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نشرة إعالمية فصلية يصدرها قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية في هيئة الطاقة الذرية
المائم .ووق ،االختيار في البداية على الباتين رقيق الغشاء ،بتوصتفت

قد يستعيد مرضى إصابات الحبل الشوكي قدرتهم على الحركة

ٍ
أن لم المتادة قتد تتعتانتي
أفضل مادة لصناعة األقطاب الكهربائيةّ ،إال ّ

بوساطة واجهات الدماغ الحاسوبية

تكسر وضعف م ،مرور التوقتت .وتتمت ّكتن التبتاحتثتون متن حت ّل تلم
من ّ
المشكلة من خال استخدام الكربون الزجاجي لتتصتنتيت ،أقتطتاب واجتهتة

دماغية قابلة للزرع لتجاوز الخلل
يعمل الباحثون على تطوير شريحة
ّ
في الحبل الشوكي واالستفادة من واجهات الدماغ الحاسوبية ما يتتتيت
للشريحة إرسال إشار ٍ
ات أقوى وأكثر ديمومة في الجسم.

زمنا أطتول ويتقتاوم عتوامتل
الدماغ الحاسوبية .ويدوم الكربون الزجاجي ل

التآكل أكثر من الباتين رقيق الغتشتاء والتمتعتادن األخترى التتتي تُص َّتنت،
ألن أكثر نعومةل بعشرة أضعاف .تش ّكل لم
منها األقطاب الكهربائيةّ ،

واجهات الدماغ الحاسوبية واصابات الحبل الشوكي:

المواد األكثر كفاءةل واجهات الدماغ الحاسوبية في مختتتبتر تلا التفتريتق

العصبية إلى فقدان القدرة على التحتركتة فتي
يؤدي عسر معالجة اإلشارات
ّ
ّ

وغيرم من المتختتتبترات ،ويستتتختدمتهتا التفتريتق فتي تلا التبتحتث لتتتستجتيتل

وتسبب إصابات الحبتل الشتوكتي تلم التمتشتكتات فتي متعتالتجتة
األطراف.
ّ
يسبب
اإلشارات
العصبية ،إلى جانب أسباب أخرى كالحثل العضلي «داء ّ
ّ

ض تع تف تال فتتي ال تع تضتتات» ،وفتترط جتترعتتات األدويتتة والس تك تتتتة التتدمتتاغت ّتيتتة،
واالعتال العصبي .وفي حتالتة إصتابتات التحتبتل الشتوكتي ،يترستل التدمتاغ

إشارات عصبية ستلتيتمتة ،وتستتتطتيت ،التعتضتات ،وستيتف ّتيتال ،استتتقتبتال تلم

أن إصابة الحبل الشوكي تمن ،لم اإلشارات متن التوصتول
اإلشاراتّ .إال ّ

يطور مركز الهندسة العصبية الحسية الحركية شريتحتةل دمتاغتيتةل
للعضلةّ .
قابلة للزرع لتجاوز الخلل في الحبل الشوكتي .وأ ِ
ُنشت تلا التمتركتز نتتتيتجتة
تت تع تتاون ب تتاحت تثت تي تتن م تتن  San Diego State Universityومت تعت ته تتد
تجتل
 Massachusettsلتلتتتقتنتيتة و  .University of Washingtonتس ّ

ٍ
ثم ترسلها بشكل مباشر إلى عضتات
الشريحة إشارات عصبيةل كهربائيةلّ ،
ويتعت كد للت
األعضاء المستقبلة في األطراف ،ما يعيد القدرة على الحتركتةُ ،

اإلشتارات التعتصتب ّتيتتة متتن داختل التدمتتاغ ،بتتالتتت ازمتن متت ،إشتتارات التقتشترة

ات التمتست َّ
تجتلتتة متتن التقتشترة التتدمتتاغتيتتة متتن
التتدمتتاغت ّتيتتة .وتُستتتقتتبتتل اإلشتتار ُ

أن الفريق نشر َّ
تتحدث عتن تتحتستيتن
مؤخ الر دراسةل ّ
وحدم إنجا الز رائعال ،غير ّ

عصبية ،في حين تتي اإلشارات المسجَّلة متن داختل التدمتاغ
تجمعات
ّ
ّ

تاغ حتاستوبتيتةل تتتتيت لتلتشتريتحتة إرستال
طور الفريتق واجتهتة دم ٍ
مهم ّ
ّ
جدال ،إل ّ
إشار ٍ
ات عصبيةل أقوى ،ما يمن الجسم قتدرةل أكتثتر ديتمتومتة عتلتى التحتركتة،

