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عالم ًيا
تطوير قاعدة بيانات متقدمة للجينوم النباتي
تعاون مجموعة من خبراء المعلوماتية الحيوية الفرنسيين؛ بما في ذلك ألكسيس ديريبر من معھد بحوث التنمية ،وجايتان دروك
من مركز البحوث الزراعية الفرنسي للتنمية الدولية ) ،(CIRADومانويل رويز من نفس المركز ،والمركز الدولي للزراعة
االستوائية ) (CIATمع لوكاس مويلر ،األستاذ المساعد بمعھد بويس تومسون لتطوير قواعد بيانات جينومية للنباتات المختلفة.
تھدف المنصة التي تسمى ساوث جرين إلى توفير األدوات لقواعد البيانات الجينومية لألرز والبن والكاكاو وغيرھم من
المحاصيل .وتخطط المجموعة لتصميم المنصة بطريقة تسمح لمتخصصي البيولوجيا بتحليل األنواع النباتية المختلفة باستخدام
نفس الوسيلة .سيساعد ھذا التطور على تحديد ومقارنة الجينات في جينومات المحاصيل المختلفة باإلضافة إلى إمكانية جمع
المعلومات الوراثية الالزمة لتربية وتحسين النبات.
اقرأ المقالة الكاملة من ھناhttp://bti.cornell.edu/news/transatlantic-collaboration-builds-a-better- :
.database/
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ھيئة ُ ISAAAتطلق تقرير عام  ٢٠١٤للوضع العالمي للمحاصيل المعدلة وراث ًيا
تم إطالق تقرير الوضع العالمي للمحاصيل التجارية المعدلة وراثيًا  /المحاصيل المُنتجة بالتكنولوجيا الحيوية) ٢٠١٤ :موجز
ھيئة  ISAAAرقم  (٤٩في  ٢٨يناير  ٢٠١٥في فندق الصين العالمي في بكين خالل مؤتمر صحفي حضره  ٣٤فرد من
اإلعالميين .في اليوم التالي ٢٩ ،ينايرُ ،عقدت ندوة باألكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ،نظمتھا الجمعية الصينية للتكنولوجيا
الحيوية ،والجمعية الصينية لفسيولوجيا النبات والبيولوجيا الجزيئية ،وجمعية علوم المحاصيل بالصين ،والجمعية الصينية
لوقاية النباتات ،والجمعية الصينية للتكنولوجيا الحيوية الزراعية ،وھيئة تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الدولية ) .(ISAAAحضر
الحدث  ٢٠٠فرد من الجھات المعنية من الحكومة واألوساط األكاديمية ومعاھد البحوث والوكاالت اإلعالمية والشركات
الخاصة.
كتب التقرير د .كاليف جيمس ،المؤسس والرئيس الفخري لھيئة  .ISAAAووف ًقا لد .جيمس ،فإن ھناك  ١٨مليون ُمزارع في
 ٢٨دولة قاموا بزراعة  ١٨١٫٥مليون ھكتار من المحاصيل المعدلة وراثيًا في عام  .٢٠١٤بنجالديش ھي أحدث الدول التي
انضمت لزراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا الحيوية والتي اعتمدت صنف الباذنجان المحور المقاوم للحشرات عام .٢٠١٤
وكانت أكبر  ٥دول زارعة للمحاصيل المعدلة وراثيًا في عام  ٢٠١٤ھي الواليات المتحدة والبرازيل واألرجنتين والھند وكندا.
وخالل الندوة ،قدم د .تشن تشانج ليانج ،نائب رئيس الجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا ) (CASTعمليات إعادة ھيكلة
االقتصاد الزراعي وتطوير تكنولوجيا التعديل الوراثي في الصين ،وشجع على التوسع بقوة في تعلُّم علوم الھندسة الوراثية.
