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الجهاز المناعي ليس فقط وسيلة دفاع واألضداد ليست فقط 
 سالحا  
 

على عكس العوامل الممممم امت المامم امامجهمممامج المهمامج  الممم مجعمم  
ه جك بكاا اج  جفعت فم األمعجء ااطلب اساهجبًت م جعات من المهمسم  
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 
لل مو البكاا ي  وُاشج  عج ًة إلى ممهمامممعمج  المبمكمامام امج المهمام ة فمم 

وهمم شم امك حماموي لملمهمسم  ُاسمجعم  فمم  microbiomeاألمعجء بم 
ها  األلاجع واساخالص المغذاج  ومم ما المعم ام  ممن األمم ا   
اقو  الهس  بمامحم مام  اسمامهمجبمت مم مجعمامت امهمج. المبمكمامام امج الامج ة ءو 
العمواممل الممممم امت المامم ام خملمً  فمكمامع إذًا لملم م امامج  ءن اممماملمك 

 عالقج  ما جغمت ما البكاا اج ال جفعت  اخل األمعجء؟
مم   ءشممج   ءبممحممجة همم امم ة إلممى وهممو  ء مموات بممكمماممامم اممت ممم ممامم ة ُاسممخ 
االسمممامممهمممجبمممت الممممممم مممجعمممامممت كمممم اسمممامممقممم   اخمممل األممممعمممجء  فمممجلممم ممموت 

Bacterioides fragilis   ممم مماًل  امماممهممممما عممممماممقممًج فممم الممطممبممقممت
المخجطات ال خا ت لح و  األمعجء والهأ إلى الخالاج المظمامج امت المامم 
اح  األمعجء  ووه  ءن خالاج هذا ال وت ُاغل ع بمح مظمت مم كمبمت ممن 
الك بوها  ا  اسجع . على اساعمج  المعم  ولوهو  الكبمسمولمت  و   
فم اح ا  االسمامهمجبمت الممم مجعمامت امهمج. المبمكمامام امج الممممم امت  لمذلمك 

  B. fragilisافا   العلمجء ءن لاج  ال و   م مسمً فمم المبمكمامام امج 
وبجل عل وه وا ءن األا ا  والب واا ج  الم جعات المما ة لبكاا اج ءو 
فا وس مح   والام ا مامهمامج خمالامج مم مجعمامت ءخم ه كمم امحمامط بمامج 

فم األممعمجء  وممن همذ.   B. fragilisواحطماج  ا ابط ما كبسولت 
(  اخممل األمممعممجء  IgA)   Aاألامم ا  ُوهمم  الممغمملمموبممولمماممن الممممم ممجعممم 

واع م االساهجبت لاذا الا  المو  الموشمامك لملمبمكمامام امج الممممم امت  

ولكن ال اؤ   هذا الا  سلباًج فم ءغلب المبمكمامام امج المامم امعمام  
اسمجعم  همذا الام    B. fragilisفم األمعجء  فم مم حمجلمت الم موت 

على الاأجق البكاا اج على الخالامج المظمامج امت  كمممج ءن الم مئم ان 
ءن   B. fragilisالماممم افممامقمم   لممامذا الام   لم  اسممامطمما خممالامج 

   اساعم  سطح األمعجء ءو ءن ابقى فاً ل ا ة طوالت
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 التجدد على الجذعية الخاليا قدرة الصيام يعزز 
 

ءظام   الم  اسمج  ء مً امممكمن لملمممعمجلمهمت الم وائمامت المامم امحمجكمم 
 .الأاج  ءن اق   ءااج ال جئ ة   ساج

ما اق   عم  اإل سجن  اب ء المخمالامج المهمذعمامت المممعموامت بم مقم ان 
اشكل هذ. الخالاج الهذعات مأم   هممماما .  مق  ااج على الاه  

الخالاج المعوات اله ا ة  ولذلك امكن لاذا الا اهما ءن ام ام  ممن 
أعوبت الاعجفم من المامامجبمج  المهمامج  المامامممم الم مجهمممت عمن 
الع وه ءو المحمجال  األخم ه المامم امؤ م  عملمى األممعمجء  امممكمن 
عكس هذ. الخسج ة الوظا ات للخلات الهذعمامت الممم امبمطمت بمجلمعممم  

سمجعمت  وذلمك وفمقمًج لم  اسمت هم ام ة  42من خالل الأامج  لممم ة 
  MITءه اهج باولوهاون فم معا  مجسجاشوساس لملمامكم مولموهمامج 

