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 األخبار

 عالميًا

 الوسطى أمريكا فاصوليايفك شفرة جينوم  دوليعلماء  فريق 

 

 األمريكتين

 سالبطاط في كالسيوملل جزيئييكتشفون مؤشر  الباحثون 

 االقتصاداتو البيئة علىتحدث ضرًرا س وراثيًا المعدلة الكائنات على القضاءأن  تكشف جديدة دراسة 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 المستخدمة غير ذكرياتال نسىت النباتاتتوضح أن  دراسة 

 ـ المزارعي باذنجان  من ونعلميت الفلبين مزارعي قادةBt بنجالديش في 

  السوداني الفول جينوم تسلسلاكتمال قراءة 

 

 أوروبا

 فضلاأل الضوئيذات التمثيل  النباتاتنتقاء ال طريقة يطور مركز بحوث وجامعة فاخانينجن 

 

 العلمي البحث

 تعبير فرط PslTIR1 ثمرةالفترة صالحية  خصائص يغير الطماطم في 

  لغمدضد لفحة ا مقاومة هيمنح األرز فيالطافر  الثومتعبير جين 

 ضد العفن الرمادي النبات مقاومة يعزز التبغ في الطماطم نمالبروسيستيمين  تعبير 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 هاتهددالتي  لفيروساتل "جنائيةصور "تحصل على  البكتيريا 

 

 إعالنات

 يضاألالخامس لعلوم  الدولي والمعرض المؤتمر 

 آسيا :الثالثالنباتي  يكسالجينوم مؤتمر 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الحيوية تكنولوجياالمعنية بتواصل الجهات لل ااجتماعً  يعقدمعلومات العلوم الحيوية األوغندي  مركز  



 عالميًا

 الوسطى أمريكا فاصوليا جينوم شفرة يفك دولي علماء فريق

 

شائعة الفاصوليا ال جينومفك شفرة  من (CYTED) برنامج، في إطار وإسبانيا المكسيكو البرازيلو األرجنتين من العلماء من فريقانتهى 

 .(Phaseolus vulgaris) الوسطى أمريكاب

 

 أنشأ .التجاري ة للغرضعوزرالم ألصنافقريبة بشدة ل الجيني، هاتسلسلقراءة ل الوسطى أمريكا ة منمحددساللة فاصوليا  فريقال اختار

قد و الجينوم، في جين 16403 مجموعه ماتم تحديد  .قاعدي زوج مليون 026 وتجميع تسلسلقوية انتهت بفك  تكنولوجية منصة فريقال

 .اليوم معروفأنتج نبات الفاصوليا بشكله ال يذال التطورخالل  يويةح اأحداثً  واوحدد واحظال كمام، تعبيره أنماط أيًضا العلماء حلل

 

 جينوم تسلسلقطعًا سيسهم " برشلونة، في الجينوم تنظيم مركزب كسوالجينوم الحيوية المعلوماتية برنامج منسق ،جويجو رودريك قال

 األمراض مقاومة في ةشاركالم الجينات تحديدفي  الوسطى، أمريكاوصنف  اسابقً  هتسلسلذي تم قراءة ال األنديزصنف  من كلمن  يالاصوالف

 ."من بين أشياء أخرى البذور جودةو التناسلية الخاليا وتشكيل النيتروجين وتثبيتة حووالمل الجفافتحمل و

 

 الجينات لتحديدأنسابها  وبعضالفاصوليا  أصنافدستة أخرى على األقل من  جينوم تسلسلعلى فك  المشروع من الثانية المرحلةستنطوي 

 .تدجينبال المتعلقة

 

 .الجينوم تنظيم مركزموقع من  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 األمريكتين

 البطاطس في للكالسيوم جزيئي مؤشر يكتشفون الباحثون

 
 مرتبط الدرنات كالسيوم وأن بطاطسال في الكالسيومنقص  نتيجة هي جوفاءال أو داكنةال بقعذات ال بطاطسال أن ةمبكرال البحوثتوضح 
 عرضة أكثرالبطاطس  هذهمن ناحية أخرى تكون و ،الكالسيومفي تلك البطاطس المصابة بنقص  نوالمستهلكال يرغب  .تهاجودب وراثيًا
 .للتعفن

