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  Adenovirusتطوير   لقاحات   الفيروسات   الغدية   
طور   الباحثون   إستراتيجية   جديدة   للقاحات   عند   الفئران   تعتمد   على   
استخدام   استجابة   الجهاز   المناعي   النموذجية   الضدية   للفيروسـات    

والتي   يمكنها   منع   الفيروسات   المعدلة   من   إطالق   دفعـات    ( الغدية   
من   أجـل   تعـزيـز     )   من   الفيروسات   وبالتالي   تثبط   فعالية   اللقاح

استطاع   العلماء   في   جامعة   كورنيل   فـي    .   االستجابة   الضدية   للقاح
 Pseudomonasنيويورك   تلقيح   الفئران   ضد   العصيات   الـزرق 

aeruginosa   نسخة   مـن   المولد   المناعي   العـديـد     270   بربط   
البيبتيدات   لهذه   العصيات   إلى   الغالف   الفيروسي   للفيروسات   الغدية   
غير   القادرة   على   التضاعـف،   إضافـة   إلى   إدخال   الدنـا   إلـى    

قد   تكون   هذه   اإلستراتيجية   مفيدةً   في   أنواع   أخرى   مـن    .   الفيروس
حين   يتم   إدخال   الدنـا   مـن    .   اللقاحات   والتي   تحتاج   لمناعة   خلوية

عامل   ممرض   إلى   الجينوم   الفيروسي   فإن   الخاليا   المنتجة   لألضداد   
تحرِّض   استجابة   مناعية   خلوية   من   خالل   تعبير   تلك   القطعة   مـن    

جرى   تطويـر   لقاح   فيروسي   غدي   مضاد   لإليـدز   فـي    .   الدنـا
مختبرات   ميرك   ولكن   كانت   هناك   مشكلة   واحدة   هي   أن   المناعة   ال   
تكـون   مضادة   للمورثـة   المدخلـة   فقط   وإنما   مضـادة   للغـالف    
الفيروسي   أيـضاً   وتكون   النتيجـة   توقف   تعبيـر   الـمـورثــة      
المدخلة   خالل   أسبوع   أو   أسبوعين   وإعطاء   جرعات   داعمة   للقـاح    

 .لـن   يكون   له   أية   جدوى
The Scientist April 4, 2005 

 

 خاليا   جذعية   من   دون   استخدام   أجنة
ق   جديدة   لتوليد   خاليا   عديدة   المـقـدرة     ائفي سبيل البحث عن طر    

استخدام   النقل   الـنـووي       Hurlbut،   اقترح    Pluripotentالتشكُّلية
المعّدل،   وهي   تقنية   تتضمن   تعديل   طريقة   نقل   النوى   الجسمـيـة     

عن   طريق   إسكات   مورثات   تشكلية   مجددة   في   )   SCNT( المنهجي   
. نواة   الخلية   الجسمية   قبل   نقلها   إلى   خلية   بيضية   منزوعة   الـنـواة  

وهي   طفرات   ُبرِهن   أنها   تسبب   المـوت      Cdx2على   سبيل   المثال،   

   الجنيني   عنـد   الفأر،   ألن   Blastocystفي   مرحلـة   الكيس   األصل   
هذا   الكيس   يفشل   في   تشكيل   الطبقة   المغذية   التي   تعطي   المشيـمـة     

إن   إسكات   مثل   هذه   المورثات   يسمح   .   الجنينية   في   الحالة   الطبيعية
. بتطور   خلوي   يمكِّن   من   الحصول   على   خاليا   جذعية   جنيـنـيـة   

ولكـن،   وألن   مجمل   خاليا   هذه   األشكال   تصبح   دون   تنظيـم   عام   
أحد   علماء   معهد     Jenningsوينتقد   .   منسق،   ال   يمكن   اعتبارها   أجنة