الذان وه وا ءن الأمامج  امحمسمن بشمكمل كمبمام  ممن قم  ة المخمالامج 
الهذعات على الاه    فم كل من ال ئ ان الا مت والمامجفمعمت  امبم ء 
الخالاج  فم فئ ان الأاج   باحطا  األحمج  ال ه مامت بم اًل ممن 
الهلوكو   وهو اغا  اح   الخالاج الهذعات لمامأمبمح ءكم م  قم  ة 
على الاه    كمممج وهم  المبمجحم مون ءاامًج ء مً امممكمن امعم ام  همذا 
الاه   بجساعمجل ه يء ام مشمط المامحمول األاامم  م مسمً  وامقمول 
البجح ون إن م ل هذا الا خل امكن ءن اسجع  كبمج  السمن عملمى 
الاعجفم من ءم ا  الهاج  الاامم ءو م اى الس طجن الذان 
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  وقمم  وهمم  الممبممجحمم ممون ءن الممخممالاممج organoidsاممعمم ع بممجسمم  
الهذعات المساأألت من فئ ان الأاج  ق  ااجع   ق  ااج علمى 
الاه    وق  علق  ماامجاملموفمج عملمى ذلمك بمجلمقمولح ًكمجن واامحمًج 
ه ًا ءن للأاج  اأ ا ًا حقاقامًج همجئماًل عملمى قم  ة المخمالامج المممعموامت 

  المامم  organoidsعملمى امكموامن الممم ام  ممنcrypts الهذعات 
اشاق ممن المخمالامج المهمذعمامتً  وهمذا الشممء  ءام مج. فمم كمل  ممن 
الم مئمم ان الم ممامامت والم مئمم ان المقمم امممت  وكم مج  م ام  حمقمًج فمام  ا لماممج  

 اله ائات الام اقو  إلى ذلكً 
  Metabolic switchاأليضي التحول
 الم مووي  الحم   اسلسال   اا   الام  اإلاجفات   ال  اسج   كش  

للخالامج المهمذعمامت ممن فمئم ان الأمامج    mRNA الم سجل  ال ابم
ءن الأمو  اممحم   الممخمالامج عملمى المامحممول ممن عممملممامت األامم  
المممممعمماممج ة  المماممم اممحمم ق الممكمم بمموهممامم  ا  ممم ممل السممكمم اممج   إلممى 
اسماممقممالب األحمممممج  المم همم ممامت  اممحم ة هممذا الماممحممول مممن خممالل 

  والممامم بم و همج امقممو  PPARsام معممامل عممواممل الم مسمم  الممممسممممجة 
باشغال الع ا  من الها ج  الام اشج ك فم اساقالب األحممج  
ال ه ات  وق  وه  البجح ون ء ً إذا ءوقم موا اشمغمامل همذا المممسمج   
اأبح الأاج  غا  قج ٍ  عملمى امعم ام  المامهم    وهم  امخمطمطمون 
ا ن ل  است الكا ات الام ا ا  باج هذا الامحمول األاامم المخمالامج 
عمج ة إ مامج  المامأ مام ا   الهذعات لاع ا  قم  اامامج عملمى المامهم    وات
الم ا ة للأاج  عب  عمال  الم مئم ان بمهم يء امحمجكمم امأ مام ا  الم 

PPARs  وكجن ذلك ءااج م جهئج ه ا  إن مه   ا عمامل مسمج  
 اسمامقمالبممم واحم  امكم ممم لمعمكممس ء ممممجط ظمجهمم امت عمممم امت مممعمام ممت 

ًاواح هذ. الو قت ءن الأاج  اسبب اغا ا  ءااات فم الخمالامج 
الهذعات الموهو ة فم هذا العاو  وبجلاجلم اغاا  سملموكمً عمبم  
الاشهاا عملمى  امج ة اال مقمسمجممج  المخملموامت  قمج  المممؤلم مون  فمم 
مهموعت من الاهج ب  باخ اب هذا الم مظمج  عمن طم امق إحم اة 
اغا ا  ءااات ب ون الأاج   فالحظوا اأ ا ا  مشجبامتً  حسمب 

 البحة واااعح ًاام مجسمب فم اشج ك ل  الذي  Rutterمج اقول 

 لمملمماممغممذاممت  ءن  اممظممامم   الممذي  المم مممممو  السمم امما  المممممهممجل  ممما  الممعمممممل  هممذا

ءن   الممخممالاممج  وهممذا امممممكممن  سمملمموك  عمملممى  عممممماممقممتً   اممأ ممامم اٍ    واألامم 
اؤهب األم ا  البش اتً  اوحم هذ. ال اجئج بأ ً امممكمن لملمعمال  
بجلعقجقا  ءن اح   الاه   وحجهت الممم امى لملمأمامج   وهمو ءمم  
أعب بجل سبت لمعظ  ال جس  إح ه المهموعج  الام امكن ءن 

