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أفريقيا
نائب الرئيس الكيني :رفع الحظر على الكائنات المعدلة وراثيًا قريبًا
وف ًقا لنائب الرئيس الكيني وليام روتو ،فإن حكومة كينيا سترفع الحظر المفروض على الكائنات المعدلة وراثيًا في غضون شھرين .وأكد
نائب الرئيس على ھذا خالل افتتاحه الرسمي للمؤتمر السنوي الرابع لألمان الحيوي الذي نظمته ھيئة كينيا الوطنية لألمان الحيوي )(NBA
في نيروبي .وصرح نائب الرئيس ً
قائال 'ثقوا في ھذا ،في غضون شھر أو شھرين سنكون قادرين على الخروج من ھذا الحظر ،وأنا أريد
أن أھدئ أي مخاوف من أي جھة بوجود أي محاولة السترجاع ما تم إنجازه بالفعل ونقدم تعھدنا إلى المجتمع العلمي في كينيا بدعم حكومة
كينيا لكم لتيسير العمل الذي تقومون به.
وأضاف نائب الرئيس أن الناس ليسوا متأكدين من ماھية الكائنات المعدلة وراثيًا وھذا سبب محاولة حظر الكائنات المعدلة وراثيًا دون أي
حقائق قائمة على األدلة العلمية لدعم حجتھم ،موضحً ا أن العلم ھو حل المشاكل الزراعية .وأشار إلى أن تراجع قطاع القطن وتغير المناخ
واآلفات واألمراض التي تھاجم المحاصيل الرئيسية مثل الذرة ،تمثل عدد قليل من المجاالت التي يمكن أن تقدم فيھا التكنولوجيا الحيوية
ً
حال.
وقال بروفيسور يعقوب كايميني ،سكرتير مجلس الوزراء بوزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا أن كينيا اختارت تبني الكائنات المعدلة وراثيًا
وأضاف ان مؤتمر ھيئة األمان الحيوي يھدف إلى نشر الوعي باألمان الحيوي وكذلك تثقيف الجمھور بالقضايا المتعلقة به وبدور الھيئة في
ضمان االستخدام اآلمن للتكنولوجيا الحيوية .وأبدى الوزير رأيه بأن التعليم يلعب دورً ا حاس ًما في إخراج مجتمع علمي وذكي يتمتع
بالمعرفة.

لمزيد من المعلومات ،يرجى التواصل مع د .مارجريت كاريمبو من مركز أفريسنتر التابع لھيئة  ISAAAعلى البريد اإللكتروني
mkarembu@isaaa.org
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

األمريكتين
األمھات الداعمات للتكنولوجيا الحيوية يخاطبون المشاھير المناھضين للكائنات المعدلة وراثيًا

أرسلت مجموعة األمھات الداعمات للتكنولوجيا الحيوية بري ًدا إلكترون ًيا لعدد من المشاھير المناھضين للتكنولوجيا الحيوية لتشجيعھم على
إعادة تقييم دعمھم للوسم اإلجباري للمنتجات المعدلة وراثيًا .ووف ًقا للمجموعة المعروفة باسم " ،"Moms4GMOsفقد أعربوا عن أن
مخاوف أمھات المشاھير تجاه الكائنات المعدلة وراثيًا قائمة على حبھم واالھتمام بأبنائھم .وتشاركھم المجموعة نفس المشاعر ألطفالھم،
وبالتالي ،فھم يشعرون بأنھم لديھم مسؤولية توضيح المفاھيم الخاطئة حول التكنولوجيا الحيوية ،على أساس المعرفة العلمية.
تم توقيع الرسالة من قبل العلماء د .أليسون فان إينينام ،ود .أناستازيا بودنار ،ود .أليسون بيرشتاين ،ود .جولي بورلوج؛ المديرة المعاونة
بمعھد نورمان بورلوج وحفيدة د .نورمان بورلوج الحائز على جائزة نوبل للسالم ،جن ًبا إلى جنب مع ال ُك َّتاب والممرضين والمعلمين
والمزارعين.
