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 األمريكتين

 المناخ ري  غ ت  عن  التقليدية المعرفةر ي   غ  ت   التكيف على النباتات قدرةتفيد بأن جديدة  دراسة 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 صي   سترالياأل الجينات تنظيم مكتب خ    وراثيًاالمعدلة  لكانوالل التجاري نتاجاإل ر 

 النظم اليومي النباتية التي تدير الساعة جينات ونحددي األحياء علماء 

 

 أوروبا

 الحاجة عند نافعة فطريات تستضيف النباتات 

 النباتات لحماية النباتية الهرمونات ستخدمت ميكروبات ونكتشفي الباحثون 

 

 العلمي البحث

 الذرة في ألوراقا يخوخةشلإيه  إن آر ميكرولمعتمدة على ا يةجين تنظيم شبكة 

 تعبير WRINKLED1 الدرنات فيالجليسريد  ثالثي محتوى يزيد البطاطس في 

  سيستئينال يزبروتيب ةالمستحثذكور التبغ العقيمة  في خصوبةال جددي السيستاتينجين 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 الفاكهة ذبابة في الجيني للت أش ب الكامل الجينوم خريطة يستنبطون الباحثون 

 للسرطان ةمضاد لمركبات النباتاتإنتاج  شرح تفاصيلت دراسة 

  وراثيًاالمحورة  الحشرات في بشري نمو عاملتعبير 

 

 إعالنات

 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر  



 األمريكتين

 المناخ عن تَغَيُّر التقليدية المعرفةتُغَي ِّر  التكيف على النباتات جديدة تفيد بأن قدرة دراسة

 
 إلى يؤدي مماة التنفسي األيض اتعملي النباتاتع ر   س  ، ت  الحرارة درجات تزايد مع 

 .كربون مصدرإلى  العالم أنحاء جميع في غاباتتحويل الو الناتج الكربونزيادة 
ألف شجرة  من أكثر على مينيسوتا جامعةب جديدة دراسة وجدت ،ن ناحية أخرىم

ما  خمسنتج فقط ت وقد ادفئً  كثراأل مناخال مع أقلمتت أو تكيفت النباتات أنصغيرة 
 .زائدال الكربون أكسيد ثانيمن  سابقًا اعتقده العلماء

 

 سنوات خمس مدته مشروع وهو ،B4Warmedمشروع إلى  الدراسة استندت

التي  والمعتدلة الشماليةالغابات  أشجارمن  أنواع 01 على المناخ تغير آثار حاكيي

 والية غابات من اثنين فيقطعة أرض اختبارية  84 في طلق هواء بيئةتنمو في 

 3.8 بنسبة االختبارأراضي  في الحرارة درجات الباحثونرفع  .يةشمالال مينيسوتا

 درجات فيالمختبرة و المزروعة النباتاتاكتشفوا أن و ،حادي والعشرينال القرن نهاية قبلحدوثها  المحتمل زيادةال وهي مئوية، درجة

تتكيف  لم إذا .المحيطة الحرارة درجات فيالواقعة  النباتاتب ةمقارنً  ،%5بمقدار  هاقاورأ تنفسمن معدل  تدازالمرتفعة المذكورة  الحرارة

 .المحيطة الحرارة درجات فيالواقعة  النباتات نع% 33 بنسبةفسوف يرتفع معدل تنفسها  المرتفعة، الحرارة درجاتمع  النباتات

 
 .مينيسوتا جامعة موقععلى  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الهادئ والمحيط آسيا

ِّص اإلنتاج التجاري للكانوال المعدلة   وراثًيامكتب تنظيم الجينات األسترالي يَُرخ 
 

اإلشعار  طلب على اردً ترخيًصا  (OGTR) الجينات تكنولوجيا تنظيم مكتب أصدر

DIR 138 لكانوالل التجاري نتاجاإلبذلك  ايزً مج ساينس، كروب بايرشركة  من 

 .وراثيًا المحورة الكائنات إنتاج وتسهيل الحشائش مبيداتلتحمل  وراثيًا المعدلة
خ  ص  اإلنتاج   والمنتجات حورةالم الكانوالقد تدخل و ،أستراليا أنحاء جميع فير 

األغذية البشرية  في هماستخدام ذلك في بما العامة، التجارةفي  هامن المشتقة
ونيوزيلندا  بأستراليا الغذائية المعايير هيئة توافق وقدهذا  .ةالحيواني عالفاألو