 
 ماديسون ويسكونسن جامعةب الباحثونقد درس و .اطبيعيً  الكالسيوم من منخفضة مستوياتعلى  المزروعة بطاطسال أصنافتحتوي أشهر 

 ،الكالسيوم عاليةجديدة  أصناف تربيةبغرض  البرية بطاطسال( USDA-ARS) وهيئة البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة األمريكية

 .الموجود في الصنف المعتاد الكالسيوم أضعاف سبعة من يقرب ما معيحتوي على  بريصنف  الفريق ووجد
 

 واسم"الناتجة  األجيال وأظهرت .الكالسيوم ومنخفضة عاليةالبطاطس  تهجينمن خالل  الكالسيوم ةصف عزلبعد ذلك  الباحثونواصل 
 .نباتال في الكالسيوم ةصف إلى نيالباحثأوصل  مما ،للنبات الطبيعيالحمض النووي  في "جزيئي

 

 الجزيئية الواسمات مع بسطالعملية أ صبحت ذلك، ومع .اسنويً  شتلةألف  366 إلى يصل ما يميقتو نمو على نموذجيال تربيةال برنامجيعمل 

 .المعروفة
 

 .األمريكية المحاصيل علوم جمعيةموقع على  ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.crg.eu/en/news/mesoamerican-bean-genome-decoded
https://www.crops.org/science-news/potatoes-wild-calcium


 واالقتصادات البيئة على ضرًرا حدثيس وراثيًا المعدلة الكائنات على القضاء أن تكشف جديدة دراسة

 

 المتحدة؟ الواليات في الزراعية الحقول من وراثيًا َهنَدَسةالمُ ُمنِعَت المحاصيل  إذا يحدث ماذا

 

 االقتصاد أستاذ، أكرمان ولويس جيمسو تينر اليو اهاأجرالتي  بوردو جامعة دراسةعرضت 

ماهافي، طالب  وهاري ،الزراعي االقتصاد في باحثال ستاذاأل ،تاهيروبور رزادافو ،الزراعي

 االقتصادية واآلثار المحصولالخسارة الكبيرة في عائد  الزراعي،الدراسات العليا في االقتصاد 

 .المتحدة الواليات في وراثيًا المعدلة المحاصيل حظرالناتجة عن  األخرى

 

 مليون 313 حوالي وازرعدولة  21 في عارِ زَ مُ  مليون 31 أن واوجدو البيانات نواالقتصادي جمع

 .المتحدة الواليات في ذلك من% 46مع نحو  ،2634 عام في وراثيًا المعدلة المحاصيل من هكتار

 اآلثار بحثل بوردو،المطور بواسطة جامعة  GTAP-BIO نموذج في البياناتتلك  تغذيةثم قاموا ب

 .البيئةو والتجارة الطاقةو الزراعةسياسيات  لتغييرات االقتصادية

 

 في %33.2 بنسبة الذرة عائد ينخفض المتحدة، الواليات في وراثيًا المعدلة الكائنات جميع على القضاءفي حالة أنه  النموذج أظهر

 غابات من هكتارألف  362 منكما سينبغي حينها تحويل ما يقرب  .%31.0 عند القطنو عائداته، من %5.2 الصويا فولويفقد  المتوسط،

الدفيئة  غازاتستزداد انبعاثات ال .متوسطفي ال العالم مستوى على هكتار مليون 3.3و زراعية أراض إلى المتحدة الواليات ومراعي

 مليار 24 إلى مليار 34بمقدار  أو %2-3بنسبة  السلع سعارسترتفع أو الزراعي، لإلنتاج ةمطلوبال األراضيطرديًا مع زيادة  كبيرةبصورة 

 بقدر الصويا وفول %21 بقدرأن ترتفع  الذرة أسعارمن شأن  ،وراثيًا معدلة كائنات دونب الزراعية المحاصيلقلة  مع .اسنويً دوالر 

 .للدراسة وفقًا ،22%

 

 .الزراعية بوردو جامعة أخبارموقع على  الصحفي البيان اقرأ الدراسة، هذه حول التفاصيل من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 المستخدمة غير الذكريات تنسى النباتات أن توضح دراسة
 

