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انـفـلـونـــزا الـخـنـازيـــر "تــ�سـتـوطـــن" �أكـــوام الــقــمــامـــة
تق ��ول مرزوق ��ة حمم ��د ب�ش�ي�ر وقد ب ��دا عليه ��ا القلق
وه ��ي ت�ش�ي�ر بيده ��ا اىل ت ��ل م ��ن القمام ��ة املرتاكمة
حت ��ت ال�ش ��م�س على بع ��د ب�ض ��ع خطوات من �س ��وق
للخ�ض ��روات يف ح ��ي امباب ��ة ال�ش ��عبي يف القاه ��رة
"انفلونزا اخلنازير  ..هذا ما �سي�أتي بها".
ففي االحياء ال�ش ��عبية املكتظة بال�سكان يف العا�صمة
امل�ص ��رية ،كثريون هم من ي�شككون مثل هذه ال�سيدة
البالغ ��ة م ��ن العم ��ر  52عام ��ا ،يف االج ��راءات الت ��ي
اعلنت ال�س ��لطات انها �ستتخذها للوقاية من انفلونزا
اخلنازير.
فعندم ��ا ال تتواف ��ر النظاف ��ة وال اخلدمات اال�سا�س ��ية
مث ��ل املياه والكهرب ��اء ف ��ان االر�ش ��ادات العامة التي
تقرتحها منظمة ال�ص ��حة العاملي ��ة ويتم االعالن عنها
يف تلفزي ��ون الدول ��ة م ��ن نوع "اغ�س ��ل يدي ��ك باملاء
وال�ص ��ابون" ت�ص ��بح بالن�س ��بة للكثريي ��ن جم ��رد ذر
للرماد يف العيون.
وت�ؤكد م�ص ��ر التي تعد اك�ب�ر بلد عربي من حيث عدد

ال�س ��كان " 80مليون ن�س ��مة" وا�س ��توطن فيها مر�ض
انفلون ��زا الطيور انه ��ا ت�أخذ كل االج ��راءات الالزمة
ملنع انت�ش ��ار فريو� ��س "ات�ش 1ان."1و�س ��جلت حتى
االن اك�ث�ر من  900حالة ا�ص ��ابة به ��ذا الفريو�س من
بينه ��ا حالتا وفاة.واتخذت ال�س ��لطات اجراءات عدة
وغالبا خوفا من انفلونزا اخلنازير.
فقد ارج�أت الدرا�سة يف املدار�س واجلامعات وقامت
مبراقب ��ة دقيقة للمعتمري ��ن الذاهبني او العائدين من
مكة املكرمة ،بل اكرث من ذلك قامت يف الربيع باعدام
كل اخلنازير يف البالد ،اي قرابة  250الفا وهو اثار
انتقادات وا�سعة.
واق ��رت احلكوم ��ة بان اع ��دام اخلنازير ال ��ذي اكدت
منظم ��ة ال�ص ��حة العاملي ��ة ان ��ه ال عالق ��ة له ��ا بانتقال
الفريو� ��س ال ��ذي اقرتن ا�س ��مها به اىل االن�س ��ان ،هو
جمرد اجراء للحفاظ على ال�ص ��حة العامة ي�س ��تهدف
الق�ض ��اء عل ��ى امل ��زارع الع�ش ��وائية للخنازي ��ر الت ��ي
تتغ ��ذى عل ��ى القمامة.غ�ي�ر ان اخلنازيز كان ��ت ت�أكل

�سموم ال�ضفادع
تعالج الأورام
ال�سرطانية!
قال علماء �أمريكيون �إن م�ستخل�صات
دواء �صيني تقليدي م�ستخرج من
�سم ال�ضفادع ميكن �أن يكون مفيد ًا
يف مكافحة الأورام ال�سرطانية.
ووجد الباحثون يف مركز ال�سرطان
بجامعة تك�سا�س �أم .دي� .أندر�سون
�أن دواء هوات�شان�سو وهو عالج
�صيني تقليدي م�ستخرج من �سموم
ال�ضفادع وبالإمكان احل�صول عليه
من الغدد اجللدية التي تفرزها هذه
احليوانات الربمائية قد يكون مفيد ًا
يف مكافحة اخلاليا ال�سرطانية ومنع
انت�شارها يف اجل�سم.والدرا�سة هي
م�شروع بحثي م�شرتك بني جامعة �أم
 .دي �أندر�سون و م�ست�شفى ال�سرطان
يف جامعة يودان يف �شنغهاي.وقال
العلماء �إن هذه الدرا�سة تعد �أول
جتربة �سريرية هدفها معرفة العالقة
بني دواء هوات�شان�سو واملركبات
ال�سميّة واحتمال ا�ستخدام �سم
ال�ضفادع يف حماربة الأورام
ال�سرطانية يف امل�ستقبل.وي�ستخدم
هذا الدواء� ،أي هوات�شان�سو ،يف
ال�صني ملعاجلة الذين يعانون من
�أمرا�ض الكبد والرئتني والقولون
و�سرطان البنكريا�س.

