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 خحدٌد تروخٌو ٌحرط ىهو الخالٌب الشرعبىٌج

، اهيؾرّف شبتلًب هدّرٍ فٕ     Caspase-8ّسد تبضذًّ أً ترّخًٖ اهـ      
خضفٖز اهيّح اهخؤّ اهيتريز، ٖشبؽد فٕ رتع إشبراح خخشتة فٕ            
, خنبذر اهخٖٞب اهشرعبٌٖج، ّفٕ اٌخلبهِب ّغزُّب هوٌشز اهيضٖعج          

شتة خنبذر ّاٌخلبل       Caspase-8ّأغِر ُؤٝء اهتبضذًّ أً اهـ       
ّأغِرّا ّٙل يرث تأً      .  خٖٞب شرعبً اٙرّيج اهؾضتٖج     

ٖوؾة دّرًا أشبشًٖب فٕ رتع إشبراح اهٌيّ يً ؽبيل            Caspase-8ال
اهذٔ ٖشتة دخّل اهخوٖج فٕ اهدّرث اهخوّٖج ّغزُّب           EGFاهٌيّ  
ّضدد اهتبضذًّ أٖظًب يرنة ارختبعٕ تضيط أيٌٖٕ           .  هويضٖع

RXDLL          اهذٔ ٖظتع اٛشبراح يً يشخلتل اهـEGF    يً خٞل
إهٓ ترّخًٖ ظتع خنبذر اهخٖٞب اهنتٖرث           kinase Srcاهترّخًٖ

MAPK  .         ٓخضرط عرٖلج اٛشبرث ُذٍ خٖٞب اٙرّيج اهؾضتٖج ؽو
اٌٝخلبل ّغزّ اهٌشز اهيضٖعج اهخٕ ُٕ ؽيوٖج ضشبشج سدًا فٕ اهخضّل           

إً هِذا اهترّخًٖ دّر يضدد فٕ خضرٖط اهيّح اهخؤّ          .  اهشرعبٌٕ
اهيتريز ّخبضج اٝشخسبتج هخفؾٖل يب ٖشيٓ يشخلتٞح اهيّح ؽوٓ          

ّأغِر .  غٞف اهخٖٞب، ٌّبدرًا يب ٖنًّ يفلّد أّ يضيح فٕ اّٙراى         
نبٌح غبئتج فٕ شٞهج خوّٖج شرعبٌٖج        EGFاهتبضذًّ تأً إشبرث اهـ     

تئؽبدث   EGFنبٌح تؾّز هِذا اهترّخًٖ، ّأينً إؽبدث إشبرث اهـ           
شبؽدح دراشج خيبذل   .  فٕ اهخٖٞب   Caspase-8اهٌيع اهّضشٕ هوـ    

فٕ اهترّخًٖ، ختًٖ     RXDLLاهخخبهٖبح فٕ اهترّخٌٖبح تنشف ٌيع       
           ْ . تؾدُب أً ُذا اهخخبهٕ ٖوؾة دّرًا فٕ ٌلل اٛشبرث فٕ ترّخٌٖبح أخر

اهيؾّز   Caspase-8ّأغِر اهتبضذًّ أٖظًب تأً إؽبدث اشختدال اهـ         
هى ٌٖسى ؽٌَ ؽّدث      RXDLLفَٖ عفراح فٕ يسبل       Caspase-8تـ  

ٖخّشع فٕ ٌلل     Caspase-8ُّذا ٖشٖر تأً اهـ     .  EGFإشبرث اهـ   
ٌٖسى اهشرعبً ؽً زٖبدث فٕ اٌلشبى      .  RXDLLاٛشبرث ؽتر يسبل    

ٖشيص غٖبة ؽدد يً ترّخٌٖبح اهيّح فٕ        .  اهخٖٞب ّكوج فٕ يّخِب   
اّٙراى اهتشرٖج هوخٖٞب اهّريٖج تأً خخسبُل اهضبسج هٜشبراح اهخٕ           

