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عالم ًيا
قادة األمم المتحدة :المرأة الريفية مفتاح تحقيق األمن الغذائي
تجمع قادة كل من منظمة األغذية والزراعة )الفاو(؛ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ) ،(IFADوالبرنامج العالمي لألغذية ) (WFPفي
روما بإيطاليا يوم  ٦مارس  ٢٠١٥لالحتفال بيوم المرأة العالمي وإبراز دور المرأة الريفية في تحقيق األمن الغذائي .ھذا وقد شارك قادة
منظمات األمم المتحدة المذكورة مبادراتھم لتمكين المرأة الريفية للمساعدة في تحقيق األمن الغذائي ،كما أكدوا على أن تعزيز المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة سيعمل على دعم الجھود المبذولة لتقليل الفقر في المناطق الريفية.
وف ًقا لكانايو نوانزي ،رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،فإن الرجال في الدول النامية ينتقلون إلى المناطق الحضرية للحصول على
فرص عمل ُمجزية ،وھكذا يتم ترك النساء في المناطق الريفية للعناية بالمزارع ،مما أدى إلى "تأنيث الزراعة" في جميع أنحاء العالم.
وقال نوانزي "تمثل المرأة العمود الفقري للمجتمعات الريفية ألنھا تزرع الغذاء وتجھزه وتتأكد من إطعام وتغذية عائلتھا بصورة جيدة ،غير
أن النساء في كثير من األحيان يأخذون على عاتقھم األعمال المضنية والمرھقة .لتحسين الوضع االجتماعي واالقتصادي للمرأة ،نحن
بحاجة الى االعتراف ح ًقا بالدور الحيوي الذي تؤديه في تنمية االقتصاد الريفي .تحتاج المرأة الريفية الى مزيد من الفرص للمشاركة؛
وتحسين مھاراتھا؛ والمشاركة في اإلنتاج والتسويق الزراعي .فلنتعاون جمي ًعا لتمكين المرأة من تحقيق األمن الغذائي ،لمصلحتھم،
ومصلحة أسرھم ومجتمعاتھم".
لمزيد من التفاصيل ،اقرأ المقالة اإلخبارية على موقع الفاو.
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األمريكتين
زيت فول الصويا المحور وراثيًا مطابق لزيت زيت فول الصويا التقليدي
كشفت الدراسة التي أجراھا العلماء بجامعة كاليفورنيا ريفرسايد ) (UCRأن زيت
فول الصويا المعدل وراثيًا المستخرج من بذور نباتات فول الصويا المعدلة
وراثيًا ،مطاب ًقا لزيت فول الصويا التقليدي ،مع ميزة واحدة :أنه ال يسبب مقاومة
االنسولين ،أي عدم القدرة على استخدام ھرمون األنسولين بكفاءة.
قام علماء الجامعة المذكورة مع زمالئھم من جامعة كاليفورنيا ديفيس بمقارنة
آثار كال الزيتين في التجارب التي أ ُجريت على الفئران في المختبر .ووجدوا أن
زيت فول الصويا المعدل وراثيًا غير صحي مثله مثل زيت فول الصويا التقليدي
كما أنه يحفز أمراض السمنة والسكري والكبد الدھني.
وقد اُعتقد في وقت سابق أن الزيوت النباتية أكثر صحية لكونھا تحتوي طبيعيًا على نسبة عالية من الدھون غير المشبعة ،وكان يتم
ھدرجتھا لزيادة فترة حفظھا واستقرار درجة حرارتھا .ومع ذلك ،فقد أنتجت عملية الھدرجة دھون غير مشبعة معروفة على نطاق واسع
بأنھا غير صحية.
ً
مسؤوال عن التأثيرات األيضية في زيت فول الصويا ،صمم الباحثون نظام غذائي موازي تم فيه استبدال
لتحديد ما إذا كان حمض اللينوليك
زيت فول الصويا التقليدي بزيت فول الصويا المعدل وراثيًا .ووجد الفريق أن النظام الغذائي الموازي بزيت فول الصويا المعدل وراثيًا
حفز زيادة الوزن والكبد الدھني ،وھو نفس ما حدث في النظام الغذائي بزيت فول الصويا التقليدي ،باستثناء أن الفئران ظلت حساسة ضد
األنسولين ،وحصلت على أنسجة دھنية أقل نو ًعا ما.
لمزيد من التفاصيل حول ھذه الدراسة ،اقرأ البيان الصحفي على موقع جامعة كاليفورنيا ريفرسايد.