العصبية المرغوبة حتّتى لتو كتانتت متن ختل ّتيتة
للباحثين انتقاء اإلشارات
ّ
وتقدم لم التقنية – بشكل عام – فهمال أفضل لغموض
عصبية واحدةّ .
ّ

وتستخدم واجهة الدماغ الحاسوبية أقطابال كهربائيةل تستتتنتبتط اإلشتارات متن

التأشير الدماغي وتعقتيتدم .وقتد تستهتم يتومتال متا فتي إعتادة التقتدرة عتلتى

لتسجلها وتنقلتهتا إلتى التطترف أو التجتهتاز االصتطتنتاعتي
النواقل العصبية،
ّ
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أليات الجهاز العصبي متن ختال تتحتفتيتز التنتمتو
كليال واصاح ّ
الحركة ّ

العصبي من الحبل الشوكي.

الطفرات الحلفية التي تصيب األجزاء الفعالة من الجينتوم التبتشتري

تطوير واجهات الدماغ الحاسوبية

وبناء على لل  ،قام  Graurبتطويتر
كان قد ُح ِّدد و ُأرشف مسبقال.
ل

بحثيةٌ عديدةٌ على نمالج أحدث وأفضل
إضافةل إلى لل  ،تعمل ٌ
فرق ّ
لواجهات الدماغ الحاسوبية .وأعلن باحثون في شهر كانون الثاني

متتن قتبتتل التطتفترات الضتتارة ،و تتو متتا أُطتلتتق عتلتيت استتم التحتمتتولتتة

نمولج لحساب االنخفاض في متعتدل اإلنتتتاج التنتاجت والتمتحترض
ٍ
تستتر
التطتفتترويتتة ،إشتتارةل لتتلجتزاء التفتعتالتتة متتن التجتيتنتتوم التبتشتتري .تُتفت َّ

عن نجاحهم في استخدام واجهة دماغ حاسوبية للتواصل م ،مرضى

المناطق الوسيفية من الجينوم بتل المناطق التي لها تأثيتر حتيتث

متازمة المنحبس  »complete locked-in syndromeالشلل

تسهر فعاليت ويحافس عليها من خال مراحل االنتقتاء التطتبتيتعتي،

وقدم  Elon Muskفي شهر مارس/
الرباعي الشامل م ،بقاء الوعي» ّ
آلار تفاصيل أكثر عن رباط عصبي قد يدمج تقنية اللكاء

ومن األمثلة على لم المناطق نلكر (المورثات المرمزة لتلتبتروتتيتن

فننها ستتي تخاطر
االصطناعي م ،البشر .والا تحقّقت آمال ّ Elon
العقول م ،بعضها وتح ّكم العقل بشكل مباشر بالحواسيب ،وستسهم

 التمتتورثتتات التمتحتتددة ل تل ت – RNAمستتتقتبتتات ال ت  .)DNAوفتتيالنمولج المشار ل آنفال ،نستفيد من كون أية طفرة حتلفتيتة ستتُتدمتر

عاطفيال ،وصناعة أطراف إلكترونية حيوية
في تطوير تقنيات واعية
ّ
ٍ
تقني ٍة أخرى.
تماثل األطراف الحقيقية ،باإلضافة إلى
تحسينات ّ

لم المناطق مؤثرة على دور ا الوسيتفتي ،وبتالتتتالتي يتمتكتن تتحتديتد
األجزاء الفعالة بهلم الطتريتقتة .ومتن نتاحتيتة أخترى ،فتنن التمتنتاطتق

ونشرت  - Regina Duganالمديرة التنفيلية السابقة في وكالة
ٍ
معلومات
 DARPAورئيسة المنشأة  0الغامضة في الفيسبو -

غير الفعالة  -ونس الر لكونها غير وسيفية  -ال ُيتمتكتن التتتنتبتؤ بتهتا
سواء باالعتماد على األثر المتحتسِّتن أو التم ِ
تدمتر لتهتا .بستبتب تلم
ل
ُ
ُ
الطفرات الحلفية ،يتوجب على ِّ
كل زو ٍج من أي جيل أن ينجب ما

ٍ
حاسوبية تهدف إلى تخاطر
دماغ
جديدةل عن تطوير الفيسبو لواجهة
ٍ
العقول م ،بعضها ،وتسته كل مرحلةل جديدةل في عالم وسائل التواصل
ست
أسست و ازرة الدفاع األمريكية ّ
االجتماعي .وفي شهر تموزّ ،
ٍ
وقدمت لها الدعم المالي.
يئات لتطوير واجهات الدماغ الحاسوبية ّ

