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أظهرت دراسة للمفوضية
األوروبية أن الرسائل عدمية

الفائدة اليت تكتظ بها
صناديق الربيد اإللكرتوني

تكلف املستخدمني حنو
عشرة ماليني دوالر أمريكي
كل عام، وتشري الدراسة إىل
أن الربيد ينقل يوميا حنو
نصف مليار رسالة إعالن

شخصية. 
وحسب الدراسة األوروبية
فإن تالل الرسائل عدمية

الفائدة تكلف املستخدمني
10 ماليني يورو )9,36

ماليني دوالر( سنويا، وإن
تكاليف االتصال بشبكة

اإلنرتنت أثناء قراءة وإلغاء
الربيد عديم اجلدوى آخذة

يف التزايد. 
ويدفع مشرتكي اإلنرتنت يف
خمتلف أحناء العامل ما يقدر

بعشرة مليارات يورو وهم
غافلون عن األمر جملرد

تلقيهم الربيد عديم
اجلدوى. 

ومتكن التكنولوجيا
احلديثة شركات التسويق
عرب اإلنرتنت من التعرف

على ما يفضله املستهلكون
عند إجراء أى استشارة أو

صفقة عرب اإلنرتنت مما
يتيح لتلك الشركات

استهداف املستهلكني ويؤدى
إىل فيض اإلعالنات املكررة

غري املرغوب فيها. 
وترتكز أعمال التسويق عرب

اإلنرتنت يف الواليات
املتحدة، لكنها آخذة يف

النمو واالنتشار يف أوروبا،
وتسعى املفوضية األوروبية
الستحداث تشريعات خاصة

حلماية املعلومات دون
اإلضرار بالتطور

التكنولوجي، وذلك يف مسعى
لتقليل التكاليف النامجة عن

الربيد عديم القيمة. 
وقال املتحدث باسم

املفوضية للصحفيني
"ستساعدنا الدراسة يف
تقييم اللوائح اليت جيب
حتديثها يف جمال محاية

املعلومات، لنأخذ يف
احلسبان التطور

التكنولوجي.
وتنص لوائح االحتاد

األوروبي على احلماية
القانونية ضد الربيد غري

املرغوب فيه،
ولكن ختتلف الدول األعضاء

يف تناوهلا لألمر، 
وجيب على املستخدم يف

معظم الدول األوروبية أن
يعرب عن رغبته يف عدم

تلقي رسائل بريد إعالنية
ال يريدها عرب مؤشر أسفل

صفحة اإلنرتنت،
وهو أمر يغفله متصفحو
اإلنرتنت عادة مما يسمح

لتلك الرسائل مبواصلة
التدفق على بريدهم

اإللكرتوني.

Science12املدى العلمي

بركان جبل »أوو« يف جزيرة ساجني
النائية باندونيسيا أطلق مؤخرا
دخانًا قامتًا ورمادًا وصل الرتفاع

ثالثة آالف مرت يف السماء، فيما
وصفه العلماء املتخصصون يف

دراسة الرباكني بأنه أكرب ثوران
من فوهة هذا الربكان الذي بدأ

بقذف حصى وصخور ومحم قبل
اطالق الرماد والدخان

القامت.ومجهورية اندونسيا تبلغ
مساحتها االمجالية حنو 1,903,650
كيلو مرتًا مربعًا، وتتألف من 3000

جزيرة، متتد على طول خط
االستواء بني اسرتاليا وآسيا

اجلنوبية الشرقية، واندونسيا من
مناطق الرباكني النشطة إذ يبلغ

عدد الرباكني املستعدة للنشاط يف
أراضيها حوالي 140 بركانًا، ويعزو

العلماء أسبابًا خمتلفة النتشار
هذه الرباكني على أراضي مثل

أراضي اندونسيا، من ضمن هذه
االسباب موقع هذه اجلزر

املنتشرة بني احمليطني اهلندي
واهلادي وحبر الصني اجلنوبي يف

شكل أرخبيل، وكثرة جباهلا اليت
تبلغ أعلى قمة فيها حوالي 5,030

مرتا . وهذه هي حال الرباكني
دائمًا تنشط وتثور يف املناطق

املرتفعة اليت متتاز خباصية تكون
اجلبال فيها، فكلما كانت املنطقة

مرتفعة وتكثر فيها اجلبال كانت
عرضة لثورات الرباكني. ويوجد

على كوكب االرض حوالي 530
بركانًا نشطًا ميكن ان يثور بعضها

يف أي وقت، أما اذا ثارت مجيعها
ويف وقت واحد فبيننا وبني

ثورانها النطق بالشهادتني فقط!!
هذا إن سنح الوقت لذلك .

