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 علم الوراثة في فيروس كورونا يكشف عن رحالته العالمية
 SARS-CoV-2تساعد الطفرات العشوائية  يةج نةيةاةوم الة ة ةر 

 )كةةورواةةا    COVID-19الةةحةةا ةةىةةيةة  عةةاةةو تةةتةةحةة  ااةةتةة ةةا  وااةةتةةشةةار

-SARSوالةة ةةر  الةةبب يستةةحةةحةةنو تةةكةةشةةس الةةنةةيةةاةةو ةةات الةةفةةيةةروسةةيةة  

COV-2   ع  طري ها  و  العالم   يث تشةيةر الةعة  ةات الةدائةرية
ال ونودة عاو الخريط  إلو  ةنةم اابةاحةات يةج  ةاةاطة   ةخةتةاةفة  
وتشةةيةةر الةةخةةطةةوط الةة ةةاةةواةة  إلةةو السةة لةة  الةةتةةج ااةةتةةشةةرت إلةةو تةةاةة  

ةةة ةةةعةةةت يةةةج  شةةةحةةةاط  51الةةة ةةةاةةةاطةةة و تيةةةم الةةةخةةةريةةةطةةة  حةةةيةةةااةةةات ن 
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box,© Open Street Map   اةب عةدة سةاةوات  ريةش ريةتةشةارد 
سةويسةرا  وز ة    -ايهر  عالم األ ياء التطورب يج نا ع  حازلفةج 

ح راقح  التغيترات يج التركيش الوراىج لألافاوازا ل عري   ةا إبا كةااةت 
الحيااات ستساعد العا اء عاو حااء ل ا ات أكىر يعالية  لةهةا   ةيةث 
طةةوتروا وانةةهةة  عةةاةةو اااةةتةةراةةت د ةةنةةت أ ةةدث حةةيةةااةةات الةةتةةسةةاةةسةة  

 الفيروسج وقا وا حت اي  هب  الحياااتو 
ا شرت الاتائج يج  تبفح ويشو وي و  ريةتةشةارد اةيةهةرف ّىةم يةكتةراةا  
ل ابا ا وم ي ط  ح راقح  التغيتر يج التركيش الوراىج لألافاواةزا  لة ةابا 

 “وال تكو  ال راقح  أييًا لفيروسات أخرى
ويييس ايةهةرف ّ قةام الةفةرية  حةحةاةاء  ةاةبة   ة ةاىةاة  لةرسةم  ةخةطةط 

وأطةةةةاةةةة  اسةةةة ةةةةًا لةةةةاةةةة ةةةةوقةةةة  هةةةةوف  Ebolaو MERSااةةةةتةةةة ةةةةا  

NextStrain.org  ىم قا وا حتكييفها لتتح  التركيةش الةوراىةج لة
SARS-CoV-2  أىااء ااتشار  يج ن ي  أا اء الةعةالةم ورسةم

الس الت الفيروسي  عةاةو خةرائةط الةعةالةم لة ةشةاهةدتةهةا  وربةد 
وقت ااتشارها الفعاج ت ريحًا   يث يات   الةفةيةرون  ة  الةاة ةاط 

 الساخا  الرئيس  يج البي  إلو حادا  أخرىو
عة اةا  (The Scientist)لة ةنةاة  الةعةال ةم  Neher هاا يةتة ةدث

-SARS ةةو  ااةةتةة ةةا    NextStrain.org اكةةتةةشةةفةةن  ةةوقةة 

CoV-2و 

كةةيةةس يسةةاعةةد  تسةةاةةسةة  الةةنةةيةةاةةوم الةةفةةيةةروسةةج  ةة  الةة ةةسةة ةةات 
ال أخوبة  ة  الة ةريةو الة ةبةاحةية  عةاةو حةاةاء شةنةرة عةائةاةية  

 لافيرون 
ت ي  ييروسات الةكةورواةا إلةو تةغةيةيةر نةيةاةو ةهةا  وهةج تةتة ةوتر 
ح عتد   رتف  إلةو  ةدم  ةاو تسة ةح لةاةا هةب  الةطةفةرات حةتةنة ةية  
الةفةيةةروسةات يةة ة  يةيةروسةةات أكةىةةر ارتةةحةاطةًا ويةيةروسةةات أقةة  
ارتحاًطاو إ  ن ي  التساس ت ال ونودة يةج الة ةوقة   ةتةشةاحةهة  
لاغاي  ألاها كاات  رتحةطة  ارتةحةاطةًا وىةية ةًاو  ة   ةرور الةوقةت  
تةةاةةتةة ةةط األاسةةاش الةةداخةةاةة  يةةج هةةب  الشةةنةةرة طةةفةةرات  سةةتةة ةةاةة   
لتسحتش تفشيًا لا ر  يةج أنةزاء  ةخةتةاةفة   ة  الةعةالةمو ية ةكةاة  
تن ي  هب  التساسة ت  ةعةًا حةتة ةاةية  الةتةركةيةش الةوراىةج لةن أو 