 األشياء نسىت ،الحقيقة وفي مفيدة، غير ىذكرهيئة ت إعادةتستطيع  النباتات أن كانبيرا الوطنية اأسترالي جامعةب الباحثين من فريقاكتشف 
 مماثلة اأحداثً  عووقتنجو في حالة  كيف عرفنت بحيث ،الجفاف مثل األحداث تذكرت النباتات أن سابقةال دراساتال أظهرت وقد .هاتخزن التي
 قدرةعن  أيًضا ولكن ،هذا فحسب ، وليسالذاكرة معالجة حدوث كيفيةمعرفة المزيد عن  فريقيذكر ال الجديدة، الدراسة في .المستقبل في

 .مفيدة تعد لم التي ىالذكربحيث يمكن حذف  الظروف تغيرت إذاالتهيئة  إعادة على النباتات
 

 ريثأتبال يسمحهو ما و النووي، هحمض علىا تأثيرً  لها يكونس بروتينعليه أن ينتج  ذاكرة،من إنشاء  نباتلا ه لكي يتمكنأن الباحثون ووجد
 قبلـ دي إن إيه إلى آر إن إيه الحيث يتم نسخ شريطي  ،انحالل الـ آر إن إيه تسمى عملية من جزءعبارة عن  ذلك كل .القادمة األجيالفي 

 هذه في خلل وأي بروتينات، إلىتغييرها  يتم التيـ آر إن إيه ال جزيئات كميةفي انحالل الـ آر إن إيه  عمليةتتحكم  .بروتينات إلى تهمترجم
 ذكرياتن االحتفاظ بالأل مهمة عمليةهذه ال .السابقة ذكرياتحذف ال بها يمكن التيالُطُرق  إلى يشير ماوهو  ،الذاكرة تشكيل يمنع العملية

 .النبات مواردستهلك ي
 

 زالي ال ولكن ،الـ آر إن إيه أوالـ دي إن إيه ب لها عالقة ال األجل قصيرة ذاكرةتمتلك  هاأنتبدو  أيًضا النباتات بعض أن إلى الفريق ويشير
 .دراستهايتعين 

 
 .ساينس أدفانسيسمن مجلة  البحث تفاصيل معمنشور ال اقرأ المعلومات، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/study-eliminating-gmos-would-take-toll-on-environment,-economies.html
http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1501340.full


 بنجالديش في Bt الـ باذنجان مزارعي من يتعلمون الفلبين مزارعي قادة

 

 فبرايرمن  20-21الفترة في  بنجالديش في المزارع Btالـ  باذنجانلمزارع  يومين لمدة دراسية زيارة في الفلبين يمزارع قادة شارك

 المزارعين وتجارب Btالـ  باذنجان وتطوير وبحث بنجالديش في الحيوية التكنولوجيا لوائحبشأن  مناقشاتأجريت ال .من هذا العام الماضي

 زراعة لمواقع ةحقلي زيارات األنشطة وشملت ،بنجالديشب الزراعية البحوث معهد وعلماء بنجالديش حكومة مسؤولي مع تهزراعفي 

 .بنجالديشب بوجرامدينة  في قريتين في نشطةوقد جرت األ .باذنجانال تذوق وكذلك المزارعين مع والتفاعل باذنجانال

 

المعلومات  أيًضاكما التمسوا  ،بنجالديش في Btالـ  باذنجان وزراعة التجارية الموافقة في النجاح مفاتيحعن  نوالفلبيني نوالمزارعاستفسر 

مؤخًرا  العليا فلبين محكمة وقفتأ وقدهذا  .لحكومةى الإ الفلبين في الباذنجان مزارعي محنةنقل  على تساعدهم أن يمكن التي والخبرات

 المعدلة المحاصيل واستيراد وتسويق ةحقليال ختباراتواال البحوثلوائح تنفيذها في  توألغ ،دائم بشكل Btالـ  باذنجانل ةحقليال التجارب

 .البالد في وراثيًا

 

خبراتهم مع  من والتعلم للمشاركة ينالمحلي بنجالديش ومسؤولي مزارعي مع األجانب المزارعينبين  األول التفاعلبمثابة  النشاطهذا  كان

