
  ٢٠١٥ أبريل ٨                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 ا�غذية س�مة على الضوء يسلط العالمي الصحة يوم •

 للجميع ةنباتيال الوراثية البيانات تاحة� المتحدة ا�مم دعوة •

 

  أفريقيا

 البرازيل في الحيوية التكنولوجيا حقول إلى ةرقافا� لحاالمص أصحاب جولة •

 الحيوي وا�مان الحيوية لتكنولوجيال ةا�قليمي الكوميسا سياسية تنفيذ خطة على التصديق •

  

  ا�مريكتين

 ھاأجزاء النباتات تفقد كيف تكشف جديدة دراسة •

 جديدة و8يات في "إنليست" ا�عشاب مبيد على وافقت البيئة حماية وكالة •

 ا�خرى النباتية ا�نواع من أقوى مناعةل ا�ز اكتساب إمكانية تكشف دراسة •

 المطاط صناعة في المنشاري الخس استخدام إلى يشيرون الباحثون •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 الفلفل في نيسيسباكال مستويات يحدد Pun1 بروتين •

 فيتنام مزارعيل وراثًيا المعدلة الذرة بذور طرح •

  

  أوروبا

 العنب كرمة في الحبات لون اخت�ف تحديد •

  

  العلمي البحث

 القطن جينوم في الفردي نوكليوتيدال أشكال تعدد تحديدل جديدة استراتيجية •

 مستھدف جين غلق خ�ل من البطاطس في البارد التخزين صفات تحسين •

 الدقيقي البياض مقاومةو الذاتي ا8لتھام في تشارك القمح في ATG6 جينات •

  

  تك بيو كروب وراء ما

    البشري النووي الحمض من البشرية المناعة نقص فيروس 'ونحذفي' ِتمِبل جامعة باحثي •



  عالمًيا

  ا�غذية س/مة على الضوء يسلط العالمي الصحة يوم

 

 أبريل ٧يوم  العالمي الصحة بيوم ا8حتفال خ�ل ا�غذية بس�مة المتعلقة والفرص التحديات على) WHO( العالمية الصحة منظمةت دكأ

  ."آمن غذاءنحو  السعي ،الطبق إلى المزرعة من"بعنوان  العام ھذا موضوع ، وكان٢٠١٥

  

 التصنيع إلى الغذائيانتقل ا�نتاج  لقد"خ�ل الحدث وقالت  ھاحيصربت ،العالمية الصحة لمنظمة العام المدير، تشان ريتجمار د.أدلت 
 أو الضارة بالبكتيريا ملوثة لتصبح لSغذية متعددة جديدة فرصتقدم  التغييرات ھذه" وأضافت ."إلى العولمة والتوزيع التجارةوانتقلت 

إن  .سرعةعلى وجه ال طارئةة دوليحالة  صبحأن ت محلية أغذية س�مة لمشكلة ويمكن ...يةوالكيما المواد أو الطفيلياتأو  الفيروسات
عبوة ال أوحد اوالطبق يكون مصدر مكونات ال عندماوبشدة  اتعقيدً  أكثريصبح  ا�غذيةعن طريق  المنقولة ا�مراض تفشي فيالتحري 

  ."متعددة دول منالواحدة غذائية ال

  

فريق ال هجرييُ  يذال ،ا�غذية طريق عن المنقولة لSمراض العالمي العبء لتحليل ا�ولية النتائج العالمية الصحة منظمة كما نشرت
  .٢٠١٥ أكتوبر فيتصدر النتائج النھائية  أن المتوقع ومن .)FERGالغذائية بمنظمة الصحة العالمية (لSوبئة المرجعي 

  

  .العالمية الصحة منظمة موقع على صحفيال بيانال اقرأ

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  للجميع النباتية الوراثية البيانات 2تاحة المتحدة ا�مم دعوة

  

بيانات تسلسل ل والمفتوح مجانيال الوصول لضمان المتحدة ا�مم، الوطنية ااسترالي جامعةب النباتية الوراثةأستاذ  ،وارثمان نورمان .ددعا 
  .العالمي الغذائي Wنتاجل المستدام تكثيفال على العمل مواصلةمن  العلماء لتمكين ا�حماض النووية النباتية

