
  ھندسة الجینات 
   زم محمد عباسال/ االستاذ المساعد الدكتور 

 -------------------------------------------------------------------------------  
  ھندسة الجینات تنذر بالمفاجآت وستقفز باإلنجازات فوق التوقعات

انطالقا من أھمیة أن یتعرف القارئ الكریم على ما یجري في الوقت الحاضر من تجارب علمیة في مختبرات الدول المتقدمة 
مستوى التوقعات في المستقبل القریب وفي كافة األلعاب  علمیا تنذر بالمفاجآت وبإنجازات ریاضیة خارقة بل خرافیة وفوق

والعلماء ) ھندسة الجینات ( الریاضیة ، ھذا ما أكدتھ التجارب العلمیة التي قام بھا العلماء في علم الھندسة الوراثیة 
دأت تطبیقاتھا والتي أجروھا على الفئران والجرذان والقردة ثم ب) علم دراسة العضالت(المتخصصین في الكینسیولوجي 

بالمعالجة الجینیة على اإلنسان ، وقد أثبتت التجارب على الفئران والجرذان والقردة التي تم تنشیطھا جینیا إنھا حققت قدرات 
 . التدریب الریاضي بأضعاف والسرعة والقدرة على التحمل تفوق ما یحققھ القوة بدنیة فائقة في تضخم العضالت وفي أنتاج

ویقول العالم بیتر المتخصص بعلم الحركة في جامعة رایس في ھیوستن أن ھذه التقنیة ربما ستحل محل التدریبات الریاضیة 
ألنھا تحول الشخص الغیر ریاضي إلى ریاضي فأن أي شخص ممكن أن یطور قدراتھ البدنیة بطرق الھندسة الوراثیة بنسبة 

أو أكثر وذلك باالعتماد على نفس اآللیة التي استخدمت على العضالت السریعة للفئران والجرذان وبذلك %  200أو % 100
الحیواني وذلك بحقن المادة الجینیة  DNAیتحول الشخص العادي إلى عداء سوبر عن طریق توظیف الحامض النووي
ستنتاجات العلمیة یثیر فینا العدید من األسئلة الحیوانیة إلى شخص عادي لیتحول إلى ریاضي سریع وقوي جدا ، وھذا اال

ً وعالنیة في المختبرات العلمیة للدول  تحتاج إلى إجابات ال یعرفھا وال یقرر مدى فوائدھا وخطورتھا إال العاملین علیھا سرا
سا على عقب بعد المتقدمة ولكنھم في النھایة ینبئون بإنجازات ریاضیة غیر مسبوقة وستقلب طاولة اإلنجازات العالمیة رأ

 : تحویل ھذه التقنیات في المستقبل القریب على الریاضیین ولكن من حقنا أن نسأل ونستفسر ونقلق
ھل سنقول في السنوات القلیلة القادمة ال للتدریبات نعم للجینات كونھا تحقق ما نرید بأقل جھد وبأقصر وقت وبانجاز فذ · •

 .  عن التدریبات الریاضیةوھل ھذا یعني سیكون التنشیط الجیني بدیال. 
 . ھل المعالجات الجینیة سوف تلغي العالقة بین التدریب الریاضي وتضخم العضالت· •
 . ھل ستنقلب نظریة الریاضي یولد ثم یصنع· •
• · ً  . ھل سیظھر في المستقبل القریب مصطلح الریاضیون المحولون جینیا
لمبیة یشارك فیھا ریاضیین محوریین جینیا ال یمكن كشف ھذه ھل سیشھد العالم في السنوات القلیلة القادمة دورات أو· •

 . التحویرات كونھا أصبحت جزءا من تركیبة العضالت
 . كیف یتم نقل الجینات إلى داخل عضالت الریاضي· •
 . بالتنشیط الجینيWADAماھو رأي الوكالة الدولیة للكشف عن المنشطات· •
ً على ھل ستغیر ثورة الجینات طبیعة المفاھیم الریا· • ضیة العالمیة وقیمھا النبیلة أم ستبقى المعالجات الجینیة حصرا

 . المرضى
وما ھو رأي علماء الدین في . ھل أن تغییر جینات البشر یتوافق مع القیم األخالقیة واالجتماعیة الحالیة والمستقبلیة · •

 . تغییر خلق هللا ، وھل تحسین القدرات البدنیة لإلنسان مخالف للشرع
لو أثبتت التجارب العلمیة على البشر أن التنشیط الجیني أمن وال ینتج عنة أعراض سلبیة تؤثر على صحة الفرد ماذا · •

