
 

 1061 مارس 61        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

 النامية الدوليضر  وراثيًا عدلةالم الكائنات معارضة :حظر الزراعة 

 

 األمريكتين

 الحلوة الذرةفي المسؤولة عن تحمل االزدحام  جيناتال تحدد جديدة دراسة 

 الزراعة على المناخ تغير أثرشير إلى سوء تقدير ت دراسة 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 الضوئي لتمثيلل السامة الثانوية المنتجاتمن  يحمي جين ونكتشفي الباحثون 

 تالنبا إلخصاب وآلية ةمعروف غير التقب  ست  م   ونكشفي العلماء 

 

 أوروبا

 الحيوي واالقتصاد الغذائي لألمن الهامة المحاصيل علىيركز  جديدال األوروبي التحادا مشروع 

 

 العلمي البحث

 ْنت ب ذ  التعبير  وراثًيا حوراألرز الم في ةحوالملتحمل  يحسن حورشجر ال من PtCYP714A3لجين الم 

 جين تعبير فرط KN1 الحمضيات أصناف من التحول كفاءة يحسن 

  جينOsBBX14 األرز فيظهور السنابل  خريؤ 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

  البنية البحرية األعشاب فيالبيئي  اإلجهادتحمل  جيناتتوصيف 

 المعدة وحيدة الحيوانات لتغذية معدل وراثيًا ميكروب 

 والسكري السمنة من حميي قد إيه إن آر ميكرو ونكتشفي الباحثون 

 

 إعالنات

  6102لعام  اتالجين تحويرو الجينوممؤتمر تعديل 

 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر  



 

 عالميًا

 النامية الدول يضر وراثيًا المعدلة الكائنات معارضة: الزراعة حظر

 

 أتكينسون روبرتو جيدينجز فالبواسطة  المؤلفةو (ITIF) االبتكار تكنولوجيا المعلومات مؤسسةة بواسطة رونشالم جديدةال دراسةال تكشف

 مماألب وراثيًا المعدلة الكائنات معارضة ية إضراركيفعن  وو وجون

 ،وراثيًا المعدلة لكائناتالمناهضة ل حمالتالفإن  للتقرير، وفقًا .النامية

 تطويروضعت عائقًا كبيًرا أما  أوروبا، في تلك الناشئة بصفة أساسية

المقيد  مناخ أنمؤلفون ال وأكد .وراثيًا المعدلة محاصيلال واعتماد

ضعيفة  الدول كلفي أن يمكن الزراعية الحيوية التكنولوجيا البتكارات

 تريليون 0.5 إلى صلما ي ذات دخل أقل من المتوسطالدخل والدول 

 .6151 عام خالل الضائعة االقتصادية الفوائد فيدوالر 

 

 وراثيًا المعدلة الكائناتبأن  الزراعية الحيوية التكنولوجيا عارضومعلل 

 مزارعيعمل على خسارة توس فقط الصناعية دولال تفيد من شأنها أن

 تلك أنمؤلفون الذكر  .بسبب فرق األسعار لسوقل النامية الدول

 المحاصيلأن  الخبرةو البيانات أظهرت وقد ،خطئةم كانت المجموعات

 بذورإن ال بل .للمزارعين كبيرة فوائد تقدم الحيوية التكنولوجياب ةنحس  الم  

 الدول في للمزارعينأكبر  أهميةتحمل  الحيوية التكنولوجياب محسنةال

 قدرةلديه  األولالمزارع  ألنوذلك  المتقدمة، الدولعن مزارعي  النامية

تكاليف  تحملقادر على  ولكنه ،(ذلك إلى وما الحديثة الجراراتمثل ) اإلنتاجية تعزز التياألخرى  االبتكارات إلى أقل وصول وإمكانية

 الصناعية الدول مزارعي منأكثر  الحيوية التكنولوجياب محسنةال بذورلل النامية الدول مزارعيزراعة  سبب هو هذاو .المحسنة البذور

 .م عن الزراعةثنيهمحاولة لالموالية  اتلجماعاو اوروبالهائلة أل الجهود رغمب

 

 .ITIFمؤسسة  موقع على الكامل التقرير حمل أو للتقرير ملخص اقرأ التفاصيل، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 األمريكتين

