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فعاال  لمعالجة  مرخي عضلي يمكن ان يكون عالجا  
 شكل نادر من السكري

هو عقار يقي منن تندمنينر النبنتينا  نينتنا (:  Dantrolene)دانترولين 
   ولنناننرا  الننمنننننتننلنن  لننلنمننولننيننن ينني النننننمننو   النن ننيننواننني لننمننتننت منن 

Wolfram  ويي الننمنو   النبنانوا النننارنى عنن منرذن  لندين ن  هن ا
يطور مرذ  متت م  ولنانرا  منرذنار من نرينار ننمنو لنينار منن .  المرض

النمط األول  األطاال الصغار وي تالون ل قن أنمولينن عندم منرا  
 صنرين  وصنةنو ن  يني  يم ب النمنرض ينقندان المنمنك ومرنا نل.  يوميار 

ولد ال نا نننون أن ممنتنوينا  منرتنانةن  منن األنن ين  النمنمنمن  .  التوا ن
 نانن  المن نب النرفنينمني يني منو  بنتينا (   Calpain  2)  2 ال ين 

ن ط الدانتنرولنينن هن ا األنن ين  و نمن  .  الدماغ وبتيا إنتا  األنمولين
من المو  الباوا الدماغي يي ال يوان ويني النننمنا   النبنانوين  لن ن ا 

ولنن ننون هنن ا الننةننقننار ةنند أبنن  مننوايننقنن  إدارم النندوا  والننغنن ا  .  الننمننرض
األمري ي ، يةتقد الن نا نننون أن النتنلنارب المنرينرين  ينمن نن أن تنلنر  
لمرذ  ولارا   مرع  نم يار، ويرغ ون  ابت ار الةقار عا  المنرذن  
ال الغين وا  ا  صاوا عا  نتنافنإ إينلنا نين ، أينمن ننن ن  إلنرا  ا بنتن نار 

يوصف النداننتنرولنينن لنلنرنبنان النمنصنا نينن  نالرنانل .  عا  األطاال

النندمنناغنني أو الننتننصنناننب النناننوينن نني لننمننةننالننلنن  الرنناننل الننتننرنننننلنني 
يننا ا ننن ننتنن  يننةننالننيننتنن  لنند  مننرذنن  ولنناننرا ، يننمنن ننن .  الننةننذننانني

لادانترولين أن ير ل مةالل  نال   لمرذ  لدي   أر ا ر أ ننر 
النمنتنورط يني امنتنقنتب  2وي ون الن نالن نينن .  ريوعار من الم را

ال الميو   اةالين   افندم منن النننمنا   النبنانوين  لنلنرن نال األ نننر 
رنبنن  500,000تصيب متت م  ولانرا  .  ريوعار من الم را

درس .  40 ول الةال ، ويمو  ال نينر منن النمنرذن   نةنمنر النن 
ال ا نون أيذار آنار الدانترولين عا  بتيا ل عي  منن منرذن  

و ننبنتف النبننتيننا .  منتننت من  ولناننرا  وأةنار نن ن   ننا  نا  واألطناننال
الل عي  ال الغ  المأبو م من ال  ل المرا أو البتينا النلن عنين  
النارف  من األلن ، ُنمِّي  البتيا اللن عنين  لن ن ر الندرامنا  منن 

عالإ ال ا نون البتيا الل عي   ةوامل النمو، ي ن  .  بتيا اللاد
رغن ننوا  نلننةننانن نا تننتننمناينن  ألنننمناط نننوعننين  مننن النبننتيننا،  نالننبننتيننا 

أنتل  البتيا المأبنو م منن .  الةص ي  وبتيا منتل  للنمولين
والن ا  نرض  2مرذ  ولارا  ممنتنوينا  عنالنين  منن الن نالن نينن 

موتار باويار، ل ن عندما عالإ ال ا نون ه ر البتيا  الةقار تغيَّر 
 ل ري ،  يث انباض ممتنو  األنن ين  وتنوةنان  النبنتينا عنن 
المو ، وولدوا أن الدانترولين ل  ي نن منامنار لنننمنو النبنتينا منن 

