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ً
لـقــاح شـامــل ضــد اإلنـفـلـونــزا؟ الـطـريــق ال يــزال طـويــال
س���ويفتواتر -الواليات المتحدة-أ ف ب :ال يزال العالم في
انتظ���ار تطوير لقاح فعال في ضد في���روس االنفلونزا الذي
يتفش���ى بسرعة كبيرة س���نويا بش���كل يوفر مناعة لفترة
طويلة بمواجهة أكبر عدد من الس�ل�االت الفيروسية ...ورغم
الجهود الكبيرة المبذولة من قطاع الصناعات الدوائية ،يبدو
الطريق المتبقي طويال.
وتضم مدينة س���ويفتواتر الريفية الصغي���رة في والية
بنسيلفانيا األميركية أحد أكبر المصانع في العالم التابعة
لمختبرات "س���انوفي باس���تور" ،وهي وح���دة اللقاحات في
مجموعة "سانوفي" الفرنسية العمالقة للصناعات الدوائية.
وينتج هذا الموقع الذي يعمل فيه  2500موظف ،بش���كل
رئيس���ي لقاحات موس���مية ض���د االنفلونزا ،بحس���ب آلية
معتمدة على نطاق واس���ع في القط���اع لكنها مجهولة على
نحو كبير من العامة وهي تقوم على زراعة سالالت فيروسية
في بيض دجاج.

ُ ّ
وتسلم مئات آالف البيوض المتأتية من مزارع متخصصة
في المنطق���ة يوميا إلى الموقع .وباالس���تعانة بإبرة ،تعمد
ذراع آلية إلى إدخال ساللة فيروسية مخففة في كل منها.
ويوضح مدير المصنع فرانك تشاس���انت أن "البيضة هي
المفاعل الحيوي الصغي���ر الذي يمكننا فيه تطوير فيروس
اإلنفلونزا".
وبع���د بضعة أيام م���ن الحضانة والتجمي���د ،تتم مراقبة
البيوض ث���م فتحهاُ .ويس���حب فقط البي���اض الذي يكون
الفيروس قد نما فيه.
وتل���ي ذل���ك مراحل ع���دة م���ن التطهي���ر وتعطيل عمل
الفيروس والتنقية ثم جمع سالالت فيروسية عدة في جرعة
لقاح وحيدة.
ومع التعبئة والتغليف والتحليل ،يمكن للمسار الكامل أن
يستمر حتى ستة أشهر.
وتعمد منظمة الصحة العالمية بواقع مرتين س���نويا ،في

ّ
برنامج تصفح يمنع المواقع
من تتبع مستخدمي "آيفون"
القاه���رة /س���ان فرانسيس���كو  -د ب أ :طورت ش���ركة
البرمجيات األميركية "موزي�ل�ا" إصدارا جديدا من برنامج
تصف���ح اإلنترنت "فايرفوك���س" لألجه���زة الذكية التي
تعم���ل بنظ���ام التش���غيل "آي.أو.إس" حي���ث أصبح خيار
حماية الخصوصية ،خاصية أساسية في المتصفح.
وبحس���ب موق���ع "س���ي ن���ت دوت ك���وم" المتخصص
في موضوع���ات التكنولوجي���ا فإن اإلص���دار الجديد من
"فايرفوكس" للهاتف الذكي "آيفون" والكمبيوتر اللوحي
"آيباد" ،يمنع مواقع اإلنترنت من تتبع نشاط المستخدم
على اإلنترنت.
ويحتوي المتصف���ح "فايرفوكس" خيارا يعرف باس���م
"الحماية من التتبع" ويمنع تفعيل برامج التتبع الموجودة
على مواقع اإلنترنت والتابعة لناش���ري المواقع أو شركات
اإلعالنات وش���ركات التكنولوجيا العمالق���ة مثل "غوغل"
و"فيسبوك" .ولكن اإلصدار الجديد يتضمن تفعيل خيار
الحماي���ة من التتبع بش���كل افتراضي عل���ى أجهزة "آبل"
بحسب شركة "موزيال".

