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غرافيك: أسيل الخلييل

انتهت هيئة الصحة بديب ممثلة مبكتب الخدمات العالجية املتنقلة من استعداداتها كافة لتوفري وتأمني الرعاية الصحية الكاملة 
الحتفاالت رأس السنة، التي ستشهدها ديب مساء يوم غٍد االثنني مبنطقة برج خليفة واألماكن املحيطة.
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05ابتكار وتقنياتاألحد  |  22 ربيع اآلخر 14٤٠ هـ  |  30 ديسمرب 201٨م  |  العدد 14074
فريق بحثي يحدد الجينات المسؤولة عن الخرف

حــّدد فريــق بحثــي أميركي مــن جامعة 

»كاليفورنيــا«، العمليــات الجينيــة التــي 

تســبب موت الخاليا العصبية لدى مرضى 

الخرف، في خطوة مهمة على طريق تطوير 

عالجــات يمكن أن تبطئ أو توقف مســار 

المــرض، وذلك وفق الدراســة المنشــورة 

أخيــراً، فــي مجلــة »نيتشــر ميديســين« 

)Nature Medicine(. واكتشف الباحثون 

خالل الدراســة مجموعتين رئيســيتين من 

الجينات المشاركة في الّطفرات التي تؤدي 

إلى غزارة في إنتاج بروتين يســمى »تاو«، 

الذي يتسبب في الخسارة التدريجية للخاليا 

العصبية، بما يسبب الخرف. ويعطل بروتين 

»تاو« الخاليا العصبية في القشــرة المخية 

الّداخليــة، وهي واحد من أجــزاء الدماغ 

المســؤولة عن وظيفتــي الحركة الالإرادية 

والذاكرة، وتؤدي طفرات تحدث في جيني 

»GRN« و»MAPT«، إلــى اإلفــراط في 

إنتــاج هــذا البروتين، وفق الدراســة التي 

أجريت على نماذج من جرذان التجارب.

ووفق تقرير نشــرته جامعــة »كاليفورنيا« 

بالتزامن مع نشــر الدراســة، قــال الدكتور 

دانييــل جيسشــويند، مــن كليــة »ديفيد 

جيفــن« للطــب فــي الجامعــة: إّن هذه 

الدراسة توفر خريطة الطريق لتطوير أدوية 

فّعالــة لمــرض الخــرف والزهايمــر، الذي 

يعاني منــه الماليين حــول العالم. ووفق 

إحصائيــات منظمــة الصحــة العالمية في 

ديســمبر من العام الماضي، يوجد نحو 50 

مليوناً من المصابين بالخرف حول العالم، 

ويشــهد كل عام حــدوث 10 ماليين حالة 

جديدة مصابة بالمرض، وال يوجد أي عالج 

دبي - البيان الصحي  للمرض.  

Ⅶ  دبي ـ البيان الصحي 

نجح فريق بحثي أميركي في تحديد »عامل الشــباب« داخل الخاليا 

الجذعيــة لنخاع العظام، وهو األمر الذي ســيفيد في إكســاب كبار 

الســن، الذين يعانون من تأخر التئام كسور العظام، خصائص سرعة 

االلتئام ذاتها لدى األطفال.

وعــادة ما يتعافى األطفال من كســور العظام خالل فترة قصيرة، 

بينمــا يأخــذ األمــر وقتاً طويــاًل مع كبار الســن، وقد يتســبب في 

تهديــد حياتهم، وهي المشــكلة التــي عالجها الفريــق البحثي في 

 Nature(( »بحثهم المنشــور أمس، في دورية »نيتشر كومينيكيشن

.Communications

خاليا بلعمية
ل الفريق البحثي من قســم جراحة العظام في جامعة ديوك،  وتوصَّ

إلى أن »عامل الشباب«، داخل الخاليا الجذعية لنخاع العظم، يوجد 

داخــل »الخاليــا البلعمية«، وهي نوع من خاليا الــدم البيضاء تفرز 

البروتينــات الدهنية ذات الكثافة المنخفضة )Lrp1(، التي لها تأثير 

في تجديد األنسجة، ومن ثم سرعة التئام العظام.

والدور الــذي تقوم به هذه الخاليــا البلعومية في 

والتجديــد  اإلصــالح 

للعظام ليس جديداً، ولكّن الجديد هو معرفة البروتينات التي تنتجها 

وتساعد في تكوين العظام، وهو ما تم اختباره في جرذان التجارب 

األكبر ســناً، كما نقلت »الشرق األوســط« عن د. غوربريت 

باهت األستاذ المساعد في جراحة العظام المؤلف 

الرئيسي للدراسة.

تحديد »عامل الشباب«
داخل الخاليا الجذعية لنخاع العظام

االكتشاف يكسب كبار السن خصائص 
سرعة التئام العظام ذاتها لدى 

األطفال

لصقة تعيد بناء أنسجة 
القلب التالفة

Ⅶ  دبي _ البيان الصحي 

ابتكــر فريق علماء دولي لصقة بإبــر دقيقة تزّود القلب 

بخاليا متجددة، تساعد في استعادة نسيج عضلة القلب 

بسرعة بعد النوبة القلبية.

