
  ٢٠١٣ رياين 23                في ھذا العدد

  ا�خبار

  عالمًيا

 الزراعية ا"ستثمارات خ�ل من الجوع على قضاءيوجھان الدعوة لل األماني ةريوزرئيس الفاو و •

 الشعيرفي  الجيني طمنتحديد الل غير مكلفةو فعالةوسيلة جديدة  •

 

  أفريقيا

 سافااالك تحسينل الحيوية التكنولوجيا تطبيقليسعى  NRCRIمعھد  •

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا تھملوا ": نيجيريا إلىموجھين حديثھم  الخبراء •

 ا0فريقية للزراعةالعلوم والتكنولوجيا  أعمال جدول لتعزيز جديدة استراتيجية شراكة •

  

  ا�مريكتين

 سنوات أربعخ�ل  البرازيلفي  الذرة لمزارعي دو"رمئة ألف ضمنت  الحيوية التكنولوجيا •

  

  آسيا والمحيط الھادئ

 الحيوية التكنولوجيا إلى لحاجةينوھون ل باكستان قادة •

 العالمية الزراعة على كبيرقد يؤثر بشكل  خرىا0 لمحاصيلعلى ا Pstol1جين  تطبيق: لرجزيد. روبرت  •

 إندونيسيا فيس البطاط تربية حول عمل ورشة •

  

  أوروبا

 وراثًيا الُمعدلة الذرة اعتماديرغبون في  اليونان مزارعي من %٦١دراسة تكشف:  •

 حول توسيم ا0غذية الُمعدلة وراثًيا المستھلك اتجاھات على دراسةجري بريطانية تُ معايير ا0غذية الوكالة  •

 الحيوية التكنولوجيا اتوصناعوراثًيا  الُمعدلة الكائنات في النظر إعادةعلى  ا0وروبيين عيتشج •

  

  البحث العلمي

 نديكااD وأرز الحديدالغني ب لCرز الغذائية اتكيبرالت بين مقارنة •

 المحورة التبغ نباتات في ADAإنزيم  تعبير •

  

  ما وراء كروب بيو تك

 المحور وراثًيا السلمون مشروعالبيئي ل تقييمنشر ال •

 المناعة اضطرابفي تطور  التنظيميةواسماتھا و الجيناتدور  •

  

  رسائل تذكيرية

 البريةنسابھا وأ الطماطم لشجرةالجزيئية  صفاتالواالحيوي تنشر  للتنوعالمنظمة الدولية  •

    إندونيسيا في سالبطاط تربيةحول  اكتابً ينشران   ABSP II و IndoBICمركز  •



  عالمًيا

  الزراعية ا7ستثمارات خ4ل من الجوع على يوجھان الدعوة للقضاء األماني ةرئيس الفاو ووزير

 

 دا رازيانوج خوسيه، والزراعة ا0غذية منظمةل العام والمدير أيجنر زاإل ،ا0لمانية المستھلك حمايةو0غذية وا الزراعة ةوزيركل من  ادع

 عامل برلين قمةب الزراعة وزراء اجتماع بعد العالمية يةالسكانالزيادة  وإطعام الجوع على للقضاء الزراعية ا"ستثمارات زيادةإلى  سيلفا

٢٠١٣. 

 

تدعم  بيئةمن توفير  بد "و. والفقر الجوع شدةالتي تعاني من  المناطق في ةيالزراع ا"ستثماراتانخفاض استمرار  علىالوزيران أكد 
 واضحة حوافزإدارة جيدة و ضمان الوطنية الحكومات على يتعين وبالتالي،. "ستثماراتا جذبمجال ل الزراعةمن  جعلوت لمزارعينا

  .الريفية المناطق في للمزارعينجيدة  ومعلومات عامة وخدماتأساسية  بنيةتوفير و وعادلة

  

  ./h�p://www.fao.org/news/story/en/item/168390/icodeاقرأ البيان اDع�مي للفاو على 
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  في الشعير الجيني غير مكلفة لتحديد النمطو وسيلة جديدة فعالة

