
طب وعلــــــــــوم12
Medicine & Sciencehttp://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com العدد )1706( ال�سنة ال�سابعة  -  االحد )24( كانون الثاين 2010

جينات جديدة 
ت�ؤثر يف ن�سبة 

الكل�ك�ز بالدم
تو�صل جمموعة من العلماء 

الأمريكيني والأ�صرتاليني 
والأوروبيني موؤخرا لكت�صاف 

9 جينات جديدة توؤثر يف ن�صب 
الكلوكوز بالدم، واآخر يف معدل 

الأن�صولني. واأ�صارت جملة "نيت�صر 
جينيتك�س" يف ن�صختها الإلكرتونية 

اإىل ان هذه الكت�صافات اجلديدة 
�صت�صاهم يف زيادة تفهم طبيعة 
تنظيم ن�صبة الكلوكوز يف الدم.
و�صارك يف الدرا�صة 122 األف 
�صخ�س من اأ�صل قوقازي غري 

م�صابني بداء ال�صكري للو�صول 
اإىل هذه اجلينات اجلديدة، وكان 

الظن ال�صائد قبل هذه الدرا�صة هو 
اأن هنالك 16 جينا فقط يتحكمون 

يف ن�صبة الكلوكوز، واثنني اآخرين 
يتحكمان يف معدلت الإن�صولني.

وفتحت نتائج هذا البحث اآفاقا 
جديدة لدرا�صة طريق اأي�صية، مل 

تكن معلومة من قبل، واأ�صارت اأخر 
الح�صائيات اإىل اأن مر�س ال�صكرى 
يت�صبب كل 30 ثانية يف فقدان اأحد 

الأ�صخا�س لأطرافه ووفاة 4 ماليني 
�صخ�س �صنويا، ف�صاًل عن ا�صابة 
�صخ�س كل 10 ثواين بهذا الداء.

ي�صار اإىل اأن من �صمن اأعرا�س 
ال�صكري من الدرجة الأوىل والثانية 
الرغبة الدائمة يف التبول والعط�س 
وفقدان الوزن والرهاق و�صعوبة 

الرتكيز، ويف بع�س الأحيان يتطور 
الأمر اإىل ال�صعور بتنميل يف 

الأطراف واأمل يف املعدة وت�صو�س 
الروؤية وال�صعف اجلن�صي وبطء 

تعايف اجلروح.

نا�سا تك�سف 
حقيقة الأ�سجار 

على �سطح املريخ
ن�صرت وكالة الف�صاء الأمريكية 

لكوكب  موقعها  على  "نا�صا" �صورًا 
املريخ تظهر �صفوفًا من ظالل اأ�صجار 

ال�صنوبر تنت�صر بني جزر وكثبان 
وتالل من تراب اأحمر.

واأو�صحت "نا�صا" اأن امل�صهد للوهلة 
الأوىل يظهر ظالل لأ�صجار على 

التالل ال�صحراوية احلمراء والتي 
منحت كوكب املريخ ا�صم "الكوكب 
الأحمر"، لكن بح�صب تف�صري علماء 

"نا�صا" ما بدا يف ال�صور اأنه اأ�صجار 
هو يف احلقيقة اآثار انهيارات ترابية 
بفعل ذوبان اجلليد على �صطح املريخ 

يف ف�صل الربيع.
واأ�صار العلماء اإىل اأن ال�صور تظهر 

بالفعل الكثبان الرتابية احلمراء 
وهى مغطاة بطبقة رقيقة من غاز 

ثاين اأك�صيد الكربون املجمدة بفعل 
الربودة العالية على �صطح الكوكب.
يذكر اأن ال�صور التقطت بكامريا اآلة 

الت�صوير على منت م�صبار املريخ 
التابع للـ"نا�صا" والذي اأطلق العام 

املا�صي، وقد متكن قبل الأ�صبوع من 
ر�صد خم�صة كواكب جديدة خارج 

املجموعة ال�صم�صية.

اأكـــر ما يتـــوق اإليـــه الأزواج الذيـــن ينتظرون مولـــودا جديدا هو 
اإجناب طفل �صليم يتمتع ب�صحة جيدة.