 إعادة حااء شنرة اات ا  الفيرون هب و
 ه  ي كا  ت دير عدد ااباحات    الشنرة 

اةةعةةم  إبا اةةىةةرت إلةةو الشةةنةةرة الةةفةةيةةروسةةيةة  سةةتةةرى تسةةاةةسةة ت 
 ختاف  وسيكو  لاشنةرة أشةكةا   ةخةتةاةفة   سةش الةفةوعة  الةتةج 
ستى  حال نم افسن أو تست ر حالا وو إ  ا ت  سترى العةديةد 
   األاساش تةتةنة ة  يةج أعة ةا  الشةنةرة  هةبا يةعةاةج أاةن إبا 
كا  هاا  توس  سري  يج قاعدة الشنرة التج أدت إلو تةفةكة  
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عةاةو سةحةية  الة ةىةا ف -النياو ات الفيروسي  يج  اط ة  نةديةدة
 ةيةث ااةتةشةر الةفةيةرون  وكةااةت نة ةيةعةهةا نةزءًا  ة     -إيطاليا

ال ن وع  افسها  يساكو  عاو ي ية  أ  هةاةا   ة ةد ة  وا ةدة 
لافيرون يج ال اط  و ولك   إبا كاات النياو ةات الةفةيةروسةية  
    ن وعات  ختاف   يإ  هبا يعاةج أ  هةاةالة  الةكةىةيةر  ة  

 حدايات يوعات  ريي  بغيرةو
أية  تةاة ةية ةات  NextStrain)ه  تعطةية  السة لة  الة ةاد ة  )

 و  شةدة تةفةشةج الة ةر  و ةا إبا كةااةت الةفةوعةات سةتةبةحةح 
 وحاًء 

إان ال يويتر ل   عاو ات ع  شدة تفشج ال ر و إان يةخةحةر  
ح دى اخت س تفشةج األ ةرا   ةعةًا و ةدى ااةتةشةارهةاو وهةكةبا 

 إبا سألتاج  ي  ش  أ  هبا التفشج سيبحح وحاءو
 

Ashley Yeager, Feb 25, 2020 
 

ضد نانوي جديد يستهدف المجال الرابط لمستقبل 
فيروس كورونا المسّبب لمتالزمة الشرق األوسط 
التنفسية ولديه نشاط تعديل متصالب قوي وفاعلية 

 وقائية تجاه الفيروس
 

ال يةزا  يةيةرون كةورواةا  الة ةةسةحةش لة ةتةة ز ة  الشةر  األوسةةط 
والةةبب ىةةهةةر  ةةديةةىةةًا  ةةاةةب الةةعةةام  (MERS-CoV) الةةتةةاةةفةةسةةيةة 
  يبيش الحشر وي دب إلو وييات يج العديةد  ة  دو  0250

العالمو و   الة ةرنةح أ  الةخةفةايةيةل تة ةىة  الة ةيةيةس الةخةاز  
الطحيعج لن  والن  ا  هج ال ييس الااق  لة ةعةىةم اابةاحةات 
الحشري و وال يوند  اليًا عوا   ول ا ات ع ني   عت ةدة لةهةبا 
التهديد الة ةسةتة ةر   ة ةا يةدعةو إلةو اسةتةراتةيةنةيةات بات كةفةاءة 
عالي  ويةعةالةية   ة   ةيةث الةكةاةفة  واااةتةاب البةاةاعةج الةكةحةيةر 
وواسع  الطيس لاسيطرة عةاةو ااةتةشةار و إ  الةتةطةور الةعة نةج 
هو أ ر حالغ األه ي  ل ا  وع ب العةدوى الة ةسةتة ةرة حةفةيةرون 

 (Nbs) وااحة و وتة ةىة  األيةداد الةاةااةوية الةحةشةر كورواا يةج 

إ دى الوسائ  ال ه ت   يةهةج أيةداد و ةيةدة الة ةنةا   سةتة ةدة 
   الشدس ال تغيترة لاس س  الى يا  ال فردة يج ااح  وأس ا  
ال رلو وحهبا ال نم البغير والحاي  ال فردة  ت ا  العديد  ة  

