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علوم وتكنولوجيا

بكتيريا لتحويل السكر إلى بنزين
هل يمكن أن تعمل
السيارات قريبًا بالوقود
الحيوي المنتج من
الغلوكوز؟ وهل تنجح
البكتيريا في ذلك؟
هشام حدانة

ي ـع ـم ــل بـ ــاح ـ ـثـ ــون م ـ ــن جــام ـع ـتــي
«بـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــو» و«ك ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــورنـ ـ ـي ـ ــا»
األميركيتني ،على تطوير طريقة
مستدامة لتحويل الـغـلــوكــوز إلــى ألكينات،
وه ــي مــن املــرك ـبــات الـعـضــويــة ال ــذي يتكون
منها البنزين .وقد تعتبر هذه خطوة كبيرة
إل ــى األم ـ ــام ف ــي إطـ ــار ال ـس ـبــاق ال ـعــاملــي على
تطوير الطاقة الخضراء والــوقــود الحيوي.
ونشرت نتائج هذه األبحاث أخيرًا في مجلة
.Nature Chemistry
وتـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــى مـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــات األل ـ ـ ـك ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــات أي ـ ـضـ ــا
بــاألولـيـفـيـنــات ،وه ــي ه ـيــدروكــربــونــات غير
مشبعة .وتـتـكــون ه ــذه الـجــزيـئــات مــن ذرات
ال ـك ــرب ــون وال ـه ـي ــدروج ــن ف ـق ــط ،وه ــي م ــواد
أســاسـيــة تــدخــل فــي مـكــونــات الـبـنــزيــن الــذي
ويستخدم
تستخدمه مـحــركــات ال ـس ـيــارات.
ً
هــذا الـنــوع مــن الـهـيــدروكــربــونــات أيــضــا في

العديد من املجاالت األخــرى ،مثل العمليات
ال ـص ـنــاع ـيــة ح ـيــث ي ـتــم اس ـت ـخــدام ـهــا ك ـمــواد
تـشـحـيــم أو ف ــي ص ـنــاعــة ال ـبــاس ـت ـيــك ،وهــي
م ــواد أول ـي ــة .ويـتــم حــالـيــا إن ـتــاج األلكينات
من خالل تكرير النفط الخام ،وبالتالي فهي
مشتقة من املوارد األحفورية.
وفي إطار السعي لتطوير طرق بديلة ،اقترح
فــريــق مــن الباحثني بـقـيــادة Zhen Q. Wang
و  ،Chang Michelle C.Yط ــري ـق ــة إلن ـت ــاج
األلكينات الحيوية ،وذلك باستغالل القدرات
ال ـتــرك ـي ـب ـيــة ل ـل ـب ـك ـت ـيــريــا .وت ـع ـت ـبــر األن ـظ ـمــة
الحية ّ
فعالة بشكل خاص في تحويل موارد
الكربون إلــى جزيئات مختلفة أخــرى .ويتم
اس ـت ـخــدام ه ــذه امل ـصــانــع الـهــائـلــة للتخليق
الـكـيـمـيــائــي ،أكـثــر فــأكـثــر إلن ـتــاج الـعــديــد من
املركبات والجزيئات التي تجد تطبيقاتها
فــي م ـجــاالت مـتـنــوعــة لـلـغــايــة .حـيــث جعلت
البكتيريا من املمكن بالفعل إنتاج بوليمرات
قابلة للتحلل الحيوي ،ويمكن استخدامها
ف ــي تـغـلـيــف امل ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة أو ف ــي امل ـجــال
ال ـط ـبــي  -ع ـلــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال خ ـي ــوط ال ـغــرز
الجراحية.
وفي هذا السياق ،وفر الباحثون الغلوكوز،
وه ــو ن ــوع مــن الـسـكــر ،لبكتيريا اإلشريكية
القولونية ،املعدلة وراثيًا مسبقًا لتتمكن من
إنتاج أربعة إنزيمات محددة .وتمتلك هذه
اإلنزيمات القدرة على تحويل الغلوكوز إلى
أحماض دهنية هيدروكسيلية ،تمثل نوعا