الف�ضالت الع�ضوية املرتاكمة يف القاهرة.
ومن ��ذ ان اختفت ازدادت حدة م�ش ��كلة جم ��ع القمامة
يف املدينة التي يقطنها اكرث من  15مليون �ش ��خ�ص.
وحت ��ى لو مل تكن هناك �ص ��لة بني انت�ش ��ار الفريو�س
"ات�ش 1ان "1وبني القمامة ،فان تراكمها ي�ؤدي اىل
ظهور امرا�ض اخرى وي�شكك يف م�صداقية الن�صائح
املتعلق ��ة بالنظافة التي تدعو اليها ال�س ��لطات ويقول
عي ��د "� 36س ��نة" وه ��و واح ��د مم ��ن ميتهن ��ون جمع
القمام ��ة يف القاه ��رة "انه ��ا كارث ��ة .فاخلنازير كانت
ت�أكل كل قمامة العا�صمة".
وبح�س ��ب االرقام الر�س ��مية التي ن�ش ��رتها ال�صحف،
تنتج م�ص ��ر يوميا  55الف طن م ��ن القمامة من بينها
 15الفا يف القاهرة.ويف �ص ��فت الل�ب�ن ،احد االحياء
ال�ش ��عبية الع�شوائية التي منت على اطراف القاهرة،
تنت�ش ��ر القمام ��ة يف كل م ��كان ..بالقرب من مدر�س ��ة
وم ��ن �س ��وق للخ�ض ��روات وعلى بع ��د ب�ض ��عة امتار
م ��ن م�ست�ش ��فى احل ��ي وتف ��وح رائحة نتن ��ة من تالل

وداع�������������ا ل���ل�������ش���ي���خ���وخ���ة

ال�شاي الأخ�ضر
و�صفة �سحرية
ل�صحة العظام
تو�صل باحثون �إىل �أدلة جديدة ت�ؤكد
�أن �شرب ال�شاي الأخ�ضر يحمي
العظام من الك�سور ب�سبب احتوائه
على مركبات كيميائية ت�ساعد على
منو العظام وجعلها �أكرث �صالبة.
وذكر موقع "�ساين�س �سنرتيك" �أن
الباحثني يف هونغ كونغ اكت�شفوا �أن
ال�شاي الأخ�ضر الذي ي�شربه املاليني
يف العامل يحتوي على مواد كيميائية
ت�ساعد على ت�ش ّكل العظام ومنوها
وحمايتها من الك�سور.
و�أ�ضاف املوقع �أن هذه الدرا�سة
ن�شرت يف العدد الأخري من �أ�سبوعية
"جملة كيمياء الزراعة واالغذية"
الأمريكي ًة.
وقال الباحثون �إن ال�شاي الأخ�ضر
ميكن �أن يكون دواء ملعاجلة ترقق
العظام وبع�ض �أمرا�ض العظام
الأخرى التي يعاين منها الكثريون
يف العامل .ولفت الباحث بنغ ت�شنغ
وزمال�ؤه �إىل �أن الكثري من الدرا�سات
احلديثة ركزت على فوائد ال�شاي
الأخ�ضر يف عالج �أمرا�ض مثل
ال�سرطان والقلب وغري ذلك .وع ّر�ض
العلماء جمموعة من خاليا العظام
لثالثة مكونات �أ�سا�سية موجودة يف
ال�شاي الأخ�ضر ،وهي �إيبغالوكات�شن
" "EGCوغالوكات�شني ""GC
وغالوكات�شني غاالتي "،"GCG
لأيام عدة فتبني لهم �أن مركب ًا واحد ًا
منها هو  "EGCزاد ن�شاط �أنزمي
�أ�سا�سي ي�ساعد على منو العظام
بن�سبة  .%79كما تبني ان لي�س لهذا
امل�شروب �أي عوار�ض �ضارة �أو
جانبية و م�ضاد �أي�ضا للأك�سدة.

