
…d�UD�«  UMO�Ëd��« WD�«u�  U�ËdOHK� w�«c�« ÂbN�«
فيروسي من تطوير بروتني من جامعة أريزونا علماء متكن
لهذا املمكن للفيروسات، ومن ذاتيًا يسبب هدمًا أن بإمكانه
عمل الفيروسات، كيفية حول معرفتنا من أن يزيد االكتشاف
األمراض ضد واحليوانات النباتات مقاومة زيادة وبالتالي
مؤلفة الكاملة اجلزيئات الفيروسية أن املعروف من الفيروسية.
متكن الباحث وقد بروتيني. مبعطف مغلفة نووية حموض من
البكتريوفاج، على خالل عملهم من عمله فان" وفريق "بينتلي
والذي البروتيني املعطف في البروتينات ألحد توصيف من
الفيروسية اجلزيئات جتميع هامًا في دورًا يلعب أنه يعتقد
متكنت البروتني. وقد ذلك من املعدلة النسخة وفي تصميم
إلنتاج البكتيرية اخلاليا بعض هندسة من الالحقة األبحاث
دمج في تنخدع الفيروسات أن  حيث  املعدلة. البروتينات
هذه فإن وبالتالي اإلصابة. عملية  خالل البروتينات هذه
التكاثر عمليات إلى اضطرابات في املدخلة تؤدي البروتينات
أن من بالرغم أي نسل له. الفيروس دون إنتاج موت مسببة
إال النبات، فيروسات على أجريت مشابهة سابقة أعماًال
ذو البنية والشكل ميلك يكن لم الفيروسات تلك من أن أيًا

فان وفريقه. بحث عليه ركز الذي العشرين وجهًا
CropBiotech July 11, 2008
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في تواجدها ممكنًا سيكون -والتي اجلديدة التقانة تعتمد
على مقبلة- سنوات وخلمس اآلن من األسنان جراحة عيادات
بني للتمييز شائع بشكل يستعمل الذي املطيافية قياس جهاز

كيميائية جزيئة كل بتعريف وذلك الكيميائية املختلفة، املواد
بسيط بشكل التسوس اجلهاز يحدد وحيدة. بصمة أنها على
الضرس على نقطي ضوئي ليف بتوجيه وذلك مؤلم وغير
امللكية الكلية أولية في دراسة أشارت سالمته. وقد للتأكد من
الضرس في كيميائية حتديد تغيرات إمكانية إلى لندن في
الليزرعليه. شعاع  تسليط لدى الضوء انتثار كيفية  بتحليل
املصاب عن السليم الضرس الباحثني متييز باستطاعة كان
على تعمل التي التسوس عن املسؤولة البكتيريا من خالل
يقول السليم. الضرس في عنه مختلف بشكل الضوء انتثار
تطوير على يعمل كان الذي دوني" "فرانسيس الدكتوراه طالب
مكان يجب حتديد "بداية أعاله: املذكورة الكلية في التقانة
وتبعًا املنطقة، معدنة وإعادة  أمثل  نقطي بشكل التسوس 
للحشوة". خطط يوجد حاجة ال وبالتالي يوجد فجوات ال لذلك
للمحاولة  - - مشرف املشروع فيستي" الدكتور "فريديريك
ينتقل أن  ومتنى األضــراس من عينات باستعمال  األكبر 
هي التجربة مفتاح أن اعتبر حيث البشر. عند قريبًا لعالجها
املصاب احلالي الكشف عن الضرس الوقت في يتم بساطتها.
.X أشعة باستعمال أو البصري بالتشخيص إما بالتسوس
يجب بالتسوس املصابة واملنطقة وقع! قد يكون الضرر لكن
ميكروبيولوجي وهو هوغ" "ستيفن الدكتور أكد ولكن ثقبها.
من أنه بفلوريدا  نيوكاستيل بجامعة األسنان طب في كلية
بدهن أو اخلاصة الفم بغسول الضرس إصــالح املمكن
باكرًا. السن تسوس مت تشخيص إذا الفلورايد الورنيش مع
اللذان والوقت الكلفة هو اآللة لتطوير هذه السلبي اجلانب إن
ثانية والذي يعتبر وقتًا طويًال  30 مدته مسح لعمل تأخذهما
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تام. بشكل هادئًا ليبقى مريض ألي
 ScienceDaily July 23, 2008

