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دهون األسماك والزيوت النباتية تطيل العمر
قالت دراسة جرت في السويد ان
الرجال والنساء الذين يتناولون
وجبات من األسماك واخلضروات
رمبا يعيشون عمرا أطول ممن ال
يتناولون هذه األطعمة.
وق��ال��ت ال���دراس���ة ان أك��ث��ر من
أربعة آالف من الرجال والنساء-
ي��ب��ل��غ��ون م��ن ال��ع��م��ر  60عاما
ممن توجد لديهم في ال��دم أعلى
نسب من ال��ده��ون العديدة غير
املشبعة التي حتتويها األسماك
واخل��ض��روات -ه��م أق��ل عرضة
بواقع نحو  15مرة للوفاة جراء
أم���راض القلب وغ��ي��ره��ا وذل��ك
باملقارنة مبن لديهم مستويات
أقل من هذه الدهون.
وق���ال امل��ش��رف ال��رئ��ي��س��ي على
ال��دراس��ة أول��ف ريسيروس
«تعضد الدراسة االرشادات
ال��غ��ذائ��ي��ة احل��ال��ي��ة التي
تنصح بتناول كميات
كافية من األسماك
واخل���ض���راوات
ض���م���ن أغ���ذي���ة
صحية بالنسبة
للقلب».
وال��������ده��������ون

العديدة غير املشبعة والدهون
األح���ادي���ة غ��ي��ر امل��ش��ب��ع��ة هي
الدهون التي تضمن مستويات
صحية م��ن ال��ك��ول��ي��س��ت��رول ال
سيما عندما تستعمل بديال عن
ال���ده���ون امل��ش��ب��ع��ة وامل��ت��ح��ول��ة
والكوليسترول الضار.
وتوجد الدهون غير املشبعة في
أسماك مثل السلمون والسلمون
األرقط «تراوت» والرجنة وفي
خ������ض������راوات
وف�����اك�����ه�����ة
م���ث���ل ث��م��ار

األف��وك��ادو وال��زي��ت��ون واجل��وز
وال��زي��وت النباتية
م��ث��ل زي����ت ف��ول
ال��ص��وي��ا وزي��ت
ال��������ذرة وزي����ت
ال��ق��رط��م وزي���ت
ع����ب����اد ال��ش��م��س
وزيت الكانوال

وزيت الزيتون.
وتقول االرش��ادات انه يتعني أال
يتناول البالغون أكثر من  20إلى
 ٪ 35من السعرات احلرارية
اليومية من الدهون .ويجب أن
تكون هذه الدهون غير مشبعة
ع��ل��ى أال ت��زي��د نسبة ال��ده��ون
املشبعة على  % 10ع�لاوة
على نسبة أقل بقدر االمكان
م��ن ال��ده��ون املتحولة.
وتضمنت االخ��ت��ب��ارات
قياس مستوى مختلف
أن�����واع ال���ده���ون ل��دى
 2193ام����رأة و2039
رجال من السويد ثم متت
متابعة ح��االت نصفهم
ع���ل���ى م�����دى 14
عاما ً على األقل.
وخ���ل��ال ف��ت��رة
ال���دراس���ة توفي
 265رجال و 191امرأة
فيما أصيب خاللها
 294رج��ل�ا
و 190ام����رأة
بأمراض تتعلق
بالقلب واألوعية
الدموية.

عالم أحياء دقيقة :اللحى مليئة بالميكروبات
حذر علماء في مركز كويست
ل��ت��ش��خ��ي��ص األم�������راض في
نيومكسكو بالواليات املتحدة
من أن اللحى قد تكون «مصدرا ً
كبيرا ً للميكروبات».
وقال العلماء املتخصصون في
علم امليكروبات ان أي شخص
مم��ن يعتزم أن يطلق حليته
وهو توجه بدأ يزداد في أنحاء
كثيرة من العالم عرضة ألن
ي��ج��ت��ذب ش��ع��ر حليته الكثة
الكثير من امليكروبات.
وقال عالم األحياء الدقيقة جون
غولوبيك من مركز كويست انه
ق��ام بعملية مسح لعدد كبير
من اللحى بحثا ً عن ميكروبات
مضيفا ً أنه لم يتفاجأ بالنتيجة
بحسب ما نقل موقع صحيفة
«م���ت���رو» ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة على
االنترنت.
وأش��ار إل��ى أن نتيجة املسح
أظهرت أن العديد من اللحى

