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 لشبكة  الفنية االستشارية اللجنةABNE  القاهرة في السنوي االجتماعتعقد 

 األمان الحيويو الحيوية لتكنولوجياإقرار مشروع قانون ا ليعجبت يطالب أوغندا رئيس نائب 

 

 األمريكتين

 محسنة ضد االخضرار مقاومةبوراثًيا  ةمعدل حمضيات يطورون العلماء 

 أرز  مشروعC4 األرز في أفضل ضوئيتمثيل  نحو الثالثة المرحلة يدخل 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

  الحيوية التكنولوجيا مصوريوصحفيي  يكرم الفلبينلتكنولوجيا الحيوية في لالوطني األسبوع 

 

 أوروبا

 األحمر نفلال جينوم تسلسليفكون  العلماء 

  المحاصيل جينات عديللت كريسبر تقنيةاستخدام 

 

 العلمي البحث

  جزيءSP-miR396a-5P وراثيًاالمحور التبغ  في بالفايتوفثورا نيكوتياناصابة إلالتعرض لو بيئيةالمقاومة ضد الضغوط  يمنح 

 بروتين LEA األرابيدوبسيس في اإلجهادمقاومة ضد  يمنح الصحراوي العشب من 

 المشترك لجين -قمعالNbClpC1 وNbClpC2 الورقة تكوينتغير  عبر الضوئي التمثيل على تهقدر يخفض التبغ في 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  جينCYP1B1 م  تعبير طريق عن الكلوية الخاليا سرطان انتشار يعزز  الخاليا انقسامُمَنظ ِّ

 

 تذكيرية رسائل

 وراثيًا المعدلة الكائنات في النووي الحمض تتسلسالل جديدة بيانات قاعدة 

 وراثيًا المعدلة الكائنات ثورة 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 جيانج ها مقاطعة في وراثيًا معدلةال محاصيلال نع ندوة مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية الفيتنامي يعقد 

 ستنقل الحيوية العلوم مركز معلومات  ةمنسق   العالمية المسابقة إلى أوغندا مِّ



 أفريقيا

 القاهرة في السنوي االجتماع تعقد ABNE لشبكة الفنية االستشارية اللجنة

 

 التدريب خالل منين األفريقي وراثيًا المعدلة المحاصيل يمنظم قدرات لبناء برنامج هو (ABNE) األفريقية الحيوي األمان خبرة شبكة

 االقتصاديالبرنامج " األفريقي االتحاد برنامج بقيادة علمالقائمة على ال لمعلوماتل صولووال الدراسية والجوالت االستشارية والخدمات

 في القاهرة في للبرنامج الفنية االستشارية اللجنة جتمعتا. وأوغندا فاسو بوركينا في البرنامج مكاتب من (NEPAD) "أفريقيا تنميةل الجديد

 تقييم لمراجعة أخرى أفريقيةدول  في المنظمين لتمكين خططه في والنظر البرنامج في زحرَ المُ  التقدم لتقييم 5162 يوليو 61-61الفترة 

 .الحيوية التكنولوجياالُمنتََجة ب محاصيلتكنولوجيا ال ونشر اختبار طلبات في والنظر المخاطر

 

شمل و ،الفنية االستشارية اللجنة في عضو منصب يشغل الذي شمس عين جامعةأستاذ  مدكور، مجدي. بواسطة د االجتماع فَ ضِّ ستُ اُ 

 اللجنة أعضاء وأشاد. التابع لمركز البحوث الزراعية (AGERI) البحوث الزراعية الوراثية الهندسة بحوثلمعهد  وجولة زيارة برنامجال

 الوطنيةلجان األمان الحيوية  ألعضاء مفيدةال خدماتلل هاتوفيرو هالتقدم ABNEبشبكة  وأفريقيا والهند المتحدة الواليات من االستشارية

 وخمسة ة محدودة،أولي ةحقلي تجربةإلجراء  طلبال في النظر مرحلة إلى لوصلولدول  خمسة مساعدة إلى البرنامج واودع ،والمؤسسية

 الهدفيُعَد . ةجَ نتِّ ومُ  آمنةأنها  حكمب وراثيًا معدلةال محاصيللل العام طالقلإل المخاطر وتقييم مراجعة مرحلة إلى للوصول أخرىدول 

 .يينقياألفر لمزارعينل ومفيدة وآمنة جديدةتكنولوجية  خيارات فتح هو ABNEشبكة ل النهائي

