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 الخاليا الجذعية المعدلة تستهدؼ
 في الفئران الحيةHIV وتقتل الفيروس 

 

أوضحت دراسة حديثة أف الخاليػ  الذعييػة الدلدلػة لينػويف خاليػ  د  ييػة 
فل لة في دن فحة الفيروس فػي ال ػسا الحيػة فػي  HIVيسيهدؼ الفيروس 

إف هػػػػع  :   قولػػػػ  Scott G. Kitchen دػػػػوعو حيوا ػػػػيا وأردؼ ال  حػػػػ  
الدراسة يشنؿ األرضية لالسيخداد ت الن د ػة فػي دن فحػة خدػا الفػيروس 

قػػػ ـ .  HIVواألدػػػؿ الن ػػػير فػػػي دن فحػػػة الفػػػيروس,  ي ػػػد األفػػػراد الدػػػ   يف
ال ػػ حثوف فػػي  حػػ  سػػ  ؽ  يخػػع الخاليػػػ  الي ليػػة الق ييػػة الػػيي يػػس يد فػػػي 

دػػػػػػػف أفػػػػػػػراد   CD8 Cytotoxic T lymphocytesدن فحػػػػػػػة اللػػػػػػػدو 
وقػػػػ دوا  يحديػػػػد الذعيلػػػػة الدلروفػػػػة   لدػػػػسيق ؿ  HIVدػػػػ   يف  فػػػػيروس 

الػع  يمدننػف الخاليػ  الي ليػة دػف اليلػرؼ ييػا الخاليػ  الدخدوذػة   Tاليػ لي
وقييه ا ولنف هع  الخاليػ  الي ليػة ت ييواذػد  ييػداد ن فيػة  HIV  لفيروس 

ولهعا ق ـ ال  حثوف  ي ػسيؿ الدػسيق الت الي ليػة . إلعالة الفيروس دف الذسـ
واسيخداده  ليحوير خالي  ذعييػة ددويػة  ػشرية ق ػؿ حق هػ  فػي  ػسا  ػد  
 ليرية  شرية ودف ثـ ق دوا   عدرايهػ  فػي الفػلراف ددػ  سػد  لهػـ  دراسػة 

وقد اسيط يت الخالي  الذعيية الدلدلػة .  رد  فليه  الد  يية في ن لف حي
اليطػػػور ويػػػشنيؿ دذدويػػػة ن ػػػير  دػػػف الخاليػػػ  ال  ضػػػذة يديػػػد  الوظ لػػػؼ 

والػػيي يػػسيطي    HIVال وييػػة وات ػػطف لية ليخاليػػ  الدخدوذػػة  ػػ لفيروس
اسيهداؼ الخالي  الدحيوية ييا  رويي  ت الفيروسا ند  انيشؼ ال  حثوف 
أف الدػسيق الت الي ليػة ال وييػة ليخاليػ  الدخدوذػة يذػك أف ينػوف ديوافقػػة 

.  ػسيذي   دػ  الدػػريض  طريقػة دد ثيػػة لح لػة  قػػؿ األيػض   ليدرضػػا
و ػػػشنؿ دد ثػػػؿ قػػػ ـ ال ػػػ حثوف  ه دسػػػة خاليػػػ  ذعييػػػة ددويػػػة  ػػػشرية 
ووذػػػدوا أ هػػػ  قػػػ در  ييػػػا يػػػشنيؿ خاليػػػ  ي ليػػػة   ضػػػذة ييدنػػػف دػػػف 

فػػػي ال ػػػسا الػػػيي ييوضػػػ  فيهػػػ  الفػػػيروس  HIVده ذدػػػة الفػػػيروس 
ويينػػػ ثرا ويػػػـ علػػػؾ   سػػػيخداـ  دػػػوعو الفػػػير ال ػػػديؿ الح دػػػؿ ليخاليػػػ  
. ال شرية والػيي يػش   فيػ  الخدػا سػيوؾ الدػرض وا يػش ر  ي ػد ال ػشر