qO�M�« —U��_ W��d*« W�«—eK� W�uO(« W�UI��« ÀU��√
احملاصيل زراعــة أبحاث  مركز في الباحثون  استخدم
التمييز  في إلحراز تقدٍم احليوية الهند التقانة في (CPCRI)

ثمار  ذو طويل وأفريقي آسيوي Palmyrah (نخيل الـ نباتات بني
حيث املشتل. في املؤنثة عن البشري) املذكرة لالستهالك قابلة
ميلك صفاتًا مميزة النمو وال بطيء نباتًا معمرًا النخيل يعتبر
عادة بعد يكون والذي اإلزهار- حلني اجلنس حتديد متكن من

 Randomly Amplified الـ تقنية وباستخدام 15-12 سنة-.

الدنا  من أجزاء حتديد مت Polymorpghic DNAs (RAPDs)

اجلنس.  منفصلة Palmyrah الـ في اجلنس بتحديد مرتبطة 
 toddy ،اإلزهار حلوًا منذ بدء نسغًا Palmyrah يعطي نبات الـ
النظر واأللياف اخلشبية، بغض ُمَحلَّى)، ُمسِكٌر حاّر (شراب
اختالفات هنالك مؤنثة. ولكن أو النخيل مذكرة أشجار كون عن
كمية ينتج املؤنث أن النخيل يتوقع النوعية و أو اإلنتاجية في
خشبًا إعطائه إضافة إلى اإلزهار بدء منذ النسغ هذا من أكبر
املذكر، النخيل يعطيها التي تلك من أفضل وبنوعية أقسى
على احلصول يتم ذلك، إلى إضافة ثمنًا. أغلى فهو وبالتالي
غير اإلندوسبرم االقتصادية مثل منتجاته من العظمى الغالبية
األشجار من الدرنية والبادرات ،mesocarp الـ الناضج، لب
بشكل متييز النباتات املؤنثة الضروري من لذلك، فقط. املؤنثة

الزراعة. تطوير في مبكر
CropBiotech July 18, 2008
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الهيئة إلــى حــدى على كــٌل وهنغاريا  اليونان قدمت 
للذرة  للزراعة الرسمية املؤقت باملنع قرارًا (EC) األوروبية
احلماية في ذلك على فقرة معتمدين ،Mon81 وراثيًا املعدلة
لإلطالق  األوروبية الهيئة تعليمات من 23 املقطع في الواردة
.(EC/18/2001) إلى البيئة وراثيًا املعدلة للكائنات املتعمد
األوروبي الغذاء لسالمة األوروبية الهيئة طالبت ونتيجة لذلك
وراثيًا  املعدلة بالنباتات املختص العلمي  الفريق (EFSA)

الذرة تسويق بذور كان إذا فيما دليل أي في وجود بالتحقيق
والبيئة.  اإلنسان صحة على سلبية آثار إلى سيؤدي Mon81

الصلة ذات واملعلومات األوراق كل مع وصرح هذا الفريق

ال بأنه واليونان هنغاريا في املنظمتني من قبل أُرفقت التي
املخاوف تقديرات ُيبطل أن ُميكن جديد علمي  دليل يوجد
الدليل  EFSA بأن الـ وأضافت ،Mon81 الذرة من السابقة
اليونان قبل من املُقدمة املُرافعة يؤيد حاليًا ال املُتاح العلمي
األغلب  على تسبب لن Mon81 الذرة زراعة وأن وهنغاريا،

