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  فناوری های نوین زیستی : 7فصل

ای راهکار مناسبی بر پالستیک های قابل تجزیهاز و حفظ آن ، تولید و استفاده  اهمیت محیط زیستبه با توجه 

 پالستیک های غیر قابل تجزیه است .  یری از مصرف بی رویهگپیش

  کمتر ممکن شده است صرف هزینهامروزه با روش های زیست فناوری     تولید پالستیک های قابل تجزیه ، با 

 تولید پالستیک قابل تجزیه )پلی مر سبز(

 در برخی باکتری ها ژن هایی وجود دارد که مسئول ساخت بسپاری)پلیمری( از پالستیک هستند .   

 این ژن ها را از باکتری به گیاه وارد می کنند .    

 : زیست فناوری و مهندسی ژنتیک  1گفتار 

 به بروز بیماری منجر شود . می تواندمحصول ژن ،  تغییر درو در نتیجه ،  ژن یکدر  جهش -

 عوامل موثر در انعقاد خون از این دسته هستند .  مقدارو  عملکرداختالل در  -

جانشین  ببدر ژن هموگلوبین ، س T به جای Aنوکلئوتید شکل جهش جانشینی  بیماری کم خونی داسیمثال در 

 در محصول این ژن یعنی هموگلوبین می شود. لین به جای گلوتامیک اسیدآمینو اسید واشدن 

است به علت جهش در ژن این فاکتور  فقدان عامل انعقادی هشتکه مربوط به  در شایع ترین نوع هموفیلییا 

 قرار دارد .  Xاست که روی کروموزوم 

هشت تامین نیاز داروئی آنها با مشکل مواجه  مثل فاکتور افزایش افراد نیازمند به ترکیبات داروئیبا توجه به  -

 می شود . 

با روش های زیست فناوری )بیوتکنولوژی( و مهندسی ژنتیک ، تحوالت مهمی در زمینه تولید چنین                 

 فراورده هایی فراهم شده است . 

ستفاده از باکتری ها برای اا وی داخل سلولهای سایر موجودات زندهانتقال ژن های انسان به تاچندی قبل ، 

غیر قابل تصور بود ، اما اکنون روش های الزم برای تحقق آن توسعه یافته و  پروتئین های انسانی ساختن

 کاربرد فراوانی پیدا کرده است .
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 تولید                     زیست فناوری چیست ؟ 

را زیست  با استفاده از موجودات زندهاگون محصوالت گون و بهبودآدمی در      هر گونه فعالیت هوشمندانه

 فناوری گویند .

 بسیار گسترده دارد . قلمروی         زیست فناوری

 مانند       مهندسی ژنتیک  روش هایی                        

 مهندسی پروتئین و بافت را در بر می گیرد.                                                 

 مانند       علوم زیستی ، فیزیک  از گرایش های علمی متعددی                       

 ریاضیات و علوم مهندسی بهره می برد .                                                                      

 کشورها در قرن حاضر است . تنشانه پیشرف       کاربرد فراوان زیست فناوری                      

 ای متنوع تبدیل کرده است این علم را به یکی از ابزارهای مهم برای تامین نیازهو                                   

 تاریخچه زیست فناوری 

 می گیرند . سه دوره در نظرآغاز شده است ،  سال های بسیار دوربرای زیست فناوری که از 

 ست این دوره امربوط به  با استفاده از فرایندهای زیستیتولید محصوالت تخمیری :  سنتیزیست فناوری  -1

 نان )تخمیر الکلی ( الکتیکی(تخمیر:   سرکه ، فراورده های لبنی ، خیار شور ) مانند  

                       نرااش های تخمیری و کشت ریزجاندبا استفاده از رو: در این دوره  زیست فناوری کالسیک -2

 )پادزیست ها(آنتی بیوتیک ها تولید موادی مانند        )میکرو ارگانیسم ها(

 آنزیم ها                                                    

 ممکن شد .مواد غذایی و                                                   

 .آغاز شددیگر  ریزجاندار به ریزجانداراز یک  نتقال ژنبا ااین دوره  :  زیست فناوری نوین -3

نند ها ترکیبات جدید را     با مقادیر بیشتر تولید ک خصوصیات ریزاندامگان تغییر و اصالحدانشمندان توانستند با 

 یی بیشتربه کمک باکتریها و .....                                                 و کارآ تولید انسولینمثل 
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 مهندسی ژنتیک 

 در زیست فناوری نوین ، مهندسی ژنتیک است .  یکی از روش های موثر

 یک سلول )ژن( DNAدر مهندسی ژنتیک         قطعه ای از 

 توسط ناقل                               

 به سلول دیگری منتقل می شود .                               

ژنتیکی  دچار دست ورزی)ژن( DNAی قطعه ی  سلول دریافت کنندهدر این صورت                               

 می شود .  دارای صفت جدیدو 

 ترکیب جدیدی از مواد: جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای  جاندار تغییر یافته ژنتیکی یا تراژنی

 )از گونه دیگر( شده است . ژنتیکی

شروع شد . اما پیشرفت های بعدی ، امکان دست ورزی ژنتیکی برای سایر  ابتدا با باکتری یژنجاندار تراایجاد 

 موجودات زنده مثل گیاهان و جانوران را نیز فراهم کرد . 

صه کرد ) شکل می توان به صورت زیر خال را تراژنی از طریق مهندسی ژنتیک ان زراعی گیاه مراحل ایجاد 

 ن می دهد(ا نشابعضی از این مراحل ر

 تعیین صفت یا صفات مطلوب  -1

 استخراج ژن یا ژن های صفت مورد نظر  -2

 آماده سازی و انتقال ژن به گیاه   -3

 نوترکیب می سازند .DNAمی کنند و ()مثال پالزمید ابتدا ژن استخراج شده را وارد ناقل       

 را وارد باکتری می کنند . نوترکیب DNAسپس       

نوترکیب را در محیط کشت سلول گیاهی قرار می دهند تا باکتری سلول گیاهی را  DNAباکتری دارای       

 ساخته شود .  ،سلول گیاهی نوترکیبآلوده کرده و به این طریق ژن مورد نظر وارد سلول گیاهی شود و 
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  تولید گیاه تراژنی -4

 ، رشد می کند . در محیط کشت بافت کشت شده وسلول گیاهی نوترکیب       

 ایجاد می شود .  کال به نام ی از سلولهای تمایز نیافتهتوده ا     

 و  شده گیاهچه و نهایتا یک ساقهو ریشهسبب ایجاد  سیتوکینینو  اکسینبا تاثیر هورمونهای گیاهی      