يمكن     Cdx2إن   المورثة   :   بشدة   ويقول  Hurlbutهارفارد،   الباحث   
. أال   تعمل   عند   اإلنسان   بالطريقة   نفسها   التي   تعمل   فيها   عند   الفـأر 

والختبار   ذلك   على   العلماء   تأمين   خاليا   بيضية   بشرية   ألعمال   غير   
كما   يجب   تحطيم   أجنة   بشرية   من   أجل   اختبار   صحة   هذه   .   سريرية
وإذا   نجحت   الفكرة،   ستحمل   الخاليا   الجذعية   طفرة   يمكن   .   الفرضية

. أن   تجعل   الخاليـا   غير   صالحـة   ألي   تطبيق   سريري   مستقبلـي 
خطاً   آخر   يعتمد   على   التكون   الـبـكـري        Jenningsوقـد   أسس   

 .ع   خالله   البيضة   فتظن   أنها   لُقَحتَللبيوض   الذي   تُخد
The Scientist March 25, 2005  

 المالريا   مسؤولية   العلم   والمجتمع
مليون   شخص   سنوياً   فـي      500-300تُصيب   المالريا   سنوياً   من   

مليون   شخص   معظمهم   من     1.5آسيا   وأفريقيا،   يموت   منهم   حوالي   
األطفال؛   لذا   يهدف   العلماء   لتطوير   دواء   فعال   واقتصادي   لمعالجة   

تبلغ   كلفة   مكافحة   المالريـا   سـنوياً     .   المرضى   في   البلدان   النامية
   بليون   14حوالي   بليون   دوالر،   ومن   المتوقع   أن   يرتفع   إلى   حوالي   

دوالر   خالل   األعوام   القليلة   المقبلة،   وهذا   ما   يستدعي   إيجاد   عالج   
   المورثـات    Keaslingعزل   الباحث   .   جديد   ذو   تكلفة   قليلة   نسبياً

   من   نبات   الشيح،   ومن   ثم   أدخلها   artemisininالمرمِّزة   الصطناع   
لكي   تُنتج   المركب   الدوائي   طبيعياً   وأوضح   أن     E. coli  إلى   بكتيريا

طـورت    .   في   معالجـة   المالريا%   95فعالية   هذا   الدواء   أكثر   من   
   كدواء   للمالريـا   وقـد     artemisinin   مركب   Norvatisشركة   

 .WHOاُعتمد   هذا   الدواء   من   قبل   منظمة   الصحة   العالمية   
The Scientist March 28, 2005 
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 منح   البنك   الوراثي   تسلسالت   نبات   الذرة   البيضاء
مؤخراً   تسلـسـالت       ORION GENOMICSمنحت   شركة   

نبات   الـذرة   البيضاء   وأصبحـت   هـذه     القواعـد   اآلزوتية   لدنا
التسلسالت   متاحة   للعموم   ويمكن   الحصول   عليها   من   الـبـنـك      

،   (NLM)قسم   المكتبـة   الوطنيـة   للطـب   )    NCBI( الوراثي   
بتسليم    ORION قامت   شركة.   (NIH)المركز   الوطني   للصحة   

إن   نبات   الذرة   .   مورثة  20,000تتابع   تمثل   حوالي     500,000
البيضاء   هو   من   أقارب   الذرة   وواحد   من   أهم   النباتات   الحبية   فـي    

المعلومات   التي   منحتها   الشركة   هامة   ومـن   المتوقع   أن   .   العالـم
تكون   حيوية   وفاعلة   في   مساعدة   الباحثين   على   فهم   عدم   تـالؤم    
النبات   المذكور   للزراعة   في   بيئات   غير   مناسبة،   لتحسين   نوعيـة    
الحبوب   الناتجـة   وللمساهمة   في   تطويـر   الوقـود   الناجـم   عن   

 .المصادر   الحيوية
Crop Biotech January 7, 2005 

 

