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 عالميًا

 عالمية ثورة يتطلب 0202 عام في العالم إطعام :مجلة األكاديمية الوطنية للعلوم 

 

 األمريكتين

  لبطاطستنظيمي لصنف االللوضع غير  دمتمال يلِ و  األأ  حديدقرار التوزارة الزراعة األمريكية تُْصِدر V11 

 يستعرضون تقنية  العلماءODM  الجينوملتعديل 

 ندأسأة الذرةصنف التنظيمية عن  القيود رفعتمد  كيةياألمر الزراعة وزارة  "MZHG0JG" وراثيًا الُمهأ

  األسمدة من امزيدً  دون المحاصيل إنتاجية لزيادةقد يحمل إمكانات محتملة  اتالببتيدأحد 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

  للجينومكس يتعاونان إلنشاء مورد وراثي لألرز ومعهد بكين بيوساينسيس أركاديامؤسسة 

 نفسه عن في الدفاع النباتات مساعدةاآلفات لمبيدات ئية قد تحل محل كيماالمواد ال 

 

 أوروبا

 العشرين القرن مدى على الضوئيالتمثيل  غيرتثاني أكسيد الكربون  زيادة 

 نظام :السويديالزراعة  مجلس CRISPR-Cas9 معدل وراثيًا"لـ  األوروبي االتحاد تعريف تحت ندرجي ال الجينات لتعديل" 

 

 العلمي البحث

 ندأسأة الذرة في األيضية التغييراتيدرسون  العلماء  phyA2بجين وراثيًا  الُمهأ

 جين  تعبير فرطMYB37 األرابيدوبسيس في البذور وإنتاجية الجفاف تحمل يحسن 

 األرز عائد ويحسنشطاء األ عدد يزيد 2 أوكسيديز ينينايتوكاسلل التنظيم التنازلي 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 لمعدم الشعور باأل سر كشفت وراثًيا المعدلة الفئران 

 مركبات SINE  بروتين  تعبيرتثبطXPO-1 البروستاتا سرطاننماذج  فيصفات مضادة للسرطان  رظهِ تُ و 

 

 إعالنات

 0202 الخلوية للمزرعة العالمي المؤتمر  



 عالميًا

 عالمية ثورة يتطلب 5121 عام في العالم إطعام: للعلوم الوطنية األكاديمية مجلة

 

 للعلوم الوطنية وقائع األكاديميةبمجلة  للرأي مقاالً  كاليفورنيا جامعة من هارت وجون ستانفورد جامعة من تشإرلي بولكتب كل من 

(PNAS )0202 عام في العالم إلطعام عالمية ثورة إلى حاجةال إلىفيها  اوراشأ. 

 

أفضل لزراعة  نظمعلى  البحوث توسيعذلك  شمليو .ءالغذانقص و يسكانتزايد اللل كحل تنفيذها يمكن التي المختلفة السياساتالُكت اب  حدد

 اقتصادي نظام إلى واالنتقال المرأة؛ وحقوق والتعليم الصحةتحسين  عوائقتقليل و التمويل زيادةو األجل؛ طويلة االستدامة معالمحاصيل 

 .المحورية القضايا على يركز جديد

 

 .PNAS بمجلة المنشور أقرا

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

ِلي التحديد قرار تُْصِدر األمريكية الزراعة وزارة  V11 البطاطس لصنف التنظيمي غير للوضع الممتد األَوَّ

 

جي آر  شركة طلب على (USDA APHIS)األمريكية  الزراعة وزارةالتابعة لوالنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئةوافقت 

ندأسأة سالبطاطلدى صنف  ."V11" صنف البطاطسلالتنظيمي  غير وضعلا حديدقرار تبمد سيمبلوت   األكريالميد خفضإمكانية وراثيًا  الُمهأ

 لِك  شأ يُ  هأن المرجح غير من "V11" سالبطاطصنف  أن APHISلهيئة  النباتية اآلفاتتقييم تشابه  أظهر .سوداءال بقعال صفاتيتمتع بخفض و

 .معتبرة اآثارً نتيجة عدم وجود  إلىوصلت و ابيئيً  اتقييمً  الهيئة أعدت كما .ظيمأن يخضع للتن ينبغي ال وبالتالي، النباتية، اآلفات خطر
 

 البيئةطبيعة  على جماعي، أو فردي بشكل ،"V11" سالبطاطلصنف آثاًرا معتبرة هناك  كونت لن "، APHISوفقًا لما جاء في وثيقة هيئة 

