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Science

املدى العلمي

هــل اكتــشـاف احلـــب فـــي خـريـــف العمــــر ممكـــــن؟؟
لـم يعــد االبـنــاء مــوجــوديـن بــاملـنــزل وأحـيل الــزوج
لل ــتقـ ـ ــاعـ ـ ــد م ــن الع ـمـل وفج ـ ـ ــأة يجـ ـ ــد االب واالم
نفـسيهما وحيـدين بل يجد كل منـهما نفسـه غريبا
عن االخر.
تق ــول أوال ران هـيـب ــر الـتــي ألفـت كـت ــاب ــا عـن ه ــذا
املوضوع "على مدار السنني يـولي الزوجان اهتماما
كبيرا بالعـمل الوظيفي واالبناء وإقـامة منزل .وقد
مـارس كل منهما هوايته أما االن فلم يعد هناك ما
يقوله أحدهما لالخر".
وتقول الطبيبة أجنـيلينا بورجيس إن شعور كل من
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دواء قد يساعد
يف القضاء
عىل املالريا
قام العلماء بتطوير عقار
جديد يقولون إنه قد
يحدث حتوال كبيرا يف
احلرب ضد مرض املالريا.
والعقار اجلديد هو نسخة
كيميائية مصنعة من
عشب األرتيميسينني ،وهو
عشب يستخدمه األطباء
التقليديون يف الصني
منذ قرون طويلة.
والعقاقير املشتقة من
األرتيميسينني موجودة
بالفعل ،ولكنها تتكلف
كثيرا لصنعها.
ولكن الباحثني يقولون
إنهم جنحوا يف صنع عقار
معمليا ،يعطي نفس
األثر ،ويتكلف أقل بكثير
من األرتيميسينني.
ويتسبب مرض املالريا
الذي ينتشر عن طريق
البعوض يف موت ما يقرب
من مليون شخص حول
العالم سنويا ،معظمهم
من األطفال.
وكانت منظمة الصحة
العاملية قد حددت لنفسها
هدفا بضرورة تقليص
عدد الوفيات نتيجة ملرض
املالريا إلى النصف
بحلول عام  2010وتعتبر
العقاقير التي تعتمد على
األرتيميسينني من أفضل
العالجات ملرض املالريا،
غير أن ارتفاع ثمنها
يجعلها بعيدة املنال عن
ماليني املرضى يف الدول
الفقيرة حيث يحتاجونها
بشدة.
إن صنع هذا النوع من
األدوية صعب ومكلف،
نظرا ألن العشب يستغرق
ثمانية عشر شهرا لكي
ينمو ،ثم بعد ذلك تتم
عملية استخراج الدواء
منه .
ورمبا يؤدي صنع دواء
كيميائي معمليا يعالج
املالريا ويتكلف أقل بكثير
من األرتيميسينني إلى
إحداث ثورة يف مجال
احلرب على مرض املالريا.
وكان العلماء قد أنهوا
مؤخرا التجارب املعملية،
والتجارب على حيوانات
اخملتبرات لعقارهم
اجلديد ،الذي أطلقوا
عليه اسم "أو زي" ،وهم
يعملون اآلن على جتربته
على البشر للحكم على
مدى فاعليته.
وقال العلماء الذين
يعملون على تطوير هذا
العقار اجلديد :هذا
الدواء قد يكون أعظم
إجناز يف مجال عالج
املالريا يف جيلنا ،ورمبا
يصبح أجنح عالج ملرض
املالريا.
غير أن بعض العلماء
اآلخرين عبروا عن قلقهم
بهذا الشأن ،فقد أظهر
مرض املالريا قدرة
ملحوظة على التحول
والتطور بحيث يصبح
أكثر قدرة على مقاومة
األدوية التي تستخدم يف
عالجه ،وهو ما ميكن أن
يحدث مع عقار "أو زي".

الـشـريـكني بــاالغتــراب عن االخــر ال يعنـي تلقــائيـا
انتهاء الزواج.
وقالت إن "الوظيفة وتربية االبناء يستنفدان جزءا
كبيرا من الطاقة التي تغيب عن الشراكة الزوجية.
لكن إذا مت من جـديد تـوجيه مـزيد مـن الوقـت إلى
ال ـشــراكــة ف ــإنه ــا ميكـن أن تــزدهــر مــرة أخ ــرى لكـن
استعادة العالقة احلميمة ليست باالمر السهل".
وتقـ ـ ــول اخـ ـصـ ـ ــائ ـيـ ـ ــة الـعالج ال ــنف ـ ـســي مـ ـ ــون ـيـكـ ـ ــا
هوسـيرمـان من مـركز االرشـاد االسري يف بـرلني إن
ال ــرج ــال والـن ـس ــاء ل ــديهـم مـن حـيـث املـبـ ــدأ أفك ــار