    ّ ّخخيخؼ اهخٖٞب اهلبدرث ؽوٓ اهِرة يً        .  خضبفغ ؽوٓ ظتع اهٌي

-Caspaseّهنًّ اهـ   .  اهيّح اهخؤّ اهيتريز تيٖزث اهٌيّ اهّاظص     

فٕ   Caspase-8يخّرع تبهيّح اهخؤّ اهيتريز ٖتدّ أً خفط            8
 .اهخٖٞب اهشرعبٌٖج ٖينً أً ٖؾعِٖب يٖزث اهٌيّ
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التروخٌىبح الىلوٌج خعكس الفعبلٌج الهرظٌج واالشخخبتج 
 لمهعبلخج لحهى التحر األتٌط الهخوشع

ضيٓ اهتضر اٙتٖط اهيخّشع يرط ّراذٕ اهخِبتٕ ٖضٖة يسيّؽج         
ختًٖ فٕ دراشج ضدٖذج    .  يً اهتشر اهذًٖ ٖؾٖشًّ ضّل اهتضر اهيخّشع      

أً اهيشخّٖبح اهيضوٖج هويشؾر اهضّٖٔ اهيشيٓ اهترّخًٖ اهٌلّٔ          
(MRP)  8  ّ14           خزداد تدرسج نتٖرث فٕ يرظٓ ضيٓ اهتضر

خشٖر ٌخبئز ُذٍ اهدراشج    .  اٙتٖط اهيخّشع خٞل شّراح اهيرط     
إهٓ إينبٌٖج اشخخداى ُذا اهيشؾر ّيشخّٖبخَ اهيضوٖج فٕ اهنشف ؽً           
فؾبهٖج اهيرط ّاٝشخسبتج هويؾبهسج اهيظبدث هٞهخِبة ّاهخفرٖق تًٖ         

ٖلّل اهدنخّر  .  اهضيٓ اهيسِّهج اهشتة ّضيٓ اهتضر اٙتٖط اهيخّشع      
Helmut Wittkowski       يً يشفٓ سبيؾجMuenster   تأهيبٌٖب
خٞل اهٌّتبح اهضبدث هويرط      MRP 8/14شّف ٖلدى انخشبف دّر     

ّاٝشخسبتج هويؾبهسج اهٌبسضج ٌغرث سدٖدث ه٘هٖبح اهخٕ خشتة ضيٓ          
 .اهتضر اٙتٖط اهيخّشع
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 هب تٌو الىشح DNAإهكبىٌج اخخالف الـ 
كد خشِل اٝنخشبفبح اهضدٖذج ضل اهيشنوج اهيخؾولج تدراشبح يشص           

اهيشخخوضج يً اهؾٌٖبح     DNAاهسٌّٖى اهنبيل ّاهيؾخيدث ؽوٓ اهـ       
 Human Mutationذنرح دراشج يٌشّرث فٕ يسوج          .اهديّٖج

reports             أٌَ يً اهيينً أً خخغبٖر فٕ اهفرد اهّاضد اهيبدث اهّراذٖج
. اهيشخخوضج يً اهخٖٞب اهديّٖج ؽً خوم اهيشخخوضج يً اهٌشز           

خلخرش ُذٍ اهدراشج أً أخذ ؽٌٖبح اهدى تيفردُب كد ٖغّٖة تؾط              
اٙشٖبء ّخضّضًب أً اهؾدٖد يً اهدراشبح اهيسراث ؽوٓ نبيل            
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اهسٌّٖى ّخبضج خوم اهدراشبح اهيخؾولج تبٙيراط اهشبئؾج نبهشنرٔ         
اهيشخخوص يً اهؾٌٖبح     DNAّخضوة اهشرًٖٖ، خؾخيد ؽوٓ يبدث اهـ       

ّسد اهتبضد  .  اهديّٖج فلع هوخؾرف ؽوٓ اهيّرذبح اهيرختعج تبهيرط      
 cDNAفٕ يٌّخرٖبل أً اهـ       McGillيّرٖس شّٖخزر يً سبيؾج     

( AAAاهيؾرّف تـ   )اهيشخخوص يً اهٌشٖز اٙتِرٔ اهتعٌٕ اهيؾخل       
اهسٌّٖيٕ اهيشخخوص يً اهنرٖبح اهتٖط هٌفس         DNAٝ ٌٖبغراهـ   

نيب نشف يّرٖس يؼ فرٖلَ ؽً ذٞد خؾدداح شنوٖج            .  اهيرٖط
هى   AAAيرٖط    31ٌّنّٖهّخٖدٖج يفردث فٕ ؽٌٖبح ٌشٖسٖج يؾخوج هـ     

