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 األخبار

 عالميًا

 الغذائي األمن أولوية تُِقر للمناخ باريس اتفاقية 

 التغذية سوء لمعالجة هامة وراثيًا معدلال المحاصيل :يصرح نوبل جائزةب فائز 

 

 أفريقيا

 وراثيًا المعدل القطن تسويق سريعت ونطلبي الغربية كينيا في المزارعون 

 ـال قطنل البيئي اإلفراج على العامة تعليقات تلقىت الحيوية مانلأل الوطنية كينيا هيئة Bt 

 زامبياب الحيوية لألمان الوطنية الهيئة إطالق 

 

 األمريكتين

 الجوز جينوم تسلسل يفكون العلماء 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 وراثيًا ةمعدلال ذغذيةاأل لوسم جديدة قوانين تضع فيتنام 

 النامية الدول مع الحيوية التكنولوجيا تسويق خبرات تشارك الصين 

 

 أوروبا

 القمح في المتغير للجينوم خريطة أول رسم 

 

 العلمي البحث

 جين خصائص تحديد PLATZ الصويا فول من اإلجهادات بواسطة الُمَحفَّز 

 بروتين JMJ704 البكتيرية اللفحة ضد لألرز الدفاعية االستجابة ينظم 

 الُمَهنَدس األيض مسار أداء يحسن سكاتلإل المثبط بروتينال تعبير 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 المتحدة الواليات في نزيماإل نتاجإل وراثًيا الُمَهنَدس الدجاج على الموافقة 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 ماالنج في الذرة بحوث محطات روزي اإلندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز  



 عالميًا

 الغذائي األمن أولوية ِقرت   للمناخ باريس يةاتفاق

 

 على األولى للمرة" وصرحت بالتالي المناخ لتغير باريس اتفاقية على الموافقةب (الفاو) والزراعة لألذغذية المتحدة األمم منظمة رحبت

 ".المناخ تغيرل يعالماتفاق  في الغذائي األمنيتم ضم  اإلطالق

 

 تغير آلثار يائالغذ نتاجاإل نظمفي  محددةال الضعفنقاط و الجوع، على والقضاء الغذائي األمن لحماية األساسية األولوية يةاالتفاقتُِقر 

 إنتاج هددت ال بطريقة...المناخ مرونة وتشجيع المناخ لتغير السلبية اآلثار مع التكيف على القدرة زيادة" ضرورة على ؤكدتو المناخ،

 ."الغذاء

 

 إلى حاجةبالكامل بال الدولي المجتمعيعترف  الغذائي، األمنمن خالل ضم " اًل ئقا سيلفا دا رازيانوج خوسيه للمنظمة العام ميناألصرح 

 ."المناخ تغير لتهديدات األمامي الخط على هم لمن ومستقبل يةرفاه على للحفاظ عاجلةال عنايةال

 

 .الفاو موقع من صحفيال بيانال اقرأ ،المزيد على لالطالع

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 التغذية سوء لمعالجة هامة وراثيًا المعدل المحاصيل :يصرح نوبل بجائزة فائز

 
من المحتمل أن تكون  وراثيًا المعدلة األذغذية أن نوبل جائزة على الحائزو الجزيئية البيولوجيامتخصص روبرتس  جون ريتشارد. قال د
 إمكانات على أيًضاأكد و .الهند في ميسور جامعةل المئويةالذكرى  محاضرات سلسلة في حديثه خاللجاء هذا  .التقليدية ذغذيةاأل اأمنً  أكثر
 .التغذية سوء معالجةفي  وراثيًا المعدلة المحاصيل بعض

 
 ةسَ ندَ هَ المُ  ألذغذيةل ةداضالم الحملة أن أضافو "وراثيًا المعدلة الكائناتب ئيةالغذا نامداداتإل عجائبال فعلن أن نايمكن"صرح أيًضا قائاًل و

 ،كذلك تليس يوه رة،يخط أنها دعيت ال ولكن تأكلها الف وراثًيا المعدلة الكائنات تأكل أن تريد ال كنت إذا" قالو ."يقبلها العقل ال" وراثيًا
 ."التقليدية ةذغذياأل من اأمنً  أكثر االرجح على يه
 