 

مجرد اختبار  نلسكان أفريقيا م مثالياالنتقال ال لضمان أفريقيا أنحاء جميع فياإلرشاد  توفير على اقادرً الشبكة أن يكون  برنامجمن شأن 

 .أفريقيا في بأكمله الزراعي للقطاع جديدة إيجابيةجلب مشاهد و الحقيقي لتسويقالحقل ل في المواد

 

 .naglaa_a@hotmail.comعلى البريد اإللكتروني  هللا عبد نجالء .ديرجى التواصل مع  المعلومات، من لمزيد
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 الحيوي واألمان الحيوية التكنولوجيا قانون مشروع إقرار بتعجيل يطالب أوغندا رئيس نائب

 

 ،5165لعام  األمان الحيويو الحيوية التكنولوجيامشروع قانون  تمريرب البرلمان أعضاء ،سيكاندي إدوارد وغندي،األ الرئيس نائبنادى 

 .أوغندا في الحديثة الحيوية لتكنولوجيال مناآل والتطوير للبحث تنظيمي إطار من شأنه توفير والذي

 

 جامعة في دَ قِّ عُ  الذي( NaBIO) الزراعيةالحيوية  للعلومالثاني  الوطنيالمؤتمر  افتتاح حفل خالل التصريحات بهذهسيكاندي أدلى السيد 

 اووفقً . المناخ زراعة ذكية أجل من وابتكارات الزراعية الحيوية العلومب النهوض شعار تحت ،5162 نوفمبر 52-52 في الفترة ماكيريري

 الزراعة تفادأ الوراثية الهندسة أنالسيد سيكاندي  أشار للزراعة، البرلمانية اللجنة رئيس ،كاسامبا ماتياس ألقاه السيدالرئيس  نائب لخطاب

والمقاومة  المرتفع العائد ذاتالمحاصيل  خالل من واألرجنتين البرازيلو فاسو بوركينا مثل دول فيبصورة كبيرة  واالقتصاد

 لبَ قِّ  من مقترحال قانونتمرير ال إلى بحاجة نحن بأمان، ولكن حد، من ذلك أيًضا بأقصى أوغندالكي تستفيد "وصرح . ضامراأل/آلفاتل

 ."كدولة نريد ال ما وترك منهالتي نبتغيها  فوائدال تنظيمحتى نتمكن من  البرلمان

 

 يوغنداأل البرلمان وأعضاء الحيوي األمانخبراء و دينيين أئمةو ومزارعين طالب بينهم من امشاركً  511 من يقرب ما المؤتمر استقطب

س مؤسسة ومسؤولين البذور ومنتجي واإلعالميين والباحثين  تنظيمشارك في . الجامعات وأساتذة الصناعي، القطاع ممثليو أوغندا، مِّ

 للبحوث الوطنية المنظمةو ؛(UBIC) يوغنداأل العلوم الحيوية معلومات مركز؛ و(SCIFODE) والتنمية للكسب العلوم مؤسسة المؤتمر

 رابطةو ؛والتكنولوجيا للعلوم الوطني أوغندا مجلسو ؛(UBBC) الحيوية والتكنولوجيا الحيوي ألمانل أوغنداواتحاد  ؛(NARO) الزراعية

 الحيوي األمان خبرة شبكةو ،(PBS) الحيوي األمان ةنظمأ برنامجو ؛(ASARECA) أفريقيا ووسط شرق في الزراعية البحوث تعزيز

 .(OFAB) الزراعية الحيوية للتكنولوجيا المفتوح والمنتدى (ABNE) األفريقية

 

 لتغير التصدي تجاه العلماء جهود عن التعبيرفي  ساعديس الذي يجري كل عاملين NaBIOمؤتمر  تجمع أنينص على  ا رسميًابيانً  إعداد تم

 ،ةمثاليبصورة  المستخدمينمع  التكنولوجيا مولدات ومزج أعمالهم لعرض للعلماء منصة وتوفير والعالمي، الوطني الصعيد على المناخ

 ،بصورة أفضل أوغندا فيتعيين  إلى أيًضاالمؤتمر  دعا. والعمل للتداولالجهات المعنية  مختلفوجهات نظر  على الحصول باإلضافة إلى

 .تمكينية بيئة تهيئةمع  ستحقهي الذي باالهتماميحظى  العلم أن لضمان واالبتكار والتكنولوجيا للعلوم وزارة تشكيل خالل من

