خورو غويور سورطوانوات مويوالنووموا الوجولوود و ولوئوك الوذيون لووديواوم نوقو وا فووي

ارتباط الحساسية بارتفاع خطر سرطانات الدم لدى

المعلوموات األسواسويوة عون السورطوانوات .توموت موتوابوعوة الوموشواركويون لوتوسو

النساء

سنوات بعد بدء الدراسة ،هل ُشخص لام سرطان غير الوخوبواثوات الودموويوة

لم تجد الدراسة االرتباط ذاته للحساسية وتشكل سرطان الدم بين الذكوور

و سرطوان غويور مويوالنووموا الوجولود و مواتووا .وتوم كشوف توواتور الوخوبواثوات

واإلناث مما يجعلنا نقترح وجود دور نوعي لتحوريوا الوجواوان الومونواعوي

الدموية والسرطانات األخرو عبر سجل مركن الم اراوبوة ونوتوائوب الووبوائويوات

المنمن والذي يؤدي لتطور السرطانات الدموويوة .وتعتعرع ع هوذ الود ارسوة
األولى من نوعاا حيث تظار وجود فورو هواموة موتوعولوقوة بوالوجونو

للسرطان في غرش واشنطن .واد لوحظ ّن  786مون الوموشواركويون طووروا
خباثات دموية خالل فترة المتابعة ،وكان هؤالء المشاركوون عولوى األغولوش

فوي

االرتباط بين الحساسية والخباثات الدموويوة .وبوحوسوش تشوادموان الوبواحوث

ذكو ار وكان لديام اثنين و كثر من ااربام من الودرجوة األولوى م وابويون

فإن دور الوجواوان الومونواعوي الوكوامون فوي تشوكويول
المشرف على الدراسةّ ،
السرطان يحظى باهتمام علمي مكثف ،واذا كان جاانك المناعي فوعواال

بابي اا ولمكوما وهم اليلو الكعالية ،واد
عيكة .وترافقت ا ة التحس

جدا يكون لوديوك مشواكول واذا كوان اولويول الوكوعوالويوة سويوكوون لوديوك ي وا

م التحسو

و مراا المناعة الوذاتويوة ،يوموكون ن يوؤثور

من الرجال والسويودات بونوموط حويواة موحوددة ت ومونوت شوخوا وا توراوحوت

ورمي لخاليا بالسمية لدو المشاركين الذين شير ن لديام سوجوال عوائولويوا

وكوحوة اسوتوبويوان توركونت عولوى ثوالث موجواالت:

للتحس

الق ة العائلية ،عوامل خطورة السرطان ،األدوية واسوتوعوموال الوموتوموموات

من القطط والكالش وحيوانات خرو .وتنشئة الوخولويوة الوبوالوسومويوة

هي محددات خبيثة وغويور خوبويوثوة وفويواوا ي ونو الوجوسوم خواليوا بوالوسومويوة

الغذائية والحميوة .كعاع اودم الوموشواركوون موعولووموات عون الوعومور والوعور

عديدة .وعندما

والوموجوموووعووة اإلث ونويووة ومس وتوووو الوود ارسووة وال وتوودخويوون ،والوحوم ويووة (الوكوواكووه

نكت الحساسية على سا

الجن

الدم كاستجابة لاذ الوموحور وات لودو السويودات ولويو

واستاالك الخ ار)  ،ومستوو الووعوي ال وحوي وسوجول الوعوائولوة الوطوبوي

ارتك معدل سرطوان
لودو الورجوال .ولوم

يعرف سبش هذا حتى اآلن .ومن المثير اعتبار ن ث ار إ افيا للحساسيوة

سويومووا فويومووا يوتوعولو بواإل ووابووة بوابويو وواا ولوموكووومووا .واإل ووابوة بووالوربووو

يوموكوون ن ي وول لوودو السويوودات إلووى اويومووة ذات داللووة إح ووائويووة بسوبووش

التي تت من الحساسويوة لولونوبواتوات والوعوشوش والشوجور والوغوبوار

انخكاا مستوو خطرهم لتطوير خباثات دموية مقارنة بالرجال .م ذلك،

وال وق وطووط وال وكووالش وح وي ووانووات خوورو ولس وعووات ال وح وش ورات ،واألط وع ومووة