هل ينجح تضافر الهندسة البيولوجية والكيميائية في توفير صناعة مستدامة؟)(Getty

عـضــويــا م ـح ــددا .وت ـقــوم الـبـكـتـيــريــا بــإنـتــاج
األحـمــاض الدهنية من خــال تغذيتها على
ال ـغ ـلــوكــوز .وم ــن ه ــذه الـعـمـلـيــة ،يستخلص
ال ـب ــاح ـث ــون األل ـك ـي ـن ــات ب ـف ـضــل سـلـسـلــة مــن
التفاعالت الكيميائية .وتجمع هذه الطريقة
املبتكرة بــن تقنيات الهندسة البيولوجية

صناعات مستقبلية

والكيميائية .وتهدف العملية إلى استعمال
الـ ـغـ ـل ــوك ــوز امل ـن ـت ــج فـ ــي األص ـ ـ ــل عـ ــن طــريــق
ال ـن ـبــاتــات ،مــن خ ــال الـتـمـثـيــل الـضــوئــي من
طــرف البكتيريا .وعـلــى عكس الـنـفــط ،الــذي
ّ
يمثل م ــوردًا أحـفــوريــا ،ف ــإن الـغـلــوكــوز يمثل
بالتالي موردًا متجددًا وحيويًا.

عالم االبتكار

الذكاء االصطناعي يكشف ما في الخاليا
ي ـط ـم ــح الـ ـب ــاحـ ـث ــون فـ ــي مـ ـج ــال ال ــذك ــاء
االصطناعي إلــى اسـتـغــال خــوارزمـيــات
التعلم اآللي في مجال البيولوجيا ،حيث
ن ـج ـحــت ش ــرك ــة «دي ـ ــب م ــاي ـن ــد» الـتــابـعــة
لـ ـ «غ ــوغ ــل» فــي تـطــويــر ن ـظــام ذك ــي قــادر
على التنبؤ بشكل البروتينات ً
بناء على
تكوينها فـقــط ،وم ــن املـتــوقــع أن يساهم
هــذا االبتكار في تحسني العلوم الطبية
الحيوية بشكل كبير ،والسماح لألطباء
وال ـب ــاح ـث ــن ب ـت ـطــويــر ع ــاج ــات جــديــدة
بشكل أسرع .وفي إنجاز جديد هو األول
من نوعه ،توصل باحثون في كلية الطب
بـجــامـعــة كــالـيـفـ ّـورنـيــا س ــان ديـيـغــو إلــى
تقنية يعتقدون أنها قد تمثل قفزة كبيرة
إلى األمام في فهم الخاليا البشرية ،وذلك
مــن خ ــال اكـتـشــاف مـكــونــات جــديــدة في
الـخــايــا ،عــن طــريــق الجمع بــن تقنيات
الـفـحــص املـجـهــري والـكـيـمـيــاء الحيوية
والـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي .وح ـس ــب نـتــائــج
الدراسة التي نشرت في دورية «نيتشر»
العلمية ،نجحت التقنية التي تحمل اسم
 MuSICف ــي ال ـك ـشــف ع ـمــا ي ـقــرب م ــن 70
مكونًا موجودًا في خلية الكلى البشرية،
نصفها لم تسبق رؤيته من قبل .واكتشف

