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

الاما اطا ( )Rab27bااي وقا

تحديد هدف جديد لمحاربة أعراض الحساسية المميتة
الخاليا السارية هي نوع من كرياا

الساااريااة .وس ا

الا ا الااايالاام الاماياماولا اة اي

اسين ا

ما ا ااا ةنساساة الاساساا والاياي ياطاااوا الا ا ور الا ا ايا اياة اااار يا ارياار

الهسيامين وال وامل الي ريلية الموسو ة ي ال اياااا
ال ساسية قا رة ةيلاً

ةن مثي ار

يسي يع ،ي ال

سااااااق ةنااه يانا ااا إ ا ار الاخاااليااا

اريااق ال ا ااالاامااياان  Blankو  Ménaschéةن

ال لو اآلخار ( )Slp3يلا ا

ةيلااً يا اريار الا اااياااة

ار ا ار ياة .إال

ى ي ريض إ ار ال اياا  ،وهي

وثه اشكل مي امن ي هذه الخاليا السارية اار

السسا ،ةن ي رض اسيسااااة اا اسااساياة ياها

الا ايااة ،والاياي اا ورهاا

يؤ ي إلاى ياورا اي الاوساه ،و ا اوااة اي الايانا ا  ،واناخا ااض اي

لغ ال ا ،واغمامُ .يا ا ح اطان الامارلاى اشاكال اوري ،اي الاوقا
الراهن ،اارياين يرين ااسيخا اا ةساها ة ماثال ال ا  EpiPenمان شاركاة

ار ار ية ونط ها ،وهذا يشااه يأثي ار إ الة الا  .Kif5bيطول الا االاا

األ وية  ،Mylan NVKال الج الرئياساي لا ا"الا اسااساياة الاما ار اة".
ن ما ي ل الخاليا السارية ن ريق مثي ار

االغ وااولينا

المنا ية  ،Eيي رك ال اياا

ال قيطة إلى ما ايا الاخاالياا ،ايا

" :Ménaschéال طيطة ةن ال ئران الاياي ياناطا اهاا ال ا  Kif5bاي

ال اسااساياة الاماريااا اة

خااليااهاا الساارياة يا اهار مساياويااا

ار ار ية ااار األناااايا

منهسية اسيسااة امة لمشك ة "ال ساسية الم ر ة" يس ا اناا ناطايار

يسايا اياع ةن يا ايا اا ماع الاغاال

ةن الا  Kinesin-1ق يكون ه اً قيماً وس ي اً لا االج الا اسااساياة

الاال مي وي رر م يويايها .ي رر ريطان من الاا ثين ااطاياا ة السايا
 –Ulrich Blankماركا ةاا اا

االلاياهااااا

ماناخا الاة مان السا اااياة .وان

والي كا اأ رالها.

( ) CNRSو Gaël

Science Daily , October 24 , 2016

( ،)INSERMور

تدخين علبة سجائر يومياً يتسبب بمائة وخمسين طفرة في

ار األنااي

ال قيطاة .ياو ال الاااا اثاون إلاى ائاران يا اياطار خااليااهاا

ا س

القة

هذه ال يوانا

ةقل ساسية لاما ا ا "الا اسااساياة الاما ار اة الاماماياياة.

ال ار المال

 – Ménaschéم ه  Imagineاي اااريا

الا  Kinesin -1والذي هو ارويين م ارك ياناطال الا ا يا مان الاماوا

خاليا الرئة

السارية إلى ارويين ر ي ل ا  Kinesin-1يساماى  .Kif5bوكاانا
يا اهاار الاخاااليااا الساااريااة لا ا ائاران مسايااويااا
ال اياا

ار ار ية ل ا انيطال هذه الا اااياااا

الذي ا وره ي ل هذه الخاليا .اكيش

مااشرة اين

ماناخا الااة ماان إ ا ار ا

ال ار

إلاى الاغاشاام الاااال ماي

السسائر الاياي ياياا يا خاياناهاا خاالل الا امار و ا
ة ي نا الورا .و يماا ر ا

ي سر انا

السسا ةيلاً ا يوامها

الاا ثون ةنه كاسيسااة لي ي

ة ا اى مساياوياا

الرئة ،ط ة هر ةوراا ة لام ةخرر مان
ى الا ا ا ار

الاما ارلاة ااالايا خايان ،ماماا

ي سار ارياااا الايا خايان اايا ارياض ةناماا مايا ا ة مان السار اان.

