
  

  في هيئة الطاقة الذرية  الجزيئية قسم التقانة الحيوية والبيولوجيايصدرهافصلية  إعالميةنشرة 
  2002كانون الثاني العدد األول، 

  

  
  : العددكلمة
متفوقة في  زراعية محاصيل تطوير إلى  خالل العقد األخير من القرن العشرينالوراثية والهندسة الحيوية التقانة أبحاث أدت
 عقـاقير  حيث طـورت  صحة اإلنسان فيكما كان للتقانة الحيوية تأثير كبير   .نوعية ومتحملة للظروف البيئية المعاكسةال

  . األمراضتشخيص وعالج الكثير منجديدة مثل تلك التي تحفز النظام المناعي وتساعد في 
عديد من الخطوات الالزمة لنقل هـذه   قامت بحيثهذه التقانات الحديثة ل جل اهتمامها هيئة الطاقة الذرية السورية وقد أولت 

 في تطبيقات التقانة    يينصاختصايضم    قسماً خاصاً للتقانة الحيوية والبيولوجيا الجزيئية       الهيئة أنشأتفقد   .التقانات وتوطينها 
من ظروف آمنـة     وحرصاً من الهيئة على استخدام التقنيات الحيوية ض         .المختلفةالحيوية في المجاالت الزراعية والطبية      

 محورة وراثياً إلى القطر أو منتجاتها وتالفي        كائنات ومن أجل تنظيم دخول      ،وخاصة عند التعامل مع أحياء دقيقة ممرضة      
 قواعد أمان خاصـة     وضعهيئة إلى   ال فقد سعت    ، البيئة والصحة العامة   في السلبية المحتملة لبعض هذه المنتجات       التأثيرات

 والتي تضم ممثلين عن      ومن أجل هذا الغرض فقد أنشئت اللجنة الوطنية السورية لألمان الحيوي           باستخدام التقانات الحيوية  
  .كافة المؤسسات العلمية والوزارات المعنية

ومن أجل زيادة التواصل بين باحثي الهيئة وزمالئهم في المؤسسات العلمية األخرى وكذلك عامة الـشعب وخاصـة فـي                    
. المجالت والكتيبات والنشرات العلمية المتخصـصة      إصدارإلى   الهيئة   تسعى ،ت الهيئة المواضيع التي تدخل ضمن نشاطا    

 البحـث العلمـي  بما يخدم مـصلحة  نشر الثقافة في مجاالت التقانة الحيوية المختلفة   ل محاولةًوتأتي النشرة التي بين أيديكم      
   .الوطنو

  إبراهيم عثمان. د                  
   المدير العام                    

  :في هذا العدد
  . لألمان الحيوييةر السواللجنة الوطنية -
 . السوريةقواعد وتنظيمات األمان الحيوي -
 .من بحوث قسم التقانة الحيوية -
 .األمان الحيوي الصادر عن ميثاق التنوع الحيويبروتوكول  -
  . بالستيكتنتجشجار أ -
 . ضد المالريا تفرز لقاحاًفئران معدلة وراثياً -
 . خطير وراثينجاح الهندسة الوراثية في عالج مرض -
 .هل تحل مشكلة نقل األعضاء. الخنازير المؤنسنة -

 .البروتيوم بعد الجينوم -
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  )اللجنة الوطنية لألمان الحيوي(بسام الصفدي . إعداد د

  

 اللجنة الوطنية السورية لألمان الحيوي
)SNBC(  

لألمان الحيوي بالقرار   تأسست اللجنة الوطنية السورية     
 الصادر عن هيئـة     30/5/1999 تاريخ   612/99رقم  

 رقـم   بموافقة رئاسة مجلـس الـوزراء      الطاقة الذرية 
 وتضم هذه اللجنـة     31/3/1999م تاريخ   /1953/337

  :ممثلين عن المؤسسات التالية
مركـز الدراسـات و البحـوث       ،  هيئة الطاقة الذرية  

، الـصيدلة ،  لـوم الع،  الزراعة،  كليات الطب ،  العلمية
التموين والتجـارة   ،   البيئة ، الصحة ، الزراعة اتوزارو

  .إدارة الخدمات الطبية العسكرية، والداخلية
  

  ة السورية لألمان الحيويأهداف اللجنة الوطني
 علـى   اللجنة الوطنية السورية لألمان الحيـوي     تعمل   

  :تحقيق األهداف التالية
فـي  ألمان الحيـوي    لتنظيمات  و  قواعد وضع .1
حوث الهندسة الوراثيـة فـي الجمهوريـة العربيـة          ب