واألدوية .اختير كثر من  77.555مشاركا من

للنباتات والعشش واألشجار اد تراف بشكل ذي داللوة

رب مجموعات لمكوما رئويوسويوة .وهونواك ي وا ارتوكواعوا فوي خوطور تونوشوئ

عمارهم بين 05و 67سنة من غرش واشنطون .حيث جواش الوموشواركوون

والتحس

لولونوبواتوات  ،والوعوشوش واألشوجوار .عوالوة عولوى ذلوك ،وجودت

الدراسة ّن التحس
إح ائية م التنشئ الورمي لخاليوا –Bالوبوالوغوة والوتوي توعوتوبور واحودة مون

على بقيا الخاليا في األورام المتشكلوة .اخوتويور لواوذ الود ارسوة موجومووعوة

في الدراسة عولوى 42

د محمولة بالاوواء مو خوطور

عالي لتطوير خباثات دموية .ويبدو ن التراف األكثر داللة موعونوويوة كوان

مشاكل .هناك دالئل متنايدة تشير إلى ن عدم انتظام الجاان المناعي،
كما هو مالحظ في التحس

لمولدات

نكت حالتام ال وحويوة بو نواوا

يمكن لآلثار الارمونية علوى الوجواوان الومونواعوي وتوكواعولواوا مو موحور وات

ل  60..55جابوا

سرطانية ن تعطينا شرحا بيولوجيا بديال ،وهذا يوحوتواد لود ارسوات إ وافويوة

على االستبيان بعد إناحة الذين كان لديام سجل عائلي يت من خباثات

وذلك عبر تكرار الدراسة عولوى موجومووعوة خورو مسوتوقولوة .واود خوذ بوعويون
1

االعتبار ،عند تحليل البيانات العوامل المربكة الكامنة مثل الجن

هومويووة بويووولوووجويووة حويووويووة لوكوول موون الوخولويوة والوحويوواة .والشوويء األكوثوور

والوعور

والمجموعة اإلثنية ،مستووو الوتوعولويوم ،ا وة الوتودخويون ،اسوتواوالك الوخو وار

مكون محكِّن و م ِّ
نشط لعمل ننيم الو
مالحظة هو َّن  PS6عبارة عن ِّ
ُ

الولوموكووومووا والووو و ال وحووي لوكوول فوورد .ولووم يوخو و نومووط دواء الوتوحوسو

كعوامول موربوك ألن

المستخدمة لنقل مكونات الخلية مون إحودو
الجدارية من النمط األول و ُ
جاات الجدار الخلوي إلوى الوجواوة األُخورو ،مون الوداخول إلوى الوخوارد

يمكن ن يسبش سرطان .و شار المؤلكون لنوقواط اووة هوذ الود ارسوة

 gamma-secretaseبشوطوورهووا نووذكوور الوبووروتويوون سولويووف الونوشووانووي

والكواكه ،مستوو التمارين الريا ية ،الق ة العائلية لإلو وابوة بوالولووكويومويوا/

المستعمل للمراابة ،فمن ال عش إنالة معالجة التحس

كل م اش بالتحس
التحس

يخ

 ،gamma-secretaseوهو ننيم يشطر و يقسم الوبوروتويونوات داخول

لدواء ما .لكنه ال يوعورف ي دواء لوموعوالوجوة

والوعوكو

ب ناا واسعة بحجم المشاركيون وبوجوموعواوا لوموعولووموات سواسويوة فويوموا يوتوعولو

 amyloid precursor proteinو ،APPوالووذي ال انلووت وظويوكوتووه

ومسوجولوة فوي عودة
بخطر السرطان ،والشروط ال حية ،و ناا اسوتوقو وائويوة ُ

برامب للسرطان .ويعرف من نقاط

بووالوعوكو  .وموون

وموون بووروتويونووات الونومووط األول الوتووي يوقوووم

غير معوروفوة بشوكول كوامول .عونودموا يوتوم شوطور ال و  APPبوواسوطوة الو

وعوكواوا ارتوبواطواوا بوالوحوسواسويوة الوموشوار

المسماة بوالشودف
 ،gamma-secretaseيتم تشكيل ُ
الشدف الببتيدية ُ
النشوانية من النمط بيتا  .amyloid betaويعتقد بعا الباحثين ب َّن

إلياا من المشاركين وعدم داة إجاباتام حول الحساسية الحوالويوة وانوخوكواا

ومحدودية عدد سرطانات الدم لوكول توحوت موجومووعوة حسواسويوة .فوانوخوكواا

وكوائو اواتولوة

الخطر م بعا الحذر والعشوائية بإمكانية كشكاا نظ ار لكوثورة االخوتوبوارات

تراكم نواع محددة من هذ الشدف اد ُيوكو وي لوتوشوكول
للع بونات في الدماغ ،وهي عملية مرتبطة ارتبواطوا وثويوقوا مو توراوي

التي تمينها.

