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بحوث معهد من  العلماء أن الفيتنامية األنباء وكالة أوردت 
عن مغذي رز صنف إنتاج من متكنوا قد كيو لونغ في ديلتا الرز
 3 بالعمل على ذلك على وقد أمكن احلصول الوراثي. التحوير طريق
.(IR64, MT1250 (Indica), Taipei 309) الرز. من محلية أصناف
أنه كما الزراعة. وسهل للحشرات مقاوم الرز من اجلديد والصنف
وسوف واألوريزانول والزنك للحديد إضافة ،A ، E بفيتامينات غني
نوعية حتسني أجل من من البالد النائية والفقيرة املناطق في يزرع

املجتمعات احمللية. في الغذاء
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ملصلحة  مبدئيًا (WTO) العاملية التجارة منظمة حكمت
 (EU) األوربي قرار االحتاد األمريكية املتحدة الواليات حتدي
الزراعية احملاصيل إدخال على املوافقة قرار بتأجيل القاضي 
مع باالشتراك املتحدة الواليات أكدت وقد وراثيًا. احملــورة
العاملية التجارة قواعد يخترق التأجيل هذا بأن وكندا األرجنتني
على يتوجب التقانة احليوية. التطور واستخدام عملية وينسف
رسميًا  الوثيقة حترر أو تصدر أن (WTO) التجارة منظمة
بنشر األميركية قاموا من احلكومة مسؤولني ولكن اإلعالم إلى
األمن حتسن ونافعة آمنة تقانة (إنها األحكام هذه حول بيانات
قال وكما العالم) حول الفقر من احلد على وتساعد الغذائي

أن  بوجوب نعتقد (إننا األمريكية التجارة ممثل Rob Portman

واملراجعة والشفافية بالوقت الزراعية احليوية التقانات حتظى
األولى السبب بالدرجة ولهذا األوربي االحتاد قبل من العلمية
لقد فرض املوضوع. املتحدة والواليات واألرجنتني كندا طرحت
وراثيًا احملورة على احملاصيل املوافقة تأجيل األوربي االحتاد
سمحت  وقد التأجيل.  هذا إلنهاء  وقتًا يحدد ولم  1998 عام
من محاصيل  قليل عدد (EC) حديثًا بدخول املفوضية األوربية
رفضت األوربي االحتاد في أعضاء دوًال أن غير احليوية التقانة

قبولها.
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سيتشاركان أنهما والطاقة األمريكيني الزراعة قسما أعلن
ويقع وميكروبية. نباتية جينومات  دراسة  وينسقان مبواردهما
اخلاصة األهمية ذو الصويا جينوم فول سلسلة القائمة رأس على
احليوي للوقود الرئيسي املصدر هو الصويا فول لقسم الطاقة ألن
باترينوس آري الدكتور يقول والبديل. املتجدد الوقود يعتبر الذي
الطاقة قسم والبيئة في البيولوجية العلوم ألبحاث املساعد املدير
فعاليتهما وسينسقان خبرتيهما في املؤسستان "ستتشارك
مشاريع في التعاون والطاقة" بالزراعة تتعلق نواح تشمل التي
في امليكروبات سلسلة برنامج  خالل من املقترحة السلسلة
للجينوم العام املعهد في سلسلة أو والبيئية األبحاث البيولوجية
بعمل  (DOE JGI) سيقوم املشترك اجلينوم معهد إن املشترك".

Biotechnology News
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خبرات  وستجمع للعلوم  DOE مكتب املعهد ويدعم السلسلة
ستانفورد. في اجلينوم البشري ملركز باإلضافة مخابر خمسة
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 Purdue جامعة  من وزمــالؤه  Subhashree الباحث قام
االستجابة عن مسؤولتني ملورثتني الوراثي التعبير بدراسة 
تأثير  حتت Wci-1 و  Hfr-1 هما القمح نبات في الدفاعية
العدد في العمل ظهر مختلفة. حيوية وال حيوية إجهادات
الباحثون درس .Plant Science النبات علم مجلة من األخير
القمح نباتات في  أعاله املذكورتني للمورثتني التعبير مستوى
واإلصابة واملن كاحلشرات مختلفة حيوية لعوامل تعريضها عند
قام كما املاء. وعوز كاجلروح حيوية ال عوامل أو  الفيروسية
مبواد النباتات معاملة عند الوراثي التعبير بدراسة الباحثون
وجد واإلبسيسيك. واجلاسمونيك الساليسليك كحمض حيوية
اخليش بذبابة العدوى ــادة زي منها عديدة نتائج  الباحثون
املورثي لكال املورثتني التعبير بالساليسيك املعاملة إلى باإلضافة
Wci- املورثة التعبير عن زيادة باإلضافة إلى ،Wci-1و 1-Hfr

