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الغراء ي�سرع
التئام عظام
ال�صدر بعد
عملية القلب
املفتوح

قال باحث بجامعة كاجلاري ان تقنية
جراحية جديدة ت�ستخدم الغراء يف
حلام عظام القف�ص ال�صدري �أثناء
جراحة القلب املفتوح جتعل التعايف
�أ�سرع و"تقلل الأمل ب�شكل كبري" لدى
املر�ضى.
والعالج املتبع يف غرف العمليات
حاليا هو حياكة عظام ال�صدر معا
ب�سلك عقب جراحة القلب املفتوح.
وقال بول فيداك جراح القلب يف
مركز فووتهيلز يف كاجلاري ب�ألربتا
والباحث بكلية الطب يف جامعتها
ان التعايف يف هذه احلالة يحتاج
�إىل �أ�سابيع وغالبا ما يتطلب عالجا
لتخفيف الأمل.
وقال فيداك رائد هذه التقنية املبتكرة
يف بيان "ميكننا الآن عالج عظام
ال�صدر يف �ساعات بدال من �أ�سابيع
بعد عملية القلب املفتوح" ،وت�ستخدم
هذه التقنية غراء من نوع خا�ص
ي�سمى "كريبتونايت" ت�صنعه �شركة
للأبحاث يف كونيكتيكت.
و�أظهرت درا�سة �شملت �أكرث من 20
مري�ض ًا يف كاجلاري ان الذين حلمت
عظام �صدورهم بالغراء متكنوا من
العودة ملمار�سة ن�شاطهم البدين كامال
يف غ�ضون �أيام بدال من �شهور كانوا
ي�ستغرقونها يف العادة يف حالة
احلياكة ب�سلك.
وجترى يف العامل كل عام �أكرث من
مليون عملية قلب مفتوح عن طريق
�شق عظام ال�صدر.ويدرب فيداك
حالي ًا جراحني يف م�ست�شفيات كندية
و�أوروبية على ا�ستخدام التقنية
اجلديدة.

حزام �أمان
ميتلىء بالهواء
للحماية من
احلوادث
ك�شف �صانع �سيارات �أمريكي
عن حزام �أمان ميتلىء بالهواء
مثل �أكيا�س الهواء اخلا�صة
باحلوادث ،مما يعطى �أق�صى
درجة من احلماية عند وقوع
احلوادث.وي�ؤكد اخلرباء �أن
هذا اجلهاز الذى �أطلقته �شركة
فورد الأمريكية ميتلىء بالغاز
�أوتوماتيكي ًا وقت احلادث
مبا�شرة ،مما يقى من حدوث
ك�سر بال�ضلوع �أو �أى �أ�ضرار
داخلية للج�سم خا�ص ًة لدى
الأطفال،و�سيتوفر هذا احلزام يف
�أحدث موديالت فورد بحلول عام
 2010بالواليات املتحدة ،مما
يفتح الباب له فى حالة جناحه
للبيع فى لندن.وتتلخ�ص طريقة
عمل هذا احلزام يف وجود �أجهزة
ح�سا�سة جتاه اال�صطدام تنطلق
فور الأ�صطدام ب�أى �شىء لتملأ
احلزام بغاز خمزن �أ�سفل مقعد
ال�سيارة فى وقت ق�صري جد ًا ،مما
يبقى الراكب فى �أكرث �أو�ضاع
الأمان املمكنة ،كما تقلل ال�ضغط
على ال�صدر والرقبة و الر�أ�س.
ويحمى هذا احلزام اجل�سم 5
مرات �أكرث من احلزام العادى،
كما ي�ؤكد  %90من الأ�شخا�ص
الذين جربوا ا�ستخدامه �أنه �أكرث
راحة من احلزام العادي.
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للرجال فقط ..احذروا مادة البي�سفينول!
ك�شفت درا���س��ة ان م��ادة البي�سفينول�-أ املوجودة
يف عدد كبري من املنتجات ومن بينها علب تخزين
الطعام ترفع احتمال الإ�صابة مب�شاكل جن�سية لدى
الرجال.والدرا�سة التي ن�شرت يف جملة "هيومن
ريربودك�شن" الأوىل من نوعها حيث انها تطرقت
اىل اثر هذه امل��ادة على اجلهاز التنا�سلي الب�شري
الذكري.
وكانت درا���س��ات �سابقة �أظهرت م�ضار ه��ذه املادة
على اجل��ه��از التنا�سلي ل��دى ال��ف��ئ��ران واجل���رذان.
وهذه لي�ست املرة الأوىل التي ي�سلط فيها ال�ضوء
على �إ���ض��رار البي�سفينول�-أ على ال�صحة .وهذه
املادة ت�ستخدم من اجل ت�سهيل الريزين للتمكن من
قولبته.
ويف �آذار/م��ار���س الأخ�ير قررت اكرب �ست �شركات
م�صنعة لزجاجات احلليب للأطفال وقف ا�ستعمال
هذه املادة يف �صناعاتها.وبعد مدة ق�صرية اقرتح
ن��واب �أمريكيون م�شروع قانون ملنع علب الطعام
التي حتتوي البي�سفينول�-أ� ،إال انه يف نهاية �آذار/