وإذا كان ھذا االستنتاج صحیح ھل سینتقل تنظیم الدورات الریاضیة والبطوالت إلى مستوى جدید من التنظیم . والمجتمع
فات ذوي االحتیاجات الخاصة حسب إعاقاتھم وكما ھو الحال في یعتمد أساسا على تصنیف الالعبین جینیا كما ھي تصنی

 . تصنیف الالعبین حسب أوزانھم في المصارعة والمالكمة وبناء األجسام وغیرھا من التصنیفات الریاضیة
ع ھل سینتقل الصراع بین العلماء واألطباء والصیادلة والوكالة الدولیة لمكافحة المنشطات إلى مستوى جدید من الصرا· •

العلمي یتطلب إمكانیات علمیة جدیدة ترھق الوكالة بسبب صعوبة التعرف والكشف عن الجینات الجدیدة بعد اندماجھا في 
 . األنسجة العضلیة وتصبح جزءا من تركیبتھا النسیجیة

 . ما ھي ردود فعل الدول التي ال تملك مثل ھكذا تقنیات جینیة متطورة· •
ً جدیدة للنشیط الجیني بدال من المواد المنشطة المحظورة ویمكن أن تكون ھل سیشھد العالم في المستقبل · • القریب سوقا

 . ھذه التقنیة في متناول الریاضیین وغیر الریاضیین الراغبین بذلك
ثلھا التربویة في األلعاب المختلفة وأن  كل ھذه األسئلة وغیرھا ستحدد مستقبل الریاضة العالمیة وإنجازاتھا ومفاھیمھا ومُ
تطبیقاتھا الفعلیة على الریاضیین ھي رھن ما تفرزه المختبرات من نتائج في المستقبل القریب ، وسنتناول في ھذه المقالة ما 
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ھي الجینات وما ھو التنشیط الجیني ، وفوائده في عالج المرضى ، ونتائج التجارب المختبریة التي قام بھا العلماء ومدى 
الریاضیین الراغبین في تغییر جیناتھم أو تنشیطھا أو استبدالھا بجینات أخرى لھا القدرة على إمكانیة تطبیق ھذه التجارب على 
وما ھي اآللیة العلمیة . السرعة والقدرة على التحمل بحیث تجعلھ ریاضي من نوع فرید القوة زیادة التضخم العضلي أو زیادة

 . ت إلى الریاضیین في المستقبل القریب وما ھو رأي كاتب المقال بھذه بالتحویرات الجینیةلنقل ھذه الجینا
 ( الشفرة الجینیة( ما ھي الجینات·

تُعرف الجینات بأنھا مجموعة من األحماض األمینیة تتركب وتتكامل بعضھا مع البعض في داخل نواة الخلیة في الحمض 
ألف جین ، ویختلف البشر فیما بینھم بما تحملھ الشفرة الجینیة  100إلى  50وح من ، وعددھا في اإلنسان یترا DNAالنووي

لكل واحد منھم والتي تسمى ألبصمھ الوراثیة وھذه البصمة ال تتشابھ بین البشر إال عند التوائم المتطابقة ویمكن تحدید ھذه 
 . اء الفمالبصمة ومعرفة محتویاتھا عن طریق عینة من الدم أو المني أو خالیا غش

 العلماء اكتشفوا أسرار خریطة ألجین البشري·
ً بعد جھود استمرت سنوات عدیدة من فك شفرة خریطة ألجین البشري وعرفوا كم ھائل من  لقد استطاع العلماء مؤخرا

، ومنذ  جین لھ عالقة وثیقة باألداء الریاضي 90المعلومات عن الجینات وعن تركیبة الجسم البشري ومنھا معرفة أكثر من 
ذلك الحین بداء العلماء یفكرون بكیفیة توظیف ھذه المعلومات لتحسین قدرات اإلنسان البدنیة مبتدئین بالمعالجة الجینیة وھي 
تعني تغییر الجینات التي فیھا عیب وراثي بجینات مصنعة تقوم بإنتاج بروتینات أو مواد تحد من انتشار المرض أو تخفیف 

أو زیادة القدرة البدنیة ، وبدأت التجارب العلمیة على الحیوانات حیث تم استبدال جیناتھا الغیر سلیمة  األلم وتعمل على الشفاء
أو التي یوجد فیھا عیب وراثي بجینات سلیمة أفضل منھا وحدثت استجابات واضحة في الحیوانات نتیجة استخدام ھذه التقنیة ، 

لب على العدید من األمراض الخطیرة عن طریق إصالح الخلل في ثم تطورت تقنیات العالج الجیني واستطاعت أن تتغ
واستبدالھ جینات سلیمة أو ) المعطوب(الجینات أو تعدیلھا أو رفع مستوى نشاط ألجین أو استئصال ألجین المسبب للمرض 

