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 النامية الدول في المزارعين أسر إلى الزراعية الحيوية التكنولوجيا وصول لضمان المزيد بذل يجب :للفاو العام المدير 

 ي   اكتشاف  قديم زهري نبات ةسُم ِّ

 والزنك الحديدب غني وراثيًا ُمَهنَدس أرز تطوير 
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 تذكيرية رسائل

 "لألمراض النبات مقاومة عن "الطريق فيلم  



 عالميًا

 النامية الدول في المزارعين أسر إلى الزراعية الحيوية التكنولوجيا وصول لضمان المزيد بذل يجب :للفاو العام المدير

 

من شأنها  التي الزراعية الحيوية التكنولوجيا على النامية،الدول  في سيما الو المزارعين،حصول أسر  لضمانيجب بذل المزيد والمزيد "

العام  مديرجاء هذا على لسان ال ،"السكاني والنمو المناخ تغير مثل الكبرى التحديات مواجهة في واستدامة إنتاجية أكثر مأنشطتهجعل 

 دوربعنوان  منظمةال تستضيفهاالتي  دوليةال ندوةال افتتاح خالل، داسيلفا رازيانوج خوسيه، "الفاو"والزراعة  لألغذية المتحدة األمم نظمةلم

 .المستدامة الغذائية النظم في الزراعية الحيوية التكنولوجيا

 

 وتحقيق التغذية سوء أشكالجميع  ومحاربة الجوع على للقضاءالوسائل والنهج  من واسعة مجموعة وجود إلى الحاجةعلى  رازيانوج أكد

تمكين  يجب واالبتكار والمعرفة الحيوية التكنولوجيا أنعن  نغفل أن يمكننا ال"الندوة في  لمشاركينل العام المدير وقال .المستدامة الزراعة

 إلزالة وسيلة نجد أن علينا " وأضاف ."الصغيرة الحيازات أصحاب ذلك في بما لمزارعين،سر األ همتطبيق وقابلة مإليه الوصولتوافرهم و

 ."لمزارعينسر األ توافرها دون تحول التي الحواجز

 

 أن يمكن التي الحيوية التقنيات من واسعة مجموعة على توركز إيطاليا،ب روما في المنظمة مقر في فبراير 51-51في الفترة  الندوة عقدت

 المزارعينلتفيد أسر  واألشجار واألسماكثروة الحيوانية وال المحاصيل إنتا  ومعدالت غذائيةال صفاتتحسين الو الغلة زيادة إلى تؤدي

 والمجتمع الحكومة ممثليو العلماءفرد من  155 حواليشارك في المؤتمر الذي استمر ثالثة أيام  .تهمعيشمستوى مو الغذائية مهتنظمأو

 .ةالتعاونيالجهات و المزارعينجمعيات و األكاديمية واألوساطالخاص  والقطاع المدني

 

 .الفاو منظمة موقع على الندوة صفحة زر المعلومات، من لمزيد
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يَّة اكتشاف  قديم زهري نبات سُم ِّ

 
منها  جاءت المزهرة النباتات من عائلة وهي األستيريد، من انوعه من ياألولهي  أحفوري عينة ونجأوري والية جامعة باحثو اكتشف
 .بُنوال البتونيا زهورو والتبغ والطماطم سالبطاط

 
 جنس إلى، المنتمي الكهرماننبات  من قطعة في وجدت ،مليون سنة 05-05بنحو  عمرهاالتي يقدر  ةاألحفوري الزهور هذه ولكن

"Strychnos"، جنس سموم من اثنينهر تشا .العالم في شهرة األكثر السموم بعض إلىفضى أ يذوال Strychnos ستركنين ي وهما اإلالنبات