جاء في الرسالة ما يلي " تقول أنك لديك الحق لمعرفة ما يحتويه طعامنا؛ إن وسم المنتج لمعرفة ما إذا كان يحتوي على مكونات مشتقة من
المحاصيل المعدلة وراثيًا ال يخبرك بشيء عما يحتويه الطعام .الھندسة الوراثية ھي طريقة تربية وليست منتج .كما أنھا ليست مكو ًنا تضيفه
إلى وعائك .على سبيل المثال ،السكر المشتق من البنجر المعدل وراثيًا ھو مجرد سكروز ،ال يوجد شيء فيه .وھو مثله مثل السكر المشتق
من قصب السكر".
اقرأ المقالة الصحفية على موقع  Agri-Pulseواقرأ الخطاب على موقع .Grounded Parents
] إرسال إلى صديق | تقييم ھذه المقالة [

جينوم الشعير يقدم معلومات جديدة
الشعير ھو أحد محاصيل الحبوب التي تزرع على نطاق واسع ويصعب قراءة تسلسله نظراً لضخامة الجينوم الخاص به وارتفاع التكرارات
فيه .وقد حددت دراسة سابقة على جينوم الشعير ) BACs ٦٢٧٨كروموسوم بكتيري صناعي( فحسب تم قراءة تسلسلھم في الخريطة
الفيزيائية ولكن التكوين الكامل كان محدو ًدا.
في الدراسة التي أشرف عليھا باحثي جامعة كاليفورنيا ريفرسايد ،تم استحداث معلومات جديدة عن جينوم الشعير .وخالل محاولة الوصول
ُ
جريَت المقارنات
إلى الجزء الذي يحتوي على الجين في جينوم الشعير بوضوح فائق ،حدد الباحثون تسلسل أكثر من  ١٥ألف  .BACsوأ ِ
أيضًا بين جينوم الشعير وسلف القمح باستخدام برنامج .HarvEST
أدت نتائج ھذه الدراسة إلى إنتاج ~ ١٫٧جيجابايت من تسلسل الجينوم يحتوي على حوالي  ٣\٢من جميع جينات  .Morexوكشفت
الدراسات اإلضافية على الـ  BACsالمسلسلة أنه يحتوي على مناطق كثيفة الجينات مع إعادة تركيب ُم َثبَّط .وأشارت الدراسة ال ُم َقارَ َنة بين
جينوم الشعير وسلف القمح إلى أن ھناك مستوى عال من العالقات الخطية بين النوعين.
نھاي ًة قد تقدم النتائج معلومات جديدة لتحسين استراتيجيات تربية الشعير والمحاصيل األخرى ذات الصلة.
لمزيد من التفاصيل حول الدراسة ،اقرأ المقالة بمجلة ذا بالنت.
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سكرتيرة مستشار الدولة السابقة بالواليات المتحدة :تكنولوجيا التعديل الوراثي آمنة ،وھي األكثر أھمية في قضية األمن الغذائي
في مقالة عامة ُنشِ رَ ت مؤخرً ا بمجلة المراجعات العلمية مفتوحة المصدر "أجريكلتشر آند فوود سيكيوريتي" ،أكدت نينا فيدوروف،
سكرتيرة مستشار الدولة السابقة بالواليات المتحدة ،على سالمة وأھمية المحاصيل المعدلة وراثيًا لألمن الغذائي العالمي.
تحذر فيدوروف من التأثير الضار للسياسة والتضليل بشأن سالمة المحاصيل المعدلة وراثيًا قائلة أنه "يمكن القول بأن المحاصيل المعدلة
وراثيًا ھي أأمن محاصيل جديدة على اإلطالق دخلت في سلسلة الغذاء البشري والحيواني" .وأضافت أن الدليل الدامغ ھو أن األغذية
المعدلة وراثيًا الموجودة اآلن في السوق آمنة أو أكثر أم ًنا من األغذية غير المعدلة وراثيًا.