 

في  حقال فرد لكل أن، إلى UBICمركز  ةمنسق زيويدي، باربرا. دأشارت  ،"أوغندا في يالزراع تحولللالتواصل  علوم نماذج"خالل تقديم 

 الحيوية التكنولوجيا مجال في البحثب عنيينالم العلماءأن يكون  هو نحتاجه ما ؛التكنولوجيا ضدال يمكن وقف من هم  بالتاليو رأيحرية ال

 .ةمستنير اتقرار تخاذاألجواء ال تهيئةل العامة التوعية في اانخراطً  أكثر

 
 

 اإللكتروني البريد على UBICمركز  منسق معيرجى التواصل  أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد

ubic.nacrri@gmail.com. 
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 األمريكتين

 االخضرار ضد محسنة بمقاومة وراثًيا معدلة حمضيات يطورون العلماء

 
محسنة ضد  مقاومةب وراثيًا معدلة حمضيات أشجار فلوريدا والية جامعةب باحثونال طور

 .سوداءال قرحة النبات والبقع مقاومةإمكانية  ولديهااالخضرار 
 

مركز بحوث ب النباتية الوراثة أستاذ روسير،جودي ج بقيادةبحثي  فريقاستخدم 
 من معزول جينوالغذائية بجامعة فلوريدا،  الزراعية العلوم معهدفي  الحمضيات

، الحلو البرتقال ين منصنف الباحثون استخدم. جديدة أشجار لتطوير األرابيدوبسيس
 باستخدام األمراض مسببات ضد نفسها عن تدافع نباتات، وطوروا نسيايوفال هاملين

 مقاومة تجربتهمب األشجارأظهرت . (SAR) المكتسبة الجهازية المقاومة تسمى عملية

بعد  مرضلا من خالية أشجار عدةبقيت و المرض،حدة  وانخفاض ،مرض االخضرارل

 .المريضة األشجار من كبير عدد مع حقلال في تهاعازر بعد اشهرً  21

 

وكانت نتيجة  األرابيدوبسيسالمحورة بجين  أشجار من% 52 من يقرب ما اختبارتم 

ار خضراال بكتيريالم يتم رصد  ،المحورةسالالت في ثالثة من الو ،ةلباساالخضرار فيها 
 غضون في إيجابيةالنموذجية  األشجاراالخضرار في  اختباربينما كانت نتيجة . نهائيًا
 .الدراسة مدةطوال  إيجابية وظلت أشهر، ستة
 

 .فلوريدا والية جامعةموقع  من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 األرز في أفضل ضوئي تمثيل نحو الثالثة المرحلة يدخل C4 أرز مشروع

 

 هدفب هممشروع من الثالثة المرحلةفي  ئهموشركا أكسفورد جامعة علماءيدخل 

 من كفاءة أكثر صفات إدخالمن خالل  األرز في الضوئي التمثيل عملية تحسين

 من األرز ليتحويتمثل في  للمشروع الرئيسية األهداف أحد. األخرى المحاصيل

 أن والمتوقع كفاءة كثراأل C4 الضوئيإلى مسار التمثيل  C3مسار التمثيل الضوئي 

 ،النيتروجين استخدام كفاءة تحسين عن فضاًل  ،%21 بنسبة اإلنتاجية زيدي

 .الجفافمقاومة و المياه، استخدام كفاءةومضاعفة 

 

 المكونات تحديد على C4أرز  مشروع من والثانية األولى المرحلتين ركزت

 من والتحقق C4التمثيل الضوئي  لمسار المورفولوجيةالمكونات و الحيوية الكيميائية

الوسائل الوراثية المجمعة باإلضافة إلى دراسة  يتم تحسينس المشروع، من الثالثة للمرحلة بالنسبة. األرز في المعروفة C4 انزيمات وظائف

 .األرز في مسارهذا ال هندسةلوصول إلى ل C4 مسار بإنشاء المتعلقة التنظيمية اآلليات

 

 .النبات علومل دانفورث دونالد مركزموقع  من المزيد اقرأ
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 الهادئ والمحيط آسيا

 الحيوية التكنولوجيا ومصوري صحفيي يكرم الفلبين في الحيوية لتكنولوجيال الوطني األسبوع
 

داسماريناس  مدينة 5162 نوفمبر 51-52الفترة  في دَ قِّ عُ  الذي 5162لعام  الفلبينيةفي  الحيوية لتكنولوجيال الوطني سبوعاألب احتفاالً 

