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 أفريقيا

 أفريقيا في ةاإلقليمي الحيوي ماناأل أطر قاتسبا ونيوص حلاالمص أصحاب 

  الزراعة في الحيوية لتكنولوجياا أهميةب أوغندا حكومة يمسؤولتوعية 

 

 األمريكتين

 والمستهلكين المزارعين لحماية الزراعية الحيوية التكنولوجيا تأييد لىإ األمريكي الشيوخ مجلس دعوت البقالة شركات رابطة 

 هيئة تعديالت على تعلق األمريكية الصويا فول جمعية APHIS الحيوية لتكنولوجياا لوائح على المقترحة 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 النبات ذبول خلف القابعة ليةاآل يفسرون الباحثون 

 

 أوروبا

 الدفاع نشيطلت مختلفة مسارات في فراست النبات إشارات أن تكشف دراسة 

 ديامستثرو في وراثيًا ةمعدلال كاميلينالل ةحقليال تجربةبال تسمح البيئة وزارة 

 

 العلمي البحث

 التجارية القهوة أصناف في الجفاف لتحمل المرشحة الجينات تحديد 

 أ" كروموسوم نسخ على يؤثر الذرة في "ب" كروموسوم" 

 األرز تدجين خالل المكتسبة أو المفقودة الجينات فحصل البري دونجشيانج أرز تحليل 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 ةواحد ةسلفي مجموعة من ونينحدر األصليين األمريكان أن تؤكد دراسة 

 كوالي اإليشيريشيا على قائم مؤتلف غنمي أنجيوتنسينوجين إنتاج 

 

 إعالنات

 الحيوانية الحيوية التكنولوجيا قمة مؤتمر 

 مؤتمر ICFAS 6102 لعام  



 عالميًا

 الحيوية التكنولوجيا إنجازات مع األرض بيوم االحتفال

 

دورها ب وراثيًا المعدلة المحاصيلتساهم  ،6102 أبريل 66 في األرض يوم لحركةالسادسة وأربعين  السنةب العالمحتفل فيه يفي الوقت الذي 

 .اعامً  61 لمدة البيئة لحماية الفعلب

 

 منذ .البيئية القضايا تجاه البشرية الطاقة وتوجيه الناشئ للوعي اصوتً  إعطاء بهدف ذلككان و 0791 عام مرةول أل األرض بيوم ل  ف  حت  ا  

 .المناخ تغير آثار وتخفيف واالستدامة الغذائي األمن تحقيق في لمساهمةل تقنياتال تطورت الحين، ذلك

 

للتسويق  (5162-6991)العشرون  الذكرى ،"ISAAA" الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئةأصدرته  تقريرخر آل وفقًا

فإن المحاصيل  ،(26رقم  موجز) 5162 عام في الحيوية التكنولوجياأهم ما يتعلق بمحاصيل و الحيوية التكنولوجيا لمحاصيل العالمي

 على للزراعة السلبية اآلثارتقلل  6109 عام في األراضي من هكتارمليون  7959مساحة  على تع  ر  ز   والتي األعشاب مبيداتالمتحملة ل

وتقليل  الغابات إزالةمنع والحيوي  التنوعحفظ  مثل البيئية المزايا من كبيركم  إلى يؤدي وهذا .حراثة إلى الحاجة خفض خالل من البيئة

معالجة  الحيوية التكنولوجياتضمن  الفوائد، هذه مع .من بين أمور أخرى الكربون أكسيد ثاني انبعاثات وخفض المياه وتلوث التربة تآكل

 .الوقت نفس فيوحماية البيئة  المجتمع احتياجات

 

 
 

 مخططات حمل المناخ، تغير آثار من والتخفيف واالستدامة الغذائي األمن تحقيق في الحيوية التكنولوجيا إسهامات عن المزيد لمعرفة

 .فوربس موقعو داي إيرث شبكة من الحيوية والتكنولوجيا األرض يومب المرتبطة مقاالتال اقرأ .90 رقم كاملال موجزال إنفوجرافيك
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 أفريقيا

 أفريقيا في ةاإلقليمي الحيوي األمان أطر باتساق يوصون المصالح أصحاب

 

 سريعبالتنظيم ال تنزانياب أروشا في 6102 أبريل 06-00الفترة  في د  ق  ع   الذي اإلقليمي المستقبلفي مؤتمر إطعام  لحاالمص أصحاب أوصى