  

 الجيني نمطتحديد الل خصصمُ جديد  مقايسةنظام  المتحدة الو"ياتجينومكس ب يوريكاشركة و المتحدة المملكةب ھوتون جيمسمعھد  أطلق
ُيعد . واحد اختبار في) SNPs )single-nucleotide polymorphism ٤٠٠ من أكثر تحديد على القدرةھذا النظام لديه . الشعيرفي 

 .العالم أنحاء جميع في المحاصيل تحسينل المعاصرةالبرامج و الجينية الدراسات في أساسية تكنولوجيا SNPs الجيني النمطتحديد 

 

 اDنتاجية مثلالمحاصيل التجارية  صفات وتحسين لتحديد للباحثين كلفةغير م فرصة وفري تعاونيال مشروعھذا ال فإن ذلك،ل باDضافةو
 وتوتا"سود  عنبالو البطاطس مثل خرىا0 لمحاصيلل جديدةنظم فحص ومقايسة  لتطوير المجال يفتح أنه كما. البيئةالتكيف مع و والجودة

  .العليق
  

 launched-assay-genotyping-barley-cost-low-http://www.hutton.ac.uk/news/newلمزيد من المعلومات، قم بزيارة 

  .http://www.eurekagenomics.com/ws/news/barley_genotyping_assay.htmlو 
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  فريقياأ

  الكاسافا لتحسين الحيوية التكنولوجيا يسعى لتطبيق NRCRIمعھد 

  

 في سافااالك إنتاجية لتحسين الزراعية الحيوية التكنولوجيا أھميةب) NRCRI(بنيجيريا  الجذرية المحاصيل لبحوث الوطني المعھدأقر 

 معھدال زار الذي أفريقيا في للزراعة البيولوجية العلوممن برنامج تنمية  ينا3ع*ميالزم*ء الذي دار مع بعض  حواروخ*ل ال. نيجيريا

أصبح من  الدولية، قاسواEتُطرح إلى  ةنيجيريالكاسافا ال حيث أن"إكوي  كينيث 3ع*ملدعاية وال المساعد المديرصرح  ،سوكوتو في امؤخرً 
 تحسينالتي من شأنھا  محسنةال صنافاE ه من يجب السعي نحو" وقال أن.والدولية المحلية المطالبتلبية ل ضخم إنتاجالضروري توفير 

  .الزراعية الحيوية التكنولوجيادور  فيھا يأتيھنا و ا3نتاجية القدرة

  

local-of-irresistibility-of-cases-address-will-http://www.vanguardngr.com/2013/01/bt-اقرأ المقال الكامل على 

nrcri/-iseasesd-to-crops.  
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  الزراعية الحيوية التكنولوجيا تھملوا 7: نيجيريا إلىموجھين حديثھم  الخبراء

  

 التكنولوجياحول الُمثار الجدل  من الرغمبو. الحيوية التكنولوجياھا تحمل اھمال يمكن " البلدأن بقائلين  نيجيرياب الزراعة خبراءصرح 

 .الب�د في الغذاء مشكلةتحل س اأنھب يشعرون 0نھمھم عن قرار" يتراجعون  التكنولوجيافإن مؤيدي ھذه  الب�د، في الحيوية

 



 النبات اءعلمأحد  ،إيشيكو كريس بروفيسور قال الماضي، العام أواخر في الزراعية الحيوية لتكنولوجيال مفتوحال منتدىال اجتماع خ�لو

 عن خبراءال وأعرب. القطن من الب�د إنتاج وتعزيز تجديد في ساعدي أن يمكن الحيوية التكنولوجيااستخدام  أن نيجيريا،ب بيلوأحمدو  جامعةب

مجلس النواب ومجلس مرر وقد . لCمان الحيوي قانونجب عليھا وضع يف الحديثة، الحيوية التكنولوجيا اعتماد نيجيريا ه إذا أرادتأنرأيھم ب
. ق عليه حتى اWنوافلم ي جوناثان جود"ك الرئيس ولكن التوالي، على ٢٠١١ و ٢٠١٠ا0مان الحيوي في عام  قانونالشيوخ النيجيري 