مختلفة عن التواصل.
وقــالـت أوال ران هـيـبــر "املــرأة تــريــد الـتحــدث عـمــا
جرى خالل الـيوم .أمـا الرجـال فيمـيلون إلـى إنهاء
مـثل ه ــذا احل ــديـث .ويف مـ ــرحلـ ــة معـيـن ــة يـتـ ــوقف
الـ ــزوجـ ــان عـن الــتحـ ــادث أو يــتحـ ــدثـ ــان فقــط عـن
االعـمــال الــروتـيـنـيــة الـيــومـيــة مـثل امل ـش ــاكل الـتـي
تـ ـ ــواجـه االطفـ ـ ــال يف املـ ـ ــدرسـ ـ ــة أو عــن دعـ ـ ــوة مــن
صديق".
وت ــوصـي هـيـب ــر ال ــزوجـني ع ــادة بـتغـيـي ــر امل ــوض ــوع.
وميـكن على سبـيل املثال التـطرق إلى شـيء ما قرأه

أحدهما يف صحيفة.
ومن خالل احلـوار فقط تـنشـأ اهتمـامـات مـشتـركـة
بـني الــزوجـني .وتقــول ران هــوبـيــر وطـبـيـب ــة العالج
الـنفــسي بــورجيــس " مثــال ذلك أن يجـد الـزوجـان
هـوايـة ميكـنهمـا االستـمتـاع بهـا معـا .بيـد أن إعـادة
اكتشاف عالقة يستغرق وقتا".
وأض ــافت أنـه حتــى بعــد مــرور  25عــام ــا من الــزواج
فإن العالقة تكون مازالـت بحاجة إلى جهد .وتقول
"حـدد موعـدا مع شريـكك .استمع بـاهتـمام إلـى ما
يقوله .استمر يف احلديث عن مشاعرك".

أصـبح ب ــإمك ــان الكـثيــر مـن األشخــاص
ال ــذيـن يع ــان ــون مـن احل ـس ــاسـي ــة عـن ــد
دخـ ـ ــول فـ ــصل الـ ـ ــرب ــيع ف ـي ـم ـ ـ ــا يعـ ـ ــرف
بـتف ــاعالت حـم ــى القــش الـتخلـص مـن
ه ــذه احل ــال ــة ب ــالـعالج اجل ــدي ــد ال ــذي
يعـتـمـ ــد علـ ــى تقـنـيـ ــة الـ ــوخـ ــز بـ ــاإلبـ ــر
الصينية القدمية.
وأظهــر الـبحـث اجلــديــد الــذي ن ـش ــرته
مـجلـ ــة "احلـ ـسـ ــاسـيـ ــة" أن هـ ــذا الـعالج
ال ـ ـصـ ـيـ ـن ــي الـقـ ـ ـ ــدمي يـخـفـف أعـ ـ ـ ــراض
احلساسية الربيعية التي تشمل سيالن
األنـف وح ـكـ ـ ـ ـ ــة الـع ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون وتـه ـ ـيـجـهـ ـ ـ ـ ــا
واالحــتقـ ــان وغـيـ ــرهـ ــا ب ـصـ ــورة كـبـيـ ــرة
ومدهشة.
ووجــد الـبــاحـثــون أن اسـتخ ــدام تقـنـيــة
الوخز باإلبر مع طب األعشاب الشعبي
الـصـيـنـي ضــاعف عــدد املــرضــى الــذيـن
شه ـ ــدوا حت ـ ـس ـنـ ـ ــا مل ـم ـ ــوسـ ـ ــا مق ـ ــارن ـ ــة
باجملموعة التي لم تعط العالج.
ويعـ ــانـي هـ ــذه احلـ ــالـ ــة املـ ــزعجـ ــة الـتـي
تتـراوح أعـراضهـا مـن سيالن بـسـيط يف
األنف إلــى مضـاعفـات شـديــدة كنـوبـات
ربـو وأزمـات صـدريـة حــادة أكثــر من 13

ملـي ــون شخـص يف بــريـطــانـيــا وحــدهــا
ح ـيــث ي ـ ـص ـ ـ ــاب واح ـ ـ ــد مــن كـل أربـع ـ ـ ــة
أشخاص بحسـاسية شديدة نحو حبوب
اللقـاح الـتي تـنتـشـر يف الهـواء يف أوائل
فـصل الــربـيع وغ ــالبــا مــا تـسـتمــر هــذه
احلالـة ألكثر من شهر واحد ثم تتحول
إلـ ــى حـ ـسـ ــاسـيـ ــة نحـ ــو حـبـ ــوب الـلقـ ــاح
امل ـنـ ـطـلق ـ ــة إل ـ ــى اجل ـ ــو مــن األع ـ ـش ـ ــاب
واحلـشــائــش مع نهــايــة الــربـيع وبــدايــة
الصيف.
ويلجـأ هـؤالء املـرضــى لتعـاطي األدويـة
امل ـضـ ــادة لـلهـيـ ـسـتـ ــامـني واحلـ ـسـ ــاسـيـ ــة
كقـ ـط ـ ـ ــرات الع ـي ـ ـ ــون واألنف ل ـتـخف ــيف
األعــراض إال أن ه ــذه العقــاقـيــر تــؤثــر
سلـبيــا علـى نـشـاط الـشخـص ويقـظـته
وحـي ــاتـه العـملـي ــة واالجـتـم ــاعـي ــة ل ــذا
ألقـت الـبحــوث اجلــديــدة الـض ــوء علــى
الـعالج ــات الـبـ ــديل ــة ك ــال ــوخ ــز ب ــاإلب ــر
ودراس ـ ــة دورهـ ـ ــا يف عالج احل ـ ـس ـ ــاس ـي ـ ــة
والـ ـ ــوقـ ـ ــايـ ـ ــة م ــنهـ ـ ــا ح ـي ــث يع ــتقـ ـ ــد أن
فعـاليتها يف العالج نـاجتة عن أهـميتها
يف إعادة توازن الطاقة يف اجلسم.
وأوضح اخل ـب ـ ــراء األمل ـ ــان أن الــتق ـن ـي ـ ــة

