
  

  ٢٠١٥ يونيو ٢٤                العدد ھذا في

  ا�خبار

  عالمًيا

 فيو وورلد إصدار في ٢٠١٥ لعام الحيوية التكنولوجيا لامج في مؤثرة شخصية مئة أكثر تقدم أميريكان ساينتفِك مجلة •

  أفريقيا

 المستدامة التنمية أھداف لتحقيق ھماع,قت انعززي والفاو ACP مجموعة •

  

  ا�مريكتين

 الغذاء إنتاج تحسينل أدلة تقدم قد "المشترك التطور" على وراثية دراسة •

 كأع,ف وراثًيا الُمَھنَدس الُعْصفُر استخدام على توافق وا9دوية ا9غذية إدارة •

 النباتية الدفاعات تنظم ةمزدوج داخلية ساعات •

 الصويا فول في الكالسيوم محتوىو بذورال نفاذية عن المسؤول الجين تحديد •

  

  الھادئ والمحيط آسيا

 المحاصيل لتربية كبيرة فوائد ذات صغيرة تغييرات •

 الغذائي ا9من تحقيق حتيامف أحد يكون قد البري التبغ •

 إيران من الذھبية الزراعة ميدالية على حصلي مونتاجو فان •

  

  أوروبا

 الھامة الوسائل من الوراثي التعديل تكنولوجيات :يرلندياH البرلمان في مكلوجلين توم د. •

  

  العلمي البحث

 ا9رابيدوبسيس في اللجنين محتوى قللتو عطري ركبم نتجتُ  الفينيثيل لمسار ا9يضية الھندسة •

 الخلية جدار لنمو ضرورية ا9رابيدوبسيس في LRXs بروتينات •

  

  تك بيو كروب وراء ما

 المحلية الويلزية 9غناما س,لة أصل عن الكشف •

 الحيوية التكنولوجيا خ,ل من اللحوم في السامة السالموني, بكتيريا كشفل أسرع وسيلة تبحث الفلبين جامعة •

  

  تذكيرية رسائل

    ا9وروبي اOتحاد إلى ذرة السيد رحلة :جديد فيديو •



  عالمًيا

  فيو وورلد إصدار في ٢٠١٥ لعام الحيوية التكنولوجيا مجال في مؤثرة شخصية مئة أكثر تقدم أميريكان ساينتفِك مجلة

 

 عالمي منظور :فيو وورلد" بعنوان السابع السنوي إصدارھا ريكانيأم ساينتفِك مجلة طلقتأ
 بنسلفانيا وOية في ٢٠١٥ يونيو ١٨ في الدولي BIO مؤتمر خ,ل "الحيوية التكنولوجيا على

 دراسة إلى ااستنادً  الحيوية التكنولوجيا مجال في مؤثرة شخصية مئة أكثر العدد يتضمن
 الذين الحاليين الخبراء وارشح الذين البيولوجية والعلوم الحيوية لتكنولوجياا لقادة استقصائية

 المجال ذلك في بما ة،مَ ساھِ المُ  مجاOتال من واسعة مجموعة بين من القطاع ھذا في ونعملي
  .غيرھمو ؛والقانون ؛والمالية ؛العامة والسياسة ؛ا9كاديمية وا9وساط ي؛الصناع

  

 ؛يتسج ميليندا آند بيل مؤسسة من يتسج وميليندا بيل جاء مؤثرة شخصية مئة أكثر بين من
 جامعة من U عبد نج,ءو ؛ISAAA لھيئة فخريال رئيسالو مؤسسال ،جيمس ك,يفو

 مركز من أروجانان ومھاليتشومي ي؛مصرال الحيوية التكنولوجيا معلومات ومركز القاھرة
 بامي,و بنسلفانيا؛ وOية جامعة من فيدوروف نيناو الماليزية؛ الحيوية التكنولوجيا معلومات

  .دوبونت شركة من جوان وجودي ديفيس؛ كاليفورنيا جامعة من رونالد

  

 مجال في اOبتكار قدرات وتحليل بيانات توضح نتائج بطاقة الخاص اHصدار ھذا قدم كما
  .دولة ٥٤ من الحيوية التكنولوجيا