املخلفات.وقال ��ت هالة �ش ��فيق ،احدى �س ��كان احلي،
لوكالة فران�س بر�س ان "الرائحة تقتلنا".
وا�ض ��افت وه ��ي ت�ش�ي�ر اىل ع�ش ��رات االكيا� ��س
البال�س ��تيكية املمزق ��ة التي يحاول كل ��ب العثور فيها
عل ��ى �ض ��الته ان "م ��ا ترون ��ه امامكم ال �ش ��ىء .فعادة
تك ��ون هناك تالل من القمامة يف هذا املكان" .وتتابع
"يحذرونن ��ا م ��ن انفلون ��زا اخلنازي ��ر  ..فلينظف ��وا
ال�شوارع اوال".
ويق ��ول حممد ريا�ض وهو �ص ��احب مطعم حتيط به
القمام ��ة "مل نع ��د نحتمل ،ال توجد �ص ��ناديق للقمامة
وبالت ��ايل النا�س يلقون القمامة يف ال�ش ��ارع وعندما
تاتي ال�سلطات لرفعها ترتك ن�صفها".
ويعرتف امل�س� ��ؤولون يف الهيئة احلكومية امل�س�ؤولة
ع ��ن تنظيف اجلي ��زة "جنوب غرب القاه ��رة" انهم ال
ميلك ��ون االمكانات" .ويقول م�س� ��ؤول طلب عدم ذكر
ا�س ��مه لوكال ��ة فران�س بر� ��س "لي�س لدين ��ا عمال وال
�سيارات كافية جلمع كل القمامة".

م ��ن املحتمل ان ي�ص ��بح ال�ش ��باب الدائم حقيقة
ملمو�س ��ة بعد ان بينت درا�س ��ات ع ��دة اجريت
عل ��ى الفئ ��ران والق ��ردة ان ثمة ام ��كان لتعديل
اجلين ��ات الت ��ي تلع ��ب دورا حموري ��ا يف
اطال ��ة العم ��ر ،وهذا تط ��ور يفتح االف ��اق امام
عالج ��ات مكافح ��ة ال�ش ��يخوخة.ويبدو ان
مفت ��اح ال�ش ��باب االب ��دي او يف االق ��ل مفتاح
ال�شباب لفرتة اطول يكمن يف خف�ض ا�ستهالك اجل�سم
لل�سعرات احلرارية .ويدرك العلم منذ الثالثينيات من
القرن املا�ض ��ي وبنتيجة جتارب اجريت على اجلرذان
والفئران كما على القردة اخريا ،ان تقلي�ص ال�سعرات
احلرارية التي ي�ستهلكهااجل�س ��م بن�س ��بة ثالثني
يف املئ ��ة ،م ��ن �ش� ��أنه اطال ��ة حي ��اة ه ��ذه
احليوانات بن�سبة ت�صل اىل اربعني يف
املئة ،وجعلهم يجتنب ��ون االمرا�ض
املرتبط ��ة بال�ش ��يخوخة .وع�ب�ر
القيام بذلك انهم يك�س ��بون �س ��نوات
ا�ض ��افية ف�ض�ل�ا ع ��ن املحافظ ��ة على
�ص ��حتهم ملدة اط ��ول .ومنذ �س ��نوات
عدة اظهرت االبحاث ومن بينها بحث
ن�ش ��ر اخلمي� ��س يف جملة "�س ��اين�س"
االمريكية ان ثمة امكان ًا للح�ص ��ول على
النتائج االيجابية عينها من دون احلرمان
من الطع ��ام .وبينت هذه االبحاث ان تعديال
جيني ��ا يكبح انتاج بروتينة "ا� ��س  6كيناز  "1او
"ا�س  6كاي  "1املوجودة يف ج�سم االن�سان اي�ضا،

