
دح����ض ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة ت��ك��س��اس 
األمريكية شائعتني شبه مؤكدتني تفيدان بأن 
تناول البيض بكميات كبيرة يؤثر بصورة 
قاتلة على القلب واألوعية الدموية ويزيد من 

خطر اإلصابة مبرض السكري.
 ،Texas Tech Today ويفيد موقع 
بأنه منذ ستينيات ال��ق��رن امل��اض��ي أعلنت 
اجلمعية األم��ري��ك��ي��ة ألم���راض ال��ق��ل��ب، أن 
على الشخص ع��دم تناول أكثر من صفار 
ثالث بيضات في األسبوع، لتخفيض كمية 
الكوليسترول الداخلة للجسم، ألنه يسبب 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
م��ن أج��ل دع��م أو دح��ض ه��ذه املعلومة، 
أجرى علماء جامعة تكساس جتربة شارك 
فيها 48 شخصا بالغا، جهزوا البيض وفق 
رغباتهم. ق��ام املتطوعون أوال باستخدام 
طريقة تصوير الطعام عن بعد – طريقة 
جديدة لتحديد كمية ون��وع الطعام، دون 
االع��ت��م��اد على ال��ذاك��رة. أعطى الباحثون 
كل مشترك هاتفا ذكيا ليتمكن من تصوير 
الطعام قبل تناوله وبعد االنتهاء منه، بعد 
ذلك أرسلت جميع الصور إلى مركز خاص 

لتحليلها.

ظهر من نتائج هذه ال��دراس��ة، أن تناول 
البيض ال يعني ارت��ف��اع مستوى الدهون 
املشبعة املسببة ألم��راض القلب واألوعية 
الدموية. ووفقا للباحثني، يظهر “ضرر” 
تناول البيض عند استخدام الزبدة في قلي 
النقانق وحلم اخلنزير املقدد معها، كما يفعل 

الكثيرون في وجبة اإلفطار.
وقرر الباحثون تكريس التجربة الثانية 
ملعرفة مدى تأثير تناول البيض في مستوى 
السكر ب��ال��دم. وطلبوا م��ن املشتركني في 
التجربة عشوائيا ت��ن��اول وجبة إفطار- 
البيض املخفوق، بيض مخفوق مع دهون 
مشبعة، لها نفس السعرات احلرارية وكمية 

الدهون والبروتينات والكربوهيدرات.
فاتضح للباحثني أن تناول البيض من 
دون أي م��واد مضافة، ليس ل��ه أي تأثير 
سلبي ملموس في مستوى الغلوكوز بالدم. 
من هنا استنتجوا، أنه ال حتديد لكمية البيض 
التي ميكن للشخص السليم تناولها. كما أن 
نتائج التحاليل اإلضافية التي أجريت لم 
تظهر أي اختالف في مستوى الغلوكوز في 
دم الذين يتناولون كمية كبيرة أو قليلة من 

البيض يوميا.

أثار حيوان بحري حيرة واستغراب علماء 
البحار، بعد اكتشافه في أعماق احمليط الهادئ 

في وقت سابق من شهر أغسطس املاضي.
وقالت شبكة “فوكس نيوز” اإلخبارية 
األميركية، إن العلماء املختصني باكتشاف 
أعماق البحار كانوا على منت سفينة األبحاث 
“نوتيلوس”، حني اكتشفوا املخلوق البحري 

الهالمي الذي ال ميلك أطرافا.
ويبدو احليوان الغريب دون شكل ثابت كما 
أن جسمه يتغير بشكل كامل، حني يقترب منه 
شيء ما، حيث يتضخم ويتحول إلى ما يشبه 

“اجلرس«.
وجرى االكتشاف في عمق 750 مترا حتت 

املاء في وسط احمليط الهادئ.
وبعد أبحاث معمقة، توصل العلماء إلى أن 

احليوان يعد من أندر قناديل البحر في العالم.
وأوضح املصدر أن قنديل البحر هذا يسمى 
Deepstaria، وه��و اس��م سفينة األبحاث 
التي اكتشفته أول مرة في الستينيات، وأشار 
إلى أن املعلومات بشأنه قليلة جدا، حيث لم 
يتم رصده إال مرات قليلة خالل نصف القرن 

األخير.