 أو إدراجها، المقترح واألنواع خطر،المعرضة للالمهددة باالنقراض أو  اتحاديا المدرجة األنواع على تأثير أي لهالن يكون و البشرية
 ."المقترحة أو ةحددالماألساسية  هاموائل

 

 .APHIS هيئة موقع من المعلومات من المزيد أقرا

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الجينوم لتعديل ODM تقنية يستعرضون العلماء

 

" قليل العدد النوكليوتيدب الموجهالتطفير "ة، التي تحمل اسم الجديد الجينومتم تقديم تقنية تعديل  ،بالنت بيوتكنولوجي مجلةب رأ شِ نُ  مقال في

(ODM) ،العدد ةقليل اتالنوكليوتيديمكن استخدام  ،مجلةلل اووفقً  .الهامة يةالنبات الصفاتتطوير  لدفع كخيار هاواستعرض 

(oligonucleotides )فطرياتوال بكتيريافي ال يوالكروموسومي واإلبيسومي البالزميدالحمض النووي  في مستهدفة تعديالت إلجراء 

ودقيقًا وغير  اسريعً والتي تقدم بدياًل  سيبوسشركة  من ™RTDS لتكنولوجيا العديدالوسائل  من واحدة هي ODMتقنية  .والنباتات الثديياتو

 الزراعية اإلنتاجية وزيادة النباتات في الصفات هذه تطويرتسريع ل الملحة الحاجة لتلبية ةيالزراعالصفات  لتحسين تربيةمحور وراثيًا لل

 .العالمية

 

 .المعلومات من مزيدل Cibus شركة موقع من الصحفي البيان اقرأو بيوتكنولوجي بالنت مجلة من االستعراض مقال أقرا

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.pnas.org/content/112/48/14743.full
https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/15_14001p_pdet.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12496/abstract
http://cibus.com/press_release.php?date=120715


 "MZHG0JG" وراثيًا الُمَهنَدَسة الذرة صنف عن التنظيمية القيود رفع تمد كيةياألمر الزراعة وزارة

 

التنظيمية  القيود رفععن مد  (USDA APHIS) األمريكية الزراعة وزارةالتابعة لوالنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئة أعلنت

ندأسأةالصفة  نفس استعراض تم وقد .سينجينتار بواسطة شركة و  طأ والمُ  األعشاب مبيداتالمقاوم ل MZHG0JG الذرةصنف  عن وراثيًا  الُمهأ

ندأسأة الذرة نباتاترفع القيود التنظيمية عنها في و ابقً اس  أن دأ جِ وُ  ،APHISهيئة  أجرتها التي ةيالبيئ التقييمات إلى ااستنادً  .خرىاألوراثيًا  الُمهأ

الثاني  وفي .0200 نوفمبرإلى  أكتوبر من العامة مراجعةال إطار في النتائج نشرتقد و .اخطرً  تشكل الالمقاومة لمبيدات األعشاب  الذرة

 قرارانسب وأسلم " هو المقاومة لمبيدات األعشاب لذرةل غير التنظيمي الوضع حديدقرار ت أن APHIS ت هيئةأعلن ،0200 ديسمبرمن 

 ".ةعلميالناحية المن  تنظيمي

 

 .APHIS هيئة موقع من المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األسمدة من مزيًدا دون المحاصيل إنتاجية لزيادة محتملة إمكانات يحمل قد الببتيدات أحد

 
 "مزدوج عميل"يؤدي دور  ببتيد امهرست ماساتشوستس جامعةب الجزيئية البيولوجيا علماء اكتشف

 فريقذكر  .األسمدة استخدام زيادة دون لوالمحصعوائد  لتحسينيحمل إمكانات واعدة  البرسيم في
 عملية ستخدمي البرسيم أنأنه على ما يبدو  نوبل مؤسسة من زمالئهم مع جنب إلى اجنبً الجامعة 
 التربة من اتجنيده بعدبكفاءة أكبر  عملتل "يزوبيااالر" للنيتروجين المثبتة البكتيريا لوضع متقدمة
 .النباتات جذور على خاصة عقيدات في النيتروجين لتثبيت

 

 في وجودها ينحصر NCR ببتيداتوقد ُوِجدأ أن  ،"تمايز" البكتيريا تحولعلى  قطلأ يُ  البرسيم، في