تندابنل النةنقنار منك .  عينا  اللاد المقدم  منن أةنارب النمنرذن 
المو  الباوا يني بنتينا منرذن  ولنانرا  لن ننن  لن  ين    النبنتينا 

يننأمننل النن ننا نننننون أن ينن ننون .  الننمننأبننو م مننن ا  ننا  أو األ نننننا 
. 2أو 1الدانترولين يةا ر أيذار تلار مرذ  الم را من النمط 

ُيةدُّ ولارا  من أصةب أر ال الم را ألن ه    المرذ  لدي   
مرا ل مك م ر الد  وت ديا  أبر  عديدم، وينمن نن أن ينانةنب 

ويدرس ال ا ننون  نالنينار .  2و 1ال ال ين دورار يي نمطي الم را 
أنر الةقار يي ال نينوان والنننمنا   النبنانوين  منن ننمنطني المن نرا 
لينروا إن  نان  نامن نانن  أن ين نانت بنتينا إننتنا  األنمنولنينن منن 

ول ون   ولدوا أن الةقار يقني منن منو  بنتينا الندمناغ .  المو 
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 GPوتُنةندُّ .  المناعي   ت رير  ميا    يرم من الومافط المناعي 
المناصا ، وه ر الومافط المناعي  من ال نروتنينننا  الن وا ن  النتني 
يم ن ل ا أن تنتقل ع ر الم يل الندمنوا، وهن ا األمنر ينمن نن أن 
يامِّر  يف يم ن لتمتلا   النمننناعنين  األولنين  تنلنار النانينروس، 

الننمننننناننصننانن ، أن  GPبننتل اتنننتننا  والننتنن ننريننر الننمننتننواصننل لنناننننن 
تتذاعف وتبر  عن الميطرم، مما ي دا لت نور ُ نمن  رنديندم 
والت ا ا  وامة  وأ يانار الصدم  التي تقتل النةنديند منن منرذن  

المناصا  عا   GP ما ولد الةاما  أيذار أنَّ تأنيرا  الن . إي و 
. TLR-4البتيا المناعي  تةتمد عا  ل يف  ُيطاق عاي نا امن  

 نامنتنبندا  أذنداد ننوعنين  ةن نل  TLR-4وةد أد  إعناةن  إننتنا  
المناصا  لتن نينط رد ينةنل هن ر  GPتةريض البتيا المناعي  لان 

. الننبننتيننا والننقننذننا  عننانن  مننةننتنن  الننومننافننط الننمننننناعننينن  الننمنن ننررم
و اتذاي  لتلت نا نا  الن ن نينرم والنمننن ن ن ، ينتنراينق منرض إين نو  
الممي  أيذار مك يقدان ت اماي  األوعي  الدموي ، ومن هننا لنا  

 GPولدرام  النمنمناهنمن  النمن نتنمنان  لناننن .  ام   م  إي و  الن يي 
 GP ننتنن ننور هنن ر األعننراض، ةننا  الننةنناننمننا   نندرامنن  تننأنننيننرا  

النتني ترن نل ) المناصا  والُماَر م عا  نانو ين  النبنتينا الن نطناننين  
المناصا  يم ن أن تن يند منن  GPوولدوا أن (.  األوعي  الدموي 

ناو ي  البتيا ال طاني   ر ل م ارنر، أو منن بنتل من ينإ منن 
الومافط المناعي  التي تنتل ا البتيا المناعي  عند ارت اط ا  نالن 

GP ، يي الوة  ال ا ت تا  يي  نتافنإ هن ر الندرامن  .  المناصا
لاتأ يد من بتل إلرا  درامنا  عنان  الن نينواننا  النمنصنا ن  أو 

تندعن  دور " ال رر المصا ين، يبان الم لاون إل  أن  يانناتن ن  
GP   النمنننانصنان  لنانينروس إين نو  يني بنانق امنتنلنا نا  النتن نا نين

منناننرطنن  وبننارلنن  عننن نننطنناق الننتنننننتننينن  لنند  الننمننذننيننف ولنن يننادم 
 ".الناو ي  الوعافي 
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 وجود آلية تنظيمية جديدة في انقسام الخلية 

