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يف تقرير �صادر عن منظمة ال�صحة العاملية

كيفية احلماية
من ال�سموم
الفطرية

خم�سة عوامل تقف وراء وقوع ربع الوفيات التي ُت�سجل كل عام

بغداد /قي�س عيدان
ي�ش�ي�ر تقري ��ر �صادر ع ��ن منظم ��ة ال�صحة
العاملي ��ة �إىل �إمكانية �إطال ��ة متو�سط العمر
امل�أمول على ال�صعي ��د العاملي بنحو خم�س
�سن ��وات وذل ��ك بالت�صدي خلم�س ��ة عوامل
ت�ؤ ّث ��ر يف ال�صح ��ة ه ��ي نق� ��ص ال ��وزن يف
مرحل ��ة الطفولة والعالق ��ات اجلن�سية غري
املحمي ��ة وتعاط ��ي الكح ��ول ونق� ��ص املياه
امل�أمون ��ة وو�سائ ��ل الإي�ض ��اح والنظاف ��ة
وفرط �ضغط الدم.
وتق ��ف تل ��ك العوام ��ل وراء وق ��وع رب ��ع
الوفيات التي ُت�سجل كل عام واملقدّر عددها
بنحو  60مليون حالة وفاة.

ويع ��د التقرير املُعن ��ون "املخاطر ال�صحية
العاملي ��ة"  24عام�ل ً�ا م ��ن العوام ��ل امل�ض ّرة
بال�صح ��ة وهي ،ح�س ��ب التقرير ،عبارة عن
مزي ��ج م ��ن العوام ��ل البيئي ��ة وال�سلوكي ��ة
تلوث الهواء وتعاطي
والفيزيولوجية ،مثل ّ
التبغ ونق�ص التغذية ،كما ي�شري التقرير اىل
�أهمي ��ة االنتباه �إىل الأث ��ر اجلماعي الناجم
عن ت�ضافر عوامل اختطار متعدّدة ،ذلك �أنّ
كثري ًا من الوفيات والأمرا�ض حتدث ج ّراء
�أكرث م ��ن عامل اختطار واح ��د ومن املمكن
توقيه ��ا بتخفي�ض �أيّ م ��ن العوامل امل�س ّببة
لها ،وولني ماثري�س ،من�سق وحدة الوفيات
مبنظمة ال�صحة العاملية ي�شري يف التقرير،
"ميك ��ن عزو �أكرث من ثلث وفيات الأطفال

التي حتدث على ال�صعيد العاملي �إىل ب�ضعة
عوامل اختط ��ار تغذوية ،مثل نق�ص الوزن
يف مرحلة الطفول ��ة وعدم توفري الر�ضاعة
الطبيعية بقدر كاف وعوز الزنك".
وتكم ��ن ثماني ��ة عوام ��ل اختط ��ار لوحدها
وراء ح ��دوث �أك�ث�ر م ��ن  %75م ��ن ح ��االت
مر� ��ض القل ��ب التاج ��ي ،ال ��ذي مي ّث ��ل �أه� � ّم
�أ�سب ��اب الوف ��اة يف جمي ��ع �أنح ��اء الع ��امل.
وتلك العوامل هي تعاطي الكحول وارتفاع
ن�سب ��ة الغلوك ��وز يف ال ��دم وتعاط ��ي التبغ
وف ��رط �ضغ ��ط ال ��دم وارتفاع من�س ��ب كتلة
اجل�س ��م وارتف ��اع تركي ��ز الكول�سرتول يف
الدم وتدين مدخول الفواكه واخل�ضر وق ّلة
الن�شاط البدين.

احذر قـوة العـطـا�س..
فــقـد يــفــقـدك حـيـاتـــك!