في ھذه المقالة ،توضح فيدوروف أن عدد السكان قد زاد سبع مرات خالل القرنين الماضيين ،مع زيادة متوقعة قدرھا  ٣-٢مليار في القرن
الـ  .٢١وتشير تقديرات منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة أن إنتاج الغذاء يجب أن يزيد بنسبة  %٧٠بحلول عام  ٢٠٥٠لتلبية ھذا

الطلب .عند ھذا الحد ،قالت فيدوروف أن اتجاھات نمو العائد الحالية غير كافية لمواكبة الطلب
المتزايد ،ويجب زراعة المزيد من المحاصيل على نفس كمية األرض باستخدام كميات أقل من
المياه والطاقة والمواد الكيميائية .وأضافت قائلة "إن ثورة الوراثة الجزيئية التي ظھرت في أواخر
القرن العشرين والتي حفزت تطوير أساليب تعديل وراثي دقيقة ھي التكنولوجيا األكثر أھمية
لمواجھة ھذه التحديات".
كما ناقشت فيدوروف تأثير تغير المناخ على الزراعة والفرص الضائعة في استخدام تكنولوجيا
التعديل الوراثي لمعالجة سوء التغذية العالمي .وألقت الضوء أيضًا على القصص اإليجابية
العتماد المحاصيل المعدلة وراثيًا مستشھدة ،بالدراسات التي تبين أن أكثر من  %٩٠من
المزارعين الذين يزرعون المحاصيل المحورة وراثيًا اليوم من صغار المزارعين والمزارعين
المفتقرين للموارد ،وخلصت إلى أنه على مدى  ٢٠عا ًما ،عملت المحاصيل المعدلة وراثيًا على
تقليل استخدام المبيدات الحشرية بنسبة  %٣٧وزيادة عائد المحاصيل بنسبة  %٢٢وزيادة أرباح
المزارعين بنسبة  .%٦٨وقالت "إن األسباب البسيطة وراء ھجرة المزارعين من المحاصيل
االعتيادية إلى المحاصيل المعدلة وراثيًا ھي زيادة عائداتھا وانخفاض تكاليفھا".
لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقالة ذات الوصول الحر "الغذاء في مستقبل  ١٠مليار" بمجلة أجريكلتشر آند فوود سيكيوريتي.
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آسيا والمحيط الھادئ
مجلس وزراء تايوان يرى التكنولوجيا الحيوية كمفتاح للنمو االقتصادي
تم وضع خطة تنمية واسعة النطاق ستستھدف اقتصاد تايوان القائم على التكنولوجيا الحيوية لتبدأ في عام  ،٢٠١٦جاء ھذا وف ًقا لرئيس
الوزراء ماو تشي كو .وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي استضافه مكتب العلوم والتكنولوجيا في  ١٩أغسطس  ٢٠١٥إن المبادرة
الجديدة التي مدتھا  ١٠سنوات سوف تساعد على مضاعفة االقتصاد الحيوي المحلي إلى  ١٢٣٫٢مليار دوال في .٢٠٢٦
وتحدد الخطة الجديدة مسار تنمية اقتصادي جديد يمتد عبر القطاعات الزراعية والصحية والصناعية حيث تتھيأ األمة لمجتمع عجوز.
وسوف تكون بمثابة تعاو ًنا بين مجلس الزراعة ووزارات الشؤون االقتصادية والصحة والرعاية االجتماعية والعلوم والتكنولوجيا ،وتھدف
إلى تعزيز االبتكار في مجال التكنولوجيا الحيوية والتدويل .وھي بھذا تحل محل خطة العمل الماسية الحالية للتكنولوجيا الحيوية وخطة
عمل التكنولوجيا الحيوية الصناعية.
وقد أضاف رئيس الوزراء ً
قائال "لدينا آمال كبيرة لھذه المبادرة ونحن على ثقة بأنھا ستعزز قطاع التكنولوجيا الحيوية باإلضافة إلى مساعدة
الشركات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية".
اقرأ المقالة اإلخبارية لمزيد من التفاصيل.
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رئيس وزراء الھند يدعو إلى االبتكار الزراعي
ً
بارزا من كبار المؤسسات في جميع أنحاء البالد لمناقشة الحلول العلمية
التقى رئيس وزراء الھند ،السيد نارندرا مودي ،بثالثين عال ًما
للمشاكل المختلفة في البالد .وصرح السيد مودي "في حين أن العلم عالمي ،يجب أن تكون التكنولوجيا محلية" ،ودعا إلى االبتكارات
الزراعية التي من شأنھا زيادة محتوى البروتين في المحاصيل األساسية وتقليل خسارة المنتجات الزراعية والقضاء على استيراد الھند
للمنتجات الزراعية .وأشار إلى أن الھند عليھا تخصيص المزيد من القيمة إلنتاج بذور الخروع ،ألنھا تتمتع بغالبية اإلنتاج العالمي لبذور
الخروع ،والدول األخرى تستورد بذور الخروع الخام منھا.