ي�ؤدي اىل نتائح مماثلة .واظهر وا�ضعو هذه الدرا�سة
ان "الفئران االناث عا�ش ��ت ع�ش ��رين يف املئة اكرث من
�س ��واها ،وكان ��ت اكرث ه ��زاال واكرث ن�ش ��اطا ويف حال
�صحية اف�ض ��ل يف االجمال من �ص ��حة املجموعة التي
مل جتر عليها التجربة".ومتهد هذه الدرا�س ��ة و�سواها
الطريق مبدئيا امام انتاج عقاقري متنع ا�ص ��ابة الب�شر
ب�أمرا� ��ض عل ��ى �ص ��لة بال�ش ��يخوخة ،عل ��ى م ��ا ي�ش�ي�ر
العلماء.ويقول احد امل�س ��اهمني يف هذه الدرا�سة وهو
الدكت ��ور ديفيد جيمز م ��ن "يونيفر�س ��تي كولدج" يف
لن ��دن "اننا بتنا على م�س ��افة قريبة جدا واكرث مما كنا
نظنه حتى ،من انتاج العالجات املكافحة لل�شيخوخة"
.ووفق درا�س ��ات اخرى ي�ؤدي وق ��ف بروتينة "ا�س 6
كاي  "1اىل زي ��ادة يف ن�ش ��اط جزيئ ��ة اخرى هي "اي
ام ب ��ي كاي" الت ��ي تلع ��ب دورا حموري ��ا يف �ض ��بط
كمية الطاق ��ة يف اخلاليا.ويتم حتفيزها اي�ض ��ا عندما
ترتاجع م�ستويات الطاقة وهذا يحدث عند خف�ض عدد
ال�س ��عرات احلرارية امل�س ��تهلكة.ويتم راهناا�ستخدام
عقاق�ي�ر مث ��ل "ميتفورم ��ان" عل ��ى نح ��و وا�س ��ع لدى
امل�ص ��ابني بداء ال�س ��كري ،علم ��ا انه يحف ��ز "اي ام بي
كاي".واظهرت درا�س ��ات حديث ��ة اجراها علماء رو�س
ان "ميتفورمان" �س ��اهم يف م ��د عمر الفئران
بح�سب وا�ضعي هذه الدرا�سة
التي تناولت بروتينة "ا�س
 6كاي ."1وبين ��ت درا�س ��ة
ج ��اءت بنتيج ��ة جت ��ارب
اجريت على الفئران ون�شرت

يف جمل ��ة "�س ��اين�س" االنكليزي ��ة ان دواء اخ ��ر ه ��و
"رابامي�س�ي�ن" الذي ي�س ��تخدم من اجل تفادي رف�ض
اجل�س ��م لع�ض ��و زرع فيه ،ميكن ان ي�س ��تخدم بدءا من
اليوم من اجل مكافحة اثار ال�ش ��يخوخة لدى االن�سان
يف و�ض ��عهاالراهن.ويقوم "رابامي�سني" بوقف انتاج
بروتينة "ا�س  6كاي  "1اي�ضا.
وا�س ��تندت �ش ��ركة "�س�ي�رتري�س فارما�س ��وتيكالز"
االمريكي ��ة عل ��ى ه ��ذه االمكان ��ات وقامت با�س ��تخدام
"ريزفريات ��رول" وهي مادة م�ض ��ادة لالك�س ��دة فعالة
ج ��دا ميك ��ن ايجاده ��ا يف النبي ��ذ االحم ��ر ويف فواكه
غ�ي�ر العنب.واكت�ش ��ف العلم ��اء يف "�س�ي�رتري�س"
وه ��م باحث ��ون يف كلي ��ة الط ��ب يف جامع ��ة هارف ��رد
"ما�سات�شو�س ��يت�س� ،ش ��مال �ش ��رق" وم ��ن بينه ��م
م�ؤ�س ���س "�س�ي�رتري�س" الدكتور ديفيد �س ��ينكلري ،ان
"ريزفرياترول" يحفز انتاج الربوتينات التي ت�سمى
"�سريتويني غري ان هذه الربوتينات ت�ؤدي اىل االثار
الفيزيولوجية عينها املت�أتية من خف�ض ا�س ��تهالك
ال�سعرات احلرارية.

هل ت�ؤثر احللويات على �سلوك الأطفال عند بلوغهم؟
بينت درا�سة حديثة �أن الأطفال الذين ي�أكلون احللويات
وال�شوكوالتة يومي ًا مييلون �إىل العنف عند البلوغ.
و�شملت الدرا�سة ،التي تعد الأوىل من نوعها من حيث
الربط بني �أك��ل احللويات خالل الطفولة والعنف عند
البلوغ و�أع��ده��ا باحثون يف جامعة ك��اردي��ف 17500
�شخ�ص.
وتبني للباحثني �أن الأطفال يف العا�شرة من العمر �إذا
�أكلوا احللويات يومي ًا �سيدانون على الأرج��ح بجرائم
ذات ط��اب��ع عنفي عند بلوغهم ال��راب�ع��ة وال�ث�لاث�ين من
العمر.
وذك ��رت هيئة االذاع���ة الربيطانية "بي ب��ي �سي" �أن

الباحثني اطلعوا على معلومات بيانية تتعلق بحوايل
� 17500شخ�ص و تبني لهم �أن  %69من امل�شاركني يف
الدرا�سة الذين ات�سمت ت�صرفاتهم بالعنف عندما كانوا
يف الرابعة والثالثني من العمر كانوا ي�أكلون احللويات
وال�شوكوالتة يومي ًا تقريب ًا خالل طفولتهم.
ويف ه��ذا ال�سياق ق��ال ال��دك�ت��ور ��س��امي��ون م ��وري من
جامعة كارديف �إن مراقبة الأطعمة التي ي�أكلها الأطفال
قد يح�سن �أو يخفف ال�شعور بالعدائية جتاه غريهم.
و�أجرى �ساميون الذي �أع ّد الدرا�سة التي ن�شرتها جملة
حتليل النف�س الربيطانية درا�سات �أخرى حول الأطفال
الذين يتورطون يف م�شاكل �ضد القانون.