البيئة. على أو واحليوان اإلنسان خطرًا على صحة
CropBiotech July 18, 2008
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بلجيكا في الكاثوليكية  لويفن جامعة من علماء  متكن
(ESRF) من  السونكروتروني لإلشعاع األوروبية الكلية ومن
األولى. للمرة والتفاح وذلك األجاص عند هوائية إظهار ممرات
الثمار. لقد من لعينات طبقيًا تصويرًا املجموعة هذه أجرت
صور إنتاج من استطاعة عالية جتهيزات ذات مكن استخدام
امليليمتر  من 1/100 عن يقل ما دقتها إلى ثالثية األبعاد تصل
بني ما الضوئي للتمييز التباين من كمية كافية على وحتوي
على التفاح عند الهوائية ظهرت املمرات الفراغات واخلاليا.
عند املمرات هذه ظهرت بينما منتظمة، غير فجوات شكل 
البعض. موصولة ببعضها صغيرة شكل قنوات على األجاص
التنفس تتابع واألجاص التفاح ثمار بأن الصور هذه تؤكد
خلاليا األكسجني أدنى من حد توفير كما يجب بعد القطاف.
تصاب نضارتها وإال سوف على احملافظة أجل الثمرة من
نوعيتها. تردي مما يؤدي إلى اللون بنية داخلية ببقع الثمرة
مجهزة مبردة  غرف  في الثمار  حفظ  في السبب  هو  هذا
هذه متكن لألكسجني. دقيقة مستويات على بآليات للحفاظ
تساعد و القطاف بعد الثمار تلف لكيفية أدق فهم من النتائج
األجاص ثمار أن وهو أال يوميًا، املرء يالحظه ما على تفسير

التفاح. ثمار التخزين من للتلف أثناء عرضة أكثر
CropBiotech July 18, 2008
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تخبئ ولكن ماذا احملاصيل في العالم، أهم أحد الشعير
 López الباحث قام املستقبل؟ في للشعير املناخية التغيرات
جامعة Basque Country (UPV/EHU) بدراسة  من َََPerez



زيادة في معها  ستجلب املناخية التغيرات "إن  فيها: قال
عن زيادة التغيرات تنبئ وهذه الشعير. امللوحة لدى مقاومة
مستقبًال  ستزداد التربة ملوحة أن CO2 كما مستويات في
امللوحة في الزيادة إن التبخر". مستوى الرتفاع نتيجة
وتعرض الشعير، لنباتات املائية باحلالة اإلضرار إلى ستؤدي
عنصري في زيادة عن ينشأ الذي األيوني لالختالل تغذيتها
نقص وعن جهة،  من امللح)  (مكونات والكلور الصوديوم
جوهر ثانية. جهة من والنتروجني والكالسيوم البوتاسيوم
الكربوهيدرات من قليلة  كميات  سينتج  النبات  إن القول:
الباحث وجد وقد منوه. في نقصًا يعني وهذا والبروتينات،
فقدان  من تخفض  CO2 من  العالية  التراكيز أن   López

املسامات أن  حقيقة من والناشئ النبات، أوراق من  املاء
أدنى في ملائها النباتية فقدان األنسجة ويكون مغلقة تبقى
املائية  احلالة تعزز CO2 لـ العالية إن املستويات درجاته.
إيجابيًا تأثيرًا متلك  أنها كما بعيد، حد إلى الشعير لدى
من الرغم  وعلى  النبات. عند الضوئي التمثيل عملية  على 
 CO2 انتشار فإن مغلقة، مبسامه يحتفظ النبات أن حقيقة
وقد أعظميًا، يكون للورقة والداخلي اخلارجي بني السطح
حيث الشعير. لنبات التأكسدي اجلهد مستوى حدد أيضًا
هذا  من CO2 تخفف من التراكيز العالية الباحث أن الحظ
من  متكن CO2 في الزيادة أن الدراسة واستنتجت اجلهد.
امللوحة، شروط  املوضوعة حتت الشعير لنباتات أكبر منو
وفوق النبات، لدى االنتباج وحالة احلالة املائية حتسن حيث