قفاز ذكي إلجراء اختبار «الزرق»
َّ
يعتبر مــرض ال ــز َرق (الغلوكوما) ،من بني األمــراض التي تنشأ عن ارتفاع الضغط
بالعني ،فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة العصب البصري .وإذا لم يعالج املرض،
وي ّ
يحدث تلف كلي في العصب البصري وبذلك تفقد العني قدرتها على اإلبصارُ .
عد
َّ
الز َرق من األسباب الرئيسية لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا السياق ،يعمل الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية على تطوير جهاز
َّ
على قياس ضغط العني وإج ــراء اختبار ال ــز َرق فــي املـنــزل دون
يساعد األشـخــاص
ُ
ألــم ،إذ تعتبر املراقبة املنتظمة لضغط العني من بني الوسائل املهمة التي تساعد
األطباء على تحديد خطط وأهداف العالج على املدى الطويل .وأطلق الباحثون اسم
 ،HOPESاختصارًا لجملة ( ،)Home eye Pressure E-skin Sensorعلى الجهاز الذي
يأتي في شكل قفاز قابل لالرتداء .ويتميز باحتوائه على مجموعة من املستشعرات
املنزل بطريقة غير مؤملة ومنخفضة التكلفة.
القادرة على قياس ضغط العني في ُ
وللقيام بهذه العملية ،يكفي أن يقوم املستخدم بارتداء القفاز وإنشاء ملف تعريف
لــه فــي تطبيق مـتــوافــق مــع الـجـهــاز .ويـقــوم بعد ذلــك بــوضــع طــرف مــن الـقـفــاز على
الديناميكي لعني املستخدم بدقة أقل من
الجفن ،ليتم استقبال معلومات الضغط
ُ
ميلي ثانية .وتتم بعدها معالجة اإلش ــارات امللتقطة بواسطة خوارزميات التعلم
التالية ،تقوم شريحة
اآللي
لقياس ضغط العني بشكل مستمر ودقيق .وفي املرحلة ُ
ُ
بـلــوتــوث املــدمـجــة فــي الـجـهــاز بــإرســال الـبـيــانــات إلــى األج ـهــزة املـقـتــرنــة .كما يمكن
ّ
ويزود التطبيق
ُتحميلها على السحابة ليتمكن األطباء من الوصول إليها عن ُبعد،
املستخدمني بسجل قياس سهل القراءة وروابط مباشرة ألنظمة الرعاية الصحية،
مما يسمح لهم بطلب املساعدة الطبية للحد من األعراض املستقبلية.
ويخطط الفريق الباحث للتعاون مع األطباء في مستشفى الجامعة الوطنية لجمع
وتـحـلـيــل ب ـ ُيــانــات ضـغــط ال ـعــن لـلـمــرضــى ،ب ـهــدف تــدريــب الـتـطـبـيــق عـلــى اكـتـشــاف
َّ
العالمات املبكرة ملرض الز َرق.

الباحثون مركبا جديدا من البروتينات
الـتــي تــربــط الحمض ال ـنــووي الــريـبــوزي
( .)RNAويرى الفريق الباحث أن تقنيات
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي سـتـمـكــن م ــن رســم
خريطة للخلية مباشرة من صور املجهر
الخلوي ،إذ قاموا بتدريب منصة MuSIC
ع ـل ــى عـ ــرض ج ـم ـيــع ال ـب ـي ــان ــات وإن ـش ــاء
نماذج أولية.

بتقنية الهولوغراف

كاميرا ذكية ترى عبر الحواجز
يعمل باحثون في جامعة «نورث وسترن» األميركية على تطوير كاميرا قادرة على الرؤية عبر
الـحــواجــز ،بما فــي ذلــك جسم اإلنـســان ،إذ تعتمد على تقنية تسمى «الـطــول املــوجــي التركيبي
الهولوغرافي» ،وهي تقنية تتيح للكاميرا تشتيت الضوء بشكل غير مباشر على األشياء املخفية،
استقبال األشعة وإنشاء صورة باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي.
لتتم بعد ذلك إعادة
ّ
وأشار الفريق الباحث إلى أنه يمكن استخدام الكاميرا للرؤية من خالل الجلد ،ورؤية حتى أصغر
الشعيرات الدموية ،كما يمكن االعتماد عليها في تصوير األشياء سريعة الحركة ،مثل القلب
النابض أو السيارات املسرعة حول زاوية الشارع .ويتوقع الباحثون طرح الكاميرا في األسواق
خالل العقد الحالي ،على أن يتم استخدامها بشكل رئيسي في املجال الطبي وفي أنظمة التفتيش
واملراقبة املوجودة في املؤسسات واملباني الحساسة ،مثل املطارات واملوانئ.