ما خطر اإلفراط في تناول البيض ؟

أفضل إفطار خلفض مستوى 
السكر في الدم

مخلوق هالمي نادر في أعماق احمليط.. 
والعلماء يكشفون سره

ُي��ص��اب األف����راد مب��رض ال��س��ك��ري النوع 
2 عندما يتوقف اجل��س��م ع��ن االستجابة 
لألنسولني بشكل صحيح، ما قد ي��ؤدي إلى 

ارتفاع مستويات اجللوكوز في الدم.
وميكن أن تؤدي احلالة هذه إلى زيادة خطر 
حدوث مضاعفات خطيرة، مبا في ذلك الفشل 
الكلوي وتلف األعصاب والنوبات القلبية 
والسكتة الدماغية. وميكن أن ي��ؤدي اتباع 
نظام غذائي فقير )بانتظام( إلى تطور مرض 
السكري النوع 2، لذا من املهم إج��راء بعض 

التغييرات البسيطة على ما نتناوله.
وكقاعدة عامة، يجب أن نتناول مجموعة 
واس��ع��ة م��ن األط��ع��م��ة، مب��ا ف��ي ذل��ك الفواكه 
واخلضروات وبعض األطعمة النشوية مثل 
املعكرونة، مع خفض استهالك السكر وامللح 
إل��ى احل��د األدن����ى. كما يجب ت��ن��اول وجبة 
اإلفطار والغداء والعشاء يوميا، وعدم تخطي 

وجبات الطعام.
ولكن عندما يتعلق األمر بالوجبة األولى 
من اليوم، اإلفطار، توجد مجموعة من األطعمة 

التي تعد األفضل عموما.
وعلى مدار األعوام القليلة املاضية، أصبح 
األفوكادو طعاما شائعا في وجبات اإلفطار، 

حيث ثبت أنه مفيد للحد من مستويات السكر 
في الدم.

وت��ع��د ه���ذه ال��ف��اك��ه��ة ال��دس��م��ة منخفضة 
الكربوهيدرات، ما يعني أن تأثيرها ضئيل 

على مستويات السكر في الدم.
وق���ّي���م���ت دراس������ة ُن���ش���رت ف���ي مجلة 
Nutrition، تأثيرات إضافة نصف قطعة 
أف���وك���ادو إل���ى ال��غ��داء امل��ع��ت��اد لألشخاص 
األص��ح��اء، الذين يعانون من زي��ادة ال��وزن. 
ووجد الباحثون أن األفوكادو ال يؤثر بشكل 

كبير على مستويات السكر في الدم.
وب����اإلض����اف����ة إل�����ى ان���خ���ف���اض ن��س��ب��ة 
الكربوهيدرات، فإن األفوكادو غني باأللياف، 
ما قد يكون مفيدا أيضا ملستويات السكر في 

الدم.
وتعد زيادة الوزن من عوامل اخلطر ملرض 
السكري النوع 2، ولكن األفوكادو قد يساعد 
في إنقاص الوزن، فضال عن حتسني حساسية 
األنسولني. وميكن أن تساعد الدهون الصحية 
املوجودة في األفوكادو، الناس على الشعور 
بالشبع لفترة أط��ول. جتدر اإلش��ارة إلى أن 
تناول التوت على اإلفطار، ميكن أن يساعد 

أيضا في خفض نسبة السكر في الدم

 وجدت دراسة كبرى أن العقار 
الذي يستخدم لعالج البروستاتا 
املتضخمة قد يبطئ تطور مرض 

الشلل الرعاشي )باركنسون(.
واك��ت��ش��ف ع��ل��م��اء صينيون 
 terazosin أن العقار املسمى
)ت��ي��راس��وزي��ن(، املعتمد لعالج 
ت��ض��خ��م ال��ب��روس��ت��ات��ا احلميد 
)BPH(، مينع موت اخلاليا عن 
 ،PGK1 طريق تنشيط اإلن��زمي
ال��ه��ام ج���دا إلن��ت��اج ال��ط��اق��ة في 

اخلاليا.
ودف��ع ه��ذا األم��ر العلماء إلى 
اختبار تيرازوسني لدى 13 رجال 
مصابا مبرض باركنسون، الذي 
يتميز بانخفاض الطاقة، والحظ 
الفريق تباطؤ معدل إعاقاتهم 

احلركية.
وم��ع إج���راء دراس���ة موسعة 
شملت أكثر من 2800 مريض، 
تبني أن “تيرازوسني” يقلل من 
ع��الم��ات وأع���راض ومضاعفات 

