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Science

املدى العلمي

مشـــس الصيــــف قــــد تــــؤذي العينــــني
وجـد الباحـثون أن التعـرض الطويل ألشـعة الشـمس قد يـزيد من
خطـورة تطـور مرض يف الـعني يؤثـر على القـدرة البصـرية فـيما
بعد.
فـاألشخاص يف عمـر املراهقـة والثالثينيـات واألربعينيـات ،والذين
ميـضون وقـتا طـويال حتت أشعـة مشس فـصل الصـيف ،تتضـاعف
لــديهم احـتمـاالت اإلصـابــة بنـمط بـاكــر من اعـتالل “اللـطخـة
التنكـسي” ،الذي عادة يـكون مرتبـطا بالـتقدم بالعـمر ،عن غريهم
ممن يتقون مشاكل الـتعرض للشمس .على أية حال تقرتح الدراسة
أيضا أن الوسائل الوقائية مثل القبعة والنظارات الشمسية ،ميكن أن
يقلل بعضا من تلك املخاطر اإلضافية املتعلقة بالشمس.
ويعترب اعـتالل “اللطـخة الـتنكـسي” املـرتبط بـالعمـر هو الـسبب

.

فريوس "يسخر"
لقتل اخلاليا
السرطانية
يعتقد بعض العلماء ان
بامكانهم القضاء على
السرطان باستخدام رغبة
خالياه بالبقاء حية.
وقد طور علماء بريطانيون يف
مركز أحباث السرطان نوعا من
الفريوسات يستطيع مهامجة
اخلاليا السرطانية بينما
يتجنب اخلاليا السليمة.
ومن املعروف ان اخلاليا
السليمة تنغلق على نفسها
حني حياول فريوس ما
مهامجتها وذلك من أجل منع
انتشاره ،ولكن اخلاليا
السرطانية ال تتحلى بهذه
امليزة.
وقد نشرت نتيجة األحباث
املذكورة يف يف اجمللة العلمية
املسماة Molecular
Therapy
وتهاجم الفريوسات اجلسم
عادة بالتسلل اىل اخلاليا
والسيطرة عليها .ان قدرة
الفريوسات على التسلل اىل
اخلاليا جتعلها أداة ناجعة يف
مكافحة السرطان.
وتبقى املهمة الصعبة هي
كيفية احليلولة دون اصابة
اخلاليا السليمة بالفريوس.
وقد استطاع الربوفيسور نك
ليموان وزمالؤه يف معهد امللكة
ماريا الطيب ابتكار فريوس
معدل يالئم هذا الغرض ،فهو
يفتقر اىل اجلني الذي يستعمل
للتخفي ومينحه القدرة على
التسلل اىل اخلاليا.
بهذا الشكل تستطيع اخلاليا أن
تالحظ كونها تتعرض للهجوم
من قبل الفريوس وعندها تقدم
على االنتحار ،وبالتالي حتول
دون أن يتمكن الفريوس من
مهامجة خاليا أخرى.
أما اخلاليا السرطانية فلها
طبيعة أخرى ،فهي ال تقدم
على االنتحار بأي حال من
األحوال  ،مما ميكن الفريوس من
االنتشار داخل اخلاليا
السرطانية ونسيج خاليا
الورم.
وحني أجرى فريق الباحثني
جتاربه يف املخترب وجدوا أن
الفريوس بقي يف األنسجة
السرطانية ولكنه مل يستطع
البقاء يف األنسجة السليمة.
هذه التجارب متهد الطريقة
أمام طريقة يف غاية االنتقائية
لعالج السرطان.
ويف اخلطوة القادمة سيتمم
إضافة جني سام يف الفريوس من
أجل تسميم خاليا السرطان.
ويعتقد الباحثون أن عددا
قليال من الفريوسات سيكون
ضروريا وذلك الن اخلاليا
السرطانية نفسها ستقوم
بإنتاج املزيد من الفريوسات.
وقال بروفيسور ليموان رئيس
فريق الباحثني” ان الشيء
العظيم هنا ان اخلاليا
السرطانية تقوم باجلزء األكرب
من العمل”.
وهذا سيجعل من املمكن حقن
الفريوس يف الدورة الدموية
للمريض وليس كما يف حال
طرق العالج األخرى حيث يتم
استهداف االنسجة السرطانية
بشكل مباشر.