وهنو أمنتنا  و نا نث يني  Zhimin Luأنل   الدرام  من ة ل 
لامة  ت ماس للورا  الةنصن نين ، ود نتنور يني منةن ند أنندرمنون 

 PKM2لامرطان، وةد عرض  ال  انةدا  القدرم ا متقت ي  لنانن
(Pyruvate Kinase M2 )    يي ت اي  تن ناننر النبنانين  النورمنين

نرنر  ننتنافنإ هن ر الندرامن  .  عندما تنتإ البتيا أ نر منن أنن ين 
. Nature Communicationsيي الةدد الن نالني منن منلنان  

يذن نط  PKM2ما قار أن أن ي   Lu’s دد  ملموع  الد تور 

وبتيا  يتا المار م للنمولينن لند  منرذن  منتنت من  ولنانرا ، ينرغنب 
ال ا نون  النتر أ نر عمقار يي  ياي  تأنير ه ا الةنقنار عنان  النننمنإ 

 .األبر   ما يي ا الةين، ومت دأ ه ر الدرام  ةري ار 
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يمكن ألحد بروتينات فيروس اإليبوال أن يسبب التهابات شديدة وتسريبا  

 من األوعية الدموية

، المغطي لمنطنف ينينروس إين نو ، عنن النبنتينا GPيناصل ال روتين 
منن ترنرينن  02و يَّن  درام  نرنر  يني النن . المصا   بتل البمإ

النمنننانصنل  GPأنَّ النن  PLOSالناني يي تقارير مم  ا  األمنراض 
يم ن أن ي دا لةد  انتتنا   ن نينر يني ا منتنلنا ن  النمننناعنين  ويذنر 

ينمناني ينينروس إين نو  من نك منورننا ، تُنرمِّن  .   ناو ي  األوعي  الدموين 
األول ةصير ومانر  :  ، ل روتينين مرت طين   اGPإ داها، والمممام 
والنانني طنوينل 
وي دا لتومينك 
لدار الايروس 
والنن ننروب منننن 

بنتل .  مط  
النننننننننننننننننةننننننننننننننننندو  
 الايروس، يتن  
تنقننطنيننك  ننةننض 

 GPمنننننننننننننن 
المننننننطنننننن ننننننينننننن  
 نوامننطنن  إننن ينن  
 رننرا، األمننر 

وةند تن  النةنننور عنان  .  ال ا ي دا  ناصنالن  عنن النبنتينا النمنصنا ن 
المناصا  والُماَر م يي د  اتنمنان  GPممتويا  مرتاة  من  لٍّ من 

وعننوذننار عننن الننةننمننل عننانن  يننيننرومننا  إينن ننو  .  والن ننيننوانننا  الننمننصننا نن 
و مت ر من لامة   اود  رنار يني  Victor Volchkovمايم ، ةا  

منننانصنان   GPليون، المر   الدولي ل  وث األبما   ارنما،  اننتنا  
وُمانَر م  نامنتنبندا  الن راعن  النننمنينلنين ، وامنتنبندمنوا هن ر الن نروتنينننا  

النمنننانصنل  GPوولندوا أنَّ .   بت ار تأنيرات ا عا  النبنتينا الن نرنرين 
وليس الُماَر  هو القادر عا  ا رت اط مك البتيا المناعنين  النمنمنمنام 
 ال الةا  ال  يرم والبتيا المتغصن  الاتين ُتةّدان من أهنداف النبنمنإ 

المنانصنان  تن ندأ هن ر النبنتينا  GPو ال ارت اط ا مك .   ايروس إي و 



 

 

3 

تننةنن ننيننر الننمننورننن  عننن طننريننق ر ننط عننوامننل ا نننتننمننا  والنن ننيننمننتننون 
المامار، وهي  روتينننا  لن نا ةندرم ينريندم عنان  عنمنل النمنورنن  أو 

ُتةدُّ الامارم عماي  يت  من بنتلن نا إذناين   منرم النانمنانا  .  إيقاي ا
 ممتو  عاٍل بنتل تنطنور  PKM2ية ر عن مورن  الن  .لا روتين

