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فناوری اهی نوین زیستی



فناوری های نوین زیستی
ودتولیآن،حفظوزیستمحیطاهمیتبهتوجهبا

،زیستیتجزیهقابلهایپالستیکازاستفاده
هرویبیمصرفازپیشگیریبرایمناسبیراهکار

مککبهامروزه.استتجزیهغیرقابلهایپالستیک
ابلقهایپالستیکتولیدفناوری،زیستهایروش

.استشدهممکنکمترهزینهصرفباتجزیه
اریبسیکنندهتولیدهایژنکردنواردباکاراین

.تاسپذیرامکانگیاهبهباکتریازموادنوعایناز
زیستینوینهایفناوریازیکیفناوریزیست

.است



زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
بهتواندمیآنمحصولدرتغییردرنتیجه،وژنیکدرجهشدانیممیکههمانطور

اینازخونانعقاددرموثرعواملمقداروعملکرددراختالل.شودمنجربیماریبروز
باآنهاروییدانیازتامینترکیبات،اینبهنیازمندافرادافزایشبهتوجهبا.هستنددسته

ژنتیکمهندسیوفناوریزیستهایروشازاستفادهامروزه.شودمیمواجهمشکل
.استآوردهفراهمهاییفرآوردهچنینتولیدزمینهدرمهمیتحوالت

یاوزندهموجوداتسایرهاییاختهداخلبهانسانهایژنانتقالپیش،چندیتا
اکنونماابودتصورقابلغیرانسانیهایپروتئینساختنبرایهاباکتریازاستفاده

.استکردهپیدافراوانیکاربردویافتهتوسعهآنتحققبرایالزمهایروش



زیست فناوری چیست؟
باوناگونگمحصوالتبهبودوتولیددرآدمیهوشمندانهفعالیتگونههربهکلیطوربه

تردهگسبسیارقلمرویفناوریزیست.گویندفناوریزیستزنده،موجودازاستفاده
.ردگیمیبردررابافتوپروتئینمهندسیژنتیک،مهندسیمانندهاییروشودارد

وریاضیاتفیزیک،زیستی،علوممانندمتعددیعلمیهایگرایشازفناوریزیست
.بردمیبهرهمهندسیعلوم

اضرحقرندرکشورهاپیشرفتنشانهعنوانبهراآنفناوری،زیستفراوانکاربردهای
.استکردهتبدیلمتنوعنیازهایتامینبرایمهمابزارهایازیکیبهو



تاریخچه زیست فناوری
گیرندمینظردردورهسهاست،شدهآغازدوربسیارسالهایازکهفناوری،زیستبرای:

زیستیفرآیندهایازاستفادهبالبنیهایفرآوردهونانسرکه،مانندتخمیریمحصوالتتولید
.استدورهاینبهمربوط

دماننموادیتولیدها(میکروارگانیسم)ریزاندامگانکشتوتخمیرهایروشازاستفادهبا
.شدممکندورهایندرغذاییموادوهاآنزیمها،پادزیست

باتندتوانسدانشمندان.شدآغازدیگرریزاندامگانبهریزاندامگانیکازژنانتقالبادورهاین
تولیداالتربکاراییوبیشترمقادیرباراجدیدترکیباتهاریزاندامگانخصوصیاتاصالحوتغییر
.کنند

زیست فناوری سنتی

زیست فناوری 
کالسیک

زیست فناوری نوین



مهندسی ژنتیک
مهندسیدر.استژنتیکمهندسینوین،فناوریزیستدرموثرهایروشازیکی

ایندر.ابدیمیانتقالدیگراییاختهبهناقلتوسطیاختهیکدنایازایقطعهژنتیک
دجدیصفتدارایوژنتیکیورزیدستدچاردناقطعهکنندهدریافتیاختهحالت،

.شودمی
دهشژنتیکیموادازجدیدیترکیبدارایژنتیکمهندسیطریقازکهجانداریبه

باکتریبااابتدروشاینگرچه.گویندمیتراژنییاژنتیکییافتهتغییرجانداراست،
اتموجودسایربرایژنتیکیورزیدستامکانبعدی،هایپیشرفتاماشد؛شروعها

.کردفراهمنیزراجانورانوگیاهانمثلزنده



مهندسی ژنتیک
کلشصورتبهتوانمیراژنتیکمهندسیطریقازتراژنیزراعیگیاهانایجادمراحل

.کردخالصهزیر

تعیین صفت یا صفات مطلوب ( 1

استخراج ژن یا ژن های صفت مورد نظر ( 2

آماده سازی و انتقال ژن به گیاه و تولید گیاه تراژنی ( 4و 3

بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای ( 5
سالمت انسان و محیط زیست 

یستیتکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی ز( 6



مراحل مهندسی ژنتیک

استآنهایفرآوردهوژنانبوهتولیدژنتیکمهندسیاهدافازیکی.
شودمیانجامدناسازهمسانهباژنانبوهتولید.
گویندمیدناسازیهمسانهراهاآنتکثیروژنچندیایکسازیجدا.
یاختهازخارجدرمختلفیابزارهایباوراثتیمادهدنا،سازیهمسانهدر

.شودیممنتقلمیزبانژنومدرونبهسازیهمسانهناقلیکوسیلهبهوتهیه
خالصدنایاززیادیمقادیرتولیدکاراینازهدف

همادیکتولید،ورزیدستبرایتواندمیکهاست
.گیردقراراستفادهموردمطالعهیاوبخصوص



مراحل همسانه سازی

امانجدهندهبرشهایآنزیموسیلهبهدناازایقطعهسازیجدا
.شودمی
ازقسمتیودارندوجودهاباکتریدردهندهبرشهایآنزیم

.شودمیمحسوبهاآندفاعیسامانه
وصتشخیدنادرراخاصینوکلئوتیدیهایتوالیهاآنزیماین

میپالیندرومیهایتوالیها،توالیاینبهدهند،میبرش
.گویند

جداسازی قطعه ای از 
دنا

(معکوستکرار)پالیندرومیهایتوالیویژگی:
مکملشود،خواندهراستبهچپازرشتهیکتوالیاگر

.شودخواندهچپبهراستازرشتههماناگراسترشتههمان
مشابهشود،خواندهراستبهچپازرشتهیکتوالیاگر

.ودشخواندهچپبهراستازمقابلرشتهاگراست،مقابلرشته



مراحل همسانه سازی
(جدا سازی قطعه ای از دنا)

ًآنزیممثالEcoR1ندروسپسوکندمیشناساییرانوکلئوتیدیششتوالی

A…G…T…

T…C…A…

رزیتوالیدهندهبرشآنزیمنوعی:مثال
خالیجایکند،میشناساییرا

یصتشخجایگاهتوالیدررانوکلئوتیدها
.کنیدمشخصآنزیم

تشخیصاهجایگدر.شودمیگفتهآنزیمتشخیصجایگاهتوالیاینبه.زندمیبرشتوالی
.ودشمیخواندهیکسانمخالفسمتدوازدنارشتهدوهرنوکلئوتیدهایتوالیآنزیم،

آنزیمتشخیصجایگاهEcoR1بازهایتعدادونوکلئوتیدجفت6ونوکلئوتیدنوع4از
.استبرابرهمباپیریمیدینوپورین



مراحل همسانه سازی
قطعاتبهرادنادهنده،برشهایآنزیمازاستفاده

ایهروشباراقطعاتاین.کندمیتبدیلتریکوتاه
.دهندمیتشخیصوکنندمیجداخاصی

oشودفرضفیتصادژنومدرنوکلئوتیدهاترتیباگر:نکته
.آیدمیبدسترابطهازقطعههرمتوسطاندازه

o(n=آنزیمیشناسایجایگاهدرنوکلئوتیدهاجفتتعداد)
ًبرایمثالEcoR1ششخودتشخیصجایگاهدرکه

..داردوتیدئنوکلجفت

.دداروجودتشخیصجایگاهدوبیننوکلئوتیدجفت
oآنزیمیکصتشخیجایگاهدرنوکلئوتیدهاتعدادچههر:نکته

شودمییشتربشدهایجادقطعاتمتوسطاندازهباشدبیشتر
.شودمیایجادکمتریقطعاتتعدادولی



مراحل همسانه سازی
(جدا سازی قطعه ای از دنا) 

آنزیمEcoR1،بیناستردیفسفوپیوند
رارشتهدوهردارآدنینودارگوانیننوکلئوتید

دنامولکولازانتهایینتیجه،در.زندمیبرش
رشتهازبلندترآنرشتهیککهشودمیایجاد
.گویندمیچسبندهانتهایآنبهواستمقابل

oآنزیمکهایچسبندهانتهای:نکتهEcoR1کند،میتولید
.استTوAآلیبازنوعدودارای

الوهعدنا،مولکولازچسبندهانتهایتشکیلبرای
ژنیهیدروپیوندهایاستر،دیفسفوپیوندهایبر

تهشکسنیزتشخیصمنطقهدردنارشتهدوبین
(پلکانیبرش).شودمی



(جدا سازی قطعه ای از دنا)مراحل همسانه سازی
دوبایددهنده،برشآنزیموسیلهبههاژنسایرازنظرموردژنکردنجدامرحلهدر

