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مدن العامل 
الكربى مهددة 

بالزالزل
�أظهرت در��سة جديدة �أعدها 

�ملتخ�س�ص يف علم �لزالزل روجر 
بيلهام من جامعة كولور�دو �ن نحو 

403 ماليني �سخ�ص يعي�سون يف 
مدن تو�جه خطر وقوع زلز�ل كبري.
وذكرت �سحيفة "و��سنطن بو�ست" 
�الأمريكية �نه بعدما كانت �لعا�سمة 

�ل�سينية "بيجينغ" هي �ملدينة 
�لوحيدة �لتي ت�سم �أكرث من مليون 
�سخ�ص يف �لعام 1800، بات يوجد 

حاليًا �أكرث من 381 مدينة ال يقل عدد 
�سكانها عن مليون.

و�عتربت �ن �لزلز�ل �الأكرب قد 
ي�سرب يف �ملرة �ملقبلة بعد بورت �أو 
برين�ص يف هايتي كاًل من طوكيو �أو 

��سطنبول �أو مك�سيكو �أو نيودلهي 
�أو كامتاندو �أو مدينتني قرب فالق 

�سانت �أندريا�ص بكاليفورنيا �أو لو�ص 
�أجنل�ص وحتى �سان فر�ن�سي�سكو، 

كما ن زلز�اًل قد يجتاح د�كا �أو جاكرتا 
�أو كر�ت�سي �أو مانيال �أو �لقاهرة �أو 

�أو�ساكا �أو ليما �أو بوغوتا، و�لالئحة 
�أطول �أي�سًا، و�إذ لفتت �إىل �ن �لعلماء 

حذرو� طو�ل �سنو�ت من �حتماالت 
حدوث زلز�ل قوي ميكن �أن يقتل 

مئات �آالف �الأ�سخا�ص، �أو�سحت �ن 
ما هو م�ستحيل هو حتديد �أي مدينة 
�ست�سهد �لهزة �ملقبلة �أو متى، ولذ� ال 
ميكن للعلماء �لتنبوؤ بحدوث هز�ت 

�أو زالزل.
ولفتت �إىل �ن �ل�سفائح �الأر�سية 

�لكربى تهتز با�ستمر�ر، ولكن �لهزة 
�الأر�سية مفاجئة وهي تهدف �إىل 

تخفيف �ل�سغط ما يعني �ن �لفالق 
�لعلماء  باإمكان  �نه  ور�أت  "ينق�سم"، 

حتديد كمية �ل�سغط �لتي تر�كمت 
منذ �آخر هزة لكن ما ال ميكنهم �لقيام 

به هو حتديد �أي فالق �سينق�سم 
غدً� �أو يف �ل�سنة �ملقبلة �أو بعد 10 

�سنو�ت.
وذكرت باأنه ي�سبق بع�ص �لهز�ت 

�لكبرية هز�ت �سغرية ولكن بع�سها 
يح�سل من دون �إنذ�ر، ونقلت عن 

بع�ص �لعلماء �إ�سارتهم �إىل �ن بع�ص 
�لبنى �لتحتية تبنى من دون �أخذ 

�حتماالت وقوع زالزل بعني �العتبار، 
ما يزيد من ن�سب �لدمار و�ل�سحايا.

ونقلت عن بيلهام قوله �ن �لتمدن 
م�سار م�ستمر، وقدر �أن يزيد عدد 
�سكان كوكب �الأر�ص خالل ن�سف 

�لقرن �ملقبل نحو 5 مليار �سخ�ص، 
وبناء حو�يل مليار وحدة �سكنية، لذ� 

�عترب �ن �مل�ساألة هي حتديد �إذ� كان 
�لنا�ص �سيعي�سون يف مبان خم�س�سة 

لعامل يهتز �أحيانًا 
�أم ال.

ين�سط  قد  �لغناء  على  �لدماغية  باجللطة  �مل�سابني  تدريب  �إن  علماء  قال 
�أدمغتهم وي�ساعدهم على ��ستعادة �لنطق جمدد�..