(FSANZ)  المواد  حورة فيالم الكانوال تلك من مشتقةال ادومال استخدامعلى

 .الغذائية
 
 إدارة وخطة المخاطر تقييم بشأن التشاور بعد الترخيص إصدار قرار ذ  خ  ت  ا  

 تكنولوجيال الفنية االستشارية واللجنة ؛البيئة زيرو؛ األسترالية الحكومية والوكاالت؛ واألقاليم الواليات وحكومات؛ الجمهور مع المخاطر

 .المناطق التابعةو لدولةالمقابلة ل قوانينالو 3111 الجينات تكنولوجيا قانون بموجب مطلوب هو كما المحلية، والمجالس ؛الجينات

 

 DIR صفحةالترخيص متاحين أونالين من  من ونسخة ؛القرار هذا على واألجوبة األسئلة من مجموعةو ؛ملخصهاوكذلك  ،ةالنهائيالخطة 
 .OGTRمكتب  موقععلى  138
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http://discover.umn.edu/news/science-technology/plants-ability-adapt-could-change-conventional-wisdom-climate-change-u-m
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir138
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir138
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir138


 علماء األحياء يحددون جينات الساعة النباتية التي تدير النظم اليومي

 

بقيادة ناريتو  ناجويا جامعةب ITbM معهدب األحياء علماء من فريق كشف

 مظ  ن  ت   المساء خاللنباتات ال تنتجها التيالنباتية  الساعةناكاميشي أن جينات 

 .الصباح المنتجة في البروتينات بواسطة

 

د  الظهر، بعد ما فترةفي   تتبع التي الباردة الحرارة لدرجات انفسهأ النباتاتت ع 

 قدًماملتستجيب  البيولوجية تهاساع النباتات تستخدم الطريقة، هذهب .الشمس غروب

في هذا  .الوقت اختالف عن تنتج التيو بها المحيطة البيئة فيالحادثة  للتغيرات

 الرئيسي العاملعلى  لعثورونحن نحاول ا 3100 عام منذ"الشأن يقول ناكاميشي 

استخدم الفريق منظم  ."الظهر بعد ما فترةالمنسوخ في  الجين تعبير ينظم الذي

 .ينموذجال األرابيدوبسيس نباتالساعة النباتية في  جين وهو ،(PRR5) 5 الزائفةاالستجابة 

 

 نووي حمض تسلسلب بطتري الشمس، شروقالنباتية الناتج في فترة  الساعة بروتين وهو ،CCA1مركب  أن يعتقدونفهم  ناكاميشيل وفقًاو

مناعي الترسيب ال باستخدام النووي الحمضالمرتبط ب CCA1 بروتين الفريق جمع .المستهدف PRR5 جين تعبير في شاركم معين

 التنظيمية المنطقة في يظهر PRR5 جين نأ تحديداستطاع الفريق  .السريع تسلسلال قراءةبتقنية  النووي الحمض تسلسل واحللو ،للكروماتين

 .يهاعل كبير تأثير وله PRR5 لجين التنظيمية المنطقة تجاه مباشرة يعمل CCA1 بروتين أن إلى البياناتأشارت و عال، ترددب

 

وقد أوضح ناكاميشي هذا  .يةنباتال الخلية كروموسوم في CCA1 لبروتينالمستهدف  النووي الحمض المنطقةأيًضا  البحثية المجموعة وجدت

 بعض ."CCA1بها بروتين  بطتري التي النووي الحمض منطقة من بالقرب المساء في هاتعبير يتم التي الجينات من العديد وجدنا لقد"قائاًل 

 وإغالق فتح وتنظيم ؛األبسيسيك حمض ي،النبات هرمونال من اإلشارات ونقل ؛الجفاف ضغطل النبات استجابات عن مسؤولة الجينات هذه

 ."المساء خالل محدد وقت في تحدثل البيولوجية العمليات هذه حفزي CCA1 بروتين أن دراستنا نتائجتقترح " .الشمع وإنتاج ؛الثغور

 

 .ناجويا جامعة موقععلى  البحثنقاط  أبرز اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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 أوروبا

 النباتات تستضيف فطريات نافعة عند الحاجة

 

 أيًضاه ولكن األمراض، مسببات صدو والعدو الصديق بين للتمييز فقط كان نباتفي ال المناعي الجهاز دور أن طويلة لفترة العلماء عتقدا

