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التقانات   الحيوية   ونظام   حقوق   الملكية   الفكرية   في   الدول   
 النامية

يتوجب   على   الدول   النامية   أن   تكون   قادرة   على   التعامـل   مـع    
،   ويـجـب     ) IPR( التطور   السريع   لنظام   حقوق   الملكية   الفكرية   

   مـن    IPRالتأكد   من   أن   تشريعاتهم   وإجراءاتهم   تُشدد   على   تنفيذ   
. خالل   توافر   إجراء   إداري   تنفيذي   مالزم   لنظام   مدني   قضائـي 

   من   إدارة   التقانـات    K.K. Tripathiوفي   هذا   السياق   طرحت   
الحيوية   التابعة   لوزارة   العلوم   والتقانات   الهندية   بعض   التوصيات   

: التقانات   الحيوية   ونظام   حقوق   الملكية   الفكرية" في   مقال   بعنوان   
،   ومن   هذه   التوصيات   أنه   يتوجب   بـذل    " في   الهند   والدول   النامية

الجهود   للحصول   على   أكبر   قدر   ممكن   من   الفوائد   مع   ضـرورة    
تخفيض   التكاليف   وتحقيق   الكفاءة   اإلدارية   في   آلية   الـتـعـاون      
اإلقليمي   والعالمي   الموجودة   من   خالل   عديدٍ   مـن   االتفـاقـات     

 . الثنائية   المبرمة   في   مجال   حقوق   الملكية   الفكرية
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 تطوير   لقاح   في   النباتات   لمرض   السارز
   SARS)السارز   ( خوفاً   من   تحول   مرض   التنفس   الحاد   الشديد   

إلى   وباء   عالمي   االنتشار،   يحاول   العلماء   وباسـتمرار   إيجـاد     
العامـل    .  وسائل   للشفاء   وكذلك   لحماية   البشر   من   هذا   المـرض 

   وأحـد   بروتينـات   هـذا      coronavirusالمسبب   هو   فيروس   
   وشدفته   المبتورة   تعتبر   S)والذي   يشار   إليه   بالبروتين   ( الفيروس   

وبالنـسبة    .   المرشح   األفضل   لتوليد   لقاح   مؤشب   لهذا   المـرض 
   المسبب   لمرض   سارز   في   النبات   وتطويـر    Sإلنتاج   البروتين   

    Natalia Pogrebnykلقاح   مؤشب   للمـرض   فقـد   قامـت   
وزمالؤها   في   مخابر   مؤسسة   التقانة   الحيوية   في   جامعة   توماس   

   بمحاولة   أولية   إلنتـاج   لقـاح     U.S.Aجيفرسون   في   فيالدلفيا   
السارز   في   النبات   وكذلك   اختبار   هذا   اللقاح   على   كـائن   حـي     

وصدر   هـذا   العمـل   فـي   العـدد   األخـير   مـن         .   نموذجي

  Proceeding of the National Academy of Sciencesمجلة
وحيـث    .  استعمل   الباحثون   نباتي   البندورة   والتبغ   لهذا   الغرض

أنه   من   السهل   تحوير   نبات   البندورة   إضافة   إلى   طرحه   عـدداً    
جيداً   من   الثمار   واألنسجة   القابلة   لألكل   كما   يعتبر   التبغ   نظـام    

تم   .   تحوير   فعال   الختيار   التعبير   عن   فعالية   البروتينات   الجديدة
   لسارز   في   النباتـات   واختُـبرت     Sالتعبير   عن   شدفة   البروتين   

النباتات   ذات   المستوى   األعلى   للتعبير   عن   الـبروتين   وقُدمـت     
وجرى   تحليل   الـسيرم    .   المواد   النباتية   المحورة   لتغذية   الفئران

وجـد    .   والبراز   لكشف   مضادات   األجسام   الخاصـة   بـسارز  
الباحثون   مستويات   متزايدة   لمضادات   األجسام   المتخصصة   بعد   

إال   أن   .   Sأن   غُذيت   الفئران   بالبندورة   المعبرة   عن   الـبروتين    
ثالث   عمليات   تمنيع   بالتبغ   المحور   لم   ترفـع   مـن   مـستوى      
مضادات   األجسام   بالفئران   ولكن   جرعة   معـززة   مـن   نفـس      