 انتقال می دهند .  را از محیط کشت به خاکگیاهچه ایجاد شده      

 و اثبات بی خطر بودن گیاه تراژن برای سالمت انسان و محیط زیست . منی زیستیبررسی دقیق ای -5

 تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی  -6

 ژن                                مراحل مهندسی ژنتیک 

 و فراورده های آن است     تولید انبوه:  یکی از اهداف مهندسی ژنتیک  -

 ( انجام می شود .DNAکردن  )کلون DNAانبوه ژن : با همسانه سازی تولید 

 جدا کردن یک یا چند ژن        (DNAکردن  همسانه سازی دنا )کلون

 و تکثیر آنها را گویند .                                                      

 تهیه می شود . در خارج از سلولفی ماده وراثتی با ابزارهای مختل      DNAدر همسانه سازی 

 )وکتور کلون کردن ( به درون ژنوم میزبان منتقل می شود یبه وسیله یک ناقل همسانه ساز                        

         ،برای این موراد  می توانداست که  خالص DNAتولید مقادیر زیادی از  :DNAاز همسانه سازی  هدف

 دست ورزی        استفاده شود

 تولید یک ماده بخصوص                     

 یا مطالعه                    

 : به ترتیب DNAمراحل مهندسی ژنتیک یا مراحل همسانه سازی 

 )یا جداسازی ژن مورد نظر( DNAجدا سازی قطعه ای از  -1
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   نوترکیب DNA)ژن( به ناقل و تشکیل  DNAاتصال قطعه  -2

  ینوترکیب به سلول میزبان و تولید سلول تراژن DNAوارد کردن  -3

  جداسازی سلول های تراژنی -4

 : DNA جداسازی قطعه از 

 این کار با آنزیم های برش دهنده انجام می شود . -

 در باکتری ها وجود دارند .      آنزیم های برش دهنده -

 ا محسوب می شوند )یعنی نقش دفاعی در باکتریها دارند(قسمتی از سامانه دفاعی باکتریه                            

 چند نکته : 

در باکتریها وجود دارند و در سلولهای یوکاریوتی مثل قارچها ، گیاهان ،  آنزیم برش دهنده و ژن این آنزیم ها

 . وجود نداردآغازیان و جانوران 

 DNAدارند . مثال با ورود  نقش دفاعی ( خود باکتری تاثیری ندارد اماDNAاین آنزیم ها بر کروموزوم ) -

 در باکتری می شوند .  مانع از تکثیر ویروسویروس به باکتری آنزیم برش دهنده آن را قطعه قطعه کرده و 

  آنزیم برش دهنده است، جداسازی ژن  به وسیله  DNAاولین مرحله همسانه سازی 

 تشخیص و برش می دهند DNAدر وتیدی خاصی را آنزیم های برش دهنده، توالی نوکلئ: جایگاه تشخیص آنزیم

1ECOR  . یک آنزیم برش دهنده است 

 تا( نوکلئوتیدی دارد 12) توالی شش جفت        1ECORجایگاه تشخیص آنزیم 

       GAATTCبه صورت                                              

                                                               CTTAAG   

 ، توالی نوکلئوتیدی هر 1ECORمشاهده می کنیم در جایگاه تشخیص آنزیم                                           

 می شود.  یکسان خوانده،  دو سمت مخالفاز  DNAدو رشته                                             
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( در هر دو رشته را برش A( و آدنین دار )Gاستر بین نوکلئوتید گوانین دار ) : پیوند فسفودی 1ECORآنزیم 

 د )می شکنند(می زن

 یک رشته آن بلندترایجاد می شود که  DNAانتهایی از مولکول ،  اثر آنزیم برش دهنده: در  ندهانتهای چسب

 نده می گویند .است ، انتهای چسب تک رشته ایاز رشته مقابل است و به این قسمت بلندتر که 

 دارد . TTAAیا  AATTتوالی چهار نوکلئوتیدی       دتولید می کن 1ECORانتهای چسبنده ای که آنزیم  -

      DNAبرای تشکیل انتهای چسبنده از مولکول  -

  پیوند فسفودی استرعالوه بر شکسته شدن     

 زیم نیز شکسته می شوند . آن در منطقه تشخیص DNAپیوندهای هیدروژنی بین دو رشته     

 تبدیل می کند .  کوتاه تریرا به قطعات  DNAاستفاده از آنزیم برش دهنده      

 این قطعات با روش های خاصی جدا می کنند و تشخیص می دهند . 

 چند نکته :

 . ارندتاثیر ند RNAتاثیر دارند و آن را برش می زنند بر روی  DNAفقط بر روی آنزیم های برش دهنده ، 

 است )نه تک رشته ای(  دو رشته ای DNAجایگاه تشخیص آنزیم ، بخشی از   -

 تشخیص آنزیم : هر جایگاهدر  1ECORبا تاثیر آنزیم 

 شکسته می شود .  پیوند فسفودی استر 2 -1

 می شود . پیوند هیدروژنی شکسته 8 -2

 شکسته می شود .  پیوند 11جمعا در هر جایگاه  -3

 ایجاد می شود.  انتهای چسبنده 2اه در هر جایگ -4

 حلقوی DNAخطی و  DNAبر مولکول  1ECORتاثیر آنزیم  -

  یکی بیشتر از تعداد جایگاههاست خطی ، DNAمولکول در      تعداد قطعات ایجاد شده  :  -1

 خیص آنزیم استتش برابر تعداد جایگاههای، تعداد قطعات ایجاد شده  حلقوی DNAمولکول در                   
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 تشخیص آنزیم است .  دو برابر تعداد جایگاههایدر هر دو نوع مولکول ،  تعداد انتهای چسبنده -2

 همه قطعات دارای انتهای چسبنده هستند .  -3

 دارند . یک انتهای چسبنده  آخرو  قطعه اول همواره خطی DNAدر مولکول  -4

  2تهای چسبنده دارند برابر است با تعداد کل قطعات منهای خطی تعداد قطعاتی که دو ان DNAدر مولکول  -5

 حلقوی همه قطعات دارای دو انتهای چسبنده هستند .  DNAدر مولکول  -6

 است با تاثیر این آنزیم : 1ECORجایگاه تشخیص آنزیم  6خطی که دارای  DNA: در یک مولکول  مثال