األبسيسيك  بحمض املعاملة أو املن بحشرة اإلصابة  عند 1

 Fruit ارتفاع إلى املائي العوز أدى كما اجلاسمونيك. وميثيل
الباحثون استنتج .Hfr-1 املورثة عن التعبير في ملحوظ bat

الضغوط  ملواجهة Wci-1 املورثة النبات يوظف العمل أن هذا من
احليوية وغير احليوية.
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األغروبكتيريوم باستخدام الوراثي التحوير تقانة اُعتبرت
آلية في املهتمني العلماء قبل من املُفضلة األداة طويلة ولفترة
الجنازها، وقت طويل إلى حتتاج التقنية هذه ولكن املورثات. عمل
 Diego Orases أجرى فقد األمر في احلسبان، ومع وضع هذا
 Universidad Politécnica de Valencia جامعة من  ورفاقه 
احلقن  أو األغروبكتيريوم (احلقن  Agroinjection يدعى ما

لتقييم سريعة أداة وهي البندورة لثمار الزراعية) بالبكتريا
نشروا مقالتهم في وقد الثمار، في مباشرًة املنقولة املورثة عمل
بأن الباحثون وجد .Plant Physiology من مجلة األخير العدد
كامل تسلل عنه البندورة نتج ثمرة قمة األغروبكتيريوم عبر حقن
بالتعبير البندورة خلاليا وسمح الثمرة، ضمن للخاليا البكتيرية
املسيطر الشروط وبتوافر الباحثون يعتقد اجلديدة. املورثة عن
بيولوجيا دراسة في مفيدة أداة ستكون التقنية هذه أن عليها
والتي الفاكهة مورثات بنية اختبار في ستفيد أنها كما الثمار،

في النبات. مع عمليات التطور أن تتداخل ميكن
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إمراضية،  األكثر هو الطيور أنفلونزا من H5N1 النمط إن
املصابة الدواجن من للتخلص الالزمة اتخاذ التدابير يتم لذلك
ُيتخذ، لم ولكن  العالم. دول أغلب  في الفيروسي النمط  بهذا
اخلمج من اخلالية الطيور بتلقيح القرار احلاضر، وقتنا حتى 
مازال أنه لالعتقاد وذلك الكبرى الصناعية الدول أغلب في
الدواجن، احلاجة لتلقيح دون الفيروس على بإمكانهم السيطرة
الطيور أنفلونزا لقاح أنه رغم قدرة الباحثني بعض يعتقد حيث
املساوئ: لكنه ميلك بعض احلماية على التحريض في H5N1

اللقاح اإلمراضية، فإن اخلمجية شديدة اإلصابة كانت إذا .1
طيوٍر للفيروس إلى مما يجعله ناقًال املوت، من الطير يحمي
البشرية. الصحة خطرة على الطيور ستكون وهذه سليمة،

قد والتي اللقاح بسبب طافرة فيروسية سالالت تظهر قد  .2
لهذا والبشرية. احليوانية الصحة  على خطرًا  أشد تكون 
أنفلونزا فيروس ضد لقاحًا الصينيون اكتشف عندما
الدجاج حماية  استطاعوا حيث لهم، النقد ُوجه الطيور، 
الدجاج لدى فيروسية طافرة سالالت ظهرت لكن املوت من
لدى أنه الباحثون ينصح لذا  األضداد.  ضد كاالستجابة
أن  يجب  H5N1 الطيور أنفلونزا جديد ضد  لقاح اختبار
ملقحة غير طيور مع مباشر على متاس امللقحة تكون الطيور

الطيور. بني هذه العدوى إمكانية ثم ندرس ومن



اإلصابة، على تام بشكٍل القضاء  اللقاح  يستطع لم إذا .3
أكبر؛ فوعي بشكٍل اإلصابة ولكن سيكون سببًا لعودة فإنه
بشكل عليه يقضي ال ولكن املرض يساعد في ضبط فاللقاح

نهائي.

