
 

 

1 

 ػرٖلج غٖر راغج هنضف ٌلبئل اهـلد اهويفبّٖج
 

ػّر تبضذًّ يشبتر خظّٖر سزٖئٖج يفوّرث ٖينً أً خنضف ؿً ٌلبئل             

ّذهم تبشخـيبل ّاشيًٖ يّسّدًٖ ؿوٓ     ,  اهـلد اهويفبّٖج تضنل غٖر راع     

شػص اهخالٖب ّيـتر ؿٌِيب فٕ ٌلبئل خالٖب اهـلد اهويفبّٖج فٕ شرػبً              

ٖسٌة اإلسراء اهسدٖد يرغٓ اهشرػبً أخذ خزؿبح هوـلد اهويفبّٖج         .  اهذدٔ

تضنل راع ، ّغٖر يّذّق، إغبفج إهٓ خسٌة اٗذبر اهسبٌتٖج اهشوتٖج             

ييً ٖخغـًّ  %    74إً أغوة يرغٓ شرػبً اهذدٔ ّضخٓ        .  هوسراضج

إً خضدٖد  .  هخزؿبح ؿلد ّسدّا شوتًٖٖ فٕ اهـلد اهويفبّٖج اإلتػٖج ّاهٌلبئل        

ّسّد أّ خوّ اهيرٖع يً اٌخلبالح فٕ اهـلد االتػٖج ٖـد أشبشًٖب هخضدٖد              

ّتشتة ؿدى يّذّكٖج خزؿبح اهـلد اهويفبّٖج       .  يرضوج اهشرػبً ّإٌذارٍ  

ّأذبرُب اهـنشٖج اهنبيٌج، ٌضخبر هػرٖلج دكٖلج ّغٖر راغ ج ّفـبهج أنذر            

ّأضبر اهيؤهفًّ أً آذبر يب تـد اهسراضج        .  هنضف خّرػ اهـلد اهويفبّٖج   

ّخزؿج اهـلد ٖينً أً خضيل ّزيج اهـلدث، خضنل يظل، ّأذٖج ؿظة              

تبإلغبفج هذهم خفضل اهخزؿبح    .  ضشٕ ّكظّر فٕ اهيسبل اهـبػفٕ هويرٖع     

يً %    10إهٓ    5فٕ نضف اهيرع فٕ اهـلد اهويفبّٖج اإلتػٖج فٕ           

اشخخدى فرٖق اهتضد هنضف شرػبً اهذدٔ فٕ اهـلد اهويفبّٖج          .  اهيرغٓ

اإلتػٖج، يشبتر سزٖئٖج يّسِج يػّرث هّاشيًٖ خوًّٖٖ شػضًٖٖ            

ُّ ّاشى خؤّ شػضٕ يـرّف       CA1Xّاهـ  .  CA1X   ّCAX11ُيب

تأٌَ ّاشؾ ّضدٖد اهخـتٖر فٕ ٌلبئل اهـلد اهويفبّٖج فٕ شرػبً اهذدٔ              

ُيب ترّخٌٖبً    CA1X  ّCAX11ّاهـ  .  ّغبئة فٕ اهٌشز اهشوٖيج    

غضبئٖبً شبتضبً تبهنبيل فٕ اهتالشيب ّهِيب يرنتبح خبرر خوّٖج ّاشـج           

ّكد أؼِرح ؿدث دراشبح . ُّٕ يخبضج هرتػ يشبتر اهخظّٖر اهيّسِج

يخرافق يؾ إٌذار شٕء ّيلبّيج هويـبهسج         CA1Xأً خـتٖر اهـ    

     ٔ ـُتر ؿً ترّخًٖ اهـ     .  اهنٖيٖبئٖج ّاإلضـبؿٖج فٕ شرػبً اهذد ّٖ

CAX11    ٕػّر .  يً ٌلبئل اهـلد اهويفبّٖج اإلتػٖج     %    75ف

اهتبضذًّ تـدُب ؿّايوِى تبشخـيبل أغداد ّضٖدث اهٌشٖوج ٌّؿٖج خرختػ         

ـ   CA1Xتـ اهـ    . اهيـرّفبً تخضفٖزُيب ٌيّ اهّرى     CAX11ّ اه

 ً أسرٖح ؿدث إسراءاح خظّٖر غّئٕ غٖر راغ ج         ,  ّّفلًب هوتبضذٖ

هخلٖٖى اهـلد اهويفبّٖج هنً ٌٖلط ُذٍ اهيضبّالح اهلدرث ؿوٓ اشخِداف   

خلدى ُذٍ اهػرائق يخػػبح خضرٖضٖج     .  ّاشيبح ضّٖٖج هٌلبئل اهّرى   

ػّرح ٌُب،  .  ّال خنضف ؿً اهخالٖب اهّريٖج فٕ اهـلد اهويفبّٖج         

ػرٖلج غٖر راغج هنضف ٌلبئل اهـلد اهويفبّٖج تبشخـيبل اهخظّٖر           

تبهفوّرث ٌّؼى فأرٖج هٌلبئل شرػبً اهذدٔ ّأغداد ّضٖدث اهٌشٖوج           

كدى اهتبضذًّ إغبفج هدراشج . سدٖدث خـخيد ؿوٓ ؿّايل خظّٖر سزٖئٖج

ضيوح   CA1X    ّCAX11اهخظّٖر ؿوٓ اهفئراً دراشج هديز اهـ       

يً ؿٌٖبح اهيرغٓ اهيخترؿًٖ الشخـيبهِب فٕ دراشج         %    100

نضفح يشبتر اهخظّٖر خالٖب ّريٖج فٕ      .  اهظفبئص اهركٖلج ألٌشسخِى  

ـ            أّ    CA1Xاهـلد اإلتػٖج تدكج ؿبهٖج، ّكد ؿترح نل يً اه

يً ؿٌٖبح ٌلبئل اهـلد اهويفبّٖج اهخٕ       %    100فٕ    CAX11اهـ

ٖينً هيشبتر اهخظّٖر ُذٍ خلدٖى ػرٖلج       .  يشضح فٕ ُذٍ اهدراشج   

غٖر راغج هخضدٖد يرضوج شرػبً اهذدٔ فٕ اهيخبتر دًّ إسراءاح           

 .غٖر غرّرٖج ّينوفج
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ٌُضر ُذا  .  خأذٖرًا ػفٖفًب ؿوٓ ظضج ُذٍ اهتـّغج فٕ اهضرّػ اهيخترٖج    