  

  .٢٠١٥ لعام فيو وورلد أميريكان ساينتفِك إصدار من نسخة ليزبتن قم ،التفاصيل من لمزيد
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  أفريقيا

  المستدامة التنمية أھداف لتحقيق ع9قتھما يعززان والفاو ACP مجموعة

 

 تعزيز على )FAO( والزراعة ل]غذية المتحدة ا9مم منظمةو )ACP( الھادئ والمحيط الكاريبي والبحر أفريقيا دول مجموعة تعمل

  .الغذائي اHنتاج استدامة ودعم الغذائي ا9من وتحسين المناخ تغير مع للتعامل الوطنية القدرات على لحفاظل شراكتھما

  

 تحقيقل ،٧٩ عددھم والبالغ ACP مجموعة في عضاءا9 دولال بين المشترك العمل دعم إلى تشير تفاھم مذكرة على المنظمات رؤساء وقع

  .العام ھذا من Oحق وقت في عليھا اOتفاق سيتم التيو ،العالمية المستدامة التنمية أھداف

  

  .الفاو منظمة موقع من صحفيال البيان اقرأ
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  ا�مريكتين

  الغذاء إنتاج لتحسين أدلة تقدم قد "المشترك التطور" على وراثية دراسة

  

 ريفن لبيتر المشترك التطور نظرية لتحليل المتطورة الجينوم علوم ستوكھولم وجامعة ميسوري جامعة بقيادة الباحثين من دولي فريق استغل
 أن يمكن المشترك التطور عمل يةكيف فھم أن العلماء ويعتقد .الظاھرة ھذه عن المسؤولة اaليات وتحديد ،١٩٦٤ عام في إرليتش وبول

  .المتزايد العالم لسكان فضلأ وأغذية نباتات Hنتاج وراثية أدلة تقديم على ساعدي

  

 جديدة نسخ بواسطة مدفوًعا كانو الكرنب ونباتات الفراشات بين المشترك لتطورل الوراثي ساسا9 فھم في التعمق يالبحث فريقال استطاع
 لتطوير جديدة إمكانيات المعلومات ھذه تقدم أن يمكن .يننوعال لك, النووي الحمض س,سل على بسيطةال طفراتال منبدOً  الجينات من

  .المحتملة الغذاء ومصادر لeفات المقاومة النباتات من مزيدال

  



 الخردل في حادة كنكھات البشر به يتمتع ما أو الج,كوسينوOت، فإن ،ميسوري بجامعة ساينسيس Oيف بوند مركز من سباير لكريس وفًقا
 ا9بيض الكرنب فراشات طورت المشترك، التطورب الخاص ح"لh سَ التَ  "سباق وفي .الحشرات لمعظم اسامً  ُيَعد ،الحار) (الفجل والجرجار

 فقد للبحث، وفًقاو .النباتات في الكيميائية الدفاعات ھذه روظھ من قصير وقت بعد الج,كوسينوOت سموم إزالة على تھمقدر أنسابھمو
 الج,كوسينوOت دونب خرىا9 والفراشات النباتات مجموعات غير جديدة أنواع تشكيل إلى أدى مما اوإيابً  اذھابً  الديناميكيات ھذه تكررت
  .المقابلة السموم إزالة وجينات

  

  .ميسوري جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  كأع9ف الُمَھنَدس الُعْصفُر استخدام على توافق وا�دوية ا�غذية إدارة

  

 العلف في لينوليك جاماال حمض من عالية بمستويات الُمَھنَدس الُعْصفُر بذور استخدام على )FDA( ا9مريكية وا9دوية ا9غذية إدارة وافقت

 الُمَھنَدس الُعْصفُر فائدةو س,مة إلى تشير بيوساينسيس أركاديا شركة من المقدمة المعلومات فإن ،وا9دوية ا9غذية دارةH ووفًقا .الحيواني
  .والدواجن الماشية أع,ف في Oستخدامه

  