  

 الوصول يدالتي تق خاصةال شركاتال قبل من امھددً  كونقد ي يذالا�مر  ،النبات تربية تسارع على يعتمد الغذائي ا�من ند. وارثمان أ وقال
على  التجارية المصالحعملت  إذا كبيرة ونكسة مأساةوقد تصبح  العام، الصالحتخدم  المعلومات ھذهأضاف "و .الوراثية المعلومات إلى

  ."قيود دونب المعلومات ھذهتوفر  ضمنن أن يجب .البياناتتلك  حريةإلغاء 

  

ة العالمي المستدامة لتنميةل ھاتقرير في ھادرجتُ س التي القضايافي الوقت الحالي  تدرس التي المتحدة ا�ممد. وارثمان طلب إلى  قدم وقدھذا 
 موجزوارثمان  .د. قدم ،)IDDRI(التنمية المستدامة والع�قات الدولية في باريس  معھد من تشارو8 ك�وديو .دبالتعاون مع  .٢٠١٥لعام 
  .العام للتعليق احاليً المفتوح للجماھير متاح  العلم موجزونھاية فإن  .بھمالم القانوني الوضععلى توضيح  ھاحثي المتحدة ا�مم إلى ةسياس

  

  .الوطنية أستراليا جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  أفريقيا

  البرازيل في الحيوية التكنولوجيا حقول إلى ا�فارقة المصالح أصحاب جولة

 

 الزراعية للبحوث البرازيلية المؤسسة عم بالتعاون ،"ISAAA" الزراعية الحيوية التكنولوجيا تطبيقات لھيئة التابع أفريسنتر مركز نظم

"EMBRAPA" والتنمية للكسب العلوم مؤسسةو "SCIFODE" البرازيل إلى دراسية جولة والبرازيل، أفريقيا سوق مشروع تنفيذ صاحبة 

 ا�مان خبرات شبكة كما شاركت .)أوغندا ،نيجيريا ،موزامبيق ،كينيا ،فاسو بوركينا( أفريقية دول خمسة من مشاركا ٢٩ فيھا شارك
  .الجولة ھذه تنظيم في) ABNE( ا�فريقية الحيوي

  

 عن النظرغض ب( ھمولكن الصويا فول اتحديدً المعدلة وراثًيا و محاصيلاعتماد ال خ�ل من ا�نتاج لزيادة كبيرة إمكاناتب الدولتتمتع تلك 
 ا\من ا8ستخدام، وقف الحا8ت بعض في، وعلى تباطؤعملت  التي مان الحيويا� مناقشاتين في 8 يزالوا خائض) فاسو بوركينا

 اعتمادو التنظيمية موافقةال مع البرازيل تجربة من الدروس من العديد تعلمفھي في الوقت الحالي ت أفريقياأما  .للتكنولوجيا والمسؤول
 ولكن تحديات، بدونلم تمر  البرازيلفي  مان الحيوي�ا تنظيم عمليةوجدير بالذكر أن  .الصويا فولخاصة والمعدلة وراثًيا  محاصيلال



 المعدلة المحاصيلمختلف العديد من  تسويقب سمحي ٢٠٠٥ عام صدر) 11.105/05( ا�مان الحيويخاص ب قانونب الب�دتتمتع  اليوم

  .ا�مريكية المتحدة الو8يات بعد ھكتار مليون ٤٢٫٢بـ  العالم فيالمعدلة وراثًيا  للمحاصيل جنتِ مُ  أكبر ثاني البرازيل جعل مما وراثًيا

  

 عملية في ةالحاليزمة حل ا� في للمساعدة والبرازيل ا�فريقية الدول بين الخبرات تبادل تسھيل دراسيةال جولةال من الھدف كان وھكذا،
 من التكلفةلSمان الحيوي قائمة على العلم وموفرة للوقت/ قوانين تنظيميةإصدار  علىھذا  ؤثري أن المتوقع ومن .الحيويا�مان  تنظيم
  .الغذائي ا�منانعدام  الحد منو الزراعية ا�نتاجية زيادة يةاحتمال معالمعدلة وراثًيا  محاصيلال اعتمادب حاسمال شأنھا