ٖيخوم اهسِبز  ".PLoS Pathogensاهتضد فٕ يسوج اهـّايل اهييرغج      

ّهنً هٖس اهنل  -اهيٌبؿٕ هتـّغج اهيالرٖب اهلدرث ؿوٓ كخل سزء نتٖر    

اهتـّغج ؿٌد      تج هِذا اهيرع، ّاهخٕ خخٌبّهِب    يً اهػفٖوٖبح اهيشت     -

 George  ُذا يب ظر ش تَ اهترّفشّر    ".  خغّذِٖب ؿوٓ دى إٌشبً يظبة

Dimopoulos     َّّرٌب  ":  ّأردف كبئالً   .، اهيؤهف اهرئٖشٕ هودراشج هلد ض

ّراذًٖب ُذا اهسِبز اهيٌبؿٕ إلٌخبر تـّغبح ذاح كدرث أنتر ؿوٓ يٌؾ            

  Plasmodium falciparumاٌخلبل اهػفٖوٕ اهيشتة هيرع اهيالرٖب      

 ً  Dimopoulosيً أسل ُذٍ اهدراشج، كبى اهتبضد         ".  إهٓ اإلٌشب

ّفرٖلَ، تخضّٖر تـّغج اهيالرٖب ّراذًٖب، إلٌخبر يشخّٖبح أؿوٓ يً          

، ّذهم ؿٌديب   Rel2اهيشخّٖبح اهػتٖـٖج يً ترّخًٖ اهسِبز اهيٌبؿٕ       

غد ػفٖوٕ اهيالرٖب     Rel2ٖـيل اهترّخًٖ   .  خخغذْ اهتـّغج ؿوٓ اهدى   

ً  ُسّى يٌبؿٕ خضبرم فَٖ يسيّؿج            داخل اهتـّغج، ؿً ػرٖق ض

   ٕ خالل ُذٍ اهدراشج، ّتداًل يً إدخبل      .  يً اهسزٖئبح اهيغبدث هوػفٖو

اهتـّغج، اشخخدى اهتبضذًّ ّاضدث يً        DNAيّرذج سدٖدث إهٓ     

اهيّرذبح اهخبظج تبهضضرث هخلّٖج كدرخِب ؿوٓ يلبّيج ػفٖوٕ            

َّّرث ّراذًٖب         .  اهيالرٖب ّّفلًب هوتبضذًٖ، فئً ُذا اهٌيػ يً اهتـّغج اهيض

ٖينً خػّٖرُب يشخلتاًل، ّاشخـيبهِب فٕ خضّٖل يسخيـبح اهتـّغج          

إهٓ يلبّيٍج هوػفٖوٕ     malaria-transmittingيً ٌبكوٍج هويالرٖب     

Plasmodium resistant  .      أيب اهـبئق اهّضٖد اهيضخيل اهذٔ ٖـخرع

ََّّرث ّراذًٖب،           ِّيج هويالرٖب اهيض ُذٍ اهدراشج فِّ ظضج اهتـّغج اهُيلب

غٖر أً  .  إذ أٌِب تسة أً خٌبفس اهتـّغج اهػتٖـٖج اهٌبكوج هويالرٖب         

ََّّرث اهيّرذج            اهتبضذًٖ أؼِرّا فٕ دراشخِى، أً شالهج اهتـّع يض

