
 6102 مارس 30        العدد هذا في

 األخبار

 عالميًا

 المستدامة التنمية تحديات لمواجهة جديدة وسائل إلى الحاجة 

 

 أفريقيا

 االقتصادية التنمية أجل من الزراعية الحيوية التكنولوجيا استخدام على يحث نيجيريا في والتكنولوجيا العلوم وزير 

 

 األمريكتين

 الحيوية التكنولوجيا خالل من المحاصيل أداء يحسن باحث 

 ريزهتال وقت أيًضا ينظمو الخس إنبات يمنع جين 

 إنيت بطاطس من أصناف أربعة على الموافقة منح
TM
 كندا في 

 وراثيًا مهندستين ذرة ساللتي عن التنظيمية القيود ترفع األميركية الزراعة وزارة 

 

 الهادئ والمحيط آسيا

 المستقبل إطعام" مبادرة إطار في آسيا جنوبب باذنجان تحسينل كورنيل جامعة شراكة دعمت الدولية للتنمية األمريكية الوكالة" 

 

 أوروبا

 وراثيًا معدلال للقطن العالمي االنتشار في (أبيض)أسود  ثقب 

 

 العلمي البحث

 السهمي نباقةال عشب من نينانثوسياأل مسار منظم عزل 

 فيروسي ناقل بواسطة ستحثم   الصغيرة لحمضياتل مبكر رازهإ 

 الفراولة ثمار تطور في األنيكسين جينات دور 

 

 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 والبشر النبات في المناعة أنظمة بين الشبه أوجه عرضي اكتشاف 

 إضافي غريب نووي حمض هالدي يسل ءالما دببة أن تكشف دراسة 

 

 إعالنات

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر  



 عالميًا

 المستدامة التنمية تحديات لمواجهة جديدة وسائل إلى الحاجة

 

 الحكومية الوزارات، سيلفا دا سيانوزراج خوسيه، للفاو العام المدير دعا

 اإبداعً  أكثر نهج وتبني التقليديةمستودعات الحبوب  الختراق الدولية والوكاالت

 لتنميةا أهدافب عليه المنصوص النحو على حاليةال التنموية التحديات لمعالجة

 .(SDGs)السبعة عشر  المستدامة

 

 ترابطمؤكًدا على  بروكسل في الزراعة مستقبل منتدى فيمدير الفاو  تحدث

 والبرامج السياسات من جديدة تركيبات إلى دعوأنها تو المستدامة التنمية أهداف

كثر األ العامة السلع وإنتاج المشتركة األهداف لتحقيق واالستثمارات والشراكات

وسائل ال من واسعةال مجموعةال من االستفادة ضرورة على أيًضا وشدد .طلبًا

 زراعة وتحقيق التغذية سوء أشكالجميع  ومحاربة الجوع على للقضاء الحيوية التكنولوجياو ةيالزراع يكولوجيااإل ذلك في بما ،ن ه جوال

 المستدامة، التنميةإجراءات  من اأساسيً  جزءً تمكينهم  كوني أن ينبغي يذال األسرة، أفراد احتياجات تلبية وسائل من شأنهاال هذه .مستدامة

 .الريفية المناطق في التغذية وسوء فقرالناس الذين يعانون شدة ال من %08 عن فضاًل 

 

 وتحسين لدعمهم يةود أعمال ونماذج جديدة وعمليات وتكنولوجيات منتجاتتطوير و استثمار الضروري من" العام المدير هذا وقد صرح

 ".مستدامعلى نحو  المزيد إنتاج من وتمكينهم ممرونته

 

 .المستدامة لتنميةل الفاو موقع على األصلية المقالة شاهد

 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [

 

 أفريقيا

 االقتصادية التنمية أجل من الزراعية الحيوية التكنولوجيا استخدام على يحث نيجيريا في والتكنولوجيا العلوم وزير

 

 التنمية وتحفيز الفقر لتخفيف الزراعية الحيوية التكنولوجيا اعتماد، بوالتكنولوجيا لعلوما لوزارة انيجيري وزير ،أوجبونايا أونو .دنادى 