 .الناميةدول ال في أ فيتامين نقص معالجة على ساعدي أن يمكن يذال الذهبي، األرز إنتاج تأخير إزاء أمله خيبة عن أعرب كما
 

 .SmartBrief Bio موقع على المزيد اقرأ

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [
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 أفريقيا

 وراثيًا المعدل القطن تسويق تسريع يطلبون الغربية كينيا في المزارعون

 

 رفع إلى الحكومة السياسات، صانعيحالجي القطن ووالمزارعين ، والذين يتألفون من كينيا في بوسيا مقاطعةب لحاالمص أصحابدعا 

 .وراثيًا المعدل القطنبتسويق  والسماح وراثيًا المعدلة األذغذية واردات على المفروض الحظر

 

 مَ ِظ  نُ  .الزراعي التدريب مركز في تدَ قِ عُ  يتالو ،اليوم نصفالتي استمرت  الحيوية التكنولوجياب الوعي ندوة خالل عتماداال دعوة تبَ عرِ أُ 

 سوسبيتر محافظهم قيادةب .في أفريقيا الزراعية الحيوية لتكنولوجيال المفتوحكينيا  منتدى مع بالشراكة بوسيا مقاطعةبواسطة  الحدث هذا

هي مفتاح إنعاش  الوراثي ليعدتال تكنولوجياأن  الوطنية والحكومات قاطعةالم كل من لحاالمص أصحاب من ناقشت شريحة ،أوجامونج

 .نقدي كمحصول عليها تعتمدكانت  التي المجاورة األخرى والمقاطعات بوسيا مقاطعة في الصناعة هذه انهارت قدل .القطن صناعة

 

 اإلنتاج نظم طليعة في الزراعية الحيوية التكنولوجيا تكون أنينبغي  لذلكزيادة تقلص األراضي، ونحن نعاني من "قائاًل المحافظ  صرح

في  المحاصيل تحسين شأنه منوهذا  أفضل بجودة بذور إنتاجفي  ناخبراء التكنولوجيا تساعدأن  يمكن .تقدمها التي فوائدلل نظًرا الزراعي

 الحيوية التكنولوجيا يعارضبواسطة م ةرشِ نتَ المُ  خرافاتال تبديدل الحيوية التكنولوجياب التوعية ندوات بأهمية واعترف ."الصغيرة األراضي

لقطن الـ  اإليجابية واالقتصادية االجتماعية اآلثارب واأشادالذين  االجتماع، في اآلخرين المتحدثين آراء المحافظ تصريحات وأكدت .الحديثة

Bt تطوير أساسيات حول نووالمنظم العلماءوتحدث  .الناميةالدول  من موذغيره السودانو فاسو بوركيناو الهند مثل دولبعض ال في 

 .سالمتهم لضمان الحكومة هالذي وضعت السالمة تقييماستعرضوا و وراثيًا المعدلة المحاصيل

 

 متعددة زراعةال على الموافقة تجاه همتعليقاتب أيًضا المشاركون ساهم المنطقة، في Btـ ال قطن اعتماد إلى الحاجة عن التعبير جانبوب

 .مان الحيويلأل الوطنيةالهيئة  لبَ قِ  من Btـ ال قطنل مواقعال

 
 .org.mkarembu@isaaa اإللكتروني البريد على كاريمبو مارجريت .د مع التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 Bt الـ لقطن البيئي اإلفراج على العامة تعليقات تتلقى الحيوية لألمان الوطنية كينيا هيئة

 

 االفراج طلب في لنظرتجاه ا الفعل ردود تحليل في شرعحيث ت الجمهور تعليقات ارسميً  كينيافي  مان الحيويلأل الوطنية ةهيئالاستقبلت 

 قدممن ت أشهر أربعة بعد 5112 ديسمبر 11 فيُعِقَد  يذال العام المنتدىهذا وقد جاء  .كينيا في Btـ ال لقطن (مفتوحةال زراعةلل) يالبيئ

في  فعالةال الذرةمشروع ) WEMAمشروع  تحت الحشراتضد  حميةملاللذرة  مماثل بطلب (KALRO) الزراعية لبحوثكينيا ل منظمة