كما طلب السيد مودي من العلماء ،مشيرً ا الى المفاوضات الحاسمة في األيام المقبلة لمؤتمر األطراف الواحد والعشرين ) (COP21في
شھري نوفمبر وديسمبر ،أن يبتكروا أفكارا ومفاھي ًما جديدة ُت َم ِّكن الھند من المساھمة في مكافحة تغير المناخ كدولة عالمية رائدة .وحث
المجتمع العلمي على التركيز على المشاكل التي تواجھھا البالد في المجاالت الحاسمة لكل من الطاقة والمياه.

لمزيد من المعلومات ،اقرأ البيان الصحفي على موقع رئيس الوزراء ،وعلى موقع مكتب المعلومات الصحفية.
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بروفيسور فيتنامي :زراعة الذرة المعدلة وراثيًا ھو خيار المزارعين
وافقت الحكومة على الزراعة الشاملة للذرة المعدلة وراثيًا ،ولكن على المزارعين أن يقرروا ما إذا
سيزرعونھا أم ال ،ھذا ما خلصت إليه إحدى الندوات بمدينة ھو-شيِ -منه األسبوع الماضي.
خالل الندوة التي عقدتھا مؤسسة السالم والتنمية ومركز تري فايت للبحوث االجتماعية والتعليمية،
تحدث بروفيسور نجو ثي زوين وقال إن فيتنام زرعت أصناف الذرة المقاومة للحفار ،ولكن ينبغي
فقط زراعة المواقع المُھاجَ مَة من قبل حشرة الحفار بالذرة المعدلة وراثيًا لحماية محصولھم من
الحشرات .وأضاف ً
قائال "أنا شخص ًيا أعتقد أن المزارعين عليھم اختيار أصناف الذرة بنفسھم حيث
أن ذلك يؤثر بصورة مباشرة على عوائدھم" .ھذا وقد عمل بروفيسور زوين مع العلماء األجانب
لتطوير صنف طماطم معدلة وراثيًا.
وقد اعترفت وزارة الزراعة والتنمية الريفية بنتائج اختبارات خمسة أصناف من الذرة المعدلة
وراثيًا ،ھم؛  ،TC1507 ،NK603 ،MON98034 ،GA21 ،BT11قبل عرضھم على وزارة
الموارد الطبيعية والبيئة إلصدار شھادات األمان الحيوي .وتمت الموافقة على أصناف الذرة
"ديكالب" و "سينجينتا" للزراعة الشاملة في فيتنام منذ  ١٨مارس .٢٠١٥
يؤيد وزير الزراعة إنتاج الذرة المعدلة وراثيًا لخفض واردات الذرة ،حيث تستورد فيتنام  ٣٫٧٥مليون طن من الذرة بقيمة  ٨٥٦مليون
دوالر في يناير-يوليو ،بزيادة ما يقرب من  %٤٢من حيث الحجم و %٢٥في القيمة مقابل نفس الفترة من العام الماضيُ .تس َتورَ د الذرة في
األساس من دول أمريكا الالتينية مثل البرازيل )بنسبة  (%٥٢٫٥واألرجنتين )بنسبة  ،(%٤١٫٤وھما الدولتان اللتان تزرعان الذرة المعدلة
وراثيًا في الوقت الحالي .ودعا الخبراء في الندوة فيتنام الكتساب التكنولوجيا لتطوير أصناف ذرة معدلة وراثيًا لتجنب االعتماد الكبير على
الموردين األجانب.
لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقالة األصلية على موقع فيتنام نت بريدج.