 .البندورة   دفعت   إلى   رد   فعل   مناعي   ثانوي
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 دراسة   تبين   عدم   وجود   ذرة   محورة   وراثياً   في   المكسيك
بينت   دراستان   نشرت   إحداهما   في   وقائع   األكاديميـة   الوطنيـة     

عدم   وجود   ذرة   محورة   وراثياً      Natureللعلوم   والثانية   في   مجلة
وقد   استندت   نتائج   هاتين   الدراستين   على   عمـل    .   في   المكسيك

 870وزمالئه   الذين   اختـبروا      Sol Ortiz-Garciaالباحث   
موقعاً   في   مقاطعة   أوكازاكا   فـي      18حقالًُ   في     125نباتاً   من   
وكانت   الحكومة   المكسيكية   قد   أصدرت   فـي   عـام     .   المكسيك
إال   أن   الـذرة    .   قراراً   يحظر   نشر   الـذرة   المحـورة    1998

المحورة   وجدت   في   أوكازاكا   وفقاً   لدراسة   سابقة   نـشرت   فـي     
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Nature     ومن   أجل   اختبار   فيما   إذا   كانت   نتائج   هذه   .  2002عام
الدراسة   ال   تزال   صحيحة   اختبر   الباحثون   في   الدراسة   الحاليـة    

بذرة   ولم   يجدوا   أياً   من   المورثتين   المحـورتين   فـي       153.000
وقد   استنتج   الباحثـون   أن   هاتيــن   المـورثتين   إمـا      .   الذرة

غائبتـان   أو   أنهما   موجودتان   في   الذرة   المحلية   بكميات   صغيرة   
كما   ألمح   الباحثون   إلى   أن   هذه   المورثات   المحـورة   ربمـا     .   جداً

ولكنهـا   خرجـت   مـن        2000كانت   موجودة   حتى   بداية   العام   
أصناف   الذرة   المحلية   بفضل   برامج   توعية   المزارعين   وانخفاض   

 .مستوردات   الذرة   المحورة
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 اإلستراتيجية   األلمانية   لحصر   داء   الكلب
شهدت   ألمانيا   انتشار   داء   الكلب   في   الربع   األخير   مـن   الـسنة     
الماضية   والربع   األول   من   هذا   العام؛   حيث   ُوجـد   فـي   الربـع      

حالـة   فـي       16( حالة   داء   كلب     23:   األخير   من   العام   الفائت
،   وفـي    )    حاالت   في   الخفافيش4حاالت   في   الظباء،     3الثعالب،   

   ظبي،   1   حصان،   1( حالة     25الربع   األول   من   هذه   السنة   سجل   
وفقاً   لتقرير   منظمة   الصحة   العالمية   حول   داء   الكلب   )     ثعالب23

في   أوروبا؛   مما   سبب   قلقاً   وذعراً   كبيرين   للدول   المجاورة،   رغم   
أن   بلجيكا   ولوكسمبورغ   وسويسرا   قد   نجحت   في   القضاء   علـى    
داء   الكلب   البري   خالل   السنوات   األخيرة   من   خالل   التلقيح   ضـد    

لذا   شرعت   وزارة   الـصحة   األلمانيـة   باتخـاذ      .   هذا   المرض
إجراءات   للحد   من   انتشار   المرض   من   خالل   حملة   وطنية   للتلقيح   
ضد   هذا   الداء،   خاصةً   بعد   أن   أعلنت   فرنسا   أن   انتشار   المـرض    

وقد   أوضح   البروفسور   .   فيها   كان   نتيجة   انتقال   العدوى   من   ألمانيا
أن   سـبب    )   رئيس   فريق   حملة   التلقيح   ومراقبة   داء   الكلب( ميلر   

انتشار   داء   الكلب   في   ألمانيا   هو   الكثافة   العاليـة   للثعالـب   فـي      
ضواحي   المدن،   بينما   ال   توجد   مثل   هذه   الظاهرة   فـي   أي   بلـد     

كما   أوضح   ميلر   بأنه   أصبح   اآلن   في   ألمانيا   مخبر   .   أوروبي   آخر
مرجعي   يساهم   في   تخطيط   وإدارة   حمالت   التلقيح؛   مما   ساعد   في   
تخفيض   حاالت   اإلصابة   في   الربع   الثاني   من   العـام   الحـالي؛     