 .السورية

جمع أحدث المعلومات عن األمـان الحيـوي         .2
 .وتوزيعها إلى المؤسسات المعنية

تقديم المشورة للمؤسسات المعنية فيما يتعلـق        .3
 .بمسائل األمان الحيوي

 تقييم المخاطر الناتجة عـن إطـالق األحيـاء         .4
يـة، واألدويـة،    األغذ(المهندسة وراثياً أو منتجاتهـا      

إلى البيئة وبيان الرأي فيما إذا كـان        ) واللقاحات، الخ 
 .من الواجب إطالقها أو ال

  
  قواعد وتنظيمات األمان الحيوي السورية

 األمان وتنظيمات قواعد الذرية الطاقة هيئة عن صدرت
 الموافقة تمت وقد  .واإلنكليزية العربية باللغتين الحيوي

 رئـيس  الـسيد  قبـل  من ماتوالتنظي القواعد هذه على
   .27/2/2001 بتاريخ الوزراء مجلس

 التقانة منتجات أن من لتأكدا إلى القواعد هذه تهدفو
 لن تحمل أية تأثيرات غير مرغوبـة فـي          الحيوية

حماية المجتمعـات   ى  لكما تهدف إ  البيئة والزراعة،   
إضافة إلى العاملين والباحثين المـشاركين      المحيطة  

 هذه المنتجات من مرحلة البحث      في االستعمال لمثل  
  .وحتى مرحلة التسويق التجاري

 التعامل مع الكائنـات     أساسياتوتتضمن هذه القواعد    
 بـر والبيـت الزجـاجي     تالمحورة وراثياً في المخ   

 كما تحتوي على تنظيمات استيراد ونـشر         .والحقل
الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في القطر حيث        

اعة واإلصالح الزراعي مسؤولية    تتولى وزارة الزر  
التعامل مـع طلبـات االسـتيراد والنـشر ومـنح           
التراخيص بذلك بعد الحصول على االستشارة الفنية       

  .من اللجنة الوطنية لألمان الحيوي

إعالم وزارة البيئة   ) وفقاً لهذه القواعد  (كذلك يتوجب   
  .بأي نية لنشر مثل هذه الكائنات

أي مؤسسة أو    اقبتَُعمات،  ووفقاً لهذه القواعد والتنظي   
ال فـي عمليـات     أفراد مشاركة بأي شكل من األشـك      

 أو في تقيـيم     اإلطالق إلى البيئة،  أو  اإلدخال أو النقل    
التـي ال تلتـزم بـالمواد       ووراثيـاً   المنتجات المعدلة   

الموضوعة في هذه الوثيقة و ذلك وفقاً لقانون الحجـر          
 ،1960 لعـام    237الصحي الزراعي السوري رقـم      

 الـصادر عـن     12/8/1991 تاريخ   91والقرار رقم   
 1960 لعـام    158 والقـانون رقـم      ،وزير الزراعـة  

الخاص بمنع الغش والتدليس وتعديالته باالعتماد على       
الموضوعة من قبل وحـدات الرقابـة       تقارير التفتيش   

الجهات المانحة للرخص والتي يجب أن توضع تحت        و
كتب المسؤول  الطلب لتكون جاهزة للتطبيق من قبل الم      
  .لإلشراف بشكل متكامل مع التنظيمات
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المؤتمر العربي السادس لالستخدامات 
  السلمية للطاقة الذرية

في إطار متابعة التقدم العلمي في مجال العلوم النووية         
 الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع       وتقاناتها تنظم 

تمر هيئة الطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية المؤ       
العربي السادس لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية في       

  .2002 كانون األول 19-14القاهرة في الفترة من 
يعقد المؤتمر كل سنتين ويتنـاول البحـوث العلميـة          

 السلمية للطاقة الذرية  األصيلة في ميدان االستخدامات     
ضمن محاور المؤتمر والتي تضم المسرعات النووية،       

وية، النظائر المشعة، التقانات النوويـة      المفاعالت النو 
في تنمية موارد المياه، التقانات الذرية في الدراسـات         
البيئية، الفيزياء والكيمياء النووية واإلشعاعية، بيولوجيا   
اإلشعاع، الزراعة بمختلف بفروعها، التطبيقات الطبية      

  .ومعالجة األغذية باإلشعاع
في هيئة الطاقة   للمشاركة يرجى االتصال بأمانة السر      

الذرية السورية على العنـوان الموجـود فـي نهايـة           
  .النشرة

 

  ورشة عمل حول األمان الحيوي
 السورية العربية الجمهورية في العالي التعليم وزارة تقيم

 نـدوةً  العربية العلمي البحث مجالس اتحاد مع بالتعاون
 أيار 15-13 الفترة خالل دمشق في الحيوي األمان حول

2002.   

