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حذرت منظمة الصحة العاملية
من االستخدام غري املقنن وغري
اآلمن غالبا للطب البديل الذي

يرتاوح ما بني الوخز باإلبر
مرورا بالتداوي باألعشاب وصوال

إىل املكمالت الغذائية ، وأصدرت
املنظمة إرشادات جديدة بهدف

مساعدة السلطات الصحية يف
كافة الدول على تطوير

معلومات موثوق بها ميكن
تقدميها للمستهلكني الذين عادة

ما يشرتون هذه األدوية دون
وصفات طبية ودون استشارة

األطباء املعاجلني.
يأتي ذلك يف الوقت الذي تشري
فيه تقارير متزايدة إىل وجود
نتائج عكسية وأحيانا قاتلة ملا
يطلق عليه الطب التقليدي أو

البديل، وذلك النتشار استخدامه
يف الدول الصناعية والنامية.

وسجلت املنظمة 9854 حالة
لنتائج عكسية ظهرت على

مستخدمي الطب البديل خالل
العام 2002 وحده، وهو ما يزيد
على ضعفي الرقم املسجل على

مدار حقبة التسعينيات بأكملها.
وأوضح مساعد املدير العام

للمنظمة لشؤون تكنولوجيات
الصحة واملستحضرات الدوائية

خالل مؤمتر صحفي "أنه ليس
صحيحا أن الطب التقليدي يعد
أمرا جيدا لكافة الناس ويف كل

األوقات وبكميات كبرية".

Science12املدى العلمي

قال خرباء صحة ومدافعون عن
حقوق املستهلكني إن األساليب

الغذائية املنخفضة
الكربوهيدرات تؤدي إىل

اإلضرار بالصحةـ وأعلنوا
تكوين مجاعة جديدة باسم

“الشراكة من أجل التغذية
األساسية” للمساعدة يف التوعية

بشأن احلاجة إىل تناول
كاربوهيدرات مفيدة للصحة

مثل اخلضراوات والفاكهة
والبقول واحلبوب الكاملة.

وحيذر اخلرباء من أن فقدان
الوزن الزائد اعتمادا على هذه

األساليب الغذائية اليت تنخفض
فيها الكربوهيدرات بشدة ميكن

أن يؤدي إىل مشاكل صحية
خطرية، مثل تعرض الكلى

للضغط واضطرابات بالكبد
واإلصابة مبرض النقرس.

ونشرت هذه اجلماعة مسحا
مشل 1017 شخصا من البالغني

أجرته مؤسسة أحباث الرأي
أظهر أن 19% ممن يتبعون

أساليب غذائية إلنقاص الوزن
حياولون حتقيق ذلك باإلقالل

من الكربوهيدرات.
وخلص املسح إىل أن %47

يعتقدون أن األساليب الغذائية
املنخفضة الكربوهيدرات ميكن

أن تساعدهم يف فقدان الوزن
الزائد دون تقليل

الكربوهيدرات.  وقال جيفري
برنس من املعهد األمريكي

لألحباث إن األساليب املنخفضة
الكربوهيدرات تزيد خطر

اإلصابة بالسرطان وأمراض
القلب والسكتة الدماغية

والسكري وغريها من األمراض
املزمنة. 
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يعكف بـاحثـون علـى تطـوير أداة تـشبه النـظارات
حلماية أعني اجلنود والطيارين وأفراد الشرطة حال
التعـرض هلجـوم بـأشعـة الليـزر اليت قـد تفقـدهم
بصرهم وتعّرض حياتهم للخطر. وقد توصل فريق
البـاحـثني -الــذي يضـم مهنـدسـني وكيـميـائـيني
واختصاصيي بصريات إىل التقنية اليت جتعل أسطح
العـدسـات قـامتـة أو مـعتمــة بسـرعـة كـافيـة عنـد

تعرضها ألشعة الليزر. 
واخلطــوة التــاليــة هي دمج هــذه التقـنيـة يف أداة
صغرية يستطيع الـطيارون واجلنود وأفـراد الشرطة
ارتـداءهـا دون أن تعـوقهم عـن أداء مهمـاتهم؛ أي أن

الـتعرض هلجمـات ليزر متعـددة، ألن تكّسـرها  –ثم
جتّمعها –كمادة واقية سيكون أسرع بسبب سيولتها.
ورغـم أن تقنيـات الليـزر مل تصل بعـد إىل املسـتوى
الـذي يــسمح بــاستخــدامهــا علـى نـطــاق واسع يف
احلـروب، فإنها –كما ذكر الباحثون –تتطور مبعدل
سريع للغاية، كمـا أنها تصري يف املتناول وبتكلفة أقل
مـع مرور األيـام. ورغم أن هنـاك فسحـة من الـوقت
قبل أن يستخدم الليـزر على نطاق واسع يف احلروب،
فـإنه خيشى أن يسـتعمله بعض اجلماعـات اإلجرامية

ضد أفراد الشرطة.

