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قالت خبيرة في األمم املتحدة إن االستخدام املتنامي 
عن  كبديل  احليوي  الوقود  إلنتاج  الزراعية  للمحاصيل 
البنزين هو جرمية ضد اإلنسانية. وقالت املقررة اخلاصة 
لألمم املتحدة املعني باحلق في الغذاء، جني زيكلير، إنها 
إلى  احليوي  الوقود  على  اإلقبال  يؤدي  أن  من  تخاف 
إنتاج  في  النمو  وساعد  العالم.  في  املجاعة  من  مزيد 
الوقود احليوي في رفع أسعار بعض احملاصيل الزراعية 
إلى مستويات قياسية. ويبدو أن مالحظات زيكلير التي 
إلى  تهدف  بنيويورك  املتحدة  األمم  مقر  في  بها  أدلت 
زيكلير  واشتكت  املسألة.  هذه  إلى  العالم  اهتمام  لفت 
من اإلقبال غير املدروس بعناية على حتويل مواد غذائية 
مثل الذرة والسكر إلى وقود، مما يهيئ األرضية حلدوث 
إن  زيكلير  وقالت  الغذائية  املواد  أسعار  ارتفاع  كارثة 
حتويل األراضي الصاحلة للزراعة إلى إنتاج محاصيل 
إلى  يرقى  الوقود  إنتاج  أو  احلرق  إما  مصيرها  يكون 
جرمية ضد اإلنسانية. كما دعت إلى حظر هذه املمارسة 
ملدة خمس سنوات. فهي ترى أنه في غضون هذه املدة، 
النفايات  استخدام  أتاحت  قد  التكنولوجيا  ستكون 
الزراعية، مثل األجزاء شبه املتصلبة من الذرة وأوراق 
بدل استخدام احملاصيل  املطلوب  الوقود  املوز، إلنتاج 
بدائل أقل  الرغبة في إيجاد  الزراعية ذاتها. وساهمت 
إضرارا بالبيئة لتحل محل البنزين، جزئيا، في منو إنتاج 

الوقود احليوي. كما ساهم حرص الواليات املتحدة على 
تخفيض اعتمادها على النفط املستورد من املناطق غير 
املستقرة سياسيا في تزايد الطلب على الوقود احليوي. 
لكن اإلقبال على الوقود احليوي ساهم في حدوث طفرة 
اجتاه  ظل  في  سيما  وال  الغذائية  املــواد  أسعار  في 
املزارعني داخل الواليات املتحدة الستبدال إنتاج القمح 
بالذرة التي ُحتول إلى اإليثانول. وُيذكر أن زيكلير ليس 
الصوت الوحيد الذي يحذر من عواقب هذه املشكلة على 
وضع التغذية في العالم. إذ عّبر صندوق النقد الدولي 
األسبوع املاضي عن مخاوفه من أن تزايد االعتماد على 
احلبوب كمصدر للحصول على الوقود في العالم، ميكن 

أن تكون له تداعيات خطيرة على فقراء العالم.
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فئران ذات مورثة  الطبية تطوير  بايلور  كلية  مت في 
ُتشفر ملُستقبل خلوي ميكن تشغيلها وإيقافها مما ميّكن 
البروستات ويشكل  تقدم سرطان  الباحثني من دراسة 
مما  معني  ــدواء  ب مورثة  استهداف  لدراسة  منوذجًا 
نافذة  الدراسة  هذه  تشكل  السرطان.  سير  على  يؤثر 
جديدة ملعاجلة السرطانات فمن خالل إيقاف عمل مورثة 
أظهرت دراسات  أيضًا.  السرطان  تقدم  يتوقف  سوف 
1 ميكن  الفيبروبالست  عامل منو  بأن مستقبل  سابقة 
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وكنتيجة  البروستات  دورًا في نشوء سرطان  يلعب  أن 
ذلك  حصر  ميكنه  دواًء  الشركات  بعض  طورت  لذلك 
حصر  نتائج  على  حاليًا  الدراسات  تركز  املُستقبل. 
يقوم  صنعيًا  دواًء  الباحثون  استخدم  املُستقبل.  هذا 
مت  وعندما  الفابروبالست  منو  عامل  ُمستقبل  بتشغيل 
تفعيل منتج املورثة ظهرت تبدالت سرطانية نوعية بشكل 
دراماتيكي في غدة البروستات. عندما مت إيقاف الدواء 
تراجعت هذه التبدالت خالل أسابيع حتى أصبحت غدة 
تصل  محددة  نقطة  وعند  أنه  إال  طبيعية.  البروستات 
التبدالت النسيجية إلى نقطة الالعودة  وتتحول إلى نوع 
العكوسة  وهي  الغدية  بالسرطانة  يدعى  السرطان  من 
الدواء إال أن منو السرطان يصبح  إيقاف  حتى لو مت 
أبطأ. كما مت في هذه الدراسة حتديد جينات متورطة 
في حتول خاليا البروستات الطبيعية إلى خاليا خبيثة 

