
  ٢٠١٢اغسطس   ٢٩                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمياً 

 وا�من الغذائي لزراعةلجديد عمل  تقترح إطار والفا •

 ميدانيةتطبيقات البحوث اللبورلوج نورمان  جائزةب ةفائزأول ، موخرجي أديتي •

  أفريقيا

 "�رزاإيدز " لمكافحةطفرة علمية بمركز أفريكارايس  •

 النمو ا-قتصادي في أفريقياھو مفتاح البحوث الزراعية  في ا-ستثمار: الزراعية للتنمية الدولي الصندوقرئيس  •

 التي ضربھا الجفاف منطقة الساحل الفاو تساعد منظمة •

  

  ا�مريكتين

 نجاح ا-قتصاديلبھدف ا فول الصويا تستثمر في الحكومة الكندية •

 نيماتودامقاومة لل نباتية أصناف لتطويرمؤسسة روسيتا جرين تتعاون مع  جامعة و-ية أيوا •

 ات ضد ا�مراضالنباتتزيد من مناعة بكتيريا يكتشفون  الباحثون •

 جديد صنف نباتي ٣٥ـ شھادة الحماية ل منحوزارة الزراعة ا�مريكية ت •

  

 آسيا والمحيط الھادئ

 الھندب اجتاحھا الفيضانالتي سام أو-ية في المقاوم للغمر ا�رز  بذوريتبرع ب IRRIمعھد  •

 وراثياً لكائنات المعدلة أمان حيوي ل شھادات إصدار بشأن إجراءاتراء ا@ تلتمسوزارة البيئة والموارد الطبيعية بفيتنام  •

 للمسنينتطور سDلة أرز جديدة  تايوان •

  

  أوروبا

ً اأكثر أميطورون أعDفاً  الباحثون •  ومالسم من خاليسلجم  - ات لحيوانل نا

 الزراعيDبتكار ا�وروبية ل شراكةدعم الل شبكة Fنشاء ماسةحاجة  ھناك: ا�وروبية مفوضيةال •

  

  البحث العلمي

 النبات آلية نموتفسر  الخشبكوين ت دراسة •

 وراثياً  ةالمعدل Btمع ذرة الـ  الغربية ر الذرةودودة جذ تكيفيبحثون  العلماء •

 

  ما وراء كروب بيو تك

 باستخدام الخDيا الجذعيةالتالي  التھاب المفاصل منع •

 خDيااللعDج  منتجاتينتج  اFيراني الحبل السريبنك  •

  
  إع,نات

 2012 البروتين قمةمؤتمر  •

 RNAالـ حول تطورات بيولوجيا  FEBSاتحاد  اجتماع •

    



  عالمياً 

  تقترح إطار عمل جديد للزراعة وا�من الغذائيالفاو 
  

وكما صرح عمل للزراعة وا�من الغذائي يركز بشكل خاص على مواجھة ندرة المياه.  ) إطارالفاومنظمة ا�غذية والزراعة (اقترحت 
  "ليس ھناك أمن غذائي دون ا�من المائي". رازيانو دا سيلفا خDل مراسم افتتاح أسبوع المياه الدوليجيه سوخالمدير العام للفاو 

  
ن والسياسات والمسؤول واواضعينبغي أن ينتبه لھا يا التالية التي القضاوھو يذكر على موقع المنظمة،  متاحالعمل الخاص بالفاو إطار 

  ن:والحكومي
  

 الريوسائل تحديث  •

 مياه ا�مطار على مستوى المزرعةأفضل لتخزين  •

 المياهواستخدام إعادة تدوير  •

 مكافحة التلوث •

 الغذائيةالمخلفات والحد من اFحDل  •
  

. لتنزيل إطار العمل، ادخل على /http://www.fao.org/news/story/en/item/154876/icodeشاھد البيان الصحفي للفاو على 
http://www.fao.org/docrep/016/i3015e/i3015e.pdf.  
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  بجائزة نورمان بورلوج لتطبيقات البحوث الميدانية ةأديتي موخرجي، أول فائز

  
سنوية الجائزة بال ةفائزأول  توقد اعترف. الميدانية البحوث لتطبيقاتج أديتي موخرجي جائزة نورمان بورلود. منحت مؤسسة روكفلر 