التطورات الحديثة في واجهات الدماغ
وتأتي لم األمثلة عن
ّ
الحاسوبية باإلضافة للمشاري ،المستقبلية لتعلن عن عصر واجهات

يسميها آخرون” :حاسوب العقل الوسيط“.
الدماغ الحاسوبية أو كما ّ
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حدود جديدة لألقسام الوظيفية من المحتوى المورثي البشري
فتتي عتمتتل تتتم نش ترم ضتمتتن متجتلتةُ ع تلتتم األحتيتتاء التتو ارثتتي Genome

يزيد على ولتديتن ،بتغتيتة التحتفتاس عتلتى ثتبتات حتجتم التمتجتتتمتعتات،

 ،Biologyأورد  Dan Graurتقري الر مفادم أن األجزاء الوسيفتيتة متن

والتتتعتداد الستكتانتي فتي التمتجتتتمتعتات .وقتد تتراوح تلا التمتعتدل فتتي

المحتوى الوراثي البشري تتراوح بتيتن  %21-28متن كتامتل التجتيتنتوم،

السابق بين  3-1.2طفل لكل زوجين ولل بحسب  Graurالتلي

أما الباقي فهو عبارة عن مناطق غير فعتال ٍتة وغتيتر ضتارٍة بتآن واحتد.

أردف قائال” :من ال ُتمتاحتس أن متعتدل حتجتم التمتجتتتمتعتات بصتورٍة

وقد اعتتتمتد  Graurبتالتتتعتاون مت ،التبتروفتيتستوريتن John ,Rebecca

ٍ
عالمية بقي ثابتال حتى بداية القرن التتتاست ،عشتر ،حتيتث بتدأ عتدد

 Mooresت من جامعة علم األحياء والحيوية الكيميائية بت  UKأسلتوبتال

المواليد الجدد بالتتتنتاقته ،و تو متا أثتر عتلتى نستبتة اإلنتجتاب فتي

مبسطال لتحديد نسبة األجزاء الفعتالتة متن التجتيتنتومع يتقتوم عتلتى تتحتديتد

المجتمعات الحالية“ .وفي ضوء لل  ،وبفرض ِّ
عد أن  %08متن

معدل الطفرات الحلفية ت أي مايمثل نستبتة حتدوث التطتفترات التمتؤليتة،
ومتعتتدل التختصتتوبتتة التمتتتغتيتترُ .يشتتار إلتتى أن حتجتتم التجتيتنتتوم ومتعتتدل

التجتيتنتوم تتي متنتاطتق فتعتالتة ،فتهتتلا يستتتلتزم كتتون متعتدل التوالدات
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الجديدة مرتفعال ت و و أمر غير واقعي ت بتغتيتة التحتفتاس عتلتى تتعتداد

أرب ،سنو ٍ
ات من التجريب من أجل استخدام كعتاج لتبتعتض حتاالت

المتجتتتمت ،حتتتى ولتو كتانتت نستبتة التطتفترات التحتلفتيتة بتأقتل قتيتمتهتا

مسا ر الهرم .و و يعمل من خال إحصتار التبتروتتيتن التمتتتورط فتي

الواردة ،لا ما وجدم  ،Graurكما استنتج أن كون النسبة %08

الهترم ،حتيتث يتتتآثتر مت ،بتروتتيتن آختر و تو  P53كتي يتقتود التختلتيتة

ي الصحيحة ،فنن كل زوج في العالم عليهما أن ينتجتبتا  21ولتد

للتدمير اللاتي .ومن خال التآثر  ،FOXO4-P53يمكن للببتيد أن

بحيث يكون اثنان منهما غير قادريتن عتلتى اإلنتجتاب أو يتتتعترضتا

يتقتتود التختتايتتا التهتترمتتة إلتتى التمتتوت بتتوستتاطتتة ال ت  .apoptosisيتقتتول

للموت ،أما في حال ارتفاع نسبة تواتر التطتفترات التحتلفتيتة بتدرجتة

 peter de Keizerالباحث بجامعة  Erasmusفي ولندا" :يستبتب

عالية نوعال ما (و ي تساوي  )280 ×1طتفترة لتكتل نتكتلتيتوتتيتد متن

لا الببتيد الموت عند الخايا الهرمة فقط .،فقد قمنا بمعالجة الفئران

أن يتنتجتب
فسي ِلزم الحفاس على حجم المجتتمتّ ،
أجل الجيل ،الواحد ُ

لمدة  28أشهر من خال حقنها بالببتتيتد ثتاث مترات أستبتوعتيتال ،ولتم
نتتاحتتس أيتتة آثتتار جتتانتبتيتتة واضتحتتة" .يتتتتم التت تعتبتيتتر عتتن FOXO4