 .(فريقيااستخدام أل
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 والطالب، اإلعالم وسائلو األكاديمية واألوساط والمستهلكين المزارعينالجهات المعنية على رأسهم  منفرد  111 من أكثرحضر الحدث 

 .الطلب بشأن حاتيضااإل من المزيد عرض تم حيث

 

 قانون في عليه المنصوص النحو على الجمهور تعليقات التماسأسباب و بلللط الرئيسية المكوناتألمان الحيوي ا هيئة منظمي حددت

ـ ال قطن بحوث في ارئيسيً  اباحثً  يعمل كان الذيو ،KALROمنظمة  منواتورو  تشارلز .دتكلم  ،خالل الحدث .5112لعام  الحيوي األمان

Bt ـ ال التكنولوجيا فعالية على أكدت الزراعية للبحوث الوطني المركز في جريتأُ  التي األبحاث أن وأوضح ،في األعوام العشرة األخيرة

Bt ـ ال قطن أن وأضاف .ةاألفريقيالقطن  لوزة دودةمكافحة  فيBt الزمة لرش القطن  مرات 11 متوسط من بدالً فقط مرتين رش  يتطلب

 أن يمكن Btـ ال قطن"تشارلز  .د قال .Btـ ال قطن إنتاج تكاليف في كبيرتوفير  تحقيقفي كينيا  المزارعين صغارمن شأن  وبالتالي .التقليدي

 ."هكتار ألف 021 أكثر إلى هكتارألف  51المقدار الضئيل الحالي البالغ  من اكينيفي  والنسيج الغزل صناعة ينعش

 

 ،موريوكي السيد وقال .Bt ـال قطن كينياتتبنى  متى معرفة على ونحريص المزارعون كان االجتماع، حضرواممن  العديدترديًدا ألفكار 

 ."Btـ ال قطن بذور على سنحصل متىعن  الحديث أبدنو لها أساس الالتي  حججترديد ال عن نتوقف أنعلينا " ينمزارعأحد ال وهو

أدلى  "للشباب عمل فرص ضمنسي كان إذا Btـ ال قطن دعمنوس كافية معرفة اآلن لدينانجن  .لنا بالنسبةكان مفاجأة  العام االجتماع هذا"

 .الوطنية المسائل في الشعبي المستوى على اآلراء تجمعي مجموعة حزبية وه ،واناتشي ال نجوب اءعضبهذا التصريح أحد أ

 

صدور  المتوقع من وبالتالي .طلبال إقرار تاريخ من ايومً  121إلى  21من  البيئي إلطالقهيئة األمان الحيوي ل موافقة عمليةستغرق ت

 .(KEPHIS)النباتية  بالصحة المعنية ةكينيال التفتيش هيئةبواسطة  األداء تجارب تليها ،5112 فبراير فيالقرار 

 
 البريد على كينيا في الحيوي مانلأل الوطنية للهيئة التنفيذي الرئيس ،توني ويل .د مع صلواتال يرجى ،طلبال عن المزيد لمعرفة

 ke.go.ceo@biosafetykenya اإللكتروني

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 بزامبيا الحيوية لألمان الوطنية الهيئة إطالق

 

 الكائنات تنظيمفي الرئيسي كمن ذغرضها ي يتالو" الحيوية لألمان الوطنية الهيئة"مؤخًرا  ازامبي حكومة أطلقت

 بلو راديسون فندقب 5112 نوفمبر 52 في ارسميً  جري حدث اإلطالق .البالد في منتجاتها أو وراثيًا المعدلة

 اآلنتعمل  الحيوية الوطنية ألمانا هيئة إن قال الذيكينجو  مايكل .د العالي التعليم وزيربواسطة  لوساكا في

 .الحديثة الحيوية للتكنولوجيا اآلمن واالستخدام التطبيق من زامبيااستفادة  ضمانل طاقتها بكامل

 

 الجينات تعديل تقنياتجميع  مع والتعامل واستخدام تطوير أمان ضمان اآلننستطيع "كينجو قائاًل . وصرح د

