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نشرة إعالمية فصلية يصدرها قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية في هيئة الطاقة الذرية

علم الوراثة في فيروس كورونا يكشف عن رحالته العالمية

تساعد الطفرات العشوائية يةج نةيةاةوم الة ة ةر

 NextStrain.orgىم قا وا حتكييفها لتتح التركيةش الةو ارىةج لة

 SARS-CoV-2 SARS-CoV-2أىااء ااتشار يج ن ي أا اء الةعةالةم ورسةم
الس الت الفيروسي عةاةو خة ارئةط الةعةالةم لة ةشةاهةدتةهةا وربةد
وقت ااتشارها الفعاج ت ريحاً

يث يات

الةفةيةرون ة الةاة ةاط

الساخا الرئيس يج البي إلو حادا أخرىو

هاا يةتة ةدث  Neherلة ةنةاة الةعةالةم ) (The Scientistعة ا ةا
اكةت ةش ةفةةن ةةوق ة  NextStrain.orgةةو اا ةت ة ةةا

CoV-2و

الةحةةا ةىةية عةاةةو تةتةحة ااةتة ةةا وااةتةشةةار ( COVID-19كةةورواةةا
يسةحةحةةنو تةكةشةةس الةنةيةاةةو ةةات الةفةيةةروسةية SARS-
والة ةةر الةةبب ت
 COV-2ع طري ها و العالم يث تشةيةر الةعة ةات الةدائةرية
ال ونودة عاو الخريط إلو ةنةم اابةاحةات يةج ةاةاطة

SARS-

ةخةتةاةفة

كةيةةس يسةةاعةةد تسةاةسة الةنةيةاةةوم الةفةيةةروسةةج ة الة ةسة ةةات
ال أخوبة ة الة ةريةو الة ةبةاحةية عةاةو حةاةاء شةنةرة عةائةاةية
لافيرون
ت ي ييروسات الةكةورواةا إلةو تةغةيةيةر نةيةاةو ةهةا وهةج تةتة تةور
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رتف إلةو ة مد ةاو تسة ةح لةاةا هةب الةطةفةرات حةتةنة ةية

الةفةيةةروسةات ية ة يةيةروسةةات أكةىةةر ارتةحةاطةاً ويةيةروسةةات أقة

طاو إ ن ي التساس ت ال ونودة يةج الة ةوقة
ارتحا ً
لاغاي ألاها كاات رتحةطة ارتةحةاطةاً وىةية ةاًو ة

ةتةشةاحةهة

ةرور الةوقةت

تةاةتة ةةط األاسةةاش الةةداخةاة يةةج هةةب الشةنةرة طةفةرات سةتة ةاة

التغيرات يج التركيش الوراىج لألافاوا از ل عري ةا إبا كةااةت
ح راقح
ت
لتسحش تفشياً لا ر
ت
الحيااات ستساعد العا اء عاو حااء ل ا ات أكىر يعالية لةهةا ةيةث
تن ي هب التساسة ت ةعةاً حةتة ةاةية الةتةركةيةش الةو ارىةج لةن أو
طة تةوروا وان ةه ة عةاةةو ااا ةت ةراةةت د ةنةةت أ ةةدث ح ةيةةااةةات ال ةت ةس ةا ةس ة
إعادة حااء شنرة اات ا الفيرون هب و
الفيروسج وقا وا حت اي هب الحياااتو
الشنرة
ه ي كا ت دير عدد ااباحات
اشرت الاتائج يج تبفح ويشو وي و ريةتةشةارد اةيةهةرف ّىةم ية تكةراةا
اةعةةم إبا اةىةةرت إلةةو الشةنةرة الةفةيةةروسةية سةتةةرى تسةاةسة ت
التغير يج التركيش الوراىج لألافاواة از لة ةابا
ل ابا ا وم ي ط ح راقح
ت
ختاف وسيكو لاشنةرة أشةكةا ةخةتةاةفة سةش الةفةوعة الةتةج
ال تكو ال راقح أيياً لفيروسات أخرى“و
ستى حال نم افسن أو تست ر حالا وو إ ا ت سترى العةديةد
ويييس ايةهةرف ّ قةام الةفةرية حةحةاةاء ةاةبة ة ةاىةاة لةرسةم ةخةطةط
األاساش تةتةنة ة يةج أعة ةا الشةنةرة هةبا يةعةاةج أاةن إبا
اا ة ةت ة ة ة ةةا  MERSو  Ebolaوأط ة ةا ة ة اس ة ة ة ةاً ل ة ةا ة ة ة ةةوق ة ة هة ةةوف
كا هاا توس سري يج قاعدة الشنرة التج أدت إلو تةفةكة
يةج أنةزاء ةخةتةاةفة
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ة الةعةالةمو ية ةكةاة

