سم عنكبوت مصمم مخبريا قد يشكل

العناكددب ،مددن دون معاندداتهم مددن الت د ثي ار

التاليددة للتمايددة مددن الد م ا لدداو الد م الددال التيوانددا

مستقبل اللقاحات المضادة للزعاف

الجهاف المندا

ي م ددن البد د ر.

ل

وجرى وصي بدروتين جديدد ،المند

مد د ددن نج د د دفاو مد د ددن د د ددم العنكبد د ددو

التاص د د ددد ( )Reaperفد د د د

البد رل مدن التتدةير لمواجهدة وتتييدد الد م النداجم دن

العنكبو  .وبدالرمم مدن ننهدا فعالدة نو داً مدا ،ا نن انتدات مدةادا

موم كهإ يد كل مد كلة ألن انتاجهدا يتللدب ا دتخدام تيواندا

المخبر دون التاجة للتيوانا  .تيت بإمكان ت مين الوقاية ةد نكثر من

 .Vaccineويؤكد د د د د د د ددد البد د د د د د د دداتثون

ن ددوا وات ددد م ددن الد د موم فد د نفد د

جامعد د ددة  de Minas Geraisف د د د

الةد ،كما نن نكثر فا ليدة مدن المتوفدرل

الوقد د  .وة ددإا ال ددبروتين ليد د

الحد دداعمون لد ددال ةد ددإ الد ار د ددة مد ددن

للتيوانا

الب ارفيددل ،نن الددبروتين المددصمم ف د

تالي داً ،توانتاج د ن ددهل مددن تتددةير ددم

المخددبر قددد يكددون مر ددتاً وا ددداً مددن نجددل تلويددر نمددصال نو لحاتددا
الجية ةد ف افا

تتواج ددد العناك ددب الم ددإكورل والتابع ددة للجند د

الباتد ددت " :Olorteguiوفح د داً للريحتند ددا،

 Loxoscelesفد د جميد د

دديكون بارمكددان تد كيل البروتينددا

الد د د موم مد د ددن الف د د دداي .وةد د ددإا يجعد د ددل

نكث ددر

العمليد ددة بكاملهد ددا نكد ددثر نمان د داً" .اختب د ددر

خلورل مثل الف ل الكلول والدنفي .يتد لي الدبروتين المدصمم مخبريداً -

مددن ددم ف دداي -مددن نج دفاو ثالثددة .وةددو لي د

الب دداتثون ب ددروتينهم الجدي ددد ل ددال األ ارن ددب ال ددت نب ددد

دداماً بتددد إات د  ،لكن د

ددم العنكبددو النح د

الل

جانبية خليرل جداً ،ان الترياقا
ويمك ددن نن تك ددون مؤإي ددة للن ددا

لددال تيوانددا

المددصمم مخبريداً فعددا ً مددن نجددل ف دداي تتد

الممنعة من تلي الجلد ف موق تحن الف اي ومن النفيي الدمول.
ُ

الموجدودل تاليداً تدصن مدن دموم نحيدة
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ال ددإين يتناولونه ددا له ددإا نردن ددا م ددن ة ددإ

الد ار ددة نن نلددور لريحددة جديدددل لتمايددة النددا

مددن ت د ثي ار

النددو ين L. intermedia

و  L. gaucha.الل ددإين ينتج ددان ددموماً متد د ابهة ونمك ددن وقاي ددة األ ارن ددب

تترافق م ت ثي ار

لد

ا ددتجابة منا ي ددة

م د د ابهة لللريحد ددة الد ددت ت د د تجيب فيهد ددا لل د د م الكامد ددل .وكد ددان البروتيد ددن

التجربة .يحول الباتت " :Olorteguiن اةد ف الب ارفيدل ال ي تدا
من قبل ناكب  ،Loxoscelesوةإ الل عا

فد

المخ ددبر دون التاجد ددة الد ددال د ددفل كامد ددل

ب رية ف العام .تتسبب الل عة ال امة لهإ العناكب ف مو الجلد ف
المنلح ددة المتيل ددة بمك ددان اللد د  ،ويمك ددن نن تح ددود ال ددال تد د ثي ار

الممنعة بد والدت تنتدل الجد م

مؤإيد داً

خ د ددام م د د د خوإ مد د ددن العناكد د ددب ويد د ددةيي

ننتاو العالم وخاصة ف الب ارفيدل ،تيدت تتد بب بتوالد  0777اصدابة

يعل د تمايددة فعالددة ةددد ت د ثي ار

دتعان

من ت ثي ار ال م نتيجة لتعرةها ل  .نما البروتين الجديد فهو مصمم فد

مجل د د ددة

نخرى.

