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Science

املدى العلمي

مركبة خاصة بصدد دخول عامل الفضاء
وصلت مــركبــة فضـاء قــامت شـركـة خـاصـة املتوقع ان حتقق ذلك الشهر املقبل .ويتنافس 25
بصـناعتها اىل ارتفاع قياسي فوق كاليفورنيا بلغ فريقا يف مجيع احنـاء العامل للفوز بـاجلائزة .ويف
 212الف قدم يف واحـدة من التجـارب النهـائيـة قبل عـرض مثري فوق مطـار موجاف قطـعت املركبة
ان تدخل عامل الفضاء رمسيا .وقام بريت روتان" ،سبيـس شيب وان" والطائـرة "وايت نايت"
الـرائــد يف هنـدسـة الـطريان ،بـبنـاء املــركبـة اليت حتملـها خـطوة حنـو انتـزاع جائـزة اكس .
"سبيـس شيب وان" ويـأمل يف الفـوز جبـائـزة ويعترب االرتفـاع الذي وصلت اليه املـركبة ويبلغ
انساري اكـس البالغ قيمتهـا عشرة ماليني دوالر  212الف كـيلــومـرت اربعـــة امثــال االرتفــاع الــذي
الول رحلـة خـاصـة اىل الفضـاء .وجيـب ان تصل بلغـته املركـبة يف الـسابـق واقرتبت من الـوصول
املـــركبــة اىل ارتفــاع  329الف قــدم مـــرتني يف اىل االرتفــاع البــالغ  329الف قــدم الالزم للفـوز
االسابيع الـثالثة القـادمة للفـوز باجلـائزة ومن باجلائزة.

تكنولوجيا الفضاء
للمحافظة على
خصوبة السيدات

وجيب ان تبلغ املـركبـة اليت يـتألف طـاقمهـا من
ثالثة افراد هذا االرتفاع ،الذي يعد احلد الرمسي
لدخول الفضاء ،مرتني خالل ثالثة اسابيع.
ووصلت املـركبـة االن عن طـريق  13اختـبارا اىل
مرحلة يعتقـد املراقبون انه ميكن من خالهلا ان
حتـاول الـوصـول اىل هــذا االرتفـاع يف غـضـون
اسابيع .واصـبحت شركـة سكيلـد كومبـوزيتس
اليت ميلكها بريت روتـان بالفعل اول مؤسسة غري
حكـومية حتـصل على تـصريح الطالق مـركبة
فضاء من هيـئة الطريان االحتاديـة االمريكية يف

االول من ابريل نيسان املاضي.
وستمثل جائزة اكس بداية عصر جديد يف عامل
رحالت الفـضاء املأهولـة عندما تصـبح الشركات
اخلـاصـة قـادرة علـى تـنظـيم رحالت قـصرية
للفضاء مقابل احلصول على اموال من االشخاص
الذين يـرغبون يف السفر اىل الفضاء .وهناك آمال
يف امكـانية تـطويـر سوق لـسياحـة الفضـاء لكن
عـددا قليال مـن الركـاب االثريـاء فقط سيـكون
بوسعه السفر اىل الفضاء يف واقع االمر عن طريق
شــركــة او شــركـتني يف املــستـقبـل املنـظــور.

