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 االخبار

 

 

  العالمية

 

 المعدلة وراثيا المعارضة "غرين بيس"من الحائزين على جائزة نوبل توقعان خطاب يدعو لوقف  110

 GMOs  biotechnological مرررن الحرررائزين علرررى جرررائزة نوبرررل موقفرررا لررردعم 100اكثرررر مرررن 
innovations الررررى الكررررف عررررن الربطررررة  "غرررررين برررريس"منظمررررة  الزراعررررة بتوقيررررت رسررررالة ترررردعو
واالرز  "غررررين بررريس"االرز الرررىهبى الحكومرررات حرررول العرررالم الرررى التنديرررد حملرررة  ,المعارضرررة تحديررردا

 .بصفة عامة biotechnology الىهبى والمحاصيل واالطعمة تحسين

 ,والحكومرررات فرررى جميرررت انحررراء العرررالم ,االمرررم المتحررردة ,"غررررين بررريس"موجرررل الرررى زعمررراء منظمرررة 
وترررىكر الرسرررالة العلميرررة والوكررراالت التنظيميرررة فرررى جميرررت انحررراء العرررالم تبرررين مررررارا وتكررررارا تحسرررين 

تكرررن اكثرررر امانرررا مرررن تلرررك المسرررتمدة مرررن اى  ان لرررم safe ,المحاصررريل واالغىيرررة والتكنولوجيرررا الحيويرررة
 .اى حالة مؤكدة النتائج الصحية السلبية البشر او الحيوانات من استهالكهم .طريقة اخرى

وتسرررررريت  "غررررررين بررررريس"وسرررررعهم لمعارضرررررة اجرررررراءات رسرررررالة تحرررررث الحكومرررررات علرررررى برررررىل كرررررل مرررررا فرررررى  ,دعررررروة قويرررررة الرررررى العمرررررل
الفررررائزين اغرررال  رسرررالة عرررن عرررردد  .biotechnology وخاصرررة الحبررروب عررررن طريرررق ,الرررى ادوات البيولوجيرررا الحديثرررة farmers وصرررول

 ?الفقراء فى العالم يجب ان يموتوا قبل ان يعتبر هىا جريمة ضد االنسانية

 .Support Precision Agriculture website زيارة ,لقراءة الرسالة او التوقيت على العريضة
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  افريقيا
 

 االتحاد االفريقى واالمم المتحدة تدشنان مشروعا لمكافحة الجوع فى القرن االفريقى
 

خالل اطال  مشروع جديد لالمم المتحدة واالتحاد االفريقى من اجل القضاء على الجوع  Kormawaباتريك  "عندما تشعر بالجوع ليس لديك كرامة"
حضره خبراء من منظمة االمم  االنتقال من االقوال الى االعمال :انهاء الجوع فى القرن االفريقى االجتماع تدشين المشروع بعنوان .فى القرن االفريقى

 .قى الىى عقد فى اثيوبياالمتحدة لالغىية والزراعة واالتحاد االفري

مليون شخص  30مستشار االمن الغىائى والتغىوى لالتحاد االفريقى يهدف الى التخفيف من حدة الجوع والفقر حوالى  Lakosangووفقا ليلى 
اصحاب المصلحة لمناقشة  ,وسيوفر المشروع منتدى للحكومات والجماعات االقتصادية االقليمية والشركاء فى التنمية .يعانون من الجوع فى افريقيا

 .المنظمات المالية الدولية سيتم جمعها لتنفيى االنشطة االموال من .واستعراض ووضت استراتيجيات جديدة بشان القضاء على الجوع فى المنطقة
Kormawa 

 .Anadolu Agency اقرا البيان الصحفى ,لمزيد من التفاصيل حول المشروع
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 وتؤيد اوغندا وزير الزراعة والتكنولوجيا الحيوية
 
 
كان هىا احد  ."وتلك هى الطريقة ;بتبنى العلم والتكنولوجياولسنا بحاجة الى ان نتوسل الى الشعب  .انا حليف العلماء واؤيد التكنولوجيا الحيوية"

 ISAAA report on the 20th anniversary بينما شن Kibazangaاالونورابل كريستوفر  ,التصريحات التى ادلى بها وزير الدولة للزراعة
of global commercialization of biotech crops  واالونرابيل  .فى كمباال 2016يونيو /حزيران 29فىKibazanga  فوجئ بان العالم