  

المعنيين بصناعة  الخاص القطاع وممثليواضعي السياسات و والمنظمينالنباتات  ييومرب الصويا فول مزارعيفي الجولة كل من  اركش 
 فيالمعدلة وراثًيا  للمحاصيل نتجمُ  أكبر ثالث تعتبر التي ا�رجنتين من الزراعة وزارةمن  ومسؤول مزارع يھمإل وانضم ،الصويا فول

 مستفيضة مناقشات وجرت لوندرينا مقاطعة فيوراثًيا  ينالمعدلوالذرة  الصويا فولصغار وكبار مزارعي كل من  المشاركون زار .العالم
 وجودة غلةال وزيادة ا�نتاج تكلفة انخفاض عن نوالمزارع تحدث، ووراثًيا معدلةال محاصيلال فوائد بوضوحسردوا  الذين المزارعين مع

 الدعمالمؤسسة  هھذ وفروت .مارينجا مقاطعة في ةالتعاونيالمزارعين مؤسسات  أكبر ىحدإ ،الفوج مؤسسة كوكامار زار كما .محاصيلھم
 .المزارعينإنتاج  وشراء ؛السوق بأسعار المدخ�ت قديموت ؛الزراعي ا�نتاج على ھمتدريب خ�ل من ينوالمتوسط ارالصغ للمزارعين

 

الھندسة  محاصيل ثوبح في المشاركين الباحثين مع وتفاعلوا "EMBRAPA"الزراعية  للبحوث البرازيلية المؤسسة المشاركون زار

  .على نحو متقن ونھاستخدمي يتال المختبراتأحدث ض اعراستقاموا بدورھم ب نالذي الوراثية

  

  .org.fnguthi@isaaa ا�لكتروني البريد على نجوتي فيث :د مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  الحيوي وا�مان الحيوية للتكنولوجيا ا2قليمية الكوميسا سياسية تنفيذ خطة على التصديق

  

 الكوميسا سياسة تنفيذ خطةعلى  الب�د وفود خ�ل من) أفريقيا وجنوب لشرق المشتركة السوق( الكوميساصدقت الدول ا�عضاء في سوق 
 مارس ١٣-١١ الفترة في إثيوبياب أبابا أديس في عقدتالتي  قليميةا� عملال ورشةخ�ل  ،)COMBIP( ا�مان الحيويو الحيوية لتكنولوجيال

شتمل ت التي الطارئة الغذائية والمساعدات ،والتجارة ،التجارية ةعازربشأن ال الكوميسا سياسة اعتمادو موافقة من عام بعد ذلك يأتي .٢٠١٥
 الكونغو جمھوريةب كينشاسا في ٢٠١٤ فبراير في الكوميسا وزراء لمجلسوالث�ثين  الثاني ا8جتماع لبَ قِ  من ،وراثًيا المعدلة الكائنات على

  .الديمقراطية

  

فإن  ،"ACTESA" أفريقيا وجنوب شرق في السلع تجارة تحالففي  الحيوية التكنولوجيا سياسة مستشاري كبير بي�ي، يتاشيوج .دل اوفقً و

 الحيوية التكنولوجيا استخدام توجيه شأنھا من التي التنظيمية وا�طر المؤسسات بناء مواصلة على ا�عضاء الدول مساعدةب لتزمت الكوميسا
  .الزراعة في

  

 تخفيففي  الحيوية التكنولوجيا إمكاناتالضوء على  والغابات البيئة لحماية ثيوبيا� ريالوز ممثلسلط  ا8جتماع،خ�ل  ا8فتتاحية كلمته في
  .ا8جتماع واحضر الذين ا�عضاء الدول مختلف زعماء قبل مننفس ا\راء  ترددتو .الزراعة مجال في الناشئة التحديات

  