      ٓ  5ّاخختر اهفرٖق أٖظب    .  خنً يّسّدث فٕ ؽٌٖبح اهدى هٌفس اهيرظ
ؽٌٖبح هٌشز أتِرَٖ ّؽٌٖبح ديّٖج ٙشخبص عتٖؾًٖٖ، ضٖد ّسدّا          

أند اهتبضد شّٖخزر تبٌَ كد ٖعرش اٝخخٞف اهّراذٕ         .  ٌفس اهخغبٖر 
اهغبُر يب تًٖ اهخٖٞب اهيخخوفج فٕ اهسشى تؾط اهشم ضّل دراشبح            

اهيشخخوص   DNAيشص اهسٌّٖى اهنبيل ّاهخٕ خشخخدى فلع يبدث اهـ          
ّٖظٖف، أٌَ  .  يً اهؾٌٖبح اهديّٖج هٞشخدٝل ؽوٓ اهضبٝح اهيرظٖج       

ٖؾخلد أً ُذٍ اهدراشبح ٖينً أً خنًّ غٖر دكٖلج ٌِٙب ٝ خؾنس يبذا              
ّٖسد فٕ اهٌشٖز، ّٖظٖف ؽوٓ اهتبضذًٖ أً ٌٖغرّا إهٓ ؽدد يً              

عتٖة   Sudha Seshadriُذا ّأند   .  اهٌخبئز اهّراذٖج تؾٌبٖج ّخخّف   
اٙؽضبة يً سبيؾج تّشعً أً ؽوٓ اهتبضذًٖ اهذًٖ ٖؾخلدًّ أً ٌخبئز           

يِيج سدًا ؽوِٖى ؽدى اهخلوٖل يً أُيٖج دراشبح           McGillيسيّؽج  
        ً أند شّٖخزر أً   .  يشص اهسٌّٖى اهنبيل اهيخفق ؽوِٖب يً كتل اهتبضذٖ

فرٖلَ ٖؾيل ضبهًٖب ؽوٓ ُذٍ اهخسرتج ّيً اهيضخيل أً خغِر ٌخبئز خٞل            
اهٌشٖز ّاهدى كد ٖفشر      DNAّأشبر إهٓ أً اٝخخٞف تًٖ      .  أشتّؽًٖ

اهيشخّٖبح اهيٌخفظج ٌشتٖب اهخٕ انخشفح فٕ دراشبح يشص اهسٌّٖى           
ًٞ يّرذج               اهنبيل، ّكبل أً نل اهدراشبح اهخٕ أسرٖح هى ٖسد أضد فؾ

 .ؽسٖتج خشٖر تبهفؾل إهٓ شٕء يب
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هشروع لدراشج خأثٌر الخغٌر الهىبخً عمى اىخشبر 
 األفالخوكشٌو فً الحتوة

أعولح اهشوعج اّٙرّتٖج هٚيً اهغذائٕ دؽّث هخلدٖى يلخرضبح هدراشج         
فٕ اهضتّة فٕ     B1خأذٖر خغٖراح اهيٌبط ؽوٓ اٌخشبر اٙفٞخّنشًٖ        

  ٕ يشرعً كّٔ هوؾدٖد     B1إً اٙفٞخّنشًٖ   .  يٌعلج اٝخضبد اّٙرّت
ٌُٖخز .  يً اٌّٙاػ تيب فِٖب اهرئٖشبح، ّاهعّٖر، ّاٙشيبم ّاهلّارط        

ؽً خؾرط اٌٛشبً هيشخّٖبح ؽبهٖج يً اٙفٞخّنشًٖ يّح ّخوٖف فٕ     
خٖٞب اهنتد، ّٖينً أً ٖخعّر إهٓ شرعبً اهنتد، ٌٖخز ُذا اهشى يً              

 Aspergillusكتل تؾط اٙؽفبً ّتشنل خبص فعر اهؾفً اٙضفر          

flavus    ًّؽفA. parasiticus        ًاهوذاً ٌٖيّاً ؽوٓ أٌّاػ يضددث ي
ِٖدف اهيشرّػ،  .  يضبضٖل اهضتّة تيب فِٖب اهذرث ّاهليص ّاٙرز        