ألمان  لCartagenaقرطاجنة بروتوكول 
  ) السالمة األحيائيةلبروتوكو(الحيوي 

تم تبني البروتوكول من قبل األطراف المنضمة إلـى         
اتفاقية التنوع الحيوي في االجتماع االسـتثنائي الـذي         

 كـانون   28-24 كندا في الفتـرة      -عقد في مونتريال  
راً من  وقد فتح البروتوكول للتوقيع اعتبا    . 2000الثاني  

 في نيروبي وبعد ذلك في األمم المتحدة        2000 أيار   15
وسـنعرض  . 2000بنيويورك اعتباراً من حزيـران      

  .اعتباراً من هذا العدد بعضاً من مواده
  :الهدف-1المادة 

  من إعالن ريو   15 الوارد في المبدأ     الوقائيوفقاً للنهج   
 فإن  والتنمية، بشأن البيئة    )نسبة إلى ريو دي جانيرو    (

لهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضـمان         ا
 ونقـل،  ،مستوى مالئم من الحماية في مجـال أمـان        

 الكائنات الحية المحورة الناشئة عن      واستخدام وتداول،
 الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار        التقانة الحيوية 

، مع  الحيويضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع       
ى صحة اإلنـسان أيـضاً، ومـع        مراعاة المخاطر عل  

  .التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود
  :أحكام عامة-2المادة 

يتخذ كل طـرف التـدابير القانونيـة واإلداريـة          - 1
 التزاماتهالضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ    

  .بموجب هذا البروتوكول
 وتـداول تضمن األطراف إتباع طريقة لتطـوير       - 2

تخدام وتحويل وإطـالق أي كائنـات حيـة         ونقل واس 
 تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع         محورة،

 مع مراعاة المخاطر على صحة اإلنـسان        البيولوجي،
  .أيضاً

ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال علـى          - 3
سيادة الدول على بحارها اإلقليمية المحددة وفقاً للقانون        

الـسيادية والواليـة القـضائية       وعلى الحقوق    الدولي،
 وأرصـفتها   الخاصـة  االقتـصادية للدول في مناطقها    

 وعلـى ممارسـة سـفن       الدولي،القارية وفقاً للقانون    
وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها المالحية كمـا        

 وكما عبرت عنه الـصكوك      الدولي،نص عليه القانون    
  .الصلةالدولية ذات 

 يفسر على أنـه يقيـد    ليس في هذا البروتوكول ما    - 4
 أي إجراء أكثر حماية لحفظ      اتخاذحقوق طرف ما في     

 به فـي    تمت المطالبة  مما   البيولوجي، التنوع   واستدامة
 هذا اإلجراء مـع     يتماشى شريطة أن    البروتوكول،هذا  

هدف وأحكام هـذا البروتوكـول وأن يتوافـق مـع           
 األخرى لذلك الطـرف بموجـب القـانون         االلتزامات

  .الدولي
 االقتضاء، حسب   تراعي،تُشَِجْع األطراف على أن     - 5

الخبرات والصكوك المتوافرة واألعمال التي تـضطلع       
 فـي مجـال     االختـصاص بها المحافل الدوليـة ذات      

 .اإلنسانالمخاطر الواقعة على صحة 
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 لكشف RAPD الدنا المضخم عشوائيا تقنيةاستخدام 
 يةدرجة القرابة بين أصناف الفستق الحلبي السور

  عماد نابلسي. نزار مير علي و م. د
  

هدفت هذه الدراسة إلى الحصول على معلومات حول القاعدة         
من أصناف الفـستق     اً صنف 12الوراثية و درجة القرابة بين      

جنـوب  -جلين  فيأكساد الوراثيمزروعة في مجمع  الالحلبي  
.  RAPD الـدنا المـضخم عـشوائيا        تقنيةسورية باستخدام   

  واثنتان منها فقط لـم تعطيـا       (primer)ة  سئ مر 41استخدم  
  .  OP-N16  و OP-A04نواتج تضخيم

  

 مرئـسة  39تراوح عدد نواتج التضخيم المتغايرة في الــ         
قـسمت   .  (OP-R17)  12 و   (OP-N18) 1األخرى بين   