واأفادت جملـــة "دويت�صه ايرت�صتبالت" الأملانية الطبية اأن ما يقرب 
مـــن 97 يف املائة من الأزواج ينالون ما يرغبون، غري اأن ذلك لي�س 
هو احلـــال دائما، فاإجـــراء الفحو�صات الطبية ال�صاملـــة والوقائية 
اأثنـــاء فـــرتة احلمل هو وحـــده الذي ي�صمـــح باكت�صـــاف العديد من 
املخاطـــر املحتملة وعالجها، هـــل يفتقد اجلنني �صيئـــا؟ هل هو ذكر 
اأم اأنثـــى؟.. تلـــك الأ�صئلـــة، والعديد من الأ�صئلة الأخـــرى، ميكن اأن 
جتيـــب عنها اأجهـــزة الت�صويـــر باملوجات فـــوق ال�صوتية اخلا�صة 
باحلمـــل والولدة. واأ�صار اندريا�س اأومالنت، وهو طبيب اأمرا�س 
ن�صـــاء وولدة يف برميـــن، اإىل اأن "الفحو�صـــات تك�صف عن العديد 
مـــن اجلوانب املهمة للحمل"، م�صيفا اأن الأطباء الذين ي�صتخدمون 
املوجـــات فـــوق ال�صوتية، علـــى �صبيل املثـــال، ميكـــن اأن يكت�صفوا 
�صريعـــا ما اإذا كانت املراأة حتمل طفال واحـــدا اأو اأكر، و هذا الأمر 
ميثـــل بال �صك "جـــزءا مهما مـــن املعلومات الالزمة لـــالأزواج الذين 
ينتظـــرون مولـــودا جديدا"، وميكن من خـــالل الت�صوير باملوجات 

فوق ال�صوتية اأي�صا تقدير موعد الولدة بدقة كبرية اإىل حد ما.
ويقـــول اأومالنـــت: "وميكننـــا اأي�صـــا اكت�صاف اأي عيـــب يف الطفل 
مثـــل عيوب القلب، التي ميكن معاجلتهـــا على الفور".ولفت كارل-
ثيـــو ماريـــا �صنايـــدر، رئي�س ق�صم طـــب ق�صم طب التوليـــد والأجنة 
بعيـــادة اأمرا�س الن�صاء التابعة مل�صت�صفـــى جامعة ميونيخ التقنية، 
اإىل اأن العديـــد مـــن الدرا�صـــات اأظهـــرت اأن الفحو�صـــات الوقائيـــة 
لهـــا تاأثـــري اإيجابي للغاية علـــى تقدم احلمـــل، م�صيفـــا اأن "الن�صاء 
الالئـــي ل يخ�صعـــن لتلـــك الفحو�صـــات يتعر�صـــن خلطـــر اأكـــرب"، 
وتت�صمن الفحو�صـــات النمطية حتليل الدم والبول وقيا�س �صغط 
الـــدم وقيا�ـــس معـــدل نب�صات قلـــب اجلنني، حيـــث يتم اإجـــراء تلك 
الفحو�صـــات كل اأربعة اأ�صابيع يف البدايـــة، ثم كل اأ�صبوعني، ويتم 
ت�صجيـــل نتائج كافة الفحو�صات يف ال�صجل اخلا�س باحلامل، غري 
اأن كري�صتني كليم، وهي طبيبة تعمل لدى خدمة لال�صت�صارة الطبية 
تعـــرف با�صم "اندبندنت بي�صنت كاون�صلنـــج" وي�صمل نطاق عملها 
كافـــة اأنحاء اأملانيـــا قالت: "نعلم من خالل خدمتنـــا ال�صت�صارية اأنه 

لي�س كل الن�صاء يرغنب يف اخل�صوع للفحو�صات".

ومـــع ذلك، هناك فحو�صات يجب عدم رف�صها حتت اأي ظرف، وقال 
اأومالنت: "يعـــد اختبار الكالميديا "وهـــي بكترييا طفيلية ت�صيب 
اجلهاز التنا�صلي عند الرجل واملراأة على حد �صواء" مهما للغاية".
واأ�صـــاف: اأن بكترييـــا الكالميديـــا يف اجلهـــاز التنا�صلـــي للمـــراأة 
احلامـــل ميكـــن، يف حـــال عـــدم اكت�صافهـــا، اأن تت�صبـــب يف اإ�صابـــة 
املولـــود بالعمـــى، اأو اأن تـــوؤدي اإىل "ولدة مبت�صـــرة"، كما ينبغي 
علـــى احلوامل اأن يخ�صعـــن للك�صف باأجهـــزة الت�صوير لكت�صاف 

الفطريـــات املهبليـــة، وهـــي عـــدوى فطريـــة، اإىل جانـــب بع�س 
امليكروبات الأخرى.