األمان الحيوي  ومسائل تصاريحتتعامل مع طلبات الو تبليغلل انظامً  وضعت قد حيث أن الهيئة ومنتجاتها

 البرلمان أعضاءكينجو . دأخبر  ،5112 ديسمبر 5 فيُعِقَد  يذال البرلماني لقاءال خاللو ."الرئيسية األخرى
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ويعمل  ،الحيوية التكنولوجيا لتطوير واضح مسار على اآلن نحن" وأضاف .وراثيًا المعدلة المحاصيل بحوث على رفأن الهيئة ستش

 ."تنظيمها على القدرة اآلن ولدينا ،وراثيًا المعدلة المحاصيل وتطوير تنظيم على ينجاهد علماؤنا

 

 ألمانوسياسيةً ل اإطارً  لوضع بيد ايدً يعمالن بالفعل  والسمكية الحيوانية والثروة الزراعة وزارة مع بالتعاون وزارته أن البرلمان أبلغقد و

 ،الصحة وزارات شملتواألمان الحيوي  الحيوية التكنولوجيا بصياذغة سياسة المعنية األخرى الوزاراتأن  إلى الوزير وأشار .الحيوي

 .واإلسكان المحلي الحكم وزارة وكذلك البيئة وحماية، الطبيعية والموارد، واألراضي

 

 اإللكتروني البريد على موسوندات دوريس مع صلواتال يرجى ،ازامبيب الوطنية الحيوي األمان هيئة عن المعلومات من لمزيد

com.dorismusonda@gmail. 

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 األمريكتين

 الجوز جينوم تسلسل يفكون العلماء

 

 تجاري، جوزصنف  جينوم من قراءة تسلسل ديفيس كاليفورنيا جامعةب العلماءانتهى 
 المعلوماتمن شأن  .الجوز لمحصول مرجعي جينوم تسلسل أول وهو تشاندلر،يسمى 

 ينيالمرب ومساعدة الجوزأصناف  وتحسين تربية معدل تسريع علىالناتجة المساعدة 
 .الجفافتحمل و ض،امرواأل الحشرات مقاومة مثل المرذغوبة لصفاتا ديحدت
 

 أكبر رابع وهي التجاري، لجوزل المتحدة الوالياتإنتاج  من% 22 كاليفورنيا تنتج

 رائدصنف  ألنه تسلسلال مشروعفي  تشاندلرجوز  ستخدماُ  .للدولة الزراعية صادرات
 .كاليفورنيا والية في الجوزشجر  من
 

 Walnutعلى نحو عام على موقع  متاحة الجوز جينوم تسلسل معلومات
Genomics Implementation Group. 

 
 .ديفيس كاليفورنيا جامعة موقع من صحفيال بيانال اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 وراثيًا المعدلة األغذية لوسم جديدة قوانين تضع فيتنام
 

-TTLT- BNNPTNT/45/2015 رقمالمشترك  لتعميمل اوفقً  فيتنام، في وراثيًا المعدلة المعبأةاألذغذية سيتعين وسم  ،5112 يناير من ابتداءً 
BKHCN تحتوي التي الغذائية المنتجاتيخضع لهذا التعميم  .والتكنولوجيا العلوم ووزارة الريفية والتنمية للزراعة فيتنام وزارة عن صادرال 

 .مكوناتها مجموع من% 2 من أكثر لِك  شَ يُ  وراثيًا معدل األقل على واحد عنصر على

 

سم 11 من أقل إجماليةسم و بمساحة وراثيًا المعدلة لمنتجاتبالنسبة ل
 5

على  "وراثيًا معدلة"كتابة عبارة  أن المنتجين على يتعين ،

إذا  التاريخ، اذه بحلول .5112 يناير من ابتداء الئقة ذغيرالتي تحمل وسوًما  وراثيًا المعدلة األذغذيةبإنتاج وتداول  سمحيُ  لن .الملصقات

والحية  الطازجةالنباتات والحيوانات  .صالحيتها انتهاء تاريخ حتى هاتداولب حاسمال ستمري قد السوق، في متداولة تزال ال األذغذيةكانت تلك 
 .قانونال لهذا واخضعي الفقط  للتصدير ةجَ نتَ المُ  وتلك المعبأة، ذغير وراثًيا المعدلة واألذغذية ،وراثيًا المعدلة