درجـات  ( إلى نتـائج التحاليـل       األصناف المدروسة استناداً  
يين و إلى صنف    إلى عنقودين رئيس  ) التماثل و شجرة القرابة   

أظهـرت التحاليـل باسـتخدام اختبـار        . واحد مستقل عنهما  
Mantel         39 و   30 ،20 درجة توافق جيدة عنـد اسـتخدام 
. لمدروسةعشوائية عندما طبقت على كافة األصناف ا       مرئسة

سات عـشوائية فـان التغـايرات       ئ مر 10لكن عندما استخدم    
وتبين . األصنافالشكلية الناجمة لم تكن كافية للتمييز بين هذه    

أن أقل عدد الزم من المرأسات لتحديد درجة قرابة صـحيحة          
 10  مـن  سة عشوائية أو أكثر   ئ مر 20هو إما   بين األصناف   

).  أو أكثر تغـايرات    7 ( لشدف متغايرة شكلياً   سات إنتاجاً ئمر
 مـع  RAPDتوافقت نتائج العناقيد المستحصل عليها بتقانـة     

البيانات الـشكلية و الوراثيـة      البيانات المتوفرة المستندة إلى     
وكذلك مع التوزع الجغرافي للمجموعة المدروسة من أصناف        

  .الفستق الحلبي
  

استخدام زراعات نقي العظم البشري للحصول على 
  انقسامات خلوية لتقصي االبيضاضات النقوية

   وليد األشقر.د
  

 زرع نقـي العظـم      تقنيـة  استعمال هذا العمل    تناول
ة في الزجاج والحصول    خاليا األروم إلكثار ال البشري  

 للمساهمة في    من االنقسامات المتساوية   على عدد كاف  
أجريـت  . تأكيد تشخيص االبيضاض النقوي المـزمن     

الدراسة على عدد من المرضى المحّولين من أطبـاء         
مريـضاً وقـد    ) 66(أمراض الدم والذين بلغ عددهم      

حصلنا على الصيغ الصبغية بعد تثبيـت االنقـسامات         
 48 و   24مباشـرة أو بعد إجراء زراعة خلوية لفترة        

وبدراسة االنقـسامات   . سـاعة على وسط زرع سائل    
 تقنياتقي أو الدم المحيطي، باستعمال      من زراعات الن  

 نمـاذج   عدة الوراثة الخلوية التقليدية، وجدنا      الوسم في 
لصيغ صبغية مرضية، عكـست الحالـة المرضـية         

ميز بوجـود صـبغي     لالبيضاض النقوي المزمن المت   
 وكانت أغلب الحاالت من النمط النمـوذجي      . افيالدلفي

 9 الحامل لالنتقال التبادلي بين الـصبغيين        ) حالة 37(
 حالتين لذكرين مع وافيالدلفي أو الحاملة لصبغي 22و

XO,-Y  45اض نقوي مـزمن   وهما مصنفتين ابيض
 مع  19حالة تحتوي على تثلث      و عبر الطريق البسيط،  

ووجدنا حالة صـنفت مـن الـنمط        . دلفياصبغي فيال 
 مع الصبغي   22 للصبغي   اًالمتغاير الذي يحوي اشتراك   

 في انتقال متبادل وحالة تحتوي على تثلث الـصبغي    4
 تـشير    . صنفت تحت نمط ابيضاض دم نقوي حاد       9

هذه الدراسة ألهمية استعمال الزراعات الخلوية لنقـي        
  .والعلميةالعظم على نطاق واسع في البحوث الطبية 
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ويظهر الشكل المرفق االنتقال النموذجي لحالة االبيـضاض      
 هـذا مـا يـسمى       22 و   9النقوي المزمن بين الصبغيين     

  .بصبغي فيالدلفيا
  

 على النمو الزجاج في ةالمستنبت الكرمةتحفيز نباتات 
  غاما أشعة من منخفضة جرعاتباستخدام 
  نابلسي عماد.م و شربجي طريف.د

  
  فـي المـستزرع  ،Ruggeri 140 لكرمـة ا أصل ُعرَِّض

 من منخفضة لجرعات ،DSD1 بيئة على in vitro الزجاج

 مـن  يومـاً  60 بعـد و .)ياغـر  7-5-2-0(غاما  أشعة

 .الزجاج في البيئة نفس على خضرياً إكثاره جرى ،الزراعة
 التشعيع جرعة بازدياد لألصل الخضري النمو لوحظ ازدياد 

 في عاارتفكما لوحظ . للشاهد ةبالنسب معنوية الزيادة كانت و

 تعريـضه  عنـد  األصل هذا في معنوياً الجذور طولو عدد

 كـان  كمـا  ،الـشاهد  نباتـات  مع مقارنة ياغر 5للجرعة 

 مقارنة فقط الجذور طول على إيجابي تأثير 7 و2للجرعتين 

 .الشاهد نباتات مع
. 