�إىل ذلك رف�ض جوليان هنت من احتاد الأطعمة
و امل �� �ش��روب��ات يف بريطانيا م��ا ج��اء يف هذه
الدرا�سة ،قائال " هذا �إما هراء �أو كذبة �سيئة يف
�أول �أبريل/ني�سان".
و�أ�ضاف �إن الت�صرفات االجتماعية امل�سيئة للمجتمع
�سببها عوامل اجتماعية وبيئية عميقة اجلذور مثل
عدم رعاية الآباء لأبنائهم و�شعور االطفال باحلرمان
خالل الطفولة .وتابع " لي�س لذلك عالقة مبا �إذا كنت
ت�أكل احللويات عندما كنت �صغري ًا �أو ال" .وقال" ال
�أدري كيف ميكن لأي �شخ�ص �أن ي�صل �إىل هذه النتيجة
بهذه ال�سرعة".

الـنـ�ســاء الـمـ�سـنـات ينمـن �أف�ضـل من الرجـــال
�أظ�ه��رت درا��س��ة هولندية �أن الن�ساء امل�سنات
ينمن ب�صورة �أف�ضل من الرجال من العمرنف�سه،
يف حني �أنهن يعتقدن �أن نومهن �أ�سو�أ من نوم
الرجال.
و�أ�شارت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي"
�إىل �أن الباحثني ر�أوا �أن امل��ر�أة قد حتتاج �إىل
وقت �أطول للنوم من الرجل.
و��ش�م�ل��ت ال��درا� �س��ة �� 956ش�خ���ص� ًا ت��راوح��ت
�أعمارهم بني  59و 79عام ًا و�أك�ثر من ن�صفهم
من الن�ساء.

وتينب للباحثني �أن الن�ساء �أدق من الرجال يف
تقييم نومهن.
وقال الباحث هنينغ تيمري �أنه فوجئ ب�أن الن�ساء
منن ملدة �أطول وب�صورة �أف�ضل من الرجال.
وتبينّ �أن الن�ساء يتوقعن مدة نومهن ب�صورة
�أف�ضل من الرجال ،فالرجال توقعوا �أنهم ناموا
� 7.01ساعات لي ًال �إال �أنهم يف ال��واق��ع ناموا
� 6.40ساعات ،بينما الن�ساء كن �أدق من الرجال
يف توقعهن لفرتة نومهن فهن توقعن �أنهن منن
� 6.79ساعات لي ًال واحلقيقة كانت �أنهن منن

�أظهرت درا�سة بريطانية �أن دوا ًء ال يتجاوز ثمنه ثالثة
دوالرات ي�ستخدم حالي ًا ملعاجلة داء ال�سكري ،قد يحمل
القدرة على �إطالة عمر الإن�س ��ان وت�أخري ال�شيخوخة.
و�أفادت �ص ��حيفة "دايلي مايل" الربيطانية �أن درا�سة
�أجراها الربوف�س ��ور دومينيك ويذرز من جامعة لندن
�أ�شارت �إىل �إمكانية �ص ��نع دواء ملحاربة ال�شيخوخة،
قائ ��م عل ��ى دواء امليتفورم�ي�ن ال ��ذي ال يتج ��اوز ثمنه
ثالثة دوالرات والذي ي�س ��تخدمه ماليني الأ�ش ��خا�ص
امل�ص ��ابني بداء ال�س ��كري منذ �أكرث من خم�س�ي�ن �سنة.
وا�س ��تندت الدرا�س ��ة اىل �أبحاث �س ��ابقة �أجريت على

� 6.65ساعات.
و�أظ �ه��رت ال��درا��س��ة �أن ت�ن��اول �أدوي��ة
للنوم �أم��ر رائ��ج بني الن�ساء ""%14.9
يف ح�ين ن�سبة ال��رج��ال ال��ذي��ن يتناولون
�أدوية للنوم هي " ،"%6.1كما تبني �أن الن�ساء
اللواتي يتناولـــــــــن تلك الأدويـــــــة يظنن �أنهن
منن وقت ًا ق�صيـــــر ًا.
وبدا �أي�ض ًا �أن الرجال يتناولون الكحول
�أكرث من الن�ساء الأمر الذي يق�صر مدة
نومهم.

