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Science

املدى العلمي

سرطان الثــــــدي عنـــــــد الرجال (أكثــــر شيـــــــوعا)
حـذرت دراسـة جـديـدة من أن مـزيـدا من الـرجـال
يصابـون مبرض سرطان الثـدي غري أنهم ال يكتشفون
ذلك إال يف مراحل متأخرة.
وتـوصل حبث جبـامعـة تكسـاس إىل أنه رغم اخنـفاض
نـسبة إصابة الرجال بـسرطان الثدي عن النساء إال أن
أعداد املصابني باملرض من الرجال يف ازدياد.
وحذر من أن الـرجال قـد ال يعون إمكـانية إصـابتهم
بسرطان الثدي.
يف الـوقت نفـسه قـال خرباء بـريطـانيـون إن إصـابـة
الـرجال بهـذا النـوع من الـسرطـان أمر نـادر ،غري أن

حتى ال تتحول
النحافة إىل
عقدة نفسية
كثريا ما تتسبب البنية
اخلارجية هلذا الرجل أو تلك
السيدة يف إثارة االمتعاض لدى
اآلخرين خاصة اذا ما كان هذا
الشخص بدينا لدرجة تثري
االنتباه أو حنيال لدرجة تثري
التساؤل.
وذوى األوزان املمتلئة قد ال
جيدون صعوبة يف خفض أوزانهم
إذا ما قرروا إتباع محية قد
تصل بهم اىل الوزن املناسب ،
ولكن من يعانى من النحافة
الزائدة قد يصل به األمر اىل
فقدان الثقة بنفسه  ،وشعور
بالنقص اجلسماني والنفسي يف
آن واحد خاصة اذا ما طالت تلك
النحافة املفرطة فتاة يف سن
الزواج.
واإلنسان يوصف بالنحافة اذا
كان وزنه اقل من الوزن املناسب
لطوله بنسبة عشرين باملائة .
ان أهم أسباب النحافة غري
املرضية اإلهمال يف تناول
الوجبات الغذائية املنتظمة ،
وعدم تناول وجبة االفطار ،
واملعروف أن عدم تناول اال فطار
هو أهم أسباب فقدان الشهية
وعدم اإلقبال على األطعمة ،
بينما يالحظ أن من يفطر
جيدا يف الصباح يشعر باجلوع ،
ويقبل على طعام الغداء ،
وتناول الشاي والقهوة بكثرة
يقلل من الرغبة يف الطعام
والتدخني من أهم أسباب فقد
الشهية  ، ،وأهم اخلطوات الالزمة
لعالج النحافة غري املرضية هو
العمل على زيادة الشهية وذلك
مبمارسة الرياضة اخلفيفة ،
واالمتناع أو اإلقالع عن
التدخني  ،وكذلك اإلقالل من
تناول الشاي والقهوة  ،وإذا مل
تنجح هذه اإلجراءات يف فتح
الشهية  ،فيمكن تناول بعض
األدوية البسيطة اليت تساعد
على فتح الشهية  ،هذا وقد
اكتشف العلماء مؤخرا أن بعض
أدوية عالج السكر وخاصة
األنسولني يؤدى إىل الشعور
باجلوع الشديد  ،واإلقبال على
التهام كميات كبرية من الطعام ،
ولكن ال جيب أخذه إال بإرشاد
الطبيب.
كما جيب أن يالحظ أن تنوع
ألوان الطعام وعدد الوجبات
وتعدد األصناف واختالف
طريقة الطهي هلا أهمية كبرية يف
العمل على زيادة الوزن عن
طريق فتح الشهية  ،وزيادة
امتصاص الطعام  ،ويراعى أن
حيتوى الطعام على حنو  50يف
املئة من النشويات  ،و 35يف املئة
دهون  ،و 15يف املئة من
الربوتينات  ،واملواد النشوية مثل
األرز واملكرونة والبطاطس
واحللويات والفطائر واملواد
الدهنية مثل اللنب والكرمية
والقشدة والكاكاو وكذلك املواد
الربوتينية كالسمك والبيض
واللحوم هي من العناصر اليت
الغذائية اليت تعطى سعرات
عالية وتساعد على زيادة الوزن ،
مع مالحظة أن اإلكثار من تناول
الطعام يف النوادي واملطاعم
واحملال العامة خارج املنزل
يساعد على فتح الشهية.