ك ت الس الت يي كا عادئب ت دير عد هبا التوس و وابا كةاةت
تعرس كم ع ر الفوع

النياو ات الفيروسي يج اط ة نةديةدة-عةاةو سةحةية الة ةىةا ف
إيطاليا -ةيةث ااةتةشةر الةفةيةرون وكةااةت نة ةيةعةهةا نةزءاً ة

يي كا عادها ت دير عدد ااباحاتو

ا اوع الت ديرات الك ت ي التج ت ب عايها حاستخدام هب الت اي
البةية و
البعش تفسير األرقام اآلتي
يج الوقت ال الج
إ ال االت يةج ارتةفةاع وااةخةفةا

ال ن وع افسها يساكو عاو ي ية أ هةاةا
لافيرون يج ال اط و ولك
ن وعات ختاف

و اةتةوقة أ يةكةو هةبا اةتةيةنة

تداحير اال تواء ال اسي أو تداحير ال نر البة ةج الةتةج يةريةتةهةا
البةية عةاةةو ابةس ةاةيةةار شةخة

و هةاةةا

ة ةد ة وا ةدة

إبا كاات النياو ةات الةفةيةروسةية

يإ هبا يعاةج أ هةاةالة الةكةىةيةر ة

حدايات يوعات ريي بغيرةو

 020222ةةالة تةةم

ه تعطةية السة لة الة ةاد ة ( (NextStrainأية تةاة ةية ةات

ااح غ عاها وحالتالج يإ عدد ااباحات قد يكو 0220222و

و ةا إبا كةااةت الةفةوعةات سةتةبةحةح

و شةدة تةفةشةج الة ةر

ية ةكة أ يةكةةو  1220222ال اةعةةرس حةةاليةحةةط أل الةاةةان قةةد
يكةواةو

وحاء
ً
إان ال يويتر ل عاو ات ع شدة تفشج ال ر و إان يةخةحةر
ةعةاً و ةدى ااةتةشةارهةاو وهةكةبا
ح دى اخت س تفشةج األ ة ار

ةريةو يةج ةاةازلةهةم أو يةحة ةو يةيةهةا أل الة ةسةتةشةفةيةات

كتى وهبا هو ال كا البب ي ك أ تباش ييةنو ال أعةتة ةد أ
لةديةاةةا تةعةةا ة ً نةيةداً ة عةدد الة ةةاالت الةتةةج لةةم تةىةهةةر يةيةهةةا أية
إ بةةائ ةيةةاتو أودّت ة ةةديةةرّ األعةةداد يةةج ح ةع ة

إبا سألتاج ي ش أ هبا التفشج سيبحح وحاءو

ال ةت ة ةةاريةةر ح ةى ة ى ة

Ashley Yeager, Feb 25, 2020

أيعاس عاو األق و

ابا ي ك أ تخحر الحيااات حأبو هبا الفيرون
حداي ً ك ت هب التساسة ت ةتةشةاحةهة نةداًو هةاةالة

ضد نانوي جديد يستهدف المجال الرابط لمستقبل

ةوالةج ىة ةااةج

المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
فيروس كورونا
ّ
التنفسية ولديه نشاط تعديل متصالب قوي وفاعلية

طفرات ختاف ع نبر شنرة الفةيةرونو هةب الةطةفةرات الةىة ةااةج
ةةونةةودة يةةج تسةاةسة  020222قةةاعةةدةو إ
الحيااات هو أ الفيرون ناء ة
يج كا

