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في بحث وراثي أول من نوعه، باحثون يوقفون أو يشغمون مورثات 
 (.الزيبرا)السمكة المخططة 

صمم باحثون من مركز مايوكمينيك وسيمة جديدة لتحديد وظيفة بروتين 

نجح فريق عمل الباحث ستيفان ايكر في .  اعتبارًا من الرمز الوراثي

إيقاف مورثات فردية لدى السمكة 

المخططة وراقبوا التطور الجنيني 

 .والشبابي

يمقي ىذا العمل الضوء عمى مسائل مرتبطة بالصحة كانتشار الخاليا  

السرطانية، وما الذي يجعل بعض األشخاص عرضة أكثر ألزمات 

وىناك عوامل معقدة .  قمبية، وماىي العوامل الوراثية في حالة اإلدمان

أكثر يمكن أن تدرس بيذه الطريقة كوراثة السموك، ومرونة وذاكرة 

ساعد البحث .   الخمية، والشدة النفسية، والتعمم والعوامل غير الوراثية

المنفذ في مركز مايوكمينك بدمج البيولوجيا والجينوم بشرح عالقات 

المورثة واليجرة -بينية معقدة مع الدنا وعمل المورثة وتعبير البروتين

موقعًا وراثيًا  053اختبرت الدراسة التعبير البروتيني وعمل .   الخموية

ويخطط الباحثون لكشف .  مورثة مرمزة لبروتين تقريباً  05333من بين 

عّرض الباحثون سمكة مخططة نصف شفافة .   موقعًا آخراً  0333

منعت .   وىي تنتقل داخل جينوم الخمية(  مورثات قافزة)لعوامل انتقالية 

العوامل االنتقالية خاليا السمكة المخططة من وسم البروتينات الطافرة 

سيل ىذا استقصاء مواقع جديدة كاممة، وأضاف .   ببروتين مفمور

 .مستوى معقدًا إضافيًا لمشروع الجينوم
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 مشاهدات بحثية: مورثة ذرة توفر المقاومة لعديد من األمراض 
اكتشف باحثون من جامعة والية كارولينا الشمالية مورثة نوعية في نبات الذرة 

نشر البحث من قبل .  تبدي تدخاًل في مقاومة ثالثة أمراض ورقية مختمفة 

باحثين في أمراض النبات وعموم المحاصيل عمى شكل ورقة عممية في مجمة 

(PNAS   .) توفر المورثة المكتشفة

غموتاثيون ـ :  GST)وىي من نوع 

مقاومًة ألمراض (  س ـ ترانسفيراز 

مرض لفحة األوراق :  ثالث ىي

الجنوبية وتبقع األوراق الرمادي 

ولفحة األوراق الشمالية وىو ثالوث مرضي يسبب مشكمة عمى نباتات الذرة في 

 .جميع أنحاء العالم

إن معرفة المزيد عن اآلليات التي تقف وراء صفاٍت معقدٍة مثل مقاومة "  

األمراض يمكن أن تساعد مربي النبات في إدخال الصفات األفضل لنباتات 

ىذا ما حممتو ورقة عممية منشورة بالتعاون مع الدكتور بيتر "   الذرة المستقبمية 

بالينت  كورتي باحث في أمراض النبات و الوراثة في وزارة الزراعة األمريكية ـ 

والذي يعمل أيضًا في قسمي (  USDAـ  ARS)  مركز البحوث الزراعية 

 .أمراض النبات وعموم المحاصيل في والية كارولينا الشمالية

صنفًا مختمفًا من الذرة ُجمعت  033وفييا انضم باحثون آخرون بيدف اختبار 

من جميع أنحاء العالم وبتباعد وراثي يشابو التباعد الوراثي الموجود بين 

 .اإلنسان وقرد الشامبانزي
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لقد مكن استخدام ىذه األصناف المتنوعة من الذرة الباحثين من تحديد 