Rel2            خـٖص اهيدث ذاخِب، ّخغؾ ؿدد اهتّٖع ٌفشَ، خيبيًب نٌيػ ،

َّّرث           َّّر، ّتذهم َخوظّا إهٓ أً ظضج اهتـّغج اهُيَض اهتـّع غٖر اهُيَض

ـَدُّ يرع اهيالرٖب ّاضدًا يً أنذر      . "ّراذًٖب هى خخغرر ؿوٓ ٌضّ ُبى      ُٖ

ّٖظتص اهتـّع  .  األيراع خػّرًث ؿوٓ اهظضج اهـبيج ؿبهيٖبً       

 نٖفٖج خػّر اهيلبّيج هودّاء
 

كبى ؿدد يً اهتبضذًٖ تبشخخداى شوشوج نبيل اهسٌّٖى هخلظٕ نٖفٖج خػّر            

اهسراذٖى اهخٕ خنًّ يـرغج هيشخّٖبح يخزاٖدث يً اهظبداح                

antibiotics  ,          ضٖد هّضؼ ّسّد ػفراح سدٖدث ييب ٖضٖر إهٓ اضخيبهٖج

ّفٕ دراشج ذبٌٖج سرْ     .  سدٖدث هنٖفٖج كٖبى اهسراذٖى تخػّٖر اهيلبّيج      

اشخخداى شوشوج نبيل اهسٌّٖى الخختبر نٖفٖج اشخيرار خػّر اهيلبّيج ضخٓ           

خـختر اهيلبّيج هوظبداح يضنوج ػتٖج يخـبؼيج        .  تـد إٖلبف اهظبداح   

كبى اهتبضذًّ  .  ّضبّهح اهنذٖر يً اهدراشبح فِى األشبس اهسزٖئٕ هويلبّيج       

تزراؿج االٖضٖرضٖب نّالٔ اهيضددث يّرذًٖب تضشبشٖخِب هوظبداح ّذهم فٕ          

ّشػ ٖضخّٔ ؿوٓ ذالذج ظبداح اهخرٖيٖخّتٖرى ّاهدّنشٖشٖوًٖ              

كبى اهتبضذًّ تـد ؿدث أشبتٖؾ     (.  خيشج أػتبق هنل ظبد   )ّاهنوّرايفٌٖٖنّل  

تبشخخداى شوشوج نبيل اهسٌّٖى ؿوٓ األػتبق اهخيشج ؿضر ّنبٌح اهٌخٖسج           

اضخّح األػتبق اهـضرث اهضبّٖج ؿوٓ اهنوّرايفٌٖٖنّل            :  نبهخبهٕ

ّاهدّنشٖشٖوًٖ ؿوٓ يسيّؿج يً اهيّرذبح اهػبفرث أيب األػتبق اهخيشج          

اهضبّٖج ؿوٓ اهخرٖيٖخّترٖى فلد اضخّح ؿوٓ ػفراح فٕ يّرذج               

dyhydrofolate reductase       نيب .  ُّٕ اهيّرذج اهِدف هِذا اهظبد

 .هّضؼ أً اهسراذٖى خضبفؼ ؿوٓ ُذٍ اهيلبّيج ضخٓ تـد إٖلبف اهظبد
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 اهخضّٖر اهّراذٕ هوسِبز اهيٌبؿٕ هتـّغج ا