ومنك  لني، ينولند النقنانينل منن .  المرطان وه ا م  ٌّ يي نمو البانين 
. المةاوما  ييما إ ا  ان  المورن  تذ نط من نارنرم اننقنمنا  النبنانين 

إل  أن نتافلنا ملا  وتيانتن نا يني ترن نل النور  "  وأرار ال ا ث 
بننتل الننمننرا ننل الننننن ننافننينن  مننن انننقننمننا  الننبنناننينن  وهنن ا مننةننروف 

إن ي    ينانين  انن نراف المنينتنو نينننا  أننننا  اننقنمنا  ".   الميتو ينا 
الباي  غير الطن نينةني ُينةندُّ من نّمنار لن نونن  ين ننر عنان  ننمنو النبنانين  

يني تنطنور   PKM2  ث يريق الةمل دور النن.  وانترارها. الورمي 
و ةد ت ايل ال نروتنينن النمنرمن  لنمنورنن  .  مرطان الدماغ يي الافران

MLC2 (Myosin light chain 2 ) أت ر  منلنمنوعن ،Lu’s  
عننند  ندوث ور   PKM2منن ةن نل  MLC2 يف تنتن  يمنانمنرم 

النةنمنانين  النتني تمنمنف  ناننانصنال  MLC2تذن نط يمنانرم .  الدمناغ
أتن نر  النننتنافنإ أن .  الباي  األ وي  المنقمم  إل  بنانينتنينن  نننتنينن

والمننيننتننو ننينننننا   PKM2  الننمنننننتننمنن   ننأننن ينن  الننن  MLC   2يمنناننرم
المرت ط أن ا أدام يي تطور ور  الدماغ وولد  أن ا تذن نط اننقنمنا  

أت ر   ننا،  رن نل أ نننر أهنمنين ، أن المنينتنو نينننا  . " الباي   دة 
ين نصنل يني األورا  النبن نيننن   ا   PKM2المذ وط من ةن نل النن

النننننتننافننإ المننيننفنن  منننننل ور  أرومنني د ننقنني، ومننرطننان النن ننننن ننرينناس 
ُتطور البتيا الورمي ، والتي ت ون ينين نا منورننا  .  ومرطان اللاد

ينةنالن ،   ( B-Rafو EGFR, K-Ras) مرم م لن نروتنينننا  من نددم 
تنمن نن .  لتنتي  ت ناننر النبنانين "  نمو لار لديدار من ال صم  الل يفي 

ه ر التغيرا  البتيا الورمي  من تنميق امنتنقنت ن نا ودورم تنقندمن نا 
 . PKM2من بتل أن ي  الن 
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دراسة تكتشف في الهندسة الحيوية بأن أجنة الفئران في طور 

 تتواصل بشأن مستقبلها الخليتين

 California, Sanا ترف  يولوليو ال ندم  ال يوي  يي لامة  

Diego  ر يي مصيرها النبنانوا و لني يني ، أن ألن  الافران ت صِّ
المرا ل األول   ةد اتبصاب عندما يت ون اللنننينن منن بنانينتنينن 
إل  أر ك بتيا، وهو ا  نتنرناف الن ا ينمن نن أن يننن ني اتلنمنا  

إن  ن ننن ن  الن ا .  الةامي  ول مت  ت دأ البتيا اللنيني   نالنتنمناين 
لباي  ماردم و لي لا ن  ل مورنن  منن  RNAامتبد  ماما  الن 

و ناتذناين  .  لينو  الاأر، ةد ُنرر م برار يي ملا  أ  اث النلنينننو 
إل   لي، َنرر  ه ر الملموعن  ورةن  عنن تن نانينل  نيناننا  النبنانين  
الماردم التي ُت ب  يي مرا ل م ددم من التطور اللنيني يي ملنان  

، وهنو Sheng Zhongينقنول  .وةافك األ اديمين  النوطنننين  لنانةنانو 
 California, San Diegoأمتا  يي ال ندم  ال يوي  يي لامة  