الموقع الوراثي في الجينوم النباتي والمسؤول عن مقاومة ىذه األمراض 

 .الثالثة وبالتالي سمح في الوصول لألصناف األكثر مقاومة لممرض 

لقد اختبرنا أصناف الذرة لتحديد مقاومتيا "في المقالة   Balint-Kurtiيقول 

لألمراض الثالثة معًا ووجدنا أن مقاومة أحد األصناف لمرٍض واحٍد منيا 

وىنا توجو الباحثون ".   يوفر حظوظًا عاليًة في مقاومة المرضين اآلخرين

 .لمعرفة سبب حدوث ىذه المقاومة المتعددة

تدور أولى الفرضيات المقترحة لتفسير المقاومة حول امتالك أحد أصناف 

الذرة مورثات مقاومًة لمرٍض واحد وبالتالي فإن ىذا الصنف يمكن أن يمتمك 

بينما كانت الفرضية األخرى بأن المورثة .  مورثات مقاومة ألمراض أخرى

وتبين أن الفرضية الثانية ىي .   نفسيا توفر المقاومة تجاه ممرضاٍت عديدة

األقرب لمصحة وخاصة أنو لوحظ أنَّ ىذه المورثة النوعية المكتشفة والتي 

ىي جزء من عائمة مورثات الغموتاثيون ـ س ـ ترانسفيراز تشترك في تحقيق 

 .المقاومة لألمراض الثالثة معاً 

تمت ىذه الدراسة البحثية حول المورثة المسؤولة عن المقاومة من كون 

مرض لفحة األوراق الجنوبية يعتبر مشكمة متوسطة األىمية في جنوب 

شرق الواليات المتحدة ولكنو يمكن أن يكون مشكمة ىامة في شمال شرق 

كما أن انتشاره في األجواء الحارة .   آسيا وجنوب أوربا وأجزاء من أفريقيا

والرطبة من العالم يسبب بقعًا بنية صغيرة عمى األوراق يمكن أن تتطور 

كما يمكن أن تسبب .   لتصبح بقعًا أكبر ولتنتشر عمى كامل النبات

 .اإلصابات الشديدة فقدًا كبيرًا في غمة محصول الذرة

ScienceDaily (May 5, 2011)  

 
 سيء لمحشرات، جيد لممبيدات: ذيفان العقرب 

 