 الغذائية الفوائد من العديدب الحمض ھذا ويتمتع .لينوليك الجاما حمض من %٤٠ من أكثر بنسبة غذائية زيوت الُمَھنَدس الُعْصفُر بذور جنتِ تُ 
  .صحي وزن رعايةو ؛الجلد حالة وتحسين ؛اOلتھابات مقاومة مثل إكلينيكًيا المختبرة والطبية

  

  .الفدرالي السجل موقع زر أو أركاديا لشركة صحفيال بيانال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  النباتية الدفاعات تنظم مزدوجة داخلية ساعات

  

 البشر من للمشغولين ليست الوقت إدارة أن ديوك جامعةب جديدة دراسة أظھرت
 الساعات من اثنين عملي كيف الدراسة وضحت .أيًضا للنباتات ولكنھا – فحسب

 مثلغير المنتظمة  حتياجاتاO مع التعامل على النباتات لمساعدة امعً  البيولوجية
  .النمو مثل ا9ساسية اليومي الجدول مھام تنفيذ على الحفاظ مع ،اHصابة

  

 جيناتال" بواسطة مدفوعة ا9خرى *الَيومي الَنْظم عملياتو النبات دفاع أن عتقدويُ 
 الجينات بواسطة الُمنَتَجة البروتينات تعمل حيث ."ئيةالمسا جيناتال"و "يةالصباح

 في البروتينات أبدت أن بمجرد ولكن اليوم، بداية في ئيةمساال الجينات قمعب الصباحية
 في ,حقال نخفاضاO يعمل ثم .نھايةال في انفسھ غلقب تقوم ،الخلية داخل التراكم

  .ساعة ٢٤ مدار على الحلقة ھذه في ينمستمر ،"ئيةالمسا" الجينات طينشت على بدوره اليوم نھاية قرب يالصباح البروتين مستويات

  

 .النباتات خ,يا في التفاعلية ا9كسجين جزيئاتل العادي اليومي التقلب لتعطيل الساليسيليك حمضب ا9رابيدوبسيس نباتات الباحثون اختبر
 نموذج باستخدامو .منتظمال يقاعاH بنفس البروتينات من المزيد فحسب أنتجت النباتاتب البيولوجية الساعة جينات نبأ الباحثون وفوجئ
 من كل تنشيطب الساليسيليك حمض مع النباتات تعاملت ،أبطأ أو أكبر بسرعة العمل منبدOً  أنه وجدوا الظاھرة، ھذه لتفسير رياضي
  .أكبر بقوة والمسائية يةالصباح الجينات

  

في "دقات" ساعة  تغيراتيستشعر ھذا الجين ال .امعً  بالعمل لھم سمحيو ببعضھم ينالساعت ربطي NPR1 يسمى جين أيًضا الباحثون حددو

  .ا9خرى الساعة في "ئيةالمسا"و "يةالصباح"كل من الجينات  تشغيل من خ,ل ويستجيب النباتات،التفاعلي في  اOكسجين أنواع

  

  .معين بسلوك ساعة ٢٤ مدار على الحي الكائن داخل تحدث بيولوجية عملية أي ):البيولوجية الساعة( الَيومي الَنْظم*

  

  .وكيد جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  الصويا فول في الكالسيوم ومحتوى البذور نفاذية عن المسؤول الجين تحديد

  

في  الغذائي والمحتوى اHنتاج علىالمؤثرة  العواملأحد  البذور نفاذيةتمثل 
Oنجون  عليھا أشرف التي الدراسةھذه  في .الصويا فول مثل البقولية المحاصيل

 فول بذور نفاذية عن مسؤولال الجينعلى  التعرف تم بوردو، جامعة منسون 
  .الصويا

  

 على القائم اOستنساخ نھجبواسطة  الصويا فول من البريالصنف  فحص من خ,ل
 .البذور نفاذيةھو المتحكم في  GmHs1-1 جين أن الباحثون اكتشف ط،ائالخر

 الصويا فولالصلب في  البذرة غ,فعلى تحويل  الجين ھذا في طفرةوتعمل ال
 محتوىب مرتبط الجينُوِجَد أن  ذلك، إلى باHضافةو .ُمنفِذإلى غ,ف  البري

  .الكالسيوم

  