من خالل تلك النظارات الـواقية، وكذلك سرياعى أن
تكـون هـذه املـواد قـادرة علـى التعـرف علـى األلـوان
املختلفة ألشعـة الليزر، وستـؤدي طاقة شعـاع الليزر
إىل استثارة إلكـرتونات املواد الكـيميائيـة يف العدسات

لتصري قامتة )معتمة( بصورة مؤقتة.
وقد ذكـر اعضـاء فريق الـبحث انهم لـن يركـنوا إىل
املـادة الواقـية اليت تـوصلوا إليهـا، وأنهم سيـواصلون
البحـث أمال يف التـوصل إىل مـادة سـائلـة، تـتكـسـر
بسرعة عنـد التعرض هلجوم بالليزر، فتمنع وصوله
للعـني، ثم تتجـمع ثانـية بـسهولـة عنـد انتـهاء ذلك
اهلجـوم، كمـا ستكـون املادة الـسائلـة مفيـدة يف حال

حجم هـذه األداة جيب أال يزيـد عن حجم النـظارات
التقليدية.

وال شك أن سـرعة استجـابة املـادة الكيـميائـية -اليت
تصري قـامتة )أو معتمة( لدى تعـرضها ألشعة الليزر-
هـي أهم اخلصـائص الـيت ستصـمم عليهـا النـظارات
الواقيـة اجلديدة، فـشعاع الليـزر يقطع مسـافة قدم
)30 سنتـيمرت( يف جـزء مـن مليـار جــزء من الثـانيـة،
ممـا يعين أنه قادر -خالل جـزء من مليـون جزء من
الثانية- علـى إصابة طيار يف طائـرة تسري بسرعة 10

آالف قدم يف الثانية.
وستكـون مواد العدسات شفافة حـتى تسمح بالرؤية

اإلنترانت عبارة عن شبكة كمبيوتر خاصة مبؤسستك تستعمل
البروتوكوالت والقواعد التي بني عليها اإلنترانت وذلك كي يتمكن األفراد

والعاملون يف تلك املؤسسة من االتصال ببعضهم البعض والوصول إلى
املعلومات وذلك بطريقة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة وأقل كلفة من األساليب

التقليدية املعتادة. 

 فهي تقوم بتسهيل األعمال العديدة
اليت يتطلبهـا املكتب واليت ميكن أن
تـأخــذ وقتــا وجهـدا ومـاال كـبريا
إلجنـازهــا. من هــذه األعمـال علـى
سبيل املثـال ال احلصر االجتـماعات
والـتحــدث علــى اهلــاتف وحتــضري
الرسائل واملذكرات وإرسال الرسائل

بالربيد أو الفاكس وغريها.
اإلنـرتانـت يف الـــواقع هــو نــسخــة
مصغـرة من اإلنـرتنت تـعمل داخل
املـــؤســســـة. أنـت ومـن مـعك مـن
العـــاملـني بهــا هـم الــوحـيــديـن
القــادرون علـى الـوصـول إلـيه وال
حيتـوي اإلنرتانـت من املعلـومـات إال
تلـك اليت تــوافق أنت عـليهــا. كمـا
يسـمح اإلنرتانت للمؤسـسة أن تكون
علــى اتصـال بـاإلنـرتنت بـدون أن
تتـأثـر بـاملـشـاكـل اليت يــسبـبهـا
املــستخـدمــون من اخلـارج بـسـبب
الوصول إىل املعلومات اخلاصة داخل
شبكة كمبيوتر املؤسسة. كما إن من
أهم مـســـاوئ اليت تـرتتب بـسـبب
اتصـال املؤسـسات بـشبكـة اإلنرتنت
العـــامليــة واسـتخــدامـهم هلــا هــو
إمكانية استخدام اإلنرتنت يف أعمال
وتطبيقـات غري مفيـدة للشـركة أو