  
  

 فـي  غاما ألشعة يلحظ أي تأثيرلم وعلى الرغم من أنه 

فقد تبين أنه عند تعريض النبات  ت،النبا لهذا وراقاأل عدد
الجـاف  الـوزن    الرطب و   غراي ازداد الوزن   5لجرعة  

بـشكل غيـر    للنبات معنوياً في الوقت الذي انخفضا فيه
  . غراي مقارنة مع الشاهد2معنوي عند الجرعة 

  
  
  

 Drechsleraالتمييز بين عزالت العامل 
gramineaنا المضخم واسمات الدنيةتخدام تق باس 

    RAPDعشوائياً
  محمد عماد الدين عرابي. محمد جوهر، د. م

  
 Drechsleraجمعت عزالت من العامل الممـرض  

graminea    من الشعير  أوراق  تخطط   المسبب لمرض
الشكلية  مختلفة في سورية، ودرست االختالفات       مناطق

. in vitro نمو المستعمرات المزرعية في الزجـاج  و
سمات الدنا متعـددات الـشكل       وا ةتقنيكما استخدمت   
 Random Amplified عـــشوائياً المـــضخم

Polymorphic DNA (RAPD) markersلدراسة  
  .الفروق بين العزالت على المستوى الجزيئي

 تبين وجود اختالفات بين العزالت المستخدمة ولجميع       
جزيئيـة  لية   شك لوحظت تعددات الصفات الشكلية، كما    

) Primer(أظهـرت اثنتـان مـن المرئـسات         . بينها
و CCAGCTTAGG-3') OPK3  -'5(المستخدمة 

OPK5 (5'- TCTGTCGAGG-3' (  اختالفـات ،
بين العزالت، وذلك في عـدد وحجـم حـزم الـدنا            

)DNA( واعتبرت المرئستان آنفتي الذكر    . المضخمة
كافيتان لتمييز معظـم عـزالت العامـل الممـرض          

  .سةالمدرو
 نستنتج من الدراسـة أنـه يمكـن اسـتخدام تقانـة            

 دقيقة وسريعة لتمييـز عـزالت        كطريقة RAPDالـ
  .D. gramineaالعامل الممرض 
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  بسام الصفدي. إعداد د

   بالستيكتنتجشجار أ
ــاحثين مــن جامعــة  اســتطاع فريــق مــن الب

) مورثـة (جين  استنساخ Purdue University"برديو"
  المعروفة، والتي يطلق عليها    المخبرية من إحدى النباتات  

Arabadopsis.   مـسؤول نـزيم   أين بإنتاج    يقوم هذا الج 
وتخزين بعض المركبات التي  عن حث النبات على حفظ

 وبإدخـال البالستيك،  يمكن استخدامها كمواد أولية إلنتاج
تـستطيع  وف   بعض المحاصيل س   في جينوم  المورثة ههذ

إنتاج وتخزين تلك المركبات دون أن يـؤثر         النباتاتهذه  
 .هذا على صحة النبات

عـن طريـق     ينتجوالبالستيك الذي نستخدمه حالياً
ويطلـق  (عمل سالسل من مركبات مشتقة من البتـرول         

، كمـا يطلـق   polymers راتيبوليم على تلك السالسل
 راتيالسالسل مونوم على الجزيئات المفردة المكونة لتلك

(monomers.  وجود عدد محدود من     ،حتى اآلن  ،كانو
رات الموجودة يالمونوم  منتصنيعهاالمركبات التي يمكن 

 إال .متعددة من البالسـتيك  أنواعيعوق إنتاج في البترول 
حيث ستمكن العلماء من  ،أن النباتات ستحل تلك المشكلة

 إنتاج كمية هائلة من المركبات المختلفـة التـي يمكـن          
نواع عديدة ومتطورة من البالستيك     استخدامها في إنتاج أ   
 .تتوافر في أنواع البالستيك الحالي تحمل خصائص لم

خالل هـذا    منا تم اكتشافهالتي المورثةوباستخدام 
البحث يمكن حث النبات على حفظ وتخزين هذا المركب،         