اكتشاف عالقة بني
مرض السكري والزهامير

معرفـة
الغذاء الصحي

بفضل األساليب التكنولوجية
احلديثة اليت طورتها وكالة الفضاء
األمريكية (ناسا) ،متكن العلماء يف
معهد ماكجوان للطب التأهيلي
خلصـت دراسة علـمية حـديثة إىل أن الـدراســة أن  151شخصـا يعـانـون من الفرتة اليت أجـريت فيها الدراسة عدم
جبامعة بيتسبرية ،من تطوير
االصابة مبرض الـسكري قد تزيد من الــزهــاميــر من بـينـهم  31مـصــابــا وجـود اختالف يف معـدل التغري عـلى
اسرتاتيجية أولية تساعد يف
منــاطق إدراك أخــرى يف املـصـــابني
خماطر االصابة بالزهامير بنسبة تصل بالسكري.
االحتفاظ بنسيج املبايض من
إىل  65باملئة.
وبنـاء علـى ذلك قـدر البـاحثـون أن بـالسـكري عـن غري املصـابني .وقـالت
الفئران والقوارض يف مستنبتات
وتـوصل فريق من الـباحثني بـاملركز املصـابني بـالـسكـري تـزيـد خمـاطـر الـدكتـورة زوي ارفـانـيتـاكيـس اليت
حويصالت
خمربية وحتتوي على
الطـيب يف جامعة روش يف شـيكاغو إىل اصـابتهم بالـزهامير مبعـدل  65باملئة قـادت فــريق البحـث" :اكتـشفنـا أن
ناضجة.
لبويضات سليمة غري
هـــذه الـنـتـــائج مـن خالل دراســـة مقـارنـة بغـري املصـابني بـالـسكـري .الـسكـري يـتعلق بـالـضعف يف بعـض
اليت
دراستهم
وأشار الباحثون يف
أجـروهـا علـى أكثـر مـن  800شخص وركـز الباحثون أيضا على من يعانون أنـظمــة االدراك وليـس يف أخـرى".
األنسجة»
«هندسة
نشرتها جملة
اسـتغرقت حنو  5سـنوات .وقال خرباء من الـضعف العقلي باجـراء اختبارات وأضــافـت أن مجيـع من شــاركــوا يف وارتفـاع نــسبــة الكــوليـسـرتول من االصابـة بالـعتة .وقـال بيين وليـامز
هذه
مثل
أن
إىل
املتخصصة،
بريطـانيون إن هنـاك حاجـة الجراء علــى املـصـــابني بــالــسكـــري وغري الدراسة وافقـوا على التربع بأدمغتهم خمــاطــر االصــابــة بــالــزهــاميــر” .وهــو متخـصص بــريطــاني يف عالج
يف
قيمتها
تثبت
قد
التقنيات
مـزيد مـن الدراسـات الكتشـاف مدى املـصــابني فـيمـا يـتعلق بـالـذاكـرة لصـاحل البحث العـلمي ومن ثـم يسهل واستطـرد باالرد قـائال“ :بذل املـزيد الـسكــري“ :من املعـروف أن االرتفـاع
محاية خصوبة السيدات املصابات
اخلطـر الـذي يـشكله الـسكـري علـى واالدراك وهي أمــور تتـأثــر عمـومـا فحـصهـا للـحصـول علـى مـزيــد من لـتحــديـــد اآلليـــة اليت تــربــط بني املستـمر ملعدالت الكـوليسرتول يف الدم
بالسرطان املعرضات خلطر يهدد
بالـشيخـوخة والـزهاميـر .وأوضحت املعلـومـات حـول مـدى العالقــة بني السكـري والزهاميـر أمر هام بـالنسبة قد يـؤدي إىل العديـد من املضـاعفات
قدرتهن على احلمل واإلجناب بسبب االصابة بالزهامير.
ملن يعـانـون من الـسكـري لـكنهـا قـد مثل االصـابـة مبــرض القلب والـعمي
ونـشــرت نتـائج الـدراسـة يف دوريـة االختبـارات أن سـرعــة االدراك فقط السكري بضعف االدراك.
العالج الكيماوي واإلشعاعي
أرشيف علم األعصـاب .ويذكر أن حنو اخنفـضت بـشكل أســرع يف املصــابني ومـن جهته قـال الـربوفيـســور كليف تــسلـط الـضــوء أيـضــا علــى بعـض ومن ثم فـإنـه من الضـروري احلفـاظ
