
  ٢٠١٥ مايو ٢٧                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 عامال نھاية بحلول ل�لفية ا�نمائية ل�ھداف عةق� وَ تَ المُ الصحية  نتائجال يعرض المتحدة ا�مم تقرير •

 

  أفريقيا

 الغذائي ا�من تحقيقتخطو نحو  موزمبيق •

  

  ا�مريكتين

 ةالعم4ق الطماطم ثمرةحجم  عن المسؤولة الجيناتالكشف عن  •

 العامة للمراجعةالُمَھَندسين وراثًيا  والقطن الذرةسودات مُتصِدر  APHISھيئة  •

 السكروز انح4للعائلة إنزيم  وظيفية خريطة كملأ يقدمون الباحثون •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 آسيا جنوبتفضي4ت مستھلكي ا�رز في  عرضت IRRI دراسة معھد •

 لمحاصيلزيادة مرونة ال النباتية الخ4يا أسرار كشفالكمبيوتر الفائق ي •

 أفريقي أرزصنف  من الحرارة تحمل جين ونستنسخيي أكاديمية العلوم الصينية باحث •

  

  أوروبا

 وراثًيا المعدلة الكائنات مخاطر تقييم ناقشت وراثًيا ةمعدللكائنات الل EFSAشبكة  •

 الممرضة تخدع الكائنات ةمدمج فخاخبنباتية  مستقب4ت ونكتشفي علماءال •

  

  العلمي البحث

 لرفع كفاءته "RNAطرق استخ4ص الحمض النووي " تعديل •

 وراثًيا المعدلة الكائنات في فھدَ ستَ المُ  النووي الحمض تحللل ةوراثيتقنية  •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 الحيوانية الغذائيةالحيوية  التكنولوجيا ناقشت الفلبين NASTأكاديمية  •

 دنجال حمى مكافحة في تساعد أن يمكن البعوض في جنسلل ةحددالم الجينات •

  الفلبين NASTأكاديمية ب مستديرةال مائدةاجتماع ال فيالمحلية الحيوانية  الثروة في الوراثيةمشاكل ال فحص استعراض •



  عالمًيا

  العام نھاية بحلول ل6لفية ا7نمائية ل6ھداف الُمَتَوق1عة الصحية النتائج يعرض المتحدة ا�مم تقرير

 

 في الحكومات وضعتھا التي ل�لفية ا�نمائية ا�ھداف لتحقيق ا�خيرة السنة ھذهُتَعد 
 منظمةھذا وقد أصدرت . الفقر على للقضاء العالمية المبادرات لتوجيه ٢٠٠٠ عام

 متباينة نتائج رظھِ يُ  يذال العالمية ةالصح إحصاءاتتقرير ) WHO( العالمية الصحة

دولة من الدول البالغ عددھا  كل في بالصحة المتعلقة ا�ھداف في زحرَ المُ  التقدم بشأن
يكون  سوفف الحالية اUتجاھات استمرت إذا العالمية، الصحة لمنظمة اوفقً و. ١٩٤
 نقص فيروس أوبئةإدارة  من العام نھاية بحلول العالميةالصحة  أھدافحقق  قد العالم

 الصالحة المياه على الحصول فرص وزيادة والسل، والم4ريا البشرية المناعة
 تغذية نقص خفض في كبير تقدم إحراز أيًضا سيتم ،من ناحية أخرى. للشرب
 على الحصول فرص وزيادة وا�طفال، ا�مھات وفياتا�سباب المؤدية لو ا�طفال
  .ا�ساسيةالعامة  ةالصح خدمات

  

 ، فقدالعامة للصحة جيدة ل�لفية ا�نمائية ا�ھداف كانت لقدقائلة "، العالمية الصحة لمنظمة العامة المديرة تشان، ريتجماروصرحت د. 
 للغاية، امشجعً  مدW قَ التَ فيه  ُيَعدوفي الوقت الذي . المھمة العامة ةالصح تحديات من للعديدمطلوبة بشدة  أمواUً واستدروا  اسياسيً  ااھتمامً أولوھا 

U فيتضرًرا  ا�كثر ا�شخاصحصول  لضمان الجھود مواصلة ضرورة اليوم تقرير ويؤكد. دول وداخلھاال بين واسعة فجوات ھناك تزال 
  ."الصحية الخدمات على العالم