وقدم د .بول تينج ،رئيس ھيئة  ISAAAوعميد الدراسات العليا والتعليم المھني بجامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورةُ ،سبل
معالجة تحديات األمن الغذائي في نظام الغذاء العالمي المترابط .وناقش د .راندي ھوتيا ،المنسق العالمي لھيئة  ،ISAAAاعتماد
وتأثير الذرة المعدلة وراثيًا في الفلبين.
كما أُطلق الموجز رقم  ٤٩في البرازيل وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام وتايالند.

احصل على نسخة من التقرير الكامل على الرابط التالي  .http://goo.gl/Xl59hBكما يمكنك تنزيل الملخص التنفيذي،
وأفضل  ١٠حقائق ،والبيان الصحفي ،ومخططات المعلومات )اإلنفوجرافيك( ،وشرائح العرض ،وأشرطة الفيديو على
.www.isaaa.org
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أفريقيا
اآلمال المستقبلية في أفريقيا
ذكرت مؤسسة بيل آند ميليندا جيتس في خطابھا السنوي أن أفريقيا ستصبح قادرة على إطعام نفسھا خالل  ١٥سنة ،و ُيعد ھذا
أحد اآلمال المستقبلية في القارة .ويمكن تحقيق ذلك من خالل االكتشافات العلمية في مجاالت الصحة والتكنولوجيات المتنقلة
والتعليم .ويؤيد تلك اآلمال في الزراعة األفريقية أن مزارعي أفريقيا ،بما فيھم الرجال والنساء ،أصبح بإمكانھم اآلن الوصول
للخبرات التقنية ألنظمة اإلنتاج واإلدارة المالئمة للمحاصيل.
وقد اعترف التقرير باستخدام أصناف محاصيل الذرة الجديدة المقاومة للجفاف ،والتي تقدم وعو ًدا كبيرة للمزارعين .ومع ذلك،
يجب أن يصاحب استخدام تلك المحاصيل ممارسات اإلدارة الثقافية المالئمة .ويمكن أيضًا أن تكون الوسائل األخرى مثل رسم
الخرائط الجغرافية المكانية ،وتصميم النماذج التنبؤية ،وتقنيات االستشعار عن بعد والتكنولوجيات المتنقلة ،مفيدة للمھندسين
الزراعيين وموظفي اإلرشاد الزراعي والمزارعين .يوفر كل ما سبق وسيلة لربط التطورات الوراثية وإدارتھا بالجوانب
االجتماعية واالقتصادية للزراعة .وباإلضافة إلى ذلك ،من الضروري أيضًا تحقيق استدامة التربة للوصول لتلك اآلمال وكذلك
تطورات المحاصيل غير ال ُمستغلة والمزروعة غال ًبا بواسطة النساء في أفريقيا.
يمكن الدخول على تفاصيل ھذه المقالة من الروابط التالية:
http://allafrica.com/stories/201501231748.html
http://theconversation.com/yes-africa-will-feed-itself-within-the-next-15-years-36564
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القادة الزراعيين في مصر يناقشون تطورات التكنولوجيا الحيوية
تم عقد ورشة عمل بعنوان التكنولوجيا الحيوية لتحسين المحاصيل الزراعية في  ٥يناير  ٢٠١٥بمعھد بحوث الھندسة الوراثية
الزراعية ) (AGERIفي مصر .تم تنظيم الحدث برعاية السيد عادل البلتاجي ،وزير الزراعة واستصالح األراضي ،وتناولت
ورشة العمل االھتمامات المختلفة المتعلقة بالتكنولوجيا الحيوية في البلد.