الخاليا السارية ،يوس ممر إشارة ييلمن األن يا وس ايي اياناوساياياول

ياياساياا

-3كينا الذي ي رر الا  Kinesin-1الاماريااا ماع ما اطا ااروياياناي
ى س ح هذه ال اياا

ما ةشار إليه راسة ُنشر

ي مس ة ال وا ،يوس

يا خاياان الايااا اااو اااة  6مااالياياان شاخااو كاال اااا ،واذا

اسيمر م ال

ار ار ياة .يااايان ةن لاواً وا ا اً مان هاذا

الي خين

ال المية يياوقاع ماو
1

ى هذا الم ا ل ا ن مانا اماة ال ا اة

ةكاثار مان ما اياار شاخاو خاالل هاذا الاطارن

اسا

الي خين .وكان الي خين ق اريا واائياً

نو اً من السر انا
السر انا

اشكل مااشر مع الي خين .وق كش

الاشرية ،ولكن يى اآلن ال يوس ألي مان هاذه

اااالايا خاياان وذلااك اشاكاال ماريااا

لايا اريااض الا ا ا ار

اااالامانا اطااة

اآللية الوال ة ن كي اياة يا ارياض الايا خايان لاماثال هاذه

ال ام اي الااررة .و اار  ،David Phillipsوهااو ماان ال ام اشااارك اياان

األولااى الشاااما ااة لا ا نااا ااي

ا ن ن" :هذه النيائج هي خ ي مما هو ميوقع وما هو غير ميوقع،

االايااً ،ياياساياا

السر انا  .كما هو م ارو

اااالشااروع اااالساار انااة ،و ااي الاي ا ا ايااال
السر انا

ى األقل ا والي 17

هذه ال راسة آليا

ماخايا ا اة

اليي يماكان ا وهاا لا ايا خايان ،ر

 5111ورا ،وقارنوا ال لطينيت عند الادخنين

ا ا ار

الا ناا ااالاخا اياة

االا

الاااا اثاون ةكاثار مان

ويااولااح ال ااورة الايااأثايا ار

لطينىيت أشىخىي

غيل ادخنين ،ووس وا ا مة نو ياة ألذياة الا ناا – سامايا

وي مل كأسياذ ي السار اناة الااايائاياة اي الاما اها الاما اكاي

ااالااا اماة

وغاياار الاماااااشارة،

الاماااااشارة يااأثايا ار

ااال ا ا ا ار

ال ام ا ا يارلااة ااااألذيااة ال ام اااااش ارة ل ا ا نااا ماان ق اااال ال ام اوا

ى يما

مااشر مع ال خان المسينشاق .واشاكال ماغاايار ،هانااك

المسر نة ي اليا يال

اشكل رئيسي ي األ لام اليي يكون

خاليا ةخرر ي السسا يي رض ألذية غير مااشرة ،و ى ما ياا و
ن الي خين يؤثر

ى ا ض اآلليا

يؤ ي ا ورها لي ايار الا ناا .كشا ا

الرئاياساياة اي هاذه الاخاالياا

الا ارساة ان وساو  5آلاياا

ميمي ة وال ة الم الا ألذياة الا ناا الاما يارلاة ااالايا خايان ،ةكاثارهاا
انيشا اًر هي ا مة