والربكان عبارة عن مواد صخرية
وفلزات ساخنة حتت باطن
األرض، وكلما انصهرت هذه

الصخور نتج عنها غازات كاليت
انطلقت من بركان اندونسيا
ويطلق على الصخر املنصهر
والغاز اسم صهارة أو »مامجا«

وتندفع هذه الصهارة املتكونة
بفعل درجة احلرارة العالية داخل

القشرة األرضية لتشق لنفسها
نفقًا بني الشقوق والفتحات

املوجودة على السطح، عن طريق
الضغط القوي أسفلها، فتتدفق

بسرعة رهيبة أعلى السطح
خاصة على الفوهات اجلبلية اليت

ترتبط بباطن االرض بفتحات
تسمح هلذا السائل الناري باخلروج

لتسيل من أعالها على سطح
األرض وترتفع الغازات إىل أعلى

اجلو وتشكل جزءًا من الغالف
اجلوي لألرض، وهناك جبال

بركانية تكونت أصاًل من هذه
احلمم. ويف البحار واحمليطات

ثورات بركانية تكون أحيانًا أقوى
وأفظع من براكني االرض ولكننا
ال نراها بل حيسبها العلماء حسابًا

دقيقًا .  وللرباكني فوائد فهي
متنفس لألرض ولوالها

الختنقت الكرة األرضية، وثارت
يف داخلها، وانفجرت إىل قطع
صغرية فوق رؤوسنا. واحلياة

األوىل على األرض نشأت وتطورت
يف الظروف اليت وفرتها حيوية
الرباكني باالستفادة من املعادن

واملاء واحلرارة والكهرباء. وأرض
الرباكني تكون صاحلة جدًا

للزراعة املثمرة مبا حتمله من
معادن وتربة غنية.

أربعة متطوعني متكنوا من أن  ذكر باحثون 
الفيـديو بـاستخدام لعاب  أ التحكم يف إحـدى 
تــوصيل بعـض األقطـاب لـتفكري وحـده مع  ا
أن الباحثون  املخ. وذكـر  الكهربـائية بسطح 
لـبسيطة ا الفيديو  املتطوعـني مارسوا لعبـة 

التفكري يف كلمة "حترك". مبجرد 
للـمقعــدين إنه ميكـن  لبــاحثــون  ا ويقــول 

قــال خرباء الـصحـة العــامليـون إن سـوء
التغـذية هو الـسبب الرئـيسي وراء موت
نصف األطفال الـذين ميوتون كل يوم يف
العـامل ، وإن ســوء التغـذيـة يتـسـبب يف

إصابة األطفال بالضعف واهلزال. 
ويعين هذا أن جـسم الطفل يفقد الكثري
من املنـاعة الـيت متكنه من الـتعامل مع
أمـراض ليـست قـاتلـة كـاإلسهـال مثال،

األمر الذي يقتل الطفل يف النهاية. 
وقـالت الـدوريـة األمـريكيـة للتغـذيـة

الالزم أن يـكون الطفل غـاية يف النحـافة
والـضعف واهلــزال لكـي تنـطـبق علـيه
شـروط مـا يعــرف بسـوء التغـذيـة، بل
ميكـن أن يطلق عـيه ذلك االسم لـو كـان
أقل من الـوزن الطـبيعي ملـن هم يف مثل

سنه”. 
وتـضيف الــدكتـورة كـولـفيلـد“وهـذه
الدراسة تدق ناقوس اخلطر، وجيب فعل
شيء جاد من أجل منع سوء التغذية بني

األطفال”. 