الـرئيـسي لفقـدان الـبصـر يف األشخـاص املتقـدمني بـالعمـر ،ومن
املؤسف أنه ال يتوفر عالج هلذا النوع من اإلصابات.
ويـؤدي هذا املـرض حلدوث تـنمي وعـائي دمـوي غري طبـيعي مع
ترسبـات قامتة عـلى الشبكيـة ،كما أنها تـؤدي لزيادة كميـة الصباغ
املتوضع على الشبكية.
والـسـبب احلقـيقي هلـذا املـرض جمهــول ،لكن قـد يكـون للعـوامل
الوراثية والبيئية دورا يف حدوثه.
مشس الشتاء أقل أذية للعني
وتـضمنت الدراسـة البحث يف املشاركـة بني التعرض ألشعـة الشمس
واحتـماالت حدوث تلك اإلصابـة لدى عدد كبري مـن البالغني الذين
تراوحت أعمارهم مابني  86-43عاما.

وجـاءت النتائج لتشري إىل أن األشخاص الذين أمضوا أكثر من مخسة
أيـام حتت أشعـة مشس الصـيف القويـة سواء كـانوا مـراهقني ،أم يف
العشرينيات والثالثينيات وحتى بعد األربعني من العمر كانوا أكثر
عرضة لإلصـابة باعتالل اللطـخة مقارنة مع آخـرين مل يتعرضوا
للشمس أكثر من ساعتني يف اليوم خالل نفس الفرتة.
كما أنهم كانوا أكـثر قابلية لتـشكيل املادة الصباغيـة على الشبكية،
إال أنه ظهــر يف تلك الـدراسـة أن اسـتعمـال الـقبعـات والـنظـارات
الشمسية الواقية لنصف الوقت على األقل يقلل من احتماالت تشكل
الرتسبات على الشبكية بنسبة مخسني باملائة.
ومل يثبـت وجود أي صلة بني التعـرض لألشعة مافـوق البنفسجية
الصادرة عن مشس فصل الشتاء وبني حدوث تلك اإلصابات.

حل شفرة اإلشارات الدماغية املسؤولة عن احلركة
ترمجة فاروق السعد
اقرتب مـوضوع األجهـزة اليت ميكـن السيـطرة
علـيها ذهنيا خـطوة حنو احلقيقـة .فقد مرن
البـاحثون القـردة على “التفكري” مبـؤشر على
شـاشة الكـومبيوتـر للكشف عن أشـيائهم اليت
يفضلـونها وعن أهدافهم.ويـأمل الباحثون إىل
أن تقــود التـكنـولــوجيـا إىل اخـرتاع أجهـزة
تعـرض أفكـار املـشلـولـني غري القـادرين علـى
االتـصال بـواسطـة الكالم أو اإلشـارات .وميكن
أن تسـاعد أيضا يف تطويـر األطراف الصناعية
و الـروبـوتـات الـيت تعمل بــواسطـة الـدمـاغ
حصـرا .وخالل الـسنـوات املـنصـرمـة ،طـور
البـاحثـون رقـائق تـشخص إشـارات احلـركـة
الصادرة من الدماغ وحتوهلا إىل فعل.
مت تـزويـد القـردة بـأجهـزة وتـدريبهـا علـى
حتريك املـؤشرات علـى الشـاشات .تقـوم هذه
األجهزة برتمجة اإلشـارات الصادرة من حمرك
قشرة الدماغ ،وهي املنطقة اليت تدير احلركة
الـفيــزيــاويــة .ولـكن (رجيــارد انــدرســون)