فػػػػػي سيػػػػػسية اخي ػػػػػ رات أذريػػػػػت ييػػػػػا الػػػػػدـ الدحيطػػػػػيا وال العدػػػػػ  
واأليض   األخر  ي د الفلراف لدد  أس وييف وست أس  ي   لد حقف 
الخالي  الذعيية الدلدلةا تحظ ال ػ حثوف اعديػ د يػدد الخاليػ  الي ليػة 

والػػػيي   للػػػ د  يمػػػسي عؼ ن ييذػػػة ليخدػػػا  ػػػ لفيروس  CD4الدػػػس يد  
HIVودػف الدلػروؼ .  ا في حيف يي  قص سوي ت الفػيروس فػي الػدـ

هػػػي خاليػػػ  دـ  يػػػض   يػػػشنؿ  CD4أف الخاليػػػ  الي ليػػػة الدػػػس يد  
الدنػػػوف األنػػػثر أهديػػػة فػػػي الذديػػػة الد  ييػػػة ويػػػس يد فػػػي دن فحػػػة 

يػػشير هػػع  ال يػػ لا  وضػػود إلػػا دقػػدر  الخاليػػ  .  األخدػػ و  ػػشنؿ يػػ ـ
الدلدلػػػػة ييػػػػا اليطػػػػور والهذػػػػر  إلػػػػا األيػػػػض   الدخييفػػػػة ودن فحػػػػة 
الخدػػا فيهػػ  و  ػػ   ييػػا هػػع  الدلطيػػ ت سػػي دأ ال ػػ حثوف    ػػط  ع 
الدػػػػػػسيق الت الخيويػػػػػػة الي ليػػػػػػة الػػػػػػيي يػػػػػػسيهدؼ األذػػػػػػعا  الدخييفػػػػػػة 

والػػػػيي يدنػػػػف أف يػػػػسيخدـ ي ػػػػد دل لذػػػػة الدرضػػػػا   HIVليفػػػػيروس
 .الديوافقيف  سيذي   دله 
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ت ي دو أف ه  ؾ أ  وقؼ ت يش ر الدنورات الل قودية العه ية 
واليي يلي  فس دا  في الدسيشفي ت (  MRSA)الدق ودة ليديثيسيييف 

ويلد يحديد اللوادؿ الذعيلية .والدذيدل ت في ذدي  أ ح   الل لـ
الن د ة ورا  ات يش ر السري  والل يؼ لهع  الذرثودة الخ رقة 

الخطو  األولا ليحد دف هعا ( الدق ودة ليدض دات الحيوية الدشيرنة)
ويدننف ال  حثوف حديث   دف يحديد الدورثة الدس  ة ت يش ر .ات يش ر

2012 -نيسان  -العدد الثاني  -السنة الحادية عشر     
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 الكشؼ عن نقطة التحول 
 إلنتاج األزهار عند النباتات

 
ييا الر ـ دف اليذ رك النالسينية اللديد  اليي أظهرت قدر  
ال   ي ت ييا ض ط يوقيت إعه ره  ي ل   لظروؼ  يلية ن لضو  
والحرار  ويوفر الدواد الدغعيةا إت أف الدليود ت ت يعاؿ قييية يف 
الل دؿ الدحدد الع  يحفع إ ي و األعه ر يوض   يف األوراؽ يحت 

 ظروؼ  يلية دخييفةا وقد اسيط ع فريؽ دف ال  حثيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انيش ؼ اآللية الدحفع  (  NUS)الوط ية    Singaporeدف ذ دلة
حي  اسيط ع فريؽ  ح  .  لي   ي ت ييا إ ي و األعه ر

دف قسـ الليوـ ال يولوذية في نيية الليـو   Yu Haoال روفيسور
دف يدييع  روييف ضرور  لإلعه ر يحت  NUSالي  لة لذ دلة 

 يس ف في  71يـ  شر  ي لا ال ح  في .  ظروؼ اإلض    الل دية
وقد اسيدر ال ح  قرا ة .  PLoS Biologyالدذية اإللنيرو ية 

الخدس س واتا ق ـ في  فريؽ اللدؿ  دس  ال رويي  ت في ال   ي ت 
  سيخداـ  ظ ـ  ر ية الخدير  ث  لية الهذيفا حي  اسيط ع فريؽ 