حدوث داء لنهايمر .وبشكل اعتيوادي ،توقووم الوموقو وات الوجونيوئويوة لولو
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 PS6بووال وق وط و دون حوودوث ت و ث وي ورات ع وك وس ويووة ،حسووش مووا يووذكوور

غولدشتايون .ويوقوول ي وا" :لوكون ربوموا ،فوي  %45مون األحويوان ،اود

عدد الحاالت المسوجولوة فوي توحوت نوموط سورطوان الودم يوجوبورنوا عولوى توقويويوم

يحدث اط سيئ يؤدي لتشكل شدف بيتا النشوانية ال ارة" .ثم ُيردف

فهم دور البروتين في داء الزهايمر العائلي

اائال " :ظار بحثُنا وبشكل داي للغاية بو َّن وجوود طوكورات فوي PS6
ُي اعف من تك اررية القط السيئ".

اد تُساعد النتائب المنشورة في مجلة - Cell Reportsعبر االنترنيت-في
الكشف عن اآلليات التي ال تونال غوام وة حوول مورا لونهوايومور ،وتُوق ِّودم
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تواجد المرض المؤثر في محصول الشعير على

معلووموات ف ول عون توطوويور دويوة كوثور فوعوالويوة ،هوذا موا اوالوه الوبواحوث
لورن

غولدشتايون ،األسوتواذ فوي اسوام الوطوش الوجونيوئوي والوخولووي والوعولووم

الوعو وبويووة ،ورئويو

األعشاب البرية واسعة االنتشار

بورنووامووب الوخوواليووا الوجووذعويووة فووي جوواموعووة سووان ديويوغووو.

وي ويوف غوولودشوتوايون" :بوطوريوقوة موا فو َّ
وإن هوذا الوعورا الوتوقونوي الوقووي يوعو ُود
ُ
بالو ول إلى فام ف ل ومعالجة ناائية لداء النهايمر من خالل األبحاث

توتوواجود الوعووامول الوموموور وة الوتووي تووؤثور فوي موحو ووول الشوعويوور عولووى

األعشاش البرية واسعة االنتشار وفقا لود ارسوة حوديوثوة اوام بواوا بواحوثوون

وي يف" :نحون اوادرون عولوى
الجارية حول الجينومات والخاليا الجذعية"ُ .
التعرف والتحديد الداي لحدود عمل الطوكورات فوي داء الونهوايومور الوعوائولوي.

ن ارعويووون
الرئي

وتُعتَبر هذ خطوة هامة في التطوور الوعولوموي نوحوو إيوجواد دويوة وعوالجوات
ودمورة لولوموراُ .يوعوتَوبور داء
اادرة على إبطاء ،و ربما عك  ،التو ثويورات ال ُوم ِّ

وموون جوواموعوة هويورتوكوووردشويوور .يوعوتوبوور الشوعويور الوموحو ووول

الثاني في المملكة المتحدة ويستعومول كوعولوف لولوحويووانوات وفوي

ناعة المشروبات وكطعام للبشر مثول األطوعوموة ال وحويوة ،الوحوسواء

والشوووربووة ،كومووا يوعوونن إنوتوواد مون وقوووع الشوعويوور عووالووي ال وجووودة وال وبوي ورة

الم َب ِّوكور والونواجوم عون
النهايمر العائلي تحت نوع من داء النهايمر ذو البدء ُ
الم َّ
قدرة بونوحوو
طكرات جينية موروثة .ال تملك معظم حاالت داء النهايمر ،و ُ

والويسكي اات اد المملكة المتحودة بوقويوموة  45بولويوون يوورو  .إال نوه
يعد من الموحوا ويول الوحوسواسوة لوعوديود مون األموراا و هومواوا الوتولوطو

 0.4مليون إ ابة ُمتكراة في الوواليوات الوموتوحودة األموريوكويوة ،سوبوبوا ُموحوددا
لوحوودوث واووا ،رغووم َّن ال وت وقوودم بووال وع وموور ُي وعوود موون ع وواموول ال وخ وطووورة .واوود اووام