وقـــال وولف كري�صـــر، وهو طبيب يف برنامـــج "بيبي كري" 
اخلا�ـــس بفرتة مـــا قبل الـــولدة: "متثل البيئـــة املهبلية غري 
ال�صحيـــة اأكـــر اأ�صبـــاب الإجها�ـــس �صيوعا.. ميكـــن معاجلة 

هذه الأمرا�س املعدية بب�صاطة وفعالية"، ورغم اأن الأطباء 
يبحثـــون عـــن م�صتويات عالية لن�صبـــة ال�صكر يف الدم يف 
حتليالت البـــول املنتظمة، ين�صح كافة اخلـــرباء باختبار 

حتمل اجللوكوز اأي�صًا، والذي تبلغ تكلفته ما يقرب من 20 
يورو "29 دولر".

وحـــذر �صنايدر مـــن اأن "ما يرتاوح بني 10 و15 يف املئة من 
احلوامـــل ي�صنب بـــداء البـــول ال�صكري"، وي�صاعـــد اختبار 

حتمل اجللوكوز على الوقاية من امل�صاعفات املحتملة.
وقال اأومالنت اإن احلوامل املخالطات لأ�صخا�س يعانون 
من املر�ـــس اخلام�س اأو احل�صبة الأملانيـــة اأو اجلدري، 
يجـــب اأن يخ�صعـــن للفح�ـــس لكت�صاف وجـــود اأج�صام 

م�صادة.
ويذكـــر اأن املر�س اخلام�س، الـــذي يعرف با�صم الطفح 
الـــوردي اللتهابي احلاد، هـــو عبارة عن مر�س حموي 

غـــري خطري ولكنه معد، ي�صيب الأطفال يف �صن الدخول 
اإىل املدر�صـــة، وي�صبه مر�س احل�صبـــة واحل�صبة الأملانية. 

وقـــال كليـــم: "نن�صـــح احلوامـــل اأي�صـــا بالفح�س عـــرب اأجهزة 
الت�صويـــر لكت�صـــاف عـــدوى املكـــورات العقديـــة "وهـــي نـــوع من 
اجلراثيم" قبل الولدة"، م�صريا اإىل اأن انتقال البكترييا اإىل الطفل 

قد ي�صبب ت�صمما يف الدم.

الفح�ص املنتظم.. �سمام اأمان 
للحامل وجنينها

عندمـــا يحـــاول اخلـــرباء التنبـــوؤ بالجتاهـــات 
الرئي�صية التي �صتهيمن على قطاع التكنولوجيا 
يف عـــام 2010، فاإنهم دائمـــا يتفقون على �صيء 
واحـــد األ وهو خدمات النرتنـــت على الهواتف 
املحمولة، ويريد امل�صتخدم الع�صري اأن يت�صفح 
�صبكـــة النرتنـــت با�صتخـــدام هاتفه املحمـــول اأو 
جهـــاز الكمبيوتـــر الدفرتي ال�صغـــري اخلا�س به. 
ويجري تناف�س حاد يف الوقت احلايل بني عمالقي 
�صناعـــة التكنولوجيا غوغـــل واأبل على توفري مثل 
هـــذه اخلدمات، ويكاد هذا التناف�س ي�صل اإىل درجة 
املواجهة بني غوغـــل �صاحبة حمرك البحث العمالق 
الـــذي يحمـــل ا�صمها واأبـــل مبتكرة الهاتـــف املحمول 
الذكي "اأي فون"، وكان اآخر ابتكارات غوغل يف اإطار 
هذه املناف�صة الهاتف "نيكو�س وان" وهو اأول هاتف 

حممول تنتجه ال�صركة.