 الجين رتباطنظًرا O الغذائية قيمتهحسين وت الصويا فول من أفضلأصناف  تطوير في GmHs1-1 جيناستخدام  إمكانية إلى النتائج وتشير
  .الكالسيومب

  

  .بوردو جامعة موقع على دراستھم نتائج ةقراء يمكن
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  الھادئ والمحيط آسيا

  المحاصيل لتربية كبيرة فوائد ذات صغيرة تغييرات

  

 الحيوانات يمربيب خاص تربية نموذجبأخذ  أستراليا ويسترن جامعة منكولنج  واOس بروفيسور بقيادة باحثون قام في سابقة من نوعھا،
  .التلقيح ةذاتي محاصيلال فياستخدامه و

  

س,Oت ال مخدَ ستَ تُ عادة ما  .السابقة ا9صناف على متفوقة ھاأن تبينيو أجيال لعدة" تختبر نقيةس,Oت " جديدةال صنافُتَعد ا9 النباتات، في
وقد طور  .نقيةيستحيل انتخاب الس,Oت الو ،ھانفسانتخاب  للحيوانات يمكن O المقابل، فيو .اOنتخاب التالية دورة لبدء روالعب فينقية ال

 ھو كما ا9جيال، عبر للبيانات المشترك التحليلويشير  .ا9جيال جميع فينساب ا9 جميع معلوماتتراعي  تربية وسيلة الحيوانات يمربي
زيادة  معبين ا9جيال  أقصر فتراتوانتخاب أدق  ھناك يكون أن يمكنإلى أنه  ،ذاتية التلقيح لمحاصيلبروفيسور كولنج ل نموذج في مقترح

  .الطويل المدى علىالتحسين الوراثي  استدامة

  

 فيو .نقيةانتخاب الس,Oت الو الذاتي التلقيح بعد عادة يحدث التلقيح ةذاتي محاصيلال فيالتوليف الجيني و عبورأن ال كولنج بروفيسور وقال
 ينبغيف ،كولنج بروفيسورل وفًقاو ."العبور قبل ذاتيال التلقيح" من" بدOً ذاتيالتلقيح ال قبل بالعبور" للسماحالتربية  عمليةقاموا بتغيير  بحثھم،

 ."العبور قبل الذاتي التلقيح"من خ,ل  ةدائمصورة ب دفقَ تٌ  التي تربيةمجموعات ال في الوراثي التباينباOحتفاظ  على طريقةتساعد تلك ال أن
 المدى طويلالوراثي التحسين  قدرةعزيز وت الوراثيةعمل على تسريع العوائد  يةالنبات تربيةال ةممارس في طفيفال تغييرال أن وأضاف

  .المستدامو

  

 .الغربية أستراليا جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ التفاصيل، من لمزيد
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  الغذائي ا�من تحقيق مفاتيح أحد يكون قد البري التبغ

  

  .الغذائي ا9من تحقيق في ةأساسي صبحتقد التي  اتنباتأحد ال مردوخ جامعةب وزم,ؤه ويلي ستيفن د. حدد

  

 .أستراليا غرب في )Nicotiana benthamiana( البري التبغ نبات من RDR1جين  على الحصول من الباحثون تمكن دراستھم، في

 في موجودال الفعال RDR1وقد أظھر جين  .الفيروسيةمختلف اHصابات  فيلس,Oت التبغ  الفيروسية اOستجابةفي  RDR1 جين يتحكم

 .حادة فيروسية اأعراضً  يهإل تفتقر التي فرةاالط الس,Oتأظھرت و الفيروسية،اHصابات  على اعتداOً  أكثرأعراًضا  البريةالتبغ  س,Oت
  .وراثية اتاضطراب أيًضا ملكيلكن فحسب و للفيروسات يستجيب Oنبات ال أن إلى النتيجة ھذه تشير

  



 RDR1لجين  يمكنأخرى  اأدوارً  ھناككما أن  .الباذنجانو الفلفلو الطماطمو البطاطس مثل لمحاصيلعلى ا اOكتشاف ھذا تطبيق يمكن