التغـذيـة والـوزن من نـاحيـة ووفيـات
األطفال من ناحـية أخرى. وقال اخلرباء
إن 52,5 يف املئـة من كل وفيـات األطفـال
مرتبطـة بسوء التغـذية، وإن 45 يف املئة
مـن وفيـات احلـصبـة مـرتـبط بـسـوء
التغـذية، وإن أكثـر من ستني بـاملئة من
وفيات اإلسهال له عالقة بسوء التغذية. 
وتقول لورا كولفيلـد وهي أستاذة بكلية
بلـومبـريج للتغـذيـة امللحقـة جبـامعـة
جـونز هـوبكينـز العـريقـة، “ليـس من

الطبـية إن تـناول أطـفال الـعامل الـغذاء
الكـايف قد ينـقذ حيـاة 2,5 ماليني طفل
سنـويـا، وان 800 ألف طفل ميـوتـون كل
عــام من اإللـتهـاب الـرئــوي، و500 ألف
ميوتون من اإلسهال، و250 ألفا ميوتون من
احلـصبــة، وان كل تلك الــوفيــات ميكن

منعها بالتغذية اجليدة. 
وحللت الدراسة عشر تقارير عن وفيات
األطفـال يف أحنـاء العـامل وخلـصت إىل أن
هـناك ارتـباطـا وثيقـا ال لبـس فيه بني
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أعلن باحثـون من جامعة بيل األمريكيـة أن املاريغوانا
تصـيب متعاطيها بـصورة مؤقتة بـأعراض تشبه تلك
اليت يـسببهـا مـرض الـشيـزوفـرينيـا، مثل االرتيـاب
واخلـوف املـرضيني، إضـافـة إىل اضطـرابـات الـذاكـرة

واالنتباه.
وقال رئيس فريق البحث) إن هذه الدراسة هي حماولة
السـتكــشـــاف العالقــة بـني املـــاريغــوانــا ومــرض

الشيزوفرينيا ( .

الغـريبـة، والشـعور املـرضي بـاالضطهـاد )بارانـويا(،
والتبّلـد، واضطـراب الـتفكري، واخنفـاض االستجـابـة،
واخنفـاض القدرة علـى التفـاعل مع البـاحثني الـذين
أجروا الدراسة، إضافة إىل اضطراب الذاكرة واالنتباه.

والشـيزوفـرينـيا هـو مصطـلح يشري إىل جمـموعـة من
االختالالت العقلية طويلة املدى، تتمثل يف اضطرابات
الـتفكري واإلدراك والشـعور والسـلوك، ومل يتم حتـديد

أسباب ذلك املرض بدقة حتى اآلن.

الوظيفي املؤدي للشيزوفرينيا.
وقـد قــام البــاحثـون بــإعطـاء عـدة أشخـاص مـادة
 Delta-9-THCوهي املـكون الفعال يف املـاريغوانا.
بعدهـا قاموا بفحـص أدمغة هؤالء األشخـاص حبثا عن

أي قابلية أو احتمال لإلصابة بالشيزوفرينيا.
ووجـد البـاحثــون أن بعض األشخـاص أصيبـوا لفرتة
تـرتاوح بني نـصف سـاعـة وسـاعـة بـأعـراض تـشبه
أعـراض الشـيزوفـرينـيا كـاالرتيـاب املرضـي، واألفكار

وكـــانت دراســات ســابقــة ملــواد األمفـيتــامـينــات
والكيتـامينـات توصلـت إىل أن هذه املـواد تعطل  –يف
الدماغ  –املستقبالت العـصبية الـيت تقوم يف األحوال

الطبيعية باستقبال ناقالت عصبية.
وتعـمل الدراسة اجلديدة يف نفس اخلط البحثي، حيث
اتضح أن املاريغوانا تقوم بتعطيل مستقبالت عصبية
يف الـدماغ، ومن ثم فإنها قد تـساهم يف املسار املرضي–

ان االجيال القادمة من البشر ميكن ان تتحول اىل أقزام، خاصة ان تفاقم مشكلة الغذاء يف العامل، وعجز املوارد
الطبيعية عن التجاوب مع احلاجات املتزايدة من االستهالك قد تدفع العلماء اىل استنساخ سالالت بشرية تتميز
بصغر االحجام، وبالتاىل ينخفض االستهالك من الغذاء، فضال عن ذلك يتحقق وفر ملحوظ يف مساحات املساكن
ووسائل االنتقال، ومن ثم ال يشكو انسان املستقبل من الزحام اخلانق، كما هو معهود االن يف دول العامل الثالث على
وجه التحديد.