«هوس إزالة الشعر» ..اضطراب نفسي مؤلم

وقال" ،نيك نجوين" نائب رئيس قطاع "فايرفوكس" في
الشركة" ،في موزيال نؤمن دائما بأهمية احترام خصوصية
العمالء ونعطيهم القدرة عل���ى تحديد المعلومات التي
يري���دون توفيرها لآلخرين والمعلوم���ات التي ال يريدون
إط�ل�اع اآلخرين عليه���ا ..اآلن أصبح ع���دد العمالء الذين
يريدون التحك���م في بياناتهم ومعلوماتهم أكبر من أي
وقت مضى".
يذكر أن الحماي���ة من التتبع أصبحت خاصية تنتش���ر
بص���ورة متزايدة بي���ن برامج التصف���ح ،فمثال المتصفح
"بري���ف" الذي طوره "برندن إيتش" الش���ريك المؤس���س
لش���ركة "موزيال" يمن���ع كل برام���ج التتبع .ويس���تخدم
المتصفح "س���فاري" الذي تطوره "آبل" تكنولوجيا تسمى
المنع الذكي للتتبع.
ولم يتضح حتى اآلن م���ا إذا كانت "موزيال" تعتزم طرح
إصدارات جديدة م���ن المتصفح "فايرفوكس" بالخاصية
اإلضافية لألجهزة األخرى أم ال ،وإن كان هذا األمر متوقعا
بصورة قوية.

تدريب منظومة للذكاء االصطناعي للتصرف مثل كلب
س���ان فرانسيس���كو  -د ب أ :قام فريق من الباحثين في
الوالي���ات المتحدة بتدريب منظومة لل���ذكاء االصطناعي
للتصرف مثل كلب باستخدام بيانات تم الحصول عليها
من حيوان حقيقي.
وعادة م���ا تعتمد منظوم���ات ال���ذكاء االصطناعي على
المع���ادالت الخوارزمية الخاص���ة بالتعليم العميق التي
تق���وم بمعالج���ة البيان���ات الت���ي تصف األح���داث ،ثم
استخدامها للتنبؤ بالس���لوكيات المستقبلية .وفي إطار
الدراس���ة الجديدة ،قام الباحثون بتطبيق نفس المنهج
على سلوكيات كلب.
ويتمثل الهدف من هذه الدراس���ة ،التي قام بها فريق
بحثي من جامعة واش���نطن األميركية ومعهد آالن للذكاء
االصطناع���ي ،في بناء منظوم���ة إلكترونية ق���ادرة على
التصرف مثل كلب ف���ي مواقف معينة .ومن أجل تحقيق
هذا الغرض ،قام الباحث���ون بتثبيت مجموعة من أجهزة
االستش���عار على أح���د الكالب فضال ع���ن ميكروفون في
رأس���ه وأجهزة قياس حركة على جس���مه وذيله وأقدامه،
باإلضافة إلى وحدة حوس���بية على ظهره لجمع البيانات
وإرسالها إلى فريق البحث.

ش���باط لنصف الكرة األرضية الشمالي وفي أيلول للنصف
الجنوبي ،إلى إصدار تقييم بش���أن الس�ل�االت الفيروس���ية
لالنفلونزا األكثر تهديدا للش���تاء التالي وتنقل توصياتها
للمصنعين.
ورغ���م أن تقنية تحضين الفيروس���ات ف���ي البيض تبدو
مهمة غير أن دونها نقاط ضعف ،إذ أن فوارق بسيطة تظهر
بين الس�ل�االت الفيروسية المس���تخدمة في بداية التجربة
والمس���تضدات التي ُيحصل عليها في النهاية ما من شأنه
تخفيف فعالية اللقاحات.
ويع���ي المصنعون جيدا هذه المش���كلة كما أن اللقاحات
المس���تخدمة حاليا ضد االنفلونزا ليست ناجعة سوى خالل
فصل واحد وهي تحمي بدرجات متفاوتة من أربع س�ل�االت
فيروسية في أفضل األحوال.
ويوضح رئيس قس���م البح���وث والتطوير في "س���انوفي
باس���تور" جون ش���يفر أنه في اإلمكان الحص���ول على انتاج