 الحديثة الحيوية التكنولوجيا أهمية على الوزير أكد ،6872 مارس 70-71الفترة  في أبوجا في عقدتالتي  عملال ورشةخالل  .االقتصادية

 .المجتمع المتزايد إطعامعلى  نيجيريا مساعدة في

 

صرح  ."للغد التخطيط نبدأ أن اجدً  مهاال من لذا .القرن هذا نهاية بحلول مليار إلىيصل س الحالي، بالمعدل نموفي ال شعبنا استمر ذاإ"

 قانون قبل من اآلنت راَعى  تكنولوجيا سالمة على العامة المخاوف أن إلى امشيرً  ،الحيوي مانألا قانون سنسروره ب عن اعربً م الوزير بذلك

 .الحيوي ماناأل

 

 لديهاالزراعية  الحيوية التكنولوجياأن الفاو  في نعتقد نحن" نيجيريا في الفاو منظمة ةممثل ،سيتشوالو لويز .دية، قالت الترحيب تهاكلم في

 ".وراثًيا معدلة محاصيلال تقييم في العلم على اقائمً  انهجً  دعمننحن  وبالتالي أفريقيا، مزارعي فادةإ على القدرة

 

 وتناولت .نيجيريا في االقتصادي والتنوع الغذائي األمن تحقيق في الزراعية الحيوية التكنولوجيا دور تناولتو نايوم الورشةاستمرت 

 الحيوية التكنولوجيا في المخاطر عن واإلبالغ المخاطر وإدارة المخاطر تقييم مبادئ ذلك في بما ،المنتجات واختبار لتطوير الكاملة الدورة

 من العام القطاع موظفي ذلك في بما لحاالمص أصحاب من واسعةالورشة كان هناك مجموعة  في المشاركين من بين .مان الحيويواأل

 ضر الحدثح .النيجيري البذور ومجلس الزراعي الحجروهيئة  األصناف إصدار لجنة مثل المتخصصة والوكاالت، الصلة ذات وزاراتال

 (NABDA) الحيوية التكنولوجيا لتنمية الوطنية نيجيريا وكالةبواسطة  عملال ورشة تمَ ظ   ن   .المزارعين جمعيات وقادة اإلعالم وسائل أيًضا

 .الحيوي ماناأل نظم وبرنامج الحيوي مانألدارة اإل الوطنية الوكالة مع بالتعاون

 

http://www.fao.org/news/story/en/item/396049/icode/


 
 

 على (NABDA) الوطنية الحيوية التكنولوجيا تنمية وكالة من جيدادو روز .د مع صلواالت يرجى العمل، ورشة حول المعلومات من لمزيد

 com.roxydado91@gmail اإللكتروني البريد
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 األمريكتين

 الحيوية التكنولوجيا خالل من المحاصيل أداء يحسن باحث

 
 للطب بايلور وكلية الزراعة زارةب الزراعية البحوثهيئة و تكساس شمال وجامعة أريزونا جامعةو أريزونا والية جامعةب باحثونال اكتشف
 .المغذية التربة عناصرو للمياه هستخدما طريقة وتحسين لإلجهاد النباتتحمل  عزيزلت وسيلة

 
 تحسين خالل من الغذائي واألمن الزراعة فيفعااًل  ادورً  كتشافلهذا اال يكون أن يمكن للدراسة، الرئيسي المؤلف ،جاكسيوال لروبرتو وفقًا

-+H 1 الجين،يوجد  ."ينبات بروتون لمضخةيشفر  يذال الجين تعبير تعديل كيفية تعلمنا لقد" جاكسيوال قال .المحاصيلوكفاءة  استدامة
PPase،  أوراق جديدة  نمول النباتات هاحتاجت التي األماكن إلىالضوئي  التمثيل منتجات نقل على ويساعد النباتات جميع في ةيطبيعبصورة