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

الباحثون يطورون استراتيجية جديدة لتحسين المحاصيل وعالج األمراض
اقترحت إحدى الدراسات التي أُجريت بجامعة والية بنسلفانيا استراتيجية جديدة لتعزيز تعديل الجينوم
لزيادة كفاءة التحسينات الوراثية في مجموعة واسعة من الكائنات الحية .تھدف االستراتيجية الجديدة
إلى تطوير تكنيك رائج ومنتشر على نحو متزايد ظھر من االكتشاف األخير لتقنية .CRISPR-Cas9
أوضح د .يينونج يانج ،أستاذ أمراض النبات بكلية العلوم الزراعية بجامعة بنسلفانيا ،أن مناطق
كريسبر* في الجينوم البكتيري تحتوي على سالسل من الحمض النووي التكراري مفصولة بواسطة
"فواصل" ُتطابق تسلسالت دي إن إيه الفيروسات التي ھاجمت البكتيريا أو أجدادھا.
يسمح ھذا النظام للبكتيريا "بالتذكر" وصد الكائن المُھا ِجم في حال تعرضھا للھجوم مرة أخرى من
قبل نفس الفيروسُ .ت َولِّد البكتيريا سلسلة من الـ  CRISPR RNAبتسلسل جيني محدد للفاصل يستھدف
الكائن المُھا ِجم ويدمره عن طريق تشريح حمضه النووي ) (DNAبمساعد إنزيم قطع الحمض النووي المعروف باسم نيوكليز البروتين
المرتبط بكريسبر ).(Cas9
وأضاف يانج " اكتشف العلماء أن ھذا النظام يمكن تسخيره كأداة قوية الستھداف وتعديل تقريبًا أي تسلسل  DNAفي الجينوم .تتمتع
تكنولوجيا  CRISPR-Casبتطبيقات واسعة في البحوث البيولوجية األساسية؛ والطب؛ والزراعة ،و ُتعتبر االكتشاف العلمي األھم في مجال
التكنولوجيا الحيوية إلى االن في ھذا القرن".
*تكرارات كريسبر :موضع صبغي يحتوي على عدة تكرارات مباشرة قصيرة.
يمكن القراءة عنھا من رابط ويكيبيديا http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B1

اقرأ المزيد حول ھذا البحث على موقع والية بنسلفانيا.
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آسيا والمحيط الھادئ
العلماء يحسنون إنتاج أحد إنزيمات النمو الرئيسية في النبات
اكتشف العلماء في استراليا بقيادة د .سبنسر ويتني من الجامعة الوطنية األسترالية طريقة لتحسين إنتاج إنزيم ضروري لنمو النبات .وجد
الفريق بروتين قرين إلنزيم الروبيسكو يسمى " ،"RAF1ويُعد الروبيسكو البروتين األكثر وفرة على سطح الكوكب.
ووف ًقا لد .ويتني ،فإن إنزيم الروبيسكو قد حير العلماء لسنوات ألنه أقل كفاءة في وظيفته من معظم اإلنزيمات األخرى .وھو مسؤول عن
تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية ،إال أنه يحتاج إلى مساعدة أكثر من  ١٢بروتين آخر لتجميعه بشكل صحيح .ووجد الفريق
أنه عندما يتوفر الروبيسكو مع بروتين  ،RAF1يتضاعف إنتاج كمية الروبيسكو في األوراق.
وقال د .ويتني "لقد طورنا إنتاج روبيسكو ُم َع َّدل في األوراق من خالل إدراج نسخة ُم َكمِّلة ُمعدلة من بروتين  .RAF1وقد تسبب بروتين
 RAF1في مضاعفة مستويات الروبيسكو ،ونتيجة لذلك ،حصلنا على معدالت أسرع لعملية التمثيل الضوئي ونمو النبات مقارنة بالنباتات
التي لم يتم تعديلھا ببروتين ."RAF1
تم نشر نتائج الدراسة في عدد  ٢مارس من مجلة وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم بالواليات المتحدة األمريكية .لمعرفة التفاصيل األخرى،
اقرأ البيان الصحفي على موقع الجامعة الوطنية األسترالية.
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تطوير مقاومة السيزيوم في النباتات
أجرى فريق بحثي بمركز ريكِن لعلوم الموارد المستدامة بقيادة ريونج شين دراسة تھ ُدف إلى تقديم وسيلة لمنع امتصاص السيزيوم )(Cs
في النباتات .يُعد عنصر السيزيوم غير ذات أھمية في النباتات ،ولكن النباتات تقوم بامتصاصه في التربة الملوثة بسبب تشابھه مع عنصر
البوتاسيوم ) .(Kوقد سبب امتصاص السيزيوم إعاقة نمو النبات.