ّاؽخيبدًا ؽوٓ شٌٖبرُّٖبح يخخوفج هوخغٖر اهيٌبخٕ إهٓ سيؼ ّخضوٖل           
ّذهم تغٖج إٌشبء ٌيبذر رٖبظٖج        B1يؾعٖبح ضّل اٙفٞخّنشًٖ     

خٌتؤٖج، ّخضدٖد شٌٖبرُّٖبح ّإٌشبء خرائع خشوع اهظّء ؽوٓ اضخيبل          
        ٔ ًٞ تِذا اهشى اهفعر خلّل اهشوعج  .  خوّد يضبضٖل اهضتّة يشخلت

اّٙرّتٖج هٚيً اهغذائٕ تأً ٌخبئز ُذا اهيشرّػ شخشبؽد فٕ خأيًٖ            
اهيؾوّيبح ٙٔ ؽيل يشخلتوٕ فٕ ُذا اهيسبل، نيب أٌِب شخلدى يؤشراح         
ضّل اضخيبل غِّر خوّد غذائٕ تبهشيّى اهفعرٖج فٕ يٌعلج اٝخضبد           

 .اّٙرّتٕ ٌبسى ؽً اهخغٖر اهيٌبخٕ
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 الرز الُهعدل وراثًٌب لهلبوهج ىلص عىضر الحدٌد
َّر تبضذًّ فٕ اهيؾِد اهفٖدراهٕ اهشّٖشرٔ هوخلبٌج فٕ يدٌٖج زّٖرط،           ع
ٌتبخبٍح يً اهرز خضخّٔ ضتّتِب اهيلشّرث ؽوٓ شخج أظؾبف يً ؽٌضر           

ضٖد أً ضتّة اهرز اهؾبهٖج اهيضخّْ تِذا اهؾٌضر ٖينً أً           .  اهضدٖد
ُخذتح أُيٖج فٕ ينبفضج ٌلص اهضدٖد، ّتشنل خبص هدْ شؾّة اهتوداً        

         ٕ ختؾًب .  اهٌبيٖج فٕ أشٖب ّأفرٖلٖب ضٖد ُٖؾختر اهرز يضدر اهعبكج اٙشبش
هيٌغيج اهضضج اهؾبهيٖج ٖؾبٌٕ أنذر يً توٌّٖٕ شخص أّ يب ٖلبرة             

ّاهخٕ كد خخظيً   .  تبهيئج يً شنبً اهؾبهى يً أؽراط ٌلص اهضدٖد         30
ّظؾف فٕ خعّر اهلدراح اهؾلوٖج ّنذهم          Anemiaيرط اهـ   

خخيخؼ ٌتبخبح اهرز اهُيؾدهج ّراذًٖب تبهلدرث       .  إٌضشبر فٕ سِبز اهيٌبؽج   
 Nicotianamin synthaseؽوٓ اهخؾتٖر ؽً يّرذًٖ ٌٛخبر أٌزٖى         

ّاهذٔ ٌٖشع ضرنج ؽٌضر اهضدٖد فٕ اهٌتبح نذهم اهترّخًٖ اهيشؤّل           
ُذا ّّٖظص اهتبضذًّ أً اهفؾل اهخؾبظدٔ        Ferritinؽً خخزٌَٖ ُّّ    

هِذٍ اهترّخٌٖبح شٖشيص هٌتبخبح اهرز تئيخضبص نيٖج أنتر يً ؽٌضر          
خضخّٔ ٌتبخبح اهرز فٕ اهّاكؼ     .  اهضدٖد يً اهخرتج ّخخزٌَٖ داخل ضتّتِب     

ؽوٓ نيٖج نتٖرث يً اهضدٖد فٕ كشرث اهضتج هنً اهيشنوج خنيً فٕ أً              
اهدّل اٛشخّائٖج ّخضح اٛشخّائٖج  ٖخى فِٖب خلشٖر ضتّة اهرز ّذهم            

َّخُوَص .  يً أسل خخزتٌِب ييب ٖفلدُب يضخّاُب اهؾبهٕ يً ُذا اهؾٌضر          
ّيشبؽدٍّ إهٓ أً اهخعّر اهزراؽٕ        Wilhelm Gruissemاهتبضد  