ال رية – ي نا الم خنين ،و ساوا

ال الة ن التدخين على

ال ار النو ية اليي ُ ثار

ييسيا

ي خين

 ،Mike Strattonوهو من المسا ين االا

رة ي كال خا اياة

ال ار

" :يط ا سينوا كال

سر ان سسالً ةثرياً مخ و اً ي كو ال نا ذايه اول الايا ارلاا
اليي يسياااا

رئوية كل سنة ،وهذه ال ار يماثال ناطا اة اا اياة كااماناة لشاالل ةذياة

و ارثايااة ياماكاان ةن ياطااو ااناهااايااة الاما ااا

اىي يى ىدر ي ىلس ا ال ىيعىل الى ىيىرلىر ىيىل

الخلريل التي تطفل الدني شىلىم اى ىلىل .ريىوىرم الااارو اياساور Sir

يها ي األوراا المخي ة .وخ و الاا ثون إلى ةنه واشاكال وسا اي
اة سسائر االيوا امائة وخمسين

رة موسو ة ي سميع السر اناا  ،و اي هاذه

لا اساار ااان .وياياااااياان ة ا ا

الاياي ياؤ ي ااناهااياة الاما اا

ااالا ا ا ار

لا اسار اان.

ويشير ةا اثنا ةن اآللية لي ريض السر ان االي خين ةكثار يا اطايا اً

ي كل خ ية ورمية ايان األشاخااو .وة اهار هاذه الا ارساة

مامااا كانااا نا اان .ااي الا اطاياطااة ،لااا نسايا ااع ةن نا اهاا اشاكاال كا ااي

األول ي مخياار Los Alamos

أخلى كالا انة اليي فهاني عنهي الوليم .رهذه الدلا ل عن التدخين

وسااو ل اغ ا

ا ا ار

إلااا ايااة يسا ِّاا اا اهااا ال ايا خ اياان .وي اطااول الا ك ايااور

 Ludmil Alexandrovالاا

اللمنية ألنواع كثيرة ان ال لطينيت ،رهنيك ا ِّى ىيت

المساِّاا

الو ني " :كان ل ينا يما ساق كاماياة كااايارة مان األ لاة الاوااائاياة الاياي

تشيل إل أن الا

كمياً اليغي ار الس يئية ي ال نا الم يرلة االيا خايان .وقا وسا ناا مان

منها".

يرا اين الي خين والسر ان ،ولاكان ياماكاناناا الاياوا ةن نا اهار وناطا ر
خالل هذه ال راسة ةن األشخاو الذين ي خنون

يي ور ل يها اشكل وس ي 151

كي

ااة ساساائار ااالاياوا

نباتات تبغ معدلة وراثياً لتصنيع إنتاج ٍ
عال من دواء لعالج

مما ي سر الخ ر األ اى لااا ااااة اسار اان الارئاة انا األشاخااو

المالريا

الاما خانايان .وهاناااك ة لاام ةخاارر ياماكان ةن ياياأذر اااالايا خايان .اطا
ة هر ال راسة ةن ي خين

رة ي المثانة و 6ا ا ار

اي كال خاالياا الاكااا  ،وذلاك لاكال ساناة

رة وس ياً ي كل خ ية من ال نسرة ،و37

يااا ااي اااا  2115مانااح سااائا ة نااوااال ااي الا ا
اكيشا

رة ي الا وا ،و11

ي خين .اياى اآلن لاا ياياا اشاكال والاح اهاا وياولاياح كايا

يايا اور السار ااناا

وااالاياالاي كايا

ياماكان ةن ياياا الاوقااياة
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رة إلا ية ي الرئيين كال ساناة.

اة سسائر االيوا ياؤ ي ياطاريااااً إلاى 77

ي نا السر انا

ياماكان ةن ياطاو لاياولاياح

وة

يا يا

2

سا ارياه اي

الج المالريا .ومع ذلك ،ال ي ال الا وام إلاى كاثايار مان الاناا

ةثاي

الي خين من خ ر ي ور السر ان ي ةس ام من السسا ال القة لهاا

ماركا

األرياياماياسايانايان الانااااياي الاذي ةثااا

وذلااك ناياياسااة

ال وام

ةسااا

األا ا

ذلاك ةناه مان ال ا ا

إكاثاار الاناااا

الياً إمكانية ي يل ناايا

الاذي ياناياساه.