.شودجداقطعاتسایرازنظرموردقطعهتاشودایجادبرش

oآنزیم:نکتهEcoR1ودارگوانینئوتیدنوکلبیناستردیفسفوپیونددوخود،تشخیصجایگاههردر
.شکندمیرانتیمیوآدنینمکملبازجفتچهاربینهیدروژنیپیوندهایهمچنینودارآدنین

oوشدهشکستههیدروژنیپیوند16واستردیفسفوپیوند4نظر،موردژنسازیجدامرحلهدر:نکته
.شودمیایجادچسبندهانتهای4



nبرش یا nهای خطی DNAدر

جایگاه تشخیص

2nطع می پیوند فسفودی استر ق
.شود

2nی شودانتهای چسبنده ایجاد م .

n + 1 قطعه ایجاد می شود.

قطعه فقط دارای یک انتهای 2
.چسبنده خواهد بود

1

2

3

4



جایگاه تشخیصnبرش یاnحلقوی با DNAدر 

2nودپیوند فسفودی استر قطع می ش.

2nانتهای چسبنده ایجاد می شود.

nقطعه ایجاد می شود.

انتهای چسبنده خواهند 2همه قطعات دارای 
.بود

1

2

3

4



(اتصال قطعه دنا به ناقل )مراحل همسانه سازی
در این مرحله، اتصال قطعه دنای جداسازی شده به ناقل همسانه سازی است.

ی 
ص

ی خا
ی ها

ی ویژگ
ن دارا

ن ناقلی
ای

ستند
ه

:
توانند توالی های دنایی که در خارج از کروموزوم اصلی قرار دارند و می

.مستقل از آن تکثیر شوند

ای فاقد دارای مارکری برای تشخیص یاخته های دارای ناقل از یاخته ه
.ناقل باشد

.دارای یک جایگاه شناسایی برای آنزیم برش دهنده باشد



(اتصال قطعه دنا به ناقل )سازی مراحل همسانه 
استناقلهایمولکولانواعازیکیپالزمید.
درونمعموالًکهاستکروموزومیخارجحلقویوایرشتهدودنایمولکولپالزمید

میزبانژنومازمستقلتواندمیوداردوجودمخمرمثلهاقارچبعضیوهاباکتری
.کندهمانندسازی

درکههستندهاییژنحاویچوننامند،مینیزکمکیهایکروموزومراهاپالزمید
.ندارندوجودباکتریاصلیکروموزوم

oاینباکتریبههاژناین.داردقرارپالزمیدهاازبسیاریدربیوتیکآنتیبهمقاومتژن:نکته
.کنندتبدیلخودبرایدهاستفاقابلوکشندهغیرموادیبهرابیوتیکآنتیکهدهندمیراتوانایی

بارهرابمیزبان،یاختهبهآنورودوپالزمیدبهنظرمورددنایقطعهانتقالصورتدر
.شودمیهمانندسازینیزنظرمورددیسک،دنایهمانندسازی



(اتصال قطعه دنا به ناقل )مراحل همسانه سازی 

دنایدرنظرموردتوالیحاویدنایقطعهنوترکیب،دناییکساختدر
.شودمیجاسازیناقل

oدرکهباشدیمیآنزهمانبایدپالزمید،دادنبرشبرایاستفادهموردآنزیم:نکته
کندایجادمکملندهچسبانتهایباقطعاتیتااست،شدهاستفادهنظرمورددنایجداسازی

.کردایجادترکیبنودنایوکردمتصلدیگردنایانتهایبهرادنایکانتهایبتوانکه
oپیوند2شدنشکستهسبب،آنزیمباپالزمیدبرش:نکته

تبدیلخطیدنایقطعهیکبهراآنوشدهاسترفسفودی
.استچسبندهانتهایدودارایکهکندمی



(اتصال قطعه دنا به ناقل )مراحل همسانه سازی 
oبهنظرمورددنایاتصالبرای.داردچسبندهانتهایدونیزخارجیدنایقطعه:نکته