 هيالرٖب هوضد يً ُذا اهيرع
 

ألتضبد اهيالرٖب، ّهويرث       Johns Hopkinsأؼِر اهتبضذًّ فٕ يـِد    

 األّهٓ، أٌَ تبإلينبً إسراء خضّٖر       

ّراذٕ هوسِبز اهيٌبؿٕ اهغرٖزٔ        

هوتـّغج اهيشتتج هيرع اهيالرٖب       

Anopheles mosquito   هوضٖوّهج ،

    ً ّكد تٌّٖا أً ُذا اهخـدٖل اهّراذٕ ٖيخوم       ,  دًّ اٌخلبل ُذا اهيرع هإلٌشب
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ُّنذا فئً  .  ّػفٖوٕ اهيالرٖب أنذر يلبّيًج هويتٖداح اهضضرٖج ّاألدّٖج       

ّكد كبل  .  اهضبسج يوضج إلٖسبد ػرق شٖػرث ؿوٓ ُذا اهيرع           

Dimopoulo     "         هلد اخخذٌب خػّث سَتبرًث يً أسل خػّٖر شالالح سدٖدث

يً اهتـّع ٖينً إػالكِب هوضد يً اٌخلبل يرع اهيالرٖب، هنٌٌب تضبسج           

ُٖظبة تبهيالرٖب  " .  هيزٖد يً اهدراشبح هسـل ُذٍ اهػرٖلج آيًٌج ٌّبسـج       

ّٖلخل ُذا اهيرع، شًٌّٖب     .  يوًّٖ ضخط   225ؿبهيًٖب، أنذر يً     

 . ضخط خلرٖتًب، يـؼيِى يً األػفبل اهذًٖ ٖـٖضًّ فٕ أفرٖلٖب 088888
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 سرؿج خالٖب سذؿٖج فخٖج خػٖل ضٖبث 