"موثوق أكثر" وبمهل أقصر مع لقاحات مطورة باالس���تعانة
بخاليا.
وهذه إحدى أس���باب ش���راء المجموعة الفرنس���ية العام
الماضي لش���ركة "بروتين س���اينس" األميركية التي تسوق
في الوالي���ات المتحدة لقاحا مض���ادا لالنفلونزا انطالقا من
خاليا حشرات.
غي���ر أن اللقاحات المس���تقبلية ضد االنفلون���زا يجب أن
تس���تهدف أيضا ميزات مركزية للفيروس ال تتغير في كل
سنة.
ويق���ول مدي���ر قس���م البح���وث والتطوير ف���ي مختبرات
"اينوفيو" للمنتجات الصيدالنية لوران هومو "كما لو كنا في
س���يارة بخصائص كثيرة لكن محركها المحمي بشكل جيد
يبقى هو نفسه".
وقد نجحت هذه الش���ركة أخيرا في تحصين أجناس عدة
م���ن الثدييات في مواجهة مجموعة واس���عة من س�ل�االت

االنفلونزا خالل الس���نوات المئة األخي���رة ،عن طريق إدخال
جزء من الحمض النووي المشترك لكل هذه السالالت.
غير أن رئيس "سانوفي باستور" ديفيد لو يستبعد إمكان
التوصل إلى لقاح "شامل" ضد اإلنفلونزا .وهو يقول "شركات
كثيرة عاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية تطلق مثل هذه
الشائعات ،هذه مبالغة هدفها جمع أموال".
إال أن المجموع���ة الرائدة في اللقاحات المضادة لالنفلونزا
لم تكن قادرة على المجازفة بتفويت هذه الفرصة .وأنشأت
"س���انوفي باس���تور" تاليا العام الماضي ش���ركتها الخاصة
للتكنولوجيا الحيوية "فلونكست" التي تهتم بتطوير لقاح
ضد االنفلونزا "مع حماية موسعة" وهو هدف أكثر واقعية.
ويؤكد ش���يفر أن "فلونكست هي من أكبر مشاريعنا إن لم
تكن أكبرها" ،من دون إعطاء تفاصيل.
ويش���ير لو م���ن ناحيته إل���ى أن تطوير مثل ه���ذا اللقاح
"يستغرق عشر سنوات".

وته���دف هذه الدراس���ة إل���ى تحقيق ثالث���ة أهداف
رئيس���ية وهي التنب���ؤ بالحركات المس���تقبلية للحيوان
ووضع خطة والتعلم من س���لوكيات الكلب .وتكمن الفكرة
في تعليم منظوم���ة الذكاء االصطناعي ما الذي س���وف
يفعله الكلب وفق س���يناريو معين ،مثل عندما يش���اهد
سنجاب على سبيل المثال.
وجمع فريق البحث  24500مقطع فيديو تشمل الحركات
التي يقوم به الكل���ب واألصوات التي تصدر منه ،وقاموا
باس���تخدام  21أل���ف مقط���ع لتدري���ب منظوم���ة الذكاء
االصطناع���ي ،مع توظي���ف بقية المقاط���ع الختبار كفاءة
المنظومة .وذك���ر الباحثون أن المنظومة تعمل بش���كل
يف���وق التوقعات .ورغ���م أنه لم يتم توصي���ل المنظومة
الجديدة بروبوت على شكل كلب حتى اآلن،
إال أنه من الواضح أن هذا هو الغرض من الدراسة ،حسبما
أف���اد الموقع اإللكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في
األبحاث العلمي���ة ،مضيفا أنه لن يم���ر على األرجح وقت
طويل قب���ل أن يتم تطوي���ر منظوم���ات ذكاء اصطناعي
سلوكية تهدف إلى صنع روبوتات تتحرك مثل الحيوانات
الحقيقية على نحو يعود بالفائدة على البشر.