التمثيل الضوئي. زيادة في كله تؤمن هذا
CropBiotech July 11, 2008
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ملنتجات اليومي االستهالك عالقة  للدهشة املثير من
احلمل وظهور أثناء النادر استهالكه مقابل اليومي الفستق
حتى دراسة أي نرها في ألننا لم األطفال لدى الربو عالمات
هذا عن لالبتعاد توصيات لوضع مبكرًا هذا ويعتبر اآلن.
تأكل أن للمرأة احلامل من الضروري  أنه غير  االستهالك،
أطعمة أخرى فإن لعدة صحيحًا هذا كان بشكل صحي. فإذا
احلامل استهالك يرفع أن ميكن يعتبر ضارًا. منه اإلكثار
جعل األجنة حساسة خطورة احلمل أثناء محسسة ألطعمة

وغير متناقضة املجال واألبحاث في هذا احملسسات، لبعض
4000 أٍم  على األملانية احلكومة أجرتها دراسة وفي حاسمة.
والفاكهة اخلضار من استهالكهن حول استبيان مبلء قمن
والفستق ومنتجاته، واحلليب والبيض والسمك الطازجة 
احلكومة ثم تابعت للحمل، األخيرة األشهر خالل ومنتجاته
وزنهم مع والربو التحسس وعالمات األمهات، حمية أطفال
وقد سنوات. الثماني عمر وحتى السنتني عند عمر سنويًا
لألمهات متكاملة بيانات على املطاف نهاية  في حصلوا
غذاء من تناوله ما مت بني ترابطًا الدراسة تظهر لم وأوالدهن.
إال ربو عالمات من الطفولة فترة في ظهر وما أثناء احلمل
الترابط هذا استمر منتجات الفستق وقد حالة استهالك في
بسيطًا أثرًا لذلك باإلضافة الباحثون  أبرز  احلمية.  برغم
صدور أزيز بخفض الفاكهة جتلَى اليومي من الستهالك األم
أثر أعاله أي املذكورة األخرى العوامل تظهر ولم أطفالهن
استقصاءات إجراء أهمية البيانات هذه تدعم الدراسة. على
بفهم مما يسمح والطفل البيئي لألم التعرض حول إضافية
ضد قاسية بحمية ينصح لم حني في الربو.  إمراضية
واجلنني. األم بتغذية ألنها تضر األمهات احملسسات ألغلب
لكونه العامة للتوصية استثناءًا  السوداني  الفستق يعتبر
يبدو وال تأقية، صدمة مع مترافقة له واحلساسية محسسًا
تفوقه شدة. وعلى الدراسات ميكن أن أخرى محسسات أن
عن الناجمة اآلثار كانت إذا فيما إزالة االرتباك املستقبلية
أطعمة حيث أن محددة ترتبط بأغذية احلمل خالل األم حمية
منوذج حمية من جزء األغذية هو أو استهالك بعض نوعية

بشكل عام. صحية منط حياة على مؤشرًا يكون
ScienceDaily July 15, 2008
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التأثيرات لتقييم الطبية فيينا كلية في بحث أجري
على واحلاوية فمويًا، القنب مستخلصات لتناول املسكنة
للغاية مثيرة النتيجة كانت وقد تتراهيدروكانابينول. مادة
املذكورة!. للمادة مسكنة تأثيرات أية وجود عدم تبني إذ
على  إمــا حصلن سليمة امــرأة   18 على البحث ُأجــري
مت ثم ومن عقاِر غفل، أو على القنب الفموي مستخلصات
الكهرباء. فتبني أو احلرارة عن الناجم األلم  عتبات تقييم
غائب شبه كان الفموي  القنب إعطاء بعد األلم  زوال أن



االمتصاص سوء أو القنب بجرعات مرتبطًا ذلك يكن ولم
فعاًال يكن القنب فمويًا لم إعطاء خالصة القول: إن املعوي.
عالج في مفيدًا  يكون  قد أنه إال احلادة  اآلالم في عالج

