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ولكن ال اؤ هذا الا سلباجً فم ءغلب المبمكمامام امج المامم امعمام

الجهاز المناعي ليس فقط وسيلة دفاع واألضداد ليست فقط

فم األمعجء فم مم حمجلمت الم موت  B. fragilisاسمجعم همذا الام

سالحا

على الاأجق البكاا اج على الخالامج المظمامج امت كمممج ءن الم مئم ان
الماممم افمامقم

على عكس العوامل الممممم امت المامم امامجهمممامج المهمامج الممم مجعمم

لمامذا الام

لم اسمامطمما خممالامج  B. fragilisءن

اساعم سطح األمعجء ءو ءن ابقى فاً ل ا ة طوالت

ه جك بكاا اج جفعت فم األمعجء ااطلب اساهجبتً م جعات من المهمسم
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حاى ا اش فم المعم الغلاظ واساعمم  .امامأمع ءممعمجء الم م امامج

ب طوبااج و فئاج وغ جهج بجلموا المغذات ممج اهعلمامج بمامئمت مم مجلمامت
المبمكمامام امج المهمام ة فمم

الصيام يعزز قدرة الخاليا الجذعية على التجدد

واشج عج ةً إلى ممهمامممعمج
لل مو البكاا ي ُ
ءظام الم اسمج ء مً امممكمن لملمممعمجلمهمت الم وائمامت المامم امحمجكمم
األمعجء بم  microbiomeوهمم شم امك حماموي لملمهمسم ُاسمجعم فمم
الأاج ءن اق ءااج ال جئ ة ساج.
ها األلاجع واساخالص المغذاج ومم ما المعم ام ممن األمم ا
ما اق عم اإل سجن اب ء المخمالامج المهمذعمامت المممعموامت بم مقم ان
اقو الهس بمامحم مام اسمامهمجبمت مم مجعمامت امهمج .المبمكمامام امج الامج ة ءو
مق ااج على الاه  .اشكل هذ .الخالاج الهذعات مأم هممماما
العمواممل الممممم امت المامم ام خملمً فمكمامع إذاً لملم م امامج ءن اممماملمك
الخالاج المعوات اله ا ة ولذلك امكن لاذا الا اهما ءن ام ام ممن
عالقج ما جغمت ما البكاا اج ال جفعت اخل األمعجء؟
أعوبت الاعجفم من المامامجبمج المهمامج المامامممم الم مجهمممت عمن
ءشممج ءب محممجة ه م ام ة إلممى وهممو ء موات ب مكماما م اممت م م مام ة اُسممخ م
الع وه ءو المحمجال األخم ه المامم امؤ م عملمى األممعمجء امممكمن
االسم مام مه ممجب ممت الم ممم م ممجعم ما ممت ك ممم اسم مام مقم م اخ ممل األمم مع ممجء ف ممجلم م مموت
عكس هذ .الخسج ة الوظا ات للخلات الهذعمامت الممم امبمطمت بمجلمعممم
 Bacterioides fragilisم م مالً ا ما مه مممما ع مم ما مق مجً فممم ال مط مب مقممت
من خالل الأامج لممم ة  42سمجعمت وذلمك وفمقمجً لم اسمت هم ام ة
المخجطات ال خا ت لح و األمعجء والهأ إلى الخالاج المظمامج امت المامم
ءه اهج باولوهاون فم معا مجسجاشوساس لملمامكم مولموهمامج MIT
اح األمعجء ووه ءن خالاج هذا ال وت اُغلع بمح مظمت مم كمبمت ممن
الذان وه وا ءن الأمامج امحمسمن بشمكمل كمبمام ممن قم ة المخمالامج
الك بوها ا اسجع  .على اساعمج المعم ولوهو الكبمسمولمت و
الهذعات على الاه فم كل من ال ئ ان الا مت والمامجفمعمت امبم ء
فم اح ا االسمامهمجبمت الممم مجعمامت امهمج .المبمكمامام امج الممممم امت لمذلمك
الخالاج فم فئ ان الأاج باحطا األحمج ال ه مامت بم الً ممن
العلمجء ءن لاج ال و م مسمً فمم المبمكمامام امج B. fragilis
افا
الهلوكو وهو اغا اح الخالاج الهذعات لمامأمبمح ءكم م قم ة
وبجل عل وه وا ءن األا ا والب واا ج الم جعات المما ة لبكاا اج ءو
على الاه كمممج وهم المبمجحم مون ءاامجً ء مً امممكمن امعم ام همذا
فا وس مح والام ا مامهمامج خمالامج مم مجعمامت ءخم ه كمم امحمامط بمامج
الاه بجساعمجل ه يء ام مشمط المامحمول األاامم م مسمً وامقمول
واحطماج ا ابط ما كبسولت  B. fragilisفم األممعمجء وممن همذ.
البجح ون إن م ل هذا الا خل امكن ءن اسجع كبمج السمن عملمى
األام ا ُوهم المغملمموبممولماممن الممم ممجعممم  )IgA ( Aاخممل األممعممجء
الاعجفم من ءم ا الهاج الاامم ءو م اى الس طجن الذان
واع م االساهجبت لاذا الا المو الموشمامك لملمبمكمامام امج الممممم امت
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ا مخ ما معممون ل مل معممال ال مك ما مم ماممجئممم إن ءح م االه ما ممممجمممج
لمهموعج