وللحصول على الفاعلية المطلوبة، تجب زراعة اللصقة 

المبتكرة عن طريق التدخل الجراحي. 

وقد بينت نتائج اختبارها على الحيوانات، 

أن هــذه الطريقة هي األكثر فاعلية 

في ترميم عضلة القلب.

اللصقة  اســتخدام  ويفضل 

المبتكرة المزّودة بعدد كبير 

لتجنب  المجهرية  اإلبر  من 

أي خلــل فــي عضلة بعد 

النوبات التــي يتعرض لها 

اللصقة،  فعبــر  المريــض، 

تصل الخاليــا الجذعية إلى 

القلب بسرعة لتحفيز عملية 

استعادة النسيج المتضرر.

وقد تســاعد هذه اللصقة 

علــى إطالة حياة األشــخاص 

قلبيــة  بنوبــة  أصيبــوا  الذيــن 

وتحســينها. واختبرت اللصقــة على الحيوانات 

)الجــرذان والخنازيــر(، وال يمكــن الجــزم بنتائج 

استخدامها في جسم اإلنسان بعد.

علماء روس يبتكرون دواء لعالج 
انفصام الشخصية

Ⅶ دبي _ البيان الصحي 

ابتكــر علمــاء معهــد فالدمــان للعلــوم 

الصيدالنيــة التابــع لجامعــة األكاديمــي 

بافلــوف الطبيــة فــي بطرســبورغ، دواء 

يفيد في عالج األمراض النفســية بما فيها 

انفصام الشخصية والهوس.

أحــد  ســوخانوف،  إيليــا  وقــال 

ابتكار الدواء الجديد،  المساهمين في 

إن العلمــاء ابتكــروا مــادة تؤثر في 

االتصاالت العصبية. وقال، إنه »عند 

حقن الفئران المخبرية بهذا الدواء، 

نشطت مســتقبالت TAAR1 في 

الجهاز العصبي المركزي. أي أثرت 

فــي نقل اإلشــارات بيــن الخاليا 

العصبية في الدماغ«.

الصيغــة  أن  العلمــاء،  وأكــد 

الصيدالنيــة للدواء، تســمح بإنتاج 

أقراص لعالج االضطرابات النفسية، 

وتعد طريقــة جديدة لعــالج مرض 

انفصام الشخصية. كما أن نتائج اختبار 

الــدواء علــى الفئــران، تســمح بالقول 

إن هــذا الدواء ســيكون فعــااًل في عالج 

األمراض النفسية بما فيها الهوس.

يذكر أن مرض انفصام الشخصية يصيب 

أكثــر من 21 مليون شــخص حول العالم، 

واإلدراك  التفكيــر  باضطــراب  ويتميــز 

والعواطف واللغة والسلوك وغيرها.

ابتكار هالم يمنع عودة األورام الخبيثة بعد التدخل الجراحي

Ⅶ  دبي _ البيان الصحي 

ابتكــر علماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هالماً 

يمنــع عــودة األورام الخبيثــة بعد التدخــل الجراحي، 

ويحتوي على مركبات تعزز مناعة الجسم. وتفيد مجلة 

»Nature Nanotechnology« التــي نشــرت نتائــج 

الدراســة، بأن اختبار هذا الهالم على الفئران المخبرية 

كان ناجحاً. واتضح أن الهالم أبطأ نمو الخاليا السرطانية 

التي بقيــت بعد التدخل الجراحي علــى فئران مصابة 

بســرطان الجلد، وعاشــت القوارض شــهرين دون نمو 

هذه الخاليا. كما اتضح أن هذا الهالم يمنع نمو الخاليا 

السرطانية في بقية أعضاء الجسم المصابة، ال في مكان 

العملية وحسب.

أجسام مضادة
وأشــار العلماء إلى أن هالم دقائــق النانو يحتوي على 

أجســام مضــادة تكبح بروتيــن »CD47«، الذي تفرزه 

الخاليا السرطانية، بهدف خداع خاليا المناعة. وتحجب 

دقائق كربونات الكالســيوم الموجــودة في الهالم هذا 

البروتين، ما يســمح لخاليا المناعة باكتشــاف وتدمير 

الخاليــا الســرطانية. وأوضحــوا، أن ســبب اختيارهم 

لكربونات الكالسيوم بالذات، وذلك ألنها تذوب تدريجياً 

فــي أماكن الجروح الناتجة مــن التدخل الجراحي. كما 

أنها تنشــط خاليا البلعمة الكبيرة التي تســاعد الجسم 

في التخلص من العناصر الغريبة.

يحتوي على 
مركبات تعزز مناعة 

الجسم
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