اممخمماممعممون لمملممعممال  الممكمماممممماممجئممم  إن ءحمم  االهممامممممجمممج  األسممجسمماممت 
لمهموعج  المعمممل همو فمام  كمام مامت قمامج  الأمامج  بمامحمسمامن الأمحمت 
الممعممجمممت  بمممممج فممم ذلممك  و  الممخممالاممج الممهممذعمماممت الممبممجلممغممت فممم اممهمم امم  
األمعجء  وفم الا ما   والشاخوخمت  وامقمول  ام مام  سمجبمجامام مم  ءسمامجذ 

والعاو فم معا  واا  ها  لألبمحمجة  MITعل  األحاجء فم معا  
الطبات الحاوات وفم معا  كوخ  وهو ءااًج ءح  المؤل ان الم ئمامسمامامن 

 Cell Stemلشا  ءاج  لمهلت 3لو قت علمات   ش   فم اإلأ ا  

Cell  ح ًق َّم  هذ. الم  اسمت  لماماًل عملمى ءن الأمامج  امحم   عملمى
المماممحممول األااممم فممم الممخممالاممج الممهممذعمماممت المممممعممواممت  مممن اسمماممخمم ا  
الك بوها  ا  إلى ح ق ال هون  ومن الم ام  لمالهمامممج   ءن امحموامل 
هذ. الخالاج إلى ءكسم ة األحمممج  الم هم مامت امعم   وظمام مامامج بشمكمل 
كبمام   وامممكمن ءن اموفم  االسمامام اع الم وائمم لمامذا المممسمج  فم أمت 
عمممالهمممامممت لمممامممحمممسمممامممن اممموا ن األ سمممهمممت فمممم األمممم ا  الممممممم امممبمممطمممت 

 بجلشاخوختً 

 تعزيز التجدد
عمم ع الممعمملمممممجء  ممم ممذ عممقممو  عمم ة  ءن امم ممجول السممعمم ا  الممحمم ا اممت 
الم خ ات ا ابط ما  اج ة طول العم  فم البشم  والمكمجئم مج  المحمامت 
األخ ه  وكجن المج  و مالؤ. ممامامممامن بمجسمامكمشمجع كمام مامت ممممج سمت 
الأاج    ج . على المساوه اله ائم  وبخجأت فم األممعمجء  امكمون 
الخالاج الهذعات المعوات مسؤولت عن الح جظ علمى بمطمج مت األممعمجء  
والام اه     ساج عج ة كل خمست ءاج   ع م ممج امحم ة اإلأمجبمت ءو 
الع وه  اكون الخالاج الهذعات هم م اجح إأالح ءي ام    ومما 
اممقمم   اإل سممجن بممجلممعممممم   امم ممخمم مم  الممقمم  ا  المماممهمم  اممت لمماممذ. الممخممالاممج 
الهذعات المعوات  ولذلك اسمامغم ق األمم  وقمامج ءطمول حمامى امامعمجفمى 
األمعجء  واااع ءحم  المممشمج كمامن بمجلمو قمتح إن ًالمخمالامج المهمذعمامت 
المعوات هم الحقول الم اهت لألمعجء والام اؤ ي إلى  امج ة المخمالامج 
الهذعات وهماا األ وات المممخماملم مت لمخمالامج األممعمجء المممامممجام ة  وممن 
اله ا  بجلذك  ءن وظا ت الخالاج المهمذعمامت المممعموامت ام مخم م  ء م مجء 
الشاخوخت  ممج اح  من ق  ة األمعجء على ا ما    ساج بمعم  حم وة 
الا    ً حن   ك  فم هذا ال وت ممن الم  اسمج   عملمى فمام  كمامع 

سمجعمت ءن امعم   وظمام مت المخمالامج المهمذعمامت  42امكن للأاج  لمم ة 
المعوات ال اات والا متً  قج  البمجحم مون بمعم  إخامجت الم مئم ان لأمامج  

سجعت  بمز المت المخمالامج المهمذعمامت المممعموامت واسمام مبمجامامج فمم  42م اً 
ءطبجق اسمام مبمج   ممممج اسمممح لمام  بمامحم ام  ممج إذا كمجن بمجسمامطمجعمت 