تراسفسفودیپیوندآنزیماین.شودمیاستفاده(دهندهاتصال)لیگازآنزیمازپالزمید
.کندمیایجادرامکملانتهایدوبین

درشدهجاگذاریژنوناقلدنایمجموعهبه
.شودمیگفتهنوترکیبدنایآن،

oعهقطکردنجداشاملگیریبرشمرحلهدر:نکته
سهمجموعاًناقل،دنایدربرشونظرمورددنای
راستدیفسفوپیوند6وشدهاستفادهشناساییجایگاه

.شودمیشکسته



مراحل همسانه سازی 
(وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان)

اینبه.نندکمیمنتقلباکتریمثالمیزبانیاختهدرونبهرانوترکیبدنایمرحله،ایندر
.شودایجادمنافذیباکتریدیوارهدربایدمنظور

میاییشیموادباهمراهحرارتیشوکیاوالکتریکیشوکازباکتریدرمنافذایجادبرای
.شودمیاستفاده

oیبنوترکدنایهاباکتریهمه:نکته
الزمنبنابرای.کنندنمیدریافترا

الزمیدپکنندهدریافتباکتریاست
.ودشتفکیکآنفاقدباکتریاز



مراحل همسانه سازی 
(جداسازی یاخته های تراژنی)

نتوامیمتفاوتیهایروشازمرحله،اینانجامبرای
:کرداستفاده

کهاستپالزمیدیازاستفادههاروشاینازیکی
یلینسآمپیمثلبیوتیکیآنتیبهمقاومتژندارای
.است

درد،باشکردهدریافترانوترکیبدنایباکتری،اگر
هایباکتری.کندمیرشدبیوتیکآنتیحاویمحیط

درستپادزیبهحساسیتدلیلبهنوترکیبدنایفاقد
.روندمیبینازمحیطیچنین



مراحل همسانه سازی
سرعتباتراژنیهایباکتریمناسب،شرایطدر

دناهایازهمچنین.شوندمیتکثیرباالیی
اصلیکروموزومازمستقلصورتبهنیزنوترکیب

درکهشودمیساختهمتعددهاینسخهیاخته،
میتکثیرسرعتبهخارجیدنایآننتیجه

دنایدارایباکتریزیادیتعدادبنابراین،.شود
هاآنازتوانمیکهشدخواهدآمادهخارجی

.ردکاستفادهژناستخراجیافراوردهتولیدبرای
ژنتیکمهندسیهایروشپیشرفتباامروزه

یاختهها،مخمرمثلدیگریهاییاختهتوانمی
ییرتغفرآینداینباراجانوریحتیوگیاهیهای
دناهایازحاصلهایمولکولسایرودناها.داد

ردیکاربوعلمیگوناگوناهدافبرایشدهتولید
.شوندمیاستفاده



تفناوری مهندسی پروتئین و باف
رانپروتئییکآمینواسیدهایتوالیدردلخواهتغییراتایجادامکانجدیدهایروش

وپروتئینیکهایویژگیدرتغییرمنظوربهآنهاازتوانمیکهاستکردهفراهم
آنبهکهها،پروتئینرویتغییراتیچنینانجام.شدمندبهرهآنعملکردبهبود

آنعملکردوساختارازکاملشناختنیازمندشود،میگفتهپروتئینمهندسی
.استپروتئین

تغییر در ساختار و 
عملکرد پروتئین

تغییر در حد یک یا چند آمینواسید جزئیتغییر

کلیتغییر

برداشتن قسمتی از ژن یک پروتئین

ترکیب بخش هایی از ژن های مربوط به 
پروتئین های متفاوت



تفناوری مهندسی پروتئین و باف
دروینپروتئمولکولفضاییشکلدرتغییرباعثآمینواسیدهاتوالیدرتغییر

افاهدبااییافتهتغییرهایپروتئینچنین.شودمیآنعملدرتغییرنتیجه
.شوندمیساختهتحقیقاتیودرمانیمثالًمختلف،

ن ها
ی پروتئی

ف مهندس
اهدا

افزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما 

PHغییر افزایش پایداری پروتئین در مقابل ت

ل افزایش حداکثری سرعت واکنش و تمای
آنزیم برای اتصال به پیش ماده



اافزایش پایداری پروتئین ه

اهمیت 
پایداری 

پروتئین ها در 
برابر گرما 

سرعت واکنش 
االتربیشتر در دمای ب

عدم نیاز به خنک 
کردن محیط واکنش 
به خصوص در مورد 
واکنش های گرمازا

کاهش خطر آلودگی 
میکروبی در محیط 

واکنش



(آمیالزها)هاافزایش پایداری پروتئین 

قطعاتبهرانشاستههایمولکولوهستندصنعتدرکاربردپرهایآنزیمازآمیالزها
.کنندمیتجزیهکوچکتری

