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الذرة بزراعة بتعديل قوانينها لتسمح املكسيك بدأت
املزارعون سيتمكن حيث التجارب. وراثيًا ألغراض املعدلة
ترخيص على احلكومة للحصول إلى طلب تقدمي اآلن من
صدر الــذي القانون يضع  ولم  جتريبية.  قطع  لزراعة
التجريبية  القطع مساحة على 6 آذار 2009 حدودًا بتاريخ
كانت وقد فيها. التجارب  إجراء ميكن التي املناطق أو
منعت قد الذرة،  لنشوء األصلي املوطن وهي املكسيك،
أصناف زراعة تام وبشكل القانون  صدور تاريخ حتى
على البيئة حماية جماعات وتعترض وراثيًا. معدلة ذرة
للذرة الواسعة الزراعة باجتاه خطوة وتعتبره القانون
ميكن املعدلة الذرة بأن املعارضون وراثيًا. ويحذر املعدلة
حيث للمحصول احليوي التنوع وتهدد احلقول أن تلوث
اجلدير  ومن  املكسيك. في  الذرة من  صنفًا 200 يوجد
مستقبلية خطط  بوجود تصرح لم احلكومة أن بالذكر

وراثيًا. للذرة املعدلة بالزراعة الواسعة للسماح
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جنيني منشأ من عصبية جذعية ازدراع خاليا سبب
بعمر عشر لدى طفل ورم دماغي تشكل روسيا  منفذ في
املعاجلة مشكلة أمان بهذا املجال باحثون سنوات، وأثار
ناجم الورم أن أكدوا إذ عصبية. جذعية خاليا باستعمال
أول هذا ويعد املريض. الطفل من وليس املعطي عن نسيج
بازدراع خاليا املعاجلة بعد سرطان لتشكل يشير تقرير
متنحي وراثــي مرض من  الطفل عانى  جنينية. عصبية
عصبي مرض تنخر وهو ،(Ataxia Telangiectasia) يدعى
بعدة الباحثني  فريق حقنه حيث متحرك كرسي أقعده
أدمغة من ومنقاة ناشئة عصبية جذعية خلاليا ازدراعات
سرطان أربعة أعوام بعد الطفل لدى متروكة. اكُتشف أجنة
الرأس. وتبني في ألم بعد شكوى (Glioneural) جدًا بطيء
خليط من مؤلف أنه لتحديد شكل الورم نسيجية دراسة بعد
تنشأ التي الدماغ بعكس أغلب أورام خلوية أمناط عدة من

األمناط اخللوية بأن هذه تشير واحد. خلوي منط من عادة
باجتاهات ذات مقدرة متايز خاليا جذعية عن ناجم الورم
خاليا عن ناجم الورم يكون أن إمكانية في وللنظر متعددة.
املناعي  اجلهاز يضعف AT الـ مرض نظرًا لكون املريض،
حتديد مصدر الباحثون حاول للسرطان، املرضى ويعرض
من خاليا يكون أن ميكن ال بأن الورم واستنتجوا الورم
كان  في حني AT لطفرة بالنسبة اللواقح متماثل الطفل ألنه
بأن يشير مما السليم، لألليل حامًال الورم من الدنا املأخوذ

املزدرع. النسيج عن ناجم الورم
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EPO عبارة عن هرمون  ارثيروبوتني أو احلمر مكون
احلمراء. الدم إنتاج خاليا بروتيني سكري يسيطر على
يسمح  مما عام بشكل للنسج واقيًا دورًا EPO يلعب الـ
واألذيــات، األمــراض من عديد عالج في باستخدامه
النخاع وتــأذي القلبية العضلة  واحتشاء كالسكتات
لألذى الدماغ استجابة في  أيضًا  ويساهم الشوكي.
 EPO للـ املأشب الشكل إن اجلروح. وإلتآم العصبي
يستخدم بشكل هام صيدالني حيوي مركب عن عبارة
الكلوي، الفشل عن الناجتة الدم أمــراض  في واسع
لسوء املكتسبة. املناعة نقص ومرض الكيميائية املعاجلة
حاجة لتلبية سباقة اخللوية الزراعات تكن  لم احلظ 
الباهظة  اإلنتاج لتكلفة نظرًا EPO الـ من املطلوبة السوق
أن ميكن إنتاجية كأنظمة النباتات استعمال إن الثمن.
الـ باإلمكان استخدام ويصبح العجز لهذا حدًا يضع
املطلوب.  العالج في واقتصادي عملي وبشكل EPO