مهاجرة خارج غدة البروستات.

ScienceDaily Jan. 2, 2008
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ميسوري-كولومبيا  بجامعة  علمي  فريق  انتهى 
االمريكية من حتديد خريطة مورثات القط بالكامل، مما 
األمراض  من  العديد  لعالج  التوصل  أمام  الباب  يفتح 
ُحلّلت خريطته  الذي  القط  احليوانية والبشرية. وينضم 
اجلينية، واسمه "سينامون"، بذلك إلى عدد محدود من 
بالكامل،  النووي  التي مت فك شفرة حمضها  الثدييات 
والقطط  وأبقار.  وجــرذان  وفئران  وقردة  كالب  ومنها 
عرضة ملئات اإلمراض املشتركة مع اإلنسان، مبا في 
والسكري،  والسارس  االيدز،  بها من  نوع خاص  ذلك 
إضافة إلى نوع من العمى الوراثي. يذكر أن سينامون 
سليل قطط تربى في مختبر اجلامعة بهدف دراسة مرض 
يصيب العني وقد يؤدي إلى العمى، وهو يصيب البشر 
وقت سابق من هذا  في  العلماء  اكتشف  قد  و  أيضًا. 
ُتّطُفر عند القطط وتؤدي إلى ظهور  التي  العام املورثة 
هذا املرض. ويقول اخلبراء إن دراسة اخلريطة الوراثية 

مرت  التي  للمراحل  عميق  فهم  من  متكن  قد  للقطط 
الثدييات  غرار  وعلى  أليفة.  بها حتى صارت حيوانات 
املقارنة  وُمتّكن  مورثة،  ألف   20 حوالي  للقط  األخرى، 
بني مورثات مختلف احليوانات من فهم معمق للقواسم 
ستيفن  الدكتور  ويقول  بينها.  واالختالفات  املشتركة 
اوبراين الذي قاد املشروع: "ما أريد اكتشافه هو مورثة 
السلوك اجليد عند القطط، أي تلك املورثة التي جتعله 

يريد أن يالعب أطفالنا، ال أن يقتلهم".

ScienceDaily Nov. 1, 2007
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ثلث  يعتبر  والوقاية،  باملرض  التحكم  ملراكز  تبعًا 
سكان الواليات املتحدة مصابني بالسمنة والثلث الثاني 
تغيرات  عن  الزائد  الوزن  ينتج  بالوزن.  بفرط  مصابني 
التوازن  هو  الطفيف  التغير  هذا  الطاقة،  ميزان  في 
الطاقة  وحدات  في  وإنفاق  استهالك  بني  ما  احلاصل 
(Calori). لكن ما هو العامل الذي يحدد مقدار الطعام 

مخبر  في  اللغز  من  جزء  عن  الكشف  مت  املستهلك؟ 
الدكتورة ميرابل ريوز من جامعة بوستون، حيث أثبتت 
 BDNF brain-derived وألول مرة أن البروتني املسمى
neurotrophic factor يلعب دورًا هامًا في التخمة لدى 

الفئران البالغة. تأكل الفئران التي تكون لديها املورثة 
في  للشهية  متني  املنظِّ املنطقتني  في  محذوفة   BDNF

نظرائها  من  وزنــًا  أكثر  وتصبح  أكثر  بشكل  الدماغ 
الطبيعيني. وقد أثبت سابقًا أن احلذف الكامل للمورثة 
BDNF مع/أو مستقبلها أثناء عملية التنامي يؤدي إلى 