 .أفضل ثمارو جذورووبذور 
 

المجموع  في أفضلعلى نحو  االصبع ودخن القطنو الخسو الطماطمو القمحو الشعيرو الذرةو األرز نمو في الجين هذا تعبير غييرتسبب ت
 تحملو المياه استخدامفي  اتحسنً  أيًضا المحاصيل هذه أظهرت .في النباتات المغذيةامتصاص العناصر  أيًضا وحسن ،خضريوال يالجذر
 هاإمكانات من قدر أقصى تحقيقل البسيطة الحيوية التكنولوجيالتلك  الدراسة من امزيدً  التالية الخطوةأن تكون جاكسيوال  اقترحو .ةحوالمل

 .الزراعية
 

 .أريزونا والية جامعة موقع على الصحفي البيان اقرأ المعلومات، من لمزيد
 

 ] ةالمقال هذه تقييم | صديق إلى إرسال [
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 التزهير وقت أيًضا وينظم الخس إنبات يمنع جين

 

 ديفيس كاليفورنيا جامعةب الحيوية التكنولوجيا بمركز بذور باحثونكشف ال ،ينموذجال األرابيدوبسيس نباتو الخس على حديثة دراسة في

تقترح  .أيًضا على اإلزهار يؤثر نباتاإل وتوقيت البذور سكون عمق توجيهب المعروف اتالجينول مرة أن أحد أل والصينأمريكا  في

 في تتحكم التي الوراثية المادةوهي  –جزيئات الميكرو آر إن إيه  بعض إنتاج على التأثير طريق عن بذلك يقوم الجين هذا أن الدراسة

 .ىخرمرحلة أ إلى النبات حياة دورة من مرحلة من االنتقال

 

 جهازيمثل  "DOG1" اإلنبات تأخيرجين  أن، الحيوية التكنولوجيابذور  مركز ومدير نبات عالم وهو برادفورد، كينت المشارك المؤلف قال

 DOG1 جين تثبيط أن الباحثون وجد .رازهاإل تأخيروأيًضا  البذورسكون  على لحفاظمن ا نباتال نك   مَ ي  و البيئية التغيرات يكشف استشعار

 في النباتاتإزهار و الحرارة، درجات ارتفاع عند البذورإنبات  إلى دىيؤ مما ،رفع جزيء آخروميكرو آر إن إيه  ءجزي مستوياتخفض 

 .المعتاد نمبكر ع وقت

 

 حياة دورة في مميزة مرحلةت عَد  البذور وإنبات سكون بين الفترة أن إلى أيًضا نتائجنا تشير" الدراسة في المشارك الباحثألفريد هوو،  قال

 ".نباتال رازهإو نضجفي مراحل  تحكمت التيميكرو آر إن إيه ال أنظمةبنفس  تتأثر المرحلة هذهأن  يبدوو النبات

 

 .ديفيس كاليفورنيا جامعة موقع من صحفيال بيانال اقرأ البحث، هذا عن المعلومات من لمزيد
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 كندا في TMإنيت بطاطس من أصناف أربعة على الموافقة منح

 

إنيت بطاطسمن  صنافأ ألربعة التجاري االستخدام على امؤخرً  الكندية الصحة وزارةو الغذائي التفتيش وكالة وافقت
TM
َرت  . ط و  

 .األصناف األربعة بواسطة شركة جي آر سيمبلوت

 

 المختزلة السكريات مستويات انخفاض الصفاتتلك  وتشمل حصول،الم جودةب تعلقت صفاتعلى األربعة البطاطس أصناف تحتوي 

 .السوداء بقعتحمل الو يدااألكريالم احتمالية وانخفاض

 

 .CFIA وكالة موقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
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 وراثيًا مهندستين ذرة ساللتي عن التنظيمية القيود ترفع األميركية الزراعة وزارة

 

 األمريكية الزراعة وزارةالتابعة ل (APHIS) والنباتية الحيوانية بالصحة المعنية التفتيش هيئة أعلنت

 .6872 مارس 62 في وراثيًاساللتي ذرة مهندستين  نعن رفع القيود التنظيمية ع

 
َرت  .يتنيلوفوسالجأمونيوم و الحشراتلمقاومة  سينجينتا،شركة  بذوربواسطة  ىاألول اللةالس ط و  

