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دراسات

العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017

العلماء يستعينون بالحيوانات للتنبؤ بالزالزل
السجائر اإللكترونية أقل
ضرراً من التبغ
ك��ش��ف دراس����ة ب��ري��ط��ان��ي��ة أن
السجائر االلكترونية أقل ضررا
من التبغ بنسبة  ٪ 95وهو ما
يتناقض مع دراس��ات وتقارير
سابقة أش���ارت إل��ى ض��رورة
تقنني استخدام ه��ذا النوع من
السجائر وفق ما ذكرت وكالة
«روي���ت���رز» .وت��ش��ه��د شعبية
السجائر االلكترونية في أوروبا
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ارت��ف��اع��ا
ملحوظا لكن منظمات الصحة
ما زالت حذرة في تأييدها كبديل
آمن عن التبغ وحاولت حكومات
م���ن ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا إل���ى الهند
تقدمي مشاريع قوانني لتنظيم
استخدامها.
وقال البروفسور كيفن فنتون
م���ن وك���ال���ة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة
البريطانية التي أجرت الدراسة
ان «السجائر االلكترونية ليست
خالية من املخاطر متاما لكن عند
مقارنتها بالتدخني فان الدالئل
توضح أن ضررها ضئيل».
وقالت الدراسة ان معظم املواد
الكيماوية التي تسبب األمراض
املرتبطة بالتدخني غير موجودة
في السجائر االلكترونية وان
أفضل التقديرات احلالية تشير

إلى أن ضرر استخدام السجائر
االلكترونية على الصحة أقل من
التدخني بنسبة .٪ 95
اال أن ه��ذه ال��دراس��ة تتناقض
م��ع ت��ق��ري��ر أص���درت���ه منظمة
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ف��ي 2014
يطالب بتنظيم صارم للسجائر
االلكترونية وفرض حظر على
استخدامها داخل األماكن املغلقة
وحظر على بيعها للقصر.
كما تتعارض مع نتائج دراسة
أخ����رى أج���راه���ا ب��اح��ث��ون من
ج��ام��ع��ة س����اذرن كاليفورنيا
ق���ال���ت ان ن��س��ب��ة امل��راه��ق�ين
األم��ي��رك��ي�ين ال���ذي���ن ج��رب��وا
السجائر االلكترونية والذين من
احملتمل أن يتحولوا إلى التدخني
التقليدي كانت أكثر من ضعفي
أول��ئ��ك ال��ذي��ن ل��م ي��ج��رب��وا قط
السجائر االلكترونية.
وت��ق��ول ال��دارس��ة ان السجائر
االلكترونية -وهي بالفعل األداة
املساعدة األكثر شعبية لالقالع
ع���ن ال��ت��دخ�ين ف���ي بريطانيا
وال��والي��ات املتحدة -قد تكون
وسيلة رخيصة لتقليل التدخني
في املناطق الفقيرة حيث تبقى
نسبة املدخنني مرتفعة.

نمل يعالج نفسه بطريقة
مذهلة

كشفت دراسة حديث لباحثني في جامعة هلسنكي في فنلندا قدرة
النمل على عالج نفسه عند اصابته بأحد الفطريات القاتلة واملثير
أن العالج يتم مبادة سامة بالنسبة للنمل في األحوال الطبيعية في
أول حالة مثبتة بني احلشرات.
وأق��ام الباحثون جتاربهم على نوع من النمل يسمى «فورميكا
فوسكا» وحتديدا على مجموعتني منه األولى معافاة وخالية من
أي أمراض واألخرى مصابة بفطر قاتل للنمل يدعى «Beauveria
 »bassianaوفقا ملجلة نيوساينتست.
وأوضحت التجارب أن هذا النوع من النمل يفضل تناول طعام
مشبع بـ «فوق أكسيد الهيدروجني» وهي املادة السامة أساسا للنمل
ولكن عند مرضه يستعني بها للقضاء على الفطر.
وكشفت ال��دراس��ة بالدليل أن النمل ال يتناول «ف���وق أكسيد
الهيدروجني» عند متتعه بصحة كاملة ولكنه عند االصابة األمر
يختلف ألنه يساعد على تقليل معدل الوفيات بنسبة تصل إلى 15
.%
لكن الدراسة لم توضح كيفية معرفة النمل مبرضه وطبيعته وأيضا
كيفية معرفة العالج األمثل للحالة وهو ما دفع علماء للمطالبة
بوضع نتائج الدراسة حتت املزيد من االختبارات والتحليل.

قال علماء ان مبقدور احليوانات
ال��ب��ري��ة التنبؤ ب���ال���زالزل قبل
بضعة أسابيع من وقوعها ما قد
يتيح االستعانة بالكاميرات التي
ترصد السكنات واحلركات في
الدول املعرضة بصورة متكررة
للهزات األرضية.
وقال العلماء في دراسة نشرت
نتائجها ف��ي دوري����ة ف��ي��زي��اء
وكيمياء األرض ان��ه��م سجلوا
من خالل سلسلة من الكاميراتفي بيرو  -التغيرات التي تطرأ
على سلوك احليوانات قبل ثالثة
أسابيع من وقوع زلزال شدته 7
درجات ضرب املنطقة عام .2011
وخالل فترة زمنية استمرت 23
يوما قبل وق��وع ال��زل��زال سجل
العلماء  5حركات أو أقل يوميا
لهذه احليوانات باملقارنة بـ 5إلى
 15مشاهدة في اليوم في الفترة
السابقة على ذلك.
وق��ال امل��ش��ارك��ون ف��ي ال��دراس��ة
انه قبل الزلزال مباشرة بفترة
من  5إل��ى  7أي��ام لم تسجل أي
حركات أو مشاهدات لنفس هذه
احليوانات.
وق����ال واض���ع���و ال���دراس���ة ان

