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 * ترحب �لة 
لتقو� s هذ� 
لز
,ية ”
لتقو� منكم ,/ليكم“ çميع 
ملساlا4 من قر
ئها 


ملجلة. `�j عن �j,صحاֲדا ,ليس بالضر� �
jm ا4 عنlملسا
 dتع * 

C,إللكتر
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كيف يتشكل �لسائل 
�ألمينوسي؟

تسعة  
جلنني خال^  يسبح 
¹ميه   سائل   s �شهر 

ألمينوسي.  
لسائل  ُيدعى 

لسائل   
هذ  j,< ,ليس 

متصا¯ , 
جلنني  �اية 
صدما4 )تملة قد يتعر 
½ا بطن 
أل? فقط بل ¹افظ 
 �j
حر >jجة  على  �يضا 
,يرطبه  
جلنني  عند  ثابتة 

النتانا4  من  ,¹ميه 
مانعا  �طر
فه  منو  ,يَسهل 
مع   ,� ببعضها  
لتصاقها 


لذ`  
ألمينوسي  
لكيس 
¹تو` على 
لسائل ,¹يط 

باجلنني.

جلو�  تشكل   �يبد
تعشيش  منذ  
ألمينوسي 
خال^  
لرحم   s 
لبيضة 
تلقيحها  من  
لثامن  
ليو? 

جلنني  يكو�  ال  حيث 
من  مؤلف  jكاٍ?  سو� 

ملتجمعة  
خلاليا  بعض 

لبيضة  �قطا�  �حد   s

مللقحة. ,خال^ 
ألسابيع 
mخر  من  
أل,.  
لعشرين 
ال  
حلامل  �ته j طمث 
 s *كب j,< يكو� للجنني

تشكيل 
لسائل 
ألمينوسي 

لذ` يأÂ بشكل �ساسي 
من مصل >? 
أل? ,
خلاليا 

ملبطنة للكيس 
ألمينوسي، 

لعناصر  بعض   �� كما 

جلنني  جلد  من  تنفذ  قد 

لسائل   
هذ  ./ لتضا� 
قد  جلد�  يكو�  ال   L/
 s 
لقرنني  بتشكل  عز^ 

ملرحلة  هذ�   s, 
جللد. 

ألمينوسي  
لسائل  يكو� 

ئقا شفافا ,يشبه بتركيبه j
منه   ٪٩٨ `� 
لد?  مصل 
ما�، �مال� معدنية، >سم 
مثل  
لd,تينا4  ,بعض 


ألسبو¿  ,بعد  
أللبومني. 
 
j,< جلنني

لعشرين يأخذ 
تشكيل   s فاعلية  �كثر 
 �,يبد به  
ملحيط  
لسائل 
كا�  فإ�  �يضا؛  بابتالعه 
خال^  من  يتغذ�  
جلنني 

ملشيمة فهو يشر� من فمه 
 �vمما يساعد كليتيه ,جها
 jلتطو
 على  
½ضمي 
منذ  
لعمل  على   �jُلتد
,

حليا� 
لر�ية. ,ميكن Þjية 
 
هذ  s يبو^  ,هو  
جلنني 
 Cلثا

لسائل منذ 
ألسبو¿ 
عشر. /� /نتا® 
جلنني من 
ح�  
ألمينوسي  
لسائل 
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ألسبو¿ 
لثامن عشر يكو� 
 ٧ قر
بة  يبلغ   L/ متو
ضعا 
يوميا ,لكن  
لبو^  مل من 
يصل  
ليومي  
حلجم   
هذ

ألسبو¿   s مل   ٦٠  ./

لعشرين ,٦٠٠ , 
خلامس 

مل عند متا? 
حلمل.

½ضم ,
لتنفس  `vجها �/
جتديد   s �يضا  يساlا� 
 `�, 
ألمينوسي،  
لسائل 
تنفسي   ,� كلو`  خلل 
صد�  له  يكو�  سو� 

لسائل.   
هذ تشكيل  على 
 <

ملو من  
لعديد   �� كما 

لسر`  
حلبل   dع ترشح 

لكيس  �غشية , 
ملشيمة ,
 ./ مباشر�  
ألمينوسي 


لسائل 
ألمينوسي.
يصبح  
حلمل  بتقد?   Ó
تد�jيا  غ�  �كثر  
لسائل 

لبو^  ,�ض  بالبولة 

لd,تينا4 , 
½رمونا4 ,

لوسو� , 
لسكريا4 ,
توسفا4  (شعر،  
خللوية 

ملخاطيا4  ,من  جلدية 
 
,هذ 
لتنفسية) , 
½ضمية 
�عله مصفر
 ,عكر
 بعض 

حلمل  ,بنهاية  
لشي�. 

