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 عالميًا

 الجوع على للقضاء العالمي حوارال يفتتح للعلوم كورنيل تحالف

 

 في الجوععلى  القضاء بشأن اعالميً  احوارً  فتتاحال نوفمبر 71 في نيويورك مدينةب المتحدة األمم مقر في للعلوم كورنيل تحالفاجتمع 

 والصحفيين الدبلوماسيينفرًدا الحدث مع  52الجدد البالغ عددهم " العالمية القيادة زمالء"حضر خريجي برنامج التحالف  .العالم

يمثل  .الغذائي األمن لتحقيق السعي في التكنولوجية وسائلال تبني إلى دفعتهم التي الشخصيةشاركوا تجاربهم و العلوم، وحلفاء واألكاديميين

 كانواكما  .كورنيل جامعةب يالقاعد تنظيموال صلواوالت موالعل على اأسبوعً  75استمرت  مكثفة دورة للتو واأكمل قدو دول، 71 الزمالء

آند  بيل مؤسسة بواسطة مولالمو، كورنيل بجامعة النباتية األحياءصة صختسارة إيفانيجا، م. الُمعَد بواسطة د الرائد برنامجلل األولى األفواج

 .يتسج ميليندا

 

 711 منالمكون  حشدأمام الح يصربهذا التسارة . دأدلت  ،"العالم أنحاء جميع في نراهالذي  التفاوت نهاءإل العلم وسائل نستخدم أن يجب"

 ثالث أطفالهم أمام دافئال المغذي الطعام وضع فرصة أبوين على كلحصول  ضمانل عملأ أن أود"وأردفت  .الحدث في المجتمعين شخص

 ."المدرسة إلى وإرسالهم أطفالها إطعام أم كلتستطيع  وأن اليوم، في مرات

 

 الذي لدور الجمهور فهم تحسين إلىتي تهدف الالتواصل  واستراتيجيات حمالت تنفيذ االسبوع، هذا بلدانهم إلى عادوا الذين الزمالء،سيتابع 

 .الجوع على القضاء في والعلوم الحيوية التكنولوجيايمكن أن تلعبه 

 

، الجوع من يعانون ن دولتهمواطني من الماليين إن الفلبين منألبارس  ايمانويل، قال الشخصيةاألشخاص الذين شاركوا تجاربهم  بين من

 ."المزارعين ةً صاوخ قومي الناس حياة تحسينمن شأنها  الحيوية التكنولوجيا أن أعتقد ألني هنا أنا"وصرح قائاًل 

 

 النباتية الفيروساتتدمير  بسبب االقتصادية نكساتوال الجوع من" أوغندا" وطنه في المزارعينمعاناة موجويانا عن  نسيب تحدثو

 .دخوله وامنع السياسيينالنشطاء  ولكن الفيروسات، هذه لمقاومة وراثيًاُمَهنَدس  سافاصنف كا العلماءوقد طور  .األساسي سافااالك محصولل

 في المحصولليجبلوا هذا  للمزارعين امناسبً  يكن لم التشريعي المناخإال أن أيدينا  متناول فيأمامنا بالفعل و الحل أن من الرغمب"وقال 

 ."مزارعهم

 

على البريد اإللكتروني  ديفيدسون سارة .ديرجى التواصل مع  التفاصيل، من لمزيد .لعلومل كورنيل تحالف موقععلى  األصلية المقالة اقرأ

edu.snd2@cornell. 

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أفريقيا

 Bt الـ لقطن السودان اعتماد في السياسي الود مفتاح

 

 المحاصيل تسويق قبول ضمانل الرئيسي العامل يه ةالجيد السياسية اإلرادة أن السودانفي  امؤخرً المختتمة  دراسيةال جولةال مندوبي تعلم

 نوفمبر 71-8الفترة  في تدَ ق  عُ  يتالو أيام 1التي استمرت  جولةال في المشاركونهذا وقد أقر  .الكوميسا منطقة من همدبال في وراثيًا المعدلة