كل زوجين عددال من األوالد يفوق عدد النجوم في الكون بتعتشترات
األض تعتتاف .وفتتي عتتام  1821أوردت دائ ترة ال تم تعتتارف ال تختتاصتتة

بصعوبة في الخايا الفتية ،للل يكون التآثر  FOXO4-P53فعاالل

بالت )ENCODE( DNAأن  %08من جينوم اإلنسان ل وستيتفتةٌ

في الخايا الهرمتة ،ولتيتس فتي التختايتا التفتتتيتة .أستهترت التنتتتائتج أن

كيميائيةٌ حيويةٌ ،و لا ما عقَّب علي  Graurبأن الدراسة التحتديتثتة

معالجة الفئران المصابة بفقدان الوبر فتي متنتاطتق متعتيتنتة متن التجتلتد

ويؤ َّمل متنتهتا أيضتال أن
الموردة أعام ال توقف لم االدعاءات بل ُ

أدت إلى نمو الوبر اللي بدأ يغتطتي التجتلتد ختال  28أيتام متن بتدء

تساعد في توجي االنتبام نحو علم التجتيتنتوم التبتشتري كتكتل ،حتيتث

المعالجة .وبعد حوالي ثاثة أسابي ،كانت الفئران التمتعتالتجتة بتالتبتبتتتيتد

أكد أن من الضروري معرفة الشدف الفعالة من التجتيتنتوم التبتشتري

تركض ضعف المسافة التي تتركضتهتا التفتئتران الشتا تدة .وبتعتد شتهتر

بغية توجي األبحاث الحيوية الطبية نحو تحديد المناطق الوسيفيتة

من المعالجة ،أسهرت الفئران المعتالتجتة ازديتادال فتي متؤشترات صتحتة

متتن ال تج تي تنتتوم م تمتتا ي تف تيتتد فتتي م تنتت ،حتتدوث األم تراض وح تتتتى فتتي

الوسيفة الكلوية لتديتهتا .إن متعتالتجتة التختايتا التهترمتة تي واحتدةل متن
ٍ
ٍ
متعددة تمت تجربتها على الفئران ،وساعتدت فتي إطتالتة
اتيجيات
استر

تسلسل كل الجينوم بصورة واضحة ،بل يمكننا االكتفاء بالتمتنتاطتق

مدة الحياة لديها.

عتاجتهتا .كتمتا أشتار  Graurإلتى عتدم حتاجتتتنتا لتمتعترفتة وتتحتديتتد
التي نتأكد من كونها وسيفية فعالة.
Science Daily ,14,July ,2017

ببتيد يستهدف الخاليا الهرمة ويعيد ترميم الوبر المفقود
ووظائف الكلى عند الفئران الهرمة
نسيج متا متن ختال
يمكن بوساطة حقن ببتيد خاه إعادة تجديد
ٍ
تدمير الخايا الهرمة التي تكب تجديد لا النسيج أو غتيترم ،و تو
يد كل على إمكانية تحسين الحالة الصحية للفئران الهرمة الطبيعية
حورة وراثيال .تبين أن معالجة الخايا يتمتكتن أن تتحتستن
الم ّ
والفئران ُ
الوسيفة الضعيفة للكلية ،وأن تعالج مشكلة فقدان الوبر المتتعتلتقتيتن

فتي عتتام  ،1821أستهتتر تتقتريتتر متتن متختتتبتتر  Valter Longoفتتي

بالتقدم بالعمر لدى الفئران .ويت كم في الوقتت التحتالتي اختتتبتار متدى

جامعة كاليفورنتيتا التجتنتوبتيتة أن التفتئتران التتتي تتمتت تتغتليتتتهتا بتطتعتام

فعالية البروتين في إطالة مدة الحياة .استغرق التبتبتتتيتد FOXO4

مض تبتتوط الس تع ترات ال تح ت ارريتتة ت تم تت تعتتت ب تح تيتتاة أطتتول ،وب تت ت ارجتت ،فتتي
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األمراض االلتهابية ،وتحسن في اللاكرة .في كانون األول التمتاضتي،