مان وا� الحيوية لتكنولوجيال الكوميسا سياسة لترجمة الحيوي وا�مان الحيوية للتكنولوجيا ا�قليمية سياسية الكوميسا تنفيذ خطةصممت 
 واصبحلي ھماتطموح لتحقيق ا�عضاء الدول دعم ھوف لخطةمن ا العام الھدفأما  .المنطقة مستوى على فعال يتنفيذ برنامج إلى الحيوي
 منتجات في والتجارة ،وراثًيا المعدلة لمحاصيلل ةالتجاري ةعازرال خ�ل من العالمية الحيوية التكنولوجيا مؤسسة في فعالين ينمشارك

  .الطارئة الغذائية المساعدات مع التعامل في والمشاركة ،الھندسة الوراثية

  

ا�مان ب المتعلقة المخاطر تقييمإقليمية ل آليةُيتوقع أيًضا وضع و .مستمرةتصاعدية و بطريقة وا�رشاد التوعية أنشطة تعزيز الخطةتضمن ست
ومكتب  الكوميساب ا�مان الحيويو الحيوية التكنولوجياخبراء من لفريق فعالة ال ةدارا�وتأسيس ال علىھذا  عتمدي وسوف ،الخطة في الحيوي
� بحوثتطوير و ا�مان الحيوي تنظيمل القدرات بناء إلى الخطة ھذه تھدفكما  .الكوميساب ا�مان الحيوي مخاطر تقييمودارة عمل 

  .ا�عضاء الدول مستوى على ھماختبارو الحيوية التكنولوجيا منتجاتو

  

  .int.gbelay@comesa ا�لكتروني البريد على بي�ي يتاشيوج .د مع التواصل يرجى ،"COMBIP" خطة حول المعلومات من لمزيد

 



  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  ا�مريكتين

  أجزاءھا النباتات تفقد كيف تكشف جديدة دراسة

  

 النباتاتتفقد  ومتى كيففي  حكمتت التي العمليةوھي  ،في النباتات قتطاعا8 آليةصف ت جديدة دراسة ميسوري جامعةب باحثونال ىأجر
 عند .زھرةال قاعدة عند تقع عاا8قتط منطقة تسمى الخ�يا من خاصة طبقة في تغيراتعلى  عاقتطل� ا�ولى الخطواتنطوي ت .أجزائھا

 زھرةال قاعدة بين نظيفلتترك شق  بأسرھا المنطقة طول على البعض بعضھا عن ا8نفصال في الطبقة ھذه خ�ياتبدأ  زھرة،ال نضج
  .بت�تال تسقط ،قالش سعات مالكو ،بت�تالو

  

 ھذا نشاط أن السابقة الدراسات أظھرت وقد ،العملية تحدثلكي  HAESA سمىالتي تالفعالة  الجينات حدأيحتاج ا8قتطاع الزھري إلى 

 فرطت التي النباتات أن يالبحث فريقال وجدو .نيوما حواليقدرھا  فترة وھي بت�تھا،عند سقوط  زھرةال برعم فتح وقت من اديزد الجين
  .ازھورھ بت�ت سقطتُ  وHAESA 8جين  نشطتُ  8 معين يمينظت بروتينتعبير 

  

 جزيئي "مفتاح"كـ  أيًضا البروتين يعملو .هتعبير منعمن خ�ل  HAESAجين ل سلبي منظميعمل ك الموجود البروتين أن إلى النتائج وتشير

  .ا8قتطاع عملية في ةماالھ "ا�يجابية ا8ستجابة حلقة"يمثل و عمليةشغيل ووقف الت عن مسؤول

  

  .ميسوري جامعة موقع على صحفيال بيانال اقرأ ،الدراسة عن التفاصيل من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  جديدة وCيات في "إنليست" ا�عشاب مبيد على توافق البيئة حماية وكالة

  

إنليست دو" في و8يات "المعروف باسم  دو أجروسايسنيسشركة على استخدام مبيد أعشاب ) EPA( ا�مريكية البيئة حماية وكالة وافقت
 الموافقة تمتھذا وقد  .الشمالية وداكوتا وأوك�ھوما ونبراسكا وميسيسيبي وميسوري مينيسوتاو لويزياناو كانساسو أركنساسإضافية تشمل 