 .الحيوية التكنولوجيا تعميم في ممساهماتهل الفلبينيين التصوير هواةو ابت  الكُ تمت مكافأة  ،بمقاطعة كافيتيه
 

 نوفمبر 52 في أقيم الذي الحيوية في مجال التكنولوجيا لصحافةل جوسروب خوسيه جوائز توزيع حفل هوما جاء خالل الحدث  أبرزمن 

 التكنولوجيا نشر مواضيع خالل من العلوم حدود دفع نالذي الُكت ابو الصحفيين تكريم تم. كافيتيهداسماريناس بمقاطعة  مدينةفي  5162

 تكنولوجيا فهم :ذلك في فكر" بعنوان لمقالته األول ركزالمهنريليتو تاكيو ب فاز ألخبار،بالنسبة لفئة . نقدية وجوائزتقديرية  لويحاتب الحيوية

فئة المقاالت  في المركز األول جائزة على ISAAAهيئة  منديونجالي  كليمنت حصلتو. بيزنس ميروربجريدة  ترَ شِّ نُ  والتي "Btالـ 

http://news.ufl.edu/articles/2015/11/uf-creates-trees-with-enhanced-resistance-to-greening.php
http://www.danforthcenter.org/news-media/news-releases/news-item/efforts-to-turbocharge-rice-and-reduce-world-hunger-enter-important-new-phase


صحيفة و ISAAAبمدونة هيئة  ترَ شِّ نُ  والتي "شخصية هامة جًدا في المجتمع فالحمن ال جعلذرة المحورة وراثيًا تلا"بعنوان  مقالهاالخاصة ل

 .بيزنس ميرور

 

 
 
 
 
 هواةعرض تعبيرات ومنظور لاألسبوع الوطني  من كجزء التركيزبؤرة  في الحيوية لتكنولوجياابعنوان  صور مسابقة أيًضا تدَ قِّ عُ و

 تمو ،التوالي على فيكتوريانو وإيزابيل فورت جويلو ساندينو نيكيمراكز  ثالثةبأول  فاز. الحيوية التكنولوجيا على ينالفلبيني التصوير
 مركزالتابع ل الحيوية التكنولوجيا معلومات مركزبواسطة  المسابقة تمَ ظِّ  نُ . االحتفال أسبوعطوال المتسابقين النهائيين  الصور عرض

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية الهيئةو (SEARCA BIC) الزراعية والبحوث العليا للدراسات اإلقليمي آسيا شرق جنوب

ISAAA. 



 
 .والتكنولوجيا وزارة العلوم موقع زر المعلومات، من لمزيد
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 أوروبا

 األحمر النفل جينوم تسلسل يفكون العلماء

 

 تسلسل من قراءة( IBERS) أبيريستويث جامعةب الريفيةو والبيئيةالعلوم الحيوية  معهد مع بالتعاون (TGAC) الجينوم تحليل مركزانتهى 

 .المجترات حليب في الدهنية 2 اجأومي أحماض زيادةب ةالمعروف بالبروتين الغنيةوهو أحد األعالف  األحمر،النفل  جينوم وتجميع

 

 تربيةال ممارساتمع  بسهولةيتالءم  ال أنه كما. الماشية رعي من اجيدً نتعش ي وال ثالثة أوموسمين  لمدة فقط جيد بشكل األحمرالنفل ينمو 

إلى  IBERSمعهد و TGACمركز  مشروع يهدف. داخليةالفي حالة التربية  والخصوبة لحيويةل فادحة خسارة مع ،لمحاصيلل التقليدية

 التي تدجينال عملية فهملو للرعي،تحماًل  أكثر جديدة فائقة أصناف لتربية األحمرالنفل  من طبيعية السالالت من متنوعة مجموعة استخدام

 .كمحصول األحمرالنفل تبني  إلى أدت

 

 اهامً يُعَد َمعلًما المرجعي  األحمرجينوم النفل  نشرإن "قائاًل  للدراسة، الرئيسي والمؤلف TGACبمركز  الباحث ا،جفي دي خوسيه صرح

 لبقولياتلبمساعدة الجينوميكس  تربية ساليبأل الطريق يدمن شأن هذا العمل تمهو. العلفيةالنفل  محاصيل لجينوم تسلسل أول يمثل ألنه

 ."أعمقبصورة  العلفية المحاصيل تدجين وراثة لفهم منصة وتوفير العلفية،

 