الرائج لثمار  المحصول كبير ت بشكلداز ، وقد2631 عام أكتوبر في Btالـ  باذنجان من أصناف أربعة بنجالديش تصدرأ .Btالـ  باذنجان

 نوالمزارعقبل  فقط، واحد عام نخالل ما يزيد ع فيف .تالفةوال المصابةخسارة الثمار  عن الناجمة الخسائر من تخفف وبالتاليالباذنجان 

فعاليتها  من واتأكدأنهم  حيث، الفلبين في Btـ ال تكنولوجياطلب لحث المشاركين الفلبينيين  تم الزيارة، بعد .وزرعوه بقوة Btالـ  باذنجان

 .لمزارعينوإفادتها الكبيرة ل

 

 اإلقليمي آسيا شرق جنوب مركزالتابع لالحيوية  التكنولوجيا معلومات مركز موقع زر الفلبين، في Btـ ال باذنجان حول المعلومات من لمزيد

 org.searca.bic.wwwمن الرابط التالي  (SEARCA BIC) الزراعية والبحوث العليا للدراسات

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 السوداني الفول جينوم تسلسل قراءة اكتمال

 

 المعهدو جورجيا جامعة يباحث ذلكويشمل  ،(IPGI) السوداني الفوللجينوم  الدولية المبادرة تتهنا

أسالف  تسلسلمن قراءة  ،(ICRISAT) القاحلة شبه االستوائية المناطق في المحاصيل لبحوث الدولي

 .السوداني الفولجينوم 
 

http://www.bic.searca.org/


 أمريكامن  ،A. ipaensisو  Arachis duranensis هم؛ البرية األنواع من اثنين تهجين من اليوم زرعيُ  يذال السوداني الفول يأتي

 لباحثينلتتيح  تتسلسالالهذه و ،اثنين من األسالف تسلسلقام الباحثون بقراءة  السوداني، الفول جينومرسم خريطة تكوين لو .الجنوبية

 البرية األنواعألحد  النووي الحمض تتسلسال مقارنة أظهرتقد و .الجيني سياقها في السوداني الفولجينات  جميع من %00 إلى الوصول

 .%00.00متطابقين بنسبة  أنهم المزروع السوداني الفول مع

 
 ساعدي أن يمكن الجينوم تسلسل باستخدام واألمراض الحشرات مقاومةو لجفافتحماًل ل أكثرلتصبح  السوداني الفول أصناف تحسينإن "

 األخرى الكيميائية والمواد الحشرية المبيداتاستخدام كميات أقل من  مع السوداني الفول من المزيد جانتعلى إ النامية الدول في المزارعين
 مركز ،البحوث برنامجفيرشني، مدير  راجيف .دجاء هذا على لسان  ،"أمنا أكثر عيش سبل وبناء عائالتهم إطعام أيًضا على همساعديو

 .ICRISAT بمعهد يكسالجينوم في البحثي التميز

 
 .ICRISATمعهد  موقععلى  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

  

http://www.icrisat.org/genome-code-of-cultivated-groundnut-cracked/


 أوروبا

 األفضل الضوئي التمثيل ذات النباتات النتقاء طريقة يطور فاخانينجن وجامعة بحوث مركز

 

 بدقة الضوئي التمثيلقياس ل انوعه من ىاألولهي  طريقة (Wageningen UR) هولندا في وجامعة فاخانينجنمركز بحوث ب علماءال طور

 .نبات 3566 من يقرب مالوبتزامن 

 

 الضوئي، التمثيلجانب قياس وب .فاخانينجنبواسطة مركز بحوث وجامعة  مَ ِم  صُ  ،فينوفيتور يسمى الصور تحليلل روبوتالطريقة  ستخدمت

بعض  في ةجديدال األساسية البحوثأيًضا على تسهيل فينوفيتور يعمل ال .والليل النهار خاللالنبات  وحركة نمو أيًضا الروبوت يقيس

 استخداميمكن  ذلك، إلى باإلضافة .الضوئي التمثيل عمليةب ترتبطمحددة  جيناتالبحث عن  هيمكنكما  .الضوئي التمثيل وراثة مثل قضاياال