تطوير الصنف النباتي يستتتطتيت ،التنتبتات التمتعتدل استتتختدامتهتا

قام  Juan Carlos Ispizua Belmonteمن معتهتد  Salkلتلتعتلتوم

دون أية إضافات أو مبيدات حشرية .كمتا صترح بتاحتث آختر

البيولوجية وزماؤم ،بوض ،الخطوط التعتريضتة الكتتتشتافتهتم أن إعتادة

يدعى  David Heckelيعمل بالمركز الملكور آنفال أن عتنتد

البرمجة الخلوية لمؤشرات تكون متعاقب  epigeneticاستتتطتاعتت

استخدام تقنية التدخل بالرنا فنننا نتوق ،انخفاضال كتبتيت الر بتكتمتيتة

إطالة مدة الحياة ،وتحسين الصحة لتدى التفتئتران التهترمتة .يتقتول de

المبيدات الحشرية المستتتختدمتة ،متا يتؤثتر إيتجتابتال عتلتى التبتيتئتة

Keizerإن متتوجتة األبتحتاث التتتتي تتهتتتم بتمتواجتهتة التهتترم تتكتامتلتيتتة

والستمتيتة لتننستان .تتتتمتيتز تلم التتتقتنتيتة التمتعتتتمتدة عتلتى الترنتا

وليست تنافسية .إن ما أرام واضتحتال فتي مستتتقتبتل متواجتهتة التهترم أن

بتخصصها النوعي العالي ،حيث يمكن توجيهها لتثبيط مورث

نا ثاث أولويات علينا تحسينها ي :من ،األلى التختلتوي والتهترم،

معين يتواجد فقط بآفة محددة ،بعكس المبيدات الحشريتة التتتي

وازالة عاجية آمنة للخايا الهرمة ،وتنبي الخايا الجلعيتة لتتتحتستيتن
تجديد النسج بعد إزالة الخايا الهترمتة .يستعتى  de Keizerوزمتاؤم
في الوقت الحالي إلثبات أن الببتتيتد التمتكتتتشتف غتيتر ستام ولتيتس لت
ٍ
معالجة ستريتري ٍتة آمتنتة لتلتمتصتابتيتن
آثار جانبية .إنهم يخطّطون لتقديم
بالورم الدبتقتي األرومتي متتتعتدد األشتكتال والتورم التدمتاغتي التعتدوانتي،
ٍ
مستويات عاليةل من مؤشرات حيوية نحتاجها لكي يصتبت
اللي يبدي
ببتيد  FOXO4فعاالل.
تهاجم الجهاز التعتصتبتي لتلتعتديتد متن األنتواع التحتشتريتة .يتقتول
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ٍ
نباتات محتورٍة و ارثتيتال لتمتقتاومتة
العالم  BOCKإن عند تطوير

نباتات تقتل اآلفات بتثبيط مورثاتها

تنن تتلم التنتبتتاتتتات تصتنتت ،عتددال متتن التبتتروتتيتنتتات
التحتشترات ،فت ّ

الستتامتتة ل تل تح تش ترات ض تمتتن أنس تج تت تهتتا ،وبتتال تتتتالتتي ي تت تستتاءل

م ،تزايد المخاوف من مقاومة الحشترات لتلتمتبتيتدات وتتدمتيتر تا لتلتبتيتئتة

المستهلكون عن مصير لم البروتينات بتعتد حصتاد التنتبتاتتات

وخطر ا على اإلنسان ،أصبحت طرائق التعديل الوراثي ختيتا الر جتلابتال

التم َّ
تحتورة ،و تل تستبتب مشتتاكتل حستاستي ٍتة أو ستمتيت ٍتة لتننستتان

لمكافحة اآلفات .على سبيل المثال ال الحصر ،جترى تتعتديتل بتعتض

ولكن باستخدام تقنية التتتدختل بتالترنتا ،فتنن التنتبتات يصتنت ،رنتا

ساالت اللرة والقطن لتنتج بروتينات سامة من بتكتتتيتريتا Bacillus
) thuringiensis (Btال تتتتي ت تف تت ت

إضافيال واحدال فقط .مازال تنتا التعتديتد متن التعتوائتق قتبتل أن

ب تب تعتتض التتديتتدان وال تخ تنتتافتتس

ٍ
اس ،على المحاصيل
تصب تقنية التدخل بالرنا مطبقة
بشكل و ٍ

والت ت ت تفت ت ت ت ارش ت ت تتات .ت ت ت تتؤم ت ت تتن تت ت ت تقت ت ت تنت ت ت تي ت ت تتة الت ت ت تت ت ت تتدخ ت ت تتل ب ت ت تتالت ت ت ترن ت ت تتا (