فٕ خوق شٞٝح سدٖدث يً ٌتبخبح اهرز اهؾبهٖج اهيضخّْ تؾٌضر اهضدٖد           
ٝ ٖغِر أٖج خدُّر فٕ اٌٛخبر أّ أٖج خغٖراح يؾٌّٖج فٕ يّاضفبخَ              

 .اهٌّؽٖج، تبشخذٌبء أً ُذٍ اهٌتبخبح خيٖل هٜزُبر يتنرًا
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العمهبء ٌحددوو التروخٌىبح الخً خوكف الهٌكروتبح 
 الغبزٌج

خينً اهؾويبء فٕ سبيؾج نّتٌِبغً فٕ اهدٌيبرم تبهخؾبًّ يؼ             
يً خضدٖد يسيّؽج     Davis     ّBerkleyزيٞئِى تسبيؾج نبهٖفّرٌٖب  

يً اهترّخٌٖبح خوؾة أدّارًا ُبيج فٕ اٗهٖبح اهتّٖنٖيٖبئٖج اهخٕ خينً       
فؾوٓ ؽنس اهضّٖاٌبح، ٝ    .  اهٌتبح يً خيٖٖز ّإٖلبف اهتنخٖرٖب اهغبزٖج     

ّؽّظًب .  خعّر اهٌتبخبح يٌبؽج ؽٌديب خخؾرط هيٖنرّتبح يخخوفج       
ؽً ذهم، خشخخدى اهٌتبخبح خٖٞب خبضج ّأٌغيج يتريسج ّراذًٖب           

خينً .  هخضيٕ ٌفشِب يً اهغزّ اهيٖنرّتٕ ّاٙيراط اهيرختعج تَ        
 RIN4اهؾويبء، ضخٓ اًٗ، يً خضدٖد ترّخًٖ ّاضد ٖؾرف تبشى            

 G. Coakerخينٌح اهؾبهيج   .  كبدر ؽوٓ خٌغٖى أٌغيج اهدفبػ اهٌتبخٖج     
يً خضدٖد شخج ترّخٌٖبح غٖر        RIN4ّزيٞئِب أذٌبء دراشخِى     

يؾرّفج شبتلًب كبدرث ؽوٓ اٛرختبع تِذا اهترّخًٖ داخل اهخٖٞب            
تؾيق ّختًٖ    AHA1خى خّضٖف أضد ُذٍ اهترّخٌٖبح ُّّ       .  اهٌتبخٖج

ّسد .  أٌَ ُبى سدًا فٕ اٝشخسبتج اهيٌبؽٖج هدْ ٌتبح اٙراتٖدّتشٖس         
اهخٕ   ٖخضنى تخٌغٖى فخص ّإغٞق اهيشبى      AHA1اهؾويبء أً اهترّخًٖ    

نيب خشنل  .  خشيص هوغبزاح تبهدخّل ّاهخرّر يً ّإهٓ اّٙراق         
  .تّاتبح هوتنخٖرٖب ّاهيٖنرّتبح اٙخرْ تبهدخّل إهٓ اهٌتبح
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 تىدورث أحمى هو خالل خثتٌع هورثج 
فٕ أشخراهٖب ّاٙنبدٖيٖج      Newcastleكبى تبضذًّ يً سبيؾج       

اهضٌٖٖج هوؾوّى تخعّث غبٖج فٕ اُٙيٖج يً خٞل خشخٖص يّرذج           
فٕ ٌتبح اهتٌدّرث خؾيل ؽوٓ زٖبدث اٌٛخبر اهتذرٔ هويضضّل نيب            

خوؾة اهيّرذج  .  خؾيل ؽوٓ خضشًٖ ٌّؽٖج اهذيبر ّؽيرُب         
INVINH1             ًدّرًا فٕ خضدٖد نيٖج اهشنر اهيّسِج هنل سزء ي

ّؽٌد خذتٖع خؾتٖر ُذٍ اهيّرذج فئً اهيزٖد يً اهشنر            .  اهٌتبح
ٖخّسَ إهٓ أسزاء يؾٌٖج يً اهٌتبح ّيٌِب        (  اهغوّنّز ّاهفرنخّز )

ترّخًٌٖب ٖيٌؼ ٌشبع إٌزٖى      INVINH1خشفر اهيّرذج   .  اهتذّر ّاهذيبر 
، ُّّ اٌٛزٖى اهذٔ ٖضفز خضعى اهشنرّز إهٓ           invertaseاهـ  