اعتمد الباحثون في دراستھم على تقنية التثبيت النباتي التي يتم فيھا استخدام المركبات الكيميائية االصطناعية لتغيير استجابات النبات للبيئة.
وفحص الباحثون آثار المركبات االصطناعية المختلفة التي تم اختبارھا في األرابيدوبسيس باعتباره نبات اختبار نموذجي.

أدت النتائج إلى اكتشاف الفريق لخمس ُمر َّك َبات فعالة في مقاومة امتصاص السيزيوم في األرابيدوبسيس وتعرف باسم ) .(CsTolen Aمن
ناحية أخرى ،أظھرت النمذجة الميكانيكية ال َك ِّمية أن تلك المُر َّكبَات محددة في استھداف السيزيوم فقط ولم تمنع امتصاص البوتاسيوم من قبل
النبات .ويرجع ذلك إلى قدرة ال ُمرَ َّكب على منع السيزيوم من الدخول إلى جذور النبات.
اقرأ التفاصيل الكاملة للمقالة على موقع مركز ريكِن أو قم بتنزيل البحث المنشور بصفحة التقارير العلمية على موقع نيتشر.
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بروفيسور بجامعة ميسيسبي ُتسلط الضوء على تطبيقات علوم الجينوم في الزراعة
أكدت د .زينايدا ماجبانوا ،األستاذ المساعد بجامعة والية ميسيسيبي ،على قيمة الدراسات الجينومية في الزراعة خالل الخطاب الذي قدمته
بعنوان استخدام علوم الجينوم في تحسين المحاصيل في سلسلة ندوات الزراعة والتنمية ) (ADSSالخاصة بمركز جنوب شرق آسيا اإلقليمي
للدراسات العليا والبحوث الزراعية ) (SEARCAفي  ١٢فبراير  .٢٠١٥جدير بالذكر أن د .زينايدا حائزة على لقب ""Balik Scientist
من وزارة العلوم والتكنولوجيا.
أوضحت د .زينايدا أنه يتم دراسة التسلسالت الجينية الموروثة في المحاصيل بھدف زيادة اإلنتاجية ،وخفض المدخالت الكيميائية ،وتعزيز
مقاومة المحصول للضغوط الحيوية والبيئية ،والمساعدة في نھاية المطاف على تحقيق االستدامة الغذائية .كما ناقشت البحوث والدراسات
األخرى الجارية لتحسين المحاصيل مثل التربية التقليدية؛ واالنتخاب بمساعدة الواسمات؛ وتكنولوجيا التعديل وراثيًا؛ وتكنولوجيا الحمض
النووي الريبي التداخلي )(RNAi؛ والتحديات المصاحبة لكل منھم .في نھاية العرض الذي قدمته ،طرحت د .زينايدا فكرة وضع البيانات
الجينومية في قواعد البيانات العامة التي يسھل الوصول إليھا من قبل العلماء والمربين واألكاديميين والصناعيين ،وعامة الناس.
شارك في تنظيم الندوة ،برنامج الزراعة-مركز الجينوم بالفلبين؛ وجامعة لوس بانوس الفلبين-معھد تربية النباتات.
لمعرفة أخبار التكنولوجيا الحيوية في الفلبين أو في جنوب شرق آسيا ،زر موقع مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية التابع لمركز
 SEARCAأو تواصل معنا عبر البريد اإللكتروني .bic@searca.org
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أوروبا
تحديد جين ھام لتخليق األميلوز
تمثل النشا أحد المنتجات الھامة في عملية التمثيل الضوئي ،كما انھا ُتستخدم في صناعات النسيج والورق .وبالرغم من استخداماتھا
المختلفة ،إال أن تكوينھا ال يزال غير مفھوم إلى اآلن .من ھنا ،أجرى مجموعة من الباحثين بالمعھد االتحادي للتكنولوجيا في زيورخ
) (ETHدراسة لفھم كيفية إنتاج النشا.