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/3/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/1/default.asp
http://supportprecisionagriculture.org/nobel-laureate-gmo-letter_rjr.html
http://aa.com.tr/en/africa/african-union-un-launch-anti-hunger-project-for-horn/599731
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/default.asp


الوصول الى هىه المحاصيل farmers انل اوغندا تاخرت فى اتخاى الخطوات الالزمة التاحة اال ,سنة 20منى اكثر من  biotech crops تستخدم
ندرة  ,فى ضوء التحديات الراهنة مثل تكاثر السكانودعا جميت االوغنديين لدعم التكنولوجيا االحيائية وغيرها من العلوم الحديثة  .المحسنة
  .climate change االراضى

 
اثناء مناقشة التقرير النتائج  .واعضاء البرلمان ,واعضاء المجتمت المدنى ,والعلماء ,بمن فيهم الصحفيون ,مشاركا 30اطال  التقرير حضره اكثر من 

البحوث  agri-biotech التى توصل اليها المشاركون فى االجتماع اعربوا عن خيبة املهم ازاء حقيقة انل بالرغم من ان اوغندا مسؤول اقليمى فى
وحول وضت االمن  .متخلفة فى تحويل هىا البحث فى تحقيق فوائد ملموسة المزارعين االوغنديين جزئيا بسبب غياب الهياكل التنظيمية المطلوبة

ان االنفجار السكانى عضو البرلمان عن محافظة بوبولو بشرقى الغرب  Mutunyoاالونورابل روزمارى بول  Bugisuالغىائى فى شر  اوغندا 
  ."اىا لم يكن لدينا محاصيل افضل لن الطعام شعبنا"ولىلك حىر من انل  .العقم ,ادى الى نقص الغىاء ندرة االراضى واالفراط

 
هىا مشروع قانون وسنعمل مت زمالئهم ان نتاكد ان  ,والسالمة الحيوية بيل الوزير عضو البرلمان السيدة تعهد مناصرة الوطنى التكنولوجيا الحيوية

  .للبرلمان الحالى قريبا

 
 

  .ubic.nacrri@gmail.com لمزيد من التفاصيل اتصل اوغندا منسق مركز معلومات التكنولوجيا االحيائية
] 
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  االمريكتين

 
 االمريكيين منقسمين بشان تصورات المطلوب للصق البطاقاتالبحث تقول ان 

 
واستخدامها فى  GMO labeling االمريكيين منقسمين فى تصوراتهم ,الغىاء والتغىية IFICالمؤسسة  (2016)ووفقا للمعلومات الغىائية الدولية 

ان توصف اال اىا كانت هناك خالفات جوهرية من نظرائهم غير المعدلة  GMO foods يقتضى (ادارة الغىاء والدواء االمريكية .االمدادات الغىائية
هناك الكثير من شائعات حول توسيت هىه السياسة تنطبق على جميت  ,ومت ىلك .(اىا كان هناك اختالفات تغىوية او المحتملة للحساسيةمثل ما )وراثيا 

 .االغىية المعدلة وراثيا 

 .يت الكائنات المحورة وراثيافى المئة من السكان متاكدا مما اىا كان ينبغى توسيت نطا  السياسات تصنيف جم 28ووفقا للمسح فان عدم اليقين عالية ان 
فى المائة من االمريكيين اظهار الدعم المطلوب للصق البطاقات الموسعة التى ستطبق على جميت االغىية التى تحتوى على  44 ,وعلى الصعيد الوطنى
 .االطعمة المعدلة وراثيا

من االميركيين اما  (%51) %51 .الغىاء ايضا فى الردود متباينةوردا على سؤال حول انطباعل عن استخدام الكائنات المحورة وراثيا فى امدادات 
فى المائة من المستهلكين لدعم التوست المطلوب للصق البطاقات قليل هم بالفعل تجنب الكائنات  44وعلى الرغم من  .غير متاكد او ال يفضل استخدامها

الثلث  .(فى المئة 42)اما اكثر المشترين ليسوا متاكدين او ال تبدى تفضيال تفادى او المحورة وراثيا  .المحورة وراثيا او البحث عن غير المعدلة وراثيا
 .يحاولون تجنب الكائنات المحورة وراثيا (فى المئة 34)فقط 