الضروري إلنقاذ حياتهن.
 1,4مليـون شخص مـصابـون بالـسكري بـالسـكري عن غـري املصابـني بنحو  44باالرد ،مـدير البحث يف مجعية مرض العـمليـات اهلـامـة يف تـطـور مـرض علـــى معـــدل اجللــوكــوز يف الــدم”.
وأوضح الباحثون أن من املمكن
يف بــريطـانيـا ،معـظمهـم يصـابـون بــاملئـة .لكـن البـاحـثني يقـولـون إن الزهامير إن الدراسة توضح أن خماطر الـــزهـــاميـــر بــشـكل عـــام” .وقـــال وأضـــاف“ :هنــاك بعـض األدلـــة اليت
إزالة املبايض وجتميدها قبل البدء
بــالنــوع  .ويعتقــد أن مليـونـا آخـر هناك حـاجة لبـذل املزيـد قبل ربط االصـابـة بـالـزهـاميـر تـزيـد بني من الـربوفيسـور باالرد إن تـناول الـطعام تقرتح أن عـدم السيـطرة علـى مرض
بعالج السرطان ،إال أنه ال توجد
مصـاب بـالـسكـري لكـنه ليـس علـى الـتغـري العقـلي مبـرض الـسكـري ألن يعانـون من السـكري مبـا يؤكـد على بشكل صحـي يضمن الفحـص املنتظم الـسكـري يـؤثـر أيضـا علـى املخ .لكن
طريقة فعالة إلنتاج بويضات
درايـة بـاصــابته .وأجـرى بــاحثـو الـــدراســــات أوضحـت أن األمـــراض نتــائج عـــدد كبـري من الــدراســات ملستويـات ضغط الدم والـكوليسرتول .اليزال هنـاك حاجة الجراء مزيد من
ناضجة عند ذوبان النسيج املخزن،
شيكـاغـو دراسـتهم علـى  824شخصـا الـنامجـة عن األوعـية الـدمويـة مثل السـابقـة واليت أجـريت علـى نطـاق وممــارســة الـتمــارين الــريــاضيــة الــدراســـات لتــوضـيح العالقـــة بني
لذا فان التوصل لطريقة آمنة
علـى مـدار مخــس سنـوات ونـصف .الـسكتـة الدمـاغيـة تؤثـر علـى هذه أوسع .وأضـاف“ :يـزيـد الـسكـري مع واحلفــاظ علـى الـوزن رمبــا تتحـول الـزهاميـر والسكـري قبل الـتوصل إىل
إلنتاج بويضات سليمة من املبايض
واكـتــشف الـبــاحـثـــون خالل فـرتة الـوظيفـة .واكتشـف الباحـثون خالل أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم لـتصبح طـرق هامـة لتقليل خمـاطر أي نتائج”.
احملفوظة سيمثل تقدما حقيقيا
حنو إعادة اخلصوبة للنساء
املصابات بالسرطان .وقد ركز
العلماء على احملافظة على بناء
نسيج املبايض ،وخصوصا
احلويصالت والبويضات غري
الناضجة اليت متثل اجلزء الوظيفي
من املبيض ،حيث تبقى هذه
احلويصالت ساكنة حتى يتم
حتفيزها عند البلوغ لتمر بسلسلة
على مر االعوام املاضية ،و يف خضم احلرب ضد تـوصـل العلمـاء عـام  2002إىل رسم اخلــريطـة يتـوقع العلمـاء ان تسـاهم اآلالت االكثـر دقة فـى انقاذ فيهـا العلماء اجنـازا من هذا النـوع وعلى هـذه الدرجة
من مراحل التطور والنضوج قبل
املالريـا يقــوم خرباء الـصحـة العـامـة بـإزالـة اجلينية الكاملة للبعوض وطفيل املالريا ،وظل العامل من نضـوب املوارد الطبيعيـة والتلوث خاصة ان من االبـتكار غري املـسبوق ،وقـد استغرق اعـداد اجملهر
الوصول إىل مرحلة النضج الكامل،