 على ساعد هذاو .السودانية الحكومة جانب من الجاد لتزاماال نتيجة تكان السوداني لقطنل ةالفرعي اتقطاعال أحرزته الذي التقدم أن 5172

http://allianceforscience.cornell.edu/blog/%E2%80%9C25-stories-allied-end-world-hunger%E2%80%9D-event-takes-place-un
mailto:snd2@cornell.edu


 NHACبمؤسسة  المروي القطن مناطق مزارعي المشاركون زار .هفوائد وجنيالمقاوم للحشرات  Btلقطن الـ  المزارعينتبني  ضمان

 الفرعي قطاعال من لحةاالمص أصحاب من وغيرهم والعلماء ةالحكوم مسؤولي مع محادثات واجرأو السودان، وسط في الرهد ومخططات

 .السوداني قطنلل

 

 ةلوز ديدانخطر  من الحد في كبيربشكل  ساهمقد  5175 عام منذ السودان في Btقطن الـ  اعتمادفإن  ،تهماريزالذين تمت  للمزارعين اوفقً 

 من فقط %21 حصدأ كنت ا،سابقً "، السودان وسطفي  الرهدري  مخططب القطن عار  زَ مُ  أحمد، إبراهيمويقول السيد  .األفريقيالقطن 

 ."كل اللوزات بسعادة حصدأ أناف اآلنأما . اللوز دودةاللوزات بسبب خسارة الباقي من الضرر الناجم عن 

 

مان لأل الوطني المجلس مع بالتعاون (ACTESA/ COMESA) أفريقيا وجنوب شرق في السلع تجارة تحالف قبل من دراسية جولة تمَ ظ   نُ 

 وكينيا وإثيوبيا مصر من وصحفيين وباحثين منظمينوشارك في الجولة  .تشييد الطبيعيوال والغابات البيئة وزارةو السودانالحيوي في 

 .وزيمبابوي وزامبيا وسوازيالند ومالوي

 

 
 

 .int.gbelay@comesaعلى البريد اإللكتروني  بيالي يتاتشيوج .ديرجى التواصل مع  المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 األساسية المحاصيل في البروتين محتوى لزيادة" اليتيم الجين" استخدام

 
في  البروتين محتوى زيادة هيمكن األرابيدوبسيس نبات فيفقط  جدوي جينعن  يواأ والية جامعة علماء أجراها جديدة دراسة أظهرتكشفت 

 "اليتيم الجين" الباحثين فريقطلق عليه وي األرابيدوبسيس، نباتوأوراق  بذور في البروتين محتوى الجين هذا ينظم .األساسية المحاصيل
 .آخر حي كائن أي جينوم في غير موجود ألنه
 
 ةالخلي وبيولوجياالوراثة  ةأستاذ لي، جلين. هذا وقد صرحت د .الصويا وفول الذرةو األرز في يعمل يتيمال الجين هذا أن الباحثون وضحوأ
 مصادرال من أتيي التي والبروتين .بروتينلل رئيسي كمصدر النباتات على العالم دول معظمتعتمد " قائلة أيوا والية جامعةب ةمساعدال
يُعَد نهًجا  البروتينالغنية ب النباتات على أكثر عتمدي غذائي نظام اتباعفإن  لذلك والموارد، والطاقة المياه من امزيدً إنتاجه  يتطلب حيوانيةال

 ."استدامة أكثر

mailto:gbelay@comesa.int


 
 .أيوا والية جامعة موقعمن  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.news.iastate.edu/news/2015/11/13/orphangene


 للبرمجة قابلة نباتات لتطوير وراثية دوائر يطورون التركيبية األحياء علماء

 

 نتاج يوه ،"يةجينال الدوائر"تعمل  .يفونأجهزة اآل في ودةوجالم تلك شبهت لنباتاتل دمجةم دائرة كولورادو والية جامعة علماءطور 

في  التقليدية الوراثية الهندسةأن  حين فيو .لجفافا ومقاومة والحجم اللون مثل معينة نباتية خصائصعلى التحكم في  ،التركيبية البيولوجيا

 خالل من امختلفً  انهجً البيولوجيا التركيبية النباتية  علماءيتخذ  معينة، خصائص في تتحكم التي الجينات تعديل أو إدخال على نطويت النبات