م��ار���س �أك���دت وزي���رة ال�صحة الفرن�سية روزل�ين
با�شلو ان درا���س��ات موثوقة �إف���ادة ب��ان زجاجات
احلليب للأطفال التي حتتوي على هذه املادة غري
�ضارة .اما الدرا�سة احلالية ف�شملت � 634صينيا
يعمل ق�سم منهم يف م�صانع ت�ستخدم ه��ذه املادة
بكرثة فيما تعمل املجموعة الثانية يف م�صانع ال
ت�ستخدمها .ودامت املراقبة خم�س �سنوات.
و�أظهرت النتائج ان املجموعة الأوىل يرتفع لديها
احتمال مواجهة �صعوبات يف االنت�صاب �أربع
م���رات وم�شاكل يف ال��ق��ذف �سبع م���رات �أك�ث�ر من
املجموعة الثانية.
و�أ���ش��ار امل�شرفون على ال��درا���س��ة اىل ان معدالت
البي�سفينول التي تعر�ضت لها املجموعة االوىل
اعلى ب 50مرة من متو�سط معدالت التعر�ض لدى
الرجال الأمريكيني.
ويقول الباحث الرئي�سي يف الدرا�سة دي كون يل
من جمموعة كايزر برمانانت يف كاليفورنيا "غرب"
"نظرا ملعدالت التعر�ض املرتفعة جدا �سيكون من

ال�ضروري �إجراء
املزيد من الدرا�سات
من اجل تقييم ت�أثري
ه�������ذه امل����������ادة على
اجل���ه���از التنا�سلي
الذكري".
وال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه هنا بالن�سبة
للباحث هو "ما هو
معدل البي�سفينول�-أ
امل�����س��م��وح ب��ه ل��ك��ي ال
ي��ك��ون ل��ه ت���أث�ير على
ال�صحة؟
واىل ج��ان��ب زج��اج��ات
الأط��ف��ال تتواجد ه��ذه املادة
يف الأك���واب البال�ستيكية ذات اال�ستعمال
ال��واح��د وع��ل��ب تخزين الطعام وح�شوات
الأ�سنان.

ب��ع��و���ض��ة م��ع��دل��ة جينيا ل��ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى امل�لاري��ا
�أكد باحث���ون �أمريكيون من معهد الأبح���اث حول املالريا
يف جامع���ة جون���ز هوبكن���ز يف بالتيم���ور "ماريالن���د"
التو�ص���ل اىل �أول بعو�ض���ة معدلة جيني���ا ميكن جل�سمها
الق�ض���اء على طفيلي���ة املت�صورة املنجلي���ة التي تنمو يف
�أج�سام هذه احل�شرات عادة وت�سبب مر�ض املالريا.
ويق���ول مدي���ر ه���ذه الأبح���اث ج���ورج دميوبولو����س،
�أخ�صائ���ي علم الأحياء املجهري���ة اجلزيئية وعلم املناعة:
ان ه���ذه البعو�ض���ة "تق���اوم طفيلي���ة املت�ص���ورة املنجلية
بف�ض���ل جهازه���ا املناعي" ،ويذك���ر بيان فري���ق الباحثني
ب����أن  300مليون �شخ�ص ي�صاب���ون �سنويا باملالريا التي
ت�سبب���ت بوفاة ملي���ون �شخ�ص معظمهم م���ن الأطفال يف
�إفريقيا.
وتو�ص���ل العلم���اء اىل جمموعت�ي�ن من البعو����ض املعدل
جيني���ا :الأول يق�ض���ي على الطفيلي���ة يف �أن�سجة الأمعاء
بف�ضل جهازه املناعي ،اما الثاين فيق�ضي عليها يف ع�ضو
لدى البعو�ضة توازي وظيفته وظيفة الكبد لدى الإن�سان،
ويح���اول العلم���اء يف جون���ز هوبكن���ز االن التو�صل اىل
بعو�ض���ة ت�ستطيع مقاوم���ة طفيلية املت�ص���ورة والإجهاز