األسممجس ماممت

ا مع م ع بممجس م  organoidsوق م وه م ال مبممجح م ممون ءن ال مخممالاممج

المعمممل همو فمام كمام مامت قمامج الأمامج بمامحمسمامن الأمحمت

ق ااج علمى

الهذعات المساأألت من فئ ان الأاج ق ااجع

المعممجمممت بممممج فممم ذلممك و المخممالاممج المهممذعماممت المبممجلمغممت فممم امهم ام

الاه

األمعجء وفم الا ما والشاخوخمت وامقمول ام مام سمجبمجامام مم ءسمامجذ
ها لألبمحمجة

ه اً ءن للأاج اأ ا اً حقاقامجً همجئمالً عملمى قم ة المخمالامج المممعموامت

الهذعات  cryptsعملمى امكموامن الممم ام ممن  organoidsالمامم

الطبات الحاوات وفم معا كوخ وهو ءااجً ءح المؤل ان الم ئمامسمامامن

اشاق ممن المخمالامج المهمذعمامتً وهمذا الشممء ءام مج .فمم كمل ممن

عل األحاجء فم معا  MITوالعاو فم معا واا
لو قت علمات ش
Cellح ًق َّ م

فم اإلأ ا  3لشا ءاج لمهلت Cell Stem

هذ .الم اسمت لمامالً عملمى ءن الأمامج امحم

الك بوها ا

هذ .الخالاج إلى ءكسم ة األحمممج
كبمام

الم هم مامت امعم

اله ائات الام اقو إلى ذلكً

عملمى

التحول األيضي Metabolic switch

ءن امحموامل

كش

وظمام مامامج بشمكمل

الم مووي

ال اسج اإلاجفات الام اا اسلسال الحم

ال ابم الم سجل  mRNAللخالامج المهمذعمامت ممن فمئم ان الأمامج

وامممكمن ءن اموفم االسمامام اع الم وائمم لمامذا المممسمج فم أمت

عمماله ما ممت لمما مح مسمماممن ا موا ن األ س مهممت فممم األم م ا

وق علق

الم مئم ان الم مامامت والم مئم ان المقم امممت وكم مج م ام حمقمجً فمام ا لماممج

ال ما محممول األااممم فممم ال مخممالاممج ال مهممذع ماممت ال مم معممواممت مممن اس ما مخ م ا
إلى ح ق ال هون ومن الم ام لمالهمامممج

ماامجاملموفمج عملمى ذلمك بمجلمقمولح ًكمجن واامحمجً

ءن الأمو امحم

الم مم م ام مب مط ممت

المخمالامج عملمى المامحممول ممن عممملمامت األام

ال مم مع ماممج ة ال ماممم ا مح م ق ال مك م بمموه ما م ا

م م ممل الس مك م اممج

إلممى

بجلشاخوختً

اسمامقممالب األحممممج

تعزيز التجدد

ام معمامل عمواممل الم مسم المممسممممجة  PPARsوالمامم بم و همج امقممو

ع م ع ال مع مل ممممجء م م ممذ ع مقممو ع م ة ءن ا م ممجول الس مع م ا
الم خ ات ا ابط ما اج ة طول العم فم البشم والمكمجئم مج

ال مح م ا اممت

باشغال الع ا من الها ج

المحمامت

اأبح الأاج غا قج ٍ عملمى امعم ام المامهم

ج  .على المساوه اله ائم وبخجأت فم األممعمجء امكمون

امقم

تواعمج ة إ مامج المامأ مام ا
الهذعات لاع ا قم اامامج عملمى المامهم
الم ا ة للأاج عب عمال الم مئم ان بمهم يء امحمجكمم امأ مام ا الم