. 2005وطموحنا   هو   القضاء   تماماً   على   داء   الكلب   في   نهايـة    
وبهذا   يكون   ميلر   قد   طمأن   الفرنسيين   بأن   داء   الكلب   لن   ينتقـل    
إليهم   بسبب   حملة   تلقيح   الثعالب،   خاصةً   في   المناطق   الحدوديـة    

 .األلمانية-الفرنسية
The Scientist Aug. 10, 2005 

  TILLINGتطوير   المحاصيل   باستخدام   تقنية   الـ
ـ      TILLINGتبشر   تقنية   الـ    استهداف   المناطق   أو ما يسمى ب

المطفرة   في   المجموع   الوراثي   أن   تكون   طريقة   شاملة   لكل   مـن    
الوراثة   الوظيفية،   وتعديل   الصفات   الرئيـسية   فـي   محاصـيل      

ال   تعتمـد   هذه   التقنية   على   طرائق   التحوير   الوراثــي    .   مختلفة
لقد   تم   تطويـر   التقنية   كطريقـة   .   في   دراسة   الوراثـة   العكسية

   Ann Sladeكتبت   .  لتحفيـز   وتشخيص   التنوع   الوراثي   الجديد
في   واشنطن،   الواليـات      Anawahمن   شركة     Vic Knaufو   

تعوض   :  Transgenic Researchالمتحدة   األمريكية،   في   مجلة
ـ       عن   الالعملية   فـي   دراسـات   الوراثـة      TILLINGتقنية   ال

العكسية   التي   تستخدم   طرق   التحوير   الوراثي   في   العديـد   مـن     
كما   تملك   التقنية   ميزة   إضافية   في   .   المحاصيل   االقتصادية   الهامة

أن   أنواع   المحاصيل   الناتجة   عن   هذه   التقنية   ال   تخـضع   لنفـس     
 .متطلبات   القبول   التنظيمية   كما   في   المحاصيل   المحورة   وراثياً
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ARABIDOPSIS   يضفي   صفة   تحمل   الملوحة   على   نباتات   
 البطاطا

تُراكم   الخاليا   النباتية   مركب   البرولين   تحت   ظـروف   الجفـاف     
واإلجهاد   الملحي   وهذا   ما   يمكنها   من   حماية   البنية   الخلوية   مـن    

 -5-الجفاف،   لقد   ُوجد   أن   المورثة   المشفرة   من   أجل   بـيرولين    
. تزيد   من   إنتـاج   الـبرولين  )   P5CS( كاربوكسيالت   سينتيتاز   

وحالما   ينتج   هذا   األخير   عند   نباتات   الرز،   القمح   والبطاطا   فـإن    
أشارت   .   المورثة   أيضا   تزيد   مقاومة   هذه   النباتات   لإلجهاد   الملحي

   ورفيقاتها   إلى    Aida Hmida-Sayariاألعمال   التي   قامت   فيها
كاربوكسيالت   سينتيتاز   يزيـد    -5-بيرولين-1أن   تعبير   مركب   

من   إنتاج   البرولين   وقد   نُشر   هذا   البحث   في   أكتوبر   فـي   مجلـة     
Plant Science   لقد   تمكن   البحث   العلمي   من   نقل   المورثة   من   ،

ـ         األرابيدوبسيس   إلـى   نباتـات   البطاطـا   عـن   طريـق   ال
Agrobacterium       وقد   ُوجد   أن   نباتات   البطاطـا      المحـورة

وراثياً   هذه   قد   راكمت   البرولين   ونمت   تحت   ظـروف   الملوحـة     
كما   ُوجد   أيضاً   أن   الملوحة   العالية   خفضت   إنتاج   ووزن   .   العالية

بالمقارنة   مع   سـالالت   البطاطـا   غيـر      %   63الدرنات   بنسبة   
 .المحورة   وراثياً،   بينما   لم   تتأثر   درنات   السالالت   المحورة   وراثياً

Crop Biotech September 2, 2005 
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 كيف   يتم   امتصاص   الهيم؟

لألمعـاء     heme بينت   األبحاث   التي   تمت   على   كيفية   عبور   الهيم
عند   الثدييات   وجود   بروتين   تتحكم   بوظيفته   نقص   األكسجة   وليس   

