
12 www.alomanaa.net
Sunday - 21 feb 2021 - No: 1224 االحــــــــد  -  ٢١ فرباير  ٢٠٢١ م- املوافق   ٩ رجب    ١٤٤٢ هـ

اسرتاحة

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

افقيا :  
 1 –  كنية كنى بها رسول الله صىل الله عليه 

و سلم ابنته فاطمة الزهراء ريض الله عنها – امتأل 

املكان بالناس واكتظ .

2 – عم الصمــت يف القاعة )مثال(- من مدن 

والية قسنطينة و لها معنى اسم نبات.

3 - ســحق اليشء و خلطه باملاء – قاسية ) 

مادة (: معكوسة – نصف كلمة نرجس.

4 - تجدها يف » مودة » – خائفة ) معكوسة(.

5 – ما تتعرض له الطائرة يف الجو ) معكوسة( 

– ينقص من أجر عمله.

6 – فسيفسايئ )معكوسة(. 

7 – تجدها يف  )وســوس( – امرأة محافظة 

تخــى مام ليس به بأس حتــى ال تقع يف ما به 

بأس.

8 – اســمه بالعربية يعني »ســمع الله« – 

موىل لعيل ريض الله عنه )مبعرث ة(.

9 – مينع دون وقوع حادث أو غريه – اسم 

شهر ميالدي عند أهل الشام.

10 – من حــاالت اإلعراب )معكوســة(– 

منافح عن املبادئ (معكوسة(.

عموديا:
1 - مبعنى استسلمت – رتبة عسكرية.

2 – برنامج لحل املسائل الرياضية – املكان 

الذي يحج إليه الناس و يقصد للزيارة.

3 – يشء عظيم يؤىت كالرشك بالله و العياذ 

بالله )نكرة (- معاناة و مشــقة )معكوسة(- 

اعتمد عليه.

4 – يطلق عىل السمسار )معكوسة(.

5 - لقب تسمى به حكام السالطني العثامنيني 

)ن, مع( – من تقســيامت السور القرآنية كقصار 

السور )نكرة(.

6 – عملة سعودية – نصف كلمة »سباع«.

7 – أرقــع نعــيل – من األحجــار الكرمية ) 

معكوسة(.

8 – بلد أورويب يعني اســمه طريق الشــامل 

)معكوسة(.

9 – أحد كتب الحديث ألفه الشيخ محمد شمس 

الحق اآلبادي.

10 – العظمــة يف طغيان )نكــرة(- مضيق 

بني شبه جزيرة ماليزيا وجزيرة سومطرة التابعة 

إلندونيسيا - ) معكوسة(

 الكلمات المتقاطعة

 زف علامء يابانيون برشى ســارة للذين يحاربون 

الشيخوخة، وذلك بإعالنهم عن التوصل لدواء يوقفها 

ويجدد شباب الجسم.

توصل فريق من العلامء إىل دواء ميكنه التخلص 

من »خاليا الشيخوخة«، سيبدأ استخدامه ما بني 5 إىل 

10 سنوات قادمة.

وتحدث ماكوتو ناكانييش، أســتاذ معهد أبحاث 

الطب بجامعة طوكيو، عن االكتشــاف العلمي قائال: 

ارتباطا  بالعمر  املرتبط  الجسم  »يرتبط ضعف وظائف 

مبارشا بحقيقة أن الخاليــا ترتاكم يف األعضاء التي 

تؤدي إىل عمليات التهابية ألجهزة الجسم. واحدة من 

أنواع الخاليا التي تسبب االلتهاب هي الخاليا املسامة 

)الشيخوخة(«.

واكتشــف العامل األمرييك ليونارد هايفليك، قبل 

60 عاما اكتشــاف »خاليا الشــيخوخة«، أو ما يعرف 

بـ«عملية شــيخوخة الخاليا«. ووجد أن الخاليا ميكن 

أن تنقسم فقط لعدد معني من املرات، وبعد ذلك تتوقف 

هذه العمليــة. أظهرت الدراســات الحديثة أن عملية 

االنقســام ميكن أن تتوقف أيضا نتيجة لتلف الحمض 

النووي، واإلجهاد التأكســدي وعوامــل أخرى. تفقد 

الخاليا الشــائخة قدرتها عىل االنقسام والرتاكم يف 

الجسم وتسبب االلتهاب والشيخوخة.