ويدننف خالله  دف يدييع .  دييوف يي ة يقري     3ال ح  دس  
FT-INTERACTING PROTEIN 1  (FTIP 1 .)ال روييف 

ووذد ال  حثوف أف ال   ي ت اليي يحيو  ييا ال سخ الط فر  دف 
)قد أعهرت دييخرا  يحت ظروؼ اإلض    الل دية  FTIP 1الدورثة 

وقد اسيط يت هع  ال   ي ت (.  س ية دف الضو  في اليوـ 71
اسيل د  يوقيت اإلعه ر الط يلي لديه  و شنؿ ن ير ي دد  يـ 

يقيرد هع  ال ي لا أف .  يلويضه    ل سخة ال حيحة دف هع  الدورثة
هي الدورثة الدفي د لييحنـ   إلعه ر يحت ييثير  FTIP 1دورثة 

و يره  دف  FTIP 1الضو ا ند  يوحي ال ي لا إلا أف دورثة 
الدورث ت الدش  هة يدنف اسيخداده  ندؤشرات ذعيلية ضدف ال رادا 
اليقييدية لير ية ال   ت و رادا اليلديؿ الوراثي الدوذ   هدؼ 

حي  يلي ر هع    .في الدسيشفي ت ال ي ية MRSAفوية الخدا   نيري  
الدراسة واحد  دف أولا الدراس ت دف  ويه  واليي  ي ت ينرارية ووظيفة 

وهع  الدورثة .  دورثة في أخد و الدنورات الل قودية الدق ودة ليلق قير
الدنيشفة هي ي  ر وراثي ديحرؾ يدنف أف ييحرؾ في نؿ أ ح   
الذي وـ والقفع دف  نييري  إلا أخر ا دد  يدؿ ييا أف  قؿ الدورث ت 

وق ؿ .  هو الع  يقود إلا هعا الو    MRSAاألفقي  يف  نييري  
ال  حثوف إف الدورث ت يدنف أف ينوف هدف   يالذي   فل ت  ضد هعا الل دؿ 

ودس يدي  فا نيية طك ش  غه   في ال يفا  Min Liقرر .  الددرض
دف الدلهد الوط ي ليحس سية واألدراض الدلدية في  Michael Ottoو 

ا في سالتت sasXالوتي ت الديحد ا يحديد ينرارية هع  الدورثةا واسده  
MRSA يعلة  نيري  ليدنور  الل قودية  088واخي ر الفريؽ .  في ال يف

ال ريق لية حي  اخييرت  شنؿ يشوالي دف الدرضا في ثالثة دسيشفي ت 
وذد ال  حثوف .  3877و 3883يلييدية ن ير  في ال يف  يف ي دي 

%   33-37  س ة  MRSAفي يعلة  sasXعي د  في ويير  الدورثة 
في حيف أف العي د  في الدورث ت في .  ييا دد  ييؾ الس وات اليس 

يي  ت  نيري  الدنور  الل قودية ال ريق لية الحس سة ليديثيسيييف لـ ينف 
حنرا   sasXإض فة إلا علؾا في الوقت الع  ن  ت في  الدورثة .  ن يرا  

ا فإ ه  اآلف دوذود  في اللديد ST239  الدسد    MRSAييا ساللة 
هعا دليؿ د  شر "  Ottoيقوؿ .  األخر  الرليسية MRSAدف سالتت 

ييا  قؿ الدورث ت أفقي   دف دذدوية واحد  دف سالتت هع  الذرثودة 
اسي  دا  إلا األدلة الو  لية والوظيفيةا خيص ال  حثوف إلا ".  إلا أخر 

في  MRSAالقو  الدافلة ورا  و     sasXأ   دف الدحيدؿ أف ينوف 
يديـ .  آسي ا وعي د  قدر  ال نييري  ييا ات يش ر  شنؿ خطير في الذسـ

هعا اتنيش ؼ فنر  أف الل   ر الوراثية الدي قية دف  نييري  إلا أخر ا 
 .هي اآللية الرليسية ورا  ا يش ر هع  الذرثودة
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الح وؿ ييا دوا ف ت إعه ر در و ةا حي  ييذسد الهدؼ في عي د  
ويشير دراس ت إض فية . إ ي ذية الدح  يؿ ضدف ظروؼ  يلية ديغير 