 .اإلقليمية الحيوي مانألا لمبادرات

 

سلطت ، "المدخالت إلى والوصول الزراعية التجارة عجلة لدفع الزراعية معاييرالو السياسات"بشأن  رئيسيةال جلساتال إحدى خالل

 التقدم على الضوء أفريقيا شرق وجماعة (الكوميسا) أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوق ذلك في بما اإلقليمية االقتصادية الجماعات

 ىالمستو على وظيفية حيوي أمان نظم إيجاد ضرورة إلى المشاركون أشارقد و .اإلقليمية الحيوي مانألا أطر وتنفيذ تطوير في زحر  الم  

 الزراعية التحول جهود على انعكاسات لها والتي ،وراثيًا المعدلة الكائنات ونشر تطوير في مسبوقة غير سرعةال بسبب واإلقليمي الوطني

 .الحدود عبر والتجارة

 

 عام في تد  م  عت  ا  قد  الحيوية التكنولوجيا لتنفيذ الكوميسا خطةأرجينت شوال، أن  السيد ،أكتيسا/للكوميسا التنفيذي الرئيسهذا وقد أوضح 

على  الحيوياألمان  مخاطر تقييم ليةالتنظيم المؤسسي آلو نشاءاإلتتضمن لتلك الخطة  االستراتيجية األهدافقال السيد أرجينت أن و .6109

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.earthday.org/earth-day/
http://www.forbes.com/sites/gmoanswers/2016/04/22/gmos-contribute-sustainability/2/#53bdf1354dcd


 وبالتالي .الحيوي مانألوا الحيوية لتكنولوجياوضع إطار سياسة متسق ل على احاليً  أفريقيا شرق جماعةتعمل  وبالمثل،. اإلقليمي مستوىال

 .الحيوي ماناأل قضايا معالجة فيتين اإلقليميتين االقتصادي تينالجماعالمشترك بين  للتعاون ماسة حاجة هناك

 

 لتحسين وشركائها" USAID" الدولية للتنمية األمريكية الوكالة بعثات بين المعلومات وتبادل التعاون تعزيزبغرض  مؤتمرهذا ال انعقد

 .النتائجاالرتقاء بو واالبتكار التكامل

 

 خصائياأل ،org.dwafula@eachq اإللكتروني البريد على وافوال ديفيد السيد مع التواصل يرجى االجتماع، عن المعلومات من لمزيد

 .الشرقي فريقياأل المجتمع بأمانة الزراعي
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 الزراعة في الحيوية التكنولوجيا أهميةب أوغندا حكومة يمسؤولتوعية 

 

 (نارو) الزراعية للبحوث الوطنية تولت المنظمة ،(UBIC) يوغنداأل حيويةال العلوم معلومات مركزة المسماة خاصال تهامبادر خالل من

 لتحديات اتصديً  ،الحيوية التكنولوجيا مثل الحديثة المحاصيل تكنولوجيات أهميةب الرئيسيين لحاالمص أصحاب لتوعية األمامي منصبال

 ندوة 6102 مارس 02 فيمنظمة نارو  مع UBICنظم مركز  لذلك، نتيجة .أوغندا في الزراعية اإلنتاجية وزيادة الرئيسية المحاصيل

تقلل فجوة  استراتيجيات وضعلو نارو،بمنظمة  الجاريةالمتعددة  البحوثب السمكيةو الحيوانية الثروةو الزراعة وزارة مسؤوليوعية لت

 .أوغندا في الزراعية البحوث نواتج استخدام لتسهيل وذلك العادي، والجمهور الباحثين بين المعلومات

 

 التكنولوجيات خالل من اإلنتاجية، وانخفاض الغذائي األمن قضايا لمعالجة السنين مر على هائلة اأبحاثً  أجرت نارومنظمة  أن من رغمو

 التكنولوجيا مثل الحديثة التقنياتب محدود وعيلديهم  الزراعة وزارة في وخاصة الحكومة مسؤولي من كبيرة أغلبيةإال أن  الصلة، ذات

 .المحاصيل تحديات بعض لمعالجة اأوغند وباحث هاستكشفي والتي الحيوية،

 

 التقنيات من مجموعة تستخدمالمنظمة  أن لمشاركين، لمنظمة ناروب األبحاثعن المسئول  المسؤول العام المدير نائب ،باجوما يونا .دذكر 