البيئات الجافة  واسعةنطاق  في رازدھالتبغ اO لنباتاتيمكن  ،ناحية أخرى منو .المختلفة طوريةالت العمليات في مشاركتهفيھا نظًرا ل التحكم
  .المحاصيل تحسين في مفيدة تكونقد  النبات في قيمة أخرى جيناتمما يشير إلى وجود  يةالملحو والساخنة

  

  .الغربية أستراليا علوم شبكة موقع على قالةالم لھذه الكاملة التفاصيل قراءة يمكن
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  إيران من الذھبية الزراعة ميدالية على يحصل مونتاجو فان

  

 تي،جo حُ  محمودوسلمه إياھا السيد لزراعة ل يةالذھب إيرانميدالية  ،٢٠١٣لعام  ةالعالميالحائز على جائزة الغذاء  مونتاجو، فان مارك د.ُمنَِح 
 د. لراحلل اسابقً  الجائزة ھذه تحَ نِ مُ  وقد .إيرانفي  التاسع الحيوية التكنولوجيا مؤتمر خ,ل اHس,مية، إيران جمھورية زراعة وزير

  .اHنتاجية عاليةا9رز أصناف طور  الذي الوراثة لماع، خوش ورديفج د.و الخضراء، الثورة أبو ،جبورلو نورمان

  

  :خطابه في مونتاجو فان د. وقال

 محاصيلتطوير ال على قادرين سنكون بأننا ا9ملأحضر لنا  اaن اعامً  ٣٠بعد أكثر من  النباتية الوراثية الھندسة تقنيات اكتشاف إن"
 مع اليومف ...والتطفير الجزيئية الوراثة مجال في التقدم عاقةإ عدم مع المناسب، الوقت في ھاريدبت التقليدية التربيةتستطيع  التي جديدةال

  .أكثر من ذلك والتكنولوجيا لعلما اتاستخدام أفضل ريختأ نايمكن وO .أطول لفترة اOنتظار يمكننا O كوكبنا لمشاكل الملحة الحاجة

  

بشأن تحليل  التواصل يمكننا كيف .اOبتكار من المجتمعيخاف  لماذا ونفھم نتعلم أن الحيويةمتخصصي التكنولوجيا  نحن، علينا لھذا
 مجتمعات في اaن نعيش نحن ،كافية ليست المبتكرة التكنولوجيا .ا9مم بين والتعاون الثقة تھيئة في المساعدة يمكننا وكيفالمخاطر /ائدوفال

قدر حمل ت العلمقدرات و المعرفة اكتساب طرق عملية توضيح، فإن لذلك .الرأي صنع من استبعاده أن يريد أحد Oو المشاركة على قائمة
  .نفسه" العلمي تقدممثل ال ھميةكبير من ا9

  

  

  

 .ghareyazie@yahoo.com اHلكتروني البريد على َغريازي ِبھزاد د. مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد
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  أوروبا

  الھامة التكنولوجية الوسائل من الوراثي التعديل :يرلندياM البرلمان في مكلوجلين توم .د

  

 لكنھاو منھا نعاني التي العلل لجميع شامً,  دواءً  ليست الوراثي التعديل تقنيات"
 المشتركة لجنةال سمعته ما ھذا ،"العالم إطعام في للمساعدة ھامة أداة بالتأكيد
 معالِ  ،مكلوجلين توم د. قالو .إيرلندا في والبحرية وا9غذية بالزراعة المعنية

 اHيرلندي البرلمان لجنة أمام اتحدثً م ،البيئة حماية وكالة من الحيوية التكنولوجيا
 أن وجدت ٢٠١٠ عام المنشورة المستقلة البحوث أن الزراعة المعنية المشتركة

 المحاصيل تربية من خطورة أكثر تكن لم ذاتھا حد في وراثيال ليعدالت تقنيات"
 الوراثي ليعدتال تكنولوجيا استخدام إلى الحاجة على لينجماكلو د. وأكد ."التقليدية
 تعديلال تكنولوجيا باستخدام جعالَ يُ  كان يبوOاH فيروس نأ الى امشيرً  العالم، Hطعام

  .الوراثي

  

