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حّددت دراسة أمريكية بريطانية 10 طفرات غير 
معروفة سابقًا ميكن أن تسبب حدوث داء السكري 
باحثون من جامعة  الوالدة. بني  الدائم عند حديثي 
شيكاغو بأنه على الرغم من أن األنسولني غير السوي 
قد مت اعتباره مسببًا للنمط الثاني من الداء السكري 
شيكاغو بأنه على الرغم من أن األنسولني غير السوي 
قد مت اعتباره مسببًا للنمط الثاني من الداء السكري 
شيكاغو بأنه على الرغم من أن األنسولني غير السوي 

فإن نتائج دراساتهم قد بينت وللمرة األولى بأن طفرًة 
في مورثة األنسولني قد مت ربطها بحدوث منٍط شديٍد 
ر احلدوث من داء السكري. يعتقد الباحثون بأن  ومبكِّ
في مورثة األنسولني قد مت ربطها بحدوث منٍط شديٍد 
ر احلدوث من داء السكري. يعتقد الباحثون بأن  ومبكِّ
في مورثة األنسولني قد مت ربطها بحدوث منٍط شديٍد 

مراحل  خالل  األنسولني  طي  طريقة  تغيِّر  الطفرات 
تصنيعه وبالتالي تتداخل هذه البروتينات غير السوية 
مع العمليات اخللوية األخرى بطرائق تؤدي إلى قتل 
اخلاليا التي تنتج األنسولني. يقول د. لويس فيليبسن 
أستاذ الطب في جامعة شيكاغو بأن هذا سبب جديد 
ويضيف  الرُّضع.  عند  السكري  لداء  للعالج  وقابل 
نا من كشف الداء  قائًال بأن ذلك أمٌر مثيٌر ألنه لو متكَّ
ويضيف  الرُّضع.  عند  السكري  لداء  للعالج  وقابل 
نا من كشف الداء  قائًال بأن ذلك أمٌر مثيٌر ألنه لو متكَّ
ويضيف  الرُّضع.  عند  السكري  لداء  للعالج  وقابل 

ر وتثبيط املورثة الشاذة أو حماية اخلاليا  بشكل مبكِّ
املنتجة لألنسولني من األذى الناجم عن العيوب في 
طي البروتينات فإننا سوف نتمكن من حماية عملية 

إنتاج األنسولني عند املريض أو استعادتها.
ScienceDaily Sep 11, 2007
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حّدد علماء أمريكيون ضرر الدماغ النوعي الذي 
يعتبر  والذي   X الصبغي  هشاشة  متالزمة  يسبب 

أكثر أمراض التخلف العقلي انتشارًا. فقد ُاكتشفت 
الصبغي  هشاشة  ملتالزمة  املؤدية  الوراثية  الطفرة 
 لكن لم ُتعرف طبيعة الضرر املُسّبب 
الصبغي  هشاشة  ملتالزمة  املؤدية  الوراثية  الطفرة 
 لكن لم ُتعرف طبيعة الضرر املُسّبب 
الصبغي  هشاشة  ملتالزمة  املؤدية  الوراثية  الطفرة 

X عام 1991
أن  اجلديد،  البحث  وفق  الباحثون  وجد  بالطفرة. 
FMR1 َتنُتج عن طفرة في مورثة X هشاشة الصبغيX هشاشة الصبغيX

يتكرر في املنطقة  X، حيث  املوجودة على الصبغي 
الطافرة من مورثة الـFMR1 ثالثي نكليوتيد من أسس 
 مرة بدًال من 6 إلى 55
 ثالثي نكليوتيد من أسس 

 مرة بدًال من 
 ثالثي نكليوتيد من أسس 

الدنا CGG بني 200 و 1000
مرة في احلاالت السليمة. تسبب هذه التكرارات غير 
الـ FMR الطبيعي الناجت عن  السوية غياب بروتني 
املورثة. يبدو هذا مثيرًا فعًال، حيث ابتداًء من كشف 
 الطبيعي الناجت عن 
املورثة. يبدو هذا مثيرًا فعًال، حيث ابتداًء من كشف 
 الطبيعي الناجت عن 