مــوقع واحــد ، واإلنرتنـت حيتــوي
على العديد من املواقع أو الصفحات
املتضمنة معلومات غري الئقة بينما
اإلنرتانـت حيتــوي علـى املـواضـيع

واملعلومات اليت أنت توافق عليها.
أمـــا أوجه الــشـبه بـني اإلنـرتانـت
واإلنـــرتنـــت فـهـــي : ان كـل مـــن
النظامني يستخدمان صفحات كتبت
بلغــة  , HTMLويـسـتعـمل كل
منهـا بـرنــامج التـصفح ملـشـاهـدة
الـصفحــات ، وكل مـنهـا يـسـتعـمل
نفـس املعـايـري أو الربوتـوكـوالت يف
أسلـوب استقبـال وإرسال املعلـومات
وحـركتهـا عمـومـا عـرب خطـوط أو
وســــائل االتــصــــال بــني أجهــــزة

الكمبيوتر. 
من هـذا ميكـننـا معـرفـة الفـوائـد
العديـدة اليت جينيهـا وجود شـبكة
إنـرتانـت يف أي مـــؤســســـة كـبـرية
وخـاصة الـتعليميـة منها كـاملدارس
واجلــامعـات حـيث ميـكن لـشـبكـة
اإلنرتانت أن توصل املعلومات بشكل
أسـرع بني األفـراد وتـسهل عـمليـة
املــشـــاركـــة يف املـعلـــومـــات بـني
مستخدمـي هذه الشبكة مع التحكم

يف نوعية املعلومات.

ميكـن تلخـيـصهــا فـيـمـــا يلـي: ان
اإلنرتنـت غري مملـوك ألحـد بـينمـا
اإلنـرتانت هــو ملك املـؤسـســة اليت
تــستـضـيفه ، واإلنـرتنت ميـكن الي
شخص الـوصول إلـيه و من أي مكان
أو مــوقع بيـنمـا اإلنرتانـت ال ميكن
ألي شخص الـوصـول إليه إال الـذين
مسح هلـم بذلـك وهو يعـمل فقط يف

املؤسـسة ولكـنه غري متصل بـالعامل
اخلـارجـي إال يف نطـاق حمـدد وذلك
إلمكـانيـة القيـام بتحـديـد درجـة
اتصاله بالعـامل اخلارجي. كما ميكن
لإلنرتانت أن يـصل لإلنرتنـت بدون
أن يكون العـكس أي من اإلنرتنت إىل

اإلنرتانت.
أن الفـرق بني اإلنرتانـت و اإلنرتنت

املؤسسة بواسطة موظفيها.
هلذه األسباب وغريها فإن العديد من
املؤسـسات قد ابتعـدت عن استخدام
شبكـة اإلنـرتنت العـامليـة الـواسعـة

واقتصرت على إنشاء اإلنرتانت.
فـاإلنـرتانت اخلـاص مبـؤسـسـة مـا
عـبــــارة عـن إنـرتنــت داخلـي مت
تفـصـيله لـيكـــون مالئـمــا هلــذه

االنـتـرانــــت Intrant مــا هـــو ؟

وللطب
البديل أضراره

الغــــذاء
والكاربوهيدرات

أكدت دراسة جديدة أهمـية استعادة مستويات
الكـاربـون يف الرتبـة الـزراعيـة املتـدهـورة من
أجل تــأمني إمــدادات الغــذاء العــامليــة ومنع
حــدوث تغريات شـاذة يف أمنـاط املنـاخ.ويقـدر
العلمـاء أنه منـذ بدء عـصر املكـننة الـزراعية
قبل بـضع مئات من األعـوام فقدت الـرتبة حنو
78 مليـار طـن من الكـاربـون الـذي كـان خمـزونـا
فيها، مـتحوال إىل غاز ثـاني أكسيـد الكاربون يف
اجلـو والـذي يتـسبب بـدوره يف ارتفـاع درجـة
حرارة كـوكب األرض وتغري أو اضطـراب أمناط

املناخ.
فتحويل مـنظومات البيئـة الطبيعية إىل مراع
أو حقـول زراعيـة إلنتـاج احملـاصيل يـؤدي إىل
استنفاد احملتوى الكاربوني للرتبة بنسبة %75،
كمـا أن كمـية الكـاربون الـيت تطلقهـا عملـيات
األنـشطـة الـصنـاعيـة إىل اجلـو تـزداد كل عـام

وبشكل مطرد.