لقد   أثارت   نتائج   هذا   البحـث   الجـدل     .  مخازن   الحديد   في   البدن
مجدداً   حول   قبط   الهيم   وتنظيمه   بواسطة   مستويات   الحديـد   فـي     

حيـث    (    من   العفج   cDNAاستخلص   العلماء   الدنا   المتمم   .   الجسم
من   فئران   مصابــة    )   يتم   في   هـذه   المنطقـة   امتصاص   الهيم

بفقـر   دم   شديـد   وتـم   بعـد   ذلك   الحصول   علـى   بروتيــن     
يشبـه   إلى   حــد    )   HCP1  ( 1يدعى   البروتيـن   الناقـل   للهيم   

بعيـد   البروتينـات   الناقلـة   للتتراساكلين   المعدني   في   البكتيريـا   
 )bacterial  metalteteracycline  transporters  (   ويتم   تنظيم

عملية   انتساخه   بواسطة   نقص   األكسجة   والتي   تحرض   امتصاص   
لقد   قام   البـاحثون   بتحـريض   التعبيـر      .   الهيم   كما   هو   معروف

   Xenopusالبروتيني   لهذا   الناقل   في   خاليا   بويضات   الـضفدع    
   الـسرطانية   المخموجـة   بـاألدينوفيروس      HeLaوخاليا   هيال   

HCP1 وبعدها   تم   تعريض   هذه   السالالت   الخلوية   للهيم   المـشع    

   أضـعاف   بوجـود     3-2وتبين   أن   قبط   الهيم   قد   ازداد   بمعـدل    
HCP1  .    إن   ازدياد   تركيز   الهيم   قد   أدى   إلى   زيادة   إشباع   القبـط

مـا    (إن   استخدام   مماثالت   للهيم   . مما   يدل   على   وجود   ناقل   وسيط
قد   أدى   إلـى   المنافـسة   علـى      )   عدا   الحديد   الحر   والتتراسكلين

   مما   يظهر   بأن   الناقل   يميز   حلقة   البورفيرين   HCP1االرتباط   ب   
 .المرتبطة   بذرة   الحديد   في   جزيء   الهيم

The Scientist Sep. 8, 2005 
 

 Cارتباط   الرنا   الميكروي   مع   التهاب   الكبد   
أظهرت   دراسة   فـي    .   يسهل   الرنا   الميكروي   تضاعف   الفيروس

مجلة   العلوم   األمريكية   أن   هناك   دوراً   مدهشاً   للرنا   الميكروي   في   
حيث وجد فريق مـن     .      في   الكبد Cتراكم   فيروس   التهاب   الكبد

-الرنا   الميكـروي /   للطب   أن   رنا   الكبد   النوعيستانفورد   جامعة  
   غير   المرمزة   من   الرنا   المرسـال    '5يرتبط   مع   المنطقة     /  122

في   حين   أظهر   عمل   سـابق    .   الخاص   بالفيروس   ويحفز   تضاعفه
أنه   يمكن   للرنا   الميكروي   أن   يقطع   الرنا   المرسال   أو   أن   يكبـح    

   غير   '3نسخه   بارتباطه   مع   الرنا   المرسال   الخاص   به   في   النهاية   
اختار   القائمون   بهذه   التجربة   البحث   في   الرنا   الميكروي   .   المرمزة

   من   الرنا   الميكروي   المالحظ   % 70،   والذي   يشكل   حوالي   122
  Cفي   الكبد،   وذلك   للنظر   فيما   إذا   استعمل   فيروس   التهاب   الكبـد 

وإلظهار   الحاجـة    .   رنا   المضيف   الميكروي   لمصلحته)   الرنوي( 
   C   لضبط   تعبير   مورثة   التهـاب   الكبـد     122  -للرنا   الميكروي

   بادخال   متعـددات   نكليوتيـدات     122-حجب   الرنا   الميكروي   
   تعبر   عن   رنـا   التهـاب     Huh7متممة   في   سالالت   خلوية   كبدية   

فكانت   النتيجة   انخفاض   كمية   رنا   فيروس   التهاب   الكبد   .   Cالكبد   
C   لذلـك    .   122عندما   تم   تعطيل   الرنا   الميكروي   %   80   بنسبة

