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)المنتجات المستخدمة (الثالثة) من البقرة المعدلة وراثيا (المستنسخة
Products used (third) from GM cow (cloned)
M.Kamran1
Abstract
. Critics of GM technology include consumer and health groups, grain importers from European
Union (EU) countries, organic farmers, environmentalists, concerned scientists, ethicists,
religious rights groups, food advocacy groups, some politicians and trade protectionists. Some of
the specific fears expressed by opponents of GM technology include alteration in nutritional
quality of foods, potential toxicity, possible antibiotic resistance from GM crops, potential
allergenicity and carcinogenicity from consuming GM food,
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 وكانت النتيجة أهنا درت حليبا،بقرة مستنسخة

:حليب بشري من بقر مستنسخ

300

دتكن علماء صينيوف من إدخاؿ جينات بشرية على
.ػلمل الصفات الغذائية حلليب األـ

ويعتقد العلماء ادلشرفوف على ادلشروع أف احلليب الذي تنتجو البقرات ادلعدلة وراثيا سوؼ يكوف بديال
 من، بدؿ حليب األطفاؿ ادلصنع الذي يتهم غالبا بأنو بديل ال يضاىي حليب األـ الطبيعي،مقبوال حلليب األـ
.ناحية العناصر الغذائية اليت تقوي جهاز ادلناعة للطفل وحتفز النمو
 خاصة أف ادلشروع ػلظى بدعم العديد من شركات،ويأمل العلماء أف غلد احلليب اجلديد طريقو إىل األسواؽ
)1(

.التقنية األحيائية الكربى
انتقادات عنيفة

____________________
University of Okara1

.) ـ (مكة ادلكرمة2011/4/3  ادلوافق-  ىػ1432/4/22  األحد، نت. اجلزيرة: جريدة:أنظر
http://www.aljazeera.net/news/presstour/2011/4/3/مستنسخ-بقر-من-بشري-حليب
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لكن ادلشروع مل يسلم من انتقادات عنيفة من جهات ترفض األطعمة ادلعدلة وراثيا مجلة وتفصيال واليت
تساءلت عن مدى سالمة احلليب ادلنتج من بقرات معدلة وراثيا ،بينما أثار ادلشروع ثائرة مجاعات حقوؽ احليواف
والصحة احليوانية ،الذين تساءلوا عن انعكاس التعديل الوراثي على صحة قطعاف ادلاشية اليت جترى فيها تلك
التجارب.
وأكد رئيس باحثي ادلشروع الربوفيسور أف حليب البقرات ادلعدلة وراثيا آمن مثلو مثل احلليب ادلنتج من بقر
عادي ،ولكنو قاؿ إف وضع احلليب ادلعدؿ وراثيا على موائد الناس قد يستغرؽ  10سنوات أو أكثر من البحث.
يذكر أف الصُت تقود يف الوقت احلاضر رلاؿ األحباث يف األطعمة ادلعدلة وراثيا ،ولكن القواعد اليت حتكم
تلك األحباث ليست بصرامة مثيالهتا يف أوروبا.
فريق العلماء الذي قاـ بتعديل البقرات وراثيا ينتمي إىل جامعة الصُت الزراعية ،حيث أقيم معرض للمنتجات الزراعية
واحليوانية شاركوا فيو مبشروعهم .وقالوا إهنم دتكنوا من إنتاج حليب ػلتوي دمسا أكثر بنسبة  ،%20كما دتكنوا من
تغيَت نسب ادلواد الصلبة ،شلا جعل احلليب ادلعدؿ وراثيا أقرب إىل تركيبة احلليب البشري ،وػلتوي على نفس العناصر
()2
اليت تسهم يف تقوية جهاز ادلناعة.
إنتاج تجاري
ويف حد يث لصحيفة دايلي تلغراؼ الربيطانية قاؿ الربوفيسور يل إف "حليب األـ ادلعدؿ" يقدـ "زلتوى غذائيا أعلى
كثَتا" .وأضاؼ الربوفيسور يل أهنم دتكنوا من إنتاج  300بقرة معدلة وراثيا ،وأهنم سيحتاجوف إىل أعداد أكرب ألغراض
اإلنتاج التجاري.
وتقوؿ الصحيفة إف األغذية ادلعدلة وراثيا عموما قد أصبحت مثَتة للجدؿ بشكل كبَت يف بريطانيا ،وال ميكن بيعها
يف البالد أو يف أوروبا إال بعد أف دتر بسلسلة من الفحوص ادلكثفة .كما أف رد فعل ادلستهلكُت على ذلك النوع من
األغذية كاف سلبيا ،شلا حدا بكثَت من سلازف ادلواد الغذائية يف أوروبا إىل االبتعاد عن مصادر األغذية ادلعدلة وراثيا.