 الحلوة الذرة في االزدحام تحمل عن المسؤولة الجينات تحدد جديدة دراسة

 
 .التكاثرجانب  نع الحفظو نموجوانب ال في الطاقة من امزيدً  تخصيص إلى فةيالكث زراعةال بسبب االزدحام لضغط ةعرضالم النباتات تميل

 تيجرأ   حديثة دراسة حاولتهذا وقد  .ضوءال على تنافستفلت من الولتنمو أطول  مواردال تخصيصاإلزهار ل النباتات بعضتؤخر و
 االزدحاملتحمل  الوراثية لياتاآل تحديد األمريكية الزراعة وزارةالتابعة ل الزراعية البحوث هيئةو شامبين أوربانا في إلينوي جامعة بواسطة

 .الحلوة الذرة في
 

 الفريق قاس .االزدحام ضغطباإلنتاجية في ظروف  ةرتبطالم الجيناتمجموعات  وفريقها تشويإيونسو إلينوي  جامعة ةباحث وجدت
 ووقت الورقة مساحةو النبات ارتفاع ذلك في بما االزدحام،اإلنتاجية في ظروف  ومنخفضة عالية ةنيهجصناف اللأل المظهرية الصفات

 المادة الفريق لصاستخ ا،وأخيرً  .الطلب مقابل المخزون نسبةو تهارطوبو حبةال وكتلة نتاجيةاإل مثل األخرى الصفاتأيًضا  تيسوق .نضجال
 ستخدما هجينصنف  كل أن لوحظوبينما  .ةسودرالم والصفات الجيني التعبير أنماط بين المتبادلة العالقات الستكشاف النباتات من الوراثية
 لمختلف ستجاباتباال رتبطةمجينية  أنشطةبها  كان المنخفض العائد ذات الهجينةاألصناف  أن الباحثون وجد حام،دزضغط الل مختلفة آليات

 .الكربوهيدرات تراكمب مباشر بشكلالمرتبطة  يةجينال نشطةاستخدمت األ المرتفع العائد ذات الهجينةاألصناف  أن حين في الضغوط
 
 تأخر عن مسؤولة الجينات هذه تكون قد ؛العائدمنخفضة  الهجينةاألصناف  في سائدة كانت الخاليا نموالمعنية ب الجينات أن تشوي قولت

 وقد ؛العائدمرتفعة  الهجينةفي األصناف  سائدة لكربوهيدراتبأيض ا المرتبطة الجينات كانت العكس، علىو .االزدحامفي ظروف  رازهاإل
 .االزدحامفي ظروف  العائد على حفاظمرتبطة بال الجينات هذهتكون 

 
 .بجامعة إلينوي وعلوم المستهلك والبيئية ةيالزراعالعلوم  كليةموقع على  الصحفي البيان اقرأ مزيد،لل
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https://itif.org/publications/2016/02/08/suppressing-growth-how-gmo-opposition-hurts-developing-nations
http://news.aces.illinois.edu/news/sweet-corn-genes-related-crowding-stress-identified


 

  



 

 الزراعة على المناخ تغير أثر تقدير سوء إلى تشير دراسة

 

 الغذائية اإلمدادات على المناخ تغيريمثل التساؤل عن الكيفية المحتملة لتأثير 

 أجراها جديدة دراسةحيث تشير  .بالغ قلق مصدرية المتزايدة السكان داعدلأل

مستقبل كانوا يغفلون عن  الباحثين أن إلى تافتس وجامعة براون جامعة باحثو

األرض التي مساحة  – للمناخ األساسيةالبشرية  فعلال ردود من اثنينتأثير 

 إنتاجعلى  – يزرعوها التي المحاصيل من وعدد لزراعتها، الناس هايختار

 .المستقبل في الغذاء

 

مصدر حبوب  وهي ،البرازيلية روسوج ماتووالية  على الدراسة ركزت

العالم  في الصويا فولمن % 01تلك الوالية قدمت حيث  ناشئ عالمي

 أيًضا همولكنفحسب العائد  الباحثون درسلم ي .6102عام  من ااعتبارً 

 في اتصورً  فريقال جمع .(زراعة محصولين في السنة) المزدوجة والزراعة المحاصيل منطقة في سنةال إلى سنةال من االختالففحصوا 