يًّا الجينات أجزاء تحليل  .توقعها يمكن وظائفللخروج ب كم  

 

أعدوا مخطًطا و .النبات وظائف في تحكمت وقتنفس ال في الوراثية الدوائر مئات ولكن اثنين، أو اواحدً  ليس يزيتم وسيلة العلماء اخترع

 اذ، لضعيف البروتوبالستومع ذلك، ف .الختبارل بروتوبالستالاستخدموا و يةئنهاال الدوائر تشكل التي الخلية أجزاء –ء جزال لبناءتفصيليًا 

إلى  والمحاكاة المكثف البيانات تحليلوفي النهاية، أدى  .ستبروتوبال بكل الخاصة الخصائص كافةفسر تحسابية  نمذجة المهندسون استخدم

 .مفردبروتوبالست  خصائص عزلوصولهم ل

 

 .كولورادو والية جامعة موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 عشبي نبات جينوم تسلسل يفكون العلماء

 

 على النمو قدرتهب فوعرالم العشبي Oropetium thomaeumلنبات  تقريبًا كاملالجينوم ال من فكه تم االنتهاء أن نيتشرذكرت مجلة 

َيت عملية قراءة ال .المياه توفر عند الشديد الجفاف بعدمجدًدا   ةمنح وبرنامج النبات لعلوم دانفورث دونالد مركز باحثيبواسطة  تسلسلأُجر 

 ".العالم في لالهتمام إثارة األكثر الجينوم"الذي يحمل اسم  ساينسيسويب باسيفيكشركة 

 

 اوثيقً  اارتباطً  ويرتبط والهند، أفريقيا في الصخرية النتوءات على وينمو بت، اجمي 542على جينوم حجمه  يعشبنبات الاليجتوي 

الجديدة  الجفاف تحمل آليات فهم على الباحثين الجينومسيساعد تسلسل  .الحيوية الطاقةمحاصيل و واألعالف رئيسيةال الغذائية لمحاصيلبا

 .على نحو مثمرو كفاءةب الزراعية األراضي الستخدام

 

 
 

 .النبات علومل رثدانفو دونالد مركز موقع من المزيداعرف 
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http://source.colostate.edu/programmable-plants-synthetic-biologists-pave-way-for-making-genetic-circuits/
http://www.danforthcenter.org/news-media/news-releases/news-item/scientists-publish-unique-discoveries-in-plant-and-animal-genomic-investigations-with-single-molecule-real-time-sequencing-through-collaboration-with-pacbio


 الهادئ والمحيط آسيا

 الحديثة الحيوية التكنولوجيا وتطبيقات مبادئ على يتعرفون الفلبين طالب
 

 في الحديثة الحيوية التكنولوجيا تطبيقات، على آخر والمعلمين أمورهم أولياء وكذلك والثانوية، االبتدائية المدارس طالبمن  لكتعرف 
 والبحوث العليا للدراسات اإلقليمي آسيا شرق جنوب مركزالتابع ل التكنولوجيامركز معلومات  منظمه ينميتعل حدثين خالل والطب الزراعة

 الحيوية التكنولوجيافهم "نُظ  َم الحدث األول بعنوان  .في الفلبيني العام هذا الحيوية لتكنولوجياالوطني ل لألسبوع (SEARCA BIC)الزراعية 
 لوس جامعةب النبات تربية ومعهد( NAST) والتكنولوجيا للعلوم الوطنية األكاديمية همينظوشارك في ت "واالبتدائية الثانوية المدارس لطالب

 النووي، لحمضل *اميجوريأو" DNA" النووي لحمضل بسيطدريبات على االستخالص التتضمن الحدث و ،(UPLB-IPB) الفلبين بانوس

 .وراثيًا المعدلة لكائناتل ةيالبيئو ئيةالغذا سالمةالو الوراثية الهندسة مبادئل المحليين الحيوية التكنولوجياوباحثي  علماء عروض عن فضال
 التكنولوجيافهم " كتاب من نسخة أحدثعلى  العلوم معلميبينما حصل  المذكورة، المواضيع حول الطالبكما أجريت مسابقة اختبارية بين 