هاشویندهتولیدونساجیغذایی،صنایعمانندصنعتیمختلفهایبخشدرآمیالزها
.دارندکاربرد

میالزآازاستفادهبنابراین،.شودمیانجامباالدماهایدرصنعتیتولیدمراحلازبسیاری
.داردضرورتگرمابرابردرپایدار

ممکنگرمابهمقاومآمیالزهایتولیدوطراحیفناوری،زیستهایروشکمکبهامروزه
.استشده
ردواقتصادیجوییصرفه،واکنشزمانکاهشباعثگرمابهمقاومآمیالزهایازاستفاده

.شودمیصنعتیوریبهرهافزایشنتیجه
هایچشمهدرگرمادوستهایباکتریمثالً.داردوجودگرمابهمقاومآمیالزنیزطبیعتدر

.دارندگرمامقابلدربیشتریپایداریکههستندآمیالزهاییدارایگرمآب



(ناینترفرو)ها افزایش پایداری پروتئین 
دسیمهنروشباپروتئیناینوقتیاست،ایمنیدستگاههایپروتئینازاینترفرون

کاهشیناعلت.داردطبیعیاینترفرونازکمتربسیارفعالیتیشود،میساختهژنتیک
.تاسباکترییاختهدرآنشدنساختههنگامدرنادرستپیوندهایتشکیلفعالیت،

شوندیمآنفعالیتکاهشنتیجهدرومولکولشکلدرتغییرباعثنادرستپیوندهای.



(اینترفرون)افزایش پایداری پروتئین ها 
پروتئین،توالیمهندسیفرآیندکمکبه

هکدهندمیتغییرطوریرااینترفرونآمینواسیدهای
ریدیگآمینواسیدجایگزینآنآمینواسیدهایازیکی

ناینترفروویروسیضدفعالیتتغییراین.شودمی
یمافزایشطبیعیپروتئیناندازهبهراشدهساخته

.کندمیپایدارترراآنهمچنینودهد

پروتئینمدتطوالنینگهداریدرپایداریافزایش
یزیاداهمیتشوند،میاستفادهداروعنوانبهکههایی
.دارند



(نپالسمی)ها افزایش پایداری پروتئین 
نریزیخوادامهازکهاستمهمزیستیفرایندیکلخته،تشکیلکهدانیممی

لبقماهیچهومغزششی،هایسرخرگدرلختهتشکیلاماکند،میجلوگیری
کهودشمیقلبیومغزیسکتهشش،هایرگشدنبستهبهمنجرترتیببه

.شودمرگباعثتواندمیواستخطرناکبسیار
شوندمیتجزیهپالسمینآنزیمتوسطبدندرطبیعیطوربههالخته.

.استکوتاهخیلیپالسمادرآناثرمدتامادارد،درمانیکاربردپالسمین
باینپالسمآمینواسیدیکجانشینی

یمباعثتوالی،دردیگریآمینواسید
ویپالسمایفعالیتزمانمدتکهشود

.شودبیشترآندرمانیاثرات



مهندسی بافت
اهداچهچنانباشد،داشتهوجودپوستپیوندبهنیازوسیعهایسوختگیدرکنیمفرض

ازوستپبرداشتسوختگی،وسعتعلتبهیاوباشدنداشتهوجودمناسبپوستکننده
.استپوستپیوندوبافتکشتراه،بهتریننباشد،ممکنبیماربدن
انواعبهزوتمایزیادتکثیرتواناییکهداردوجودهایییاختهپوستدرکهاستشدهثابت

موفقیتطوربهها،یاختهاینازبافتمهندسیدرامروزه.دارندراپوستهاییاخته
.شودمیاستفادهآمیزی

نمونه،برای.کنندمیفعالیتنیزاعضاپیوندوتولیدزمینهدربافت،مهندسیمتخصصان
برایغضروفبافتازمهندسیهایروشکمکبهتوانندمیچهرهبازسازیجراحان
یطمحدرراغضروفیهاییاختهروش،ایندر.کننداستفادهبینیوگوشاللهبازسازی