درس الباحثون عملية التمثيل الضوئي ،وتحدي ًدا تكوين األميلوز في نبات األرابيدوبسيس .اإلنزيم الوحيد المعروف الضروري لتكوين
األميلوز ھو سينثيز النشا ).(GBSS
أدت النتائج التي توصلوا إليھا إلى اكتشاف بروتين ُمستھدف للنشا يسمى ) ،(PTSTوھو جزيء حيوي في تخليق األميلوز .وأدت
االختبارات اإلضافية على نبات األرابيدوبسيس الطافر بدون جزئ  PTSTإلى غياب األمايليز بينما كان يصعب كشف إنزيم  .GBSSوتشير
ھذه النتيجة إلى أن جزئ  PTSTله دور في نقل إنزيم  GBSSإلى حبيبات النشا ويجعل إنزيم  GBSSأكثر استقرارً ا.
يمكن قراءة تفاصيل الدراسة على موقع معھد زيوريخ .ETH
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الباحثون ينشرون نتائج تأثير تغير المناخ على سالمة األغذية
قام ميكي أوتيندال من جامعة ِجنت ونينك ھوفسترا من جامعة ومركز أبحاث فاخانينجن بنشر النتائج العلمية الرئيسية المتعلقة بتأثير تغير
المناخ على األمن الغذائي في عدد خاص من مجلة فوود ريسيرش إنترناشونال.
يذكر التقرير ،وھو جزء من المشروع األوروبي " ،"FP7 Veg-i-Tradeأن تغير المناخ قد يھدد األمن الغذائي بعدة طرق .فالمناخ الدافئ
يعني زيادة خطر التعرض للتلوث ونمو الكائنات الممرضة .وھنا يصبح من المرجح نمو الفطريات ،مما يؤدي بالتالي إلى زيادة استخدام
مبيدات اآلفات .وعند ھطول األمطار بغزارة ،فقد تختلط مياه الري أو الزراعات نفسھا بالبكتيريا .ووف ًقا للدراسة ،يمكن أن تعمل أيضًا
األشعة فوق البنفسجية القوية ) (UVمن الشمس والعديد من البكتيريا الموجودة بشكل طبيعي في النباتات على تعطيل تلك الجراثيم غير
المرغوبة بسرعة.
يتضمن التقرير قِس ًما عن اآلفات واستخدام المبيدات ،وخلص إلى أنه من المتوقع زيادة استخدام مبيدات اآلفات بسبب تغير المناخ ،وأن
اآلثار ستختلف بشدة في المناطق والمحاصيل وأنواع المبيدات المختلفة.
لمزيد من التفاصيل والموارد األخرى ،اقرأ نشرة األخبار على موقع جامعة ِجنت.
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لجنة العلوم والتكنولوجيا تنادي بتغيير قوانين االتحاد األوروبي للمحاصيل المعدلة وراثيًا
أصدرت لجنة العلوم والتكنولوجيا بمجلس العموم البريطاني تقريرً ا ينص على أن
قوانين االتحاد األوروبي الحالية الخاصة بمنع اعتماد المحاصيل المعدلة وراثيًا
في المملكة المتحدة غير مالئمة للغرض ويجب تغييرھا إلى نظام قائم على الصفة
النباتية نفسھا لتنظيم المحاصيل المعدلة وراثيًا.
صرح أندرو ميلر ،رئيس اللجنةً ،
قائال "إن معارضة المحاصيل المعدلة وراثيًا
في العديد من الدول األوروبية قائمة على القيم والسياسات ،وليس العلم .والدليل
العلمي الواضح ھو أن المحاصيل المطورة باستخدام التعديل الوراثي ال تشكل
مخاطر زائدة عن نظيراتھا من المحاصيل المطورة بالتقنيات التقليدية سواء على
البشر أو الحيوانات أو البيئة".
يناقش التقرير ثالثة عيوب رئيسية في قوانين االتحاد األوروبي على المحاصيل المعدلة وراثيًا.
•
•
•

تفترض القوانين الحالية أن المحاصيل المعدلة وراثيًا ُتشكل مخاطر بنسبة أكبر من المحاصيل المطورة من خالل التقنيات
األخرى .ويركز ھذا النھج بصورة كبيرة على طريقة اإلنتاج وليس على المنتج نفسه.
يسلط النظام الحالي الضوء على المخاطر المحتملة للمنتجات المحورة وراثيًا وفشل في موازنة ذلك مع الفوائد المحتملة
للمزارعين والمستھلكين والبيئة.
تمنع القوانين الحالية دول االتحاد االوروبي من اتخاذ قراراتھا الخاصة بشأن السماح أو عدم السماح باعتماد المحاصيل المعدلة
وراثيًا .وھذا يشجع الدول األعضاء المناھضة للمنتجات المعدلة وراثيًا على التشكيك في العلم المرتبط بالتكنولوجيا ،والمبالغة
في اإلشكال.