نيابة عن الوزير ،تحدث د .عبد المنعم البنا ،رئيس مركز البحوث الزراعية ) (ARCمؤك ًدا على أھمية الزراعة في حل
المشاكل االقتصادية واالكتفاء الغذائي في مصر .كما لفت االنتباه إلى أن الدولة عليھا مواكبة التقنيات الحديثة في الزراعة
لتحسين نوعية المحاصيل واإلنتاج لتكون قادرة على معالجة قضايا سالمة األغذية وتغير المناخ .وناقش المتحدثون األعمال
األخيرة لتحسين المحاصيل باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة .من بين تلك المحاصيل؛ القمح التجاري والقمح
الصلب والبطاطس واألرز والذرة .من ناحية أخرى ،تم تناول وضع وأھمية قانون األمان الحيوي.
أوصت ورشة العمل بضرورة إبالغ متخذي القرارات باألبحاث الجارية في مجال التكنولوجيا الحيوية ومدى أھميتھا .كما
اقترحت عقد المزيد من ورش العمل واللقاءات اإلعالمية لتناول قضايا القطاع العام.
لمزيد من األخبار حول التكنولوجيا الحيوية في مصر ،تواصل مع د .نجالء عبد  dمن مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية
بمصر على البريد اإللكتروني naglaa.abdallah@agr.cu.edu.eg
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األمريكتين
استطالعا بشأن االتجاھات العالمية لألكل الصحي
مؤسسة نيلسن ُتجري
ً
أجرت مؤسسة نيلسن استطالع على االنترنت شمل  ٣٠ألف مستھلك من  ٦٠دولة لتقييم اتجاھات األكل الصحية في جميع
أنحاء العالم .وأظھرت النتائج أن المستھلكين يسعون لألطعمة الطازجة والطبيعية والمعالجة بأقل درجة .واعتبروا أيضًا
المكونات المفيدة التي تساعد على مكافحة المرض وتحسين الصحة بأنھا ذات أھمية .كما لوحظ أن الغالبية ) (%٨٠ممن
شملھم االستطالع قالوا انھم على استعداد لدفع المزيد من أجل األطعمة ال ُمصنفة على أنھا غير معدلة وراثيًا .ومع ذلك ،قال
معظمھم أيضًا أنھم ال يثقون بالضرورة في الملصقات الغذائية .باإلضافة لذلك ،قال  %٦١من ھؤالء المستھلكين أنه من الھام
"جدا" أو "إلى حد ما" شراء المنتجات التي ال تحتوي على ملصق يصنفھا كمنتجات معدلة وراثيًا ،وتم تجاوزھم فقط من الذين
قالوا أنه من الھام شراء منتجات بدون شراب الذرة عالي الفركتوز.
اعرف المزيد عن الدراسة من الرابط التالي http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2015/we-
.are-what-we-eat.html
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آسيا والمحيط الھادئ
أستاذ بجامعة نيويورك يتحدث حول أھمية الجينوم والبيولوجيا التطورية
تم تسليط الضوء على أھمية الجينوم في محاولة فھم التنوع وتطور الكائنات الحية وكذلك األساس الجيني لتنوع الحياة على
الكوكب ،من قبل د .مايكل بوروجانان ،عميد العلوم وأستاذ البيولوجي بجامعة نيويورك ،في ندوة بعنوان "تطور جينوم

النباتات"ُ .عقدت الندوة في  ٢٨يناير  ٢٠١٥بمركز جنوب شرق آسيا اإلقليمي للدراسات العليا والبحوث الزراعية
) (SEARCAفي الجونا بالفلبين كجزء من سلسلة ندوات الزراعة والتنمية .شارك في تنظيم الندوة البرنامج الزراعي لمركز
الجينوم الفلبيني ) (PGC-Agومعھد تربية النبات بجامعة لوس بانوس الفلبين.
ووف ًقا لد .روبوجانان ،فإن البيانات الجزيئية "ھي البداية إلعادة التفكير في كيفية تطور أنواع المحاصيل" .وأوضح أنه إذا تم
قراءة جينومات األنواع التي لديھا سجل من التاريخ التطوري بشكل صحيح ،فيمكن أن يساعد ھذا على فھم كيفية تطور تلك
األنواع .وأوضح أيضًا أن التقدم في علوم الجينوم يمكن أن يساعد في محاولة فھم حفظ وتربية المحاصيل .وقدم بعض الجھود
البحثية على تنوع الجينوم في المختبر ،بما في ذلك دراسات األرز المزروع ،وأصناف األرز التقليدية في الفلبين ،وأشجار
النخيل ،ومؤخرً ا زھور الرافليسيا الفلبينية.