العشـرين عاما املـاضية.ووجد البـاحثون أن تشخيص
املـرض عند الـرجال يكـون يف مراحـل متأخـرة على
األغلب مقارنة بالنـساء .جيب أن يعي الرجال احتمال
تـأثري املـرض علـيهم .وقـد يكــون من املفـارقـات أن
الشعـور بالـورم أسهل عنـد الرجـال إال أن اكتـشافه ال
يأتي سوى يف مراحل متأخرة.
وقال الباحـثون إن أحد أسبـاب تأخر اكتـشاف املرض
عند الرجـال قد يكون شعـور البعض بأنهـم مصابون
بنـوع محـيم من مـرض (جيـنيكـومــاستيـا) أو منـو
أنـسجة الثـدي وهو الـذي يصيـب حنو ثلث الـرجال يف

الـرجــال جيب أن يـالحظـوا حــدوث أي تغـريات غري
طبيعية يف أجسامهم.
ودرس الباحثون البيانات اخلاصة حباالت السرطان يف
الواليات املتحدة منذ عام  1973وحتى عام .1998
وتوصلـوا إىل أنه علـى مدى العـشريـن عامـا املاضـية
ارتفعت نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي من 0.86
إىل  3.08بني كل مئة ألف رجل.
ثـم درس البـــاحثــون حــاالت  2524رجال مـصــابــا
بسرطـان الثدي و 380865سيدة مصابة باملرض نفسه
بـعد أن مت تشخيص املـرض عندهم مجيعـا على مدى

مرحـلة سنية معينة .يذكر أن منو أنسجة الثدي وهو
أمـر شـائع بني املـراهقني قـد يتعـرض له الـرجل يف
مـراحـل خمتلفـة مـن العمــر .وأوضحت الـدراسـة أن
معـدالت النجـاة من املـرض مـتشـابهـة بني الـرجـال
والنساء على السواء.
وقال البـاحثون إن الـرجال أكثـر عرضـة من النـساء
لـتكـويـن أورام يكــون فيهـا هـرمـون (أوسـرتوجني)
نشطـا .يف ظل إدراكنـا لطبـيعة سـرطان الثـدي عند
الرجال فإن هناك حاجة إلجراء املزيد من األحباث من
أجل التوصل إىل العالج املثالي للمرض عند الرجال.

اهلوموسيستـني حامض أميين خطر يسبب تصلب الشرايني
احلوامض األمينية هي وحدات بناء البروتني .يتكون احلامض األميني من مجموعة أمني  NH3ومجموعة كاربوكسيل COOHترتبطان بذرّ ة
كاربون واحدة والتي ترتبط بدورها بذرّ ة هيدروجني ومجموعة Rالتي قد تكون ذرة هيدروجني أخرى ،فيكون احلامض كاليسني Glycine
الذي هو أبسط احلوامض األمينية ،أو قد تكون مجموعة مثيل  ،CH3وهذه األخيرة ترتبط مبجاميع مختلفة ومن هنا تكون أنواع احلوامض
األمينية التي يوجد ما يقارب من ثمانني حامضاً أمينياً يف الطبيعة ،ولكن احلوامص األمينية التي يتكون منها البروتني هي عشرون حامضاً
أمينياً فقط.