 ا9عضاء للدول السماح أن شأنه من يذال ا9وروبي اOتحاد حاقترا لمناقشة يونيو شھر في سابق اجتماع في الخبراء من اعددً  اللجنة دعت
  .أراضيھا في وراثًيا المعدلة وا9ع,ف ا9غذية استيراد حظر أو ترخيص راقر اتخاذب منفردة

  

  .ا9يرلندي لبرلمانا مجلسي موقع على ادخل ،المزيد لمعرفة
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  العلمي البحث

  ا�رابيدوبسيس في اللجنين محتوى وتقلل عطري مركب ُتنتج الفينيثيل لمسار ا�يضية الھندسة

  

 الكتلة من الحيوي الوقود إنتاج يعرقل الخ,يا جدران في وجوده أن إO ،متنوعة وصناعية زراعية استخدامات ذو حيوي بوليمر ھو اللجنين
  .خرىا9 الفينولية ا9يض موادو اللجنين تخليق عن المسؤول ھو بروبانويد فينيلال مسار وُيَعد .النباتية الحيوية

  

 قام ،وھكذا .اللجنين تركيب في وسيطةو ةمعروف يةعطر كيميائية مادة وھي ،)phenylethanol-2( الفينيثيل ھي ةالناتج ا9يض مواد أحد
  .ا9رابيدبوسيس نبات في خميرةالو النباتات من للفينيثيل الحيوي التخليق مسارات من اثنين وضعب للعلوم الصينية ا9كاديمية باحثي

  

 كما .اللجنين محتوى في ضاخفان المحورة النباتات وأظھرت ،وراثًيا المعدلة النباتات في العطري لثفينيال مركب تراكم ا،متوقعً  كان كما
  .البرية نواعبا9 مقارنة وراثًيا المعدلة النباتات في مرتفع الخلية جدار إماھة من الجلوكوز ناتج كان

  

  .ريبورتس سيل ب,نت مجلة موقع على ةكاملال ةالمقال أقرا
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  الخلية جدار لنمو ضرورية ا�رابيدوبسيس في LRXs بروتينات

  

انية بروتينات ھي LRXs بروتينات o( سينوليبال غني أميني طرفي تكرار ذات )يةوخل خارج( َبرLRR( كربوكسيلي طرفي إكتنسين نطاقو. 

 خ,يا في أھميتھا أن إO ،الخلية جدار نمول ھامة LRX بروتينات أن ا9رابيدوبسيس نبات جذور شعيرات على السابقة الدراسات تكشف

  .واضحة غير تزال LRX O بروتينات جينات في الطفرات آثارو يةالجذر غير اتريالشع

  

 مثل ھوائيةال ا9عضاء في تعبيرھم يتم ،LRX5و LRX4و LRX3 وھم ا9رابيدوبسيس من LRX بروتينات عائلة من أفراد ث,ثة اكتشاف تم

 أن إلى ھذا يشيرو .أضعاف وث,ثة الضعف بمقدار الطفرات داز مما النمو تأخر إلى الجينات ھذه في الطفرات وأدت .والساق ا9وراق
 جدارالب المتعددة سكرياتال في تغييرات حدوث عن الطافرة النباتات خلية جدار تكوين تحليل وكشف .مماثلة وظيفةب تتمتع الث,ثة الجينات

  .ويالخل

  

 المعقدة التغيرات بسببو .الخلية جدار لتطور ضروريين عامة بصفة ھم LRX بروتينات ا9رجح علىو LRX5و LRX4و LRX3 بروتينات

  .محددة غير تزال LRX O لبروتينات مضبوطةال الوظيفة فإن الطافرة، LRX نباتات في ويالخل جدارال بنية في



  

 .سنترال بيوميد موقع على ةكاملال ةالمقال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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  تك بيو كروب وراء ما

  المحلية الويلزية ا�غنام س9لة أصل عن الكشف

  

  .محليةال الويلزية ا9غنام تاريخ عن كشفت دراسة لندن في البيطري الطب وكلية ريستويثآب جامعةب الباحثين من فريق أجرى

  