 
 .القانوني فيتنام منتدى على ةالمقال اقرأ الجديدة، نينالقوا عن المزيد لمعرفة

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النامية الدول مع الحيوية التكنولوجيا تسويق خبرات تشارك الصين
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 كنداو األمريكية المتحدة الواليات وسفارات والصناعة اإلعالم ووسائل األكاديمية واألوساط الصينية الحكومة من ممثاًل  21 من أكثراجتمع 

 التكنولوجيا مخاطربشأن  خبراتال تبادل لتعزيز 5112 ديسمبر 8 في الصينب بكينفي  ويستن فندق في والبرازيل األرجنتينو أسترالياو

 .الحيوية التكنولوجيا نشر في والصناعة اإلعالم ووسائل األكاديمية واألوساط الحكومة بين التعاونو التواصل وتعزيز الحيوية

 

 لعلوما تنمية مركزب العام المدير نائب، جيمنج يي السيدأشار  ،آلجبيوتك جمهوروال الحكومةتواصل  حول ندوةخالل  االفتتاحية كلمته في

كانت تمتلك و يوراثال ليعدالت تكنولوجيا تطورالتي  العالم في الدول أوائلتُعَد من  الصين أن إلى ية،الصين الزراعة وزارةب والتكنولوجيا

 تباطؤ إلى يؤدي ارئيسيً  اسببً في طريقها لتكون  طراخبشأن الم صلواالتفإن قلة  ذلك، ومع .الماضي في انسبيً  كبيرة زراعةمناطق 

 الغذاء توفير أولوية أهميةعلى ، األمريكية السفارةب الزراعة وزير مستشار ل،وش فيليب السيدهذا وقد أكد  .الماضيين العامين في التطورات

 هذهينبغي االعتراف بو للعالم، الغذاء توفير في للغاية هاًما دوًرا الحيوية التكنولوجياقدمت  .باًل نُ  األكثر المهمةهي كذلك و العالم، لسكان

 .الجمهور لبَ قِ  من اجيدً  الحقيقة

 

 لتكنولوجيال العلومتواصل  منصة" بدأتها التي األنشطة الصينية لعلوما أكاديميةطورية بالت واألحياء الوراثة معهد من تشو تشن .دقدم 

 السفارة ةمستشار سومرفيل، آنا .دكما شارك  .وراثًيا المعدلة الكائناتالخاصة ب المعرفة نشر في اوآثاره (PSCAB)" الزراعية الحيوية

 جون السيدوعرض  .الحيوية التكنولوجيا مخاطرالتواصل بشأن  خبرات، الكندية السفارة مستشار ،جوير موراي والسيد األسترالية

 في الجمهور إلدخال المتحدة الواليات نهج( USDA APHIS)والنباتية  الحيوانية بالصحة المعنية التفتيشبهيئة  السابق منظمال ،كوردتس

 دوبونتبمؤسسة  الحيوية لتكنولوجيالوالخارجية  التنظيميةالعليا بالشؤون  ةمديرال ،جوان جودي .د وقدمت .التنظيمية القرارات اتخاذ عملية

 .الصناعة منظور من الحيوية التكنولوجياتواصل  في الصين اليف كروبمنظمة  جهود آسيا، شمال بايونير

 

وثقة  معرفة وبناء وراثيًا المعدلة الكائنات مخاطربشأن  وفعالية بكفاءةللتواصل  التعاون كيفية الحضور ناقش المفتوحة، المناقشة قسم فيو

 .الحيوية التكنولوجيا في الجمهور

 

 ومركز الحيوية التكنولوجيا لجنةو (الصين) اليف كروبمنظمة  من بدعم الحيوية، للتكنولوجيا الصينية الجمعيةبواسطة  الندوة تمَ ِظ  نُ 

 .(ISAAA) الزراعية الحيوية التكنولوجيا لتطبيقات الدولية لهيئةالتابع ل الصين الحيوية التكنولوجيا معلومات