الذي  الببتيدات،تلك  أحد أن الباحثون اكتشفو .التمايز عملية في البكتيريا على وتعمل اتدأ يْ قأ العُ 

ف DNF4يحمل اسم   نعيمو نباتال داخل لنيتروجينتثبيت ا بكتيريا يدعم، NCR211 باسم أيًضا ويُعرأ

 بقاء لضمان آلية DNF4/NCR211لببتيد  مزدوجال تأثيرقد يعكس ال .خارجالحية الحرة بال البكتيريا

 .سليمة ةمايزمت حالة في يزوبيااالر
 

فإن  مهرست،بجامعة ماساتشوستس ا الجزيئية والبيولوجيا الحيوية الكيمياء أستاذ ،جوان جلدون اوفقً 

 عاماًل  هأنيُكتأشأف  قد المضيفة الخاليا داخل االبكتيري بقاء على حافظي يذال NCR211 الببتيد اكتشاف

 تطور وهو األسمدة، من المزيد استخدام دون البقول محاصيل لتحسين المستقبلية الجهود في ارئيسيً 
 .الناميةالدول  في للزراعة ماه
 

 .امهرست ماساتشوستس جامعة موقع من الصحفي البيان أقرا المعلومات، من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 لألرز وراثي مورد إلنشاء يتعاونان للجينومكس بكين ومعهد بيوساينسيس أركاديا مؤسسة
 

 تنميةو بحوثب للنهوض ألرزنشاء مكتبة موارد وراثية لإل( BGI)معهد بكين للجينوميكس  مع اتعاونً  بيوساينسيس أركاديامؤسسة  قامتأ

 األرز تربيةدفع ل الجديدةأليالت الجينات  ماليين يزيوتم تسلسلقراءة و انشاءعلى ومعهد بكين  أركادياتعمل مؤسسة س .الغذائية المحاصيل
في  ةعاليال الكثافةذو  تباينال وضم ،مؤسسة أركاديا منخمسة آالف ساللة أرز من نوع إنديكا  على التركيز مع لمي،لة المستوى العاع

 .األرز جينوم
 
 االنترنت على ةحللالمو ةجمعالم البياناتسينشر و ،لخمسة آالف ساللة بالكاملل وميةالجين النووي الحمض تتسلساليحدد معهد بكين س

 دراسة نتائج مقابل في الصينفي  الوطنيالجينات  بنك خالل من للباحثينالسالالت  وتوزيع األرز بذورمعهد بتخزين يقوم السكما  .مجانًا
لبحوث  هابرامج في ستخدامهاال التعاون عن ناشئة نتائج أية حقوقمؤسسة أركاديا  تحفظسو .عامةلل المتاحةالسالالت  على المستخدمين

 .الملوحةمقاومة و النيتروجين استخدام لكفاءة الصفات تطوير تشمل والتي األرز،وتطوير 
 

 .BGIمعهد  موقع من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/15_12401p_pdet.pdf
http://www.umass.edu/newsoffice/article/harnessing-peptide-holds-promise
http://www.genomics.cn/en/news/show_news?nid=104766


 

 نفسه عن الدفاع في النباتات لمساعدة اآلفات مبيدات محل تحل قد الكيمائية المواد

 

آفة  دصل األرزفي نباتات  يةالدفاع ليةتحفز اآل كيميائية مواد خمسة ليترز كيمستري ميديسينالبيوأورجانيك آند بمجلة  رأ شِ نُ  اجديدً  ابحثً  حدد

 .األرزالمعروفة في  النباتية "النطاط ذو الظهر األبيض"

 

 ءعدااأل أو للحشرات سامةغير و بالبيئة، ةراضغير  كيميائية مواد استخدامتفعيلها ب يمكن النفس عن لدفاعطبيعية ل آلياتب النباتاتتتمتع 

فعلت  التي المختلفة الكيميائية المواد لتحديد اخصيصً  مصممة فحص نظام الصين في جتشجيان جامعة، استخدم باحثي الدراسة في .الطبيعية

 في فعالة تكون مواد كيميائية قد خمسة وحدد ،ألكونيك-الفينوكسي حمضل مشتقمركب  02وأنتج  فريقصمم ال .النباتاتفي  دفاعال آلية

 .انفسه عن للدفاع األرز نباتاتتحفيز 

 

 ألكونيك-الفينوكسي حمض مشتقات بعض أننحن نثبت ألول مرة "، قائاًل تشجيانج جامعة وأستاذ الدراسة معدي أحد يوجن لو، .دوصرح 