 ب: چند پیوند فسفودی استر شکسته می شود ؟          الف : چند پیوند شکسته  می شود ؟                

 د: چند انتهای چسبنده ایجاد می شود ؟                  می شود ؟ ج: چند پیوند هیدروژنی شکسته

 ه: چند قطعه ایجاد می شود ؟                                و : چند قطعه یک انتهای چسبنده دارد ؟

 چسبنده دارند ؟ ز: چند قطعه دو انتهای

است . با تاثیر این  1ECORجایگاه تشخیص آنزیم  3حاصل از کلروپالست ، دارای  DNAدر مولکول  مثال :

 ؟       ب : چند قطعه دو انتهای چسبنده دارند ؟ایجاد می شود  DNAالف : چند قطعه     آنزیم : 

 نوترکیب  DNAبه ناقل  و تشکیل  DNAاتصال قطعه 

 سازی است .  جداسازی شده به ناقل همسانه DNA اتصال قطعه ( ،DNAمهندسی ژنتیک )یا همسانه سازی  درمرحله دوم 

 از آن تکثیر شوند  مستقل می تواننداصلی قرار دارند و  یی هستند که در خارج کروموزوم DNAتوالی های :  ناقل همسانه سازی

 است .دار DNAویروس وباکتری  حلقوی: دیسک  اقل همسانه سازیاز ن مثال هایی

 خارج فام تنی )کروموزومی( است . ای و  دورشته DNAمولکول    حلقوی   دیسک   

 مثل مخمر ها وجود دارد .  از قارچها بعضیو درون باکتری ها  معموال                        

 مستقل از ژنوم میزبان همانند سازی کند . می تواند                       

              که درحاوی ژن هایی هستند  چونمی نامند نیز کروموزوم های کمکیپالزمید ها )دیسک (را                    

     مثال ژن مقاومت به آنتی بیوتیک )پادزیست( در پالزمید قرار دارد ندارندکروموزوم اصلی باکتری وجود                            .
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نوترکیب( و ورود  DNAدنای مورد نظر )ژن مورد نظر( به دیسک )یعنی ساخت  در صورت انتقال قطعه

DNA  ورد نظر )ژن مورد نظر( نیز هماننددنای م ،هر بار همانند سازی دیسک با ،نوترکیب به سلول میزبان 

  سازی می کند .

 باشد  رش دهنده داشتهرای آنزیم بیک جایگاه تشخیص ب فقطبهتر است از پالزمیدی ) دیسکی( استفاده شود که 

چون در صورت داشتن چندین جایگاه برش ، پالزمید به قطعات کوچک تقسیم می شود ، در به نظر شما چرا ؟

 صورتیکه هدف ما بازکردن پالزمید در یک جایگاه و ورود ژن مورد نظر به آن است .

 نشان می دهد . را  1ECORز پالزمید دارای یک جایگاه تشخیص آنزیم طرح ساده ای ا 13شکل 

)آنتی بیوتیک ها( هستند ، )یعنی بعضی از پالزمیدها  دارای ژن های مقاومت به پادزیستاز پالزمید ها  بسیاری

 فاقد ژن مقاومت به آنتی بیوتیک هستند (

دی که آنتی بیوتیک ها را به موابه باکتری این توانایی را می دهند ک )پادزیست( ژن های مقاومت به آنتی بیوتی

تبدیل کنند . این ویژگی در مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد )در مرحله و قابل استفاده برای خود  غیر کشنده

 جداسازی سلولهای تراژن از غیر تراژن (

محل ژن مقاومت به آنتی بیوتیک و جایگاه آغاز همانند : توجه داشته باشیم دو بخش مهم در پالزمید ،  نکته

و در این دو قسمت نباید پالزمید  محل نباید جایگاه تشخیص آنزیم وجود داشته باشد در این دواست که  سازی

 را برش زد . 

ساخته  mRNAرونویسی می شود و سپس  پلی مراز RNAآنزیم ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ابتدا بوسیله  -

ی ه مک ی ساخته می شودپروتئین)در واقع ژن بیان می شود( و شده توسط ریبوزومهای باکتری ترجمه می شوند 

 د و آن رابه ترکیبی غیر کشنده و مورد استفاده باکتری تبدیل کند . تواند آنتی بیوتیک را تغییر ده

 : نوترکیب DNAبرای ساخت 

 می شود .  اسازیجناقل،  DNAورد نظر )ژن موردنظر( در حاوی توالی م DNAقطعه  -1

 رش دهنده استفاده می شود . برای جداسازی ژن مورد نظر از نوعی آنزیم ب -2

ده تا انتهای چسبن، ده در مرحله قبل استفاده می کنیماز همان آنزیم برش دهنبرای برش دادن پالزمید )ناقل(  -3

 و بتوانند به یکدیگر متصل شوند .  مکمل یکدیگر باشندژن مورد نظر و پالزمید 
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 با ولیه ااتصال یگر متصل می شوند )به یکد هیدروژنی با پیوند ابتداانتهای چسبنده ژن مورد نظر و پالزمید  -4

 بین دو انتهای مکمل را ایجاد می کند .  لیگاز پیوند فسفودی استر آنزیمسپس ( و  پیوند هیدروژنی است

 پیوند هیدروژنی ایجاد می شود .  8در هر جایگاه       

 لیگاز ایجاد می شود .  پیوند فسفودی استر به کمک آنزیم 2و                        

پیوند فسفودی استر و جمعا  4پیوند هیدروژنی و  11جایگاه اتصال صورت گرفته است 2: چون در  4در شکل 

 پیوند ایجاد شده است .  21

 جایگاه تشخیص آنزیم دارد .  دونوترکیب  DNAجایگاه تشخیص دارد . اما  یکپالدزمید  توجه :

  یول میزبان و ایجاد سلول تراژنوارد کردن دنای نوترکیب به سل

ایجاد شود . این منافذ را می  کتری منافذیباید در دیواره باسلول میزبان ، نوترکیب به  DNAبرای وارد کردن 

 توان با کمک      شوک الکتریکی و یا شوک گرمایی 

 همراه با مواد شیمیایی ایجاد کرد .                     

