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ابتكار جهاز جديد للكشف 
عن السرطان في 5 دقائق

اإلجهاض المتكرر يعرض
 المرأة لمخاطر القلب

عن  للكشف  جــهــاز  اكــتــشــاف  ــن  م عــلــمــاء  تمكن   [
توفير  وسيتم  دقائق  خمس  يستغرق  األمعاء  سرطان 
أجل  من  بريطانيا  أنحاء  جميع  في  لألطباء  الجهاز 
 3,000 حياة  يحصد  الــذي  األمعاء  سرطان  مكافحة 
قاله  ما  وأوردت  المتحدة.  المملكة  في  سنويًا  شخص 
يأمل  أنه  من  كاميرون  ديفيد  البريطاني  الوزراء  رئيس 
أن يساعد البرنامج الذي كلف الدولة 60 مليون جنيه 
الذي  األمعاء  بسرطان  اإلصابة  معدالت  خفض  على 

يعتبر األكثر شيوعًا في بريطانيا بعد سرطان الثدي.
األورام  عن  الكشف  في  الحديث  الجهاز  وسيساعد 
إزالة  من  األطباء  سيمكن  كما  األمعاء  في  السرطانية 
وتتحول  أضرار  أي  في  تسبب  أن  قبل  الخبيثة  األورام 

إلى سرطانية بفترة طويلة.
منع  عــلــى  الــبــرنــامــج  يعمل  أن  ــراء  ــب ــخ ال ــع  ــوق وت
السنة.  في  األمعاء  بسرطان  إصابة  حالة   10,000
السنوي  المؤتمر  في  البرنامج  هــذا  عن  ــان  اإلع وتــم 
كما  برمنجهام  مدينة  في  عقد  الذي  المحافظين  لحزب 
مايين   10 مبلغ  تستثمر  سوف  إنها  الحكومة  قالت 
جنيه استرليني في حملة توعية لجعل المرضى على 
لرؤية  وتشجيعهم  السرطان  مرض  أعراض  من  بينة 
البريطانية  الحكومة  في  الصحة  وزير  وقال  الطبيب. 
ــداد  أع ــي  ف االســتــثــمــار  أيــضــا  سيتم  ــه  ان ليزلي  ـــدرو  أن
األطباء المتخصصين في هذا المجال ورصد مبلغ 43 
الجديدة  االستخدامات  في  استرليني  جنيه  مليون 

للعاج باألشعة.

عانين  اللواتي  النساء  أن  ج��دي��دة  دراس���ة  أظ��ه��رت   [
مخاطر  ل��دي��ه��ن  م��ت��ك��رر  إج��ه��اض  أو  م��ي��ت  جنين  والدة 

متزايدة لإلصابة بنوبات قلبية في وقت الحق.
لم  اللواتي  النساء  م��ع  مقارنة  أن��ه  ال��دراس��ة  ووج���دت 
يسبق لهن اإلجهاض، فإن مثيالتهن اللواتي فقدن الحمل 
نوبة  من  للمعاناة  عرضة  أكثر  كن  م��رات،  ثالث  من  أكثر 
قلبية، كما أن والدة جنين ميت مرة واحدة تزيد احتماالت 

اإلصابة بنوبات قلبية ثالثة أضعاف.
ووفقًا للدراسة فإن كل تجربة إجهاض تمر بها المرأة، 

قد تزيد احتمال إصابتها بنوبة قلبية بنحو 40 في المئة.
ويقول باحثون إن عوامل الخطر الكامنة في اإلجهاض 
في  خلل  أو  الدم  ضغط  ارتفاع  مثل  ميت،  جنين  والدة  أو 
بنوبات  اإلص��اب��ة  في  أيضًا  تسهم  قد  الدموية،  األوع��ي��ة 