  

  .المتحدة ا�مم أنباء مركزعلى موقع  صحفيال بيانال اقرأ

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  أفريقيا

  الغذائي ا�من تحقيق نحو تخطو موزمبيق

 

 الموافقة إلى وتنزانيا موزمبيق في الحيوية التكنولوجيا تقدم سياسات أبحاث ىأد
 على للبحوث م4ئمة أكثر تنظيميوضع إطار و دودةالمح ةحقليال التجارب على

 البحوث معھد ثابحأ بمحطةالمحدودة  ةحقليال التجارب دعقَ تُ وف سھذا و. التوالي
 تنزانيا سياسة عديلت تمكما . تشوكوي في )IIAM( موزمبيق في الزراعية

 يمكن وبالتالي،. إيجابيعلى نحو  باحثينمفرطة على ال مسؤولية وضعل صارمةال
 المياهاستخدام  كفاءةو الذرة مشاركة بمزيد من الفعالية في مشروعال للبلدين
 تلك ترَ كِ ذُ وقد . اZخرين ئھمشركا مع جنب إلى اجنبً ) WEMA( �فريقيا

  .موزمبيقب مابوتو في WEMAمشروع  وتخطيطاستعراض  خ4لالتقدمات 

  

 وا�من الزراعة وزارة إلى اسمھا غيرت قد موزمبيقب الزراعة وزارة أن، IIAMمعھد ل العام المديرمابوسي،  يناسيوإ د. قال كلمته في

 مثل الغذائي ا�من تحقيق أجل من تعمل التي مشاريعال على تركيزھاتأكيًدا ل أيًضا ولكن 4سمل تغيير مجرد يكن لم ھذا أن وأكد، الغذائي
% ٩٥فإن  حصاءات،ل\ اوفقً و. "الذرة عن الحديث دون الغذائي ا�من عن الحديث يمكنك U ،موزمبيق في" أردفو ،WEMAمشروع 

  .السنوية المحاصيل أراضيمساحة  من% ٤٠ الذرةمحصول  غطييو الذرةيزرعون  موزمبيقصغار المزارعين في  من

  

  .CIMMYT موقع مركزعلى  ةكاملال ةالمقال أقرا

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  ا�مريكتين

  العمBقة الطماطم ثمرة حجم عن المسؤولة الجينات عن الكشف

  

 نتجي طماطمصنف  ھناك أن يبدوعلى ما  ،ولكن، الحجم صغيرة اثمارً  الطماطم أصناف جنتِ تُ  ما عادةً 
 ةريكبثمار  إنتاج على القدرة وھذه ،"بيفستيكصنف "ھذا ال ىم� سَ يُ . رطل من أكثر زنت عم4قة ثمرة
 ھاربور نجيسبر كولد مختبرالباحثون ب درسفي ھذا الصدد، . اعاديً  وغير امختلفً  جعلهت حجمال
)CSHL (رھااثمحجم  كبر وراء السبب لتحديد بيفستيكال طماطم.  

  

حدث تحيث  ،الثمرة حجموراء كبر  الرئيسي السبب ھوالجذعية  خ4ياال إنتاجأن  دراستھمتوضح 
 الجين ھذاط بb ثَ يُ . CLAVATA3جين متعلقة بال الطفرة إلى ذلك ويرجعشاذة  جذعية خ4يال تكاثرعملية 
  .الثمرة حجمكبر  إلى دىيؤ مما الجذعية الخ4يا عددفي  زيادة تهطفرنتج وتالجذعية  خ4ياال إنتاج

  

من بيفستيك  طماطم نمو لضبط وسيلةھاربور  سبرنج كولد مختبر يباحث ابتكر اUكتشاف، ھذا مع
 على تؤثر أخرى طفرة خ4ل ومن CLAVATA3جين  مع المرفقة السكريات عدد تغيير خ4ل
  .بدرجة أفضل الطماطم تحسينعلى  المربين من شأنه مساعدة وھذا. المسارات عنصر

  

  .ھاربوركولد سبرينج  مختبر موقعمن  الكاملة لدراسةا تفاصيلعلى اUط4ع  يمكن

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  العامة للمراجعة وراثًيا الُمَھَندسين والقطن الذرة مسودات ُتصِدر APHIS ھيئة