وزمالئه من معهد كالفورنيا للتكنولوجيا قد
فـســروا اآلن إشــارات صــادرة مـن منـطقــة
خمـتلفـة ،قـشـرة جـدار اجلهـة اخلـلفيــة من
الـدماغ ،اليت تسـاعدنا علـى ختطيط أفعـالنا.
وقــد نشـرت دراسـتهم يف جملـة علـوم .يقـول
انـدرسن أن االخـتالف هو كـالفرق بـني “أريد
أن أحـرك يدي ميينا” و“أريد أن اصل إىل املاء”.
ميـكن أن تـسـتخــدم األجهــزة اليت تــوضع يف
قـشرة جـدار اجلهة اخللـفية للـدماغ ،نظـريا،
للكشف عن نـوايا ورغبات الـناس .عرض على
ثالثـة قـرود ،كـان قـد زرع يف قـشـرة جـدار
اجلهــة اخللـفيــة ألدمغـتهـا أسـالك ،وميـضـا
ضـوئيا على شـاشة الكومـبيوتر .وبـعد حلظة
من التخـطيط ،قـدم للحيـوانات الـيت المست
البقعــة املضـيئـة ،ولـيمـة من عـصري فـواكه
كـمكــافئــة .سجل فــريق انـدرسـن النـشـاط
الــطبـيعـي للقــرد خالل مــرحلــة الـتفـكري
وشخص إشـارات معـينـة مـتعلقـة بـاحلـركـة

املـخطط هلـا .ومن ثم اسـتخدمـوا “لوغـارثم”
قـوي لتـشخيـص هذه اإلشـارات وترمجـتها إىل
حركـة مؤشر على الشاشة .وخالل يوم واحد،
تعلم القـردة بـان الـتفكري بـاخلطـة قـد انتج
مكـافئة ،وعـندما المـس املؤشر بقعـة الضوء،
وكوفـئ عن مالمسة شاشة الكـومبيوتر .عدل
الفــريق املهمـة بـإدخـال أنــواع متعــددة من
اهلدايا ،حجـما وعددا .وجـد الباحثـون بأنهم
قادرون عـلى الـتكهن مبـا سيحـصل عليه كل
قـرد مقــابل تفكريه حـول املهمـة .قـال جـون
دونكـو رئيس معهـد التحكم والسـربانية يف ما
سـاسـوشـيت ،الــذي يطـور تقـنيـة مـشـابهـة
لالستخدامات البشـرية" أنها لدراسة مثرية،
فهم يعـرفـون مـا سـيفعله القـرد قبل وقـوع
احلـدث” .حصل معهـد التحكـم السربانـي على
مـوافقـة إدارة مــؤسسـة الغـذاء والـدواء علـى
زراعة رقـائق يف منـطقة القـشرة الـدماغـية
خلمـسـة مـرضـى مـشلـولي األطـراف األربعـة

لتـمكينهم مـن السيطـرة على الفـارة(املاوس)
وعلى دخـول الكومبيـوتر .ستكـون الدراسات
متوفرة خالل العام القادم .رمبا يكون لزراعة
رقائق يف القشـرة الدماغـية تأثريات جـانبية
غري متوقعة كما حيـذر دونوكز حيث يقول"
لنـفرتض انك خـططـت ملصـافحـة مـديـرك،
ولكنك فكـرت لوهلـة بصفعه يف الـوجه ،فان
الـصفعـة قـد تـتم" .يـعتقـد انــدرسن بـان
التـدريب ميكن أن يـستبعـد كل ردود األفـعال
غري املرغوب فيهـا .وان فكرة الدمـاغ-الرقائق
ميكن أن تـزرع يف الكثري من مـناطق الـدماغ ،
لـتنـسـيق األفعــال املخـطـط هلــا مع ايعـازات
احلـركة .ولكن هـناك الكثري مـن العقبات اليت
يـنبغـي التغلـب عليهـا كي تـصبح اجلـراحـة
الرتقـيعيــة للجهـاز الـعصـيب حقيقــة .تعمل
الـرقــائق احلــاليـة ملــدة سنـة ومـربـوطـة
بالكومبـيوتر بواسطة أسالك .سيتطلب األمر
أن يكون اجليل اجلديد أطول عمرا والسلكي.

مثل جميع الكائنات احلية االخرى ،ميتلك النبات وسائله ا لدفاعية
اخلاصة التي متكنه من البقاء ،ولكن من كان يعلم بان الطرائق التي يحمي
بها النبات نفسه تصلح ان تكون وسائل عالجية حتمي االنسان كذلك!