املسـتنقعات ورشهـا مببيدات لـقتل البعوض ،يف العلماء يدرسون كيفيـة تعديل البعوض وراثياً استنزاف املواد اخلام بـدون تعقل ادى اىل تهديد العامل االلكـرتونى املـستـخدم فـى اجراء هـذه التجـارب عدة
ولكن عند اختفائها أو فقدانها
بـاخـتفـاء وشـيك لـبعـض املعــادن النـادرة ،وتـؤكـد سنـوات حـيث تـطلب هـذا اجلهـاز تـوفري خـربات غري
حماولـتهم الدائمـة لتقليل ضـحايا املالريـا ،كما ملكافحة ذلك املرض.
تعجز املبايض وتدخل السيدة يف
قــامـــوا بتــوزيع األدويــة ،ولكـن اآلن يتـطلع وقـد اسـتطـاع البـاحثـون يف جـامعـة كـايـس الـدكتـورة مـاشـاد التـون ،احملـررة العلـميـة بـشبكـة تقليدية ،مـنها على سبيل املثـال احلصول على الذرات
مرحلة اليأس .وأوضح الباحثون
فـى حالـة منفـردة بعـيدا عـن الروابـط الكيمـيائـية
البـاحثون إىل جتـنيد الـبعوض يف تلك املعـركة ،ويـسـرتن تطـويـر بعـوضــة مهنـدسـة وراثيـاً  ،CNNان تصميم اآلالت الدقيقة فى املستقبل
أن أنظمة املستنبتات املخربية
وجيرون جتاربهم ملعرفة إمكانية تغيري جينات تستطيع جينـاتها تدمـري طفيل املالريا وهو ال سوف يعتمد عـلى استخدام الذرات بدال من اجلزيئات ،والفيـزيــائيــة التـى تـشـرتك فيهـا الــذرات لتكــوين
املستخدمة يف حفظ املبايض
الذباب أو التحكم فيهـا لتدمر طفيليات املالريا يزال داخل الـبعوضـة ،ولكن األحبـاث أثبتت أن االمـر الذى سيـوفر تـكاليـف االنتاج مبعـدالت ال ميكن اجلـزيئات او اثناء التفاعالت الكيـميائية ،وقد اكتشف
الطبيعية
املستأصلة تشبه البيئة
اليت حتملهـا قبل أن تنقلهـا إىل البشـر .ونقلت ذلك التحول مل يـقتل مجيع أنواع املـالريا ،مما توقعهـا حاليـا ،باالضافـة اىل ضمان متـانة هذه اآلالت الباحـثون العـديد من اخلـصائـص غري املألـوفة داخل
فان
لذا
املرأة،
للمبيض يف جسم
صحيفـة (كريـستيـان ساينـس مونيـتور) عن يـدل على أن الـطفيل استطـاع التطور ملـقاومة ودقـة قيامهـا بالوظـائف املنوطـة بها ،حيـث تستطيع العامل املثري للذرات.
بإمكان أنسجتها إنتاج حويصالت
تلك االجهـزة املتنـاهيـة فـى الصغـر ان تتـسلل اىل اى اال ان هــذه التجـارب تتـطلب شـروطـا صـارمـة لـدى
وبويضات سليمة وناضجة قابلة
باحثني أوروبيـني ،اختاذهم خطوة هـامة على ذلك الـتغـري ،كمــا اعـرتف الفــريق بــأنـه من نقطـة فى اجلـسم ،دون ان يواجه االطـباء التـعقيدات اجرائهـا ،اذ تتم عنـد درجة حـرارة اقل من  455حتت
ليـشمل
اجلـيين
التعـديل
ذلك
نقـل
الصعـوبـة
ثالثـة
هنـاك
أن
اكـتشفـوا
فقـد
الطـريق،
هـذا
لإلخصاب.
املعروفـة لدى استخـدام االجهزة التـقليديـة ،ومن ثم الصفر علـى مقياس فهرنهايت املعمول به فى الواليات
العامل.
حول
البعوض
أنواع
مجيع
لديه،
املناعة
جهـاز
يف
تتحكم
للبعوض
جينـات
ميكن تشخـيص االمراض بـدقة غري مـسبوقـة ،كذلك املتحـدة ،ومت جتـميـد الـذرات وجتـريـدهـا من تـأثري
سواء بالفشل أو
أمـــــا فــــــريق ميـكن تــصنـيع مكــونــات الـكمـبيــوتــر مـن خالل ذبذبات املوجات الكهربائية واملغناطيسية وكافة صور
ـ
االستجابة عند