بشـــر حســـب الطلــــب !!

حذر بـاحثـون خمتـصون مـن أن التغريات املـناخـية
وارتفـاع درجـة حـرارة اجلـو املـصــاحبــة لفـصل
الـصيف، قـد تزيـد خطـر التـعرض لـنوبـات صداع
متكررة، خصـوصا عند املـصابني بالـصداع النصفي

)الشقيقة(.
فقد وجـد الباحثـون يف الواليات املـتحدة، أن األجواء
احلــارة، وتغري الـضغـط اجلـوي، وحـركـة الـريـاح،
وغريها من التغريات املناخيـة، تزيد خماطر اإلصابة

بآالم الرأس احلادة.
وبيـنت االختبارات اليت أجريت علـى 47 مريضًا ملدة
سنتني، أن 17 منهم يصابـون بنوبات صداع متكررة،
بعـد تعرضهم لتقلبـات الطقس والظـروف املناخية،
بينمـا يواجه 15 منهم اسـتعدادا أعلى لإلصـابة بآالم

الرأس يف هذه الظروف. 
والحظ اخلـرباء أن لبـعض األفـراد حـســاسيـة حنـو
التقلـبات املنـاخية واجلـوية، ممـا يدل علـى ضرورة
تعـاطيهم لعالجـات مسـبقة، واالبـتعاد عـن العوامل
احملّفـزة لألمل، كــالكحــول أو التـوتـر أو اإلرهـاق، أو
التعـرض ألجـواء رطبـة، أو هـواء دافئ وحـار، وذلك

لتفادي إصابتهم باألمل.

كمـا يـؤكـد البـاحثـون ان ضـآلـة حجم
اجلسم البشري سـوف جتعله اكثر كفاءة
يف القيـام بالوظـائف الطبيعيـة املعتادة،
بل رمبــا كــان االنــســـان اقل ضــراوة،
وشـراسـة وبـذا تـشهــد االرض حقبـة
ممتـدة من الـسكينـة والسـالم . يستـند
البــاحثــون اىل جممـوعــة من احلقـائق
الراسـخة عـن طبيـعة اجلـسم البـشرى،
فعلــى سبـيل املثـال ميـكن لالنـسـان ان
يظل علـى قيـد احليـاة بكليـة واحـدة،
كذلك لـن يتأثـر اجلسم بـصورة سلـبية
واضحـة اذا مت استئصال احـدى الرئتني
او اجــزاء مـن املخ، ايـضــا يــسـتـطـيع
االنسـان ان ميضى يف رحلـة احلياة اذا مت
اخـتصار االمعـاء الدقـيقة بنـسبة %60 ،
حيث ميكـن لالجزاء املـتبقيـة ان تقوم
بوظيفة االمعاء االصلية بنفس الدرجة
مـن الكفـاءة، كـذلك ميـكن لالنـسـان ان
حييــا بصـورة طبـيعيـة تقـريبـا بعـد
اسـتئـصــال ثالثــة اربــاع الـكبــد، مع
مالحظة ان الكـبد بالـذات تعد من اهم

االعضاء يف اجلسم،
وتقـرتب يف اهمـيتـه مع كل مـن القـلب
واملخ عـلى وجه الـتحديـد ، كمـا انه من
املـمكن ايضا ان يظل االنسـان سليما بعد
استئصال املـرارة واستئصال البنكرياس
واملعـدة والزائـدة الدوديـة. ففى حـالة
استئصـال احدى الـكليتني والـرئتني او
اجـزاء مـن املخ او الكبـد او االمعـاء فـان
االجـزاء املتبقية مـن تلك االعضاء تقوم

للرباكني فوائدها
أيضا !!

الرسائل غرياملرغوبة
هدر لالموال !!