دّرًا ضًّٖٖب فٕ     invertaseٖوؾة إٌزٖى اهـ     .  غوّنّز ّفرنخّز 
خعّر اهٌتبح ّفٕ اٝشخسبتج هٜسِبداح اهضّٖٖج ّاهٞضّٖٖج ّذهم         
ًٙ اهغوّنّز ّاهفرنخّز سزٖئبح إشبرٖج ُبيج ّرنبئز ظرّرٖج         

ٝضغ اهتبضذًّ أً خذتٖع خؾتٖر يّرذج اهـ           .  هخّهٖد اهعبكج 
INVINH1             فٕ ٌتبح اهتٌدّرث تبشخخداى خلبٌج اهـRNA 

interference            كبد إهٓ عّل فخرث اهخخزًٖ ّذهم يً خٞل خسيٖد

نيب ٝضغّا  .  شٖخّخج اهذيرث اهٌبخز ؽً ضيط اٙتشٖشٖم       
أٖظب زٖبدث ّزً اهتذّر ّزٖبدث يشخّْ اهـِٖنشّز فٕ اهذيرث         

 . ّاهذٔ ٌٖخز ؽً اهخضوٖل اهيبئٕ اهيؾزز هوشنرّز
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 خىوع الهتٌداح العشتٌج ٌتلً األعشبة الهلبوهج تعٌدث
كد ٖنًّ اشخخداى اشخراخٖسٖبح يخخوفج هخعتٖق اهيتٖداح اهؾشتٖج        

، فئً ُذٍ ُذٍ    Purdueينوفًب، هنً اشخٌبدًا ٙتضبد سبيؾج اهـ       
اهؾيوٖج شخلول ّتشنل يويّس يً يسخيؼ ّنذبفج اٙؽشبة           

ٖؾختر يرنة اهـ    .  glyphosateاهيلبّيج هيتٖد اهـ      
glyphosate           اهيبدث اهفؾبهج فٕ اهيتٖد اهؾشتٕ اهشبئؼ ،

Roundup         فٕ إتلبء اٙؽشبة اهظبرث غٖر اهيرغّتج ًٝ ، فؾب
، ؽوٓ أٖج   Roundupإٝ أً اٝشخخداى اهيخزاٖد هوـ      .  يظتّعج

 Billهلد درس  . ضبل، أدْ إهٓ غِّر أؽشبة ظبرث يلبّيج هَ

Johnson     ذٖل اهضضبً   ّزيٞؤٍ ٌتبحmarestail   أّل ُّّ ،
هلد تًٖ  .  glyphosateؽشة ظبر ٖعّر اهيلبّيج هيتٖد اهـ        

Johnson           فٕ دراشخَ أً اشخخداى يتٖداح ؽشتٖج يخٌّؽج
كتل اهزراؽج ّتشنل يخٌبّة      Roundupتبٛظبفج هيتٖد اهـ    

ّاهيتٖداح اهؾشتٖج اٙخرْ ؽوٓ اهذرث        Roundupتًٖ اهـ   
ٖينً أً ٖلول تشنل نتٖر يً ذٖل اهضضبً اهيلبّى هويتٖد             

ٖخعّر ذٖل اهضضبً اهيلبّى هوـ     : "Johnsonّأظبف  .  اهؾشتٕ
glyphosate      ّخضل يسخيؾبخَ  .  تشرؽج نتٖرث فٕ اهضلل

. يشخّٖبح يذُوج يً اهغزّ خٞل شٌخًٖ يً نشفَ ّٙل يرث          
نيب أً ٌغبى إدارث اٙؽشبة اهظبرث اهيؾخيد فلع ؽوٓ اهـ            

glyphosate   ّهنً ٖينً هٌغبى ٖخظيً يتٖداح     .  ٖتدأ تبهخدُّر
 ."أً ٖدّى هفخرث أعّل glyphosate ؽشتٖج أخرْ يؼ اهـ
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خعوٌر ركبكج هٌكروٌج كبدرث عمى اللٌبس اٍىً 
 لإلخهبد الهبئً