ومددن ثددم التددصول

ل ددال األجد د ام ال ددةد المنتج ددة فد د الم ددصل بتي ددت تمك ددن ة ددإ األجد د ام

قد يمثل بروتين مصمم مخبرياً للعناكب ،بداية جيل جديدد مدن اللحاتدا
الم ددةادل للف دداي وال ددإل دديحود ال ددال انح دداإ تي ددال ا

الجانبيددة" .ت د مل ارج دراوا

ةددإ
1

نظددام منا ددة النباتددا " ،تيددت يحددوم بتميدديف الممددرم المهدداجم ويعددفف

ا ددتجابة ف د النبددا

أهمية مورثات حساسات الطعم

لمتاربددة المددرم.

مددل البدداتثون لددال الحم د

الثندداع  Einkornالمحدداوم للممددرم  ،UG99تيددت تددددوا المددورت

لبقاء النوع عند إناث الفراشات

المر د ثددم جددرى فل د  ،لتلويددر نباتددا

معدلددة وراثي داً تاملددة لمددورت

ن لال الباتثون ف جامعة  UC Irvineبارل "األم ن لم" معنال جديداً،

 Sr35والت نبدد

بددورةا محاومدة للممدرم  UG99المد بب لدصدن

المة األتياو

بددالفلر الددال نباتددا

الحم د  ،وكددإلن تميدديف الددبروتين الم د فر لمددورت

تيت تددوا مورثا

فريدل ند انات الف ار ا

المةيفة ليرقاتها وتجنبها النباتا

تمكنها من اختيار النباتا

الحاتلة .وجد

 Adriana Briscoeوفمالعها َّ
نن انات الف ار ا
تحوم بتإوق النبا

ال د اق .يعمددل  Akhunovورفاق د ا ن لتتديددد البروتينددا

من نوا Heliconius

 ،Sr35مما يعل الباتثين فهمداً نفدةل ليليدا

-قبل وة

الممرم المدمر.

لعم تةمن لها تماية يرقاتها من
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مواد كيماوية امة تفرفةا الكثير

تتبادل البكتيريا لتساعد بعضها البعض

كمتاولة للدفاا ن

في مقاومة المضادات الحيوية

نف ها .تيت تمتلن ةإ ارنات

دون الإكور ثمانين م تحبالً لللعم لال نرجلها األمامية تد ال بال عي ار .

ك ي بتت جديد من جامعة  Western Universityو ديدلدة تدبدادل

تحدم ةإ الد ار ة فهماً للتلور الم ترن بين ةإا النوا من الف ار ا
والنباتا

المةيفة ،تيت يك ي ةإا الت ارن وجود مجمو ة جديدل من

المورثا

ت ا د لال تفظ النوا كما يك ي ب ن لون

الف ار ا

التا مة الت

يتدد التركيب الوراث

جديدل ت م للبكتيريا مثل بكتيريا Burkholderia cenocepacia
بمحاومة المعالجة بالمدةدادا

لهإ الف ار ا  .تحول  Briscoeن تاإل
م

 .systems.نظد ده ددر ك ددل م ددن ال دددكد دت ددور  Valvanoاأل د دت دداإ فد د

كلية  Western’s Schulichوالدبداتدت دمدر الدتدلدفداول نن الدخداليدا

ا تةافة يرقاتها.

األكثر محاومة للصادا التيوية ةمن تجم بدكدتديدرل تُدندتدل وت دارن
جفيعا صغيرل م الخاليا األقل مدحداومدة ،مدمدا يدجدعدل األخديدرل نكدثدر
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محاومة للحتل بوا لة المةادا

اكتشاف المورث المقاوم

 cenocepaciaتوانما نيةاً بدكدتدريدا نخدرى بدمدا فد إلدن مدمدرةدا
ال دت دل ديددي ال دك دي د د ال دداع دعددة ،كددال د افع دفددة ال دفن دجدداريددة Pseudomonas

ت دددد ب دداتثون م ددن جامع ددة  California, Davis and Kansasالم ددورت
الحمد محاومداً لمدرم صددن

 aeruginosaوا ي ددر د دي ددة

داق الحمد والددإل يد بب الممددرم .UG99

الد دح ددول ددون د دي ددة  .E.coli.يد دحد ددول

وقددد اختددار البدداتثون المددورت المحدداوم Sr35
كوند د منيعد داً للم ددرم  UG99إا
يوج د د ددد ة د د ددإا الم د د ددورت فد د د د

التيوية .ان ةإ الجفيعدا

الصدغديدرل

الم تحة من تموم نمينية ُمتورل (الدلدبدندا ال ُدمد دتدخددمدة فد تدركديدب
ُ
البروتينا ) ،تتم فحل الخاليا األكثر ت ا ية من بكتديدريدا ال د B.