دهدیآسیباندامبازسازیبرایراجدیدغضروفوتکثیرمناسبداربسترویکشت
.کنندمیتولید



یاخته های بنیادی و مهندسی بافت
کممقداربهکشتمحیطدرایماهیچههاییاختهماننداییافتهتمایزهاییاخته

منابعازمواردیچنیندردلیل،همینبه.شوندنمیتکثیراصالًیاوشوندمیتکثیر
بنیادیایهیاختهیاجنینیبنیادیهاییاختهمثلشوندمیتکثیرسریعکهاییاخته

الستوالبداخلیتودههاییاختههمانجنینی،بنیادیهاییاخته.کنندمیاستفادهبالغ
یمبنیادیهاییاخته.شوندمییافتهابافتدربالغبنیادیهاییاختهوهستند
.شوندتبدیلیاختهمتفاوتانواعبهوتکثیرتوانند



یاخته های بنیادی بالغ
تکشمحیطدرکهداردوجودبنیادیهاییاختبدنمختلفهایبافتدر

شوندکثیرتتواندمیکبدبنیادیهاییاختهمثالعنوانبه.شوندمیتکثیر
.کنندپیداتمایزصفراویمجراییاختهیاکبدییاختهبهو



بهتوانندمیکهدارندوجوداستخوانمغزدربنیادیهاییاختهازانواعی
ازهایاختهاین.کنندپیداتمایزقلبیواسکلتیماهیچهخونی،هایرگ
.شوندمیدادهوکشتبرداشتهبالغفرد

یاخته های بنیادی بالغ



ینییاخته های بنیادی جن

همهتشکیلبهقادرتنهانههایییاختهچنین
دراگربلکههستند،جنینبدنهایبافت

ندتوانمیشوند،سازیجداجنینیاولیهمراحل
هایاختهاین.دهندتشکیلراکاملجنینیک
تشکیلبرایودادهکشتجداسازیازبعد

ماا.شوندمیتحریکهایاختهانواعازبسیاری
ونهگبهتواندنمیهنوزهایییاختهچنینتمایز

اییهیاختهانواعهمهبتوانندکهشودتنظیمای
طشرایدرکنندمیتولیدجنینبدندرکهرا

.بیاورندوجودبهنیزآزمایشگاهی



یاخته های بنیادی جنینی



کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
آفتیبعضبرابردرمقاومگیاهانتولیدکشاورزی،درفناوریزیستکاربردهایازیکی

مثالعنوانبه.دهدکاهشراهاکشآفتمصرفاستتوانستهروشاین.هستندها
گیاهانبرایمضرحشراتکهکنندمیتولیدهاییپروتئینخاکزی،هایباکتریازبرخی
.کشندمیرازراعی

صورتبهابتداکهسازندمیسمیپروتئیننوعیخودرشدازایمرحلهدرهاباکتریاین
.ردبمیبینازراحشرهشده،فعالحشرهبدندرمولکولاین.استغیرفعالمولکولی

ببرد؟بینازراباکتریخودتواندنمیسماینچرا
ستهشکحشرهگوارشلولهدرموجودگوارشیهایآنزیمتاثیرتحتغیرفعال،سمپیش

مرگسرانجاموگوارشلولههاییاختهتخریبباعثشدهفعالسم.شودمیفعالو
.شودمیحشره



کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
ازپسوجداسازیباکتریژنومازسماینبهمربوطژنابتداآفت،بهمقاومگیاهتولیدبرای

.شودمیدادهانتقالنظرموردگیاهبهسازیهمسانه
اندشدهتولیدسویاوپنبهذرت،مثلمقاومگیاهنوعچندروشاینباتاکنون.
ازبراینبنابرایکند،مینفوذپنبهنارسغوزهدرونبهکرمکهکنیممیمشاهدهزیرشکلدر

.ردگینمیقرارسممعرضدرآفتزیرااست،الزممتعددیهایپاشیسمآفتاینبردنبین
وستیزیفناوریکمکباامروزهاست،مضرزیستمحیطبرایسمزیاداستفادهدیگر،سویاز

.تاسکردهپیداکاهشزیادیحدودتاپنبهمزارعپاشیسمبهمقاوم،نیازهایپنبهتولید
میدستازراغوزهدرونبهورودفرصتورودمیبینازشدهمقاومگیاهخوردناثردرحشره

