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التقانات احليوية احليوانية

االعتبارات األخالقية واملخاطر احملتملة
لتطبيقات التقنية احليوية
مقدمة:
استخدم المصريون القدماء التقنية الحيوية في صناعة الخبز والجبن منذ أكثر من ستة آالف عاام
التقنيااة الحيويااة الحديثااة نتيجااة التقاادم الكبياار الااذ حااد

ونش ا

الحقيقة مجموعة من التقانا

فااي فاارو العلاام المختلفااة وهااي فااي

المختلفة تشمل الهندسة الوارثية ،ورسم الخريطة الجينية ،ونقال الجيناا ،

التخمر  ،واالستنساخ الحيوانى.
ا
وزارعة األنسجة ،و
يتميز التعديل الجينى (التحوير)  genetic modificationباستخدام التقنية الحيوية الحديثة بعدد
من الخصائص الفريدة هي:
 -0التخصص والدقة:
يمكن اختيار الصفة المطلوبة وتجنب الصفا

غير المرغوبة بمنتهى الدقة من بين آالف الصفا .

 -8السرعة:
يمكن تثبي

الصفة المرغوبة فى جيل واحد بينما في طرق التربية التقليدية فيتطلب األمر عدة أجيال

تستغرق سنوا .
 -3كسر الحواجز بين األنواع:
تعتمد طرائق التربية التقليدية على التكاثر الجنسي بينما تقنية التعديل الوراثي فيمكنها نقل جينا
نباتا

إلى نباتا

أخرى ال تتوافق معها جنسيا بل من حش ار أو حيوانا

وبالتالي يمكن استنباط أنوا تحمل صفا

من

أو جراثيم إلى النباتا ،

فريدة لم توجد في الطبيعة من قبل.

يتضا ا مما ااا س اابق أن علااام التقني ااة الحيويا ااة س اايوفر للع ااالم الجدي ااد العدي ااد م اان الم ا اواد والخا اادما
كتشااخيص األم ا ار
المركبا

الخبيثااة والوراثيااة وعالجهااا ،وحاال مشاااكل العقاام عنااد اإلنسااان ،وانتااا العديااد ماان

الحيوية المهمة كالمضادا

الحيوية والهرمونا

واللقاحا  ،وتطوير العقاقير الطبية واختباار

آثاره ااا وم اادى مناس اابتها للع ااال  ،وتحس ااين اإلنت ااا الحيا اواني والنب اااتي كتحس ااين ق اادرة الحيوان ااا
االساتفادة مان العناصاار الغذائياة وزياادة قاادرة الحيواناا
الحيوانا

علاى مقاومااة المار

على الت قلم مع الظروف البيئية والكشف عن الملوثا

عل ااى

باإلضاافة إلااى زياادة قاادرة

البيئية.
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كاان هاادف تطااوير وانتااا النباتاا

والحيوانااا

المعدلااة وراثيااف المعلاان هاو تااوفير الغااذاء للبشاار لكاان

أن اإلنتاا العاالمي مان الغاذاء يكفاي لساد حاجاة
منظمة األغذية والزراعة ( )FAOتقول في تقرير لها ّ

الناس فالمشكلة ليس

مشكلة إنتا ولكن مشكلة توزيع حيا

أن البلادان المتقدماة الغنياة تضام % 02
ّ

عبر
من مجمو السكان في العالم ومع ذلك فإنها تستهلك حوالي  % 68من االستهالك العالمي ،وقد ّ
العلماء عن مخاوفهم من أمان التقنيا

الحيوياة فاي نقال الجيناا

مان كاائن إلاى آخار ،وأصاب األماان

ف ااي الهندس ااة الوراثي ااة حاليا ااف يخض ااع ف ااي جمي ااع البل اادان الص ااناعية للقا اوانين حيا ا
المنتجا

ي اانظم تص اانيع وبي ااع

المعدلة وراثيااف بمجموعاة مان األنظماة المعادة لخدماة أمان المساتهلك والبيئاة ،وظهار مصاطل

جديااد أطلااق عليااا اساام األخالقيااا

الحيويااة ( )Bioethicsعلااى اعتبااار أنااا علاام النجاااة والجساار إلااى

المستقبل وهو مفهوم يجمع بين األعراف واآلداب واألخالق.
 المخاطر المحتملة للتقنية الحيوية:
على الرغم من الفوائد المحتملة لتطبيقا
تتحول أبحا

التقنية الحيوية إال أنا قد يكون لها مخاطر محتملة ،فقاد
هاذا الطرياق ،ومان ثام تظهار الحاجاة