املزمنة. اآلالم
ScienceDaily June 25, 2008
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للتكنولوجيا  االسترالية Queensland جامعة استلمت 
على اإلطالق الوراثية التقانة املرخصالستخدام املكتب موافقة
احملورة ملقاومة املوز من عشر ساللة لسبعة واملراقب احملدود
الشاطئ على السالالت احملورة زراعة ستتم حيث األمراض.
من  ابتدءًا مساحة 1.4 هكتار Queensland على مدينة في
السالالت هذه  حتتوي  ،2010 نيسان  ولغاية  2008 متوز
من  والذي النيماتودا من املأخوذ Ced-4 املورث على احملورة
الدقيقة. األحياء من النباتات لهذه حماية يؤمن أن املتوقع
اخللوي املوت من  النبات خاليا مينع بروتينًا املورث يرمز
كما  املمرض. العامل لهجوم استجابًة (apoptosis) املبرمج
يستخدم  والذي  npt II املورث على املوز سالالت حتتوي
للمضاد مقاومة تصبح التي احملورة للنباتات انتخابيًا معلمًا
اإلطالق باملوافقة على القرار اتخاذ مت .Kanamycin احليوي
تقييم مخطط حول  مكثفة استشارات إجراء بعد  املراقب
املختصة. احلكومية واملكاتب  العامة مع وإدارتها املخاطر
في احملورة النباتات هذه استخدام عدم إلى اإلشارة وجتدر
إثبات إلى فقط التجربة وتهدف احليوان اإلنسان أو تغذية

األمراض. مقاومة في املورث دور
CropBiotech July 18, 2008
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بجامعة الطب كلية في أجريت حديثة دراســة وجدت
مرضى  لدى أن  Northwestern universityʼs Feinberg

ما وإذا السرطان انتشار إلى تشير ملفاوية السرطان عقد
مصنفة مراكز في أو املستشفيات في متت معاجلة هؤالء
حتديد بهدف العقد هذه دراسة فإن شاملة سرطان كمراكز
أن ُوجد فقد أشمل. ستكون سرطاناتهم انتشار درجة
بعد تنبؤيًا للمريض تشخيصًا تشكل العقد اللمفاوية خباثة

وإذا والبنكرياس. املعدة من السرطانية األنسجة استئصال
حتديد اخلاليا املدروس بغية اللمفاوية عدد العقد كان ما
مرضى لدى املــرض درجــة تصنيف فإن قليًال، اخلبيثة 
التشخيص من يغير السرطان قد يأتي غير صحيح، مما
جــدارة على التأثير جانب  إلــى املعاجلة، قــرارات ومــن 
واملؤلف الطبيب بيليموريا كارل يقول السريرية. االختبارات
”ميكن الطب: كلية  في املقيم  واجلراح للدراسة الرئيس
النتائج حتسني في العقد تقييم  في  االختالفات تسهم أن
الكبيرة واملستشفيات السرطان مراكز في األمد طويلة
اإلرشادات فإن للدراسة ووفقًا البنكرياس” سرطان ملرضى
على األقل  موضعية ملفاوية عقدة 15 تنصح بتقييم احلديثة 
أن أثبت الباحثون وقد والبنكرياس. املعدة سرطان من أجل
املصممة املستشفيات املستشفيات الكبيرة أو في املرضى
أو شاملة سرطان مراكز في أو للسرطان وطنية كمعاهد
ما غالبًا كانت وطنية، شاملة سرطانات شبكة من كجزء
باملقارنة  األقل على ملفاوية عقدة 15 بتقييم املراكز هذه تقوم
املستشفيات في للجراحة يخضعون الذين املرضى مع
صائبة لتقييم محاولة بكل القيام "يجب احمللية أو الصغيرة
الصحيح التشخيص من أجل للعقد اللمفاوية املثالي العدد

والبنكرياس. املعدة سرطان مرضى عند املرض ملرحلة
ScienceDaily July 23, 2008
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