.یابدمیکاهشمزرعهپاشیسمبهبنابراین،نیاز.دهد



کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

کاربردهای 
زیست 

فناوری در 
کشاورزی

تولید گیاهان
مقاوم در برابر 

آفت ها

تنظیم سرعت 
رسیدن میوه ها

افزایش ارزش 
غذایی 

محصوالت
تولید گیاهان 

مقاوم به 
علف کش ها

تولید گیاهان 
مقاوم به خشکی و 

شوری

اصالح بذر 
برای تولید 

گیاهان مطلوب

علف های هرز با استفاده از 
علف کش هایی که راحت در 

طبیعت تجزیه می شوند، 
بدون آسیب به گیاه اصلی از

.بین می روند

به علت عدم شخم زدن 
زمین، خاک های سطحی 

نیز کمتر دستخوش 
.فرسایش می شوند



(تولید دارو)کاربرد زیست فناوری در پزشکی
نعتصدرایویژهجایگاهموثر،ومطمئنداروهایتولیدعلتبهنوترکیبدنایفناوری

هتهیانسانیغیرمنابعازکهمشابهیهایفراوردهبرخالفداروها،این.داردداروسازی
.کنندنمیایجادایمنیهایپاسخشوند،می
اعانوبعضی.شودمیتولیدفناوریاینتوسطکهاستداروهاییازیکیانسولین

.کردکنترلانسولیندریافتوسیلهبهتوانمیرادیابتبیماری
جانورانیلوزالمعدهازآنکردنخالصوجداسازیانسولین،تهیههایروشازیکی

.استژنتیکمهندسیازدیگر،استفادهروش.استگاومانند



(تولید دارو)پزشکیکاربرد زیست فناوری در 
بسازدراآنتواندمیانسانیانسولینژنداشتنصورتدرباکتری.
هاینامبهپپتیدیپلیکوتاهزنجیرهدوازفعال،انسولینمولکولAوBاستشدهتشکیل

مولکولیکصورتبهانسولینانسان،جملهازپستانداراندر.هستندمتصلیکدیگربهکه
.شودمیساختههورمونپیش

نامبهتوالیازبخشیشدنجداباواستپپتیدیپلیزنجیرهیکصورتبههورمونپیش
.شودمیتبدیلفعالهورمونبهCزنجیره

بهعالفغیرانسولینتبدیلژنتیک،مهندسیروشبهانسولینساختدرمرحلهترینمهم
.شودنمیانجامباکتریدرهورمونبههورمونپیشتبدیلزیرا،استفعالانسولین



(تولید دارو)پزشکیکاربرد زیست فناوری در 
تولید انسولین به روش 

مهندسی ژنتیک

انسولینBو Aتولید دو توالی دنا به صورت جداگانه برای رمز کردن زنجیره های 

انسولین به طور جداگانه به پالزمیدBو Aانتقال ژن های زنجیره های 

ت کننده به کمک آنتی انتقال پالزمیدهای نوترکیب به باکتری و انتخاب یاخته های دریاف
بیوتیک

خالص کردن زنجیره ها

ن فعالبه وسیله پیوندهایی برای تولید انسولیBو Aترکیب و اتصال زنجیره های 



(واکسنتولید )پزشکیکاربرد زیست فناوری در 
فعالغیریاوآنهاکشتنها،میکروبکردنضعیفشاملواکسنتولیدقبلیهایروش

.بودخاصهاییروشباآنهاشدهخالصسمومکردن
تحریکازبیماریعاملبامقابلهبرایراایمنیدستگاهبتواندبایدشدهتولیدواکسن

،دهدرخخطاییواکسنتولیدمراحلدرچنانچه.نشودبیماریایجادبهمنجراماکند،
روشباشدهتولیدهایواکسن.داردوجودآنمصرفاثردربیماریبروزاحتمال

.ندارندخطریچنینژنتیکمهندسی
غیرویروسیاباکترییکبهزابیماریعاملسطحیژنآنتیبهمربوطژنروش،ایندر

.استشدهتولیدروشاینباBهپاتیتضدنوترکیبواکسن.شودمیمنتقلزابیماری



(نیژن درما)پزشکی کاربرد زیست فناوری در 
ژنژنتیکی،هایبیماریدرمانجدیدهایروشازیکی

.هاستروشازایمجموعهخودکهاستدرمانی
هیاختدرژنیکسالمنسخهدادنقراریعنیدرمانیژن

در.استژنهمانازناقصاینسخهدارایکهفردیهای
ابراسالمژنوخارجبیماربدنازراهایییاختهروشاین

رافتهیاتغییریاختهسپس.کنندمیهاآنواردناقلکمک
.گردانندمیبازبیماربدنبه
یکبرای1990سالدرآمیزموفقیتدرمانیژناولین