في  -أفريقيا وجنوب ومصر فاسو بوركينا مثل- فريقيةا" دوللإلى ا نيجيرياستنضم  ،ا0مان الحيوي قانون علىأن تتم الموافقة  بمجرد
  .محاصيل التكنولوجيا الحيويةزراعة 

  

  h�p://allafrica.com/stories/201301211676.htmlمزيد من التفاصيل على 
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  ا�فريقية العلوم والتكنولوجيا للزراعة أعمال جدول لتعزيز جديدة استراتيجية شراكة

  

 تفاقا مذكرةعلى ) CGIAR( الدولية الزراعية البحوث مراكز واتحاد الريفي ا"قتصادالزراعة و لجنةو ا0فريقي ا"تحاد مفوضية وقعت

زراعة لل ا0فريقي ا"تحاد يةمفوضمندوبة بواسطة  ةجديدية التفاقا" توقيع تم. أفريقيا في العلم على القائمالزراعي  التحول لتعاونل
  .٢٠١٢ يناير ١٥بتاريخ  ريجسبرمان فرانك. د، CGIARلمجموعة  التنفيذي الرئيسإتش إي رودا، و ،الريفي قتصادوا"

 

ھذه ا"تفاقية  وقيعإن ت" بالقاھرة ا0مريكية الجامعة مقر في تقدعُ  يتال التوقيعمراسم  خ�ل يةترحيبال كلمتھا فيقالت مندوبة المفوضية و
تاريخ تجاه  امسؤولياتھ تحملب أفريقيا قرار على العالمي ا"ھتمامفيه  ركز الذي الوقت في أتيي 0نه خاصة، اھمية وذ CGIAR مع مجموعة

 التحولفي  احاسمً  ادورً  انلعبي الزراعة وتمكين أفريقيا سكان تغذية بأن عترفت ا0فريقي ا"تحاد مفوضية أن ذكرتكما ." والفقر الجوع

 .الداخل من نابعةال السياسة مبادراتالوالُمختبرة والُمجربة  التكنولوجياتب دعمال إلىحيث تحتاج معظم الدول ا0فريقية  ا"قتصادي

 

أعضاء بين و CGIARاتحاد ومبادرات  أعضاءكل  بينتخطيط وال والتعاون التنسيق لتعزيز" ستراتيجيةا" شراكةال التفاھم مذكرة صفت

 ھمأولوياتب يتعلق فيما القاريالمستوى و اDقليميالمستوى دون مستوى الدولي وال على ا0فريقية الزراعيةوتنمية  بحوثومبادرات منظمات 

  ."أفريقيا في الزراعية اDنتاجية لزيادة الخاصةھم وبرامجھم وأھداف

  

cgiar-and-commission-union-news/african-http://www.cgiar.org/consortium-لقراءة المقال الكامل، ادخل على 

partnership/-strategic-new-form-consortium.  
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  ا�مريكتين

  سنوات خ4ل أربع البرازيلفي  الذرة لمزارعي ضمنت مئة ألف دو7ر الحيوية التكنولوجيا

  

 "عتماد ا"جتماعيةو والبيئية ا"قتصادية اWثار دراسات من السادسة الطبعة )ABRASEM( جمعية البذور والشت�ت البرازيلية تصدرأ

 للحشرات المقاومة الذرة من ھكتار ٥٠الذين يزرعون  المزارعين أن الدراساتأوضحت . البرازيل في الحيوية التكنولوجيا محاصيل

 ٣٢٤١٠٠ضاف إلى ا0رباح كما ستُ . ٢٠٠٣ عام البرازيل في التكنولوجيامنذ أن تم تسويق ھذه دو"ر إضافي  ١٠٠٤٠٠ على ونحصلي

 .القادمة العشر السنوات مدى علىدو"ر 

 