الوراي الذي يسببه مومورا فوطوري .يووثور هوذا الومورا عولوى و ار ،
وسنابل وسا الشعويور موؤديوا إلوى خوكوا فوي نووعويوة اإلنوتواد والوغولوة

غولدشتاين ونمالؤ فوي د ارسوتواوم بوكوحوص الوبوريسويونويولويون  ،)PS6( 6وهوو

الحبية حتى  .%25اوال الوبوروفسوور  Bruce Fittالوموتوخو وص فوي

عبارة عن بروتين يساعد على توعوطويول الوبوروتويونوات األُخورو ،والوذي يومولوك

مراا النبات في جامعة هيرتكوردشير" :يوموكون لولوموحوا ويول الوخوالويوة

2

من األمراا ن تتطور على نحو مكاجئ إلى عراا التلطو الووراوي.
حيث ال ينال م در المرا غير وا

ناف جديدة من جاة ثانية .وبذلك فإن األ ناف الجديدة التي دخلت

األسباش للمنارعين والباحوثويون

بين عام  6085و 4565كانت جميعاا بوالوموتووسوط ذات إنوتواجويوة عولوى

على حد سواء .على ية حال ،ظارت بحاثنا تواجد الكطور الومومور وة

من سابقتاا واد سجلت األ ناف الوموربواة خوالل فوتورة الود ارسوة نيوادة فوي

التي تسبش تلطخا ألو ار الشعير -على عشاش الشوفان البري والذييعد في الغالش عشابا

وارة

اإلنتاد تقدر بو %6سونوويوا .وبوذلوك فوإن توربويوة الونوبواتوات ال تونال ت ومون

ومون حوقوول الوموحوا ويول الوحوبويوة وحوول

نيادة عظمى على مستوو اإلنتاجية ،لكن يبدو ن إنتاجية بعا المونارع

محيط الحقول .ظار تحليل الدنا والنبات الكامل ب ن الممرا المسوبوش

في بوعوا الوحواالت يوبودو اود اندادت بشوكول اول سورعوة و نواوا موالوت

للتلط الوراي للشعير اد يوجد عولوى الوعوشوش الوبوري والوذي كوان شورسوا
على

لولوثوبوواتويووة .بوموعونووى خوور

ناف الشعير المنروعة .تاب البروفسور " :Fittتلعش الاووامو

الحقلية دو ار هاما في خل مناط توطين داعمة للحياة الوبوريوة واألنوواع

وبو موون ال وعوووبووة بوموكووان اسوتوغووالل كوواموول

موا كات األ ناف الجوديودة وهوذا يوعونوي َّن الوكوجووة موا بويون اإلنوتواجويوة

البرية للنبواتوات .لوكون توتوطولوش الونيوادة فوي األ ار وي الون ارعويوة الوتونويود

المتح ل علياا واإلنتاجية الكامنة للوموحو وول اود نادت ،والسوؤال يوبوقوى

بمحا يل كافية لتشجي ودعم المجوتوموعوات الون ارعويوة والوتوي توقو توحوت

هل هذا الوتوغويويور مورد إلوى الوتوغويويور الومونواخوي و إلوى نووعويوة الوتوربوة و

غط هذ األعباء للطبيعة البرية .وبما ن هذ األنواع الممر ة تنتقل

التعديالت في عمليات الخدمة و إلى هذ العوامل مجتمعة.

من األعشاش البرية إلى محا يل الشعير وتعود إلياا ،فإن ذلك يتطلش

توحوقويوقووا بوعود موون جوول الوتوعوورف حووول انوتوشوار هووذ األنوواع ودور هووذ
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األعشاش البرية الذي اد تلعبه كم در لألمراا لمحا يل خرو موثول

القم .

التغير المناخي يمكنه تعطيل مواسم طيران الفراشات
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اام الباحثون مون  ،Universite de sherbrooke، UBCفوي وتواوا

إنتاجية أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية في زيادة

بالتمشيط

مستمرة

ظار البحث في

الكراشات وربطوا بيناا وبين حالة الطق

التي توعوود بويوانواتواوا إلوى 6.5

عام فوجدوا ّن الكراشات تمتلك حساسية كبيرة لدرجة الح اررة مو ح وول
موسم الطيران وذلك ب ورة بكر بمعدل  4.2يوم لكل نيوادة فوي الوحو اررة

ناف من القم الشتوي والشعير الربيعي والبوطواطوا

درجة سيلسيو

النشوية والشوندر السكري والوتوي دخولوت إلوى هوولونودا مون اوبول شوركوات
تربية النباتات بين عامي  4565-6085ن