  

 مخاطرتقييم و البيئي التقييمسودة ما�مريكية  الزراعة وزارةالتابعة ل) APHIS( والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش ھيئة أصدرت

يأتي . مونسانتو شركةر بواسطة و� طَ المُ  تييفوس4جال أعشاب مبيدو روجذال لدودة مةالمقاوِ  الُمَھنَدسة وراثًيا للذرةالتمھيدي النباتية  Zفاتا
  .الُمَھنَدسة وراثًيا الذرةعن التنظيمية  القيود رفعل ةرَ وb طَ المُ ة كطلب الشرمل استجابةً  ھذا

  

 ا�ولية والنتائجالنباتية التمھيدي  اZفات وتقييم مخاطر البيئي مسودة التقييمالتمھيدي ل تنظيميال قرارلل ااستعراضً  APHISھيئة  أصدرت كما

 ا�عشاب لمبيدات مالمقاوِ وراثًيا  الُمَھنَدس القطنعن  التنظيمية القيود لرفعأجروساينسيس  دوكبير استجابًة لمطلب شركة  تأثيروجود عدم ل
2,4-D تينيلوفوسالجو.  

  

  .ايومً  ٣٠ لمدة والتعليق العامة للمراجعة متاحة الوثائق

  

  .بوزارة الزراعة ا�مريكية APHISھيئة موقع على  رسميال ع4نا� أقرا

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  السكروز انحBل إنزيم لعائلة وظيفية خريطة أكمل يقدمون الباحثون

  

 الدقة عاليةُمَحل�لَة  يةكريستال تكوينات ا�مريكية الطاقة وزارةب باحثونال طور
 مجموعة الفريق استخدم. GH55 لسليلوزالمحللة ل اتنزيما�عائلة أفراد �حدى 

 لعائلةاZن  حتى متاحة ةوظيفي ةطيخرأكمل " عن أسفرت التي التقنيات من متنوعة
GH بأكملھا."  

  

جريت ليكس  ومركز الطاقة وزارةالتابع ل المشترك الجينوم معھدب الباحثونقام 
 GH55من عائلة  آخر بروتين ووظيفة تكوين وصفب الحيوية الطاقة لبحوث

 خ4ل منو. "SACTE_4363" الجين بواسطة، ُيَشف�ر SacteLam55Aيسمى 

 "ا�نتاج البروتيني بدونو "الجيني ركيبالت"التحلي4ت والتقنيات الُمسَتخَدمة مثل 
  .GH55عائلة  تكوينو الحيوي التركيب الكيميائي وصف يالبحث فريقاستطاع ال ،"الخ4يا

  

  .ا�مريكية الطاقة وزارةمعھد الجينوم المشترك ب موقع على التفاصيل من امزيدً 



  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  الھادئ والمحيط آسيا

  آسيا جنوب في ا�رز مستھلكي تفضيBت تعرض IRRI معھد دراسة

  

 في ا�رز مستھلكيتفضي4ت  لفھم جريتأُ  التي للدراسة ا�ولية النتائج) IRRI( ا�رز لبحوث الدولي المعھد من السوق أبحاث فريق أصدر
 ا�رز تربيةل ااستھدافً  أكثر برنامجيخدم ل المنتجوصف  تطوير في ھمنتائج مسھِ تُ وسوف . وخصائصه ا�رز جودة حيث من آسيا جنوب
  .IRRIبمعھد 

  

 غالبيةوكان . 4ديشجوبن الھند جنوبو الھند شرق في رئيسية ةنيمد ١١ في ا�رز مستھلكيفرد من  ١٩٠٠الفريق  قابل الدراسة، ھذه في
 حيث منو. قصيرةال الحبوب 4ديشجبنبينما يفضل مستطلعي  ،الحجم المتوسطة ا�رز حبوب يفضلون الھند وجنوب شرقفي  المستطلعين

شرق  في المستھلكين من كبير جزءكما يرى . رفيعةال ا�رز حبوب يفضلون الث4ث الدراسةمناطق  من نوالمستطلع غالبيةكان  الشكل،
  .ا�رز في أولويةذات  كصفةالنكھة  )%٣٧( الھند