ان المطلوب للصق  %3السؤال عما اىا كانت هناك معلومات غير قادرة حاليا على ملصقات االطعمة المستهلكين تود ان ترى سوى  ,مفتوحة
 .مما يشير الى انها ليست افضل مراعاة مسالة االغلبية الساحقة من االمريكيين ,البطاقات

 .IFIC website مزيد من التفاصيل على

http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/49/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/43/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
mailto:ubic.nacrri@gmail.com
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/7/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/3/default.asp
http://www.foodinsight.org/american-perceptions-gmo-labeling-food-health-survey
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 فى االعشاب "مكلفون STOMATA"العلماء يكتشفون جينات 

 
 

 .فى االعشاب يمكن استخدامها لتحسين كفاءة النباتات فى االنتاج الزراعى stomataدراسة جديدة من معهد كارنيغى للعلوم يكشف عن تنظيم 

فى االعشاب الن اعرض عديدة  stomata stomataوبحث العلماء  .والقمح ,عائلة تضم الىرة واالرز ,من االعشاب stomataعملهم على 
العلماء يتوقعون ان هىه هى اسباب النجاح  .هى على شكل محاىاة الورقة فى صفوف على الشفرة dumbbell stomataالعشب  .وفريدة االبتكارات

 التطورى

 .وبهويتهم المتميزة ,ووضعها  تقدم stomataكيفية االعشاب مراقبة عدد ومن ثم تحديد  ,درس فريق البحث على انشاء انظمة تشغيل الجينات
مت اختالف وظرف بنى  ,وهىا يشبل دائرتين مكونات مماثلة .بطر  مختلفة الجينات االخرى لم تستخدمها stomataووجدوا ان االعشاب لها نفس 

 .بل

معرفة هىا فى االعشاب يمكن يغير قواعد اللعب فى  .متميزة الفيزيولوجياواالعشاب ال stomataيمكن ان تفسر جزئيا كيف شكل مختلف  "اسالك"
 .تحسين االداء مصانت غىاء او وقود

 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of اقرا المقال فى ,وللمزيد حول هىه الدراسة
America. 
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 اسيا والمحيط الهادئ
  

 الجامعات فى التجارب الميدانية من المحاصيل المعدلة وراثيا AGRIجيك يقترح استخدام 
 
 

الجامعات العلمية التجارب  الهندسة الوراثية فى لجنة تقييم جيك اقترح الستغالل مزارع اختيار
الجامعات الزراعية كبيرة حقول منعزلة فى مناطق  40جيك حددت  .GM crops الميدانية

كما اقترح عالم حاصل سواميناثان هىا االقتراح  .المناخية المتنوعة -مختلفة من البالد الزراعية 
 / .الىى قال ان هىا الترتيب من شانل ان يوفر طريقة موحدة لتقييم المحاصيل المعالجة وراثيا 

 /نهاية الخبر 

 ,الفكرة هى اقناع الدول عن التجارب الميدانية لهىه المحاصيل فى البيئة المحمية"واضاف ان 
لة وراثيا ال يمكن اال اىا تم اختبارها علميا فى محتجة بان مخاطر وفوائد المحاصيل المعد

القرار النهائى  " .حسبما قال مسؤول من وزارة البيئة ,"المناخية -مختلف المناطق الزراعية 
 ."الغرضمزارع ومؤسساتها المختلفة لهىا  قطت الغيار ICARكما ايكار  .بشان هىه المسالة بعد التشاور مت دول المجلس الهندى للبحوث الزراعية

 .Times of India المجال Agropages اقرا المزيد فى هىا

 ] ةتقييم هذه المقال|  إرسال إلى صديق [

 
  اوروبا

 
 الباحثون ان النيكوتين اطالل شهية الحشرات الثدييات اكلة النباتات كالخراف والماعز واالبقار

 
 

http://www.pnas.org/content/early/2016/07/01/1606728113
http://www.pnas.org/content/early/2016/07/01/1606728113
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/default.asp
http://news.agropages.com/News/NewsDetail---18479.htm
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Centre-eyes-agriculture-university-farms-for-trials-of-GM-crops/articleshow/52919726.cms


العلماء فى معهد ماكس  .الهرمونات النباتية دعا jasmonatesالتى تسيطر عليها  () attenuataكويوت  Nicotianaانتاج النيكوتين فى السجائر
جامعة والية واشنطن اكتشفوا مؤخرا اهمية انتاج النيكوتين التى تعتمد على  ,المانيا بجامعة برن فى سويسرا ,بالنك الكيميائية البيئة فى جينا

jasmonate بقاء التبغ. 