با كةاةت  ك ت الس الت  يي كا  عادئب ت دير  عد  هبا التوس و وا 
 تعرس كم ع ر الفوع   يي كا  عادها ت دير عدد ااباحاتو

  ا اوع الت ديرات الك تي  التج ت ب  عايها حاستخدام هب  الت اي  
يج الوقت ال الج     البعش تفسير األرقام اآلتي     البةية و 
إ  ال االت يةج ارتةفةاع وااةخةفةا و اةتةوقة  أ  يةكةو  هةبا اةتةيةنة  
تداحير اال تواء ال اسي  أو تداحير ال نر البة ةج الةتةج يةريةتةهةا 

 ةةالةة  تةةم  020222البةيةة  عةةاةةو ابةس  ةةاةةيةةار شةخةة و هةةاةةا  
و 0220222ااح غ عاها  وحالتالج يإ  عدد ااباحات قد يكو  

ال اةةعةةرس حةةاليةةحةةط أل  الةةاةةان قةةد  1220222يةة ةةكةة  أ  يةةكةةو  
يكةواةو   ةريةو يةج  ةاةازلةهةم أو يةحة ةو  يةيةهةا أل  الة ةسةتةشةفةيةات 
 كتى  وهبا هو ال كا  البب ي ك  أ  تباش ييةنو ال أعةتة ةد أ  
لةديةةاةةا تةعةةا ةةً  نةةيةدًا  ةة  عةدد الةة ةةاالت الةتةةج لةةم تةةىةةهةةر يةيةةهةةا أيةة  
إ بةةائةةيةةاتو أودّتةة ةةديةةرّ األعةةداد يةةج حةةعةة  الةةتةة ةةاريةةر حةةىةة ىةة  

 أيعاس عاو األق و
  ابا ي ك  أ  تخحر  الحيااات حأبو  هبا الفيرون 

حدايً   ك ت هب  التساسة ت  ةتةشةاحةهة  نةدًاو هةاةالة   ةوالةج ىة ةااةج 
طفرات  ختاف  ع  نبر شنرة الفةيةرونو هةب  الةطةفةرات الةىة ةااةج 

قةةاعةةدةو إ   ةةا تةةخةةحةةراةةا حةةن هةةب   020222 ةةونةةودة يةةج تسةةاةةسةة  
الحيااات هو أ  الفيرون ناء  ة   بةدر وا ةد  وحةفةتةرة قبةيةرة  
يج  كا   ا حي   اتبس تشري  الىااج وأوائة  كةااةو  األو   ة  

 و0252العام 
ه  ي ك  أ  تخحر  حيااات الطفرة  ا إبا كا  الفيرون قد أبحح 

 أكىر يراوة 
ي كااا أ  ارى أي  ت غِّير الطفرات الكودواات  وحالتالج أي  تةتةغةيتةر 
األ  ا  األ ياي و رح ا تكو   عىم الطفرات يير  اط ية  عةاةو 
األياشو إاها ت دث ي ط دو   حةرر  حة ةعةد  طةفةرة وا ةدة تة ةريةحةًا 

 ك ت شهرو لكااا اراقش الطفرات التج قد ت  د ث يرقًاو
 كيس تساعد  األاساش الفيروسي  عاو تتح  اات ا  ال ر  

ت ن ِّ  الطفرات يي ا حياةهةا عة ةاةيةات إرسةا   ة ةاىةاة   ةعةًاو لةبا يةإ  
العائ ت التج لديها الفيرون تة ةية  إلةو  شةاركة  طةفةرة يةيةروسةية  

   اىا  لها أل  لديها الفيرون افسنو 
إ  هةب  الةةطةفةرات تشةكتة   ةنة ةةوعةات اة ةة   وحةالةةتةالةج اةتة ةةكتة   ةة  
 شاهدة التن ةعةات الةفةوعةية  ور ية  أية  تةبهةش يةج نة ةية  أاة ةاء 
الةةعةةالةةم ورسةةم خةةريةةطةة  لةة اةةتةةشةةارو إبا قةة ةةت حةةعةةد بلةة  حسةةاةةسةةاةة  
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ال يزات وي كاها أ  تةكةو   يةادات يةيةروسةية  عة نةية  قةوية  
ويعتال      ةيةث الةكةاةفة  واااةتةانةية  الةكةحةيةرة و ةتةااة  الةتةخةزية  
ال  ئم والا   والافوبي  النيدة ي   الاسجو    نهة  أخةرى  
وأييًا حسحش بغر  ن ها  يإ  لها حع  الة ةيةود الة ة ةتة ةاة  
كألف  رحط ال ستيد ال  دودة والتبفي  الكةاةوية  السةريةعة   ة  
النسةمو و ة  بلة   يةكةسةش اسةتةخةدا ةهةا الة ةحةو  سةريةريةًا أكةىةر 