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باحثي التكنولوجيا الحيوية الفلبينيين يتدربون على إدارة الملكية الفكرية
تم توعية القادة والباحثين العاملين بمشاريع التكنولوجيا الحيوية التي يدعمھا مكتب برنامج التكنولوجيا الحيوية بوزارة الزراعة
) (DA-BPOبمعارف الملكية الفكرية ودمجھا في عمليات البحث والتطوير خالل ورشة العمل التدريبية التي ُعقِدَت بعنوان إدارة الملكية
الفكرية في الفترة  ٢١-١٩أغسطس ٢٠١٥ ،في أكاسيا بفندق مانيال.
تحدثت رئيسة برنامج ھيئة  ،ISAAAد .ردودرا ألديميتا ،في خطابھا االفتتاحي وركزت على أھمية وجود وحماية تكنولوجيات علماء الفلبين
من خالل الملكية الفكرية المحلية ،ومساھمتھا في اقتصاد الفلبين .وقدم الخبراء من كل من وزارة العلوم والتكنولوجيا؛ ومعھد بحوث األرز؛
وجامعة لوس بانوس الفلبين نظام الملكية الفكرية بالفلبين وقانون نقل التكنولوجيا .وأوضحوا أنواع الملكية الفكرية المختلفة )براءات
االختراع ،نماذج المنفعة ،العالمات التجارية ،الخ( ،وبحث حالة التقنية الصناعية السابقة ،وإعالن الملكية الفكرية ،وصياغة المطالبة ،وتقييم
الملكية الفكرية .كما تمت مناقشة وسائل نقل التكنولوجيا وتراخيص الملكية الفكرية لالبتكارات في جامعة لوس بانوس الفلبين.
كان المشاركين في ورشة العمل من جامعة لوس بانوس الفلبين؛ ومعھد ،معھد بحوث األرز بالفلبين )(PhilRice؛ وجامعة جنوب مينداناو؛
وجامعة والية فيساياس ،والمركز الفلبيني للكاراباو ،والمعھد الوطني لبحوث وتنمية الثروة السمكية .وتم تنظيم ورشة العمل بواسطة الھيئة
الدولية لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية النباتية )(ISAAA؛ ومركز معلومات التكنولوجيا الحيوية التابع لمركز جنوب شرق آسيا اإلقليمي
للدراسات العليا والبحوث الزراعية ) ،(SEARCA BICومكتب .DA-BPO

لمزيد من المعلومات حول التكنولوجيا الحيوية في الفلبين ،زر موقع مركز .SEARCA BIC
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أوروبا
الكشف عن كيفية َتعَرُّف مُس َتشعِرات النبات على مسببات األمراض
أجرى الباحثون بمركز جون إنيس دراسة تحدد كيفية َتعَرُّ ف مُس َتشعِرات النبات على بروتينات الكائنات الممرضة .تم ذلك من خالل
مالحظة طريقة َت َع ُّرف األرز على الممراض المسبب للفحة األرز.
خالل الدراسة ،الحظ الباحثون باستخدام بلورات األشعة السينية ارتباط بروتين مُس َتشعِر من األرز يسمى  Pikمع بروتين ممراض لفحة
األرز يسمى  .AVP-Pikواستطاعوا الحصول على صور ناجحة توضح نقاط االتصال بين مُس َتشعِر النباتي وبروتين الممراض على
المستوى الجزيئي .وكشفت التحاليل اإلضافية للصور أن قوة المُس َتشعِر  Pikالذي يتصل ببروتين الممراض " "AVP-Pikمرتبطة بقوة
استجابة النبات.
تقدم نتائج الدراسة رؤى جديدة حول كيفية تحسين ھندسة استجابات النبات ضد ُمسببات األمراض لتعزيز مقاومة المرض.
يمكن قراءة مزي ًدا من المعلومات حول الدراسة من البيان الصحفي المنشور بواسطة مركز جون إنيس.
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البحث العلمي
انحالل وكشف بروتينات وجينات الـ  Btمن األرز بعد المعامالت الحرارية
أجرى علماء أكاديمية تشجيانج للعلوم الزراعية وجامعة نانجينج الزراعية في الصين دراسة لبحث انحالل ثالثة جينات محورة في بكتيريا
الباسيالس ثورينجينسيس ھمCry1Ab :؛ و Cry1Ac؛ و  ،Cry1Ab/Acوبروتينات الـ  Btالمشفرة المقابلة في مسحوق أرز الـ  Btبعد
التعقيم أو الطبخ أو الخبز أو الطبخ في المايكروويف.