القلب الحقًا.
الخرزمي،  إلهام  للدراسة  الرئيسية  المؤلفة  وتقول 
مركز  في  السرطانية  األوب��ئ��ة  علم  قسم  في  عالمة  وه��ي 
من  »العديد  إن  بهايدلبرغ،  األلماني  السرطان  أب��ح��اث 
وفاة  أو  المتكرر  لإلجهاض  تهيئ  التي  الطبية  الحاالت 

الجنين يمكن أن تهيئ أيضًا لمرض القلب«. 
لتكرار  يتعرضن  اللواتي  »النساء  أن  الطبيبة  وتضيف 
المرشحة  الفئات  ضمن  اعتبارهن  ينبغي  الحمل  فقدان 
في  التحكم  يتم  أن  يجب  القلب...  بأمراض  لإلصابة  بقوة 
عوامل الخطر المعروفة ألمراض القلب والشرايين عنهن 

حتى لو كن صغيرات في السن وال يظهرن أي أعراض«.

أطباء باكستانيون يحذرون من اإلفراط 
في تعاطي المضادات الحيوية

تعاطي  في  اإلفراط  من  باكستانيون  أطباء  حذر   [
تخلفها  التي  السلبية  لآلثار  نظراً  الحيوية  المضادات 

على نظام المناعة.
آثار  على  التحقيق  أجرى  الذي  اهلل  سليم  وأوضــح 
في  ــاء  ــب األط ــن  م مجموعة  ــع  م الحيوية  ــادات  ــض ــم ال
دون  الحيوية  المضادات  تعاطي  أن  بكراتشي  مختبر 
البدن،  مناعة  من  يقلل  تعاطيها  في  اإلفراط  أو  حاجة 
تعاطي  زيـــادة  أن  اكتشف  الحديث  التحقيق  ولكن 
جسم  تــجــاوب  مــن  كذلك  يقلل  الحيوية  الــمــضــادات 
اإلنسان لألدوية األخرى ألن المضادات الحيوية تقلل 
مناعتها  من  وتزيد  ــراض  األم ضد  الجسم  مناعة  من 

ضد األدوية.
من  عينة  على  ــري  أج ــذي  ال التحقيق  أن  وأضــاف 
ــي تــعــاطــي الــمــضــادات  ــوا ف ــرط ــن أف ــذي ــاص ال ــخ األش
األدويــة  مع  تتجاوب  لم  أجساهم  أن  كشف  الحيوية 
ــــواع  ــى لــمــخــتــلــف أن ــط ــع الـــعـــاديـــة األخـــــرى الـــتـــي ت

األمراض.
وطالب سليم بضرورة الحد من تعاطي المضادات 
أن  ــــى  إل مـــشـــيـــراً  ــب،  ــي ــب ــط ال ــة  ــف ــوص ب إال  ــة  ــوي ــي ــح ال
تعاطي  نسبة  تزايد  عن  كشفت  الطبية  اإلحصائيات 
بطريقة  األخيرة  السنوات  خال  الحيوية  المضادات 
الدول  في  وبخاصة  الطبيب  إلى  الرجوع  دون  مفرطة 

النامية.

تزايد حاالت اضطرابات األكل بين األطفال والشباب
الشهية  فقدان  اضطرابات  حاالت  في  تزايد  إلى  مشيراً  والمراهقين،  األطفال  بين  االرتفاع  في  آخذة  األكل  اضطرابات  أن  إلى  بحث  لفت   [

والشره بين الذكور األطفال واألقليات إلى جانب ظهورها في بلدان وألول مرة.
والحظ ديفيد روزن، الذي قاد البحث العلمي الذي نشر في دورية »طب األطفال« أن اضطرابات األكل تبدأ في سن صغيرة من سن 12 

عامًا.
 ،anorexia nervosa وقدر التقرير أن نحو 0.5 في المئة من المراهقات في الواليات المتحدة يعانين من فقدان الشهية العصبي

وبلغت شريحة من يعانون من النهم أو الشره العصبي bulimia nervosa ما بين واحد إلى 2 في المئة.
ويذكر أن الذكور يشكلون نحو 10 في المئة من جميع حاالت اضطرابات األكل، طبقًا للتقرير.