هورمونــــــات فــــول الصويـــــا
يعـترب فول الصـويا من االغـذية الرئـيسة
للشعـوب االسيـوية وخـصوصـا يف الصني
واليـابـان ،ويــرتبـط تنـاول هـذا الغـذاء
بــالعــديــد من احلــاالت الـصـحيــة مـثل
اخنفاض معدالت االصابـة بامراض القلب
وبعض انواع السرطان.
فقـــد اظهــرت االحـصــائـيــات االخـرية
اخنفـــاض كـبـري يف معـــدالت االصـــابـــة
بسـرطان الـثدي والـرحم يف الـعديـد من
الـدول االسيويـة اليت يشكـل فول الصـويا
غـذاءهـا الـرئيـس بيـنمـا تـزداد نـسبـة
االصابـة بهذه االمراض يف الـدول الغربية
اليت تعتمد انظمة غذائية خمتلفة تتميز
بارتفاع نسبة الـدهون واللحوم فيها .وقد
فسر تاثري فول الصويا على هذا النوع من
السرطـانات بـاحتوائه علـى مواد مـعينة
ميـكنهـا ان تـؤثـر بـصــورة مبـاشـرة يف
االضطرابات اهلرمونية اليت غالبا ما تكون
سببا يف نشوء سرطان الثدي والرحم.
ومما اكـد هذا التفسري تسـبب فول الصويا
لبعض انواع احلـيوانات الـيت تقتات عليه
بالعقـم .ويعتقد العلمـاء ان النبات ميتلك
القدرة علـى تصنـيع مركبـات كيميـائية
معـينة يستخـدمها كوسيلـة دفاعية تقلل
من عـدد احليـوانـات الـيت تتغــذى عليه
وبــذلك تــزداد فــرصــة يف الـبقــاء وقــد
اجـريت احباث كثرية اظهـرت فعليا وجود
مركبات كيـميائية معينـة يف فول الصويا
اطلق عـليه اسم (االيـزوفالفـونـات Iso-
 )flavonesتـتــشـــابه يف تـــركـيـبهـــا
الكـيميـائي اىل حــد كبري مع اهلـرمـونـات
الـسرتويـديـة االنثـويـة يف االنسـان واليت
تـسمـى االسرتوجيـنات (،)Estrogens
وبـسبب هذا التشـابه الرتكييب صار يطلق
احيـانـا علـى االيـزوفالفـونــات اصطالح
(االسـرتوجينــات النبـاتيـة Phytoes-
.)trogens
كــان ملـثل هــذا الـتــشـــابه يف الـرتكـيـب
الكيميائي بني اهلرمونات النباتية يف فول
الصـويا واهلـرمونـات االسرتوجينيـة لدى
االنسـان تـاثـريه املميـز يف استخـدام هـذه

املركبات حتديدا او فول الصويا ومشتقاته
امجـاال كـوسيلـة عالجيــة للحمـايـة من
االصابة بسرطانات الثدي والرحم.
فاهلـرمونات االسرتوجـينية هي املـسؤولة
عن ظهــور الصفـات اجلنـسيـة اخلـاصـة
باالنـاث ،مثل تـنظيـم منو الـثدي وادرار
احللـيب بـاالضـافــة اىل تنـظـيم الـدورة
الشهـرية ،وهي املسؤولة عن تضخم الثدي
ومنـو املبيـض واالعضـاء التنـاسليـة لدى
االناث عند سن البـلوغ ،وكذلك تقوم هذه
اهلرمـونات بزيادة امتصاص املاء واالمالح
وتـنظيـم تقلصـات عضالت الـرحم قبل
نزول الطمث.
وهلذه اهلـرمونـات عالقة وطيـدة حبدوث
سرطـان الثـدي وتضـخم بطـانة الـرحم
احلـميــد واخلبـيث ،حيــدث ذلك عنـدمـا
يكـــون هـنـــاك اعـتالل يف افـــراز هـــذه
اهلـرمونـات فريتـفع مستـواها بـشكل غري
طبيعي مما يـؤدي اىل اختالل يف الوظائف
اليت تـؤديهــا وخصـوصـا ضـمن انـسجـة
الثدي والـرحم ،باالضافة اىل اماكن اخرى
يف اجلسم.
فـاهلـرمـونـات االسرتوجـينيـة كـي تعمل
ينـبغي هلـا ان تــرتبـط مع مــستـقبالت
خــاصــة بهــا فقـط وهــذه املـسـتقـبالت
تتـواجد ضمن االنـسجة اليت تعـمل عليها
اهلـرمـونـات االسـرتوجيـنيــة .ان صفـة
االرتبـاط هـذه هـي النـقطـة االهـم اليت
تفـسر طـريقـة عمل االيـزوفالفـونات او
اهلـرمـونــات النبـاتيـة املـوجـودة يف فـول
الصـويـا علـى احلمـايـة مـن اضطـرابـات
اهلرمـونات االسرتوجـينية .فـاملستقبالت
تـرتـبط مع اهلـرمـون استنـادا اىل الـشكل
الرتكـييب للهرمـون بطريقـة تشبه القفل
واملفتـاح .بهــذه الطـريقـة ال ميـكن الي
هـرمـون اخــر ال يتـشــابه تـركـيبــا مع
االسـرتوجني ان يــرتبـط بـاملــستـقبالت
االسرتوجينية .وحيث ان االيزوفالفونات
تـشـبه مـن حيـث الرتكـيب هـرمـونـات
االسرتوجني فيـمكنها عنـد ذلك االرتباط
مع املسـتقبالت االسرتوجيـنية ومنـافسة
اهلرمونات الـطبيعية ومنعـها من ترمجة