محور وراثيًا تبغ نبات كندا في الباحثني من فريق طور
من  (أكثر  EPO الـ من  كبيرة كميات إنتاج قادر على
األوراق).  املوجود في الكلي املنحل البروتني من %0.05

 EPO الـ من مرتفعة هناك سويات أن الباحثون وجد
بشكل السيتوبالسمية الداخلية الشبكة في تركيبها يتم
أوضح اخلضراء. الصانعات أومن األبوبالست من أكبر
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غلى  قدرة النباتي ذو املنشأ EPO للـ أن أيضًا الفريق
اخلاليا بإمكانه حماية تعزيز األلفة مستقبل-ربيطة وكان
في الزجاج. للسيتوكينني املميت األثر من الظهارية للكلية
مؤذية  جانبية تأثيرات التبغ من املنتج EPO الـ ميلك ال

الدموي املفرط. التشكل نشاط مرتبطة مع
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 Jorge Dubcovsky يرأسها دولية مجموعة باحثني متكنت
مسؤولة عن  مورثات حتديد من California-Davis جامعة من
االكتشاف هذا يدعم أن املتوقع ومن القمح. الصقيع عند حتمل
على مقدرة أكثر  سالالت تطوير في القمح مربي مساعي
من مجموعة أن حدد الفريق لهذا سبق الصقيع. لقد مواجهة
دورًا فعاًال  متلك والتي 5AL الصبغي على متوضعة 11 مورثة

على القمح قدرة في مورثات أخرى تزيد عدة في التحكم في
األصناف بأن لُوحظ فقد ذلك، إلى باإلضافة مقاومة البرودة.
هذه املورثات من مجموعة مورثتني فعلت قد للبرودة املقاومة
 Kim أوضح بالبرودة. كما املتأثرة األصناف من أكبر بشكل
اخلطوة التالية  في سيتم بأنه املشروع، في املشترك Gerald

سالالت من مجموعة عند البرودة حتمل االختالفات في فحص
األصناف متتلكها التي املورثات  لتحديد الشتوي القمح 
وأوكرانيا، مثل روسيا الباردة في املناطق تزرع والتي الصلبة
بعد فيما الفريق سيقوم البرودة. شديدة أخرى ومناطق وكندا
املتوفرة للسالالت  مسح إلجراء االكتشافات هذه باستخدام
ثم ومن للصقيع املقاومة من املورثات تركيبة أفضل وحتديد
انتخاب تسريع بهدف وراثية معلمات لتطوير استخدامها

الصقيع. حتمل قدرة على أكثر أصناف
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اخلاليا عن النباتات لــدى الساق خاليا  تختلف
معظم لتعطي تتشكل املرستيمية بكون اخلاليا احليوانية
األزهار مثل العلوية النبات  أجزاء تنشأ  أنواع اخلاليا.
عن عبارة وهي مرستيمية نامية من قمة والبذور واألوراق
وعلى الساق. قمة عند متواجد املرستيم من خاص نوع
املرستيمية أن القمم لهذه ميكن اخلاليا احليوانية، عكس
النبات.غير أنه منو مرحلة خالل اخلاليا نوع من أي تنتج
التركيب أن إال اخلاليا الساقية دور من أهمية الرغم على
الباحث متكن  متاما. معروف غير يــزال ما اجلزيئي 
 California Riverside بجامعة  وزمالؤه G.V Reddy

جميع حتديد كنموذج من االربيدوبسيس نبات باستخدام
متكنوا ولقد النبات، ساق خاليا في عنها املُعبر املورثات
املتمايزة اخلاليا في عنها معرفة املورثات املُعبر من أيضا
سيساعد املرستيمية. اخلاليا ملصير املُنّظمة اخلاليا وفي
التي اجلزيئية فهم املسارات الباحثني في االكتشاف هذا

تعبيد في يساهم أن ميكن كما خاليا الساق تستخدمها
نباتية ومحاصيل أخرى. أصناف فهم تطور الطريق نحو
في طرح أسئلة أساسية وستساهم أيضَا هذه الدراسة
هذه تؤدي وملــاذا الساق خاليا ُيّعرف الذي ”ما مثل

حتديدا“. خاليا معينة منو إلى اخلاليا
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للعلوم   Donald Danforth من مركز اكتشف علماء
املسبب بالفيروس اإلصابة تخفض التي التقنية النباتية
العائق يعتبر والذي ،(RTD) األرز عند التونغرو ملرض
آسيا. شرق وجنوب جنوب في األرز إلنتاج الرئيسي
العالم في األرز إنتاج في  السنوي  الفقد يقدر حيث
نباتات  أن ُوجد أمريكي. فلقد بليون دوالر 1.5 بحوالي
،RF2b أو RF2a عن إما للتعبير وراثيًا األرز احملورة
النبات لتطور هامة نسخ عوامل عن عبارة هي والتي
حتمل القدرة على لها الفيروسي، احملضض عن والتعبير
 rice tungro (RTBV) فيروس يسببها  التي اإلصابة 
اإلصابة  أن املعروف ومن األرز. عند bacilliform virus