التحكم يف ألعاب الكمبيوتر باستخدام إشارات للمخ

جنح علماء يف مركز اخلدمـات الزراعية والبحوث األمريكي أخريا
يف اكتشـاف الرتكيب الـوراثي ألكثـر احملاصـيل شعبيـة يف العامل،
ومتكنوا من رصد املورثات اجلـينية حلبوب الُبن، مما سيساعد يف
تطويرها وفقا ألذواق املستهلكني!. وقال اخلرباء إن هذا االكتشاف
سـيمكن من حفظ التنـوع الوراثي، أو ما يعـرف باجملموع اجليين
حملـاصيل القهوة مستقبال، وذلك ألن اجلـينات املوجودة يف األنواع
التجارية احلـالية للقهوة أو األنواع الربيـة غري املزروعة قد حتمل
الـسر يف تـطويـر أنواع جـديدة مـن القهوة اللـذيذة يف املـستقبل.
وقـام الباحـثون بفحـص املادة الـوراثية حلـبوب القهـوة، وحتليل

العـوامل املـتشـابهـة واملختلفـة بني سالالتهـا، وذلك للكـشف عن
اجلينات املهمـة، كتلك اليت جتعل بعض النبـاتات أصلب وأقسى أو
أكـثر مـقاومـة للمـرض، أو جتعل طعم حـبوب الـُبن أكثـر نكـهة
ولذة. ووجد الباحثـون لدى حتليل املواد الوراثيـة لنباتات “كويف
آرابيكا” و”كـويف كانيفورا”، وهمـا أكثر نباتـات القهوة املزروعة يف
العـامل، أنهمـا ختتلفـان عن بـعضهمـا بنـسبـة 50 يف املائـة، وهذه
االختالفـات هـي اليت تفـسّّـر سبـب تنـوع مقـاومـة كل مـنهمـا
للحـشــرات مثال، أو منـوهمـا يف أجــواء خمتلفـة، مـشـريين إىل أن
باإلمكـان استغـالل هذه املعلـومات إلنـتاج أطـيب فنجـان قهوة!.

اكتشاف الرتكيب الوراثي لُبن القهوة
قــالت دراســة ان تنـاول الفـاكهـة بـشكل
مـنتـظـم يف وقت مـبكــر من الـعمـر قـد
يساعد علـى تفادي اعتالل اجلزء االوسط
من الشبكية وهو الـسبب الرئيس لفقدان
الـبصـر عنـد كبـار الـسن. لكـن التقـريـر
استـدرك قائال انه ال يـبدو ان هنـاك اثرا
وقائيا قويـا للخضراوات والفيتامينات او
ما يعرف باالصباغ اجلزرية، وهي مركبات
تـكسب بعض الفواكه واخلـضراوات ألوانها

املريض.
نــورث وكــان فــريق يف جــامعــة ديــوك يف 
أنه لـبمــاضي  ا ر  آذا أعلن يف  كــاروالينـا قــد 
أقطـابا كهربائـية زرعت على عمق استخدم 
الرعـاش لنقل لـشلل  با داخل أخمـاخ مرضـى 
اليت قـد تسـتخدم يـوما يف تـشغيل اإلشارات 
بــعــــــــــــــــــــد. ـاألجــهــــــــــــــــــــزة عــــــــن  ـ

وإن املرضى تعلـموا يف غضون دقـائق كيفية
السيطرة على “مشرية كمبيوتر”.

املـرضــى علـى لـدراســة أجرب  ا وخالل مـدة 
لفــراش وهم مـوصـولـون جبهـاز ا املكـوث يف 
أن إىل أسبـوعني غري  كـمبيـوتـر لفرتة تـصل 
لـباحثني يأملـون يف صنع أقطاب كهـربائية ا
تـستـطيع نقل اإلشـارات دون وصالت جبـسم

التعرض ء  أو جرا بـاألمراض  نتيجة اإلصابة 
املعــدات يف اسـتخــدام مـثل هــذه  للحــوادث 

التحرك. العمل والقراءة والكتابة ورمبا 
لـستة إنهم أجروا اخـتبارا  لـباحثـون  ا وقال 
بــالصـرع، حـيث ثـبتـت األقطـاب مـرضـى 
الكهـربـائيـة علـى أخمـاخهـم بشـكل معتـاد
لنـوبات، ا ملـواقع اليت حتـدث فيهـا  ا لتحـديد 