إن كل الربوتـينات يف كـل األجناس ،سـواء أكانت
بشـراً أو بكرتيا ،تـتكون من احلـوامض األميـنية
العشـرين ذاتها ،وهذه احلـوامض تتكون من أربع
ذرات فقط ،هـي كاربون ،هـيدروجني ،نرتوجني
وأوكسجني .ولكـن مثة حامضـني أمينني آخرين
حيتـويان علـى عنصـر الكربيت إضـافة إىل األربع
ذرات املـذكــورة ،وهمــا سيـسـتني Cysteine
ومثايونني Methionine.
تقسم احلـوامض األميـنية مـبدئـيـاً إىل نوعني :
أسـاسي Essentialوتـأتي مـن الطعـام ،وغري
اســاسـي  ،،Nonessentialوهـي الـيت يقــوم
اجلسم بصنعها نتيجة عوزها يف الطعام.
هــومــوسيـتني Homocysteineحــامـض
أميين ضـار يُـنـتَـج يف اجلسم ،فـيخدش األوعـية
الدمـوية ويؤدي إىل تصـلب الشرايني وانـسدادها
ممـا قـد يـسبـب اجللطـة الـدمـاغيـة أو الـسكتـة
القلبية وقـد يسبب اخلـرف ( ألزهاميــر ) أيضاً،
إذا زاد تركيزه عن معدله الطبيعي يف الدم .وقد
تكـون له فـائـدة واحـدة فقـط ،أال وهي تكـوين
احلـامض األميين الـسيستـني Cysteineالذي
يدخل يف تـركيب االنـزميات واهلـورمونـات اليت
تشمل هورمون اإلنسولني ،اهلورمون اليت تنـظم
تركـيز ســكّـر الـدم .ولكـن السيـسـتني مـوجود
أيضاً يف الربوتينات اليت يتناوهلا اإلنسان.
مل يُــعرِ الـباحـثـون واألطـبـاء يف املـاضي أهمـية
للهـوموسـيسـتـني ،إذ أنّ تأثـريه السيّء مل خيـطر
ببـال كثري مـنهم .ففـي الثمـانينـات من القـرن
املنصرم كـُتبت العديد من املقاالت والبحوث عن
عالقـة اهلومـوسيســتني باألمـراض اإلحناللية (
املُـحـطمـة ) جلـسم اإلنـسـان .وقــد نفي بـعض
املقــاالت كــونه يــشكل خـطــراً علــى القـلب أو
تهديداً لصحة اإلنسان .ولكن يف السنوات االخرية
ازداد عدد املـقاالت بصـورة كبرية  ،حيث يـؤكـد
أغلبـهـا خطـر اهلومـوسيـسـتني ودوره يف نـشوء
مرض الشريان التاجي والتخثر التاجي ومن ثم
السكتة القلبيةودوره اهلام يف أمراض الشيخوخة
املتـعددة ،وبـينت أن تـركيـزاً ،ولو كـان معـتدالً
نسبياً يف حـدود  10مايكروغرام يف اللرت ( النسبة
الـطبيعية يف الـدم  7مايكروغـرام  /لرت ) ،يسبب
تلفاً كبرياً يف جدران األوعية الدمـوية.
احلامض األميين مـثـايونـني هو املـصدر الوحيد
هلـومــوسيـسـتـني .وملـا كــان املثــايــونني أحـد
احلـوامض األميـنيـة العشـرين اليت يتكـون منها
الـربوتني ،فهـو إذاً مــادة ال غنــى عنهــا يف صنع
الـربوتينـات الفـعالـة واهلورمـونات واالنـزميات
الضـروريـة لـلجسـم .ولكن املـشكلـة هي وجـوده
بكمية كبرية جداً حيث تـتولد منـه كمية كبرية
من اهلوموسـيسـتني أيضاً .وإذا عـرفنا أنّ اللحوم
احلمـر والدجـاج غنـيـة باملثــايونني ،يـكون من
األفـضل للشخص ،وخصـوصاً إذا كان مـتقدماً يف
العمر ،أن ال يُـكـثِر من تـناولـها .ورغم هذا ،فقد
يـرتفع تـركيـزه إن كـان مثــة نقص يف حـامض
الفـوليـك وفيتـامني B12وفيتـامني B6 .