تبقى اللغة التي يكت�سبها الإن�سان يف
�صغره يف ذاكرته حتى لو مل ي�ستخدمها
ّ
وظن �أنه ن�سيها.و�أفادت درا�سة بريطانية
ن�شرت يف جملة "علم النف�س" �أنه على
الرغم من �أن الكثري من الرا�شدين الذين
اكت�سبوا لغات جديدة غري تلك التي
تعلموها يف ال�صغر يظنون �أنهم ن�سوا
اللغة الأ�صلية� ،إال ان �أولئك الأ�شخا�ص
قادرون على التجاوب مع اللغة ب�شكل
�أف�ضل من الأ�شخا�ص الذين مل يتعلموها
من قبل.و�أ�شاروا �إىل �أن الأ�شخا�ص
الذين تعلموا الهندية �أو الزولو يف
ال�صغر مث ًال ثم انتقلوا لل�سكن يف بيئات
�أخرى و�أهملوا لغاتهم الأ�صلية ،يظل
ب�إمكانهم تذكر "الفونيم"� ،أي الأ�صوات
الأ�صغر يف اللغة .
و�أظهرت الدرا�سة �أن امل�شاركني مل
يتعرفوا على املرادفات غري �أنهم كانوا
قادرين على تعلمها ب�سرعة والتعرف
على "فونيم" املرادفات ،وهو ما �شكل
�صعوبة على متكلمي اللغة الإنكليزية
الأ�صليني الذين مل يعرفوا لغات �أخرى
يف ال�صغر.

غريه ��ا من الفئ ��ران ،غ�ي�ر �أن الفرق كان �أو�ض ��ح عند
الفئران الإناث حيث ارتفع متو�س ��ط �أعمارهن بن�سية
 %20وو�ص ��لت �إىل  %50يف بع� ��ض احلاالت.وام ��ل
وي ��ذرز �أن يب ��د�أ الدرا�س ��ة على الب�ش ��ر خالل خم�س
�س ��نوات ،م�شري ًا �إىل �أن ا�ستخدام هذا الدواء منذ
�أكرث من خم�سني �سنة بدون ان يكون له عوار�ض
جانبية قد يخت�ص ��ر مدة االختبار املطلوبة ،و�أفاد
ان �س ��بب ع ��دم متك ��ن ال ��دواء م ��ن �إطال ��ة حياة
امل�ص ��ابني بداء ال�س ��كري هو �أن املر�ض قد يحد
من وظيفته.

بدانة احلوامل ت�سبب ت�شوهات خلقية بقلب الأجنة
ا�ش ��ارت نتائج درا�س ��ة امريكية اىل ان الن�س ��اء الالتي يعانني من
زي ��ادة يف الوزن �أو �س ��منة وقت حدوث احلمل يرجح ان ي�ض ��عن
مواليد م�ص ��ابني بت�ش ��وهات خلقية يف القلب.وخل�ص ��ت الدرا�سة
التي ن�شرت اخلمي�س واجرتها املراكز االمريكية ملكافحة االمرا�ض
والوقاية منها اىل ان ه�ؤالء الن�ساء هن �أكرث عر�ضة بواقع  18يف
املئة لو�ض ��ع مواليد لديهم ت�ش ��وهات خلقية بالقلب بينما الن�س ��اء
الالت ��ي يعانني من �س ��منة مفرط ��ة فرتتفع بينهن الن�س ��بة اىل 30
يف املئة.وكت ��ب الباحث ��ون يف "الدورية االمريكي ��ة لعلم الوالدة
وامرا�ض الن�س ��اء" قائلني ان ه�ؤالء املواليد تكون لديهم م�ش ��اكل
ت�ش ��مل ت�ش ��وهات معرقلة باجلانب االمين من القلب وت�ش ��وهات
بالن�سيج الذي يف�صل احلجرتني العلويتني للقلب.
وق ��ال الدكت ��ور ادوي ��ن تريفاثان وه ��و خبري بت�ش ��وهات املواليد
و�ض ��عف النمو باملراك ��ز االمريكي ��ة ملكافحة االمرا� ��ض والوقاية
منه ��ا "الت�ش ��وهات اخللقي ��ة بالقلب ه ��ي اكرث انواع الت�ش ��وهات
�ش ��يوعا ب�ي�ن املوالي ��د ومن ب�ي�ن كل ت�ش ��وهات املوالي ��د تعد هذه
�س ��ببا رئي�سيا للمر�ض وللوفاة واي�ض ��ا لالنفاق الطبي".و�أو�صت
املراك ��ز االمريكية وهي هيئ ��ة مراقبة لالمرا� ��ض تابعة للحكومة
االمريكية الن�س ��اء الالتي لديهن م�شكلة زيادة يف الوزن بالتعاون