الفرط في األكل والسمنة لدى الفئران اليافعة. أوضحت 
األبحاث احلديثة أن اصطناع املورثة BDNF في املنطقة 
البطنية VMH واملنطقة الظهرية DMH من منطقة حتت 
املهاد ضروري من أجل ميزان الطاقة الطبيعي. تقول 
محذوفة  الفئران  على  تبدو  السمنة  إن  ريوز  الدكتورة 
للحريرات.  املفرط  االستهالك  نتيجة   BDNF املورثة 
تعود الفئران الطافرة إلى وزن جسمها الطبيعي عندما 



الطبيعية، للفئران  مة املقدَّ الطعام  كمية نفس لها ُيقّدم
املنطقتني  في BDNF املورثة أن حذف  على  هذا  يدل
في  صرف احلريرات على جانب اليؤثر DMHو VMH

متقدمة تقانات الباحثون استعمل الطاقة. توازن معادلة
للمورثة   RNAm الـ مستوى لقياس وجراحية جزيئية
باملقارنة  BDNF للبروتني الفعال البدئي الشكل BDNF

للمورثة  املنتج RNAm كمية إن التغذية. حالة مع
عندما  ذلك ومع  الصوم. فترة خالل  تنقص  BDNF

في مؤقتة وزيادة سرعة نالحظ للفئران، الغلوكوز يقدم
تالحظ  التغيرات هذه ومستقبلها. BDNF املورثة إنتاج
تنظيم  في بدورها  املعروفة  VHM منطقة في خاصة
في مباشر بشكل يعمل الغلوكوز إن الطعام. استهالك
لزيادة احمليطية، املمرات من فاعلية أكثر وبشكل الدماغ
تكون التي الفئران على يبدو ال .BDNF املورثة معدل
غير  سلوك ُمحدد بشكل معطلة  BDNF املورثة فيها
 BDNF املورثة ذات الفئران عند املالحظ عن طبيعي 
واالكتئاب كالتجمع الدماغ كامل في احلذف كاملة
يقترح السلوكيات هذه وجود عدم إن املفرط. والنشاط
 DHMو VHM املوضعني في BDNF املورثة تعبير أن
بالشهية. املتعلقة  غير السلوكيات لتنظيم مطلوب غير
مسيطرًا  دورًا BDNF تلعب املورثة أن النتائج أظهرت

الفئران البالغة. عند الطاقة توازن تنظيم ومباشرًا في

ScienceDaily Dec. 31, 2007
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 ARS األمريكية الزراعية البحوث مصلحة صت رخَّ
أن ُوجد فقد احملاصيل. آفات حملاربة البكتريا استخدام
Chromobacterium subtsugae البنفسجية  الـ بكتريا
سامة , ميريالند والية مرة في ألول عزلت والتي اللون
البطاطا، محصول تصيب التي الكولورادو خنفساء ليرقة
التي تصيب القرن لدودة مختلفة بدرجات وسامة أيضًا
الصغيرة. النحل الغجرية وخنفساء خاليا والعثة التبغ

مارون للتجديد  ملؤسسة الترخيص ARS الـ أعطت فقد
الدراسات أظهرت الطبيعية. والصناعات العضوي
الذرة جذور لدودة البكتريا سامة أيضًا هذه أن السابقة
املاسية. والفراشة البيضاء  والذبابة الغربية واجلنوبية 
كمبيد باستخدامها الرخصة البكتريا هذه منحت وقد
دراسات حاليًا جترى .2007 عام بدايات  في حيوي 
على البكتريا لهذه  احملتملة السمية لتحديد إضافية
حتديد املورثة جرى ما وإذا غير املستهدفة. احلشرات
سيصبح هذه البكتريا فإنه السم في عن هذا املسؤولة
مع احلال هو كما احملاصيل إلى الصفة هذه ممكنًا نقل

.Bt الـ سم

CropBiotech, December 14, 2007
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في   Davis جامعة بها قامت  التي  األبحاث  إن
معدلة نباتات على من احلصول مّكنت قد كاليفورنيا،
ميكنها كما حتت ظروف اجلفاف، تعيش أن وراثيًا ميكنها
احتياجاتها  70% من مبقدار أقل مياه بوجود تنمو أن
كنموذج التبغ نبات باستخدام العلماء فقد متكن املائية.
على واحلصول األوراق خاليا موت  وقف من  وبنجاح
القاسية. اجلفاف ظروف حتت تعيش أن نباتات ميكنها
ضبط عن مسؤولة مورثة إقحام طريق عن ذلك وقد مت
يسمح والذي النبات في السيتوكينني هرمون معدالت
املورثة إقحام  إن الفتية. النسج  في اخلاليا بانقسام
النسج املعرضة في السيتوكينني لزيادة معدالت املشفرة
التي للعمليات البيوكيميائية السلسلة يعترض لإلجهاد
النبات ألوراقه فقدان طبيعي إلى وبشكل أن تقود ميكن
تبغ نباتات أن االختبارات بّينت حني في اجلفاف. أثناء
وماتت طبيعي وبشكل أوراقها فقدت قد وراثيًا معدلة غير
املعدلة النباتات هذه أن أسبوعني، غير ملدة ترَو عندما لم
12% عندما  مبعدل الغلة في انخفاضًا أظهرت قد وراثيًا