جـــــــامـعـــــــة التكنـولوجيـا الدقيقـة ،وبذلك يتحقق وفـر هائل فى االشعـاع االخـرى ،مبعنـى ان الـذرات مـوضع التجـارب
وجود طفيليات
هايـدلربج ،فقد مسـتلزمـات االنتـاج والتـكلفة بـاالضافـة اىل استـمرار كــانت فـى حـالـة الفــراغ حتــى ال تتـداخل الـذرات
ً
ا
طــريقــ
اختــذ
املالريا.
املطلوب ترويضها مع اية مؤثرات اخرى.
احلاسبات فى اخلدمة لفرتات طويلة.
حــيــث
آخـــــر
هــــذا
ويفــتح
ويعكف فــريق من الـعلمـاء علــى متـابعــة البحـوث ويقول سـرتوسيو ان تغـيري مستـويات الطـاقة ادى اىل
كشفت مراكز عالج مرض
الكـشـف البـاب
أرادوا معــرفــة املتقدمة فـى هذا الصدد ،ويقـود فريق البحث كل من التغيـري فى حجم الكتلة البالغـة الناجتة عن اصطفاف
الروماتيزم يف الواليات املتحدة
ـ
أمــام تــصمـيم
اجلــيــنـــــــــات الـدكتـور جـوزيف ستــوريسـو وروبـرت شيلـوتـا مع الـذرات فـى ظـل تلك الظـروف املثـاليـة ،ويـصف بيرت
مت تشخيص أعراض
األمريكية أنّه ّ
مواد كـيميائية
املـسـؤولــة عن جمموعـة من املتخصصني فى علوم الفيزياء والكيمياء باركـر مدير االحباث فـى املختربات القوميـة للسرطان
هذا املرض لدى ربع البالغني
تسـتطـيع منع
حتـفــيـــــــز أو واملعادن ،ويكشف شيلـوتا عن اخلطوط العـريضة هلذه ان االجهزة اجلـديدة التـى سيتم انـتاجهـا طبقـا هلذه
األمريكيني وأنه سبق لنحو  17يف
تثبـيط اجلهـاز الـبحــوث قــائال :انه لــو امـكن تــرتيـب  400الف ذرة التقنيات سوف تساعـد على التشخيص السليم واملبكر
تلك اجلـينــات
املائة أن عانوا منه.وتراوحت
املـــنــــــــاعــــي متجاورة فان طـول املسافة الناجتة عن هذه الذرات لن للسـرطان ،بل انها ستقضى علـى االخطاء النامجة عن
ـ
مـن محـــايـــة
%17,8
النسب املئوية للمصابني بني
للبعـوض ،وقـد يزيـد على عرض شعرة واحـدة فى رأس االنسان ،ولذا جـراحة االورام ،اذ ان بـعض االطبـاء يرتك جـزءا ولو
الـطفـيلـيــــات،
ـ
عام
يف هاواي ،و %35,8يف االباما
أثبتت التجارب فـان نتائج هذه االحبـاث سوف حتدث انقالبـا فى غاية ضـئيال من اخلاليـا املصـابة ،االمـر الذى يـرتتب عليه
ويقـول جـورج
.%27,6
 ،200وبلغ املعدل املتوسط
الــســـابقـــة أن اخلـطورة فـى مجيع العلـوم الطبيـعية ،ان مل يـكن فى اعادة تـنشيـط االصابـة ،ومع ذلك تـتطلب االسـتفادة
كريستوفريدس
مقارنة
وتعترب النسبة عالية
اجلهـاز املنـاعي التـاريخ االنـسـانـى بــاكمله ،اىل املـدى الــذى يصح ان من هـذه اآلالت البـالغـة متـابعـة مـستمـرة سـواء من
العــامل مبعـمل
شاد
للدكتور
باألمراض وفقا
للـبعــوض قــد تقارن فـيه هذه اآلالت بالـتحوالت احلامسـة فى مسرية الـناحيـة الطبيـة او االخالقية ،خـاصة ان الـذرات قد
اجلــــزيـئــــــات
مرض
يف
هيلميك اخلبري
البيولـوجية بهـايدلربج األملـانية وعـضو فريق اكتشف وجود الطفيل ولكنها استطاعت خداعه احلضـارة مثل اكتـشاف الـنار واملعـادن وتعلم الـزراعة تتحول اىل احلالة السامة ،اذا مت استخدامها فى صورتها
األمريكيون
انفق
الروماتيزم.وقد
