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على  عامًا  عشرين  بعد  اجلينية  املعاجلة  تزال  ال 
في  خصوصًا  واعــدة  إمكانيات  حتمل  اكتشافها 
احلال  هو  كما  اخلمجية  الفيروسات  معاجلة  مجال 
في الفيروس املسبب لإليدز ولكن تبقى املعضلة التي 
وقادرة  الة  فعَّ منظومة  إيجاد  هي  الباحثني  تواجه 
اخلاليا  إلى  املعاجلة  التي حتمل  املورثات  نقل  على 
املصابة. يحاول الباحثون اكتشاف طريقة جديدة من 
خالل حتوير النظام املناعي الطبيعي للجسم ومبدأ 
هذه الطريقة هو االستعاضة عن اللقاحات التي حتفِّز 
خالل حتوير النظام املناعي الطبيعي للجسم ومبدأ 
هذه الطريقة هو االستعاضة عن اللقاحات التي حتفِّز 
خالل حتوير النظام املناعي الطبيعي للجسم ومبدأ 

مباشرة  النظام  هذا  مبدِّ  للمقاومة  املناعي  النظام 
القدرة على  تكسبه  التي  باملورثات  وبصورة جاهزة 
والطريف  الفيروسات،  تشلُّ  التي  األضــداد  إنتاج 
القدرة على  تكسبه  التي  باملورثات  وبصورة جاهزة 
والطريف  الفيروسات،  تشلُّ  التي  األضــداد  إنتاج 
القدرة على  تكسبه  التي  باملورثات  وبصورة جاهزة 

التي  الّعبارة  سيكون  ذاته  الفيروس  أن  هو  باألمر 
الشخص  خاليا  إلى  املورثات  هذه  مثل  بها  ستمر 
احلاملة  املورثات  ُتستبدل  بحيث  للعالج  اخلاضع 
للشفاء بتلك الفيروسية الضارة. ميتاز فيروس اإليدز 
وخاصة  اجلسم  دفاعات  جتاوز  على  هائلة  بقدرة 
األضداد من خالل معطفه السكري، وهذه امليزة هي 
مـا دفع بعض الباحثني إلى التفكير باستخدام هذا 
املعطف الواقي كعّبارة منوذجية في املعاجلات اجلينية. 

فسيارة "الكاديالك" اجلينية تلك ما هي إال عبارة عن 
بالزميد مشتق من جينوم فيروس اإليدز بعد أن متت 
إزالة جميع املورثات الضارة منه من خالل الهندسة 
الوراثية وبذلك أصبح من املمكن استخدامه إليصال 
جينات املعاجلة إلى عديد من اخلاليا املنقسمة وغير 
املنقسمة ودون أن يكون ذلك ممرضًا لها، مثل هذا 
إنتاج  على  القدرة  بإكسابها  كفيًال  سيكون  األمر 
األضداد املقاومة للفيروس بصورة ذاتية ومباشرة، 
إيجاد طريقة إلنتاج خاليا  الباحثون من  فلو متكن 
لفيروس  مقاومًة  تكون  بحيث  وراثيًا  معدلَّة  مناعية 
اإليدز عندها سيكون من املمكن تطوير معاجلة جينية 
مناعية لألشخاص املصابني أو حتى منع املرض من 
الوصول إلى األشخاص األصحاء. األمر اآلخر الذي 
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يدعونا للتفاؤل هو أن املعاجلة اجلينية بحد ذاتها هي 
طريقة غير مكلفة نسبيًا وبالتالي ميكن تطبيقها حتى 
يدعونا للتفاؤل هو أن املعاجلة اجلينية بحد ذاتها هي 
طريقة غير مكلفة نسبيًا وبالتالي ميكن تطبيقها حتى 
يدعونا للتفاؤل هو أن املعاجلة اجلينية بحد ذاتها هي 

رًا  مبشِّ خبرًا  ُيعدُّ  األمر  وهذا  النامية،  البلدان  في 
طريقة غير مكلفة نسبيًا وبالتالي ميكن تطبيقها حتى 
رًا  مبشِّ خبرًا  ُيعدُّ  األمر  وهذا  النامية،  البلدان  في 
طريقة غير مكلفة نسبيًا وبالتالي ميكن تطبيقها حتى 

في  أعلنت  التي  العاملية  املالية  املساعدات  ملؤسسة 
املرض  حــاالت  أن   2006 لعام  العاملي  اإليــدز  يوم 
في ازدياد من جديد وأن هنالك أكثر من 39 مليون 

شخص مصاب باأليدز حول العالم.