يمثل د .بوروجانان أحد أعضاء المجلس االستشاري العلمي الدولي بمركز الجينوم الفلبيني ،وقد أشار أيضًا إلى الحاجة إلى
النھوض بمؤسسات التكنولوجيا الحيوية في البالد وخاصة في مجال الزراعة .وقال "الحقيقة أن المحاصيل المعدلة وراثيًا ،أو
التكنولوجيا بطبيعتھا ال يوجد بھا مشكلة .أما بالنسبة للمنتجات ،فعلينا اختبارھا ،للتأكد من سالمتھا .التكنولوجيا في حد ذاتھا
على ما يرام  ...نحن بحاجة إلى كل ما بوسعنا من وسائل لمحاولة تلبية متطلبات العالم الجائع".

للحصول على أخبار التكنولوجيا الحيوية في الفلبين أو جنوب شرق آسيا ،يرجى زيارة موقع مركز معلومات التكنولوجيا
الحيوية التابع لمركز  SEARCAعلى الرابط التالي  www.bic.searca.orgأو التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني
.bic@searca.org
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أوروبا
دراسة وتطوير الشمام من خالل تكنولوجيا الخرائط الوراثية والتسلسالت الجينية
يمكن حث خطى برامج التربية المتعلقة بتطوير أصناف جديدة من خالل الثورة التكنولوجية التي وضعھا مجموعة من الباحثين
بجامعة فاخانينيجن .حيث يمكن ربط بيانات تسلسل الحمض النووي مباشرة بالصفات الوراثية مثل مقاومة األمراض والطعم

وفترة الصالحية .وتتضمن ھذه الثورة التكنولوجية استخدام تقنية الخرائط الضوئية وتقنيات شركة إليومينا ""Illumina
وشركة باسبيو " "PacBioلقراءة تسلسل الحمض النووي.
تعمل تقنية الخرائط الضوئية على رسم خرائط الجينوم باستخدام إنزيم يفصل أحد شريطي الحمض النووي المزدوج في موقع
معين ويتم بعد ذلك إصالح الفواصل المتكونة ووسمھا بالنيوكليوتيدات الفلورية .وھذا أيضًا ُي َم ِّكن من تحليل قطع الحمض
النووي بمقدار مليون زوج من القواعد .وتسمح تقنية تسلسل إليومينا بتحليل قطع الحمض النووي القصيرة لما يصل إلى ٣٠٠
زوج قاعدي ،أما تقنية تسلسل باسبيو فقد حللت قطع الحمض النووي الطويلة لحوالي  ٥٠زوج قاعدي.
سيتم استخدام ھذه التقنيات في "مشروع  ١٠٠جينوم من الشمام" الخاص بباحثي جامعة فاخانينيجن جن ًبا إلى جنب مع باحثي
شركة إيست-ويست سيد )في تايلند( وشركة ريجك زاوان " "Rijk Zwaanالستكشاف جينوم  ١٠٠صنف من أصناف الشمام
وخمسة أصناف من األنساب البرية األخرى .من خالل ھذا ،سيصبح من الممكن تربية أصناف شمام بفترة صالحية أطول
وطعم أفضل في وقت أقصر.
يمكن قراءة تفاصيل المقالة الكاملة من الرابط التالي:
.http://www.wageningenur.nl/en/newsarticle/Understanding-melons.htm
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دراسة تكشف أن المحاصيل المعدلة وراثيًا ذات الفوائد الصحية لھا إمكانات كبيرة واعدة في السوق
المحاصيل المعدلة وراثيًا بفيتامينات/أو محتوى معادن أعلى لديھا القدرة
على تحسين الصحة العامة ،ولكن ال يزال توافرھا للمستھلكين م َُع ً
رقال.