احلالة املرضية
وأُج��ري��ت ال��دراس��ات من قبل 
فريق من العلماء الدوليني، ضم 
باحثني م��ن جامعة العاصمة 

.Iowa الطبية في بكني وجامعة

وق���ال امل��ع��د ال��ب��ارز الدكتور 
 :Iowa مايكل ويلش، من والية
»ال��ع��ق��اق��ي��ر احل��ال��ي��ة مي��ك��ن أن 
تخفف ج��زئ��ي��ا ب��ع��ض أع���راض 
م��رض الشلل ال��رع��اش��ي. ولكن 
لدينا ع��الج��ات صفرية غيرت 
امل��س��ار التدريجي ل��ه��ذا امل��رض 

العصبي«.
وي��رت��ب��ط ان��خ��ف��اض إن��ت��اج 
الطاقة في اخلاليا بكل من مرض 

باركنسون والشيخوخة.

وك��ت��ب ال��ب��اح��ث��ون ف��ي مجلة 
“التحقيقات السريرية”، إن 
ع��دة أشكال م��وروث��ة من مرض 
باركنسون تسببها عيوب وراثية 

في مسارات الطاقة اخللوية. 
ول��وض��ع ه��ذا األم���ر ف��ي حيز 
االختبار، ُقّيم العقار ألول مرة 
في الدراسات التي أجريت على 

احليوانات.
وق��ال ال��دك��ت��ور ل��ي ليو املعد 
البارز املشارك من بكني: “عندما 

اخ��ت��ب��رن��ا ال��ع��ق��ار ف���ي من���اذج 
حيوانية مختلفة مصابة مبرض 
ال��ت��ص��ل��ب ال��ع��ص��ب��ي امل��ت��ع��دد، 

حتسنت حالتها الصحية«.
ووج�����������د ال�����ف�����ري�����ق أن 
“تيرازوسني” ميكن أن مينع 
االنتكاس العصبي، إذا أُعطي 
للحيوانات قبل بدء موت اخللية. 
كما أوق���ف العملية ح��ال ب��دأت 

بالفعل.
وعلى الرغم من أن الدراسات 

ال��ت��ي أج��ري��ت على احل��ي��وان��ات 
كانت مشجعة، إال أن العلماء 
أرادوا معرفة ما إذا كان التأثير 

نفسه يحدث لدى البشر.
وف�����ي اجل������زء ال���ت���ال���ي م��ن 
ال���دراس���ة، وج��د ال��ب��اح��ث��ون أن 
13 مصابا مبتالزمة التصلب 
العصبي املتعدد، ممن تناولوا 
“تيرازوسني” أو م���ا ش��اب��ه 
ذل��ك م��ن العقاقير، ال��ت��ي تعمل 
على تنشيط PGK1، شهدوا 
انخفاض معدالت العجز احلركي 

التدريجي.
ولتأكيد نتائجهم ف��ي عينة 
أكبر، قاموا بتحليل قاعدة بيانات 
 IBM( حتليالت السوق اخلاصة
 Watson/Truven Health
 ،)Analytics MarketScan
والتي تتضمن سجالت مجهولة 
املصدر من أكثر من 250 مليون 

شخص.
وحدد الباحثون 2880 مريضا 
يعانون م��ن حالة باركنسون، 
مم��ن ت��ن��اول��وا واح���دة م��ن ثالثة 
 ،PGK1 عقاقير تستهدف أنزمي
وق��ورن��ت نتائجهم مع 15409 
مريضا تناولوا “تامسولوسني«.

عقار يعالج البروستاتا املتضخمة قد يوقف تطور »باركنسون«

alwasat.com.kw7

يخطط خبراء مؤسسة “روس آتوم” 
البتكار جهاز طبي جديد يعمل بالليزر 
الستخدامه في عالج أمراض اجلهاز البولي 

وتفتيت حصى الكلى.
ووفقا ملوقع املشتريات العامة الروسي، 
يجب على املركز النووي الفدرالي الروسي 
ومعهد عموم روس��ي��ا للبحوث العلمية 
في الفيزياء التجريبية، بناء على طلب 
ش��رك��ة “العلوم واالبتكار” التابعة 
ملؤسسة “روس آتوم” اختراع جهاز ليزر 
ليثوتربتور  lithotripter من اجليل 