الذرية اجملردة.
وغزو الفضاء!!
البحث إن هـذا الكشف ميثل حالً واعـداً لتقليل لذا اعتربها على أنها كائنات صديقة.
 51,1بليون دوالر على العالج
وقـد اسـتطـاع الفـريق يف بـادئ األمـر تطـويـر ويـشـري شيلـوتــا اىل استخـدام مكـونـات الــذرات مثل
انتشار املالريا.
واالمراض
الطيب للروماتيزم
ويوضح مارشـيلو جاكـوبس لورينـا املتخصص تقنيـة جتـعل جينـات البعـوض غري فـاعلـة أو االلكرتونات والنيرتونـات فى انتاج آالت ال ميكن تصور
عن
فضال
،1997
املتعلقة به يف عام
يف األمـراض املعـديــة مبعهـد جـون هـوبـكنـز (إسكاتهـا) ،وقامـوا حبقن البعـوض بطفيل من مدى دقتهـا ومتانتهـا ،ومع ذلك يرى الدكتـور شيلوتا
عداد
يف
اعتربت
 35,1بليون دوالر،
للصحـة العـامــة أن النتــائج ستكـون مـذهلـة ،أحــد القــوارض لـيحـل حمل طفـيل املالريــا ،ان هذه االمكـانات الواعـدة لتوظيف الـذرات فى انتاج
اخلسائر اليت سببها املرض بطريقة
مـضيفا ان فـريق البحث بصـدد دراسة كـيفية وبـرزت ثالثـة جينـات من ضمـن تلك اليت مت اآلالت ميـكن ان متثل حتديا فـى غاية اخلطـورة .فرمبا
غري مباشرة .ويسبب مرض
دفـاع طفـيل املالريــا عن نفـسه ضـد الـنظـام إسكـاتها ،فقـاموا بـإسكات اثنـني منها وعنـدئذ عجـزت الدوائـر الكهربـائية التـى تقوم بتـشغيل هذه
املفاصل،
الروماتيزم التهابا مؤملا يف
ازدادت صعـوبـة الـطفـيليــات لتـتطـور داخل اآلالت البـالغة الصغـر عن القيام بـوظائفهـا ،نظرا الن
املناعي للبعوض.
لدى
لإلعاقة
كما انه يعترب سببا
ويقـول البـاحثـون إن حشـرة البعـوض وطفيل البـعوضة املضيفة عما كان الوضع عندما كانت الـذرات فى تركيبهـا تعتمد على مـدى توازن الشحنات
عالوة
املتحدة،
العديد يف الواليات
الكهربية بداخلها.
على انه يكلف أمواال باهظة بسبب
املالريا الـذي حتمـله قد أصـبحا أكـثر مقـاومة تلك اجلـينـات نـشطــة .ومن جــانبهـا ،تقـول ويستـطرد الـدكتـور شيلـوتا مـؤكدا ان فـريق البحث
ما يستدعيه من أنظمة غذائية
للعقاقري واملبيدات احلـشرية ،كما أن بعض تلك جـانيت هـيمنجـواي وأليسـرت كريج الـباحـثان اصـيب بـالـذهـول لـدى جنـاح التجـارب االوليـة هلـذه
املبيدات ال تـستخدم بالـطريقة املثلـى مما حيد بـكليــة الطـب االستـوائي جبـامعــة ليفـربـول االحباث ،خـاصة ان رؤيـة الذرات بعـد جتميعهـا حتت
حمددة.ويعتقد خرباء الصحة بان
من فاعليـتها ،مما قد يؤدي إىل مضاعفة وفيات الربيطـانية إنه اليـزال هناك الكـثري من العمل امليكـروسكـوب االلكرتونـى كـانت مفـاجـأة مــدهشـة
اتباع نظام غذائي مناسب باإلضافة
املالريـا مـن  1إىل  3ماليني نـسمـة يف الـعشـرين لتحــويل تلك الـنتـائج إىل تـوجهـات عـمليـة ،للغـايـة ،اىل املـدى الــذى يبـشـر بــاقرتاب اجنـاز هـذه
اىل التمارين الرياضية والعالج
سنـة القـادمـة معـظمهـم من األطفـال .وقـد ولكنهما يضيفان أن النتائج تبشر خبري.
الـتطلعات ،فـقد كانـت هذه هى املـرة االوىل التى حيقق
الطيب املنتظم يفيد يف التحكم يف
مرض الروماتيزم.