2

أنظر :ادلصدر السابق.
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يقوؿ معارضو التعديل الوراثي إف تغيَت الصفات الوراثية لبعض النباتات واحليوانات ال يقف عند حدود األصناؼ اليت
جترى عليها تلك التعديالت ،بل تتعداىا إىل البيئة عموما وصوال إىل األعشاب البحرية .كما يبدي ادلعارضوف شكوكا
قوية حوؿ سالمة األغذية ادلنتجة من مصادر معدلة وراثيا.
من جهتهم يؤكد العلماء سالمة األغذية ادلنتجة من مصادر معدلة وراثيا ،وحجتهم يف ذلك أف ادلستهلكُت يف
()3
الواليات ادلتحدة يأكلوف من ىذه األطعمة منذ عقود.
صعوبات االستنساخ
وبالعودة إىل ادلشروع الصيٍت ،يذكر أف من بُت  42بقرة ولدت ضمن أعماؿ ادلشروع
بينما ماتت  10بقرات بعد الوالدة مباشرة وست منهم ماتت قبل بلوغ الشهر السادس.
ويقر العلماء بأف توليد حيوانات مستنسخة غالبا يؤدي إىل مشاكل وأف عملية االستنساخ تؤثر سلبا على ظلو األجنة
22

وادلواليد ،كما أقروا بأف السبب ال يزاؿ رلهوال ذلم.

فقط استطاعت العيش،

()4

االستنساخ:)Cloning( :
لفظ االستنساخ لفظ عريب قدمي ،يستعمل ليدؿ على معانيو اللغوية والوضعية ادلقررة يف اللساف العريب.
ويستخدـ أحيانا ليفيد بعض ادلعاين االصطالحية والعرفية اليت تعارفت عليها بعض األقواـ واجلماعات والفئات ،غَت
أنو يف العصر احلايل أصبح يطلق ،وفضال عما ذكر ليدؿ على أمر علمي طيب بيولوجي مستحدث مل يكن لو سابق
وجود من حيث حقيقتو وجوىره ،وإظلا كاف لو خيط رقيق ورابط ما من ناحية الداللة لكلمة االستنساخ.
وقاؿ ابن ادلنظور :نسخ :نسخ الشيء ينسخو نسخا وانتسخو واستنسخو :اكتتبو عن معارضو .التهذيب:
النسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا حبرؼ ،واألصل نسخة ،وادلكتوب عنو نسخة ألنو قاـ مقامو ،والكاتب ناسخ
ومنتسخ .واالستنساخ :كتب كتاب من كتاب ،ويف التنزيل{ :إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} ،أي نستنسخ ما
تكتب احلفظة ; فيثبت عند اهلل ،ويف التهذيب :أي نأمر بنسخو وإثباتو .والنسخ :إبطاؿ الشيء وإقامة آخر مقامو،

ويف التنزيل{ :ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} ،واآلية الثانية ناسخة واألوىل منسوخة .وقرأ
عبد اهلل بن عامر :ما ننسخ ،بضم النوف ،يعٍت ما ننسخ من آية ،والقراءة ىي األوىل .ابن األعرايب :النسخ تبديل
الشيء من الشيء وىو غَته ،ونسخ اآلية باآلية :إزالة مثل حكمها .والنسخ :نقل الشيء من مكاف إىل مكاف وىو
3
4