ً والمماممم mini-intestinesالمخممالاممج ءن اشممكمل ًاألمممعمجء الممممأممغمم ة 
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اسا ا  من م ل هذ. المعجلهمت همم ممهممموعمت مم امى السم طمجن 
الذان االقون العال  الكاماجئمم  والمذي غمجلمبمًج ممج امؤذي المخمالامج 
المممممعممواممت  كمممممج امممممكممن ءن امم ممامم  كممبممج  السممن الممذاممن اممعممج ممون مممن 
االلااجبج  المعوات ءو غا هج من االاط ابج  المعم امت المممعموامت 
المماممم امممممكممن ءن اممامملممع بممطممج ممت األمممعممجء  واممخممطممط الممبممجحمم ممون 
الساكشجع ال عجلامت المممحماممملمت لممم مل همذ. المعمالهمج   وامأمملمون 
ءااج إمكج ات اأ ا  الأاج  على المق  ا  الاه ا ات فم الخمالامج 

 الهذعات فم ء وات ءخ ه من األ سهت 
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اآللية الجزيئية الجديدة المساهمة في تشكل النقائل 
 السرطانية

 

ُ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 رخمم  لمامبم ء بمامشمكممامل و   هم امم    كم   المكمم مام  مممن 
األبحجة العلمات إلاهج  ط ائق ام ا اشكل هذ. ال مقمجئمل  ولمغمجامت 
وق  ق اب  ح َّ  البجح ون ءح  المسج ا  الباوكامامجئمامت الم مشمطمت 

  حمامة ام مظم  PDK1المشكلت لل قجئل الس طج امت وهمو المممسمج  
هذا المسج  ا كابًج معق ًا  ال َم الب وامام مج  امعمممل عملمى اسمامامل 
سممبممامملمماممن كمماممممماممجئممامماممن  األولح بمم ممجء الممبمماممو امم ممج  )ءحمم  المممممكممو مماممن 

(  B( والم مج ممح الم مامجممامن )الم مامامجممامن DNAال ئاسامن لمهم امئمت 
اا بط هذا المممعمقم  الم مال مم مما  مال مت بم وامام مج  ءخم ه لمامشمكمل 

والام بم و همج اسمجهم  فمم  (purisome)الب ات المسمجة باو ا و  
ا عال َعَش ة مسج ا  ءخ ه لب جء الباو ا ج   حاة ء ً فمم حمجل 
عمم   حأممول هممذا اال اممبممجط  اممامموقممع المممممسممج ا  فممم ممم مماممأممع 
الممطمم اممق وامماممحممول فممقممط لمماممشممكمماممل المم مماممجممماممن  اُممعمم ُّ عممممملمماممت إ مماممج  
الباو ا ج  عملات مساالكت للطجقت بشكل كمبمام   حمامة اعماممم   
إح ه ال  ااج  على ءن اخ ا  إ اج  الباو ا ج  ء  جء اشمكمل 
ال قجئل  اسجع  الخلات الم  ألت عن العاو األأل على البقمجء 
حمماممت  مممن  ممجحمماممت ءخمم ه  عممممم  الممبممجحمم ممون إلممى   اسممت ا لمماممت 
الوظا ات للمعق  ال ال م الب واا م ما الب واا ج  ال ال ت األخم ه 
المشكلت لب ات الباو ا و   حاة ءن ا مبمامط همذ. المبم مامت امممكمن ءن 
اشممكممل مسممج ًا رخمم  لممامم ممبمماممط اشممكممل هممذ. المم ممقممجئممل  وكممجن الممامم ع 
األكب  للبحة  هو  س  خ اطت للب وامام مج  المممخماملم مت المممشمكملمت 

للمعق  و  است ء وا هج فم ا ظا  عمل الخالامج السم طمج مامت  لمامحم ام  
(  وبمجلمامجلمم ممعم فمت سمبمب PDK1مسج ا  كل  م اج )م ل المسمج  