 .والكورار
 

َم   في مخدَ ستَ يُ  كانفقد  خرىاأل ناحيةعلى ال الكورارأما  .الفئران سمفي  القاتل العنصرغالبًا ما يكون  وكان لآلفات، كمبيد اإلستركنيناُستُخد 
 .الصيد فريسة لشل أنابيب النفخ سهام في أيًضا السم األصليونطور السكان  حيث الجنوبية، أمريكا في السامة السهام

 
 لعال  مثل الطبية للخصائص دراستها يجري يزال ، والالعالم أنحاء جميع في Strychnosجني  نباتات من نوع 055 حوالي اآلن هناك

 .المالريا لعال  أدويةك وحتى الطفيلية الدودة التهابات
 

 في الصلة ذات األخرى النباتية العائالت من العديداحتمالية تطور  إلىيشير  ،ةاألحفوري الزهور هذه اكتشافأن  الباحثون قالهذا وقد 
 .االكتشاف رانتظة في ااألحفوري همبقاياولكن ال تزال  .. االستوائية الغابات في الطباشيري العصر أواخر

 
 .ونجأوري والية جامعة موقع على الكاملة المقالة اقرأ
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http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/en/
http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/feb/ancient-flowering-plant-was-beautiful-probably-poisonous


 والزنك بالحديد غني وراثيًا ُمَهندَس أرز تطوير

 
 ندونيسياإو وكولومبيا الفلبين مؤسسات منمن العلماء من مختلف التخصصات  مجموعةنجح 

 الحديدعالية من  مستوياتب أرزفي تطوير صنف  واليابان وأستراليا األمريكية المتحدة والواليات
 .البيولوجية التقوية خالل من والزنك

 
 51 إلى صللما ي) الحديد مستويات من ملحوظ بشكل داز وراثيًا حورالم األرز أن الدراسة وجدت
الذي يمكن  مصقولال األرز من رامج كل في( رامجميكرو 51.1 إلى صللما ي) والزنك( رامجميكرو

 الحديد من فقط رامجميكرو 0 حواليعلى  المصقول األرز وبحب تحتوي .هاستيعاب البشرية لخاليال

 عبر الحديد حبوبمحتوى  في محدودال ختالفاال ومع الواحد، رامجلل الزنك من رامجميكرو 51و

 الحديد من رامجميكرو 50 إلى الوصول في التقليدية التربيةلم تنجح جهود  األرز،تجميعة جينات 

 في متوسط االحتيا  من %05 لتحقيق مصقول األرز من رامج كلل الزنك من رامجميكرو 02و

 .البشر
 

 امعً وهما  – الصويا فول من والفيريتين األرز من الجيناتنيكوتيانامين  سينسيزإنزيم  العلماء استخدم
قاموا بتربيتهم و IR64في صنف أرز  الجينات العلماء أدخل .صغرىال المغذياتغنية ب احبوبً ينتجان 

 شرق وجنوب جنوب من زراعة كثراأل األرزهي أصناف و ،الشهيرة أخرىاإلنديكا  أصناففي 
 .والزنك الحديد نقصيسود  حيث آسيا
 

 .توداي رايس مجلةب ةالمقال اقرأ ،للمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 أفريقيا

 الزراعية الحيوية التكنولوجيا بدعم يتعهدون أوغندا في المزارعين قادة

 

 أيام ثالثةالتي استمرت  عملال ورشة خالل الزراعية الحيوية التكنولوجيا دعمل اشعبيً  منتدى أوغندا مناطق جميع من ينمزارعال قادةَشك َل 

 عامة اعروضً  عملال ورشة أنشطةشملت  .0551 فبراير 1-0الفترة  في (SCIFODE) والتنمية للكسب العلوم مؤسسةوالمنظمة بواسطة 

 من ينمزارعال قادةمن  المشاركون كان .وراثيًا المعدلة للمحاصيل ةحقليال والتجارب المختبرات إلى وزيارات الحيوية التكنولوجيا على

 .(NAFFAB) الزراعية الحيوية لتكنولوجيال الوطني لمزارعينا منتدى

 