 .TGACمركز  موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

http://nbw.dost.gov.ph/?p=186
http://www.tgac.ac.uk/news/244/68/Red-clover-genome-to-help-restore-sustainable-farming/
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 المحاصيل جينات لتعديل كريسبر تقنية استخدام

 

 أو تغييرات إلجراء( CRISPR) كريسبرتقنية  ه يمكن استخدامأن المتحدة المملكةب سينسبري ومختبر إنيس جونمركز  علماء أوضح

 األجيال فيأن التعديالت تظل محفوظة و شعير،الو، البروكليشبيه ب كرنب :ن بالمملكة المتحدةمحصولي في محددة جينات في تعديالت

 أجيالبنية  عملية التعديل بحيث ال يمكن تمييز أثناء المستخدمة المحورة الجينات وإزالة عزل الممكن من أنه أيًضا الفريق ووجد. الالحقة

 .ةتقليديبطريقة  تربيتها تم التي النباتات من الالحقة النباتات

 

 فتَقَص   سهولةالمعدل على  الجين أثر الكرنب، في. مةاه زراعية صفة وهي ،بذورال سكون على يؤثر الشعير في الجيناتتعديل  أن عتقدويُ 

 الحمض تسلسلمن  1-6قواعد  فقط ويشمل ذلك صغيرة،ال تغييراتالناتجة بها بعض ال النباتاتكانت  الحالتين، كلتا في. البذرةأكياس 

 .العمل من المستهدفة الجينات منعب ةلكفي التغييراتتلك  وكانت. المستهدف الجين في، النووي

 

 تغييراتال حدثت. النووي الحمض تسلسل فيعمل قطع و معين جين الستهداف المحورة الجينات بعض إدخالعلى  عديلتال عمليةانطوت 

 األجيال من نباتات العلماء حدد البحث، خالل. النباتاتب الخاصة اإلصالح عملية باستخدام قطعال إصالح تم عندما تسلسلال في صغيرةال

 .ُمَسبِّ بَة للتعديلال المحورة الجينات على تحتوي مل هاولكنالتعديل  تضمنت التي الالحقة

 

 .نيسإ جونموقع مركز  من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 وراثيًا المحور التبغ في نيكوتيانا بالفايتوفثورا لإلصابة والتعرض البيئية الضغوط ضد مقاومة يمنح SP-miR396a-5P جزيء

 

"miR396" محيرة تزال ال للضغوط تهااستجاب آليات ، إال أنلنموا مينظت عوامل تستهدف النباتات في إيه إن آر ميكرو عائلة هي. 

 

 فصيلة استجابات فيالطماطم  من (SP-miR396a-5P) جزيء وظيفة استكشافب الصين في للتكنولوجيا داليان جامعة من فريققام 

منظمة تصاعديًا في ظروف الملوحة والجفاف  Sp-miR396a-5pكان مستويات نسخ جزيء  ،الطماطم في. للضغوطالباذنجانيات 

 .الفايتوفثورا إنفيستانسبفطر  اإلصابة بعدمنظمة تنازليًا و
 

إلصابة ل التعرضفي  زيادة رأظه هولكن دةووالبر والجفاف ةحولملل هتحملإلى تحسين  التبغ في SP-miR396a-5P تعبير فرطأدى 

 أنواع إنتاج وخفض االسموزي التنظيم حسينتإلى  SP-miR396a-5Pفرط تعبير جزيء  أن التحليل وكشف. نيكوتيانا بالفايتوفثورا

 .(ROS) التفاعلية االكسجين

 
 .ضامراألبمسببات  صابةاإلوالبيئية  الضغوطمن  كل في حاسمة اأدوارً  يلعب SP-miR396a-5Pجزيء  أن إلى النتائج تشير

 
 .بالنت سيل ريبورتسبمجلة  المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

https://www.jic.ac.uk/news/2015/11/crispr-crop-genes-no-transgenes/
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1847-0


 األرابيدوبسيس في اإلجهاد ضد مقاومة يمنح الصحراوي العشب من LEA بروتين

 

في هذا الصدد، قام . الحية الكائناتمختلف  في الملوحة وارتفاع ةدووالبر الجفافصفة تحمل  منح في تشارك* LEAثبت أن بروتينات 

 Cleistogenesوي الصحرا العشب من LEA لبروتينالمشفر  CsLEAجين  وتوصيف عزلب النتشو بجامعة الباحثين منفريق 

songorica. 