واملغذيـات الطبـيعية وتـنتج حماصـيل بكفاءة
عالية، فإنها حتتاج إىل ما يكفي من الكاربون. 
لكن إزالـة بقايـا احملصـول بالكـامل من األرض
السـتعمـاله كعلـف للحيـوانـات أو كـوقـود هي
املمـارسـة السـائـدة يف كثـري من بالد أفـريقيـا
وآسيـا، وهذا بدوره خيفض مستويات الكاربون
يف الرتبــة بنـسب عــاليــة. ولن يكــون ممكنـا
حتقيق األمن الغـذائي عامليا بـدون إعادة بقايا
احملــصــــول إىل األرض، ووضع مـــا يـكفـي مـن
الكـاربــون يف الرتبـة مـرة أخــرى. فكـالهمـا

ضروري لتحسني جودة الرتبة.
وبــاإلمكـان خـزن مـا يقــارب مليـار طـن من
الكاربـون يف الرتبة سنويا، وهـذا يعادل الطاقة
املتجـددة اليت أنتجـت عامليـا خالل العام 2001.
فخزن الـكاربـون يف الرتبـة إسرتاتيجـية هـامة
لـتخفيف حدة الـتغريات املناخـية اليت ال ميكن

جتاهلها أو املبالغة فيها.

يف إنتاج احملاصيل.
واستـشهد مـؤلف الدراسـة بتجربـة زراعية يف
كيـنيـا عمـرهـا 18 سنـة. فقــد زرعت حقـول
بطريقـة اعتيادية حبيث مل يرتك يف األرض أي
جـزء من حمصول املـوسم املاضي ومل تـستخدم
خمـصبـات الرتبـة، وتـركت األرض عـاريـة من
النباتات يف غري مواسم االستنبات، فكان معدل
اإلنتاج طنا واحـدا من الذرة أو الفاصوليا لكل

هكتار.
أمـا احلقـول اليت عـوجلت بـالـسمـاد احليـواني
وزرعت باحملـاصيل اليت تـوفر غـطاء طبـيعيا
وغطيت بطبـقة من املهاد )الـنشارة أو التنب(،
فقــد أعطـت ستـة أمثـال مـا أعـطته احلقـول
املـزروعــة اعتيـاديـا مـن حمصـول. وهـذه هي
القفزة الكميـة يف نتاج احملاصـيل الالزمة على
املستوى القاري لضمان األمن الغذائي يف جنوب
الصحراء األفريقية. ولكي حتتفظ الرتبة باملاء

ومـع تنــاقــص حمتــوى الكــاربـــون يف الرتبــة
تتناقص كفاءة إنتـاج احملاصيل. كما أن تدهور
مـستـويـات الكـاربـون يف الرتبـة عـامليـا ينـذر
بأخطار حقيقية، خصوصا يف جنوب الصحراء
األفـريقيـة وآسيـا الـوسطـى وإقلـيم الكـارييب

وإقليم اإلنديز يف أمريكا اجلنوبية. 
ويــدعـــو البـــاحثــون إىل “ممــارســات إداريــة
مـدروسة” لـزيادة أو احلـفاظ عـلى مـستـويات
الكـاربون يف الرتبـة املزروعـة، منها تـرك جزء
من حمصول املوسـم املاضي يف األرض املزروعة،
وزراعة أشـجار أو نبـاتات يف أرض احملـاصيل أو
حـوهلا لـتعزيـز جودة الـرتبة ممـا حيميهـا من
التـآكل خالل مـواسم االسـتنبـات، واسـتعمـال
مغذيات الرتبـة الطبيعية كـسماد احليوانات أو
املخـصبـات املــركبـة لـلمحــاصيل. وقـد ثـبت
بـالـدلـيل التجـرييب أن اتبـاع هـذه املمـارسـات
املدروسة قـد أدى إىل زيادة ملموسة ومستدامة

نظــــارات للحمايـــة مـن أشعــة الليــــزر

الكاربــون خيفـف التغـيـرات املناخيـــة

أن تناول مثار املوز يساعد يف
خفض ضغط الدم املرتفع
ويساعد  على هدوء اجلسم

والتأمل، حيث أن املوز غين  
 باملواد النشوية والسكرية

وحيتوى على نسبة من احلديد
إضافة إىل متيزه بارتفاع   حمتواه

من البوتاسيوم الذي يساعد على
هدوء اجلسم وخفض ضغط

الدم، وأن تناول مثرتني من املوز
متوسط احلجم متدان اجلسم

بنحو مخس ما حيتاجه   يف اليوم
من البوتاسيوم وثلث ما حيتاجه
من فيتامني أ ومخس احتياجه