م ��ع اطبائه ��ن للو�ص ��ول اىل وزن �ص ��حي قب ��ل احلم ��ل .وفح�ص
الباحثون �ص ��حة  6440طفال م�ص ��ابا بت�ش ��وهات خلقي ��ة بالقلب
و 5673طف�ل�ا ال يعانون من م�ش ��اكل و�أجروا لق ��اءات مع امهاتهم
يف اطار "درا�س ��ة وطنية للوقاية من ت�ش ��وهات املواليد".وقيموا
ال�س ��منة وفقا مل�ؤ�شر كتلة اجل�س ��م لكل امر�أة والذي يقي�س الوزن
مقارنة بالطول .فاملر�أة البالغ طولها � 165س ��نتيمرتا ووزنها 86
كيلوجراما �س ��يكون م�ؤ�شر كتلة اجل�س ��م لديها  31.6بينما املر�أة
التي لها الطول نف�س ��ه وتزن  72كيلوجراما �س ��يكون م�ؤ�ش ��ر كتلة
اجل�سم لديها 26.6
وحدد الباحثون الزيادة يف الوزن مب�ؤ�شر كتلة اجل�سم بني  25اىل
 29.9وال�س ��منة املتو�سطة مب�ؤ�ش ��ر كتلة اجل�سم بني  30و 34.9
وال�س ��منة املفرط ��ة عندما يبلغ م�ؤ�ش ��ر كتلة اجل�س ��م � 35أو اكرث.
وت�شري النتائج اىل وجود �صلة بني ال�سمنة وبني  10من  25نوعا
من ت�شوهات القلب .وهناك خم�سة من  10مرتبطة بالن�ساء الالتي
لديهن زيادة يف الوزن قبل احلمل.واخذت الدرا�س ��ة يف االعتبار
عوامل مهمة مثل عمر االم واال�صول العرقية .وا�ستبعدت من هذا
البحث االمهات امل�صابات مبر�ض ال�سكري قبل احلمل وهو عامل
خطورة قوي يف اال�صابة بت�شوهات القلب.

قد حتمل ال�سناجب احلمراء مفتاح
لغز بقاء الأجنا�س .فقد نقلت
�صحيفة "دايلي تلغراف" عن علماء
بريطانيني �أن ال�سناجب احلمراء
التي طورت مناعة جتاه مر�ض
حتمله قريباتها ال�سناجب الرمادية
قد حتمل �س ّر بقاء الأجنا�س.فقد
ا�شارت الدرا�سة �إىل ان ال�سناجب
احلمراء كانت منت�شرة بكثافة يف
اململكة املتحدة ،غري �أن عددها قد
تراجع ب�شكل حاد يف ال�سنوات
الأخرية بعد غزو ال�سناجب
الرمادية التي حتمل مر�ض جدري
ي�صيب ال�سناجب احلمراء،
كما �أنها تناف�سها على موارد
الغذاء عينها.وتراجع عدد
ال�سناجب احلمراء يف
حممية يف فورمبي مث ًال من
� 200سنجاب �إىل  20يف
العام  2007بعد انت�شار
اجلدري.غري �أن عدد
ال�سناجب قد ا�ستقر
يف فرومبي ما ي�شري
�إىل احتمال �أن تكون
بع�ض ال�سناجب
احلمراء قد طورت
مناعة جتاه
املر�ض.وا�شار
الربوفي�سور
مايك بيغون،
الذي يقود
درا�سة جديدة
جتريها جامعة
ليفربول� ،إىل ان البحث قد
يحمل �سر لغز بقاء الأجنا�س ،كما
ميكن �أن ي�ساعد العلماء على تطوير
طعم ي�ساهم يف املحافظة على هذه
احليوانات.