ساج عج ة كل خمست ءاج ع م ممج امحم ة اإلأمجبمت ءو

الع وه اكون الخالاج الهذعات هم م اجح إأالح ءي ام
اإل سممجن بممجلمعممم

ام مخم م

المقم ا

وهم امخمطمطمون

ا ن ل است الكا ات الام ا ا باج هذا الامحمول األاامم المخمالامج

الخالاج الهذعات المعوات مسؤولت عن الح جظ علمى بمطمج مت األممعمجء
والام اه

الام اشج ك فم اساقالب األحممج

ال ه ات وق وه البجح ون ء ً إذا ءوقم موا اشمغمامل همذا المممسمج

األخ ه وكجن المج و مالؤ .ممامامممامن بمجسمامكمشمجع كمام مامت ممممج سمت
الأاج

الم هم مامت امحم ة هممذا المامحممول مممن خممالل

ومما

 PPARsوكجن ذلك ءااج م جهئج ه ا إن مه ا عمامل مسمج

المامهم اممت لماممذ .المخممالاممج

اسمامقمالبممم واحم امكم ممم لمعمكممس ء ممممجط ظمجهم امت عممم امت ممعمام ممت
ءااات فم الخمالامج

الهذعات المعوات ولذلك اسمامغم ق األمم وقمامج ءطمول حمامى امامعمجفمى

ًاواح هذ .الو قت ءن الأاج اسبب اغا ا

األمعجء واااع ءحم المممشمج كمامن بمجلمو قمتح إن ًالمخمالامج المهمذعمامت

الهذعات الموهو ة فم هذا العاو وبجلاجلم اغاا سملموكمً عمبم

المعوات هم الحقول الم اهت لألمعجء والام اؤ ي إلى امج ة المخمالامج

الاشهاا عملمى امج ة اال مقمسمجممج

الهذعات وهماا األ وات المممخماملم مت لمخمالامج األممعمجء المممامممجام ة وممن

مهموعت من الاهج ب باخ اب هذا الم مظمج عمن طم امق إحم اة

ء م مجء

مشجبامتً حسمب

اله ا بجلذك ءن وظا ت الخالاج المهمذعمامت المممعموامت ام مخم م

اغا ا

المخملموامت قمج المممؤلم مون فمم

ءااات ب ون الأاج فالحظوا اأ ا ا

الشاخوخت ممج اح من ق ة األمعجء على ا ما

ساج بمعم حم وة

مج اقول  Rutterالذي ل اشج ك فم البحة واااعح ًاام مجسمب

ً حن ك فم هذا ال وت ممن الم اسمج

عملمى فمام كمامع

هممذا ال مع ممممل ممما المم مهممجل السم امما ال م ممممو الممذي امظمام ءن لمل مامغممذاممت
واألام اممأ مام ا ٍ عمممامقمتً عملممى سملمموك المخممالاممج وهممذا امممكممن ءن

الا

امكن للأاج لمم ة  42سمجعمت ءن امعم

وظمام مت المخمالامج المهمذعمامت

المعوات ال اات والا متً قج البمجحم مون بمعم إخامجت الم مئم ان لأمامج

اؤهب األم ا

م اً  42سجعت بمز المت المخمالامج المهمذعمامت المممعموامت واسمام مبمجامامج فمم

بجلعقجقا ءن اح

ءطبجق اسمام مبمج

ممممج اسمممح لمام بمامحم ام ممج إذا كمجن بمجسمامطمجعمت

المخممالاممج ءن اشمكمل ًاألممعمجء المممأمغم ة  ًmini-intestinesوالماممم

البش اتً اوحم هذ .ال اجئج بأ ً امممكمن لملمعمال
الاه

وحجهت الممم امى لملمأمامج

أعب بجل سبت لمعظ ال جس إح ه المهموعج
2

وهمو ءمم

الام امكن ءن

للمعق و است ء وا هج فم ا ظا عمل الخالامج السم طمج مامت لمامحم ام

اسا ا من م ل هذ .المعجلهمت همم ممهممموعمت مم امى السم طمجن

مسج ا

الذان االقون العال الكاماجئمم والمذي غمجلمبمجً ممج امؤذي المخمالامج

المممعممواممت كممممج امممكممن ءن ام مام كمبممج السممن الممذاممن امعممج ممون مممن

االلااجبج

المعوات ءو غا هج من االاط ابج

اشكل ال قجئل الس طج ات لمحجولت ا باطاج
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المعم امت المممعموامت

ال ماممم ا مم مكممن ءن ا ما ملممع ب مطممج ممت األم معممجء وا مخ مطممط ال مبممجح م ممون
الساكشجع ال عجلامت المممحماممملمت لممم مل همذ .المعمالهمج
ءااج إمكج ات اأ ا الأاج على المق ا