المحاصيل   المعدلة   وراثياً   ال   تسبب   الضرر   للحياة   
 البرية

   أن   المحاصيل   المعدلة   وراثياً   بريطانياأظهرت دراسة جديدة في     
ال   تسبب   أي   ضرر   على   البيئة،   وقـد   ُعرفت   هـذه   الـدراسـة     

ركَّزت   التجربة   المنفذة   في   المعهد   الوطنـي    .   بالدراسة   المشرقة
لعلوم   النبات   والتي   دامت   أربع   سنوات   على   تحمل   الشـونـدر     

وجـدت    .   السكري   واللفت   الزيتي   الشتوي   لمبيـدات   األعشـاب 
الدراسة   أن   هذه   المحاصيل   المقاومة   للمبيدات   العشبية،   والـتـي     
استخدمت   في   الدورة   الزراعية   لم   تظهر   أي   مؤشر   على   نقـص    
في   بذور   األعشاب   البرية   التي   تعطي   الغذاء   للحشرات   والطيور   

عالوة   على   ذلك،   فقد   أوضحت   الدراسة   الفوائد   الكامنـة    .   المحلية
للمحاصيل   المعدلة   وراثياً   والمقاومة   للمبيدات   في   قلـة   استخـدام   

وقد   تبنى   هذه   األبحاث   دائرة   شؤون   البـيـئـة      .   المواد   الكيماوية
المعهد    من   Dr.Jeremy Sweetاالسكتلندية   وذلك   بالتعاون   مع   

أوضحت   أبحاثنا   أن   ليس   هناك   :   " الذي   قالالوطني لعلوم النبات و   
فرق   كبير   في   قوة   نمو   األعشاب   البرية   وذلك   في   الحقول   التـي    
تستخدم   المحاصيل   المعدلة   وراثياً   وتلك   المستخدمة   للمحاصيـل    

إن   المحاصيل   المقاومة   للمبيدات   العشبـيـة     .   غير   المعدلة   وراثياً
النامية   تستطيع   أن   تقدم   للمزارعين   مرونة   لتطوير   التنوع   النباتي   

 ".وذلك   في   الغابات   المتحكم   بها   فقط   عندما   تقارن   مع   المحصول
Crop Biotech December 3, 2004 

كشف   النقـاب   عن   تقانـة   جديـدة   لدراسـات   
 التعبيـر   الوراثي

تتضمن   معظم   دراسات   التعبير   الوراثي   تثبيت   وتجفيف   النسيـج    
النباتي،   طمره   في   البالستيك   أو   الراتنج   وتجزيئه   إلى   شـرائـح     

توضع   هـذه   الشرائح   النسيجية   الرفيعة   على   شـرائـح     .   رفيعة
على   أية   حال   فـقـد     .   زجاجية   وتعلَّم   بمسبر   لمراقبـة   الجريئات

طورت   مجموعة   عمل   ليون   كوتشيان   في   مخابر   النبات   والتربة   
) ARS( والغذاء   األمريكية   التابعة   لخدمات   األبحاث   الزراعيـة   

في   كورنيل   تقانة   تسمح   للباحثين   الحصول   على   نتائج   فورية   عند   
. دراسة   التعبير   الوراثي   دون   المرور   بعملية   إنتاج   الشـرائـح  

تتضمن   التقانة   الجديدة   استخدام   أجزاء   نباتية   كبيرة   في   دراسات   
في   الطريقـة    .   التعبير   الوراثي   عوضاً   عن   شرائح   نسيجية   رفيعة

ـ       للمورثة   المراد   مراقبتها   ومن   ثم   DNAالجديدة   يجري   نسخ   ال
تعليمها   بمسبر   فلوري   يتم   الكشف   عنه   باستخدام   مجهر   متـحـد     

ـ   DNAيرتبط   الـ.   البؤر   ليزري   ماسح     RNA   الُمعلَّم   بـالـ
الرسول   للمورثة   المرغوبة   حيث   يتم   الكشف   عنها   ويعطي   فكرة   