ويحدث فقدان الشهية العصبي عندما يكون المريض فاقدا للشهية تماما، أي يكون في حالة صوم شبه دائمة طوال اليوم وقد 
يكون ذلك بسبب رد فعل نفسي وهو الخوف من السمنة بسبب األكل.

من  يتخلص  ثم  ومن  العالية  الحرارية  بالسعرات  الغني  الطعام  يلتهم  العصبي  بالنهم  فالمريض  النقيض،  وعلى 
ذلك كله بواسطة التقيؤ المتعمد، ويعتبر هذا النوع أكثر شيوعا من سابقه وتصاب به السيدات على األكثر.

وتترافق الزيادة في حاالت اضطرابات األكل مع نمط آخر مثير للقلق، وهو السمنة، التي يعاني منها نحو 17 
في المئة من األطفال والمراهقين بين سن عامين إلى 19 عامًا.

انتشار  الماضي،  العقد  »خال  األطفال:  لطب  األميركية  »األكاديمية  لجنة  إلى  تعقيب  في  روزن  وقال 
غذائية  حميات  على  التركيز  من  المزيد  ذلك  ورافق  كبير،  بشكل  ازداد  والمراهقين  األطفال  بين  السمنة 

صحية النقاص وزن األطفال والمراهقين«.
صورة  األطفال  منح  وسندان  السمنة  مخاطر  من  التحذير  مطرقة  بين  األطفال  أطباء  يضع  وهذا 

الجسم السليم.
وكتبت روزن: »عند استشارتهم من قبل العائات بشأن مكافحة السمنة، على أطباء األطفال التركيز 

ــوزن.  ال بشأن  المخاوف  معالجة  أثناء  بالنفس  الثقة  وبناء  الصحي  ــل  األك على 
ويتوجب عليهم رصد حاالت اضطرابات األكل بشكل مبكر.

المتحدة  للواليات  السنوي  اإلنــفــاق  إجمالي  بلغ   2009 العام  في  أنــه  ويذكر   
المباشر وغير المباشر على معالجة السمنة 147 مليار دوالر.

عامًا   15( البالغين  من  مليار   1.6 نحو  هناك  العالمية،  الصحة  منظمة  وبحسب 
الذين  البالغين  من  مليون   400 عن  يقّل  ال  وما  ــوزن،  ال فرط  من  يعانون  فــوق(  فما 

يعانون من السمنة.

ممثلو األمم المتحدة في مؤتمر األطفال العرب 
يؤكدون علىمحاربة العنف ضد األطفال

الماضي،  الثلثاء  عّمان  في  عقد   الذي  الطفل  لحقوق  العربي  المؤتمر  في  المشاركون  تبنى   [
إعانًا يدعون فيه لبذل المزيد من الجهود لحماية األطفال وتعزيز حقوقهم.

الطفل،  حقوق  حول  المستوى  الرفيع  الرابع  العربي  المؤتمر  نهاية  في  مراكش  إعان  جاء 
وهو حدث استمر لثاثة أيام نظمته جامعة الدول العربية بمشاركة من الممثلة الخاصة لألمين 
العام لألمم المتحدة المعنية بالعنف ضد األطفال واليونيسف ووزارات الحكومات األعضاء في 

جامعة الدول العربية وممثلين عن المنظمات غير الحكومية.
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  لليونيسف  اإلقليمية  المديرة  صرحت   المناسبة  هذه  وفي 
بتحقيق  يتعلق  فيما  هامة  إنجازات  المنطقة  دول  جميع  »حققت  أظفر:   شهيدة  باإلنابة   إفريقيا 
ــادة  وزي والرضع  األطفال  بين  الوفيات  معدالت  من  الحد  فيها  بما  لأللفية  اإلنمائية  األهــداف 