المرفوع  الذرةساللة  مع اتشابههبناًء على  ساللةال ههذ نعالتنظيمية  القيودرفع  أفيستمدد هيئة 
َرتو .اسابقً عنها القيود   األعشاب مبيدات لمقاومة مونسانتو شركةبوساطة  ةالثاني الساللة ط و  

 .لوفوسناتوالج ديكامباال
 

 .APHIS هيئة موقع على متاحة القيود رفع عملياتل النهائية الوثائق
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 الهادئ والمحيط آسيا

 "المستقبل إطعام" مبادرة إطار في آسيا بجنوب باذنجان لتحسين كورنيل جامعة شراكة تدعم الدولية للتنمية األمريكية الوكالة
 

 لتعزيز سنوات ثالث لمدة منحة ،دوالر مليون 4.0 المتحدة الواليات في كورنيل جامعة (USAID) الدولية للتنمية األمريكية الوكالة منحت

 مبادرةوهي ال المستقبل،في إطار مبادة إطعام  الوكالة عملالمنحة  تدعم .الفلبينو بنجالديش في Btالـ  باذنجان ونشر تطوير على القدرة

 .الزراعية والتكنولوجيا علومال باستخدام الغذائي األمن وتحسين الجوع لمكافحةالواليات المتحدة  لحكومة عالميةال
 

 اإلصابة بسببفإنه  ،هل وفقًاو ،كورنيل جامعةب الحياة وعلوم الزراعة كليةب الدولي الحشرات علوم أستاذ شيلتون، أنتوني .د ود المشروعسيق

 مدى على Btباذنجان الـ  تطوير تم .أبًدالسوق ليصل  ال آسيا جنوب في الباذنجان محصول من %18، حوالي السيقانوثمار ال حفارب

 .حفارالتغذية وقف ي بروتين إلنتاج ةطبيعيال التربة بكتيريا من جينات ويستخدم الماضية حادية عشرال السنوات
 

 السكان وزيادة الغذائية المواد في انقصً  بنجالديشتواجه "الزراعية  للبحوث بنجالديش لمعهد العام المدير موندال، إسالم رفيق .دقال 
 تحسينشراكة إطعام المستقبل  إطار فيالمطورة  وراثيًا المهندسة المحاصيلمن شأن  .للزراعة الصالحة األراضي كميات وتناقص

 ".اأمنً  أكثر بيئة وتعزيز والصحة التغذية وتحسين الدخل زيادة طريق عن بنجالدش مواطني حياةأن تحسن  آسيا جنوبالباذنجان في 
 

 التكنولوجيا تطوير ذلك في ماب – التسويق عملية عناصر جميعآسيا  الباذنجان في جنوب شراكة إطعام المستقبل تحسين تدمجتعالج و
 الجنسين بين والمساواة القدرات وبناء السياسات لتطوير قوية منصاتأيًضا  وفروت .المنتجات وإدارة البذور وتوزيع تسويقالو تنظيمالو

 .صلواوالت والتوعية
 

 
 

 .المستقبل إطعام مبادرة موقع زر ،الخبر عن المزيد لمعرفة
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 أوروبا

 وراثيًا المعدل للقطن العالمي االنتشار في (أبيض) أسود ثقب

 

 مساحةال من %18 حوالي حتلي ،الحيوية التكنولوجيا محاصيل أكبر ثالث وراثيًا المعدل القطني عَد 

يحظى  .للحشرات مقاومة Bt أصنافعلى  الغالب في تنطوي التي، القطن المزروعة من العالمية

 بوركيناو أفريقيا جنوبو باكستانو الهندو الصين مثل النامية الدول في خاصة بشعبية Btالـ  قطن

 المزارعين، صغارمن  مليون 71 من أكثر Btالـ  قطن يزرع البلدان، هذه في .وغيرها فاسو

منتجي  من العديدال يستخدم  ذلك، ومع .كبيرة وبيئية واجتماعية اقتصادية منافع فيبذلك  ينمساهم