االنسولني عن

امل ــذك ــورة تـتـمـثل يف غ ــرس اب ــر صغـي ــرة
ومعقمـة يف نقاط معـينة تعـرف بنقاط
ال ـ ــوخـ ـ ــز علـ ـ ــى اجللـ ـ ــد بهـ ـ ــدف حتقــيق
التـوازن يف تدفق الطـاقة احليـوية التي
تعـرف بـاسـم "كي" مـشيــرين إلـى وجـود
أكثــر مـن  300نقـطــة للــوخــز تـسـتخــدم
حسب نوع املرض أو املشكلة الصحية.
وللـبحـث يف فعــالـي ــة تقـنـيــة الــوخــز يف
مع ـ ــاجل ـ ــة م ـ ــرض ـ ــى احلـ ـس ـ ــاس ـي ـ ــة ق ـ ــام
ال ـبـ ـ ــاح ـثـ ـ ــون يف ج ـ ـ ــامعـ ـ ــة ايـ ـ ــرالجنــني
بـنــورميـبـيــرغ واملــركــز الـطـبـي بج ــامعــة
ش ــارتـي بـب ــرلـني مبـت ــابع ــة  52م ــريـض ــا
ت ــراوحـت أعـم ــارهـم بـني  58 - 20ع ــام ــا
خضع نصفهم لبرنامج عالجي بالوخز
بـاإلبر مع عالج عـشبي يـوميـا ملدة سـتة
أس ــابـيع بـيـنـم ــا خــضع الـنــصف اآلخ ــر
لعالج عاد.
والحـ ــظ ه ـ ـ ــؤالء أن  85يف امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة م ــن
ال ـ ـ ــذيــن خ ـ ـضـع ـ ـ ــوا لـلـعـالج ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوخ ـ ـ ــز
واألعـ ـشـ ــاب شهـ ــدوا حتـ ـسـنـ ــا كـبـيـ ــرا يف
الـن ـش ــاط واحلـي ــوي ــة وأع ــراض امل ــرض
مقـ ـ ـ ــابل  40يف امل ـ ـ ــائ ـ ـ ــة يف اجمل ـم ـ ـ ــوع ـ ـ ــة
األخرى.

اطفال احلاضنات وخطر االمراض الصدرية
كشف بحث بريطاني أن األطفال
الـ ــذيـن يـ ــولـ ــودون قــبل اكـتـمـ ــال
منوهم يف رحم األم ويـوضعون يف
حـاضنـات خالل األسابـيع األولى
مـن والدتهـم الســتكـم ــال من ــوهـم
مع ــرضـ ــون لإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض
صـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ــة .وأوضـح الـ ـبـح ــث أن
امل ــواليــد نــاقــصي الــوزن يكــونــون
أكثــر عــرضه لإلصــابــة بــأمــراض
الرئة أكثر من غيرهم.
عل ـ ــى ج ـ ــانــب آخ ـ ــر ربــط الــبحــث
للمـرة األولـى بني سـرعـة اكتـسـاب
الـوزن يف األطفال خـالل األسابيع
الـتـي تـعقـب الـ ــوالدة وبـني ضـعف
منو الرئتني.
ون ـش ــرت ال ــدراس ــة الـتـي أجـ ــرته ــا
جـامعـة سـاوثـاهـامـبتـون يف دوريـة
"أمـريكان جـورنال" املتخـصصة يف
األم ــراض الـتــنفـ ـسـي ــة واحل ــاالت
احلرجة.
وقــد قــاس البــاحثــون يف الــدراســة
وظ ـ ــائف ال ـ ــرئ ـ ــة ل ـ ــدى  131طـفال
أصح ــاء تت ــراوح أعمــارهـم بني 14
أسبـوعـا وبـحثـوا يف الـوقـت نفـسه
سرعة زيادة أوزان هؤالء األطفال.
وكـان بعض هؤالء األطفـال يزنون
أقل مــن املعـ ــدل ال ـطـبــيعـي عـنـ ــد
والدتهم.
وكـشفت الدراسـة أن وظائف الـرئة
ل ــدى األطف ــال ال ــذيـن ك ــان ــوا أقل
وزنـ ــا حـ ــال والدتهـم والـ ــذيـن زادت
أوزانهـم ب ـســرع ــة خالل األســابـيع
األولى لـوالدتهم كـانت أضعف من
رئات األطفال الطبيعيني.
وق ـ ــال ال ـ ــدك ـت ـ ــور ج ـ ــان ل ـ ــوك ـ ــاس،
األسـت ــاذ بـكلـي ــة ال ـطـب بجـ ــامع ــة
ســاوثهـامـبتـون الـذي أشــرف علـى
الــدراســة" :يـبــدو أن اخـتالف نــوع
الـتغــذي ــة ليـس هــو املـســؤول علــى