معدالت االلتحاق بالمدارس االبتدائية والمساواة بين الجنسين». 
األطفال،  من  والفقراء  األغنياء  بين  عمقا  تتزايد  فجوات  المكاسب  هذه  تخفي  »ولكن  وأضافت 
األمر الذي يتطلب تحديد األولويات وتنفيذ التدخات لمساعدة األطفال األكثر حرمانا، واألطفال 

الذين يعانون من التمييز والذين يبتعدون أكثر وأكثر عن شبكات األمن الموجودة«.
في  المتجذرة  الضعف  ومواطن  الفروقات  لهذه  للتصدي  الملحة  الحاجة  على  أظفر  وأكدت 
األطفال  جميع  يتمتع  أن  لضمان  والعرق  واإلعاقة  االجتماعي  والنوع  الجغرافي  والموقع  الفقر 

دون تمييز بحقوقهم كاملة.
يتعرض  حيث  األطفال:  ضد  بالعنف  موبوءة  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دول  تزال  وال 
أعمارهن  تتراوح  اللواتي  النساء  عدد  يصل  بينما  والنفسي،  الجسدي  للعقاب  األطفال  من    %  89
امرأة،  مليون   3.5 إلى  عشر  الثامن  عامهن  بلوغهن  قبل  تزوجن  واللواتي   24  –  20 بين  حاليا 
في  النساء  من  و%89  جيبوتي  في  النساء  من  و%93  مصر  في  النساء  من   %96 حوالي  وتتأثر 

السودان بعادة تشويه األعضاء التناسلية لألنثى.
مارتا  األطفال  ضد  بالعنف  المعنية  العام  لألمين  الخاصة  الممثلة  قالت  المؤتمر  وخــال 
يتمتع  أن  بفترض  التي  السياقات  فيها  بما  السياقات،  جميع  في  العنف  »يقع  بايس:   سانتوس 
داخل  وأيضا  والمدرسة  الرعاية  مؤسسات  في   – خاصة  وحماية  آمنة  ببيئة  األطــفــال  فيها 
يقض  أمر  مجرد  من  العنف  أشكال  جميع  من  األطفال  حماية  تتطور  أن  »يجب  وأضافت  المنزل«. 

مضجع البعض إلى أولوية تهم الجميع«.
أفضل  بيانات  لتوفير  المؤتمر  نهاية  في  باإلجمال  تبنيه  تم  ــذي  ال مراكش  ــان  إع ويدعو 
تبني  إلى  يدعو  كما  واإلســاءة،  واالستغال  العنف  من  األطفال  بحماية  المتعلقة  القضايا  حول 
األطفال  تعرض  إلنهاء  إجــراءات  واتخاذ  العنف،  أشكال  جميع  من  األطفال  تحمي  تشريعات 

للعنف في وسائل اإلعام ، والقضاء على عمالة األطفال والزواج المبكر والعقاب الجسدي.

الليث: البحرينيون يعتقدون أن األطعمة المعدلة وراثيًا مضرة بالصحة
ــة  ــئ ــي ه عــــضــــو  ـــد  ـــع ـــت ـــس ي  [
الحياة  علوم  قسم  في  التدريس 
ــة  ــع ــام ــــي ج ــة الـــعـــلـــوم ف ــي ــل ــك ب
حاليًا  الليث،  عبداألمير  البحرين 
بها  قام  وأن  سبق  ــة  دراس ــادة  إلع
قبل حوالي أربع سنوات عن تقبل 
المعدلة  لــألغــذيــة  البحرينيين 
ــاس عــامــل  ــي ــق ــــك »ل وراثــــيــــًا، وذل
التغيرات  على  الزمني  التأثير 
األغذية  من  النوع  هذا  ظاهرة  في 