 Cornellضرش ؽويبء يً يختر اهخضٌٖؼ اهٌبٌّٔ فٕ سبيؾج          
تأٌِى كد عّرّا ضشبشًب تأتؾبٍد يٖنرّٖج كبدر ؽوٓ كٖبس اٛسِبد          

  ٕ ٖخّكؼ هِذا اهسِبز تأً    .  ؽٌد اهٌتبخبح اهضٖج    اهيبئٕ تشنل آٌ
ٖضتص يً اهظرّراح هدْ اهيزارؽًٖ ّتبٙخص هيٌخسٕ          
اهؾٌة ًٙ اهسفبف ّاهرٔ اهزائد، نُٞيب ٌٖؾنس شوتًب ؽوٓ           

ٖخنًّ ُذا اهسِبز يً ُٞيج يبئٖج ؽوٓ        .  ٌّؽٖج ٌتٖذ اهؾٌة  
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Tabashnik    َإً خضٌٖؼ ٌّؽًٖ يً اهزؽبف هٖس تبهدّاء        "كّه
اهؾبى، ّضفج اهخعّر ؽٌد اهضشراح هٖشح تبهشٕء اهذٔ شٖخينً          

 ".اهؾويبء يً إٖلبفَ
CropBiotech July 10, 2009 

 

عمهبء ٌحددوو هوٌج هركة كبدر عمى كخل عبهل ههرط 
 Mycotoxinهىخح لـمشن الفعري 

ضدد تبضذًّ فٕ اهّٖٝبح اهيخضدث اٙيرٖنٖج ّضدث خديج اهتضّد          
اهزراؽٖج اهخبتؼ هّزارث اهزراؽج اٙيرٖنٖج ُّٖج يرنة كبدر ؽوٓ          

Fخذتٖع ٌيّ اهؾبيل اهييرط هوٌتبح فعر             u s a r i u m  

Verticillioides         اهيشتة اهرئٖشٕ هوفضج تبدراح ّشبق اهذرث ،
ّخؾفً أنّازُب، ٌُٖخز ُذا اهفعر اهشيّى اهفعرٖج يً ٌّػ              

Fumonisin      شٖيب ٝFumonisin B1      شبيج هويبشٖج ُّٕ
ّاهدّاسً، ّخٌبّل اهذرث اهيضبتج تِذا اهفعر يرختع تبرخفبػ            

ضدد .  اضخيبهٖج خعّر ضبٝح شرعبٌٖج فٕ اهيرٔء ّاهنتد ؽٌد اهتشر   
يرنة يً شٞهج اهتنخرٖب       Charles Baconفرٖق اهتضد ترئبشج    

-Leu7اهيٌخسج هيرنة      Bacillus mojavensisاهٌتبخٖج  

surfact in             ّاهذٔ ٖيخوم فؾبهٖج فٕ اهشٖعرث ؽوٓ فعر
Fusarium       ل يً  /يٖنرّغراى  20)ظيً خرانٖز يٌخفظج سدًا

خّاص شتِٖج    Leu7-surfactinٖيخوم ُذا اهيرنة     (.  شبئل
تبهيٌغف ضٖد ٖضل اهّضداح اهدٌُٖج اهداخوج فٕ خرنٖة اٙغشٖج          
اهخوّٖج هوفعّر، نيب ٖينً أً ٖشخخدى أٖظًب فٕ ضٌبؽج اٌٙشسج           

 .ّإؽبدث خّازً اهتٖئج
CropBiotech June 26, 2009 

 

شنل ضفٖضج خضخّٔ ذلّة ٌبٌّٖج اٙتؾبد ٖينً ّضفِب تأٌِب خيذل شسرث           
ٖأيل فرٖق اهتضد   .  يضغرث خؾعٕ ٌيّذسًب ؽً شًٖٞ اهيبء داخل اهٌتبح       

تأً ٖشخعٖؼ خضيٖى ضشبس كبدر ؽوٓ ٌلل اهلراءاح اهضلوٖج تشنل             
ٝشونٕ يتبشرث إهٓ يخدى يرنزٔ ّيً ذى إٌشبء يوخص ؽً ُذٍ              