وقــال ناكانييش: »إذا قمنا بإزالــة هذه الخاليا، 

فســيكون من املمكن إيقاف العمليات االلتهابية التي 

تثريها، وبالتايل تحقيق تحســن كبــري يف أعراض 

الشيخوخة. يف عام 2014 ، بدأنا يف الدراسة، بسبب 

هذه الخاليا مل يعد مــن املمكن أن تتكاثر وتتحول إىل 

خاليا شيخوخة، وتحديد آلية جزيئية«.

وأضافك: »لقد أنشأنا خلية لها خصائص مشرتكة 

بني جميع الخاليا املتقّدمة يف السن. وبدأنا يف البحث 

عن يشء يقتل هذه الخاليا فقط«.

ووجــد العلــامء أن إنزيم GLS1 حيــوي لخلية 

الشــيخوخة ويرتبط ارتباطا وثيقــا بعملية التمثيل 

الغذايئ للجلوتامني.

واتضح أن الخلية الشــيخوخة تحتــاج إىل هذا 

اإلنزيم للبقاء عىل قيد الحياة. ويرجع ذلك إىل حقيقة 

أن »مصانع« تدمري الربوتينات غري الرضورية تتوقف 

عــن العمل يف الخلية املتقادمة، والوســط الحميض 

الذي ميألها يخرتق الخلية، ويشكل تهديدا لوجودها. 

من أجل البقاء عىل قيد الحياة وتحييد البيئة الحمضية، 

تحتاج الخليــة إىل األمونيا، والتي يتم الحصول عليها 

الجلوتاميك  الجلوتامني إىل حمض  عن طريق تحويل 

- أي يف عمليــة تتطلــب إنزيــم GLS1 - ليس فقط 

الخاليــا القدمية، ولكن أيضا الخاليــا األخرى التي ال 

ميكن تدمري الربوتني والتخلــص منها، تصبح خاليا 

تثري االلتهاب. ويف كل هذه الخاليا، يعتمد البقاء عىل 

قيد الحياة عىل GLS1 ، وهو إنزيم يحول الجلوتامني 

إىل حمض الجلوتاميك. لذلك ، إذا استخدمنا مثبطاته 

)املادة املثبطة( ، فيمكننا تدمــري جميع الخاليا التي 

تسبب االلتهاب، مبا يف ذلك الخاليا الشائخة.

جديد  بحــث  يف 
كبريا  أمــال  يعطــى 
أجرى  السكري،  ملرىض 
فريــق مــن الباحثني 
من قســم التغذية يف 
جامعة واليــة أريزونا 
تجربــة  األمريكيــة 
مرشوب  باســتخدام 

أثبت  »شــائع«  خاص 
نجاحه يف تنظيم مستويات السكر يف الدم بشكل جيد للغاية.

وأجرى فريق الباحثني تحقيقا شــمل 19 شــخصا غري مصابني 
بالســكري، 8 منهم كانوا حساسني لألنســولني و11 مقاومني و10 

مصابني بالسكري.
ومل يكن جميع املشــاركني يتناولون أدوية ملرض الســكري وقت 
التجربة، فيام تم اختيار األشخاص الصامئني بشكل عشوايئ الستهالك 

مرشوب مكون من خل التفاح.
ويتكون مرشوب الخل من 20 غراما من خل التفاح و40 غراما من 
املاء وملعقة صغرية من السكرين )أي محيل صناعي(، وفقا لصحيفة 

»داييل إكسربيس« الربيطانية.
وبعد دقيقتني من تناول الخل أو الدواء الوهمي، تناول املشــاركون 
وجبة االختبار، حيث تتكون من الخبز األبيض والزبدة وعصري الربتقال 

بإجاميل 87 غراما من الكربوهيدرات.
 

دواء جديد ميكنك من العي�ش ب�صحة جيدة حتى 100 عام

طريقة �صهلة لتخفي�ش ن�صبة ال�صكر يف الدم حل العدد المايضحل العدد المايض