وفريق  أف دذدوية دف ال رويي  ت   Yu Haoق ـ  ه  ال روفيسور
دري طة   للديد دف اللديي ت اليطورية  FTIP 1الدش  هة ل روييف 

ويلدؿ فريؽ ال ح  ييا النشؼ يف اللوادؿ األخر  .  ضدف ال   ت
الح سدة في اليحنـ   إلعه را ند  يلدؿ ييا النشؼ يف اللديي ت 

 . اليطورية الدفي د ضدف ال   ي ت
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 تقنية جديدة تسمح بإيصال
 العقاقير إلى الدماغ

 
ي ظـ دخوؿ الذعيل ت (  adenosine)نشؼ ال  حثوف أف األدي وعيف 

 –الن ير  إلا الدد غ يف طريؽ  شو   وا ة ي ر الح ذع الددو 
الدد  ي وعلؾ ي دد  ينوف دسيق الت األدي وعيف ييا الخالي  الدنون ة 

و  لر ـ دف إذرا  الدراسة ييا .  الدد  ي دم شنطة  –ليح ذع الددو 
الفلرافا إت أف ال  حثيف وذدوا هع  الدسيق الت في الخالي   فسه  ي د 

ق در ييا في   وا ة ي ر  Lexiscanند  انيشفوا أف اللق ر .  ال شر
يينوف الح ذع الددو  الدد  ي .  الح ذع الددو  الدد  ي لفير  وذيع 

دف خالي  ديخ  ة يد   و شنؿ ا يق لي دخوؿ الدواد إلا الدـ 
ويسد  فقط  ل ور الذعيل ت األس سية دثؿ األحد ض ,  والدد غ

وقد ح وؿ ال  حثوف يلديؿ .  األدي ية واألنسذيف والغيونوع والد  
األدوية لي ؿ إلا الدد غ  حي  ييدنف ذعيل يه  دف اتري  ط 
 دسيق الت ذعيل ت أخر  ويمحدؿ ييا ظهره  ي ر الح ذعا ولنف 
أدت يديية اليلديؿ هع  إلا فقداف فل لية الدوا  حيا اآلفا ند  

ن ألذس ـ و ؼ ال  حثوف   ذ د يديية  قؿ الذعيل ت الن ير  
أرد   أف  ر  إلا أ  دد  "  Bynoeوعنرت .  إلا الدد غ الدض د 

ا " سيطي  يدرير ذعيل ت ن ير  وفيد  إعا ن  ت ه  ؾ قيود ييا الحذـ
ال  حثوف أيض   دف يو يؿ ذسـ دض د ل يي  أدييويد ييا يدنف ند  

 حو فل ؿ ي ر الح ذع الددو  الدد  ي وتحظوا اري  ط   يويح ت 
.  يي  أدييويد واليي يس ك درض العه يدر في  دوعو فير دلدؿ وراثي   

وقد  دأت  حو  دد ثية للالو درض الي يك الديلددا حي  ييدؿ 
ال  حثوف يشديد الح ذع  دت دف فيح ا لد   الخالي  الد  يية الدددر  

ييا الر ـ دف وذود اللديد دف .  دف دخوؿ الدد غ واليس ك   لدرض
اللق قير الدث طة الدلروفة لدسيق الت األدي وعيف في فلراف الدخي را 

ويليـع .  سيح وؿ الدراس ت الدسيق يية إيذ د دثؿ هع  اللق قير لي شر
ال  حثوف اسينش ؼ نيفية يو يؿ يق قير دض د  لسرط ف الدد غ 
إض فة إلا فهـ أفضؿ لفيعيولوذي  يدؿ دسيق الت األدي وعيف في 

 .ي ظيـ الح ذع الددو  الدد  ي
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الشفرات : استخدام المعممات الوراثية في تحديد هوية األنواع
 الخيطية