مدينة كولونيا  فيالنبات  تربية بحوثل بالنك ماكس معهد باحثو اكتشف .الحاجة عند نباتال في المفيدة الدقيقة الكائنات ضافةاست في شاركي

 .Colletotrichum tofieldiae وفطر ينموذجال األرابيدوبسيس نبات بين العالقة هذه أخرى مختبراتل دولياتحاد  مع بالتعاون ألمانياب

 هنامكبإ كان إذا ميكروبال رفضيو التربة من للذوبان القابل الفوسفات على الحصول في مساعدةإلى  يحتاج عندما الفطرحمل النبات هذا تي

 .نفسهب المهمة هذه إنجاز

 

 ،التكافلية الجذرية الفطريات على النباتات معظم تحافظ .التربة في للذوبان القابل لفوسفاتالوصول للها  احتي عندمانمو تأن  اتلنباتيمكن ل

القليلة التي ال تحتوي  النباتات حدأ هو األرابيدوبسيس نبات .التربة من المشتقة الحيوية المغذياتتمدها ب جذورها حول فطرية شبكةوهي 

 غير الفوسفات يحول الذي C. tofieldiae التربة فطر مع ةيمنفع عالقة في يشارك ذلك من بدالً  ، ولكنهالتكافلية الجذرية فطرياتعلى 

 هناك أن البحث فريق اكتشف .ينباتال مضيفهل الفطرية شبكةال طريق عن المغذيات ينتجو للذوبان قابل فوسفات إلى التربة في للذوبان قابلال

 على الحصول على قادر غير نباتال كان إذافقط  النبات جذور في إلقامةبا للفطر ويسمح لتكافلعالقة ال سليم فطري مناعة نظام إلى حاجة

 .كبيرة مناعية استجابة نباتال طلقي ،اوفيرً  الفوسفاتكان  إذا من ناحية ثانية .بنفسه التربة فوسفات من يكفي ما

 

 .النبات تربية ثولبح بالنك ماكس معهدموقع على  الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/en/research/2016/03/Nakamichi-Clock.php
https://www.mpg.de/10390194/plants-symbiosis-phosphate


 الباحثون يكتشفون ميكروبات تستخدم الهرمونات النباتية لحماية النباتات

 

 من النبات حمينافع ي ميكروبمن خالل  ينبات هرمون إنتاج أن مرةول أل نجكوبنها جامعةب والبيئة النباتعلوم  قسمب نوالباحث أظهر

 .يةنبات مقاومة زيحفت طريق عن لألمراض ميكروب آخر مسبب

 

النبات  تعزيز طريق عن أو األمراض مسببات مع التداخلمن خالل  لألمراض الحيوية المكافحة النافعة يةنباتال الميكروباتتتوسط 

 وقد .قبل منالحيوية  لمكافحةل آليةك ،سايتوكاينينال ذلك في بما ،الدقيقة الكائناتبواسطة  النباتية الهرمونات إنتاج رب  عت  ي   لم ولكن المضيف،

 لدومينيك وفقًاو .النباتية األمراضمكافحة  على قدرتها في للسايتوكاينين البكتيريا إنتاج سهمي كيفتوضح  جديدة آلية اآلن البحث فريق حدد

 إنتاج خالل من ينموذج نبات في بكفاءةمكافحة إصابة الممراض  على البكتيريا قدرةفقد حددوا  البيئة،و النباتعلوم  قسم من كيليان

بين  وثيقةال صلةال أيًضا فريقال وضحأ وقد .نهايةال في الحيوية الكتلة وعائد األنسجة سالمة على لحفاظبا للنباتمما يسمح  ،سايتوكاينينال

 الميكروبي النشاطبالمرتبطة  الخضراء بقعالب النتائج واربطو ،نباتفي ال لكربوهيدراتأيض ا تنظيموعملية  النبات نمول المحفزة الهرمونات

 .الخريف أوراق في

 

 
 

 .كوبنهاجن جامعة موقع علىمتاح  التفاصيل من المزيد
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 العلمي البحث

 في الذرةشبكة تنظيم جينية معتمدة على الميكرو آر إن إيه لشيخوخة األوراق 

 
 الجينات شبكات من مجموعةبواسطة  ن ظ مت   التيو ة،وظيفيال ألوراقل الضوئي التمثيل كفاءة على رئيسي بشكل الذرةعائد حبوب  يعتمد