يعمل   المجـهـر     .   للباحثين   عن   موقع   التعبير   الوراثي   في   النسيج
متحد   البؤر   مع   عينات   كاملة   ال   تحتاج   أن   تكون   مقطعة   لشرائح   

 .وبالتالي   نتجاوز   خطوات   تجفيف   الشرائح   وتثبيتها
Crop Biotech January 7, 2005 

 

 توثيق   دراسات   بروتينات   القمح
   مـن   خدمـة   األبحـاث   الزراعيـة   Marcia Woodوثّقـت   

 )ARS   (   آخر   أبحاثARS   على   بروتينات   القمح،   حيث   يحاول   
العلماء   اكتشاف   كيفية   تأثـر   هذه   البروتينات   بـالـحـــرارة       
وبعناصر   التربـة   الغذائيـة   وبالظروف   البيئيـة   األخرى   التـي    
 .ينمو   فيها   النبـات   والتي   يمكن   أن   تعطي   كلها   طحينـاً   أفضـل

 .William Jوعلى   سبيل   المثال   فإن   الفيزيولوجي   النـبـاتـي   

Hurkman     الباحـث   فيARS   يعمـل   مع   زمالئه   على   فصل   
بروتينات   بذور   القمح   الفردية   عن   بعضها   ثم   دراسة   كل   بروتين   
. ومقارنة   أنماط   هذه   البروتينات   مع   قواعد   البيانـات   على   الشبكة

بروتين   بذرة   قمـح      200وقد   نتج   عن   جهودهم   تحديد   أكثر   من   
وجرى   وضعها   في   مجموعات   حسب   الوظيفة   التي   تقـوم   بهـا       
والتي   تتراوح   من   تخزين   الكربوهيدرات   إلى   حماية   البذور   مـن    

 .الحشرات
Crop Biotech February 18, 2005 
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   المحددات   الفيزيولوجية   الوراثية   سة   في   دراةالمساهم
 الجزيئية   لتحمل   الملوحة   عند   الحمضيات   و

 باسل   صالح. د
هدفت   هذه   الدراسة   إلى   إلقاء   الضوء   على   ميكانيكية   تحمل   الملوحة   
عند   الحمضيات   من   جهة   ودراسة   التنوع   الوراثي   لمورثة   تحـمُّـل     

يعود   .   من   جهة   أخرى)   (+cNHx1 antiporter Na+/Hالملوحة   
مجمل   العينات   النباتية   التي   استخدمت   في   الدراسة   إلى   مجمـوعـة     

 SRA-INRAالمصادر   الوراثية   التابعة   لمحطة   البحوث   العلمـيـة  

CIRAD     في   الواقعةSan Giuliano Corse      وقد   أظهرت   نتائـج
-Inلم   تكن   متوافقة   مع     In-vitro فيالبحث أن الظروف التجريبية  

vivo       عنـد   مختلف   األصـول    وذلـك   فيما يتعلق بالتوزع األيوني
   كما   تبين   ،اإلجهاد الملحي   والطرز   الوراثية   المختلفة   تحت   ظروف

 In-vitro أن   النباتات   كانت   أكثر   حساسية   للملوحة   تحت   ظـروف 

، ولهذيـن   NaClوبتطبيق   نفس   الجرعات   من     In-vivo  مقارنة   مع
من   الدراسة،   كما   أظهرت   الدراسة      In-vitroاداستبعالسببين جرى   

   أكثر   تـحـمـالً      4nأن   األصول   الوراثية   متعددة   الصيغة   الصبغية   
   وذلك   تحـت   ذات   2nللملوحة   من   نظيرتها   ثنائية   الصيغة   الصبغية   