 .NASTة أكاديميمن  مندوزا ماي إيفلين .د لبَ ق   من "الحيوية

 
 

 ةنظمأ وبرنامج (DOH-FDA)التابعة لوزارة الصحة واألدوية  األغذية إدارةبالتعاون بين  الحيوية لتكنولوجيال الصحية الرعاية منتدىونُظ  َم 

 الحيوية التكنولوجيا وضعو وفوائد تطبيقات لمناقشة الجمهورعامة و والمستهلكينالمنتدى بين أولياء األمور  جمعو ،(PBS) الحيوي األمان

 المسبب لسرطانل الجينية واالختبارات واللقاحات، ،وراثيًا المعدلة لكائناتل يةائالغذ سالمةال وخاصةً  البشرية الصحية الرعاية في الحديثة
 .عائالتهمو السرطان لمرضى الوراثية المشورة تقديم عن فضاًل  البشر، فيطفرات لل
 

داسماريناس  مدينةفي  5172 نوفمبر 54وقد ُعق دوا بتاريخ  الحديثة؛ الحيوية لتكنولوجيال الجمهورإدراك  تعزيز إلى الحدثين كاليهدف 

 .بمقاطعة كافيتيه
 
 التالي الرابط من عنه القراءة يمكن االجسام، طي على يعتمد تصميم فن: أوريجامي*

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A 

 
 معلومات مركز موقع زر الفلبين، في تواصلال وجهود الحديثة الحيوية التكنولوجيا بحوثآخر تطورات  حول المعلومات من لمزيد

 .SEARCA لمركز التابع الحيوية التكنولوجيا
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/online/www.bic.searca.org
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/online/www.bic.searca.org


 بالفلبين الوطني األسبوع في الحيوية التكنولوجيا مجال في التواصل دور على الضوء تسليط

 

 ،داسماريناس بمقاطعة كافيتيه مدينةفي  5172 نوفمبر 58-51 الفترة في 5172لعام  الحيوية للتكنولوجيا الوطني األسبوعب الفلبين تحتفل

 والتكنولوجيا العلوم وزارةالحدث هذا  رعاية يتولىو .الوطنية التنمية في الشعبي الشريك :الحيوية التكنولوجيا موضوع، على التركيز مع

(DOST). 

 

 التنفيذي المديرالقائم بأعمال  ،إيبورا رينالدو .د اقرأه ملهمة رسالة ،والتكنولوجيا العلوم وزارة أمين مونتيجو، ماريو .المهندسأوصل 

ال يزال  الحيوية التكنولوجيافإن الجدل حول  مونتيجو، سيدلل اووفقً  .المائيةو الطبيعية والموارد لزراعةاتنمية بحوث ول الفلبين لمجلس

 إن أيًضا وقال .الجمهور إشراك خالل من باستمرار واآلثار القضايا حول التواصل قنواتفتح  إلى حاجة هناك وبالتالي، البالد، فيمستمًرا 

وقائية  تدابير على الحفاظ مع الحيوية التكنولوجيا مجال في والتنمية االبتكار تعزز سياسات إلى التوصلتتعهد ب والتكنولوجيا العلوم وزارة

 .والخصوصية العامة للصحة

 

معرفيًا  انشاطً  الزراعة ه يجب أن تكونأنعلى  امؤكدً  الرئيسية الكلمة والتكنولوجيا، للعلوم الوطنية األكاديمية رئيس ،بادولينا وليام .د ألقى

 على يؤثر القرار هذا تأخيرإن و الحكومة، على يعتمد الحيوية التكنولوجيا منتجات اعتماد قرار إن وقال .العالمية التنافسية لتحقيق امكثفً 

 .البلد في والمعاناة الفقر في التسببباإلضافة إلى  والتطوير، االبتكار

 

 أنصدق ن كنا إذا المناقشات؟ هذه فينشركهم  الذين الفقراء الفالحين هؤالء حياة في نصنعه الذي الفرق ما" اًل ئبادولينا قا .دصرح 

دعونا  نية، بحسن معا؟ العمل يمكننا ال لما المال، رأس استثمارات عمقزيد وت التنمية أعمال جدول إلى قيمة تضيف أن يمكن التكنولوجيا