عليه���ا على امل�ستوي�ي�ن .بيد ان ال�صعوب���ة تكمن يف ن�شر
ه���ذه البعو�ضات يف الطبيعة حيث ان �أجنا�س احل�شرات
املختلفة ال تتزاوج فيما بينها.
ويقول مار�سيل���و جايكوبز لورينا امل�شرف على الدرا�سة
ان���ه حلل هذه امل�شكلة "ميكن التو�صل لتعديل جيني على
م�ستوى البكترييا التي تعي�ش يف امعاء البعو�ضة ولي�س
على م�ستوى البعو�ضة نف�سها للق�ضاء على الطفيلية.
وي�ش�ي�ر العامل اىل ان ه���ذه الو�سيلة �أ�سه���ل حيث انه من
ال�سه���ل التو�ص���ل اىل كميات كبرية م���ن البكترييا املعدلة
جيني��� ًا عو�ض��� ًا ع���ن التو�ص���ل اىل جمموع���ات هائل���ة من
البعو����ض املغري جينيا .ويلف���ت دميوبولو�س النظر اىل
ان���ه "�سيكون م���ن ال�ض���روري ا�ستحداث �أ�سلح���ة �أخرى
�إ�ضافية لرت�سانتنا من اجل الإجهاز على املالريا".
و�أ�ض���اف" :لقد ب���د�أت التج���ارب ال�سريري���ة تخترب مدى
جن���اح اللق���اح �ض���د املالري���ا ،كم���ا ميك���ن اللج���وء اىل
تقني���ات اق���ل كلف���ة تك���ون منا�سب���ة اك�ث�ر للمناط���ق
املعزولة".

ن���ظ���ارة ي��اب��ان��ي��ة ت����ق����وم ..ب�����دور امل�ترج��م
يف �أح���دث �صيح���ة يف ع���امل النظ���ارات
ابتك���رت �شرك���ة "ان.اي�.س���ي" الياباني���ة
ل�صناع���ة الكمبيوت���ر نظ���ارات تق���وم �أي�ضا
بدور املرتجم.
وثبت���ت ال�شرك���ة جه���از كمبيوت���ر �شخ�صيا
بال���غ الدقة يف �إطار النظارة ووحدة عر�ض
مب���ا ي�سمح الثن�ي�ن ال يعرفان لغ���ة بع�ضهما
البع�ض بالتحاور ب�شكل �سل�س.
وب�ضغط���ة ب�سيط���ة على زر �صغ�ي�ر ي�سجل

احلدي���ث وير�س���ل اىل اخل���ادم ال���ذي يقوم
ب���دوره بتحليل���ه وترجمت���ه ،وبعدها يقوم
اخل���ادم ب�إر�س���ال احلدي���ث مرتجم���ا اىل
امل�ستخ���دم ال���ذي ي�ستطي���ع قراءت���ه بلغت���ه
الأم من خ�ل�ال وحدة عر�ض �صغرية ،وعلى
الرغ���م من ان ه���ذه التكنولوجيا ال تزال يف
مراح���ل التطوي���ر ،اال ان ال�شرك���ة املنتج���ة
تق���ول ان وحدة �أ�سرع تل���وح يف الأفق وان
الهدف هو ك�سر حاجز اللغة.