 
 .cn.ac.las.zhangt@mail إلكتروني بريدال على التواصل يرجى المعلومات، من لمزيد
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 أوروبا

 القمح في المتغير للجينوم خريطة أول رسم

 

 .القمح في الجين نشاط تنظم التي الوراثية الجزيئية لتغيراتل الجينوم نطاق على دراسة أول اءجرإ في ليفربول جامعةب العلماء نجح

 ثْيَلَةمَ  أما .الوراثية الشفرة تغيير دون وظيفتها وتعدل "DNA" النووي بالحمض اماديً  تلتصق الكيميائية مؤشرات هي الالجينية الواسمات

 للعلماء الجديدة التكنولوجيا سمحت قدو القادمة، ألجيالل انتقالها يمكن الوراثية التغيرات جين تعبير في للتحكم آلية فهي النووي الحمض

 .معقدال القمح جينوم عبر النووي الحمض َمثْيَلَة دراسةب

 

 في عالية بدرجة ةظوحفم َمثْيََلةال أن يالبحث فريقال الحظ المستهدف، الجين تخصيبو الصوديوم كبريتات بثاني المعالجة باستخدام

 مرتبطة الَمثْيَلَة تغيرات أن أيًضا وُوِجدَ  .الفرعي لجينومل محددال َمثْيَلَةال على ياًل دل واوجد همولكن ،اتالصبغي سداسي لقمحل ثالثةال اتالجينوم

 الَمثَْيلَة استقرار أيًضا تبين وقد .الظاهري النمط على التغيرات تلك تؤثر أن المرجح من ،إثباتها عد من الرذغمبو ،الجيني التعبير تغيراتب

 .سنة مليون نصف من ألكثر المحفوظة مثيلة أنماط بعض مع القمح، جينوم في

 

 في األساسية المسائل تناول اآلن يمكننا ،الجينوم نطاق على الَمثيَلَة أنماط وصف على القدرة مع" الدراسة، دئقا هول، أنتوني بروفيسور قال

 ."األجل طويلة الَمثيََلة ووظيفة واستقرار المحاصيل تدجين في الالجينية الوراثة دور مثل القمح

 

 .ليفربول جامعة موقع من الصحفي البيان اقرأ ،تفاصيلال من لمزيد
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 العلمي البحث

َحفَّز PLATZ جين خصائص تحديد  الصويا فول من اإلجهادات بواسطة الم 

 

 هدف الشأن، هذا في .بعد النباتات في وظيفتها تحديد يتم لم التي النووي لحمضل الرابطة بروتيناتال من جديدة فئة هي PLATZ بروتينات

 فول في PLATZ جين تسلسل وقراءة وتحليل عزل إلى الجنوبية، كوريا في دونج جامعة من تشوي جين وسو سو إيه-هيون بقيادة الباحثون

 .الصويا
 

 حمض أو العالية، والملوحة الجفاف بواسطة التحديد وجه على امستحثً  الجين كان قدو الصويا، فول من GmPLATZ1 جين فريقال عزل

 نبات في هتعبير فرط خالل من الجين وظيفة فحص تمو ،النواة ستهدفي GmPLATZ1 جين أن أيًضا وُوِجدَ  .الصويا فول في بسيسيكاأل

 .وراثيًا المحور األرابيدوبسيس
 

 .ةالبري بالنباتات مقارنةً  مانيتول إليه المضاف الوسط في ملحوظ بشكل GmPLATZ1 جين تعبير بفرط المحورة النباتات في نباتاإل تأخر

 جين أن إلى النتائج وتشير .األبسيسيك حمض وجود في أيًضا تعبيرال بفرط المحورة النباتات في الطفلق تطور تعطل ،أخرى ناحية من

GmPLATZ1 النباتات في األسموزي اإلجهاد لظ في اإلنبات مثل التطورية بالعمليات مرتبط. 