تجارب على حقن جینات غیر موجودة أصال في خالیا معینة مستھدفة ، وانتقلت ھذه التجارب على البشر وأجریت عدة 
المرضى ممن یشكون من عیوب وراثیة مختلفة ومنھا مرض الضمور العضلي الوراثي أو الضمور العضلي الذي یحث عند 

 .كبار السن أو نقص في إحدى اإلنزیمات وبعد المعالجة الجینیة تحسنت حالتھم الصحیة
 لماذا یتفوق الریاضیین على غیرھم من المنافسین·

دت الدراسات في بیولوجیا الخلیة على فھم األسباب التي تجعل الریاضیین یتفوقون على أقارنھم في المجال الریاضي ساع
 ً فمثال لماذا یتفوق العداء الجامایكي بولت على أقرانھ من العدائین العالمیین في المسافات القصیرة رغم أنھم یتدربون معا

 . یبیة والنفسیة ھي متقاربة بین عدائي النخبة العالمیةولسنوات طویلة مع األخذ بنظر االعتبار إن التكیفات التدر
أثبتت التجارب المیدانیة أن أحد أھم العوامل الحاسمة في الفوز في مثل تلك المسابقات ھو تركیبة ونوع األلیاف العضلیة عند 

یعة التقلص واالنبساط وھي العدائین حیث یمتلك العداء بولت في عضالتھ نسبة عالیة من أنواع األلیاف العضلیة البیضاء سر
بذلك قادرة على تولید سرعة وقوة أعلى من األلیاف العضلیة البیضاء لدى عضالت إقرانھ من العدائینوبالتالي یكون أسرع 

  . منھم
 ماذا ستفعل ھندسة الجینات باإلنجازات·

ة عن تحسن القدرات البدنیة للریاضیین والتي لكن وبعد أن فك العلماء شفرة الجینات الوراثیة لإلنسان وعرفوا الجینات المسئول
تتعلق بتطویر السرعة والقوة وقدرة التحمل وزیادة التضخم العضلي وتحسین قدرة الدورة الدمویة فأن استخدام ھذه التقنیات 

بیضاء السریعة الجینیة الجدیدة ستساھم بشكل كبیر في تغییر تركیبة العضالت وأحدى ھذه التقنیات ھو تغییر أنواع األلیاف ال
من نوع إلى آخر أسرع منة وجعلھا أكثر قوة وسرعة وأعلى من قدرة وتركیبة األلیاف العضلیة للعداء الفذ بولت ، وبھذه 
التقنیة ستصبح اإلنجازات لیس مرھونة بقدرة الریاضیین الطبیعیة وما یملكون من امتیازا وراثیا في جیناتھم تجلھم متفوقین 

ھم بل ستصبح اإلنجازات مرھونة بالجینات المصنعة التي تم حقنھا في داخل أنسجة الخالیا العضلیة على أقرانھم في لعبت
المستھدفة والمراد تغیرھا أو تنشیطھا ، وانطالقا من ھذا المبدأ یخشى بعض العلماء من استخدام ھذه التقنیة على الریاضیین 

كونھا ال تسیر في مجرى الدم وال تظھر في اإلدرار ، وھو ما باستبدال جیناتھم بجینات مصنعة أفضل منھا یصعب كشفھا 
فما ھي فرصة الریاضیین . یمھد الطریق إلى دخول عصر جدید من اإلنجازات الریاضیة الخارقة لریاضیین محورین جینیا

 . االعتیادیین في التنافس والفوز مقارنا بالریاضیین المحورین جینیا وھل ستصبح المنافسة عادلة
صنعة للریاضیین لتغییر تركیبة العضالتكیف ·  سیتم نقل الجینات المُ
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بعد إن تمكن العلماء من تصنیع نسخ من الجینات البشریة لھا القدرة على إنتاج كمیات كبیرة من بروتینات نوعیة تحفز النمو 
والسرعة والقدرة على التحمل لكي تكون بدیال عن الجینات الموروثة ، فأن تطبیقاتھا  القوة العضلي في عضلة محددة وتكسبھا

 : على الریاضیین باتت وشیكة ووفقا لآللیة التالیة
لقد أثبت العلماء أن أفضل طریقة لنقل الجینات المصنعة إلى داخل الخالیا المستھدفة تكون بواسطة الفایروس حیث تم اختیار 

لصغر، ثم قام العلماء أوال بإزالة أي جینة یحملھا الفایروس یمكن أن تؤذي الخلیة وتسبب لھا المرض أو فایروس غایة في ا
تزید من عددھا باالستنساخ ، ومن ثم حقن الجینات الجدیدة المراد توصیلھا إلى داخل الخلیة العضلیة في داخل الفیروسات 