 .  نمی کننددریافت نوترکیب را  DNAباکتریها  همهآمده ، مشخص شده بر طبق اطالعات بدست 

 نوترکیب را از باکتریهای فاقد آن تفکیک کرد .  DNAبنابراین الزم است باکتریهای دریافت کننده 

 سلول میزبان ، باکتری فاقد پالزمید است . -1: 5با توجه به شکل 

 ،باکتری غشاو  دیوارهاور هم قرار می دهیم تا با ایجاد منفذ در نوترکیب را مج DNAباکتری فاقد پالزمید و  -2

 نوترکیب وارد تعدادی از باکتریها شود .  DNA ،به کمک شوک الکتریکی یا گرمایی و مواد شیمیایی

 جداسازی سلول های تراژنی 

 می توان  استفاده کرد .  روش های متفاوتیبرای انجام این مرحله  -

 تاس ای ژن مقاومت به آنتی بیوتیکی مثل آمپی سیلین ستفاده ازپالزمیدی است که دار، ا یکی ازروش ها -

 DNAآمپی سیلین را داشته باشد باکتری هایی که  آنتی بیوتیکنوترکیب ژن مقاومت به  DNAصورتیکه در-

 نوترکیب را دریافت کرده اند ، در محیط حاوی آنتی بیوتیک آمپی سیلین رشد می کنند . 
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 نوترکیب به دلیل حساسیت به آنتی بیوتیک در چنین محیطی از بین می روند .  DNAیهای فاقد باکتر -

 : خارجی )ژن مورد نظر( به سرعت تکثیر می شود ، به این دلیل که DNAدر شرایط مناسب ،  -

 . می شودباکتری تکثیر  نوترکیب نیز همراه با DNAوباکتریهای تراژنی با سرعت باالیی در شرایط مناسب تکثیر می شوند  -1

 ، نسخه های متعددی ساخته می شود .  های نوترکیب نیز به صورت مستقل از فام تن )کروموزوم( اصلی سلول DNA از -2

 استفاد ه کرد  استخراج ژنیا  ژنفراورده تولیدکه می توان ازآنها برای آماده خواهد شدخارجی، DNAزیادی باکتری دارای بنابراین تعداد

روزه با پیشرفت روش های مهندسی ژنتیک می توان سلولهای دیگری مثل مخمرها ، سلولهای گیاهی و حتی ام -

 جانوری را با مهندسی ژنتیک تغییر داد .

 DNAهر دو نوع باکتری دارای دیسک )،: در محیط کشت فاقد پادزیست )آنتی بیوتیک( 6با توجه به شکل  -

 می کنند .  نوترکیب( و باکتریهای فاقد دیسک رشد

 اما در محیط کشت دارای پادزیست ، باکتریهای فاقد دیسک )غیر تراژنی( از بین می روند و فقط باکتری تراژن باقی می ماند .

 : فناوری مهندسی پروتئین و بافت  2گفتار 

 یک پروتئین  توالی آمینو اسیدهایایجاد تغییرات دلخواه در         مهندسی پروتئین

 به منظور تغییر در ویژگی های یک پروتئین و بهبود عملکرد آن است .                        

 آن پروتئین است .  عملکردو  از ساختارمهندسی پروتئین نیازمند شناخت کامل  -

 باشد .  کلییا  جزئیتغییرات در پروتئین می تواند 

 طبیعی است  نپروتئیرمقایسه باآمینواسیددچنداتغییر دررمز یک یتغییرجزئی شامل     پروتئینتغییرات جزئی در

پروتئین  یک برداشتن قسمتی از ژنتغییرات گسترده تر است و می تواند شامل     تغییرات عمده در پروتئین ها 

 مربوط به پروتئین های متفاوت باشد . ترکیب بخشهایی از ژن هایتا 

 روتئین ه تغییر در عمل پجو در نتیفضایی مولکول پروتئین  ر شکلباعث تغییر د ممکن است تغییر درتوالی آمینواسید

 ساخته می شوند تحقیقاتی و  درمانیبا اهداف مختلف ، مثال  ای  تغییر یافتهی پروتئین ها چنین شود 
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 از تغییرات و اصالحات مفید در فرایند مهندسی پروتئین ها می توان به :

  PHما و افزایش پایداری پروتئین ها در مقابل گر -1

 تمایل آنزیم برای اتصال به پیش ماده اشاره کرد . افزایش-3        افزایش حداکثری سرعت واکنش و -2

 افزایش پایداری پروتئین ها 

 افزایش داد .  مقابل گرمابه روش مهندسی پروتئین می توان پایداری آنها را در  امروزه با دستیابی   -

 :  اهمیت زیادی دارد زیرا در دمای باالترر گرما افزایش پایداری پروتئین در براب

 خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمتر می شود .  -2سرعت واکنش بیشتر             -1

 نیازی به خنک کردن محیط واکنش بخصوص در مورد واکنش های گرما زا نیست . -3

 ین ماینترفرون و پالسمثال هایی از افزایش پایداری پروتئین هایی مثل آمیالزها ، 

 آمیالز ها 

 در صنعت هستند . درآنزیم هایی پرکاربآمیالزها از 

  ست ه واحد سازنده نشاسته گلوکز االبت مثل مالتوز تجزیه می کند . چکتریبه قطعات کومولکول های نشاسته را  -

  نساجی ، تولید شوینده هاصنایع غذایی ، آمیالزها در بخش های مختلف صنعتی کاربرد دارند مانند       -

 انجام می شود .  باال مراحل تولید صنعتی در دماهای؟ چون بسیاری از چرا استفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما ضرورت دارد 

 امروزه به کمک روش های زیست فناوری ، طراحی و تولید آمیالزهای مقاوم به گرما ممکن شده است .  -

 کاهش زمان واکنش )افزایش سرعت واکنش(      های مقاوم به گرمااستفاده از آمیالز

 صرفه جویی اقتصادی )چون نیاز به خنک کننده نیست و .....(                                              

 در نتیجه افزایش بهره وری صنعتی می شود .                                             

در چشمه های آب گرم دارای  باکتری های گرما دوستمثال  در طبیعت وجود دارد م به گرمامقاوآمیالز 

 آمیالزهایی هستند که پایداری بیشتری در مقابل گرما دارند . 
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 اینترفرون 

 اینترفرون از پروتئینهای دستگاه ایمنی است )در دفاع غیر اختصاصی (

 یسه میکنیمرا مقا ساخته شده با مهندسی پروتئینو ه با مهندسی ژنتیکساخته شدو  طبیعیدراین بخش سه نوع اینترفرون 

 رد .از اینترفرون طبیعی دا فعالیتی بسیار کمتروقتی اینترفرون با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود ، 

دن گام ساخته شدر هن تشکیل پیوندهای نادرست       حاصل از مهندسی ژنتیک علت کاهش فعالیت اینتر فرون

 ن میشودآ کاهش فعالیتمولکول ودر نتیجه  تغییر در شکلینترفرون درباکتری است.پیوندهای نادرست باعث ا