لكن االخ�ت�راع اجلديد الذي يطلق عليه
ا�س���م "امل�ستك�ش���ف ع���ن بعد" ل���ن يكون
رخي�ص���ا فثمن���ه حالي��� ًا ي�ص���ل اىل نح���و
 83ال���ف دوالر لكنـــــــ���ه �سينخــــفـــ�ض مع
الوقـــــــت.
وتق���ول ال�شركة انه اذا �س���ار كل �شيء على
ما يرام ف�سيك���ون بو�سع ال�سائ���ح الأجنبي
ان يق���ول مل�ضيفه بكل ثقة "�أ�ستطيع ان �أرى
ما تقول.

ال����رج����ال �أك��ث��ر م��ي�لا ل��ل��ت��خ��ل��ي ع���ن ال�����ش��ري��ك امل��ري�����ض
�أظه���رت درا�س���ة �أمريكية �أن احتمال �أن ينته���ي املطاف بالن�ساء
اىل االنف�ص���ال او الطالق اذا �شخ�ص���ت �إ�صابتهن بال�سرطان او
الت�صل���ب املتعدد �أعلى �ست م���رات منه حني يكون �شريك احلياة
هو امل�صاب باملر�ض نف�سه.
و�أكدت الدرا�سة �أبحاثا �أجريت يف وقت �سابق �أظهرت �أن معدل
الط�ل�اق او االنف�صال بني مر�ضى ال�سرطان يبلغ  11.6يف املئة
لكنه���ا وج���دت �أن املع���دل قف���ز اىل  20.8يف املائ���ة ح�ي�ن تكون
امل���ر�أة مري�ضة مقابل  2.9يف املائة ح�ي�ن يكون الرجل مري�ضا.
وقال مارك ت�شامربلني مدي���ر برنامج �أورام الأع�صاب يف مركز
"�سيات���ل كان�سر ك�ي�ر اليان�س" "نوع الأنث���ى كان �أقوى عامل
للتنب����ؤ باالنف�ص���ال او الط�ل�اق يف كل من جمموع���ات املر�ضى
التي در�سناها".
وق���ال الباحث���ون �إن ال�سب���ب يف �أن الرج���ال يهج���رون الزوجة
املري�ض���ة ميك���ن �إرجاعه جزئي���ا اىل ع���دم قدرتهم عل���ى الت�أقلم
ب�سرع���ة م���ع فك���رة اال�ضط�ل�اع برعاية الط���رف الآخ���ر ورعاية
م�صالح املنزل والأ�س���رة ،كما وجدت الدرا�سة �أي�ض ًا �صالت بني
العمر وطول مدة الزواج واحتمال الطالق او االنف�صال.
وتب�ي�ن �أن الزيجات الأطول عمرا ه���ي الأرجح �أن تظل م�ستقرة
لك���ن كلما تقدم عمر امل���ر�أة زاد احتمال انته���اء الزيجة.الدرا�سة
التي �أجراها معهد هانت�سمان لل�سرطان بكلية الطب جامعة يوتا
وكلي���ة الطب بجامعة �ستانفورد قامت على متابعة  515مري�ضا
من عامي  2001و 2002وحتى عام .2006
وقال ت�شامربلني �إن الدرا�سة �أجريت لأن الأطباء الحظوا خالل
ممار�سته���م ط���ب الأورام الع�صبي���ة �أن الط�ل�اق يقت�ص���ر تقريبا
عل���ى احل���االت التي تك���ون فيه���ا الزوج���ة مري�ضة لك���ن يف كل
احل���االت كان احتم���ال �أن ينتهي املطاف بامل���ر�أة لتكون وحيدة
هو الأرجح.

خلل ال�ساعة البيولوجية ي�سبب الهو�س االكتئابي
رب���ط باحثون �أمريكيون ب�ي�ن مر�ض اال�ضطراب
الثنائ���ي القط���ب واملع���روف
�أي�ض���ا با�س���م الهو����س
االكتئاب���ي واخلل���ل يف
جينات ال�ساعة البيولوجية
عند الأطفال.
ويع��� ّرف ه����ؤالء ال�ساع���ة
البيولوجي���ة ب�أنه���ا �آلي���ة
�شدي���دة احل�سا�سي���ة ق���ادرة
عل���ى ا�ست�شع���ار التغ�ي�رات يف
البيئة املحيطة بج�سم الإن�سان،
وتق���وم بتنظيم ع���دد من وظائف
اجل�سم املتباينة كالنوم والتمثيل
الغذائي وال�سلوك وغريه ،وت�سري
على �إيقاع � 24ساعة وتنظم عمليات
الأي�ض "التمثيل الغذائي" ،وانق�سام
اخلاليا و�إنتاج الهرمون� ،إ�ضافة �إىل
دورة النوم واال�ستيقاظ.
ووج���دت الدرا�س���ة الت���ي ن�ش���رت يف
جمل���ة " ب���ي �أم �سي للتحلي���ل النف�سي"
و�شملت ً 152
طف�ل�ا يعانون من الهو�س