جائزة نوبل للسDم د. نورمان بورلوج الحائز على الذي أبداه خDص ا-بتكار العلمي واFنافسوا الذين سن ا�ربعين تحت بالفضل للباحثين 
  الفقر." للحد منت المناسب ھي أدوات قوية جدا يوقتفي الا-قتصادي ووالفعال "الوصول إلى الري 

  
ً  ني"ما يلھمموخرجي د.  توقال على حياة الفقراء من خDل توفير المزيد من الغذاء الفرد الواحد بحوث الذي يمكنه أن تحدثه تأثير الھو  حقا

ي نموذجفھو . ا�ماكن ا�خرىو والھند في المكسيك يديامنذ سنوات من خDل عمله الرج بورلود. لنا  هھو ما أظھرو –مائدتھم على 
  ".تذى بهالمطلق الذي اح

  
في ج بورلود. ومثابرة الصفات التي تحاكي عبقرية موخرجي د.  تأثبتلقد "كوين إم كينيث أمب سسة الجائزة العالمية للغذاء ؤمدير موقال 
قد ف، جبورلود. مثل و .الحكومةوعمل في جميع أنحاء العالم من خDل بوابة سياسة البشر الجوعى علمية للمزارعين واكتشافاته النقل 

حياة وسبل التحسين من أجل تغيير السياسات لم والعلتلك وتطبيق  والمساھمة في العلوم والتواصل الفعال وا-بتكارالمثابرة أظھرت 
 ".العيش

  
لمزيد من التفاصيل، يمكن مشاھدة المقال الصحفي على 

http://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=24667&audienceID=1&action=display&newsID
=19571.  
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 فريقياأ
  لمكافحة "إيدز ا�رز"طفرة علمية بمركز أفريكارايس 

 

 أفريكارايس مركز من خDل في أفريقيا "�رزاإيدز " مكافحةفي استخدامھا التي يتوقع  أصناف ا�رز اطDق عدد منمستقبDً سيتم 

)AfricaRice( .صفرا�تبرقش ا�رز  فيروس المعروف باسم ا�رز لمرض في المنطقة العامي مصطلحالھو ا�رز يدز إ )RYMV.( 

 

وقاموا برسم خريطته جين المقاومة  العلماءومن خDله حدد  موزامبيقفي  RYMVفيروس ل) المقاوم Giganteصنف ( تم اكتشاف
إسوية  خطوطالتم فحص . ةيلغرباأفريقيا الممتازة ب ا�رز أصنافضد الفيروس في  مقاومةال لتحسين الجزيئية التربية واستخدماوالجينية 
 التجاربتم إجراء و. نقية يةفيروسعز-ت  باستخدام هوجھظروف م تحتتھا مقاومالتي يحتمل  صنافھذه ا�من ) القريبة NIL( الجينات

 .RYMVفيروس ل متنوعةالفي البيئات الطبيعية  مقاومتھم لتأكيد المستھدفةالدول  متعددة في في مواقع

  



to-resistance-in-http://africarice.blogspot.com/2012/08/breakthrough- شاھد المقال ا�صلي على

of.html-aids.  

  

  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 
  الزراعية: ا<ستثمار في البحوث الزراعية ھو مفتاح النمو ا<قتصادي في أفريقيا رئيس الصندوق الدولي للتنمية

  
لتنمية بغرض ا)، أن زيادة ا-ستثمارات في البحوث الزراعية IFADكانايو نوانزي، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ذكر د. 

)R4D صاحب المتصاعدة والفقر المالشباب بطالة في معالجة موجة  ساعديو فريقيا�الذي طال انتظاره الزراعي ) يمكن أن يحقق التحول
  .لھا
  

جذبھم تتكنولوجيات محسنة يمكن أن استحداث من خDل على الشباب بسيط  لھا تأثير إيجابيسيكون وأضاف نوانزي أن ھذه ا-ستثمارات 
ً عمل تللزراعة و نوانزي أن د. عن الدراسات البحثية، قال  نقDً . ولVمن الغذائيحل التحديات الراھنة والمستقبلية م لبناء قدراتھعلى  أيضا

  .أفريقيا جنوب الصحراءدول دو-رات في  ٩ حواليتقدر بعوائد استثمارات يأتي بكل دو-ر يستثمر في البحوث الزراعية، 
  

releases/-press-http://www.iita.org/2012-شاھد المقال ا�صلي على 
-and-empowerment-youth-to-key-is-r4d-agric-in-/asset_publisher/CxA7/content/investment

releases-press-boss?redirect=%2F2012-ifad-says-africa-in-growth-economic. 
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 منطقة الساحل التي ضربھا الجفاف منظمة الفاو تساعد
  