 اهفئراً اهِريج ّخضشً ظضخِب
 

تدح اهفئراً اهيخّاهدث ّاهيتريسج هخِرى تشرؿج ّنأٌِب رضفح يً يٌِل    

اهضتبة تـد ضلٌِب تأٌشبل خالٖب ضتِٖج تبهخالٖب اهسذؿٖج يأخّذث يً            

ؿغالح ضّٖاٌبح فخٖج ّذهم ضشة يب أفبد تَ تبضذًّ يً نوٖج ػة              

،  Pittsburgh Schoolسبيـج

ّتدل أً خظتص اهضّٖاٌبح ّاٌُج      

ّخيّح أتنر يً اهضّٖاٌبح غٖر      

اهيـبهسج فئً ّغـِب اهظضٕ تدأ     

ّكد نضفح . تبهخضشً ّؿبضح أػّل تيرخًٖ إهٓ ذالد يراح يً اهيخّكؾ

األتضبد اهشبتلج ؿً كظّر اهخالٖب اهسذؿٖج نلوج خغبؿفِب ّخيبٖزُب فٕ       

ؿدٖد يً األٌشسج تـير يخلدى ّهنً هى ٖنً ّاغضًب فٖيب إذا نبً ُذا               

اهلظّر اهّؼٖفٕ ٖلّد هوِرى أّ ُّ ٌخٖسج ؿٌَ نيب أّغص يؤخرًا              

نضف    l. Niederhofer  األستاذةّيـبٌّخَ     J. Huardاهترّفٖشّر

 -  progeriaاهتبضذبً أً ٌخبئسِيب أؼِرح أً اهفئراً اهخٕ خـبٌٕ يً           

ٖخضشً ّغـِب اهظضٕ ّخـٖص هفخرث        -ُّّ خول ٖلّد هوِرى اهيتنر     

أػّل تـد ضلٌِب تخالٖب سذؿٖج يأخّذث يً ضّٖاٌبح فخٖج ّغـِب              

ُّذا  ٖدل ؿوٓ أً اهخول اهّؼٖفٕ هوخالٖب اهسذؿٖج ُّ           .  اهظضٕ سٖد 

ّكبى فرٖلِى تفضط    .  شتة اهخغٖراح اهخٕ خالضؼ يؾ خلدى اهـير         

يسيّؿج أٌشبل خالٖب سذؿٖج يأخّذث يً ؿغالح فئراً شوٖيج نبٌح            

كوٖوج اهـدد ّال خٌلشى غبهتًب ّال خخيبٖز ضباًل هخالٖب يخخظظج ّغـٖفج             

ّهّضؼح ٌفس يؼبُر اهخول فٕ      .  اهلدرث ؿوٓ خّهٖد اهـغالح اهيخأذٖج     

ّتغرع إٌلبذ اهفئراً   .  اهخالٖب اهسذؿٖج اهيـزّهج يً فئراً ُريج سداً       

اهخٕ خؼِر ؿاليبح اهِرى اهشرٖؾ كبى اهفرٖق تضلً اهفئراً اهترّسٖرٖب           

ّٖى ّذهم تبهتػً تخالٖب سذؿٖج يأخّذث يً ضّٖاٌبح شوٖيج            17تـير  

ّٖى يلبرٌج    66فخٖج ّالضؼّا أً اهضّٖاٌبح اهيضلٌّج ؿبضح أنذر يً          

ّٖى يً ؿيرُب ّنبٌح      28-21يؾ ضّٖاٌبح ترّسٖرٖب اهخٕ خيّح تـير       

ؿٌديب خنتر فئراً اهترّسٖرٖب فئٌِب خفلد نذٖرًا يً         .  خخيخؾ تظضج سٖدث  

اهنخوج اهـغوٖج فٕ أػرافِب اهخوفٖج ّخرخسف يؾ ضرنج تػٖئج غٖر              

ّؿٌديب خضلً اهضّٖاٌبح اهيظبتج تبهخالٖب اهسذؿٖج كتل إؼِبر         .  يخّازٌج

. اهـاليبح األّهٓ هوِرى نبٌح خضبتَ نذٖرًا اهضّٖاٌبح اهشوٖيج ّخٌيّ سٖداً         

ّأؼِرح االخختبراح ٌيّ أّؿٖج ديّٖج سدٖدث فٕ ديبغِب ّؿغالخِب           

ّفٕ .  ّضخٓ أً اهخالٖب اهسذؿٖج هى خنً كبتوج هونضف فٕ خوم اهٌشز            

اهضلٖلج ال خِبسر اهخالٖب ألٔ ٌشٖز يضدد تـد ضلٌِب تبهتػً ُّذا ٖلّد             

هالشخٌخبر أً اهخالٖب اهشوٖيج خفرز ؿّايل هخنًّٖ تٖئج خشبؿد تخظّٖة           

ّأغبف .  اهخول اهيّسّد فٕ اهخالٖب اهسذؿٖج األظوٖج ّفٕ اهٌشز اهِريج        

سرْ ّغؾ خالٖب سذؿٖج    ,  فٕ خسرتج اشخٌتبح خؤّ تبهزسبر    :  اهتبضد

فخٖج سٌتًب هسٌة دًّ خاليشِب يؾ خالٖب سذؿٖج يأخّذث يً فئراً               

إً اهفئراً اهخٕ   .  تٖرّسٖرٖب فخضشً اهّغؾ اهّؼٖفٕ هوخالٖب غٖر اهشوٖيج  

خِرى تضنل ػتٖـٕ هى خـبهز تبهخالٖب اهسذؿٖج ّهنً ُذٍ االشخٌخبسبح            

اهيذٖرث خخػوة تضذًب ّخلٍط أنذر، ّهي ص اهتبضذبً أٌَ يً اهيينً ذاح ّٖى            

أً ٌضد يً األؿراع اهتّٖهّسٖج اهيرافلج هوِرى تئؿػبء ضلٌج يً             

اهٌضبػ اهضتبتٕ إذا خى خضدٖد ُّٖج اهترّخٌٖبح اهخٕ خـٖد اهضتبة تضنل            

 . خبط أّ اهسزٖئبح اهخٕ خٌخسِب اهخالٖب اهسذؿٖج ّؿزهِب
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فٕ اهذالذًٖ شٌج اهيبغٖج، أظبة       .  أخرْ ّخخرٖة اهيزٖد يٌِب    