. Cleopatra mandarinالظـروف   المختبـرة   وخصوصاً   عنـد   
 42مـن    على مجتمع مؤلف     RFLPوباستخدام   المعلمات   الجزيئية   

 ,EcoR1, EcoRV   ثالثة   أنزيمات   تقطيـع طراز وراثي وبتطبيق  

HindIII      الدراسة   إلى   وجودفقد أشارتLocus      واحـد لـهـذه 
   أن   التعددية   الشكلية   كانت   ضعيفـة   جـداً ،   كما   أشارت   إلى   المورثة

ـ  ظهر   أ   استبعد   هذا   األنزيم   في   الوقت   الذي   لذلك   HindIIIمع ه   فـي
   فـي    ت أليـال 6   مـع   وجـود      مهماًن   اآلخران   تنوعـاًااألنزيمـ
من   جهة   أخرى   فقـد       EcoRV.   في   حالتأليال5    و EcoR1حالـة

تمكّنا من استنساخ المورثة المذكورة والحصول على الطول الكامل         
 )المقاوم   للـمـلـوحـة      ( Cleopatra mandarin   الصنفين   لها عند 

إلى   وقد أشارت الدراسة )   الحساس   للملوحة  ( Poncirus trifoliateو
 عند الصنفين المدروسين مع وجـود        DNAـتقارب في سلسلة ال   

ـ   بعض    في   54pb   االختالفات   الوراثية   تمثلت   بوجود   نقص   يقدر   ب
   في   70pbـ      جانب   قطعـة   مقحمة   تقـدر   بإلى  '5المنطقة   الجينية   

مقارنـة   مـع      Poncirus trifoliataعنـد    '3المنطقـة   الجينيـة   
Cleopatra mandarin  علـى    اإلجهاد   الملحي  ولدى   دراسة   تأثير

 عند   الطرز   الوراثيـة   RT-PCR   تقنية   بتطبيقمستوى النبات ككل    

2n    4 بالطرز   الوراثيةومقارنتهاn قد   بينت   الدراسة   أن   تعبير   هذه   ف
المورثة تحت ظروف اإلجهاد الملحي يفوق ما لُـوحظ عـنـد            

في   الوقت   الذي     4n, 2nللطرز     النباتات الشاهد وبشكل متباين تبعاً    
   بوجود   أو   بغياب   اإلجهاد   الملحي   بقي فيه تعبير هذه المورثة ثابتاً     

من   )   4n, 2n( من   جهة   وبغض   النظر   عن   تأثير   التعددية   الصبغية   
 . Poncirus trifoliataجهة   أخرى   عند   الصنف

 

ستخدام   البطاطا   المعدلة   وراثياً   في   إنتاج   لقاح   التهاب   الكبد   ا
 البائي

حاول   العلماء   استخدام   النباتات   إلنتاج   لقاحات   ضـد   األمـراض    
الشائعة   نظراً   ألن   اللقاحات   التقليدية   تحتاج   للتبريـد   وهـذا   أمـر    

عرض   .   يصعب   توافره   في   المناطق   النائية   من   دول   العالم   الثالث
مـن      Yasmin Thanavala, Charles J. Arntzenبعض   الباحثين

نيويورك   الخصائص   المناعية   للقاح   / معهد   أمراض   النبات   في   إثيكا
تم   استخدام   البطاطـا    .   التهاب   الكبد   البائي   القابل   لألكل   عند   البشر

في   هذه   الدراسة   ونُشرت   النتائج   في   مدونات   األكاديمية   الوطنيـة    
احتوت   البطاطا   المعدلة   .   على   اإلنترنت    شباط   22للعلوم   في   العدد   

وراثياً   المستخدمة   في   الدراسة   على   مورثة   مأخوذة   من   فيـروس    
التهاب   الكبد   حيث   استجابت   البطاطا   لوجود   هذه   المورثة   بإنتـاج    