يمكن استخراجه واستخدامه في تـصنيع أنـواع    وبالتالي
ة الحقيقية التـي مـا      المشكل إال أن . جديدة من البالستيك  

إنتـاج   زالت تواجه الباحثين هي كيفية حث النبات علـى 
 حتى تصبح عملية إنتاج     ،كميات وفيرة من تلك المركبات    

 فـرغم أن     .منها قابلة للتنفيذ بصورة اقتصادية     البالستيك
المحدودة وغير المتجددة فإنـه مـا    البترول من المصادر

 .لبالستيكا راتي لمونوم أقل تكلفةًاًزال مصدر

إنتـاج تلـك    وينتظر في المستقبل القريب مع بداية
ئصه المتميـزة أن    األنواع المتطورة من البالستيك بخصا    

مجاالت جديدة السـتخدامات البالسـتيك لـم تكـن      فتحت
أنواع البالستيك المناسـبة   مطروقة من قبل، كما قد نجد

أنـواع   لصناعة بعض األشياء التي لـم يكـن يناسـبها   
.  الحالية، مثل صناعة قلوب وصمامات صناعية      البالستيك

فنحن في انتظار ما ستجلبه لنا أو علينـا   وعلى كل حال
  .الهندسة الوراثية

   ajeeb.comموقع عجيب : المصدر

   ضد المالريافئران معدلة وراثيا تفرز لقاحاً

  أفرزت لقاحـاً    وراثياً  معدلةً  فئراناً إنقال باحثون أميركيون    
بنها ثبتت فعاليته في حماية قرود من هذا        ضد المالريا في ل   

 تجربتهم أظهرت إمكانية االستفادة من إنوأضافوا  .المرض
. الحيوانات في إنتاج لقاحات رخيصة الثمن وبكميات وفيرة       

  مع حيوانات أكبر حجماً    ذاتها لو نجحت التجربة     إنهوأردفوا  
مثل الماعز فيمكن إنتاج لقاح يكفي لتحصين ما يصل إلـى           

يشار إلى أن المالريا تودي       .ن مليون شخص سنوياً   عشري
 ويـسببها طفيلـي ينقلـه        مليون شخص سـنوياً    2.7بحياة  

  .البعوض
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ومن العسير للغاية ابتكار لقاح فعـال ضـد المـرض ألن            
الطفيلي المسبب له يمر بمراحل عديدة في جـسم اإلنـسان           

وتقـدر    .حيث ينتقل من الدم إلى الكبد ثم يعود إلـى الـدم           
 مليـون حالـة     500مة الصحة العالمية حدوث حوالي      منظ

  . تسعون بالمائة منها في أفريقياإصابة بالمالريا سنوياً

   Aljazeera.net موقع الجزيرة :المصدر
  

  ؟ هل تحل مشكلة نقل األعضاء،الخنازير المؤنسنة
احتل نبأ استنساخ خمسة من صـغار الخنـازير         

  في أعضائها لزرعها تي يمكن استخدام     وال المعدَّلة وراثياً 
اء لبشر قائمةَ األحداث العلمية التي تناولتها وكاالت األنب       ا

ـ     وزاد مـن   . ةع الماضـي  ابيالعالمية والعربية خالل األس
 حيـث   ،احتفاء وكاالت األنباء بهذا الحدث طرافةُ الخبر      

، صاحبة  االسكتلندية" ثربيوتيكس. ال.بي.بي"أكدت شركة   
ر الخمسة ُولدت يوم عيـد      هذا اإلنجاز العلمي أن الخنازي    

في الفرع األميركي للشركة    ) 2001 ديسمبر   25(الميالد  
األمريكية، وأطلق علـى الخنـازير      " فرجينيا"في والية   

، وهـي   "ماري"و" جوي"و" ستار"و" إنجل"و" نويل: "أسماء
دون المورثة التي تحول دون عمليـات       أول خنازير تولد    

  .شركةما أفادت الل اًوفقالزرع لدى البشر، 

 بنجاحهـا العلمـي     االسـكتلندية ولم تهنأ الشركة    
 حيث احتدم الجدل العلمـي والتنـافس        ،وتفوقها التجاري 

 أعلن علمـاء    حيث ،اإلعالمي بعد أيام من إعالن الشركة     
" ميـزوري "في فريق علمي أمريكي آخر تابع لجامعـة         

أنهم نجحوا في استنساخ خنزير نزعت      " كولومبيا"بوالية  
نة تتسبب في رفض جهاز المناعة في جسم        من خالياه جي  