می ی تغییرطور توالی آمینو اسیدهای اینترفرون      یر جزئی در پروتئینوتغیبه کمک فرایند مهندسی پروتئین 

  :د . این تغییرقرار می گیر ، آمینو اسید دیگرییکی از آمینو اسیدهای اینترفرون به جای که  یابد

 افزایش می دهد . به اندازه پروتئین طبیعیفعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته شده را  -1

 همچنین آن را پایدار تر می کند .  -2

 ارد یادی داده می شوند ، اهمیت زافزایش پایداری در نگهداری طوالنی مدت پروتئینهایی که به عنوان دارو استف

 )درواقع باعث افزایش تاریخ انقضا دارو می شود .(

 در مهندسی پروتئین تغییر جزئی در ژن اینترفرون سبب تغییر در یکی از آمینو اسیدهای آن می شود . نکته :

 پالسمین 

 تشکیل لخته ، یک فرایند زیستی مهم است که از ادامه خونریزی جلوگیری می کند .  -

 سرخرگ شش       سبب بسته شدن رگهای شش         در  تشکیل لخته

 مغز         سکته مغزی                          

 ماهیچه قلب       سکته قلبی می شود که بسیار خطرناک است و می تواند باعث مرگ شود                         

 

 

 



 

13 

 

 ه ها را تجزیه می کند .لخت  دربدن به طور طبیعیاست که آنزیمی     پالسمین

 کاربرد درمانی دارد .             

 در پالسما خیلی کوتاه است . مدت اثر آناما              

           جانشینی یک آمینو اسید پالسمین با آمینواسید دیگر در توالی )با دست کاری جزئی در ژن پالسمین(             

 باعث می شود که مدت زمان فعالیت پالسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر شود .                                   

 مهندسی بافت 

به دلیل آسیب یا بیماری ، زندگی را دشوار و هزینه های باالی اقتصادی و اجتماعی را بر  از دست رفتن بافت

 فرد بیمار و خانواده او تحمیل می کند . 

 پیوند پوست وجود دارد ، چنانچه : ، نیاز به به علت سوختگی وسیع

 اهدا کننده پوست مناسب وجود نداشته باشد . -1

  .بهترین راه ، کشت بافت و پیوند پوست است برداشت پوست از بدن بیمار ممکن نباشد ، و یا به علت وسعت سوختگی ،  -2

 پوست را دارند. به انواع یاخته های  تمایزو  تکثیر زیادکه توانایی در پوست یاخته هایی و جود دارد ثابت شده است که  -

 نیز فعالیت می کنند . در زمینه تولید و پیوند اعضامتخصصان مهندسی بافت ، عالوه بر مهندسی بافت ،  -

برای نمونه ، جراحان بازسازی کننده چهره می توانند به کمک روشهای مهندسی از بافت غضروف برای 

 اده کنند .استف بینیو  الله گوشبازسازی 

 متخصصان      سلولهای غضروفی را در محیط کشت 

 تکثیر و غضروف جدید را برای بازسازی اندام آسیب دیده تولید می کنند. داربست مناسبروی                  

 نشان می دهد .  ز دو هفتهابعد ه با روش مهندسی بافت را غضروف گوش ساخته شد: 7در شکل 

 و مهندسی بافت یاخته های بنیادی 

 تقسیم می شوند .  یاخته های بنیادی به دو گروه

 ()همان توده یاخته های درونی هستند جنینیدی یاخته های بنیا -1
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 ) در بافت ها وجود دارند (بالغ یاخته های بنیادی  -2

 تبدیل شوند .  واع متفاوت سلولبه انتکثیر و یاخته های بنیادی می توانند 

تکثیر می شوند یا اصال  مقدار کمدر محیط کشت ، به  سلول های ماهیچه اییز یافته ای مثل یاخته های تما -

ای مثل یاخته ه منابع سلولی که سریع تکثیر می شونددر چنین مواردی از  به همین دلیل ،نمی شوند  تکثیر

 بنیادی جنینی یا یاخته های بنیادی بالغ استفاده می کنند . 

 غ یاخته های بنیادی بال

 د که در محیط کشت تکثیر می شوند .نوجود دار یاخته های بنیادی بالغ ،بدن مختلف بافتهایدر 

 یاخته های بنیادی بالغ 

 توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع سلولهای پوست را دارند .  در پوستیاخته های بنیادی     

 سلول    کبدی      می توانند تکثیر شوند و به کبدیاخته های بنیادی    

 یا سلول مجرای صفراوی تمایز پیدا کنند .                                                                     

 میلوئیدی و لنفوئیدی بنیادی یاخته های         مغز استخوانیاخته های بنیادی    

 ن سلولها از افراد بالغ برداشته و کشت داده می شود ای                                              

 انواع دیگر که می توانند به رگ های خونی ، ماهیچه اسکلتی و قلبی تمایز یابند                                   

 : یاخته های بنیادی توانایی تکثیر و بوجود آوردن یاخته های      مشابه خود 8شکل 

 و نیز توانایی تبدیل شدن به سایر یاخته ها را دارند                                                                       

 یاخته های     تمایز پیدا می کنند  یاخته ها وبافت ها  به انواع مختلف: یاخته های بنیادی مغز استخوان  9شکل 

                                                                                                        تمایز می یابند ماهیچه ای -4عصبی و-3خونی، -2استخوانی ،-1 

  یاخته های بنیادی جنینی  

 در مراحل اولیه جنینی اگربلکه  قادر به تشکیل همه بافت های بدن جنین هستندیاخته های جنینی نه تنها 

 ( می توانند یک جنین کامل را تشکیل دهند . جداسازی شوند )مثال مرحله موروال
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 بعد از جداسازی        یاخته های جنینی 

 می شوند  تحریکاز انواع سلول ها  بسیاری کشت داده و برای تشکیل                         

 واند به گونه ای تنظیمنمی تهنوز تمایز یاخته های بنیادی جنینی  اما در شرایط آزمایشگاهی                     

 را که در بدن جنین تولید می کنند ، در شرایط آزمایشگاهی هم بوجود بیاورند همه انواع یاخته هاییشود که بتواند 

 سلول ایجاد شده است . 16:موروال مرحله ای است که در اثر تقسیمات متوالی سلول تخم ،  11شکل 

 انواع      یاخته های جنینی  یاخته های بنیادی موروال به همه ی –الف 

 و خارج جنینی )جفت و پرده ها( متمایز می شوند .                                                            

وان تبه انواع یاخته های بدن جنین متمایز می شوند . بنابراین      ی درونییاخته های بنیادی توده ی سلول –ب 

 .  بیشتر است ولی درونیلروال از توده ستمایزی سلولهای مو

 : کاربردهای زیست فناوری  3گفتار 

 زیست فناوری در زمینه های متفاوتی کاربرد دارد .