، وال ا ةاد يريق ال  ث،  أنن  و نتن  وةن  ةنرينب، لن  ين نن لندينننا 
التقان  لاننتنر عنن  نننب يني هن ر النبنتينا، و نامنتنبندا  منانمنان  الن 

RNA  لباي  ماردم،  نا ةادرين عا  ذن نط لنمنينك النمنورننا  يني
لينو  الاأر يي مرا ل متةددم من التطور تيلناد ا بنتنتينا  يني 

 يث ت رف النتافإ أن النرناط  ".التة ير الليني يي مرا ل م ددم
الباوا يمن نن أن ينوينر ننتنرم نناةن ن  عنن من نان تنةنطنل النةنمنانينا  
النتنطنورين  النطن نينةننين  النمن دا إلن  اتلن ناض النمن ن نر والنتنرنوهننا  

 ما ا ترف ال ا نون أن عددار ةايتر من المنورننا  تنتن نادل .  الباقي 
اترارم  وذوح ييما  ين ا يني منر نان  النبنانينتنينن إلن  أر نك بنتينا، 
التي ت ندث بنتل أينا   نةند أن ينتن  تنبنصنينب الن نويذن   نوامنطن  

ومنن  نينن النمنورننا  .  ال يوان المنوا وة ل  ر  اللنينن يني النر ن 
الم نددم هنوينتن نا هننناي  منورننا  عنديندم منننتنمنين  إلن  ممنار ننقنل 
اترارم المةروي   ندورهنا يني منلنال تن نادل النمنةنانومنا   نينن بنانين  

 ننان الننرأا المننافنند  ننتنن  ا ن، أن ألننننن  النننننديننيننا  تنن نندأ .  وأبننر 
 نالننتننمناينن   نةنند أن تنتنن نناننر لننتننصنل إلنن  عنندٍد  ن ننيننٍر  ناٍف لننتنرنن ننيننل 

، Xiaoyi Caoو Fernando Biaseوويقار لام لاين . ملموعا 
إن تنن نندينند مصننيننر أول بنناننينن  هنني ممننألنن  منناننتننو نن ، وأن الننمنن ننّمنن  
الرفيمي  األول  لالنين هي أن يقرر أا بنتينا منتن ندأ يني ترن نينل 
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ولنند .  الننمنندوا عننانن  النن نننننيننر مننن النن ننرننرا  الننقننارذنن  الننمننبننتنناننانن 
ال ا نون ما قنار أن هننناي  نروتنينننار يني أمنةنا  النينرةن   نامن نانن  أن 

وين دا إلن  منو   نتنمني لنان نرنرا ، ألن  Btينرتن نط منك من  النن 
ه ا ال روتين هو إ د  . ارت اط الممو  يم ب موتار لبتيا األمةا 

ومنن .  الن نننينرم يني النبنتينا cadherinأنماط  روتينا  ال اديرين 
المم ن أن ت دا طارا  نوعي  يي ال نادينرينن إلن  تن نور ينرةنا  

مننن النننمننانناننن  لنناننننننتننر، أن تننأنننيننر المننّمننينننن .  مننقنناومنن  لنناننمننمنننو 
Cry1AbMod وCry1AcMod  عا  ناة   الن رم النمنقناومن  لنان

Bt  منرم  052ومتل  النانرارن  األلنمنامنين  النمنقناومن   نان أةنو   نن
من ل   أبنر ، ينان هن ر المنمنو  .   المقارن  مك الممو  الط يةي 

الننلنندينندم   تننمننانني مننو  تننأنننيننر ذننةننيننف عننانن   ننةننض المننت   
إ ا أن    لٌّ منن المنّمنينن .  نتيل  تطاير ال اديرين Btالمقاوم  لان 

اللديندينن ينافندم يني الن راعن ، ينانن نمنا منن النمنمن نن أن يمنتنبندمنا 
لذمان تأنير منوننوق عنان   Bt التراري مك ممو  مبتاا  من الن 

يتاق عنانمنا  األ نينا  عنان  ولنوب النتنقنيند النتنا  .  ا يا  القارذ 
 اتلرا ا  التي تباض من ت ور ا يا  ال رري  المقاومن  وأن 