 واووجد .العالم أنحاء جميع في األراضي واستخدام األرضي الغطاء راقبي يذال ،"MODIS" الصناعيناسا  قمر من جروسو ماتو منطقة

 بعد اللون ةي  ن   ب  إلى أراضي  بسرعةتحول بعد ذلك ت ثم النمو موسم خالل األخضر اللون إلى تحولت مناطقميزة كم الزراعية األراضي أن

 .ألرضإجراء زراعة مزدوجة على ا إلى موسمال نفس في خضراءويشير ظهور بقعتين  .الحصاد

 

 المحصول مساحة إجمالي من كل في كبيرة اتانخفاضب ةرتبطكانت م مئوية درجة 0بمقدار  الحرارة درجةارتفاعات  أن الدراسة أظهرت

 ونالمتبقفقط  المئةالثالثون ب كانو .الدراسةب اإلنتاج في خسارةإجمالي ال من المئة في 01 االنخفاضات تلك شكلت .ةالمزدوج زراعةالو

 .المحصول إلىراجعين 

 

 .براون جامعة من الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 الضوئي للتمثيل السامة الثانوية المنتجات من يحمي جين يكتشفون الباحثون
 

 للعلوم كوبي جامعةب العليا الدراسات كلية من دايسوكي تاكاجي كتوراهدال وطالبتشيكاهيرو  مياكيبقيادة بروفيسور  يبحث فريق اكتشف
 .الضوئي التمثيل لعملية السامة الثانوية المنتجات يقمع النباتات في جين الزراعية

 
 أنواع إلنتاج الخاليا في األكسجين مع الزائدة الطاقة تفاعلت الضوئي، التمثيل عملية خالل الشمس أشعة من الطاقة النباتات تمتص عندما

 الجينات،بتقييم أحد تلك  يالبحث فريققام ال .السامة األنواع هذهبطل ت جينات النباتاتتمتلك  الحظ، لحسنولكن  .ضارة تفاعلية اكسجين

 ."AOR" باسم عرفي  و

 
د  أن  .البرية األنواعب وقارنوها النباتات بعض من الجين الباحثون حذف ج   النباتات من بكثير أصغركانت  AORالخالية من جين  النباتاتو 

 .النمو في كبير اختالف أي لحظي   لم الشمس، ألشعة ستمرالم تعرضال عند ذلك، ومع .قياسية ليل/نهار لدورة همتعرض عندمالحاملة للجين 
 .يللال وقتفي التنفس  يحمي ذلك من بدالً  هولكن النهار، عملية على تأثير أي له ليس الجين هذا أن إلى يشير وهذا

 
 أوراق في التالي اليوم صباح في نشا بقايا الباحثون وجدقد و .جلوكوز إلى النشا لتحويل األكسجين النباتات تستخدم الظالم، ساعات خالل

مما يعيق  صحيح، بشكل تنفسمن ال النباتات النهاروقت  في تراكمت التي السامة الجزيئاتتمنع  الجين، دونب .الجينالخالية من  النباتات
 .نموها

 
 .كوبي جامعةموقع على  ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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http://news.brown.edu/articles/2016/03/matogrosso
http://www.kobe-u.ac.jp/en/NEWS/research/2016_03_09_01.html


 

 النبات إلخصاب وآلية معروفة غير ُمستَقبِالت يكشفون العلماء

 

 تنتج البويضة خلية من بالقرب تقعمتآزرة  خليةهناك  أن وزمالؤه وياجنا جامعة من اشياماجهي تيتسويا بروفيسور اكتشف ،6112 عام في

 عام في األرابيدوبسيسنبات  في مماثلة LURE ببتيدات أيًضابعدها  واكتشفوا .نباتات في اللقاح أنابيب ذبتتج LURE تسمى جزيئات

6106. 