ميكن االكتشاف هذا .%70 الري مبعدل انخفض ماء
املناطق في  الزراعة  في  مبكان األهمية من يكون أن
في نادرًا املاء أن يصبح عندما يتوقع خصوصًا اجلافة،

املناخ. تغير بسبب املُستقبل
CropBiotech, November 29, 2007
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املتحدة  الواليات في محصول  130 من أكثر يلقح
النحل مربي بعض نحل العسل. أبلغ بواسطة األمريكية
مابني  راوح اخلاليا بعدد عن نقص 2007-2006 عام في
انخفاض  في الستمرار يكون أن ميكن 30 إلى %90

على أثرًا كبيرًا أخرى لبلدان النحل وانتشاره مجتمع
علماء فريق وجد فقد احلظ وحلسن الغذاء العاملي. إنتاج
بجامعة الزراعية، األبحاث وخدمات الزراعة قسم  من
(شراكة) عالقة هناك أن كولومبيا وجامعة بنسلفانيا والية
وفيروس العسل بنحل (CCD) العشوائي االنهيار بني
اإلسرائيلي احلاد الشلل فيروس املسمى العسل نحل
مبجلة نشرت علمية ورد بورقة ملا وفقًا وذلك ، (IAPV)
ساللة نحل العسل  30 على وراثيًا مسحًا ُأجري العلوم.
غير مصابة  ساللة أخرى 21 وعلى (CCD) بـ واملصابة
وباستخدام األمريكية. املتحدة بالواليات أربع مواقع من
نحل بني وذلك الوراثية املادة لتسلسل جديدة  طرائق
الفيروس ُوجد حتّيز،  ودون مريض غير ونحل مريض
(CCD) املصابة العسل نحل سالالت املسبب للشلل في
ووجد أن غير املصابة السالالت في موجودًا يكن ولم

الفاروا. عناكب طريق عن منقول الفيروس
CropBiotech, September 7, 2007
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لتحسني بفرصة كبيرة احليوية التقانة بينما تزودنا
تعبرِّ أن غريبة لنواجت مورثة بالسماح احملاصيل وذلك
احلاجة أيضًا حّتمت فقد احملاصيل، هذه في نفسها عن

في املستخدمة  للمورثات الوراثي االنتشار ضبط إلى
للحد الطرائق العديد من اقتراح مت الوراثي. التحوير
عن الوراثي التحوير في انتشار املورثات املستخدمة من
والية جامعة في الباحثون عرض الطلع. حبوب طريق
املستخدمة  املورثات من تدفق للحد جديدًة طريقًة Iowa

انتقال الباحثون من قلَّل البيئة. الوراثي إلى التحوير في
إدخال طريق عن وراثيًا احملورة الذرة في حبوب الطلع
بحيوية  تتحكم والتي القمح من  Glu-D1x5 املورثة
املستخدمة املورثات يتم إدخال أن ميكن الطلع. حبوب
القمح من دنا مع قطعة تهمنا التحوير الوراثي التي في
التحوير في  املستخدمتني املورثتني ربط يتم وبالتالي
استخدام املمكن  من أن الباحثون أوضــح وراثــيــًا.
مورثة من الطلع حبوب بانتقال للتحكم هذه الدنا قطعة
مزايا إحدى األعشاب. ملقاومة التحوير  في مستخدمة
مستخدمة مورثة أية استخدام هي أنه ميكن النظام هذا
من البد أنه Glu-D1x5. ولكن مبا الـ مع التحوير في
(محتوية اللواقح كمتخالفة وراثيًا النباتات احملورة إكثار
نصف فقط يكون املورثة)، لنفس مختلفني قرينني على

وراثيًا. محورة املنتجة احلبوب كمية
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