هذه العوامل الثالثـة اليت حتول هومـوسيسـتني
مرة أخرى إىل مثـايونني الذي ولّده أو إىل احلامض
األمـيين سيـسـتني ،وهـما احلـامضـان األمينـيان
املفيـدان لـتكـويـن الربوتـينــات  ،ولكـن اخللل
اجلـيين يف الـشخـص ،إن وُجـد ،حيـول دون هـذا
التحويل.
إنَّ ارتفـاع هومـوسيســتني قد يعـود إىل اخنفاض
هـورمون الغدة الـدرقية (ثايـروكسني) أو مرض
الكلـى أو تـنـاول بعض األدويـة اليت يكـون أحـد
أعراضهـا اجلانبية التأثري علـى تأيض املثـايونني
والسيـسـتني .وملـا كانـت التفاعـالت الكيميـاوية
الــداخـليــة يف جــسم املـسـنّني بـطـيـئــة لقلــة
االنـزميات واهلـورمونـات املوجـودة نتيجـة ملوت
اخلاليــا املـتــزايـــد ،يكـــون ارتفــاع تــركـيــز
هوموسيسـتئني أمراً حمتـومـاً.
وُجــد هـومــوسيــسـتـني يف  %20من املـصــابني
بأمـراض القلب ،ومل يكـن تأثـريه مقتصـراً على
القلب فقط ،بل تبـيّــن أنه مادة سـامّــة للدماغ،
حيث ورد يف تقـارير عـدة أن ارتفاع تـركيزه يف
الـدم يــسبـب ضَـعـفَ الـذاكــرة وحتـى اخلـرفَ
(ألزهامير) أحيانـاً .هذه احلال تصيب املتقدمني
يف العمر الـذين وُجد يف دمائهم تـركيز عالٍ جداً
يفوق الرتكيـز الطبيعـي كثرياً .هذه الـزيادة هي
نتـيـجة األمـراض اإلحنالليـة ( املُـدَهـوِرة ) اليت
تكثر عادة يف املـسنّـني ،وسببها ،كمـا ذُكر سابقاً،
هـو التفـاعالت الكـيميـاويـة البـطيئـة نـتيجـة
اخنفـاض مــستـوى اهلـورمـونـات واالنـزميـات
والربوتينـات الفعالـة يف اجلسم كـنتيجة حـتمية
ملوت اخلاليا املتزايد.
ومن هذه التفـاعالت الكيمياويـة بطئ أو انعدام
عـملية إزاحة أو إضافة جمموعة ( ) CH3اليت
تكون السبب يف تراكم اهلوموسيستني يف املسنّني.
يـؤثر هـوموسيـستني علـى الدمـاغ ،فالتـغيّرات
الـوعائـية الـيت تؤدي إىل مـوت األنسجـة نتـيجة
عـدم كفـايـة جـريـان الـدم فيهــا يشـارك فيهـا
هـومــوسيـسـتني .فـمن جتـارب عـدة ،وُجـد أنَّ
هومـوسيسـتني يقتل اخللـية العـصبيـة يف جزء
الدماغ املسـمّى ( قرن آمون Hippocampus
)  ،هـذه املنـطقة املـسؤولـة عن الـذاكرة ،فـيحفز
هـومـوسيـستني مـوت اخلليـة بـالتـأكسـد وتلف
DNAوالتساقط Apoptosis.
يـتكـون هـومــوسيـسـتني يف اجلـسـم من إزاحـة
جمموعـة  CH3من احلامض األميين مثايونني،
كمـا مـر ذكــره ،فكال احلــامضـني متــشـابه يف
الرتكيـب الكيمياوي متاماً ،مـا عدا هذه اجملموعة
املـوجــودة يف املثـايــونني .فــإذا أ ُعيـدت هـذه
اجملموعة إىل هـوموسيستني ،حتـول إىل مثايونني
ويـنتهي خطـره .حتتاج هـذه العمليـة إىل عوامل
مساعدة ،فبدونهـا ال يتم التحويل .هذه العوامل
هي تـراميـثيل كاليـسني Trimethyl Glyc
cineأو اخـتصـاراً TMGوهـذا حيـوي ثالث
جمـمـــوعـــات  CH3ميـنح واحـــدة مـنهـن إىل
هوموسيستني.