 
 .أوميكس بالنت بمجلة الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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 البكتيرية اللفحة ضد ألرزل يةالدفاع ستجابةاال ينظم JMJ704 بروتين

 

 في المختلفة الحيوية العمليات تنظم اةالنو حقيقيات في هيستون اليسين ميثيل نزع إنزيمات من مجموعة وه (JmjC) البروتيني النطاق

 .اآلن حتى بالكاد تهسادر تتم البكتيرية األرز لفحة مقاومة في وخاصة الحيوية نباتال اتإجهاد في همادورأ أن إال ،النباتات

 

 حفزت قد (Xoo) لبكتيريةا للفحة المسبب الممراض إصابة أن األرز بحوثل الوطني الصين معهد من وهو يوزوان بقيادة بحثي فريق وجد

 .األرز في البكتيرية اللفحة ضد الدفاعية باالستجابة هاطارتبا إلى يشير مما ،JmjC إنزيمات من 12 نسخ

 

 نباتاتال تصبح حيث األرز في البكتيرية األرز لفحة مقاومةل إيجابي منظم هو ،JMJ704 ،البروتينات تلك أحد أن التوصيف كشفو

 .األرز لدفاع السلبي منظمال نسخ JMJ704 مركب ثبط وقد .البرية نواعاأل نع Xoo يابكتيرب صابةلإل عرضة أكثر بروتينال بهذا الطافرة

https://news.liverpool.ac.uk/2015/12/10/scientists-create-first-map-of-the-wheat-epigenome/
http://www.pomics.com/lee_8_6_2015_479_484.pdf


 اللفحة مقاومة مسارات عن المسؤولة متعددةال جيناتال في للتحكم شامل مفتاحك ستخدميُ  أن يمكن JMJ704 بروتين أن إلى النتائج تشير

 .البكتيرية

 

 .بيولوجي بالنت سي إم بي بمجلة الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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َهنَدس األيض مسار أداء يحسن لإلسكات المثبط البروتين تعبير  الم 

 

 للفيروسات المضاد دفاعال تعاون عندما اهذ تطور وقد .النبات في سكاتاإل راتسام بسبب الوقت مرورب المحور الجين تعبير يتضاءل قد

 الجين مركبات مع ذلك بعد VSPs بروتينات تمَ خدِ ستُ اُ  قدو .لمنعهم (VSPs) يفيروسال سكاتلإل مثبطة بروتينات استنباط في الفيروساتو

 .تطورية اضطرابات سببت ما عادة أنها إال تعبيره، لتعزيز المحور

 

 تم التي المختلفة VSPs بروتينات من عدد تقييمب زمالئها مع جنب إلى جنًبا أستراليا في سيدني جامعة من نعيم فاطمة قامت الصدد، هذا في

 .مشبع ذغير دهني حمض وهو ،(AA) األراكيدونيك لحمض وراثيًا حورالم مسارال مع األرابيدوبسيس نبات بذور في تعبيرها

 

 األراكيدونيك حمض جانتإ هاويمكن طبيعية كانت VSP-AA نباتات أن أجيال، ألربعةتم حفظها  مستقلة،أربعة أصناف محورة  نتائج أظهرت

(AA ) المحورة بجين حمض  النباتاتعن  %01أكثر بمقدارAA كما وجد أن بروتين الفيروس التوأمي  .وحده"V2"  أن دونيتم تعبيره 

الجين  األداء وتعزيز لحماية VSPتعبير بروتين  ه يمكن استخدامأن النتائج هذه تبين .قدم تعزيًزا قويًا للجين المحوروخلل تطوري  سببي

 .مستقرالمحور ال

 

 .بيوتكنولوجي بالنت بمجلة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

َهنَدس الدجاج على الموافقة  المتحدة الواليات في اإلنزيم إلنتاج وراثيًا الم 

 

 عقار .بيضها في (sebelipase alfa) الكانوما عقار إلنتاج وراثيًا الُمَهنَدس الدجاج على (FDA) األمريكية واألدوية األذغذية إدارة وافقت

 في لتخالم نزيماإل يستبدل أن المفترض من ،فارماسيوتيكالز أليكسيون شركة بواسطة تسويقه يتم مؤتلف بشري نزيمإ هو الكانوما

 .الخاليا في الدهنية الجزيئات ليلتح من الجسم منعت موروثة نادرة حالة من يعانون الذين األشخاص