تلقي احلامل
للقاح الأنفلونزا
يفيد اجلنني
�أي�ض ًا
قال باحثون انه عندما تتح�صن
الن�ساء احلوامل بلقاح م�ضاد
للأنفلونزا ي�صبح �أطفالهن �أكرث
وزنا و�أكرث �صحة و�أقل عر�ضة
للوالدة املبكرة .وقال الباحثون
ان الدرا�سات �أو�ضحت ان لقاحات
الأنفلونزا ال حتمي فقط الن�ساء
الأكرث عر�ضة للإ�صابة بالأنفلونزا
�أثناء احلمل ،بل �أي�ض ًا �أطفالهن
قبل الوالدة وبعدها.
وهم ي�أملون �أن ت�شجع نتائجهم
التي عر�ضت يف اجتماع يففيالدلفيا للجمعية الأمريكية
للأمرا�ض املعدية -الن�ساء على
اخذ اللقاح والأطباء على تقدميه
لهن.
وقالت الدكتورة ماريتا فازكيز
من جامعة يال يف كونيتيكت يف
م�ؤمتر �صحفي "نحن نتحدث
عن لقاح واحد يحمي فردين..
رمبا �إذا مل يتلقني اللقاح من اجل
�أنف�سهن ف�إنهن �سيفعلن ذلك من
اجل �أبنائهن".

والأنفلونزا م�صدر خطر ب�شكل
خا�ص على الن�ساء احلوامل� ،إذ
ان �أنظمة املناعة لديهن تتعر�ض
للكبح ملنع اجل�سم من طرد اجلنني
كما ي�ضغط اجلنني �أثناء منوه
على رئة �أمه ،وتو�صي املراكز
الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض
والوقاية منها بتح�صني الن�ساء
احلوامل �ضد الأنفلونزا
املو�سمية.
وانت�شار فريو�س الأنفلونزا
"�إت�ش� 1إن "1هذا العام ي�ضع
الن�ساء يف خط املواجهة.
وتقول املراكز الأمريكية
ملكافحة الأمرا�ض �إن �أكرث من
� 100أمريكي توفوا بالفريو�س
وتو�ضح الأرقام �أن  6يف املئة من
تلك الوفيات من الن�ساء احلوامل،
لكن � 15إيل  25يف املئة فقط من
الن�ساء احلوامل تلقني لقاحا وال
ين�صح ب�إعطاء الأطفال الذين تقل
اعمارهم عن � 6شهور لقاح م�ضاد
للأنفلونزا.

واجلدي ��ر بالذك ��ر �أنّ معظ ��م تل ��ك الوفيات
حتدث يف البلدان النامية.
و�أ�ض ��اف ماثري�س قائ�ل ً�ا�" :إنّ فهم الأهمية
الن�سبي ��ة الت ��ي تكت�سبها عوام ��ل االختطار
ال�صحية من الأمور التي ت�ساعد احلكومات
على تب�ّي�نّ ال�سيا�سات ال�صحية التي ينبغي
له ��ا انتهاجه ��ا .وتوج ��د ،يف العدي ��د م ��ن
البل ��دان ،جمموع ��ة مع ّق ��دة م ��ن عوام ��ل
االختط ��ار ،وميكن للبل ��دان اجلمع بني هذا
النوع من الب ّينات وبني املعلومات اخلا�صة
بال�سيا�س ��ات والتكاليف الالزم ��ة لتنفيذها
للبتّ يف كيفية و�ضع برناجمها ال�صحي".
واختت ��م التقري ��ر ب�أه ��م النتائ ��ج الأخ ��رى
التي ورده ��ا حيث �أ�ش ��ار اىل وجود ت�سعة

خماط ��ر بيئية و�سلوكية ،ف�ض�ل ً�ا عن �سبعة
عوام ��ل معدي ��ة ،تكم ��ن وراء ح ��دوث %45
م ��ن الوفي ��ات الناجم ��ة ع ��ن ال�سرط ��ان يف
جمي ��ع �أنحاء الع ��امل؛ يت�س ّبب ف ��رط الوزن
وال�سمن ��ة ،يف كل ربوع الع ��امل ،يف وقوع
وفي ��ات ب�أع ��داد تف ��وق م ��ا ي�س ّبب ��ه نق� ��ص
ال ��وزن م ��ن وفي ��ات؛ تت�س ّب ��ب البيئات غري
ال�صحي ��ة وغ�ي�ر امل�أمون ��ة يف ح ��دوث ربع
وفي ��ات الأطف ��ال يف �شت ��ى �أرج ��اء العامل؛
يت�س ّب ��ب التدخ�ي�ن يف وق ��وع  %71م ��ن
الوفيات الناجمة عن �سرطان الرئة؛ ت�ؤدي
�أ�شكال العوز التغ ��ذوي التي ميكن عالجها
ب�سهول ��ة ،يف البل ��دان املنخف�ض ��ة الدخ ��ل،
�إىل وف ��اة وليد واحد مقابل  38وليد ًا وذلك