ا حي

ةةا تةخةحةراةةا حةةن هةةب

وقائية تجاه الفيروس

بةدر وا ةد وحةفةتةرة قبةيةرة

اتبس تشري الىااج وأوائة كةااةو األو

ة

ال ية از يةيةرون كةورواةا الة ةسةحةش لة ةتة ز ة الشةر األوسةةط

العام 0252و

الةتةاةفةسةية ) (MERS-CoVوالةةبب ىةهةةر ةةديةىةاً ةاةةب الةعةةام

ه ي ك أ تخحر حيااات الطفرة ا إبا كا الفيرون قد أبحح

 0250يبيش الحشر وي دب إلو وييات يج العديةد ة دو

أكىر يراوة

العالمو و

ي كااا أ ارى أي ت ِّغير الطفرات الكودواات وحالتالج أي تةتةغ تةيةر
األ ياي و رح ا تكو

عىم الطفرات يير اط ية عةاةو

األ ا

األياشو إاها ت دث ي ط دو

حةرر حة ةعةد طةفةرة وا ةدة تة ةريةحةاً

الطحيعج لن والن ا هج ال ييس الااق لة ةعةىةم اابةاحةات
الحشري و وال يوند الياً عوا

ك ت شهرو لكااا اراقش الطفرات التج قد ت دث يرقاًو
تن ِّ الطفرات يي ا حياةهةا عة ةاةيةات إرسةا

كورواا يةج الةحةشةر وااحة و وتة ةىة األيةداد الةاةااةوية )(Nbs

اىا لها أل لديها الفيرون افسنو
إ هةب الةطةفةرات تشة تكة

إ دى الوسائ ال ه ت

ة

شاهدة التن ةعةات الةفةوعةية ور ية أية تةبهةش يةج نة ةية أاة ةاء

ال ةعةةالةةم ورسةةم خ ةري ةط ة ل ة ا ةت ةشةةارو إبا ق ة ةةت ح ةعةةد بل ة

ة

ةيةث الةكةاةفة واااةتةاب البةاةاعةج الةكةحةيةر

هو أ ر حالغ األه ي ل ا وع ب العةدوى الة ةسةتة ةرة حةفةيةرون

العائ ت التج لديها الفيرون تة ةية إلةو شةاركة طةفةرة يةيةروسةية
ةنة ةةوعةات اة ة

التهديد الة ةسةتة ةر

وواسع الطيس لاسيطرة عةاةو ااةتةشةار و إ الةتةطةور الةعة نةج

ةعةاًو لةبا يةإ

وحةالةتةالةج اةتة ة تكة

حس ةا ةس ةا ة

ول ا ات ع ني

عت ةدة لةهةبا

ة ةا يةدعةو إلةو اسةتة ارتةيةنةيةات بات كةفةاءة

عالي ويةعةالةية

كيس تساعد األاساش الفيروسي عاو تتح اات ا ال ر
ة ةاىةاة

الة ةرنةح أ الةخةفةايةيةل تة ةىة الة ةيةيةس الةخةاز
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يةهةج أيةداد و ةيةدة الة ةنةا

سةتة ةدة

تغيرة لاس س الى يا ال فردة يج ااح وأس ا
الشدس ال ت
ال رلو وحهبا ال نم البغير والحاي ال فردة ت ا العديد ة

ال يزات وي كاها أ تةكةو
ويعال
ت

يةادات يةيةروسةية عة نةية قةوية

ةيةث الةكةاةفة واااةتةانةية الةكةحةيةرة و ةتةااة الةتةخةزية

ال ئم والا

والافوبي النيدة ي

الاسجو

وأيياً حسحش بغر ن ها يإ لها حع

نهة أخةرى
الة ةيةود الة ة ةتة ةاة

كألف رحط ال ستيد ال دودة والتبفي الكةاةوية السةريةعة

النسةمو و ة بلة
يأكىر

تىحت هب الدراس ندوى إاةتةاب أيةداد اةااةوية قةوية وي تةعةالة

يث الكاف وواسع الطيس وأاهةا بات إ ةكةااةيةات كةحةيةرة ةحةشةرة

كعةوا ة عة نةية يةادة لةفةيةرون كةورواةا الة ةس تةحةش لة ةتة ز ة
الشر األوسط التافسي MERS-CoV