 تقديمل اأوغند مزارعي حريكوت الزراعية التحديات مواجهة في الحيوية التكنولوجيا استخدامبشأن  المزارعين توعيةعلى  المنتدىسيعمل 

 .المزارعين حقول إلى البحوث محطات من وراثيًا معدلةال محاصيلال عن لإلفرا  قانون لتمرير البرلمان أعضاء إلى التماس

 

العلوم  مركز أجراها التي العامة لتوعيةا عمل لورش نتيجةك تشكل، وقد ينمزارعمن قادة ال 05 من أكثر من NAFFABيتألف منتدى 

 والسياسيين والمزارعين العلماءبين  العمل ورشجمعت  .الماضية الثالث السنوات في SCIFODEمؤسسة و (UBIC) يوغندالحيوية األ

 .البيئيةو الزراعية التحديات تعالج أن الحيوية لتكنولوجيال يمكن كيف لمناقشة الثقافيينالقادة و الدينيينقادة وال

 

 فيسيريري  منطقة من هوو ،0551 عام في أوغندا في مزارع 15 فضلأ من كواحد ،إتيلو دومينيك السيد ،المنتخب لمنتدىا رئيسُصن َِّف 

 األوانقد آن  أنه وأكد ،مناطقهمل عودتهم عند الحيوية للتكنولوجيا سفراء يكونواأن  المنتدى أعضاءمن  طلبقد و .يةشرقال أوغندا

 .الصلة ذات سلطاتال من المتاحة الحلول واطلبيو مشاكلهملكي يعبروا عن  نيللمزارع

http://ricetoday.irri.org/genetically-engineered-rice-with-high-levels-of-iron-and-zinc-is-developed/


 

 

 اإللكتروني البريد على األوغندي الحيوية العلوم معلومات مركز منسق مع صلالتوا يرجى أوغندا، في الزراعة حول المعلومات من لمزيد

com.nacrri@gmail.ubic. 

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

mailto:ubic.nacrri@gmail.com


 األمريكتين

 الفيروسات لمهاجمة البكتيري الدفاع لخداع نباتي جين يعدلون العلماء

 
إصابة  عادةي يكافح في النباتجين  ليعدت ينيسإ روجربقيادة  إنديانا جامعة علماءاستطاع 
 غيربطريقة  ألمراضل ةمسببالالنباتات الكائنات  شفتكت .للفيروس مقاومةمنح ل بكتيرية
 عن الكشفوقتما يتم  .الخلية داخل تسببها التي األضرار استشعارمن خالل  ةمباشر

 النباتية البروتينات أن ينيسمختبر إ وجد .قوية دفاعية استجابة النبات ؤسسي ،الممراض
قد و للغاية، ةخص صَ مُ الممراضات  عن الناجم الضرر هذاالتي تستشعر ( المستشعرات)

 .ضئيل نجاحب خصوصيتهافي  لتوسعل السابقة الجهودحظيت 
 

 هافاستهدفخاخية ليتم ا بروتينات ينيسأنتج فريق إ أفضل، ستشعرم انشاء من بداًل 
 شفتكت عندما .المرضب إلصابةل ضاتاالممرتستخدمها  التي اإلنزيماتبواسطة 

 نزيماتبواسطة إ الفخاخية البروتينات هذهفي  تعدياًل قائمة ال ةستشعرمال البروتينات
 .المقاومة تنشط ض،االممر

 
 يذالالمستشعر  بروتينالتمييز لل قدرة توسيع على اقادرً  الفريق كان النهج، هذا باستخدام
 من اثنين عن للكشف Pseudomonas syringae الممرضة البكتيريا عادةً  يكشف

 التبغ،نبش  وفيروس اللفت تبرقش فيروس المختلفة، الفيروسية األمراض مسببات
 .ألمراضالنبات ل مقاومة ين بذلكوسعم
 