املورثة عام 1991 إلى حلظتنا هذه نعتقد بقدرتنا على 
معاجلة احلاالت السابقة، إذ يكفي أن نستمر مبسح 
األضرار  تصحيح  حملاولة  األدويــة  أفضل  وكشف 

.X الناجمة عن متالزمة هشاشة الصبغي
ScienceDaily Sep 18, 2007
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وجد باحثون أمريكيون أن الفئران احلاوية على 
مورثة بشرية طافرة تصاب بالتوحد املتمثل بضعف 
النشاطات االجتماعية لكن يزداد معدل ذكائها. يقول 
الباحثون إن دراستهم أظهرت أيضًا كيف أن الطفرة 
تؤثر على عمل العصب. حيث أدخلوا للفأر في هذه 
الدراسة النمط الطافر للجزيئة البشرية نوروليكني-
االجتماعية  العالقات  واختبروا   .3(neuroligin-3)
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لذلك احليوان وذلك بوضعه مع فئران من غير عائلته 
في ذات القفص. أمضى الفأر املهندس وراثيًا وقتًا 
أقل بالقرب من الفئران الغريبة مقارنة مع الفئران 
األشياء  قرب  البقاء  مفضًال  معه  املولودة  الطبيعية 
غير املتحركة في القفص. كان الفأر املهندس وراثيًا 
املاء  دهليز  لغز  تعلم  على  أفضل  وبشكل  ــادرًا  ق
غير املتحركة في القفص. كان الفأر املهندس وراثيًا 
املاء  دهليز  لغز  تعلم  على  أفضل  وبشكل  ــادرًا  ق
غير املتحركة في القفص. كان الفأر املهندس وراثيًا 

والذي مبوجبه كان على الفئران إيجاد وتذكر املوقع 
املتواجد حتت املاء. أشار الدكتور توماس سودهوف 
نه  أنه عندما نتعامل مع الدماغ فإننا عادة ال نحسِّ
ولكن في احلقيقة نحصل على حتسيناٍت ُتظهر أننا 
غيرنا شيئًا ما محددًا. وأضاف إننا نؤثر على آلية 
ولكن في احلقيقة نحصل على حتسيناٍت ُتظهر أننا 
غيرنا شيئًا ما محددًا. وأضاف إننا نؤثر على آلية 
ولكن في احلقيقة نحصل على حتسيناٍت ُتظهر أننا 

املعلومات في الدماغ.
ScienceDaily Sep 10, 2007
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نبات  املركزية  فلوريدا  جامعة  من  باحثون  طور 
اصطناع  مورثات  على  يحتوي  وراثيًا  معدل  خس 
كبسوالت  فإن  الباحثني  هؤالء  وحسب  األنسولني. 
وراثيًا  املعدل  اخلس  نبات  في  املُنتجة  األنسولني 
ميكن أن تكون املفتاح في استعادة مقدرة اجلسم 
من  املاليني  يساعد  وهــذا  األنسولني،  إنتاج  على 
مرضى السكري املعتمدين على األنسولني. ُأعطيت 
وراثيًا  املعدل  نبات اخلس  من  دة  ُمجفَّ نباتية  خاليا 
مرضى السكري املعتمدين على األنسولني. ُأعطيت 
وراثيًا  املعدل  نبات اخلس  من  دة  ُمجفَّ نباتية  خاليا 
مرضى السكري املعتمدين على األنسولني. ُأعطيت 

أسابيع  خمسة  وبعمر  بالسكري  مصابة  لفئران 
في  النتائج  أظهرت  أسابيع.  ثمانية  ملدة  كمسحوق 
نهاية الدراسة عودة سكر البول والدم إلى مستوياته 
أيضًا  وأنتجت خالياهم  الفئران،  عند هذه  الطبيعة 
النتائج  هذه  دلَّت  األنسولني.  من  طبيعية  مستويات 
أيضًا  وأنتجت خالياهم  الفئران،  عند هذه  الطبيعة 
النتائج  هذه  دلَّت  األنسولني.  من  طبيعية  مستويات 
أيضًا  وأنتجت خالياهم  الفئران،  عند هذه  الطبيعة 