عندم ��ا يعط� ��س �أحده ��م ق ��د يب ��ادره �آخر
بالق ��ول :ليب ��اركك الله! ولك ��ن كثريين ال
يعرف ��ون �أن العطا�س ،عدا ع ��ن �أنه ين�شر
مئ ��ات اجلراثي ��م �إذا مل ي�ستخ ��دم مندي ��ل
عل ��ى الفم ملن ��ع انت�شارها ،ق ��د يثقب طبلة
الأذن ويق�ص ��م الظه ��ر وي ��ودي باحلي ��اة
.وقال ��ت لوري ��ن هن�ش ��و " � 28سن ��ة"
ل�صحيفة الدايلي مايل �إنها عندما عط�ست
قب ��ل نح ��و عام�ي�ن انزل ��ق غ�ض ��روف يف
عمودها الفقري و�سبب لها �أوجاع ًا حادة.
و�أ�ضاف ��ت" :كن ��ت يف احل ّم ��ام اغت�سل ثم
عط�ست ف�شعرت ب�أمل �شديد و�سقطت على
الأر�ض ،وما فاقم الأمور �أين كنت وحيدة
يف املن ��زل وكان الهات ��ف يف غرفة النوم،
و�أعتق ��د �أين فق ��دت الوع ��ي لأين وج ��دت
نف�سي بعد �ساعتني م�ستلقية على الأر�ض
و�أنا �أرجت ��ف" .وقالت "�إن رجال الإطفاء
حطموا الباب للدخول و�إنقاذي".
وقال الربوف�سور �آدم كاري ،اخت�صا�صي
اجلروح الناجتة عن الإ�صابات الريا�ضية"

 5,7مــــاليـــني
�أمريكي �أ�صيب ب�أنفلونزا
الـــخـــنـــازيــــر
ق ��ال باحثون �إن ما ي�صل اىل  5.7ماليني �أمريكي �أ�صيبوا بفريو�س
"�إت�ش� 1إن "1يف الفرتة بني ابريل ني�سان و�أواخر يوليو متوز ما
يعط ��ي �صورة �أو�ض ��ح لل�سرعة التي ميك ��ن ان تنت�شر به ��ا �أنفلونزا
اخلنازير.وا�ستخ ��دم الباحث ��ون من ��اذج احلا�س ��وب لتقدي ��ر ع ��دد
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن �أ�صيبوا بالفريو�س "�إت� ��ش� 1.إن "1الذي بد�أ يف
االنت�شار بني الأمريكيني يف ابريل املا�ضي.
وق ��در الباحث ��ون �أن  1.8ملي ��ون حالة �إ�صابة م ��ن  5.7مليون حالة
وقع ��ت بني ابري ��ل ويوليو مما ت�سبب يف دخول م ��ا بني ت�سعة �آالف
وع�شرين �ألف �شخ�ص �إىل امل�ست�شفيات.
وق ��ال فري ��ق الباحثني الذي يق ��وده كاري ريد من املراك ��ز الأمريكية
لل�سيط ��رة على الأمرا�ض والوقاية منها يف جمل ��ة الأمرا�ض املعدية
النا�شئ ��ة �إن م ��ا يقرب من �ست ��ة باملئة من الأ�شخا� ��ص الذين بقوا يف
امل�ست�شف ��ى للعالج من املر�ض توفوا.وي�شري ذلك �إىل �أن ما ي�صل اىل
� 1300شخ�ص توفوا نتيج ��ة الإ�صابة بالعدوى بني ابريل ويوليو،
و�أعل ��ن ر�سميا يف الواليات املتح ��دة عن وفاة �ألف �شخ�ص بفريو�س
"�إت�ش� 1إن "1منذ ابريل.