شهية الجراثيم :الحل لتنظيف تلوث البيئة بالصادات الحيوية

وامأمملمون

الاه ا ات فم الخمالامج

مسجهمت الأج ا

الهذعات فم ء وات ءخ ه من األ سهت

ه ومات خطا ة هذ .الأج ا

اآللية الجزيئية الجديدة المساهمة في تشكل النقائل

فمحمسمب بمل امحممول هممذ .الأممج ا
عمممل ماممج

ُاع ُّ الس طجن عجلم ال اك ع مج اشكمل الم مقمجئمل حمامة ام م مأمل
الخلات الس طج ات عن الو وااجه عبم ممهم ه الم وامامواما
فمم عامو رخم لمامبم ء بمامشمكمامل و هم ام

كم

المكم مام مممن

عملممى ممقممجومممت هممذ .الأممج ا

إن مقجومت الأج ا
االلااجبج الام اسبباج َ
وما جقمت فام اُا الع جات الطبات بجلعو ة إلى الم ممن المذي كمج م

فمم المعمجلم

فاً األمم ا ال ُمممعم امت اشمكمل السمبمب األول لملموفمامج
حاة ل اكن الأج ا الحاوات ق اكاش بعم وسمجهممم

امعمممل عملمى اسمامامل
(ءحم المممكممو ماممن

الممج سج

ال ئاسامن لمهم امئمت  )DNAوالم مج ممح الم مامجممامن (الم مامامجممامن )B
ءخم ه لمامشمكمل

بممجلمامخملممص مممن الم م ممجاممج

حاة ء ً فمم حمجل

المحلات واقو بع

إح ه ال ااج

على ءن اخ ا

فممم مم مامأممع

الوظا ات للمعق ال ال م الب واا م ما الب واا ج

المممامحم ة األمم امكمامت

المم ا عمامن فمم الموالامج

ء جء اشمكمل

وال جمات عن ط اق اساقالب الب سملمامن فمقمط وذلمك لمامس ممن ءهمل

فا كا ات ع

اسممت ا ل ماممت

مقجومت بع

اله ا ا للأمج ا

علااج ءااجً وه البجح ون الة مهموعمج

ال ال ت األخم ه

فمقمط بمل المامغمذي

ممممام ة ممن المممو مج

اأبح شطتً ع مج اَساقملمب المهم ا مام أمج المبم مسملمامن وال ام مشمط

المشكلت لب ات الباو ا و حاة ءن ا مبمامط همذ .المبم مامت امممكمن ءن

ع مج اساالك السك

اشمكممل مسممج اً رخم لمام مبماممط اشمكممل هممذ .الم مقممجئممل وكممجن المام ع
األكب للبحة هو س خ اطت للب وامام مج

المممحمممملممت بماممج اممممن المممهممج ي الممممجئماممت

بم اسمت ء بمعمت ء موات ممن هم ا مام المام بمت المامجبمعمت ألهم مجس ممخماملم ممت

ال قجئل اسجع الخلات الم ألت عن العاو األأل على البقمجء
ح ماممت مممن ممجح ماممت ءخ م ه ع مم م ال مبممجح م ممون إلممى

الأم مجعمامت والم اعمامت بمامسم اما

بزاجفت الأج ا الحاموامت إلمى غمذاء حماموا مجامام لمحمممجامامامج و امج ة
إ اجهاج وا اج ع اج مخل ج ٍ محملتً بامذ .األ وامت قمج المبمجحم مون

المطم اممق وامامحممول فمقممط لمامشمكماممل الم ماممجمماممن اُمعم ُّ عممملماممت إ ماممج
الباو ا ج عملات مساالكت للطجقت بشكل كمبمام حمامة اعماممم
إ اج الباو ا ج

المحم ام مت فمم المممهمجال

بمعم

حم وة ممقممجومممت المهم ا مام لملمأممج ا حماممة اُم ماممج الأماممن والمام م
الغجلبات العظمى من الأج ا الحاوات فم العجل واقمو المممأمج ما

الب ات المسمجة باو ا و ) (purisomeوالام بم و همج اسمجهم فمم
ا عال َع َش ة مسج ا
عم حأممول هممذا اال امبممجط امامموقممع المممسممج ا

واامعممع مممن قم ام ممج عملممى عممال
الحاوات مشكلت هم امت

المشكلت لل قجئل الس طج امت وهمو المممسمج  PDK1حمامة ام مظم

اا بط هذا المممعمقم الم مال مم مما مال مت بم وامام مج

ماممجئممج بمعم

األبمحممجة ء ممً ا مممكممن

الحاوات فم الا بت والماج .واسبب هذا الالوة اع ا قم ة المهم ا مام

الباوكامامجئمامت الم مشمطمت

هذا المسج ا كابجً معق اً ال َم الب وامام مج
سمبماملماممن كماممماممجئماماممن األولح بم ممجء المبماممو ام ممج