 آسيا في القطن منتجي من اأيً ولم يتبنى  .Btالـ  تكنولوجيا ينماالهو المنخفض الدخل ذوي القطن

 .Btالـ  قطن – يزستانغوقير وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان أوزبكستان مثل – الوسطى

 

 األسباب نجنيوتج جامعة من ميق تينامو نالوف جامعة منحلل كل من سولي وجو  ،حديثة دراسة في

 .بالتجارة المتعلقة القيود أو التنظيمية القضايا وأ منخفضةال القبول مستويات ذلك في بما المحتملة

 التفسيرفإن  ذلك، من بدالً  .مقنعةتلك  النموذجية السياسي االقتصاد حجج من اأيً  واجدلم ي حتى اآلنو

 معدالت أن يعني وهذا .يةالحشر اآلفاتب اإلصابة انخفاضيرجع إلى  الوسطى آسيا في Btالـ  على المحدود الطلبأن  هو احتماالً  األكثر

 في الدراسة ترَ ش  ن   .للحشرات مقاومةال صنافلأل الحقيقي الطلباعتبار  عند %788 من قريبةبالفعل  تكون قد العالمية Btالـ  قطن اعتماد

 .تريندس إن بيوتكنولوجي مجلة من أبريل عدد

 

 .دايركت ساينس موقع على مايو 76 حتى متاح قالةالم لهذه المجاني الرابط
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 العلمي البحث

 السهمي النباقة عشب من األنثوسيانين مسار منظم عزل

 

 تنظيم في شاركي MYBنسخ  عامل السابقة الدراسات اكتشف وقد .النسخ عوامل من سلسلةبواسطة  ألنثوسيانينل الحيويالتكوين  مظ  نَي  

 فييتم تعبيره ، إال أنه (Epimedium sagittatum)الذي يسمى النباقة السهمي  التقليدي الصيني الطبي العشب من األنثوسيانين مسار

 .األوراق في الغالب
 

َد أن هذا العامل  .E. sagittatum زهور من EsAN2يسمى  آخر MYBنسخ  عامل تشن شينججين تشجيانج مع جامعةعزل الباحثون ب ج  و 

ْنتَب ذ ال التعبيروأدى  .الزهور وبراعم الزهور من كل في هتعبير يتم  الحيويفي التكوين  كبيرإلى تحسين  التبغ في EsAN2لعامل النسخ م 

 بقوةتم تعبيرها تصاعديًا  األنثوسيانينفي مسار  ةبنيويال الجينات معظم ،من ناحية أخرى .والزهور وراقكل من األ في ألنثوسيانينوتراكم ا

 .بالنباتات النموذجية مقارنة EsAN2المحور بفرط تعبير عامل النسخ  لتبغل القديمة األوراق في

 

 وتوصيف تحديدويقدم  .ديوميبيماإل زهور في ألنثوسيانينل الحيويالتكوين  تنظيم في شاركي EsAN2عامل النسخ  أن إلى النتائج هذه تشير

 .الفالفونويدمركبات  لهندسة محتمل مرشح وجين اإلبيميديوم زهور تلونمحاولة لفهم  EsAN2العامل 

 
 .ريبورتس سيل بالنت بمجلة ةلاقالم اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 فيروسي ناقل بواسطة ُمستحث الصغيرة للحمضيات مبكر إزهار

 

 .التقليدية التربية أساليببواسطة  الوراثي التحسين سنوات، 2 من أكثر تكون ما اغالبً  التي الحمضيات، شجارأل طويلةاليفعان ال فترة تأعاق

 في اإلنجابيةإلى  ةالخضري المرحلة من االنتقال لتعزيز وسيلة إسبانيا فيللبحوث الزراعية  فالنسيانو معهد وعلماء كيززفيال كاريلياطورت 

قائمة على فيروس بقعة  تناقال باستخدام الحمضيات أو األرابيدوبسيسمن  FTمن خالل تعبير جينات  ذلك تم .اليافعة الحمضيات نباتات

 (.التوالي على clbvINpr-CiFTو clbvINpr-AtFT) الحمضياتأوراق 

 