وفرة املعلومات
ت�ضعف القدرة
على فهمها

ما يتميز به الزمن احلايل هو الكم
الهائل من املعلومات املتوافرة
لدى النا�س ،والتي تت�ضمن
املعلومات احلكومية ،وال�سيا�سية،
واالقت�صادية وغريها� ،إذ �أنها مل
تكن متوافرة لال�ستخدام يف املا�ضي
ح�سب ما ورد بال�سي �آن �آن�.إال �أن
ما ي�شغل بال امل�ضطلعني يف جمال
الإنرتنت واملعلوماتية هو �شكل
هذه املعلومات ،وطريقة تقدميها،
�إذ �أنها تبدو باهتة للغاية ،ومملة
للم�ستخدمني.
يقول مانويل ليما ،خبري الت�صميم
التفاعلي�" :أتاحت احلكومات،
وامل�ؤ�س�سات ،واجلهات املختلفة
م�ؤخرا الكثري من املعلومات �أمام
النا�س ،غري �أن امل�شكلة يف �أننا
جنمع الكثري من املعلومات دون �أن
نفهمها" ،وبينما مت �إطالق الكثري
من املواقع الإلكرتونية التي تزخر
باملعلومات ،مثل موقع data.
 ،govال تزال بع�ض امل�ؤ�س�سات غري
الربحية ،كم�ؤ�س�سة ،Sunlight
تطالب بتوفري املزيد من املعلومات
للنا�س.
وحالي ًا ،تطلق بع�ض املدن الأمريكية،
مثل �سان فران�سي�سكو ،ووا�شنطن،
ونيويورك ،عدة م�سابقات
ومناف�سات من �أجل ا�ستخدام
�أف�ضل للمعلومات املتوافرة ،ك�شركة
"�ستاميان" مثال ،التي عرفت
بعمليات �إخراج متميزة للمعلومات.
ويتنوع عمالء "�ستاميان" بني
امل�ؤ�س�سات امل�صرفية ،و�شركات
الهند�سة املعمارية ،و�صانعي
ال�سيارات ،ووكاالت الت�صميم،
واملتاحف ،واجلامعات�.أحد
م�شروعات هذه ال�شركة تتمثل يف
خارطة ملدينة �سان فران�سي�سكو،
تظهر فيها ب�ؤر ال�سرقة ،واخلطف،
والقتل ،وغريها ملونة ب�ألوان
خمتلفة ،لي�سهل على مت�صفحها
قراءتها ،وتقوم �أق�سام ال�شرطة
يف املدينة بتغذية اخلارطة
باملعلوم ـ ــات.
وطريقة �أخرى لتقدمي املعلومات
ب�صورة جذابة كانت تلك التي
ا�ستخدمها نائب الرئي�س الأمريكي
ال�سابق �آل غور يف فيلمه البيئي
،Inconvenient Truth
حيث �صور ن�سبة ارتفاع مادة
الكربون يف اجلو عن طريق ر�سوم
بيانية تخطيطية.
يذكر �أن هذا النوع من املواقع
يت�ضمن �أي�ضا رابطا ميكن للم�ستخدم
من خالله العودة �إىل ال�صفحة
الأ�صلية للمعلومات يف حال �إذا مل
ترق له فكرة "التقدمي الفريدة".