اس مامقممالبممً ءظمام

الممممماماممت إلممى طمعمج ممن خممالل

الاوأل لط ائق ه ا ة للقاجء على الالوة الذي اسبمبمً الأمج ا

األبحجة العلمات إلاهج ط ائق ام ا اشكل هذ .ال مقمجئمل ولمغمجامت

ءخ ه لب جء الباو ا ج

مماات لمعظ اله ا ا لمكمن امطمو

بمعمامامج ءسممجلمامب ممامعم ة ممن ءهممل ممقمجوممامامج وال امقممجو بمعماماممج

السرطانية

وق

الحاوات فم ح وة مقجومت اله ا ا لاج ق اكمون

هم الم قذ لحاجة الع ام ممن األشمخمجص المذامن امعمج مون ممن عم وه
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ق اب ح َّ البجح ون ءح المسج ا

كل م اج (م ل المسمج  )PDK1وبمجلمامجلمم ممعم فمت سمبمب

واا ذلك بم مالة خمطموا

لاحوال م كب قجال إلى وهبت طمعمج

المممخماملم مت المممشمكملمت

امامبمعمامج المهم ا مام

امقمو المهم ا مام بمزبمعمج المهم ء

الخط السمم من الأج الحاوي وبع ا ا ات السُّمات ااغذه عملمى
3

اله ء البجقم ءه ه العلممجء امحموام اً و ا مامجً لمبمعم

امظمام عملممى ءفم ا المممهممموعمامامن ءاممت امغمام ا

ء موات المهم ا مام

لالسا ج ة من رلات احوال الأج الحاوي لغذاء من قمبملمامج لمام مظمامع

فممم ممؤشم ا

الخطو ة القلبات الوعجئات وحأل ع ه المق ا
قص الو ن بغ

الا بت والمهج ي الممجئمامت ال ُممملمو مت وبمجلمامجلمم إبمطمجء ا مامشمج عممملمامت

م مسمً ممن

ال ظم عمن ممعم ل اسمامامالكمام لملمبمام

المقجومت ل ااج ال امكن احوا ه ا ام المام بمت المامم امامغمذه بشمكمل

وخملممص الم كماممو فملم المممشم ع عملممى الم اسممت فممم هممجممعممت

لكن امممكمن ءن اُسمامعمممل ء موات طمامعمت

إذا كمجن

طباعم على هذ .الأج ا

سا م إلى ء ً من غا الا و ي اسابعج المبمام

م ل  E. coliلمامسمامقملمب همذ .الأمج ا ممن الموسمط ال ُممملموة بمامج
حماممة امممكممن إعمطممجء  E. coliالمقم ة عملممى الم ممممو اعماممممج اً عملممى
الب سلان اقو ه ا ا الا بت بجساقمالب الأمج ا

فممم هممذ .الم اسممت عملممى اسمامبمعممج الممموا الم سممممت المممشمبمعممت

المحماموامت بمطم امقمت

(كممجلم بم ة) واالسمامعممجاممت عم ماممج بممجلم سم المممشمبمعممت األحممج اممت

الكبا ة ممن

الم ا ماممون ءو األفمموكممج و)ً واا ماممع

فعجلت لكن بطائت فال امكن لاج ءن ااعجمل ما الكماج
هممذ .الأممج ا

ا خل فم حمات أحات ًاعام الحمات الغذائامت كمممج حم

وال مم ما مع م ة (م م ممل ا م

الم ُمم ملممو ممت ق م ب مأممج مما األ واممت وم م افممق الأ م ع

عملمى مم اقمبمت سموامج

ال كاو المش ع ءن ال است اعماممم

الأحم فكجن ال ب من ءن اشمل َّ
ءي مش وت ه ست حاوات خطمتً

عوامل الخطو ة القلبات الوعجئات م ل الكولسا ول وسك الم
والاغمط الم مموي ولم اُمالحمظ ءامت فم وق ممعم موا ٍمت فمم همذ.
المعجمال ع األشمخمجص المذامن امام مجولمون عم ءً كمبمام اً ءو

أكل البيض غير مرتبط بأي خطر قلبي أو وعائي لدى مرضى

ا كا م ا ا من الكمولسمام ول وامكمون ام كمام الملمامبموبم وامامن

لاس اا عملات اساقالب هذ .الأج ا

عن ط اق اله ا ا
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قلاالً من البا