ScienceDaily, January 19, 2007
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طويًال  فيها  املشكوك  الصلة  تأكيد  أخيرًا  مت 
تصنيع  مسار  في  والشذوذات  النسيان  مرض  بني 
البروتني النشواني  (amyloïde) في الدماغ. ُيعتقد 
يسّبب  عــادًة،  الضار  غير  النشواني،  البروتني  أن 
ضررًا عصبيًا عندما يتحّطم ويتحّول إلى قطع ساّمة 
يسّبب  عــادًة،  الضار  غير  النشواني،  البروتني  أن 
ضررًا عصبيًا عندما يتحّطم ويتحّول إلى قطع ساّمة 
يسّبب  عــادًة،  الضار  غير  النشواني،  البروتني  أن 

من النمط بيتا من البروتني النشواني. بّينت دراسات 
لديهم  النسيان  مبرض  املصابني  الناس  أّن  سابقة 
في  تلزم  مختلفة  بروتينات  من  منخفضة  مستويات 
مسار تصنيع البروتني النشواني. درس بيتر جورج 
هيسلوب وزمالؤه في جامعة تورنتو في كندا جزيء 
إمكانية  الكتشاف  إنسانًا   
هيسلوب وزمالؤه في جامعة تورنتو في كندا جزيء 
إمكانية  الكتشاف  إنسانًا   
هيسلوب وزمالؤه في جامعة تورنتو في كندا جزيء 

6861 في   DNA الدنا 
في  البروتينات  هذه  من  ألي  املنخفضة  املستويات 
النشواني،  البروتني  من  الساّمة  بيتا  قطع  إنتاج 
 .%46 النسيان  مبــرض  املصابني  نسبة  وبلغت 
على  كانوا  أنهم  باملرض  املصابني  أولئك  عند  ثبت 
األرجح أكثر عرضًة نظرًا المتالكهم أشكاًال مختلفًة 
يربط  بروتينًا  عادًة  ُتنتج  التي   ،SORL1 املورثة  من 
اخللية  من  منطقة  إلى  وينقله  النشواني  البروتني 
حيث ميكنه أن يعيد دورته بشكل غير ضار، عالج 
SORL1 املورثة  لتعطيل  املخبر  الباحثون خاليا في 
أن  ميكن  املورثة  هذه  في  الطفرات  بــأّن  وللتأكيد 

تسّبب املرض، أدى ذلك إلى زيادٍة كبيرٍة في إنتاج 
قطع البيتا الساّمة من البروتني النشواني. يقول بيتر 
جورج هيسلوب "حيث تكون املورثة SORL1 غائبة أو 
معيوبة، ُيسمح للبروتني النشواني العوم إلى املناطق 
األخرى حيث يتهدم".حدد فريق العمل منطقتني في 
تأويان  أنهما  الفريق  يعتقد  اللتني   SORL1 املورثة 
الطفرات املسببةِّ للمرض، لكنهم لم يجدوا إلى اآلن 

الطفرات نفسها.

NewScientist January 21, 2007
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طور علماء في جامعة Connecticut في الواليات 
من  املورثات  انتقال  ملنع  وسيلة  األمريكية  املتحدة 
احملاصيل احملورة وراثيًا إلى احملاصيل غير احملورة 
اسم  التقنية  هذه  على  أطلقوا  األعشاب،  أو  وراثيًا 
GM (genetically-" وراثيًا  املعّدلة  املورثة  حاذف 

."modified)-gene-deletor

ميكن لهذه التقنية أن تكون مفيدة بشكل خاص 
بعملية  البدء  طريق  عن  املهندسة  املورثات  حلصر 
الثمرة.  أو  البذرة  تطور  قبل  مباشرة  املورثة  حذف 
الحظ الباحث Yi Li ومساعدوه فعالية حذف عالية 
إمكانية  ويتوقع  التجربة،  نباتات  في  متميز  بشكل 
هائلة لهذه التقانة باستخدامها في زراعة احملاصيل 
الزراعية واألشجار احملسنة وراثيًا واألنواع النباتية 
هائلة لهذه التقانة باستخدامها في زراعة احملاصيل 
الزراعية واألشجار احملسنة وراثيًا واألنواع النباتية 
هائلة لهذه التقانة باستخدامها في زراعة احملاصيل 

املنتجة للوقود احليوي على مستوى واسع.