توقع   العلماء   بأنه   حينما   يتم   أكل   البطاطا   فإن   .   مستضدات   فيروسية
المستضد   سـوف   يحرِّض   استجابة   مناعية   معتدلـة   في   الجـسـم     
وهـذا   بدوره   سيجعل   مناعـة   الجسم   تستجيب   ألخماج   التهــاب    

 double-blindُأجريت   دراسة   مزدوجة   التعمـيـة  . الكبـد   البائي

study     من   األشخاص   الذين   يعملون   في   القطاع   الصحي     42على
منهم     33سنة   حيث   تناول     58-25والذين   تتراوح   أعمارهم   بين   

دون   إضافـة   أيـة   مادة   مساعـدة   تزيـد      البطاطا   المعدلة   وراثياً
تم   قياس   عيارات   المستضـدات   المـضـادة     .   التحريض   المناعي

والتي   تشير   إلى   حدوث   استجابة   ( اللتهاب   الكبد   البائي   في   المصل   
أظهرت   النتائـج   أن   .   خالل   عدد   محدد   من   األيـام)   مناعية   مثارة

العيارات   لم   ترتفع   عند   المتبرعين   الذين   تناولوا   بطاطا   غير   معدلة   
من   المتبرعيـن   الثـالثـة       19وراثياً   فيما   ارتفعت   العيارات   عند   

والثالثين   الذين   تناولوا   البطاطا   المعدلة،   وهذا   يشكل   نسبة   تعـادل    
وهي   نسبة   مشجعة   حيث   أن   اللقاحات   التجارية   تعمـل      %   57.6

 .من   األشخاص   فقط   رغم   إضافـة   مواد   مساعدة% 90في   
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   بترخيص   في   الواليـات   المـتـحـدة      Max Plankجمعيـة   
برنارد   غارثوف   .   قـال   د.   األمريكيـة   ألغراض   بحثيـة   فقط

المسؤول   عن   البحـث   والتطويـر   والعضـو   في   مجلس   إدارة   
Bayer CropScience "   :   تصون   هذه   االتفاقية   حرية   األطراف

المشاركة   في   االتفاقية   في   حقل   تقانة   التحوير   الوراثي   باستعمال   
ـ       وبالتالي   ضمان   إمكانيـة   دخول   هـذه    Agrobacteriumال

 ".التقانات   الخاصة   في   أسواق   الواليات   المتحدة   األمريكية   وكندا
Crop Biotech February 11, 2005 

ورشة   عمل   حول   اآلثار   االقتصادية   واالجتماعية   
لمنتجات   التقانة   الحيوية   والهندسة   الوراثية   في   الوطن   

 العربي

ت   المدرسـة   العربيـة   للعلوم   والتكنولوجيـا   في   دمشـق    ـأقام
ورشـة   عمـل   حـول      2005/3/31-29خـالل   الفترة   مـن   

التقانة   الحيويـة   ومنتجاتـها   وقـد   خـرج   المشاركـون   فـي    
 :نهايـة   الورشة   بالتوصيات   التاليـة

وضع   أولويات   لبحوث   التقانة   الحيوية   لتخدم   التـنـمـيـة        .1
المستدامة   في   القطاع   الزراعي   والصحي   مع   المحافـظـة     

 .على   البيئة

تفعيل   التواصل   بين   الباحثين   العرب   العاملين   في   مـجـال      .2
التقانة   الحيوية   وتبادل   المعلومات   حول   البحوث   الجارية   في   

 .مخابرهم   تجنباً   للتكرارية
ضـرورة   وجـود   قواعـد   لألمـان   الحيوي   في   كـافـة      .3

البلدان   العربية   وضرورة   التنسيق   بين   لجان   األمان   الحيوي   
 .فيها

 هـل   تقوم   النباتـات   المحورة   وراثيـاً   
 بإزالـة   تلوث   التربـة

ومجـمـوعـة      )   بيركلي( يبين   فريق   من   باحثي   جامعة   كاليفورنيا   
   في   وزارة   الزراعة   األمريكية   أن   بعض   (ARS)خدمات   األبحاث   