الجديدة سيكون من شأن اعتماد التقنيات  ،-الذرة وفول الصويا والقطن- التي تمت الموافقة عليھا مسبًقاالمحورة المحاصيل ضً� عن وف
 إلى المبلغ ھذا من %٨٢ نحوسيذھب و. القادمة العشر السنوات فيمليار دو"ر  ١١٨٫٢إلى  الكلية ا"قتصاديةتعزيز الفائدة القادمة 

  .ينالمزارع

  

releases/biotechnology-://www.prnewswire.com/newshttp-لمعرفة المزيد حول التقرير، شاھد البيان الصحفي على 

-abrasem-to-according-years-four-in-growers-corn-brazilian-average-to-k-100-us-guaranteed

187893531.html  

  



  ] ةرسال لصديق | تقييم ھذه المقالإ [

 

  الھادئ والمحيط آسيا

  الحيوية التكنولوجيا إلى ينوھون للحاجة باكستان قادة

  
التي  الندوة خ�لو. الحيوية التكنولوجيا لتعزيز الموارد وفيرعمل على تت الحكومة أن باكستان فيوزير الزراعة اDقليمي  علي أحمدصرح 
حيث " وقال الحيوية للتكنولوجيا الحكومة دعم علىالوزير  ، أكدLahore Chamber of Commerce and Industryمؤسسة  نظمتھا

 ".قصوى أھميةُتعتبر  الحيوية التكنولوجيا ، فإنةيالزراعللمنتجات  تنتمي الب�د صادرات من %٦٠ من أكثر أن

 

الحادي  القرن أنب"ُيقال  وقال باكستان في الحيوية للتكنولوجيا ھائلةال مكاناتاD إلى افتخار فاروقرئيس المؤسسة السيد كما أشار 
 ".المجال ھذا في كبير عمل أي نجزباكستان لم تُ  أن احقً  المؤسف ومن الحيوية لتكنولوجياينتمي لوالعشرون 

 

on-seminar-organises-LCCI-147941-3-News-http://www.thenews.com.pk/Todays-المقال الكامل متاح على 

biotechnology  و
0on%20Biotechnology.htmlh�p://www.pabic.com.pk/Government%20wants%20to%20spend%2.  
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  العالمية الزراعة على قد يؤثر بشكل كبير ا�خرى على المحاصيل Pstol1جين  تطبيق: د. روبرت زيجلر

  

جين تحمل نقص ( Pstol1 الجين نقل إمكانية أنتعليقاته  في أحد ،)IRRI( ا0رز لبحوث الدولي للمعھد العام المدير لر،جزي روبرت. دذكر 

موجود  جين ھو Pstol1. العالمية الزراعة على ھائلبشكل  ريؤث أن يمكن والبقوليات، الحبوب في وخاصة ا0خرى، للمحاصيل) الفوسفور

. في نفس الوقت جيد محصولمع إنتاج  الفوسفورمن  اجدً  منخفضةذات مستويات  تربة في نموال ھايمكن التي التقليدية ا0رزفي أصناف 

من  محتواھا "ستخراج التربة واستكشاف اختراقب يجذرال لنظامل سمحمما ي الجذورتتم من خ�ل تقوية عمل الجين  آليةويبدو أن 
 .الفوسفور

 

في  الفوسفور أسمدة استخدام حيث من للقلق يدعو ما ھملدي ديع لموأنھم  الصحراء جنوب أفريقيادول  في المزارعين حالةإلى  لرجزي أشارو
إ" أن  وأستراليا ال�تينية وأمريكا وأوروبا والصين المتحدة الو"يات في المزارعينلن يتعين على وتربتھم الحمضية الفقيرة بالعناصر؛ 

 في والبيئية ا"قتصادية الحالة على ھائلبشكل  اأيضً يؤثر  أن يمكن ھذا أن وأضاف. محاصيلھم إلى الفوسفور من ضئيلة كمياتيضيفوا 

 .العالمعلى مستوى  المياه تلوثفي  الفوسفورحيث تتسبب أسمدة  العالم

 