وملـا كـان هـومـوسـيسـتني حيتـوي علـى عـنصـر
الكربيت ،يكون بـاملستطاع (نـقـْـل) هذا العنصر
إىل احلــامـض األمـيـين Serineالــذي يــشـبه
السيـستني ،مـا عدا خـلـوه من عنصـر الكربيت.
ففي هـذه احلال يتحـد هوموسيـستني مع سرين
فينتج مـركب مُـكَـثـَّف يـسمى سيــستوثـايونني
Cystothionine.يتجـزأ هذا األخري ،بعد أنْ
يفقــد جممــوعــة أمـني  ،+NH4إىل سيـسـتني
وألفـاكـيتــوبيـوتــريت ،acketobutyrate
وهـذه األخرية مادة غـري ضارة .أيْ أن ذرة كربيت
إنتـقلت مـن هومـوسيـستني إىل سـرين ،فتـحول
هـذا األخري إىل سيـستني (حـامـض أميين نـافع)
وحتـول هـومـوسيـستني إىل مـادة عضـويـة غري
ضـارة ،وبهـذا ختـلص اجلـسـم من شـره .يُعـترب
سيـستني حـامضـاً أمينـياً هـاماً ،فـهو بـدخل يف
تـركيب كثري من االنـزميات واهلورمـونات ،ومنها
هورمون اإلنـسولني اليت تـنظم تأيـض السكر يف
الـدم ،إذ حتتوي اجلزيـئة منها ،الـيت حتتوي على
 51حـامضـاً أمـينيـاً ،علـى  4جـزيئـات سيـستني.
حتـتاج عملية التحـويل هذه إىل فيتامني Pyric
doxine) B6).
لكن الطريقة املعهـودة هي التحول إىل مثايونني.
وإنَّ ارتفـاع تركيز هوموسيستني يف الدم دليل أو
عالمــة علــى خلـل يف عمـليــة إزاحــة/إضــافــة
جمـموعـة مثيل يف اجلـسم .هـذه العمليـة مهـمة
جداً يف تصليح العطب يف DNAأيضاً .فإذا مل
تُـصلَّـح  ،DNAحتـدث التـشوهـات ويتكـسـر
الشـريطــان ،ويســرع اإلنسـان إىل الـشيخـوخـة،
وتـتـكـون بروتينات غلط من DNAاملتهدمة،
كمـا أن الكبـد تعتمـد علـى هـذه الـعمليـة كثرياً
لتحـطيم األدويـة واملواد الغـريبـة اليت يـتعرض
هلـا اجلسم ،ويعتمـد منـو اخلاليا اجلـدد على هذه
العمـلية أيـضاً ،فـبدونهـا ال يتم الـتكويــن .ولقد
وُجـد أن تـركيـز هـومـوسيـستني العـالي يـزيـد
اإلصـابـة بـاجللطـة القـلبيـة  3مـرات عن احلـال
الطبيعية.

أهمية العوامل املساعـِدة

حامـض الفوليـك (فوليـت)  :قلة الفـوليت مينع
تـصليح  ،DNAكمـا ذُكـر آنفـاً ،وخصـوصـاً يف
اخلـاليا الـعصبـية املـوجودة يف قـرن آمون عـند
تعــرضهــا الرتفـاع هـومــوسيـسـتني ،وبـرتاكم
DNAالتالفة متوت اخللية .وقد وجد باحثون
يف بـالتـيمـور أنَّ قـلَّــةَ حــامض الفـولـيك جيعل
اخلليـة العصبية عـرضة للموت .والفـوليت أيضاً
تدخـل يف تكوين الكـريات احلمْــر وتقويـة جهاز
املناعـة ملساعـدته يف تكويـن كريات الـدم البيض
أيضـاً .وهي مـادة هامـة يف فرتة احلـمل لتنـظيم
وتـكوين اخلاليـا العصبيـة للجنني ،ولـذا تُـنصَحُ
املرأة احلامل بـتـناول نصف ملغم إىل ملغم واحد
من حامض الفـوليك يوميـاً طوال فرتة احلمل أو
علـى األقل قبل فرتة احلمل مبـدة قصرية وخالل