  

 .IRRIمعھد  موقع زر الدراسة، حول التفاصيل من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

  

  المحاصيل مرونة لزيادة النباتية الخBيا أسرار يكشف الفائق الكمبيوتر

  

 ذجونمصياغة  IBM منظمة بحوثو وكوينزUند ملبورن جامعةب العلماءاستطاع 

 دوبلين مونيكا د. تقالھذا وقد . الجزيئي المستوى على السليلوز وديناميكيةبنية ل
U يزال  ولكن النبات، ھيكلفي  حيويال جزءال ھو السليلوزأن  ملبورن جامعة من
 في السليلوزخليق ت على العمل الصعب منوأضافت ". بالكامل مفھومغير  خليقهت

 نحن لذلك نزيم،م نشاط ا�معظيتوقف  النباتية الخ4ياانقسام �نه بمجرد  المختبر
  ."ذلك بھا يتم التي الطريقة لدراسة أخرىُنُھج  إيجاد إلى بحاجة

  

 المعروف/كيو وجين بلوالمسمى  IBMالكمبيوتر الفائق الخاص بشركة  باستخدام

 عملية حسابية (مليون مليار)كوادريليون  أداءاستطاع العلماء  ،"أفوكا" باسم
 لَُيْيف ضمنوجد ت ةسلسل ٢٤و ١٨ بين ماھناك  السليلوزه في بنية أن النتائج وأظھرت. السليلوز ذرات حركات نموذج صياغةل مطلوبة
  .افترضوھا سابًقا التي ةسلسل ٣٦الـ  من بكثير أقلوھو رقم  ابتدائي، ِمْكَرِوي

  

صناعة و قاوروا� اللب استدامة وزيادة ل�مراض ةمَ المقاوِ  المحاصيل أصناف من امزيدً تطوير ل الطريقتلك المعلومات  مھدت أن يمكن
  .ا�مراض مقاومة على تهقدر زيادةل جدارال تكوين لمعالجة سبلال ونستكشفي مفھ ،IBM ثوبحمن منظمة  دانيالد. ل اوفقً و. ا�لياف

  

  .ملبورن جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  أفريقي أرز صنف من الحرارة تحمل جين يستنسخون الصينية العلوم أكاديمية باحثي

  

 عزلفي  ھونجزوان لين بقيادة الصينية لعلوما أكاديميةب العلماء من فريقنجح 
يمكن حيث  ،ا�فريقية ا�رزسU4ت من  الحرارة تحمل جينات واستنساخ

  .الحراري اUحتباس ثارZ ةمَ قاوِ م أرز أصناف لتطويراستخدام تلك الجينات 

  

خفض سببت في ت مئوية درجة ٣٥ منا�على  الحرارة درجاتفإن  للين، اوفقً و
 مما ا�رز بروتيناتعلى تدمير  الحراري ا�جھاديعمل و ،ا�رز نباتات إنتاجية

 الحرارة تحمل جينات تنشط الحراري، ا�جھادفي ظل . النباتات لوذب في تسببي
 تسبب قد التي السامة البروتينات من تخلصتو ا�فريقي ا�رزالخاصة بصنف 

 فيالجين المنقول ذات  اZسيوية ا�رز أصناف الباحثون اختبر وقد. لنباتا موت
 النباتات مكنتالجين المسيطرة  صفات أن النتائج وأظھرت ةحقليال الظروف

 مةمقاوِ  قمح أصناف لتطوير المستنسخ الجين ه يمكن أيًضا استخدامأن لين قال ،من ناحية أخرى. الحراري ا�جھاد تحملالمحورة من 
  .الصينيالكرنب  مثل الخضراواتبعض أصناف و للحرارة

  

 .وأفريقيا الصين بين التعاون منتدىموقع على  ةا�صلي ةالمقال رأقا

  

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

 

  أوروبا

  وراثًيا المعدلة الكائنات مخاطر تقييم تناقش وراثًيا المعدلة للكائنات EFSA شبكة

  