ومـــن املتوقع اأن ترد اأبل بحلول نهاية ال�صهر اجلاري 
الك�صـــف عـــن كمبيوتـــر دفـــرتي �صغـــري  مـــن خـــالل 
مـــن اإنتاجهـــا علـــى اأن تطرحـــه يف الأ�صـــواق اأواخـــر 
اآذاراملقبل، لذلك من املرجـــح اأن تبداأ ال�صركتان اللتان 
مازالـــت تربطهمـــا عالقة ودية حتـــى الآن يف التعامل 
كخ�صوم، وترتبـــع �صركة اأبل حاليا بـــال مناف�س على 
عر�ـــس خدمـــات النرتنـــت لالأجهزة املحمولـــة بعد اأن 
اأثبـــت هاتفهـــا املحمولـــة "اأي فـــون" وجهـــاز ت�صغيل 
امللفـــات املو�صيقيـــة "اأي بـــود" اأن ت�صفـــح النرتنـــت 
بوا�صطـــة الأجهـــزة املحمولـــة ميكـــن اأن يكـــون متعة 
ل ت�صاهـــى، حتى لـــو كان بوا�صطـــة �صا�صات �صغرية 

احلجم.
ومن املرجـــح اأن الكمبيوتر الدفـــرتي اجلديد من اأبل 
�صيكون عالمة فارقـــة يف �صناعة التكنولوجيا.ورغم 

اأن �صركـــة اأبل حتيط اآخر ابتكاراتها ب�صتار من 

ال�صريـــة، اإل اأن املدونات وو�صائـــل العالم الأمريكية 
تقـــول اإن الكمبيوتـــر الدفرتي اجلديد مـــن اأبل مزود 
ب�صا�صة تعمل بنظام اللم�س يرتاوح قطرها ما بني 25 
اإىل 28 �صنتيمرتا ما يجعله اأكرب يف احلجم من جهاز 
كيندل لعر�س الكتب الإليكرتونية من �صركة اأمازون، 
و�صيكـــون "نيك�صو�ـــس وان" اأول هاتـــف حممول من 
�صركـــة غوغـــل ينزل يف الأ�صـــواق، و�صوف يطرح يف 
البدايـــة يف الوليـــات املتحـــدة ، واإذا نظرنا عن كثب 
اإىل هذا اجلهاز، ف�صوف نالحظ اأنه لي�س جمرد هاتف 

حممول من غوغل.
ونظـــرا لأن غوغـــل لي�صـــت لهـــا اأي خـــربة يف �صناعة 
الأجهزة الإليكرتونيـــة، فاإنها اأقامت �صراكة مع �صركة 
التـــي قامت بت�صنيع  "اإت�ـــس. تي. �صـــي" التايوانية 
الهاتـــف اجلديـــد يف م�صانعهـــا. وتقـــول تقاريـــر 
"اإت�س.تي.�صـــي"  اإن  اإعالميـــة 

�صتكـــون م�صوؤولـــة عن خدمـــات امل�صتهلـــك لأن غوغل 
كانـــت �صتواجـــه م�صـــكالت اإذا مـــا حاولت تـــويل هذه 
العمليـــة دون خربة �صابقـــة، وت�صعى غوغل من خالل 
ل�صناعة  اأ�ص�س جديدة  "نيك�صو�ـــس وان" اإىل و�صع 
الجهـــزة الإليكرتونيـــة، فقـــد زودت اجلهـــاز مبعالج 
تزيـــد �صرعتـــه عـــن جيجاهريتـــز واحـــد وهـــو يفوق 
يف قدراتـــه جميـــع الأجهـــزة املماثلـــة املوجـــودة يف 
الأ�صواق.واأظهـــرت الختبـــارات املبدئيـــة اأن اجلهاز 
اجلديد ميكنـــه التعامل مع ملفات اجلرافيك جيدا كما 
اأنـــه مزود ببطاريـــة تعمل لفرتة طويلـــة دون احلاجة 
لإعـــادة �صحن.و�صيعمـــل الهاتـــف اجلديـــد بربنامـــج 
ت�صغيـــل من ابتـــكار غوغـــل، و�صوف يجهـــز الإ�صدار 
اجلديـــد مـــن الربنامـــج الـــذي مل يطـــرح بعـــد بجميع 
الوظائـــف التي توفرهـــا الهواتف احلاليـــة ف�صال عن 

خا�صية املالحة لل�صيارات".