األشهـر الثالثة األوىل .ومن األفـضل عادة تـناوله
مع فيـتامني  B12وفيتـامني سي .
أمـا األغذيـة اليت حتتـوي على حـامض الفـوليك
فـهي  :الــرز األمســر ،الـشعـري ،البــذور والقـمح
الـكامل ،الـبقولـيات ،الـبزالـيا ،اخلـضروات ذوات
األوراق اخلـضــر ،كــالــسبــانخ والـسلـق ،اجلنب،
والـدجـاج والـكبــد ،مسك الـسـلمــون ،التـونـة
واحلمضيات كالربتقال.
فيـتامـني B12 :هذا الفيـتامني عامل مساعد
مع الفـوليت يسـتعمل عادة ملنع فـقــر الدم ،فهو
يـساعـد الفـوليـت لتكـوين خاليـا الدم احلــمْـر
ويساعد على اهلضم وتأيض السكريات والشحوم،
كما وميـنع تلف األعصاب .وأهم مـصادره اللحوم
والكبد واحلليب ومـشتقـاته ،ولكنه يـوجد أيضاً
يف البيض ، ،لـذا يكون الـنـباتيـون أكـثرَ عـرضةً
لفقر الـدم من أكلـة اللحـوم .ولكـنّه يوجـد أيضاً
يف اخلضروات والصـويـا.
فـيــتـــامــني Pyridoxine ) B6 ):هــذا
الفيـتامني هام جــداً للصحة اجلسمية والعقلية،
فــيكــون اجلهــاز العـصيب حبـاجـة كـبرية إلـيه
لتـكوين DNAو ( RNAاحلوامض النووية
) ،ويــدخل يف تـــركيـب خاليــا الــدم احلـمْـــر.
يلـعب دوراً يف املنـاعـة ضـــدّ السـرطـان ويف منع
التصـلـب الشريـانـي  ،ويساعد ضـد تكوّن حصى
الكـلـى وضـــدّ عســر التـنــفـس ويـقـلل من آالم
الطمث ( احليض ).
ونقصـانه يسـبب التــشنّـج ،فـقر الـدم ،الصداع،
الغـثـيـان ،تـشـقــق الشفـتــني أو الفم أو البــثور
فـيهــا ،ضعف الــذاكـــرة وكثــرياً من األعــراض
املــرضية األخرى.أمـا مصـادره ،فأهمـها الدجاج،
السـمك ،الكبد ،البيـض ( احليوانية ومـشـتقاتـها
) ،والـصـويـا ،الـشعـري ،احلبــوب الكــاملــة ( مع
القـشرة) ،اجلـوز ،الفول الـسوداني ،اجلـزر ،املوز،
اللهانة.
ولـربـمـا تـكـون مثــة فـائـدة لــذكــر التــأكسـد
وتـسـاقـط اخلاليـا الـعصـبيـة (مـوتهــا) ،فهمـا
ظاهرتان لداء النسيان.
إنَّ وجود سلـسلة حـوامض أميـنية تـدعى بـيتا
أميلـويـد يف الـدمــاغ ،يكــون عالمـــة للخــرف
النسياني ( ألزهاميـر ) ويزيد من تسمم اخلاليا.
لـذا تكـون املـواد مــانعة التــأكسد هـامة جداً ،إذ
أنها تعيـق عمليـة الــتأكسـد والتسـمم .إن تناول
فـتــامني Eو Cمعـاً يُخـفّـف كـثرياً من هـذه
العـمليـة .ويُـعــترب الكـركم – عُــرِفَ مفعــوله
مُـؤخـراً –مـادة قــوية جـدّاً ضـدّ الـتـأكسد مع
تـأثري قويّ ضــدّ اإللتـهـابات ،سـواء أكان تــناوله
منفــرداً أو مـمـزوجــاً مع الكـــاري .فقــد دلت
جتارب عـدّة علـى الفـئران أن الـكركم يقـلل من
بـيـتــا أميـلـويـــد بنـسبــة  50-43يف املئـة .أمـا
خالصــة الـثـــوم املعـتـق ،فـــإنه ميـنع تــراكـم
صـفيحـات الــدم ويقلل مـن اإللتهـابــات ومينع
تكــوين الـصفــائـح اليت تــرتسّب يف الـشــريــان
التاجي ،كما أنه يُـخفض تركيز هوموسيستني.

العــــثور على ساللة جديـــدة من اإليبوال يف السودان
تتجـه فرق مـن العلمـاء من
بلـدان خمـتلفــة إىل جنـوب
الـسودان بـعد ظهـور ساللة
جديـدة من فريوس اإليبوال
القــاتل هنـاك .فقـد متـكن
مـســؤولــون مـن منــظمــة
الصحـة العاملـية من اقـتفاء
أثر مرض شبيه باإليبوال يف
بلدة يامبيـو مبنطقة غرب
االستوائية جبنوب السودان.
وقـد تـأكـدت مخـس عشـرة

يـذكـر أن فـريوس اإليبـوال
صعب التشخيص يف مراحله
املبكـرة ألن بعض أعـراضه،
مـثل احلمـى وآالم املفـاصل،
تشبه اإلصابة باملالريا .غري
أن الـكثرييـن ممن يصـابـون
بالفـريوس يتطـور عنـدهم
املرض إىل نزيف داخلي ،وهو
العرض الذي ميـيز اإليبوال،
ودون املتــابعــة الـطـبيــة
املـنــاسـبــة تـصـري فــرص
املريض يف الشفاء ضئيلة.