بيونسيه في حفل أمام مئة ألف
متفرج بعد غياب ألكثر من سنة

لندن :يع���د هوس إزالة الش���عر باليد
أحد االضطرابات النفسية التي يعانيها
الكثيرون ،وفيه يفقد المصاب السيطرة
على نفس���ه عند اقتالع ونزع ش���عره من
مختلف أنحاء جس���مه مثل ش���عر الرأس
والش���ارب واللحية والحواج���ب ،ما يؤدي
إلى ترك بقع فارغة من الشعر في الرأس
أو الحاجبين
ويحدث بس���بب الش���د المتك���رر في
الح���االت الش���ديدة تش���وهات واضحة،
تؤثر في ش���كل المريض وهو ما يسبب
آالمًا نفس���ية ل���ه ومضاعفات جس���دية
ومش���اكل اجتماعي���ة ،ويعتب���ر بع���ض
الباحثي���ن اضطراب هوس نتف الش���عر
نوعًا م���ن اإلدمان على ع���ادة معينة في
حي���ن أن البع���ض اآلخ���ر يعتب���ره عادة
يتعلق به���ا الفرد كوس���يلة تخفف من
الضغوط النفسية الواقعة عليه.

األنواع والمسببات

يمك���ن تقس���يم اضط���راب ه���وس
إزالة الش���عر إل���ى  3أن���واع ،النوع األول
«التلقائي» وفيه يق���وم المصاب بنتف
الش���عر دون وعي أو انتباه له���ذا األمر،
بل هو يفعله خ�ل�ال القيام بأعمال أخرى
مث���ل الق���راءة أو تصف���ح اإلنترن���ت وال
يش���عر المصاب بالضي���ق أو المتعة في
القي���ام بهذا األم���ر .وفي الن���وع الثاني
يقوم المص���اب بالنتف القهري من أجل
التخلص من ش���عور بالضيق تجاه أمر ما،
وهو ال يقص���د بهذا الفعل الحصول على
المتعة.
وينت���ج الن���وع الثال���ث وه���و النتف
االندفاعي عن رغبة داخلية عند الشخص
من أجل أن يشعر بالمتعة ،إال أنه يشعر
بالندم والضيق بعد قيامه باألمر ،تعتبر
أس���باب اضط���راب هوس نتف الش���عر
مجهولة حتى وقتنا هذا.

العوامل المساعدة

ويع���زو بع���ض الباحثي���ن مث���ل هذه
االضطراب���ات المعق���دة إل���ى مزي���ج من
العوام���ل الوراثية والبيئي���ة ،كما يمكن
أن تلعب تش���وهات الم���واد الكيميائية
الموج���ودة بصورة طبيعي���ة في الدماغ،
مث���ل الدوبامي���ن والس���يروتونين دورًا
ف���ي اإلصابة به���ذا االضط���راب ،وهناك
أبحاث أشارت إلى اضطرابات واضحة في

مس���تويات النواقل العصبي���ة وبالذات
في الس���يروتونين لدى المصابين بهذا
االضطراب.
وهناك ع���دد من العوام���ل التي تزيد
من خط���ر اإلصابة بهوس نتف الش���عر
منها ،الوراثة حيث يمكن أن يصيب هذا
االضطراب من لديهم أقارب مصابون به،
ويمكن أن تح���دث اإلصابة بهذا الهوس
في فترة المراهق���ة المبكرة ،في الفترة
التي تتراوح أعم���ار المصابين ما بين 11
إلى  13سنة.
وفي الغالب تس���تمر المشكلة معهم
مدى الحياة ،ويكون نزع الشعر في بعض
الح���االت وس���يلة للتعامل مع المش���اعر
الس���لبية ،مثل القل���ق والتوتر والضغط
النفسي واإلحباط ،ويجد المصابون بهذا
االضطراب نوعًا من الرضا عن أنفس���هم
بنزع الشعر ،كما أنه يوفر قدرًا من الراحة
النفسية لهم ،ولذلك يستمرون في نزع
الشعر حتى يحافظوا على هذه المشاعر
اإليجابية
وتدفع بعض االضطرابات األخرى مثل
االكتئاب أو القلق أو اضطراب الوس���واس
القه���ري لإلصابة بهوس نتف الش���عر،
وكذلك يمك���ن أن تكون هناك أس���باب
عضوية تتعلق بالجزء المسؤول في المخ
عن أحاسيس الخطر والخوف.