أظھرت النتائج أن جينات الـ  Btأكثر استقرارً ا نسب ًيا مقارن ًة بجين سينسيز فوسفات السكروز الداخلي ) (SPSفي ظروف المعالجة
الحرارية .بالنسبة لكال الجينين Bt ،أو  ،SPSكانت أجزاء الحمض النووي القصيرة أكثر استقرارً ا من األجزاء الطويلة .باإلضافة لذلك،
كان انحالل جين وبروتين الـ  Btمرتبطة بشكل إيجابي مع شدة العالج .ولوحظ أي ً
ضا أن بروتين  Cry1Abأكثر استقرارا من بروتين
 Cry1Acو .Cry1Ab/Ac

استنادا إلى نتائج ،يتضح أن انحالل جينات وبروتينات الـ  Btمرتبطة إلى حد ما بقوة العالج.
المقالة البحثية منشورة بمجلة فوود آند كيميكال توكسيكولوجي.
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تفعيل أرز  Bg1-Dيؤدي إلى إنتاج حبوب أكبر في الحجم في األرز
أجرى الباحثون بأكاديمية العلوم الصينية دراسة تھدف إلى مراقبة تنظيم حجم الحبوب ،و ُيعَد حجم الحبوب أحد العوامل الھامة في محاصيل
الحبوب .أجريت ھذه الدراسة من خالل تحديد ووصف صنف األرز الطافر ) (Bg1-Dالذي يتمتع بنمط الظاھري كبير ج ًدا في حجم
الحبوب.
كشفت نتائج الدراسة أن فرط تعبير جين  BG1يؤدي إلى زيادة في حجم الحبوب وزيادة الحساسية لكل من األوكسين
وحمض  .N-1 Naphthylphthalamicمن ناحية أخرة ،وُ ِج َد أن جين  BG1مرتبط بتنظيم األوكسين .وأدى فرط تعبيره في األرز
الطافر إلى زيادة نقل األوكسين بينما أظھر تقليل تعبيره في األرز الطافر انخفاض مماثل في نقل األوكسين .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن
تعمل معالجات جين  BG1في كل من األرز واألرابيدوبسيس على تحسين الكتلة الحيوية ووزن البذور وإنتاجية النبات.
تقدم النتائج رؤى جديدة في وضع استراتيجية حديثة لتحسين إنتاجية النبات.
يمكن قراءة تفاصيل ھذه الدراسة بمجلة .PNAS
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سن تحمل الحرارة في األرز والطماطم المحورين وراثيًا
فرط تعبير جين  ERECTAمن األرابيدوبسيس يُحَ ِّ
تمثل اآلثار الضارة لظاھرة االحتباس الحراري على إنتاجية المحاصيل تھدي ًدا على إمدادات العالم الغذائية .فبالرغم من دراسة استجابات
النبات لتغيرات درجة الحرارة ،إال أن التعديل الوراثي للمحاصيل لتحسين تحملھا الحراري لم يحقق إال نجاحً ا ً
قليال .درس باحثي األكاديمية
الصينية للعلوم مؤخرً ا جين الـ  ERECTAفي نبات األرابيدوبسيس ودوره في تحمل الحرارة.
أدى فرط تعبير جين  ERECTAفي نباتات األرابيدوبسيس واألرز والطماطم إلى منحھم صفة تحمل الحرارة بغض النظر عن فقدان المياه.
كما وُ ِج َد أن نباتات األرابيدوبسيس الطافرة بجين  ERECTAكانت أيضًا شديدة الحساسية للحرارة .وفي الوقت نفسه ،تسبب كل من طفرة
خسارة الوظيفة في نديد  RECTAاألرز وانخفاض تعبير أليل  ERECTAالطماطم في خفض تحمل الحرارة لكال النوعين.
وأظھرت سالالت الطماطم واألرز المحورة بفرط تعبير جين األرابيدوبسيس " "ERECTAتحسن في تحمل حرارة في اختبارات الصوبة
واالختبارات الحقلية .عالوة على ذلك ،زادت الكتلة الحيوية في نباتات األرابيدوبسيس والطماطم واألرز المحورة بفرط تعبير جين
 .ERECTAيمكن أن تسھم ھذه النتائج في تربية المحاصيل المقاومة للحرارة بدون آثار سلبية على النمو.