من مجموعات المتحف الكندي ألكثر من 455

ونوف مون

واحدة .تقول  Heather Kharoubaوهي كبيرة مؤلوكوي

ال وم وقووالووة ال وتووي نشوورت فووي م وج ولووة " .Global change Biologyب و ن

نافا جديدة تسوتومور فوي

الك ارشوات تواواجور ب وورة بوكور مو درجوات الوحو اررة الودافوئوة ويوتوم مووسوم

اإلنتاد كثر من سالفاا على الرغم من مخاوف َّن المحا يل الماوموة

طيراناا النشط ب ورة بكر"" .وهذا يعني الموت إما بال قي

في المناط ذات العائد المرتك و لت إلى الحد األا وى مون اإلنوتواد

و بوالوجووع

لاجرتاا اوبول ظواوور نوبواتوات الوغوذاء .ت ويوف  Kharoubaالوتوي اوادت
البحث خالل إتماماا الدكتو ار في  UBCوهي اآلن باحث نميل ما بوعود

وارتكاع العائد المحتمل من األ نواف الوجوديودة لوم ي ول إلوى الوموسوتووو

الومونواا

الدكتو ار في جامعة كاليكورنيا ,دافي " .ب ّن الكراشات هي جور
وتنود اإلشارة التحذيوريوة الوموبوكورة لولوحويواة الوبوريوة األخورو الوتوي تسوتوجويوش

المطلوش .إال ّن الحقيقة تكمن في ّن تربية النبوات ال تونال توؤدي إلوى
نيادة في اإلنتاد ،هذا ما ظارته األبحاث في جامعة Wageningen

لتغيرات المناا" .يعود الك ل في إنجان هذ الدراسة لتوفور كومويوة هوائولوة

 .حيث ّن إنتاد المح ول يعتمد عولوى الوخو وائوص الوو ارثويوة لولو ونوف

موون ال وم وع ولووومووات عوون ال وم وج وموووعووات وال وت وس وج ويووالت فووي ال وم وت وحووف.

والوتوربووة والومونوواا وعومولويووات الوخوودموة .اوام الوعولومواء بوتوحولويوول االخوتوبووارات

تقول  Kharoubaبان تسجيالت مجموعوة الوموتوحوف كوانوت م ود ار اول

الرسمية التي جريت بين عامي  6085و 4565لوتولوك األ ونواف موموا
سم لام بالك ل بين ت ثويور الومونواا ( و مسوتوويوات غوان ثع يعأ سكدعيع

اسوتوغووالال لولوموعولووومووات الوبويوئويووة ويوموكوون ن توونود الونووافووذة خووالل الوموواا

واالحتمالية في المستقبل وتوقوول يوجوش ن نسوتوثومور الوجواوود نوحوو اواعودة

الععبع ع ) وعومولويووات الوخوودمووة موون جواوة ،والوتو ثويوور الونوواتووب عوون إدخووال

بيانات مالئمة وتركن كثر على هذ التسجيالت
3

لماذا عامل نس معين اادر على تكعويول (تونوشويوط) موجومووعوة موكوردة مون

ScienceDaily Nov. 14, 2013

المورثات ،بينموا بوقويوة  ARFsوالوتوي توتوشوابوه كوثويو ار وال يووجود فويواوا إال

اختالفات بسيطة تحكن مجموعة مختلكة من المورثات.يتمين ويتكيف كل

كشف أسرار اآللية الجزيئية التي تتحكم بنمو النبات

واحد من  .ARFلوتوسولوسول  DNAموعويون مون خوالل ذ ارعوي ارتوبواط و

وتطوره

 motifوالتي لاا شكل اسطواني ويختلف هوذا الوتوطوابو مون  ARFإلوى

نشر فري في معاد األبحاث للوطوش الوحويووي  IR Barcelonaوموعواود

خرو .لم ي َوو وف نوموط ارتوبواط  ARFمو ال و  DNAفوي الوبوكوتوريوا و
الحيوانات .انه يبدو خا ا بالنباتات ولكننا ال نستطي الجنم ب نه موجود

البيولوجيا الجنيئويوة ل و  CSICفوي بورشولوونوة و  Dolf Weijersبوجواموعوة
 Wageningenفي هولندا دراسة مك لة في موجولوة  Cellحوول كشوف

في الممالك األخرو .يعد اكتشافنا هذا ذي همية كبيرة وذلك ألننا نظاور

النبات من خالل عوامل نس مورثات مختلكة )gene transcription

 DNAي على مستوو المورثات.