و�أو�سح هوؤالء �أنه عند �لغناء ي�ستخدم �ملر�سى منطقة �أخرى غري تلك �لتي 
ي�ستخدمونها للتحدث مع �الآخرين، م�سيفني �أنه �إذ� تعطل "مركز 
�لكالم" لدى هوؤالء ب�سبب �جللطة �لدماغية فباإمكانهم ��ستخد�م 
"مركز �لغناء" بداًل من ذلك.وذكرت هيئة �الإذ�عة �لربيطانية 
"بي بي �سي" �ليوم �الأحد �أن نتيجة هذه �لدر��سة عر�ست 
�لعلوم  لتقدم  �الأمريكية  للجمعية  �ل�سنوي  �الجتماع  خالل 

يف �سان دييغو.

فريق  وق������اد 
وهو  �سلوك،  غوتفريد  �لبحث 

مركز  �الأع�����س��اب يف  ع��ل��م  �أ���س��ت��اذ يف 
بو�سطن. يف  �لطبية  هارفارد  كلية  ويف  ديكوني�ص  �إ�سر�ئيل  بيت 
�أن  تبني  عندما  �الأوىل  للمرة  �لطريقة  هذه  �لباحثون  و��ستخدم 
باإمكانهم  �ل��ك��الم  على  �ل��ق��ادري��ن  غ��ري  �لدماغية  �جللطة  مر�سى 

�لغناء.

�لدماغ"  يف  يدور  ما  "ت�سرح  در��سة  �أول  �إنها  �سلوك  �لربوفي�سور  وقال 
عندما يحاول �ملري�ص تعلم غناء �لكلمات.

عن  �مل�سوؤولة  �ل��دم��اغ  مناطق  بني  �الت�ساالت  معظم  �أن  �لعلماء  ويقول 
�حلركة وتلك �لتي تتحكم بال�سمع موجودة يف �جلزء �الأي�سر منه، م�سريين 

�إىل وجود ثقب لال�ستجابة يف �جلانب �الأمين من �لدماغ.
"�إن  فقال:  �الأع�ساب  علم  يف  �خت�سا�سي  وهو  باتل  �أن��ريود  �لدكتور  �أما 
�جلزء  فاإن  �أتلفته  و�إذ�  �أكرث  للتحدث  ي�ستخدم  �لدماغ  من  �الأي�سر  �جلزء 
با�ستطاعة  �أن  �إىل  م�سريً�  بدوره"،  للقيام  �ملتاعب  يو�جه  �سوف  �الأمي��ن 
"�أنا  �لنطق بكلمتني مثل  �لدماغية تعلم  �لذين يعاين من �جللطة  �ملري�ص 

عط�سان" بو��سطة �سم مقطعني لفظيني بنغمة معينة.
�أن  �لتي ميكن  باملو�سيقى  �ال�ستعانة  باالإمكان  �إنه  و�أ�ساف 

يف  �أج���ز�ء  لت�سغيل  بديلة  و�سيلة  تكون 
�لدماغ مل تكن نا�سطة من قبل.

الغناء ي�صاعد امل�صابني باجللطة على النطق جمددًا

��ستخدم علماء تقنيات من تلك �ملتبعة الإز�لة 
�الو�سام بالليزر بنجاح لرتميم لوحات فنية 
وجد�ريات عتيقة فق���دت ن�سارتها مع مرور 
�لزم���ن، وي�ستخ���دم �الأخ�سائي���ون منذ زمن 
�أ�سعة �للي���زر الإز�لة طبقات �لغبار و�ل�سو�ئب 
�ملت�سلبة على �عمال �لفن �حلجرية و�ملعدنية، 
لكنهم �الآن طورو� هذه �لتقنية لي�سبح تطبيقها 