يم ن أن تتنذنمنن هن ر اتلنرا ا  .  ُيةا  الم ارعون   ل تااصيا ا
 رنن ننل أمننامنني امننتننبنندا  الننمنن ننينندا ، والنندورم النن راعننينن ، والنن راعنن  

ينني النن ننقننل،  ننيننث تنن ر   Btالننمننتننننناو نن  لننننن نناتننا  بننالننينن  مننن الننن 
 .Btاألصناف الم ورم ورانيار ال اوي  عا  الن 
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ينطن نق  ن نث النةنالن  .  اللنينن، وأا مننن نا منوف ترن نل النمنرنينمن 
Zhong  يي ملال  يولوليا النت  أو ر    المنةنانومنا ، من ناد ،

يةا  م يل المنال، . ال ندم  ال يوي  لا   وتيا  النت  ال يولولي 
يقد وذةوا أماليب ت اياي  لاتن    األنماط النتناهنرين  الرنبنصنين ، 
والتي ترير إل  الوصف اللمدا لاارد التي تتراوح من لون الةين 
والرةر إل  الص   والتصرف، و لي  امتنبندا   نل منن النلنينننو  

 نينث يرنينر ينوق النلنينننو  إلن  .  ويوق اللنينننو  الرنبنصني لنانانرد
المر  ا  ال يميافي  يي الدنا النتني تنننتن  النتنةن نينر النلنيننني والنتني 

إن التن    األننمناط النتناهنرين   نوامنطن  .  تبتاف من ربٍن  بر
اللينو  ويوق اللنينننو  هنو منلنال لنديند منن الن ن نوث يني منلنال 
الطب الربصي ال ا يةتقد النةنانمنا   نأنن  ينمن نن أن ينوينر من نتر 

 .لديدم لاتن    ا ذطرا ا  الوراني  ومةاللت ا
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يني  Bacillus thuringiensis (Bt)امتبدم  منمنو   ن نتنرينا 
الم ار  الةذوي  والتقايدي  تدارم ا يا  ال رري  وم اي نتن نا مننن  

ع ر رر ا  م يدا ، أو ع ر إنتال ا ذمن النن ناتنا   8301عا  
 وةنند اةنتنصنر امننتنبندامن نا عنانن  ا ينا  النقنارذنن .  النمن نورم وراننينار 

 رعنن  الننمنن نناصننيننل .  لنناننمنن نناصننيننل منننننل الننبننذننار والنن رم والننقننطننن
، ونننلنن نن  ينني 8331مننننن  عننا   Btالننمنن ننورم ورانننيننار الننمنننننتننلنن  لننن 

م اي   الةديد من ا يا  مننل نناةن ن  الن رم األور نين  ودودم  نراعن  
. الت غ ودودم ل ور ال رم ودودم القطن الغر ي  ودودم لنو م النقنطنن

يني  Btول ن مك مرور الوة ، ت ر  هناي  ررا  منقناومن  لناننن 
ألر  الةانمنا  تنةندينت  عنان  الن نننين  .  الم ار  الةذوي  والتقايدي 

يي من نينل  Cry1Acو Cry1Abهما  Btالل يفي  لمّمين من الن 
 نانن  المنمننو  النلنديندم الننناتنلنن  .  الن نصنول عنان  منقناومنن  عنالنين 

Cry1AbMod وCry1AcMod   يةال  ذد بمم  من األنوا
ال رري  المقاوم  منل الارار  األلمامي  ودودم لو م القطن وناة ن  

وةد امُتبد  هن ان المنّمنان لنو ندهنمنا أو  نالنتنرناري .  ال رم األور ي 
بندمن  ر    نديننن  .  أبر  من ألل  ماي  النن نا  Btمك ممو  

 أماس لنتنطنوينر منمنو   Cry1Acو Cry1Ab ول آليا  عمل 
لقد  ان الم ال األمامني لنمنا ا تنمنتناني  نروتنينننا  .  المةدل  Btالن 