 من مجموعة ومقاومة لجفافا مقاومةقدرة على  أكثر المحاصيل لجعل الوراثية الهندسةو التقليدية التربيةالتي تشمل  معاصرةال الزراعية

 .القيمة الغذائية بالعناصرإثرائها  وكذلك األخرى، البيئية التحديات بينمن  واألمراض اآلفات

 

 أوغندا في الزراعية الحيوية التكنولوجيا بحوث وتطور نشأة حول اعرضً  ،زاويدي باربرا .د ،UBICقدمت منسقة مركز  ذلك، على عالوة

 الحيوي ماناأل إطار على اتعليقه وفي .الوراثية والهندسة الحيوية التكنولوجيا حول الشائعة الجمهور اهتمامات بعضمفسرة  ا،وعالميً 

في  .أوغندا في الحيوية التكنولوجيا وتطبيق تطوير لتنظيم تنظيمي إطار وإنشاء قانون سن أهمية علىباربرا  .د تأكد أوغندا، في الوطني

 .بعد القانونالذي لم يدخل في و 6106 مان الحيويواأل الحيوية كنولوجياللت وطنيمشروع قانون  أوغندالدى  ،الوقت الحالي

 

 الحديثة الزراعية الحيوية التكنولوجيا من القضايا؛ من كبيرة مجموعةفي  العلماء ةشاركشملت م بةجوأو ئلةسا جلسة في حضورال شارك

بإطالع  نارومنظمة  ولبتط ا،أخيرً  .الجديدة للتكنولوجيات الجمهوراستيعاب  على تؤثر التي اإلرشادية الخدمات إلىمان الحيوي واأل

 مجتمعية توعية ندوات لدفع وكذلك الزراعي؛والتطور  البحث مجال في التطورات أحدث علىوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 

 .التكنولوجيا اعتماد فيزلتح رةواتومت متسقة

mailto:dwafula@eachq.org


 

 

 com.nacrri@gmail.ubic اإللكتروني البريد على UBIC مركز منسق مع صلواالت يرجى المعلومات من لمزيد
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 األمريكتين

 والمستهلكين المزارعين لحماية الزراعية الحيوية التكنولوجيا تأييد إلى األمريكي الشيوخ مجلس تدعو البقالة شركات رابطة

 

 رقي لم ما أنه، ةالتنفيذي ةوالمديرالرابطة  ةرئيس بيلي، باميال قالت ،6102 عامل لعلومل البقالة شركات رابطة منتدى افتتاح مراسم خالل

 المستهلك تكاليف زيادة إلى ةعبوال على مسيؤدي الوس ،وراثيًاالمهندسة  الغذائية المكونات يضاحإل موحد وطني قانون األمريكي الكونجرس
 .وراثيًا معدلةال محاصيلال عن ابعيدً  الزراعة في نوعية ونقلةوتشوش 

 
 تضطر قدو ،الحيوية كنولوجياالت إلى الوصولإمكانية  نوالمزارعوإال قد يفقد  بسرعة والتصرف التحرك الشيوخ مجلسينبغي على "

 جاء ذلك في تصريحات باميال.  "الغذائية المواد أسعارفي  اارتفاعً  نوالمستهلكيواجه وس صياغة،ال إعادةى لإ غذيةاأل شركات من المزيد
 منتجات شركاتتسخير  وكيفية لصناعةوضع ا على أكبر بيان منا جزءً وتلك التصريحات تمثل  وراثيًا المعدلة الكائناتبشأن وسم 

 .المستهلكين مصلحةل واالبتكار لعلملوالمنتجات االستهالكية  والمشروبات غذيةاألو
 

 :ذلك في بما ،أةعبالم المستهلكلصناعة سلع  المختلفة االبتكار جوانب على تركز جلسات أربع العلوم منتدىشمل  ،بعد خطاب باميال
 

 العالمفي إطعام  الحيوية التكنولوجيا في االبتكاريمكن أن يسهم  كيف 
 المستهلكين يةلرفاه االبتكار أهمية 
 والمنتجات االستهالكية األغذية منتجاتسالمة  تحسينعلى  يعمل االبتكار كيف 
 الشفافية لتحسين االبتكار استخدام 

 

 .GMA موقع على صحفيال البيانو االفتتاحي باميال خطاب اقرأ التفاصيل، من مزيدل
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 الحيوية التكنولوجيا لوائح على المقترحة APHIS هيئة تعديالت على تعلق األمريكية الصويا فول جمعية

 