ممكنا على �للوحات �أي�سًا.
و�عتم���د فري���ق بقي���ادة �لدكت���ور �سالفات���وري 
�سيانو من معهد �لفيزياء �لتطبيقية بفلور�ن�سا 
على �لليزر لتنظيف لوحات و�عمال �سهرية، من 
بينها لوحت���ا "�ساغري�ستيا فيكي���ا )�أو �خلز�نة 

�لقدمي���ة(" و"كابي���ال دي���ل مانت���و" يف متحف 
�سانت���ا ماري���ا دي���ال �س���كاال يف مدين���ة �سيين���ا، 
�ل�سابق.و�سب���ق  يف  م�ست�سف���ى  كان  و�ل���ذي 
و��ستخدم �لعلماء نف�ص �لتقنية لتنظيف متثال 
�لنبي د�وود لدوناتيلو ولوحة "باب �ل�سماء"، 

وكالهما من �لربونز.
ويق���ول �لباحثون �ن ه���ذه �لتقنية �سارت ذ�ت 
�أهمي���ة عالية بف�سل ��ستخد�مها لتنظيف �عمال 

�سهرية، مبا فيها �جلد�ريات �لقدمية.
ويوؤك���د �لدكت���ور �سيانو �ن �للي���زر �أف�سل 

�لط���رق  م���ن  بكث���ري 
�و  �لكيميائي���ة 

�مليكانيكي���ة الن "�ملنظف���ات �لكيميائية قد تبدو 
حماي���دة يف �لبد�ي���ة لكن تفاعالتها ق���د ت�ستمر 
حتى �سنتني بعد ��ستخد�مها، مما يجعل �لتنبوؤ 

بالنتيجة �لنهائية �سعبا للغاية".
�لتنظي���ف  بط���رق  �للي���زر  �خلب���ري  ويق���ارن 

و�أهمها  لتنظي���ف �مليكانيكي���ة،  �
�لدقيق���ة،  ويق���ول: بالرم���ال 
�أذك���ى  "�للي���زر 

ذل���ك  م���ن 

بكث���ري، فه���و يع���رف بدق���ة م���ا ينبغ���ي �إز�لت���ه 
وم���ا ينبغ���ي �حلف���اظ عليه م���ن طبق���ات"، لكن 
�ل�سعوبة يف نظر �لدكتور �سيانو هي �سعوبة 
�ختي���ار �للي���زر �ملنا�س���ب لكل مهم���ة، بل يتعني 
تركي���ب و�ح���د جديد �ن تطلب �الم���ر ذلك، �ذ ال 
تك���ون �ل���رتدد�ت �ملطلوب���ة يف �ل�سع���اع د�ئما 
متوف���رة، كم���ا �ن ه���ذه �لتقني���ة تتطل���ب خربة 
و�ملاما، وقد يوؤدي �سوء ��ستخد�مها �ىل �إتالف 
�لتحف���ة، وهو م���ا حدث من قبل، وه���ذ� �ل�سبب 
�لرئي�سي يف كون هذه �لتقنية مل 
تنت�س���ر بال�سرع���ة و�لنجاح 

�ملتوقعني.

علماء يعيدون للوحات الفنية العتيقة
ن�صارتها باأ�صعة الليزر

بريطاني���ة  در��س���ة  �أك���دت 
�لي���د  حقائ���ب  �أن  حديث���ة 
�لثقيلة �لوزن قد ت�سبب �سررً� 

د�ئمًا للعمود �لفقري.
�لكث���ري  �أن  �لباحث���ون  و�أو�س���ح 
من �لن�س���اء يعانون م���ن �آالم مزمنة 
يف ظهوره���ن ب�سب���ب حم���ل حقائب يد 
ثقيلة على �أحد �لكتفني �أو على �لذر�ع؛ ما 
ي�سبب تلفًا د�ئمًا يف ع�سالت �لرقبة و�لكتف 