يف  اليوم من املنجنيز. ونظرا
الفتقار املوز إىل الكالسيوم

والدهون  والربوتينات يصبح
تناوله خملوطا باحلليب مفيدا

جدا للجسم، حيث أن تناول كوب
من هذا املشروب ميد اجلسم

خبمس ما حيتاج إليه يف اليوم من
سعرات  حرارية. معروف أن مثار

املوز مولدة للطاقة وباعثة
للحيوية وميكن االعتماد عليها يف

 النظم الغذائية اهلادفة للحيوية
ولرشاقة اجلسم اذ أن مؤهالت

املوز تسمح له  بذلك نظرا
الحتوائه على فيتامني ضروري
النطالق الطاقة يف خاليا اجلسم

من الدهون الكربوهدرات
والربوتني إضافة إىل انه ضروري

أيضا المتصاص احلديد وبناء
 اهليموجلوبني الدموي، كما انه
غنى باألمالح املعدنية ويساعد
على منو الدماغ وعلى مكافحة  

 القرحة اهلضمية.

املوز 
وضغط الدم 

امللوثـــات البيئيــة ومــرض باركنسن
تــوصل بــاحثــون أمـريكيــون إىل أن بعـض
امللوثات املوجودة يف البـيئة بصورة طبيعية
قد استحثت يف فئران التجارب اضطرابات يف
احلركة متاثل أعراض مرض الشلل الرعاشي
)باركـنسن( يف البشـر. وتسمى هـذه امللوثات
Proteasome ”مثبطات الربوتيزومات“
inhibitors، وهي تنتج بصورة طبيعية
مـن البكـترييــا والفطـريـات، ومن أشهـرهـا
وأكثرها شيوعا اإلكسبومايسني اليت تنتجها

بكترييا األكتينومايسيت.
ويصيب مـرض باركنـسن غالـبا كبـار السن
ويـــؤدي إىل صعــوبــة وبـطء يف احلــركــة
وارتعاش وتيـبس غري طبـيعي يف العضالت.
ويعـتقـــد أن املـــرض يـنـتج مـن الـتـحلل
التـدرجيـي للخاليـا الـعصـبيـة يف الـدمـاغ،
substantia خـاصـة يف اجلـزء املـسمـى
nigra، ويـصــاحـب ذلك نقـص يف أحــد

النواقل العصبية، الدوبامني. 
رغـم أنه من غـري املعلــوم حتـى اآلن سـبب
مـوت العصبـونات، فقـد ذكر الـباحـثون أن

عادت الطائرة الصاروخية
)سفينة الفضاء األوىل(  إىل

األرض بعد اخرتاقها الغالف
اجلوي بنجاح يف أول حماولة
إلطالق رحلة فضاء جتارية

مأهولة يف العامل متوهلا شركة
خاصة. وانفصلت الطائرة

الصاروخية اليت متوهلا هيئات
خاصة عن طائرة أكرب يطلق

عليها اسم الفارس األبيض
وأدارت احملرك اخلاص

بصاروخها ودخلت بعد ذلك
الفضاء اخلارجي على ارتفاع 100

كيلومرت فوق األرض. 
ويهدف املشروع الذي كلف 20

مليون دوالر ويعد األول من
نوعه يف العامل إىل إثبات املقدرة

على تسيري رحالت فضائية
جتارية وفتح الباب أمام ما

يسمى بسياحة الفضاء.  وقال
قائد سفينة الفضاء األوىل

الطيار األمريكي  مايك ملفيل
“لقد كان األمر جتربة دينية

مثالية”. وبعد رحلة استغرقت
ساعة ونصف الساعة، قال ملفيل

“لقد كانت لي رؤية متتد إىل 62
ميال وكان لأللوان بعد آخر

هناك”.