 ،دوشركة ل اوفقً و .يسكونسنوو الجنوبية داكوتاو أوھايوو آيواو إندياناز وإلينوي و8ية في الماضي العامالمذكور  ا�عشاب مبيد استخدام على
 لتحسينالجديد  D-2,4الكولين  مع تييفوس�جالالمبيدين العشبيين  أداء بين يجمع ™Colex-Dتقنية  مع دو" إنليست" بيد ا�عشابفإن مُ 

  .الصويا فولو الذرة في الضارة ا�عشاب مكافحة

  

  .أجروساينسيس دو شركة موقع على صحفيال بيانال اقرأ

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  ا�خرى النباتية ا�نواع من أقوى لمناعة ا�ز اكتساب إمكانية تكشف دراسة

  

 عانوا� من لستقبِ مُ  بروتينحصوله على  عند ا�رز في ةالمدمجالمناعة  ه يمكن تحسينأن ديفيس كاليفورنيا جامعةب جديدة دراسةقترح ت
  .بالكامل المختلفةا�خرى  النباتات

  

 .ا�رز إلىالنموذجي  ا�رابيدوبسيس نبات من المناعة لمستقبِ  جين نقلفي  سكويسنجر بنيامين بقيادةديفيس  كاليفورنيا جامعة نجح فريق
 بكتيرياب الشعور على ةقادرالنباتات كانت ، المناعةالمرتبطة ب ةلمستقبِ ال البروتيناتوإنتاج  ا�رز في نباتاتھذا الجين بعد تعبير 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae، ا�رزفي  ةھامال ةبكتيريال ضامرأحد مسببات ا�.  

  

 على قادرة كانت الوراثية الھندسة عن طريق ا�رابيدوبسيس نباتات من ا�رزفي التي تم إدراجھا  �تمستقبِ ال أن الدراسة وأظھرت
  .ا�رز في نباتات البكتيرياغزو  ضد دفاعيةال مناعيةال ستجابةتقوية ا8 في توتسبب ا�رز في ةالمدمج المناعيالتأشير  آليات من ا8ستفادة

  

  .ديفيس كاليفورنيا جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  المطاط صناعة في المنشاري الخس استخدام إلى يشيرون الباحثون

  

 لخسل الوراثية الشفرة في مناطق واشنطن و8ية جامعةب علماءال اكتشف
 منتائجھ استخدام يمكن، قد ومن ثم .المطاط إنتاجالمنشاري مرتبطة ب

  .المطاط �نتاج الخام المواد تقدم التي ا�صناف وتحسين لتطوير

  

 البريةا�س�ف وا�نساب  وأحد ةعائشال ا8عشاب من المنشاري الخسُيعد 
الساق عصارة لبنية  جنتِ يُ  الشائك، الخسجرح ساق  عند .المزروع لخسل

صالًحا اقتصادًيا  امصدرً  المادة ھذه تكون أن يمكنو .لثي (لبن الشجر) أو
بجامعة  عشابا� اءعلمأحد  أجرى ،ھنامن  .الطبيعي المطاط من

 ديحداستطاعوا ت متميزة،الخس المنشاري ال عيناتخ�ل  منو .المطاط نتاج� ةيوراثالجوانب ال لفھم دراسة وزم�ؤه، بيرك إيانواشنطن، 
  .ا�خرى الھامة النمو وصفاتالمرتبطة بتكوين اللثي  وراثيةالواسمات ال

  

  .واشنطن و8ية جامعة موقع على يةخبارا� ةالمقال اقرأ
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  الھادئ والمحيط آسيا

  الفلفل في نيالكابسيس مستويات يحدد Pun1 بروتين

  

 ذلك ومع ،).Capsicum sp( الفلفلالطعم الحريف في نبات  عن المسؤولةالمركبات  ھي ،الكابسيسينومن ضمنھا  ،كابسيسينويدمركبات ال
) Pun1( فجين الطعم الحريو) pAMT(إنزيم ا�مينوترانسفيريز  بروتيناتُيعتقد أن  .إلى ا\ن الكابسيسينيتم تحديد خصائص تخليق  لم
 بإنتاج أجسام مضادة اليابان في ھوكايدو جامعة منماسوتا  تشيكاراقام في ھذا و .مسارھذا ال في النھائية الخطوات تحفيزعلى  ونعملي

anti-Pun1 دور جين  لتحديدPun1 الكابسيسين تخليق في.  