و�لظهر.
و�أك���د �لباحث���ون �أن ه���ذ� �لتل���ف يح���دث ب�سب���ب 
تقل����ص �إحدى �جلهتني وتقل�ص ع�سالت هذ� �جلزء 
من �جل�سم ب�سكل م�ستمر و�رتخاء �جلزء �الآخر؛ �الأمر 
�ل���ذي ي���وؤدي �إىل �خت���الل يف �لقو�م و�إىل ظه���ور �الآالم 
�ملزمنة، وقد ن�سحت �لدر��س���ة �لن�ساء با�ستخد�م حقائب 
منا�سب���ة وحماول���ة توزي���ع ��ستخد�مه���ا عل���ى �لذر�عني، 
وكذل���ك ممار�سة �لريا�سة �خلفيفة ومترينات �الإطالة لكي 

يتم جتاوز هذه �مل�سكلة.

يعود �جلدل �لعلمي جم����ددً� ب�ساأن �لقهوة، فبعد �أن وجدت 
در��س����ة �أخرية �أن فنج����ان "�الإ�سربي�سو" قد ي����وؤذي �لقلب، 
يزع����م علم����اء، ويف �أح����دث در��س����ة، �أن فنجانًا م����ن �لقهوة 
�ملركزة، ق����د يكون �ملنقذ للحياة مل����ا للكافيني من خ�سائ�ص 

قد ت�ساعد يف وقاية �لقلب.
و�كت�سف �لباحثون يف ق�سم �لبحوث يف موؤ�س�سة "كاي�سر 
بريمانن����ت" �الأمريكي����ة، �أن خماطر �الإ�ساب����ة بعدم �نتظام 
دق����ات �لقل����ب تقل ب����ني �لذي����ن ي�سرب����ون �لقه����وة بانتظام، 
وكلما ز�د ��ستهالكهم من �مل�سروب، قل خطر تعر�سهم لتلك 
�حلالة، ومبتابعة �أكرث من 130 �ألف رجل و�مر�أة تر�وحت 
�أعمارهم بني �سن 18 عامًا �إىل 90، خل�ص �لباحثون �إىل �أن 
�مل�سارك����ني من تناولو� �أربعة �أكو�ب قهوة فما فوق يوميًا، 
تر�جع����ت �حتماالت �إدخالهم �مل�ست�سف����ى جر�ء عدم �نتظام 
دق����ات �لقل����ب مبع����دل 18 يف �ملائ����ة، وتناق�����ص �الحتم����ال 
�إىل 7 يف �ملائ����ة بني م����ن يحت�سون ما بني ك����وب و�حد �إىل 
ثالث����ة �أكو�ب قه����وة يف �ليوم، مقارنة مب����ن ال يتناولونها، 
�إال �أن �لبح����ث، �ل����ذي قدم �أم����ام �ملوؤمتر �ل�سن����وي جلمعية 
�أمر������ص �لقل����ب �الأمريكي����ة، مل يج����د �رتباط����ًا تلقائي����ًا بني 
�لقهوة وتقل�����ص خطر �الإ�سابة بعدم �نتظ����ام دقات �لقلب، 
�لذي رمبا يعود كذل����ك �إىل ممار�سة �لتمارين �لريا�سية �أو 

�حلميات �لغذ�ئية �ملتبعة.
وتز�من����ت �لدر��سة مع �أخ����رى �إ�سبانية �أظه����رت �أن تناول 
ثالث����ة فناجني قه����وة يومي����ًا ي�سع����ف فر�ص �لوف����اة جر�ء 

�أمر������ص �لقل����ب بن�سب����ة �لُربع، وب����ني �لن�س����اء حتديدً�، 
وكان����ت در��س����ة �إيطالي����ة ن�س����رت يف �سب����اط �ملا�س����ي �أن 

��ستهالك م�س����روب و�حد غني بالكافيني رمب����ا يكون كافيًا 
الإحد�ث تلف حمتمل يف �لقلب.