ال��ري��ادة اأج��ل  م��ن  املناف�سة  اح��ت��دام  و"غ�غل"..  اأبل" 

الفريو�صات  مــن  وتنظيفها  الكمبيوتر  اأجــهــزة  �صيانة  تقطع 
بطء  ت�صبب  الــتــي  امل�صاكل  جتنب  جمــال  يف  طويلة  م�صافات 

وق�صور اأدائها، ومن 
حــ�ــصــن احلـــظ متكن 

مــطــورو الــربامــج من 
بــرامــج جمانية  تــوفــري 

غري  اآلية،  �صيانة  جتــري 
تنفيذ  من  التاأكد  يجب  اأنــه 
ثالث مهام تنظيف رئي�صية.

وتعد اأهم مبادئ ال�صيانة حتميل 
لدى  تعمل  التي  التنظيف  برامج 

اجلهاز،  على  الدخول  ت�صجيل  بدء 
حــيــث جتـــري مــ�ــصــحــًا دوريــــــًاً لكافة 

م�صاكل  الناجتة عن  املدخالت اخلاطئة 
التحميل واإزالة الربامج وت�صغيل الألعاب 

املفاجئ  التطبيقات  وتوقف  الإنرتنت  على 
مبرور  ترتاكم  اإذ  الربامج،  حتديث  وم�صاكل 

الوقت وتزداد معها م�صاكل اجلهاز.ومن جانب 
لالأجهزة  الأكرب  التهديد  الفريو�صات  متثل  اأخر، 

حيث ُتكلف العامل مليارات الدولرات �صنويًا، ملنع 
انتقالها وتنظيف الأجهزة بعد اإ�صابتها.

ــهــا هو  ويـــعـــد الــــدفــــاع الأمــــثــــل ملــواجــهــت
ال�صرتاك يف برنامج يوفر حتديثًا م�صتمرًا، 

لي�صمل جديد الفريو�صات والقدمي منها والذي يظهر 
باأ�صكال متطورة يوميًا، ويجب اأي�صًا اإجراء فح�س 

الأقل. على  اأ�صبوعيًا  واحدة  مرة  لالأجهزة  دوري 
وت�صبب برامج التج�ص�س تهديدًا اأمنيًا خطريًا، اإذ 
يجرى حتميلها على الأجهزة دون علم امل�صتخدم، 

لتتمكن من تتبع �صلوك امل�صتخدم على الإنرتنت وتنزيل 
برامج �صارة وتغيري اإعدادات اجلهاز والتاأثري على �صرعته.

وعلى ذلك يجب على امل�صتخدم اإجراء م�صح يومي جلهازه يف 
امل�صادة  الربامج  وحتميل  الإنرتنت  على  اليومي  الدخول  حال 

للتج�ص�س والتي توفرها كثريًا من ال�صركات جمانًا.
برامج  على  حتتوي  الكمبيوتر  اأجهزة  من   %61 قرابة  اأن  يذكر 
يعلمون  ل  م�صتخدميها  من   %92 اأن  من  الرغم  على  جت�ص�س، 
"اأيه  �صركة  اأجــرتــه  ل�صتطالع  وفــقــًا  الــربامــج،  تلك  ت�صم  اأنــهــا 

توفري  يف  املتخ�ص�س  اإل"  الإنرتنت اأو  خــدمــات 
بالوليات املتحدة.

كيف حتافظ على جهاز الكمبي�تر نظيفًا و�سريعًا
يحتـــاج كل امرئ تقريبًا لعطلة نهاية الأ�صبـــوع من اأجل ا�صتعادة حيويته 
ون�صاطـــه بعـــد العمـــل املجهد خالل اأيـــام الأ�صبـــوع والتي غالبـــًا ما تكون 
مثقلـــة بالهموم واملتاعـــب اليومية.وبح�صب درا�صـــة ن�صرها موقع "ليف 

�صاين�س".
قـــال امل�صاركون اإنهم ي�صعـــرون مبزاج اأف�صل 

اأقل  اأكر وبـــاأمل  وبحيويـــة 
بـــني  مـــا  الفـــرتة  خـــالل 
م�صـــاء يوم اجلمعة وحتى 