ة

Virology,September 2018

يةكةسةش اسةتةخةدا ةهةا الة ةحةو سةريةريةاً أكةىةر

التغاش عاو هب ال يودو
قام يري

مية الجزيئات النانوية على الكائنات الحية في المياه
س َّ
ُ
العذبة

الحا ىي يج نةا الةاة ةا ةات

يج دراس ه ت
والعوا ال يادة لافيروسةات يةج البةية والةواليةات الة ةتة ةدة

األ ةري ةك ةية ح ةت ةطةةويةةر يةةد اةةااةةوب ةعة تةد نةةديةةد((NbMS10
واسختها ال د ن حةالشةدية الة ةتةحةاةورة الةحةشةرية (NbMS10-
) Fcوكة هة ةةا يسةتةهةةدس الةحةةروتةية  Sالة ة ةةايةةى الةةبب ية ةةود
اادخا الفيةروسةج ية ة خة يةا الة ةيةيةس والة ةونةود عةاةو
ال نةا الة ارحةط لة ةسةتة ةحة ) (RBDيةيةرون كةورواةا الة ةس تةحةش

ل ت ز الشر األوسط التافسي و واخةتةحةروا كةبلة ألةفةتةهةا يةج

رحةةط ال ة ةس ةت ة ةح ة وال ةت ةعة تةرس ع ةاةةو ال ة ةع ةي ةاةةات ال ة ةس ةت ةيةةدي ة
 epitopesواشة ةةاط ال ة ةت ة ةعة ةةدي ة ة ال ة ة ة ةت ة ةبة ةةالة ةةش cross-
 neutralizingوالع ر الابفج  half-lifeوحالتالج الةفةاعةاةية
تةنةةا اابةةاحة حةفةيةةرون كةةورواةةاو ونةةد الةحةةا ةىةةو أاةةن ية ةكة
التعحير ع األيداد الاااوي يج الخ ائر
وأاها ترتحط إلو وق

عالي

وهج نزء

ة ةايةىة عةاةو الة ةنةا

إاتاني

رتفةعة

 RBDحةألةفة

ال عيا ال ستيدي التواية ةية الة ة ةايةىة

يج وانةهة رحةط الة ةسةتة ةحة

وحةبلة تة ةيةيةد ارتةحةاطةن حة ةسةتة ةحة

الةفةيةةرون الةحةحةتةيةداز DPP4عةاةو الةخة يةا الة ةيةيةفة و و ةايةةى
اليدا الاةااةويةا NbMS10و NbMS10-Fcعةاةو اشةاط
ويعا تةنةا الةعةدوى حسة الت الةفةيةرون
تعدي تبالش قوب ت
ال تحاعدة وال عزولة ة الةحةشةر والةنة ةا و عة وة عةاةو بلة
وحشةكة خةةا

ة خة

هةاةةدسة واسة ة الشةةدية الة ةتةحةاةةورة

الحةشةرية  Fc tagيةج الةطةرس الةكةرحةوكسةيةاةج C-terminal
اتس الع ر الاةبةفةج لةاةيةد الةاةااةوب  NbMS10-Fcحشةكة
كةحةيةةر يةةج الةنةسةةم الة ةةج  in vivoوأىةهةةر الةعة ب حةنةةرعة
وا دة ان يةعةالةية وقةائةية عةالةية
لافئ ار ال اسا

ة خة

الة ة ةاية الةكةا ةاة

الت دب ال ات لفيرون كةورواةاو عة ةو ةاً

ة

هة ةكة ةةبا عة ةاة ةةواة ةةت ة ةن ة ةا ة ة Reviews of Environmental
 Contamination and Toxicologyة ةةال ةهةةا البةةادر يةةج
ال ناد  042يج العاشر

تشري الىااج لاعام  0252وقةالةت

يينف ”تا و بااع ّتكاولونيا الاااوّ حشك

تسارع د ة ً حةبلة

الةعةديةد ة الةفةوائةد لةاة ةنةتة ة إال أ ا الةحةيةئةات الة ةائةية تةتةع تةر
لةخةطةةر تة ازيةةد كة ةيةةات الةنةزيةئةةات الةاةةااةةوية الة ةاةةوىة لةاة ةسةطة ةةات

سحح ً حبل آىا اًر ساحي عاو األ ةيةاء الة ةائةية “و يةج هةبا
ال ائي
ت
ال ا قِّية ةت اآلىةار الةاةانة ة عة الةتةع تةر الةحةيةئةج لةاةنةزيةئةات
الاااوي