 ."النطاط ذو الظهر األبيض ضد النباتات حمايةكهذه ل عوامل تصبحاإلمكانية ل لديها

 

 .ألفا جاليليومن موقع  صحفيال بيانال اقرأ ،لمعرفة المزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أوروبا

 العشرين القرن مدى على الضوئي التمثيل غيرت الكربون أكسيد ثاني زيادة

 

 أكسيد ثاني مستويات زيادة أن الزراعية للعلوم السويدية والجامعة أوميا جامعةب الباحثون اكتشف

 القرن خالل النباتات في الضوئي الغذائي التمثيل عمليةأدت إلى تغير  الجوي الغالف في الكربون

 أليض ائيكيمي بيوال تنظيموقد تتبعت ال العالم،من نوعها على مستوى  األولى الدراسةتُعأد  .العشرين

 .تاريخية عينات من النبات

 

استطاع الفريق  تاريخية، يةنبات عينات باستخدام رجعي بأثر النباتي يضاأل عمليةمتابعة  خالل من

 القرن خالل الجوي الغالف فيثاني أكسيد الكربون  مستويات زيادةمساهمة ر اقدحديد مالبحثي ت

 .الحراري لالحتباس المسبب الكربون أكسيد ثاني غاز التقاط على النباتات قدرةالعشرين في 

 .والمحاصيل البرية النباتات أنواع من كل في الضوئي الغذائي التمثيل غأيُّرتأ  أيًضا الحظواو

 

 في .اإلنسان لتغذية الحرارية والسعرات ،(C3 plants)ثالثية الكربون مختلفة  نباتات الدراسة حللت

 في اتغيرً  الباحثون الحظ ،0200و 0922عامي  بين مختلفة أوقات في نمت التي السكر بنجر عينات

 ملحوظ تأثير بدون ،موجه بواسطة ثاني أكسيد الكربون حولتكبالكامل  هريفست يمكن يضاأل تدفقات

 .النبات تربية أو الزراعية الممارسات تغيرات وأ األصناف من

 

 .أوميا جامعةموقع  من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=159007&CultureCode=en
http://www.umu.se/english/about-umu/news-events/news/newsdetailpage/increased-carbon-dioxide-has-altered-photosynthesis-of-plants-over-the-20th-century.cid260064


 "وراثيًا معدل" لـ األوروبي االتحاد تعريف تحت يندرج ال الجينات لتعديل CRISPR-Cas9 نظام: السويدي الزراعة مجلس

 

 تحدثل اتكائنلل الوراثيةالمواد  في صغيرة تغييرات إجراءب للعلماء تسمح جديدة تقنيةي ه 2كاس  كريسبر

 لمجلس اوفقً و .تربيةالو النبات علوم في استخدامهايمكن  واسعة إمكانياتتتمتع التقنية ب .بدقةو ةطبيعي صورةب

 تعريفتصنيف  تحت تندرج ال الجديدة التقنيةتلك  باستخدام تحويلها تم التي النباتاتفإن  السويدي الزراعة

 غير التابعة دولأما ال .قيود دون النباتات زراعة يمكن وبالتالي ،"وراثيًا ةمعدلالكائنات ال"لـ األوروبي  االتحاد

سري عليها قوانين ت الالمعدلة بمثل هذه الطريقة  النباتات أنأعلنت فقد  األرجنتين مثل األوروبي التحادل

 .المسألةتلك  حول اقرارً  اآلن حتى األوروبي االتحادولم يصدر  .بهم الخاصة الوراثي يلعدتال

 

 .النبات علومل وأومي مركز من التفاصيل من المزيد اقرأ

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 phyA2 بجين وراثيًا الُمَهنَدَسة الذرة في األيضية التغييرات يدرسون العلماء

 
ندأسأة لذرةالناضجة ل بذورال في األيضية التغيرات العلماء قارن ،بالنت سيل ريبورتسبمجلة  شرتنُ  دراسة في جين  تعبير فرطب وراثيًا الُمهأ

phyA2 سوداءال رشاشيةمن فطريات ال (Aspergillus niger) ندأسأة غير نظيرتها مع  التقليدية الذرةساللة أخرى من  01و وراثيًا الُمهأ

ندأسأة الذرة فيملحوظ  بشكل تتغير األيض مواد من 002من أصل  فقط 2 أن النتائج أظهرت .لمحاصيلل الجوهري التكافؤبحث ل  الُمهأ