CropBiotech February 23, 2007
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جرى حتليل بكتيريا من أمعاء 3 أنواع من النحل 
املعّدل   (Brassica napus) الزيتي  اللفت  يلقحِّ  الذي 
عن  املسؤولة  املورثة  انتقال  احتمال  لتقصي  وراثيًا 

الزيتي  اللفت  يلقحِّ  الذي 
عن  املسؤولة  املورثة  انتقال  احتمال  لتقصي  وراثيًا 

الزيتي  اللفت  يلقحِّ  الذي 



حتمل املبيد العشبي غلوفوسينات glufosinate في 
نتائج  دعمت  وقد  األمعاء.  بكتيريا  إلى  احملصول 
 Kathin Mohr هذه الدراسة التى قام بها الباحثان Kathin Mohr هذه الدراسة التى قام بها الباحثان Kathin Mohr

Christoph TebbeinوChristoph TebbeinوChristoph Tebbein من أملانيا التأكيدات السابقة 

عدم حدوث هذه العملية وقد قام العلمان بعزل 96
وتبني  هذه  النحل  أنواع  أمعاء  بكتيريا  من  ساللة 
لـ 1 ميلي مول غلوفوسينات  أن 40% منها مقاومة 
و11% مقاومة لـ10 ميلي مول غلوفوسينات، إال أن 
املأشوبة  املورثة  حتمل  لم  املقاومة  السالالت  هذه 
pat املسؤولة عن حتمل هذا املبيد من اللفت الزيتي 

مقاومة طبيعيًا  البكتيريا  هذه  بأن  وقد جزم  املعّدل 
 املسؤولة عن حتمل هذا املبيد من اللفت الزيتي 
مقاومة طبيعيًا  البكتيريا  هذه  بأن  وقد جزم  املعّدل 
 املسؤولة عن حتمل هذا املبيد من اللفت الزيتي 

التواجد  أن  الباحثان  استنتج  وقد  للغلوفوسنات. 
من  للغلوفوسينات  املقاومة  للبكتيريا  الــواســع 
مجموعات تصنيفية مختلفة يشير إلى أن احلوادث 
كثيرًا  لن يضيف  للمورثات  األفقي  لالنتقال  النادرة 

ملقاومة البكتريا الطبيعية للغلوفوسينات.
CropBiotech February 2, 2007
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املستمر  التواجد  على  الكندي  البيئة  قسم  أكدَّ 
BT والتي هي إحدى مورثات الـ BT والتي هي إحدى مورثات الـ BT cry1Ab ملورثة الـ
اآلتية من الذرة املعّدلة وراثيًا ملقاومة احلشرات في 

 والتي هي إحدى مورثات الـ 
اآلتية من الذرة املعّدلة وراثيًا ملقاومة احلشرات في 

 والتي هي إحدى مورثات الـ 

الذرة.  هذه  زراعة  ألماكن  املجاورة  املائية  املناطق 
طرائق  باستعماله   C. André الباحثة فريق  تأكد 
السلسلي  التفاعل  وباستخدامه  الدنا  لعزل  متعددة 
Real Time PCRبالزمن احلقيقي Real Time PCRبالزمن احلقيقي Real Time PCR على وجود كميات 

متفاوتة من مورثة الـ cry1Ab في عينات الترسبات 
والتربة واملياه السطحية. حيث احتوت الترسبات من 
هذه املورثة على قرابة 100 ضعف مما احتوت املياه 
السطحية عليه، ونظرًا للقلق املتزايد من إطالق الدنا 
بني  للمورثات  األفقي  االنتقال  وإمكانية  البيئة  إلى 
األحياء الدقيقة عن طريق االقتران والتحوير الوراثي 
واالستنقال (Transduction) فقد أوصى هذا الفريق 