الرئيسة وآفاتهتا األستاستيتة .متن التجتانتب التنتبتاتتي ،لتم يستتتطت،

 )RNAINTERFERENCEدرج تةل إضتتاف تي تةل متتن التتدقتتة ،ح تيتتث
تستمت

العلماء بعد إيجاد طريقة لتحوير الكلوروباست في العديد متن

تتلم التتتقتنتيتتة بتتتثتبتيتتط متتورثت ٍ
تات أستتاستيتةل لت فتتات التتتتي تتهتتاجتتم

النباتات الحبية ،كاللرة واألرز حيث يع كد تحوير الكلوروباست

المحاصيل وتستهلكها .صرح التعتالتم  - Ralph Bockمتديتر متركتز

التطتريتقتتة التفتعتالتة إلنتتتاج متا يتكتفتي متن شتتدف الترنتتا ،لتتتثتبتيتتط

 MAX PLANCKللفيزيولوجيا الجزيئية النباتية بتألتمتانتيتا  -بتأنت

المورث الهدف الموجود باآلفة المستهدفة .من جانب التحتشترة،

يمكن لطريقة مكافحة اآلفات ،والتي تعتمد على تقنية التدخل بتالترنتا،

وبخاصة الديدان الثاقبة  -تحطيتم
تستطي ،بعض الحشرات-
ّ

أن تؤمن حماية جتيتدة لتلتنتبتاتتات دون أيتة تتكتلتفتة تُتلكتر إل أنت وبتعتد
4

شتتدف ال ترنتتا ،وت تث تب تيتتط ال تمتتورث ال تهتتدف ل تهتتلم الشتتدف .ي تع تت تقتتد

 PP2A phosphatseيعمان بعكس بعتضتهتمتا بتنضتافتة أو إ ازلتة

التبتاحتثتان  BOCKو HECKELأن طتريتقتة التتتدختل بتتالترنتا لتتن

مجموعات الفسفات على التتتتتالتي ،لتيتضتبتطتا ربتط الصتبتغتيتات إلتى

تدخل حيز التطبيق التحتقتلتي التواست ،قتبتل  7-6ستنتوات ،ولتكتنتهتم

األنيبيبات التدقتيتقتة بشتكتل صتحتيت  .وصترح أحتد التمتشتاركتيتن فتي

متفائلون بها ويعقدون اآلمال عليها ،لتغيير المتفتا تيتم حتول تتقتنتيتة

العمل" :لقد وجدنا أن التوازن بين عمل الت Aurora-B Kinase-

األغلية المعدلة وراثيال في الزراعة .يقول الباحث  HECKELأن

 BubR1 bound PP2A phosphatse,م ته ت حم ل تي تح تفتتس أعتتداد

خنفساء كتولتوراد التبتطتاطتا ،والتتتي أصتبتحتت عتالتمتيتة االنتتتشتار -

الصبغيات في الخايتا التبتشتريتة بشتكتل صتحتيت " .إن فتهتم اآللتيتات

لدرجة أنها وصلت إلى الصين  -وم ،مقاومتتهتا لتمتعتستم متبتيتدات

الجزيئية المشار إليها فتي االنتقتستام التختلتوي يتمتكتن أن يستاعتد فتي

الحشرات الموجودة ،فننها تشكل حالةل جيدةل لتطوير نباتات بطتاطتا

محورٍة وراثيال إليقافها أو القضاء عليها ،وبالتالي ستساعد في خلق
ٍ
المحورة وراثيال.
مغاير لبعض اآلراء المنتشرة حول النباتات
مناخ
ٍ
َّ
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كيف تحافظ الخاليا البشرية على عدد الصبغيات الصحيح
اكتشف باحثون في جامعة الملكة ماري بالممتلتكتة التمتتتحتدة التجتزء
المهم من اآللية التي تتدخل في كتيتفتيتة انستحتاب الصتبتغتيتات إلتى
الطرفين أثناء االنقسام الخلويع حيث تتل تب متجتمتوعتة صتبتغتيتات
كاملة نحو كل من الخليتين الجديدتيتن .تتنتقتستم التختلتيتة األم أثتنتاء
االنقسام إلى خليتين بنتين ،وخال لم العملية ينقتستم دنتا التختلتيتة