 ً منطقة الشھرين المقبلين. خDل عصيبة تكون يمكن أن أفريقيا بحالة الجفاف في منطقة الساحل فإن )، الفاولمنظمة ا�غذية والزراعة ( وفقا

 ريتانيا والنيجر والسنغال.الكاميرون وتشاد وغامبيا ومالي وموودول بوركينا فاسو تمتد عبر الساحل ھي منطقة جغرافية في أفريقيا 
  الرصد الدقيق في المنطقة.يجري تنفيذ وبالتالي 

  
وھذه سنوات.  ةأربعمنذ وسط الجفاف الذي يطارد المنطقة الذي يعيش التأثير ومساعدة الشعب جو تھيئة لتم اعتبار نھجين بواسطة الفاو 

في المقام ا�ول. وتشمل وتحديداً النساء غير القادرين والمعرضين للخطر الفقراء و النساءعلى توزيع البذور والثروة الحيوانية النھج ھي 
آخر دعم وھناك محصول جيد حتى في الظروف الصعبة. نتج أن تنبغي التي ي niebé حبوبالدخن و نباتبذور ا�صناف المحسنة من ال

الصغيرة لتحقيق الثروة الحيوانية توزيع وأيضاً  البيطريةالماشية والرعاية أعDف توفير من منطلق  من ا�مور ا�ساسيةيعد لفاو من قبل ا
 .ا�جل في منطقة الساحلوطويلة قصيرة على الفترات ا�من الغذائي 

  
  ./http://www.fao.org/news/story/en/item/154738/icodeلمزيد من المعلومات، قم بزيارة الرابط التالي 
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  ا�مريكتين
  الحكومة الكندية تستثمر في فول الصويا بھدف النجاح ا<قتصادي

  
ذوق ومتطلبات تتوافق مع أصناف فول صويا  تطويرفي لمساعدة صناعة فول الصويا  أمريكي و-رد ٨٠٠٫٠٠٠ية تستثمر الحكومة الكند

  .المستھلك الياباني
  

ا ا-ستثمارات المبتكرة دورً ويقول السكرتير البرلماني لوزير الزراعة بيير ليمو: "- يزل ا-قتصاد ھو ا�ولوية الرئيسية لحكومتنا، وتلعب 
تلبية احتياجات في سيساعد منتجي فول الصويا ھذا ا-ستثمار ف إن اضأمنتجينا الزراعيين". وا في تعزيز النمو ا-قتصادي الجديد لھامً 

  العامل ا�ساسي".رص جديدة لزيادة المبيعات وتعزيز السوق الياباني المتوسع وإيجاد ف
  

ول الصويا ومنتجات الصويا ذات الصلة سيجري اختبار أصناف ف، (ECODA) يةبذور الزيتالكندا الشرقية لتطوير اتحاد وبالشراكة مع 
مربيي النباتات وباحثي العلوم تضمن القائمين على التقييم يسومن أجل تلبيتھا للسوق الياباني من حيث الطعم والملمس والرائحة والمظھر. 

 .العمDءن ومزارعيالالحيوية والجينومية والعلوم 
  

  .eng.do?nid=692009-http://news.gc.ca/web/articleيمكن عرض الخبر ا�صلي على 
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 جامعة و<ية أيوا تتعاون مع مؤسسة روسيتا جرين لتطوير أصناف نباتية مقاومة للنيماتودا

 
حيوية  اشركة روزيتا جرين لميتد وھي شركة تكنولوجيو (ISURF) يواأمؤسسة أبحاث جامعة و-ية من خDل يوا، أقامت جامعة و-ية 

 microRNAجين ، بتوقيع اتفاقية ترخيص microRNAجيا جينات والنباتات المحسنة باستخدام تكنولمتخصصة في تطوير إسرائيلية 
  النيماتودا. ضدالذي لديه القدرة على إمكانية تحسين مقاومة النباتات 

  
 microRNAلنيماتودا. وعند تغيير جين لنباتات مقاومة Fنتاج  microRNAأنه يمكن استخدام جين يوا أجامعة و-ية باكتشف العلماء و