الفاكهة تساعد على جتنب مشكالت البصر

املاريغوانــا تسبــب حالــة مؤقتــة مــن الشيزوفرينيــــا

الغذاء األفضل ..  إنقاذ للماليني من املوت

الصداع والصيف
فـيمـا اعـترب بـارقــة أمل
جـديــدة للنـســاء الالتي
يعــانني مـن أورام الثـدي
كشفت الـتجارب عن عقار
هـرمــوني جـديـد أثـبت
فعالية تفـوق حتى أفضل
االســـالـيـب الـعالجـيـــة
املتـعارف علـيها يف الـوقت
الراهـن ، وأثبت اهلـرمون
العالجـي اجلديـد فعالـية
يف عالج أورام الثـدي على
حنــــــو يفــــــوق عقـــــار
تامـوكسيفـني الذي يعترب
العقــار »الــذهـيب« لعالج
املــــرض وذلك يف دراســـة
حبـــثـــت عـــن أفـــــضـل
العقــارين فعــاليـة لعالج
املــــــــرض يف احلــــــــاالت
املتقـدمة. والنـساء الالتي
تنـــاولن هــذا اهلــرمــون
اجلــديــد وهــو عقــار له

عقار جديد لعالج سرطان الثدي

حمدد مـن الفاكـهة مبعـدل ثالث مرات او
اكثـر يوميـا اخنفض لديهـم خطر اعتالل
اجلزء االوسط من الـشبكة املعـروف باسم
مـاكيـوال. وقـال ايـونـينغ شـو الـذي قـاد
الـدراســة ) النــاس اآلن يعيـشــون عمـرا
اطــول ويتـمتعــون حبيــاة اكثــر صحيـة
واالمراض املـرتبطـة بالـشيـخوخـة مثل
فقـدان البصـر ميكن ان تؤثـر سلبيـا على
نــوعيــة حيــاة  مفـعمــة بــالـصحــة ( .

وهــو مــا اشــارت الـيه بعـض  األحبــاث يف
السابق.

وحللـت الدراسـة اليت اجـراها مـستـشفى
بريغهام للنساء يف بـوسطن بيانات خاصة
بـنحو 77562 سيـدة و40866 رجال خضعوا
لـلمتـابعـة ملـا بني 12 اىل 18 عـامـا يف اطـار
دراسـات طويلـة املدى بـشأن جممـوعة من
املسائل الصحيـة. وتوصلت الدراسة اىل ان
النسـاء والرجال الـذين تناولـوا نوعا غري

ولــدى اخـتالل وظــائـف البـنكــريــاس
يتعـرض املريض لالصابـة بعدة امراض
خطرية منهـا البول الـسكري. تـستطيع
االمعاء إمتـام هضم الـطعام حتـى بدون
وجـود املعـدة، ولـكن مع ذلـك تضـطلع
املعـدة بـدور يف غـايـة اخلطـورة اذ انهـا
تسـاعد اجلسـم يف امتصاص فـيتامني بـ
واذا اجــريـت للـمــريـض عـملـيــة -B 12
اسـتئـصــال املعــدة يعجــز اجلـسـم عن
امتـصـاص هــذا الفـيتــامني، ومـن ثم
يضـطر املـريض اىل تعـويض الـنقص يف
هــذا الفـيتــامني يف صــورة صنــاعيـة
باستـخدام احلقن . بـالنسـبة للبـاحثني
عن اهلـوس بالـرشاقـة فان الـتخلص من
االعضـاء التـى ميـكن االستـئصـال منهـا
سيـؤدى اىل ان يفقد االنسـان مقدارا من
الـوزن يف حدود ثـالث كيلوغـرامات ، اال
ان مثل هــذه البحـوث ال تـزال تـواجه
مبعارضـة، انطالقـا من عـدة اعتـبارات

اخالقية ودينية، 
اذ ان حماولة العبث باالنسان ال ختلو من
جمازفـات مدمـرة، ايضـا ال يزال كـوكب
االرض قــادرا علـى تــوفري املـزيــد من

الغذاء، 
اذا احسـن استخـدام االمكـانـات اهلـائلـة
للـموارد الـطبيعـية، ايـضا هـناك بـقاع
كـثـرية مـن االرض تعـــانـــى مـن ســـوء
االستثمـار وميكن تطـوير تلك املـناطق
مبــا حيقق رفــاهيــة اجلنــس البـشـرى

باكمله.