 يأكىر    التغاش عاو هب  ال يودو
يج دراس   ه ت   قام يري     الحا ىي  يج  نةا  الةاة ةا ةات  

والعوا   ال يادة لافيروسةات يةج البةية  والةواليةات الة ةتة ةدة 
 NbMS10)األ ةةريةةكةةيةة  حةةتةةطةةويةةر يةةد اةةااةةوب  ةةعةةدت  نةةديةةد)
-NbMS10واسختها ال د ن  حةالشةدية  الة ةتةحةاةورة الةحةشةرية  )

Fc)  وكةة هةة ةةا يسةةتةةهةةدس الةةحةةروتةةيةة  S  الةة ةة ةةايةةى الةةبب يةة ةةود
اادخا  الفيةروسةج ية ة  خة يةا الة ةيةيةس  والة ةونةود عةاةو 

يةيةرون كةورواةا الة ةسةحتةش  (RBD)ال نةا  الةراحةط لة ةسةتة ةحة  
ل ت ز   الشر  األوسط التافسي و واخةتةحةروا كةبلة  ألةفةتةهةا يةج 
رحةةط الةة ةةسةةتةة ةةحةة  والةةتةةعةةرتس عةةاةةو الةة ةةعةةيةةاةةات الةة ةةسةةتةةيةةديةة  

epitopes  واشةةةةةاط الةةةةةتةةةةةعةةةةةديةةةةة  الةةةةة ةةةةةتةةةةةبةةةةةالةةةةةشcross-

neutralizing والع ر الابفج half-life   وحالتالج الةفةاعةاةية
تةةنةةا  اابةةاحةة  حةةفةةيةةرون كةةورواةةاو ونةةد الةةحةةا ةةىةةو  أاةةن يةة ةةكةة  
التعحير ع  األيداد الاااوي  يج الخ ائر    إاتاني   رتفةعة   

حةألةفة   RBDوأاها ترتحط إلو  وق   ة ةايةىة  عةاةو الة ةنةا   
عالي   وهج نزء    ال عيا  ال ستيدي  التواية ةية  الة ة ةايةىة  
يج وانةهة  رحةط الة ةسةتة ةحة   وحةبلة  تة ةيةيةد ارتةحةاطةن حة ةسةتة ةحة  

عةاةو الةخةة يةا الةة ةيةةيةفة و و ةايةةى  DPP4الةفةيةةرون الةحةةحةتةةيةداز
عةاةو اشةاط  NbMS10-Fcو NbMS10اليدا  الاةااةويةا 

تعدي   تبالش قوب ويعتا  تةنةا  الةعةدوى حسة الت الةفةيةرون 
ال تحاعدة وال عزولة   ة  الةحةشةر والةنة ةا و عة وة عةاةو بلة   
وحشةةكةة  خةةا   ةة  خةة   هةةاةةدسةة  واسةة ةة  الشةةديةة  الةة ةةتةةحةةاةةورة 

  C-terminalيةج الةطةرس الةكةرحةوكسةيةاةج  Fc tagالحةشةرية  
حشةكة    NbMS10-Fcاتس  الع ر الاةبةفةج لةاةيةد الةاةااةوب 

  وأىةةهةةر الةةعةة ب حةةنةةرعةة  in vivoكةةحةةيةةر يةةج الةةنةةسةةم الةة ةةج 
وا دة  ان يةعةالةية  وقةائةية  عةالةية   ة  خة   الة ة ةاية  الةكةا ةاة  
لافئرا  ال  اسا     الت دب ال ات  لفيرون كةورواةاو عة ةو ةًا  

تىحت هب  الدراس  ندوى إاةتةاب أيةداد اةااةوية  قةوية  ويةعتةالة   ة  
 يث الكاف  وواسع  الطيس  وأاهةا بات إ ةكةااةيةات كةحةيةرة  ةحةشةرة 
كعةوا ة  عة نةية   يةادة  لةفةيةرون كةورواةا الة ةسةحتةش لة ةتة ز ة  

 MERS-CoVالشر  األوسط التافسي  

 