 وهناك .التقليدية ناأفكارولقيمنا  اتحديً  يشكل مما تعمق،قد  الوراثة لعلم فهمنا أنب اتمامً  العلم معمدروسة  عامة ومناقشة سببنحصل على 

المفتقرين  المزارعين جديدةال لتكنولوجياتل الفعال التنفيذ لضمان والتطوير البحث مجال في العاملة القطاعات جميع بين قوية لشراكة حاجة

 ".للموارد

 

 ،موضوع عن التكنولوجيا الحيوية 21 :امنشوراته أحدث ISAAAالزراعية  الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئةأيًضا  أطلقتوقد 

 .دولةالبروفايل  :الفلبين فيالمحورة وراثيًا  الذرة ؟،الحيوية التكنولوجيا لماذا :وآراء أصوات

 

 منتدى اهذ وشمل .مختلفةال حكوميةال منظماتالو وكاالتال استضافتها التي األنشطة من العديد من تألفو أسبوع لمدة االحتفالاستمر 

 مؤتمرو الحيوية، التكنولوجيا صحافة جوائزو الحيوية، التكنولوجياوورشة كتابة عن  الحيوية، التكنولوجيا محاصيلندوة عن و، الصحة

 .من بين أنشطة أخرى للتصوير مسابقةو المهني، والتوجيه المعلمين،

 

ي   فيهو ذكر  كما ومنتجاتها، الحديثة الحيوية للتكنولوجيا والمسؤول اآلمن االستخدام لتعزيز وطنية الحكومة لسياسة اوفقً  الحدثأُجر 

 .s. 2007 ,1414 رقم الرئاسي اإلعالن

 

http://www.isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/50/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_crop_profiles/biotech_corn_in_the_philippines/download/Philippine_Biotech_Corn_Adoption_2015.pdf


 
 

 .وزارة العلوم والتكنولوجيا موقع زر ،عن األسبوع الوطني للتكنولوجيا الحيوية المعلومات من لمزيد
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http://dost.gov.ph/


 أوروبا

 النباتات في النشا إنتاج" إيقاف" مفتاح اكتشاف

 

 كربوهيدراتال يه النشا .ةالنباتي النشا إنتاج "إيقاف"مفتاح  دانون فيهاىأ بروفيسور بقيادة للعلوم وايزمان معهد من يبحث فريقاكتشف 

 .والذرة سوالبطاط األرز مثل األساسية المحاصيل في كبيرة بكميات جدتوو اإلنسان غذاء في اشيوعً  األكثر

 

 مع .الليلفي  الضوئيالتمثيل  خمدي عندما ويتوقف الضوئي، التمثيللعملية  الصباح ضوءمباشرة بمجرد  النشافي عمل  النباتاتتبدأ 

 اتبروتينفقد إحدى في  ضوءال انخفاضبب سيت .لياًل  غالقاإل إلى دىالتي تؤ البيوكيميائية األحداث سلسلة الفريقاكتشف  األرابيدوبسيس،

 إنتاج إنزيم إلى "راحةاست خذ"رسالة  نقليحث النبات بسرعة على  وبالتالي مؤكسدة، وتصبح لكتروناتلإل "ACTH4" صغيرةال ريشالتأ

 .النشا

 

 دواسة على الضغط خالل من النشا إنتاج يوجه نباتال وكأن اليوم، مدار على منخفض مستوىب ةطَ نش   تزال ال اآللية أن أيًضا الفريقالحظ 

 وراثيًا النباتات العلماءحور  عندما .الوقت نفس فيمع وضعه تحت المراقبة  اإلنتاجفيعمل على تشغيل  :وقتنفس ال في والفرامل وقودال

فقط % 81عند حوالي  تقفبصفة عامة  اإلنتاج كفاءةيشير إلى أن  وهذا .%51 من يقرب ماب النشا إنتاج، ارتفع "فراملال" على للقضاء

 .وقتطوال ال الفرامل دواسةبسبب تشغيل 

 

 .للعلوم وايزمان معهدصفحة من  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 العلمي البحث