لمزيد من المعلومات ،اقرأ المقالة بمجلة نيتشر بيوتكنولوجي.
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ما وراء التكنولوجيا الحيوية النباتية
جين السِ م َنة الوھمي يعمل بشكل مختلف عن المتوقع
وف ًقا لمقال ُنشِ رَ بمجلة نيو إنجالند جورنال أوف ميديسِ ن ،فقد كشف العلماء عن "مفتاح جيني" يتحكم في حرق السعرات الحرارية الزائدة أو
االحتفاظ بھا كدھون في البشر.

كان ُيع َت َقد في السابق أن جين  FTOيعمل في الدماغ لزيادة الشھية .ومع ذلك ،فقد أوضح الباحثون أن ھذا الجين غير مرتبط بالسمنة.
واكتشف العلماء أن ھناك متغير جيني مرتبط بالسمنة يؤثر على أحد اإلنترونات في جين  .FTOيعمل المتغير على مضاعفة نشاط جينات
 IRX3و ،IRX5المرتبطة بتحديد نوع الخاليا الدھنية المُن َتجَ ة.
ويذكر التقرير اآلتي "عندما منع الباحثون نشاط جينات  IRXفي الخاليا الدھنية البشرية ،أصبحت الخاليا خاليا دھنية "بيج" حارقة للطاقة.
كما عطل الباحثون جين  IRX3في الخاليا الدھنية لفئران تتمتع بوزن طبيعي ،وفقدت تلك الفئران أكثر من  %٥٠من دھون أجسامھم ،مع
أنھم أكلوا وتريضوا بنفس قدر الفئران األخرى .كما كانت الفئران محمية من زيادة الوزن على نظام غذائي عالي الدھون .أما تعطيل جين
الوطاء "تحت المھاد" ،وھو الجزء الذي يساعد في التحكم في الشھية ،فلم يكن له نفس التأثير .وتشير ھذه
 IRX3في جزء من الدماغ يسمى ِ
النتيجة إلى أن المفتاح الذي يحول الدھون البيضاء إلى بيج يعمل في األنسجة الدھنية وليس في الدماغ".
اقرأ التقرير من موقع ساينس نيوز ،والمقالة من مجلة نيو إنجالند جورنال أوف ميديسِ ن.
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إعالنات
بيزكس :التكنولوجيا الحيوية لغير العلماء
دورة بيوِ -
بيزكس :التكنولوجيا الحيوية لغير العلماء
الحدث :دورة بيوِ -
التاريخ :الفترة  ٤-٣ديسمبر٢٠١٥ ،
العنوانDuane Morris Offices, 100 High Street, Ste 2400 Boston, MA 02110-1724 :
اقرأ المزيد من المعلومات على موقع .Biotech Primer
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رسائل تذكيرية
حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولة
أصدرت ھيئة  ISAAAالمجموعة الثانية من سلسلة حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولة .تشمل ھذه المجموعة الدول الخمس
النامية المتبنية للتكنولوجيا الحيوية وھم باكستان وجنوب أفريقيا وأوروجواي وبوليفيا والفلبين .سلسلة حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية
في الدولة ھي ملخصات موجزة تسلط الضوء على تسويق المحاصيل المعدلة وراثيًا في دول محددة.
تعرض السلسلة بيانات تسويق المحاصيل المعدلة وراثيًا )المساحة المنزرعة واالعتماد( والموافقات وعمليات الزراعة والمزايا واآلفاق

المستقبلية لكل دولة بطريقة موجزة وسھلة الفھم .وتستند ھذه المحتويات على موجز  ISAAAرقم  :٤٩الوضع العالمي للمحاصيل التجارية
المعدلة وراثيًا/المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية في عام  ،٢٠١٤تأليف كاليف جيمس ،المؤسس والرئيس الفخري لھيئة .ISAAA

يمكن تنزيل حقائق واتجاھات التكنولوجيا الحيوية في الدولة من الرابط التالي
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/default.asp