طائـر �أبــو الــحــنــاء يــرى الــمــجـــال
الــمــغــنــاطــيــ�ســـي لــلأر�ض

�أ�ســبــاب جـــــيـــنــــيـــة وراء
القيــادة الـــمـــتــهــورة
ق ��ال علماء �إن هناك �أ�سباب ًا جينية �أو م ��واد يف الدماغ حتفز ال�سائق على القيادة املتهورة والتي
ق ��د تت�سبب يف الكثري م ��ن الأحيان بحوادث خطرية كان ميكن جتنبها .و�أو�ضح علماء الأع�صاب
يف جامع ��ة كاليفورني ��ا مبقاطع ��ة ايرف�ي�ن الأمريكي ��ة� ،إن بع�ض ال�سائق�ي�ن الذين لديه ��م جينات
معين ��ة �أو مواد كيميائية يف الدم ��اغ مثل "دوبامني" مييلون �إىل الإث ��ارة واملغامرات وممار�سة
الريا�ض ��ة اخلط ��رة مثل رك ��وب الدراجات الناري ��ة �أو ال�سيارات ال�سريعة ،م�شريي ��ن �إىل �أن هذه
امل ��ادة "دوبامني"ه ��ي �إحدى الناقالت الع�صبي ��ة التي حتمل الر�سائ ��ل الكيميائية بني خاليا املخ
وحتدد كيفية ت�صرف ال�سائق.
وقال الدكتور �ستيفن كرامير ،وهو �أ�ستاذ م�ساعد يف علم الأع�صاب �إن نحو  %30من الأمريكيني
لديه ��م جين ��ات تختلف عن تل ��ك التي لل�سائقني الآخري ��ن املتزنني يف قيادته ��م ،ولكن من دون ان
يحددها بال�ضبط.
و�أ�ض ��اف�" :إن ه� ��ؤالء ال�سائق�ي�ن يرتكب ��ون �أخط ��اء �أكرث من غريهم خ�ل�ال القي ��ادة وين�سون ما
تعلم ��وه عن �أ�صول القي ��ادة بعد م�ضي بع�ض الوقت".وطلب الباحث ��ون من � 29سائق ًا اخل�ضوع
لفح� ��ص قي ��ادة من بينهم  22لديهم هذا اجل�ي�ن و 7من دونه ،ثم طلب منه ��م اجللو�س وراء جهاز
يحاك ��ي ال�سيارة وقيادتها على طرق ��ات ذات منعطفات ومطبات كثرية،
ث ��م طل ��ب منهم �إع ��ادة االختبار نف�س ��ه ملعرفة م ��ا �إذا تعلموا من
�أخطائه ��م يف املرة الأوىل.وذك ��رت الدرا�سة التي ن�شرت
يف جمل ��ة "اللح ��اء املخي" �أن قيادة م ��ن لديهم هذه
اجلينات �أو مادة "دوبامني" كانت �أ�سو�أ من قيادة
الذين ال ميلكونها.
نظر ا ئه ��م

�أكد علماء �أملان �أنهم اكت�شفوا �أن با�ستطاعة طائر �أبو احلناء
الأوروبي ر�ؤية �شكل املجال املغناطي�سي للأر�ض.
و�أعلنت جامعة �أولدنبورج �شمال غرب �أملانيا اليوم الأربعاء
�أن باحثيها اكت�شفوا �أن املركز الب�صري باملخ هو ال�سبب وراء
قدرة هذا الطائر ال�صغري ن�سبيا على ر�ؤية املجال املغناطي�سي
للأر�ض.
وكان فريق من الباحثني الأملان يف علم الأحياء حتت �إ�شراف
الربوفي�سور هيرنيك موري�سنت قد قام بدرا�سة كيفية اعتماد
هذا الطائر على املجال املغناطي�سي للأر�ض يف حتديد وجهته
خالل هجرته �إىل الدول الواقعة جنوب الكرة الأر�ضية وعودته
منها ،ويف درا� �س��ة �أخ ��رى اكت�شف ب��اح�ث��ون حت��ت �إ�شراف
الربوفي�سور مانويال زابكا والربوفي�سور موري�سنت بالتعاون
مع العامل النيوزلندي مارتن وايلد �أن ج��زءا من البو�صلة
اخلا�صة بهذا الطائر موجود يف اجلزء اخللفي باملخ ويطلق
عليه ا�سم "كلو�سرت ان" ويقع يف جمال الإب�صار.
ون�شر الباحثون نتائج ال��درا��س��ة احلديثة
الأربعاء مبجلة نيت�شر ،جنح الباحثون
يف تعطيل عمل بو�صلة الطائر من
خ�لال �إي�ق��اف ن�شاط "كلو�سرت
ان" فوجدوا �أن قدرة الطائر