 الخوخ في األنثوسيانين تراكم في PpMYB10.1 جين دور

 

َي أن وقد  .نثوسيانيناألمركب  إلى ذلك ويرجع الخوخ، فيأحد أهم الصفات  حمراأل الفاكهة تلونيُعد   هم؛ MYB10من جينات  ثالثةُرو 

PpMYB10.1، PpMYB10.2، PpMYB10.3، الباحثون درس .الخوخثمار  في ألنثوسيانينل الحيويالتخليق و حمراأل لتلونا نونظمي 

 MYB10جينات  مساهمة، اليابان في (NARO) الزراعية للبحوث الوطنية لمنظمةالتابع ل، معهد علوم أشجار الفاكهةمن  توان آنه فام بقيادة

 .ذو القشرة البيضاء وخوخ أكاتسوكي ذو القشرة البيضاء موتشيزوكيخوخ  ، هم؛الياباني الخوخ من صنفين في األنثوسيانين لتراكم
 

 المرسال النووي الحمض مستويات ارتفاعب ارتبطً كان مو ةمتأخرال النضج مراحل في صنف أكاتسوكي في فقط األنثوسيانين تراكم لوحظ

(mRNA ) األنثوسيانين تراكمآلخر خطوة للجين تؤدي إلى UDP-glucose:flavonoid-3-O-glucosyltransferase (UFGT).  كما

 PpMYB10.3و PpMYB10.2جين  تعبير مستويات كانت نفسه، الوقت وفي .PpMYB10.1جين  تعبير مستوى مع أيًضا هذا ارتبط

 .الثمارطوال نمو  الصنفين كالقشرة  في منخفضة
 

زهور تبغ محور و األنثوسيانين تراكم زيادةأفضى إلى  مما ،في التبغ UFGT تعبير ةاديزإلى  التبغفي  PpMYB10.1أدى إدخال جين 

 لونباألنماط الظاهرية ل مرتبطةواسمات وراثية  نبطستوت األنثوسيانين لتراكم الجزيئية اآلليات توضيح في تسهم النتائج تلك .أكثر احمراًرا
 .شرةقال
 

 .بيولوجيبي إم سي بالنت بمجلة  المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://wis-wander.weizmann.ac.il/plants-keep-one-foot-on-the-brakes#.VlPWONIrJQL
http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/280


 األرز في OsCPK4 جين تعبير بفرط اللفحة مرض مقاومة تعزيز

 

الصيغة  وظيفة كوكا ماريابوندو و ميريافي هذا الشأن، وصفت كل  .األرزإنتاج  على ؤثري يذال اخطرً ي المرض األشد ه األرز لفحة

 .الفطريةاللفحة  عدوىضد  األرزمناعة  تنظيم في، األرزفي  الكالسيوم على ةعتمدعائلة البروتين كاينيز الم من ،OsCPK4جين ل ةاإلسوي

 

 تراكميعمل الو .الفطريات اختراق منع طريق عنضد اللفحة  امقاومته تعزيزعلى  األرز نباتات في OsCPK4جين  تعبير فرطعمل 

ي   االكسجين أنواع إنتاج ذلكويشمل  يدة،ازالمتو السريعةالدفاعية  لالستجابةمستعدة  األرز نباتاتعلى جعل  OsCPK4 لبروتينالب ْنيَو 

 .يةالدفاع الجيناتتعبير والكالُّوز  ترسبو (ROS) التفاعلية

 

ي  محتوىال زيادة إلى أيًضا OsCPK4جين  تعبير فرط أدى أن  دون األوراق فييكوزيل الجبال ساليسيليك الُمْرتَب طال حمض لهرمونالب ْنيَو 

فإن  والجفاف، ةحوالملتحمل ضد  األرز أيًضا منحي OsCPK4جين  تعبير فرط وحيث أنه من المعروف أن .األرز عائديأتي على حساب 

 .التأشير الحيوية والبيئية مساراتل إيجابي نظميعمل كم OsCPK4جين  إلى أن تشير النتائج

 

 .األرز فيالبيئية و الحيويةتحمل اإلجهادات  لتحسين محتماًل  اهدفً يمثل  OsCPK4جين  أن إلى النتائج هذه تشيرو