ن الحشرات والثدييات على اساس تجارب النباتات المحورة جينيا عن انتاج التبغ يزيد الهجمات م jasmonateوكشف الباحثون ان نقص 
jasmonates.  ويفضل منى اكلة تتغىى على النباتات التى تعانى من نقصjasmonate  العلماء افتراض ان النيكوتين يؤثر على التغىية افضليات

 .والثدييات

 wildtypeتستهلك غالبية  jasmonateاالرانب  .نقص تغىية النباتات التبغ على االرانب jasmonate ,الغىاء الكريات wildtypeالعلماء من 
ورفض  .مت اضافة النيكوتين ,فى تجربة اخرى حيث تعانى من نقص فى الكريات jasmonateفرضية اثبتت  .نقص حبيبات بينما لم تستهلك

 .واالرانب

 .Max Planck Gesellschaft website اقرا المقال على ,لمزيد من المعلومات
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 االعتداءات البدنية على العلماء السماح لمنظمات البحوث االوروبية اكتب رسالة مفتوحة الى رئيس البرلمان االوروبى باحترام العلم المشورة ادانة

 
 

عتداءات ومؤسسات البحوث فى اوروبا بتوقيت رسالة مفتوحة تدعو البرلمان االوروبى لتشجيت المجتمت باحترام المشورة العلمية المستقلة الدانة اال
يونيو عندما حزمة تحتوى على مواد  7وهىا يسمى اثر حادث فى السلطة االوروبية لسالمة االغىية القانونى للهيئة فى بارما فى  .scientists البدنية

 .متفجرة الى عالم تقديم المشورة العلمية المستقلة القانونى للهيئة

ومستنسخة نائب الرئيس وكىلك رئيس اللجنة  ,توحة موجهة الى رئيس البرلمان االوروبىرسالة مف (EPSOنشرت محطة االوروبى المنظمة 
او /ويقترح تدابير لمنت الهجمات التى تستهدف العلماء و ,ويؤكد دعم البحوث العلمية المستقلة والتحقيق .االوروبية لشؤون البحوث فى العلوم واالبتكار

 .مرافق البحوث

يوليو ان التهديدات التى تمولها العلماء من المخاطر التى تهدد المجتمت التى  1لمنظمات العلمية والجمعيات والمعاهد فى وا 35الرسالة التى وقعها 
 .وامريكا الالتينيةPhilippines ,واستراليا ,تعتمد على المشورة المستقلة نقال عن هجمات مماثلة فى الواليات المتحدة
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http://www.isaaa.org/resources/publications/scicommstudy/download/default.asp
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  البحوث
 

 جين التحوير والصنف المزروع والبيئة واالستعمال النهائى وليسين الغنية بالبروتين تطوير مادة اليسين رايس عبر تعبير
 
 

 .ولكن اى منتجات تم تطويرها حتى االن Lysوبىلت جهود لتحسين محتوى رايس  .rice من االحماض االمينية االساسية (ليس)اضافة الاليسين 
الغنية  gene LRP سينولي شين ليو تشانغ عن Cuicuiباحثون من جامعة تشجيانغ الصينية بجامعة هونج كونج بقيادة  ,وهكىا

 photoperiodنخبة من  ,(Peiai6464Sالسلطة الفلسطينية )فى  (.L) من Psophocarpus ( tetragonolobus ) بالبروتين
thermosensitive PTSMS رايس (الخط) العقم لدى الرجال 

تقييم االحماض االمينية  .مقدار احماض امينية ايضا زيادة مقارنة انواع برية .فى المائة 30بىور االرز المعدل وراثيا زيادة فى اكثر من  Lysمستوى 
محتوى مهجنة هىه للنباتات المحورة وراثيا ايضا  Lys ,وعالوة على ىلك .محتواها بدرجة كبيرة فى بىور االرز المعدل وراثيا Lysاجيال ان  3فى 

 .Lysزيادات كبيرة فى 

التعبير  LRP محددة endospermالحبوب ثم اختبر باحثون  .بيد ان االرز المعدل وراثيا اظهر ايضا غير المواتية مظهرات الموروثات المفيدة
 .الزيادة مستقرا فى ثالثة اجيال Lysعلق وتت ,محتوى بىور النباتات المحورة وراثيا Lysهىا وزادت  .الخارجية