لغة الطفولة
"حتفر" يف الذاكرة

�إكــ�ســيــر احليــــاة ..بـثــالثـــــــة دوالرات
ح�شرات وكالب اثبتت �أن احليوانات التي تتبع حمية
ذات �س ��عرات حرارية منخف�ض ��ة تعي�ش لوقت �أطول.
وقد قلد العلماء مفعول ال�سعرات احلرارية املنخف�ضة
من خالل منع فئ ��ران خمترب من �إنتاج بروتني يعرف
بـ"�أ�س  6كاي � ،"1إذ ان منع انتاج هذا الربوتني يرفع
مع ��دالت ال� �ـ"�أي �أم بي ك ��ي" الذي يتح�س ���س الطاقة.
وحني يرتفع معدل الـ"�أي �أم بي كي" يحاول اجل�س ��م
�أن يحافظ على حاله فتتباط�أ عملية ال�شيخوخة.وظهر
�أن دواء امليتفورمني يرفع معدل "�أي �أم بي كي" .وقد
بدت الفئران التي �ش ��ملتها التجربة ب�صحة �أف�ضل من

ال�سناجب
احلمراء حتمل
مفتاح لغز بقاء
الأجنا�س

امل�ضادات احليوية فقدت فعالياتها
�أظهرت نتائج بحث جديد �أن البن�سلني يتجه لأن ي�صبح
غري فعال ،وحذر القائمون عليه من �أن مقاومة امل�ضادات
احليوية قد ت�ؤدي �إىل "�أزمة �ص ��حة كبرية" يف حال مل
تعم ��ل احلكومات على تعزيز البحث عن �أدوية جديدة.
ونقلت �ش ��بكة "�س ��ي ان ان" الأمريكية عن تقرير �أعدته
مدر�س ��ة لندن للعلوم االقت�ص ��ادية وال�سيا�سية "ال ا�س
اي" �أن امل�ض ��ادات احليوي ��ة كالبن�س ��لني لطامل ��ا كان ��ت
املفتاح للتخفيف من الأمرا�ض املعدية خالل ال�ستني �سنة
املا�ض ��ية ،غري �أن اجلراثيم باتت �أك�ث�ر مقاومة للأدوية
املوج ��ودة .وبالتايل ف�إن كثري ًا من امل�ض ��ادات احليوية
بات ��ت غري فعالة يف جمابهة الأمرا�ض املعتادة ،وفقدان
البح ��ث عن �أدوية جدي ��دة يعني �أن هنالك نق�ص� � ًا هائ ًال
يف البدائل .ودعا �أ�س ��تاذ ال�سيا�سة ال�صحية يف جامعة
"ال ا� ��س اي" اليا�س مو�س ��يالو�س ال ��ذي قاد البحث،
احلكومات لبذل جهد �أكرب من �أجل �إيجاد حل للم�شكلة.
وقال �إن البن�سلني ي�صبح مهم ًال يف بع�ض الدول النامية
وكذلك يف فرن�سا و�أ�سبانيا ورومانيا وذلك ب�سبب كرثة
و�صفه من قبل االطباء وال�صيادلة ،و�أ�ضاف "�إن م�شكلة

مقاومة امل�ض ��ادات احليوية هي ذات �أهمية �أكرب بكثري
من الو�ض ��ع املتعلق ب�إنفلونزا اخلنازير وهي �ست�صبح
�أ�سو�أ".و�أ�ش ��ار �إىل �أن اال�س ��تخدام املف ��رط للم�ض ��ادات
احليوي ��ة ي�س ��اعد عل ��ى والدة اجلراثي ��م املقاوم ��ة لها.
وقال ��ت الطبيب ��ة كاثل�ي�ن هول ��واي من منظمة ال�ص ��حة
العاملي ��ة �إن مقاوم ��ة اجلراثي ��م للم�ض ��ادات احليوي ��ة
هي م�ش ��كلة عاملي ��ة ،يف الوقت الذي بات ��ت فيه �أمرا�ض
كالته ��اب الرئ ��ة ل ��دى الأطف ��ال ،والإ�س ��هال ،وال�س ��ل ال
ت�س ��تجيب لأدوية امل�ضادات احليوية الأولية يف بع�ض
املناطق يف العامل.وقالت "بتنا يف و�ضع حيث ال توجد
�أدوي ��ة لبع� ��ض احل ��االت ،فهنالك �أ�ش ��خا�ص م�ص ��ابون
بال�س ��ل ولديه ��م مقاوم ��ة �ش ��ديدة للأدوي ��ة امل�ض ��ادة
وبالت ��ايل ال �أدوي ��ة لعالجهم".و�أ�ض ��افت "�إن وت�ي�رة
البحث لتطوير م�ض ��ادات حيوية جديدة ال تتما�شى مع
تطوّ ر وازدياد مقاومة اجلراثيم للأدوية  ،و�إن مل نفعل
�شيئ ًا حيال هذا الأمر ف�إننا �سننتهي �إىل و�ضع تكون فيه
كل الأدوي ��ة القدمية غ�ي�ر فعالة ولي�س لدين ��ا �أي �أدوية
جديدة بديلة".