ع �ل��ى االع� �ت� �م ��اد على
ا ل�شم�س
�أ و
ال �ن �ج��وم
يف حتديد وجهته
ق��د ت �� �ض��ررت ،كما
ا�ستطاع العلماء من
خ�ل�ال ه ��ذه الدرا�سة
دح ����ض ن�ظ��ري��ات �أخ��رى
خ��ا��ص��ة ب�ط��ائ��ر �أب ��و احلناء
الأوروب��ي يف الأقل حيث اكت�شفوا
من خالل التجارب �أن احلبيبات املغناطي�سية املوجودة
يف جلد املنقار الأعلى للطائر ال يلعب دورا يف البو�صلة
املغناطي�سية اخل��ا��ص��ة بالطائر حيث وج ��دوا �أنه
م��ازال ي�ستطيع ا�ستخدام بو�صلته املغناطي�سية
بال م�شاكل حتى بعد �إيقاف االت�صال الع�صبي بني
هذه احلبيبات املغناطي�سية واملخ ،وكان علماء قد
اكت�شفوا هذه احلبيبات �أو البلورات املغناطي�سية
عام  1997يف منقار حمام الزاجل.

عـــالج كــل �أنــواع الأنفلونــزا
فــي الـفــاكـهــة
ق ��د يك ��ون ع�ل�اج جميع
�س�ل�االت الأنفلون ��زا
موج ��ود يف الفاكه ��ة �أو
النبات ��ات الت ��ي حتت ��وي
على خـــــوا�ص �أو مـــــركـــبـــات
م�ضــــادة للأك�ســــدة.
وذك ��رت درا�س ��ة �ستن�شر يف الع ��دد املقبل
من جملة "احتاد اجلمعيات الأمريكية للبيولوجيا
التجريبي ��ة" �أن امل ��واد امل�ضادة للأك�سدة يف العن ��ب والتفاح والفريز
"الفراولة" قد تقي من الإ�صابة بفريو�س الأنفلونزا امل�ؤذي للرئتني.
وق ��ال الباح ��ث �سادي�س ماتال ��ون الذي �ش ��ارك يف �إع ��داد الدرا�سة "
تظه ��ر �أبحاثنا �أن املواد امل�ضادة للأك�سدة ق ��د تثبت فائدتها يف عالج

الروبوتـات ت�ستك�شف الكون م�ستقبـ ًال
بروفي�س ��ور
�أعل ��ن
يف جامع ��ة �أريزون ��ا
ان �أ�سط ��و ًال م ��ن
الروبوت ��ات "الرجال
االلي ��ون" يق ��وم
با�ستك�ش ��اف الكون.
وق ��ال الربوفي�سور
وولفغان ��غ فين ��ك
ال ��ذي يدر� ��س
الفيزي ��اء لف�ت�رة
حم ��ددة يف معهد
ا لتكنو لو جي ��ا
يف كاليفورني ��ا
ان احللق ��ة
املقبل ��ة م ��ن
ا مل�ستك�شف�ي�ن
الآلي�ي�ن ل ��ن
تكون �شبيهة
�أب ��د ًا مب ��ا
نراه اليوم.
و�أ�ض ��اف" :طريق ��ة ا�ستك�شافنا
للغد لن تكون مثل �أي كوب �شاب تذوقناه يوم ًا ،فنحن

هن ��اك نوعان م�ؤذيان من العطا�س :الأول
قوي يجع ��ل البدن يرجت يف مكانه ويدفع
الر�أ�س لالنحناء �إما �إىل الأمام �أو اخللف،
والث ��اين هو العطا� ��س ال ��ذي يكبته املرء
فال يخ ��رج وي�سبب عدم خروج ��ه �ضغط ًا
هائ�ل ً�ا على الر�أ� ��س وهذا قد ي� ��ؤدي لثقب
طبل ��ة الأذن ومتزي ��ق الأوعي ��ة الدموي ��ة
وع�ض�ل�ات الر�أ� ��س و�إت�ل�اف اجلي ��وب
الأنفية وقد ي�سبب نزيف ًا يف الدماغ ولكن
ه ��ذا ال يحدث �إ ّال يف حاالت نادرة" ،وكان
الربيط ��اين ج ��ون �أورام " � 79سنة"مات
بعد عط�س ��ة �شديدة للأ�سب ��اب نف�سها� ،أي
النزيف يف الدماغ.
وتويف الربيطاين دين راي�س "� 18سنة"
مطلع الع ��ام اجلاري بعد عط�س ��ة �شديدة
خ�ل�ال وج ��وده يف خمي ��م ترفيه ��ي يف
منطق ��ة �س ��اوث وايلز بربيطاني ��ا ،و�شعر
راي� ��س يف البداية ب�أمل �شديد يف �أذنيه ثم
انهار بعد ث ��وان على الأر�ض بعد �إ�صابته
بنزيف �شديد يف الدماغ.