إليه  أشار  ما  الدراسة حسب  لهذه  وأبحاث سابقة 
على  البحث،  فريق  مدير  دانييل،  هنري  البروفسور 
أن كبسوالت األنسولني ميكن أن تستخدم يومًا ما 
على  البحث،  فريق  مدير  دانييل،  هنري  البروفسور 
أن كبسوالت األنسولني ميكن أن تستخدم يومًا ما 
على  البحث،  فريق  مدير  دانييل،  هنري  البروفسور 

األعــراض،  ظهور  قبل  السكري  مرض  من  للوقاية 

وملعاجلة املرض في مراحله املتقدمة.
CropBiotech, August 3, 2007
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ل  املعدَّ الرز  السابقة على  التجارب احلقلية  بينت 
إلى  تصل  كبيرة  عزل  مسافات  إلى  احلاجة  وراثيًا 
أن  إال  بــاألرز.  مــزروع  حقل  أقــرب  من  متر   200

دراسة حديثة أجراها املعهد الصيني للتقانة احليوية 
وأكادميية العلوم الزراعية أظهرت عدم احلاجة إلى 
ذلك. وقد أوضحت هذه الدراسة أن الزراعة املتوازية 
املورثات  انتقال  إلــى  ت  أدَّ قد  متر   1-0 مبسافة 
مبعدل %36-3 إلى السالالت العقيمة ذكريًا ومبعدل 
%0.045-0.037 إلى النباتات الهجينة. وقد انخفض 

معدل االنتقال مع زيادة املسافة إلى 2-1 م وكانت 
30- املورثات  النتقال  قياسها  جرى  مسافة  أقصى 
للسالالت  متر  و40-150  الهجينة  للنباتات  متر  و40-150  الهجينة  للنباتات  متر   40-150 40

العقيمة. ويأمل الباحثون بأن تغيِّر نتائجهم هذه من 
ل وراثيًا  التنظيمات املتعلقة مبسافات العزل للرز املعدَّ

في إجراءات تقييم املخاطر. 

CropBiotech, July 13, 2007
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يعد الليسني واحدًا من أكثر األحماض األمينية 
قبل  من  املستهلكة  النباتات  في  الكمية  دة  احملــدّ
اإلنسان واملواشي. تستخدم املكمالت الصنعية في 
زيادة  في  األخــرى)  احملاصيل  من  (كغيرها  الذرة 
باحثي  بعض  أوضح  الليسني.  من  النبات  محتوى 
شركة مونسانتو بأنهم قادرون على إنتاج نباتات ذرة 
معدلة وراثيًا بهدف زيادة محتوى الليسني في أكوازها 
الرنا املتداخل. يتم عن طريق هذه  عن طريق تقنية 
االستراتيجية تثبيط التعبير الوراثي للمورثة املشفرة 



إنتاج  الليسني عن طريق  املسؤول عن هدم  لإلنزمي 
جزيئات رنا متداخلة لهذه املورثة الهدف. وقد أثبت 
عملية  وليس  الليسني،  هدم  عملية  أن  العمل  فريق 
احلمض  هذا  تراكم  عن  املسؤولة  هي  اصطناعه، 
األميني في بذور الذرة. بينت الدراسة أن عملية الرنا 
والتي  التربية،  في  تقليدية  غير  كطريقة  املتداخل، 
أو  ميكن استخدامها حتى لتحسني صفات متنحية 
م تقنيًة مفيدًة جدًا حلفظ  ذات تخصص نسيجي، تقدِّ
سائدة  بطريقة  الداخلية  للمورثات  الوراثي  التعبير 

ونوعية.
CropBiotech, August 10, 2007
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األمريكية   Purdue جامعة  في  الباحثون  متكن 
من تعديل نباٍت وراثيٍّ بهدف إيقاف تناسل فيروٍس 
عند  املكتسب  املناعة  نقص  بفيروس  عالقة  لــه 
القرنبيط  فسيفساء  فيروس  يهاجم   .(HIV)البشر
من  مجموعة  وهي   Brassicae الـ  عائلة   (CaMV)