 

 .بالنت بيوتكنولوجيبمجلة  المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 تحديًدا السرطان خاليا لقتل وراثيًا الطحالب يهندسون العلماء

 

، وراثيًا الطحالببهندسة  ئهموشركا سترالياأ جنوب جامعة علماء، قام السليمة الخاليا على التأثير دون السرطانية الخاليا على القضاء بهدف

 .نيتشر كوميونيكيشنز مجلةب همبحث نتائج ترَ ش  ونُ 

 

 المضاد جسميرتبط ال ثم .مأصدافه سطح على ةداضلألجسام الم الرابط بروتينال إلنتاجطحلب الدياتوم  على وزمالؤه فولكر نيكو لماالع عمل

 – وراثيًاالدياتوم  طحالب هندسة خالل من"وأوضح فولكر قائاًل  .المستهدفة الخالياعقار إلى ال وصيللت السرطانية الخاليا في جزيئاتبال

رابط لألجسام  بروتين انتاج على قادرون أصبحنا ،النانوية السيليكامن  هيكلضوئية التمثيل ذات  الخلية وحيدة صغيرة وهي طحالب

 ."طبيعيةال لألنسجة سامة للسرطان المضادة يوالكيما العالج أدويةوغالبًا ما تكون . أصدافهم سطح علىالمضادة 

 

 مواقع إلى الماء في لذوبانضعيفة ا للسرطان المضادة ألدويةل وصيلت كأنظمة تعمل قدالبيوسيليكا فروستيولز  أن إلى الدراسة تشير

 .األورام

 

 .IBTimesموقع و ونيكيشنزينيتشر كومبمجلة  المزيد اقرأ
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12500/full
http://www.nature.com/ncomms/2015/151110/ncomms9791/full/ncomms9791.html
http://www.ibtimes.co.uk/algae-genetically-engineered-kill-90-cancer-cells-without-harming-healthy-ones-1528038


 المالريا لمنع وراثيًا البعوض يهندسون كاليفورنيا جامعة علماء

 

 أسراب في المالريا منع جيناتالسريع ل دخالاإل على قادرة البعوض من ساللةإنتاج من  وجديي وسان رفينإ كاليفورنيا جامعة علماء تمكن

 إلى أدى مما ،(Anopheles stephensi)األنوفيلة  لبعوض الجنسي خطال في DNA عنصر الباحثينأدرج  .ذريته خالل من البعوض

 في لمالريارئيسي ل ناقل هو A. stephensiبعوض  .ذرية الناتجةال من( %92..) مذهلةنسبة  على المالريا نتقالال نعامال الجينمرور 

 .آسيا

 

َرت بواسطة  الجين نسختي في طفرات لتوليد طريقة المجموعتين استخدمت  العام، هذا من سابق وقت في انتزج وفالنتينو بيير إيثانُطو  

 "كاسيت" إلنشاء يدليل RNAو (DNAقطع الـ  هيمكن يذوال) Cas9 انزيم مع للمالريا المضادة الجينات جانتزربط  .البعوض في دمجوهاو

 المضادة "المضادة األجسام" جينات دخالإلالجنسي  خطال DNA على للغاية محددة نقطة استهدف البعوض جنين في حقنه عند وراثي

 .للمالريا

 

 بروتين الكاسيت في الباحثون أدرج المطلوب، DNAالـ  موقع إلى وصل قد المالريا ةنعامال المضادة األجسام ملاحال عنصرال أن من للتأكد

وهو ما قال عنه  ،%(2...تحديًدا )من الذرية الناتجة % 711أظهرت الصفة تقريبًا نسبة  .العينين فيفلوري  أحمرلون  ذريةأعطى ال

 .الموروثة الصفات غيري أن يمكن التي النظام لهذا مذهلة نتيجةأنه  جيمس

 

 .رفينإ كاليفورنيا جامعةموقع على  صحفيال بيانال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الُمَهنَدس غير كنظيره لألكل آمن وراثيًا الُمَهنَدس السلمون: االمريكية واألدوية االغذية ادارة

 