ليـــل الأحـــد مقارنـــة باأيـــام 
الأ�صبـــوع الأخرى.ولحـــظ 

ريت�صـــارد رايان، وهو اأ�صتاذ 
النف�ـــس يف جامعـــة  يف علـــم 

رو�ص�صرت "اإن املوظفني، حتى 
الذيـــن يقومون باأعمـــال مثرية 

عاليـــة،  مراكزهـــم  و  لالهتمـــام 
يقولـــون اإنهـــم اأ�صعد حـــاًل خالل 

عطلة نهاية الأ�صبوع".
وراقـــب فريـــق البحـــث 74 بالغـــًا 

تـــرتاوح اأعمارهم ما بـــني 18 و62 
�صنـــة يعملون ملا ل يقل عن 30 �صاعة 

يف الأ�صبـــوع لثالثة اأ�صابيع، وطلب منهم ملء ا�صتمـــارات عن املهام التي 
كانوا يقومون بها خالل الأ�صبوع والتعبري عن م�صاعرهم �صواء اليجابية 
مثـــل ال�صعادة والفرح البهجـــة، اأو ال�صلبية ومنها ال�صعور 
بال�صغط النف�صي وال�صداع وم�صاكل اله�صم والتنف�س اأو 

فقدان احليوية.
وتو�صـــل فريق البحـــث اإىل اأن الرجـــال والن�صاء الذين 
يقومـــون باأعمـــال خمتلفـــة قالـــوا اإنهم �صعـــروا براحة 
نف�صيـــة وباحليويـــة والن�صـــاط خـــالل عطلـــة نهايـــة 
الأ�صبـــوع بغ�ـــس النظـــر عـــن املدخـــول ال�صهـــري اأو 
�صاعـــات العمـــل املطلوبة منهـــم، اأو الثقافـــة والعمر 

والو�صع العائلي.
وقـــال رايـــان اإن عطلـــة نهايـــة الأ�صبـــوع ترتافـــق 
مع ال�صعـــور بالنعتـــاق واحلرية ورغبـــة النا�س 
يف ق�صـــاء اأوقاتهـــم بال�صكل الـــذي ينا�صبهم مثل 
اللتقاء بالأ�صدقـــاء واأفراد العائلـــة على عك�س 
بقيـــة اأيـــام الأ�صبوع الأخرى التـــي تت�صم غالبًا 

بال�صغط النف�صي والبدين.
وخل�ـــس اإىل اأن " درا�صتنـــا ت�صدد على اأهمية 
احل�صـــول على وقـــت للراحة لأنهـــا اأ�صا�صية 

بالن�صبة اإىل رفاهية الب�صر".

عطلة نهاية الأ�سب�ع ُتعيد احلي�ية والن�ساط

اأثبتـــت درا�صـــة اأملانية علميـــة اأجريت موؤخرا 
اأن كبـــار ال�صـــن يـــزدادون �صعـــادة بالتدريـــب 
املنتظم على اأجهزة الألعاب الإلكرتونية، واأن 
اأثر هذه الألعـــاب ل ينطبق فقط على اجلانب 
النف�صي، بل يتعداه كذلك اإىل القدرات البدنية 

والذهنية لدى الكبار.

وقـــال املركز الديني لق�صاو�صـــة ولية بافاريا 
يف مقـــره مبدينـــة نورنبـــريج اإن املركـــز قام 
على مدار ثالثة اأ�صهر بتدريب نزلء ثالثة من 
دور امل�صنني يف بلدة هوف بالولية ومترنوا 
على لعب التن�ـــس والبولينج وقر�س الرماية 
وغريها مـــن الألعاب الإلكرتونيـــة واأدى هذا 

حت�صـــن  اإىل 
يف  قدراتهـــم 

وتذكـــر  الإدراك 
وغـــري  الأحـــداث 

ذلك.
وقال املركـــز اإنه اأجرى 

هذه الدرا�صة بالتعاون مع 
م�صت�صفى جامعة اإرلجنن، 

واأفاد املركز بـــاأن اأ�صا�س هذه 
القـــدرات املح�صنـــة للنـــزلء هو 

اأجهزة الألعـــاب الإلكرتونية  مبداأ 
ذاتها، فاجلهـــاز ل يتـــم التعامل معه 

اأثناء اللعـــب بالأ�صابع فح�صب، واإمنا 
ت�صـــارك فيها حـــركات ي�صدرهـــا اجل�صم 

كله واأ�صاف الباحثون باملركز واجلامعة 
اأن امل�صـــن يتخيـــل نف�صـــه يف �صاحـــة للعب 

التن�س يقوم فيها بالإم�صاك بامل�صرب الذي 
يتعقب بـــه الكرة، مبينا اأن هـــذا التخيل يتم 

حتـــى يف وقـــت جلو�ـــس امل�صن اأمـــام اجلهاز 
املهيـــاأ اأي�صـــا للتعامل معه من خـــالل الكر�صي 

املتحرك للم�صن.
وخل�س الباحثون اإىل نتيجة تقول اإن اأجهزة 
الألعـــاب الإلكرتونية ميكـــن اأن تكون و�صيلة 
م�صاعـــدة ومالئمة ل�صغل وقت فـــراغ امل�صنني 

وحت�صني �صحتهم.