 

 األوعية نظام) الِوعائِيَّة الُجملَةو والطحال الكبد في الدهون تجمع يسبب الذي سوسومييالال زييبالال حمض نقص لعالج الدواء هذا مَ ِم  صُ 

 كبار المرضى يصيب آخر شكل وهناك ."عيسر قاتل" عضَّ الرُ  يصيب الذي المرض أشكال أحد .(معين عضو في أو الجسم في الدموية

 .الوعائية القلبية األمراض وكذلك الكبد، تضخمو وتشمع تليف يسبب السن

 

 رث  خَ تَ ال مانع إلنتاج وراثيًا المعدلة الماعز تضم التيو المتحدة، الواليات سوق في النامية "farmaceuticals" مجموعة إلى الكانوما ينضم

 للسلمون اوخالفً  .وراثيةال وعائيةال وذمةال لعالج دواء إلنتاج وراثيًا المحورة رانباألو حليبها، في (الثرومبين مضاد) ATryn المسمى

 الكانوما إلنتاج وراثيًا المحور الدجاج فإن ا،سابقً  FDA ادارة عليه وافقت يذالو AquAdvantage شركة بواسطة المطور وراثيًا الُمَهنَدس

 .الغذائي اإلمداد في لدخولل ُمعَد ذغير

 

 .نيتشر بمجلة الصحفية قالةالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/286
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12506/full#publication-history
http://www.nature.com/news/us-government-approves-transgenic-chicken-1.18985


 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 ماالنج في الذرة بحوث محطات يزور اإلندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز

 

 مزارع إلى يومين تستغرقا زيارة في حكوميةال مؤسسةال وممثلي والمزارعين الوطنية اإلعالم وسائل من امشاركً  50 نحو شارك

 المزارعين ورابطة اإلندونيسي الحيوية التكنولوجيا معلومات مركز بين بالتعاون الحدث مَ ِظ  نُ  .إندونيسياب ماالنج في ذرةال بحوث محطاتو

 على والتعرف إندونيسيا في الذرة بذور صناعة عن عامة لمحة تقديم الى الزيارة تهدف .إندونيسيا اليف كروب مؤسسةو (NOFA) الوطنية

 .مشاكلهم حل على مساعدتهمل المشتركة الجهود استخدام يمكن بحيث المزارعين تواجه التي والقضايا المشاكل

 

 المشاركون ناقشت كما .ماالنج في كيبانجين بمنطقة حقولهم في المزارعين مع واوتفاعل ماالنج في دوبونت بحوث محطة المشاركون زار

 واعدال مستقبلال توهير السيد ناقشو .الزراعة في التكنولوجيا دور حول الوطنية، المزارعين رابطة رئيس توهير، وينارنو السيد مع

 .الزراعي القطاع لنجاح البذور وأهمية إندونيسيا في خاصةً  الذرة لزراعة

 

 .ءلغذال الوطني نتاجاإل في المحاصيل بذور صناعة مساهمة على الضوء اليف كروب مؤسسة من ليكسانا يوانا السيد ألقى ،أخرى ناحية من

 (%05) بلغ قدر بأكبر الذرة إنتاجية زادت ،5110 عام إلى 5112 عام منذ ،(BPS) اإلحصائي إندونيسيا معهد لبيانات اوفقً  أنه وذكر

 ،الحالي الوقت في .الوراثي والتحسين المحسنة الزراعة تقنياتالو اإلنتاج مرافقب اإلنتاجية زيادة تتأثر وقد .الصويا وفول األرزب مقارنةً 

 ألمانل إندونيسيا لجنة لبَ قِ  من الحيوية التكنولوجياب ُمنتََجة ذرة وتقييم تطوير اآلن يجري ذلك معو ،إندونيسيا في ةالهجين الذرة بذور مخدَ ستَ تُ 

 في مخدَ ستَ لتُ  الجودة عالية بذور جانتإ هاخالل من يمكن حيث مفيدة التكنولوجيا هذه تُعَد .القريب المستقبل في إطالقها يتم أن عوقَّ تَ يُ و ،الحيوي

 .النبات إنتاجية زيادة
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