  

التي يحدث فيھا  نسجةا� فيأما  ،المسار خ�ل تخليق الكابسيسين إلى تثبيط المختبر في anti-Pun1 مضادةالجسام ا� إضافةعملية تسببت 
 مستويات أن الفلفل أصناف تتحلي� توكشف .الكابسيسينو Pun1 بروتين مستوياتكل من فقد انخفضت  ،Pun1لجين  تنظيم تنازلي*

  .Pun1جين و pAMT لكل من بروتينات عالية تعبير مستويات رافقتھا عاليةال الكابسيسين

  

 .الحريفة وغيرالحريفة  صنافا� بين ،كابسيسينوھو مؤشر لل ،امين-مركب الفانيليل مستوياتاخت�ف  نع ا�ضافيةت التحلي� تكشفكما 
 امين-الفانيليل مستوياتأن  حين في ،للكابسيسين السريع التحويل إلى الحريفة صنافا� فيامين -الفانيليل مستوياتوقد يرجع انخفاض 

  .Pun1 ا8فتقار إلى جين بسببالحريفة  غير صنافا� في عالية كانت

  

 التصاعدي التنظيم في العكس يحدث بينما الخلوية المكونات عدد بتقليل الخلية تقوم التنازلي التنظيم عملية في: والتصاعدي التنازلي التنظيم*

  التالي الرابط من العمليتين ك� عن القراءة يمكن

http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation  

 

 .سنترال بيوميد موقع على ةكاملال ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  فيتنام لمزارعي وراثًيا المعدلة الذرة بذور طرح

  

في فيتنام  ناي جدونل يةجنوبال محافظةال في ةمتكاملال المعرفة نقلل حقل أول فيتنام ديكالبشركة  أطلقت
 الذرة لزراعة الفرصة فيتنام مزارعيمنح  إلى المشروع يھدف .للمزارعين وراثًيا المعدلةبذور الذرة  لتقديم

 في ا�ولى للمرة الحشراتضد  حمايةالو الضارة �عشابمقاومة ا صفاتالتي تتمتع ب البذور باستخدام
 أفضل علىللحصول  مزم�ئھ من ا\8ف إلى المعرفةتلك  نوالمزارع أن ينقل أيًضا المتوقع ومن .حياتھم

  .اوربحً  ااستقرارً  أكثر الزراعة عمليات وجعلمحتملة إنتاجية 

  

 في وراثًيا المعدلة الذرة زراعةمن قاموا ب لائأو ومن الذرة يمزارعأحد  8م، كونج نجوينھذا وقد صرح 
 وراثًيا المعدلة والذرة التقليدية الذرة بذور إنتاجيةُتعد  الخاصة، تجربتي من" ً� ئقا، فيتنام في حقولھم

 وراثًيا المعدلة الذرة بذورزراعة  أنكما ذكر  ."أفضلجودة الصنف ا�خير  ولكن الحجم،من حيث  متساوية



أمريكي  دو8ر ١٥٠(ث�ثة م�يين دونج فيتنامي  يلاحوبما يقدر ب ةلاالعمو ا�عشاب ومبيدات ا\فات مبيدات نفقات خفضب له سمحت
  .الواحد للھكتار) اتقريبً 

  

  .VIR موقع على المقالة اقرأ لمزيد،ا معرفةل
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  أوروبا

  عنبالالحبات في كرمة  لون اخت/ف تحديد

  

 ا�شكال تعدد سبب لتحديد دراسة )INRA( الزراعية للبحوث الفرنسي الوطني المعھد منبيلسي  فريدريك بقيادة وروبيونأ باحثونأجرى 