وقد أوضحت دراسة منشورة مؤخرً ا بمجلة نيتشر بيوتكنولوجي أُجريت
في جامعة ِجنت أن ھذه المحاصيل لديھا إمكانات واعدة في السوق.
يكشف التقرير أن المستھلكين على استعداد لدفع المزيد من أجل األغذية
المعدلة وراثيًا ذات الفوائد الصحية بفروق قيم تتراوح بين  %٢٠إلى
 .%٧٠وھذا يختلف عن األغذية المعدلة وراثيًا المحتوية على فوائد
للمزارعين ،والتي ال ُيقبل عليھا المستھلكون إال عندما ُتعرض عليھم بسعر مخفض .وقد تم تطوير العديد من المحاصيل
المختلفة المعدلة وراثيًا ذات الفوائد الصحية في السنوات السابقة .من األمثلة البارزة لتلك المحاصيل األرز الغني بطليعة
جنت.
فيتامين أ )المعروف أيضًا باسم "األرز الذھبي"( واألرز الغني بفيتامين ب )حمض الفوالت( ،المطور بجامعة ِ
لمزيد من التفاصيل ،اقرأhttps://www.ugent.be/en/news/bulletin/gmos-with-health-benefits-have- :
 .large-market-potentialالمنشور البحثي متاح على .(٢٠١٥) doi:10.1038/nbt.3110
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الكاميلينا المحورة وراث ًيا ،غذاء آمن لسمك السلمون
ترتبط األحماض الدھنية أوميجا ٣-بالفوائد الصحية ،مما يجعلھا ضرورية
كمواد غذائية للبشر .و ُتعد األسماك والمأكوالت البحرية األخرى أيضًا من
المصادر الرئيسية ألحماض أوميجا ٣-الدھنية .ومع ذلك ،فإن محتوى
الزيت بدھون أوميجا ٣-في السمك ال يكفي لتلبية المتطلبات الغذائية
البشرية لألوميجا .٣-وھكذا ،أجرى الباحثون بمركز بحوث روثامستيد

وجامعة ستيرلينج وشركة بيومار دراسة تغذوية باستخدام نبات الكاميلينا الزھري المحور وراثيًا ) (Camelina sativaكغذاء
بديل لسمك السلمون .يحتوي نبات الكاميلينا المحور على جين طحلبي إلنتاج زيت غني باألحماض الدھنية التي تساعد على
زيادة محتوى أوميجا ٣-في سمك السلمون.
توضح النتائج التي توصلوا إليھا أن استخدام الكاميلينا المحور وراثيًا كغذاء بديل لسمك السلمون لم ُيظھر أي آثار سلبية على
سلوك السلمون وعلى االستجابات األيضية .وأيضًا لم تتأثر الجودة الغذائية لسمك السلمون .كما لم يتم الكشف عن أي قطع من
الحمض النووي المحور في أعضاء سمك السلمون .وتشير ھذه النتائج إلى أن نبات كاميلينا المحور وراثيًا آمن ويمكن أن
يكون غذا ًء ً
بديال لسمك السلمون.
اقرأ التفاصيل الكاملة للدراسة على الرابط التالي:
http://www.nature.com/srep/2015/150129/srep08104/full/srep08104.html#affil-auth
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البحث العلمي
تأثير األرز المحور ببروتين  OSRHSAعلى التنوع الوظيفي للمجتمعات الميكروبية في النطاق الجذري
مع انتشار زراعة المحاصيل المعدلة وراثيًا ،يتزايد القلق بشأن اآلثار غير المقصودة لتلك المحاصيل على التربة .في الدراسة
الحالية ،قام زيكسينج وانج وزوجينج وانج من األكاديمية الصينية للعلوم الزراعية بتقييم اآلثار المحتملة لألرز المحور ببروتين
 OsrHSAعلى ميكروبات التربة في النطاق الجزري )الرايزوسفير(.