 إيطالياب بارما في ٢٠١٥ مايو ١٣- ١٢الفترة  في سادسال السنوي اجتماعھا وراثًيا المعدلة الكائنات مخاطر تقييمل ةالعلمي شبكةال أجرت
من  اعلميً  اخبيرً  ٤٠ من أكثر اUجتماع حضر. وراثًيا المعدلة الكائنات مخاطر بتقييم المتعلقةالقادمة  EFSAفعاليات وأنشطة ھيئة  توناقش

ة: ھما يتينتوجيھ تينقيوث المناقشات ركزت. وسويسرا النرويج من وكذلك يوروبمن أعضاء اUتحاد ا� ةدول ٢٦ الوثيقة التوجيھية  ُمسَود�
. وراثًيا المعدلة اتالنبات منتجات تجديد المخاطر لتقييم ة الوثيقة التوجيھيةد� سوَ مُ و ؛وراثًيا المعدلة نباتاتلل والمظھري الزراعي لتوصيفل

 والنباتات وراثًيا المعدلة لنباتاتمن ا الثاني الجيل مخاطر تقييم مثل ا�عضاء الدول من المقدمةاUقتراحات  قضايا عن الخبراء تحدث
  .جديدةال تربيةال أدوات خ4ل منالمطورة 

  

  .ا�وروبية لس4مة ا�غذية ھيئةموقع الأجندة المسودة على و اUجتماع تفاصيل ترَ شِ نُ 

 

  ] ةالمقال ھذه تقييم | لصديق رسالإ [

   



  الممرضة الكائنات تخدع مدمجة بفخاخ نباتية مستقبBت يكتشفون العلماء

  

 ا�مراض اتبَ سبb مُ  تكشفة مدمجفخاخ  تحمل يةنبات 4تقبِ ستَ مُ  سينسبري مختبرب سجون جوناثان بروفيسور برئاسة يبحث فريق اكتشف
  .تنبه الخلية أثناء ا�صابةو

  

ة  4تقبِ ستَ المُ  على ا�ھدافتلك  تظھرل النباتات تطورت وقد ،المناعية اUستجابة لوقفالنبات  دفاع آليةالكائنات الممرضة  تستھدف الُمَعد�
 الممرضالكائن  Uحتواء الخلية غ4قإ عملية 4تقبِ ستَ مُ تبدأ ال ،يرتبط الكائن الممرض بالنبات عندما. بھم الخاص ا�نذار نظاملتشغيل 
طريقة  يوھ ،على الكائنات الممرضة النباتاتتتعرف فيھا  واحدة طريقة سجون بروفيسوروتوضح دراسة مجموعة . اUنتشار من ومنعه

  .أساسية لمناعتھم

  

كائن  أيعملًيا ضد النبات  دفاعتثير فخاخ  تحمل احيويً  جديدة 4تقبِ ستَ مُ  ھندسة إلى المجموعة اكتشافيؤدي  أن سجون بروفيسور ويأمل
الفخاخ "نطاقات مثل  ا�خرى النباتات جينومنفحص  ونحنالكثير لنا  تبين ، فقدللغاية مثير كتشافاU ھذا" سجون بروفيسور وقال. ممرض
 ."واسعة أھمية كون ذاتست الم4حظة ھذه أن نعتقد ولذا المناعة، 4تستقبِ مُ المرتبطة ب "المتكاملة

 

 

 

 .سينسبري مختبر موقععلى  ا�خبارية ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  العلمي البحث

  كفاءته لرفع" RNA" النووي الحمض استخBص طرق تعديل

  

 ،النباتات من متنوعة مجموعة فيUستخ4ص حمض اZر إن إيه  تقنية فلوريدا جامعةب جوردان ريدإنج بقيادة الباحثين من فريقطور 
  .ةوموثوق ةوفعال ةسريع طريقة من خ4ل اكيميائيً  المعقدة النباتات من عالية كفاءة ذات RNAجزيئات  على الحصول ھدفب

  

 مع" TRIzolالمحلول الكيميائي الترايزول " استخدام تضمنت RNAـ ال حمض صU4ستخ طرق ث4ثالدراسة  في الباحثون اقترح
 كيتو CTABمركب  من ومزيج، الساركوسيل معالترايزول  في )CTAB( أمونيوم ميثايل تراي السيتايل بروميد إضافةو ،الساركوسيل

"QIAGEN RNeasy Plant Mini Kit" .ومائية عطريةو خشبيةيشمل نباتات صنف نباتي  ٩١على  ا�ساليب تلك تطبيق تم.  