الايااا و ارثايااً لايا اناياع

ى المسيور الا االساي .ونشار الا ارساة اي  21يشاريان

األول ي مس ة  .Molecular plantياطاول ،Shashi Kumar
الاا

الية ي مهاسماة الا ا ايا اي مان األرياياماياسايانايان الاناطاي .وقا ياكاون

الرئيسي ي هذه ال راسة ،والذي ي مل ل ر المرك ال ولي

السا

ل هن سة الوراثية واليطانة ال يوية ي نيو لهاي ،إن األرياياماياسايانايان

من الي

ي الج المالريا ةسرع من ةي وام آخر ،هو ينطي المسرر الا ماوي

من ال امل الممرض خالل  81ساا اة .ويااااع ااأن الااا ا
ى إيسا

ي ي

ريطة ليمكين النا

ول

سمي اً من ال

و اة ةكثر من  811ةل

ناايا

ياركا

إنسان م مها ي إ ريطيا وسنو

ناا

اي

شارق

الم

الخ

اايانااول

واة ،ومان هاناا ا ن الاااا ا

Kumar

 ،Henry Daniellاارو اياساور اخايا اا اي
ان لي ويار

رنياج األرييمسينين .يمكن انا هاا ياسا ايا ناااا
نه إلى او رة وي اائاياهاا اي كاااساوال

ال ال من نا ية اليك ة.

الاخا

مان ةسال الاياو ياع
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األرياياماياسايانايان .ويااأيااي الاياكا ا ااة الا ااالايااة لاهااذا الا وام مان ارياطااة

النباتات المتطفلة تسرق مورثات العائل وتستخدمها كأسلحة

،Artemisia annua

ر ال اي ي لألرييمسينين ،اي الامانااخاا

اليا ةمر ش ي ال

الم ور و

الطا نين ي المنا ق اليي ي ياها المالريا ال ييمكنون مان شارام

اساياخاالا اه ومان

ا اسا

الهالمة .إال ةن إقانااع الاناا

ي الكيميام ال يوية ي سام ة  ،Pennsylvaniaيخ

آسيا ،وذلك و طاً لمانا اماة ال ا اة الا االاماياة .وما ا اا األشاخااو

ا اوااة إكاثاار ناااا

ارن يما

وااالشيراك مع الاا

ى ال وام.

المالريا ةكثر من  211م يون إنسان كل اا ويسياا

ورام ذلك هو ةن اليغ ي

لمن الخ ية الناايية ي مي المرك

لغزوه

الاياي يشاياع اياهاا

اار الا ااالااا  Claude de Pamphilisةساياااذ الااايااولااوسايااا ااواليااة

المرض ،كما ي الهن  .يمكن اليط ا ي الايولاوساياا ال انا اياة مان

اً مان الاااا اثايان اكاياشا اوا  52االاة اناياطاال

 Pennاألمريكية ةن

السنسي ل نا ،واليي يُ ر ااسا االنيطال المورثي األ اطاي (،)HGT
من ة ار الانااااياا الا ا ايا اياة الاياي يُا ار
ائل إلى
من ناايا
ااسا  ( broomrapesائ ة مغي اا
من الناايا

األ شا

ال رو ) .يلا هذه ال اائا اة

ال ي ية كاماا ةشاار الا االاا  Claudeةناوا ااً ما مارة مان

ال ار ية .يشاكال االناياطاال الاماورثاي األ اطاي اطااً سا ماً مان

م نا ي م اولة ها ة لال لاكايا اياة امال هاذه الانااااياا

وكي ية الي كا اها .وي

إنياج ال وام ي الخميرة إال ةن الي نيع ُي ح م ية
سااطاً م اوال رنياج األرييميسينين اي ناااا الايااا الاذي ياناماو
اااة .سار