وذلك املنزلية فقط الطيور بتلقيح الراهن الوقت في ُينصح لذا
بالبحث االستمرار مع األطباء البيطريني، عن مراقبة بعيدة ألنها

السابقة. املساوئ ميلك ال فعال جديد لقاح عن

BBC News science reporter 22 February 2006
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األوراق آكالت من نفسها حتمي النباتات أن املعروف من
من مزيجًا تطلق حيث املباشر  غير كالدفاع أساليب بعدة
آلكالت الطبيعية األعداء الطيارة التي جتذب النباتية املركبات
حرشفيات يرقات تهاجم عندما  فمثًال تصيبها، التي األوراق 
النباتية املركبات من مزيج بنشر يقوم الذرة نبات األجنحة
من لعدد التابعة اإلناث من الكثير جذب تستطيع الطيارة التي
حرشفيات طبيعيًة لرتبة أعداًء تعد التي املتطفلة الدبابير أجناس
ماكس معهد من شيني كريستيان استطاع حيث األجنحة.
من املزيج هذا حتليل الكيميائية البيئية وزمالؤه للدراسات بالنك
الذرة نبات ينشرها التي املركبات هذه املركبات املعقدة وتبني أن
دورًا تلعب طيارة مركبات يشكل الذي التربني مركب مكونة من
التي تصيبه، األوراق آلكالت الطبيعية األعداء جذب في دفاعيًا
العلمية عن املجلة نسخة صادرة في آخر هذا العمل نشر مت وقد
عن الباحثون استطاع لذلك ونتيجة .(PNAS) األكادميية
في ملركب التربني املشفرة للمورثة الوراثي التعبير زيادة طريق
نباتات أرابيدوبسس على احلصول األرابيدوبسس ونبات الذرة
هذه النباتات بحيث باتت الطيارة، املواد من عالية كمية تعطي
أن اإلناث حيث وجد الشمية في االختبارات كمصادر تستخدم
الرائحة  (maraginiventris Cotesia) تستخدم للطفيل التابعة 
مركب أن وتبني من حرشفيات األجنحة، عائلها لتحديد مكان
من على إنتاج عدد يساعد تنشيطه عند عن أنزمي عبارة التربني
التربني ملركب املُشفرة املورثة وإدخال الطيارة النباتية املركبات

ضد الذرة نباتات عند املباشر غير الدفاعي األثر لتكوين كافي
العمل للباحثني بوضع هذا سمح أخرى جهة األوراق ومن آكالت
اآلفات من الزراعية احملاصيل  حلماية  مناسبة استراتيجيات

احلشرية.
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 (HR = Hypersensitive احلساسية فرط ظاهرة تعتبر
من  املستخدمة الدفاع آليات  أهم من واحــدة  Response)

جزئها في ُتعّبر الظاهرة هذه  املــرض.  إليقاف  النبات قبل
 ( PCD واملبرمج القتل السريع إلى جلوء النبات األساسي عن
دخول  بنقطة احمليطة خلالياه = Programmed Cell Death)

ما هو الظاهرة هذه من  الثاني اجلزء  .(Pathogen) املمرض
التي اخللوي و املوت مبنطقة احمليطة احلية اخلاليا في يحدث

 LAR = Localized) املكتسبة احمللية املقاومة مبنطقة تسمى
حتريض عن املسؤولة املورثات .(Acquired Resistance