ضیف بسبب إن ھذه الفیروسات ماھرة في تسرب الجینات إلى د اخل الخالیا العضلیة حیث تحتال الفیروسات على الكائن المُ
ویقوم الفایروس بتدخیل الجینة بشكل غیر مرئي إلى داخل الخلیة وما إن تدخل إلى نواة الخلیة ) الخلیة العضلیة( وھي 

بھا ، ویمثل العلماء دور ھذه العضلیة المستھدفة حتى تستولي على ماكینتھا الخلویة لتكرر جیناتھا وتنتج بروتیناتھا الخاصة 
الفیروسات بدور حصان طروادة ، وعندما تمتص األلیاف العضلیة الجینات المصنعة والتي تكون عادة شأنھا شأن الجینات 

وقد قام العلماء بتجربة ھذه . العادیة تضعھا إلى جیناتھا وتندمج معھا وتصبح جزأ منھا ویصبح من الصعب التعرف علیھا 
 - : بتت نجاحھا في تحقیق الھدف ومن ھذه التجاربالتقنیة وأث

 إلى الخلیة العضلیة لزیادة التضخم العضلي والقوة والسرعةIGF-1إدخال جین عامل النمو·
لتغییر IGF-1قام علماء من جامعة بنسلفانیا بالتعاون مع زمالئھم من جامعة ھارفارد بدراسة إمكانیة استعمال عامل النمو

في الخلیة ، وقد تم تجربة ھذه التقنیة بتحمیل الفایروس جینة مصنعة IGF-1ال بروتین عامل النمووظیفة العضالت بإدخ
 : في العضالت الھیكلیة للفئران الفتیة وبعد فترة كانت النتائجAAV-IGF-1وتم حقن التركیبة IGF-1تحمل عامل النمو

 . %( 30 – 15(زاد الحجم اإلجمالي للفئران بنسبة تراوحت بین ·
 . القوة ن عضالت الفئران لم تضعف بعد وصول الفئران إلى أواسط العمر بل بقیت على نفس المستوى منإ·

في  IGF-1ولتأكید صحة التجربة أجرت الباحثة روزنثال التجربة على فئران مھندسة جینیا تنتج أنتاجا مفرطا من عامل النمو
 : الھیكلیة جمیعا وكانت النتائج مشجعة وھيعضالتھا 

 20( أن الفئران بشكل عام نمت بشكل طبیعي ، ولكن أصبحت عضالتھا الھیكلیة أضخم من الفئران العادیة بحوالي .1 .1
– 50 )% . 

 .حافظت عضالت الفئران على قدرة التجدد مع تقدم العمر.2 .2
كانت مرتفعة فقط في العضالت الھیكلیة للفئران ولیس في الدورة الدمویة وھو أحد  IGF-1أن مستویات عامل النمو.3 .3

و  بالقل أھم النتائج لھذه التقنیة ، حیث إن المستویات المرتفعة من عامل النمو في الدورة الدمویة تسبب مشاكل في
 . التعرض لخطر السرطان

 . إن اإلنتاج المفرط من النمو یسرع من شفاء العضالت وترمیمھا.4 .4
وانطالقا من ھذه التجارب فأنة یمكن للعلماء من استعمال ھذه التقنیة لتعزیز وتحسین حجم العضالت للریاضیین وفي مختلف 

ً األلعاب الریاضیة وبالتالي زیادة قوتھا وسرعتھا بشكل كبیر جد   . ا
 IIbإلى األلیاف فائقة السرعةIIa , IIxالتنشیط الجیني سیحول األلیاف العضلیة السریعة لدى الریاضیین·

وقد توصل العلماء إلى إن حقن نوع من البروتین یُعرف IIa , IIxھناك نوعین من األلیاف البیضاء السریعة التقلص واالنبساط
لعضلة الرباعیة الرؤوس والعضلة اآللیویة والوتر المأبضي سیجعل العضالت عدة حقن في ا) فیلوسفین (بعامل االستنساخ 

فائق السرعة ، وسیمنح الفیلوسیفین المنتج لأللیاف العضلیة IIbتنتج الفیلوسیفین الذي یقوم بتفعیل جینة ألیاف المیوسین
الموجودة لدى الجرذان والثدییات IIbالسریعة للریاضیین خصائص وظیفیة جدیدة تكافئ األلیاف العضلیة الفائقة السرعة

الصغیرة حیث تتمیز ھذه األلیاف بالسرعة الفائقة التي تساعدھا على الھرب السریع من المفترسات ، وستستمر العضالت في 
إنتاج الفیلوسیفین لسنوات عدة دون الحاجة لمزید من الحقن ، إن تطبیق التقنیات الحدیثة في نقل الجینات ستجعل األلیاف 