Virology,September 2018  
 

ُسميَّة الجزيئات النانوية على الكائنات الحية في المياه 
 العذبة

 
 Reviews of Environmentalهةةةةكةةةةبا عةةةةاةةةةواةةةةت  ةةةةنةةةةاةةةة 

Contamination and Toxicology  ةة ةةالةةهةةا البةةادر يةةج 
  وقةالةت 0252يج العاشر    تشري  الىااج لاعام  042ال ناد 
تا و بااع  ّتكاولونيا الاااوّ حشك   تسارع    د ةً  حةبلة  ” يينف 

الةعةديةد  ة  الةفةوائةد لةاة ةنةتة ة   إال أ ا الةحةيةئةات الة ةائةية  تةتةعةرت  
ةةاةةوىةة  لةةاةة ةةسةةطةة ةةات  لةةخةةطةةر تةةزايةةد كةة ةةيةةات الةةنةةزيةةئةةات الةةاةةااةةويةة  الةة  

يةج هةبا “و  ال ائي    سحتحً  حبل  آىارًا ساحي  عاو األ ةيةاء الة ةائةية 
ال  ا   ق يِّة ةت اآلىةار الةاةانة ة  عة  الةتةعةرت  الةحةيةئةج لةاةنةزيةئةات 

الكي يائي  لاةنةزيةئةات -الاااوي   وكبل  تأىير الخبائ  الفيزيائي 
الاااوي  والحيئ  ال  يط  عاو الس  ي  واآلليات الس  ي   حاايةاية  
لاتراكم ال يوب لانزيةئةات الةاةااةوية  والةاة ة  الةغةبائةج   ة  الةتةركةيةز 
عةاةو آىةار هةب  الةنةةزيةئةات عةةاةو الةنةةراىةيةم والةةطة ةالةش والةدايةاةيةةاو 
وت ت ااشارة إلو العديد    الىغرات التج ت تاب الهت اٍم عانةٍ  
حها واتخاب قراراٍت ساي   ل  اي  الحيئة   ويشة ة  بلة  أييةًا عةدم 
 بداقي  ت ييم وقيان التراكيز الحيئي  لةاةنةزيةئةات الةاةااةوية  حةهةدس 
ت ييم خطرها ال  ي ج وتاىيم بااعتها  إيايً  إلو أ  اختحةارات 
الس  ي  والطرائ  الاوعي  لت ييم خطر النزيئات الاةااةوية   ةا زالةت 
يج طور الحة ةث والةتةطةويةرو كة ةا أ  الةاةتةائةج الة ةتةيةارحة  ويةيةر 

الةكةية ةيةائةية  لةاةنةزيةئةات -ال تااس ة   ةو  الةخةبةائة  الةفةيةزيةائةية  
الاااوي  و بةيةرهةا وااةتة ةالةهةا تة ةتةرم  الة ةانة  لة ةزيةد  ة  الةحة ةثو 
أخيرًا  يإامةن  ة  الة ةهةمت تة ةسةية  يةهة ةاةا آللةيةات س ة ةية  الةنةزيةئةات 
الاااوي  وت ييم خطرها  طال ا أ ا اختحارات الس  ي  الت ايدي  قةد ال 
تعكن األخطار ال رتحط  حالنزيئات الاااوية و هةبا  ورحة ةا تةكةو  
اآلىار الساوكي  أكىر  ساسي  وكفاءة يج  ةاالت  ةعةيةاة   ة ةاراةً  
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ال اس      أن  عيوشي  الحكتيريا  وآليات التةوابة  حةية  
الةةخةة يةةا  والةةتةةهةةرتش والةةتةةغةةيةةيةةر الةة ةةاةةاعةةج  ويةة ةةكةة  أ  يةةويِّةةر 
خيارات لا ام قاح  لا ياة    أن  الحكتيةريةا الةتةج يبةعةش 
ع نهاو إ ا الغشاء الحكتيرب  ع د  وو دها دراسة  نة ةية  
الةة عةةحةةيةة   سةةتةة ةةكةةاةةاةةا  ةة  يةةهةةم الةةتةةفةةاعةة  حةةيةة  الةة ةةيةةيةةس 

 وال يكروش حشك  أيي و
 

   ى ف ال ااع  الف طري  ]طحج  و دف الَسا ي  يا   
يا  [   innate immune system)الَ ااَع  َطحيع 

Bacterial lipids: powerful modifiers of the 

innate immune 

 
 