ُّخلدر يٌؼيج اهظضج    .  ؿضراح اهيالًٖٖ يً اهـبهى       HIVفٖرّس

 يوًّٖ ضخط ٖـٖضًّ ضبهٖب يؾ اهفٖرّس        34اهـبهيٖج أً ضّاهٕ    

HIV       ّيً أُى اهخسبرة   .  يوًّٖ ٌشيج   25اهذٔ راش غضٖخَ ٌض

اهٌبسضج فٕ اهـلّد اهلوٖوج اهيبغٖج ُّ ّغؾ أدّٖج يغبدث فٖرّشٖج            

ـ بهج خـٖق ؿيل اهترّخٌٖبح اهغرّرٖج هدّرث ضٖبث اهفٖرّس           يٌذ .  ف

اهخشـٌٖبح اؿخيدح يـبهسج األضخبط اهيظبتًٖ تبهفٖرّس ؿوٓ           

 .إؿػبئِى يغبداح فٖرّشٖج ؿٖبرٖج أػبهح يً ؿير اهيظبتًٖ تبالٖدز
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يّرذج خخضنى تبإلزُبر خـيل ؿوٓ خـزٖز إٌخبر اهػبكج يً ٌتبح 

 (vulgare Sorghum)اهذرث اهتٖغبء 
 

أٌَ   PANASفٕ يسوج اهـ      2011أؼِرح دراشج ٌضرح فٕ أٖوّل      

ٖينً هِسًٖ يً ٌتبح اهـذرث اهتٖغبء غٖر       

اهيزُر ٌّٖخز ضّاهٕ ذالد يراح يً نيٖج       

األّراق ّاهشبق أً ٖشبؿد فٕ يسبل         

كبى فرٖق يً    .  ظٌبؿج اهػبكج اهضّٖٖج   

فٕ خنشبس     AgriLife Researchيرنز

. تبنخضبف يّرذج خـيل ؿوٓ خٌؼٖى اإلزُبر ؿٌد ٌتبح اهـذرث اهتٖغبء          

ٖـد ُذا اهٌتبح يً أُى اهٌتبخبح اهيضوٖج فٕ كبرث أفرٖلٖب ّاهذٔ ٖؤيً             

     َ ّكد هّضؼ أً ُذا اهٌتبح ٖيخوم      .  يظدرًا هوضتّة ال ٖينً االشخغٌبء ؿٌ

نخوج ضّٖٖج ؿبهٖج ّٖـد يضظّل يخضيل هوسفبف ّيٌبشة إلٌخبر اهػبكج          

إال أً اهـدٖد يً    .  ّاهّكّد اهضّٖٔ اهلبئى ؿوٓ يظدر اهوٖغًٌٖ ّاهشوٖوّز      

أظٌبف ُذا اهٌتبح ّاهخٕ أضغرح هوّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج هى خزُر           

هذهم كبى يرتّ   .  أّ أٌِب خأخرح فٕ إزُبرُب يً أسل إٌخبر اهضتّة          

اهٌتبح تخرتٖج ُذٍ األظٌبف هإلزُبر يتنرا يً أسل خخػٕ يّشى اهسفبف 

فٕ اهّالٖبح اهسٌّتٖج ّاإلزُبر فٕ اهّكح اهيٌبشة هوٌغز كتل يّشى           

ضددح يئبح يً االخظبالح تًٖ   HIV:اهيضِد اإليراغٕ هفٖرّس

اهترّخٌٖبح اهتضرٖج ّاهفٖرّشٖج فٕ ؿيل تضذٕ ٖينً أً ٖنضف 
 .ؿً آهٖبح سدٖدث هألدّٖج

 