تحديد الجينات و الجفاف، أو الحرارة ودرجة؛ الضوء شدة تغيرات مثل الضوئي، التمثيل على خرىاأل عملياتال تأثير لدراسة الفينوفيتور

 .العمليات هذه مثل في تشارك التي

 

 .فاخانينجنموقع مركز بحوث وجامعة على  الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 العلمي البحث

 الثمرة صالحية فترة خصائص يغير الطماطم في PslTIR1 تعبير فرط

 

 اتجاه في الجين نسخعند  وكسيناأل استجابة تغيرات توسطبلها  يسمح وكسينمثبطات األ من (ARFs) أوكسين استجابة عواملإن إفراز 

 .جويلف جامعة يباحثمن قبل  ،PslTIR1 ،البرقوقفي  وكسيناأل لقبِ ستَ مُ سبق توصيف  الثمار، نمو أثناء وكسيناأل دور لفهمو .’1 النهاية

 .PslTIR1 تعبير فرطب المرتبطة التغييرات لدراسة الطماطم فريقاستخدم ال

 

الكامل  ورقةالمورفولوجيا  خالل من ذلكظهر  وقد .ثماروال الشجر أوراقنمو  في وكسينلتأشير األ إيجابي كمنظميعمل  PslTIR1ُوِجَد أن 

 مميزة خاصية وهي ،حورة ثماًرا بِكًراالم الطماطم نباتاتأنتجت  ذلك، على عالوةً  .البرية نواعباأل مقارنة وراثًيا حورةالم الطماطم نباتاتل
 .وكسيناأل حساسية فرطل
 
 الجينات من لعديدومع ذلك فقد حدث تنظيم تصاعدي ل .النباتات المحورة في الثمار نضجب المرتبط لينيثاإل نتاجفي إ ا كبيًراتغييرً حدث ي لم

 الطماطمفترة صالحية  رصَ قِ  إلى يؤديو الفاكهة تليين معدل مما يحسن من الخلوي، الجدارمسؤولة عن انحالل ال لبروتيناتل شفرتالتي 
 .وراثيًا حورةالم
 

 أن هذاويوضح  .النضج المرتبط بتليين الثمارو الثمار ونمو قاورمورفولوجيا األ تنظيم في PslTIR1 دور عن دراسةال تكشفبهذا 

 .ثيليناإل عمل عن مستقل بشكل ثمارال تليين عِر  سَ يُ  وكسيناأل
 

 .بالنت بيولوجيبي إم سي بمجلة  الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
 
 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الغمد لفحة ضد مقاومة يمنحه األرز في الطافر الثوم جين تعبير

 

 كبيرال نخفاضباال رتبطتو األرزمحصول ل المدمرة األمراض أكثر احد هيو Rhizoctonia solaniبواسطة فطر  األرزغمد  لفحةتَُسبَّب 

 رلفط امضادً  اقويً  انشاطً يُظِهر  (mASAL)هذا وقد ورد سابقًا أن شكاًل طافًرا من أجلوتانين األوراق المرتبط بالمانوز  .األرز إنتاجية في

R. solani.  ،جيننشاط  تقييمب وشبقيادة بريثوي ج الهند في بوس معهد من فريق قامفي هذا الصدد mASAL نباتات فيللفطريات  مضادال 

 .األرز

 

 للنباتات الجزيئية التحليالت وأكدت التحول بوساطة األجروباكتيريام، خاللمن  "IR64" نديكااإل أرزصنف  في mASALتم تعبير جين 

أظهرت و .الجين تعبيرعلى  لنباتاتل المختلفة نسجةاأل مقاطع تحليلودلل  ،مستقر بشكل اندماجهو mASALجين  وجود وراثيًا حورةالم

 .غمدلفحة ال مرض نسبة مؤشر في %55 قدرهبمتوسط  انخفاضً ا R. solaniفطر  ضد وراثيًاللسالالت المحورة بيولوجية ال مقايسةال

 