 من قليلتحديد ال تم وقد .النبات تطور تنظيم في اهامً  ادورً  تلعب صغيرةإيه  إن آر جزيئات هي miRNAs جزيئات .خرىاأل عواملالو

 .المستهدفة هاجينات تعبير مستويات عديلتمن خالل  اقوراأل شيخوخة تنظمالتي  (SA-miRNAs) الشيخوخة المرتبطة miRNAsجزئيات 

 

تم  .الذرة في الكامنة هاوآليات األوراقشيخوخة  في miRNAجزيئات  دور الصين في الزراعية خنان جامعة من ووزيانجيون  فريقدرس 

 .ةمرشحال miRNAsجزيئات  لتحديد "ELS-1"ة مبكر أوراقساللة يحدث بها شيخوخة و "Yu87-1"استخدام ساللة خضراء 

 

د  أن  ج  الستة  تحديدالساللتين إلى  كال تحليلأدى  .Yu87-1و ELS-1ساللتي  بين تفاضليقد حدث لها تعبير  miRNAsجزيئات  عشر ستةو 

 شيخوخة تنظم قد ةالمرشحاإلضافية إلى تلك الجزيئات  تالتحليال تشيرو .ةمرشح SA-miRNAsجزيئات كعشر جزيء المذكورين 

 .الكلوروفيل تحلل مساراتتحكم في ت أن ويحتمل ،الدرجة األولىفي  النسخ عوامل المستهدفة، الجينات خالل من قاوراأل
 

http://www.science.ku.dk/english/press/news/2016/breakthrough-microbes-protect-plants-with-plant-hormones/


 .بيولوجي بالنت سي إم بي بمجلة الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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 في البطاطس يزيد محتوى ثالثي الجليسريد في الدرنات WRINKLED1تعبير 

 

 Cyperus) لذيذال سعدنبات الويستثنى من ذلك  .كربوهيدرات شكل في التخزين منتجات الجذرية والمحاصيل اتدرنال مراك  ت  

esculentus) الزيوت  تراكم معبكفاءة  التعامل تستطيع الدرنات أن إلى هذا يشير .الجليسريد ثالثيو النشا تخزين على القدرة لديه يذال

 .زيتال لتراكم الجذريةالمحاصيل  أو اتلدرنل العالية اإلنتاجية القدرة غاللالست مصلحةذو  كونوهذا من شأنه أن ي .الطاقة كثيفة

 

 ارئيسيً  عاماًل  هأن تبين وقد ،البذور أجنة في الدهنية األحماضيحفز إنتاج  WRINKLED1يسمى يوجد عامل نسخ  األرابيدوبسيسفي نبات 

 الستكشاف البطاطس درنات في "WRINKLED1" النسخ عاملبتعبير  الزراعية للعلوم السويدية الجامعة منقام بير هوفاندر  .زيتال لتراكم

 .اتدرنأيض ال على ريثأتال هنامكبإ إذا ما

 

 نباتاتفي  القطبي غشاءال دهونمن  كبير حد إلى داز وكذلك الدرنات فيالجليسريد  ثالثي تراكم "WRINKLED1"النسخ  عاملحفز 

 .السكر محتوى فيهائلة  زياداتمع  النشا وتكوين تراكماأليض على  تغيرات أيًضاوقد أثرت  .الحقل فيالمحورة المزروعة  سالبطاط

 

 .بيوتكنولوجي بالنت بمجلة ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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 سيستئينيجدد الخصوبة في ذكور التبغ العقيمة المستحثة ببروتييز ال السيستاتينجين 

 

 التعبير أسفر سابقة،ال دراساتال في .نةيالهج البذور إنتاج في مالستخدامه اأساسيً  اشرطً  ةعقيمال النباتات ذكور في الخصوبةي ع د تجديد 

 .التبغ المحورة وراثيًا نباتاتكامل في ذكور  عقمعن  ةبساطيال الخاليا طبقة في السيستئين بروتييزل المستهدف

 

 سوداني فولصنف  من ،بروتييز السيستئينالذي يشفر لمثبط  ،السيستاتينجين  الهند في أباد حيدر جامعة من شوكال باوان فريقاستخدم 