و�أظه����رت �لدر��س����ة �لتي ن�س����رت يف "�لدوري����ة �الأوروبية 
للتغذي����ة �ل�سريري����ة" �إن تن����اول فنج����ان و�ح����د م����ن قهوة 
"�الإ�سربي�س����و"، عل����ى �سبيل �ملث����ال، كاف للحد من معدل 
تدف����ق �ل����دم �إىل �لقل����ب بن�سب����ة 22 يف �ملائ����ة، يف غ�سون 

�ساعة من �حت�ساء �مل�سروب.
ع����دة  تن����اول  �أن  �أمريكي����ة  �أخ����رى  ووج����دت 
فناجني من �لقه����وة يف �ليوم قد يبعد مر�ص 
�لزهامي����ر، كذلك وج����د �لبحث �ل����ذي �أجر�ه 

"مرك����ز فلوري����د� الأبحاث مر�����ص �لزهامري" 
يف تامب����ا، �أدلة قوي����ة تثبت �أن فو�ئ����د �لقهوة ال 
تق����ف عند �لوقاية م����ن �ملر�ص فقط، بل وعالجه 

�أي�سا.
ولفت����ت در��س����ة بريطانية يف ت�سري����ن �لثاين 
�ملا�س����ي �أن تن����اول ثماني����ة �أقد�ح م����ن �ل�ساي 

يومي����ًا له مردود �سحي كب����ري مثل خف�ص خطر 
�الإ�سابة بالنوبات �لقلبية و�ل�سكتات، و�إ�سافة �إىل 

ذلك، زعمت �لدر��سة �أن للمادة �ملتوفرة يف �ل�ساي و�لقهوة 
و�لكاكاو له �أث����ر �إيجابي على وظائف �لعقل وتزيد �ليقظة 

وتقوي �لذ�كرة على �ملدى �لق�سري.

ياأم���ل بع�ص �لباحثني يف �لتو�سل �إىل طريقة 
الإعطاء �للقاحات �لطبية دون �حلاجة لالإبر �أو 
لتدريب طبي خا����ص، حيث يعكف خمت�سون 
يف �الأبح���اث �لطبي���ة يف �أملاني���ا عل���ى تطوير 

لقاحات ميكن �سمها.
c-di-"أن تنج���ح جزيئ���ات� �ملتوق���ع  وم���ن 
IMP" �لت���ي يجري �ختبارها على �لفئر�ن 
يوم���ًا ما يف تخفي�ص تكاليف �لتلقيح وتعزيز 
�ملناع���ة و�أن يت���م ��ستخد�مه���ا يف بخاخ���ات 
الأبح���اث  هيلمهولت���ز  ملرك���ز  وفق���ًا  �الأن���ف، 

�لعدوى.
ويف هذ� �ل�سياق، �أفاد كارلو�ص غزمان، مدير 

ق�س���م �للق���اح يف �ملرك���ز �أن "�للقاح���ات �لت���ي 
تعطى عن طري���ق �الأنف قادرة لي�ص فقط على 
�لوقاية من �الأمر��ص و�إمنا منع �لعدوى كذلك 
حتى قب���ل حدوثها، �الأمر �ل���ذي يوفر �لوقاية 
لالأ�سخا����ص غ���ري �ملح�سن���ني �س���د �ملر����ص".
من جهته���ا، �أ�سارت ماري ب���ول كيني، مديرة 
�أبح���اث �للقاح���ات مبنظمة �ل�سح���ة �لعاملية، 
�إىل �أنه بالرغم من كون هذه �لبخاخات و�عدة 

�إال �أن �لنا�ص قد عمومًا يرتددون يف �سمها.
وج���اء يف قوله���ا �أن ه���ذه �للقاح���ات ت�س���كل 
خيارً� جيدً� "لالأ�سخا�ص �لذين يخ�سون وخز 
�الإبر، ولكن �لنا�ص يرتددون يف ��ستخد�مها- 