 .غمدال لفحة لمقاومة mASALبجين  األرز نباتات تعديل إمكانية الدراسة هذه تقدم

http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/plant-research-international/show/Wageningen-UR-publishes-method-for-selecting-plants-with-better-photosynthesis.htm
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0746-z


 

 .بي إم سي بيوتكنولوجيبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 الرمادي العفن ضد النبات مقاومة يعزز التبغ في الطماطم من البروسيستيمين تعبير

 

 في الطماطمسيستيمين بروتوجد ندائد  .اتلنباتل ةغامضال اآلفات ضد النبات دفاع حفزي الطماطمهرمون ببتيدي في  هوالسيستيمين 

وقد تبين  .الطماطملسيستيمين  خارجيال لتطبيقل التبغ ستجيبي ال ذلك،باإلضافة إلى  .التبغ في  توجدال ولكن خرىاأل الباذنجانيةالمحاصيل 

 .لألمراض المسببة الفطريات ضد النباتتحمل  من يزيد التبغ في الطماطمبروسيستيمين  c-DNAلـ  طولال كامل التعبير أن اسابقً 

 

 .السيستيمين تسلسلوظيفة  تقييمل الباحثين من افريقً  إيطاليا في الثاني فيدريكو نابولي دي ستودي ديلي جامعة من كورادو جياندومينيكوقاد 

 تعبيرال أن التحليالت وأظهرت .السيستيمين تسلسل منطقةإلى  فتقرالطافر المالبروسيستيمين  تعبر وراثًيا معدلة تبغ نباتات فريقأنتج ال

 .العفن الرمادي ضد النبات مقاومةمن  داوز التبغالبروفايل البروتيومي ألوراق  ريَّ غَ المقطوع لبروسيستيمين ل التأسيسي

 

 .السيستيمين تسلسلغياب  حالة في تحد التغيرات هذه أنالمقطوع سيستيمين برولل طولال كامل التعبير عن الناجمة التعديالت تداخل وأشار

 

 .بالنت سيل تيشو آند أورجان كالتشر بمجلةة الكاملة المقال اقرأ الدراسة، حول المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 تهددها التي للفيروسات" جنائية صور" على تحصل البكتيريا

 

تعرف ي نظام تمتلك البكتيريا أن األخرى المؤسسات من واثنين ستانفورد بجامعة الطب وكلية أوستن في تكساس جامعةب علماءال اكتشف

 االكتشاف هذا يؤدي قد ."RNA" النووي الحمضاستخدام  على تنطوي احديثً  تشخيصها تم آلية باستخدام هاويعطل الخطرة الفيروساتعلى 

 .األلبان منتجات وإنتاج الزراعية المحاصيل على تؤثر التي الفيروسات عاقةإل أفضل طرق إلى

 

 في الحمضهذا  دمجتو الفيروسات مثل ةيزاالغللكائنات  RNAالحمض النووي  من أجزاءالستيالء على اتستطيع  البكتيريا أن الفريق وجد

 المستقبل في الخطيرة الفيروساتعلى  عرفعلى الت ذلك بعد البكتيريا كصور جنائية تساعد المعلومات هذه ستخدمتو ،جينومها الخاص

 .هاوتعطيل

 

 صناعة فيقد يتم  اآخرً  اتطبيقً وهناك  .شفاكال فيروسال هذاخالياهم  حملت بحيث وراثيًا المحاصيل ةهندس كيفية أيًضا اآلن الباحثونيدرس 

 .اكتمالها منعت أو عمليةال إبطاءفي  تسببتو زباديوال الجبن تنتج التي فيروساتال تصيب حيث األلبان،

 

 .جامعة تكساس أخبارموقع  على ةلاقالم اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 Cas9 كريسبرالل استعمبإ PRRS للخنازير المقاوم تكاثرجامعة ميسوري  علماء 
 
 
 يؤثر على الخنازير في جميع أنحاء العالم، ويعتبر هذا المرض( PRRSV) التناسلي والتنفسي فيروس 

، ولكن نهج جديد من قبل علماء اللقاحات في معظمها لمنع انتشار تالزمهوقد فشل . يه اقتصاديهأهم ذو
أنها وضعت تطبيق الزراعي التجاري للكريسبر . معة ميسوري قد تمثل نقطة تحولاألحياء في جا