تولد قوة وسرعھ تفوق قوة وسرعة األلیاف البیضاء السریعة لدى ریاضیین المستویات IIbضلیة المتحولة لدى الریاضیینالع
ثانیة  10.58م بزمن 100والتي یمتلكھا العداء الجامایكي الفذ یوسان بولت صاحب األرقام العالمیة في مسابقة IIa , IIxالعلیا

لتقنیات الجینیة ستنقل إنجازات مسابقات المسافات القصیرة إلى انجازات خرافیة غیر ثانیة ، إن ھذه ا 19.19م بزمن  200و
ولكن من الناحیة الفنیة التدریبیة ھل ستكون أوتار العضالت وأربطتھا متھیئة وقادرة على تحمل ھذا التقلص . متوقعة 

ھندسة جینیا ً أم ھل  القوة واالنبساط فائق السرعة أم ستنھار كونھا غیر متوافقة مع والسرعة الھائلة التي تولدھا العضالت المُ
ھذا السؤال یمكن  یستطیع مدربي العبي المستویات العلیا التعامل مع التحویر الجیني بشكل تدریبي علمي لتالفي اإلصابات ،
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اإلجابة علیة بعد إن یتم تطبیق ھذه التقنیة في المستقبل القریب ، والذي سیجد فیھ المسئولون صعوبة كبیرة في الكشف عن ھذا 
 . التحویر الجیني

 إیقاف تأثیر ھرمون المیوستاتین المضاد للنمو لغرض زیادة التضخم العضلي والقوة والسرعة وقدرة التحمل للریاضیین·
لقد اكتشف طبیب األعصاب األلماني ماركوس شولكة أن طفال ألمانیا لدیة قوة بدنیة خارقة ویمكنھ أن یحمل أوزان أكثر من 
أقرانھ بكثیر ویصل حجم عضالتھ إلى ضعفي حجم عضالت من ھم في سنة وھذه الحالة ھي سببھا طفرة وراثیة طبیعیة ، وقد 

والذي یعمل كإشارة توقف ) المایوستاتین ( ھذا الحجم یرجع إلى عدم وجود ھرمون أثبت األطباء إن نمو عضالت ھذا الطفل ب
، فعندما ال یكون المیوستاتین فعال في العضالت نتیجة طفرة وراثیة ینتج عنة نمو )عامل مضاد للنمو ( لنمو العضالت كونھ 

ت وھذا ما تم اكتشافھ أیضا في بعض فصائل عضلي كبیر غیر مكبوح من قبل المیوستاتین كما یقل تراكم الدھون في العضال
الثیران البلجیكیة حیث یكون فیھا المیوستاتین غیر فعال فأصبحت عضالت جسمھا بارزة بشكل یلفت النظر وتثیر اإلعجاب 
وأصبح مظھرھا عضلي متماسك كأنة منحوت ، وھذا أثار فضول الصیادلة لصنع أشكال مختلفة من األدویة كمثبطات 

وأجریت تجارب أخرى على . یوستاتین ویجعلوه أقل فاعلیة لغرض إنتاج حیوانات ذات قیمة غذائیة وتجاریة أكبرلھرمون الم
الفئران المھندسة جینیا بغیاب العامل المضاد للنمو المیوستاتین وبعد فترة أصبحت للفئران عضالت ذات ضخامة واضحة 

 . كبیرةوكبر الحجم النسیجي وزاد سمك األلیاف العضلیة زیادة 
أن ھذا التطور في تقنیات المعالجة الجینیة وفرت آلیة للتحكم في تقلیل أو تثبیط إفراز ھرمون المیوستاتین ویمكن تطبیقھا على 
الریاضیین وھي فكرة تلقي قبوال لدى الریاضیین الذین یتطلعون إلى إنجازات عالمیة ، وعند بدء ھذه التجارب على اإلنسان 

تبرات الدول المتقدمة بشكل سري فأنھا ستفتح أفاق جدیدة غیر مسبوقة من اإلنجازات الریاضیة وفي أو ربما بدأت في مخ
والسرعة وبذلك سیصبح لدى الدول المتقدمة  القوةمختلف األلعاب حیث إن زیادة سمك الكتلة العضلیة ینتج عنھ زیادة كبیرة فی

والسرعة ، فھل سیتم قریبا تجرید الریاضیین  القوة نیة ریاضیون ال یمكن مجراتھم في األلعاب التي تتطلب إنتاجفي ھذه التق
من ھرمون المیوستاتین وبناء عضالتھ لیس عن طریق التدریب الشاق وبذل الجھد والوقت والمال بل عن طریق إیقاف أو 