 ,Californiaفرٖق دّهٕ يً اهـويبء ٖرأشَ تبضذًّ فٕ سبيـج        كبى  

San Francisco            فٕ يشص رتيب ٖنًّ األنذر ضيّاًل هوتٌٖج اهداخوٖج

ؿً ػرٖق  هفٖرّس ٌلط اهيٌبؿج،    

رتػ نل خفبؿل فٖزٖبئٕ ٖلّى تَ        

اهفٖرّس يؾ ينٌّبح اهخالٖب       

ٖينً أً  .  اهتضرٖج اهخٕ ٖظٖتِب   

فٕ اهنضف ؿً ػرق       Natureٖشِى ُذا اهتضد اهيٌضّر فٕ يسوج      

فظّل فرٖق     HIV/AIDS.سدٖدث هخظيٖى أدّٖج يشخلتوٖج هفٖرّس     

ً         497اهتضد   خـػٖل إً  .  اخظباًل ضدد تـغًب يٌِب شبتلًب يً كتل اهتبضذٖ

ُذٍ االخظبالح كد ٖخداخل يؾ دّرث ضٖبث اهفٖرّس، ّإً ّسّد اخظبالح           

سدٖدث نذٖرث خّضٕ تأٌَ كد ٖنًّ ٌُبم ؿدث ػرق سدٖدث الشخِداف             

ّزيالؤٍ أً أضد     Kroganفٕ ٌضرث أخرْ انخضف اهتبضد      .  اهفٖرّس

 Vif  (Virion Infectivityاهيشيٓ    HIVترّخٌٖبح اهـفٖرّس   

Factor  ) ًتبهترّخًٖ اهتضرٔ اهيشيٓ      ٖخظل فٖزٖبئٖبCBF-β  (core 

binding factor β  )     ّتبهخبهٕ ٖضػى اهيشخلتلAPOBEC3G 

ّؼٖفخَ ُّذا يب   ٖـػل  ّ  اهيّسّد ؿوٓ اهخالٖب هضيبٖخِب يً اهفٖرّس      

ٖضخبسَ اهفٖرّس هٖلّى تدّرٍ، ّإً خـػٖل ُذا االخظبل كد ٖنًّ ّشٖوج           

ّ   .ٌبسـج هخظيٖى يـبهسبح سدٖدث هفٖرّس اإلٖدز      ٖـد فٖرّس االٖدز   ُذا 

 10  000ظغٖر اهضسى ّهدَٖ نيٖج غئٖوج يً اهيبدث اهّراذٖج خلرٖتب           

ٔ   DNAيرث أكل يً اهـ       خخيٖز اهخالٖب اهتضرٖج   .  اهسٌّٖى اهتضر

ّٖضيل اهفٖرّس ضّاهٕ   .  تبضخّائِب ؿوٓ آالف يً اهترّخٌٖبح اهيخخوفج     

ّضبهيب ٖنًّ اهفٖرّس داخل اهخوٖج اهتضرٖج ٖخضرر اؿخيبدًا         .  يٌِب  20

ؿوٓ اٗهٖج اهسزٖئٖج اهيّسّدث ّٖلّى تخـػٖل تـع اهترّخٌٖبح ّإخيبد          
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تدأح األتضبد اهيخـولج تئزُبر ٌتبح      .  اهظلٖؾ فٕ اهّالٖبح اهضيبهٖج   