 

 والجذور األوراقكل من  في زادقد  CsLEAأن تراكم نسخ و فةاالج الجذور عينات في فقطيحدث  CsLEAتعبير جين  أن التحليل أظهر

 .اإلجهاد تحمل في LEA بروتين دور لدراسة CsLEAبجين  وراثًيامحورة  أرابيدوبسيس اتنباتإنتاج  تمو. الجفاف إجهاد خالل

 

د. الصوديوم كلوريد أو السوربيتول مع النموفي مستنبتات  البرية النباتات من أعلىبقاء  قابليةمحورة حيوية ال النباتات أظهرت  تكما ُوجِّ

 وتشير. النباتات وإماهة جفاف خالل النباتات المحورة والبرية بين البرولين وتركيزالكربون  أكسيدثاني  تََمث ل لمعدلالهامة  فروقبعض ال

 .الجفاف إجهاديتغير ب CsLEAتعبير جين  أن إلى النتائج هذه

 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Late_embryogenesis_abundant_proteinsيمكن القراءة عنها من الرابط التالي : LEAبروتينات 

 

 .بالنت أوميكسبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الورقة تغير تكوين عبر الضوئي التمثيل على قدرته يخفض التبغ في NbClpC2و NbClpC1 لجين المشترك-القمع

 

مرافقة  بروتينات ClpC2و ClpC1كون  مع النباتية، ةالخلي بالستيدات في المركزية البروتينانحالل  آلية" Clp protease"تمثل بروتينات 

التوالي دراسة  على الوطنية تشونجنام وجامعةيوينجنام  جامعة من يويونجي و عليسارافات  بقيادة اكوريأجرى باحثي . Clp proteaseلـ 

 .التبغ في ينالجين كالالمشترك ل قمعمن خالل ال الضوئي التمثيل عملية في ClpC2و ClpC1بروتين  وظائفلبحث 

 

 ضاخفانو نمووإعاقة في ال وراقالبنية مع اخضرار شديد في األالتبغ إلى اختالل  في NbClpC2و NbClpC1لجين  ركتشأدى القمع الم

بصورة  الضوئي التمثيلالمرتبطة ب الفسيولوجية الخصائصكما انخفضت . الضوئيالتمثيل  قدرةانخفاض  إلى أدى مما الثغور، أعداد

 وكشف. النماذج االختباريةنباتات ب مقارنة وراثيًاالنباتات المحورة  أوراق في ،ثاني أكسيد الكربون في الورقة تََمث ل معدل مثل، ملحوظة

 .(الميزوفيللى النسيج)المتوسط  النسيجبخاليا  كتظةمالنباتات المحورة  أوراق أن التحليل

 

 وراقبنية األ على التأثير من خالل الضوئيالتمثيل  كفاءة في محوري دورلهم  ClpC2و ClpC1بروتين كل من  أن بقوة النتائج قترحت

 .الثغور عددو

 

 .بالنت أوميكسبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Late_embryogenesis_abundant_proteins
http://www.pomics.com/zhang_8_6_2015_485_492.pdf
http://www.pomics.com/ali_8_6_2015_508_516.pdf


 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

م تعبير طريق عن الكلوية الخاليا سرطان انتشار يعزز CYP1B1 جين  الخاليا انقسام ُمنَظ ِّ

 

 أظهرت وقد. الكلوية الخاليا سرطان ذلك في بما السرطان من أنواععدة  في* تصاعديًا مظ  نَيُ  (CYP1B1) سايتوكرومالاتضح أن جين 

 .بعد جيددَرس بشكل يُ  لمالكلوية  الخاليا سرطان في دوره إال أن الورم، تطور تنظيم في ؤثري أن يمكن CYP1B1جين  أن التقارير

 

. الطبيعية الكلى أنسجةب مقارنة الكلوية الخاليا سرطانل ةيوخلال خطوطال في بكثير أعلى كان CYP1B1 بروتينتعبير  أن أوالً  الباحثون أكد

َد أيًضا أن تعبير و  .الورمومرحلة  درجةب امرتبطً  CYP1B1ُوجِّ

 

التداخلي  الريبي النووي الحمض عن طريقتم إسكات الجين  ،الكلوية الخاليا سرطان تقدم في CYP1B1جين ل البيولوجية األهمية لتحديد

"RNAi" جين  إسكاتأدى . مختلفة لتحليالت يضهوتعرCYP1B1  الكلوية الخاليا سرطان خاليا وغزو وهجرة الخاليا تكاثر انخفاضإلى. 