وكبل تأىير الخبائ

الفيزيائي -الكي يائي لاةنةزيةئةات

الاااوي والحيئ ال يط عاو الس ي واآلليات الس ي

حاايةاية

لاتراكم ال يوب لانزيةئةات الةاةااةوية والةاة ة الةغةبائةج

ة الةتةركةيةز

عةاةو آىةار هةب الةنةزيةئةات عةاةو الةنة ارىةيةم والةطة ةالةش والةدايةاةيةةاو
الىغرات التج ت تاب الهت ٍام عانة ٍ
وت ت ااشارة إلو العديد
حها واتخاب ق ارر ٍ
ات ساي ل اي الحيئة ويشة ة بلة أييةاً عةدم
بداقي ت ييم وقيان التراكيز الحيئي لةاةنةزيةئةات الةاةااةوية حةهةدس

ت ييم خطرها ال ي ج وتاىيم بااعتها إياي ً إلو أ اختحةارات
الس ي والطرائ الاوعي لت ييم خطر النزيئات الاةااةوية

ةا ازلةت

يج طور الحة ةث والةتةطةويةرو كة ةا أ الةاةتةائةج الة ةتةيةارحة ويةيةر
ال تااس ة

ةو الةخةبةائة

الةفةيةزيةائةية -الةكةية ةيةائةية لةاةنةزيةئةات

الاااوي و بةيةرهةا وااةتة ةالةهةا تة ةتةرم الة ةانة لة ةزيةد ة الةحة ةثو

أخي اًر يإماةن ة الة ةه تةم تة ةسةية يةهة ةاةا آللةيةات سة ةية الةنةزيةئةات
الاااوي وت ييم خطرها طال ا أ ا اختحارات الس ي الت ايدي قةد ال
تعكن األخطار ال رتحط حالنزيئات الاااوية و هةبا ورحة ةا تةكةو
اآلىار الساوكي أكىر ساسي وكفاءة يج ةاالت ةعةيةاة
3

ة ةاراة ً

اختحارات الس ي الت ايدي وبلة حسةحةش الةتة اركةيةز الة ةاةخةفةية

ال اس

ةا

أب ةا
لانزيئات الاااوي يج شروط الع /التنةرحة و عةاةو ت
ي از تطوير هكبا اختحارات ي ي اًر/يعيفاً وياةبةح حةإنةراء الة ةزيةد
الح ث ولهاو

أن عيوشي الحكتيريا وآليات التةوابة حةية
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أاواع ال ح إلو إرحا العا ةاء والة ةزارعةية
يج إيري يا قح عة ةدية

ة الةز ة واآل

ةاةب اكةتةشةايةهةا
كشةس يةرية

ة

الحا ىي ع أسةان يةراوة  Ug99الةواسةعة عة طةرية

تساهم األح اث عاو الحروتياات الش ي وأدوارها يج اا رايي
ة أنة

الفطري

[طحج

الساي اي
و دف
َ

طحيعاي ]
ااع َ
(innate immune systemال َ َ
Bacterial lipids: powerful modifiers of the
innate immune

يةعة ة اةىةةام الة ةاةةاعة الةةفةطةرية كةخةةط ديةةاع أو يةةد الةعةوا ة

لفترة طويا والسي ا يي ا يتعا حت ري
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إال أاها لةم تةتةاةاو

أاةةن ال يةةونةةد ةكةةا أو

عةاةةو سةةاش كةفةةاءة اسةتةخةةدام الةاةيةتةةرونةية

و حادل الاواة كااا أسةاسةاً لةتة ةو اليةراوة يةج  Ug99إب أ

استخدام الايتروني يج

الةد ارسةات إلةو أاةن يةفةية
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ةتةطةاةحةات

عة ةاةية االبةطةاةاع اليةوئةةج وأاةن ية ةكة اسةتةخةدا ةةن كةحةروتةية
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يريد

أكىر الحروتياات ويرة يج العالمو

وحيا ا تشير حةعة

الةاةووب لةاةاةويةتةية الةفةرديةتةية

ال ونودتي يج  Ug99وس ل أخرى

الحروتي ال ا

يةج

هبا السيا و
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بو يبائج أال وهةو الةرزو يشةكة

ال ةةروحة ةية ةسة ةك ةةو Ribulose 1, 5-bisphosphate
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