بعد إدمان بعض أنواعه للمبيدات احلشرية

جتنيد البعوض حملاربة املالريا

التكنولوجيا الفائقة الدقة تنقذ العامل
أول مرة استخدام الذرات بد ًال من اجلزيئات يف صناعة األجهزة

الروماتيزم يسبب خسائر
فادحة يف أمريكا

روبوت لرفع البصمات عن العبوات الناسفة
توصل فريق من العلماء الكنديني ،مؤخرا ،اىل تقنية مبتكرة تتيح ألجهزة الروبوتات اخلاصة بتفجري العبوات الناسفة
التقاط صور للعبوة متكنهم من رفع بصمات الشخص الذي أعدها .ومن املعروف ان اجهزة الروبوتات اخلاصة بابطال عمل
وتفجري العبوات الناسفة عن بعد تتسبب يف اخفاء أي دليل قد حتمله العبوة الناسفة للشخص املعد هلا ،حيث تضيع بصمات
االصابع مع ما حيدث من انفجار .غري ان مهندسني من جامعة كاجلاري يف ألربتا بكندا ،جنحوا يف الوصول اىل اسلوب جديد
يتيح ملثل تلك االجهزة تفجري العبوة ورفع البصمات عنها يف آن واحد .وتعتمد تلك التقنية على تزويد الروبوت مبسدس
غراء يسلط كمية مركزة من الغراء على العبوة من بعد آمن يصل اىل حوالي  100مرت .وحيتوي املسدس على انبوبتني
اسطوانيتني ممتلئتني بصوف الفوالذ ،وهو ليف فوالذي للصقل أو التنظيف ،يتيح للمسدس اطالق كمية ضخمة من الغراء
املركز ،وهي املادة اليت تستخدم عادة للكشف عن البصمات ،حني تتفاعل مع االمحاض االمينية والربوتينات اليت ترتكها
أصابع اليد على املادة امللموسة لتكون مركبا كيميائيا ابيض اللون واضحا ميكن تصويره بسهولة ومعرفة موضع البصمة من
خالله .وبعد اطالق الغراء بـ  15دقيقة يقوم الشخص املتحكم بالروبوت باستخدام كامريا عالية الوضوح لتصوير أي بصمات
لالصابع قد تظهر على العبوة.

سيقوم باحثون من جملس
األحباث الطيب بدراسة من أجل
حتديد أفضل األغذية لتقليل
خماطر اإلصابة بأمراض القلب
ونوعني من مرض السكر.
وستجرى الدراسة على
مدى أربعة أعوام
ويأمل اجمللس يف أن تسفر عن
نتائج ميكن استخدامها يف
حتديد سياسات الصحة العامة.
وستمول وكالة معايري الغذاء
البحث مبليوني وسبعمئة ألف
جنيه اسرتليين.
وميكن أن يصاب األشخاص الذي
يعانون من مشاكل يف عملية
األيض بأمراض القلب أو
السكر.
ويعاني حنو ربع سكان
بريطانيا من عوامل تساعد
على اإلصابة مبشاكل يف األيض.
ومن بينها البدانة املفرطة
وارتفاع ضغط الدم واضطراب
مستوى الدهون يف الدم.
ومن املعروف إن خطر اإلصابة
بهذه املشاكل يزداد لدى
األشخاص الذين يتناولون
أطعمة غنية بالدهون وال
ميارسون الرياضة،
لكن من غري املعروف ما هي
األغذية اليت تقلل من خطر
اإلصابة.
ودائما ما كان ينصح باإلكثار من
تناول الفواكه واخلضروات
والتقليل من الدهون يف
األغذية مع ممارسة الرياضة.
لكن الباحثني يف مركز األحباث
الطيب يقولون إن كمية الدهون
والكربوهيدرات يف األغذية
اليت يتم تناوهلا رمبا تعدل من
بعض مشاكل األيض.
وتقول دكتور سوزان جيب
رئيسة فريق البحث إن
األنظمة الغذائية احلالية تهدف
إىل تقليل مستويات الدهون
املشبعة يف األغذية.
الدهون والكربوهيدرات
للكربوهيدرات تأثري سريع
على مستوى السكر يف الدم فور
أكلها ويتم قياسها مبؤشر
معني .فالكربوهيدرات اليت
تتفكك بسرعة خالل اهلضم
ترفع من مستوى اجللوكوز يف
الدم ،على عكس األغذية اليت
تتفكك ببطء فال ترفع مستوى
اجللوكوز يف الدم.
وسيبحث العلماء نوعني من
األغذية خيتلفان يف احملتوى من
الدهون والكربوهيدرات.
أغذية االختبار وستكون
الدهون قليلة والكربوهيدرات
مرتفعة يف أحدهما فيما سيتم
إبدال الدهون املشبعة بأمحاض
دهنية.
وأوضح ناطق باسم املركز
إن القيام بأحباث على األغذية
تتضمن العادات الغذائية يف
بريطانيا أمر صعب.
وقال إن البحث يهدف إىل توفري
معلومات ميكن عن
طريقها نصح اجلمهور بأفضل
األغذية اليت تقلل خطر
اإلصابة بأمراض القلب
والسكر.
وسيقوم الباحثون باختيار 650
متطوعا إلجراء البحث.