بروتييز المستحثة بواسطة وراثًيا  العقيمة المحورة التبغ اتنباتلذكور  الجيناتتجديد نباتي قائم على  نظام طورو "Arachis diogoi" بري

 .السيستئين

 

حورة الم التبغ نباتات لقاح حبوبأما  ."A. diogoi" البري السوداني فول من السيستاتينو بروتييز السيستئين بين تفاعلحدوث  فريقال أكد

 هذا وأكد .سابق وقت فيالمطورة  بروتييز السيستئينالمستحثة بواسطة  العقيمة التبغ ذكور في خصوبةجددت ال السيستاتين جين تعبيرب

 على السلبية آثاره تعديلو بروتييز السيستئينوقف نشاط إنزيم و ةبساطيال الخاليا في السيستاتينو بروتييز السيستئين من التفاعلعلى 

 .اللقاح حبوب خصوبة

 

 .بالنت ساينسبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ الموضوع، عن المزيد لمعرفة
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http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0755-y
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 ذبابة الفاكهةفي الجيني  تَأشُّبخريطة الجينوم الكامل لل ستنبطونالباحثون ي

 

 ثوحدمكان  األمريكية المتحدة الواليات في ميسوري واليةب الطبية لبحوثستووارز ل معهدب الباحثون حدد ،ى من نوعهاألولحادثة هي افي 

ترتب النوعين  تينمنفصل ينآليتوجود  النتيجة وضحوت .(Drosophila melanogaster) الفاكهة ذبابة جينوم أنحاء جميع في لت أش با

 .تعابريالال الت أش ب والتعابري الت أش ب وهما  الت أش بالرئيسيين لعمليات 

 

 المجمعة الذباب من مجموعات على أوفردي  كروموسوم ذراع على إما الفاكهة ذبابة في الوراثية على الت أش ب الدراسات معظم ركزت

 ةالخمس الكروموسوماتأذرع  جميع عبرالتأشبات التعابرية والال تعابرية  كال توزيع كيفية تحديد نوالباحثأراد  الدراسة، هذه في .امعً 

 .الفاكهة ذبابالرئيسية في 

 

 ينمعروف الفاكهة، ذباب من وراثيًا ينيزامتم نوعين تزاوجعلى  كانساس، بجامعة الطبي المركزالدكتوراه ب طالب ميلر، دانيعمل 

بالكامل  ذرية 091من  الناتج اتالجينوم تسلسلبعد ذلك قام داني بقراءة  .الوراثية تهمشفر في مختلفة ةطقنألف  511حوالي  في همفختالبا

 نهجهذا ال ف  ر  ع   .الت أش بدليل  على للحصول الفاكهة ذبابةمن  جينوملكل  قاعدة مليون 011 فحص هيمكن مخصص كمبيوتر برنامج وكتب

 ن الطرفيينثلثيال على عام بشكل عز  و  ت   التي التعابريةتأشبات ال عكس علىو .تعابرية التأشبات  390وتأشبات تعابرية  580 مجموعه ما

 التي األماكن في تشكلتالرئيسية، و ةالخمس اتكروموسومال ذرعأ بين موحدبشكل التأشبات الال تعابرية  انتشرت كروموسوم،ألذرع ال

 عندما للتدخل تستجيب التيالتأشبات التعابرية  من النقيض على البعض، بعضها من قريبةظهرت و ،التعابريةالتأشبات تتشكل فيها  ما انادرً 

 .من بعضها بالقرب تشكلت

 

 .الطبية ستووارز للبحوث موقع معهدعلى  الصحفي البيان اقرأ ،التفاصيل من لمزيد
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 دراسة تشرح تفاصيل إنتاج النباتات لمركبات مضادة للسرطان

 

 وحاالت القلب نبض اضطرابو السرطان عالج في خدمةست  الم   النباتية لمركباتل األيض عملية تفاصيل اليابان من يةبحث مجموعة كشفت

 .النباتات داخل مركباتال وتوزيع وحركةإنتاج  نظمت معروفة غير آلية وجودهم إلى نتائج وتشير .الخلوي المستوى على أخرى طبية

 

تحت  صنفت ماورلأل مضادة مركبات إلنتاج معروف نبات وهو ،(Catharanthus roseus) ورديةزهور العناقية ال الباحثون فحص

 مختلفةال خالياال عبر تنتقلو الوسيطة المركبات من العديدتتكون  ،TIAsمركبات استقالب  أثناء .(TIAs) التيربينويد إندول قلويداتمسمى 