 
يطد  ييد   الحيواف وال   ت إلا يدييع األ واع ال   يية والحيوا ية 

ففي الي  يؼ ال يولوذي .   سرية يف طريؽ اسيخداـ الشفرات الخيطية
. اليقييد ا ييـ يدييع ال   ي ت والحيوا  ت  واسطة دوا ف يه  الخ رذية

إت أف ه  ؾ  لض الدلوق ت لهع  الطريقة د ه   لو ة إذرا  دثؿ هعا 
الي  يؼ   ل س ة لأل واع اليي ييش     شنه  الظ هر   شنؿ ن ير دثؿ 

إلا ذ  ك الح ذة إلا وقت طويؿ وخ را   Sedges   ي ت ال رد  
يسد  سيسية الد   الدؤيدية الن دية  يدييع ال   ي ت  شنؿ .  ديخ  يف

ويطد  الليد   في .  وت يحي و لألعه ر أو ال   ي ت الن ديةأسرعا 
إلا إ ش   دني ة لد د  اللي ة اليي سيسيخدـ ليدييع  GBOLدشروع الػ 

ففي ألد  ي  يقـو الليد   والخ را   يرشفة يي  ت    يية دحدد  دف . ال وع
حي  يوذد د  يق رك دف -خالؿ اسيخداـ دذدوي ت الي ريخ الط يلي 

يس هـ   - وع دف الطح لك والسراخس 7.388   ت دعهر و  0.888
دش ري  يدييع الفيورا  واسطة الشفر  الخيطية في يسهيؿ دراق ة الييثيرات 
ال يلية في يحديد األ واع الدهدد    ت قراض ييا س يؿ الدث ؿ واليي 

عنر .  يعداد أهدييه   س ك يعايد اليهديدات ييا الحي   ييا األرض
يدنف لشفرات الد   الخيطية ي سيط ويسري  دثؿ "  Quandtال روفسور 

 ". هع  الدراس ت  شنؿ ن ير
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ظاهرة موت نحل العسل وعالقتها بالبذور المعاممة بالمبيدات 
 الحشرية قبل الزراعة

 
لوحظ دؤخرا  أف دذيدلػ ت الػ ػحػؿ يػقػؿ دػف سػ ػة ألخػر ا وقػد يػدػنػ ػت 

األدػريػنػيػة لػيػلػيػوـ دػف الػيػلػرؼ يػيػا أحػد الػلػوادػؿ الػيػي  ذ دلة  وردو
 ػيػ ػت  ػيػ لػا .  Neonicotinيس ك دوت ال حؿ في الحقوؿ الدػعرويػة 

يح ليؿ يي  ت ال حؿ الػدػيػت فػي الػهػ ػد يػيػا دػد  يػ دػيػف وذػود آثػ ر 
ليد يدات الحشرية ش للة اتسيخداـ  ػدػلػ دػيػة  ػعور الػعر  وفػوؿ ال ػويػ  
ق ؿ العراية حي  وذػدت آثػ ر هػع  الػدػ ػيػدات  ػدػلػدتت يػ لػيػة ضػدػف 

الػدػسػيػخػددػة نػدػ د     clothianidin ,thiamethoxam ودر  الػيػ لػؾ 
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وت  د أيض   دف دراسة اللوادؿ األخر  دثؿ فقداف ق  يية الػيػوذػيػ  يػ ػد 
 .ال حؿ وقية دق ودة ال حؿ لألدراض أو اللت

 
 Science Daily Jan.12,2012  

 
 في البيتزا   Oreganoمركب عشبة الػ

 يقتل خاليا البروتستات السرطانية
 

ي ػػدأ سػػرط ف ال روسػػي ت فػػي  ػػد  ال روسػػي ت ويػػ د  دػػ  يػػ يك ن ػػ ر 
شػخص يدػوت  31السف ويظهر ال ي   ت الحديثة أف شخػ    دػف  يػف 

فػي  3877 هعا ال وع دف السرط   ت و يغت ح تت اإل   ة في ي ـ 
وييػػضدف .  ح لػػة وفػػ   307108ح لػػة د هػػ   3071  الوتيػػ ت الديحػػد 