عDوة على ذلك، ستقوم شركة و. كيميائية خارجيةأي مواد استخدام نبات بدون إلى النصف في الالنيماتودا في النبات فقد انخفض عدد 
  لنيماتودا.لحوث وتطوير نباتات محسنة ستحتوي على الجين المقصود المقاوم روزيتا جرين بإجراء المزيد من الب

  

  .http://www.rosettagreen.com/content.asp?p=news_and_events&id=19لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
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 الباحثون يكتشفون بكتيريا تزيد من مناعة النباتات ضد ا�مراض

 

آلية الكائنات المسببة للمرض. وتعمل جامعة و-ية ديDوير البكتيريا المفيدة من التربة التي تساعد على حماية النباتات من باكتشف باحثون 
غزو النبات من خDل  ةمرضملاعندما تحاول الكائنات نفسھا تغلق كي النبات ل قإرسال إشارات إلى ثغور أوراالبكتيرية عن طريق حماية ال

تعزيز مناعة النبات ثغرات مفتوحة دقيقة في أوراقھا. وأكدت النتائج على أھمية كل من العلميات المتعلقة بالجذور في دفاع النبات وإمكانية 
  .البروبيوتيكمجال بشكل طبيعي من خDل 

  

 Arabidopsis thalianaوالنبات المختبري  Bacillus subtilisالتربة بكتيريا تفاعل بين الذي استكشف ال البحثتم نشر 

 .تيبDنغسطس من مجلة أعدد  في(أرابيدوبسيس ثاليانا) 

  

bacteria-soil-http://www.udel.edu/udaily/2013/aug/beneficial-الصحفي لجامعة ديDوير على البيان شاھد 

082712.html. 
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  صنف نباتي جديد ٣٥ وزارة الزراعة ا�مريكية تمنح شھادة الحماية لـ
  

، بما في اتدرناللبذور والمنتجة لنباتات المن صنف جديد  ٣٩عاما لمطوري  ٢٥-٢٠نشرت وزارة الزراعة ا�ميركية شھادات حماية لمدة 
فھي أن ا�صناف تختلف عن ا�نواع ا�خرى،  اتتقييمالأثبتت أن شھادات بعد تم صدور الذلك الذرة والقطن والبطاطس وفول الصويا. 

ً موحدة  ً الحماية القانونية المطورين حقوقوتعطي ومستقرة عبر ا�جيال المتعاقبة.  وراثيا  .ھمبذور أصنافتسويق وحصرية لمضاعفة  ا
  
قائمة ا�صناف الجديدة على طلع على ا

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ams.fetchTemplateData.do?template=TemplateU&navID=&p
age=Newsroom&resultType=Details&dDocName=STELPRDC5100219&dID=174822&wf=false&

eties+&topNav=Newsroom&leftNadescription=USDA+Grants+Protection+to+39+New+Plant+Vari
v=&rightNav1=&rightNav2=.  
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  آسيا والمحيط الھادئ
  بذور ا�رز المقاوم للغمر في و<ية أسام التي اجتاحھا الفيضان بالھنديتبرع ب IRRIمعھد 

  
المتضررة من و-ية أسام لھو صنف أرز مقاوم للغمر ، وSwarna-sub1صنف بذور ب) IRRIتبرع المعھد الدولي لبحوث ا�رز (

على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى أسبوعين،  قدرتهلوذلك  "الغوص"وقد تم تسمية الصنف بأرز الھند. بسام أالفيضانات في شمال شرق 
  سام.أصل بعد إلى و-ية يولكن لم  على نطاق واسع في جميع أنحاء الھند الشرقية Swarna-sub1وتم اعتماد صنف 

  



خDل الموسم القادم من �سام لمضاعفة البذور  IRRIمؤسسة بھا  تتبرعالتي  Swarna-sub1من صنف البذور طنين سيتم استخدام 
 العام المقبل.ا�رز المقاوم للغمر سام على أو-ية بالعديد من المزارعين حصول ضمان ل مايوإلى  نوفمبر

 
على  IRRIشاھد البيان الصحفي لمعھد 

-in-arrives-gift-rice-id=12268%3Aspecialhttp://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&
india&lang=en&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter-ravaged-flood.  
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ً وزارة البيئة والموارد الطبيعية بفيتنام تلتمس اOراء بشأن إجراءات إصدار شھادات أمان حيوي للكائنات المعدلة    وراثيا
  