 .BMC Plant Biology لمزيد من المعلومات حول الدراسة اقرا المقال كامال
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 يحققون كزانتوفيل تخليق الجينات فى الحمضياتالباحثون 

 
 

باحثون فى  .ودورها فى تنظيم كزانتوفيل محتوى وتكوين لم يرد تفسير ,ومت ىلك .فى النباتات xantophyllفى  hydroxylasesكاروتين تخليق 
فى توليفة  , CitHYb , CitCYP97A , CitCYP97B97Cكاروتين  genes CitCYP ادوار hydroxylaseجامعة شيزووكا التحقيق 
 .كزانتوفيل فى الحمضيات

 CitCYP وخالل .يتسق مت كزانتوفيل تراكما فى الحمضياتوهو ما  ,والعصير كييسات خالل عملية االيناع CitHYb flavedoتزايد   التعبير عن
هو اقل بكثير  97Bالتعبير مستوى CitCYP فى هىه االثناء .كييسات عصير luteinمما ادى الى زيادة  CitCYP97A97C  ينضج والتعبير عن

 .من ثالثة جينات كييسات عصير خالل ينضج

 luteinتعمل فى انتاج  CitCYP97C فى حين ان اجراء مزيد من التحليل ,اتجين كزانتوفيل للتجميت فى الحمضي CitHYbويعتبر  
hydroxylaseوالمساعدة فى وضت استراتيجيات لتحسينها ,هىه النتائج ستساعد فى فهم كزانتوفيل للتجميت فى الحمضيات. 
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 نصوص 2عبر عامل الطماطم SLZFPالمزهرة  OVEREXPRESSIONالتالعب فى الوقت 
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ينظمها  (متر) جين T integratorفى ازدهارازدهار بموضت  ,وستقطف فى اجرى .الشبكات المعقدة الرسال االشاراتازدهار النباتات العليا تخضت 
فى  (SFT) متر زهرة واحدة transcriptional  homolog TRUESSغير ان يعرف الكثير عن التنظيم  .اكثر من عشرة نصوص من العوامل

 .(Solanum lycopersicum)الطماطم 

لين ونغ التابت  .المتاثرين تشعب فى الطماطم 2اصبت نصوص عامل ازدهار و SlZFPالزنك  overexpressionراسات سابقة وكشفت د
مظهرات الموروثات المفيدة التى تنتجها  overexpressionبالتفصيل تتسم بداية ازدهار النشاط لتوك العالية  China لالكاديمية الصينية للعلوم فى

 .هىه النسخ

 .ازدهاريعتمد  -SFTالتعبير فى االورا  فضال عن القدرة على المروج ملزم مما ادى تسارع SlZFP Overexpression2 SFTرفعت من 
المتاثرين الهيمنة  apical2كشفت ايضا عن تبادل الطال  النار  SlZFPالنباتات  overexpressing overexpressionمزيد من التحليل 

 .بوسائل متعددة المسارات التنظيمية

 .اصيل اخرىنتائج هىه الدراسة يمكن استخدامها فى التعديل الجينى للنباتات المزهرة بنية الوقت الطماطم وكىلك مح

 .Plant Biotechnology Journal اقرا المقال فى ,وللمزيد حول ثى دراسة واعدة
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  المحاصيل المعدلة وراثيا ما وراء
 

 الزراعة العجوزة اخترع مرتين دراسة تكشف ان
 
 

 .BioRxivفى  نشرت طبيعة افادت دراسة  genome الزراعة فى الشر  االوسط ليس فقط مرة واحدة بل مرتين حسب

عام  3500الى  14دول شر  اوسطية االفراد الىين يعيشون بين  44ية الطب فى جامعة هارفارد بتحليل من السكان علوم الجينات الجزيئية فى كل
واولئك الىين  ,بما فى ىلك االردن واسرائيل ,ووجد الفريق فوار  كبيرة فى العجوزة من جنوب بالد الشام .مضت اثناء فترة العصر الحجرى الحديث
وتشير هىه النتائج الى ان مجتمعات الصيد والجمت فى بالد الشام ايران بتطوير ونشر التكنولوجيا  .يرانيعيشون فى جبال زاغروس فى غرب ا

