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3غلبية �لنا� ال يشربو� قسطا =�فًيا من 
ألعر�«  عرضة  ¾علهم  مما  يوميا  �ملا� 
*تلفة. =يصعب حتديد مقد�� �ملا� �لذ� 
¾ب �3 يشربه �ملر� يوميا =Yلك الختال� 
�لظر=� �لبيئية =�ملناخية =طبيعة =ظر=� 
�حليا �ليومية �لÑ xتلف بقسط =�فر من 
�ملا�   Z=تنا  Kعد �شخص آلخر. =يعر
�لصحية  �لد=�ئر   � �ملطلوبة  بالكمية 
باجلفا� �لذ� ير� �ألخصائيو� 3نه 3حد 
�ألسبا� �ألكثر شيوًعا لألمر�ِ« �لصحية 
كما  سهلة.  =سيلة   YاÑبا للمنع  �لقابلة 
�ملعوية،  �حلموضة   �3 �ألخصائيو�  ير� 
 ،tلصد��= �لظهر،   �3=  ،Kلر=ماتز�  �3=
�لرئيس  سببه  يكو�  قد  �لسيقا�   �3=
�جلفا�.. o3 عدK شر� كمية من �ملا� 
�لx ¸تاجها �جلسم بصفة يومية منتظمة. 
�ملر�فق،  باملر«   Eحلاال� هذ�  =تعر� 
=يتم �ثه حاليا من ِقبل �لعلما�. =يشكل 

��سنا   �Y� عقالنًيا  �حساًسا  �ألمر  هذ� 
 Oإلنسا� �جلسم  3عضا�  =ظائف  علم 
�ملستقيم  بطانة  =ح¬  �لشفا�  من  با�ً�� 
بأكمله. =�  ��ضمي   Kلنظا� تغطي   xل�
 Ä=لشر� تتوفر  �لبطانة  هذ�  �صابة   Zحا
لإلصابة باألمر�« �ملضنية. =معر=� �3 
 Kلسمو� ترشيح  على  تعمل  �لبطانة  هذ� 
�ملنطقة  3سفل  �لغذ��  نقل  على   �ملساعد
��ضمية. بينما َتفقد هذ� �لبطانة �طوبتها 
¼اية   �= =�لشيخوخة،  �أل�،  نتيجة 

�ملطا� تصبح =عاً�� للمر«.

=�لسؤ�Z �لذo يطر� نفسه هنا هو: هل 
 Eإلجر����= �لكيميا=ية  �ملو��  تستطيع 
�لطبية �ملكثفة �3 تساعد على شفا� �جلسم 

عندما تكو� �ملشكلة �جلفا� �ملزمن؟

بكل   Zلسؤ�� هذ�  على  �إلجابة  يصعب 
ثقة أل� �أل�ا¡ ال �kلت جا�ية، لكن 
�إلكتشافاE �أل=لية حا»ة، أل� كثيـًر� 
�ملا�  يشربو�   � 3¼م  تبني  �ملرضى  من 
=هذ�  �صابتهم.  قبل  طويلة   ملد �لكا� 

جدية  بكل  للتفك>  ¿اال  يفتح  �ألمر 
 �ملرجو �لكمية  حتديد  عن  �لبحث   �

=�لتوقيت �ملناسب لتنا=�ا.
جفا�  يسبب  قصو�   Eحاال  �=  
�لوفاَ قبل �أل=��،  �خلالِيا �ملزمن =�ملؤ� 
كأمر�«   Eحلاال� هذ�   ERعت� =لكن 

¿هولة �ألصل.
طبيب  تر�جع  بأ�  �ألخصائيو�  =ينصح 
 xعلى حتديد �لكمية �ل pليساعد �ألسر
¾ب �3 تشرֲדا يوميا =�لتوقيت �ملناسب 
�خلاليا  إلبقا�  =Yلك  بذلك   Kللقيا

=�ملفاصِل =�جللد � حالة �طبة.
طاملا »عنا من قبل حكمة "تنا=Z تفاحة 
¾ب  =لكن  �لطبيب"،  إلبعا�   Kليو�  �
عليك �3 تضيف �? Yلك "�شر� كمية 
باملر«." تصا�  =لن  �ملا�،  من  كافية 

فأين كو� �ملا� يا 3مي؟!
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