 

موهو  ،CDC20 تعبير زيحفت طريق عن الكلوية الخاليا سرطانتطور  CYP1B1جين  قد يحفز جين  أن النتائج نيِّ  بَ وتُ . الخاليا نقسامال ُمنَظ ِّ

CYP1B1 الكلوية الخاليا سرطان في للسرطان مضادال لعالجل محتماًل  اهدفً  كونقد ي. 

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

 http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation التالي الرابط من العمليتين كال عن القراءة يمكن

 

 .بي إم سي كانسربمجلة  الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 تذكيرية رسائل

 وراثيًا المعدلة الكائنات في النووي الحمض لتسلسالت جديدة بيانات قاعدة

 

 تحتوي جديدة بيانات قاعدةوهي  ،JRC GMO-Ampliconsقاعدة بيانات باسم  األوروبية لمفوضيةالتابع ل المشتركة البحوث مركز نشر

 جديدةال بياناتال قاعدةمن شأن . وراثيًا المعدلة الحية الكائنات في ظهري يذال "DNA" النووي لحمضل تسلسلألف  551 من أكثر على

قاعدة  وأشمل أكبر جديدةال بياناتال قاعدةحتى اآلن، تُعَد . والبيئةواألعالف  الغذاء في وراثيًا معدلةمنتجات  وجود من التحقق في ةساعدالم

 .واألعالف األغذية في وراثيًا المعدلةالمنتجات  عن للكشف جديدة طرق تطوير مفتاح كونت أن ويمكن المجال هذا في

 

 .pliconsmA-RC GMOJقاعدة البيانات موقع  زر المزيد، لمعرفة

 

 

 وراثيًا المعدلة الكائنات ثورة

 

 المعدلة لمحاصيليمكن ل كيففي  ثاقبة نظرة ونقدمالذين ي ابلجيك علماء مع وراثيًا المعدلة الكائنات ثورة كتاب نشر عن VIBمعهد  أعلن

 والمستهلك زارعوالمُ  لبيئةمتاح ل هو ما على الكتاب يركز. الزراعة تواجه التي والمستقبلية حاليةال القضايا حل في مفيدة تكون أن وراثيًا

 الحقائق علىقائمة  عامة لمحةيقدم الكتاب . (recombinant DNA) المؤتلف النووي الحمض تكنولوجيا عمل كيفية على التركيز منبداًل 

 من ،ننجاالباذ إلى البطاطا من :المختلفة المحاصيل من كبير عدد للقارئ ويقدم والمستقبلية، الحاليةالتعديل الوراثي  تطبيقات لتأثيرفارقة و

 .البابايا إلى الموز من القطن، إلى الكافور من الذرة، إلى األرز

 

 المحاصيل عن المزيد يعرف أن يريد لمنمن الحصول عليه  بد   وال اءةقرال سهلوسهل المنال  كتاب هو وراثيًا المعدلة الكائنات ثورة

أو  ،bol.comموقع  خالل من اإلنترنت عبر الكتاب طلب يمكن. الحيوية التكنولوجياتقدمها النباتات الُمنتََجة ب التي والفرص وراثيًا المعدلة

 .(ديسمبر 62 منبدًءا ) امازونموقع  خالل من أوأونالين  Lannoo Campus متجر خالل من

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Downregulation_and_upregulation
http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-015-1951-0
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/jrcgmoamplicons/
http://goo.gl/byGpAb
http://www.lannoo.be/gmo-revolution


 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 جيانج ها مقاطعة في وراثيًا المعدلة المحاصيل عن ندوة يعقد الفيتنامي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز

 

 واتحاد فيتنام لمزارعي المركزي االتحاد مع بالتعاون، (يفيتناممركز معلومات التكنولوجيا الحيوية ال)بيوتك فيتنام -مؤسسة آج تنظم

 في معدلة وراثيًاال محاصيلال حول ندوة البالد، في لذرةمناطق زراعة وإنتاج ا أكبرتتمتع ب التي راكزالم حدأ جيانج، ها ةطعاقم مزارعي

 المحافظات إدارات من امندوبً  21 من وأكثر جيانج، هااتحاد مزارعي  ةرئيس بيش، ذي شين السيدة في الحدث شارك. 5162 نوفمبر 61