حتتوي على عدد من البكتيريا
لكن كثيرا ً منها احتوت أيضا ً
على «ق���اذورات أكثر من تلك
املوجودة في احلمام».
غير أن عالم األحياء الدقيقة
قال ان ما عثر عليه من بكتيريا

ال يصل إلى مستوى التسبب
ب���األم���راض م��ش��ي��را ً إل���ى أن��ه
«ق��د يكون هناك مستوى من
انعدام النظافة يصل إلى حد
االرباك».
وش��دد على أن غسل األي��دي

ب��ك��ث��رة وت��ن��ظ��ي��ف ال��ل��ح��ى
باستمرار كفيل ب���زوال هذه
البكتيريا و»القاذورات» مطالبا ً
أصحاب اللحى بضرورة ابعاد
أيديهم عن وجوههم وحلاهم
قدر االمكان.

دراسة علمية تكشف فوائد الصالة للدورة الدموية
أك���دت دراس����ة علمية أن ح��رك��ات أداء
ال��ص��ل��وات اخلمس بالغة ال��ف��ائ��دة على
ال��دورة الدموية الدماغية وذل��ك لتزايد
سريان الدم إلى املخ أثناء السجود بفعل
ميل الرأس إلى أسفل اضافة إلى أن انطواء
اجلسم على نفسه أثناء السجود يساعد
على توجيه الدم من األطراف إلى األعضاء
الداخلية واملخ.
وق��د أج���رى ه��ذه ال��دراس��ة اختصاصي
اجلراحة العامة الدكتور عبدالله محمد
نصرت حت��ت ع��ن��وان «أث��ر ال��ص�لاة على
كفاءة الدورة الدموية بالدماغ» ونشرت
ض��م��ن ب��ح��وث ال��ع��ل��وم االن��س��ان��ي��ة واحل��ك��م
التشريعية للهيئة العاملية لالعجاز العلمي في
القرآن والسنة.
وبينت الدراسة أن معدالت ثاني أكسيد الكربون
تزداد في الدم بشكل وظيفي أثناء ميل الرأس
إلى أسفل أثناء السجود وذل��ك نتيجة ضغط
األحشاء على الرئتني ما يساعد على اضافة

املزيد من تدفق ال��دم إل��ى امل��خ حسبما ذكرت
وكالة األنباء السعودية «واس».
وأش��ارت إلى أن تكرار ميل الرأس إلى االسفل
أثناء الركوع والسجود ثم ارتفاعه أثناء القيام
واجل��ل��وس يساعد ف��ي احملافظة على نظام
التوازن التلقائي للدورة الدموية في املخ ال
سيما وأن وظيفة هذا النظام التلقائي تضعف
مع تقدم العمر .وأفادت الدراسة أن الكثير من

املسلمني الكبار في السن واملعروف عنهم
املداومة على الصالة يحتفظون ببنيان
جسمي وعقلي سليم إلى حد بعيد حتى
عمر متقدم مؤكدة أن تطبيق أداء حركات
الصالة من سجود وركوع وقيام وغيرها
بالشكل املشروط لها يساعد على حتقيق
أكبر قدر من الفائدة اجلسمانية املوجودة.
وأوضحت الدراسة أن الرد الفعلي املزدوج
لنظام الدورة الدموية املخية التلقائي أثناء
السجود يدعو إلى مزيد من الفهم للفائدة
التي تتحقق مع األمر االسالمي في التأني
في حركات أداء الصالة حتى االطمئنان مع
كل حركة مما يتيح حتقيق الفائدة املرجوة من
كل حركة منها جتاه الدورة الدموية املخية.
اض��اف��ة إل��ى أن ال��دراس��ة تشير إل��ى أن بضع
حلظات من السجود لله تستطيع أن تبرئ من
كثير من اآلث��ار الضارة على ال��دورة الدموية
الدماغية الناجمة عن أنشطة احلياة اليومية
وعن ممارسة أنواع الرياضة املختلفة.