رغبة عارمة

تتضم���ن أعراض هوس نتف الش���عر
الرغب���ة العارم���ة في نزع الش���عر وذلك
بص���ورة متك���ررة ،وف���ي الع���ادة تكون
المناط���ق األكث���ر تعرض���ًا للنتف هي:
الرأس والحاجبان والرموش.
ويش���عر المري���ض بالتوت���ر قبل نزع
الشعر أو عند محاولة مقاومة نزع الشعر،
في حين أنه يش���عر بالراحة عقب القيام
بهذا األم���ر ،وفي بعض الح���االت يلعب
المريض بالش���عر المنت���وف ،ويمكن أن
يمضغه أو يأكله ،وبس���بب تكرار عملية
النتف يكون الش���عر ف���ي أماكن قصيرًا
للغاية ،كما تظهر بقع خالية من الش���عر
عل���ى ال���رأس ،أو في مناط���ق أخرى مثل
الحاجبي���ن والرم���وش ،وه���ي التي قام
المريض بنتفها.
ويصاحب نزع الشعر تفضيل المريض
لن���وع معين من الش���عر ،كم���ا أن معظم
المصابين بهذا اله���وس يقومون أيضًا

بقط���ف الجل���د أو قضم األظاف���ر أو مضغ
الش���فاه ،وكذلك يمكن أن ينزع المريض
الش���عر من الحيوانات األليفة أو الدمى أو
األغراض األخرى مثل المالبس أو األغطية
وم���ن أب���رز أعراض ه���ذا االضط���راب أن
المصابين ينزعون الش���عر سرًا ويحاولون
إخفاء إصابتهم عن اآلخرين.

االكتئاب والقلق

يمثل اضطراب هوس نتف الشعر عبئًا
على كاهل المريض ،وهو ما يصيبه بحالة
من الضيق النفس���ي ،حيث يشعر بالخزي
واإلحراج نتيجة له���ذا األمر ،ويؤدي ذلك
إلى انخفاض قيمته الذاتية.
ويمك���ن أن يصاب باالكتئ���اب والقلق،
ويمن���ع الخجل الذي ينش���أ نتيجة البقع
الصلعاء في رأس المصاب من أن يشارك
في النشاطات االجتماعية المختلفة ،ألنه
يؤثر في مظهره وشكله العام.
كم���ا تتأثر البش���رة بالنت���ف المتكرر
للش���عر ،حيث يؤدي إلى إصابة البش���رة

بالكش���ط ومش���اكل أخرى على رأس���ها
االلتهاب���ات ،وف���ي حالة المص���اب الذي
يأكل الش���عر ،فإن كرات الش���عر تسبب
اضطراب���ات هضمية مع الوق���ت ،من أبرز
أعراضها التقيؤ وفقدان الوزن واالنسداد
المعوي ،ويمكن أن يصل األمر إلى الوفاة.
ويعتب���ر التدري���ب عل���ى اس���تبدال
هذه الع���ادة بالعالج النفس���ي أساس���ًا
للنجاح ،وه���ذا النوع من العالج يس���اعد
عل���ى التعام���ل م���ع المواق���ف التي من
المحتم���ل أن تدف���ع المري���ض إلى نزع
الش���عر عن���د مواجهتها ،واس���تبدالها
بس���لوكيات أخرى .وال توجد أدوية خاصة
بع�ل�اج هذا النوع من اله���وس ،ومع ذلك
تس���اعد األدوية المض���ادة لالكتئاب في
الس���يطرة على األعراض ،وعامة يجب أن
تكون المزاي���ا المحتملة لألدوية متوازنة
م���ع اآلث���ار الجانبي���ة ،ومن األم���ور التي
تس���اعد على التخلص من هذا االضطراب
االنضم���ام إلى إحدى مجموع���ات الدعم،
حيث يقابل المص���اب آخرين يعانون من

تجارب مماثلة وبالتالي يتعاطفون معه.