مل المیوستاتین وخاصة أن الطفل األلماني ذو الطفرة الوراثیة والذي كان لدیة الھرمون المضاد للنمو غیر فعال ھو تثبیط ع
بصحة جیدة ویعیش حالة طبیعیة وكذلك األبقار البلجیكیة ، فھل استخدام ھذه التقنیة ھي حالة منصفة وعادلة في مجاراة 

  . لك مثل ھكذا تقنیةالمنافسین وما ھو ردة فعل الدول التي ال تم
 لغرض زیادة عدد خالیا الدم الحمراء لالعبي العاب التحملEPOزیادة إنتاج ھرمون األیثروبوتین·

األثیروبوتین ھو ھرمون تفرزه الكلى یعمل على تحفیز إنتاج خالیا الدم الحمراء الحاملة لألوكسجین ویزید من عددھا وھو 
وقد تم وضعة في قائمة المواد . تحمل وھو یستخدم أساسا لعالج مرضى فقر الدم بالتالي یزید من قدرة العبي العاب ال

 .م 2000المنشطة المحظورة عام 
تم تجربة النقل الجیني لھذا الھرمون على القردة لغرض زیادة إنتاجھا من خالیا الدم الحمراء وأظھرت النتائج ارتفاع عدد 

وفي تجربھ أخرى تمكن وبنجاح العالم جیمس ویلسون وفریقھ من . سابیع أ)  10( خالیا الدم الحمراء إلى ضعفین خالل 
جامعة بنسلفانیا من نقل أجزاء من ألجین المنتج لھرمون اثروبوتین إلى عضالت ساق القرود وحصلوا على إمدادات مستمرة 

 . من خالیا الدم الحمراء الحاملة لألوكسجین
وقد تم كشفة عن EPOذا الھرمون بشكل صناعي على شكل دواء یسمى إیبوتینومع علمنا أن العدید من الریاضیین تعاطوا ھ

طریق اختبارات الدم والبول الخاصة بفحص المنشطات وتم معاقبة متعاطیة فمثال في بطولة فرنسا للدراجات تم استبعاد فریق 
حیث أن EPOأضرار ممیتة الستخدامبكاملة بسبب تناولھم ھذه المادة والتي تعتبر من المواد المنشطة ، وقد ثبت إن ھناك 

متسابق ) 22(إنتاجھ الوفیر لخالیا الدم الحمراء سیجعل الدم على درجة كبیرة من الكثافة والتخثر وھذه النتیجة أدت إلى وفاة 
ولكن مع استخدام التقنیات الحدیثة لھذا الھرمون فأن زیادة إنتاج الھرمون  . القلب دراجات كونھ یؤدي إلى حدوث قصور في

و عدم سیتم داخل أجسام العبي العاب التحمل ولیس عن طریق تعاطیھ وسیكون الكشف عنة أكثر صعوبة من استخدام الدواء أ
إمكانیة كشفھ حیث ال توجد اختبارات حالیة للكشف عنة وفقا للتقنیة الجدیدة للمعالجة الجینیة ، ولكن یمكن أجراء التجارب 
والدراسات الكتشاف تقنیات جدیدة في المستقبل للحد منھا أو السماح باستخدامھا وحسب مدى خطورتھا على الریاضیین ، 

في فترة العقود القادمة بأنھا أمنة وال تسبب تأثیرات سیئة على صحة الریاضیین وستكون متاحة  فربما تتمیز المعالجات الجینیة
للجمیع عندھا سیتغیر الموقف األخالقي للمجتمع والمنظمات الریاضیة وقد یغدو مختلفا لما ھو علیة وتصبح المعالجات الجینیة 

 .ة الریاضیین على الشفاء من اإلصابات الریاضیةكأسلوب لتحسین نوعیة وجودة الحیاة وتكون مفیدة في مساعد
 AlphaPGC-1اكتشاف ألجین الذي یزید من قدرة التحمل·
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ویزید من  AlphaPGC-1بعد العدید من الدراسات والتجارب أستطاع العلماء من اكتشاف ألجین الذي یزید من قوة التحمل
ب التحمل وھذا االكتشاف سیستخدم لتحسین إنجازاتھم بشكل احتراق األوكسجین وبالتالي یزید من قدرة التحمل العبي العا

 ً ً كثیرا   . كبیر جدا
 ووظائف الجھاز التنفسي ACEاكتشاف عالقة موجبة بین ألجین·

ومستوى الوظائف الفسیولوجیة للجھاز  ACEم على وجود عالقة بین فاعلیة ألجین 1998لقد أكدت دراستین أولھا في عام 
والحد األقصى الستھالك  ACEم أثبتت وجود عالقة بین ألجین1999الدوري العبي المسافات الطویلة ، والدراسة الثانیة 