معلومـــات اضافيـــة عـن نظـــام التشغيـــل (وينـــدوز)
حذف املستندات بصورة اوتوماتيكية
لعمل ذلك قم بانشاء ملف تسميه Clearbat
وتكتب به السطر التالي:
Movec\:windows\recent\*.*c:\recyc
led

اوال .اكتب هذا امللف يف اول سطر من ملف
 Autoexec.batوبذلك سيقوم حبذف
املستندات فور تشغيل اجلهاز.
ثانيا .اعمل اختصار هلذا امللف على سطح

املكتب ،وتستطيع حذف املستندات متى
رغبت بذلك بالنقر على هذه االيقونة.
اوامر مهمة
االمر  winipcfgملعرفة  ipاخلاص بك.
االمــر  regeditلفـتح شــاشــة الــرجيــسرتي
للويندوز.
االمر  Commandلفتح نافذة الدوس.
االمــــــر  scandiskاو  scandskwلـفحـــص
القرص الصلب.

االمــر  defragلـرتتيـب معلــومــات القــرص
الصلب.
االمر  tempللوصول لفايالت النت املؤقتة.
االمر  dxdiagملعرفة كل مواصفات جهازك.
االمر  pbrushلتشغيل برنامج الرسام.
االمر  cdplayerلتـشغيل برنـامج السي دي
بلري.
االمر  syseditلفتح حمرر تكوين النظام.
االمـر  packagerالستعـراض برنـامج تغيري

االيقونات.

ناصر عطية

االمر  sfcالرجاع ملفات dll
االمر  icwscrptلنسخ ملفات . dll
االمر  mobsyncلفتح بـرنامج مهم

بقلم حممد صايل

تـاثرياتها السلبية فـيما لو حدث اضطراب
يف مستوى افرازها.
مـن هنـا ظهـرت اهـميـة فــول الصـويـا
واالغذيـة املنتجـة منه يف عالج سـرطان
الثدي وتضخم الرحم باالضافة اىل تقليل
املـشاكل اليت تـصاحب فرتة نـزول الطمث
من تقـلصـات يف عـضالت الـرحم وتـورم
الثدي.
وحتـتوي حبوب فول الصـويا على مادتني
تـعتـربان االكثــر فعـــاليـــة بني بـقيــة
االيـــزوفالفــونــات وهـمــا اجلـنــسـتـني
) )Genesteinوهـو يـوجـد يف قـشـرة
احلبوب ،او الديدزين ( )Daidzinوالذي
يـوجــد يف اللب ،متـتلك هـاتـان املـادتـان
حـــوالـي  0.2بـــاملـئـــة مـن فعـــالـيـــة
االسرتوجـني مما يـدل على تـاثري كبري يف
الفـعاليـات احليويـة يف اجلسم اذ متـتلكان
قـدرة فائقـة على االرتـباط مبـستقبالت
خاليــا الثــدي ومـنع حــدوث ســرطــان
الثدي.
ويبلغ مـقدار مـا حتتـويه املـئة غـرام من
حـبوب فـول الصـويا حـوالي  120ملغم
من (االيزوفالفونات) .لـو اعتربنا ان فول
الصـويا هـو املصدر الـوحيد الـذي حنصل
منه علـى االيزوفـالفونـات (توجـد هذه
املـركبــات ايضـا يف العـديــد من الفـواكه
واخلـضر واحلبوب) فـسنكون حبـاجة ملا ال
يقل عن اخلمسة وثالثني غرام من طحني
فول الصويا او احد منتجاته االخرى.
وال تـنحـصـر اهـميـة فـول الـصـويـا يف
اخلـدمات العـالجية الـيت يقدمهـا للنـساء
فقـط ،اذ متتلك هـذه املـادة فـوائـد مجـة
اخـرى ،منهـا منع تكــوين حصـى املـرارة
وزيـــادة اسـتـقالب الـــدهـــون وتـقلـيل
كــوليــسرتول الـدم وزيــادة كفــاءة عمل
الكليـة وحتفيز منـو العظام ومـنع اكسدة
الـدهـون وبـالتـالي الـوقـايـة من امـراض
القـلب ،بــاالضــافــة اىل تـــدعيـم اجلهــاز
املنــاعي واحلمـايـة من االصـابـة بـتنخـر
الـعظـام وداء الـسكـري وابـيضـاض الـدم
(اللوكيميا).