سن مبكرة

كان أول ظه���ور لمصطل���ح هوس نتف
الش���عر على يد طبيب فرنس���ي يس���مى
هنري هالوب قرب نهاي���ة القرن الثامن
عش���ر ،وفي البداية كان النظ���ر إليه أنه
عادة س���يئة ،ومع نهاية القرن العشرين
ترس���خ مفهوم أنه صورة مرضية تحمل
جوانب نفسية.
وتشير األبحاث والدراسات إلى أن هذا
االضطراب يبدأ في س���ن مبك���رة للغاية
تصب ف���ي بعض الح���االت إلى الس���نة
األولى ،لكنه في الغالب يبدأ بين س���ن 8
إلى  14سنة ،وبحسب الدراسات فإن نسب
اإلصاب���ة بهوس نتف الش���عر في مرحلة
الطفولة متس���اوية بي���ن الذكور واإلناث،
غير أن الش���ائع انتش���اره لدى اإلناث في
مرحلة المراهقة والبلوغ ،وتصل النس���بة
ما بين  %3إلى  %5في اإلناث ،في حين ال
تتجاوز  %2في الرجال.

مراقبة "إلكترونية" لسلوكيات مدمني الكحوليات
س���ان فرانسيسكو  -د ب أ :ابتكر فريق
من المهندسين بجامعة كاليفورنيا سان
دييغو األميركية جهاز استشعار صغير
الحجم للقياس���ات الحيوي���ة يتم حقنه
في جس���م االنس���ان تحت س���طح الجلد،
ويس���تخدم لقي���اس نس���بة الكحوليات
في دم المس���تخدم على المدى الطويل.
ويتم شحن هذا الجهاز السلكيا بواسطة
األجه���زة اإللكتروني���ة الت���ي يرتديها
المس���تخدم مث���ل الس���اعات الذكي���ة
وغيرها.
وتق���ول الباحث���ة درو هول أس���تاذة
هندس���ة اإللكترونيات في الجامعة ،إن
"الهدف

النهائي من هذا المش���روع هو تطوير
جهاز لمراقبة نس���بة الكح���ول واألدوية
في جس���م المصابين بمش���كلة االفراط
في تعاطي الكحوليات ،على نحو منتظم
ودون التسبب في عرقلة نظام حياتهم".
ومن بي���ن التحديات التي تواجه برامج
ع�ل�اج مدمن���ي الكحوليات ع���دم وجود
أدوات مناس���بة لمراقب���ة س���لوكياتهم
بش���كل منتظم ،حي���ث أن أنظمة تحديد
نس���بة الكحول في أنفاس المريض على
سبيل المثال ،والتي تعتبر أكثر الوسائل
ش���يوعا في الوقت الحال���ي ،هي أجهزة
كبيرة الحجم وتتطل���ب تعاون المريض
فضال عن أن نتائجها غير دقيقة.

وذكرت هول أن تحاليل الدم هي أكثر
الوسائل دقة لقياس نسبة الكحول،
ولكنه���ا تحت���اج إلى فن���ي متخصص
للقيام بها .ورغم أن أجهزة االستش���عار
التي يت���م تثبيتها على الجس���م مثل
الوش���م هي بديل جيد وواع���د ،إال أنها
تتلف بس���رعة ،ويمكن إزالتها بسهولة،
كما أنها تستخدم لمرة واحدة فقط.
وتؤكد هول أن االبتكار الجديد وهو
"جهاز استش����عار ضئيل الحجم على
ش����كل رقاقة إلكترونية يتم تثبيته
تحت الجلد في مركز طبي دون جراحة،
يمكن أن يجعل من األسهل بالنسبة
للمرض����ى االلت����زام ببرنام����ج معي����ن

لمراقب����ة س����لوكياتهم لفترة طويلة
من الوقت".
وال يزيد حجم الرقاقة عن ملليمتر واحد
مكع���ب ،ويمكن حقنه���ا تحت الجلد في
س���ائل حيوي ،وهي تحت���وي على جهاز
استش���عار مغل���ف بنوع م���ن االنزيمات
يحمل اسم "أوكسيد الكحول" .وتتفاعل
ه���ذه المادة م���ع الكحول لينت���ج عنها
مادة ثانوية يتم رصدها بطرق الكيمياء
الكهربائية .ويتم إرس���ال هذه النتائج
الس���لكيا في صورة إش���ارات كهربائية
إلى جهاز إلكتروني قريب مثل الساعات
الذكية أو األجهزة المحمولة.
وقام الباحثون بتصميم الرقاقة بحيث