 بنية تغير عدم مع أشهر، 2-4 غضون في رازهاإلفي  تالناقالبواحد من تلك  ةلقحمن مختلف األنماط الجينية الم الحمضيات نباتات بدأت

قابل للنقل  كني ولم نبات جينوم مع أيًضاالناقل  ي دَمج لم .الملقحة غير ةريالكب النباتاتب مقارنة الفاكهة شكل أو زهرةال أو ورقةأو ال النبات

 .منخفضة نسبةب البذور انتقال عن الكشف تم ذلك، ومع .ناقلال أو اللقاح حبوبفي 

 

 وبرامج الحمضياتعلى  الجينيةالدراسات سريع لت وآمنة مفيدةوسيلة  ناقلبال اإلصابة بعداليافعة  الحمضيات لنباتات المبكر رازهاإليقدم 

 .بطريقة مثيرة التربية

 

 .بيوتكنولوجي بالنت بمجلة الكاملة المقالة اقرأ المعلومات، من لمزيد
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 الفراولة ثمار تطور في األنيكسين جينات دور

 

د ة  وظائفذات  والكالسيومللغشاء هي بروتينات رابطة  يةالنبات األنيكسينبروتينات   ستجاباتاالومراحل التطور  مختلف في تشاركع 

 FaAnn5a وهم ،أنيكسينبروتينات  ثالثة جتشجيان جامعة باحثي مع جنب إلى اجنبً  تشن شينججينفي هذا الشأن، درس . للضغوط

 .الثمار تطور في أدوارهم لمعرفة الفراولة من، FaAnn8و FaAnn5bو

 

إلى  األنيكسين تعبير أنماط وتشير. FaAnn5bمستويات  انخفضتبينما  FaAnn5bو FaAnn5aنسخ  مستوياتارتفعت  الثمار، نمو أثناء

 .الهرمون مستويات مع كبير حد إلى ًطامرتب األنيكسين جينات تعبيركان أيًضا . الفراولة ثمارتطور ونضج  في المحتملة هأدوار

 

 ذلك، ومع. تعبيرهم( IAA) الخارجي وكسينأعاق األ بينما FaAnn8و FaAnn5aكل من  تعبير( ABA) الخارجي األبسيسيك حمضعزز 

 إلى األنيكسين جيناتاستجابات  وأكدت. أنيكسين كل من المستقل التنظيم على يدل مما ،FaAnn5b تعبير IAAو ABAحفز كل من 

 .نباتال هرمونتأشير  األنيكسين مشاركة خارجيال ABAوحمض  IAAمثبطات 

 

 أنه األنيكسين تعبير على الكالسيوم آثار وأكدت. FaAnn8في  هَحس نَ لكنو FaAnn5bو FaAnn5a نكل مفي  تعبيرال الكالسيومثبط 

ثمار  ونضج تطورل النباتية الهرمونات تنظيم فيمشاركة  ثالثةال األنيكسينبروتينات  كونت قدوعليه، ف. هرمونمسارات نقل إشارة ال يتوسط

 .الكالسيوم تأشير خالل من الفراولة

 

 .بالنت سيل ريبورتسبمجلة  المقالة الكاملة اقرأ الدراسة، عن المزيد لمعرفة
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 النباتية الحيوية التكنولوجيا وراء ما

 والبشر النبات في المناعة أنظمة بين الشبه أوجه يعرض اكتشاف

 

 ادورً  يلعب نظير لديه البشرفي  المناعي الجهازإلى  األنسجة ضررنقل إشارة يالذي  بروتينأن ال تومسون بويس معهدب باحثونذكر ال

 في "DAMP" يطلق عليهو لضررل مصاحب جديد جزيئيجزيء نمط  وزمالؤهكليسينج  دانيال بروفيسور حدد وقدهذا  .النباتات في مماثاًل 

 HMGB3 بروتينويعزز ال ،والحيوانات النباتات في مناعية استجابة المصابة الخالياالمفرزة بواسطة  DAMP جزيئاتتحفز  .النباتات