لكائنات ا�مان الحيوي لشھادات منح وسحب  إجراءاتوثيقة  بشأن ) الرأي العامMoNRE( بفيتنام الطبيعية والموارد البيئة وزارةتلتمس 
ً الكائنات المعدلة على تجارب وا أجرذين المنظمات وا�فراد فقط الفإن  ـوثيقةللوفقاً . ووراثياً المعدلة  والDئي في سياق/شروط فيتنام  وراثيا

 .ا�مان الحيوي شھاداتلتقديم طلب تسجيل ين مؤھلھم فقط الوزارة الزراعة والتنمية الريفية تم التصديق على نتائج تجاربھم بواسطة 
  

y-dung/Lay-http://www.antoansinhhoc.vn/Noi-لمزيد من التفاصيل حول اFجراءات، شاھد الخبر باللغة الفيتنامية على 

gen/2452870-doi-bien-vat-sinh-ve-ro-rui-gia-danh-chung-cong-kienنجليزية بواسطة . الخبر مترجم لFلغة ا
  آجبيوتك فيتنام.
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  تايوان تطور س,لة أرز جديدة للمسنين

  
تم . ولكبار السن يصاً خصالطري سDلة جديدة من ا�رز تايوان في مقاطعة مياولي بواFرشاد الزراعي البحوث محطة بطور الباحثون 

ين باحثأحد السو،  ج. وقال تشان٢٠١٣عام خDل ومن المتوقع أن يكون في ا�سواق  عملية دامت عشر سنوات السDلة الجديدة بعدتطوير 
 عائد مستقر ويمكن تخزينهيحقق . كما أنه وحلوة قليDً  جداً طري المستھلكين المسنين لجعل طعم ا�رز باعتبار ا�رز طورنا محطة "لقد بال

 ."من الزمنلفترة طويلة 
  

  .elderly.html-rice-soft-taiwan-08-http://phys.org/news/2012البيان الصحفي متاح على 
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  أوروبا
  خالي من السمومسلجم  -الباحثون يطورون أع,فاً أكثر أماناً للحيوانات 

  

فريق طور وقد لماشية. كأعDف لللتغذية يجعل المحاصيل غير مناسبة الذي الجلوكوسينوليت العضوي مركب العلى  تحتوي نباتات السلجم
من الوصول إلى ة السموم غير المرغوبلمنع وسيلة جديدة  وإسبانياا-تحاد ا�وروبي من الدنمارك وألمانيا الممولين بواسطة من الباحثين 

احتمالية  نشربالتطبيقية مدريد جامعة من إنجو درايرس ن وجمن جامعة كوبنھالورو  الباحثون مايكوقام الصالحة لVكل. النبات أجزاء 
  .كمحصول أعDف في مجلة نيتشرم موالستطوير سلجم خالي من 

  
 اويمكن استخدامھ .'ھندسة النقل'نطلق عليھا اسم  بالكاملتقنية جديدة  نا"لقد طور نجباربرا آن من جامعة كوبنھا ةشاركوتقول المؤلفة الم

التي تمكنا من العثور على اثنين من البروتينات وقد المحاصيل. في للقضاء على المواد غير المرغوب فيھا من ا�جزاء الصالحة لVكل 
في ا�رابيدوبسيس ثاليانا عندما أنتجنا و. السلجمقريب من ب سنبات منتوھو  ثاليانا ا�رابيدوبسيست في بذور نبات يكوسينولوالجلتنقل 

لتغذية ل مناسبفھو ت وبالتالي يكوسينولوأن بذوره كانت خالية تماما من الجلكانت النتيجة الملحوظة ، نالبروتيناان ھذبدون وقت -حق 
  "كعلف.