 أصل مسّببات المرض الفتاكة للقمح
 

كشةةس يةةريةة   ةة  الةةحةةا ةةىةةيةة  عةة  أسةةن اليةةراوة الةةواسةةعةة  
الةتةج تشةكتة  تةهةديةدًا  ةحةاشةرًا   Ug99ل ر  بدأ السا  

ا دادات ال  ةح الةعةالة ةية و يةعةد بةدأ السةا   ة  أ ةرا  
ال  ح ال د ترة التج تسحتحت يج  دوث ال ناعات وقوتيةت 
االقةتةةبةادات يةج نة ةةية  أاة ةةاء الةعةةالةم لةعةةدة قةةرو و تةةهةةدد 
إ دى س الت يطر بدأ السا   والتج ي طا  عاةيةهةا اسةم 

"Ug99" اا داد العال ج حال  ح ألاةن ية ةكة  أ  يةهةانةم  
٪    ن ي  األبااس الة ةزروعة  يةج نة ةية  22أكىر    

عاو  هةانة ة  الةكةىةيةر  ة   Ug99 أا اء العالمو أدت قدرة
أاواع ال  ح إلو إرحا  العا ةاء والة ةزارعةية   ةاةب اكةتةشةايةهةا 
يج إيري يا قح  عة ةدية   ة  الةز ة واآل   كشةس يةرية   ة  

الةواسةعة  عة  طةرية   Ug99الحا ىي  ع  أسةان يةراوة 
ي   نةيةاةوم الة ة ةر و ونةدوا أ  قةدرة الة ة ةر  عةاةو 
 هان   الكىير    ال  ح ي ك  أ  ت عزى إلو ىاهةرة اةادرة 
الةة ةةدوث إب تةةاةةد ةةج سةة لةةتةةا   ةةخةةتةةاةةفةةتةةا   ةة  البةةدأ  ةةًعةةا 
وتةتةةحةةادال  الةةاةةوىو يةخةةاةة  هةبا الةةتةحةةاد  سةة لة  هةةنةةيةاةة   ةة  
اطا   ييس أوس     اآلحاء األبايي و ي عدت هبا الح ةث 
األو  البب يويتر  عاو ات   اع  عاو  ستوى الةنةيةاةوم و 
يةةة ةةةكةةة  أ  ي ةةةطةةةاةةة  عةةةاةةةو هةةةب  الةةةعةةة ةةةاةةةيةةة  ّالةةةتةةةهةةةنةةةيةةة  

   اختحارات الس  ي  الت ايدي  وبلة  حسةحةش الةتةراكةيةز الة ةاةخةفةية  
لانزيئات الاااوي  يج شروط الع  /التنةرحة و عةاةو أبت  ةا    ةا 
يزا  تطوير هكبا اختحارات ي يرًا/يعيفًا  وي اةبةح حةإنةراء الة ةزيةد 

    الح ث  ولهاو
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 الفطرية

 
يةةعةة ةة  اةةىةةام الةة ةةاةةاعةة  الةةف ةةطةةريةة  كةةخةةط ديةةاع أو  يةةد الةةعةةوا ةة  
ال يكروحي  ال  ْ ر َي و ي ك  ت فيز االستناح  الة ةاةاعةية  الةف ةطةرية  
لا ييس    خ   التةعةرتس عةاةو نةزيةئةات  ةيةكةروحةية    ة ةاي ةىة  

-Tollحواسط  حروتياات  ست حا  اةوعةية  لةدى الة ةيةيةس ت َسة اةو 

like receptors   وقد ح ةيةت األيشةية  الةحةكةتةيةرية   ةويةَ  دراسة
لفترة طويا  والسي ا يي ا يتعا  حت ري  ال ااع  والهروش  اةهةاو 
ت َعدُّ الحروتةيةاةات الشة ة ةية  الةحةكةتةيةرية  والةحةحةتةيةدويةاةيةكةا  ونةزيةئةات 
ةجت      ليحوتكوي  يج الغشاء الخارنج وَعديد الساكاريةد  الشاةْ ة  
هج   َعدِّالت أساسي  لاىةام  ةاةاعة  الة ةيةيةسو وتسةاِّةط األحة ةاث 
ال ديى  اليوَء عاو آلي  التفاع  ال ةعة تةد حةية  يشةاء الة ةيةكةروش 
 و ااع  ال ييسو  تو الىواهر ال دروسة  نةيةدًا   ةىة  تةاةشةيةط

TLR4  حواسط  َعديد الساكاريد  الشاْ   جت(LPS) ال يةزا  يةيةهةا  
العديد    األ ةور الة ةنةهةولة  الةتةج تةتةطةاةش الة ةزيةد  ة  الةحة ةثو 

