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اكتشــف باحثــون فــي البرازيــل أن الفئــران التــي حصلــت علــى جرعــات مميتــة مــن ســم 
العقــرب قــد تماثلــت إلــى الشــفاء عنــد إعطاءهــا جرعــات مــن مضــادات التهــاب شــائعة 
مثل اإلندوميثاسين Indomethacin و السيليكوكسيب Celecoxib. وإن كان تأثير هذه 
األدويــة مماثــًال فــي جســم اإلنســان فقــد تكــون بدائــل أفضــل مــن مضــادات الســموم 

الحالية.

عــن طريــق فحــص عينــات مــن ريــش البطاريــق بوســاطة المجهــر اإللكترونــي، تمكــن  
باحثــون مــن تشــخيص خطافــات ونتــوءات صغيــرة تمنــح الريــش قــدرة جيــدة علــى طــرد 
المــاء والثلــج. وقــد قــام الباحثــون بمحــاكاة هــذا التصميــم باســتخدام أليــاف البوليآيمايــد 

polyimide لصناعة أغطية مضادة للثلج.

يــؤدي اســتبدال الهيدروجيــن بالديتيريــوم إلــى اســتجابة مختلفــة للمركبــات مــن قبــل 
أدمغــة النحــل مقارنــة بالمركــب األصلــي. وهــذا يدعــم بشــكل كبيــر النظريــة القائلــة بــأن 
ــن أن النظــرة  ــزة، فــي حي ــة هــي الســبب فــي رائحتهــا الممي ــة للجزيئ الحركــة االهتزازي

السائدة في الوقت الحالي هي أّن شكل الجزيئة هو الذي يحدد رائحتها المميزة.

تحــت  الصوديــوم)  (كلوريــد  الطعــام  ملــح  ســلوك  لمعرفــة  جاريــة  األبحــاث  تــزال  ال 
الضغوط المرتفعة التي تصل إلى 350 مليون باســكال، وقد اكتشــف العلماء مركبات 
غريبــة مثــل Na4Cl3، كمــا الحظــوا وجــود حالــة تأكســد (2 -) للكلوريــن، وتخالــف هــذه 

االكتشافات مبادئ الكيمياء الكالسيكية مثل مبدأ التكافؤ.

أثبتــت األبحــاث النظريــة منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي إمكانيــة وجــود مركبــات ذات 
شــكل هرمــي وتعــرف هــذه المركبــات بالبيراميدينــات Pyramidanes، إال أن تحضيــر هذه 
المركبــات فــي المختبــر لــم يتــم إال فــي الوقــت الحاضــر، حيــث تمكــن فريــق مــن العلمــاء 
مــن تحضيــر مركبــات تمتلــك قاعــدة مربعة مــن ذرات الكاربون، ترتبط مــع ذرات الجيرمانيوم 

أو القصدير أو الرصاص، وقد تكون هذه المركبات مفيدة في المجاالت الصناعية.

أدوية شائعة تساعد في معالجة سم العقرب القاتل

محاكاة تصميم ريش البطريق المقاوم للثلج

أدلة جديدة لصالح النظرية التذبذبية لحاسة الشم

الضغط المرتفع ينتج مركبات وحاالت أكسدة غريبة

تحضير مركبات ذات شكل هرمي ألول مّرة
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