التقنياة الحيوياة إلاى أسالحة إذا اختاار الحكوماا

إلاى حظار متعادد األطاراف إلنتاا األسالحة البيولوجياة مثال جاراثيم  ،Bacillus anthracisوالحاجاة
إلااى التفتااي
المجاااال
الجينااا

لمراقبااة االمتثااال فهندسااة الجينااا

سااال ذو حاادين فكمااا أمكاان اسااتخدامها فااي العديااد ماان

المفياادة لإلنسااان يمكاان اسااتخدامها لتاادمير الحياااة علااى سااط هااذا الكوكااب ،إذ يااتم إدخااال
المرضااية فااي العديااد ماان الكائنااا

عاان طريااق الج اراثيم ويااور هااذا الجينااوم المرضااي الجديااد

لألجيااال الناتجااة عاان انقسااامها بعااد ذلااك يجاار تحمياال هااذ الجاراثيم فااي حااامال
خاصااة) حي ا
الكائنا

يااتم إطالقهااا فااي مجتمااع مااا لتخاار البكتيريااا وتتكاااثر وتغاازو جيناتهااا المرضااية أجسااام

الحية لتفتك بها وتحولها إلى المو وهذا ماا يسامى بحارب الجيناا

بطيء لمجتمع ما بالكامل ،وليس
فقااد شاامل

جرثوميااة (كبس اوال

البكتيريا فقط هي الكائنا

وهاذا يعناي إحادا

الحية المستخدمة في مثل هاذ التجاارب

التجااارب الحش ا ار بمختلااف أنواعهااا ورتبهااا والنباتااا

تطعيما بجيناا

ماو

خصوص ااف حبااوب القم ا الااذ ي ااتم

مرضاية محاددة وقاد يبارم بعضاها إلصاابة الجيناوم البشار فاي حالاة الحباوب المعادة

لالستخدام البشر  ،أو إنتا نباتا

قم يسم محتواها الجيني بإكثار اآلفا .
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يمكن أن يكون لتطبيقا

التقنية الحيوية الحديثة آثار جانبية غير متوقعة في الرعاية الصحية من

اللقاحااا

والتشخيصااا

تحتااو علااى جينااا

وحتااى العقاااقير والعااال بالجينااا
واساام المقاومااة للمضااادا

ألمع اااء اإلنس ااان والحيا اوان وللكائن ااا
مخاوف عديدة منها تقديم جينا

فاألغذيااة المعدلااة وراثي ااف المسااتخدمة تجاري ااف

الحيويااة وهناااك تخااوف ماان إمكانيااة نقاال هااذ الجينااا

الدقيق ااة الموج ااودة ب ااداخلها ،وم ااع األغذي ااة المعدل ااة وراثيا ااف هن اااك

جديدة يمكن أن تجعل الغذاء ساماف فمن غير المحتمل أن ياتم إدخاال

جين غريب إلى جينوم الحيوان ليزيد من سرعة نمو أو يحسن من إنتاجا دون ضرر ،وفي هذا الش ن
قال االسترالي كايفن وارد عاام  1999م" :عناد تحساين إنتاجياة حيواناا
فإنا البد أن يتبع ذلك تغيير في بع

المزرعاة بطريقاة نقال الجيناا

النظم الفيزيولوجية في الحيوان مما يؤثر في التوازن الدقيق فاي

البيئااة الداخليااة للجساام الااذ اسااتقر خااالل عقااود طويلااة ماان االنتخاااب والتحسااين ،ولااذلك فااإن جينااوم
الحيوان بوضعا الحالي يحتو على التوليفة المثلى من الجينا
الضرر بصحة الحيوان وحياتا" ،ولذلك فإن معادل الوفياا
المزرعااة علااى حااد س اواء حتااى الحيوانااا

جميااع حيوانااا

التاي يصاعب تغييرهاا أو تعاديلها دون

مرتفاع جاداف فاي األجناة المهندساة وراثيااف فاي
التااي تولااد حيااة تمااو أيض ااف فااي ساان مبكاار

نسبياف ،وعند نقل الجين الذ يشفر لهرمون النمو إلى هذ الحيوانا
نقل الجينا

تحد

تشاوها

التي تشفر لهرمون النمو في األغنام إلى أضرار صحية كبيرة أهمها مر

هناك مخاطر بيئية وصحية الستخدام التقنية الحيوية الحديثاة فاي النباتاا
(التلااو الجينااي) وهااو انتقااال الجينااا
الموجااودة فااي البيئااة المحيطااة فالنباتااا

واضاحة فقاد أدى
السكر .