خاص حصرًا وراثي تعبير متتلك منط الظاهرة هذه وتنظيم
يركز .(HR-specific expression profile) احلساسية بفرط
جديدة إستراتيجية توظيف على العمل هذا من األول الهدف 
وتنظيم حتريض عن املسؤولة املورثات من عدد  بعزل تسمح 
جرى .(Nicotiana tabacum) التبغ نبات عند LAR ظاهرة
 DD RT-PCR = Differential Display) تقنية تطبيق  بدايًة 
املسؤولة  املورثات عزل بهدف (Reverse transcription –PCR

 24 عزل عن املسح أسفر هذا .LAR ظاهرة وتنظيم حتريض عن
منط تعبير  بامتالكها تتميز EST (Expressed Sequence Tag)

كهدف منها خلمٍس الوظيفي مت التوصيف ،HR بال خاص وراثي
الوظيفة وفقد اكتساب إستراتيجيتي باستخدام العمل لهذا ثاٍن
إستراتيجية سمحت .(Loss- and Gain—function) اخللوية

 Virus Induced Gene) تقنية باستخدام اخللوية الوظيفة فقد
إسكات  HR عند ظهور ملحوظ في بإظهار تأخر (Silencing



الوظيفة كسب إستراتيجية سمحت باملقابل، .NtRING1 املورثة
 (Transitory Protein Overexpresion تقنية باستخدام اخللوية
تنتج  التي النباتات الــ HR عند نهائي غياب (Patching بإظهار

هذه بينت .NtLRP1 باملورثة البروتني املشفر من عالية كميات
في   NtLRP1 و   NtRING1 املورثتني من كٍل أهمية الدراسة
فتحت وكذلك املمرضات من لعدد  مقاومة  أكثر النبات  جعل
واملقاومة فرط احلساسية لظاهرتي فهمنا جديدًة في آفاقًا لنا

عند النبات. املكتسبة احمللية

واملقاومة (HR) احلساسية فرط لظاهرتي توضيحي شكل
معاملة مبحرض التبغ لنبات على ورقة (LAR) املكتسبة احمللية
مع تتوافق احلساسية فرط (Fungic elicitor). ظاهرة فطري
يسار على مالحظتها والتي ميكن (Necrosis) التموت منطقة
مشاهدتها ميكن املكتسبة ظاهرة املقاومة احمللية بينما الشكل
شكل على (UV البنفسجية األشعة فوق (حتت ميني الشكل على

التموت. مبنطقة محيطة سماوية حلقة
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حلماية النباتات إلى (IR) احلشرات مقاومة مورثات ُأدخلت
املختلفة. اآلفات احلشرية من لهذه املورثات احلاملة احملاصيل
املورثات هذه هروب أو انتقال بإمكانية  املعنيني بعض يعتقد
االنتقال إمكانية ُدرست وقد الطبيعة. إلى احملورة النباتات من
مورثات انتقال مخاطر ملدى "تقييم في مقالة بعنوان اجليني هذه
وصدرت ،Kelly العالم قبل من مقدمة احلشرات" مقاومة 

 Information Systems for صحيفة من األخير العدد  في
حتليلي  بنموذج وزمالؤه Kelly العالم  Biotechnology. تقدم

ملورثات احلاملة احملورة النباتات بني املتبادلة العالقات يخص
احلقلية. الشروط حتت ونظيراتها غير احملورة احلشرات مقاومة

خاصة حاالت  عن الناجمة  باملخاطر  املقترح النموذج ُيعنى
في مركزية كصفة "التقلبات الزمنية ويشير إلى املورثات، بانتقال
عام الضرر من شدة تفاوت في بالتالي وتتحكم احلركية البيئة
الباحثون، األنظمة الطبيعية والزراعية" وجد من كل عند آخر إلى
مورثات ومقدرة املشترك، التواجد بأن أمور متعددة، جملة ومن

على: تعتمد لالنتقال احلشرات مقاومة

(شدة والسيئة اجليدة الظروف من لكل النسبي التوالي (1
منخفضة). عالية أو إصابة

للحشرات املقاومة املورثات متنحها التي النسبية املزايا (2
احملورة. للنباتات

مقاومة مورثات بانتقال تتعلق التي وجدت إن احملاذير (3
احلشرات.
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