اهـذرث اهتٖغبء فٕ أرتـٌٖٖبح اهلرً اهيبغٕ تبنخضبف يّكؾ اهٌغز          

 AgriLifeّذهم يً كتل تبضذًٖ فٕ يرنز اهـ          Locus 1اهّراذٕ  

Research     نيب كبى اهتبضذًّ األّائل فٕ ُذا        .  1945فٕ ؿبى

خخضنى   Ma1 ،Ma2 ،Ma3 ،Ma4اهيغيبر تخـرٖف أرتـج يّرذبح 

ُذا ّكد نضفح اهدراشج اهضبهٖج ؿً       .   فٕ اإلزُبر ؿٌد ُذا اهٌتبح    

ّخضدد   Ma1ّاهخٕ خـيل ؿوٓ خٌؼٖى ؿيل اهيّرذج         PRR37يّرذج  

نيب أؼِرح  .  تدء خضفٖز اإلزُبر ؿٌد ُذا اهٌتبح خضح ؼرّف يخخوفج        

خخأخر فٕ    ،Ma1اهدارشج أً األٌيبػ اهخٕ خضيل اهيّرذج اهٌضػج         

ّٖى تبهيلبرٌج يؾ ظٌف اهـذرث اهتٖغبء اهيٌخز          200اإلزُبر ضخٓ   

تٌٖح اهدراشج االخخالف اهنتٖر    .  ّٖى  60هوضتّة ّاهذٔ ٖزُر خالل     

ّٖى، األّل ٌتبح هى ٖزُر ّّظل ارخفبؿَ هـضرث          90تًٖ ٌتبخًٖ تـير    

أكداى ّاهٌتبح اٗخر ّظل هيرضوج إٌخبر اهضتّة تبرخفبؽ كدرٍ ذالذج           

نيب أضبرح اهدراشج إهٓ إينبٌٖج اشخخداى اهيـويبح اهسزٖئٖج         .  أكداى

هوضظّل ؿوٓ ُسً يً ُذا اهٌتبح ّاهخٕ خزُر فٕ األّكبح اهيذبهٖج            

يً أسل ترايز خرتٖج ُسً يً اهـذرث اهتٖغبء يٌخسج هوضتّة             

 . ّخشخخدى نيضبظٖل إلٌخبر اهػبكج فٕ آً يـًب
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 خػّٖر اهيضبظٖل اهزراؿٖج اهخٕ ٖينً أً ٖضدد هِب 

 خغٖراح يفبسئج ٌخٖسج اهػلس
 

ٖينً خػّٖر اهيضبظٖل اهخٕ خشخػٖؾ اهخغوة ؿوٓ اهخغٖراح اهيفبسئج          

ّكد درس  .  فٕ اهػلس ّٖـّد اهفغل النخضبفبح سدٖدث ضّل اهٌتبخبح       

ػضوة ظغٖر اهتلبء ؿً ػرٖق خسدٖد ترّخًٖ        هاهـويبء نٖف ٖينً    

َّ انخضبفبخِى ٖينً أً خفٖد       .   اهخالٖب اهيخغررث أّ اهيشٌج    نيب أندّا أ

ّكد .  فٕ خػّٖر يضبظٖل يخالئيج يؾ اهخغٖراح اهيٌبخٖج تضنل شرٖؾ        

ّسد اهتبضذًّ أً شرؿج خسدٖد اهترّخًٖ خضٖر إهٓ شرؿج خنٖف             

. اهٌتبح يؾ خغٖراح اهيٌبط نيب فٕ ضبهج اهظلٖؾ أّ اهسفبف اهيفبسئ           

ّسد اهفرٖق أً يـدالح اهخسدٖد خخٌّؽ تًٖ اهترّخٌٖبح ختـًب هدّرُب            

ـيوٖج اهخيذٖل  اهخٕ خلّى ت  فيذاًل اهترّخٌٖبح   .  ّخيرنزُب داخل اهخالٖب  

اهـيوٖج اهخٕ خضّل   )اهغّئٕ  

(  األضـج اهضيشٖج إهٓ ػبكج    

خخسدد تضنل شرٖؾ ألٌِب       

يـر غج هخػر اهغرر       

اهغّئٕ، ّتبهـنس فئً      

اهخالٖب اهٌتبخٖج ّاهخٕ خنًّ يـرغج        DNAاهترّخٌٖبح اهخٕ خضيٕ    

خشبؿد االنخضبفبح اهيذنّرث فٕ    .  هخػر أكل ٖخى خسدٖدُب تظّرث أتػأ     

خرتٖج اهيضبظٖل يً خالل إٌخبر ترّخٌٖبح خغيً هِب االشخسبتج شرٖـًب 

ً فئٌِب ٖينً أً خشبؿد فٕ              هوخغٖراح اهيٌبخٖج ّؿوٓ اهـنس أٖغب

خػّٖر يضبظٖل ذاح غوج ؿبهٖج غيً ؼرّف تٖئٖج ذبتخج ضٖد خنًّ           

ّكد تٌٓ اهـويبء انخضبفِى ؿً     .  اهضبسج كوٖوج هوخنٖف يؾ ُذٍ اهؼرّف     

أً ٖيخط    ٖشخػٖؾ اهػضوة ػرٖق خػّٖر ػرٖلج هنضف نٖف         

 اهٌخرّسًٖ يً غذائَ الشخخدايَ فٕ إٌخبر اهترّخٌٖبح
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