اول سائح
فضائي

اكتـشف العلـماء ان الـلونـني األبيض واألمحـر اللـذين حتـملهمـا مثار
العنب ينتجان عن تغيري جـيين متر به تلك الثمار اليت هي يف األصل

حتمل اللون األسود.
يقـول شوزو كـوبايـاشي مـن املعهد الـوطين لـعلوم أشجـار الفواكه يف
مدينة هـريوشيما باليـابان، انه اثناء مـرحلة معينة يف بـداية تطور
ومنو مثـار العنب حيدث أن يقـفز أحد عنـاصر احلامـض النووي وهو
عنصـر يطلق عـليه اسم ريرتو تـرانسـبوسـون من مكـانه األصلي يف
الرتكـيبة اجلينيـة للثمار إىل مكـان آخر ما يتـسبب يف منع جني آخر

يعرف باسم »فميب ايه 1«. 

علماء هريوشيما يؤكدون سواد أصل مثار العنب
وعنـدما حيدث أن يـتزاوج نباتـان حيتوي كل منهمـا على ذلك اجلني
الذي حدث له تغيري نتيجة انتقـال عنصر من احلامض النووي إليه،
فـإنه ينـتج عن هـذا التـزاوج مثــرة عنب بـيضـاء. أمـا مثـار الـعنب
احلمـراء املستخدمة حـاليًا يف صناعـة النبيذ فإنهـا نتجت عن فقدان
اجلني املتغـري املوجـود يف الثـمرة الـبيضـاء عنـصر احلـامض الـنووي

املعروف باسم ريرتو ترانسبوسون املشار إليه آنفًا. 
وقد يفسر ذلك االكتشاف ملاذا ميكن أن تظهر غصون بيضاء يف شجرة
الكروم السـوداء، ومن شأنه كذلـك أن يساعد املـزارعني واخلرباء على

انتاج سالالت جديدة من العنب .

تغريات تـشـبه تلـك املتعـارف عـليهـا لـدى
مـرضـى بــاركنـسـن، مثـل تنـاقـص عـدد

العصبونات ونقص مادة الدوبامني.
حتـاول هـذه الـدراسـة وغريهـا التـوصل إىل
“منـوذج” ملـرض بـاركنـسن لـدى احليـوانـات
ملـسـاعـدة األطبـاء علــى فهم أفـضل آلليـات
وكيفيـة ظهـوره يف الـبشـر، ولـيسـاعـد ذلك
بــالتــالي علـى تـطـويــر عالجــات واقيـة

وناجعة.
بـاخـتصـار، تـشري هـذه الـدراسـة إىل أهميـة
تقـدير بـعض امللوثـات التقليـدية يف البـيئة
احملـيطــة بنـا كـمثـبطـات الـربوتيـزومـات
ومستوى تعرض البشر هلا، خاصة مع تراكم
الدليل على آثـارها الصحية السالبة. كما أنها
تـشري وللـمرة األوىل إىل أن الـعيش يف املـناطق
الريفية حيث اآلبار هي مصدر مياه الشرب،
يعرض األفـراد بنسبة أكرب ملـرض باركنسن.
فكمية مثـبطات الربوتيزومـات اليت تنتجها
البكتـرييا يف مياه اآلبـار أعلى من كمـياتها يف
مـيــــاه الـــشــــرب مبـنـــــاطق احلــضــــر.

البيـانات اإلحصائية حلاالت مرض باركنسن
أظهـرت أن التعـرض مللـوثـات الـبيئـة ميثل

عامال جيب أخذه يف احلسبان.
والـربوتيزومات هي املواد املـسؤولة يف اجلسم
عن التخـلص من خملـفات اخلاليـا. وقد أدى
تعـاظم الـدليل علـى عطـب الربوتيـزومات
لـدى مـرضـى بـاركنـسن إىل تـوجـيه أنظـار
الباحـثني حنو امللـوثات الـبيئيـة اليت تعمل

كمثبطات للربوتيزومات.
وهلذا قـام الباحـثون حبقـن فئران الـتجارب
مبـثبطـات الربوتـيزومـات، وبعـد أسبـوعني
وجـدوا أن الفئـران أصـابتهـا أعـراض بطء

احلركة والرعاش وتيبس العضالت.
وبعـد أشهر قليلـة ساءت حالـة تلك الفئران،
لكـن البـاحـثني متـكنــوا من ختـفيف هـذه
األعـراض حبقنها جبـرعات من أدويـة مرض
بــاركنــسن. واملفـارقــة هنـا أن مـثبـطـات
الربوتـيزومـات املخلقـة تسـتعمل اآلن لعالج
الـسرطـان.  وتبني مـن خالل فحص أدمـغة
الفئران –بالتـصوير وبأخـذ عينات حدوث