 

 تيتسوياكشف بروفيسور  حديثة، دراسة في .اإلخصاب إلحداث البويضات منت نت ج  التي LURE ببتيداتبواسطة  اللقاح أنابيب بذ  ت  جت  

ست قب ل مرة ألول تاكوشي هيدينوري .د األحياءعالم  لهيوزم  السماح عن مسؤول المزهرة النباتات لقاح أنابيب في "PRK6"كاينيز رئيسي  م 

 .طريقها تفقد أن دون ناجحة إخصابعملية  لتمكين البويضة خليةإلى  ةدقب لوصولبا لقاحال ألنابيب

 

 مع يعمل لقب  ست  الم   هذا أن أيًضا واووجد .ينموذجال األرابيدوبسيس نبات في لقاح أنبوبقمة  في PRK6مركب  األحياء علماء اكتشف

ست قب الت  ،تاعالم من المرسلة مختلفال اإلشارات قبول خالل منو .بدقة تاعالم من المرسلة االشارات لكشف ،ةمماثلبتكوينات  متعددة م 

ست قب الت نك   م  ت   ن ث م   .LUREمركبات  عن الكشف يمكن حيث تاعالم داخلموضع  إلى لوصمن الو اللقاح أنابيب زييناكال م  م توجيه تي ،م 

 .لإلخصاب المنوية الحيوانات خاليا على ورمرالو البويضة إلى للوصول لقاحال أنابيب

 

 
 

 .وياجنا جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 أوروبا

 واالقتصاد الغذائي لألمن الهامة المحاصيل على يركز الجديد األوروبي االتحاد مشروع

 الحيوي

 

 واستجابتها يةنباتال المحاصيلإلى دراسة  نطاقال واسع جديد أوروبي مشروع يهدف

طريق  خارطة من جزءوهو  EMPHASISيحمل المشروع اسم  .ةيالبيئ للتغيرات

والتي ينسق فيها  ،(ESFRI) لبحوثلالتحتية  لبنيةل الجديد األوروبي ستراتيجيةاالمنتدى 

 .أوروبا في البحث استراتيجيات ESFRI منتدىب األعضاء الدول

 

تربية ل متميزةال التحتيةيات البن من متكاملة أوروبية شبكة إنشاء إلى المشروع يهدف

 الغذائي لألمن مةااله المحاصيل على ركزيوس ،ودراسة أنماطه الظاهرية النبات

 ربط سيتم .جديدة أصناف تربية وتحسين تسريع بهدف وذلك الحيوي، قتصاداالو

http://www.itbm.nagoya-u.ac.jp/en/research/2016/03/LURE-receptor.php


 

 نباتلعلوم ال ةالفرنسيالشبكة و (DPPN) ينباتللتنميط الظاهري ال األلمانية الشبكة مثل ،للتنميط الظاهري النباتيالوطنية  منصاتال

 .أخرى أوروبية ودول العظمى بريطانياو بلجيكا في المؤسسات مع EMPHASISمشروع  خاللمن ( FPPN) ةمظهريال

 

 .فرنسا فيالمشروع  شركاء مع وثيقال تعاونبال مركز بحوث يوليش هنسقي وسوف ،6102 عام في EMPHASISمشروع  تنفيذجري سي

 

 .وليشمركز بحوث ي موقععلى  الصحفي البيان اقرأ ،التفاصيل من لمزيد
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 العلمي البحث

 وراثيًا المحور األرز في الملوحة تحمل يحسن الحور شجر من PtCYP714A3 لجين الُمْنتَبِذ التعبير

 

 زيجينيإنزيم مونوكس من فريدة مجموعة 714 051بي  السيتوكرومتمثل عائلة بروتين  سيوي،اآل رزاألو األرابيدوبسيس نبات في

ن ظ  م محدد للمجموع الخضري  ،السيتوكروم  األكاديميةهذا وقد حدد باحثو  .ريلينيجيبنشاط ال تعطيل خالل من نباتال تطور فيوهو م 

 .PtCYP714A3 حور،جين نبات ال من واألرابيدوبسيس األرزسيتوكروم ل نديدج وانبقيادة كويتينج  للعلوم الصينية

 

ثًا بواسطة الملوحة و اللحاء-الكامبيوم أنسجة في اعاليً كان  PtCYP714A3أن تعبير جين  د  ج  و   ست ح   التعبير أدىو .الحورنبات  فيكان م 