 LPSوالةة  Aوستح و االخت يات الحةاةيةوية  الةعةديةدة حةية  الةاةيةحةيةد 
وتأىيراتها عاو حدء ال ااع  الف طرية  واالسةتةنةاحة   ةويةَ  اهةتة ةاٍم 
حالريم    األح اث ال ةديةىة  الةتةج تسةاعةد عةاةو تةويةيةح أيية  

اشةةاط/ يةةج هةةبا الةة ةةنةةا و ويةة ةةكةة  أ  -لةةحةةعةة  الةةعةة قةةات /حةةاةةيةة 
تساهم األح اث عاو الحروتياات الش  ي  وأدوارها يج اا رايي  
يج إل اء اليوء عاو أهداس حدياة   ة  أنة   ةكةاية ة  الةحةكةتةيةريةا 
وال ياء عايهاو حاايةاية  إلةو بلة   سةيةسةاعةد الةحة ةث يةج هةبا 
ال ي ار عاو ت ديد ال عحي  ال  ْهَ اية  يةج اا ةرايةية و ورحة ةا 
كةةا  أسةةرع  ةةنةةاالت األحةة ةةاث ااةةتةةشةةارًا هةةو بلةة  الةةبب يةةتةةاةةاو  
األيشي  الحكتيري  لك ٍّ    الحكتيريا سالح  الغرام و ةونةحة  الةغةرامو 
وسةةيةةسةةاعةةد هةةبا الةةحةة ةةث عةةاةةو تةة ةةديةةٍد أييةة  لةةعةة ةةاةةيةةات الةةغةةشةةاء 



 

 

5 

ّ  يةج يةطةريةات البةدأ   somatic hybridizationالنسدب
وي ك  أ  يولتد  ن وعات نديدة  ة  الةفةوعة  الة ةريةية   كة ةا 

يةج إيةرية ةيةاو  Ug99أان يساعد يج تفسير الىهور ال فانئ لة 
   خ   ت اي  تساس  ال    الةاةووب لةاةاةويةتةية  الةفةرديةتةية  

وس ل  أخرى    س ل  بةدأ السةا   Ug99ال ونودتي  يج 
  اكةتةشةس الةحةا ةىةو   ةا Pgt21-0األيري ي  ال عةروية  ت سة تةو 

  اىاة  تة ةريةحةًا لةوا ةدة  Ug99ياجف كاات وا دة    الاواة يج 
   Pgt21-0 و دث اكةتةسةاش هةب  الةاةواة يةج  Ug99  حةعةد

ااد اب نسدب  ة  سة لة  أخةرى  ة  البةدأ  وتشةكتة  هةنةية  
يريد    اوعن أكىر يةراوة وخةطةرًا عةاةو الة ة ةح  ة  سة التةن 
الوالدي و ي و  الحا ىو  إاهم يونئوا عاد ا عا وا أ  الةتةهةنةية  

إب أ   Ug99و حادل  الاواة كااا أسةاسةًا لةتة ةو  اليةراوة يةج 
 هب  ال ال  اادرة يج الطحيع و
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 هندسة االصطناع الضوئي لزيادة إنتاج الرز
 

ساه ت زيادة إاتاب الروحيسكو حاستخدام الهادس  الةوراىةية  يةج 
زيةةادة الةة ةةدرة عةةاةةو االبةةطةةاةةاع اليةةوئةةج واااةةتةةانةةيةة  وكةةفةةاءة 
استخدام الايتروني  يج     تةنةريةحةج لةاةرزو وهةبا يشةيةر إلةو 
وسيا   ه ت  يج الزيادة ال ستدا   لةناةتةانةية  واأل ة  الةغةبائةج 
الةةعةةالةة ةةجو سةةاهةة ةةت هةةاةةدسةة  زيةةادة االبةةطةةاةةاع اليةةوئةةج يةةج 
الساوات األخيرة يج ت سي  إاتةانةية  الة ة ةابةية  يةج الة ة ة   
إال أاها لةم تةتةاةاو   ة ةابةية  الة ةحةوشو ية ةد كةا  هةاةا  شة  
حإ كااي  تأىير زيادة االبطااع اليةوئةج عةاةو زيةادة إاةتةانةية  

 ةة ةةابةةةيةة  الةة ةةةحةةوش الةةغةةةبائةةيةةة و لةةةكةة   ةة خةةةرًا  ويةةةج  ةةةنةةاةةة      
Nature   اشةةر يةةريةة  عةة ةة  0202الةة ةةنةةاةةد األو  Yoon 