اکنون می خواهیم بدانیم چگونه می توان از این شاخه علمی برای بهبود کیفیت زندگی انسان و حفظ محیط زیست 

 بهره برد.

 ی کاربرد زیست فناوری در کشاورز 

 توانست :  تحول در کشاورزی نوین

 کشاورزی مانند گندم ، برنج ، ذرت ایجاد کند .  افزایش چشمگیری در محصوالت -1

 از نتایج این تحول         استفاده از کودها و سموم شیمیایی -2

 کشت انواع محصول                                  

 استفاده از ماشین ها در کشاورزی                                  

 و افزایش سطح زیر کشت ، بود .                                 
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 آلودگی محیط زیست         عواقب زیانبار تحول در کشاورزی نوین

 کاهش تنوع ژنی                                                       

 تخریب جنگل ها و مراتع نیز می باشد .                                                     

شاید فناوری جدید زیستی بتواند تا حدودی  برای افزایش محصوالت به هر روشی متوسل شدهامروزه نمی توان 

 .ت بشر را در این زمینه حل کند مشکال

 کاربردهای زیست فناوری در کشاورزی 

 ستا کاهش آلودگی محیط زیستو  آفت کش کاهش مصرف نتیجه آنکه آفت ها گیاهان مقاوم در برابرتولید  -1

 برای تولید گیاهان مطلوب  اصالح بذر -2

 مقاوم به خشکی و شوری تولید گیاهان -3

 تنظیم سرعت رسیدن میوه ها  -4

  افزایش ارزش غذایی محصوالت -5

  راحت در طبیعتکه  علف کش هاییهای هرز به کمک  از بین بردن علف    مقاوم به علف کشزراعی تولید گیاهان  -6

 بدون آسیب به گیاه اصلی )زراعی( تجزیه می شوند                                           

 می شوند . کمتر دستخوش فرسایش، خاکهای سطحی  به علت عدم شخم زدن زمین                                

  رابرآفت هاتولید گیاهان مقاوم در ب

 ند.را می کش حشرات مضر برای گیاهان زراعی، پروتئین هایی تولید می کنند که  برخی از باکتریهای خاکزی

ابتدا به صورت مولکول غیر فعال نوعی پروتئین سمی می سازند که  مرحله ای از رشد خوداین باکتریها در  -

 است .)پیش سم (

 و حشره را از بین می برد . ال شده در بدن حشره فعاین مولکول غیر فعال  -

 است . در باکتری به صورت غیر فعالعلت اینکه این سم ، خود باکتری را از بین نمی برد ، این است 

  .و فعال می شود شکستهحشره  آنزیم های گوارشی موجود در لوله گوارشتحت تاثیر پیش سم غیر فعال ،  -
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 می شود .  مرگ حشرهو سرانجام  گوارش تخریب سلولهای لولهسم فعال شده باعث  -

 برای تولید گیاه مقاوم به آفت :

 جدا می کنند .  را از ژنوم باکتریمضر  ژن مربوط به سم کشنده حشراتابتدا  -1

منتقل و در آن همسانه  نوترکیب را به سلول باکتری DNAژن را به یک ناقل همسانه سازی متصل کرده و  -2

 سازی می کنند .

 مورد نظر انتقال داده می شود .  از همسانه سازی ژن آن را به گیاهپس  -3

  پنبهو  سویا،  مثل ذرتتا کنون با زیست فناوری چند نوع گیاه مقاوم به حشرات تولید شده اند 

 می بینید : 11همانطور که در شکل 

 نفوذ می کند .  غوزه نارس پنبه)الرو حشره( به درون  ی شکلکرمنوزاد  

و در  در داخل غوزه استچون نوزاد کرمی شکل  پاشی های متعدد الزم استسم ای از بین بردن این آفت بر  

 معرض سم قرار نمی گیرد . 

 از طرف دیگر استفاده زیاد سم ، برای محیط زیست مضر است . 

 :سبب می شودتولید پنبه های مقاوم به آفت 

 )یعنی اینطور نیست که سم پاشی نیاز نباشد ( ، کاهش پیدا کندحدود زیادی  پنبه تانیاز به سم پاشی مزارع  -1

حشره )الرو حشره( در اثر خوردن گیاه مقاوم از بین می رود و فرصت ورود به درون غوزه را از دست  -2

 می یابد . مزرعه کاهشمی دهد . بنابراین نیاز به سم پاشی 

 دهای زیست فناوری در پزشکی رکارب

 تشخیص بیماری  -4ژن درمانی        -3تولید واکسن        -2  تولید دارو      -1

  تولید دارو -1

 ، جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازی دارد و به علت تولید داروهای مطمئن و موثرنوترکیب  DNAفناوری 
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ند ، تهیه می شو فراورده های مشابهی که از منابع غیر انسانیبرخالف  حاصل از مهندسی ژنتیکداروهای 

 .  نمی کنندپاسخ ایمنی ایجاد 

 )نه درمان(کرد  کنترل( را می توان به وسیله دریافت انسولین 1)دیابت شیرین نوع  نوع یک  دیابت 

 دو روش تهیه انسولین برای افراد دیابتی :

 است . از لوزالمعده جانورانی مثل گاو،جداسازی و خالص کردن آن باتهیه انسولین  -1

 با استفاده از مهندسی ژنتیک ین تهیه انسول -2

نسبت به انسولین تهیه شده از لوزالمعده جانوران این است که پاسخ  مزیت انسولین حاصل از مهندسی ژنتیک

  ایمنی ایجاد نمی کند .

 باکتری در صورت داشتن ژن انسولین انسانی می تواند آن را بسازد .