في الختام ،قالت اللجنة أن المبدأ التحفظي المنصوص عليه في قانون االتحاد األوروبي يصلح فقط في الحاالت التي تكون فيھا األدلة العلمية
غير كافية أو غير حاسمة أو غير مؤكدة.
اقرأ التقرير على موقع برلمان المملكة المتحدة.
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البحث العلمي
بروتين البالت في األرابيدوبسيس يُحسن مقاومة الضغوط البيئية في التبغ
قد يتأثر نمو النبات وعائد المحصول بشدة من الضغوط الحيوية والبيئية .ھذا وتحتوي البروتينات التابعة لعائلة بروتينات اإلجھاد النباتي
المعروفة باسم بالت ) ،(PLATوالموجودة في النباتات أحادية الفلقة وثنائية الفلقة ،على نطاق بالت بروتيني واحد )بوليسيستين،
اليبوكسيجينيز ،ألفا-توكسين ،ثالثي جليسرول الاليبيز( ُيفترض أنه يُحسن مقاومة النبات تجاه استجابات الضغوط .ومع ذلك ،ال يتوفر إال
كم محدود من البيانات المتاحة حول عائلة بروتينات اإلجھاد النباتي "البالت".
قام الباحثان إريك فان دير جراف وتوماس رويتش من جامعة جراتس في النمسا وجامعة كوبنھاجن في الدنمارك بدراسة وظيفة بروتين
اإلجھاد النباتي التابع لعائلة البالت المسمى  AtPLAT1الموجود في نبات األرابيدوبسيس بعد نقله في التبغ .تسبب بروتين  AtPLAT1في
زيادة مقاومة مختلف الضغوط البيئية في التبغ .كما تطورت الجينات المحورة بصورة أسرع في ظل الظروف الطبيعية .ومع ذلك ،فقد أدى
فرط تعبير بروتين  AtPLAT1إلى خفض مقاومة الجينات المحورة ضد الضغوط الحيوية .وھذا يشير إلى مشاركته في تنظيم استجابات
الضغوط البيئية والحيوية.
أظھرت النتائج أن بروتين  AtPLAT1يعمل كمنظم لنمو النبات ومقاومة الضغوط البيئية ،وھذا قد يكون حاس ًما في تطوير نباتات ذات
مقاومة مُحسنة ضد الضغوط البيئية.
لمزيد من المعلومات حول الدراسة ،اقرأ المقالة الكاملة على موقع سبرينجر لينك.
] إرسال لصديق | تقييم ھذه المقالة [

جين  OeAOX2يرتبط بقدرة النبات على تكوين الجذور في شتالت الزيتون
يُعد تكوين الجذور ال َعرَ ضية خطوة رئيسية في عملية التكاثر الخضري ،وتحدث في ظل توجيه جيني دقيق .أ ُجريت العديد من الدراسات
لتحديد الجينات المتحكمة في تكوين الجذور ال َعرَ ضية ،ومع ذلك ،لم يتم إال تحديد ووصف بعض المواقع القليلة .في ھذه الدراسة ،يھدف
مھدي حسيني ولوسيانا بالدوني من المعھد الوطني للھندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في إيران ) (NIGEBومعھد العلوم البيولوجية
والموارد الحيوية في إيطاليا ) (IBBRعلى التوالي ،إلى تحديد الجينات المرتبطة بقدرة النبات على تكوين الجذور.
تم تحديد الجينات المرتبطة بقدرة النبات على تكوين الجذور في الزيتون ) (.Olea europaea Lمن خالل جينات األورثولوج* من
األنواع النباتية األخرى .كما تم تحليل مستويات الحمض النووي المرسال ) (mRNAلھذه الجينات خالل تطور الجذر في األفراد عالية
التكوين الجذري ومنخفضة التكوين الجذري .من بين الجينات المدروسة ،تم تنظيم جين  OeAOX2فقط تصاعديًا* بدرجة كبيرة في
الشتالت عالية التكوين الجذري .ثم قام الفريق بتحديد خصائص الجين بالكامل.
من خالل فحص جين  OeAOX2بالكامل ،تم أيضًا تحديد األليالت وتعدد األشكال الجينية الفعالة وتحليلھا .وتوضح النتائج وجود رابط بين
القدرة على تكوين الجذور وجين  OeAOX2في الزيتون.