   يمكن   أن   تقوم   بتنظيف   التربة   من   (GM)النباتات   المحورة   وراثياً   
إذ   لوحظ   أن   ثالثة   خطوط   من   نبات   الخردل   الهـنـدي     .   الملوثات

Brassica juncea        المحورة   امتصت   مـن   التربة   المـلـوثـة
بالسيلينيوم   مقداراً   يعادل   ضعفي   إلى   أربعة   أضعاف   ما   امتصتـه    

نشرت   نتائج   هذا   البحث   في   مجلة   علـوم    .   النباتات   غير   المحورة
البيئة   والتقانة   علماً   بأنها   كانت   متابعة   لنتائج   اختبارات   سابقة   بينت   
أن   النباتات   المحورة   ساعدت   في   تنظيف   التربة   الملوثة   بالسيلينيوم   

أوضح   البروفسـور    .   بما   يعادل   ثالثـة   أضعاف   مثيالتها   البريـة
Norman Terry   وهـو   أحـد    )   بيركلي(    من   جامعـة   كاليفورنيا

بأن   نبات   الخردل   الهندي   سريع   النـمـو     .   الباحثين   في   الموضوع
ويتحمل   العديد   من   الظروف   السامة   وأضاف   بأن   الخردل   يعتبـر    
مشجعاً   في   هـذا   المجال   كونه   قادر   على   استقالب   السلينيوم   إلـى    

   إن   تحويل   السيلينيوم   المعدني   إلى   . dimethyl selenideغـاز   
   Terryغـاز   سيسمح   لـه   باالنتشار   في   الجو   دون   ضرر   وأكـد   

   قــادرة    remediationبأنه   ليس   هناك   أي   عمليـة   اسـتصالح   
 .على   أن   تفعل   ذلـك
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ـ     Agrobacteriumاالتفاق   على   تبادل   تقانـة   ال
ـ    ،   جمعـيـة     Bayer CropScience    ،Monheimتوصلت   ال

Max Plank   ومؤسستهم   الفرعيـة   GmbH    المتمركـزة   فـي   
ميونيخ،   ألمانيا   وشركة   مونسانتو   إلى   اتفاقيـة   تساهم   فـي   حـل    
تعـارض   براءات   االختراع   المعلقة   لفترة   طويـلة   أو   إجـراءات    
أخرى   تجري   في   دول   مختلفة   تتضمن   استعمال   التحوير   الوراثـي    

ـ    .    إلنتاج   نباتات   معدلة   وراثيـاً Agrobacteriumباستعمال   ال
   للعلماء   نقل    Agrobacteriumتتيح   تقانة   التحوير   باستعمال   الـ

ـ    تنص   هذه   االتفاقية   على   .      المرغوبة   إلى   خاليا   النباتDNAال
تبادل   عالمي   االنتشار   لتراخيص   تقانـات   التحويـر   الـوراثـي     

وعندهـا   سيؤمن   صـاحـب     .    Agrobacteriumباستعمال   الـ
 Bayer CropScience،Maxالترخيص   الحصري   في   كل   من   

Plank      ومونسانتو   لألطراف   المشاركة   في   االتفاقية   في   مناطـق
محددة   في   العالم   تراخيص   غير   حصرية   ذات   عالقة   بتـطـويـر      

كما   ستزود   مونسانتو   .   استخدام   وبيع   المحاصيل   المعدلـة   وراثيـاً

 :لالستعالم   والمراسلة
    دمشـق،   سـورية6091هيئـة   الطاقـة   الذريـة،   ص   ب   

 6112289،   فاكـس   3921503/6هاتـف   
 sy.org.aec@atomicالبريـد   الكتـروني   

 sy.org.aec.www://httpالموقع   االلكتروني   
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