خيػػػ رات الدل لذػػػة ليدرضػػػا اللػػػالو الهردو ػػػي والذراحػػػي والدل لذػػػ ت 
اإلشػػػل يية والنيدي ليػػػة والد  ييػػػة وهػػػعا دػػػ  يػػػيرافؽ دودػػػ   ولػػػسو  الحػػػظ 

  في ذ دلةال  حثة   Bavadekar يقوـ.  دش نؿ  حية وآث ر ذ   ية

Arnold لي يدلة والليوـ ال حية ح لي     خي  ر د د  الػػCarvacrol 
ييا  Oreganoوهي إحد  دنو  ت العيت اللطر  الطي ر لي ردقوش 

 و حػػػسكيظهػػػر  يػػػ لا هػػػع  األ حػػػ   .  خاليػػػ  ال رويػػػسي ت الػػػسرط  ية
فػػػػإف هػػػػعا الدرنػػػػك يحػػػػد   ويػػػػ   دػػػػف اإلشػػػػ ر    Bavadekarال  حثػػػػة

الخيويػػػة الػػػيي ي ظػػػـ دػػػوت الخاليػػػ  الػػػسرط  ية أو  ل ػػػ ر  أخػػػر  ي ظػػػـ 
ودػػػػػف الدلػػػػػروؼ أف الػػػػػ ردقوش يدييػػػػػؾ .  ا يحػػػػػ ر الخاليػػػػػ  الػػػػػسرط  ية

خ  لص دض د  لي نيري  واتليه ك لنف ييثير  ييا الخالي  السرط  ية 
يرفلػػ  إلػػا دػػسيو  ال هػػ رات الف لقػػػة دثػػؿ النػػرنـ أو العيفػػراف اله ػػػد  

أف هعا الدرنك يدييؾ خ  لص ن د ة ن ػير  إعا   Bavadekarويؤند

د  اسيلدؿ ندض د ليسرط ف وعلؾ حسك ال ي   ت األولية ليدراسػة ندػ  
هعا ال   ت يػسيلدؿ  ػشنؿ يودػي وشػ ل   أف الف لد  الدل وية األن ر أف

  شر  في الػعرايػة الػدػيػنػ  ػيػنػيػة نػدػ  وذػدت آثػ ر الػدػ ػيػدات الػحػشػريػة 
 دلدؿ د خفض و شنؿ د يظـ في اليػر ػة لػدػد  يػعيػد يػف يػ دػيػف  ػلػد 
دل دية ال عور وقري ة دف دػلػدؿ يػواذػدهػ  فػي األعهػ ر وحػ ػوك الػطػيػ  
اليي يذدله  ال حؿاويلي ر هع  الدواد شديد  السدية لػ ا حػيػ  وذػدت 

وقػد أيػيػ ػت ذػدػلػيػة الػ ػحػ لػة .  في نؿ يي  ت ال ػحػؿ الػدػيػت الػدػخػيػ ػر 
األدرينية يف خس ريه  ثي  خالي  ال حؿ س وي   وقد عنرت اليقػ ريػر أف 

يػعادػف دػ  دػويػد الػعرايػة فػي  3877-3878دوت الػ ػحػؿ فػي يػ ـ 
الحقوؿ الدذ ور  حي  وذدت آث ر الد يد الحشر  الدسيخدـ في يػلػقػيػـ 
 عور العر  وفوؿ ال وي  في نؿ يي ة  حؿ ديت ديخوع  دد  س ك في 

 ي ت الدراسة أف نؿ  عور العر  و  ؼ  عور فػوؿ .  يسدـ خالي  ال حؿ
ال وي  يل دؿ   لد يد الحشر  ق ؿ العراية لحد ييه  حي  يينوف ط قة 
لعذة حوؿ ال عر  ويػفػ ديػ   لػلػدـ ات ػيػشػ ر الػذػيػد لػيػ ػعور أثػ ػ   الػعرايػة 
اآلليةا ند  يض ؼ إلا ال عور  ػودر  الػيػ لػؾ الػيػي يػلػدػؿ نػدػ د   ػ شػر  
وهي د د  سهيػة ات ػيػشػ ر ودػيػوثػة  ػبثػ ر الػدػ ػيػد الػحػشػر  عو السػدػيػة 