قواقع تصطاد ضحاياها
باألنسولين

اكتشف فريق من جامعة يوتا
األميركية نوعني م��ن القواقع
املخروطية يتبعان أسلوبا فريدا
في اصطياد األسماك عبر هرمون
األنسولني.
وأك��د الفريق في الدراسة التي
نشرها باحدى الدوريات العلمية
أن هذه القواقع تستخدم نوعا
خاصا من األنسولني يتسبب في
صدمة لألسماك عبر التالعب
بنسب السكر في الدم باستخدام
األنسولني.
وت��ن��ت��ظ��ر ال���ق���واق���ع اق���ت���راب
ضحيتها لتقوم بضخ جرعات
من األنسولني في املياه احمليطة
لتقلل نسب اجللوكوز الذي يصل
إلى األعضاء احليوية للسمكة
مثل املخ ما يبطئ سرعتها كثيرا
وي��ش��ل حركتها تقريبا بشكل
يسهل افتراسها.
وأوضحت الباحثة هيلني سافافي
املشاركة في كتابة الدراسة أن
االكتشاف األخير سيضيف آلية
جديدة للقتل تستخدمها القواقع
املخروطية وهي التالعب بنظام
التمثيل الغذائي لدى الضحايا
حيث عُ ��رف��ت ه��ذه النوعية من
القواقع من قبل باعتمادها على
مئات السموم العصبية الصطياد
ضحاياها.
وجاء اكتشاف جامعة يوتا أثناء

اس��ت��خ��دام الباحثني احلامض
النووي والتسلسل البروتيني
لتحليل املكونات املوجودة في
سم هذين النوعني من القواقع
بحثا عن امكانية االستفادة منه
طبيا وكانت املفاجأة بالعثور
ع��ل��ى م��ك��ون غ��ي��ر س����ام وه��و
األن��س��ول�ين بحسب م��ا أورده
موقع «فيرج» املتخصص.
ويعتبر أسلوب الصيد اجلديد
فريدا لعدد من األس��ب��اب أولها
أن األنسولني الذي ينتجه هذين
النوعني من القواقع املخروطية
أقرب في خصائصه لألنسولني
ال��ذي تنتجه األسماك الفقارية
بخالف  100ن��وع أو أكثر من
القواقع املخروطية.
ك��م��ا أن  ٪ 90م��ن األح��م��اض
األمينية املوجودة في األنسولني
اخل��اص بهذين النوعني أق��رب
للمتواجدة في األسماك اللشكية
وأسماك الزيبرا.
وب���االض���اف���ة إل����ى ذل����ك ف��ان
األنسولني لم يتم تصنيفه من
ق��ب��ل ك��ج��زء م��ن ال��س��م��وم التي
تستخدمها ال��ك��ائ��ن��ات احلية
كما أن اح���داث ص��دم��ة للكائن
بالتالعب مبستويات السكر في
الدم لم يسجل كآلية قتل من قبل
في أي من الكائنات احلية السامة
وفقا للباحثة سافافي.

قريبا ..اكتشاف السرطان
بنقطة دم واحدة

يعكف فريق علمي من اجلامعة احلرة بأمستردام في هولندا في
الوقت احلالي على تطوير طريقة جديدة الكتشاف مرض السرطان
من شأنها أن توفر الكثير من الوقت واملال واملعاناة على املرضى.
واكتشف الفريق العلمي املنتمي للمركز الطبي للجامعة أن جميع
الصفائح الدموية ملرضى السرطان حتتوي على عالمات جينية
فريدة ما يسهل من اكتشاف أنواع مختلفة من املرض.
ونشر الفريق نتائج أبحاثه في الدورية العلمية «كانسر سل» والتي
أظهرت امكانية تشخيص املرض ومعرفة املصابني به بتحليل عينة
دم بسيطة وبدقة عالية تصل إلى .% 95
وأوضح الطبيب توم فوردنغر رئيس الفريق أنهم أجروا اختبارات
على أكثر من  200مريض بأنواع مختلفة السرطان اذ لم يتمكنوا
فقط من اكتشاف اخلاليا السرطانية بل متكنوا من التعرف على
النوع الذي يعاني منه كل مريض وامكانية انتشاره في املزيد من
مناطق اجلسم.
ويأمل الطبيب فوردنغر أن تتوافر هذه الطريقة البسيطة لتشخيص
واكتشاف املرض على نطاق واسع في عام .2020
يشار إلى أن اكتشاف أغلب أنواع السرطان في الوقت احلالي يعتمد
على أخذ عينة من أنسجة اجلسم وفحصها.