 .صاباتإلل والنباتات البشر محاربة كيفية فهم HMGB1 البشريونظيره 

 

 DAMP جزيئاتتوجد  .صابةاإل ودرء معالجتها من يتمكنوا حتى اإلصابة عن للكشف DAMP جزيئات الحيوانيةو يةالنبات نسجةاأل تستخدم

 .والمناعية االلتهابية االستجابات تنشيطيقوموا ب حيث األنسجةاستجابةً لتضرر  المحيطالخالء  فيفَرز ت   ولكنها الخاليا داخل ادائمً 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12555/full
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1915-5


 

وهو  ،حمض الساليسيليك مع تتفاعل التي والحيوانية النباتية البروتينات على أبحاثهم خالل من HMGB3تأثيرات بروتين  فريقال اكتشف

يعيق بروتين حمض الساليسيليك  أنكليسنيج  مختبرل سابقة دراسةقد وجدت و .األسبرينالنحالل  رئيسي جنتَ وم   ينبات مناعة منظم

HMGB1، بروتين  وجدوا مماثلة،ال للبروتيناتالمشفرة  الجينات عن النموذجي األرابيدوبسيس نبات جينوم في وابحث وعندماHMGB3. 

البروتين البشري  مثل هأن واوجدو المناعي لنشاطل مختلفةال طبقاتال واوفحص نباتالب لخليةل يخارجخالء الال في البروتين الباحثون أدخل

"HMGB1"،  يتفاعل بروتينHMGB3 لبروتين  المناعة تعزيز آثار تيَ ح  م  وقد  .هتنشطأ يثبط الذيو ،حمض الساليسيليك مع أيًضا

HMGB3 حمض الساليسيليك الباحثون أضاف عندماالرمادي  العفنب المصابة النباتات في. 

 

 .تومسون بويس معهد موقع على متاحة لبحثا عن التفاصيل من المزيد
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 إضافي غريب نووي حمض لديها ليس الماء دببة أن تكشف دراسة

 

البقاء في أشد  على القدرة لديها أرجل ثمانيةذات  مجهرية حيوانات هي ،بطيئة الخطو أوتارديجريد  باسم أيًضا ةالمعروف ،الماء دببة

 .لإلشعاع التعرض وحتى األكسجين، ونقص والضغط حرارةال درجاتظروف 

 

 من الجديدة النتائج وتشير .األخرى الحية الكائنات من النووي الحمض من كبيرة نسبةتكتسب  لمالماء  دببة أن حديثة دراسة وجدت وقد

 .بكتيري تلوثببساطة كان  غريبحمض نووي ك اسابقً  حَ ر  ط   ما جميعتقريبًا  أن أدنبرة جامعة

 

 مع العلمي العالم وضج   .البكتيريا لىإ اجعً ارقد يكون  العذبلدببة الماء  النووي الحمض دسس   أن إلى تشير سابقة دراسة من الجدل بدأ

 .األخرى األنواع من النووي الحمض استخدام وإعادة اكتساب على القدرة الديه الماءدببة  أن اقتراح

 

 فيكان  حرَ قتَ الم   الغريب الحمض النووي جميعتقريبًا  أن وجدو النوع نفس من نووي حمض تسلسل بياناتبعد ذلك  أدنبرة فريق استخدم

 .تلوثمجرد  الواقع

 

 من المئة في 7 من أقل أن إليها توصلوا التي النتائج وتشير ،النووي الحمض بيانات مجموعتي لكلتا التحليل من امزيدً  الفريق نفس أجرى

 .األخرى األنواع من ةستعارم انها حج  رَ ي   دببة الماء جينات

 

 .األمريكية المتحدة الواليات في للعلوم الوطنية األكاديمية وقائع بمجلة ةلاقالم اقرأ المزيد، لمعرفة
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 إعالنات

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض لمؤتمر

 

 األيض لعلوم الخامس الدولي والمعرض المؤتمر :الحدث

 

 اليابان أوساكا، :المكان

 

 6872 مايو 70-72 الفترة :التاريخ

 

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