  

وف وس. عاليةو كفاءة ذ RNA حمض استخراج فياعتمادية و فعالية ا�كثر ا�سلوب كانالساركوسيل  الترايزول مع أن النتائج كشفت
  .أو الترانسكريبتومالجينات النباتية الفعالة  تتسلس4تحسين قراءة ل اأساسيً  ھذا يكون

  

  .على ا�نترنت وان-بيوبمجلة  دراستھم تفاصيلقراءة  يمكن
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  وراثًيا المعدلة الكائنات في الُمسَتھَدف النووي الحمض لتحلل وراثية تقنية

  

. تسمى *كريسبر نظاممبنية على  مشفرة ةراثيوتقنية  للتكنولوجيا ماساتشوستس معھدمن فويجت  كالياندو وكريستوفر بريانن اطور الباحث
 لمناطقا بإخفاءيسمح ، مما محددة DNAجزئيات  للحتو ةالنسخي مدخ4تاUستجابة لل على القدرة الديھوھي  DNAi التقنية الجديدة

  .بيئةفي ال جديدة خلية لودخ عند َھنَدَسةالمُ 

  

 فھدَ ستَ المُ الحمض النووي  ب4زميدعلى  تعرفالبمجرد  السريع الخلية موت أوَھنَدَس المُ  DNAـ لليحدث التحلل السريع  كريسبر، نظام في

 DNAالـ  تحلل أو إخفاءمن  وراثًيا المعدلة الكائنات لتمكين DNAiتقنية التحديد واUنح4ل في  فكرة تطبيق تم. الُمسَتھَدف الجينوم أو

  .البيئة في وراثًيا الُمَھنَدسَ  DNAـ أجزاء الانتشار  منعفي المساعدة  همن شأنوھذا  .الُمَھنَدسَ 

  

 .قصيرة مباشرة تكرارات عدة على يحتوي صبغي موضع: كريسبر تكرارات*

 ويكيبيديا رابط من عنھا القراءة يمكن

h,p://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%B1.  

  

 .نيتشر كوميونيكيشنزمجلة موقع على  لدراستھم الكاملة التفاصيل أقرا
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  تك بيو كروب وراء ما

  الحيوانية الغذائية الحيوية التكنولوجيا تناقش الفلبين NAST أكاديمية

  

 :الغذائية الحيوانية الحيوية التكنولوجيابشأن  مستديرةال مائدةاجتماع ال )NAST PHL( والتكنولوجيا للعلوم الوطنيةالفلبين  أكاديميةعقدت 
 مخاطراUجتماع على  ركز. ماني4 في باساي مدينةب جين فندق في ٢٠١٥ مايو ١١ في يةالحيوانا�غذية  فيالمتممات الغذائية والميكروبية 

إنتاج  في الحيوية للمضادات الخاطئ اUستخدامالناتجة من  الحيوية المضادات بقايا مع الطويل المدى على ھاومنتجات لحومال استھ4ك
  .ةالحيواني غذيةا�

  

 الحيوية المضادات Uستخدام الحالي الوضع ،)NMIS( الوطنيةبھيئة فحص اللحوم  اتالمختبر قسمب ةالمسؤول ،جانيواري نونس د. تناقش

 تقنيةو) MIT( الميكروبي التثبيط اختبار يستخدم الذي "البيطرية العقاقير بقايال الوطني الرصد برنامج" وعرضت ،الفلبين في ھابقايارصد و

موارد و الميزانية حيث من القيودجھھم بعض اتو تزال U ذلك، ومع. ختباراUفحص ولل وسائلك) ELISA( با�نزيم المرتبط المناعي الفحص

 علىإضافة الطابع المؤسسي و جھودھا تعزيزإلى  تتطلع NMISھيئة  أنُذِكَر و. والمعدات مستلزماتال تكاليف وارتفاع العاملة القوى

  .التنظيمية السياسات تعزيزالنھج ل تطوير على ستركز القادمة السنوات وأن المذكور البرنامج



  