 محاصيلللوائح  المقترحة عديالتالتبشأن  تعليقاتهم األمريكية الصويا فول جمعية قدمت

التي  (APHIS) والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئةإلى  الحيوية التكنولوجيا

 شاملة دراسة من كجزءمبرمجة  اقتصادي تأثير دراسة يجرتس انهأ فبراير في أعلنت

 .التكنولوجيا الحيوية محاصيلعلى  041للوائحها 

 

 أجل من البيئة تغيرات لعكس اللوائح تحديث هدفاألمريكية  الصويا فول جمعيةتدعم 

أن تكون  ه يجبأنعلى تعليقاتهم  تنص، وقد الحيوية التكنولوجيا منتجات تسويقو تنمية

 .وشفافة واضحة بطريقة محددة مشاكل لمعالجة مصممة اللوائح في تغييرات أي

 

 نصف من أكثر رصدحيث أن الواليات المتحدة ت ،األمريكان الصويا فول لمنتجي حاسمة أهمية ذات المسألة أن على أيًضا التعليقاتونصت 

 تغييرإن ال .البالد في المزروعة األصناف من% 71 من أكثرمحورة في  الحيوية التكنولوجياأن صفات و الصويا فولمن  السنويإنتاجها 

تقريبًا  الدول جميعحيث أن  المتحدة الواليات في جديدة حيوية تكنولوجيا منتجات إدخال منعقد ي التنظيمية السياسة في مفاجئالعرضي أو ال

 .جديدة منتجات وتقديم لتطوير افعليً  عمليةغلق ال شأنه من هذا .عليهاالتي لم يوافقوا  الصفاتظهور ل *سياسة عدم التسامح لديها
 

 يطلق عليها حرفيًا سياسة صفر التحمل ويمكن القراءة عنها من الرابط التالي: سياسة عدم التسامح*

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_tolerance 

 

 .األمريكية الصويا فول جمعية موقع على الصحفي والبيان خطابال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://www.gmaonline.org/news-events/newsroom/gma-calls-on-senate-to-stand-up-for-agricultural-biotechnology-to-protect-f/
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero_tolerance
https://soygrowers.com/asa-comments-on-aphis-proposed-revisions-to-biotech-regulations/


 الهادئ والمحيط آسيا

 النبات ذبول خلف القابعة اآللية يفسرون الباحثون
 

 أنواعت نت ج فيه  الذيإعادة التفاعل  دايسوكي تاكاجي اهكتوردال وطالبتشيكاهيرو  مياكي أستاذبقيادة  كوبي جامعة من يبحث فريقاستطاع 
 .النبات ذبول وراءالكامنة  ليةاآل وتوضيح ،الضوئي لنباتا تمثيل خالل الضارة التفاعلية االكسجين

 
 أنواعت نت ج  ،بصورة زائدة الضوئي التمثيل لعملية الضوئية الطاقة صمت  ت   عندما ولكن للطاقة، كمصدر الضوئي التمثيل على النباتات تعتمد

 للضغوط النباتات تعرض عند ولكن اإلنزيمات، النباتات تستخدم التفاعلي، األكسجين مع للتعامل .(ROS) الضارة التفاعلية االكسجين

 الطاقة من تجةاالن ROSأنواع  معالمواصلة التفاعلية  ROSأنواع  إزالة آليةال تستطيع و الضوئي،التمثيل  على قدرتها خفضتن البيئية،

 .وتموت النباتات وتذبل الزائدة، الضوئية
 

 متكررة إضاءة باستخدام الزائد للضوء همووعرض األوراق، من الثايالكويد وأغشية الخضراء البالستيدات مياكي ستاذفريق األ استخرج

 العمل، عن توقفت I الضوئيفي النظام  الضوئية الطاقة تمتص التي "P700" باسم المعروفة الجسيمات فإن لذلك، نتيجة .نبضال قصيرة

 واحدي كسجينأو، (・OH)حرة  هيدروكسيل جذورو ،(- O2) جذور فوق أكسيد حرة :التفاعلية االكسجين أنواع من أنواع ثالثةتم إنتاج و

(1O2). الضوئيإلى النظام  اإللكترونات تدفقتقييد  ه من خاللأن أيًضا وأكدوا I  التفاعلية االكسجين أنواع إنتاجتم قمع. 