وامللفوف  والبروكولي  القرنبيط  تضم  التي  النباتات 
الزيتي) وأمناط عديدة من  (اللفت  والكانوال  واللفت 
HIVو  HIVو  HIV CaMV فيروس  من  كل  يستخدم  اخلــردل. 
لتوظيف   (reverse transcription) العكسي  النسخ 
بروتينات املضيف من أجل التناسل ونشر العدوى. 
الـ Arabidopsis يقوم  الباحثون أنه في نبات  وجد 
الفيروس بتوظيف مركب بروتيني ضروري من أجل 
الذي  ذاته  البروتيني  املركب  وهو   CDKC العدوى 
علم  في  البروفيسور  ذكر   .HIV الـ  فيروس  يوظفه 
وجود   Zhixiang Chen النبات  وأمــراض  النبات 
مورثتني في نبات الـ Arabidopsis من أجل مركبات 
البروتني CDKC والتي تستهدف عملية النسخ. وقد 
إحدى  عمل  إيقاف  جرى  حال  في  بأنه  أيضًا  ذكر 
 والتي تستهدف عملية النسخ. وقد 
إحدى  عمل  إيقاف  جرى  حال  في  بأنه  أيضًا  ذكر 
 والتي تستهدف عملية النسخ. وقد 

هاتني املورثتني تصبح النباتات أكثر مقاومًة لفيروس 
CaMV ويستمر النبات بالنمو. إن السؤال املفتاح 

للباحثني في هذا املجال هو حتديد اآللية التي يجري 
الفيروسات  لهذه  والـتضاعف  النسخ  إيقاف  فيها 
اجلواب  إيجاد  ُيعتبر  واحد.  بروتني  لتثبيط  نتيجًة 
تقدمًا رئيسيًا من أجل الوقاية من الفيروسات املرتدة 
هذه  عن  الناجمة  األمراض  وعالج   (retroviruses)

الفيروسات في النباتات واحليوانات.
CropBiotech, August 3, 2007
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ُيعتبر فيروس تخطط الذرة من املمرضات الشائعة 
للذرة البرية وينتقل هذا الفيروس بوساطة نطاطات 
تستطع  لم  املزروعة.  الذرة  إلى  اخلضراء  األوراق 
لهذا  التقليدية  التربية  من  عديدة  وقــرون  سنوات 
الفيروس.  لهذا  نباتاٍت مقاومٍة  إلى  الوصول  النبات 
إفريقيا  بجنوب  تاون  كيب  جامعة  في  علماء  متكنَّ 
الفيروس.  لهذا  نباتاٍت مقاومٍة  إلى  الوصول  النبات 
إفريقيا  بجنوب  تاون  كيب  جامعة  في  علماء  متكنَّ 
الفيروس.  لهذا  نباتاٍت مقاومٍة  إلى  الوصول  النبات 

املورثات  تعديل  أنار من  البذار  بالتعاون مع شركة 
املسؤولة عن تضاعف هذا الفيروس اخلطير وراثيًا 
وتأشيبها باستخدام الهندسة الوراثية ضمن جينوم 
الذرة من إنتاج نباتات معّدلة مقاومة لهذا الفيروس. 
وانتقال صفة  توريث  إمكانية  الدراسة  أظهرت  كما 
عن  أخرى  نباتات  وإلى  آخر  إلى  جيل  من  املقاومة 
والتجارب  الــدراســات  د  ستحدِّ التصالب.  طريق 
وتأثيراتها  احلقل  في  التقنية  هذه  فعالية  الالحقة 

اجلانبية على الكائنات النافعة.
CropBiotech, July 13, 2007
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ل مؤخرًا فريق عمٍل من دوبنت DuPont على  ل مؤخرًا فريق عمٍل من دوبنت DuPontَحتصَّ DuPontَحتصَّ

حمض  من  منخفضة  نسبة  ذوي  وذرة  صويا  فول 
املرحلة  في  املورثي  اإلخماد  بطريقة  وذلك  الفيتيك، 