 الرابط التالي شاھد مدونة د. زيجلر على

-peak-pops-phracking-h�p://www.irri.org/index.php?op:on=com_k2&view=item&id=12404:plant

phosphorus?&lang=en.  
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  إندونيسيا البطاطس في تربية حول عمل ورشة

  

في العشرين  بوجور في " إندونيسياالتنظيمية في  ائحھواول سالبطاط تربية في الحيوية التكنولوجيا دور" حولتدريبية  عمل ورشةأُجريت 
 بانجارنيجاراتوساري و من علماءالو ينالزراعيالمشرفين و المزارعينمن ألفوا ت امشاركً أربعون  الحدثشارك في . ٢٠١٢ ديسمبرمن 

 تكنولوجياخبراتھم حول  لتبادل والعلماء المشرفينو المزارعين تشجيع إلى العمل ورشةتھدف . بوجور اروتجوج وبانجاليجان اندونوب
 .ممنطقتھ في وخاصة زم�ئھمس مع البطاط تربية

 

 ةيمينظلوائحھا التو الحيوية التكنولوجيا منتجات ةناقشقاما بم ICABIOGRAD منأمبارواتي  دينارد. و ھيرمان. إم د الخبراء بينكان من 
بحوث ل اDندونيسيمعھد الكوسمانا من  والسيدإيوس  السيدةكما شارك كل من . البطاطسصفات  تحسينفي  الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتو

 .التقليدية التربية خ�ل من س وتحسين أصناف البطاطسالبطاطوأمراض  آفاتحول مكافحة بخبراتھم  الخضروات

 

 الزراعية الحيوية التكنولوجيامشروع دعم و إندونيسياب الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزكل من  العمل ورشة تنظيم في اشترك
)ABSPII ،(منكل  بدعم BIOTROP SEAMEO الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقاتل الدولية ةھيئوال كورنيل جامعةو. 



  
  .dewisuryani@biotrop.orgعلى البريد اDلكتروني  IndoBICديوي سورياني من مركز لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع 
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  أوروبا

  وراثًيا الُمعدلة الذرة يرغبون في اعتماد اليونان مزارعي من %٦١دراسة تكشف: 

  

يرغبون ) %٦١( باليونان مزارعينال من اكبيرً  اعددً  أنالزراعية بالتكنولوجيا الحيوية  واقتصاد إدارة مجلةب شرتنُ  حديثة دراسة كشفت
 الب�د في وراثًيا ةالمعدل الذرة زراعة اليونانية الحكومة حظرتقد و. تھازراع عن الحظر اليونانرفعت  إذا وراثًيا الُمعدلة الذرة داعتمفي ا

 .وراثًيا الُمعدلة الكائناتاستخدام  بشأن ا0وروبي ا"تحاد توجيهل اوفقً الوقاية قانون مادة تفعيل  خ�ل من

 

 التقليديةالذرة  سعر بنفسھا إذا تم بيعھا اعتماديرغبون في  المستطلعين من %٥٦ فإن ،وراثًيا الُمعدلة الذرة تكنولوجيا فوائد حيث منأما 

 خلصتفقد  عام، بشكلو. الحشرية المبيدات استخدامعدم  عن ةتجالنا اDنتاج تكاليفبسبب انخفاض في اعتمادھا  %٦٨ يرغب بينما

 وواضعي ا0وروبي ا"تحاديجب على و اليونان في وراثًيا الُمعدلة المحاصيل رفض بشأن اWراء فيإجماع  يوجد " أنهإلى  الدراسة

 .لكوا ذكن يدرأ وناليوناني السياسات

 

  .skevas.htm-h�p://www.agbioforum.org/v15n3/v15n3a02اقرأ المقال الصحفي على 
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  الُمعدلة وراثًياحول توسيم ا�غذية  المستھلك على اتجاھات دراسةوكالة معايير ا�غذية البريطانية ُتجري 

  