م م مخ م م

السكري أو المهيئين لإلصابة به

وءن اسااالك البا

بزلقجء الاوء على ال أجئح الغمذائمامت المغمجمامت والمممام مجقامت حمول
عج كجمل ل اؤ فم اج ة عوامل الخطو ة القلمبمامت الموعمجئمامت عم م

الغذائات الا و ات للأحت العجمت والمامم اسمجعم فمم ام مظمام

ال جس الماائان للسك ي والسك ي من ال مط  4وهذ .ال اسمت المامم
فم المهلت األم اكات للاغذات الس ا ات اعام

ش

سجبق خلص لل اجئج ساج ولكن خالل فا ة  3ءشمام

فمم الم اسمت

الكج بوها ا
ال سجء

ام ممجولموا  24بماماممت ،ءسمبمموت ءو الممذاممن ام ممجولموا ءقممل مممن بماماماماممن
الخطو ة القلبات الوعجئات الام ا اح ام همج بم مامجامت األشمام الم مال مت

ءظ ما م

ومممن م خامما األش مخممجص ال مم مامطمموعممون م مسما م ل م مظممج غممذائممم

لب واا ج

إل قجص المو ن لممم ة  3ءشمام إامجفمامت وكمج موا مسماممم امن بمام مجول
الع

اإلهمجلات س ت كجملت ومن

ام

سواء بع

اسممت ه م ا م ة ك ما م ماممت اس ما مخ م ا ال مخممالاممج ال م مبممجا ماممت
مساقبال

الغلواجما

المشجبات فمم بم مجء شمبمكمج

ااأجل امن الخلات امامشمجبمً المخمالامج الم مبمجامامت مما المخمالامج

الممم ة

العأمبمامت عم م المحماموان حمامة اممماملمك المعم ام ممن المخمالامج

ماجبعت األشخجص المممامطموعمامن

ال بجاامت بم وامام مج

من قبل البجح ان القجئمان على ال است ما ماجبعت ظجما الغمذائمم
كبا ءو قلال من البا
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نموذج جديد عن االتصاالت في الخاليا النباتية

ءسبوعاجً فم مظمجممام المغمذائمم ولم ُامالحمظ ءامت فم وق بمممعمجممال

سً من البا

وال س وا ا ك ا اً فم أمحمت المعمامن والمقملمب

واألوعمامت الم ممموامت وءكم م مممن ذلممك فممم أمحمت المحمممل عم م

األولممى حممجفممظ المممشممج كممون المممامطمموعممون عملممى و مام سمواء الممذاممن

ولم ة  6ءشمام ءخم ه بمحمامة كمج م

لم امؤ م بشمكمل ممعم موي عملمى سموامج

واع ُّ ال كمامو المممشم ع عملمى الم اسمت
الكولسا ول فم ال
ُ
المبم وامام ممج والمعم ممجأم
اشمكممل مأم اً لمبمعم
ءن المبمام

وخلأوا إلى ءن ا جول  24باات ءسبوعاجً ولممم ة

عملمى بمحمة

ال مك م ممجفممت ) )LDLع م م األش مخممجص ال مم مأممجب ماممن

بجلسك ي من ال مط  4فاذ .ال است اؤك األبمحمجة السمجبمقمت

فم است ح ام مت سمجهم بمجحم مون ممن همجممعمت سمام مم – ءسمام المامج
اسااالك البا

وبمممج ءن المبمام

بمحم ذاامً امحماموي عملمى

مشمجبمامت لمممسمامقمبمال

اسمجعم فممم ام مجوب اإلشمج ا

وفم كل مم احمل الم اسمت لم
4

المغملموامجممام

والمامم

المعمأمبماممت ممن خملمامت عأمبماممت

ألخ ه وبا مج ام مامقم الم مبمجامج
احاج لب واا ج

مساقبال

لمهمامج عأمبمم حمقمامقمم فمز مامج
المغملموامجممام

اساخلص ف اق العمل وامقمام ح ممموذهمجً لمالاأمجال

المممشمجبمامت ()GLRs

الم مبممجامامت ال اشممجبمً ذاك الممموهممو فممم المحماموان فمبمام مممج اسمامخم

للقاج بوظجئع حاوات مامت كجلا او وال مو والم فمجت عمن م مسمامج
واإلأجبج

الحش ات اقا ح بمجحم مون ممن همجممعمت

ا األم ا

مممج اممال م فممم اسممت لمام

مممموذهمجً هم ام اً فممم كمام ماممت عممممل الم

الخالاج العأبات الحاوا ات مساقبال
من خلات ألخ ه اعامم الم مبمجامج

األ ابمام وبسماممس ءن الم

مهموعت ءخ ه ممن المبم وامام مج

الم هم ي عم
مسمامقمبمال

المكمو مامشمون

اممممن كممل خملماممت امعممممل ال م  GLRsبممجلمامعممجون ممما بم وامام ممج

اال امبممجط المخملمموي فممم عم

المغملممواممجممام

الغذائم اح

ا م ا م بش مكممل حممذ ا م اك ما م ءاممو ممج

الكجلساو والام اع ب و هج ط فجً مامجً امن ع

االخاالفج

من مسمج ا
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المبيدات الحشرية تعطي النحل وقتا عصيبا