عالم السميات وبيولوجيا األعصاب في جامعة والية   Ke Dongدرس 

ميتشيغان تأثيرات زيفان العقرب عمى أمل إيجاد طرائق لحماية النبات من 

 .اآلفات

، J. Biological Chemأظيرت النتائج التي نشرت في العدد الحالي من 

لقد بينت بحوث سابقة .   “طرائق حديثة يعمل من خالليا الذيفان”بعنوان 

حيث يياجم الذيفان قنوات .   فائدة سم العقرب في تطوير مبيدات حشرية

أحد .   متعددة ومستقبالت تتحكم باألنظمة العضمية والعصبية لفرائسيا

األىداف الرئيسة لسموم العقرب مياجمة قناة الصوديوم المفعمة بكمون 

االستقطاب ، وىي عبارة عن بروتين يتواجد في خاليا األعصاب والعضالت 

 .ويستخدم من أجل التأثير الكيربائي السريع

ومن الممفت لمنظر أن بعض سموم العقارب تؤثر بشكل انتقائي في بعض 

وىدف ىذه الدراسة .   طرز قنوات الصوديوم، وال تؤثر في البعض اآلخر

حول سم العقرب ىو فيم ما الذي يجعل توكسينات محددة لمعقرب تؤثر في 

أقنية الصوديوم عند الحشرات، دون أن يكون ليا أي تأثير عمى مثيالتيا 

 .عند الثدييات

وقد تمكن الفريق 

من التعرف عمى 

بقيا أحماض أمينية 

في قنوات الصوديوم تجعل ىذه القنوات أكثر حساسية لزعاف عقرب 

في قناة الصوديوم sensor جسًا ميمًا كما اكتشف مُ .   الصحراء الفمسطيني

 .يمكن أن يؤثر في فعالية سم العقرب

يمكن أن يزودنا البحث في تأثير الزعاف عمى قناة الصوديوم، المفعمة بفرق 

الكمون االستقطابي، بمعمومات قيمة تفيد في تصميم مبيدات حشرية جديدة 

.  تعمل عن طريق االستيداف االنتقائي لقنوات الصوديوم عند الحشرات

تؤثر مجموعات عديدة من المبيدات الحشرية في قنوات الصوديوم، ولكن 

ولذلك يدرس .  تصبح الحشرات، مع مرور الوقت، مقاومة ليذه المبيدات

الباحثون حاليًا اآللية التي ُتطور فييا الحشرات ىذه المقاومة، وما ىي 

 .البدائل التي يمكن إيجادىا لمكافحة الحشرات المقاومة
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 األضداد تساعد في الوقاية من شبيه فيروس اإليدز لدى القردة
 (NIAID)تمكن عمماء في المركز القومي لمحساسية واألمراض المعديـة 

التابع لممعيد القومي لمصحة من خالل تطبيق تجربة عمـى القـردة مـن تحديـد 

لقاح يولد استجابة مناعيـة تقـي مـن اإلصـابة بمـرض يعـرف بـالعوز المناعـي 

الــــــذي يــــــسببو  -simian immunodeficiency virus (SIV) –القـــــردي 

، كما وجـدوا أن اسـتخدام (HIV)فيروس يصيب القردة مشابو لفيروس اإليدز 

ــ   SIVاألضــداد الناتجــة عــن التمنيــع يمكــن أن يمنــح وقايــة مــن اإلصــابة بالـ

بحيـث يمكـن اعتبــار ىــذا االكتــشاف خطــوة ىامــة نحــو فيــم آليــة عمـل المقــاح 

 .الفعال تجاه اإليدز

قــردًا، حيــث قــدموا لنــصفيم لقــاح  109لقــد طبــق العممــاء تجــربتيم عمــى 

وترك النصف الثاني كشاىد، ثم أعطى العمماء لكل قـرد مـا يزيـد عـن  SIVالـ

وذلك عن طريـق  SIVجرعة من واحد من النمطين الممرضين لمفيروس  10

لـوحظ بنتيجـة .  الحقن الشرجي بغية محاكاة الطريقة الجنـسية النتقـال المـرض

التجربــة، أن ىــذا النظــام لــم يحـــم مــن اإلصـــابة بأحــد نمطـــي الفــيروس لكنـــو 

لـــدى القـــردة الـــتي تمقـــت جرعـــات مـــن %    53خفـــض درجـــة اإلصـــابة بنـــسبة 

ولمعرفة آليـة عمـل المقـاح درس البـاحثون االسـتجابة المناعيـة .   النمط الثاني

وعـدد مــن العوامــل الجينيــة لـدى القـردة الــتي اســتفادت مــن المقــاح، فوجـدوا أن 

باإلضـــافة لنـــوع خـــاص مـــن خاليـــا الـــدم البيـــضاء  SIVاألضـــداد المقاومـــة لمــــ

كمـا .   ترتبطـان بـصورة وثيقـة مـع آليـة الوقايـة CD4+Tالمعروفة بالمساعدة 

أن القــــردة الــــتي تمتمــــك نــــسختين مــــن إحــــدى المورثــــات الكابحــــة لتــــضاعف 

الفيروس كانـت محميـة بـصورة أفـضل مـن تمـك الـتي لـدييا نـسخة واحـدة فقـط 

 .مما يدل عمى أن العامل الوراثي يمكن أن يسيم في الوقاية

قــــدمت ىــــذه الدراســــة دليــــاًل عمــــى أن األضــــداد تعتــــبر جــــزءًا ىامــــًا مــــن 

االســتجابة المناعيــة الالزمــة لمقاومــة العــدوى بفــيروس اإليــدز، حيــث قورنــت 