بفيروس  العدوى مع متزامنة حتدث RTD الـ مبرض 
عادة بواسطة  ينتقالن اللذين RTSV وفيروس RTBV

بني ما تعاون ُأنشئ وقد األوراق اخلضراء. حشرة نطاط
أبحاث ومعهد النباتية العلوم مركز من كل في الباحثني
نباتات األرز عند مقاومة وجود إلثبات الفيلبني في األرز
ضمن  جتارب في وذلك RTBV فيروس ضد احملورة
اجلهد من الكثير البحث هذا نال لقد الزجاجية. البيوت
حول ومعلومات كافية معرفة على حتى حصلنا والوقت
ضد املقاومة منط لنصل إلى إيضاح والعائل الفيروس
.DDPSC مركز األبحاث ورئيس مدير وصرح املرض؛
إلى واعد وبشكل تقود الدراسة سوف  هذه نتائج أن
تأثرًا األكثر املناطق في األرز محصول غلة حتسني
تعبر املورثات التي اجتماع إن العالم في املرض بهذا
ضد املقاومة تدعم التي املورثات مع النسخ عوامل عن
إيجاد أصناف يؤدي إلى أن املمكن من احلشري الناقل
مرض مقاومة معتبرة في بزيادة األرز تتمتع من جديدة

العالم. في لإلصابة عرضة األكثر املناطق في RTD
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ذرة  نباتات Illinois بتطوير جامعة في العلماء قام
طريق عن  وذلك أكبر بكمية حيوية كتلة تنتج محورة 
ومت سبق قد كان .Glossy 15 املورثة تعبير حتفيز
شمعي غطاء  تشكيل في لدورها املورثة هذه  تعريف
حلماية شمسية شاشة بدور يقوم والذي الذرة لبادرات
إبطاء عن  مسؤولة املورثة هذه أن كما الفتي. النبات



أنه  وزمالؤه Stephen Moose الحظ لقد نضج اإلشطاء.
نباتات  الذرة Glossy 15 في عن تضخيم املورثة ينتج
أن إال احلبوب، من أقل عدد وجود من الرغم على أكبر
مما يجعله في القصبة السكر من كمية أكبر ينتج النبات
أحد املزايا وعلف للماشية. احليوي للوقود كمولد مناسبًا
 switchgrass الـ مع باملقارنة بالسكر الغنية لزراعة الذرة
أشار  حولية. لقد الذرة السكرية miscanthus أن الـ أو
أو  اآلفات النبات هذا جذب حال في أنه إلى Moose

محصوًال يزرعوا أن املزارعون ما، يستطيع مرضًا طور
الذرة  أن Moose إلى نوه التالية. كما في السنة آخرًا
مورثة ”إنها قائًال غير احملورة آمنة كنظيرتها احملورة
إضافة هو به قمنا ما كل – في الذرة أصًال موجودة

تعبيرها“. من ما زاد منها وهذا أخرى نسخة
s� vK�√ ÍuO(« œu�u�« ÃU��≈ œËœd??� ÊuJ� b�
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املفتاح  بأن Pennsylvania جامعة من الباحثون يعتقد
النباتات هو اإليتانول لصنع الرخيص األخضر للطريق
تلك أو للخشب  احملللة األنزميات تفرز التي وراثيًا املعدلة
على يساعد أن ميكن اللغنني. وهذا املجال حملتوى املعدلة
املاشية. هناك أجل من غذاء إلى الزراعية املخلفات حتويل
املنسوجة اخلشب الغنية في الطاقة السيلولوزية من الكثير
الصالبة يعطي النبات احليوي الذي البوليمير ذلك اللغنني مع
اللغنني فصل يستهلك  واحلشرات. املمرضات من والوقاية
كبيرة السيلولوز وقتًا وتكلفة عالية الثمن، تتطلب كميات من
ذات وراثيًا معدلة نباتات تطوير احلارة. ميكن احلموض من
هذه ولكن الباحثني. قبل من  اللغنني  من منخفض محتوى
قائمة البقاء على  قادرة وغير هزيلة عادة تكون  النباتات
العلماء عدل امليكروبية. والهجمات النباتات ومعرضة آلكل 
عوضًا احليوي البوليمير تركيب بنسلفانيا والية جامعة في
من مورثة أخــذوا حيث النباتات في محتواه إنقاص عن 
هذه ترمز حيث احلــور. شجرة  إلى  وأدخلوها البقدونس
من جزيئتني بني نفسه تلقاء  من يدخل بروتني  إلى املورثة
من يكون ولكن اللغنني.  بوليمير تخليق يتم عندما اللغنني 
البروتينات تهاجم التي األنزميات باستخدام تفكيكه السهل
يؤدي هذا أن ميكن اللغنني. تهاجم التي األنزميات من بدال