يف�سل���ون  وه���م  جدي���دة  �الأن���ف  فبخاخ���ات 
�حلق���ن الأنه���ا تبدو طبي���ة �أك���رث"، ومل تو�فق 
منظمة �ل�سح���ة �لعاملية �سوى على لقاح �أنفي 
و�حد، هو بخاخ ميدمليون فلومي�ست للوقاية 
م���ن �الأنفلون���ز�، وتت���م ع���ادة �إ�ساف���ة �أم���الح 
�الأملونيوم �إىل �للقاحات لزيادة فعاليتها ولكن 

تاأثريها يف ت�ساوؤل م�ستمر.
وقد �أفادت منظمة �ل�سحة �لعاملية �أن �جلهود 
جارية للعثور على جزيئ���ات م�ساعدة جديدة 
لت�سنيع لقاحات م�سادة الأمر��ص مثل �ملالريا 
وفريو����ص نق����ص �ملناعة �لب�س���ري.ومل تثبت 
جزيئ���ات "c-di-IMP فعاليتها �سوى يف 

تعزيز مناعة �لفئر�ن حتى �الآن.
وم���ن غ���ري �لو��س���ح �إىل �أي م���دى ميك���ن �أن 
ت�ستم���ر ه���ذه �جلزيئات يف حماي���ة �الإن�سان، 
ح�س���ب كين���ي �لت���ي �أو�سحت �أن "م���دة حياة 
�لف���اأر ال تتعدى �سنة، لذلك، ف���اإن �أف�سل �الأدلة 
�أن  تو�س���ح  �لر�ه���ن  �لوق���ت  يف  �ملتوف���رة 
�حل�سان���ة ال ت�ستمر الأكرث م���ن �سنة و�حدة"، 
وق���د لق���ي 2.5 ملي���ون طف���ل حتفه���م يف عام 
2004 - �ل�سن���ة �الأخ���رية �لت���ي مت فيها جمع 
وحتلي���ل �لبيان���ات - ب�سب���ب �الأمر�����ص �لتي 
ميكن �لوقاية منها بو��سطة �للقاحات �ملو�سى 

بها من قبل منظمة �ل�سحة �لعاملية.

ووفق���ًا ملنظم���ة �ل�سح���ة �لعاملية، ف���اإن �الإبقاء 
عل���ى م�ست���وى �نت�س���ار �للقاح���ات وتو�سيعه 
خ���الل �لف���رتة من 2006 حت���ى 2015 يف 72 
بل���دً� موؤه���اًل للح�سول على لقاح���ات مدعومة 
�سيكلف ما يقدر بح���و�يل 35.5 مليار دوالر، 
وه���و م���ا ي���و�زي �أق���ل م���ن 50 دوالرً� عن كل 
طفل يول���د يف تل���ك �لبلد�ن.وكان���ت موؤ�س�سة 
بي���ل وميلين���د� غيت�ص ق���د تعه���دت مببلغ 10 
ملي���ار�ت دوالر على م���دى �لعقد �ملقبل، �سيتم 
تخ�سي�ص معظمه���ا للتحالف �لعاملي للقاحات 
و�لتح�سين���ات �لذي يدعم تكالي���ف �للقاحات 

يف �لبلد�ن �ملوؤهلة "�يرين".

امل�������ن�������اع�������ة ع���������ن ط��������ري��������ق االأن������������ف

القهوة "املركزة" حتمي القلب!

حقائب اليد الن�ص��ائية ت�صبًب 
�صررًا بالعمود الفقري

�أف���ادت جمموع���ة م���ن �لباحث���ني �الإيطالي���ني �أن �لرج���ال �لذي���ن يق�س���ون 
وقت���ايف حمامات �ل�سون���ا ب�سكل متكرر يتعر�سون خلط���ر تناق�ص معدالت 

�خل�سوبة.
وذك���رت وكالة �الأنب���اء �الإيطالية " �أن�سا" �أن �لباحث���ني ��ست�سهدو� بالنتائج 
�لت���ي تو�سلت �إليها در��س���ة �أجرتها جامعة "ب���ادو� �الإيطالية" وقدمتها يف 
موؤمتر ع���ن �ل�سحة �جلن�سية بالقرب من مدينة ب���ادو� �لو�قعة �سمال �سرق 