أهمهاا التسارب الجيناي

الجدياادة ماان المحاصاايل المعدلااة وراثي ااف إلااى المحاصاايل العاديااة
المعدلااة يمكاان أن تخااتلط مااع السااالال

األخاارى ماان النباتااا

البريااة (الخلااط الخااارجي  ،)Outcrossingويااؤد ذلااك فااي النهايااة إلااى القضاااء علااى التنااو الحيااو .
حاول بع

الحد من قدرة النباتاا
الباحثين منع التسرب الجيني أو الخلط الخارجي باستخدام ّ

وراثي ااف علااى التكاااثر حي ا

يوجااد جينااا

وتستخدم في عدد من األغ ار

تساامى جينااا

المعدلاة

اإلنهاااء  Terminator Genesتساابب العقاام

منها:

 -1حماية حقوق مطور المحاصيل المعدلة وراثياف حي

ال يمكن إعادة زراعة البذور الناتجة مان هاذ

المحاصيل.
 -0عدم حصول الخلط الخارجي وما يعقبا من نشوء صفا

غير مرغوبة.

3

د .عبد الواحد الطحلي

التقانات احليوية احليوانية

لكاان واجااا هااذا األساالوب بع ا
يعطااي الفرصااة للشااركا

االعت ارضااا

أن الااتحكم فااي المقاادرة التناساالية للبااذور
علااى أساااس ّ

الكبي ارة أن تااتحكم فااي األس اواق ممااا يااؤثر بشااكل ساالبي علااى الم ازارعين فااي

البلدان النامية.
من المخاطر الصحية للنباتا

المعدلة وراثياف هو الخوف من إنتا هذ المحاصيل للسموم والماواد

المثي ارة للحساسااية ودخولهااا فااي السلساالة الغذائيااة لإلنسااان فااالتحوير الااوراثي للمحاصاايل قااد يااؤثر فااي
مجتمعا

بدرجة أكبر من غيرهاا ماثالف إذا حاد

تعاديل فاي محصاول األرز وأصاب يصايب مان ي كلاا

اإن الاادول التااي تعتمااد علااى األرز كغااذاء رئيسااي ستصاااب بالحساسااية أكثاار ماان تلااك التااي
بالحساسااية فا ّ
تعتمد على القم كغذاء رئيسي والعكس صحي .

عد أسلحة المستقبل ،وتشتد
تشتد المنافسة العالمية على امتالك أسرار تقنية التعديل الوراثي والتي تُ ّ
المنافسة الدولية للحصول على التراكيب الوراثياة المتميازة مان المصاادر النباتياة والحيوانياة القاادرة علاى
تحقي ااق التف ااوق االقتص اااد فق ااد أدركا ا

ال اادول المتقدم ااة ه ااذ الحقيق ااة واس ااتطاع

جم ااع الكثي اار م اان

المصادر الوراثية من أنحاء العالم مثالف أصادر الحكوماة اإليسالندية قانونااف يمناع بياع مخزونهاا الجيناي
أل جهة .هناك مجموعة من الضوابط المرتبطة بتجارة األغذية المعدلة وراثياف منها:
 -1يج ااب ت ااوفير المعلوم ااا

المتكامل ااة ع اان ن ااو التع ااديل ال ااوراثي ال ااذ ت ا ّام ف ااي الغ ااذاء أو المحص ااول

خصوصاف عند دخول الغذاء إلى الدول التي لديها ضعف في القد ار بمجال التعديل الوراثي.
 -0يجب وضع ملصقا

توض أن المنت معدل وراثياف حسب اتفاقية قرطاجنة للسالمة الحيوية.

 -3يجب طحان الباذور المعدلاة وراثيااف عناد دخولهاا إلاى أ بلاد وفاق االتفاقياا

العالمياة حتاى ال تلاو

الموارد الوراثية المحلية في حالة زراعتها في الحقل نفسا.
أن االسااتفادة ماان التقنيااة الحيويااة قااد يقااف أمامهااا بع ا
يمكاان القااول ّ

العوائااق ماان أبرزهااا التكلفااة

أن القياود التاي تفرضاها
العالية نسبياف لت سايس المخاابر والتجهيا از وقلاة التمويال للمشااريع البحثياة كماا ّ
الاادول مالكااة التقنيااة أمااام الاادول الناميااة (ألسااباب اقتصااادية وسياسااية) تااؤخر انتقااال التقنيااة إلااى الاادول