 إنديانا جامعة موقع من صحفيال بيانال اقرأ البحث، هذا حول المعلومات من لمزيد
 .تونجبلومين
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 النبات تطور على الضوء تسلط جديدة دراسة

 

 على الضوء البرية الطماطم من مجموعة في التطورعلى  جديدة دراسة سلطت

يَت  .النباتات في الوراثي التباين أهمية  جامعة من يباحثبواسطة  الدراسةأُجر 

 للكشف الجينوم نطاق علىقراءة التسلسل  تستخدماو إنديانا، وجامعة انجميتشي

 من انوعً  50 في الجيني االختالفوجهت  التي التطورية لياتاآل تفاصيل عن

 .حديث مشترك سلفيشاركون  البرية الطماطم

 

 للدراسة مؤلفوأول  انجميشي جامعةب الدكتوراه بعد ماباحث  ،قال جيمس بيس

 لمجموعة نتيجة هو الطماطم أنواع في هالحظناالذي  الهائلالحيوي  التنوعإن "

واسعة  يةجينوم بيانات مع هانميز أن يمكن التي الجينية الموارد من معقدة

 ."نطاقال

 

 من جينات توظيف :البيئي تغيرال مع بسرعة التكيف على الطماطم قدرة وراء رئيسية جينية استراتيجيات ثالث دعمي ياًل دل فريقال وجد

 السريع والتراكم ،تضمينيال تهجينيسمى ال الطبيعي التهجين أشكالواحد من  خالل من األنواع بين الجينات تداولو ،ةمشترك سلفيةتجميعة 

 .جديدةجينية  طفراتل

 

 .انجميشي جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الهادئ والمحيط آسيا

 الفايتوفثورا مقاومة يمنح التبغ في األرابيدوبسيس من LecRKS جينات تعبير

 
َد سابقًا أن ال األرابيدوبسيس، نبات في ِّ  يدعدُوج  فطر  مقاومة منح فيلها دور  L (LecRKs)من النوع  كتينمن إنزيمات الكاينيز المستقبلة لل 

أو  LecRK-I.9 وظيفة فاخانينجن جامعة باحثي مع جنب إلى اجنبً  الزراعية جنانجين جامعة من جوان يانفي هذا الشأن، حدد  .الفايتوفثورا

LecRK-IX.1 التبغفي  همنقل عند الفايتوفثوراضد مقاومة  األرابيدوبسيس نبات من. 

 
 هتعبير ومستويات الجين المحور نسخ عدد في التباينعن  الجزيئية التحليالت توكشف LecRK جين لكل وراثيًامحورة سالالت عدة  تا إن تم

 أكثر كانتاألرابيدوبسيس من  LecRK-IX.1 أو LecRK-I.9المحورة بتعبير  التبغ نباتات أن فحوصاتال وأظهرت .LecRK بروتين وتراكم

 .الفايتوفثورا إنفيستانسعن فطر  كابسيسي فايتوفثورالل مقاومة
 
وهذه . التبغ إلى منقله بعد الفايتوفثورا مقاومةفي  تهمظيفبو وااحتفظمن األرابيدوبسيس  LecRK-IX.1أو  LecRK-I.9 أن النتائج هذه وضحت

 .الصلة بعيدة النباتية األنواع في الفايتوفثورا مقاومةمكمل ل كمورد العمل على القدرة لديها "LecRKs"الجينات 

 
 .ريبورتس سيل بالنت مجلةب ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 األرز في النمو إعاقة دون الحرارة تحمل حسنيُ  "DPB3-1" النسخي األرابيدوبسيس منظم

 

 األرابيدوبسيس نبات من DPB3-1المنظم النسخي  أن امؤخرً  اليابان في طوكيو وجامعة المستدامة لمواردا لعلوم نريك   مركزب علماءأثبت ال

 .النمو على سلبية آثار أي دون الحراري اإلجهاديحسن تحمل  أن يمكن

 