اخر عالج للسكري:
طريق الفم

مطالب بإخضاع أدوية األعشاب لنظم دقيقة
قـالت مجموعة من العـلماء البريطانـيني إن طب األعشاب يجب أن يخضع لنـظم دقيقة حتدد مجال
استخدامه .وأشاروا إلى أن ما هو طبيعي قد ال يكون بالضرورة مفيدا.
وقـال البـروفـيســور بيتـر هـوتن مـن الكليــة امللكيـة بلنـدن "يجب أن يـطلع املـرضـى الــذين يلجـأون إلـى
استخدام األدوية املصنوعة من األعشاب إلـى مكونات ما هم بصدد استعماله وأن يضمن لهم أن تلك
األدوية لم تزيف بصورة إرادية أو عن طريق اخلطأ".
وأضـاف "ال ميكن وصف شـيء يف هذه احلـياة بـأنه آمن كليـا .والقول بـأن الشـيء إذا كان طـبيعيـا فهو
بالضرورة آمن ال يعدو كونه أسطورة ال أساس لها".
وحذر هـوتن من التفـاعالت السلـبية الـتي قد حتـدث إثر استخـدام أدوية صنـاعية مع أعـشاب معـينة.
وأوضح أن ربع البريطانيني يستخدمون األدوية املصنوعة من األعشاب مرة واحدة على األقل سنويا.
لكن الـدكتورة أليزابـيث وليامسـن املتخصصة يف األعـشاب الصينيـة ترى أن أغلب تلك األعـشاب تؤتي
نتائج جيدة لكن الطريقة التي يتم بها جمعها من البراري جتعل من الصعب التحكم يف جودتها.
وتضـيف "إن األدوية املصنـوعة من األعـشاب يجب أن تخـضع لقوانني تـضمن جودتهـا .لكن أي قوانني
مستقبلية يف هذا الشأن يجب أن تكون واقعية".

هذا التأثير".
وأوضح أن ال ــدالئل ت ـشـيــر إلــى أن
وظـ ـ ــائف رئـ ـ ــات األطف ـ ــال ال ـ ــذيــن
يـنمـون مبعـدل أسـرع بعـد الـوالدة
أضعف وتزيـد هذه اإلحتماالت يف
األطفـال الــذين اكـتمل منــوهم يف
احلاضنات.
وتع ــزز ال ــدراس ــة ال ــدلــيل عل ــى أن
"بنـاء أسـس مـستقـبل أكثـر صحـة
رمب ــا يـتـم حت ــدي ــده مـن مـ ــرحل ــة
وجود اجلنني يف الرحم".
وقــالت الــدكتـورة مـات هـالـسـورث،
مـن مـ ــؤسـ ـسـ ــة الـ ــربـ ــو بـ ــاملــملـكـ ــة
املتحـدة" :ال يتعلـق األمر بنـموهم
ســريعــا لـكن املــشكلــة هـي أنه كــان
يـلزم وجودهم بالـرحم لدرجة منو
معـينـة" .وأضــافت "هــذا يعـني ان
رئــات األطفــال الــذيـن لم يــولــدوا
بـع ـ ـ ــد ل ــم ت ـ ـصـل إل ـ ـ ــى حـجـ ـمـه ـ ـ ــا
الطبيعي وهو مـا يساهم يف نقص
وظائفها".
يف الـ ـ ـ ــوق ــت ذاتـه أكـ ـ ـ ــد ال ــبـ ـ ـ ــاح ــث
املـشــارك يف الــدراســة جــون وارنــر:
"نعتقد أن ضعف وظائف الرئة يف