ال رائق المث ى لخ ق ةو يراية ناايا

كش وا ن

اشكل سي ي المنا ق اليي ينيشر يها المالريا اارلا ة لاكاوناه

كان
ناا

اليا  .ط قاموا ا نايااج نااااياا

ارياق امال  Kumarاي هاذا الا امال

م ور وة ا وا ي وير هذه الناايا

النواة .ة هر المسيخ و الناايي ق ريه

الي ور االمي ليا

لمن سيناوا

إلى الا ا ا ار

اسايامارار ناماو

ا يماال

إلا ة خاليا ناايية كام اة ما اورة اي غاذام ائاران

م ااة اال ي ي  Plasmodium bergheiالاماس ِّااا
وق ة هر المنيج الناايي ق رة

ي

لا اماالرياا،

واالناياخاا

انيطال مورثا

الا ااايا اي .اقايار الاااا اثاون ةن ارياااا اا

األ طي ل مور

ةكاثار

كام ة من ال ائل إلى سينوا الناا

ول

ى المورثاا

نها االناايا

الااو اي ا ة مااع اوائا اهااا ،اي ا
3

ال ايا اياة ماع اوائا اهاا يساماح اا ياا ة

ين مج وسري اً ما ي اااح و ايا اياة .يامايا اك الانااااياا

ر ة ةكار ل

ى خ ض كاير لمسيور الا ا ايا اي

ي ال ا .وق وس الاا ثون ةن الما ة الناايية الكام اة كاانا

الم ط ة م كوا ااالنيطال السنسي ل نا اارلا ة

اليغذية الوثيطة والطرياة ل ناايا

ال امل الممرض لمن خاليا ال ا ال مرام الم ااااة اي الا سااج.
هذا ،وق يم

و االنيطال الماورثاي اي ماسا اة Proc Nat Aca of

األ طي ي ال وائل األقل ي طي اً كالاكيريا ةكاثار شاياو ااً ولاكان غاالاااياة

يا اياوي ا اى كا اوروااالاسا
ى إيطاا

مطاومة .ةشار الااا اثاون الاذيان

اليي يسياخا ماهاا الا اائال ال اياوام الاهاساوا .يا ايااار االناياطاال الاماورثاي

اسيخ اا منهسية الي وير الثنائية لي ي إنياسية األرييميسينين ي
ا خال المورثا

رياساا

 Sciاألمريكية ل وا إلى ةن هذا االنيطال راما ُي ِّ
مكن وي يا مان قا رة
ا اى اآللاياا الا اا اياة
الناايا ال ي ية ى غ و وائ ها واليغ

نااياً نموذسياً من السهل ي اوياره ،إال ةن إنايااساياة األرياياماياسايانايان
منخ الاة .ياو ِّا

ةم نا ي اسيخ اا هذه الم وما

الا ا ايا اياة

ال يل،

الا ا ايا اياة

مان اوائا اهاا اا ارياطاة االناياطاال

غير ال ي ية اسا

القايها اليغذوياة

يا خاال سااذورهااا اخاال ال ا ااائاال وي اا ا ة

ااسيخالو المام ،السكريا  ،ال اناا ار الاغاذائاياة و اياى األ امااض

األمينية اارلا ة إلى ال نا والرنا .يطوا الً الناايا
مورثا

ال ي ية اسرقاة

وائ ها و مسها لمن سينومااياهاا واساياخا اا هاذه الاماورثاا

غالااً كأس ة ل ال ائل .ي اني ال ال ون من هذه الناايا
ي سميع ةن ام ال الا ،ي

الرئي

يشكل السا

ال ي ية

ل ط االغ ة .مثاالً

ال ا  RNAوذلااك اسااا

اش اكاال وسااي وا ا اري اطااة خااا ااة م اثاال الا ا  DNAوي ا ا اي ا

مثل األن يما  .ولهذا ة ار  Jack Szostakور ااقاه

الي ا ال

ةن يي ططوا من كي ياة ما ااااطاة سا يائاة ال ا  RNAماع الاطاوا ا
النيك يويي ية ال رة لم ر ة يما إذا كان

الثنائية سو

ي ة ريطيا ،ي يار ناية  Strigaةو ال شاة الشريارة الاما ا ر األكاثار
ي مي اًر ل م ا يل ال ار يةِّ .
يرك الاا ثون الياً ى ارساة الشا
الي ايرية من ال نا لثال
ي

ي ية مهمة

ناايا

ى ال

ي ال الماي.