الـذي تـم تطبيقـو فـي  RV144نتائج ىذه المعالجة مع نتـائج اختبـار لقـاح الــ 

متطوع، وىو أول لقاح لإليدز يدرس ويختبر بالرغم مـن  16333تايمند عمى 

النتائج المتواضعة التي أعطاىا في قدرتو عمى الوقاية من المرض من خالل 

من ناحية أخرى، قدمت ىـذه الدراسـة %.  01تخفيضو لدرجة اإلصابة بنسبة 

نموذجـــًا حيوانيـــًا فريـــدًا فـــي ســـبيل فيـــم أفـــضل لألســـس المناعيـــة الـــتي ترافـــق 

الــتي يتبــع (  lentiviruses)اســتعمال المقاحــات ضــد الفيروســات مــن نــوع 

، األمــر الــذي سيــساعد مــستقباًل فــي تطويــر   SIVو HIVليــا الفيروســان 

 .لقاحات واعدة لمرض اإليدز

ScienceDaily (May 6, 2011)  

: دليل مباشر حول كيفية بقاء الخاليا البيضاء التائية في حالة التأهب

دراسة تبين كيفية تفعيل الخاليا التائية لمقاومة المرض دون إثارة 

 مستضدية

ىــي خاليــا دمويــة (  الخاليــا الــصفراء فــي الــصورة)إن الخاليــا التائيــة 

. بيضاء تقوم بدور الشرطي في الجياز المنـاعي وتتواجـد فـي حالـة سـكون

بالكشف عن دليل مباشر يثبت بأن البروتين   Wistarقام باحثون في معيد

ىو المسؤول عن حالة السكون في الخاليـا التائيـة وذلـك  Foxp1المسمى 

حتى يتم استدعاؤىا من قبـل 

األجـــــــزاء األخـــــــرى لمجيـــــــاز 

 .المناعي

قــــد تمكــــن ىــــذه النتائــــج 

البــاحثين مــن تفعيــل الخاليــا 

التائيــة لمقاومــة األمــراض كالــسرطان والــذي ال يمكــن كــشفو أو تميــيزه مــن 

في الفـئران يـؤدي إلـى  Foxp1ن تخريب البروتين .  قبل الجياز المناعي

 .تفعيل الخاليا التائية مما يسمح ليا بممارسة وظائفيا كشرطي

تنتج الخاليا التائية الناضجة في التوتة وتكون ىذه الخاليا التائيـة فـي 

يحتـاج تفعيميـا إلـى مستـضدات .   حالة سكون منتظرة األوامر لتقوم بدورىا

إال أن البــاحثين وجــدوا بــأن ىــذه الخاليــا تــصبح مفعمــة فــي حــال تخريــب 

Foxp1  وتستجيب لبروتينIL-7 دون الحاجة لالثارة المستضدية. 

ScienceDaily (May 7, 2011) 

 تضاعف الجينوم يشجع التأقمم السريع عند النباتات

 

عــن طريــق (  الجــو والتربــة)يتطــور تــأقمم النبــات مــع التغــيرات البيئيــة 

ولكن تبين أن بعضيا يحدث .  الطفرات التي تتراكم ببطء عمى مر السنين
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باستخدام تقنية التنسيل الموضعي والمعممات الجزيئية عزل وتحديد 

المورثة المسؤولة عن ىذه الظاىرة والتي سميت مورثة غياب 

والتي ترمز أنزيمًا ىامًا vanishing tassel2   (VT2  )الُشرَّابات 

من المعموم أن . في اصطناع األكسين وىو ىرمون نباتي ىام جداً 

األكسين ىام جدًا لتحديد مواقع االنقسام الخموي والخاليا التي ستكبر 

تخبر أماكن تواجد وتصنيع األكسين النبات . لتشكيل أعضاء جديدة

 .األكواز والُشرَّابات واألوراقبأماكن نمو األعضاء المختمفة مثل 

لفيــم  McSteemإن ىــذا المــشروع جــزء مــن مــشروع أكــبر تقــوده 

اكتــشفت .  دور األكــسين فــي نمــو األعــضاء واآلليــات الناظمــة إلنتاجــو

McSteem بعمل سابق مورثة أخرى تدعى 

sparse inflorescence1   spi 1 ذات دور بإنتـــــاج األكـــــسين .