معالجة طيف واس ،من األمراض واالختاالت .يتستهتر فتي األورام

الملتف على شكل الصبغيات إلى طقمتيتن متتتمتاثتلتيتن .إلتتمتام
األم
ّ

ٍ
نسامي .تحتتتوي التختايتا التبتشتريتة
صبغيات غير
العنيفة عادةل عدد
ّ
الستلتيتمتة  13شتفتعتال متتن الصتبتغتيتتات ،متت ،للت يتمتكتتن أن تتحتتتتوي

لل  ،تلتقط بنى مثل الحبال تدعى األنيبيبات الدقتيتقتة الصتبتغتيتات
موق ،خاه يدعى الحيزات الحركية ،وتجلب الدنا من لتبتعتدم
في ٍ

الخايا السرطانية  18صبغيال أو أكثر .ولكي يتم تشخيه الستبتب

إلى الطرفين .واكتشف الباحثون بروتينين و تمتا آلتيتتتان جتزيتئتيتتتان

الكامن ألحادية الصيغة بشكل نوعي ومعالجتها بشكل دقيق ،يجب

دقيقتان تسمحان بربط الصبغيات باألنيبيبات التدقتيتقتة .وعتنتدمتا ال

أن نفهم من يتسبب في األحادية الصبغيتة فتي التمتقتام األول .يتولتد

تعمل لم البروتينات بشكل صحيت  ،يتمتكتن لتلتختايتا أن تتفتقتد أو

بعض األشخاه م ،طفرات تؤ بهتم ألحتاديتة الصتبتغتي .أحتد تلم

تكتسب صبغيال .تعطينا لم النتائج لمحتةل عتن مترحتلتة متهتمتة متن

األسباب و األحادية الناشئة عن الموزاييكية التي يتفتتتقتد التمتريتض

تموز  1827في شرح الحادثة المسماة "األحادية الصبغتيتة" والتتتي

نادر لتكتن يتمتكتن
فيها لجزء بسيط من بروتين  .BubR1إن
ٌ
سبب ٌ
لتلتمتصتتابتيتتن بت أن يتعتتانتوا متتن صتغتتر التجتمتجتمتتة ،ونتمت ٍتو متحتتدوٍد،

عملية االنقتستام التختلتوي .تستاعتد تلم التد ارستة التمتنتشتورة فتي 16
تتنتتتهتتي بتهتتا التختتايتتا متت ،عتتدد ختتاطت متتن الصتبتغتيتتات .اكتتتشتتف

ومشاكل في الرأس والجهاز العصبتي ،وتتأختر فتي التتتطتور وتتأختر

الباحثون باستعمال مجا ر عالية الدقة مربوطة م ،تسجيل فتيتديتو

واختاالت عقلية ،إضافة الرتفاع خطورة اإلصابة بالسرطان .ومن

أن لين البروتينيتنAurora-B Kinase- BubR1 bound -

المفيد البحث في مستويات بروتين الكيناز  Aurora-Bلدى ؤالء
5

تستخدم على نحو متزايد في المستشفتيتات لتعتاج التعتدوى التمتقتاومتة

اء متن متورثتة ال ت  BubR1فتي التدنتا
المرضتى ،وكتيتف تتنتقته أجتز ٌ

للدوية المتعددة .تستخدم المضادات الحيوية األخرى على األغتلتب

الخاه بهم .وللتصدي لفقتدان ال ت  BubR1لتدى تؤالء التمترضتى،

في البشر أكثر منها في الحيوانات ،ويشمل لا أيضال الجيل الثتالتث

ربما يجب خفض بروتين الت  ،Aurora-Bونحن فضوليتون لتنتعترف

والراب ،من السيفالوسبورين والكينولونات ،التمتضتادات التحتيتويتة التتتي

إلا التقطت الصبغيات بشكل طبيعي لتدى مترضتى عتوز التفتستفتاتتاز تع كد أيضا لات أ مية حاسمة لصحة اإلنسان .ويتاحتس التختبتراء أن

الرابط لت  .BubR1يمكن أن يسهر لنا لا طرائق جتديتدةل لتمتعتالتجتة مت تق تتاوم تتة الت تكت تيت تن تتول تتون تتات الت تمت تست تتت تخ تتدم تتة لت تع تتاج الس تتالت تم تتونت تي تتا و
ٍ
تغير ٍ
إضافية في أعداد الصبغيات ،ماحسةل لدى المرضى التليتن كامبيلوباكتريوسيس في البشر ،مرتتبتطتةٌ بتاستتتختدام تلم التمتضتادات
ات
يعانون من طفرات الت  .BubR1في معالجتات التعتقتم ،ستيتكتون متن الحيوية في الحيوانات .كما يرتبط استخدام الستيتفتالتوستبتوريتن التثتالتث
والجيل ال اربت ،لتعتاج االلتتتهتابتات التنتاجتمتة عتن  E.coliوالتبتكتتتيتريتا