ندأسأة غير نظيرتهاب مقارنةً  وراثيًا  التغيرات رااعتب عند أربعةصورة ملحوظة إلى ب ةتغيرالم األيضمواد  عدد وانخفض ،وراثيًا الُمهأ
غير المستهدفة  االيضوقتها لعلوم  يمكن االعتبار، في ةالطبيعي التغيرات األيضية خذأ عند فقط نهإلى أ الباحثون خلص وهكذا، .الطبيعية

ندأسأة المحاصيل على موثوقو موضوعي تركيبيجوهري  تكافؤقديم تحليل ت  .وراثًيا الُمهأ
 

 .بالنت سيل ريبورتسبمجلة  المنشور البحثي الكامل اقرأ
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 األرابيدوبسيس في البذور وإنتاجية الجفاف تحمل يحسن MYB37 جين تعبير فرط

 

تأشير  في شاركةالم اإلضافية المكونات من العديد نإال أ األبسيسيك،تأشير حمض  في شاركت الجينات من الكثيرأن  اثبات من الرغمب

وهو عامل نسخ في  ،MYB37جين  تعبير فرط أن هوا-جتسين جامعة من يو تاو جيون فريقأفاد  .ال تزال قيد االكتشافحمض األبسيسيك 

 جميع في حمض األبسيسيكل الحساسية شديدةأنماط ظاهرية  يمنح األرابيدوبسيس، نبات في (R2R3 MYB) 01الفرعة رقم مجموعة ال

 .الرئيسية حمض األبسيسيكاستجابات 

 

 التأخير وكذلك البذور وإنتاجية الناضجة النباتات نمو ويعزز للجفاف النبات تحمل يحسن MYB37أن فرط تعبير جين  لالهتمام المثير من

 أن النتائج تقترحو .واإلنتاجية ةالجاف اتالبيئمع  التكيف علىالمحصول  قدرة لتحسين الجين هذاإمكانية استخدام إلى أن  شيري مما ر،يزهتال

 إنتاج تنظيم في اإيجابيً  ادورً  يلعبكما  الجفاف،إجهاد وحمض األبسيسيك ل النبات استجابة في اهامً  اإيجابيً  ادورً  يلعب MYB37النسخ  عامل

 .البذور

 

 .بالنت موليكيوالر بيولوجيبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://www.upsc.se/about-upsc/news/4815-green-light-in-the-tunnel-swedish-board-of-agriculture-a-crispr-cas9-mutant-but-not-a-gmo.html
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1894-6#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007/s11103-015-0411-1/fulltext.html


 األرز عائد ويحسن األشطاء عدد يزيد 2 أوكسيديز للسايتوكاينين التنازلي التنظيم

 

بواسطة إنزيم  اجزئيً  النباتية الخاليا فيالسايتوكاينين  مستوى مظ  نأويُ  ،النباتوتطور  نمو على تؤثر هرمونات هيلسايتوكاينين مركبات ا

 .األرزعائد حبوب  تنظيم في CKX2يشارك  ،تلك اإلنزيمات بين من .(CKX)ديهايدروجينيز /أوكسيديز ينينايتوكاسال

 

 

 OsCKX2لمركب  ارتباط بالجاليكوزيل منطقتي تايوان في سينيكا أكاديمية من جيين سو فريق اختار ،*تنازلًيا OsCKX2تنظيم تعبير ل

 (على التوالي ′3و ′0في النهاية رتباط بالجاليكوزيل  تسلسالت منطقة االثاليم CX5-و shRNA-CX3) اصطناعية shRNAجينات  لتصميم

 .CKX2 تعبير انخفاضب وراثيًامحورة  أرزسالالت  خمسةتم تطوير  ،ُمنشأ لكل .األجروباكتيريامبوساطة  ليللتحو

 

أنتج كال  ة،حقليال التجارب فيو .البري النوعب مقارنة الشيخوخة تأخير معوحيوية  ااخضرارً  أكثر صوبةال في وراثيًا المعدلة النباتات كانت

الزيادة في عائد  كانتو .البري النوع من أثقل حبة 0222 وزنحظي بو نبات،لكل  والحبوباألشطاء  من امزيدً  وراثيًانباتي األرز المحور 

 .شطاءاأل أعداد زيادةب كبير حد إلى مرتبطةالحبوب 

 