هـ ـ ــؤالء األطف ـ ــال رمب ـ ــا يـكـ ـ ــون له
ت ــداعـي ــات ب ــالـن ـسـب ــة حل ـس ــاسـي ــة
اجلـه ـ ـ ــاز ال ـت ـنـفـ ـ ـســي مـ ـ ـس ـتـق ـبـال
لألمراض خـاصة ضيـق التنفس".
ويعتزم الباحثون متابعة األطفال
خـالل ح ــي ـ ـ ـ ــاتـه ــم يف امل ـ ـ ـسـ ـتـقـ ـبـل
للتحقق من هذه الفرضية.
وقـ ـ ــال امل ــتحـ ـ ــدث بـ ـ ــاســم املـعهـ ـ ــد
البـريطاني للـرئة" :نعلم مـنذ مدة
م ـ ـشـ ـ ــاكل ال ـتــنفـ ــس ال ـتــي تـ ـ ــواجه
االطفـ ــال غـيـ ــر مـكـتــملـي الـنـمـ ــو
واألطفـال حـديـثي الـسن ويـسـرنـا
أن نشـارك يف هــذا املشـروع إال أننـا
نعتقــد أن هنـاك حـاجـة ملـزيــد من
األبحــاث الستكـشـاف العالقـة بني
أم ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـ ـ ــرئ ـ ـ ـ ــة يف األطـف ـ ـ ـ ــال
واحـتـمـ ــال اإلصـ ــابـ ــة مبـ ــزيـ ــد مـن
مشاكل الرئة يف املستقبل" .وتقول
الــدكـتــورة هــال ـســورث إن " :نـت ــائج
هذه الدارسـة تشير إلـى أن املرحلة
املبكرة يف احلياة أساسية لنمو رئة
ال ـطـفل وم ــدى ت ــأثـي ــر هـ ــذا عل ــى
احـتمـاالت اإلصـابـة مبـشــاكل مثل
ضيق التنفس".

استخدام اجلينات يف مكافحة آفات نبات األرز
يق ـ ــوم ب ـ ــاحـث ـ ــون يف مخـتـب ـ ــرات وزارة ال ــزراع ــة األمـي ــركـي ــة
ب ـ ــدراس ـ ــة أح ـ ــد اجل ـيــن ـ ــات (امل ـ ــورث ـ ــات) يف نــبـ ـ ــات األرز
الستخـدامـه يف تطـويـر سالالت أرز جـاهــزة وراثيـا وقـادرة
علـى مقاومة آفـة نبات األرز التي يـسببها الفـطر املعروف بـ
 Magnaporthe griseaممـا يؤدي إلـى خسارة %30
من احملصول يف العالم.
ويف تقـريـر نشـرته مجلـة األبحـاث الـزراعيـة األميـركيـة يف
عددهـا الشهـر املاضـي آب ،ذكرت البـاحثة سـالي ليـونغ من
وحـدة أبحاث محـاصيل احلـبوب مبخـتبرات وزارة الـزراعة
يف مـاديـسـون (ويـسكـونـسن) أنهـا وزمالءهــا بصـدد تـزويـد
نـب ـ ــات األرز ب ـ ــاألدوات اجلـيـنـي ــة الالزم ــة للــتع ــرف علـ ــى
هجمات الفطر املذكور املدمرة ومقاومتها.
ورغم جنــاح م ــزارعي األرز حــول الع ــالم يف حتـسـني إنتــاج
محـاصيلهـم بفضل التـنوع يف سالالت نبـات األرز والتقدم
يف إدارة تغذيـة النبـات ومكافحـة احلشـرات ،فإنهم مـا زالوا
عاجـزين عن مقـاومة الفـطر املـسؤول عـن آفة األرز بـسبب
قدرته على التكيف.
فه ـ ـ ــذا الفــط ـ ــر ق ـ ــادر عل ـ ــى الـتـكـيـف مع ال ــسالالت الـتـي
استحدثت وسرعان ما يعاود الظهور بعد موسم واحد من

استنبات أي ساللة مقاومة جديدة.
وبدال من البحث عن ساللة جـديدة تقاوم آفة األرز سنة أو
سنـوات قـليلـة تعـمل ليـونغ وزمالؤهـا علـى تـزويــد نبـاتـات
األرز مبزايـا جينية قادرة على الصـمود ملدد طوال أمام هذه
اآلفـة .ويقـوم العلمـاء بـدراسـة اثنني مـن اجلينـات الهـامـة،
أحـدهما مـن ساللة أرز مقـاومة واآلخـر من الفطـر املسبب
لآلف ـ ــة نفــسه ،وذلـك ألجل فهـم كـيفـي ــة دف ــاع الـنـب ــات عـن
نفـسه عنـدمـا يتعـرض جلـراثيـم الفطـر املعـاديـة ألن قـدرة
النبـات على التـعرف مبكـرا على الـفطر املهـاجم تلعب دورا
رئيسا يف مقاومته له.
وبـسبـب التالزم املتـواصل بني األرز والفـطر املـسبب آلفـاته
يف أنح ـ ــاء الع ـ ــالـم ،ميــتلـك كالهـم ــا جـيـن ــات ذات تـ ــاريخ
مشتـرك .نتـيجة لـذلك ،يطلق نـبات األرز دفـاعه بشـراسة
إذا مــا تع ـ ــرف اجلني املـس ــؤول عن الــدفــاع يف الـنبــات علــى
اجلني املسؤول عن الهجوم يف الفطر.
وهكــذا يـتــركــز عـمل الـبــاحـثـني علــى تـطــويــر نـبــاتــات أرز
متـتـلك اجلـني املق ـ ــاوم للفـطــر ،كـم ــا يحــاول ــون نقل جـني
الفــط ـ ــر امل ـ ـسـبــب لآلف ــة إل ــى سالالت أرز ذات خــص ــائــص
مقاومة أصلية لزيادة درجة التأهب لديها إزاء اآلفة.