اجلديد.
وطريقة استخدام هذا اجلهاز في تفتيت 
حصى الكلى احلالب واملثانة ال تتطلب 
التدخل املباشر في اجلسم، بل يتم تفتيت 
احلصى عن بعد، في جميع أقسام أمراض 

الكلى واملسالك البولية في املستشفيات.
وبحسب امل���واد امل��ن��ش��ورة ف��ي موقع 
املشتريات العامة، يجب على املركز النووي 
ال��ف��درال��ي ال��روس��ي ف��ي س���اروف أن يقدم 
عام 2022 منوذجا جتريبيا لهذا اجلهاز 
واختباره لتحديد مدى فعاليته وكفاءته 

ف��ي تفتيت احلصى ف��ي الكلى واملسالك 
البولية.

جتدر اإلش��ارة إلى أن مؤسسة “روس 
آتوم” تساهم بنشاط في ابتكار أجهزة 

نووية وغير نووية الستخدامها في مجال 
ال��ط��ب، مب��ا فيها أج��ه��زة ليزر لتشخيص 
اإلص��اب��ة بالسرطان، وإج���راء العمليات 

اجلراحية.

»روس آتوم«: ليزر طبي جديد
لتفتيت حصى الكلى

تشير أبحاث جديدة إل��ى أن املراهقني 
الذين ينامون في وقت متأخر من الليل، 
أكثر عرضة لإلصابة بالدهون، خاصة إذا 

كن من اإلناث.
ودرس العلماء محيط اخلصر وأمناط 
النوم ملئات املشاركني ممن تتراوح أعمارهم 
بني 12 إلى 17 سنة، واكتشفوا وجود صلة 

قوية بني منط النوم وحجم اخلصر.
وأظ��ه��رت النتائج أن األط��ف��ال األكثر 
عرضة للسمنة هم أولئك الذين يعانون من 
“اضطراب الرحالت الطويلة االجتماعي« 
)social jet lag(، وهي حالة فسيولوجية 

حت��دث نتيجة التعديالت الطارئة على 
الساعة البيولوجية، وتصنف على أنها 
من مسببات اضطرابات النوم، ما يؤدي 
إلى سوء الصحة واحلالة النفسية وزيادة 

الشعور بالنعاس واإلرهاق.
وأشار العلماء إلى أن وزن هؤالء األطفال 
قد يزيد ألن االنصراف عن النوم يؤدي إلى 
حياة غير صحية بشكل عام، ويصبحون 
أقل نشاطا ويستخدمون هواتفهم بشكل 

مفرط.
ويضاف البحث إلى النتائج السابقة 
التي تقول إن البقاء مستيقظا قد يؤدي 

إلى آثار سلبية مثل ارتفاع خطر اإلصابة 
باالكتئاب أو قصر االن��ت��ب��اه أو ال��وف��اة 

املبكرة.
وأج������رى ال��ع��ل��م��اء م���ن مستشفى 
ماساتشوستس ال��ع��ام لألطفال وكلية 
ه���ارف���ارد ال��ط��ب��ي��ة ب��ح��ث��ه��م ع��ل��ى 804 
أطفال. وقاموا بتقييم منط النوم لديهم 
واالخ��ت��الف��ات ب��ني أي��ام األس��ب��وع وعطلة 
نهاية األس��ب��وع، وقياس محيط اخلصر 

لديهم.
ووج��دت النتائج أن الذين يعانون من 
“اضطراب الرحالت الطويلة االجتماعي” 

بشكل حاد، كانوا األكثر عرضة للسمنة.
وقالت الدكتورة إليزابيث فيليشيانو، 
املشاركة في البحث: “التباين الكبير في 
أمن��اط النوم على م��دار األسبوع ميكن أن 
يعطل الفسيولوجيا الطبيعية، ما يؤدي 
إل��ى السمنة وخ��ط��ر اإلص��اب��ة ب��أم��راض 

القلب«.
وأضافت أن النتائج تؤكد أهمية الساعة 
البيولوجية ف��ي التأثير على مخاطر 
السمنة، مشيرة إلى أن التأثير كان أقوى 
لدى الفتيات، إال أن الباحثني لم يتمكنوا من 

تفسير السبب الكامن وراء ذلك.

حالة فسيولوجية تتعلق بالنوم تسبب السمنة وخاصة لإلناث!
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