تسبح فيه �جز
� من 
لطال� 

لده� 
لذ` ¹يط باجلنني 
>هنية  بيضا�  ما>�  ,هو 
من   
بد� جلد�  تغلف 


لشهر 
لسابع.

لر,
فد  خال^  ,من 

لذ`  
ملحيط   
½ذ 
ملتعد>� 
 <
يسبح فيه 
جلنني فهو يز>
مل   ٢٠ قر
بة  حجما: 

حلملي  
ألسبو¿  خال^ 
 ٤٠٠  ./ ليصل  
لعاشر 

لعشرين  
ألسبو¿   s مل 

لشهر   s ١٠٠٠مل   Ó

لثامن من 
حلمل Ó ينقص 

حلمل،  ´اية  ح�  قليال 
 s 
جلنني  يصبح  ,عندها 
كيسه 
ألمينوسي �قل سعة 
ميأل  �صبح   L/ 
ملكا�   s

معظمه.
 ^,� ,عند  
لوال>�  قبيل 
 Pيتمز �jية  تقلصا4 
من   
هذ 
مليا�  جيب 

لرحم  عنق  فوهة  جهة 

لسائل  من  جز�  ليتسر� 
تشعر  ,عندها  
ألمينوسي، 
 �� �,شكت  
ل~  
حلامل 
تصبح �مË مبر,j عد� مئا4 
من 
مليليليتر
4 من 
لسائل 

,متهد  
جلنني  تسبق  
ل~ 
قر�  معلنة  
لطريق  له 
خر,جـه  ,مسهلة  �يئه 
/. عاÊ جديد  
ملهبل   dع
�jبعـني   ?
< �ل  بعد 
 ,� قليال  ينقص  �سـبوعا 

يزيد. 

مسا�ــة �لدكـتـو


قي (فرنسا) dل
,سا? 

ــد ــو�ئ ــن ف ـــ م
�يـــت �لــزيــتــو3 
 �� 
لباحثني  بعض  ير� 

لزيتو� 
لقد�j على  لزيت 

إلصابة  من  
جلسم  �اية 

بالسرطا�.
هذ�   ./  
توصلو ,لقد 

لنتيجة بعد مقاjنة منط عيش 

لشمالية  �,j,با  سكا� 
 �/ حيث  جنوֲדا.  بسكا� 
 s ُملستعمل
 
لزيتو�  vيت 

لبحر  على   
ملطلة  
لد,^ 
»فض  
ملتوسط  
ألبيض 
من مستو� خطو�j بعض 

ل~ ميكن �� تسبب  <

ملو


لسرطا�.
,تكفي كمية صغ*� يوميا 

  - ثال�   ,� ملعقتا�   -
حلماية 
خلاليا من 
لتفكك. 
 
هذ  ./ 
ألمر  يتوقف   Ê,
 �� ير,�  /´م  بل  
حلد، 

ألj,بية  
لد,^  مأكوال4 

ألبيض  
لبحر  على  
ملطلة 
,/يطاليا  كأسبانيا  
ملتوسط 

لفو
كه ,  jباخلضا 
لغنية 
vيت  فيها  ُيستعمل  
ل~ ,
�حسن  من   dُتعت 
لزيتو� 

جلسم  حلماية  
ملأكوال4 
من 
لسرطا�. ,
ألمر 
لذ� 
هو  
لباحثني  
نتبا�  لفت 

لثد`  سرطا�  نسبة   ��

لكولو� , 
لd,سـتا4 ,
�سبانيا   s  
جد منخفضة 
,/يطاليا باملقاjنة مع 
لد,^ 


ألj,بية 
ألخر�.
فائد�   �� ير,�  كما 
عندما  تقل  
لزيتو�  vيت 

لطعا?،  لطهي  يستعمل 
مع   
<jبا يتنا,^   �� ,¹بذ 
شابه  ما   ,� 
لسلطة“ ”
 L/ 
ملأكوال4.  من  Lلك 

تكن له فاعلية �كثر.

مسـا�ـة �لصـديـق
?.¿.? (تونس)