 .التليفزيون والصحف المحلية وكذلك المناطق مختلف من المزارعين وممثلي المقاطعاتو

 

الُمنتََجة بالتكنولوجيا  محاصيلال عن أساسية معلومات الزراعية، الوراثة معهد مدير هام، هوي لو .دعرض بروفيسور  ،الندوةخالل 

 الندوة، في المندوبينقبل  من سئلةاألو تعليقاتال وأثيرت. التكنولوجياب المتعلقةاألخرى  والقضايا ؛محاصيلتلك ال إلى والحاجة الحيوية؛

 فهم على المزارعين يساعد مما البالد، شمال قاطعة أقصىم يف وراثًيا معدلةال محاصيلال علىندوة  أوللتأثيرها ك همتقديرمعبرين عن 

 في واألرز الصويا فولو الذرة مثل وراثيًا معدلةال محاصيلال بعضزراعة  في رغبتهم عن المشاركون أعرب كما. كاملبشكل  لتكنولوجياا

 بيوتك فيتنام-مؤسسة آجعرضت  كما. ةطعاقالم مناطق في المزارعين على وزيعهاوت تطبيقها ذلك بعد يمكن تجريبيةكنباتات  محلية منطقة

 .وراثًيا معدلةال محاصيلال عن ةموثوقمعلومات  أحدث إلى الوصول كيفية حول تعليمات قدمتو االنترنت على اموقعه

 
 .@com.gmailldlinhاإللكتروني  البريد على لينه دوك ليمع  التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 

س تنقل الحيوية العلوم معلومات مركز منسقة  العالمية المسابقة إلى أوغندا مِّ

 

س مؤسسةل مختارينال شركاءال بينمن  (UBIC) يوغنداأل العلوم الحيوية معلومات مركززاويدي، منسقة باربارا  .دكانت  التي  أوغندا مِّ

سمسابقة  لحضور، ناكيياجا زهرة ،الفائزة بالمسابقة نقلت  أن المتوقع من .ديسمبر 61 يوم الصينب سانيا في ستعقد التي 12رقم وورلد  مِّ

س مؤسسةبباربارا  .د تأشاد غداء،ال حفل خالل كلمتها في. 5162 عامل جوائزغيره من الو اللقب علىمتسابق  656 نافسي  أوغندا مِّ

س مسابقة خالل من العالم أنحاء جميعفي و أوغندا في أقرانهمفي  تؤثر أن يمكن التي أوغندا بشبا صورة لتعزيز ى لع حثتكما . أوغندا مِّ

 .النهائيةالمسابقة  فيزهرة  اآلنسة تمثيل في ثقتها عن وأعربت والزراعة العلوم مجاالت في الفتيات تشجيع في المؤسسة مشاركة زيادة

 

س موضوعداعمة و الزراعية للبحوثالرئيسية  أوغنداوهي مؤسسة  ،(NARO) الزراعية للبحوث الوطنية المنظمةباربارا  .دمثلت   مِّ

في الدور النهائي  أخرىمتسابقة  51على  تفاززهرة  اآلنسة أن إلى اإلشارة وتجدر. أوغندا شباب بين الزراعة لتشجيع جاريال أوغندا

 معهد بحوث موارد استضاف ذلك، على عالوة. "؟وراثيًا المعدلة الكائنات هي ما"التحكيم لجنة  السؤال على ثقةبو بدقةأجابت  عندما

 زراعةأساسيات  في وعملية نظرية دورات شملي أسبوع لمدة معسكرفي  5162 عامل ينالنهائي ينسابقتلما NAROالتابع لمنظمة  المحاصيل

 ؛الزراعية الحيوية التكنولوجيا مثل المحاصيل تربية في المستخدمة المتقدمة التقنياتو واألرز، كاسافاوال الذرة مثل الرئيسية لمحاصيلا

 ،أقرانهم بين ةزراعالمتسابقات ليصبحوا مؤيدين لل تمكين على الدوراتتلك  ساعدت. عرض اآلراءو صلواالت وعلوم؛ الزراعية الميكنةو

 .للشباب والدخل الغذائي واألمن العمل فرص تعزيز وبالتالي

 

mailto:ldlinh@gmail.com


 
 اإللكتروني البريد على UBICمركز  منسق مع التواصل يرجى أوغندا، في الحيوية التكنولوجيا حول المعلومات من لمزيد

ubic.nacrri@gmail.com. 
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