 .طريقة لجين تحرير تربية الخنازير مقاومة للعدوى Cas9/ الثوري 

 

هو أداة الجينات التالعب الذي يسمح للعلماء إلجراء تغييرات في الحمض النووي مع  Cas9/ كريسبر 

لمتالزمة الجهاز التنفسي والتناسلي الخنزير، وتستخدم في والية ميزوري راندال . دقة فائقة الوضوح

http://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-016-0246-0
http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-016-0967-8/fulltext.html
http://news.utexas.edu/2016/02/25/bacteria-take-rna-mug-shots-of-threatening-viruses


 .إلى البروتين في الخاليا التي تعمل بمثابة مدخل للفيروسبراذر، كريستين ايتورث وكيفن ويلز تقنية لتربية الخنازير الثالثة التي تفتقر 
 

بعد خمسة أيام، نمت الخنازير العادية محمومة . PRRSVتم تجميع الخنازير تحريرها معا في القلم مع سبعة الخنازير العادية، وتم تلقيح مع 

الرغم من اشتراكهم أرباع وثيقة مع زمالئه في القلم  وسوء، ولكن بقي الخنازير تحريرها وراثيا في صحة كبار طوال فترة الدراسة على
 .مرضاهم

 
هذا . وكشف تحليل الدم أيضا أن الحيوانات تحريرها لم تنتج أجساما مضادة للفيروس، مما يثبت أن محاولتهم الهرب من اإلصابة تماما

 .ليفةلرعاية الحيوانات األ Cas9/ العمل، وغيرها من التجارب األخيرة تثبت وعد كريسبر 
 

 إعالنات

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر

 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر: الحدث

 

 اليابان أوساكا،: المكان

 

 2630 مايو 31-30الفترة : التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر الملخصات، وتقديم وبرنامج المؤتمر التسجيل عن التفاصيل من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر

 

 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر: الحدث

 

 ماليزيا كوااللمبور،: المكان

 

 2630 أبريل 32-33الفترة : التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زيارة يرجى التفاصيل، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 الحيوية التكنولوجيا معلومات مراكز من مقتطفات

 الحيوية للجهات المعنية بتواصل التكنولوجيا اجتماًعا مركز معلومات العلوم الحيوية األوغندي يعقد

 

تواصل  اجتماع (SCIFODE) والتنمية للكسب العلوم مؤسسة مع بالتعاون (UBIC) يوغندالحيوية األ العلوممركز معلومات  عقد

وتواصل  ثابحوضع أ االجتماعناقش  .2630 فبراير 20في  (NaCRRI) المحاصيل موارد بحوثل القوميبالمعهد  الحيوية لتكنولوجياا

 الحالية تواصلال تحديات حدد كما ،(NARO) الزراعية للبحوث الوطنية لمنظمةالتابعة ل يةالبحث معاهدال مختلف في الحيوية التكنولوجيا

 .لها معالجتهال استراتيجيات عَ ضَ وَ وَ  والمستقبلية،

 

 المعنيةالجهات  مؤسسات ممثلي عن فضاًل  البالد، أنحاء جميع فيالمنظمة المذكورة  معاهد مختلف منمسؤولو التواصل  االجتماع حضر

 وخاصة فعالية، وأكثر أفضلتواصل علمي  نحو استراتيجيات المشاركون تداول .والسمكية الحيوانية والثروة الزراعة وزارة مثل المختلفة

 إلى حاجةال على المشاركون واتفق ،المحتملة التعاون مجاالت تحديد تم كما .الزراعية البحوث مجال في الحديثة ةالتكنولوجيللتطورات 

 .الخاصة لمجتمعاتهم المعلوماتمع نقل  الثقةلمسؤولين لتعزيز ل الحيوية التكنولوجيا مجال في صلواالت مهارات لتعزيز الجهود من مزيد

 

http://www.metabolomicsconference.com/
http://www.globalengage.co.uk/plantgenomicsasia.html


 com.nacrri@gmail.ubicلمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع منسق مركز معلومات العلوم الحيوية على البريد اإللكتروني 

 

mailto:ubic.nacrri@gmail.com