تشکیل شده است که به یکدیگر متصل  Bو  Aپتیدی به نام های از دو زنجیره کوتاه پلی پ انسولین فعالمولکول 

 هستند .)بوسیله پیوندهای شیمیایی(

 ساخته می شود . پیش هورمون )غیر فعال(انسولین به صورت یک مولکول  در پستانداران از جمله انسان

، به Cم زنجیره نابخشی از توالی به  جدا شدناست که با صورت یک زنجیره پلی پپتیدی پیش هورمون به 

 ورمون فعال تبدیل می شود . ه

 چند نکته : 

  قرار گرفته است Bو A بین بخشCبخش در واقع  -1

 است .  طویل تر،از انسولین فعال  پیش هورمون انسولینبنابراین  -2

 )نزدیک به انتهای آمین (قرار گرفته است   B(و  )نزدیک به انتهای کربوکسیل Aبخش  -3

به روش مهندسی ژنتیک ، تبدیل انسولین غیر فعال )پیش انسولین( به  ه در ساخت انسولینمهم ترین مرحل

 انسولین فعال است . 

 . انجام نمی شودزیرا تبدیل پیش هورمون به هورمون فعال در باکتری 
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)از ژن انسولین( برای رمز کردن زنجیره به صورت جداگانه  DNAتوالی برای اولین بار دو  1883در سال 

AوB  به نوعی باکتری منتقل شدند .  توسط پالزمیدهای جداگانه صورت جداگانهانسولین تولید و هر بخش به 

کدیگر به ی به وسیله پیوندهای شیمیایی در آزمایشگاهسپس زنجیره های پلی پپتیدی ساخته شده جمع آوری و 

 متصل شدند . 

 ::جزئیات مراحل انجام شده  نکات بیشتر

انسولین از ژن انسولین انسان توسط آنزیم  Bو  Aی مربوط به زیر واحدهای  DNAلی های جداسازی توا -1

 حذف می شود ( می کندرمز را  Cبخشی از ژن انسولین که زنجیرهبرش دهنده )در واقع 

در  انسولین Bمربوط به زیر واحد  ژندر یک پالزمید و  انسولین A ژن مربوط به زیر واحدوارد کردن  -2

لیگاز ساخته می شود ونوترکیب به کمک آنزیم برش دهنده  DNAدیگر و به این ترتیب دو نوع  پالزمید

 )پالزمیدها دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک هستند (

 زیر واحد DNAو  بین راه انداز ،ساخته شده های نوترکیب DNAدر هر یک از الف، – 13با توجه به شکل 

 ها فاصله وجود دارد .

 مواد شیمیایی  کمک شوک الکتریکی یا شوک گرمایی و به باکتری به پالزمیدهای نوترکیبانتقال  -3

 دریافت کننده پالزمید به کمک آنتی بیوتیک های جداسازی باکتری  -4

پلی مراز ، رونویسی انجام می شود و  RNAتوسط  B و Aاز روی توالی های مربوط به زیر واحد های  -5

 ساخته می شوند .  Bو  Aزیر واحد های  ،mRNAیوتی از روی توسط ریبوزوم های پروکار

خالص ،انسولین  BوAو زیر واحدهای  رشته های پلی پپتیدی ساخته شده از محیط کشت استخراج می شوند -6

 سازی می شوند . 

  ساخته می شود .فعال  و انسولینبوسیله پیوندهای شیمیایی به یکدیگر متصل می شوند  Bو Aدر محیط آزمایشگاه زنجیره های  -7

 پلی مراز رونویسی می شود RNAودر باکتری با آنزیم 2پلی مرازRNAژن انسولین در انسان با آنزیم نکته :

 تولید واکسن  -2

 : روش های قدیمی تولید واکسن شامل
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 د لص شده آن ها به روشهای خاص بوغیر فعال کردن سموم خا -3  کشتن آنها -2کردن میکروب ها ضعیف  -1

 :  واکسن تولید شده باید

 .  بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله با عوامل بیماری زا تحریک کند -

 . نشوداما منجر به ایجاد بیماری  -

 :ید شده به روش قدیمی این است که لمزیت واکسن های تولید شده با مهندسی ژنتیک بر واکسن های تو

و احتمال بروز بیماری در اثر مصرف این واکسن  خطایی رخ دهدن سممکن است درتولید واکدر روش قدیمی 

 واکسن های تولید شده با مهندسی ژنتیک این خطا را ندارد .وجود دارد اما 

 و  را از ژنوم عامل بیماریزا جدا میکنند ژن مربوط به آنتی ژن)پادگن( سطحیدر مهندسی ژنتیک     

 منتقل می کنند . غیر بیماریزاوس یا باکتری آن را به ویر                          

 با این روش تولید شده است .  Bواکسن نوترکیب هپاتیت 

ه است وقتی ب آنتی ژن های سطحی عامل بیماریزاکه دارای  است میکروب غیر بیماریزایی، واکسن نوترکیب

پادتن و سلول  ،ی سطحی آندستگاه ایمنی فرد علیه آنتی ژن هاعنوان واکسن به بدن فرد تزریق می شود ، 

 آن را دارد و فرد بیمار نمی شود تولید می کند و در صورت ورود عامل بیماریزا ، بدن آمادگی مبارزه با  خاطره

 ژن درمانی  -3

 هاست .  مجموعه ای از روشخود، ژن درمانی است که  بیماریهای ژنتیکی درمانیکی از روش های جدید 

 ناقص از همان ژن است دارای نسخه اییک ژن در سلول های فردی که  نسخه سالمیعنی قرار دادن ژن درمانی 

به را)که از فرد دهنده می گیرند (  و ژن سالم -2سلول هایی را از بدن بیمار خارج          -1در ژن درمانی : 

 گردانند.سپس سلول های تغییر یافته را به بدن بیمار باز می  -3کمک ناقل وارد آنها می کنند      

 ساله ، دارای نوعی نقص ژنی ، انجام شد. 4برای یک دختر بچه 1881در سال  اولین ژن درمانی موفقیت آمیز

 را بسازد . یک آنزیم مهم دستگاه ایمنیاین ژن جهش یافته نمی توانست 
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 برای درمان آن :

 د .ودر خارج از بدن کشت دادن ابتدا لنفوسیت ها را از خون بیمار جدا کردند -

 سپس نسخه ای از ژن کار آمد )سالم( را به لنفوسیت ها منتقل کردند  -

 و لنفوسیت های مهندسی شده را وارد بدن بیمار کردند . -

یمار ، الزم بود ب چون قدرت بقای زیادی ندارنداگر چه این سلولها توانستند آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند ولی 

 را دریافت کند. دسی شدهبه طور متناوب لنفوسیت های مهن

 : 14توضیح مراحل شکل 

 یاخته ها را از بدن بیمار خارج می کنند .  -1

 برای انتقال ژن به سلول جانوری استفاده می کنند .  از ویروس -2

ا که ر قطعه ای از ژنوم ویروسکند ، به همین دلیل  که نتواند تکثیرتدا ویروس را طوری تغییر می دهند البته اب

 . بر می دارند می شود را ط به تکثیر ویروس مربو

 ژن سالم در ویروس جاسازی می شود .  -3

ویروس تغییر یافته به درون سلول میزبان منتقل و ژنوم ویروس با ژنوم سلول میزبان)مثال لنفوسیت ها(  -4

 ترکیب می شود .