لم يعثر الباحثون على فروق كبيرة في خصائص وتنوع المجتمعات الميكروبية في مختلف النطاقات الجذرية للتربة المزروعة
بصنف األرز المحور ببروتين  OsrHSAونظيره غير المحور .وكانت أنواع وقدرات وأنماط استخدام مصدر الكربون
بواسطة المجتمعات الميكروبية متماثلة طوال فترة الدراسة .كما لم يتم اكتشاف بروتينات  OsrHSAفي جذور األرز المحور.
وبالتالي فإن صنف األرز المحور المذكور وبروتين  rHSAالذي ينتجه ليس لھم تأثير على التنوع الوظيفي للمجتمعات
الميكروبية في النطاق الجذري.
اقرأ المقال الكامل ھناhttp://www.sciencedirect.com/science/ar;cle/pii/S2214514115000112 :
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جين  CSULT1ينظم التخليق البيولوجي لمركب األبوكاروتينويد في زھور الزعفران
يأتي الزعفران التجاري ،وھو أغلى أنواع التوابل في العالم ،من المياسم الحمراء لنبات زھور الزعفران ).(Crocus sativus
وتمثل المياسم مكان تخليق وتراكم مركبات األبوكاروتينويد ،المسؤولة عن لون الزعفران ونكھته ورائحته .يُعد مسار مركبات
األبوكاروتينويد معروف نسب ًيا ولكن آلية التنظيم ھي التي ال تزال غير معروفة.
درس الباحثون بقيادة ناشيمان أشرف من المعھد الھندي للطب التكاملي عامل نسخ األلترابيتاال ) (CsULT1في زھور
الزعفران ووجدوا أنه أكثر وفرة في الميسم وزاد معدل تعبيره الجيني من قبل مرحلة التزھير وحتى بدء التزھير وانخفض فقط
بعد التزھير .كان لھذا النمط عالقة تبادلية مع نمط تراكم الكروسين ،أحد مركبات الكاروتينويد ،مما يشير إلى دوره المحتمل
في تنظيم تخليق الكاروتينويد.

أدى فرط التعبير لجين  CsULT1في زھور الزعفران أيضًا إلى تحسين تعبير الجينات الرئيسية لمسار الكاروتينويد .وتشير
ھذه النتائج إلى أن جين  CsULT1منظم جديد للتخليق البيولوجي لمركب األبوكاروتينويد.
اقرأ المزيد عن الدراسة ھنا.http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12870-015-0423-7.pdf :
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تحليل جزيئات الميكرو آر إن إيه في النمط الجيني للقمح في ظروف ضغط الجفاف
تلعب جزيئات الميكرو آر إن إيه ) (miRNAsأدوارً ا حاسمة في نمو وتنمية النبات ،ولكن ال توجد معلومات كثيرة متوفرة عن
وظائفھا في القمح في ظروف ضغط الجفاف وكذلك كيف تمنح تلك الجزيئات مستويات مختلفة من مقاومة الجفاف في أصناف
القمح المتنوعة.
قام تونجباو لين من جامعة خنان الزراعية بتقييم تعبيرات جزئيات الميكرو آر إن إيه في اثنين من األنماط الجينية المختلفة
للقمح ،صنف ھانزوان  ١٠المقاوم للجفاف ،وصنف زينجين  ١المعرض للجفاف .وحدد فريق  ٣٦٧جزئ ميكرو آر أن تم
تعبيره جينيًا على نحو تفاضلي وقارنوا مستويات تعبيرھا في كال النمطين الجينيين.