العلماء كانوا يعرفون ان بوسع
احل��ي��وان��ات التنبؤ ب��ال��زالزل
لكنهم ك��ان��وا ي��ع��ت��م��دون حتى
اآلن على شواهد من الروايات
ال��س��ردي��ة ل��ل��ح��االت ال��ف��ردي��ة
اخلاصة بالتغيرات السلوكية
للحيوانات.
وق����ال����ت ري���ت���ش���ي���ل غ���ران���ت
كبيرة املشرفني على ال��دراس��ة

واحملاضرة في علوم بيولوجيا
احليوان والبيئة بجامعة اجنيليا
روس��ك�ين البريطانية ان ه��ذا
البحث هو األول من نوعه الذي
يرصد تراجع نشاط احليوان مع
اقتراب وقوع الزلزال.
وقالت غرانت ملؤسسة تومسون
رويترز «متلك احليوانات املقدرة
على اعطاء تنبؤات موثوق بها

للزالزل وميكن االستعانة بها إلى
جانب شبكات الرصد األخرى».
وأضافت «ميكن استخدام هذه
املنظومة في الدول النامية وتلك
املعرضة للزالزل وه��و أسلوب
عملي زهيد التكلفة ميكن تنفيذه
ألن كلما يتطلبه هو مجرد شخص
يتولى مراقبة سلوك احليوان وال
حاجة لنا لألقمار الصناعية».

العمل الشاق يؤخر اإلنجاب
أوض��ح��ت دراس���ة أميركية أن
النساء اللواتي يعملن ألكثر من
 40ساعة في األسبوع أو عادة ما
يحملن أثقاال قد يستغرقن وقتا
أطول من بقية النساء حتى تكلل
مساعيهن لإلجناب بالنجاح.

وتابع الباحثون  1739ممرضة
كن يسعني لإلجناب وق��دروا أن
 ٪ 16منهن فشلت مساعيهن
على مدار  12شهرا كما أن خمسة
 ٪منهن ل��م حتملن بعد مضي
عامني .وأوضحت ال��دراس��ة أن

العمل ألكثر من  40ساعة في
األسبوع يرتبط بتأخر احلمل
لدى امل��رأة بنسبة  ٪ 20مقارنة
مع النساء اللواتي يعملن بني 21
و 40ساعة في األسبوع.
كما أوض��ح��ت أن نقل أو رفع

أشياء تزن  11كيلوغراما على
األقل عدة مرات في اليوم يرتبط
أيضا بتأخر اإلجناب.
وقالت أودري جاسكينز قائدة
ف��ري��ق الباحثني ف��ي ال��دراس��ة
الباحثة في كلية الصحة العامة
بجامعة ه��ارف��ارد في بوسطن
«نتائجنا توضح أن العمل الشاق
سواء كان اجهادا بدنيا أو ساعات
عمل طويلة كانت له نتائج ضارة
على املمرضات».
وت��اب��ع��ت ال���دراس���ة ب��ي��ان��ات
ممرضات شاركن في املسح الذي
أج��ري على مستوى البالد في
الفترة من عام  2010حتى عام
 2014الالئي قلن انهن يسعني
لإلجناب .ونصف النساء كانت
أع��م��اره��ن  33عاما على األق��ل
ونحو  ٪ 44منهن يعانني من
الوزن الزائد أو السمنة في حني
أن  ٪ 22منهن مدخنات أو كن
مدخنات.

شجعوا أوالدكم على تناول الخضراوات والفاكهة
أظهرت دراس��ة أميركية حديثة
أن تناول الوجبات مع العائلة
هي طريقة مؤكدة لتناول طعام
صحي لكن هناك حيال ميكن أن
يتبعها اآلباء عندما ال يتمكنون من
االلتفاف حول مائدة الطعام مع
أبنائهم.
وأظ��ه��ر امل��س��ح ال���ذي شمل نحو
 2500مراهق في والية مينيسوتا
األميركية أنه حينما تكون الوجبات
العائلية نادرة فان األوالد يقبلون
على تناول اخلضراوات والفاكهة
عندما تكون متاحة أمامهم وحينما
ي��رون اآلب���اء يتناولونها بشكل
روتيني.
وق��ال��ت أل��ي��س��ون وات���س كبيرة
الباحثني ف��ي ال��دراس��ة وه��ي من
كلية الصحة العامة في جامعة
مينيسوتا في منيابوليس« :وجدنا

أنه في غياب الوجبات العائلية
املنتظمة فان هذه العادات األبوية
لها تأثير ايجابي على استهالك
املراهقني للفاكهة واخلضراوات
وتأثيرها وح��ده يبدو أكبر من
تأثير الوجبات العائلية وحدها».
وأض��اف��ت« :بالنسبة إل��ى اآلب��اء
كلما زادت العادات االيجابية التي
ميكن اتباعها في املنزل كلما زادت
الفوائد» .وأك��دت أنه «اذا لم تكن
ق��ادرا على توفير وجبات عائلية
في مواعيد منتظمة فمن األفضل
التركيز على ممارسات ايجابية
أخرى مثل التأكد من توفر الفاكهة
واخلضراوات وسهولة استهالكها
«كأن تكون مقطعة وعلى الطاولة»
ألوالدك وتشجيع األوالد على
تناولها وأن تكون مثاال لهم في هذا
السلوك».