في  جريأُ ا0غذية الُمعدلة وراثًيا الذي حول توسيم  المستھلكين اتجاھاتالرأي على استط�ع  نتائجالبريطانية  غذيةا0 معايير وكالة نشرت
 :يلي كما الرئيسيةا"ستط�ع  نتائجوكانت . ٢٠١٢ سبتمبر لىإ يونيومن  الفترة

 

 .المتحدة المملكة في الحاليةالتوسيم  متطلباتب م يكونوا على درايةل المستھلكين معظم •

عن  ونبحثي " المستھلكين فإن وبالتالي،. الغذائي الُمعدل وراثًيا محتوىلل الغذائية المعلومات علىيطلعون  بأنھمفقط  %٢ ذكر •
 .الغذائية المنتجات شراء عنديات الُمعدلة وراثًيا محتوال معلومات

 .من عدمهمحتوى ُمعدل وراثي  وجود إلى تشيروجود ملصقات أو ع�مات  المستھلكين معظمُيفضل  •

 المثال، سبيل على. التوقعات من عددإلى  يؤديقد  وراثًيا الُمعدلةخلوھا من المحتويات  إلى تشيرالتي  الع�ماتتوسيم ا0غذية ب •

 .وراثًياأي محتوى ُمعدل  من اتمامً  خاليغير الموسوم  منتجالمستھلك أن ال توقعي قد

يروا بأنه  الحقيقة، ھذه تھممعرفوبعد . المزارعين قبل من وراثًيا الُمعدلة ا0ع�ف استخدامعلمون بأمر ي " المستھلكين معظم •
 .وراثًيا ُمعدلة أع�ف على تتغذ التي الغذائيةاللحوم  منتجات وسيمتينبغي 

 

  .updates/news/2013/jan/gm#.UP4qRx2E14I-http://www.food.gov.uk/newsاقرأ المزيد حول التقرير على 
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  الحيوية وراثًيا وصناعات التكنولوجيا الُمعدلة الكائنات في النظر على إعادة ا�وروبيين تشجيع

  

 ليسو العلم" كتيب نشرب EurapaBioقامت مؤسسة  الحيوية، التكنولوجياومتابعة أخبار لتواصل في ا الجمھور إشراك إلى بالحاجة ااعترافً 

في  ةعميق نظرة قدمي الكتيبأن  صحفيھا البيانبيو في -وصرحت يوروبا". وراثًيا الُمعدلة الكائنات في النظر عادةحان الوقت D: خيالال
 ووسائل السياسات وواضعي العلماء ودور ؛"الخوفبدً" من  الواقعرسيخ "ت إعادة عمليةوفي  ؛الكائنات المحورة قبولالسابقة ل تحدياتال

 .الماضيةعشرين ال السنوات مدى علىالجھات المعنية  من وغيرھا اDع�م

 



 المحاصيل أنب ناسيمكننا ا"ستمرار في اخبار ال ""قائً�  EuropaBio في الزراعية الحيوية التكنولوجيا مدير ،مارشي دو كاريلتحدث و

 تحسين ھدفب البذورلقد أُنتجت كل ھذه . آخرشيء ، وأن المحاصيل المحورة ما انوعً ھي "الطعام ا0صيل"  التقليديةالمحاصيل و العضوية

 لزراعةعلى ا والبيئيةالمناخ  تأثير من لحدإليھا ل بحاجة اننولك ،ى للزراعةرتقنية أُخ مجردالتحوير الوراثي ھو  .الغذائية ناوإمدادات تنازراع

  ."يةالسكانالزيادة  تغذيةلو

  

biotech-gmos-rethinking-release-http://www.europabio.org/press/press-يمكن عرض تفاصيل البيان الصحفي على 

engage-europeans-encourages-industry. 
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  العلمي البحث

  اKنديكا وأرز الغني بالحديد لJرز الغذائية التركيبات بين مقارنة

  