من بين تلك الجزئيات ،أظھر  ١٣جزئ أنماط تعبير معاكسة .تم تنظيم ھذه الجزيئات تنازليًا* في الصنف المقاوم للجفاف بينما
تم تنظيمھم تصاعديًا في الصنف المعرض للجفاف .وحدد الباحثون أيضًا  ١١١جزئ ميكرو آر إن إيه تم تعبيرھا بشكل سائد
في نمط جيني واحد فقط أو النمط اآلخر بعد ضغط الجفاف.
تشير النتائج إلى أن جزيئات الميكرو آر إن إيه المعربة تفاضل ًيا بين النمطين الجينيين قد تلعب أدوارً ا ھامة في تحمل ضغط
الجفاف في القمح وقد تكون مفتاح تحديد مستويات تحمل اإلجھاد في أنماط القمح الجينية المختلفة.
*التنظيم التنازلي والتصاعدي :في عملية التنظيم التنازلي تقوم الخلية بتقليل عدد المكونات الخلوية بينما يحدث العكس في التنظيم التصاعدي
يمكن القراءة عن كال العمليتين من الرابط التالي http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation

لمزيد من المعلومات حول ھذه الدراسة ،اقرأ المقال الكامل من ھناhttp://www.biomedcentral.com/1471- :
2229/15/21
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ما وراء كروب بيو تك
تقنية وراثية جديدة للعالج الجيني
أجرى الباحثون بجامعة ستانفورد دراسة لتطوير تقنية وراثية جديدة من شأنھا المساعدة في التحكم في جينات الخاليا الحية.
ُتعد تلك التقنية أحد أنواع الشفرات الوراثية القابلة للبرمجة والتي تسمح للباحثين بتفعيل أو غلق الجينات .وقد تم تطوير ھذه
التقنية الوراثية من خالل تكييف تكرارات كريسبر* ) (CRISPRوتعديل آلية عملھا.
صمم الباحثون تكرارات كريسبر تحتوي على قطعة ثانية من المعلومات في حمض اآلر إن إيه " ،"RNAليخبر الجزيء بكم
ما ينتجه لتفعيل الجين أو عما إن كان يجب غلق الجين أو تشغيله .كما أنھم صمموھا الستھداف جينين مختلفين في آن واحد.

وھذا سيساعد على انتاج المزيد من المنتجات الجينية المختلفة بدون فرص حدوث سلوكيات غير منضبطة .سيصبح تطوير ھذه
التقنية الجديدة ضرور ًيا في تصميم العالجات الجينية المستقبلية وخصوصًا لألمراض المعقدة.
*تكرارات كريسبر :موضع صبغي يحتوي على عدة تكرارات مباشرة قصيرة.
يمكن القراءة عنھا من رابط ويكيبيديا h@p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B1

اقرأ التفاصيل الكاملة للمقال من الرابط التاليhttp://news.stanford.edu/news/2015/january/crispr- :
.control-genes-012615.html
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تحوير الكائنات الدقيقة من أجل منتجات معدلة وراث ًيا أكثر أما ًنا
منذ فترة كبيرة وتمثل السالمة البيئة للكائنات المعدلة وراثيًا ) (GMOsقضية
تؤثر على قبول الجمھور لھا .لھذا ،طور الباحثون بجامعة ييل طريقة جديدة
إلنتاج منتجات معدلة وراثيًا أكثر أما ًنا للبيئة .تم ذلك من خالل استخدام
األحماض األمينية االصطناعية التي ال تتوفر في الطبيعة .أ ُدخلت تلك األحماض
األمينية في الحمض النووي " "DNAلساللة بكتيرية بعد استنساخ الحمض
النووي لتفعيل الجينات الھامة للنمو .ويشير الباحثون إلى تلك الكائنات بالكائنات
المشفرة جينوميًا ) .(GROsتحتوي تلك الكائنات أيضًا على شفرة وراثية جديدة
تربط نمو البكتيريا باألحماض األمينية االصطناعية.