الألعاب الإلكرتونية حت�ّسن القدرات 
الذهنية للم�سنني

الإجهاد 
ي�ؤذي القلب

ك�صف بحث اأمريكي اأن الإجهاد 
وال�صغوط النف�صية التي يتعر�س لها 
الأفراد ب�صكل يومي ميكن اأن ت�صبب 

بع�س اأنواع ال�صرطان، يف حني وجدت 
درا�صة اأوروبية م�صابهة اأن الإجهاد م�صر 

ل�صحة القلب.
واأظهرت الدرا�صة التي نفذها باحثون 
من جامعة "ييل" الأمريكية، ال�صغوط 
النف�صية اليومي قد حتفز منو الأورام، 

واأن اأي �صدمة، عاطفية اأو ج�صدية، ميكن 
اأن تكون مبثابة "ممر" بني الطفرات 

ال�صرطانية التي توؤدي يف النهاية 
اإىل الإ�صابة باأورام خطرية. وتبني 

نتائج الدرا�صة، التي ن�صرت يف دورية 
الطبيعة"، اأن الظروف الالزمة لالإ�صابة 

بهذا املر�س ميكن اأن تتاأثر بالبيئة 
العاطفية مبا يف ذلك كل املهام اليومية 

التي نقوم بها �صواء يف العمل اأو يف 
نطاق العائلة.

وقال تيان اإك�صو، بروفي�صور علم 
الوراثة يف جامعة ييل الذي قاد 

الدرا�صة: "هناك الكثري من 
الظروف املختلفة ميكن 
اأن توؤدي اإىل الإجهاد 

واحلد منه اأو جتنب 
الظروف امل�صببة 

له دائمًا 
ن�صيحة 

جيدة".

وتناولت درا�صة 
اأوروبية جانبًا اآخر لالإجهاد، اإذ 
اأظهر بحث بريطاين تاأثريه ال�صلبي 

على القلب وما ميكن اأن يت�صبب به من 
اأمرا�س، لتوؤكد علميًا العتقاد ال�صائد منذ 

القدم بارتباطه بالنوبات القلبية.
و�صملت الدرا�صة، املن�صورة يف دورية 

القلب الأوربية" 514 م�صاركًا من 
اجلن�صني، يبلغ متو�صط اأعمارهم 62 

عاما، مل ت�صر �صجالتهم الطبية اإىل 
اإ�صابتهم يف اأي وقت باأمرا�س القلب.

واأخ�صع كل امل�صاركني لختبارات 
�صغط ومن ثم قي�صت م�صتويات هرمون 

الكورتيزول، وهو هو هرمون الإجهاد 
البتدائي الذي ينتجه اجل�صم عندما 

يتعر�س اإىل �صغوطات نف�صية اأو 
ج�صدية، ويوؤدي يف حال اإطالقه اإىل 

ت�صييق ال�صرايني. وحلظ الباحثون اأن 
امل�صاركني ممن اأ�صيبوا بالإجهاد جراء 

الختبارات كانوا الأكر عر�صة، وبواقع 
ال�صعف، لالإ�صابة ب�صيق ال�صرايني، عن 
اأولئك الذين احتفظوا بهدوئهم. ويذكر 
اأن "الكورتيزول" هرمون من�صط ينظم 

�صغط الدم ووظيفة القلب الوعائية 
وجهاز املناعة، كما ي�صيطر على ا�صتعمال 

اجل�صم للربوتني والكربوهيدرات 
والدهون ونتجية لزيادة ال�صغوط �صواء 

البدنية مثل املر�س اأو ال�صدمة، ويزيد 
اإنتاج هرمون الكورتيزول كرد طبيعي 

و�صروري يف اجل�صم اإذا بقيت م�صتويات 
التوتر عالية لفرتة زمنية طويلة.