ْنت ب ذال أما السالالت  .البذور حجم تقلصو نمو السيقان الثانوية تعزيز معقزمي  شبه ظاهري نمط إلى األرز في PtCYP714A3جين ل م 

تكوين  جينات بعضقمع  مع البرينباتات النوع  منجيبيريلين أقل  مستوى قد راكمت أيًضا PtCYP714A3جين  تعبيرب وراثيًا المحورة

 .حورةالم النباتات في ملحوظ بشكلالجيبيريلين 
 

أنسجة المجموع  من كل في الصوديوم مننسبة أعلى  على تفظاوحتحماًل محسنًا ضد الملوحة  أيًضا حورةالم األرز نباتات أظهرت

استجابات المجموع الخضري  في PtCYP714A3جين ل الحاسم الدور إلى النتائج هذه وتشير .الملوحة ظروففي  والجذري الخضري

 .لملوحةمحاصيل مقاومة ل لهندسة اأساسً قدم وت األرز في ةحوالمل ةي  م   س  ل
 

 .بمجلة بالنت بيوتكنولوجي الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، هذه عن المزيد لمعرفة
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 الحمضيات أصناف من التحول كفاءة يحسن KN1 جين تعبير فرط

 

 تجدد تحسينفي  أيًضا الجين م  خد  ست  ا   .النباتفي  اإلنشائية الخالياحفظ و إنشاء في شاركي ينسخ عامل بروتينل الذرةفي  kn1يشفر جين 

 كفاءة على kn1 جينآثار  هو ويبقيادة  كونيكتيكت جامعة من فريقدرس  .خرىاأل محاصيلالو التبغ في والتحولالمجموع الخضري 

 .الحمضياتأنماط جينية في  ستةل الوراثيالتحول 

 

 ضعاف، 00 إلى تصل وبنسبة( الكونترول)االختباري  ناقلال مقارنةً ضعف  05 إلى تصل بنسبة التحول اتكفاء kn1 جين تعبيري حسن 

ف   كفاءات بأعلىفيما يتعلق  ص  -T)الناقل  النووي لحمضل إدراج مستقرةتم تأكيد حاالت أيًضا  .الحمضياتتلك األنماط الجينية في ل تو 

DNA )المحورة بفرط تعبير جين  الحمضياتنباتات  غالبيةوقد نمت  .الحمضيات جينوم فيkn1 بادرات ال مراحل في عادةفي ال وتطورت

 .البري نوعال نباتاتبذلك ب مماثلة ،الصغيرة

 

 فعالة جزيئية أداة يقدم قد kn1 جين أن النتائج وضحت  صنف صعب التحول،  ذلك في بما ،المختبرة الحمضيات من جينية أنماط ستة مع

 .الحمضيات أصنافشتى ل الوراثي التحول كفاءةحسين لت

 

 .جورنال أوف بالنت بيوتكنولوجيبمجلة  الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/16-03-10emphasis.html;jsessionid=2A080C5E5248960CD54AAD07D4A69067
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12544/full
http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-015-0931-z/fulltext.html


 

 األرز في السنابل ظهور يؤخر OsBBX14 جين

 

 فيتتوافر معرفة كافية عن تلك البروتينات  ال ذلك، ومع ،والتطور عمليات النمو فياألرابيدوبسيس  في نبات BBXبروتينات  شاركت  

في  BBXبروتين تحديد  الصينية العلوم أكاديميةو جشاندون جامعةو الزراعية للعلوم جشاندون أكاديمية باحثوفي هذا الشأن، استطاع  .األرز

 .OsBBX14جين  بواسطة رف  ش  الم   ،األرز

 

د  أن  ج  أظهرت  .للضوء التعرض ظروف في نهاري إيقاع رظه  وي   الورقة نصل فيعلى نحو مرتفع  هتعبير يتم OsBBX14 بروتينو 

بينما حظيت  قصير،النهار الو طويلفي ظروف النهار الالسنابل  ظهورفي  اتأخرً  OsBBX14السالالت المحورة بفرط تعبير جين 

 .البرية لألنواع مماثلةبمواعيد ظهور سنابل  RNAiالمعطل فيها حمض  OsBBX14السالالت المحورة بجين 

 

