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طــور العلــاء يف 
ماساتشوســتس  معهد 
كبســولة  للتكنولوجيا، 
الدواء،  لتوصيل  روبوتية 
محل  تحــل  أن  ميكــن 
املتعدد  املــؤمل  الحقــن 
وتوصل  السكري،  ملرىض 
إىل  مبارشة  األنســولني 
األمعــاء، وميكــن أيضا 
تقديم  التقنيــة  لهــذه 
ما  الحيوية،  املضــادات 
يوفر األمــل يف محاربة 
الجراثيم الخارقة باألدوية 

عن طريق الفم.
ووفقا ملا ذكره موقع 

»RT”، يعد تناول العالجات عــن طريق الفم أكرث أمانا ومالءمة وأقل 
تدخال، بالنســبة للمرىض واألطباء، لكن األدوية التي يقع تناولها عن 
طريق الفم غالبا ال تستطيع تحمل حمض املعدة قبل توصيل حموالتها 
للتأثريات املقصــودة، وهذا ما يجعلها أقل فعالية، ولكن الكبســولة 

املساة RoboCap، ميكن أن تحدث ثورة يف مجال العالجات.
ويف اختبارات أجريت عىل الخنازير، زادت نفاذية اإلنسولني أكرث 
من عرشة أضعاف. وشــوهدت نتائج ماثلة لفانكومايســني، وهو 

مضاد حيوي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد عادة.
وقــال الباحث الرئييس الدكتور جيوفاين ترافريســو، من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( يف الواليات املتحدة: “الببتيدات 
والربوتينــات عقاقري مهمة. لكن البيئة املتدهــورة للجهاز الهضمي 
وسوء االمتصاص يحد من القدرة عىل إعطاء هذه األدوية عن طريق 

الفم«.
ومتتلك الخنازير أوجه تشابه ترشيحية وفسيولوجية وكيميائية 

حيوية مع إلنسان، ما يجعلها مثالية للبحث.
وأشــار الدكتور ترافريســو: “وقع تصميم RoboCap لتصفية 
املخــاط وتقليصه للتغلب عىل هذه الحواجز واملســاعدة يف توصيل 

األدوية إىل حيث تكون مطلوبة«.
وهذا الجهاز غري املكلف، بحجم حبة التوت، مصنوع من البوليمر 

القابل للتحلل الحيوي ومكونات الفوالذ املقاوم للصدأ.
إنــه يجعله مير عرب البيئة القاســية للمعــدة، ويقاوم هجات 
اإلنزميــات ويخرتق حاجز املخــاط يف األمعاء الدقيقــة والعقبات 

األخرى.

اسرتاحة

أفقيا
1ـ شعور ـ متشابهان ـ من األنبياء. 

2ـ بواسطتي ـ عاصمة مقدونيا.
3ـ ثلث عيد ـ جواهر ـ مصدر ملّك.

4ـ حيوان ـ مفرتس )معكوســة( ـ 
غصب وإكراه.

5 ـ مقياس مساحة ـ أحد الوالدين ـ 
للتعريف. 

6 ـ أكرب مدن والية كاليفورنيا. 
7 ـ نهوض ـ الجرب )مبعرثة(. 
8 ـ عاصمة أوروبية ـ دائري. 

9 ـ متشابهة ـ برد قارس وشديد.
10 ـ خلل ـ وسط جسم. 

11ـ حرفن ناسخ ـ يرشف من الرشفة 
ـ نصف كلمة أثبت ـ هُزل وضعف.

12ـ خالل ـ الجني أو الشيطان.
 

عمودي:
ثلث  ـ  للفنان وليد توفيق  أغنية  1ـ 

كلمة )أعد(. 
2 ـ مجدد املوسيقى وباعث النهضة 
املوســيقية يف الوطــن العريب ـ من 

الفواكه. 
3 ـ سقيفة بني حائطني. 

4 ـ يف العروق ـ نقودي. 
5 ـ فقد عقلــه ـ ضمري متصل ـ ثلث 

كلمة طاب. 
6 ـ حديقة ـ رطوبة.

7ـ  تنازل عن منصبهـ  حرف انجليزي. 
8 ـ رضب بقبضــة يــده ـ همــوم 
ومصائب )معكوسة( ـ زائل )معكوسة(.

9 ـ ُيشــغف ـ لــص ـ قديم ومتهالك 
)معكوسة(. 

10 ـ رفضنــا ـ مجموعة باإلنجليزية 
)معكوسة(.

11ـ نفساين ـ مدينة ليبية. 
12ـ للتمنــي )معكوســة( ـ أحطم 

وأهشم.
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اخرتاع كب�سولة روبوتية تنقل الأن�سولني اإىل اأمعاء مر�سى ال�سكرى

�إعالن ق�ضائي
تنظر محكمة املنصــورة االبتدائية الدعوة الشــخصية )فســخ زواج( رقم 338 لعام 
1443هـ املرفوعة من املدعية/ عبري غالم محمد خان ضد املدعى عليه/ أحمد قاسم محمد 
أمني, وحيــث إن املدعى عليه مجهول املوطن فقد تقرر إعالنه بالنرش، وعمال بأحكام املادة 
)45( من القانون رقم )40( لعام 2022م، بشــأن املرافعات والتنفيذ املدين, وذلك بالحضور 
للمحكمة يف جلســة يوم األحد 20 ربيع أول 1444هـ املوافق 16 /10 /2022م، للرد عىل 

الدعوى. 
                                                                   قا�ضي حمكمة �ملن�ضورة �البتد�ئية
                                                                     �لقا�ضي/ �أنهار �ضالح �مل�ضديل