وقد يـ اسيخداـ هع  الد د  الديوثة  شنؿ دػفػرط  ػحػيػ  .  الشديد  لي حؿ
دػر   188888ن  ت دسيوي ت دلدؿ يرنيع الد يػد الػحػشػر  أيػيػا  ػػ 

ييا أية ح ؿ وذود هع  الدػ د  الػدػيػوثػة فػي .  دف الذرية الق يية لي حؿ
يؤع  الن ل ػ ت   -ولو  ندي ت قييية ييا األعه ر وقرك الحقوؿ-ال يلة 

الحية اليي يػيػغػع  يػيػا األوراؽ أو يػ ػيػقػؿ إلػا الػخػاليػ  يػ ػر حػ ػوك 
ه ػ ؾ اقػيػراحػ ت لػحػؿ .  الطي  الديو  الدذدوع دف ق ؿ شغ تت ال حؿ

هع  الدلضية د ه  يقييؿ أو إعالة هع  الد د  يػ ػد عرايػة الػ ػعور وعلػؾ 
نيوؿ إذرا  ددنف القي ـ  ػ  حػيػ  أف اتسػيػخػداـ الػدػفػرط لػهػع  الػدػ د  
الديوثة  في ال يلة يؤثر ييا الخالي  والحشرات الطػ ػيػلػيػة فػي الػحػقػوؿ 
الدذ ور  واتسيدرار في يواذده  للد  أشهر وسػ ػوات يػدػنػف أف يػيػو  

يػيػدػ   أف الػعر  وفػوؿ ال ػويػ  ت .  ال   ي ت أث     دوه  في ير ة دػيػوثػة
فال  د  -ند  هو الح ؿ في  قية الخضراوات-يحي و إلا ال حؿ ليييقي  

دف يلديؽ الدراسة ليحديد الحد األق ا الدسدود    دف هع  الد يدات 
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في الطل ـ وقد   ؼ في الوتي ت الديحد  نطلػ ـ آدػف األدػر الػع  
. يذلي    يوق  يدـ حػ وؿ أ  أثػ ر ذ   يػة سػدية ي ػد الدل لذػة  ػ 

وأشػػػػ ر  لػػػػض ال ػػػػ حثيف إلػػػػا أف ي ػػػػ وؿ ال يػػػػيعا يػػػػؤد    ل ػػػػ   إلػػػػا 
اليخفيػػػض دػػػػف دخػػػ طر الػػػػسرط ف ويلػػػود علػػػػؾ   ل ػػػ   إلػػػػا دػػػ د  الػ 

Lycopen    وهػػي  يػػ ة ال  ػػدور  الدوذػػود  فػػي ال يػػيعا ولنػػف ح ليػػ
 ليقد و قو  أف  ه رات ال ردقوش الدوذود  في ال ييعا أيػض   يدنػف أف 

ا ػػ  فػػي حػػ ؿ اسػػيدرار "Bavadekar ييلػػك هػػعا الػػدور و قػػو  ويقػػوؿ 
ورود ال ي لا ل ه رات ال ردقوش فإ ه  يدنف أف يقدـ ل   دل لذة وايد  

 " وايذ  ية ذدا  لدرضا سرط ف ال رويسي ت
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انيػػػشؼ الليدػػػ   أف خاليػػػ  سػػػرط ف النولػػػوف يدػػػوت ي ػػػد يلرضػػػه  
ليدرن ػػػ ت ال ػػػشطة  يولوذيػػػ   والدوذػػػود  فػػػي نػػػوك واحػػػد دػػػف الديػػػة 

“Ilex paraguariensis”  ( وهػػو الػػشراك الػػع  يػػسيهيؾ  نػػثر  فػػي
وقػػػد قػػػ ـ  هػػػع  األ حػػػ   (.  دوؿ أدرينػػػ  الذ و يػػػة لخ  لػػػ   الط يػػػة

Elvira de Mejia  ال روفيػػسور فػػي نيديػػ   األ عيػػة وييػػـ الػػسدـو
إف :  De mejiaيقػػػوؿ الػػػدنيور  .  فػػػي أدرينػػػ  Illinoisفػػػي ذ دلػػػة 