ي يار ال مام انيطال الرنا الرسول  mRNAال ارياق الاما ايامال

قا رياهااا وااوقا

وا ا

ا اى االنايا اااا

رق ا واج الاطاوا ا

يسمح لس يئة الا  RNAةن ينسا نا اساهاا اا ون

مسا ة خارسية .قاموا امراقاة كي ية ي ا ل ن ير الناياكا اياويايا
ال ر مع ق ة

غيرة من الا  RNAوذلك ااساياخا اا ارياطاة

الا  X-ray crystallographyواليي اساياخا ما

قااال ةكاثار

لالنيطاال الاماورثاي اايان الا اوائال ومايا ا االياهاا .اا ا ا او الانااااياا

من خمسين امااً اي اكاياشاا

الرنا الرسول كان ق انيط مان اوائال نااااياياة قا ياماة إلاى نااااياا
ِّ
سيرك ال راسا المسيطا ية ى ي ري
ي ية وان مس اسينومايها.

 ،Watson-Crickاريا الا  RNAمع الن ير ا ارياطاة ةقال

اآللية الميا ة ااالنيطال المورثي األ طي مان ةسال الاماساا ا ة ااهانا ساة

غ اياار ال ام ايااوقااع ال ام ا وج ل ان امااوذج  Watson-Crickن اهااايااة
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ثيثة ويسار ةكثر من

الميو رة م ار

ا ا

ي ة ،ياين ل اا ثيان ةن قا ا ااً مان الاماورثاا

ناايية م سنة ل الهسما

ولايا

ال ي ية.

في أصل الحياة:
الاياوا ياياا إكاثااار الانااااياا

والا اياواناا

والامايا الاياا

الامااا ة الااو ارثايااة ( )RNA DAN,م انااو ااة ماان و ا ا

اانااام ةو

قاوا ا ( A,T,U, Gو  )Cوالايااي يانايا ااا اشاكاال وسااي واا ارياطااة
خا ة  Aمع  Tةو (  Uي الا  )RNAو  Gمع .Cهاذه الاطاوا ا
الثنائي .،Watson-Crickواليي ُس ِّامايا

كان الا ةن ييلا

ل سا يائاة .ولاهاذا اان الاناياائاج ياطايار ةن الاخا اوا

اليلا

األولى اايساه ال ياة يي
واال يطا ا

م اوال

ال الية والسااطة.

ساهم في هذا العدد:

وا ها ينيطل هذه النس إلى األسيال الال طة وهذا م يا مماكان ألن

قال ةن يكون ال ياة االشكل الذي هي

يواي اًر من الميوقع .ي

رو

اليكوين السنيني هذا اليشكيل

األخارر اااار

نا ة نس من الا  DNAخا يها ااماساا ا ة ووساا اة األنا ياماا

يُسمى ا واج الطوا
االسا ا ةن قاا ال المان اولع ي ور لياركايا

الاياركايا

 .DNAاارلا ة إلاى الاياشاكايال الاما وج والاماياوقاع لاماطايار

اال يماال

دراسة حول أول تضاعف ذاتي للجزيئة الحيوية

الاثاالثاي األاا اا لا ا

د .نزار مير علي ،د .بسام الصفدي ،د .وليد األشقر ،د .غسان عللليلا،
د دانلا جلودت ،د.انلطلونليلود اللداوود ،م .حسلام اللفلاعلوري ،م .رائلد
البوز ،م.م .رنا زكريا.

التدقيق اللغوي :حسان بقلة  -ر دائرة اإلعالم

ااهاذا

ال ا  DNAxولاكان

ياه اآلن ،اا اض الاسا يائاا

ا ون ةي يا خال ا اى ار االق ماثال سا يائاة
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