المفيد دراسة مستويات لين البروتينين في الحيزات الحركية بتهتدف

األخرى في البشر بالمقاومة لهلم التمتضتادات التحتيتويتة فتي E.coli

اختيار بويضات سليمة لزراعتها فتي رحتم التنتستاء وللت إلعتطتائتهتم

المتواجدة في البشر .إن التقرير نتيجةٌ للتعاون الوثتيتق بتيتن وكتاالت

أفضل حس للوصول لنهاية حمل نتاجتحتة .إن التمتستا تمتة فتي التفتهتم

االتتحتتاد األوربتتي التثتتاث ،والتتتتي يتعتتتمتتد كتتل متنتهتتا عتلتتى ختبت ارتتهتتا

الجزيئي آللية االنفصال الصبغي ،سيقدم الدعم للتطتور التمتستتتقتبتلتي

وبياناتها الخاصة من رصد المقاومتة التمتضتادة لتلتجت ارثتيتم واستتتهتا

األمراض المرتبطة بأعداد صبغية غير سوية.

نتائج التقرير األول اللي نشرت الوكاالت الثتاث فتي عتام .1821

لتلتواستمتات التتتنتبتؤيتة أو أل تداف األدويتة وللت لتمتعتالتجتة متختتتلتف المضادات الحيوية في الحيوانات والتبتشتر .تتتتفتق االستتتنتتتاجتات مت،
وم ،لل  ،فنن توافر بيانات لات جودة أفضل سوف يسم بتتتحتلتيتل
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أكثر تطو الر أو رقيتال .ويتوصتي ختبتراء متن التوكتاالت التثتاث بتنجتراء
المزيد من البحوثٍ ،
لفهم أفضل لكيفتيتة تتأثتيتر استتتختدام التمتضتادات

المزيد من األدلة على الصلة بين استخدام المضادات الحيوية
ومقاومة المضادات الحيوية

الحيوية ،ومقاومة المضادات الحيوية لبعضها البعض .

يقول  Vytenis Andriukatisمفوض االتحتاد األوروبتي لتلتصتحتة
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وسامة األغلية" :من أجل احتتواء التمتقتاومتة لتلتمتضتادات التحتيتويتة،
نحن بتحتاجتة لتلتقتتتال عتلتى ثتاث جتبتهتات فتي التوقتت لاتت  :التبتشتر

والحيوان والبيئة .لا بالضبط ما نحاول تحقيق في االتحاد األوربتي
وعلى الصعيد العالمي من خال خطة عمل االتتحتاد األوربتي التتتي
أطلقنتا تا متؤخت الر بشتأن متقتاومتة مضتادات التمتيتكتروبتات" ويتؤكتد تلا

ساهم في هذا العدد:

التقرير الجديد الصلة بتيتن استتتهتا التمتضتادات التحتيتويتة ومتقتاومتة

د .نزار مييير عيليي د .بسيام الصيفيدي د .وليييد األشيقير د .أنيطيونيييو

المضادات الحيوية في كل من البشر والحيوانات المنتجتة لتلغتليتة.

الداوود د .عبد القادر عبادي م سامر عمار م سمية البيراوي م.م .رنيا

مهمة في االتحاد األوربي
ويبرز الخبراء أن ال تزال نا اختافات ّ
بشأن استخدام المتضتادات التحتيتويتة فتي التحتيتوانتات والتبتشترع إل إن

زكريا.
مه ّمة التدقيق اللغوي :حسان بقلة  -ر .دائرة اإلعالم

استتتختتدامتهتتا غتيتتر الضتتروري ستيتكتتون لت حتتتمتال تتتأثتيتتر فتتي حتتدوث

المقاومة .تستخدم التمتضتادات التحتيتويتة ،عتمتومتال ،بشتكتل أعتلتى فتي

الحيوانات المنتجة للغلية من فتي التبتشتر ،ولتكتن التوضت ،يتختتتلتف
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تسمى فتئتة متن التمتضتادات التحتيتويتة بتولتيتمتيتكتستيتن (التلي يتتتضتمتن
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عبر البلتدان وفتئتات التمتضتادات التحتيتويتة .عتلتى وجت التختصتوه،
كوليستين) تُستخدم على نطاق واس ،في القطاع البيطري ،كما أنتهتا
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