امعمو قم امممجً لسملمع

المامت بان الم GLRs

ا مع ما مب م ه ما مئممت سممالمممت األغممذاممت األو وب ماممت ) (EFSAم مه مممموعممت

البش

مبام ا

همو الم مجقمل المعمأمبمم األكم م شماموعمجً فمم ممج

با مج لاس لً و

األخ م ه ءن مس ما مق مبممال

ئاسم فم ال مبمج

ال مغ ملممواممجم ما م

وممن االخمامالفمج

على  Flupyradifuroneمن فئت  Butenolidesط ح كب ال

فعجل ا الحش ا

الخج هم فم الخمالامج المعمأمبمامت المحماموا مامت بمام مممج اشمام بمعم

واإلشج ا

من الب مى امممن

عن اأ ا المبا اله ا على حل العسل ءهم ام
حولً من قبل ف اق اكج ا شجا

األ ابا وبساس ءن بم وامام مج

اؤ ي بم وامام مج

اسمت بمحم مامت

من هجمعت فو اسبو فم قسم

عل الحاوان ال ج م الذي ااا ب است الباولوهاج السلوكمامت لم محمل

الكو اشون اعمل على قل الم  GLRsممن مموقما خم امممن

الخملمامت بمحمامة اُمممكمن عم اً ممن المحمهم ا
المحجفظت على ام اكمام ممخماملم مت ممن ءامو مج

و بجاج

الكجكجو والبن وهو

غا اج ب حل العسل حسب وأع الش كت الم اهت للمامقمأمم

العالقت لق وه البمجحم مون ممن خمالل امهمج بمام

على خالاج حبوب الطلا من بج

المجأت المخال ت وامكن اساخ امً فم عم

من محجأال ال جكات والخا وا

الخالاج الم مبمجامامت مشمكملمت شمبمكمت ممعمقم ة ام مظم ام اكمام المكمجلسمامو
ذا

ا فمج

ً ًNeonicotinoidsامج ة بمجلم محمل غمام ءن

ه جك مبا اً حش امجً هم ام اً مأم معمجً فمم شم كمت بمجام  AGامحماموي

ا مامموامما ع ملممى الس مطممح

الاهج ب إلى ءن الم  GLRsااواا على ع

الام اؤ علمى

غالع مهلت  Scienceلع راج 4122

و ظا ااج فم الخالاج العأبات الحاوا ات ومن هذ .االخمامالفمج
ءن الغلوامجممام

اغط الاغا الم جخم واإلهاج ا

مممن المبم ممى اممممن المخملماممت امممكممن

المحماموا مامت ءن همذ .المبم وامام مج

مشا ك إال ءن ه جك بع

سمامسممجهم الممم ام ممن المبمحممة فمم هممذا

المممحمجأمامل الم ئمامسممت هممذا وقم ام اإلعممالن عممن المبمحممة عملممى

االقا اح من خمالل مقمجط المامشمجبمً بمامن ال م  GLRsومسمامقمبمال
الغلوامجممام

ءكمبم ممن ال م  GLRsممممج اممماملممك المحماموا مج

مممن

المهجل فم الحأول على اخابج ا معاَم ة لاشخمامص األمم ا
وعو الاغذات فم ال بج وهمذا بم و  .اسمجعم فمم امممجن األممن

وذلك من ءهل قل الم  GLRsإلى مواقا مخال ت وا ظا عمملمامج
ال مكممو ما مشممون كأ ممممجمممج

عملمى اسمام اامامهمامت االاأمجال

الحاوا ات فلكل خلات مبمجامامت مظمجممامج الممم مجعمم واممماملمك الم مبمج

مامجئمهمام ءاامجً ءن ال م  GLRsامعماممم عملمى
ام عمى بم وامام مج

الغلواجما

الخالاج ال بجاات ال ات اماممماما بمجسمامقماللمامت ال اماممماما بمامج المخمالامج

 GLRsاشكل قجع ة لشبكت ا ابجط معق ة امن الخالاج ال بجاامت
ال م امت وءظمام

إل ا ة اإلشمج ا

امن الخلات الواح ة ا ع مامجئمج المعمممل الم مكم ة المامم امقمول إن

 GLRsفممم المخممالاممج الم مبممجاماممت فمقم وهم المبممجحم ممون مممن خممالل
عممملمام عملممى حمبمموب المطملمما عم م مبممج