هلد تدأ اهفرٖق   .  اهيؾعٖبح ٖينً هويزارػ خضفضَ ؽً عرٖق اٌٛخرٌح       
أٖظًب تخعّٖر ضشبس يخؾدد اهّغبئف، ؽً عرٖق خغٖٖر يشبر اهيبء يً           
اهٌتبح ؽتر خضّٖوج خبضج يً أسل كٖبس خدفق اهيبء ّاهيّاد اهيغذٖج             

 .ؽتر اّٙؽٖج اهٌبكوج، تبٛظبفج إهٓ كٖبس اٛسِبد اهيبئٕ فٕ اهٌتبح
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دٌداو لوز اللعو خخغمة عمى شهٌج التروخٌو الهتٌد لمحشراح 
 الذي خضىعه ىتبخبح اللعو الهحورث وراثٌب

خضٌؼ تؾط اهٌتبخبح اهيضّرث ّراذٖب ٌّؽًٖ يخخوفًٖ يً زؽبف             
اهخٕ خشخِدف ذاح اهضشرث هيٌؼ         Bacillus thuringiensisتنخرٖب

فخضٌؼ ٌتبخبح اهلعً اهيضّرث ّراذٖب     .  خعّر ضفج اهيلبّيج ؽٌد اٗفج    
ّاهيلبّيج هوضشراح ؽوٓ شتٖل اهيذبل، ترّخًٌٖٖ شبيًٖ هوضشراح           

Cry1Ac  ّCry2Ab  .        ٖخخوف ُذًٖ اهترّخًٌٖٖ ؽً تؾظِيب عتلًب
. هوختبًٖ فٕ خشوشل اٙضيبط اٙيٌٖٖج، ّأٖظب تيّاكؼ ارختبعِيب اهيخخوفج        

تٌٖيب أغِرح ٌخبئز دراشج ٌفذُب يسيّؽج يً اهتبضذًٖ يً سبيؾج             
Arizona           أٌَ تيشخعبػ تؾط أٌّاػ اهضشراح أً خعّر ضفج اهيلبّيج

اهيضٌؼ يً كتل ٌتبخبح       Btهٌّؽًٖ يخخوفًٖ يً زؽبف ُذٍ اهتنخرٖب      
 Bruce Tabashnikّكد خينً اهتبضد     .  اهلعً اهيضّرث ّراذٖب   

ّزيٞؤٍ يً إٌخبر شٞٝح يخترٖج يً ضشرث دّدث هّز اهلعً اهلرٌفوٖج           
Pectinophora gossypiella      ًيرث هوترّخًٖ    420يلبّيج ٙنذر ي

Cry1Ac      ٌخسح ُذٍ اهشٞٝح ؽً     .  يلبرٌج يؼ اهضشراح اهعتٖؾٖج
، Cry2Abعرٖق خغذٖج اهٖركبح ؽوٓ ّشع غذائٕ أظٖف إهَٖ اهترّخًٖ          

يرث،   240أنذر تـ   )  Cry2Abّنبٌح يلبّيج اهدٖداً هوترّخًٖ ذاخَ أٔ    
ّٖؾزٔ اهتبضذًّ شتة اهيلبّيج إهٓ      (.  يلبرٌج يؼ اهضشراح اهعتٖؾٖج   

ّّٖرد اهتبضد  .  خغٖراح فٕ أضد اٌٙزٖيبح اهخٕ خفُؾل ؽيل اهزؽبف         
Tabashnik           ّزيٞؤٍ تأً اهغبُرث اهيشبر إهِٖب هً خشنل خِدٖدا هعرٖلج

اهينبفضج اهخٕ خؾخيد ؽوٓ إٌخبر  ٌتبح كعً يضّرث ّراذٖب خضٌؼ ٌّؽًٖ            
فلد تًٖ ُؤٝء اهتبضذًّ تأً     (  Pyramided Bt-cotton)يً اهزؽبف   

 Cry1Acاهٖركبح يً اهشٞٝح اهيخترٖج اهيلبّيج هنل يً اهـ             
ّCry2Ab               خخينً يً اهتلبء ضٖج فلع ؽوٓ سّز اهلعً اهيضٌؼ

، ّهنٌِب فٕ اهيلبتل خفشل فٕ اهٌيّ ّاهتلبء ضٖج ؽوٓ          Cry1Acهوترّخًٖ  
      ً ؽً   Natureاكختشح يسوج    .  سّز اهلعً اهيضٌؼ هنٞ اهترّخٌٖ
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