قب ��ل بلوغه �سن اخلام�سة؛ ت�سهم ع�شرة من
�أه ّم العوام ��ل التي ميكن توقيها يف خف�ض
متو�سط العم ��ر امل�أمول بنحو �سبعة �أعوام
عل ��ى ال�صعي ��د العامل ��ي وب�أكرث م ��ن ع�شرة
�أعوام يف الإقليم الأفريقي .ويورد التقرير
بيان ��ات وافية م�ستقاة م ��ن درا�سات علمية
�أجرته ��ا منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة وجهات
�أخ ��رى .كما يورد تقديرات ب�ش�أن ت�أثري 24
من املخاطر ال�صحية يف الوفيات واملرا�ضة
والإ�صاب ��ات وذل ��ك ح�سب الإقلي ��م والعمر
واجلن�س ودخل البلد يف عام .2004
وتل ��ك البيانات ه ��ي �أحدث ما ه ��و متوافر
يف هذا ال�ش�أن نظر ًا للفرتة الزمنية الالزمة
جلمع البيانات وحتليلها.

نبتعد عن املقاربات التقليدية التي تق�ضي با�ستخدام مركبة
ف�ضائية �آلية واحدة يتم التحكم بها من الأر�ض،
�إىل مركب ��ة ت�سم ��ح
با�ستخدام عدد كبري
من الرج ��ال الآليني
" ا لر و بو ت ��ا ت "
منخف�ضي الكلفة".
و�أو�ض ��ح ان ه ��ذه
الروبوت ��ات �ستتحك ��م
برجال �آليني �آخرين.
و�أ�ض ��اف فين ��ك "يف
ي ��وم م ��ا �سيق ��وم فري ��ق
م ��ن الروبوت ��ات بالتحكم
ببع�ض ��ه البع� ��ض دفع ��ة
واح ��دة" ،م�ش�ي� ً
را �إىل ان
ه ��ذا الأ�سطول م ��ن الرجال
الآلي�ي�ن "�سيك ��ون عيونن ��ا
و�آذانن ��ا و�أذرعن ��ا و�أرجلن ��ا
يف الف�ض ��اء وعل ��ى الأر� ��ض
و�سيتمكن ��ون م ��ن اال�ستجابة
لبيئته ��م م ��ن دونن ��ا وبالت ��ايل
اكت�شاف املجهول".

الأنفلونزا".
و�أظه ��رت الدرا�س ��ة الت ��ي �أعده ��ا ماتال ��ون وزم�ل�ا�ؤه �أن فريو� ��س
الأنفلون ��زا م� ��ؤ ٍذ للرئتني ب�سب ��ب بروتني  M2ال ��ذي يهاجم اخلاليا
داخل الطبقات الداخلية للرئتني ولأنه يعيق عملية �إزالة ال�سوائل من
داخلهما ولت�سببه بالتهابات رئوية وم�شاكل �أخرى للج�سم.
لك ��ن الباح ��ث والدكتور جريالد وايزمان قال يف مق ��ال ن�شرته املجلة
املذكورة "�ستظ ��ل اللقاحات �ضد الأنفلونزا لوقت طويل اخلط الأول
ملن ��ع الإ�صاب ��ة بالفريو�س ولكن ه ��ذه الدرا�سة تفت ��ح الباب لعالجات
جدي ��دة لوق ��ف الفريو�س بع ��د الإ�صاب ��ة باملر�ض وخت ��م بالقول "مع
اق�ت�راب عيد ال�شكر ف�إن هذا االكت�شاف ق ��د ي�شجعك على �شرب النبيذ
الأحمر للحفاظ على �صحتك".