بتعـويـض من اجلـسـم عن اداء االجـزاء
التى مت الـتخلص منها السبـاب مرضية،
اذ ان اجلـسـم يـتكـيف يف اداء وظـــائفه
الرئـيسية االخـرى مع االجزاء البـاقية،
وذلـك بصـورة ال تـؤدى اىل ارهــاق تلك
االعضـاء التـى فقـدت معـظم انـسجتهـا
احلـيــويـــة، دون ان يعـنــى ذلـك فقــد
وظـائفها املـهمة. مـن املعروف علـميا ان
احلـويصلـة املراريـة تفـرز املرارة الـتى
تساعد يف هضم املواد الدهنية يف الغذاء،
حيـث تسـتقبل االمعـاء الـدقيقـة هـذه
االفـرازات عرب القنـاة املراريـة، ولكن اذا
مت استئصـال املرارة يسـتطيع اجلسم ان
حيـتفـظ بقــدراته الـطـبيـعيــة اذا مت
تنــظيـم الغـــذاء حبيـث حيتــوى علــى
مـقاديـر ضئيـلة مـن املواد الـدهنـية او
الـدهـنيـات غري املـشبعـة، اذ تـستـطيع
االعـضـاء االخــرى يف اجلهـاز اهلـضمـى
تكـسري سالسل اجلـزئيـات املعـقدة الـتى

تتكون منها تلك الدهون .
كذلك يف حـالة استئصـال الطحال يعمل
اجلـسم علـى تـوجـيه االعضـاء االخـرى
للقيام مبعظم وظائف الطحال خصوصا
التصـدى لالجسـام الغريـبة التـى تغزو
اجلـسـم مـن اخلـــارج مع مالحـظــة ان
البنكـرياس بـالذات يقـوم بتنقيـة الدم
من كل العوامل املـؤذية التى تتسلل عرب

الدورة الدموية، 
ايضا يقوم البنكرياس بافراز االنسولني
الالزم لضبط معدالت تركيز سكر الدم،

عـن دراســــة أظهـــرت أن
النـســاء الـالتي بــدأن يف
تعاطي العقار اجلديد بعد
أن كـن يـتـنــاولـن عقــار
تامـوكسيفني ملـدة عامني
ونــــصف أصـــبحـــن أقل
عـرضة لالصـابة بـاملرض
جمددا. وكـشفت الـدراسة
الـربيطــانيـة الـيت مشلت
700,4 ســيــــــدة بـلغــن ســن
اليــأس أن النـســاء الالتي
تنـاولـن العقـار اجلـديـد
أصــبحــن أقل عــــرضــــة
لالصـابة بـاملرض بنـسبة
32 بــــــاملــئـــــــة وعقــــــار
»أكسـيميـستـان« اجلـديـد
يسـمح ببيعه يف بريطانيا
ولكـن للمـريضـات الالتي
يعـانني من أورام الثدي يف
مـراحـل متقـدمـة فـقط
وليس يف املراحل املبكرة .

رائحــة عطـريـة ويـعمل
كـمثـبط لـنشـاط اخلاليـا
السـرطانـية اليت تـنمو يف
اجلــسم بـقني علــى قيـد
احلياة ملتـوسط 9,10 اشهر
دون انـتــشــار املــرض يف
اجلسم، أمـا النسـاء الالتي
تناولن عقار تاموكسيفني
بقـني علــى قيــد احليـاة
ملتــوسـط 7,6 اشهــر دون
انـتشـار املرض يف اجلـسم.
وطرحت نـتائج الـدراسة
اليت جـرت يف مـستـشفـى
جـامعـة غاسـثويـسربغ يف
لـيفـن بــبلجــيكـــا خالل
املـؤمتــر االوروبي الـرابع
الورام الثـدي الـذي عقـد
مؤخـرا يف هامبـورغ. كما
كـشف علماء أجـروا أحباثا
حــــول أورام الـثــــدي يف
بـريطـانيـا أيضـا النقـاب


