـــن جامعـــة ج�نـــز ه�بكنـــز يف بالتيم�ر يف بيـــان "على حد 
علمنـــا هذه اأول درا�شة تظهـــر اأن م�شت�يات منخف�شة جدا من 
الر�شا�ض قد ت�ؤثر على وظيفة الكلى يف االأطفال االأ�شحاء مما 

ي�ؤكد على �شرورة احلد من م�شادر التعر�ض للر�شا�ض".
وقـــال فريـــق فادرو�شكـــي يف دوريـــة اأر�شيف الطـــب الباطني 
انـــه برغم خف�ض م�شـــادر الر�شا�ض ب�شكل حـــاد يف ال�اليات 
يـــزال يدمـــر �شحـــة بع�ـــض  املعـــدن رمبـــا ال  املتحـــدة اال ان 
االأ�شخا�ـــض، وعكف الباحثـــ�ن على درا�شة نتائـــج اختبارات 
من 769 مراهقـــا ترتاوح اعمارهم بني 12 اإىل 20 عاما الذين 
�شارك�ا يف امل�شح ال�طني الثالث لل�شحة وفح�ض التغذية يف 

الفرتة من 1988 اإىل 1994.
وعنـــد تق�شيمهـــم اإىل اأربع جمم�عـــات مت�شاويـــة اظهر الربع 

الـــذي بـــه امل�شت�يات االأعلى مـــن الر�شا�ض دليـــل على تباط�ؤ 
وظائف الكلى.

وقالـــت الدكتـــ�رة �شـــ�زان فـــ�رث من مركـــز ج�نـــز ه�بكنز 
للأطفـــال والتي �شاركـــت يف الدرا�شة "النتائـــج التي ت��شلنا 
اليهـــا مده�شـــة ب�شكل خا�ض الننـــا �شهدنا انخفا�شـــا طفيفا يف 
وظائـــف الكلـــى يف اأطفـــال اأ�شحـــاء دون اأو�شاع قـــد تف�شرها 
وهـــذا قد ينبـــئ مبزيد من م�شكلت الكلـــى يف امل�شتقبل عندما 
يكـــرب ه�ؤالء االأطفـــال او لدى اكت�شابهم ع�امـــل خطر اإ�شافية 
ت�شيـــب باأمرا�ض الكلى مثل ارتفاع �شغط الدم ومر�ض الب�ل 

ال�شكري".
وكان لـــدى املراهقني حمل الدرا�شة م�شتـــ�ى ر�شا�ض �شئيل 
للغايـــة بلـــغ 1.5 ميكروجـــرام لـــكل دي�شيلرت والـــذي تعتربه 
املراكـــز االأمريكيـــة ملكافحـــة االأمرا�ـــض وال�قايـــة منهـــا اآمنا، 
وتعتـــرب املراكـــز االأمريكيـــة م�شتـــ�ى 10 ميكروجرامات لكل 

دي�شيلرت يف الدم مثريا للقلق.
واأ�شار الباحث�ن اإىل ان 26 ملي�ن اأمريكي يعان�ن من مر�ض 
مزمـــن يف الكلـــى والذي ميكـــن ان ي�شببـــه او يفاقمـــه ارتفاع 
�شغـــط الدم.ودعـــا الباحثـــ�ن اإىل متابعـــة اأف�شـــل مل�شت�يات 

الر�شا�ض ووظائف الكلى يف االأطفال.

الر�صــا�س فـي الـدم
يـــوؤثـــر عــلـــى وظـــائـــف الـــكـــلـــى

جينــات "تـنـظــم" 
�صـربــات الــقــلــب