 اشكل ال قجئل الس طج ات لمحجولت ا باطاج    
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مسجهمت الأج ا  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 
ه  ومات خطا ة  هذ. الأج ا  مماات لمعظ  اله ا ا   لمكمن امطمو  
بمعمامامج ءسممجلمامب مماممعم  ة ممن ءهممل ممقمجومماممامج  وال امقممجو  بمعماماممج 
فمحممسمب بمل امحممول هممذ. الأممج ا  الممممممماماممت إلممى طممعمج  ممن خممالل 
عممممملمماممج  اسمماممقممالبممً  ءظممامم    مماممجئممج بممعمم  األبممحممجة ء ممً امممممكممن 
الاوأل لط ائق ه ا ة للقاجء على الالوة الذي اسبمبمً الأمج ا  
الحاوات فم الا بت والماج.  واسبب هذا الالوة اع ا  قم  ة المهم ا مام  
عمملممى مممقممجومممت هممذ. الأممج ا   وااممعممع مممن قمم  امم ممج عمملممى عممال  
االلااجبج  الام اسبباج  إَن مقجومت الأج ا  الحاوات مشكلت  هم امت  
وما جقمت   فام ُاا   الع جات الطبات بجلعو ة إلى الم ممن المذي كمج م  
فاً األمم ا  المُممعم امت اشمكمل السمبمب األول لملموفمامج  فمم المعمجلم   
حاة ل  اكن الأج ا  الحاوات ق  اكاش   بعم   وسمجهممم  بمعم  
الممج سج  المحم ام مت فمم المممهمجال  الأم مجعمامت والم  اعمامت بمامسم اما 
حمم وة مممقممجومممت الممهمم ا ممامم  لمملممأممج ا   حمماممة اُمم مماممج الأمماممن والممامم مم  
الغجلبات العظمى من الأج ا  الحاوات فم العجل   واقمو  المممأمج ما 
مملممت بمماممج امممممن المممممهممج ي المممممجئمماممت  بممجلمماممخمملممص مممن المم مم ممجاممج  المممممحممم 
المحلات  واقو  بع  المم ا عمامن فمم الموالامج  المممامحم ة األمم امكمامت 
بزاجفت الأج ا  الحاموامت إلمى غمذاء حماموا مجامام  لمحمممجامامامج و امج ة 
إ اجهاج   وا اج ع اج مخل جٍ  محم لًت بامذ. األ وامت  قمج  المبمجحم مون 
بم  اسمت ء بمعمت ء موات ممن هم ا مام  المامم بمت المامجبمعمت ألهم مجس ممخماملم ممت 
وال جمات عن ط اق اساقالب الب سملمامن فمقمط  وذلمك لمامس ممن ءهمل 
فا  كا ات ع   مقجومت بع  اله ا ا  للأمج ا  فمقمط  بمل المامغمذي 
علااج ءااًج  وه  البجح ون  الة مهموعمج  ممممام ة ممن المممو  مج  
اأبح  شطًت ع  مج َاساقملمب المهم ا مام  أمج  المبم مسملمامن  وال ام مشمط 
ع  مج اساالك السك   واا  ذلك بم مالة خمطموا  اما مبمعمامج المهم ا مام  
لاحوال م كب قجال إلى وهبت طمعمج   امقمو  المهم ا مام  بمزبمعمج  المهم ء 
الخط  السمم من الأج  الحاوي  وبع  ا ا ات السُّمات ااغذه عملمى 
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امظمامم  عملممى ءفم ا  المممهمممموعماممامن ءاممت امغممام ا  فممم ممؤشمم ا  
الخطو ة القلبات الوعجئات  وحأل ع  ه   المق ا   م مسمً ممن 
 قص الو ن بغ  ال ظم  عمن ممعم ل اسمامامالكمام  لملمبمام   
وخمملممص المم كمماممو  فمملمم  المممممشمم ع عمملممى المم  اسممت فممم هممجمممعممت 
سا  م إلى ء ً من غا  الا و ي اسابعج  المبمام  إذا كمجن 
ا خل فم حمات أحات  ًاعام  الحمات الغذائامت كمممج حم    
فممم هممذ. المم  اسممت عمملممى اسمماممبممعممج  الممممموا  المم سمممممت المممممشممبممعممت
)كممجلمم بمم ة( واالسمماممعممجاممت عمم مماممج بممجلمم سمم  المممممشممبممعممت األحممج اممت 
والممممماممعمم  ة )ممم ممل  امم  المم امماممون ءو األفمموكممج و(ً  واامماممع 
ال كاو  المش ع ءن ال  است اعماممم   عملمى مم اقمبمت سموامج  
عوامل الخطو ة القلبات الوعجئات م ل الكولسا ول وسك  الم   
والاغمط الم مموي  ولم  اُمالحمظ ءامت فم وق ممعم موامٍت فمم همذ. 
المعجمال  ع   األشمخمجص المذامن امام مجولمون عم  ًء كمبمام ًا ءو 
قلااًل من البا   وبمممج ءن المبمام  بمحم  ذاامً امحماموي عملمى 
ا كا  م ا ا من الكمولسمام ول  وامكمون ام كمام  الملمامبموبم وامامن 

( عمم مم  األشممخممجص المممممأممجبمماممن (LDLممم ممخمم مم  الممكمم ممجفممت 
  فاذ. ال  است اؤك  األبمحمجة السمجبمقمت 4بجلسك ي من ال مط 