ن سالم ( از لحاظ ژنتیکی تغییر نوترکیب )ژنوم ویروس همراه با ژ DNAدریافت سلولهای بیمار به علت  -5

 می یابند .

 یاخته های تغییر یافته به بیمار تزریق می شوند .  -6

 یاخته های تغییر یافته ژنتیکی پروتئین یا هورمون مورد نظر را تولید می کنند .  -7

 ر این صورتمثل سلولهای بنیادی مغزاستخوان د برای ژن درمانی بهتر است از سولهای بنیادی استفاده نمود

اما در صورت استفاده از سولهای معمولی ) مثل لنفوسیت  در دختر بچه ( نیاز به  تکرار درمان نیاز نیست

 دریافت مکرر سلولهای مهندسی شده است . 
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 برای درمان بیماری های ژنتیکی  

 عالوه بر ژن درمانی     

 ز فرد دهنده سلولهای بنیادی سالم به بیمار (می توان از روش هایی مثل     پیوند مغز استخوان )ا   

 یا تزریق آنزیم هم استفاده کرد .                                       

 :  تشخیص بیماری -4

 آن بسیار مهم است  شناخت دقیقو اولیه  تشخیصبرای درمان موفقیت آمیز یک بیماری ، 

 ر آزمایش خون و ادرا      روش های تشخیص بیماری

 در تشخیص بیماری نقش مهمی دارند . DNAفناوری های مبتنی بر                                    

 .  ساده استدر بدن ظاهر شده باشد ،  عالئم آنتشخیص بیماری وقتی 

 در بدن پائین است مشکل است .  میزان عامل بیماریزاو  عالئم ظاهر نشده اندهنوز اما وقتی که 

 می توان به وجود آن پی برد. نوکلئیک اسید عامل بیماری زاشناسایی مک روش زیست فناوری و امروزه با ک

 برای آن وجود ندارد  قطعیدرمان  هنوزایدز    یک بیماری خطرناک است که 

 را از دست می دهد .  توانایی دفاع در مقابل عوامل بیماریزافرد مبتال به ایدز         

 کمک کننده  Tتکثیر در آنها و تخریب سلولهای و کمک کننده Tبا ورود به سلولهای اری ویروس این بیم     

 سیستم ایمنی فرد را به کلی ضعیف می کند . 

 حل اولیه :تشخیص ایدز در مرابرای 

- DNA فرد مشکوک به بیماری را استخراج می کنند .  موجود در خون 

- DNA  استخراج شده شاملDNA احتماالو  د فردسلول های بدن خو DNA ساخته شده ازNARاست  ویروس  

 ویروس ایدز تشخیص داده می شود .  DNAسپس با استفاده از روش های زیست فناوری ،  -
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 وقت  بدون اتالف، چون باعث می شود  تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد -

 اقدامات درمانی       

 الزم برای جلوگیری از انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد .و پیشگیری       

 :  روش زیست فناوری در تشخیص

 تشخیص زود هنگام بیماریهای خطرناک مثل ایدز  -1

 ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان  -2

 در مسائل پزشکی قانونی  -3

 ز کاربرد دارد .فسیل ها نی DNAو تحقیقاتی همچون مطالعه در مورد  -4

 اهمیت تولید جانوران تراژنی در زیست فناوری 

 دالیل متعددی برای طراحی و تولید جانوران تراژنی وجود دارد که می توان به چند مورد اشاره کرد : 

  شد و نقش آنها در رشد بهتر دامهامثل ژن های عوامل ر در بدن های خاصمطالعه عملکرد ژن   -1

برای مطالعه بیماریهای انسانی از قبیل انواع سرطان ، آلزایمر و  به عنوان مدلیتراژنی  کاربرد جانوران -2

 بیماری ام ،اس 

ی تراژنی می توانند شیر ر بدن آنها ، به عنوان مثال دام هایا داروهای خاص دتولید پروتئین های انسانی  -3

 مناسب تر است . ه شیر طبیعی دام هابرای انسان نسبت بغنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که 

 : مراحل تولید پروتئین های انسانی با استفاده از دام های تراژنی را نشان می دهد 15شکل 

 ژن پروتئین انسانی را پس از جداسازی به پالزمید )دیسک( ناقل ، متصل می کنند .  -1

 یی تکثیر خود را حفظ کند . اد توانتا پالزمی جایگاه آغاز همانند سازی پالزمید ، نباید برش بخورد

2- DNA وارد می کنند .  مثال گوسفند لقاح یافته دام کبه تخمیسک نو ترکیب( را نوترکیب ) د 

 ند . را ایجاد می ک یلقاح یافته که ژن پروتئین انسانی را دریافت کرده است ، گوسفند تراژن کسلول تخم -3

 های انسانی است . حاوی پروتئین یشیر این گوسفند تراژن -4
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 پروتئینهای انسانی را از شیر دام جدا می کنند .  -5

موش های تراژن به عنوان مدل ، کاربردهای متفاوتی در تحقیقات مربوط به ژنتیک ، داروسازی و پزشکی 

 دارند .

 زیست فناوری و اخالق 

اخالقی                       -1به های مختلف   استفاده از زیست فناوری باید با مالحظاتی همراه باشد ، این مالحظات جن

 و ایمنی زیستی را در بر می گیرد .  -3اجتماعی      -2

 از این فنون است   تضمین بهره برداریهایی برای  و روش مقررات،  تدابیراز شامل مجموعه ای ایمنی زیستی 

ن ، در آ پیشگیری از خطرات احتمالیری و زیست فناو استفاده مناسب از مزایایقانون ایمنی زیستی به منظور 

 همه کشورها از جمله ایران تدوین و به تصویب رسیده است . 

مبتنی بر شواهد و داده های علمی در مورد  هیچ گونه گزارشی، تا کنون از نتایج تحقیقات انجام شده دانشمندان 

 شده است .نبودن آن ها ارائه  و خطرناککاربرد فناوری زیستی و محصوالت به دست آمده  آثار جانبی

 این تحقیقات باید ادامه یابند و نتایج آن با دقت فراوان ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . 
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