للممرض UG 99

الإل يجعل نبا

الدتديدويدة .تديدت تدعدتدبدر ةدإ الدبدكدتدريدا

بكتيريا بيعية تُ بب ددوى جداعدتدة دندد الدمدرةدال الدإيدن يدعداندون مدن
التليدي الدكديد د  cystic fibrosisنو compromised immune

لم البيعة واألتياو :تختار انات ف ار ا ةإا النوا بدقة نباتا َفْة َرلُ ا
تفرف مواد كيمياعية امة من نجل
التديثة النمو والمتينة والت

الدددك دتددور  Valvanoب د ن ةددإ

ال ددصلة.

النتاعل تك ي ن اللديدة جدديددل

نند د د دواا الحمد د د د

لدمدحدداومددة الدم دةددادا

 Triticum monococcumالحريددب الند ب
 Akhunovن ددتاإ نم درام النبددا

ال دتديددويددة

معتمدل لال التبادل الكديدمديداعد

مددن قم د الخددبف وال د باكت  .قددال Eduard

ف جامعة و ية كند ا

الجفيعيدة الدت تحد

بعد العدوى وكدإلن مدن نجدل تلويدر ل ارعدق جديددل للد يلرل لدال ةدإا

بيوةها في  -بوا لة م تحبال

من النباتا

المنحولددة

بين الخاليا البكتيرية وإلدن دن لدريدق جدفيدعدا

الم د ا د

ت ثير المةادا

" يلعدب المدورت  Sr35وظيفيداً ،دور المفتداف فد
2

صدغديدرل تدتدمد مدن

التيوية .وةإا ي هل اللريق لتصدمديدم ندويدة جدديددل

لمن الثار ةإ المواد الكيمياعية ،وبالتال التد من فعالية بو مدحداومدة
الميكروبية .كما يؤكد التلفاول ،ب ن ةإ الجفيعا

المةادا

تف د .وتعد الصبغة اللبيعية  anthocyaninة مصدر اللون الحرمفل

مير ا

الصغيرل

مدتددودل،

يمكن نن تُ تخدم وتُنتل ف كل البكتيريا تحريباً م ا تثنداوا
وبالتال يمدكدندندا ا دتدبدار ةدإ الدجدفيدعدا الصدغديدرل بدمدثدابدة لدغدة دالدمديدة

تيادل ف ثمار البندورل المعدلة وراثياً .ونظهر ا خدتدبدا ار

نن

مفهومة من قبل معظم البكتيريا .تيدت تدحدوم بدكدتديدربدا Burkholderia
بتبادل م تواةا العال من المحاومة ،ن لريق تترير بروتينا
وربدل الدمدةدادا

متصدا

صغيرل

الدتديدويدة الدحداتدلدة ،وبدالدتدالد الدتدحدلديدل مدن

فعاليتها.
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اختبار العلماء إلمكانية تدفق المورثات من نبات

مر تخفين ثمار البندورل المعدلة وراثياً قد تةا ي و لياً من  12الال

الـ  Camelinaالمحور وراثيا إلى األنواع القريبة
نصب

للد ار ا

الكاميلينا  Camelina sativaالفيت

نبا

ب بب القت الحريبة من نبا

مختلفة ف

ابحة نن ةإا الصني المعدل نجد فد مدواجدهدة ال درلدان دندد الدفدعدران

نباتاً نموإجياً

نظ اًر للم تويا

.Arabidopsis thaliana

تيت جرى تلوير الكاميلينا المتور وراثياً ف
الو يا

 84يوم ،كما قل اتتمال تدعدفدن الدثدمدار بدعدد الدتدصداد .وبديدند

د ار دا

العالية من مةادا

األك دل .ةإا وينو الباتدثدون دلدال

نةمية الموةوا وةرورل تكرار ند نباتا

مخابر وتحول اختبار

الثمار اللرية كالفريف وتدو

العليق .جرى تتوير البندورل من قبل بداتدثديدن فد مدركدف John Innes

المتتدل والصين .نجرى الباتت Steephane

بمدينة  Norfolkف بريلدانديدا وإلدن بدإدخدال مدورثدتديدن مدن ندبدا

نندي

 Julie-Galauمن معهد  Jean-Pierre Bourginوفمالؤ د ار ة

الدعدجددل  snapdragonوال دلدتددان ت دعدمددالن دلددال ت دغ ديددل مدج دمددو ددة مددن