 وجدت حمراء صبغة وھي ا�نثوسيانين، فقدان فيالحبات  لون اخت�فتسبب ي .العنب كرمةفي  ثمارلون ال اخت�فالتي تؤدي إلى  ةنسيليال
  .النبيذ إنتاج في استخدامه يكثر قديم كرمةصنف  ووھ" بينوت"صنف  الباحثون استخدم دراستھم، في .العنب كرمة في وفرةب

  

حبات  في اللون اخت�ف أنتوصل الباحثون إلى  بينوت،نسيلة من نسائل صنف  ٣٠ من أكثر في طفراتوجود ال دراسةفحص و خ�ل من
  .كروموسومال وحذف استبدالسبب بواسطة يُ  العنب

  

  .جينيتيكس بلوس مجلة موقع على الدراسة تفاصيل قراءة يمكن
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  العلمي البحث

  القطن جينوم في الفردي النوكليوتيد أشكال تعدد لتحديد جديدة استراتيجية

  

 ،ا�خرى والدراسات النباتاتالتنوعات الوراثية في  دراسة فيللغاية  ةمفيدوسيلة مؤشر جيني ك) SNP( النوكليوتيد أشكال تعدد استخدامُيعد 
 باحثونال أجراھا دراسة في .القطن مثل ُمَعقfد جينومذو  نبات دراسة عندالنوكليوتيد  أشكال تعدد رصدو تحديد صعوبة لوحظفقد  ذلك، ومع

 أشكال تعدد تحديدتسھيل ل جديدة استراتيجية تطوير تمبوزارة الزراعة ا�مريكية،  الزراعية ثوبحإيه آند إم وھيئة ال تكساسبجامعة 
  .القطنجينوم في النوكليوتيد 

  

 موھضالم النووي الحمضمن  اءةقر مليون ٥٤تم تجميع  ،"إليومينا"التي تسمى  لقراءة التسلسلالقادم  الجيل اتتقنيإحدى  توظيف خ�ل من
 جديدة SNP ةمجموعألف  ٢٠ من أكثرسفر عن أ بواسطة برنامج معلوماتي حيوي تھمصفيم تت ثم ،ا�ربعة القطن أنواع منالقطع  إنزيمب

 على ھاقيتطب أيًضا ويمكن الجيني والتنوع طابترا8 دراساتو الوراثيةالنبات  خرائط رسم في مفيدة ا8ستراتيجية ھذه قد تصبح .في القطن
  .دقf عَ مُ التي تتميز بجينوم  ا�خرى النباتية ا�نواع

  

  .وان بيو موقع على الدراسة اءةقر كيمكن
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  مستھدف جين غلق خ/ل من البطاطس في البارد التخزين صفات تحسين

  

 السكريات تراكم تحفيزفي سبب تي قد ذلكإ8 أن  ،الحصاد بعد تھاص�حي فترة تمديدبغرض  بطاطسال درناتل البارد التخزين ستخدميُ 
احتوائھا با�ضافة إلى  البطاطس منتجات طعم مرارة إلى السكرياتتلك  تؤدي ،مرتفعة حرارة اتدرج فيبعد معالجة البطاطس  .ةُمخَتِزلال

النباتات باستخدام  لعلومشركة سيليكتس  من جفن جتشان بقيادة فريق قامفي ھذا الصدد  .مسرطنةال ا�كري�ميد مادة من عالية مستوياتعلى 
  .الُمخَتِزلة السكريات إنتاج خفضل) VInv( فجويإنزيم ا�نفيرتيز ال جين �سكات) RNAi(التداخلي  الريبي النووي الحمضتقنية 

  

تم عزل  ."سيتور"رينجر  التجاريصنف البطاطس  في VInvتثبيط جين ل "TALENsالقطع المعروفة باسم "إنزيمات  فريقال ستخدما

 االنباتات التي حدث فيھ درناتت يوحظ .VInvجين  ألي�تجميع  فيمنھم  نباتات طفرات في خمسةوتعديل ثمانية عشر نبات وظھرت 