 
 .كوبي جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 أوروبا

 الدفاع لتنشيط مختلفة مسارات في تسافر النبات إشارات أن تكشف دراسة

 

 بتنشيط نباتال إلبالغ مختلفة مسارات في فراست النبات خاليا داخل هامةال المؤشرة الكيميائية المواد أن كنتاكي جامعةب حديثة دراسة تكشف

 .ضاالممر وجود في الدفاع آليات

 

 المقاومة باسم معروفة دفاع آلية هيو الثانوية، لإلصابات النباتات ءدر كيفية كاشرو، وبراديب آردرا ،النباتية األمراض علماء درس

 .المقاومة هذه فيزتح على تساعد النباتية الخاليا داخل الكيميائية المواد من العديد العلماء حدد السابقة، دراساتهم في .النظامية المكتسبة

 .الكيميائية المواد تلك سفر من مسارات ثالثة األخيرة دراستهم حثتبو

 

 هذا في الكيميائية المواد تلقت .هيولية رابطات تسمى الخاليا، بين الفتحة نفس خالل من فراست الكيميائية المواد من اثنين أن الباحثون وجد

 هيو ،الساليسيليك حمض الثالثة المؤشرة الكيميائية المادة تسمى ."الباب" وإغالق فتح في تتحكم التي البروتينات من مساعدة "المدخل"

 امسارً  هذا ي ع د ،كاشرو لبراديب وفقًا .أخرى خلية إلى ذلك بعد ثم البالزما غشاء إلى واحدة خلية من خرجت حيث امختلفً  اطريقً  سافرت

 .البشري الجسم في األسبرين هخذيأ الذي لكلذ مشابًها

 

 ."حقلال في محاصيلنا لحماية الكيميائية لموادل ناماستخدا لطريقة اجدً  قريبة المعرفة هذه" براديب قال وقد هذا

 

 .كنتاكي جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 روثامستيد في وراثيًا المعدلة للكاميلينا الحقلية بالتجربة تسمح البيئة وزارة

 

 على حقلية تجربة بإجراء روثامستيد بحوث لمحطة الريفية والشؤون والغذاء البيئة وزارة سمحت

 جريتس .6109 عام إلى 6102 عام في روثامستيد مزرعة في وراثًيا ةمعدلال كاميليناال نباتات

 (LC-PUFAs) السلسلة طويلة المشبعة غير الدهنية 0 اجأومي أحماض كمية لتقييم ةحقليال تجاربال

 ضد الحماية ذلك في بما إلنسانل ةيصح فوائد ذكرها السابق األحماض ت ظهر .كاميليناال بذور في

 ةصبغ يوه ين،ثستازاناأل راكمت   كاميلينا نباتات أيًضا البحث فريق طور .التاجية القلب أمراض

 الصفة هذه أداء أيًضا ةحقليال ةالتجرب وست ق ي ِّم .المائية تربيةال في عالفلأل مضافة كمادة عادةً  مخد  ست  ت  

 .الجديدة

http://www.kobe-u.ac.jp/en/NEWS/research/2016_04_20_01.html
http://uknow.uky.edu/content/new-uk-research-how-plants-defend-against-pathogens


 

 .روثامستيد بحوث محطة موقع من صحفيال بيانال اقرأ
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 العلمي البحث

 التجارية القهوة أصناف في الجفاف لتحمل المرشحة الجينات تحديد

 
 تكيف آليات أن إال ،الب ن جنس داخل موجود الجفاف تحملل الجيني التنوع أن حين فيف .(العربي الب ن) الب ن نتاجإل اقيدً م عاماًل  الجفاف يمثل

 كارنيرو فرنانداو سوتو لوسيانا بقيادة البرازيل في العلماء من مجموعة قارن الشأن، هذا في .معروفة غير تزال ال لجفافل الب ن نباتات

 .(الجفافسريع التأثر ب) روبيصنف و (جفافلل المقاوم) IAPAR59صنف  ؛التجارية القهوة أصناف في الجفاف استجابات وميزج وناتاليا

 
 ظروف في وروبي IAPAR59صنفي  بينتفاضلي  تعبير مع المرشحة الجديدة جيناتاثنين من ال النووي الحمض مكتبات مقارنة حددت

 CaMAS1و (نباتال تطوير) CaSLP1و CaSAMT1، و(بروتينال زييناك) CaSTK1 الجيناتتم تنظيم  الجفاف، ظروف ظل فيو .الجفاف
 نوالده نقل بروتينجينات  تعبيرأن  لالهتمام المثير ومن .روبي في ليس ولكن IAPAR59صنف  في *تصاعديًا (تكوين حمض األبسيسيك)