ژناین.شدانجامژنی،نقصنوعیدارایساله،4بچهدختر
رایایمندستگاهمهمآنزیمیکتوانستنمییافتهجهش
.بسازد



(یژن درمان)پزشکی کاربرد زیست فناوری در 
ایمنیدستگاهمهمآنزیمیکتولیدبرایدرمانیژنمراحل:
1-دادندکشتبدنازخارجدروکردندجدابیمارخونازراهالنفوسیت.
2-شودتکثیرنتواندکهدهندمیتغییرطوریآزمایشگاهدرراویروس.
3-شودمیجاسازیویروسژندروننظرموردژنازرشتهیک.
4-ومنتقلبیماریاختهدرونبهیافتهتغییرویروس

.شودمیترکیببیماریاختهژنومباآنژنوم
5-اندیافتهتغییرژنتیکیلحاظازبیمارهاییاخته.
6-شوندمیتزریقبیماربهیافتهتغییرهاییاخته.
8-سازندمیرانظرموردآنزیمژنتیکییافتهتغییرهاییاخته.
oندارند،زیادیبقایقدرتهایاختهاینچون:نکته

.کنددریافتراشدهمهندسیهایلنفوسیتمتناوبطوربهبیماربودالزم
oکرداستفادههمآنزیمتزریقیاواستخوانمغزپیوندمثلهاییروشازتوانمیافرادایندرمانبرای:نکته.



تشخیص بیماری
آزمایشمثلتشخیصیهایروشبرعالوه

هایفناوریمثلدیگریهایروشادرار،وخون
یمهمنقشبیماریتشخیصدردنابرمبتنی
ردآنعالئمکهوقتیبیماریتشخیص.دارند
کهوقتیامااست،سادهباشدشدهظاهربدن

بیماریعاملمیزانواندنشدهظاهرعالیمهنوز
باامروزه.استمشکلاستپایینبدندرزا

شناساییوفناوریزیستهایروشکمک
جودوبهتوانمیزابیماریعاملاسیدنوکلئیک

.بردپیبدندرآن



تشخیص بیماری
ودوجآنبرایقطعیدرمانهنوزواستخطرناکیبیماریایدزدانیدمیکههمانطور

.هددمیدستازرازابیماریعواملمقابلدردفاعتواناییایدزبهمبتالفرد.ندارد
یماستخراجرامشکوکفردخوندرموجوددنایاولیه،مراحلدرایدزتشخیصبرای
وسویردنایاحتماالًوفردخودبدنهاییاختهدنایشاملشدهاستخراجدنای.کنند
میدادهتشخیصویروسدنای،فناوریزیستهایروشازاستفادهباسپس.است
میباعثزیراداردزیادیاهمیتایدزویروسباآلودگیهنگامزودتشخیص.شود
قالانتازجلوگیریبرایالزمپیشگیریودرمانیاقداماتوقتاتالفبدونکهشود

.گیردصورتافرادسایربهویروس



اوریاهمیت تولید جانوران تراژنی در زیست فن
دوجوجانوراناینتولیدوطراحیبرایمتعددیدالیل

:کرداشارهموردچندبهتوانمیکهدارد
هایژنمثلبدندرخاصهایژنعملکردمطالعه

هادامبهتررشددرآنهانقشورشدعوامل
هایبیماریمطالعهبرایمدلیعنوانبهآنهاکاربرد

.اسامبیماریوآلزایمرسرطان،انواعقبیلازانسانی
بدندرخاصداروهاییاانسانیهایپروتئینتولید

نیشیرغتوانندمیتراژنیگاوهایمثالعنوانبهآنها،
سانانبرایکهکنندتولیدانسانیپروتئیننوعیاز

.استترمناسبگاوطبیعیشیربهنسبت



قزیست فناوری و اخال
مراههمالحظاتیبابایدنیزعلمیدستاورداینازاستفادهبشر،دستاوردهایهمهمانند

ایهمجموعشاملزیستیایمنیواجتماعیاخالقی،مختلفهایجنبهمالحظاتاین.باشد
نیایمقانون.استفنوناینازبرداریبهرهتضمینبرایهاییروشومقرراتتدابیر،از

تمالیاحخطراتازپیشگیریوفناوریزیستمزایایازمناسباستفادهمنظوربهزیستی
.استرسیدهتصویببهوتدوینایرانجملهازکشورهاهمهدرآن،
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