سيصبح تطوير الكائنات المشفرة جينوميًا أساس ًيا في الحد من انتشار وبقاء
الكائنات الحية في البيئة الطبيعية .ويعتقد الباحثون أن استخدام ھذه الكائنات التي تحتوي على شفرة وراثية جديدة وأحماض
أمينية اصطناعية ستكون ھامة للعلماء لتطوير منتجات معدلة وراثيًا أكثر أما ًنا.
يمكن قراءة تفاصيل المقال من الروابط اآلتية:
http://news.stanford.edu/news/2015/january/crispr-control-genes-012615.html
.http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14095.html
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رسائل تذكيرية
ھيئة  ISAAAفي عام ٢٠١٤
أطلقت الھيئة الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية ) (ISAAAتقريرھا السنوي لعام  ٢٠١٤الذي يشمل األنشطة الرئيسية
والمشاريع واإلنجازات الخاصة بھا خالل عام  ،٢٠١٤ويھدف كل ذلك إلى توجيه المجتمع نحو التنمية واالستدامة الزراعية.

قم بتنزيل نسخة اآلن من الرابط التالي
http://www.isaaa.org/resources/publica;ons/annualreport/2014/default.asp

مقتطفات من مراكز معلومات التكنولوجيا الحيوية
مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية اإلندونيسي يوعي المسؤولين الحكوميين بالمبادئ التوجيھية لألمان الحيوي
نظم مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الباكستاني ) (PABICورشة عمل تشاورية بشأن إعادة صياغة المبادئ التوجيھية
لألمان الحيوي ،بالتعاون مع مجلس البحوث الزراعية بباكستان ) (PARCومنظمة كروب اليف باكستان في  ٣٠يناير .٢٠١٥
حضر الحدث السيد سيرات أسجاھر )األمين االتحادي بالوزارة الوطنية لألمن الغذائي والبحث( ،ود .محمد خورشيد )المدير
العام لوكالة حماية البيئة بباكستان( ،ود .محمد شھيد مسعود من مجلس البحوث الزراعية ،ود .كوسر عبد  dمالك ود .أنور
نسيم ،من اختصاصيين التكنولوجيا الحيوية المعروفين في باكستان .حضر الورشة أكثر من  ٢٠شخص من الجھات المعنية
من الحكومة واألوساط األكاديمية والقطاع الخاص.
وأوضح كل من د .كوسر عبد  dمالك ود .أنور نسيم أن باكستان قد استثمرت بكثافة في التكنولوجيا الحيوية ،ويشمل ذلك
اعتماد وتنفيذ المبادئ التوجيھية لألمان الحيوي عام  .٢٠٠٥ومع ذلك ،فقد أدى التعديل الدستوري الثامن عشر إلى نقل الحقوق
لوزارة تغير المناخ وإدارة الكوارث مما أدى إلى حدوث مشاكل في اإلجراءات التنظيمية العتماد الحاالت المختلفة .وقد أثر
الوضع بالسلب على تطوير وتسويق المنتجات الزراعية المعدلة وراثيًا .وتحدث د .محمد خورشيد عن المركز الوطني لألمان
الحيوي وقدم للحضور المخطط األولي لمشروع قانون األمان الحيوي بباكستان عام  ٢٠١٥للتعليق والمراجعة قبل التسليم
النھائي .كما قدم بعض المشاركين من أصحاب المصالح قضاياھم العالقة بشكل فردي إلى المسؤولين الحكوميين وأوضحوا
أنھم انتظروا لسنوات للحصول على موافقات المحاصيل المحورة بصفة واحدة بينما تعمل الدول األخرى اآلن على متابعة
اعتمادات الصفات المكدسة*.
*صفة مكدسة :تعديل وراثي يتضمن نقل أكثر من جين في الكائن الواحد إلكسابه أكثر من صفة.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني .dr.sammer.yousuf@gmail.com