Cry والتي تنتإ طن نينةنينار يني النن ،Bt منننل هن ا النتنأننينر المنّمني ،
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 اكتشاف مورثة مقاومة طبيعية لحشرة دودة براعم التنوب

 Britishالنن ننننندينن  ولننامننةنن   Lavalةننا  الننةنناننمننا  ينني لننامننةنن  

Columbia  ولننامننةنن  Oxfod     ننا ننتننرنناف مننورث األمرركيرر رر رر 
ط يةي مم ول عن مقاوم   ررم دودم  نراعن  النتنننوب، وةند ينتنف 

ه ا ا  تراف الطريق أما  إدبال طرق ا نتباب الط يةي النتني 
تةتمد األرلار المقاوم  ل  ر ال ررم و لي من ألل إعادم  راع  

تصنينب هن ر الن نرنرم .  الغنا نا  النتني دمنر  منن ةن نل هن ر ا ين 
أرننلننار الننتنننننوب األ ننيننض،  ننيننث تننتننغنن   يننرةنناتنن ننا عننانن  النن نناننمنن  

هن ا وتُنةندُّ هن ر الن نرنرم منن .  المولود يي أوراق أرنلنار النتنننوب
أبطر ا يا  عا  األرلار الصنو ري  يي رمال رنرق أمنرين نا، 

، 8332و 8392 يث م    لاف   يي النمنننطنقن   نينن عنامني 
وةد ةدر  البمافر النالم  عن ه ر ا ي   نصف  ايون متر من 

مننن   85البرب يي إةاي   و يي و دها، وهو ما يةنادل  صناد 
 اد  نمن ن  النمننناطنق النمنصنا ن   ن ن ر  0220 اما ، ومنن  عنا  

 Eric Bauce, Joergعمل الاريق الم لف من ال ا نين . ا ي 

Bohlmann, John Mackay   وطا ت   عنان  ا نتنرناف لنينن
يني ننن ننا  الننتنننننوب ينقنناو  ا ينن  الننمنن  ننورم آنناننار،  ننينث ةننا  هنن    
ال ا نون  مقارن  لينو  الننن ناتنا  الن نمنامن  والننن ناتنا  النمنقناومن  

لين مبنتنانان  ينتن  النتنةن نينر  00222لآلي ،  يث ت  الةنور عا  
ينقند تن   ،Mackayعن ا يني هن ر الننن ناتنا ، و ن نمنب الن نا نث 

،  ننيننث ولنند أن betaglucosidase-1ا ننتننرنناف لننيننن يمننمنن  
تة ير هن ا النلنينن أ نننر  نألنف منرم عننند تن نانينل أوراق الننن ناتنا  

وةند ةنامن  الن نا ننن  .  المقاوم  مقارن   نأوراق الننن ناتنا  الن نمنامن 
Melissa Mageroy  ةد  لي  انتا  ال روتين ال ا يرانرر هن ا 

النلننيننن،  ننيننث يناننةننب هنن ا النن نروتننيننن دورار منن ننّمنار ينني النتننانناعننت  

وال نلنينننول  Piceolال يميافي  الم دي  إل  إنتا  مر  ي ال يميول 
Pungenol  المننامننيننن لنندودم  ننراعنن  الننتنننننوب، و نن ننمننب النن ننا ننث

Mackay،  يم ن القول  أن ه ا اللين ينتإ م يدا  ط ينةنين  يني
ينتنوالند هن ا النلنينن يني  نل أرنلنار النتنننوب .  األرلار النمنقناومن 

األ يض،  يث يبتاف التة ير  درلا  تبتاف  ابتتف الننن نا ، 
ونتريار يم ن إنتا  ن ا  تنوب أ يض أةنل  منامنين  لندودم  نراعن  
التنوب و  لي يم ن إعادم  راع  الغا نا   نأرنلنار تن نمنل النلنينن 

 Britishو  الن ننندين   Lavalوةد ةام  لامةتا . المقاو  ل  ر ا ي 

Columbia  التةناون منك و راتني النغنا نا  يني  ننندا و نولنومن نينا 
  تط يق نتافإ ه ا ال  ث
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