وءن اسااالك البا  لم  امؤ م  بشمكمل ممعم موي عملمى سموامج  
الكولسا ول فم ال    وُاع ُّ ال كمامو  المممشم ع عملمى الم  اسمت 
ءن الممبممامم  اشممكممل مأمم  ًا لممبممعمم  الممبمم واممامم ممج  والممعمم ممجأمم  
الغذائات الا و ات للأحت العجمت والمامم اسمجعم  فمم ام مظمام  
الكج بوها  ا  وال س   وا ا  ك ا ًا فم أمحمت المعمامن والمقملمب 
واألوعمامت الم ممموامت وءكم مم  مممن ذلممك فممم أممحمت المحممممل عم مم  
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اسمماممخمم ا  الممخممالاممج المم ممبممجامماممت   ءظممامم     اسممت همم امم ة كممامم مماممت

لب واا ج  مساقبال  الغلواجما  المشجبات فمم بم مجء شمبمكمج  
ااأجل امن الخلات  امامشمجبمً المخمالامج الم مبمجامامت مما المخمالامج 
العأمبمامت عم م  المحماموان  حمامة اممماملمك المعم ام  ممن المخمالامج 
ال بجاامت بم وامام مج  مشمجبمامت لمممسمامقمبمال  المغملموامجممام  والمامم 
اسمجعم  فممم ام مجوب اإلشمج ا  الممعمأمبماممت ممن خملمامت عأمبماممت 

اله ء البجقم  ءه ه العلممجء امحموام ًا و ا مامًج لمبمعم  ء موات المهم ا مام  
لالسا ج ة من رلات احوال الأج  الحاوي لغذاء من قمبملمامج لمام مظمامع 
الا بت والمهج ي الممجئمامت المُمملمو مت  وبمجلمامجلمم إبمطمجء ا مامشمج  عممملمامت 
المقجومت ل ااج  ال امكن احوا  ه ا ام  المام بمت المامم امامغمذه بشمكمل 
طباعم على هذ. الأج ا   لكن امممكمن ءن ُاسمامعمممل ء موات طما معمت 

لمامسمامقملمب همذ. الأمج ا  ممن الموسمط المُمملموة بمامج   E. coliم ل 
الممقمم  ة عمملممى المم مممممو اعممامممممج ًا عمملممى  E. coliحمماممة امممممكممن إعممطممجء 

الب سلان  اقو  ه ا ا  الا بت بجساقمالب الأمج ا  المحماموامت بمطم امقمت 
فع جلت لكن بطائت  فال امكن لاج ءن ااعجمل ما الكماج  الكبا ة ممن 
هممذ. الأممج ا  الممُممملممو ممت قمم ب مأممج مما األ واممت وممم افممق الأمم ع 
الأحم  فكجن ال ب  من ءن اشمل ءيَّ مش وت ه  ست حاوات خطمًت 

  لاس اا عملات اساقالب هذ. الأج ا  عن ط اق اله ا ا 
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أكل البيض غير مرتبط بأي خطر قلبي أو وعائي لدى مرضى 
 السكري أو المهيئين لإلصابة به

 

ءسمام المامج   –فم   است ح ام مت  سمجهم  بمجحم مون ممن همجممعمت سمام  مم 
بزلقجء الاوء على ال أجئح الغمذائمامت المغمجمامت والمممام مجقامت حمول 

باات ءسبوعاًج ولممم ة  24اسااالك البا   وخلأوا إلى ءن ا جول 
عج  كجمل ل  اؤ   فم  اج ة عوامل الخطو ة القلمبمامت الموعمجئمامت عم م  

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

ءشمام   فمم الم  اسمت  3سجبق خلص لل اجئج   ساج ولكن خالل فا ة 
األولممى حممجفممظ المممممشممج كممون الممممماممطمموعممون عمملممى و  ممامم  سممواء الممذاممن  

بممامماممت ،ءسممبمموت  ءو الممذاممن امم ممجولمموا ءقممل مممن بممامماممامماممن  24امم ممجولمموا 
ءسبوعاًج فم  مظمجممام  المغمذائمم  ولم  ُامالحمظ ءامت فم وق بمممعمجممال  
الخطو ة القلبات الوعجئات الام ا  اح ام همج بم مامجامت األشمام  الم مال مت  
ومممن  مم  خامما األشممخممجص الممممماممطمموعممون  مم ممسممامم  لمم ممظممج  غممذائممم 