بشكٍل  موجود  مركب  الفيتيك  حمض  إن  اجلنينية. 
واسع في احلبوب وبذور النباتات الزيتية وله تأثير 
يصعب  البيئة.  وعلى  احليوانات  تغذية  على  سلبي 
ألن  احليوانات  من  العديد  لدى  املركب  هذا  هضم 
مركبات  يشكل  معروف،  هو  كما  الفيتيك،  حمض 
إلى  يــؤدي  مما  والبروتينات  األنزميات  بعض  مع 
انخفاض األحماض األمينية وتثبيط بعض أنزميات 
الهضم، كما يؤدي أيضًا إلى انخفاض بعض األمالح 
املعدنية الضرورية مثل األيرون، الزنك والكالسيوم. 
الفيتيك  حمض  طــرح  عن  ينتج  أخــرى  ناحية  من 
يضرُّ  بالفوسفور مما  تلوث  احليوانات  فضالت  مع 
باألراضي الزراعية. لقد مت إيجاد مورثة مسؤولة عن 
والتي  املركبات  بعض  مبقاومة  مرتبط  ناقٍل  بروتٍني 
َتبنيَّ تعطيلها لدى الطفرات ذات احملتوى املنخفض 
والتي  املركبات  بعض  مبقاومة  مرتبط  ناقٍل  بروتٍني 
َتبنيَّ تعطيلها لدى الطفرات ذات احملتوى املنخفض 
والتي  املركبات  بعض  مبقاومة  مرتبط  ناقٍل  بروتٍني 

من حمض الفيتيك، لذلك كانت هذه املورثة مستهدفًة 
بعملية إخماٍد جيني. لم يظهر نبات الذرة ذي النسبة 
إخماد  عن  والناجت  الفيتيك  حمض  من  املنخفضة 
سيئة.  زراعية  خصائص  أية  عنه  املسؤولة  املورثة 
باإلضافة إلى ذلك، مت احلصول على بذور ذات نسبة 
منخفضة من حمض الفيتيك عن طريق عملية إسكات 
جيني ملورثة مماثلة لتلك املوجودة في الذرة وذلك لدى 
نبات فول الصويا. باالعتماد على هذه النتائج، ميكن 
من  االستراتيجية  نفس  تطبيق  باإلمكان  إنه  القول 

أجل محاصيل أخرى.
CropBiotech, August 3, 2007
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هامة  مصادر  والعطرية  الطبية  النباتات  تعتبر 
ومفيدة لصحة اإلنسان. من بني هذه املركبات املشتقة 
من النباتات تلك التي متلك خواّص مضادة للسرطان 
الطقسوس  شجرة  مــن  املشتق  التاكسول  مثل 
والفينبالستني املشتق من الدفلة هذه املركبات عادة 

النبات.  الثانوية في  هي نواجت مسارات االستقالب 
إن  اسبانيا  في   ICREA معهد  في  العلماء  ويقول 
اصطناع  مسارات  إلى  املرغوبة  املورثات  إدخــال 
على  يساعد  أن  ميكن  الثانوية  االستقالب  منتجات 
النباتات  في  املوجودة  املركبات  تسهيل معاملة هذه 
Plant الطبية. وناقشت مقالتهم املنشورة في مجلة
مسارات  لهندسة  الكبيرة  الفوائد   Cell Report

(Indol االستقالب لصفوف محددة من املركبات مثل(Indol االستقالب لصفوف محددة من املركبات مثل(Indol

(e,nicotine,menthol في النباتات الطبية والعطرية. 

وينصح الباحثون بتطوير املمارسات الزراعية املتعلقة 
بالنباتات الطبية وخصوصًا أن معظمها الزال ُيجمع 
بشكل طبيعي من احلياة البرية. باإلضافة إلى تطوير 
والكيميائية.  البيئية  األنشطة  ملنتجات  مسٍح  أنظمة 
وكمحصلٍة نهائيٍة فإن إدخال املورثات إلى مسارات 
اكتشاف  في  يفيد  أن  ميكن  الثانوي  االستقالب 
معينة  كيميائية  مبركبات  معينة  نباتات  وهندسة 

ومرغوبة.
CropBiotech, July 13, 2007
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