ضرورة عدم إهمال استراتيجيات املراقبة وضرورة 
وجود اهتماٍم مسانٍد من أجل معرفة مصير املورثات 

خارجية املنشأ في البيئة.
وجود اهتماٍم مسانٍد من أجل معرفة مصير املورثات 

خارجية املنشأ في البيئة.
وجود اهتماٍم مسانٍد من أجل معرفة مصير املورثات 

CropBiotech February 2, 2007
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ويحتوي  بالبوتاسيوم  غنيًا  مصدرًا  املوز  يعتبر 
الذائبة.  األلياف  إلى  B6 إضافة  و   C فيتامني على 
(مؤسسة   EMBRAPA في  باحثون  يستكشف 
جتعل  طرائق  حاليًا  البرازيلية)  الزراعية  األبحاث 

في  باحثون  يستكشف 
جتعل  طرائق  حاليًا  البرازيلية)  الزراعية  األبحاث 

في  باحثون  يستكشف 

عن  وذلــك  أيضًا   A لفيتامني  هامًا  مصدرًا  املــوز 
طريق تطوير أصناف غنية بالكاروتينات التي تعتبر 
إلى  العوز  يسود  الفيتامني.  لهذا  طالئع  جزيئاتها 
فيتامني A في العالم النامي وعلى وجه اخلصوص 
املعّدل األعلى في وفيات األطفال  في األقطار ذات 
اجلهاز  يضعف  كما  العمى  إلى  العوز  هذا  ويؤدي 
ٍر يحمل  املناعي. يهدف املشروع إلى تطوير موٍز محوَّ
جينًا من البندورة إضافة إلى جمع وتصنيف أشكال 
ٍر يحمل  املناعي. يهدف املشروع إلى تطوير موٍز محوَّ
جينًا من البندورة إضافة إلى جمع وتصنيف أشكال 
ٍر يحمل  املناعي. يهدف املشروع إلى تطوير موٍز محوَّ

األصناف  تلك  النتخاب  البري  البرازيلي  املوز  من 
التي حتوي مستويات عالية من الكاروتينات (بعض 
مستويات  حتوي  البري  البرازيلي  املــوز  أصناف 
اجلزر)  في  املوجودة  تلك  تقارب  الكاروتينات  من 
Damares de مثل EMBRAPA كما أوضح باحثو
بالرغم   .Elionor de Almeida و   Castro Monte

من فوائدها في حتسني مستويات التغذية فإن هذه 
األصناف ال تزرع ألغراض جتارية حاليًا. وميكن أن 
من فوائدها في حتسني مستويات التغذية فإن هذه 
األصناف ال تزرع ألغراض جتارية حاليًا. وميكن أن 
من فوائدها في حتسني مستويات التغذية فإن هذه 

تفتح زراعتها فرصًة جديدًة بالنسبة لصغار املزارعني 
املوز  يُزرع  معيشتهم.  مستوى  ورفع  دخلهم  لزيادة 
في 80 بلدًا استوائيًا وهو ميثل رابع أهم محصول 
محصول  أكثر  وثاني  العالم.  مستوى  على  غذائي 

أهمية ضمن محاصيل الفاكهة في البرازيل.

CropBiotech January 19, 2007
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(Tobacco Mosaic يعتبر فيروس موزاييك التبغ
الهامة والتي تصيب  (Virus من املسببات املرضية 
الباذجنانية  للفصيلة  التابعة  النباتات  معظم 
والباذجنان  والبطاطا  البندورة  مثل   Solanaceae
والفيلفلة. حيث تظهر أعراض اإلصابة بهذا الفيروس 
على النبات على كتبقعات لونية على شكل موزاييك 
ومن ثم فقدان لون األوراق وينتهي ذلك مبوت النبات 
وبالتالي قد ينتج عن اإلصابة بهذا الفيروس خسائر 
نت مجموعة من  وفقد كبير في تلك احملاصيل.  متكَّ
وبالتالي قد ينتج عن اإلصابة بهذا الفيروس خسائر 
نت مجموعة من  وفقد كبير في تلك احملاصيل.  متكَّ
وبالتالي قد ينتج عن اإلصابة بهذا الفيروس خسائر 