  
للتفاصيل، شاھد المقالة على 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=5&CAT=NEWS&QU
3ERY=01396c130c4b:6d09:2542fce6&RCN=3492.  
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  ة ل,بتكار الزراعيشراكة ا�وروبيدعم الالمفوضية ا�وروبية: ھناك حاجة ماسة Pنشاء شبكة ل
  

ا-بتكار ات كاشرتعد وDبتكار الزراعي. ل الشراكة ا�وروبيةفي بروكسل لدعم شبكة معلومات ) تشكيل ECناشدت المفوضية ا�وروبية (
Dتحاد ا�وروبي في السياسات ل القيمة المضافةلتآزر وللتحقيق  ةمختلفا�عمال الوالربط بين وة ا-تحادية دوات Fعداد القأحد ا�ا�وروبي 

  .حاليةال
  
ھدف إلى تعزيز زراعة مستدامة ت الزراعية"وا-ستدامة اFنتاجية ") EIP(ا�وروبية شراكة ا-بتكار فإن ، يوضح ا-تحاد ا-وروبيكما و

لى سد الفجوة بين البحث والممارسة ة إحاجھي بعمل في وئام مع البيئة، وبالتالي، فتو يل"قلالر من يكث"الق يحققادرة على توتنافسية 
والتعاون بين جھات تعزيز التواصل لبمثابة الوسيط  شراكة ا-بتكار ا�وروبيةكما ستعمل . الجھات المعنيةالزراعية، بمشاركة جميع 

 .تسھيل تبادل الخبرات والمعارف وسد الفجوة بين العلم والممارسةلو لةاالفع ا-بتكار الزراعي
  

. لمزيد من http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/88_en.htmشاھد البيان الصحفي للمفوضية ا�وروبية على 
  .en.htm-tender/2012-for-http://ec.europa.eu/agriculture/calls_249926التفاصيل، ادخل على 
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  البحث العلمي
  دراسة تكوين الخشب تفسر آلية نمو النبات

  
يتحكم في مجموعة من الجينات  انھم اكتشفوا بروتين وقائع ا-كاديمية الوطنية للعلومفي الشمالية كارولينا و-ية جامعة بباحثون الذكر 

تعبير في البروتين يتحكم ھذا عطي الخشب قوته. توببعض المادة التي تربط ا�لياف وھي  اللجنينيشمل ھذا و ،الخشبكوين مسؤولة عن تال
  .خرىا�دراسات الفي  تهحظيتم مDلنباتات على نحو لم غير الطبيعي لنمو الالجينات على مستويات مختلفة، ويمكن أن يمنع 

  
وجود السيتوبDزم خارج نواة الخلية، وھو أمر غير مألوف بسبب  ه فياكتشافتم و SND1لعائلة البروتينات منقسم بديل يعد البروتين 

بط مع أفراد ترلينواة داخل الالبروتين المنقسم نقل يتم ، ھذه العائلةمن  اتبروتينعندما يوجد أحد العوامل النسخ غالبا في النواة. ومع ذلك، 
 منع تعبير مجموعة من البروتينات.ي جزيء جديدالعائلة لعمل 

  
اطلع على المزيد من التفاصيل حول الدراسة على 

ds=yes-http://www.pnas.org/content/early/2012/08/22/1212977109.full.pdf+html?with  
  
  ] ةتقييم ھذه المقالرسال لصديق | إ [

 

 المعدلة وراثياً  Btالعلماء يبحثون تكيف دودة جذور الذرة الغربية مع ذرة الـ 

 

 الذرةجذور دودة لاللياقة البدنية و سلوك التغذيةو المقاومة وراثة دراسةب جامعة و-ية أيواوزمDئھا بقامت العالمة جينيفر بيتزولد ماكسويل 

ً  ةالمعدل Btالـ  لذرةمقاومتھا  الغربية مع بشكل تطورت ر وجذالدودة من  المقاومة سDلةال الفريق أنواكتشف  .Cry13Bb1بجين  وراثيا
 .عرضة لaصابةالم السDلةتھا بمقارنعند  Btالـ  ذرةعلى البقاء قدرة أفضل على أظھرت أسرع و

 

م يتم اكتشاف لوغير متنحية.  المقاومة وراثة الذي أظھر أنلaصابة وعرضة السD-ت المو مقاومةالسD-ت أجروا تھجين تبادلي للكما 
 مقاومةال سD-تال أنإلى  اليرقات تغذية نتائج دراسات وأشارت. الديدان الطفيلية وجود اثنين من المقاومة فيوالصبغيات لياقة رابط بين ال

ً  ةالمعدلير ور غوالجذالمعدلة  Btجذور الـ  ةنسجتھم �تفضيD اختDفات في  يوجد-لaصابة عرضة السD-ت المو   .وراثيا

  

  .http://www.bioone.org/doi/abs/10.1603/EC11425اقرأ الملخص على 
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  ما وراء كروب بيو تك
 التھاب المفاصل التالي باستخدام الخ,يا الجذعيةمنع 