 تم وكيف الخاليا بين بك  ر  م   كل انتقل كيف اواضحً  كنلم ي اآلن إلى .تخزينها يتم حيثاللبنية  الخاليا أوالخاليا المنعزلة  إلى اأخيرً  لتصل

 .خلية كل داخل هموتخزينفي تكوينهم  تحكمال

 

موجودة  البشرة خاليا في اسابقً  وتخزينها ااستقالبهالمفترض  المركبات أن وكشف األنسجة داخل ركبم كلل الخلوي توزيعال فريقال حلل

 وتنظيم وحركةتكوين  نظمت معروفة غير آليةإلى  النتائج هذه تشير .المنعزلة خاليافي ال – تماما مختلف موقع في كبيرة بأعداد الواقع في

 .النباتات في العضوية المركبات

 

 .كوبي جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ ،التفاصيل من لمزيد
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http://www.stowers.org/media/news/mar-17-2016
http://www.kobe-u.ac.jp/en/NEWS/research/2016_03_22_01.html


 وراثيًاتعبير عامل نمو بشري في الحشرات المحورة 

 

 الطبية والحاالت السكري القدم قرح لعالجوسيلة اقتصادية  الجروح على (Lucilia sericata) العقيمةيرقات الذبابة الخضراء  تطبيقي ع د 

 ريبيكا قدمت .وراثيًا ةحورالم الحشرات في أخرى وبروتينات ةبشري نمو عوامل وإفراز تعبيرب الوراثية الهندسة ظهورسمح  .األخرى

 الوراثية والهندسة العالج هذا فوائد بين يجمع الذي (MDT)العالج باليرقات  تكنولوجيا مفهوم كارولينا نورث والية جامعة منلينجر 

 .االلتئاملتحفيز 

 

 مستويات في الجروح، التئاميحفز  نمو عامل وهو ،PDGF-BB تفرز التيالذباب األخضر  سالالتالتحوير الوراثي على  فريقأدخل ال

ال ل ةو الحشرات البالغة لمفو دم في كشفها يمكن  التئام في ينيكيلكاال ستخداماال إمكانية مع ،فضالت اليرقة/وإفرازات بالكامل اليرقات ح 

 .الجروح

 

ضمحفز  استخدموا ،أوالً  .يرقةال في الجين تعبيرفي  ينتقنيت الفريق استخدم ر  ح  -PDGFبروتين  كان الحرارية، الصدمة وعقب .لحرارةبا م 

BB ال ال   في كشفقابل لل  استخدام تم بديلة، تقنية فيو .يرقةفضالت ال/إفرازات في ليس ولكنالبالغين  لمفو ودم حورةالم اليرقات تح 

ال ل ة في بسهولة PDGF-BB بروتين عن الكشف تم التقنية، هذه باستخدام .pdgf-bمع  التتراسيكلينالقابل للقمع ب تعبيرال  ،بالكامل اليرقات ح 

 .اليرقات فضالت/إفرازات وكذلك

 

يرقات الذبابة الخضراء المحورة  في ينمشروط تعبير نظامين من البشري PDGF-BB بروتين وإنتاج ضر  ح  الم   رتعبيال الدراسة أظهرت

 بعد اليرقات فضالت/إفرازات في كشفقاباًل لل PDGF-BBحيث كان بروتين  واعدنظام  أكثر هو التتراسيكلينالقمع ب نظام أن ويبدو .وراثيًا

م  .التحريض  بهدف الجرح بيئةفي  للميكروبات المضادة والببتيدات النمو عوامل من متنوعة مجموعة دخالإل النظام هذاويمكن أن ي ست خد 

 .الجروح التئام حسينت

 

 .بي إم سي بيوتكنولوجيبمجلة  ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 إعالنات

 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر

 

 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر: الحدث

 

 ماليزيا كوااللمبور،: المكان

 

 3101 أبريل 03-00الفترة : التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر التفاصيل، من لمزيد
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 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر

 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر: الحدث

 

 اليابان أوساكا،: المكان

 

 3101 مايو 04-01الفترة : التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر الملخصات، وتقديم برنامجوال التسجيل عن التفاصيل من لمزيد

 

http://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-016-0263-z
http://www.globalengage.co.uk/plantgenomicsasia.html
http://www.metabolomicsconference.com/
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