Capsella buesa

دنددد دددد مددن

للت كد من نن المتصول لن يتهجن م النباتا
ال ار

الخردل  Camelineaeمثل الر اد وكي

األخرى من فصيلة

المورثا

 .anthocyaninتدندتددل ةددإ الصدبدغددة ب دكددل لدبديدعد

الت ْري الفمب  .Cardamine hirsutaتيت نظهر
 -pastorisو ُ
نتاعجهم ب ن لم يتم انتات نل بإور من التهجينا م الر اد ،بينما
ت كل

بعم البإور من التهجينا

النباتا

النهاية مات

التلور .كما ونتج

م

التهجينا

م كي

-إكو اًر تواناثاً -كان

مةادا

الباتثون ف ورقة دلدمديدة جدديددل مدند دورل فد

مجلة Current Biologyنن ثمار البندورل المعدلة وراثياً ا تلدا د

ت ير

تصمد فترل نلول بدون نن تصب لرية كما وجد

النتاعل الال نن ةنان اتتمال قليل لتدفق

المورثا

ف الالدة دمدر تدوالد  %07مدن الدفدعدران الدمد ةدبدة

لإلصابة بال رلان .نثب

ا َّ
نن الهجن

ددالديددة مددن

األك دل تعود بدالدفداعددل دلدال الصدتدة ،تديدت نظدهدر د ار دا

ابحة ننها ا د

بةعة بإور ن
حيمة.

مةدادا

األك ددل دندد الدندبداتدا .

يدهدددي ةددإا الدمد ددروا الدبدتدثد الددال اندتددات ثدمددار بدمد دتددويددا

مرتلة مبكرل من
ال ار

واألفةار وة الم ؤولة ن نلوان األفرق واألتمر والحرمفل فد

اللبيعة ،كما ننها تفيد من م تويدا

الد  hairy bittercressولكن األجنة ف
ف

الهامدل ةمن نبا

البندورل مما يؤدل الال انتات المفيدد مدن الد

نن

ب نهدا مدحداومدة لدفدلدر

 Botrytis cinereaالدمد دبددب لدعدفددن الدبدندددورل دنددد الدتدخدفيددن .و ددرف

ن لريق تبوب اللل من الكاميلينا المتور وراثياً الال

البروفي ور  Jonathanنتد الباتثيدن الدمد داركديدن فد الدعدمدلَّ ،
نن ثدمدار

األنواا الحريبة المدرو ة.

البندورل تحلي ادل وة خةراو وإلن تتال تنةل بدمد دافدة قدريدبدة مدن

الم تهلن ،ومن
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تلور الراعتة والمإاق لهإ الثمار .نما بالن بة لثمدار الدبدنددورل الدحدرمدفيدة

البندورة القرمزية المعدلة وراثيا

فيمكن قلافها مت خ اًر مدمدا ي دمد بدتدلدور الد ارعدتدة والدمدإاق ةدمدن ثدمدار

أطيب مذاقا من األصناف الطبيعية"
جرى مؤخ اًر تلوير صني بندورل قرمفية اللون معدلة وراثياً وإا

ن إلن نن يؤثر لباً من خالل الوق

الدحدصديدر دلدال

البندورل لال النبا

مدإاق

األم .تم تلوي

ركة كندية رندتدات ةدإا الدمدتدصدول

ةإا الصيي ،تواجراو الفتو
ت دحددديددم ص ديددر ال دب دندددورل ال دحددرم دفيددة ل دمددرةددال ف د