العلفية. املجترات للمحاصيل هضم سهولة االكتشاف إلى
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وشاملة مناسبة مقاومة واحد ضد قريبًا لنا سيؤمن
الباحثون متكن فلقد معا. آن في األنفلونزا من سالالت لعدة
فيروس فعالية  إيقاف على  قادر  بشري ضد عزل  من
الفيروس يستعملها التي لآللية كبحه عبر وذلك األنفلونزا

ملورثة املستمر التبدل إن بخاليا املضيف. اندماجه خالل
هو األنفلونزا) لفيروس السطحي الهيماغلوتنني (البروتني
قبضة من املستمر الهروب  إمكانية للفيروس  يتيح  ما
ضد اللقاح بد من جتديد ال كان هنا من املناعي، اجلهاز
حديثًا املكتشف الضد أن كل سنة. في حني األنفلونزا
تتغير، إضافة ما نادرًا منطقة في البروتني هذا يستهدف
األنفلونزا. من أمناط عدة في احملافظة شديدة لكونها
 wayne Marasco الدكتور فريق عمل مسيرة خالل
ومعهد الطبية هارفرد مدرسة في مناعي كيميائي (وهو
أنفلونزا محاربة في بوسطن) في للسرطان فاربر دانا
على قادر بشري ضد حتديد من أخيرا الطيور، متكن
اخللوي املستنبت في أنفلونزا الطيور فيروس تعطيل عمل
اخلصائص دراسة خالل ومن بالفئران.  حقنه عند  أو
الفريق هذا متكن الضد-الهيماغلوتنني، ملعقد  البلورية 
هذا خاللها يكبح من التي الدقيقة آلية العمل من حتديد
اجلديد استعمال الضد ميكن الفيروسي. التطفل الضد
لإلصابة املعرضني للفيروسات عند الناس كعالج مضاد
إصابات لديهم الذين أو الطبي كالطاقم باألنفلونزا،
ال ضعيف مناعي من ميلكون جهاز أو باألنفلونزا متكررة
لألنفلونزا فالعالجات احلالية كاف. بشكل للقاح يستجيب
الضد أن يبدو باملقابل يومني، أو يوم ملدة آنيًا  تعمل
مما يجعله اإلصابة بعد أيام لعدة األنفلونزا يقاوم اجلديد
من  فريقه مع يتمكن بأن  Marasco يأمل فائدة. أكثر
للفيروسات مضاد كدواء اجلديد الضد هذا استعمال
الكبيرة األهمية من الرغم على .2012-2011 عام بحلول
من نتوقع أن املنطقي غير من أنه إال االكتشاف، لهذا

نهائي. بشكل األنفلونزا على القضاء الضد هذا
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قد متشابهة مــورثــات ثمانية باحثون اكتشف
النخاعي البرعمي الــورم حدوث عن مسؤولة تكون
في  الدماغ أورام أشيع وهــو  Medulloblastoma

هذه عمل عن  الناجت البروتني  أن يعتقد األطــفــال.
حدثت إذا أما وتطوره،  الدماغ منو يوقف املورثات 
إلى يؤدي بشكل  بالنمو يستمر الدماغ فإن  طفرات
تستهدف أدوية يتم حاليًا تطوير السرطانات. حدوث
ورمية  200 عينة لتحليل دراسة وهناك البروتينات. هذه
وإنكلترا وبولنده املتحدة والواليات كندا في أطفال من
مسؤولة غير بأن الطفرات املكتشفة تبني والسعودية.