وبالتالي فأن استخدام تقنیة نقل الجینات لجسم العبي التحمل سیزید من قدرة التحمل العبي العاب Vo2 maxاألوكسجین
ً بحیث ال یمكن لالعبین الذین ال یحملون ھذا ألجین من التحمل وس ◌ً یحسن من إنجازات حاملي ھذا الجین بشكل كبیر جدا

 . مجراتھم في السباق
 بالتنشیط الجینيWADAما ھو رأي الوكالة الدولیة لكشف عن المنشطات·

ت على نشر الفكر والمفاھیم األولمبیة والتي منذ نشأتھا حرصت اللجنة األولمبیة الدولیة والوكالة الدولیة للكشف على المنشطا
تستند على التنافس الشریف بین الریاضیین وحظرت استعمال العقاقیر المنشطة بإخضاع الریاضیین للفحوصات ألمختبریھ 
ووضعت االتحادات الدولیة اإلجراءات الخاصة للكشف عن المنشطات للحد من ھذه الظاھرة الخطیرة على مبادئ التنافس 

ولكن ما أن یتم ابتكار عقار جدید منشط یقوم بعض الریاضیین بتعاطیھ لغرض الفوز الغیر شریف ، . ى صحة الریاضیین وعل
األمر الذي یرغم مسئولي الوكالة الدولیة للكشف عن المنشطات بتطویر اختبارات جدیدة للكشف عن ھذه العقاقیر المنشطة 

 .WADAتعاونین معھم في الغش ووھذا یجعل الصراع مستمر بین الریاضیین والم
بالقلق من تقنیة استخدام الھندسة الوراثیة والمعالجة الجینیة لغرض  WADAم في لونج آیلند شعرت 2002وفي مؤتمرھا في 

أن یكون من غیر الممكن الكشف عن ھذه  WADAالحصول على اإلنجازات الریاضیة بطریقة غیر شرعیة ، وتخشى
ذر التعرف على الجینات المصنعة من نظیراتھا الطبیعیة كونھا ستنتج داخل العضلة وان حقنة المعالجات الجینیة بسبب تع

واحدة ستكفي مما یصعب اكتشافھا وكذلك كونھا ال تدخل في مجرى الدم وبالتالي سوف لن تكون لھا آثار في الدم واإلدرار ، 
لذلك . ام تقنیة نقل الجینات والتي یصعب الكشف عنھا وعلیة فإذا كانت المنشطات ظاھرة ال تقاوم فكیف الحال عند استخد

ولكن إذا . من العلماء على مساعدتھا على إیجاد السبل الكفیلة لمنع وصول المعالجات الجینیة إلى الریاضیین  WADAطلبت
نعة ھل یستطیع العلماء من اكتشاف اكتشافھا  المصنعة وھل یمكن DNAاستطاع الریاضیین من استخدام ھذه الجینات المصُ

عن طریق معرفة تسلسل الجینة المصنعة وھل سیقبل الریاضیین بأجراء االختبارات علیھم بأخذ عینة أو قطعة من نسیج 
عضالتھم قبل المنافسة كما ھو الحال في فحص المنشطات بإعطاء عینة من الدم أو اإلدرار قبل أو بعد المنافسة كونھ اختبارا 

ً بسیطا  . روتینیا
 ثبت العلماء إن التنشیط الجیني ھو لخدمة البشریةماذا لو أ·

ولكن ماذا لو أكد العلماء أن المعالجات الجینیة والتنشیط الجیني ال تؤثر على صحة الریاضیین كما یحدث عند تناول 
والتحمل  المنشطات وأنة یقدم خدمات كبیرة للبشریة وتجعل اإلنسان في صحة جیدة وتجعل قدراتھ البدنیة في السرعة والقوة

أفضل من قبل وستستمر كذلك ، حیث أن استبدال الجینات الغیر سلیمة بجینات سلیمة أو تجدید العضالت لمرضى الضمور 
العضلي أو ضمور العضالت المرتبط بالشیخوخة سیغیر من حیاتھم ویجعلھم أكثر قوة وسعادة ونشاط ، كما أن المعالجات 

اإلصابات الریاضیة واألمراض المختلفة ومعالجة التشوھات الوراثیة وغیرھا من  الجینیة تساعدھم على الشفاء السریع من
الفوائد للبشریة ، ألیس ھذا األمر سیغیر أراء المسئولین في الریاضة ونظرة المجتمع الستخدام ھذه التقنیة فھل ستصبح تنشیط 