جاين  ديباكقام  وبالتالي،. في غذاء اDنسان ا0ساسيةالصغرى  اتالمغذيوھو أحد  الحديد من منخفضة كميات علىالتجاري  ا0رزيحتوي 
 أرز جينوم في الصويا ولمن ف ferritin جين إدراجمن خ�ل  ةمرتفع حديدبتطوير صنف أرز محور به نسبة  كلكتا جامعةفي وزم�ؤه 

Dنديكاا )IR68144 .(مع(غير المطحون)  البني وا0رز المطحونا0رز  لحبوب الغذائي المحتوى قارنوا ،الوراثي التحولعملية  بعدو 

 .البري نظيره

 

 بذورال مع اجوھريً  ةكافئتم ا0خرى الغذائية القيم، بينما كانت والزنك الحديد مستوياتمن  زادتالمحور  ا0رز بذور أن النتائج أظھرت
  .للحديد جيد مصدر يكون أن ويمكن البشري ل�ستھ�ك آمن وراثًياالُمحور  ا0رز فإن ،بالتاليو. الُمحورة غيرالبرية 

 

 .h�p://www.sciencedirect.com/science/ar:cle/pii/S0308814612017979اقرأ المزيد حول نتائج الدراسة على 
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  المحورة التبغ نباتات في ADAإنزيم  تعبير

  

 البيورينتعويض  مسار فيھام  انزيموھو  ،)ADA( ديمينيز ينساا0دينوغياب إنزيم  عن ناجم يثاورمرض  ھو ا0دينوسايننقص مرض 

)purine salvage pathway( .الـ إنزيم غيابؤدي ي ADA  لإلى�دفع ما  ھذاو. السامة ا0يضمواد  تراكمبسبب  المناعة نظام اخت

و  DNAحمض نووي بشري  إدراجقام الفريق ب. التبغ نباتاتالبشري في  ADAإلى إنتاج إنزيم  لندن شرق جامعةب وزم�ؤه سانجيوا

cDNA  باستخدام تقنية وراثًيا  التبغ نباتاتقاموا بتحوير و النباتي التعبيرفيكتور فيAgrobacterium-mediated transformation. 

 

وبينت . المحورة وراثًيا التبغ أوراق في المؤتلف ADAإنزيم  تعبيرالنباتي وتكوين الجينوم النووي  بين التكاملعلى  التحاليل أكدت

 بين ADAبعض ا0نشطة المحددة في إنزيم تقدير  تم. لحجم نفس اDنزيم البشري مشابه المؤتلف ADAإنزيم  حجم ناDضافية أ تحلي�تال

 .المحور التبغ أوراق منمستخلص ُمركب  في ذائب بروتينلكل مللي جرام  وحدة ٠٫٠٠٣و  ٠٫٠٠١

 

  .h�p://link.springer.com/ar:cle/10.1007/s11248-012-9676-1اقرأ المقالة البحثية على 
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  ما وراء كروب بيو تك

  المحور وراثًيا السلمون البيئي لمشروع التقييمنشر 

  

 سمكھو و ،)AquAdvantage Salmon(أكوا ادفانتيتج سلمون  لمشروع البيئي تقييمال) FDA( ا0مريكية يةدووا0 ا0غذيةإدارة  نشرت

 أي له يكون لن المنتج تسويق أنDدارة ا0غذية  ا0ولية النتائجوذكرت أكواباونتي تكنولوجيس.  بواسطة شركة طورمُ  وراثًيامحور  سلمون

 يوم ٦٠ تھامدم�حظة  لفترة اWن التقييميخضع . التجاري اDفراج طلب في عليھا المنصوص المحددة للشروط اوفقً  البيئة، علىقوي  تأثير

 .٢٠١٣ فبراير ٢٥ في وستنتھي

 



على الخاصة بإدارة ا0غذية وا0دوية الوثائق البيئية يمكن تصفح 
http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/DevelopmentApprovalProcess/GeneticEngineering/GeneticallyEng

ucm280853.htmineeredAnimals/.  
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  المناعة في تطور اضطراب وواسماتھا التنظيمية دور الجينات

  