دشيق ت الن فييف الدوذود في الدية يحػ  ييػا دػوت خاليػ  سػرط ف 
النولوف و يقيؿ دف  لض الدليد ت اتليه  يةا وهعا األدر دهػـ ألف 

ق ـ ال  حثوفا فػي .  اتليه   ت يدنف أف يحفع يديية يطور السرط ف
 لعؿ وي قية ودل لذػة خاليػ  سػرط ف النولػوف ا IN VITROالعذ و 

الدػػػػسيخرذة  Caffeoylquinic Acid (COA)ال ػػػػشر   دػػػػشيق ت
د يػػػػت الخاليػػػػ   COAدػػػػف الديػػػػةا ولػػػػوحظ أ ػػػػ  دػػػػ  عيػػػػ د  يرنػػػػيع 

ا أ  أف هع  الخالي  ددػرت Apoptosisالسرط  ية   لدوات الخيو  
إف القػػدر  ييػػا اليػػدخؿ فػػي يػػسري  .  DNA فػػسه   ػػس ك يخػػرك الػػػ 

يديية الدوات الخيو  أدر ه ـ ودفيد ذدا  في دوضوع الػسيطر  ييػا 
 ػػي هـ اسػػيط يوا  De mejiaيقػػوؿ الػػدنيور  .  ن فػة أ ػػواع الػػسرط   ت

أف ييلرفػػػػوا ييػػػػا الطريػػػػؽ الػػػػع  أد    لخاليػػػػ  الػػػػسرط  ية ليدػػػػوات 
الخيػػػػػػػػػو ا حيػػػػػػػػػ  أف 
دػػػشيق ت خ  ػػػة دػػػػف 

COA  أدت إلػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ا خفػػػػػ ض دؤثػػػػػر فػػػػػي 
الدليدػػػػػػ ت اتليه  يػػػػػػة 

-NF-Kappaود هػػ  

B  الػػػػع  ي ظػػػػـ يدػػػػؿ

اللديد دف الدورث ت عات الييثير ييا يديية إ ي و أ عيد ت أس سػية  
ف ػػشنؿ أس سػػي نػػ ف سػػ ك دػػوت الخاليػػ  الػػسرط  ية  قػػص أ عيديػػف 

ويييػػػ  فػػػإعا اسػػػيطل   الحػػػد دػػػف .  caspase-8و caspase-3:  هدػػػ 
الل دػػؿ األهػػـ الػػع  يػػر ط  يػػف اتليه  ػػ ت )  NF-Kappa-B ػػش ط 

سينوف قدري   في اليحنػـ  يحػوؿ الخاليػ  الط يليػة إلػا (  والسرط   ت
يػػشير  يػػ لا هػػع  الدراسػػ ت و قػػو  إلػػا الػػدور الفلػػ ؿ .سػػرط  ية أنػػ ر

لدػػػػشيق ت النػػػػ فييف الدوذػػػػود  فػػػػي الديػػػػة ندػػػػض د سػػػػرط ف إضػػػػ فة 
. لف لػديه  الن ػػير  فػػي دن فحػػة أدػػراض أخػػر  وخ  ػػة اتليه  يػػة د هػػ 

 دػػػػ  أف لينولػػػػوف والفيػػػػػور  دورا  أس سػػػػي   فػػػػػي اديػػػػ  ص واسػػػػػيقالك 
الدرن ػ ت الديليقػة   لنػ فييف فػإف اليػيثير الدػض د لالليهػ ك والدػػض د 

يذهػػع .  ليػػسرط ف ال ػػ يا يػػف شػػرك الديػػة سػػينوف ذييػػ   فػػي النولػػوف
الليدػػػػ   ح ليػػػػ   ل ػػػػشر  يػػػػ لا أ حػػػػ   ذػػػػرت ييػػػػا ذػػػػرعاف الدخي ػػػػر 
  لدق ر ػػة  يػػف دذدويػػة ذػػرعاف اييدػػدوا ييػػا الديػػة ندػػ در وحيػػد 

 .ليد  ا ودذدوية أخر  ن  وا يشر وف الد   فقط
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