(nsLTP) صنف  في الجفاف ظروفتصاعديًا في تنظيًما  امنظمً كان  أيًضاIAPAR59. تلوحظالتي  سمكاأل بشرةبال امرتبطً  ذلك يكون قد 

 .روبيبصنف  مقارنة IAPAR59صنف  في المحورالبعيدة عن  ورقةال سطح على

 
 فهمنا تعميق على ةساعدالم الجيناتتلك  تحديدمن شأن  .الجفاف ظروف فيالتفاضلي  همتعبيروصف  ديوتأك المرشحة الجينات اختيار تم

 .الب ن في الجفاف لتحمل
 
 التصاعدي التنظيم في العكس يحدث بينما الخلوية المكونات عدد الخلية للتق التنازلي التنظيم عملية في: والتصاعدي التنازلي التنظيم*

 http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation التالي الرابط من العمليتين كال عن القراءة يمكن

 
 .بيولوجي بالنت سي إم بي بمجلة الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 "أ" كروموسوم نسخ على يؤثر الذرة في "ب" كروموسوم

 

 جينات تعبير على التأثيرستطيع قد ي وجوده ، إال أنوظيفية جينات يحتوي على ال (.Zea mays L) الذرةفي  ب كروموسومبشدة أن  دق  عت  ي  

أجرى هكذا، و .أ كروموسوملتسلسل  مماثلة مناطق على تحتوي قد ب كروموسومات أن أيًضا سابقةال دراساتوقد اقترحت ال .أ الجينوم من

 .ب الذرة كروموسوممزيًدا من الدراسات على  الزراعية الصين جامعة من جهوان ويبقيادة  الباحثين من فريق

 

 عن الكشف تم .ب كروموسومال نسخ عددقوى بزيادة ي التأثيرهذا و أ الجينوم نسخ على يؤثر ب الذرة كروموسوم أنالفريق  نتائجتقترح 

كانت مشاركة بصورة  اتفاضليً  ةعربالم الجيناتتلك و .ب كروموسومال سالالت وبدون مع الالتالس بين مختلف بشكل ينعربم جين 001

ها في التثيلم اعاليً  اتشابهً  النشطة نسخًيا الموجودة في الموقع ب الجينات تأظهرأيًضا،  .النوكليوتيداتارتباط و الخليةأيض  في يةأساس

 .الجينوم أ

 

 .ب الذرة كروموسوم وتطور الجينوم بنية على الضوء النتائج هذه تسلط

 

 .بيولوجي بالنت سي إم بي بمجلة ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/rothamsted-research-granted-permission-defra-carry-out-field-trial-with-gm-camelina-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0777-5
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0775-7


 األرز تدجين خالل المكتسبة أو المفقودة الجينات لفحص البري دونجشيانج أرز تحليل

 

في هذا الشأن،  .(.Oryza rufipogon Griff) عاديال بريال رزاأل من دجينهت تم (.Oryza sativa L)المزروع  األرز أنشائع ال من

من  المزروع األرز إلى البري األرز من الفسيولوجيةو المظهرية التغيرات تفسير إلى شو وتاو جتشانبقيادة فانتاو  يبحث فريقيهدف اآلن 

 .كاملال الجينوموعلى مستوى  ةوراثيالناحية ال

 

 .Nipponbare (Oجينوم  مع (DXWR) البري دونجشيانج أرز قراءات تسلسل مباشرة الفريق قارن ،ينجمعم ينجينوم مقارنة من بدالً 

sativa )بين الهيكلية االختالفات تحديد تم .الكامل DXWR وNipponbare عليها الحصول يمكن كان التي ةفوحذالم الجينات لتحديد 

بترانسكريبتوم  تهومقارن DXWRترانسكريبتوم صنف  تسلسلقراءة  أيًضاتمت  .األرز تدجين خالل Nipponbareبواسطة 

Nipponbare صنف  في انهافقديحتمل  التي الجينات الكتشافDXWR تدجينال خالل. 