 .الزراعية الى اوروبا وافريقيا واسيا

  .Nature اقرا المزيد فى
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 العلماء يفكون شفرة جينوم شجرة الزيتون

 
 

 RJB), Nacional deالصينية لصناعة  Jardin Botánicoالحقيقية فى  (المجينى لتكلفة المعيشة 1334/2000فريق من باحثى االسبانى 
Análisis CNAG Genómico (على) لتكلفة المعيشة الكامل 50138-97 genome مجموعة متسلسلة من مجموعة متنوعة  .شجرة الزيتون

 .سنة 1300اكثر من  ,انتشارا فى شر  اسبانيا Fargaمن 

يجب عليك  ,ال شك انها شجرة رمزية جدا ومن الصعب جدا لتحسين تربية النباتات"وقال  .tree لتسلسل نظرة جديدة اللغز الجينى الزيتونمشروع ا
يقول المؤلف الرئيسى لهىه  ,"وخصائصها المورفولوجية التى فيما اىا كان من المستصوب ان عبر ساللةسنوات لمعرفة  12االنتظار على االقل 

شجرة الزيتون  معرفة المعلومات الجينية" .استاى البحوث البيئية لنشاطها ورئيس مختبر الجينات النسبية لتكلفة المعيشة ,Gabaldónالورقة طونى 
 ."زيتون النفطسيدعوننا تسهم فى تحسين انتاج ال

لتحديد الفرو   transcriptome, genesكما وجد  .مت سائر انواع الزيتون البرى DNA باالضافة الى تسلسل جينوم الزيتون كما قارن الباحثون
فك تشفير تاريخ تطور هىه  ,يقول الباحثون ,الخطوة التالية .القائمة على المستوى الجينى يغادر التعبير الشعبية والفاكهة فى مختلف مراحل ينضج

 .الشجرة
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 يصمم المهندسون االمصال المصنعة خصيصا خالل اسبوع

 
 

كوخ المعهد  (MIT)وهكىا المهندسون فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  .المرض بسبب طول عملية التطوير واالختباراللقاحات عادة بعد تفشى 
  .نهجا لجعل اللقاحات فى اسرع خالل اسبوع

الفريق شرع  .النهج لتخصيص اللقاحات التى تستهدف ليس فقط بل ايضا االمراض المعدية السرطان nanoformulationيستخدم المهندسون 
التى تم اختبارها على فعالة بنسبة  (قريب والطفيل المسبب للمالريا( Toxoplasma gondii ,االنفلونزا H1N1 ,لقاحات ضد فيروس االيبوال 

 .فى المئة فى الفئران 100

او  ,لفيروسية والطفيلية والجرثوميةو كوتش المهندسين يتضمن جدائل المرسال ار التى يمكن تصميم المدونة الى ا MITاللقاحات التى وضعها معهد 
وتعتبر هىه  .يترجم البروتينات التى تسبب استجابة مناعية من المضيف RNAويتم تجميت هىه الجزيئات التى ستسلم الى خاليا حيث  .البروتين

 .تؤدى الى احداث طفرات genome وال يمكن ادماجل المضيف RNAاالمصال واللقاحات الن اكثر امانا من الحمض النووى 

دانيال  "مما يتيح امكانية تفشى المفاجئة او تعديالت سريعة ,يسمح لنا لقاحات ضد امراض جديدة فى سبعة ايام فقط nanoformulationهىا النهج "
 .اعد فى معهد ماساتشوستس للتقنيةاالستاى المس ,اندرسون

كما انها  .فتح شركة ترخيص التكنولوجيا وتسويقها ,المعهد شاحال معهد مساشوستس للتكنولوجيا Jasdave Kochالمدبرين الرئيسيين عمر خان 
 .تعتزم تطوير لقاح ضد فيروس زيكا مرض اليم

 .MIT's news release اقرا المزيد من
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  اعالنات

 
 وظيفة من جين :CRISPRاداة  9من االكاديمية

 

 من وظيفة جين لتكلفة المعيشة المناسب :االداة CRISPR9 :ما من االكاديمية

 اسبانيا ,برشلونة Aiguader 88, 08003الدكتور  (لتكلفة المعيشةمركز تنظيم الجينات  :المكان

 2016سبتمبر /ايلول 9-5 :عندما
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