ءشمام  إامجفمامت  وكمج موا مسماممم امن بمام مجول  3إل قجص المو ن لممم ة 
ءشمام  ءخم ه بمحمامة كمج م  الممم ة  6الع     سً من البا  ولم ة 

اإلهمجلات س ت كجملت  ومن    ام  ماجبعت األشخجص المممامطموعمامن 
من قبل البجح ان القجئمان على ال  است ما ماجبعت  ظجما  الغمذائمم 
سواء بع   كبا  ءو قلال من البا   وفم كل مم احمل الم  اسمت  لم  
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ألخ ه  وبا مج ام مامقم  الم مبمجامج  لمهمامج  عأمبمم حمقمامقمم  فمز مامج 
(  GLRsاحاج  لب واا ج  مساقبال  المغملموامجممام  المممشمجبمامت )

للقاج  بوظجئع حاوات مام ت كجلا او  وال مو والم فمجت عمن  م مسمامج 
ا  األم ا  واإلأجبج  الحش ات  اقا ح بمجحم مون ممن همجممعمت 
مممج اممال مم  فممم   اسممت لممامم    ممممموذهممًج همم امم ًا فممم كممامم مماممت عمممممل الم 

GLRs  فممم الممخممالاممج المم ممبممجامماممت  فممقمم  وهمم  الممبممجحمم ممون مممن خممالل
عممممملممامم  عمملممى حممبمموب الممطمملمما عمم مم   ممبممج  األ ابممامم وبسمماممس ءن الم 

GLRs  اشكل قجع ة لشبكت ا ابجط معق ة امن الخالاج ال بجاامت
امعماممم  عملمى  GLRsال م  امت  وءظمام    مامجئمهمام  ءاامًج ءن المم 

مهموعت ءخ ه ممن المبم وامام مج  ام عمى بم وامام مج  المكمو  مامشمون 
إلى مواقا مخال ت وا ظا  عمملمامج  GLRsوذلك من ءهل  قل الم 

بممجلمماممعممجون ممما بمم واممامم ممج   GLRsامممممن كممل خمملمماممت  اممعمممممل الممم 
الممكممو  مماممشممون كأمممممجمممج  امم امم  بشممكممل حممذ  امم اكممامم  ءاممو ممج  
الكجلساو   والام اع  ب و هج ط فًج مام ًج امن ع   من مسمج ا  
اال اممبممجط الممخمملمموي فممم عمم   مممن الممبمم ممى امممممن الممخمملمماممت  امممممكممن 

ومسمامقمبمال   GLRsاالقا اح من خمالل  مقمجط المامشمجبمً بمامن المم 
الغلوامجممام  المحماموا مامت ءن همذ. المبم وامام مج  امعمو  قم امممًج لسملمع 

 GLRsمشا ك  إال ءن ه جك بع  االخاالفج  المام ت بان الم 

و ظا ااج فم الخالاج العأبات الحاوا ات  ومن هذ. االخمامالفمج   
ءن الغلوامجممام  همو الم مجقمل المعمأمبمم األكم م  شماموعمًج فمم  ممج  
البش   با مج لاس لً  و   ئاسم فم ال مبمج   وممن االخمامالفمج  
األخمم ه ءن مسمماممقممبممال  الممغمملممواممجمممامم  اممامموامما عمملممى السممطممح 
الخج هم فم الخمالامج المعمأمبمامت المحماموا مامت  بمام مممج اشمام  بمعم  

ااواا على ع   من الب مى امممن  GLRsالاهج ب إلى ءن الم 
الخالاج الم مبمجامامت مشمكملمت شمبمكمت ممعمقم ة ام مظم  ام اكمام  المكمجلسمامو  
واإلشج ا  ذا  العالقت  لق  وه  البمجحم مون ممن خمالل امهمج بمام  
على خالاج حبوب الطلا من  بج  األ ابا وبساس ءن بم وامام مج  

ممن مموقما  خم  امممن  GLRsالكو  اشون اعمل على  قل الم 
الخملمامت  بمحمامة اُمممك من عم  ًا ممن المحمهم ا  امممن المخملمامت ممن 
المحجفظت على ام اكمام  ممخماملم مت ممن ءامو مج  المكمجلسمامو   وهمكمذا 

حمامة  GLRsاؤ ي بم وامام مج  المكمو  مامشمون  و همج كمبمواٍب لملممم 
اممقممجع عمممممل همم اممئممج  المممممسمماممقممبممال    اممعمممممل عمملممى اشممغمماممل وات
كمجلأممممج   وذلمك اسمامهممجبمت لمملمظمم وع الممممامغمامم ة اممممن المخمملماممت  