وإقبال الناس عليها« كما قال.
أجــرى  قــد  ــه  أن الليث  وأوضـــح 
العامين  بــيــن  ــــى  األول الـــدراســـة 
2006 - 2007، وخلصت إلى أن 
لألغذية  البحرينيين  »استجابة 
اعتقاد  إلى  تشير  وراثيًا  لة  المعدَّ
ــرة مــنــهــم بــتــأثــيــرهــا  ــي ــب نــســبــة ك
ــة اإلنــســان  ــح ــى ص ــل ــي ع ــب ــل ــس ال
كبيرة  بنسبة  يؤثر  مما  والبيئة، 
ــراء  ـــدى إقــبــالــهــم عــلــى ش عــلــى م

واستهاك هذه األغذية«.
وقال الليث: »يقف عامل الدين 
تتحكم  التي  العوامل  مقدمة  في 
البحرينيين  استجابة  مــدى  في 
حيث  وراثيًا«،  المعدلة  لألغذية 
ـــة الــتــي  ـــدراس ــج ال ــائ ــت أشـــــارت ن
كبيرة  »نــســبــة  أن  ـــى  إل أجـــراهـــا 
الــديــن  ــام  ــك ألح ــون  ــع ــرج ي منهم 
قبل اتخاذ قرار شراء سلع تحوي 

مواد معدلة وراثيًا«.
نتائج  »أن  الــبــاحــث  ــر  ذك كما 
كبيرة  نسبة  أن  كشفت  الدراسة 
مــعــرفــة  ذوو  الــبــحــريــنــيــيــن  مـــن 
محدودة بماهية األغذية المعدلة 
إقبالهم  على  يــؤثــر  مما  وراثــيــًا، 
ــة  ــذي األغ أن  ــًا  ــح ــوض م ــا«.  ــه ــي ــل ع
عن  عبارة  »هــي  وراثــيــًا  المعدلة 
إضافة  تمت  حيوانات  أو  نباتات 
ــاء  ــن ــات وراثــــيــــة عــلــيــهــا أث ــن ــي ج
بهدف  إما  وذلك  إكثارها،  عمليات 
زيادة  أو  المنتج،  جودة  تحسين 

كمية اإلنتاج«.
غالبية  »أن  ــى  إل الليث  ولفت 

ـــة  ـــدراس ــم ال ــه ــي ــل ـــت ع ـــري ـــن أج م
استخدام  تــامــًا  رفــضــًا  يرفضون 
ــاج  ــت ـــة إلن ـــي ـــوراث ــات ال ــدي ــع ــت ال
الدراسة  أن  كما  بشرية،  أعضاء 
لدى  أكثر  قابلية  ــود  وج أظهرت 
األغذية  واستهاك  لشراء  اإلناث 

المعدلة وراثيًا«.
ـــدف هــذه  ـــه ـــــال الــلــيــث »ت وق
ـــدى  ـــة م ـــرف ـــع ـــــى م ـــــة إل ـــــدراس ال
لألغذية  البحرينيين  استجابة 
المعدلة وراثيًا والعوامل المؤثرة 
عليها؛ بغرض نشر الوعي بينهم 
وتحذيرهم  ــة،  ــذي األغ ــذه  ه ــول  ح
تسببها  أن  يمكن  التي  باألضرار 
إلى  لفت  كما  والبيئة«،  لإلنسان 
تعزيز  في  »ستسهم  الدراسة  أن 
التوجه نحو إصدار قوانين تنظم 
وراثيًا  المعدلة  األغذية  استهاك 
صحة  يناسب  بما  البحرين  في 
ــم  ـــى دع ــة إل ــاف ــاإلض ـــان، ب ـــس اإلن
مجاالت  فــي  الغذائية  الــبــحــوث 

أخرى«.
وأشار الباحث إلى أن الدراسة 
مستجيبًا،   788 عــلــى  »طــبــقــت 
الجامعة،  طلبة  مــن  منهم   396
أنها  مضيفا  العموم«.  من  و392 
اهتمامات  سلسلة  ضمن  »تأتي 
سامة  حـــول  بــهــا  ــوم  ــق ي بحثية 

األغذية وعاقة اإلنسان بها«.

يستعد حاليًا لتحديث الدراسة لمعرفة تطور الوعي

عبداألمير الليث