تبين من خالل دراسـات جزيئيـة عمـى نبـات األربيدوبـسيس أن المورثيـن 

Spil  وVt2  ليما دوران مختمفان في إنتاج األكسين ولكن النبات الذي

إن عدم . يعوز كمييما ال ينتج كمية أكسين أقل منيا لو أنو فقد أحدىما

وجــود تــأثير أكــبر لفقــد المــورثين معــًا يــشير لممــرة األولــى لعمــل ىاتيــن 

 .المورثين معًا بمسار واحد

أظيرت الدراسة دور األكسين وكيفية إنتاجو وال تزال ىناك حاجة 

عام فما  133لدراسات معمقة والتي بالرغم من استمرارىا ألكثر من 

 . يزال دور األكسين بالنمو النباتي مبيماً 

ScienceDaily (Apr. 11, 2011)       

 

يعتقـــد أن تعـــدد .  بـــشكل فـــوري وببـــساطة عـــن طريـــق تـــضاعف المـــادة الوراثيـــة

جميـــــع )فـــــي النباتـــــات  polyploidy(  أو العـــــدد الـــــصبغي)الـــــصيغة الـــــصبغية 

. يـساعدىا فـي تحمـل التغـيرات البيئيـة(  الحيوانات تقريبًا ثنائية الـصيغة الـصبغية

لقــد اختَُبــرث تــأثير تــضاعف العــدد الــصبغي عمــى بعــض المحاصــيل النباتيــة مثــل 

أثبتــت التجــارب أن بقــاء .   الــذرة والبنــدورة، ولكــن دون التعــرض لمنباتــات البريــة

survival  النبات ذو األلف ورقـة

y a r r o w  A c h i l l e a  

borealis( ) البري سداسي العـدد

الـــصبغي أكـــبر بخمـــسة أضـــعاف 

ــــاعي . عــــن ذلــــك فــــي نظــــيره الرب

يعـــدل أحجـــام وأشـــكال  DNAأن محتـــوى الـــدنا (  األولـــى:   فـــسر ىـــذا بنظـــريتين

غـالق المـسام الـصغيرة عمـى سـطح الورقـة والثانيـة إن (  الخاليا، مما ينظم فتح وا 

إضـــــافة مجموعــــــات صــــــبغية تجعـــــل تـــــأثيرات المورثــــــات ذات األثــــــر الــــــضار 

deleterious  فــي النبــات مــشابية لتمــك الــتي تــسبب التميــف الكيــسيcystic 

fibrosis يقــول .   وأمــراض وراثيــة أخــرى عنــد البــشرRamsey  يجــب أن "أنــو

ينتبـــو العممـــاء أكـــثر لمعـــدد الـــصبغي كـــشكل مـــن أشـــكال التنـــوع الوراثـــي لحفـــظ 

 ".النباتات النادرة والميددة باالنقراض

ScienceDaily (May 4, 2011)  

 

 نبات ذرة غريب يؤمن معمومات حول كيفية انتاج النبات لمهرمونات

إنو نبات ذرة ال يستطيع أحد أن يحبو سوى عالم الوراثة ولكن استطاع باحثون 

في الواليات المتحدة إيجاد طريقة لمساعدة الباحثين   MUمن جامعة ميسوري 

ذات الشكل  Tasselsالمرغوبة لمُشرَّابات فعوضا عن المميزات . عمى محبتو

المروحي، يممك ىذا النبات ساقًا نحيفة وأكوازه إن وجدت فيي صغيرة، لحمية 

عالوة عمى ذلك، يبمغ طول ىذا .  وعصيرية ال يرغب أحد بوضع أسنانو فييا

تقول الباحثة . النبات عند النضوج الكامل حوالي متر واحد مع قميل من األوراق

Paula McSteen  من جامعةMU  ورئيسة فريق الدراسة أن المزارع يصف

ىذا النبات بالمرعب ولكن ما تراه الباحثة ىامًا في ىذا النبات أن المورثة 

استطاع الباحثون .  المسؤولة عن المظير الجيد مفقودة في ىذا النبات
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