اإلنسان لألعضاء المنقولة من الخنازير، ويتميـز هـذا         
الخنزير بصغر حجمه، وبالتالي بصغر حجم أعـضائه،        

وهو ما يمثل خطوة مثيرة نحو إنتـاج أعـضاء يمكـن            
 سـبقوا الفريـق     أنهـم  وقال العلمـاء      .زرعها لإلنسان 

لمي، فقـد ولـدت      في تحقيق هذا اإلنجاز الع     االسكتلندي
الخنازير المستنسخة األمريكية قبل ثالثة أشهر من مولـد         

، ويشهد على ذلك مـا أفـادت بـه          االسكتلنديةالخنازير  
دراستهم العلمية التي نشرت في العدد األخير من مجلـة          

"Science "األميركية.  

  

 للتمكين مـن  قام الفريقان بتعديل الخنازير المستنسخة وراثياً  
الداخلية في أجساد البشر عن طريق إبطـال        زرع أعضائها   

مفعول أحد الجينات التي تؤدي لرفض الجسد البشري لمـا          
 وهناك اختالفات بـين      .ُيزرع داخله من أعضاء الخنازير    
، فالخنـازير   االسـكتلندية الخنازير األمريكية ونظيراتهـا     

 ليتناسب حجم أعضائها مع حجـم       ،األمريكية أصغر حجماً  
  .ريأعضاء الجسم البش

   ajeeb.comموقع عجيب : المصدر
  

  خطير وراثينجاح الهندسة الوراثية في عالج مرض

 مـرض    الهندسة الوراثية في عالج    أمريكيون أطباء   استخدم
والناعور مرض وراثـي ينـتج     .Haemophiliaالناعور  

 يؤثر هذا المـرض      . في عامل أساسي لتخثر الدم     عوزعن  
 في  مسبباًيات المتحدة    ذكر في الوال   5000في واحد من كل     

المفاصـل واألنـسجة    من الحاالت نزيفاً تلقائياً فـي       % 60
 وفي بعض األحيان يتطلب ذلك       .الرقيقة واألعضاء الحيوية  

 بكلفة قد تصل إلى VIIIحقن المريض بشكل دوري بالعامل      
  . ألف دوالر سنويا100ً

إال أن العلماء في مشافي بوسطن فـي الواليـات المتحـدة            
 من عكس تأثيرات هذا المرض بشكل مؤقـت عـن           تمكنوا

 من المرضى الـذين ال      الجلد أنسجةمن   خاليا   عزلطريق  
هـذه    .VIII العامل  إنتاج الخاص بهم    DNAيستطيع الدنا   

الليفيـة  األرومـة   خاليـا    الضامة المعروفة باسـم      الخاليا
fibroblasts           يتم تغذيتها بقطع من الـدنا المـسؤول عـن 

يتم بعد ذلـك     .  باستخدام تيار كهربائي   VIIIتصنيع العامل   
تنمية هذه الخاليا في أنابيب اختبار ثم تزرع في األنـسجة           

وقد نجحت هذه التجربة على أربعة       . الموجودة قرب المعدة  
من أصل ستة مرضى حيث احتـاجوا إلـى حقنـات أقـل             
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 يمكن  هوقد أظهرت هذه الدراسات أن    . للسيطرة على النزيف  
ويعمل العلماء حالياً    . زرع الخاليا بأمان  وتنفيذ عمليات نقل    

   لألنسجة المزروعة للتأكد من عدم رفض الجسم

    BBC.CO.UK البي بي سيموقع : المصدر

  البروتيوم بعد الجينوم
 األلفيـة الثالثـة     مطلع مع الحيوية   التقانةعلم   خطا

 الخريطـة  عن رسـم  خطوات كبيرة لألمام بعد اإلعالن
 المشروع الذي ُعـرف بمـشروع    لإلنسان، وهو ةالوراثي

انتشرت في معظم وسائل اإلعـالم  قد و .الجينوم البشري
إنجـاز هـذا     موجة من اآلمال العريضة تشير إلـى أن       

المشروع الكبير يعنـي بدايـة الخـالص مـن أخطـر            
 لكـن سـرعان مـا     .ذلك السرطان األمراض، بما في

 ال هذا اإلنجاز تبخرت هذه اآلمال، بعد أن أيقن العلماء أن
 يزيد عن فتح أحد األبواب الرئيسة المغلقة المؤدية لفهـم 