. Cعرف   أن   الرنا   الميكروي   هام   لتزايد   فيروس   التهاب   الكبـد    
وُأدخل   بعدها   طفرات   على   موقعي   ارتبـاط   محتمليـن   للرنـا      

في   منطقة   غير   مرمزة   مـن   رنـا   الجينـوم        122الميكروي   
في   حين   لم   يالحظ   لطفرات   موقـع   االرتبـاط   فـي      .   الفيروسي
   غير   المرمزة   أي   أثر   في   تراكم   رنا   فيروس   التهـاب    '3المنطقة   

،   ولم   يجدوا   تراكم   للرنا   الفيروسي   بوجود   طفرات   موقع   Cالكبد   
-وعندما   استطاعوا   التعبير   عن   الرنـا   الميكـروي  .   '5االرتباط   

ـ   122    الموافقة   في   هذه   الخاليـا   اسـتعيدت     '5   مع   طفرات   ال
،   مشيرين   إلى   أن   الترابط   Cمستويات   الرنا   فيروس   التهاب   الكبد   

ألساس   بين   الرنا   الميكروي   ورنـا      -االفتراضي   أساس  األصلي
المرسال   الهدف   قد   أفلت،   وبهذا   دليل   على   إمكانية   ضلوع   طفـرة    

ـ    استنتج   الفريــق    .      في   خفض   مستويات   الرنا   الفيروسي'5ال
بهذا   الدليل   القاطـع   أن   هناك   تفاعالً   وراثياً   مباشراً   بين   الرنــا    

،   وهـذا   التفاعـل     C   وفيروس   التهاب   الكبـد    122-الميكروي
 .ضروري   لتضاعف   الفيروس

The Scientist Sep. 2, 2005 
 

 التحوير   الوراثي   المستقبلي   ألشجار   الفاكهة
أشار   المجلس   العالي   للبحث   العلمي   في   البيولوجيا   التطبيقية   فـي    
اسبانيا،   إلى   التطلعات   المستقبلية   في   تحوير   األشـجار   المثمـرة     
وتراكم   البحث   العلمي   المتعلق   بالهندسة   الوراثية   ألشجار   الفاكهة   

هذا   العمل   هـو    .   وبنفس   الوقت   إلى   التطلعات   المستقبلة   في   الحقل
محاولة   متأخرة   لنظم   التعدي   الوراثي   في   مجال   التقانة   الحيويـة    

إن   :   الحديثة   عند   أشجار   الفاكهة   االسـتوائية   كالبرتقـال   مثـالً   
) إضافة   على   الطور   الـشبابي ( الدورات   اإلنتاجية   الطويلة   األمد   

واإلنتاج   البيولوجي   المعقد   والدرجة   العالية   من   الخلط   الوراثـي    
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    األقمار   الصناعية   لتحديد   ما   إذا   كاناستخدام
 المحصول   محوراً   وراثياً   أم   ال

   من   أجل   التمييز   بين   األقمار   الصناعية   هنالك إمكانية الستخدام  
 .المحاصيل   المحورة   وراثياً   والمحاصيل   غير   المحورة

إن      Anthony Fletcher (Food USA Navigator)يقول
وكالة   حماية   البيئة   األمريكية   تعمل   اآلن   مـع   إدارة   الفـضاء     

مـن   أجـل   تكييـف        (NASA)وعلوم   الطيران   األمريكية   
   لالسـتخدامات    Hyperspectral)(التصوير   واسع   الطيـف    

   الحـصول    عن   طريق   التصوير   واسع   الطيفيمكن .  الزراعية
الحاجة   للـري،    على بيانات حول الحالة الصحية للمحصول،       

اإلصابة   بالـممرضات،   حالة   األعشاب   الضارة،   العناصـر    
الغذائية   في   التربة،   ومتغيرات   أخرى   لم   يكن   مـن   الممكـن     

ـ    تغـير   تكـرار       ( gene driftتحديدها   سابقاً،   بما   يشمل   ال
يستخدم   في   هـذا   التـصوير       ) . االمورثة في مجتمع نباتي م    

صورة     120كاميرا   خاصة   لكي   تقطع   الصورة   الواحـدة   إلى   
كل   من   هذه   الصور   ترينا   خاصية   ممـيزة    .   ذات   خاصية   لونية