 

بيانات  تتوفرو .متعددة مصادر منإضافات  باستخدام DXWRنسخ مفقودة من  612و Nipponbareمن  مكتسب نجي 0970 تحليل تم

NGS بيانات قاعدة في NCBI SRA.  ملاكال الجينوم مستوى على مزروع أرز إلى البري األرز تدجينل أفضل فهم على النتائج هذهتساعد 

 .تربيةال أوالوراثية  األرز لبحوث يومجين بيانات مورد وتوفير

 

 .بيولوجي بالنت سي إم بي بمجلة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 واحدة سلفية مجموعة من ينحدرون األصليين نااألمريك أن تؤكد دراسة

 

 م موجاتأواحدة  موجة في الجديد العالم إلى واهاجر الهنود أسالف كان إذا ما لمناقشة الجينية البيانات طويلة فترة منذ الباحثون ستخدمي

 .مختلفة مجموعات أو آسيامجموعة سلفية واحدة من  منإذا كان  أو متعاقبة،

 

 من دولي فريقيقول  ،الحديث العصرفي األصليين جماعات األمريكان واألوراسياويين  من النووي الحمض من عينات مقارنة بعدو اآلن

 ونرتبطأن األمريكان األصليين ي على اقويً  دلياًل  العمل قدميو .واحدةينحدرون من مجموعة سلفية  السكانأن  دعمي جديدال أن الدليل العلماء

 .موجودة أخرىمجموعات آسيوية  أي من أكثر البعض مبعضه مع وثيق بشكل

 

 يطلق .الحديث العصرلألمريكان األصليين في  النووي الحمض في الوراثيللواسم  أليل،وهو  ،افريدً متغيًرا  سابقةال دراساتال وجدتقد و

 األليل هذاحتى اآلن كان  .هم جميعًاعيناتالمجموعات الواحد وأربعين الذين جمعوا  فيد حدث وق ،"7 تكرارأليل ال" اسمى هذا المتغير عل

 .عيناتهم جميعًا جمع الفريقالذي  ينوقيانوسياألو ةرقافاألو ينوراسيالمجموعات األربعة وخمسين لأل في غائبا

 

 .ديفيس كاليفورنيا جامعة موقع على ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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 كوالي اإليشيريشيا على قائم مؤتلف غنمي أنجيوتنسينوجين إنتاج

 

غنمي ال نجيوتنسينوجينأن األ تبين وقد ،الكهارل وتوازن الدم ضغط ينظم الذي لألنجيوتنسين،ركب طليعي م هو نجيوتنسينوجيناأل

(oANG) مركب  توافر نطاق لتوسيعو .البشري لرينينبروتين ال أفضل ركيزةيمثل  الغنم بالزما منoANG،  الباحثين من فريقهدف 

 .كوالي اإليشيريشيا باستخدام مؤتلف oANGمركب  إنتاج إلى اليابان في جيفو جامعةب

 

 

 oANG فيإلى  للذوبان القابلالمؤتلف  oANG نسبة الفريقرفع  ،tacبروموتر  من مئوية 09 درجة عند oANGمركب من خالل تعبير 

د  أن و .التجانس إلى المؤتلف oANGمركب  الفريقنقى  ثم .ملحوظ بشكل للذوبان قابلال غير المؤتلف ج  في  بعرالم المؤتلف oANGو 

 اإليشيريشيا في بالمعر المؤتلف oANGمركب  أن أيًضا التحليل كشف .CHO خاليا فيالمعرب  oANGلـ  مماثل كوالي إليشيريشياا

 .البشري الرينين ركيزةبالضبط مثل  يعمل كوالي

http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0788-2
https://www.ucdavis.edu/news/native-americans-descended-single-ancestral-group-dna-study-confirms


 

 .بيوتكنولوجي سي إم بي بمجلة الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 إعالنات

 الحيوانية الحيوية التكنولوجيا قمة مؤتمر

 

 الحيوانية الحيوية التكنولوجيا قمة مؤتمر :الحدث

 

 6102 سبتمبر 60-60 الفترة :التاريخ

 

 ماريالند والية ،بيثيسدا :المكان

 

 .الحيوية التكنولوجيا في االبتكار منظمة موقع من التفاصيل من مزيد على احصل
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 7026 لعام ICFAS مؤتمر

 

 (ICFAS 2016) األغذيةو الزراعة علومل الرابع الدولي المؤتمر :الحدث

 

 6102 ديسمبر 69-69 الفترة :التاريخ

 

 اليابان كيوتو، :المكان

 

 .ICFAS موقع زيارة اءرجب المعلومات من لمزيد
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http://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-016-0265-x
https://www.bio.org/events/conferences/animal-biotech-summit
http://www.icfas.org/