لتنزيل
صفحـات الـنت وتـصفحهـا خـارج الـنت فـيمـا
بعد.
االمر  cliconfgللمساعدة يف شبكة االتصال.
االمـــر  ftpلفـتح file transfer protocol
بروتوكول نقل امللفات.

اكتشاف اصغر
مسكة
يف العامل
اكتشف علماء يف الواليات
املتحدة الول مرة اصغر
واخف حيوان فقاري على
االطالق .ويبلغ طول
السمكة الصغرية اليت يطلق
عليها (صغري مسك الستاوت)
سبعة مليمرتات اي اقل من
ربع بوصة .وتعيش هذه
السمكة يف احلاجز املرجاني
العظيم يف اسرتاليا وانتزعت
لقب (اصغر حيوان فقاري)
يف العامل من مسكة القوبيون
(جوبي) الصغرية .ووصفت
السمكة الصغرية اليت ال يزيد
عرضها على عرض القلم يف
املتحف االسرتالي لالرقام
القياسية.
وكان اول نوع من املخلوقات
الصغرية ويطلق عليه
(شيندلريا برفيبينجويس)
قد مت العثور عليــــــه يف
عام  1979عن طريق جيف
ليس من املتحف االسرتالي
خالل رحلة ميدانية يف
منطقة جزيرة ليزارد عند
احلاجز املرجاني العظيم.
لكن هذه السمكة مل ختضع
للدراسة بشكل مناسب
العوام حتى توىل معهد
(سكريبس) لعلوم احمليطات
يف كاليفورنيا بالواليات
املتحدة ومركز مصائد
اجلنوب الغربي للعلوم يف
الجوال بالواليات املتحدة
املهمة.
ومل يعثر اال على ستة من
امساك هذا النوع فقط.
ويبدو ان االناث اليت يبلغ
طوهلا  8.4مليمرت اكرب حجما
من الذكور اليت يصل طوهلا
احيانا اىل سبعة مليمرتات
ويصفها العلماء بانها
حتتفظ بكثري من اخلصائص
اليت تكون عليها عند الصغر
حتى عندما تكرب .واختذت
هذه السمكة امسها الذي
يعين انها تتسم بالبدانة،
بسبب مالحمها الصغرية
وبدانتها مقارنة باالنواع
االخرى من صغار االمساك.
ويتوافق صغر حجمها مع
فرتة حياتها القصرية اليت
تبلغ حنو شهرين .وقد يكون
التغري السريع يف صاحل
السمكة بالفعل ويتيح هلا
التواؤم مع عامل يتغري
بسرعة.
من املثري ان هذه احليوانات
متر بعدة اجيال يف العام مما
يوضح انها ميكن ان تتطور
بسرعة ايضا  ،وهي تعيش
يف بيئة خاصة ميكن ان
تهددها ظاهرة االحتباس
احلراري لكن رمبا يكون
لديها القدرة على التطور
بسرعة كما تتطور بيئتها.
وقال امني متحف سكريبس
للفقاريات البحرية ان هذا
االكتشاف يعد دليال جديدا
على ان العلماء مل يستكملوا
بعد صورة احليوانات
البحرية.