�إبـرة �صغيـرة تنهي "كـابـو�س" ال�شخيـر
و�أخ�ي� ً
را تو�ص ��ل العلم ��اء �إىل ح ��لٍ
مل�شكل ��ة ال�شخ�ي�ر الت ��ي يع ��اين منه ��ا
ماليني الب�ش ��ر و�أدت يف مرات كثرية
للجفاء ب�ي�ن الأزواج وحت ��ى الطالق
وذلك ب�صن ��ع �إبرة ثمنه ��ا  5دوالرات
تنه ��ي ه ��ذه امل�شكل ��ة وتعي ��د ال�صفاء
املعهود �إىل احلياة الزوجية ،والإبرة
اجلدي ��دة ا�سمه ��ا "�سن ��ور بال�ست ��ي"
حتت ��وي على م ��ادة كيميائي ��ة ا�سمها
"�صودي ��وم ترتادي�س ��ي" حتق ��ن
يف �سق ��ف احلل ��ق ومتن ��ع الأن�سج ��ة
الرخ ��وة يف اجلزء اخللف ��ي من الفم
من االهتزاز وبالتايل متنع ال�شخري.
وذكرت �صحيف ��ة الدايلي مايل اليوم
اجلمعة �أن عملي ��ة احلقن ال ت�ستغرق
�أك�ث�ر م ��ن دقيقت�ي�ن ،م�ش�ي�رة �إىل �أن
الدكت ��ور ه ��ادي اجلا�سم ��ي ،ال ��ذي
يرت�أ� ��س فريق� � ًا طبي� � ًا يف م�ست�شف ��ى
مبدين ��ة ليفرب ��ول ،ق ��د عال ��ج حوايل
 400مري� ��ض يعان ��ون م ��ن ال�شخ�ي�ر
هن ��اك حت ��ى الآن.وق ��ال الدكت ��ور

اجلا�سمي ،وهو خبري يف طب الأنف
والأذن واحلنج ��رة ويعم ��ل ل ��دى
ق�س ��م اخلدم ��ات الطبي ��ة الوطنية يف
منطقتي �ساوث بورت و�أورم�سكريك
"كم ��ا يعل ��م اجلمي ��ع ف� ��إن ال�شخ�ي�ر
ق ��د ي�سب ��ب م�ش ��اكل كث�ي�رة للمر�ضى
وبخا�صة ل�شركائهم �أو �أزواجهم".
و�أ�ض ��اف" :الرج ��ال ه ��م الذي ��ن
ي�شخ ��رون يف معظم الأوقات ولكن..
الن�س ��اء ت�شخ ��رن �أي�ض ًا وه ��ذا ي�ؤدي
�إىل حرم ��ان �أحده ��م م ��ن الن ��وم"،
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن ال�شخ�ي�ر" ي�سب ��ب
الكث�ي�ر م ��ن امل�ش ��اكل ب�ي�ن الأزواج
وي� ��ؤدي �أحيان ًا �إىل الطالق" ،وتابع:
"�إين �سعي ��د بهذه الطريقة العالجية
اجلديدة لأن البديل عنها هو �إخ�ضاع
املري� ��ض لعملي ��ة جراحي ��ة" ،ويلقي
الدكت ��ور اجلا�سم ��ي حما�ض ��رات يف
خمتل ��ف املناط ��ق الربيطاني ��ة ب�ش�أن
ه ��ذه الإب ��رة ،ويق ��ول �إن العملي ��ة
اجلراحي ��ة ملنع ال�شخ�ي�ر" م�ؤملة جد ًا