 اللحوم في الحيوية المضادات بقايا وآثار ،الحيوانية ا�غذيةإنتاج  في والميكروبية الغذائية المتممات اجتماع الدائرة المستديرة تناول كما
  .الفلبين في الحيوانية ا�غذية في الحيوية المضادات استخدامالخاصة ب والسياسات والتنظيم ،البشرية صحةال علىھا ومنتجات

  

 حول المعلومات من لمزيد. secretariat@nast.ph ا�لكتروني البريديرجى التواصل معنا عبر  حدثال ھذا حول التفاصيل من لمزيد

  .SEARCAالتابع لمركز  الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع زر الفلبين، في الحيوية التكنولوجيا تطورات
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  الدنج حمى مكافحة في تساعد أن يمكن البعوض في للجنس المحددة الجينات

  

 الحمى نقلي يذال البعوض في الجنس تحديد عن المسؤول الجين للتكنولوجيا فرجينيا جامعة في الحياة علومفرالين ل معھدب الباحثون حدد
 الزاعجة بعوض في نيكس يسمىجيني محدد للذكور  حمفتا ديحدت الباحثونھذا وقد استطاع . اينجوكونيش وفيروسات دنجال وحمى الصفراء
 السوداء الثقوب في رئيسيةال مفاتيحال ھذهغالًبا ما تتواجد . وا�ناث الذكور بين الفرق وراء يكمن الذيو )Aedes aegypti( المصري

  .ا�خرى والحشرات البعوض فيقبل  منأي منھا  على العثورمما يفسر عدم  الجينومية

  

 انتقال من تقللعن ا�ناث قد  الذكور نسبةزيادة  أن الباحثون ويعتقد البيض، نمول الدمإلى  تحتاج �نھا لدغھي التي ت فقط البعوض إناث
 ا�ناثعن  ضارةال غيرزيادة نسبة الذكور  طريق عن البعوض مكافحة استراتيجيات تطويرللمساعدة في  الدراسةسعى وھكذا، ت. المرض

  .انتقائي بشكل القاتلة ا�ناثعلى  القضاء أو

  

 ستغ4لU مثيرة افرصً قدم يجين نيكس " أن الحياة علومفرالين ل ومعھد للتكنولوجيا فرجينيا جامعة أستاذ تو، جيكزيجيان د.  ذكرھذا وقد 
  .ا�مراض"ع4ج تحمل سمة مقاومة  نھايةال في الذكورة �ن وذلك المعدية ا�مراض مكافحة في البعوض جنس

  

 .للتكنولوجيا فرجينيا جامعة موقععلى  ا�خبارية ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الفلبين NAST بأكاديمية المستديرة المائدة اجتماع في المحلية يةالحيوانالثروة  في الوراثية المشاكل فحص استعراض

  

 مائدةخ4ل اجتماع ال المحلية الحيوانية السU4تلتربية كوسائل  الجينوم خرائط ورسمالواسمات الوراثية  أھميةتم تسليط الضوء على 
 والتكنولوجيا للعلوم الفلبين الوطنية أكاديمية هتنظم يذال صناعة الثروة الحيوانية المحلية في الوراثية المشاكل فحصبشأن  مستديرةال
)NAST PHL ( خاصة جانب فحص و يةالحيوانوتطوير الثروة  تربيةحدث تطورات ال قدم .ماني4ب أكاسيا فندق في ٢٠١٥ مايو ١٤في

 طخطمركز اUجتماع على  كما. الب4د فيالواردة  الوراثية المواد وجميع التجارية المزارع في بيرَ المُ في مواِش المشاكل الوراثية 
ACTION المذكور إلى المخطط ويھدف . تايوانفي  الحيوانية الثروة بحوث معھدب تربيةقسم الوراثة وال من وو تشي جمين د. قدمه يذال

 في وراثيةبحث المشاكل الل DNA النووي الحمض على معتمد فحصعمل  مع وراثًيا خاصةال مزارعال فيالمتفوقة مواشي التربية  تحسين

  .تايوان

  

 حول المعلومات من لمزيد. secretariat@nast.ph ا�لكتروني يرجى التواصل معنا عبر البريد الحدث ھذا حول التفاصيل من لمزيد

 .SEARCAالتابع لمركز  الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع زر الفلبين، في الحيوية التكنولوجيا تطورات
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