كيكية تنشيط الارموونوات الوموسومواة بواألوكسويونوات لولووظوائوف الوحويوويوة فوي

الت ثير الناائي للارمون والذي يتحكم في تطور الونوبوات عولوى مسوتووو الو

) .factorاألوكسينات هي هرمونات نباتية تتحكم بالنوموو والوتوطوور وهوذا
يوودعووونووا لولوقووول نواووا توحوودد حوجووم بونويووة الونوبووات ،وموون

ScienceDaily Feb. 1, 2014

وموون نشوواطوواتواووا

العديدة  ,ناا تحسن نمو الخاليا وبدء تشكول الوجوذور ،واألنهوار وتشوكول
الثمار وت خر الن ب .ولألوكسينات استعماالت تطبيقية واستوخودموت فوي
الوون ارعووة إلن وتوواد ث ومووار بوودون بووذور ول وم ون و تسووااووط ال وث ومووار وت وح وس ويوون

التجذير ,باإل افة إلى استخداماا كوموبويود عشواش .توم بوحوث الوتوطوبويوقوات
الطبية لاذ الاورموونوات كوعووامول م وادة لوتوشوكول الوورم ولوتوسواويول إعوادة

برمجة الخواليوا الوجوسومويوة(تولوك الوخواليوا مون األنسوجوة) إلوى خواليوا سوا .

لوحظ ت ثير األوكسينات على النبات في عوام  6886ومونوذ ذلوك الوحويون
بحت الارمونات محط اهتمام العديد مون الود ارسوات .وبوالورغوم مون ن

كيكية ومكان ا طناع الارمونات في النبات ،وكويوكويوة نوقولواوا والوموسوتوقوبول
لاذ الارمونات الذي تعومول عولويوه كوانوت موعوروفوة ،إال نوه غويور وا و

كيف ) )triggerتبود توحوكون هوذ الوعومولويوات الوموتونووعوة .عولوى الوموسوتووو

ساهم في هذا العدد:

الجنيوئوي ،توعومول الواورموونوات لومونو عوراولوة ) )unblockعوامول الونوسو ,
 DNA-binding proteinوالوتووي بووالوتوالووي توكوبو

د .نزار مير علي ،د .بسام الصفدي ،د .وليد األشقر ،د .ماازن صاافاي ،م .إيااد

و تونوشوط موجوموووعووة

شحادة ،م .نور مرسل ،م.م عليا البيضة ،م.م ثانااء الادومااناي ،م اناتاصاار اره

موعويونووة موون الومووورثوات ,وبوعووا الونوبواتووات لووديواووا كوثوور موون  45وكسويوون

جولي ،م .رنا اللياس ،م.م .رنا زكريا.

مونوكو وول (موتومويوون) .وتسومووى )ARFs )Auxin response Factors

لالستعالم والمراسلة:

والتي تنظم تعبير عدد كبير من المورثات النباتية في الوظيكوة الوتوي توقو

هيئاة الطا اة الذرياة

على عات هذ المورثة .مثل نمو الخاليا واإلنهار وتشكل الجذور ونوموو

ص ب  1906دمشاق ،ساورية

األو ار إل  ...باستخدام ( synchrotron albaبوالوقورش مون بورشولوونوة)

هاتف  ،3026593/1فاكس 1662210
Email: atomic@aec.org.sy
بريد الكتاروني atomic@aec.org.sy

و  European synchrotron radiation facilityفي جيرنوبول .اوام
الدكتور  Miquel Collوهو عالم في البيولووجويوا الوبونويوويوة (الواويوكولويوة )
وفريقه بتحلويول نوموط ارتوبواط ال و  DNAبواسوتوخودام الوعوديود مون .ARFs

ح ر الوعولومواء لواوذا الوغورا بولوورات مون موعوقود ال و  DNAوبوروتويونوات

 AFRsوالتي ُح ل علياا من ابول فوريو عومول  Dolf Weijersفوي
واشنوطون .ثوم توم اوذف هوذ الوبولوورات بو شوعوة  Xالوعوالويوة الوكوثوافوة فوي الو
 synchrotronلمعرفة بنيتاا الذرية .ظارت ثباتويوة خومو

بونوى ثوالثويوة
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