ُ  التي الدراساتتشير  يعمالن كمنظمين  "OsDPB3-2" األرز فينديده و DPB3-1 أن إلى األرزو األرابيدوبسيسعلى  امؤخرً  جريتأ

 .النباتاتمن قدرة  عززي بدوره يذوال ،(DREB2A) الجفاف استجابة عنصرللبروتين الرابط ل ينإيجابي

 

 نمو علىتؤثر النباتات المحورة  لم كما .الحرارةفي تحمل  تحسنًا وأظهرت وراثيًا حورالم األرز في DPB3-1بفرط تعبير  فريققام ال

 العديد أن( أرراي-مايكرو)المايكروي  النسق تحليل وكشف .اإلجهادظروف والطبيعية  الظروفمن  كلفي  األرز محصولعائد  أو النبات

 الحراري، اإلجهاد ظروففي  DPB3-1األرز المحور بفرط تعبير  في اتصاعديً  هاتنظيمتم  الحرارة إجهادبواسطة  المحفزة الجينات من

ِّم  تأثير يؤكد مما  .DREB2Aبروتين  على DPB3-1الُمنَظ 

 

 المحاصيل في يحرارال اإلجهادتحمل  لزيادة غاللهاست ويمكن ،البيئي اإلجهاد ظروف في اتحديدً يعمل  DPB3-1 أن إلى النتائج هذه تشير

 .النمو على سلبية آثار دونب

 

 .بيوتكنولوجي بالنت مجلةب الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1926-2
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12535/full


 أوروبا

 الثدي حليب في الجاليفوسيت على تعثر لم الحكومة دراسة

 

ُ  التي دراسةال تؤكد  المخاطر لتقييم األلماني االتحادي المعهد من بتكليف جريتأ

(BfR )الثدي حليب في كشفها يمكن جاليفوسيتال مبيداتل بقايا يوجد ال هأن 

 لتطوير أوروبا في الشهيرة األبحاث مختبرات BfR معهد كلف .البشري

 الثدي حليب من عينة 555 الختبار عالية حساسيةب تينمستقل تينتحليلي طريقتين

 .وبافاريا السفلى سكسونيا والية من

 

 الدراسات أهمية مدى النتيجة تظهر" ،هنسل أندرياس .د ،BfR معهد رئيس قال

 اتالنقاش في داع بال المستهلكين اضطراب عدم لضمان االحترافية العلمية

 ."المبيدات ايابق بشأن العاطفية

 

 حليب من عينة 51 في تجاليفوسيال على عثر يذال 0551 عام من يونيو شهر لتقريرل استجابةً  الدراسات بإجراء BfR معهد كلف وقد هذا

 الهيئة استنتاجات في النتائج هذه تضمين أيًضا تم وقد .الثدي حليب إلى تفوسييبالجال مرتبط نقل يحدث ال هأنب رأيه المعهد أكد اآلن .الثدي

 .األوروبي المستوى على تيجاليفوسال على الموافقة تجديد لعملية العلمي األساس اآلن تشكل والتي ،"EFSA" األغذية لسالمة األوروبية

 

 .BfR معهد موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 العلمي البحث

 الجفاف تحمل يمنح السكر قصب في األرابيدوبسيس من AtBI-1 تعبير

 
من  .الجفافإجهاد  ذلك في بما المختلفة، البيئية جهاداتلإل المحاصيلتحمل  تحسين على كبير بشكل اعالميً  المحاصيل إنتا  استدامة تعتمد
 .األولويات رأس على اإلجهاد تحملصفة  تمنح التي الجينات تحديدأصبح  ،هنا
 

 قصب في( AtBI-1) األرابيدوبسيسمن  الخاليا موت قامع تعبير أن اآلن البرازيل في باولو سان جامعة من راميرو ألفيس دانييليوضح 