هـــرمـــون ليـبــتــيـــن ضــــروري لصحـــــــة املـــــــــرأة
أوضـح بـح ــث جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد أن اسـ ـتـخـ ـ ـ ــدام
هرمـون يتكون من اخلاليا الـدهنية قد
يحفــز اجلهــاز الـتنــاسلـي املتــوقـف عن
العمل.
وأفـادت الـدراسـة ،التـي نشـرت نتـائجهـا
بدوريـة نيو إجنالنـد الطبيـة ،بأن حقن
ال ــري ــاضـي ــات الالئـي ت ــوقفـت عـن ــدهـن
الـ ــدورة ال ــشهـ ــريـ ــة بـ ـسـبـب الــنحـ ــافـ ــة،
بهـرمـون "لـيبنت" مـرتني يف اليـوم يعيـد
لهن الدورة الشهرية.
وقـ ـ ــال الفـ ـ ــريق الـ ـط ـبــي مب ـ ــرك ـ ــز ب ـيــث
ديـكـ ـ ــون ـيـ ــس الـ ــصه ـيـ ـ ــون ــي إن احلقــن
بالهـرمون قـد مينع أيضـا تآكل العـظام
ويع ـ ـ ــالج اضـ ـطـ ـ ــراب ـ ـ ــات األكل أو عـ ـ ــدم
الرغبة يف تناول الطعام.
ومـن املعــروف أن هــرمــون لـيـبـنت يعـمل
علـى تـنظـم شهيـة الـطعـام والــوزن كمـا
يخبــر املخ بكـميــة الطـاقـة املـوجـودة يف

اجلـسم .وقـد درس العلـماء بـالفعل دور
الهرمون يف السمنة.
ويــتك ــون ه ــرم ــون لـيـبـنت مـن ال ــده ــون
املـ ـ ــوجـ ـ ــودة يف اجلـ ـ ـســم ومــن ثــم فـ ـ ــإن
ال ـسـي ــدات الالئـي يع ــانـني مـن نح ــاف ــة
م ـثـل الـالع ـب ـ ـ ــات األ ومل ـب ـي ـ ـ ــات الـالئــي
يخ ــضعـن لـب ـ ــرامج تـ ــدريـبـيـ ــة شـ ــاقـ ــة
والنـسـاء الالئـي يتـبعن حـميـة غـذائيـة
قاسية ،ال ينتجن هذا الهرمون بكثرة.
ويبدأ اجلسم نتيجة لذلك يف الدخول
إل ـ ــى مـ ـ ــرحل ـ ــة مــن ال ـت ـ ــوازن ال ـ ــسل ـبــي
للطـاقة ويـتوقف اجلهـاز التنـاسلي عن
العــمل لـيـمــنع عــملـيـ ــة احلــمل .كـمـ ــا
تـتعــرض ه ــؤالء النـســاء أيـضــا خلـطــر
تـ ــآكـل الع ـظـ ــام بـ ـسـبـب االفــتقـ ــار إلـ ــى
الهـرمونـات النـسائـية وهـو ما قـد يؤدي
إلى تآكل العظام.
وقد قـام الدكتور كريـستورز مانتزوروس

ورف ــاق ــة ب ــاخـتـب ــار م ــا إذا كـ ــان احلقـن
بهــرمــون لـيـبـنت قــد ي ـسـتعـيــد الـتــوازن
اإليجابي للطاقة أم ال.
وجنح ال ـبـ ـ ــاح ـثـ ـ ــون ب ـ ـ ــالفـعل يف جـعل
خـمــس مـن بـني ثـم ــانـي العـب ــات ،ممـن
توقفت عـندهن الدورة الشهـرية نتيجة
خ ـضـ ــوعهـن لـبـ ــرامج ت ــدريـب ــة ش ــاق ــة،
يـسـتعـدن الـدورة الـشهـريــة من جـديـد
بع ـ ــد أن مت حقــنهــن بهـ ــرمـ ــون لـيـبـنت
مـرتني يف اليـوم على مـدى ثالث شهور،
كمـا بـدأت ثالثـة نـســاء منهـن يف إنتـاج
بويضات.
وقـد حتـسنـت أيضـا قـدرة الـعظــام عنـد
هــؤالء النـســاء بعـد اسـتخـدام هـرمـون
ليبنت.
ومبقـارنة هذه احلاالت مع ست العبات
أخـريـات ممـن لم يعـطن أي عالج وجـد
البـاحثـون أن حالـة الالعـبات الـست لم