 

حتى ا@ن أي  وجدي -و. PTA أو التالي المفاصل التھاب يسمىالذي  لتھابا- لاشكحدوث أحد أ احتمالزيادة يتسبب جرح المفاصل في 
 نھج دوك جامعةبوزمDؤه  العظام بحوث قسممدير اكتشف د. فارشيد جيDك . اFصابة بعد المفاصل التھاب تطورتخفف أو تبطئ  عDجات

 الخDيا من نوع استخدام علىھذا النھج  ينطويو. سيل ترانسبDنتيشنمجلة  فيه نشرتم  يذوالللغاية -لتھاب المفاصل التالي  واعدعDجي 

 التھاب إلى ستتطور التيو التي لديھا تمزق في العظم الفئران في وھااختبر التي) MSCS( ةيوسطالمت الجذعية الخDياالتي تسمى  الجذعية

 .المفاصل

 

 الخDيا ھذه �ن الركبة، مفاصل وتجدد ا-لتھاب زنتوا تغيير طريق عن PTAالـ  منع على عملتس الجذعية الخDيا أن العلماء يعتقدو

 يذال العDج إلى إليھا توصلوا التي النتائجويمكن أن تؤدي . الجسم في المصاب الجزء من أخرى مناطق في مفيدة خصائص لھا الجذعية
 .العظام ھشاشةبارزة ل عDماتظھور  وقبلالمفاصل  إصابة بعد ستخدمسي

  

عبيري من تم تقديم الترجمة اFنجليزية بواسطة نغمة . /http://isna.ir/fa/news/91052414841شاھد الخبر باللغة الفارسية على 
  .nmabiri@gmail.comمركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بإيران 
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 بنك الحبل السري اPيراني ينتج منتجات لع,ج الخ,يا

 

ً والسري.  الحبل عDج خDيا -ستخدامھا في Plaquete Lysis منتجات تصنيععلى  رويان معھدب السريالحبل  البنكيعمل  د. ل وفقا
نتجات مھي و؛ تكاثر الخDيالنحتاجھا التي  عوامل النمو من ھي مصدر غنيھذه المنتجات فإن ، بالمعھدبنك ال ةرئيسإبراھيمي  ةضيمر

 .الجراحة التجميليةخاصة ووالجلد  الخDياب المختلفة اتلعDجلمحتملة جيدة 

 

وعادة . ھذه الخDيا لزراعة) FBS(من البقر  جنيني أو مصل) FCS( عجلمن الي جنين مصل %20-10 تركيز تم استخدام في الماضي،
 إلىأدى  يالحيوان مصلالة باستخدام زراعفإن ال، ذلكلوباFضافة . المزروعةللخDيا  رفضو استجابة التھابية في ا�سلوبما ينتج ھذه 

ع منتجات الـ وسيتم تصني. مرض جنون البقر التي توجد عادة في البروتينات --  البريونات خاصة البكتيرية والفيروسية انتشار ا�مراض
Plaquete Lysis الجھاز المناعي حساسية في احتمالية حدوثلتقليل  الحبل السريالمستخلص من دم ال من. 

  

تم تقديم الترجمة اFنجليزية . /http://isna.ir/fa/news/91052515835يمكن العثور على الخبر ا�صلي باللغة الفارسية على 
 .nmabiri@gmail.comبواسطة نغمة عبيري من مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بإيران 
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  إع,نات
 2012مؤتمر قمة البروتين 

 

 2012 البروتينقمة : مؤتمر الحدث

 

 ھولندا أمستردام،: المكان

 

  2012سبتمبر  ٢٧-٢٦: التاريخ

  

و  detail.php?id=570-http://www.agrifoodresults.eu/eventلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة 
2012.asp-Bridge2Food-Summit-http://www.bridge2food.com/Protein.  
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  RNAحول تطورات بيولوجيا الـ  FEBSاجتماع اتحاد 
  

  "RNAبيولوجيا الـ "التطورات الجديدة في حول  FEBS-تحاد ورشة عمل دولية  :الحدث
  

  البرتغالجنوب ، غرب، تافيرا، الفيDجيل- الباكورافندق : المكان
  

  ٢٠١٢ سبتمبر ٤-١ التاريخ:
  

 ./http://www.febs2012rna.orgالمزيد من التفاصيل على 
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