 االنعطاف ذو النووي الريبي الحمض) shRNAاإلسكات الجيني بوساطة  خالل من OsCKX2لتعبير  حددمال تثبيطال أن النتائج هذهتثبت 

 .الحبوب ووزناألشطاء  عدد زيادة خالل من األرز في واإلنتاجية النمو تعزيز إلى يؤدي( الحاد

 
 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

 

 .رايسبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 باأللم الشعور عدم سر تكشف وراثيًا المعدلة الفئران

 

 فئران باستخدام .بالعقاقير بالفشل ريثلتأا هذا إعادة محاوالتقد بائت و باأللم، الشعوروال يستطيعون  نادرة طفرةب ولدوا األشخاصبعض 

 قناة أن 0222 عام في تبين وقد .عدم الشعور بااللم مفتاح لندن كوليدج جامعة يباحثاآلن  اكتشف الطفرة، نفس لتحمل وراثيًا معدلة

 ونيشعر الغير وظيفية  Nav1.7بقناة  ولدوا الذين واألشخاص األلم مساراتنقل اإلشارات في ل خاصة أهميةذات  Nav1.7 الصوديوم

 .باأللم

 

 الشعور على قادرين كانوا أنهم ووجد ،األفيونية للمواد مانع وهو دواء النالوكسون، Nav1.7قناة  إلى ةفتقرالم الفئران الباحثون أعطى

 مؤلفصرح و .حياتها في مرة ألول باأللم وشعرت نادرةال طفرةبها ال عاما 32 العمر من تبلغ المرأة ذلك بعد النالوكسونثم أعطوا  .باأللم

 في Nav1.7قناة  أن تأكيد اآلن لديناأصبح  لآلمال، مخيبةدوية الاأل تجارب من سنوات عشر بعد" اًل ئقا وود جون بروفيسورالدراسة 

 ."البشري أللمل الرئيسي هي المفتاح الحقيقة

 

 .لندن كوليدج جامعةموقع  من صحفيال بيانال اقرأ ،لمعرفة المزيد
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 البروستاتا سرطان نماذج في للسرطان مضادة صفات وتُظِهر XPO-1 بروتين تعبير تثبط SINE مركبات

 

ترتبط مركبات المثبط  .لالهتماممثيًرا  اعالجيً  اهدفً  يجعله مما ،نيفةالع األورام سير توق عات سوء عم XPO-1بروتين  تعبيرترتبط زيادة 

 لوكا جيوفاني بقيادة فريقفي هذا الصدد، قام  .البروتينات حمولةنقل  على قدرته تعيقو XPO-1ببروتين ( SINE)االختياري للنقل النووي 

 .البروستاتا سرطان من نماذج في SINE لمركبات جديدةال فئةال آثارفحص ب إيطاليا في الكويال جامعة من رافيناج

 

 على مختلفة SINE ركباتم ستة اختبار تم ثم .ةيوالخل خطوطالو البشرية البروستاتا سرطان أنسجة في XPO-1بروتين  تعبير فريققأي م ال

 للتجارب مرشحين SINEتم اختبار مركبين  ،مركبات الستة بين من .متميزة تقدمأنماط جينية وحاالت  ثلتم البروستاتا سرطان خاليا

 .الفئران ذكور في ينُملأق ح عنيف بروستاتا سرطانل يةوخل نماذج ثالثة في، KPT-330و KPT-251ة، وهم كلينيكياإل

 

 حفزتو التكاثر SINE مركباتوثبطت  .الطبيعية األنسجةب مقارنةً  البروستاتا سرطان فييحدث له فرط تعبير  XPO-1أن بروتين ُوِجدأ 

 KPT-251أدى التناول الفموي لمركبي   .السرطانية غير بروستاتاعلى الخاليا الظهارية لل تؤثر لم ولكن الورم، لخاليا المبرمج الخاليا موت

لُّدو السرطانية الخاليا انتشار ضاخفإلى ان للورم الحاملة تجاربال فئران في KPT-330و الموت الخلوي استحثت و الدموية األوعية تأوأ

 .المبرمج

 

 .كانسربي إم سي بمجلة  المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 إعالنات

 5102 الخلوية للمزرعة العالمي المؤتمر

 

 0202 يةوالخل زرعةملل العالمي المؤتمر :الحدث

 

 ميونيخ مدينة ،بايرسبوت ميونيخ سوفيتيل فندق :المكان

 

 0202 فبراير 01-03 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زيارة يرجى التفاصيل، من لمزيد
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