 قصبتحمل  زيادةهذه الصفة نتيجة  كونت أن يمكن .الطويل المدى على المائي اإلجهاد ظروف تحمل على تهقدر زيدي أن يمكن السكر
 .المياه نقص عن الناجم ندوبالزميةاإل شبكةال إجهادلحث  وراثيًا المحور السكر

 
 على المياه نقص تحمل تحسينل فعالة وسيلة يكونقد  رباعية الكربون األعشاب فياإلندوبالزمية  الشبكةإجهاد  قمع أن إلى النتائج تشير
 .الطويل المدى

 
 .بيوتكنولوجي بالنت مجلةب الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 واألرابيدوبسيس الفراولة في BOP1 بروتين وظيفة تحليل

 

وقد تم  .والخميرة الثدييات في الخلية دورةتنظيم و يالريبوسوم حيويالتوالد ال فيهاًما  ادورً  (BOP) الخاليا تكاثر تلعب بروتينات منع

 اجنبً  كارفالهو، صوفياهذا وقد قامت  .مماثلة أنشطةعلى  التبغ خاليا في وظيفةال فقدانأكد تحليلي و النباتات، في BOP1* تحديد أورثولو 

 .BOP1بروتين  نشاط دوربتوصيف  فلوريدا، جامعةباحثي  مع جنب إلى

 

 ُ كفاءة  خفضإلى  الفراولة في FvBOP1وأدى إسكات . األرابيدوبسيسو الصبغيات ةثنائي الفراولة :وراثيًاين محورين نباتينوعين  ستخدما

 النمو إلى رجوعلل BOP1بروتين  نشاطإلى  حاجةال أن إلى شيرمما ي اإلنجابية، المرحلة بعد النبات موتوتبعه  ر،يزهتال قبلالنبات 

 .راهزاإل بعد الخضري

 

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2016/08/bfr_study_confirms__no_glyphosate_detectable_in_breast_milk-196578.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12540/full


أدى انخفاض  .التالفة الخاليا انقسام بسبب حاد تنمويخلل  ليسبب اكافيً % 15 بنسبة نسخال تراكم انخفاضكان  األرابيدوبسيس، في

 في توقعالم هدور مع، وكان متوافقًا النموفي  وتشوهات" rRNA" الريبوسومي النووي الحمضمعالجة  فيحاالت خلل  إلى النسخ مستويات

َد أيًضا أن بروتين  .يالريبوسوم حيويالتوالد ال  .البذور لبقاء ضروري BOP1وُوج 

 
 :التالية الروابط من عنها القراءة يمكن سالف، جين من نابعة جينية تسلسالت: األورثولو  جينات*

http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2010/Piper/Orthologs.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homology_%28biology%29#Orthology 

 

 .ساينس بالنت مجلةب ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 األيزوفالفون مركبات مسارات تثبيط طريق عن أنثوسيانيدين-برو إلنتاج األيضية الهندسة

 

ة مفهوم تليس الحيويتحفيزه للتركيب  وراء الكامنة اآللية لكن ال تزالو أنثوسيانيدين،-منظم للتركيب الحيوي للبرو هو MtPARمركب 

 .بالكامل

 

 كيف وضحوأ المختلفة البحثية المؤسسات من الباحثين من افريقً  الصين في الزراعية جهواتشون جامعة من لي ويجبينفي هذا الصدد، قاد 

 وإعادة البقوليات، في الرئيسي الفالفونويد وفالفون،زيألل الحيويللتركيب  المباشربواسطة القمع  أنثوسيانيدين-لبروا إنتا  MtPARيحفز 

 .أنثوسيانيدين-لبروا مسار فيمؤشراته  توجيه

 

أنثوسيانيدين -البرو جيناتنظم  ثم ،وفالفونجينات التركيب الحيوي لأليز قمعاأليزوفالفونويد من خالل  إنتا  قمععلى  MtPARعمل 