تتحــسن علـى اإلطالق .وقـال الــدكتـور
مــانتـزوروس إن هـرمـون لـيبـنت له ثالث
فـوائـد فهـو "يعـمل علـى إعـادة الــشهيـة
وحتـسني حـالــة العظـام لـدى الالعبـات
األوملـبيـات ويـسـاعـد نحـو  30بــاملئــة من
الـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاء عـل ـ ـ ـ ــى جت ـ ـ ـ ــاوز املـ ـ ـ ـش ـكـالت
الـتـن ـ ــاسلـي ـ ــة ".ويخ ـطــط الـبـ ــاحـثـ ــون
إلجـراء دراســات أكبـر وأطــول لتحـديـد
م ــدى أم ــان اله ــرم ــون واجل ــرع ــة الـتـي
يجــب إعـ ـط ـ ــاؤهـ ـ ــا لل ـم ـ ــري ــض وق ـ ــدرة
الهرمون على عالج هؤالء النساء.
وقـال الــدكتــور ريتـشــارد فليـمنـج عضـو
جمعـية الـتخصـيب البـريطـانيـة" :هذه
الـنتــائج مـثيــرة وهــامــة .فهـي تعـني أن
هـرمــون ليـبنت هــو املفتـاح وأنـه سيقـوم
ب ـ ــدوره ح ـت ـ ــى يف ح ـ ــال ـ ــة ع ـ ــدم وج ـ ــود
مخزون من الطاقة ".عند حدوث حمل
ألن ذلك قد يضر باألم والطفل

تقدر منظمة الصحة العاملية
عدد املصابني بداء السكري
بـ 135مليون حالة تتراوح
نسبة اإلصابات يف العالم
الغربي بني  6و  10يف املائة
فيما تصل يف الدول
العربية إلى اكثر من  30يف
املائة.
ويتوقع أن ترتفع إلى 300
مليون عام . 2025
ومن أسباب املرض ،السمنة
الزائدة بحيث يعجز
البنكرياس عن إنتاج الكمية
الكافية من األنسولني
ملعاجلة السكر الزائد يف
الدم .
يضاف إلى ذلك أسباب
وراثية ،مثل بعض املتالزمات
الوراثية واضطرابات يف
مستقبالت األنسولني إلى
جانب أمراض عضوية تصيب
البنكرياس مثل التهابات أو
تليفات وأورام .
وتبني أبحاث حديثة أن
اإلصابة ببعض أمراض
الفيروسات أو التعرض
لبعض العوامل البيئية
األخرى يرفع نسبة اإلصابة
بالسكري.
وتظهر األبحاث أن نسبة
اإلصابة لدى األطفال الذين
أرضعوا من حليب األم أقل
مقارنة باألطفال الذين
أرضعوا من حليب البقر .
وأعراض السكري هي
االستيقاظ أثناء النوم
للتبول والعطش الشديد
وكثرة شرب املاء ونقص الوزن
والتشويش يف النظر ونقص
وتخلف النمو عند األطفال
وزيادة قابلية اإلصابة
بااللتهابات امليكروبية
والشعور بالتعب واإلرهاق
والدوخة.
وتنفي الدراسة دور
االنفعاالت النفسية كالقلق
واخلوف على اإلصابة
بالسكري ،حيث يعتقد
كثيرون أن السكري يظهر
عقب التعرض الزمة نفسية
وهو اعتقاد خاطئ ،لكن قد
تكون اإلصابة كامنة لديهم
قبل تعرضهم لالزمة
فاالنفعال يزيد من ظهور
األعراض .
وينصح األطباء بالفحص
الدوري لتشخيص السكري
السيما لدى األشخاص
الذين تتجاوز أعمارهم 45
عاما والذين يعانون من
السمنة ومن لديهم أقارب
من الدرجة األولى مصابون
مبرض السكري والنساء
اللواتي ولدن أطفاال بوزن
اكثر من أربعة كيلو غرامات
واملصابون بارتفاع ضغط
الدم وارتفاع نسبة الدهون
بالدم .
ومتت مؤخرا مناقشة أبحاث
طبية عدة يف اجتماع
جلمعية السكري الكندية،
منها انه اصبح باإلمكان
استخدام األنسولني عن
طريق الفم بوساطة بخاخ
سريع يعمل من خالل
امتصاص األنسولني من
جتويف الفم إلى الدورة
الدموية مباشرة ودون
مضاعفات كما أن زراعة
خاليا البنكرياس الذاتية
ملرضى البنكرياس املزمن
ميكن أن تقي من حدوث
مرض السكري ملدة  13سنة

معلومــــات اضافيــــة عـــن نظــــام التشغيـــل (وينــــــدوز)
البحث عن احلل داخل ملف Readme