�إيطاليا.
وق���ال �لباحث���ون �إن���ه بع���د �إج���ر�ء جل�س���ات �ل�سونا مل���دة 15 دقيق���ة مرتني 
�أ�سبوعي���ا على مدى ثالثة �سهور، تبني �أن عينة مكونة من 10 �سباب �أ�سبح 
لديه���م ن�سف عدد �خلالي���ا �ملنوية �لتي كانت بحوزته���م قبل بدء ��ستخد�م 

حمامات �لبخار.
وذك���ر �لباحث���ون �أن �ل�سب���ب يف فق���د�ن �خلالي���ا �ملنوي���ة يرجع �إىل 

�لزيادة مبعدل درجتني يف درجة حر�رة خ�سيتي �لرجل.
و�أف���اد �لباحث���ون �أن���ه يف ظ���ل �لظ���روف �لعادية تك���ون حر�رة 
�خل�سيتني �أقل بدرجتني من باقي �أع�ساء �جل�سم وهو �ل�سرط 

�الأ�سا�سي الإنتاج �خلاليا �ملنوية.
وذك���ر �لباحثون �أن فق���د�ن �خلاليا �ملنوي���ة ب�سبب �لتعر�ص 
لدرجة ح���ر�رة �لعالية يف جل�سات �ل�سون���ا لي�ص ب�سكل د�ئم 
الأن" جزئيات �خل�سية" ميكنها تعوي�ص �ل�سرر �لذي يلحق 

بها.

احذر اأيها الرجل..
ال�صاونا عدو خ�صوبتك الفتاك

         اجلينات      
        قادرة على 

عالج اأمرا�ض 
الرئة

عرث فريق من �لباحثني �لدوليني 
على خم�ص جينات يعتقدون �أنها 

مهمة يف عالج �أمر��ص �لرئة.
و�أكدت جامعة جر�ي�سفالد �الأملانية 

�أن هذه �جلينات �خلم�سة على 
�سلة بعمليات �اللتهاب و�لت�سمم 

و�لتعايف من عدد من �الأمر��ص 
�لتي ت�سيب �لرئتني.

و�سددت �جلامعة يف بيانها على 
�أن نتيجة هذه �لدر��سات ميكن 

�أن ت�ساهم يف �لتو�سل ل�سبل 
عالج �أف�سل للم�سابني باأمر��ص 

يف �لرئة، خا�سة د�ء �الن�سد�د 
�لرئوي �ملزمن �لذي ميوت 

ب�سببه نحو و�حد من بني كل 
ع�سرة بالغني يف �لعامل، فوق 

40 عاما، وهو �ملر�ص �لذي ركز 
عليه �لباحثون ب�سكل خا�ص يف 

در��ستهم.
ويعد �لتدخني �أخطر عامل 

لالإ�سابة بهذ� �ملر�ص، غري �أن 
تكر�ر ظهوره يف عائالت بعينها 

جعلهم يعتقدون �أن له �أ�سبابا 
جينية �أي�سا. قام 96 باحثا من 

�حتاد "�سبريوميتا" �لعلمي 
بتحليل �حتماالت �لتمازج 

�جليني يف 2.5 مليون حالة 
ملجموع �جلينات �لب�سرية يف 
�أكرث من 20 �ألف عينة جينية 

وقارنو� كل عينة مبدى كفاءة رئة 
�ساحبها، فوجدو� �أن هناك �سلة 
بني خم�ص مناطق جينية خمتلفة 

وقيام �لرئة بوظيفتها.
وع�سد �لباحثون نتائجهم من 
خالل در��سة هذه �لعالقة �لتي 

�كت�سفوها على 33 �ألف �سخ�ص 
�آخرين.

ن�سر فريق �لباحثني، حتت 
�إ�سر�ف �لربوفي�سور مارتن 

توبني، من جامعة الي�سي�سرت 
يف جملة "نيت�سر جينيتك�ص" 

�ملتخ�س�سة.