الكاميرا   واسعة   الطيـف    تم تطوير .   غير   مرئية   للعين   المجردة
 NASA`sوتطبيقاتها   عن   طريق   معهد   تطوير   التقانات   فـي 

Stennis Center       في   الـميسيسيبي   في   الواليات   المتحـدة
 .األمريكية

Crop Biotech August 12, 2005 

اُستخدم   التحوير   .   جعل   من   الصعوبة   بمكان   تحسينه   بالشكل   المناسب
الوراثي   في   السنوات   األخيرة   عند   العديد   من   أشجار   الفاكهة   لمقاومة   
التفاح   واألجاص   للجرب   واللفحة   النارية،   ولمقاومة   العنب   للفطـور    

لقد   تطـرق    .   والفيروسات   ولمقاومة   الجوز   آلفة   حرشفيات   األجنحة
الباحثون   إلى   تقنيات   التحوير   الوراثي   ألشجار   الفاكهة   مـن   أجـل     
المستقبل،   مثل   استخدام   المعلم   الوراثي   فقط   والتداخل   مع   المورثات   
المرغوبة،   حذف   المورثات   المصطفاة   من   النباتـات   المحـورة   أو     

 .تجنب   انتخاب   الخاليا   المحورة   باستخدام   المضادات   الحيوية
Crop Biotech May 20, 2005 

 
 أداة   جديدة   متوفرة   من   أجل   المشاركة   بمعلومات   التقانة   الحيوية

،   وهي   مؤسسة   بحث   غـير   ربحيـة     CAMBIAطرحت   شركة   
أسترالية،   أداة   جديدة   لصناعة   التقانة   الحيوية   تمكن   البـاحثين   مـن     

تـسمى   هـذه     .   الدخول   إلى   كافة   براءات   التقانات   من   أجل   أبحاثهم
ـ    .    أو   التحسين   البيولوجي   من   أجل   مجتمع   مفتوحBIOSاألداة   بال
ـ       رخصة   ذات   مصدر   مفتوح   حيث   يمكـن   مـن     BIOSتعتبر   ال

ـ   .   خاللها   توزيع   البراءات    نفس   منهج   الترخيص   ذو   BIOSتتبع   ال
بهكذا   منهج،   يمكن   تقييـم    .   المصدر   المفتوح   في   صناعة   الكمبيوتر

. أي   تطوير   على   تقانة   مرخصة   من   قبل   اللجنة   من   أجل   التـسويق 
كما   يمكن   للباحثين   البدء   بمشروع   جديد،   االنضمام   إلى   مشروع   قائم   

BioForge )  ://httpأو   المشاركة   بالمعلومات   من   خالل   موقع   الـ

/net.bioforge.www(   حيث   يمكن   للمشاركين   في   موقع   ،BIOS   
على   كل   حال،   فإن   الذين   دخلوا   إلى   الموقـع    .   اللقاء   على   اإلنترنيت

واطلعوا   على   المعلومات   عليهم   أن   يشاركوا   بتطويراتهم   الخاصـة    
إن   واحدة   من   التقانات   الحديثة   المتوفـرة    .   في   مجموعة   التراخيص

   وهي   طريقة   جديدة   من   Trans-Bacter   هي   تقانة   BioForgeفي   
أجل   نقل   المورثات   إلى   النباتات   باستخدام   أنـواع   بكتريـة   غيـر      

Agrobacterium tumefaciens  .    لقد   تم   االكتشاف   بأنه   هنـاك
عديد   من   األنواع   البكتيرية   التي   يمكن   لها   أن   تنقل   المورثات   وليس   

ـ     يعتقـد   رئيـس   البـاحثين   فـي       .  Agrobacteriumفقط   الـ
CAMBIA   عند   الحصول   على   العشرات   أو   المئـات   مـن     "    أنه

براءات   االختراع   الضرورية   لممارسة   فكرة   واحدة،   عندها   ال   يمكن   
تـستطيع   اآلن    " .   وعندها   يتوقـف   االخـتراع  .   الدفاع   عن   العملية

شركات   التقانة   الحيوية   الصغيرة،   القطاع   العام   والـدول   الناميـة     
 .الدخول   واالطالع   على   هذه   التقانات   من   أجل   تطويرها

Crop Biotech April 29, 2005 
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