ال�شوكوال ال�سوداء تخفف ال�ضغط النف�سي
االكتئابي بالإ�ضافة �إىل � 140آخرين �أ�صحاء على
�سبي���ل املقارنة �أن هناك �أربع ن�سخ من اجلني "�آر
�أو �آر ب���ي" لها عالقة بهذا املر�ض.وقال الباحثون
�إن ه���ذه اجل�ي�ن ي�ؤث���ر عل���ى الأن�سج���ة والعينني
والغ���دة ال�صنوبري���ة والدم���اغ ون�ش���اط ال�ساعة
البيولوجية ،م�ضيفني ب�أن التجارب التي �أجروها
على الفئران �أظه���رت �أن الفئران التي لي�س لديها
هذا اجل�ي�ن ال تعم���ل �ساعته���ا البيولوجية ب�شكل
طبيعي.
وق���ال �ألك�سن���در نيكيول�سك���و من الكلي���ة الطبية
بجامع���ة �إنديان���ا يف �إنديانابولي����س �إن ه���ذه
الدرا�س���ة الت���ي رك���زت عل���ى جين���ات ال�ساع���ة
البيولوجي���ة ب�شكل عام وجين���ات "�آر �أو �آر بي"
ب�ش���كل خا����ص ق���د ت�ستدع���ي �إج���راء املزي���د م���ن
البح���وث بخ�صو�ص هذا اجلانب ب�سبب طبيعتها
املهمة.
و�أو�ضح �أن الهو�س االكتئابي عند الأطفال يتميز
عادة بنوبات من الك�آبة ولكن هذه احلالة ال ت�ؤثر
عل���ى جمي���ع اليافع�ي�ن بالطريق���ة نف�سه���ا ،كما �أن
مدته���ا وحدّتها تختلف بني �شخ����ص و�آخر ب�شكل
كبري.

ق���ال باح���ث �سوي�س���ري �إن الذي���ن يعان���ون
م���ن ال�ضغ���ط النف�س���ي �إذا �أكل���وا ال�شوك���وال
ال�س���وداء تتح�س���ن حالته���م ب�ش���كل ملحوظ.
و�أج���رى الباح���ث �سونيل كو�ش���ار من "مركز
ن�سلة للأبحاث" يف ل���وزان ب�سوي�سرا درا�سة
�سريري���ة عل���ى ثالث�ي�ن �شخ�ص��� ًا يعان���ون من
م�ستويات منخف�ضة و�أخرى مرتفعة من القلق
وطل���ب منهم م���لء ا�ستبي���ان خا�ص م���ن �أجل
االطالع على �أحواله���م النف�سية العامة.و�أخذ
كو�ش���ار عين���ات دم وب���ول ه����ؤالء املتطوعني
يف ب���دء الدرا�سة ومنت�صفه���ا و�آخرها والتي
ا�ستغرقت نحو �أ�سبوع�ي�ن لأجراء فحو�صات
عليها.
وق���ال الباح���ث� :إن تن���اول املتطوعني القلقني
ج���د ًا لل�شوك���وال ال�س���وداء خ ّف���ف �ضغطه���م
النف�س���ي و�ص���ار لديهم ت���وازن يف م�ستويات
الطاقة املختلفة والأي�ض الهرموين والن�شاط
اجلرثوم���ي يف املعدة.وكانت درا�سات �سابقة
ذك���رت �أن تن���اول ال�شوكوال ال�س���وداء يحدث
تفاع�ل�ات كيماوي���ة معين���ة داخ���ل الأوردة
وال�شراي�ي�ن ت�سه���م يف تنظي���م جري���ان ال���دم

واحلد م���ن خماط���ر ارتف���اع ال�ضغط.وبينت
الدرا�س���ة الت���ي ن�ش���رت يف جمل���ة بح���وث
بروتي���وم �أن تن���اول نح���و  42,5غرام���ا م���ن
ال�شوك���وال ال�س���وداء يومي��� ًا ومل���دة �أ�سبوعني
يخف����ض هرمون التوتر عن���د الذين ي�شعرون

ب�ضغط نف�سي كبري.
وخل�ص كو�ش���ار �إىل �أن "ه���ذه الدرا�سة تقدم
ً
دلي�ل�ا قوي ًا على �أن تناول نح���و  40غرام ًا من
ال�شوكوال يومي ًا لفرتة �أ�سبوعني كاف لتعديل
التمثيل الغذائي للمتطوعني الأ�صحاء".