 س,Oتب ومقارنتھا ,فاتھمتخا لتقييم المحلية الويلزية غناما9 من س,لة عشر لثمانية الجينوم في وراثيال النمط اخت,فات تحديد خ,ل من
 ،أخرى ناحية منو .المحلية الويلزية ا9غنام س,Oت من وراثًيا مختلفة فرعية مجموعات أربع تحديد الباحثون استطاع ا9خرى، ا9غنام
 إلى يشير مما ا9وروبية الس,Oت بعضل مماثلة DNA تسلس,ت ھاديل المحلية الويلزية ا9غنام س,Oت أن إليھا توصلوا التي النتائج تكشف

  .مشترك سلف ملديھ ينس,لتال ك, أن

  

 الجينوم نطاقب المرتبطة الدراسات وإجراء الجينوم موعل بمساعدة التربية استراتيجيات تطوير في يأساس عنصرك النتائج تلك استخدام يمكن
  .ا9غنام في

  

  .آبريستويث جامعة موقع على دراستھم تفاصيل ةقراء يمكن
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  الحيوية التكنولوجيا خ9ل من اللحوم في السامة السالموني9 بكتيريا لكشف أسرع وسيلة تبحث الفلبين جامعة

  

 في السالموني, بكتيريا عن الكشف طرق لتحسين دراسة الزراعة وزارةب الحيوية التكنولوجيا برنامج من بدعم الفلبين ديليمان جامعة جريتُ 
 أنواع تفشي على العثور إلى تھدف كما .تكاثرهو هلاقتنا آلية وتحليل للكائن الوراثية البصمات فحص خ,ل من ھاومنتجات الخام اللحوم

 مترو في الطازجة المنتجات أسواق في ومنتجاتھا الخام اللحوم في سواء دواجنالو الماشية من وغيرھا المذبوحة الخنازير في السالموني,
  .عليھا تحتوي التي لمستضداتل وفًقا السالموني, أنواع تصنيف سيتم كما .ماني,

  

 تفاعلو متطور بروتوكول باستخدام يمكن أنه ،الفلبين ديليمان بجامعة ا9حياء معھدب الميكروبيولوجي أستاذ ريفيرا، وينديل .د يوضح
 ،خصائصه وتحديد الكائن ھذا وصف ذلك بعد يمكن هأن وأضاف .ومصادره الحي الكائن عن السريع الكشف )PCR( المتسلسل البوليميريز

 وسياسات استراتيجيات يعني السالموني, نع فضلا9و سرعا9 الكشف إن أيًضا وقال .هانتقال آليات تحديدو ،تفشيه في التحكم يمكن وبالتالي
 في الحيوانية والثروة الزراعي القطاع اتصناع في ھاومنتجات اللحوم أمان ضمان على المطاف نھاية في ساعدي أن ويمكن أفضل، مكافحة
  .الفلبين

  

 البريد على الفلبين ديليمان جامعة من ريفيرا وينديل د. المشروع رئيس مع التواصل يرجى البحث، ھذا حول المعلومات من لمزيد
 البريد على الزراعة بوزارة الحيوية التكنولوجيا قسم من ألفونسو أنطونيو د. أو ،)wlrivera@science.upd.edu.ph( اHلكتروني

 ھذا حول الزراعة بوزارة الحيوية التكنولوجيا قسم معلومات موجز على العثور يمكنك كما ).biotechpiu@yahoo.com( اHلكتروني

 آسيا شرق جنوب مركزل التابع الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز موقع على الفلبين في الحيوية التكنولوجيا تطورات آخرو البحث
 .)BIC SEARCA( الزراعية وثوالبح العليا للدراسات اHقليمي
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  تذكيرية رسائل

  ا�وروبي اRتحاد إلى ميز مستر رحلة :جديد فيديو

  

 تحقيق في للمساھمة استعداد علىو أوروبا إلى بسعادة وصل الذي ،وراثًيا َھَندسالمُ  البرازيلي الذرة كوز ميز، مستر مغامرات اكتشف
 .)الحيوية للصناعات ا9وروبية الرابطة( بيو يوروبا رابطة موقع على الفيديو شاھد .اOقتصادي خاءالر

 