لـ ـ ـ ـ ـ ــو أن جـهـ ـ ـ ـ ـ ــازك بـه حـجـ ــم كـ ـ ـ ـ ـ ــاف مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ـ ـ ــرة
واملـ ـص ـ ــادر ،Resourcesولـك ـنـك م ـ ــا زلــت ت ـ ــواجـه بع ــض
املـشاكل يف برنـامج معني .فإن سـبب املشكلة هـو إما عيب
يف تصميم البرنامج أو خطأ يف البرمجة ولكي تستطيع
حتديـد سبب املـشكلـة ،البد مـن الرجـوع الى الـتعليـمات
التـي وضعهــا مــصمـم البــرنــامج ،ألن هــذا األمــر صـعب
جـدا أو شـاق علـى أي شـخص غيـر الـذي قــام بتصـميمه.
معـظم البـرامج يـأتي معهـا ملف اسمه READMEوهو
يحـتـ ــوي علـ ــى مـعلـ ــومـ ــات عـن املـ ـشـكالت الـتـي حتـ ــدث
للبـرنـامج واحللـول املـمكنـة لهـا .يـوجـد هـذا امللف غـالبـا

يف اجمللــد الــذي قـمت بـتثـبيـت البــرن ــامج علـيه أو علــى
االسطوانة  CDاملوجود عليها البرنامج  .ابحث عن هذا
املـلف ب ــاسـتخ ــدام ق ــائـم ــة Startثـم  Findثـم Files or
 Foldersأو بـ ــواس ـطـ ــة  My Computerوه ـ ــو يخـ ــزن
دائمــا علــى أنه مـسـتنــد ب ــامتــداد  Doc .أو  TXT .انقــر
اسم امللف نقرا مزدوجا لتفتح هذا امللف .

منع البرامج من العمل فى اخللفية

عـنــد تـثـبـيـت الـبــرامج رمبــا يــأتـي معهــا بعـض الـبــرامج
املـ ـس ــاع ــدة  Utilitiesالـتــي تعــمل بـ ـشـكل تـلق ــائـي عـن ــد
تشغيل البـرنامج وتظل تـعمل يف اخللفية .هـذه البرامج

ت ـ ـس ـمــي TSRsوهــي اخ ـتـ ـصـ ـ ــار Terminate and Stay
 Residentيف بعض احلـاالت يظهـر لبـرنـامج TSRرمـز

يف شـريط املهام ،لـذلك ميكنك إنهاء الـبرنامج بـسهولة.
ولكن يف حاالت أخري ال ميكنك معرفة ما إذا كان هناك
برنامج يعمل يف اخللفية أم ال .
إذا س ـ ـب ـ ـبـ ــت ل ــك بـ ـ ـ ـ ـ ــرامـج TSRمـ ـ ـ ـ ـشـ ـكـلـ ـ ـ ـ ـ ــة ميـ ـك ـ ـن ــك
منع Windowsمن حتـميلها بـاستخدام System Conf
 figuration Utility .قم بـاستبعـاد بـرامج  TSRواحـدا
بعـد اآلخــر حتـى حتـدد أيــا منـهم يـسـبب املــشكلـة وملـنع
برامج  TSRمن العمل اتبع اآلتي :

افــتح الق ــائـم ــة  Startثـم  Programsثـم Accessories
ثـ ــم System Toolsثـ ــم انـقـ ـ ـ ـ ـ ــرSystem information
تظهر لك نافذة System Information
افــتح ق ــائـم ــة Toolsثــم انق ــرSystem Configuration
Utilityثم نشط التبويب Start Up

انقـ ــر علـ ــى املـ ــربع املـ ــوجـ ــود بجـ ــوار أي بـ ــرنـ ــامج تـ ــريـ ــد
اسـتـبع ــاده يف ب ــداي ــة الـت ــشغـيل سـيـتـم ح ــذف الـعالم ــة
املوجودة بجواره ،ثم انقر Ok
اخ ـ ــرج مـن ك ـ ــاف ـ ــة الـب ـ ــرامج ثـم اغـلق Windowsوأع ـ ــد
تشغيل اجلهاز Restart

انزال التحديثات وتثبيت احللـول من (الويب)

نظرا للمنافسة الشديدة بني الشركات املنتجة للبرامج،
فـإن هذه الـشركـات غالـبا مـا تطـرح برامجهـا يف األسواق
قبل االخـتبــارات النهــائيـة الـتي تعـتمـد غــالبـا علـى آراء
العـمالء ال ــذين يـسـتخــدم ــون النــسخ الـتجــريـبيــة لـكن
تـطــرح ال ـشــركــات الـب ــرامج اعـتـم ــادا عل ــى أنهــا سـتقــوم
بتحـديثهـا أو بـحل املشـكالت التي لـم تظهـر حتـى تـاريخ
طــرحهــا يف املـسـتقـبل وعلــى املـسـتخــدم أن يقــوم بــزيــارة
موقعهـا ويقوم بـإنزال الـتحديـثات أو احللـول من الـويب
إل ــى جهــازه ،وسـتقــوم ه ــذه احللــول ب ــإصالح الـبــرن ــامج
والتعامل مع احللول التي قمت بإنزالها من اإلنترنت .