تستهلك كمية ضئيلة من الطاقة ال تزيد
على  970نان���وواط ،وهو جزء من المليون
من كمية الطاقة التي يستهلكها
الهات���ف المحمول عن���د إجراء مكالمة
واح���دة .ونقل الموق���ع اإللكتروني "فيز
دوت أورج" المتخص���ص ف���ي االبتكارات
العلمي���ة عن ه���ول قوله���ا" :ال نريد أن
يك���ون للرقاق���ة تأثي���ر كبي���ر على عمر
بطارية الجهاز الذي يرتديه المستخدم،
كم���ا أننا ال نري���د أن ينبعث منها قدر
كبير من الحرارة داخل جسم المستخدم
أو تزويده���ا ببطارية تحت���وي على مواد
ضارة بجسم االنسان".

الكشف عن عالقة بين اللحم األحمر "المطهو جيدًا" وأمراض الكبد وداء السكري
بيونسيه في مهرجان كواتشيال.

إنديو ،ريفيرس���يدي ،كاليفورنيا  -الواليات المتحدة  -أ
ف ب :بع���د عام من الغياب عن الحف�ل�ات الفنية ،حققت
بيونس���يه عودة قوية مساء اول من امس ،بإحيائها حفال
أمام مئة ألف متفرج خالل مهرجان كواتش���يال شاركتها
فيه زميلتاها السابقتان في "ديستينيز تشايلد" في لم
شمل استثنائي للفرقة.
وقدمت بيونسيه في هذا المهرجان المقام في صحراء
كاليفورني���ا عرضا مبهرا في أول���ى حفالتها منذ إنجابها
توأميها في حزيران.
وعل���ى م���دى س���اعتين ،جمع���ت النجمة ف���ي حفلها
كعادتها الغناء والرقصات الحماس���ية بمش���اركة حوالي
مئة موسيقي ومغن على المسرح.
كذلك شاركها زوجها مغني الراب جاي زي في أغنية.

(أ.ف.ب)

غير أن المحطة األبرز في الحفل هي إطاللة كيلي روالند
وميش���ال وليامز اللتين ش���كلتا معها في التسعينيات
فرقة "ديس���تينيز تشايلد" التي حققت نجاحا كبيرا على
ساحة موسيقى "ار اند بي".
وأدى الثالث���ي ثالث أغنيات بينها "س���اي م���اي نايم".
وه���ذا االلتئ���ام األول للفرقة منذ عرض بيونس���يه خالل
المباراة النهائية في دوري كرة القدم األميركية (س���وبر
بول) في  .2013وفي مطلع العقد الماضي ،أفسحت الفرقة
في المجال أمام المغنية ف���ي أن تصبح النجمة العالمية
الحالية.
وأكدت بيونس���يه أن كيلي روالند وميش���ال وليامز هما
"أختان" لها ،قبل أن تدعو إلى المسرح شقيقتها الفعلية
المغنية صوالنج نولز.

رويترز :أفادت دراس���ة جديدة بأن من
يتناولون اللحوم المصنعة والحمراء أكثر
عرض���ة لإلصابة بأمراض الكب���د المزمنة
ومقاومة األنسولين ،وهو عنصر قد يؤدي
لإلصابة بداء الس���كري ،خاص���ة إذا كانوا
يأكلون اللحوم مطبوخة جيدا.
وركز الباحث���ون على ما يعرف باس���م
م���رض الكب���د الدهن���ي غي���ر الكحولي
المرتب���ط بالبدان���ة وع���ادات معينة في
األكل .ورغم أن اللحوم الحمراء والمصنعة
ارتبطت منذ فت���رة طويلة بزيادة مخاطر
اإلصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان
وأمراض القل���ب إال أن األدلة حتى اليوم
كانت متضارب���ة فيما يتعل���ق بصلتها
بأمراض الكبد.
وفحصت الدراس���ة بيان���ات  789بالغا
أجابوا على اس���تبيان بشأن عادات األكل