تعبير الالسالالت المحورة بفرط  فيتعبير تنازلي حدث لهم  RFT1و Hd3a ي هرمون اإلزهارجينكل من  أناإلضافية  ليلاالتح تأظهر

في السنابل  ظهورلمعاد  OsBBX14جين  مينظت آلية فإن ،على كل .السنابل ظهور تأخر إلى أدى مما ،في ظروف النهار الطويل والقصير

 .ةختلفظروف النهار الطويل والقصير م

 

 .بالنت ساينسبمجلة  ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 البنية البحرية األعشاب في البيئي اإلجهاد تحمل جينات توصيف

 

 المواد في "تيلجيناأل" لهذا العشب الرئيسي منتجال ستخدمي  حيث  ،اتجاريً الهامة البنية  البحرية األعشابأحد أنواع  يةاليابان تمثل السكرينة

 الرئيسي نزيماإل هو (GMD)ديهايدروجينيز  المانوزوي ع د  .األدويةو التجميل مستحضراتوأيًضا في صناعات  والمنسوجات الغذائية

 علماءفي هذا الصدد، أجرى  .في العشب السابق ذكره GMDإنزيم  عن القليل إال عرفن ال ذلك، ومع .تيجينلاأل وينتك في المشارك

 .اليابانية السكرينة في GMD إنزيممن جينات  ثنينال نقار  م   حيوي كيميائي تحليل جتشانبقيادة بينجيان  للعلوم الصينية األكاديمية

 

خ كال الجينين   عند مثلى حرارة درجاتب الجينين هذين بواسطة المشفرة البروتينات وتم تمييزهم، وحظيت (Sjgmd1، Sjgmd2)ا ست نس 

 2.65و (SjGMD1) 2.1 ىالمثل الهيدروجيني ساأل قيم توكان ،(SjGMD2) مئوية درجة 61و (SjGMD1) مئوية درجة 21

(SjGMD2)، د  أيًضا أن أيون فلز الزنك  .التوالي على ج  Znوو 
2+ 

 تفاعل تحليل وأظهر .SjGMD2و SjGMD1يعمل كمثبط محتمل لـ 

هم أن إلى يشير مما ،SjGMD2و SjGMD1نسخ  في كبيرة زيادة إلى أدت فيجفالتو حرارةمعالجات ال أن "PCR" المتسلسل البوليميريز

 .السكرينة اليابانية مع الضغوط البيئية تأقلم في مباشرة يشاركون

 

مع  التكيف على القدرة فيهذا اإلنزيم  وظيفة كشفو العشب المذكور في GMDالتي تشفر إلنزيم  الجديدة الجينات من اثنين عملحدد هذا ال

 من المزيد تعزز قدو ،عشب السكرينة اليابانية فيأللجينيت عن تكوين ا فهمناأثرت تلك المعلومات المكتسبة من  .في ذاك العشب اإلجهاد

 .GDMجينات إنزيم  بين الوظيفية االختالفات حول البحوث

 

 .إم سي بالنت بيولوجيبي  بمجلة الكاملة المقالة اقرأ الدراسة، عن المعلومات من لمزيد
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945216300292
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0750-3


 

 المعدة وحيدة الحيوانات لتغذية وراثيًا معدل ميكروب

 

 ذلك، ومع .حمض الفيتيكفي هيئة  الكلي الفوسفور محتوى من %21 من يقرب ما تخزين يتم ،النباتات من المشتقة يةالحيواناألعالف  في

 لذلك، ."زيفيتال"التحلل المائي  نزيمإ إلى ونفتقري منهأل المعدة وحيدة الحيواناتبصورة ضعيفة بواسطة  هضمه يتم فإن حمض الفيتيك

إربل  فرنانداطورت  ذلك، ولتيسير .لحيوانل األمثلوإنزيمات الفايتيز المتاحة أن تحقق النمو  الفوسفاتب الغذائية المكمالتمن  طلبي ت

 الخلوي لجدارالمفتقد ل الكالميدوموناسمن طحلب ساللة محورة بإنزيم فايتيز  الكاثوليكية شيلي جامعةريستوفيك من  وفرانكو

(Chlamydomonas reinhardtii). 