فلوريدا  جامعة  في  واألغذية  الزراعية  العلوم  معهد 
قادر  الفيروس وراثيًا بحيث أصبح  من حتوير هذا 
فلوريدا  جامعة  في  واألغذية  الزراعية  العلوم  معهد 
قادر  الفيروس وراثيًا بحيث أصبح  من حتوير هذا 
فلوريدا  جامعة  في  واألغذية  الزراعية  العلوم  معهد 

للبيئة  وصديق  طبيعي  حشري  مبيد  إنتاج  على 
تكون  الفيروس  بهذا  املعدية  النباتات  فإن  وبالتالي 
التي تتغذى عليها. وقد مت ذلك بجعل  قاتلة لآلفات 
الـ  هي  كيميائية  مادة  إنتاج  على  قادر  الفيروس 
TMOF (Trypsin-Modulating Ostatic Factor)
وهي عبارة عن هرمون تنتجه مبايض إناث البعوض. 
حيث أن هذا الهرمون يوقف القدرة عند احلشرات 
على إنتاج أنزمي التربسني الذي له أهمية كبيرة في 
عمليات الهضم وبالتالي فإن غياب هذا اإلنزمي يؤدي 
إلى جعل احلشرة متوت جوعًا نتيجة عدم قدرتها على 
عمليات الهضم وبالتالي فإن غياب هذا اإلنزمي يؤدي 
إلى جعل احلشرة متوت جوعًا نتيجة عدم قدرتها على 
عمليات الهضم وبالتالي فإن غياب هذا اإلنزمي يؤدي 

االستفادة من العناصر الغذائية املوجودة في الطعام 
الفيروس  بهذا  املعدية  النباتات  إن  تأكله. أي  الذي 
احملور وراثيًا تكون منتجة لهذا الهرمون وميكن أن 
الفيروس  بهذا  املعدية  النباتات  إن  تأكله. أي  الذي 
احملور وراثيًا تكون منتجة لهذا الهرمون وميكن أن 
الفيروس  بهذا  املعدية  النباتات  إن  تأكله. أي  الذي 

ُتستخدم بعد حصادها وحتضيرها كمركباٍت ملكافحة 
البعوض.

CropBiotech January 19, 2007
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اكتشفت مجموعة من العلماء من جامعة مسسبي 
بأن املعاملة املبدئية للذرة العلفية (تفكيك اللغنني) قبل 

استخدامها في عمليات التخمير إلنتاج اإليتانول عن 
طريق املالءمة البكتيرية، (املالءمة البكتيرية ميكن أن 
تعتبر تفكيكًا جزئيًا للغنوسيلولوز في الذرة العلفية عن 
طريق املالءمة البكتيرية، (املالءمة البكتيرية ميكن أن 
تعتبر تفكيكًا جزئيًا للغنوسيلولوز في الذرة العلفية عن 
طريق املالءمة البكتيرية، (املالءمة البكتيرية ميكن أن 

طريق إضافة بكتريا ذات فعالية سيلولوزية ولغنيلية). 
فهذا ميكن أن ُيسّهل من عملية التخمر إلى اإليتانول. 
اللقاح من أحشاء  بتحضير  البكتيرية  املالءمة  متت 
احلشرات املعروفة بهضمها للخشب. جرى احلصول 
زراعة  من  الصلبة  للزراعة  املستخدم  اللقاح  على 
اخلنافس،.....الخ   األبيض،  للنمل  املجزأة  األحشاء 
املعاملة  العلفية  للذرة  الوزن  نقص  التجارب  بيَّنت 
من  مصدرًا   14 من  ألربــع  الصلبة  الزراعة  خالل 
الوزن  فقدان  إهمال  بينما ميكن  احلشرات  أحشاء 
مع الذرة العلفية غير املعاملة. متت دراسات الحقة 
لتوصيف الفلورا البكتيرية في أمعاء هذه احلشرات 
وحتديد فعاليتها في ظروف متغيرة من احلرارة ورقم 

األس الهيدروجيني.

CropBiotech, January 12, 2007
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