والطهي كما خضعوا لتصوير بالموجات
فوق الصوتي���ة للكبد وتحالي���ل تتعلق
بمقاومة األنسولين.
وفي المجم���ل تبي���ن أن  39في المئة
من المش���اركين يعانون من مرض الكبد
الدهن���ي غي���ر الكحولي و 31ف���ي المئة
مصابون بمقامة األنسولين وهو ما يحدث
عندما تقل قدرة الجس���م على استخدام
هرمون األنس���ولين لتحويل الس���كر في
الدم إلى طاقة للخاليا.
وقال الباحثون في الدراسة التي نشرت
في دورية أمراض الكبد إن المش���اركين
الذي���ن تناول���وا لحوما مصنع���ة وحمراء
أكث���ر بمقدار الضعف عل���ى األقل كانوا
أكثر عرضة بنسبة  47في المئة لإلصابة
بأمراض الكبد وبنسبة  55بالمئة لإلصابة
بمقاومة األنسولين.

وقال الباحثون إن مرض الكبد الدهني
غير الكحولي ومقاومة األنسولين من بين
مجموعة األعراض والسمات التي تشكل
ما يس���مى متالزمة األيض م���ا يزيد من
خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري.
وقالت كبي���رة الباحثين في الدراس���ة
ش���يرا زيلبر س���اجي الباحث���ة في مجال
التغذية بجامعة حيفا بإسرائيل "تتزايد
األدل���ة فيم���ا يتعل���ق باآلث���ار الض���ارة
لإلفراط في اس���تهالك اللح���وم الحمراء
والمصنعة".
وتوصلت الدراس���ة أيض���ا إلى أن طهو
اللحوم على درجة ح���رارة مرتفعة لفترة
طويل���ة إل���ى أن تصبح "مطه���وة جيدا"
يرتبط أيضا بزيادة خطر اإلصابة بأمراض
الكب���د ومقاومة األنس���ولين ع���ن تناول
اللحم "نصف مطهو" أو طبخه لمدة أقصر.

وقالت زيلبر س���اجي إن طه���و اللحوم
جي���دا يش���كل مركب���ات تعرف باس���م
األمينات غير المتجانس���ة المرتبطة بكل
من م���رض الكبد الدهني غي���ر الكحولي
ومقاومة األنسولين.
وأضافت في رسالة بالبريد اإللكتروني
لـ"رويترز هيلث"" ،للحيلولة دون اإلصابة
بمقاوم���ة األنس���ولين أو م���رض الكب���د
الدهني غي���ر الكحولي (يج���ب أن يفكر
الن���اس) ف���ي اختيار األس���ماك والديك
الروم���ي أو الدج���اج كمص���در للبروتين
الحيواني ....كم���ا أن طبخ الطعام بالبخار
أو س���لق الطعام أفضل من ش���واء أو قلي
اللحوم على درجة حرارة عالية".
وكان متوس���ط عم���ر المش���اركين في
الدراس���ة  59عاما ويعانون من زيادة في
الوزن كم���ا أن  15بالمئ���ة كانوا مصابين

بداء السكري.
ولم تكن الدراس���ة ته���دف إلثبات ما
إذا كان���ت اللحوم الحم���راء أو المصنعة
قد تس���بب بشكل مباش���ر ضررا للكبد أو
مقاومة األنسولين.
واعتمد الباحثون أيضا على مش���اركين
يمكنه���م بش���كل صحيح تذك���ر كمية
اللحوم التي تناولوه���ا وكيفية طهوها
وهو ما قد ال يش���كل دائما صورة دقيقة
لعادات األكل.
إال أن الطبيب جيفري ش���ويمر الباحث
بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو ومدير
عيادة الكبد الدهني في مستشفى رادي
لألطف���ال ق���ال إن نتائج هذه الدراس���ة
تضي���ف لمجموعة كبي���رة ومتزايدة من
األدلة التي تش���ير إلى ض���رورة الحد من
تناول اللحوم الحمراء والمصنعة.