األمراض وعالجها، فما توصل إليه العلماء حتى اآلن هو         
فقط، لكن فهمه واستيعابه واالسـتفادة       قراءة كتاب الحياة  

  .المزيد من البحث القصوى من جميع معطياته، يحتاج إلى

كثيـر  إنجاز مشروع الجينوم البشري      صاحبوقد  
 في  )المورثات (، من بينها أن عدد الجينات     مفاجآت ال من

مائة ألف كما اعتقد العلمـاء    ألفا فقط، وليس34اإلنسان 
أمكن تكويننا  كيف: لمدة طويلة، ولهذا برز سؤال مهم هو

.  ألف جين فقط   34بمثل هذا اإلعجاز والتعقيد من خالل       
ت  ألفا من الجينات ونبـا     13بأن ذبابة الفاكهة تملك      اعلًم

  ؟مورثةًألف  25 يملك" األرابيدوبسيس"

البروتيوم لإلجابة  وسارع العلماء بالبدء في مشروع
  هذا السؤال الصعب، الذي لخصه العـالم األمريكـي         عن

إن ما نريد اكتشافه هو أن فـي        : "فيما يلي " بريان شيت "
فما هـو نـوع كـل    .. تريليون خلية أعماق كل فرد مائة

بد من ترتيـب     لذلك كان ال  ". ؟بروتين تنتجه هذه الخاليا   
 وجرد وتحليل البروتينات والجزيئات المرتبطة بهـا ذات 

األدوار الجوهرية بالنسبة للكائنات الحية، بعـد أن تأكـد          
ـ حفت عـن  المسؤوليكفي معرفة الجين  العلماء أنه ال ز ي

البروتينـات، بـل    الخاليا الحية إلنتاج أنواع بعينها مـن 
  . أثناء الصحة أو المرضينبغي معرفة حالة الخاليا

  

  البروتيوم؟ ما هو

أدخله حيث  ،1994عام " البروتيوم"ظهر مصطلح 
". مارك ويلكينـز  "في دنيا العلم الباحث األسترالي الشاب       

هذه التسمية إلى الحـصيلة الكليـة للبروتينـات         تشير  و
 ،من أنواع الخاليا الحية على حـدة  المتواجدة في كل نوع
الجينوم نفسه، لكن  لحي المعين تحتويفكل خاليا الكائن ا

 .تحتوي بروتيومات متباينة) أو كلها تقريباً(كلها 

الجينات  يعني جميع Genome" الجينوم"وإذا كان 
هو  Proteome "البروتيوم"الكامنة في خاليا الجسم، فإن 

البروتينات التي تفرزها خاليـا الجـسم خـالل     مجموع
ـ "ا كـان    وإذ. المراحل المختلفة من حياتها    مـن  " ومالجين

الكيميائية، فإن  التعقيد بحيث ينطوي على ماليين العمليات
يحتوي على معلومات تزيد ألف مـرة ممـا         " البروتيوم"

  !ومالجين يحمله

بدايـة    هـو 2002ويأمل العلماء أن يكون عـام  
البـشري،  " البروتيـوم "اإلنجازات التاريخية في مشروع     

ـ    عن  الذي يجيب     فـالبروتيوم   ،ائرةهذه التـساؤالت الح
الجينـوم، وقـد    يحتوي على أسرار وتعقيدات تزيد عـن 

 يحتاج الفهم الكامل لما تنتجه كل خلية من خاليا أجسامنا

من بروتينات أثناء المراحل المختلفة لحياتها، والتي قـد         
نوع من البروتينات المختلفة إلى عشرات  تزيد عن مليون

ا المشروع تتـسم  ذفي ه السنين، ولهذا فإن مهمة العلماء
صعوبتها عن مـشروع    والتي تزيد فيبالصعوبة الشديدة
 التقدم العلمـي والتقنـي      على الرغم من  الجينوم البشري،   

  .نحو األمام  بخطوات سريعةيسير الذي

   ajeeb.comموقع عجيب : المصدر
  

  

اء الذين لـديهم مـواد علميـة ذات         يرجى من السادة القر   
 التقانة الحيويـة والبيولوجيـا الجزيئيـة        بمجاالتعالقة  

 الذين لـديهم    السادةبها و المشاركة  في  يرغبون  والمختلفة  
  :أية مالحظات أو اقتراحات إرسالها إلى العنوان التالي

  
  هيئة الطاقة الذرية

   دمشق، سورية6091ص ب 
 6112289 ، فاكس 5-4-3913923هاتف 

  atomic@net.sy ونيبريد الكتر