حــــالــــة مـن اإلصــــابــــة
بـالفريوس الـذي قـد يـؤدي
للـوفـاة خـالل األسبــوعني
املـاضـيني ،يف الــوقت الـذي
راح أربعـة أشخـاص ضحيـة
املـرض .ويبقي األطباء على
أكثـر من مائـة شخص حتت
املالحظـة ،بـينمـا مت عـزل
أربعـة أشخاص يف مسـتشفى
يـامـبيــو ،ومن احملـتمل أن
يزداد عدد املصابني.

وقـــد شـكلـت مـنـظـمـــات
اإلغـاثة يف املنطقة جمموعة
للــتعــــامـل مع األزمــــة يف
حمــاولــة لــوقـف انتـشــار
املرض.
يـذكر أن آخـر انتشـار كبري
للمـرض وقع يف أوغندا قبل
عامني وأودى حبيـاة املئات.
ويـــأمل العـلمــاء أن يــؤدي
الـتحــرك الـســريع اآلن إىل
احليلـولـة دون وقـوع أزمـة
مماثلة يف جنوب السودان.

تقنية جديــــدة تكســـب الكتاب بعــــدا تفاعليا

قريـبا ستصـبح بعض الكتب الـيت نستمتع بـقراءتها
أكثـر تفاعال معنـا.فقد متكن بـاحثون يف نيـوزيلندا
مـن تطويـر طريقـة لعرض صـور ثابـتة ومتحـركة
عــاليــة التفــاصيل علـى صفحـات الكـتب وقـصص
األطفـال املـصــورة وأي كتـاب يـسـتخـدم الـرسـوم
التـوضيحية .ويشاهد القـارئ الصور الثالثية األبعاد
بواسطة جهـاز عرض حممول يف اليـد يراقب املوضع
الـذي ينظـر إليه القارئ.وبـضغطة زر واحـدة يغمر
جهـاز العـرض القـارئ يف عـامل افـرتاضي ميكـنه من
استكشاف موضوع الكتاب بشكل أعمق.

وقـام الــدكتـور مــارك بيلـينجهــورست وزمالؤه يف
خمترب تقنية واجهة االستخدام البشرية يف نيوزيلندا
بتطوير الكتاب ونظام القراءة.
ويـشبه جهـاز العـرض نظـارة متسك بـاليـد حيملـها
القـارئ أمام عـينيه أثنـاء تصفحه للـكتاب .ويـوجد
بني العـدستني جهاز تصوير حيدد املكان الذي ينظر
إليه القارئ يف الـكتاب .ويف ذات الوقت يقـوم برنامج
يف جهاز كمبيـوتر متصل جبهاز الـقراءة بالبحث عن
خصائص ممـيزة يف الصفحة للمسـاعدة يف حتديد ما
ينظـر إليـه القارئ.يف الـوقت نفـسه ،يعمل بـرنامج

علــى كمـبيـوتــر متـصل بـاجلهـاز علـى الـبحث يف
خصـائص الصفـحة من أجل املـساعـدة يف حتديـد ما
ينظـر إليه القـارئ ،عندهـا يقوم جهـاز الكمبيـوتر
بعـرض الصـور من ذات الـزاويـة اليت يـنظـر منهـا
القارئ.
وأعـد املخترب تتـابعات مـن الصور الـتوضيحـية اليت
تـغمــر القــارئ يف واقع افـرتاضي وتـسـاعــده علـى
استيعاب كتاب عن علم التشريح البشري  ،ففي أحد
أجـزاء الكتـاب قـد يـنظـر القـارئ إىل منـوذج ثالثي
األبعـاد للقلـب البشـري حيـث ميكننـا احلصـول على