إذا صح االفتراض  WADAاذا سیكون رأيالجینات من المحظورات بعد كل ھذه االمتیازات التي تمنحھا للبشریة ، وم
ً من األفراد والمجتمعات ◌ً   . وأصبح حقیقة یجب التعامل معھا بإیجابیة كونھا تلقى قبوال وترحیبا

 رأي كاتب المقال باستخدام ھذه التقنیة على الریاضیین·
تخلصھم من كثیر من األمراض ویرى كاتب المقال مع أن ھذه التقنیة تخدم البشریة وتحسن من الحالة الصحیة للمرضى و

 -: واآلالم والتشوھات التي تسببھا الجینات الغیر سلیمة ومع إنھا تحسن من قدرات الریاضیین بشكل كبیر ولكنة یرى
أن ھذه التغییرات الجینیة التي یكتسبھا الریاضي من استخدام ھذه التقنیة ھي مكتسبات دخیلة على طبیعة التركیبة العضلیة ·

نعة وأن ما تنتجھ من سرعة وقوة فائقة وقدرة تحمل عالیھ البشریة ول یس متأصلة منذ الوالدة وبالتالي ھي تركیبة عضلیة مصُ
صنع أیضا ولیس حقیقي وبالتالي فأن اإلنجازات الخارقة التي یحققھا الریاضیین ھي لیس بفعل قوة إرادتھم وتصمیمھم  ھو مُ

ووقت ومال بل ھي ولیدة ھذه الجینات الصناعیة ، وعلیة فأن الریاضي لم  على الفوز ولیس بفعل ما بذلوه من جھد تدریبي
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صنع االنتصار بنفسھ بل صنعتھ المختبرات العلمیة كما ھو الحال بالنسبة للمواد المنشطة المحظورة والتي تعمل على تحفیز  َ ی
ً وتعطیھا القدرة على بذل جھود خارج نطاق حدودھا الطبیعیة  . العضالت صناعیا

مبادئ ومفاھیم الفكر الریاضي اإلنساني األولمبي أن یكون التنافس عادال وشریفا بین المتنافسین ووفقا لقوانین ولوائح  من·
ً یتمیزون عن منافسیھم بأنھم یمتلكون قدرات بدنیة إضافیة مكتسبة  االتحادات الریاضیة الدولیة ، وبما أن المحورین جینیا

ً مع الریاضیین الطبیعیین وبالتالي فإن  خارج قدراتھم البشریة ، لذا فأنة من غیر العدل أن یتنافس الریاضیین المحوریین جینیا
التنافس العادل والشریف فقد أھم أركانھ وھو أن تكون فرص الفوز متكافئة أو متساویة للجمیع وبالحالة الجدیدة فأن فرص 

ً وھذا ما ال تقره المفا ً للمحوریین جینیا لذا أرى من . ھیم واألعراف والمواثیق الریاضیة الدولیة الفوز محسومة مسبقا
الضروري أن تقتصر المعالجات الجینیة على المرضى فقط ممن یحتاجونھا فعال ، وفرض عقوبات دولیة على الدول التي 

تساھم وتساعد تغیر جینات ریاضیھا في مختبراتھا العلمیة ، وفرض عقوبات على المختبرات و األطباء والكوادر الطبیة التي 
 . على حصول الریاضیین على تلك التقنیات

بما إن تقنیة تغییر الجینات ال تملكھا إال الدول المتقدمة في علم الھندسة الوراثیة وإذا فرضنا جدال في حالة السماح باستخدام ·
دول ھم فقط من یستفاد من ھذه ھذه التقنیة كونھا لیس لھا تأثیرات سلبیة على صحة الفرد والمجتمع لذا فأن ریاضیي تلك ال

ً لتلك الدول وھذا لیس عدال مما  التقنیة وستحجب عن ریاضیي الدول األخرى وستكون اإلنجازات الدولیة والعالمیة حصرا
عل الدول تتسابق للتسلح النووي  فما ھو ذنب . یجعل الدول األخرى تجري للحصول على تلك التقنیة وھذا ھو المبدأ الذي جَ

ي لیس لدیھا اإلمكانیات المتالك مثل تلك التقنیات ولدیھا ریاضیون متمیزون ویمتلكون الموھبة الطبیعیة وقادرین الدول الت
على تحقیق أفضل اإلنجازات لدولھم فھل نحرمھم من حقھم الطبیعي في الفوز لصالح من تم تحویره صناعیا ، ھذا ما ستفرزه 

دمة ، مع تمنیاتنا أن تكون اإلنجازات الریاضیة خالیة من تعاطي المنشطات وسوء األحداث الریاضیة العالمیة في السنوات القا
  استخدام تقنیات
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