النامية.
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 االعتبارات األخالقية للتقنية الحيوية:
تتطلب التقنية الحيوية تقييم األخطار التي تنطو عليها بعناية فضالف عن الفوائد التي من المرج
الحصااول عليهااا ويجااب اتخاااذ مثاال هااذ الق ا ار ار فااي إطااار سياسااة تاادعم المصاالحة العامااة وتحميهااا،
وهناك جدل كبير حول مدى سالمة األغذية المعدلاة وراثيااف لاذلك فإنناا بحاجاة لمزياد مان الد ارساا
طر هذ المنتجا

قبال

إلى األسواق حتى بعد الطر فإن األمار يحتاا إلاى مزياد مان المتابعاة ألن بعا

الت ثي ار أو األضرار ال تظهر إال على المدى الطويل.
يجااب الحااذر ماان اسااتحدا

كائنااا

الساايطرة عليهااا وكااذلك انحسااار بعا

حيااة دقيقااة تهاادد صااحة اإلنسااان والحياوان والنبااا
السااالال

نتيجااة لتبنااي سااالال

أو يصااعب

معينااة ،ويجااب مطالبااة منظمااة

األغذي ا ااة والز ارع ا ااة ) (FAOومنظم ا ااة الص ا ااحة العالمي ا ااة ) (WHOبالتع ا اااون م ا ااع حكوم ا ااا
باالستمرار في تحديد المنافع المحتملة والمخااطر المتوقعاة المرتبطاة بتطبيقاا
الراميااة إلااى زيااادة إنتاجيااة النبااا

ال ا اادول

التقنياة الحيوياة الحديثاة

والحي اوان وكااذلك وضااع المعااايير والخطااوط التوجيهيااة أو التوصاايا

بش ن األغذية المشتقة من التقنياة الحيوياة ووضاع البياناا

علاى عباوا

األغذياة المشاتقة مان التقنياا

الحيويااة كااي يتساانى للمسااتهلكين اختيارهااا عاان علاام ،وقااد أضااح الحاجااة ماسااة إلااى وضااع تش اريعا
للسالمة األحيائية لضبط عملية نقل واستخدام التقانا

الحيوية والكائنا

المعدلة وراثياف وذلك من أجال

حماية الصحة والبيئة والتنو الحيو .
يلقى االستخدام الطبي للتقنية الحيوية والهندسة الوراثية في أغلب الدول موافقة ودعماف شعبياف بينماا
يواجاا إنتاا الحيوانااا

المعدلاة وراثيااف نقاداف شااعبياف واساعاف أمااا النباتاا

لدى الشعوب ،وتستخدم اإلنزيما

المعدلااة وراثيااف فتلقااى حماسااف قلاايالف

المعدلة وراثياف في تقانة الغذاء بدون اعت ار

شعبي كبير.

يوض الجدول التالي الجوانب األخالقية للتقنية الحيوية (جدول :)12
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الجدول  -01الجوانب األخالقية والجدلية في البحوث الوراثية
الموضوع

تقدم التقنية

الرقابة أو التوجه

استنساخ اإلنسان

أصبح ممكناً استنساخ الحيوانات

غير مسموح

استخدام الخاليا الجذعية الجنينية

خبرة تنمو

مسموح لكن برقابة

التلقيح االصطناعي وتحديد الجنس
واألمهات البديالت

التلقيح االصطناعي مسموح أما
تقنية متقدمة في الحيوانات

فممنوعة
نشأت طرائق الفحص على مستوى

التشخيص قبل الوالدة

تحيد الجنس واألمهات البديالت

الخلية أما التشخيص المعتمد على
 DNAفقد نشأت بشكل جزئي

التشخيص مسموح لكن اإلجهاض
مسموح بعد الداللة الطبية
موضوع نقاش في حالة توقع وجود

ممكنة في حالة المرض وحيد
تحديد المخاطر واألمراض الوراثية

الموروث
كالسكري والسرطان

خلل بمورثة واحدة ،واذا كان
التشخيص مقبوالً لمداواة األمراض
العضال فمن المطلوب حماية
البيانات تجاه أصحاب العمل
وشركات التأمين.

إنقاص جين محدد لدى الحيوانات
من أجل األبحاث

نشأت بشكل واسع

إنتاج األغذية واألدوية الحيوية
باستخدام الحيوانات والنباتات

مقبولة عموماً لكن تلقى معارضة
من مجموعات حماية الحيوان.
تجري مناقشتها في ظل حماية

نشأت تقنيات عديدة

المعدلة وراثياً

المستهلك وحماية الحيوان والتبعات
على البيئة.

األحياء الدقيقة أو الخطوط الخلوية
إلنتاج المستحضرات الدوائية

نشأت

مقبولة بشكل واسع.

الحيوية

انتهت احملاضرة
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