جديد
زجاج فائق الصالبة
تمكن باحثون فــي جامعة «جــي لني»
ال ـص ـي ـن ـيــة م ــن ت ـط ــوي ــر زجـ ـ ــاج شــديــد
الـ ـص ــاب ــة ،مـ ــن خ ـ ــال ت ـج ـم ـيــع كـ ــرات
م ــن ال ـك ــرب ــون ف ــي مـكـبــس ض ــاغ ــط ،ثم
تعريضها إلى درجــات حــرارة وضغط
شديدين .وتميزت العينة التي أنتجت
بدرجة صالبة عالية بلغت حوالي 102
غيغا باسكال ،ما يجعلها من أصلب
أنواع الزجاج الذي أنتج إلى اآلن.
وأوضــح الباحثون في دراستهم التي

ُ
ن ـشــرت نتائجها فــي مجلة «نيتشر»
ّ
الـعـلـمـيــة ،أن تـصـنـيــع مـ ــادة كــربــونـيــة
غير متبلورة مع روابط ثالثية األبعاد
ك ـ ــان ه ــدف ــا ص ـع ــب امل ـ ـنـ ــال ،وت ـم ـك ـنــوا
م ــن ال ــوص ــول إل ــى ه ــذه الـنـتـيـجــة بعد
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى مـ ـ ــادة «بــوكـمـيـنـسـتــر
ف ــول ـي ــري ــن» ،وه ــي ش ـكــل م ــن ال ـكــربــون
ي ـت ـكــون م ــن  60ذرة مــرت ـبــة ف ــي هيكل
م ـج ــوف ي ـش ـبــه كـ ــرة الـ ـق ــدم .وفـ ــي هــذا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ي ـ ـقـ ــول ي ـ ـن ـ ـغـ ــاوي ف ـ ـ ــاي ،مــن
معهد «كارنيغي» للعلوم بواشنطن:
«صـ ـ ـن ـ ــع زجـ ـ ـ ـ ــاج بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـخ ـص ــائ ــص
املتفوقة سيفتح الباب أمــام صناعات
أخ ــرى ،نظرًا ألنــه يتميز بأعلى نسبة
توصيل حــراري مقارنة بجميع أنواع
الزجاج املعروفة» .ومن املرتقب أن يتم
اسـتـعـمــال ه ــذا ال ـنــوع مــن الــزجــاج في
العديد من التطبيقات الصناعية ،وفي
بناء منازل مقاومة للكوارث الطبيعية،
ك ـم ــا ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي تـصـنـيــع
شاشات مقاومة للصدمات.

تصميم كاميرا أصغر
من حبة أرز
يمكن أن تـحــدث الـكــامـيــرات املصغرة
ث ـ ـ ــورة فـ ــي الـ ـط ــب مـ ــن خـ ـ ــال تـسـهـيــل
رؤي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ــا ب ـ ــداخ ـ ــل ج ـ ـسـ ــم اإلن ـ ـس ـ ــان
لألطباء .وتحقيقًا لهذه الغاية ،تمكن
بــاحـثــون فــي جــامـعـتــي «بــريـنـسـتــون»
و«واشنطن» ُمن إنشاء كاميرا بحجم
ح ـب ــة األرز .ون ـ ـشـ ــرت ال ـت ـفــاص ـيــل فــي
مجلة .Nature Communications
وابتكر الباحثون سطحًا خارقًا يلتقط
الضوء باستخدام  1.6مليون هوائي
ّ
نــانــو ب ـصــري ،لـيـكــون لـكــل منها شكل
هندسي فريد من نوعه لتشكيل واجهة
املـ ــوجـ ــة الـ ـض ــوئـ ـي ــة ب ـش ـك ــل ص ـح ـيــح.
ويـتـطـلــب تـصـمـيــم ال ــواج ـه ــة الـفــوقـيــة
عـمـلـيــات مـحــاكــاة مـعـقــدة ،بــاسـتـخــدام
«كـمـيــات هائلة مــن الــذاكــرة والــوقــت»،
الختبار العديد من الخيارات املختلفة
لـلـهــوائـيــات ال ـنــانــويــة .بــاإلضــافــة إلــى
ع ـم ـل ـيــات املـ ـح ــاك ــاة ،أن ـش ــأ ال ـبــاح ـثــون
خوارزمية الفك الخاصة بها من أجل
إعـ ــادة ب ـنــاء ال ـص ــورة الـنــاتـجــة بشكل
صـحـيــح .وت ــم تصنيع كــامـيــرا بسمك
 0.5م ـ ــم ،قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى الـ ـتـ ـق ــاط ص ــور