*جينات األورثولوج :تسلسالت جينية نابعة من جين سالف ،يمكن القراءة عنھا من الروابط التالية:
http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2010/Piper/Orthologs.html
.http://en.wikipedia.org/wiki/Homology_%28biology%29#Orthology
*التنظيم التصاعدي والتنازلي :في عملية التنظيم التصاعدي تقوم الخلية بزيادة عدد المكونات الخلوية بينما يحدث العكس في التنظيم التنازلي
يمكن القراءة عن كال العمليتين من الرابط التالي http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation

لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقالة الكاملة على موقع سبرينجر لينك.
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فرط تعبير جين الكايتينيز  RCH10في زھور الزنبق يمنح مقاومة ضد العفن الرمادي
يمثل الزنبق أحد المحاصيل البصلية الكبرى في العالم ويشكل جز ًءا رئيس ًيا من صناعة نباتات الزينة .ويتسبب فطر البوتريتيس
" "Botrytisفي خسائر اقتصادية بالغة في مجموعة واسعة من المحاصيل بما فيھا الزنبق .وھكذا ،يعتمد نجاح صناعة نباتات الزينة على
إدخال سالالت جديدة تتمتع بخصائص أساسية مثل مقاومة األمراض.
قام فرانسيسكو نونيز دي كاسيريس وزوي ويلسون من جامعة نوتنجھام باستخدام نھج التحول الجيني بوساطة األجروباكتيريام لتطوير نبات
الزنبق المعروف باسم ستارجيزر " "Stargazerمع فرط تعبير جين كايتينيز األرز ) (RCH10في النبات .تم تقييم مستويات المقاومة
الجديدة المرتبطة بتعبير الكايتينيز من خالل اإلصابة بالعفن الرمادي .وأظھرت النباتات المحورة مقاومة ضد فطر العفن " ،"Botrytisكما
ظھر النباتات المحورة المزروعة لإلزھار أي آثار
أظھرت المقاومة نفسھا عالقة مباشرة بتعبير جينات الكايتينيز .من ناحية أخرى ،لم ُت ِ
مظھرية ضارة مرتبطة بتعبير الجين المحور.
لمقاومة للعفن الرمادي المطورة من خالل نھج التعديل الوراثي.
يُعد ھذا التقرير األول لنباتات الزنبق ا ِ
لمعرفة المزيد حول الدراسة ،اقرأ المقالة الكاملة على موقع سبرينجر لينك.
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ما وراء كروب بيو تك
إطالق لعبة جديدة على الھواتف الذكية للمساعدة في اكتشاف عالج للسرطان

طور الباحثون بمؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة وشركائھم لعبة على الھواتف الذكية التي تعمل بنظام آندرويد و iOSباسم العب
وعالج :جينات في الفضاء " "Play to Cure: Genes in Spaceوھي تعتمد على استخدام القوة الجماعية لالعبين لتحليل بيانات وراثية
حقيقية ومساعدة العلماء في مقاومة السرطان.
تتركز مھمة الالعبين في تجميع مادة خيالية تسمى العنصر ألفا ،وھذا يمثل بيانات السرطان الوراثية التي قد تساعد على فھم بعض أنواع
السرطان .عندما يقوم الالعبون برسم خريطة الطريق إلى العنصر ألفا ،تعود نتائج تحليل البيانات إلى العلماء ،وھو األمر الذي قد يستغرق
منھم ساعات للقيام به .سيتم استخدام ھذه البيانات لتطوير عالجات جديدة ضد مرض السرطان.
اقرأ المزيد عن اللعبة أو قم بتنزيلھا من موقع مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
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إعالنات
مؤتمر الجينوميكس النباتي في آسيا
الحدث :مؤتمر الجينوميكس النباتي الثاني في آسيا
التاريخ :الفترة  ٢٠-١٩مارس ٢٠١٥
المكان :كواال لمبور ،ماليزيا
يمكن للقراء االستفادة بخصم  %١٠مع الكود " ."CBU/10لمزيد من التفاصيل يرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني
 nnoakes@globalengage.co.ukأو زيارة موقع المؤتمر.
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مؤتمر التكنولوجيا الحيوية السابع لمنطقة آسيا والمحيط الھادئ
الحدث :مؤتمر التكنولوجيا الحيوية السابع لمنطقة آسيا والمحيط الھادئ
المكان :فندق دوبل تري ھيلتون ،بكين ،الصين
التاريخ :الفترة  ١٥-١٣يوليو ٢٠١٥
لمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة موقع المؤتمر.
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