 

جين  ليتحوتم  .المعدة وحيدة للحيوانات غذائي كمكمل الستخدامه الفطري زييتافمحور وراثيًا بإنزيم ال كالميدوموناسطحلب  فريقال طور

حس   أداءذو السوداء  الرشاشيةمن فطر ( mE228K)فايتيز مستمثل   نزيمياإل النشاط كان .أمثل تعبير لتحقيق كالميدوموناسال جينوم في نم 

ي ةال ظروففي ال mE228Kسالالت المحورة بجين لل د  ع  ي  ال م  ع و   .تجاريال زييتالفإلنزيم ا مماثاًل  ةم 

 

 .بي إم سي بيوتكنولوجيبمجلة المقالة  اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 والسكري السمنة من يحمي قد إيه إن آر ميكرو يكتشفون الباحثون

 

 العملية، هذه في هادورتشارك بوفي حين أن العديد من األعضاء  .يةائالوع يةالقلب مراضاألو السكري داء تطور في امً اه عاماًل  السمنةت ع د 

 .العمليةالمحركة لتلك  والعوامل الخاليا أنواعلم يتضح بعد 

 

د  د هام  هو "miR-181b"المشفر  غير صغيرأن جزيء اآلر إن إيه ال بريجهام مستشفىب الباحثون اكتشف ح   عن الناجمة للتغيراتعامل م 

 .الدهني جيالنس في األوعية وظيفة في التحكممن خالل  السمنة

 

 حقنوقد عملت محاكاة  .االنسولين مقاومة تطور تحسين إلى ؤديي قد ينةبدال الفئران فيإيه  إن آر ميكروال هذاتكوين  أن الفريق افترض

miR-181b الدهنية األنسجة التهاب توخفض الجلوكوز ومستويات ألنسولينل تهمحساسي نيتحسعلى  ينةبدال الفئران في. 

 

د  أن  ج   مستوياتو االنسولين حساسية من حسن بروتينال قمع وأن ،miR-181b لجزيء امباشرً  اهدفً يمثل  PHLPP2 البروتين فوسفاتيزو 

 حاالتال نم السكريالمصابة ب الحاالت في أعلى كانت PHLPP2 مستويات أنأيًضا  الفريق الحظ .الفئران في لتهاباالو الجلوكوز

 .يةالبشر األمراضب صلة ذات الفئران في النتائج أن إلى يشير مما ،السليمة

 

 .ييشنشأميريكان هارت أسوبمجلة  ةمقالال اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 إعالنات

 1061 لعام الجينات وتحوير الجينوم تعديل مؤتمر

 

 6102 لعام الجينات وتحوير الجينوم تعديل مؤتمر :الحدث

 

 المتحدة المملكة أكسفورد، :المكان

 

 6102 أبريل 2-2 الفترة :التاريخ

 

 على اقائمً  انهجً وسيتخذ المؤتمر  .البيولوجية النظم من مجموعة في اتالجين وتحوير الجينومعديل ت تكنولوجيات تطبيقات المؤتمر تناولسي

 ZNFو (TALENs) الصناعية القطع إنزيماتو (CRISPR) كريسبر مثل الجينوم، تحرير تقنيات شمليوس العلمي هأعمال جدولل تطبيقال

 .اتوكليوتيدالن ةقليل التحسيس مضاداتو (RNAi) التداخلي الريبي النووي الحمض مثل الجينات، حويرت ونهج

 

http://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-016-0258-9
http://circres.ahajournals.org/content/118/5/810


 

 .المؤتمر موقع زر التفاصيل، من لمزيد
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 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر

 

 آسيا: الثالث النباتي الجينوميكس مؤتمر: الحدث

 

 ماليزيا كوااللمبور،: المكان

 

 6102 أبريل 06-00الفترة : التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر التفاصيل، من لمزيد
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 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر

 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر: الحدث

 

 اليابان أوساكا،: المكان

 

 6102 مايو 02-02الفترة : التاريخ

 

 .المؤتمر موقع زر الملخصات، وتقديم برنامجوال التسجيل عن التفاصيل من لمزيد
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http://lpmhealthcare.com/gegm-2016/
http://www.globalengage.co.uk/plantgenomicsasia.html
http://www.metabolomicsconference.com/