أنظر :ادلصدر السابق.
أنظر :ادلصدر السابق.
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ىو ،قاؿ أبو عمرو :حضرت أبا العباس يوما فجاء رجل معو كتاب الصالة يف سطر حر والسطر اآلخر بياض ،فقاؿ
لثعلب :إذا حولت ىذا الكتاب إىل اجلانب اآلخر أيهما كتاب الصالة؟ فقاؿ ثعلب :كالعلا مجيعا كتاب الصالة،
ال ىذا أوىل بو من ىذا وال ىذا أوىل بو من ىذا .الفراء وأبو سعيد :مسخو اهلل قردا ونسخو قردا مبعٌت واحد .ونسخ
الشيء بالشيء ينسخو وانتسخو :أزالو بو وأدالو ،والشيء ينسخ الشيء نسخا أي يزيلو ويكوف مكانو .الليث :النسخ
أف تزايل أمرا كاف من قبل يعمل بو مث تنسخو حبادث غَته .الفراء :النسخ أف تعمل باآلية مث تنزؿ آية أخرى فتعمل
هبا وتًتؾ األوىل .واألشياء تناسخ :تداوؿ فيكوف بعضها مكاف بعض كالدوؿ وادللك ،ويف احلديث :مل تكن نبوة إال
تناسخت أي حتولت من حاؿ إىل حاؿ ،يعٍت أمر األمة وتغاير أحواذلا .والعرب تقوؿ :نسخت الشمس الظل
وانتسختو أزالتو ،وادلعٌت أذىبت الظل وحلت زللو ،قاؿ العجاج:
إذا األعادي حسبونا ،طلنخوا باحلدر والقبض الذي ال ينسخ
أي ال ػلوؿ .ونسخت الريح آثار الديار :غَتهتا .والنسخة ،بالضم :أصل ادلنتسخ منو .والتناسخ يف الفرائض
()5

وادلَتاث :أف دتوت ورثة بعد ورثة وأصل ادلَتاث قائم مل يقسم ،وكذلك تناسخ األزمنة والقرف بعد القرف.
اللحوـ ادلستنسخة تنتج من حيوانات حية ،وىي نسخ طبق األصل من حيوانات أخرى ،وال غلب خلطها مع
اللحوـ الناجتة من خاليا عضلية ،واليت تنمو يف وسائط غذائية ،كما ال غلب خلطها مع اللحوـ ادلعدلة وراثياً.
فاالستنساخ يعٍت إنتاج تؤاـ حليواف ما بطريقة اصطناعية ،ويكوف ذلذا احليواف ادلستنسخ نفس اخلريطة اجلينية للحيواف
األصلي.
ويتم االستنساخ عن طريق نقل نواة احليواف ادلانح داخل بويضة منزوعة النواة من األنثى ،ويزرع ىذا البيض
باعتباره اجلنُت لدى أـ ماضلة .وال ػلصل ادلرء على حلوـ احليوانات ادلستنسخة يف السوبرماركت ،فهي مكلفة للغاية،

لكن ما حتصل عليو ىي حلوـ نسل احليوانات ادلستنسخة.
ووفقاً لألحباث احلالية ،فإف ىذه اللحوـ مطابقة دتاماً للحوـ التقليدية ،وبالنسبة للمستهلك فال توجد أي
سلاطر معروفة .لكن كريستوؼ تُت ،من معهد تست بويتك ادلستقل لألحباث احليوية ػلذر من أننا “نعرؼ القليل
عن اللحوـ ادلستنسخة” ويدعو إىل انتظار نتائج جديدة لألحباث قبل البدء يف أكل ىذه اللحوـ.