فمم المخمالامج

العسل والذي اساخ

امممن المخملمامت ممن

المامحملماممال

المكمجلسمامو وهمكمذا

مهموعت واسعت من الط ائق بممج فمم ذلمك

السملمموكماممت وعملم وظممجئممع األعاممجء السملمموكماممت وعملم

الأا لت السلوكات والباولوهاج المهم امئمامت .قمج همذا الم م امق بم اسمت

المكمو مامشمون و همج كمبمو ٍ
اب لملم م  GLRsحمامة

اأ ا ال لوبا ا ا و ون على سلوك حل العسل ووه وا ءن الاأ مام

ال مم مس ما مق مبممال

ا مع ممممل ع ملممى اش مغ ماممل تواا مقممجع ع ممممل ه م ا مئممج
كمجلأممممج وذلمك اسمامهممجبمت لملمظم وع المممامغمام ة اممممن المخملماممت

السمم لاذا المبا المهم ام قمجبمل لملمقمامجس عملمى محمل المعمسمل فمم
اله عج
5

العجلات حاة اؤ على قم ة ممهممموعمج

الم محمل عملمى

اإل اك و شم

ماممجئممج المبمحممة الماممم امموأملموا إلماماممج فممم ممهملممت

 Nature Reportsاُمب ماممن ماممجئممج ال مب محممة ءن ا مط مب ما مق مجً واح م اً
لله عج غا المماات من ال لوبا ا اكو ون علمى محمل المعمسمل لمً
اأ ا سملمبمم عملمى قم ة امذوق الم محمل وقم امً عملمى المامعملم وعملمى
الذاك ة فم ال حل إال ء مً ال اموهم امأ مام مملمحموظ عم م اسمامخم ا
ال م ملمموب ما م ا ا مكممو ون بش مكممل أ مح ماممح وحسممب ا مع مل ما ممممج

الش م كممت

المممأم معمت قمج المبمجحم مون ءوالً بمجخمامبمج اسمامهمجبمت الم محمل المذوقماممت
للسك

وفمم وقم

الحمق ام امعم ام

الم محمل إلهم اءا امكمامامع

حجست الش وفم الاو الاجلم قج العلمممجء بمجخمامبمج ممج احمام مظ بمً
ال حل لمج اعلمو .من قبل لاامبمامن ءن المهم عمامامن األأمغم حمهمممجً
المساخ ماان فم الاه بت ل اظا ا ءي اأ ا اج

ولمكمن امطمبمامق

كمات ال لوبا ا ا ون البجلغت  2 4ماك وغ ا لمكمل محملمت امؤ ي إلمى
اخج

ملحوظ فم اإل اك وسلوك الاعل الهمام فمم المممواموت

هو ءن حل العسل ق ال ااالمس ما م ل همذ .المهم عمج

المعمجلمامت

ع مج اا اطمبمامق المممبمام بشمكمل أمحمامح امعمامقم المقمجئمممون عملمى

البحة ءن إه اء الممم ام ممن المبمحموة امعم ُّ ءمم اً ام و امجً لمامحم ام

اأ ا المبا على وظا مت المحم كمت لم ه الم محمل ءو امذبمذب الماموهمً.
ا أح البجح ون المذامن ءهم وا المامهمج ب عملمى همذا المممبمام المهم ام

ءااج با و ة امقمأمم المامأ مام المذي سمامحم مً الم ملموبمام ا امكمو ون
على ال حل ما مبا ا

ءخ ه مموهمو ة فمم المعمسمل وغمبمج المطملما

ءااج است الاأ ا عملمى الم محمل المبم ي
بكماج مابقات كمج اهب ً
والملقحج األخ ه وفقًج للبجح ان.

ساهم في هذا العدد:

Science Daily ,May ,2018

د .نزار مير علي ،د .وليد األشقر ،د .غسان عليا ،د .عدنان اختيييار ،د.
دانا جودت ،د .محمد حواط  ،د .حسيام ميراد ،د .أييمين ميرييري ،م .نيور
سليمان ،م.م .رنا زكريا.
التدقيق اللغوي :حسان بقلة  -ر .دائرة اإلعالم

لالستعالم والمراسلة:
هيئية الطاقية الذريية ،ص ب  1100دمشيق ،سيورية
هاتيف  ،3080513/1فاكيس 1008820
Email: atomic@aec.org.sy
برييد الكتيروني atomic@aec.org.sy
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