التھاب المفاصل مرضى  في التنظيميةالواسمات و الجينات بحثل الجينومواسعة على دراسة  ھوبكنز جون جامعةب العلماء أجرى
التھاب المفاصل  عن ةتجانحا"ت الوسم الالعلماء  حلل. المناعة "ضطراب الجيني الخطرتوسيط  في الواسمات وظيفة لدراسة الروماتويدي

 ھذا تطور في حيويالُمحتمل كونھا عامل  النووي الحمض تتسلس�حددوا وفي اDصابة بالمرض،  تساعد التيوحا"ت الوسم ا0خرى 

 Cمراضل مماثلةالالخطيرة  عواملبال للتنبؤ الدراسةھذه  في ستخدمالمُ  التجريبي المنھج تطبيق يمكن أنه الباحثون يرىو. ا"ضطراب

 .القلب وأمراض الثاني النوع السكري مثل عديةالمُ  غيرا0خرى الشائعة و

 

اقرأ المزيد على 
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/genes_and_regulatory_tags_promote_rheumato

id_arthritis.  
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  رسائل تذكيرية

  وأنسابھا البرية الطماطم الجزيئية لشجرة الحيوي تنشر الواصفات المنظمة الدولية للتنوع

  

شجرة عد تُ . البريةنسابھا وأ الطماطم لشجرة الواصفات الجزيئية على يحتوي منشور الدوليالحيوي  للتنوعأصدرت المنظمة الدولية 
 ا0سواق في كبيرة بشعبية حظىتفي أمريكا الجنوبية و ا0نديزفي دول  المھملة المحاصيل أحد) .Solanum betaceum Cav( الطماطم

أو تمثل قائمة الواصفات صيغة دولية . الطازجة الفواكهمن عتبارھا "و العصائر فيبسبب استخدامھا  وخاصة الجنوبية أمريكا في المحلية
تنظيم و الوراثي التنوع تحليل علىالقائمة  الدراسات في رونشُيتوقع أن يساھم ھذا المو. النباتية الوراثية الموارد لبيانات عالميالغة مفھومة 

 تعزيز إلى يھدفإلى أنه  ضافةباD المحاصيل تحسينو Dدارة الزراعية الصفات عن والبحث جديدةال صنافا0 وتعريف الوراثية المادة

 .النباتية الوراثية المواردحفظ و استخدام

  

، ادخل على PDFللحصول على نسخة من المنشور بصيغة 

http://www.bioversityinternational.org/fileadmin/bioversity/publications/pdfs/Descriptors_for_tree_tom

ato__Solanum_betaceum_Cav.__and_wild_rela:ves_1578.pdf?cache=1358825033  

 

 

  إندونيسيا في البطاطس حول تربية ينشران كتاًبا ABSP IIو  IndoBICمركز 

  

البطاطس  تربية في الحيوية التكنولوجيا دور" كتاب ABSP IIمركز و) IndoBIC( ندونيسياD الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزصدر أ

 ديسمبر العشرين من في بوجور فيوالمشرفين الزراعيين  للمزارعين تدريبيةال عملال ورشة خ�ل" إندونيسيا فيلوائحھا التنظيمية و

 المتأخرة للفحة المقاومةس المحورة البطاطو ؛سلبطاطتقنيات التربية التقليدية ل: حول المدرجة الموضوعات الكتاب يغطي. ٢٠١٢الماضي 

)phytopthora infestansإندونيسيا فيوائحھا التنظيمية ولالمحورة  محاصيلالو )؛. 

 

 الوراثية لمواردوا الزراعية الحيوية التكنولوجيااDندونيسي لبحوث  مركزالمن المؤلفين  فريقل تعاونيال جھدثمرة ال الكتابُيعد ھذا 

)ICABIOGRAD (الخضروات بحوث ومعھد )IVRI( ھيريانتو لينجا السيد الزراعيالمشرف وا0قدم  صحفيال. قام بتحرير الكتاب.  

 

 .dewisuryani@biotrop.orgمن خ�ل البريد اDلكتروني  IndoBICلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز 