السرطان. تشكل عن
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التعايش إلى في عملية املن تتداخل حشرات أن تبني
للبكتريا املساعدة تقدمي خالل من وذلك احلدود أبعد
بكتريا من إليها انتقلت مورثات بواسطة معها املتعايشة
على حديثة، دراسة بينت  معها. تتعايش  كانت سابقة
مورثتني حتمل  احلشرة تلك بأن البازالء من حشرة 
فعالتان املورثتني تلك أن حيث  البكتريا. مورثات من
نوع من البكتريا فيها تعيش متخصصة خاليا في
يعتبر  البكتريومو. تسمى خاليا Buchnera aphidicola
انتقال يظهر الذي  األول اإلثبات هو  االكتشاف هذا
املعروف بينما العائل، إلى البكتريا من فعالة مورثات
احلامل غير  الدنا  تنقل أن للبكتريا  ميكن أنه سابقًا
طويلة لفترة التعايش  أدى  لقد  عائلها.  إلى  للمورثات
 Buchnera املن والبكتريا حشرة مابني سنة) مليون (مئة
كبير مما بشكل داخليًا مستقلة غير البكتريا إلى جعل
على احتوائه حد عدم جينومها مختصًر إلى أدى جلعل
عن مستقلة العيش من متكنها املورثات التي من الكثير
البكتريا تلك تفتقدها التي املورثات تلك ومن املن. حشرة
إعادة  على  املساعد اجلزيء تشفر والتي ldcA مورثة
اليابانيان العاملان لقد أكتشف اخلليوي. جدارها تركيب
 Naruo Nikohو واكو، معهد من Atsushi Nakabachi)
مماثلة مورثة حتمل املن حشرات بأن اليابان) جامعة من
.Wolbachia جنس من البكتريا في املوجودة ldcA ملورثة
اجلزيء تركيب بإعادة  تقوم املن حشرة فإن وبالتالي
Buchnera وذلك  البكتريا فيها تعيش التي اخلاليا في
اخللوي. جدارها وإصالح بناء إعادة في ملساعدتها
أنواع في جرت للمورثة النقل عملية بأن اقترح ولقد
 Buchnera البكتريا تتعايش مع املن والتي حشرة من
ال  Wolbachia البكتريا وأن خاصًة وWolbachia معًا،
من البازالء. ومنهم املن أنواع من العديد مع تتعايش
أخرى مورثة  وجود  الدراسة هذه في أيضًا  أكتشف 
والتي يحتمل البازالء من حشرة إلى البكتريا من انتقلت
حيث .Bradyrhizobium جنس من البكتريا  تكون  أن
أنواع  من العديد rlpA في تدعى مورثة الباحثني وجد
شديدي املن من لنوعني إضافًة البازالء من البكتريا وفي
في املورثة تلك تتواجد لم بينما البازالء، َمن ِمن القرابة
تلك أن أيضًا تبني ولقد األخرى. احليوانات من العديد
غير املعروف من ولكنه البكتريوم خاليا فعالة في املورثة

.Buchnera للبكتريا املورثة تلك مساعدة آلية
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للمبيدات ومتحملة مقاومة للحشرات نباتات إنتاج يعتبر

كيفية طويلة فترة منذ العلماء عرف فلقد جديدًا، ليس
القاتلة سواء بها اخلاصة إنتاج املواد إلى النباتات دفع
من املورثات إدخال طريق عن وذلك للحشرات املنفرة أو
هو املجال هذا  في واجلديد أخرى.  حيوانات أو نباتات
جديدة إلى إنتاج مواد ودفعه حتريض النبات على املقدرة
الغرض، ولهذا به. اخلاصة االستقالب التدخل بآلية عبر
Massachusetts التقني  معهد من العلماء من مجموعة طور
في تصطنع جديدة مركبات األمريكية املتحدة الواليات في
كعقاقير  بعضها يستخدم  Catharanthus Roseus نبات
ويقول األمراض األخرى. من ومجموعة للسرطان مضادة
جديدًا أسلوبا  يقدم  التداول من النمط هذا  أن العلماء 
وأقل فاعلية أكثر الطريقة بهذه املنتجة العقاقير جعل في
من الـCatharanthus roseus مجموعة نبات ينتج سمية.
منها والصيدالنية الطبية  األهمية ذات واملركبات املواد
معاجلة في يستخدم والذي (Vinblastine) مثًال القلويدات
اللمفاوية. الغدد سرطانات وخاصة السرطانات أمراض
 Ajmalaicine، Serpentine مثل أخرى مركبات تستخدم
تكون ما غالبًا الضغط، وارتفاع التوتر فرط معاجلة في
 Catharanthus Roseus الـ في املنتجة املركبات هذه
 Sarah O’Connor قامت وقد لإلنسان. سمية عالية ذات
يقوم معدل أنزمي بإنتاج املذكور املعهد في وزمالؤها
القلويدات. اصطناع ملسار  األولى املراحل في بالتدخل
من النبات متكن هذا األنزمي ليقبل ركائز جديدة تعديل مت

فيه. أصًال موجودة تكن لم كليًا جديدة مركبات إنتاج
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