نليب من األصناي اللبيعية يمكنها نن تدبدحدال تدوالد ال دهدر دون نن
3

ال ريرية خالل العام المحبدل ،تديدت ديدتدم
م دف دي د

Norfolk

و  Norwichالجامعديديدن وإلدن

النبا  .كما نكد
المربين ا

لدتدتدديددد مددا اإا كددان قدداد اًر دلددال

العالمة  McCouchمؤخ اًر نن من الصعب لال

تفادل من الثرول الوراثية المتوفرل ف البنون الوراثية نظ اًر لحلة

خدفددم م دتددوى خ دلددورل مددرم

المعلوما

ف دريددق ال دع دمددل - ،الددإل ن د

من ثالثة نحال لمعالجة ةإ المعوقا  :جهد ةاعل ف ال ل لة الوراثية

دريددان ال دحدلددب ال دتدداج د  .وي د مددل

المتعلحة بالمورثا

والصفا

الت

تعبر

نها .نوجف العالمة  McCouchوفمالعها ،ف

ل ركة تنتل ةدإا الدعدصديدر -فد

ت مين صير البندورل الحرمفية ف ن واق الو يا

لمحتنيا

المتدل المريكية خالل

البنن الوراث

لتوثيق ما ةو موجود ف

التجارب لال نتو ا تراتيج ف تحييم الصفا

ثالت نوا  ،وفد األ دواق الدبدريدلدانديدة بدمدرتدلدة تدحدة ندظد اًر لدلدعدمدلديدة

نها ف

النباتا

ةإ الورقة ،خلة

المجمو ا  ،توجي

الت يملكها النبا

وةإا

(يد ال النمل الظاةرل) والبدو بالتنبؤ ب داو النبا  .من نجل تن يق
البيانا  ،ةنان تالياً بنية تتتية للمعلوماتية متاتة لال الم توى الدول

التنظيمية األكثر تعحيداً ف بريلانيا.

وتجرل ادارتها ب كل م تحل من قبل الحاعمين

www.telegraph.co.uk

لال بنن الجينا

والمهند ين الف ار يين ومرب النبا .

ضرورة الحفاظ على ثروة بنوك البذار في العالم
من أجل حماية األمن الغذائي
المة الوراثة النباتية  Susan McCouchمن جامعة Cornell

نكد

للنبا

محال لها ف

ف

ر نبتة

مجلة اللبيعة نن نقل من اثنت

مفةرل من نصل ثالثماعة نلي ة الت تمثل توال  %47من الوتدا

الغإاعية الب رية الم تهلكة .ويعتحد الباتثون نن يجب مةا فة كمية

الغإاو المتوفر تالياً ف
النمو ال كان

ال نوا

وارتفاا م تويا

الد12

الدخل ف

نة المحبلة من نجل مواكبة
جمي ننتاو العالم .يظن

الباتثون َّ
نن التنوا البيولوج المخفن ف البنون الوراثية النباتية محروناً
بالتحدم ف

اتتياجا

لم الوراثة وتربية النباتا

ومتللبا

وقلة الماو ونح

ب ن البنون الوراثية النباتية تةم معا

األن جة الت

تفود مرب النباتا

ف

المة الوراثة النباتية McCouch
ا

ي من البإور ومواد ف ار ة

من تحول المفار ين ومن األراة

البرية ،كما

ساهم في هذا العدد:

بالمواد األولية الت يتتاجونها ف ف ار ة متاصيلهم

الم تحبل .فعلال

متوفر ف

قد يكون األدال الفعالة لتلبية

نكثر األمإية رةة لتغير المناخ وانجراي التربة

األراة  .ونفاد

جمع
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بيل المثال ،وبعد مربلة نكثر من  0777نوا

البنون الوراثية ،تدد مربو النبا

وا تخدمو ف تهجينا

مرم التبح الفيرو

د .نزار مير علي ،د .بسام الصـفـد  ،د .ولـيـد األشـقـر ،د .إيـاد اـانـم ،د .دانـا
جودت ،د .ناديا حيدر ،د بسام البلعـة ،م .مـحـمـد جـوهـر ،م .عـلـي هـاشـم ،م.م
ميرفت نقار ،م انتصار قره جولي ،م .رنا اللياس ،م.م .رنا زكريا.

نو اً برياً من الرف،

تصلوا من خاللها لال صني وفر تماية من

لأل

اب ف

معظم ننواا الرف ا

ال يا خالل  /00/نة الماةية .وب كل م اب كان

تواع

لالستعالم والمراسلة:

ف

هيئـة الطاقـة الذريـة

الحيمة المحدرل ف

ص ب  1906دمشـق ،سـورية

ام  2990من ا تخدام األقارب البرية للمتاصيل كمصدر للمرونة

البيعية ولمحاومة ا فا

هاتف  ،3026593/1فاكس 1662210
Email: atomic@aec.org.sy
بريد الكتـروني atomic@aec.org.sy

واألمرام ما يعادل  222مليار دو ر كفواعد

نوية لالقتصاد العالم  .وقال

 McCouchنن بالرمم من

التصول لال البإار من  2077بنن للمورثا

هولة

النباتية المتواجدل ف

جمي ننتاو العالم ،ا نن لم يتم ا تخدامها ف كامل لاقتها ف تربية
4