منخفضة  مستوياتعلى  جةعالَ مُ الشيبس ال رقائقاحتوت و ،التي 8 يمكن تحديدھا الُمخَتِزلة السكريات من مستوياتب VInvغلق كامل لجين 

  .بلون خفيف ملونة وكانت ا�كري�ميدمن 



  

  .اتجاريً المماثلة  سالبطاطس�8ت  في اعً يسر الصفات لتحسين "TALENsإنزيمات القطع " 8ستخدام اإطارً النتائج  ھذهقدم ت

  

 .بيوتكنولوجي ب�نت مجلة موقع على المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الدقيقي البياض ومقاومة الذاتي اCلتھام في تشارك القمح في ATG6 جينات

  

 تولينوسإي ليتيدافوسفتأشير ال مسارات في وكذلك الذاتي ا8لتھام فيلھا دور وظيفي  يظاھرنمط الال ةعديد بروتينات ھي ATG6 بروتينات

 واستجابات وا�نبات اللقاح حبوب وتطور النباتفي  الطبيعي النمو مينظعلى ت ا�رابيدوبسيس نباتفي  ATG6تعمل بروتينات  .فوسفات-٣

  .بعد القمح في دراستھا تتم لم ATG6جينات  وظائف فإن ذلك، ومع ،الحيوية والبيئيةالنبات للضغوط 

  

 تعبيرأدى  .TaATG6a، TaATG6b، TaATG6cھم: في القمح  ATG6 جيناتمن  ث�ثة الصينفي  تيانجين جامعةبحثي ب فريق حدد

ات المعطل فيھا جين النباتاتأظھرت  بينما atg6الخميرة الطافرة بجين  في ا8لتھام ذاتيةا�جسام  تراكم استعادةإلى  TaATG6 جينات

TaATG6 طبيعي غير ونمو الذاتي ا8لتھامفي  ضعف.  

  

 يسبب الذي Blumeria graminis f. sp. tritici (Bgt)با�ضافة إلى فطر  الحيوية غير العوامل عن ناجم تلك الجينات تعبيرن أجد وُ 

 Pm21جين  مقاومة استجابةتحفيز  في اإيجابيً ا ولكن ضعيفً  ادورً  تلعب TaATG6جينات  أن ت ا�ضافيةالتحلي� توكشف .الدقيقي البياض

  .الدقيقي البياضضد 

  

 .سنترال بيوميد موقع على ةكاملال ةالمقال اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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  تك بيو كروب وراء ما

  البشري النووي الحمض من البشرية المناعة نقص فيروس 'يحذفون' تِمبِل جامعة باحثي

  

 استخدم .مرة �ول البشري النووي الحمض من) HIV( البشرية المناعة نقص فيروسجينات  حذففي  ِتمِبل جامعةب باحثوننجح ال

النھايات  تجمعو الخليةب الجين إص�ح آليةتعمل  الحذف، بعد .HIV-1جينات  لقطع Cas9المعروف باسم  DNAقطع الـ  انزيم الباحثون

 في نوالباحثتي قام بھا ال العملية ماستخدا أيًضا يمكنوھكذا،  .الفيروسات من خالية خليةإنتاج  إلى يؤدي مما أخرى مرة امعً  لجينومالحرة ل
  .ا�خرى أنواع العدوى لع�ج الدراسة ھذه

  

 من عدد على نعمل نحن" ، وقد صرح قائً� بعد اتالعيادفي غير جاھز للتطبيق  كتشاففإن ا8 الدراسة، يدg عِ مُ  أحد خليلي، كامل .دل اوفقً 
في  HIV-1فيروس  من نسخة كل على لقضاءا نريد نحنف...السريرية قبلما  الدراساتا8نتقال إلى مرحلة  من نتمكن حتى ا8ستراتيجيات

  ."ذلك فعلل الطريق ھي التكنولوجيا ھذه أن أعتقد، ا�يدز ھذاقد يعالج  .المريض

  

  .تِمِبل جامعة أخبار موقع على الدراسة عن المزيد اقرأ
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