المطور  "سلمون أكوادفانتيتج"على صنف ( FDA) األمريكية يةدوواأل يةغذاأل إدارة وافقت شاملة، ومراجعة سليم علمي أساساستناًدا إلى 

 غيرنظيره  من أسرع بشكل السوق حجم إلى نموي وراثيًاُمَهنَدس  أطلسي سلمون سمكوهو صنف  تكنولوجيز،بواسطة شركة أكواباونتي 

 .عرزامالتربية  ُمَهنَدس وراثيًاال

 

 خالفات توجد ال وأنه الُمَهنَدس غيرمن أغذية السلمون  تهاكنظيرة ُمغَذيو لألكل ةآمن وراثًيا الُمَهنَدس السلمونأغذية  أن FDA قررت هيئة

 .المزارعتربية  األطلسي السلمون بسمك مقارنةأكوادفانتيتج لصنف  ائيالغذالتحليل  في صلة ذاتة بيولوجي

 

 من المقدمة والمعلومات البياناتجميع  تمقيو تحلل، أن الهيئة FDAبهيئة  البيطري لطبا مركز ةمدير دنهام، برناديت تقال ،هابيان في

 ءغذاأن ال ذلكويشمل  عليها، للموافقة التنظيمية المتطلباتمتوافقة مع  هاأن توقرر ،أكوادفانتيتج سلمون سمك بخصوصشركة أكواباونتي 

 ."لألكل آمن السمكالمشتق من 

 

 
 

 .(FDA)موقع إدارة األغذية واألدوية من  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

http://news.uci.edu/research/university-of-california-scientists-create-malaria-blocking-mosquitoes/
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm472487.htm


 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 إعالنات

 المستقلين البذور هنيينم لجمعية السنوي المؤتمر

 

 (IPSA) ينالمستقل بذورال هنيينم لجمعيةالسابع والعشرون  السنوي المؤتمر :الحدث

 

 5172 يناير 71-77الفترة  :التاريخ

 

 المتحدة الواليات ميسوري، والية :المكان

 

 .للمؤتمر اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ،تفاصيلال من لمزيد
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 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 التكنولوجيا الحيوية لحضور ندوة األمان الحيوي في ماليزيااجتماع شبكة معلومات 

 

 الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئة عقدتمان الحيوي، األ لوائح ومراجعة وتنفيذ وضع في دولال مساعدةعلى  تهاقدرل اتعزيزً 

 في الحرة بروكسل وجامعة نتج   وجامعة (PRRI) والتنظيم ثحللب العامة مبادرةال مع بالتعاون يةتدريب ندوة (ISAAA) الزراعية

 .5172 نوفمبر 78-71الفترة  في ماليزياب كوااللمبور

 

 

 لياتواآل العام؛ الوعيووالمشاركة  المخاطر؛ تقييمإدارة و من ابدءً  والتنظيمية العلمية الموضوعات من مجموعةفي تناول  الندوةتعمقت 

 .والتقييم مراجعةالو ؛الكشفوالتنفيذ و ؛ والرصدواألعالف األغذية سالمة ؛تركيبية وتعديل الجينال األحياء مثلالناشئة  لتقنياتل تنظيميةال

 

 باكستانو الفلبينو ندونيسياوإ ماليزياكل من  من ISAAAالتابعة لهيئة  الحيوية التكنولوجياممثلي شبكة معلومات  العمل ورشة حضر

 .وسنغافورة فاسو وبوركينا وأوغندا فيتنام في ISAAAهيئة  شركاءتشمل ل الدعوةمتدت ا كما .وكينيا مصرو

 

 متحدثون شمل الحدثو .األمريكية الزراعة وزارة من وبدعم (MABIC) الماليزي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزبواسطة  الحدث مَ ظ   نُ 

 .ISAAAهيئة و MABIC ومركز األميركية الزراعة وزارةو نتج   جامعة من

http://www.independentseeds.com/ipsa-affairs/27th-annual-conference/


 

 .my.org.maha@bicيرجى التواصل مع ماهاليتشومي أروجانان على البريد اإللكتروني  المعلومات، من لمزيد

 

mailto:maha@bic.org.my