بجودة مماثلة للكاميرا التقليدية في
ّ
حــن أن ـهــا أصـغــر حـجـمــا بـمـقــدار 550
ألف مــرة .وليست هي الكاميرا األولى
امل ـص ـم ـمــة ب ـه ــذه ال ـت ـق ـن ـيــة ،ل ـكــن كــانــت
النتائج السابقة أقل جودة بكثير.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــل ح ـج ــم أدوات
الـتـنـظـيــر الــداخ ـلــي ،اق ـتــرح الـبــاحـثــون
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام نـ ـف ــس ال ـت ـق ـن ـي ــة ل ـت ـحــويــل
األس ـ ـ ـطـ ـ ــح إلـ ـ ـ ــى أج ـ ـ ـهـ ـ ــزة اسـ ـتـ ـشـ ـع ــار.
وسيؤدي هــذا ،على سبيل املثال ،إلى
تحويل الغطاء الخلفي للهاتف الذكي
إلــى كاميرا عمالقة وبالتالي القضاء
على كاميرا الصور التقليدية.

التعلم العميق الكتشاف الهجمات السيبرانية
أحمد ماء العينين

يعمل بــاحـثــون فــي جــامـعــة «امل ـلــك عـبــد الله
للعلوم والتقنية» على تطوير طرق جديدة
الكتشاف الهجمات السيبرانية باالعتماد
على تقنيات التعلم العميق ،حيث لــم تعد
ال ـح ـل ــول األم ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة م ـث ــل ج ـ ــدران
الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات قادرة
على حماية هذه األنظمة املعقدة.
وح ـ ـسـ ــب نـ ـت ــائ ــج ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــرت
فــي دوريـ ــة  Cluster Computingالعلمية،
أثـبــت الـتـعـلــم الـعـمـيــق أن ــه أكـثــر م ـهــارة في
التعرف على األنماط املعقدة من الهجمات

الـسـيـبــرانـيــة ،حـيــث بـلـغــت نـجــاعـتــه ،%97
فــي حــن نجحت الـخــوارزمـيــات التقليدية
ف ــي اك ـت ـشــاف ال ـه ـج ـمــات بـنـسـبــة ل ــم تـتـعـ َّـد
 .%80وخ ــال عـمـلـيــة تـطــويــر ال ـن ـظــام ،قــام
الـفــريــق الـبــاحــث بـتــدريــب واخـتـبــار خمسة
نماذج مختلفة للتعلم العميق ،باستخدام
بيانات عامة ألنواع مختلفة من الهجمات
على أنظمة الطاقة وخطوط أنابيب الغاز،
ي ــوف ــره ــا م ــرك ــز ح ـم ــاي ــة ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
الحيوية التابع لجامعة والية ميسيسيبي
األميركية.
وشرعت بعض الشركات الرائدة باالعتماد
عـ ـل ــى ت ـق ـن ـي ــات ذك ـ ـيـ ــة مل ــواجـ ـه ــة امل ـخ ــاط ــر

السيبرانية ،إذ قــام الـبــاحـثــون فــي منظمة
«سـ ـ ـي ـ ــرن» ب ـت ـط ــوي ــر أن ـظ ـم ــة ت ـع ـت ـمــد عـلــى
ت ـق ـن ـيــات ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،الك ـت ـشــاف
الـ ـفـ ـي ــروس ــات وال ـت ـن ـب ــؤ ب ــال ـه ـج ـم ــات .كـمــا
تعاونت «مايكروسوفت» مع معهد «بيرال»
لـلـعـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا الس ـت ـخــدام شبكة
تــولـيــديــة تنافسية ( )GANتـقــوم بتدريب
بــرنــامــج ع ـلــى إن ـش ــاء أش ـك ــال مـخـتـلـفــة من
الـبــرمـجـيــات ال ـض ــارة ال ـتــي تـتـخـطــى نـظــام
كشف التسلل ( ،)IDSوبـمــرور الزمن تقوم
الشبكة بتطوير أساليبها ،مما يجعل نظام
الحماية يتعلم أساليب االختراق الجديدة
ويصبح أذكى مع الوقت.

