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عىل مدار عامني تعاملنا مع متغرات وطفرات فــروس كورونا يف كل أرجاء العامل، لكن اآلن قد 
نتعامل مع رعب من نوع آخر خرج من مخترب أبحاث للتو.

قال باحثون من جامعة بوسطن إنهم طوروا ســالة جديدة من COVID بعد سلسلة من التجارب 
املامثلة التي كان يعتقد يف البداية أنها بدأت الوباء العاملي الذي بدأ يف الصني.

أجرى البحث فريق من العلامء من فلوريدا وبوسطن يف مختربات املدرسة الوطنية لألمراض املعدية 
الناشئة، وهو واحد من 13 مخترًبا من املستوى الرابع للسامة الحيوية يف الواليات املتحدة ويشارك يف 

 .Ebola مشاريع بحثية خطرة مثل كورونا وإيبوال
ماذا نعرف عن سالة كورونا املطورة يف املخترب؟

الفــران ألوميكرون فقط وعانوا من أعراض خفيفة، لكن هذا املزيج كان قاتا بنســبة %80 يف 
الفران املصابة.

واستخرج فريق البحث بروتني سبايك من أوميكرون وربطوه بالسالة التي تم اكتشافها ألول مرة 
يف بداية الوباء يف ووهان الصينية، ثم وثقوا بعد ذلك كيف تفاعلت الفران مع السالة الهجينة.

بروتني ســبايك هو املكان الذي يلتصق فيه الفروس ويدخل الخايا البرشية، ومع كل متغر جديد 
يزداد بروتني سبايك قوة ويسهل عىل الفروس دخول الجسم.

وكتبوا يف ورقة بحثية: »يف الفران، بينام يتسبب أوميكرون يف عدوى خفيفة وغر مميتة، فإن 
الفروس الحامل لـ Omicron S يسبب مرًضا شديًدا مبعدل وفيات بنسبة 80%«.

متغر أوميكرون قابل لانتقال بشــكل كبر حتى يف أولئك الذين تــم تطعيمهم بالكامل، ويعترب 
بروتني السنبلة مسؤواًل عن معدالت العدوى وفًقا للباحثني، لذا فإن التغيرات األخرى يف بنية الفروس 

تحدد قدرته عىل املوت.

هل رشب املاء يقلل من االنتفاخ؟ وما أعراضه وأسبابه؟
عىل الرغم من عــدم وجود أىي رضر يف رشب املاء عند الشــعور 
باالنتفاخ، ســواء كان ذلك يســاعدك أم ال، فقد يعتمد عىل سبب انتفاخ 
معدتك يف املقام األول، يف حني أن االنتفاخ هو شــكوى شائعة ميكن 
أن تؤثر عىل أي شــخص يف أي عمر إال أنــه ليس حالة مفهومة متاًما، 
وفًقا ملراجعة مايو 2019 املنشورة يف Advances in Therapy ، ال يتسبب 
االنتفــاخ يف حدوث أي تغيرات يف الجهــاز الهضمي، لكنه قد يجعلك 

.”livestrong« تشعر بعدم االرتياح، وفقا ملا نرشه موقع
قد تواجه هذه األعراض بعد تناول وجبة دســمة أو تناول يشء يزيد 
الغازات يف الجهاز الهضمي ، مثل املرشوبات الغازية أو الفاصوليا ولكن 
يف بعض الحــاالت ، ميكن أن يحدث االنتفــاخ دون اإلفراط يف تناول 

الطعام أو استهاك األطعمة املسببة للغازات.

ما الذي يسبب االنتفاخ؟
قد يكون نظامك الغذايئ مســئواًل عن انتفاخ معدتك، لكن هذا ليس 
الســبب الوحيد لحالة الجهاز الهضمي غر املريحة يف بعض الحاالت، 
قد ينتج االنتفاخ عن مشــكلة صحية أساســية، وفًقا للكلية األمريكية 
ألمــراض الجهاز الهضمي ، فإن األشــخاص الذين يعانــون من القلق 
مييلــون إىل ابتاع كمية زائدة من الهواء ، مــام قد يؤدي إىل االنتفاخ، 
يعاين األشخاص الذين يضعون أطقم أسنان غر مناسبة أيًضا من نفس 

املشكلة.
قد تعــاين أيًضا من االنتفاخ إذا كنت تعــاين من مرض يف الجهاز 
الهضمي مثل مرض كرون أو متازمة القولون العصبي ، قد تعاين النساء 
أيًضا من مشاكل يف االنتفاخ املصاحب ملتازمة ما قبل الحيض، ميكن أن 
يتسبب اإلمساك أيًضا يف هذا الشعور وميكنك أيًضا تطوير انتفاخ البطن 

والغازات إذا كان لديك الكثر من البكتريا الصديقة يف أمعائك.

اسرتاحة

أفقيا
 من زوجات النبي محمد )صلى هللا - 1

عليه وسلم(.
 جوالت – كسب ودفن – نصف كلمة - 2

هترل.
 يجمع – حرف نفي – صوت الذئب .- 3
 ثلث كلمة نهر – حرف نفي – رجاء - 4

)م( – في الرأس.
E – الجذب.- 5  حقنة – حرف  
 حرف أبجدي – منصف – حول.- 6
 االلحاق )م( – حرفان مكرران – من - 7

األنبياء.
 طليق – رجاء )م( – مكرران – أحد - 8

الوالدين .
 سمين – اكتمل )م( – الجواب.- 9
 مادة قاتلة – وزير – وادي.- 10
مذيع في قناة اليمن راحل كان يقدم - 11

برنامج فرسان الميدان – اسم علم 
مذكر .

حرف جر )م( – جواسيس )م( – في - 12
الرأس.

عمودًيا:
 لقب عرف به أبو العالء المعري من - 1

شعراء الجاهلية.
 ملك إيران السابق الراحل القرن - 2

الماضي )م( .
 من أبناء نوح عليه السالم – نيس .- 3
 قادم – للسؤال )م( – الحشاش.- 4
 اإلبداع )م( – حرفان مكرران.- 5
 دولة خليجية ضمن دول التحالف في - 6

اليمن )م(.
 إحسان – مديرية في م/ابين- جبال.- 7
 لقب العب تاللي سابق – 24 ساعة .- 8
 اكتمل – حرفان مكرران – اسم علم - 9

مؤنث.
عال مبعثرة – شمع النوب )م( .- 10
رئيس تحرير صحيفة الرياضة اليمنية - 11

سابقا )م( .
مؤلف كتاب خلفاء الرسول )صلى هللا - 12

عليه وسلم()م(.

 

كو
دو

سو
ال

حل العدد المايض

باحثون يطورون �ساللة مرعبة من كورونا.. قاتلة بن�سبة %80!

باحثون يطورون �ساللة مرعبة من كورونا.. قاتلة بن�سبة %80!