أنف أليكرتوني حيلل أنفاس املرضى
أكمل باحثـون من جامعـة بنسلفـينيا العـديد من
الـدراسـات الـواعـدة حـول أنف أليـكرتونيe-nose
يـستـطيع تـشخـيص أمـراض اجلهـاز الـتنفـسي
كـااللتهـاب الرئـوي واجليـوب األنفـية عـرب حتليل
أنفـاس املرضـى .ويرى األطبـاء ،أن اجلهاز اجلـديد
سيـسـهل من عـمليـة تـشخـيص أمـراض اجلهـاز
التـنفسـي ،وجيعله أكثـر سـرعـة وأقل كلفـة ،كمـا
سيقـلص من الـوصفـات الـطبيـة غري الضـروريـة
للمضـادات احليويـة .وقال الـباحثـون إن أحد أهم
فـوائـد اجلهـاز األخـرى هي سـرعته يف تـشخـيص
األمراض حيث يـستغرق اختـبار حتديـد االلتهاب

الرئـوي زهاء أربعني دقيـقة ،على نـقيض فحوص
اللعـاب واألشعـة اليت قـد حتتـاج إىل عـدة سـاعـات
ورمبـا أيــام لتحـديـد املــرض .وبلغت دقـة «األنف
اإلليكرتوني» يف تـشخيص مـرض االلتهاب الـرئوي
نسبة  70إىل  ،% 92وهي نسبـة مشابهة لالختبارات
التقليدية.
ويف دراسـة ثــالثــة ،شخـص اجلهـاز اإللـيكـرتوني
وبصـورة صحيحة وبنسبة  % 82إصـابة  22مريض ًا
باجلـيوب األنفية ،مل يكـن نصفهم مصابـاً باملرض
أصالً .ومل جتـز دائـرة الـدواء والغـذاء األمـريكيـة
استخـدام اجلهاز الـذي أطلق عليه اسم Cyranose

 320وتبـلغ تكلفة اجلهاز الـذي يقارب حجم هاتف
نقـال ،حـوالـي  8آالف دوالر .وللجهـاز حــوالي 32
جهازاً القـطاً حبـجم رأس دبوس اإلبـرة متكنه من
التحليل والتعـرف ،بصورة رقمية ،على عدد واسع
مـن الشـارات الكـيميـائيـة عرب جهـاز االستنـشاق.
ويطـالب بعض األطباء بإجراء املزيد من الدراسات
تـشمل أعــداداً أكرب من املـرضـى قبـل احلكم علـى
مــدى بــراعـــة األنف اإللـيكـرتونـي يف حتــديــد
األمـراض .وجتدر اإلشـارة إىل أن الدراسـات الثالث
حـول اجلهـاز اجلـديـد مشلـت كل منهـا حـوالي 50
مريضاً.