()6

ما هي اللحوم المستنسخة؟
5
6

ابن ادلنظور« ،لساف العرب» جزء رقم " ٤١حرف النون"
يوىاف فوف مَت باخ ،االستنساخ ,اللحوم المستنسخة ,اللحوم المعدلة وراثيا ,التغذية ,الصحة
a-18703033منتجات-احليوانات-ادلستنسخة-خطر-على-صحة-اإلنسافhttp://www.dw.com/ar//
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احليواف ادلستنسخ ىو نسخة جينية مطابقة حليواف آخر .ويتم ختليق اجلنُت معمليا ويقضي مراحل ظلوه داخل
رحم أـ بديلة .عرؼ االستنساخ على نطاؽ واسع عاـ  6991عندما دتكن رلموعة من العلماء يف اسكتلندا
()7
)(Scotlandمن استنساخ شاة أطلقوا عليها "دوللي" بوضع خلية من ضرع شاة يف بويضة نعجة مفرغة من نواهتا.
لماذا تستنسخ الحيوانات؟
إف استنساخ ادلاشية يصب يف مصلحة القائمُت على تربيتها وكذلك شلثلي الصناعات الغذائية ،ألهنا تنتج
نسخا من احليوانات تتمتع مبزايا خاصة .يستطيع ادلزارعوف استنساخ أفضل ثَتاهنم ،حبيث تنجب احليوانات
ادلستنسخة أعدادا كبَتة حتمل نفس الصفات .كما ميكن استنساخ احليوانات اليت تدر كميات كبَتة من األلباف بسعر
أرخص ،وبإمكاف تقنية االستنساخ أيضا تقليل التكاليف الزراعية .مىت تصل حلوـ حيواف مستنسخ على مائدة
() 8
ادلستهلك؟ بشكل عاـ ،ال ػلدث ذلك مطلقا ،ذلك أف عملية االستنساخ مكلفة للغاية.
وقت الحصاد :كيف يتم صناعة االستنساخ في الحيوانات تماما؟
أقاـ "زو زياوشوف" رئيس ادلوقع الصيٍت "بويااليف" ادلعروؼ ببنك اجلينات أوؿ معمل عمالؽ يف مدينة
“تياصلُت” مشاؿ شرؽ الصُت القادر على إنتاج  611ألف جنُت مستنسخ من احليوانات سنويا .وذلك هبدؼ تقدمي
كميات كبَتة للمستهلك الصيٍت من حلوـ البقر ادلستنسخة واليت سوؼ تتعدى قدرتو على اإلنتاج إىل مليوف جنُت.
ويشارؾ "زو ياوشوف" يف ىذا ادلعمل العمالؽ معمالف من اجلامعة الصينية والرائد العادلي الكوري “سواـ
بيوتيك” ادلتخصص يف االستنساخ التجاري للكالب.
ومن ادلعروؼ أف استنساخ البقر مسموح بو يف الواليات ادلتحدة األمريكية لتحسُت نوعية ساللة البقر ولكنو
غَت مسموح بو يف أوروبا ألغراض جتارية ،أما بالنسبة للصُت فال يوجد أية موانع بل إف السلطات تريد أف تدخل
الصُت يف منافسة إلنتاج أفضل أنواع اللحوـ البقري لتليب احتياجات ادلواطنُت وسوؼ يعطي وزير الزراعة الصيٍت
موافقتو على عملية االستنساخ.
وقد بلغت قيمة استثمار ادلعمل اجلديد  01مليوف يورو يف رلاؿ احليوانات الداجنة من خيوؿ السباؽ
والكالب البوليسية علما بأف استنساخ الكالب أكثر تكلفة من احليوانات األخرى وىي سلصصة لألثرياء يف أضلاء
العامل مقابل  611ألف دوالر للكلب الواحد.

7
8

صلالء شوقي ،اللحوم المستنسخة ..لألغنياء فقط ،مجلة :وكالة هيرمس برس ٠٢٤٢مhttp://harmees.com/aboutus ،
صلالء شوقي ،اللحوم المستنسخة ..لألغنياء فقط ،مجلة :وكالة هيرمس برس ٠٢٤٢مhttp://harmees.com/aboutus ،
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وقد مت استنساخ حىت اآلف  551كلبا وكاف أوؿ كلب قد استنسخ يف  5115قبل الفضيحة اليت اندلعت بسبب
األخطاء اليت وقعت يف اخلاليا اجلذعية وقد اهتم الربوفسور “ىيونج” يف اجلامعة الوطنية يف سوؿ وحكم عليو
()9
بالسجن دلدة  1شهور ورد جزءا من ادلساعدات ادلالية اليت حصل عليها.
خطوات عملية االستنساخ:
 أخذ خلية جسمية Somatic cellبالغة متخصصة ووضعها يف أطباؽ زجاجية ومعاملة ىذه اخلاليا مبعامالت
خاصة لتصبح أنويتها صاحلة لتوجيو عملية التكوين اجلنيٍت.
 اخذ خلية بويضة  ovumونزع نواهتا احلاملة للصفات الوراثية.
 استخداـ الشحنات الكهربائية إلدماج اخللية اجلسمية مع البويضة مبثابة عملية االخصاب

fertilization

فيتكوف نتيجة لذلك بويضة سلصبة.

 زرع البويضة ادلخصبة يف قناة البيض  oviductدلدة ستة أياـ ألجل حصوؿ عملية التفلج (االنقساـ اخللوي
التضاعفي) ،وىي مدة كافية ليصل فيها اجلنُت اىل طور التويتة أو طور البالستوال.

 نقل األجنة وغرسها يف أرحاـ حيوانات ألمهات بديلة حيث تستكمل ىذه األجنة ظلوىا إىل أف ػلُت موعد
والدهتا.

()10

فوائد االستنساخ


زيادة أعداد احليوانات ادلهددة باالنقراض.



امكانية استنساخ حيوانات معدلة جينياً قد تفيد االنساف.
امكانية االستفادة من االستنساخ يف عمليات نقل االعضاء.
()11
وأخَتاً لكل تطور وتكنولوجيا زلاسن وأيضاً مساوئ.




9
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