الةةدلةةيةة  الةةوايةةح عةةاةةو أ  هةةبا  ةة ةةكةة و يةة ةةد حةةيةةاتةةوا أ  زيةةادة 
االبطااع اليوئج أدت إلو زيةادة اااةتةانةية  الة ةحةية  ية ة  
الىروس ال  اي  ألهم   بو  يبائج أال وهةو الةرزو يشةكة  

 Ribulose 1, 5-bisphosphateحةةةروتةةةيةةة  الةةةروحةةةيةةةسةةةكةةةو

carboxylase oxygenase  50% الحروتي  ال ا   يةج   
 الورق  وهو    أكىر الحروتياات ويرة يج العالمو 

وحيا ا تشير حةعة  الةدراسةات إلةو أاةن يةفةية  عة   ةتةطةاةحةات 
عة ةاةية  االبةةطةاةاع اليةوئةةج وأاةن ية ةكةة  اسةتةخةدا ةةن كةحةروتةيةة  
تخزي   تشير دراسات أخرى أله يتن كعا     دتد  شةار  يةج 
عة ةاةية  االبةطةاةاع اليةوئةجو يةةيةر أ  االرتةحةاط حةية   ة ةتةةوى 
الةةةروحةةةيةةةسةةةكةةةو يةةةج الةةةاةةةحةةةات و ةةةنةةةم البةةةااةةةعةةةات الةةةخةةةيةةةراء 
)الةةكةةاةةوروحةة ةةسةةت  يشةةيةةر إلةةو ايةةتةةرا  أاةةن ال يةةونةةد  ةةكةةا  أو 

 C4وC3   سا   ال تواء ال زيد    هبا ااازيم يج   ابي 

ك ا أان كا   ةتةوقةعةًا أ  زيةادة إاةتةاب الةروحةيةسةكةو ال تةأتةج إال  
عةةاةةو  سةةاش كةةفةةاءة اسةةتةةخةةدام الةةاةةيةةتةةرونةةيةة    ةة ةةا يةة ىةةر عةةاةةو 
االسةةتةةدا ةة و لةةكةة  اةةتةةائةةج الةةتةة ةةالةةيةة  األخةةيةةرة لةة ةةنةةم البةةااةةعةةات 

والةةزيةةادة الةة ةةحةةرهةةاةة  يةةج  ةة ةةتةةوى  C4الةةخةةيةةراء يةةج  ةة ةةابةةيةة  
الروحيسكو يج احات البرة  حعد هادستن وراىيًا  تا   الةفةريةية  

و وتةأتةج اةتةائةج يةرية  C4ال ائا  ح  دودي  ال سا   يج احاتات 
Yoon  لتا   هب  الفريي  عاد احات الرزC3   ي د أىهرت

اةحةاتةات الةرز الة ةةعةدلة  والةاةا ةيةة  يةج ىةروس  ة ةةاةية  ويةج تةرحةة  
 سةة ةةدة حشةةكةة  نةةيةةد  أ   ةة ةةتةةوى الةةروحةةيةةسةةكةةو يةةج ورقةة  الةةعةةاةةم 
تياعس ع    ةتةوا  يةج الةاةحةاتةات يةيةر الة ةعةدتلة  وراىةيةًا  وأ  
زيةةادة االبةةطةةاةةاع اليةةوئةةج واااةةتةةانةةيةة  الةة ةةاةةسةةنةة ةة   ةة  زيةةادة 
الروحيسكو عاد الاحاتات ال عدتل  وراىيات الاا ي  يةج تةرحة  تة ةتةوب 
عاو  ستوى س اد ايترونيةاةج  ة ةاىة  لة ةا تةاة ةو عةاةيةن اةحةاتةات 
الشةةاهةةد يةةيةةر الةة ةةعةةدلةة   يةةد  عةةاةةو كةةفةةاءة أعةةاةةو السةةتةةخةةدام 

 ة   Yoonالايتروني  عاو  ستوى ال ة ةبةو و تة اةكة  يةرية  
ت ديم تة ةااة  لةزيةادة إاةتةاب الةروحةيةسةكةو وتةعةوية  الةاة ة  الةبب 

يةةج الةةنةةوو ت ةةعتةةد هةةب   CO2يةة ةةدث لةةن تةة ةةت ىةةروس زيةةادة 
الاةتةائةج حةداية   ةتة ةيةزة ية ةكة   ة  خة لةهةا دراسة  أاة ةاط وراىةية  

 وحيئات أخرى ي   هبا السيا و
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