ؤشراته م حول هولكن ألنثوسيانين،التركيب الحيوي ل جينات تعبير غيري لم هوف ذلك، ومع .األنثوسيانين مستويات وخفضتصاعديًا  المحددة

 .أنثوسيانيدين-لبرولالحيوي التركيب  إلى يناألنثوسيان مسار من

 

-البرو مسارات إلى واألنثوسيانين وفالفونزياألمؤشرات من مسارات  تقسيم في MtPAR وآلية لدور جديدة رؤى الدراسة هذه تقدم

 .أنثوسيانيدين-لبروا نتا حدد إلملتحفيز أنثوسيانيدين 

 

 .بيوتكنولوجي بالنت مجلةب الكاملة المقالة على االطالع كيمكن
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 المختبرات "يقلصون" كيل جامعة علماء

 

 أسرع الطبي التشخيص يجعل أن هذامن شأن  .دم قطرة في المختلفة البروتينات على التعرف هايمكن شريحة كيل جامعةب الباحثون طور

 .المستقبل في بكثير وأرخص

 

 إرسال ويتم غشاء، باستخدام الدم من يهاعل الحمراء الدم خاليا تصفية يتم ، حيثالزجاجية المجهر شريحة وشكل حجمتحمل الشريحة 

 من الدم تدفق إذا ،السطح هذا على مختلفة مضادة أجسام "بلصق" العلماء قام .الدقيقة الدموية الشعيرات طريق عنإلى مستشعر  البالزما

 .البروتينات هذه تركيز لتحديد ليد ضوء استخدام يتم ثم ،المضادة األجسام هذه معتتوافق مع  التي البروتيناتتبقى  ،الشريحة خالل

 

 احد هو الثرومبين .األمراض بعضيمكن االستدالل بها على  التي الحيوية المؤشراتما يسمى بم ستة قياس بالفعل المختبرتستطيع شريحة 

من المرجح أن يكون  ،للغاية مرتفع الدم في البروتين هذا تركيز كان إذا ،الدم جلطلت ماهوهو مركب  للقياسالقابلة  الحيوية المؤشراتأول 

 .جلطحاالت الت من للمعاناة عرضة أكثر المريض

 

 .دقة أكثر المواد كميات قياسفيه  صبحي أنفي الوقت الذي ينبغي  سنوات، خمس حواليخالل  للسوق ةجاهز المختبرقد تصبح شريحة 

 

 .لكي جامعة موقع على ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد

http://www.bio.davidson.edu/Courses/Molbio/MolStudents/spring2010/Piper/Orthologs.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Homology_%28biology%29#Orthology
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945216300024
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12524/full
http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/index.php?pmid=2016-037-chiplabor&lang=en
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 إعالنات

 المحاصيل لعلوم السابع الدولي المؤتمر

 

 (ICSC) المحاصيل لعلوم السابع الدولي المؤتمر :الحدث

 

 الصين بكين، :المكان

 

 0551 أغسطس 51-51 الفترة :التاريخ

 

 .المؤتمر موقع بزيارة قم ،وراقاأل لتقديم النهائية والمواعيد ،حدثينوالمت التسجيل، تفاصيل معرفةل
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 تذكيرية رسائل

 لألمراض النبات مقاومة عن "الطريق فيلم"

 

 كجزء .التفاح جرب ضد وخاصة المرض، ضد النبات مقاومة آليات( INRA) الزراعية للبحوث الوطني الفرنسي المعهدب الباحثون يدرس

 .قوية مقاومة لديها التي لجيناتل العلماء تحديد كيفية لشرح ،الطريق فيلم بعنوان متحركة رسوم فيلم الباحثون تجأن مشروع،ال من

 

 .INRA معهد أخبار بوابة على الفيديو شاهد

 

http://www.7icsc.com.cn/home.html
http://www.inra.fr/en/Public/Genetics/All-magazines/Plant-mechanisms-of-resistance-against-disease