بداية التجارب
لتطوير نوع من
اجلِل ملكافحة اإليدز
خيطط فريق من العلماء
الربيطانيني للقيام بتجارب عديدة
موسعة لتطوير نوعني من اجلل
املصمم خصيصا ملكافحة فريوس
نقص املناعة املكتسب (اتش آي يف)
لتجربتها يف أفريقيا كخطوة أوىل.
وقد يتمكن ماليني األشخاص يف
خمتلف أحناء العامل قريبا من
الوقاية من فريوس اإليدز بتناول
جرعات بسيطة من هذا اجلل.
ويقول اخلرباء إن حوالي  60نوعا من
اجلل املعروف باسم (ميكروبيسيد)
جيري تطويرها حاليا ،وقد مت إجراء
جتارب طبية على حنو  14نوعا منها.
ومن املتوقع أن تشارك  12ألف امرأة
يف التجارب اليت تستمر على مدار
ثالث سنوات واليت جترى يف جنوب
أفريقيا وزامبيا وتنزانيا وأوغندا
والكامريون .ويف حال كون النتائج
إجيابية فإن هذه املنتجات قد تباع يف
األسواق قبل نهاية هذا العقد.
ويقدر أحد اخلرباء أن هذا اجلل قد
ينقذ حياة أكثر من مليوني ونصف
مليون شخص يف غضون ثالثة أعوام
فقط.
وكان الدواء املسمى
(ميكروبيسيدس) قد طور من
خالل دراسة تدعمها احلكومة
أجراها جملس األحباث الطيب وكلية
لندن امللكية وميكن أن متنع انتقال
فريوس اإليدز خالل العملية
اجلنسية.
ان النساء اكثر عرضة لإلصابة
باإليدز ،حيث أن نسبة النساء الالتي
من املتحمل إصابتهن بالفريوس يف
جنوب الصحراء الكربى بأفريقيا
تفوق نسبة الرجال ب  % 20على
األرجح .
البد من األشارة إىل أنه حتى يف حالة
جناح (ميكروبيسيدس) يف العمل
فإنه ستظل هناك عقبات تتمثل يف
جعل هذا النوع من العالج رخيصا
وسهل احلصول عليه حبيث يتسنى
إعطاؤه للنساء الالتي حيتجن إليه
بشكل ملح.
يذكر أن حنو  40مليون شخصا يف
خمتلف أحناء العامل حيملون فريوس
اإليدز

أطباق املكسيك الطائرة:
هل كانت كرات نارية ؟
قال علماء ان جمموعة من األجسام
الغامضة اليت أحاطت بطائرة تابعة
لسالح اجلو املكسيكي وتسببت يف
حتذير طياريها وإثارة حالة ذعر من
أجسام طائرة جمهولة رمبا تكون
ظاهرة مناخية تعرف باسم
الصاعقة الكروية .وتوتر الطياران
أثناء طلعة استطالع عادية حني
كشف جهاز الرادار بالطائرة أجساما
غريبة تطري قرب طائرتهما وأظهرت
كامريا تعمل باألشعة حتت احلمراء 11
كتلة هلب ال ترى بالعني اجملردة حتوم
أو تندفع حنو طائرتهما.
ووزع سالح اجلو املكسيكي االسبوع
املاضي صورا التقطتها الكامريا اليت
تعمل باألشعة حتت احلمراء شوهدت
على نطاق واسع عرب التلفزيون.
ومع نشر وسائل االعالم املكسيكية
والدولية لصور هذه االجسام اعتربت
مواقع االجسام الطائرة اجملهولة على
االنرتنت القضية دليال حمتمال على
رؤية جديدة لوجود حياة ما أخرى
غري احلياة اليت نعرفها على كوكب
االرض .لكن باحث العلم النووي
خوليو هرييرا قال ان كرات اللهب قد
ال تكون شيئا غري صاعقة كروية
وهي ظاهرة مناخية نادرة احلدوث
على شكل كرة متوهجة محراء
يعتقد انها تتألف من غاز متأين
وتشاهد عادة قرب األرض أثناء وجود
عواصف رعدية.

منظور رؤية شـامل من بعد أو الدخول داخل القلب
لنصـبح جزءا من املـشهد ،اي ميكـننا بـضغطة زر أن
نعيـش جتربـة غامـرة يف واقع افرتاضـي ميكننـا من
السباحة داخله وأن نـرى وحنس كما لو كنا كرية دم
تتدفق عرب القلب.
وقـد مت بـالفـعل استخــدام نظـام الـرؤيـة والقـراءة
اجلديـد ،املسمـى الكتاب الـسحري ،يف بعـض املتاحف
واألمـاكن العامـة يف نيوزيلـندا.كما افـتتحت معارض
تـستخدم تقنيـة الكتاب السحـري يف متحف العلوم يف
اسرتاليا