وال ي�ستعيد املري�ض ن�شاطه وعافيته
�إال بع ��د ع ��دة �أ�سابي ��ع م ��ن ذل ��ك"،
م�ش�ي� ً
را �إىل �أن "مر�ض ��اي ال يرغبون
باخل�ضوع للعملية اجلراحية �إما لأنه
كاف لذلك �أو لأنهم ال
لي�س لديهم وقت ٍ
يتمتعون ب�صحة جيدة للخ�ضوع لها،
و�أو�ض ��ح �أن ��ه بعد م�ض ��ي نحو �ساعة
عل ��ى تلق ��ي الإب ��رة ب�إم ��كان املري�ض
الذه ��اب �إىل منزل ��ه وتن ��اول الطعام
ب�شكل عادي.
وق ��ال�" :إنه ��ا مفي ��دة لنح ��و  %70من
املر�ض ��ى و�ساهم ��ت يف حت�س�ي�ن
م�ست ��وى احلي ��اة للكثريي ��ن منه ��م،
وحت ��ى �أولئ ��ك الذي ��ن مل يتخل�ص ��وا
نهائي� � ًا م ��ن م�شكل ��ة ال�شخ�ي�ر ب�ش ��كل
نهائ ��ي يقولون �إن نومه ��م �أف�ضل من
ذي قبل".
وخت ��م بالقول "ميك ��ن ا�ستخدام هذه
الإب ��رة ث�ل�اث م ��رات يف الع ��ام ولكن
بع� ��ض املر�ض ��ى يق ��ول �إن مفعوله ��ا
ي�ستمر لهذه الفرتة".

تعترب مادة �أفالتوك�سني من
ال�سموم الفطرية التي تنتجها
الفطريات (امل�سببة للعفن) على
الفواكه اجلافة واحلبوبيات.
يف حال ا�ستهالك هذه املنتجات
الغذائية ،التي �أ�صيبت بهذه
ال�سموم ،بكميات كبرية فان
امل�ستهلك غالب ًا ما ُي�صاب ب�سرطان
الكبــد.
اليوم ،يفيدنا الباحثون يف
جامعة كاليفورنيا �أنهم اكت�شفوا
بروتين ًا يتحكم ب�إنتاج هذه
ال�سموم الفطرية ما ميهد الطريق
�أمام البحث عن عدة طرق حلماية
�صحة الإن�سان من هذه املادة لدى
تناول الطعام.
يف الدول النامية ،ثمة املاليني

من الأ�شخا�ص املعر�ضني
يومي ًا لكميات هائلة من مادة
"�أفالتوك�سني" ،يف �أغلب
الأوقات ،تكون م�ستويات هذه
املادة �أعلى مبئات املرات مقارنة
بتلك الآمنة �صحي ًا.
يذكر �أن العدوى بالفطر ،الذي
يفرز هذه ال�سموم وي�ستوطن
الفواكه واحلبوبيات خ�صو�ص ًا،
ميكن �أن حتدث قبل �أو �أثناء �أو
بعد احل�صاد الزراعي �أو حتى
�أثناء عملية التخزين.
يف دول كما ال�صني وفيتنام
وجنوب �أفريقيا فان التقاط مادة
"�أفالتوك�سني" وت�سربها اىل
داخل اجل�سم من �ش�أنه زيادة

الطني

بلة
بالن�سبة لأولئك
امل�صابني بالتهاب الكبد من
نوع "ب".
فزيادة خطر �إ�صابتهم ب�سرطان
الكبد ترتفع لديهم  60يف املئة
تقريب ًا.
وتنوه الدرا�سات احلديثة ب�أن
هذه ال�سموم الفطرية تتداخل يف
وظائف جني ،معروف با�ســـــــم
"بي  ،"53يلعب دور ًا وقائيــــ ًا
باجل�ســم.
هكذا ،تهدد مادة "�أفالتوك�سني"
وظائف نظام املناعة املكت�سبة
باجل�سم ،من جهة ،وت�ؤثر على
النظام الأي�ضي ،من جهة �أخرى،
ما ي�سبب ظهور حالة من قلة
التغذية احلادة التي تكون بحد
ذاتها الطريق نحو والدة الأورام
اخلبيثـــــة.
من جانبهم ،اكت�شف الباحثون
الأمريكيون بروتين ًا ،يدعى "بي
تي"( ،)PTيلعب دور ًا طليعي ًا
يف �إنتاج مادة �أفالتوك�سني لدى
الفطريات امل�سببة للعفن ،لذلك
ف�إننا اليوم �أمام ا�سرتاتيجية
تعالج هذه الفطريات ،بد ًال من
الإن�سان ،عن طريق �إ�سكات
�أن�شطة اجلني "بي تي" ،عادة،
تُ�ستعمل املبيدات الكيماوية لقتل
هذه الفطريات ال�سامة ،بيد �أن
فئة من هذه املبيدات �أخطر على
�صحة الإن�سان من ابتالع هذه
ال�سموم الفطرية بطريقة غري
�إرادية!