اساخلص ف اق العمل وامقمام ح  ممموذهمًج لمالاأمجال  فمم المخمالامج 
الم ممبممجاممامت ال اشممجبمً ذاك المممموهممو  فممم المحممامموان  فمبممامم ممممج اسمماممخمم   
الخالاج العأبات الحاوا ات مساقبال  الغلواجما  إل ا ة اإلشمج ا  
من خلات ألخ ه  اعامم  الم مبمجامج  عملمى اسمام اامامهمامت االاأمجال  
امن الخلات الواح ة  ا ع   مامجئمج المعمممل الم مكم ة المامم امقمول إن 
الخالاج ال بجاات ال   ات اماممماما بمجسمامقماللمامت ال اماممماما بمامج المخمالامج 
الحاوا ات  فلكل خلات  مبمجامامت  مظمجممامج الممم مجعمم  واممماملمك الم مبمج  

ممممج اممماملممك المحمامموا مج  مممن  GLRsالم هم ي عمم   ءكمبم  ممن المم 
مسماممقممبمال  الممغملممواممجممامم   سماممسممجهم  المممم امم  ممن الممبمحممة فمم هممذا 
المهجل فم الحأول على اخابج ا  معَام ة لاشخمامص األمم ا  
وعو  الاغذات فم ال بج   وهمذا بم و . اسمجعم  فمم امممجن األممن 
الغذائم اح  اغط الاغا  الم جخم واإلهاج ا  الام اؤ   علمى 
الممممحمجأممامل الم ئممامسممت  هممذا  وقمم  امم  اإلعممالن عممن الممبمحممة عمملممى 
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مممهممممموعممت  (EFSA)اممعمماممبمم  همماممئممت سممالمممت األغممذاممت األو وبمماممت 
ً امج ة بمجلم محمل  غمام  ءن Neonicotinoidsمبام ا  ا فمج  ً

امحماموي    AGه جك مبا ًا حش امًج هم ام ًا مأم  معمًج فمم شم كمت بمجام 
ط ح كب ال  Butenolidesمن فئت  Flupyradifurone على 

فعجل ا  الحش ا  المجأت المخال ت  وامكن اساخ امً فم عم   
 من محجأال ال جكات  والخا وا   و بجاج  الكجكجو  والبن وهو

غا  اج  ب حل العسل حسب وأع الش كت الم اهت  للمامقمأمم 
عن اأ ا  المبا  اله ا  على  حل العسل  ءهم ام    اسمت بمحم مامت 

ف اق  اكج  ا شجا   من هجمعت فو اسبو   فم قسم    حولً من قبل
عل  الحاوان ال ج م  الذي ااا  ب  است الباولوهاج السلوكمامت لم محمل 
العسل والذي اساخ   مهموعت واسعت من الط ائق  بممج فمم ذلمك 
المماممحمملمماممال  السمملمموكمماممت وعمملمم  وظممجئممع األعاممجء السمملمموكمماممت وعمملمم  

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

اأ ا  ال لوبا ا ا و ون على سلوك  حل العسل ووه وا ءن الاأ مام  
السم م لاذا المبا  المهم ام  قمجبمل لملمقمامجس عملمى  محمل المعمسمل فمم 
اله عج  العجلات  حاة اؤ   على قم  ة ممهممموعمج  الم محمل عملمى 
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اإل  اك  و شمم    مماممجئممج الممبممحممة المماممم امموأمملمموا إلممامماممج فممم مممهمملممت 
Nature Reports     اُممبمماممن  مماممجئممج الممبممحممة ءن اممطممبمماممقممًج واحمم ًا

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  

بشممكممل أممحمماممح وحسممب اممعمملممامممممج  الشمم كممت   المم مملمموبممامم ا اممكممو ون
المممأم معمت  قمج  المبمجحم مون ءواًل بمجخممامبمج  اسمامهمجبمت الم محمل المذوقماممت 

امكمامامع   للسك   وفمم وقم  الحمق  ام   امعم ام  الم محمل إلهم اءا 
حجست الش   وفم الاو  الاجلم قج  العلمممجء بمجخمامبمج  ممج احمام مظ بمً 
ال حل لمج اعلمو. من قبل  لاامبمامن ءن المهم عمامامن األأمغم  حمهمممًج 
المساخ ماان فم الاه بت ل  اظا ا ءي اأ ا  اج   ولمكمن امطمبمامق 

ماك وغ ا  لمكمل  محملمت امؤ ي إلمى  4 2كمات ال لوبا ا ا ون البجلغت 
ا خ ج  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 ًا ام و امًج 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 

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