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از  قابل تجزیه هستند. (عمدتا باکتری هاستیکهایی که توسط موجودات زنده )پال پالستیک های قابل تجزیه زیستی: •

لحاظ ساختار شیمیایی، پالستیکهای غیرقابل تجزیه پلی استرهای آروماتیک )حلقوی( هستند. در حالی که انواع قابل 

 تجزیه پلی استرهای آلیفاتیک )خطی( هستند که پیوندهای استری آنها قابلیت هیدرولیز شدن را دارد.

 

 :هستنددو گروه عمده شامل  پالستیک های قابل تجزیه زیستی •

همچون روغن ها و چربی های گیاهی، کاه، نشاسته ذرت، قابل تجدید زیست توده های از  معموالکه  ها وپالستیکبی (1

، مشتقات نشاسته از این گروه میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد: .قطعات چوبی و ضایعات غذایی مشتق میشوند

 (PHAپلی هیدروکسی آلکونات ها )، (PLAاسید )پلی الکتیک مثل سلولز استات و نیتروسلولز،  استرهای سلولزی

 

 میشوند.تجزیه  ، راحت ترآنها بهمواد افزودنی قابل تجزیه با اضافه شدن که  پتروکمیکال ها (2

 )چرخه تولید بیوپالستیک ها(
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 .فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده زیست فناوری: •

 تاریخچه: •

: تولید محصوالت تخمیری مثل سرکه، نان، پنیر و .... با استفاده از میکروارگانیسم ها زیست فناوری سنتی (1

 در آن زمان هیچ شناختی از میکروب ها نبود()

کشت دادن میکروارگانیسم ها با هدف تولید آنزیم ها و آنتی بیوتیک ها )مثل پنی  زیست فناوری کالسیک: (2

 سیلین(

 انتقال ژن بین میکروارگانیسم ها و سایر موجودات زنده زیست فناوری نوین: (3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در بیوتکنولوژی:مهم روش های  ✓

 مهندسی ژنتیک (1

 مهندسی پروتئین (2

 مهندسی بافت (3
 

 مهندسی ژنتیک: (1
 مهندسی ژنتیک قطعه ای از دنای یک یاخته توسط ناقل به یاخته ای دیگر انتقال می یابد:در 
اضافه میشود و در این صورت  به ژنوم جاندارباشد که  از یک گونه متفاوتژن یک  میتواند یدنای انتقال  ✓

 جاندار تراژن خواهد شد.
 های جاندار در سلول ه معیوب آننسخجایگزین میتواند نسخه نرمال یک ژن باشد که  یدنای انتقال ✓

 )ژن درمانی(میشود.

 

 مواد و مراحل الزم برای انتقال ژن )مهندسی ژنتیک(: ✓

 مواد:
 8الی  4که دارای جایگاه های تشخیص و برش این آنزیمها  :آنزیم محدود کننده) برش دهنده(( 1

و بخشی از سیستم دفاعی باکتری به  شتهدر باکتریها وجود داروی دنا هستند،  پالیندرومیک نوکلئوتیدی

برای مثال زمانی که یک باکتریوفاژ دنای خود را به باکتری تزریق میکند تا آن را آلوده  ؛حساب می آیند
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با شناسایی جایگاههای تشخیص خود روی آن و ایجاد برش در  کند، این آنزیم ها سریعا به آن حمله کرده و

 از آلوده شدن باکتری جلوگیری میکنند. را تکه تکه کرده وفاژ دنای  ،آنها
 های محدودکننده در امان می ماند؟ ژنوم خود باکتری چگونه از اثر آنزیم سؤال:
 دنای باکتری در محل هایی که به عنوان جایگاه تشخیص آنزیم شناخته میشوند، متیله شده است. پاسخ:

 

 انواع آنزیمهای محدودکننده:

 متیالسیون:بر اساس حساسیت به  ✓

 یعنی بود و نبود متیالسیون روی جایگاه تشخیص بر کار آنها اثری ندارد.: غیرحساس (1

 الف( در صورت وجود عامل متیل روی جایگاه تشخیص کار نمیکنند. حساس: (2

 ب( فقط در صورت متیله بودن این جایگاه کار خود را انجام میدهند.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخیص:بر اساس طول جایگاه  ✓

 جفت باز است. 4باز بر: طول جایگاه تشخیصشان  4 (1

 جفت باز است. 6باز بر: طول جایگاه تشخیصشان  6 (2

 جفت باز است. 8باز بر: طول جایگاه تشخیصشان  8 (3

میتواند متفاوت جفت باز است اما دو نوع از این نوکلئوتیدها  6باز بر: طول جایگاه تشخیصشان  5 (4

 شود.میناسایی باشد و هر دو توسط آنزیم ش

 

 :میکندایجاد  پایانه هایی کهبر اساس نوع  ✓

 صاف یا کور پایانهب(  چسبان           الف( پایانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشخیص رخ دهد:بر اساس اینکه برش در کجای توالی  ✓

دنا  کلونینگ ین کاربرد را دردسته هستند و بیشتر از این IIالف( در داخل توالی جایگاه تشخیص: گروه 

 ECORIدارند. 

 IVو  IIIو  I: گروههای ب( بیرون از توالی جایگاه تشخیص



   7فصل  -  دوازدهمپایه  3زیست شناسی  

 

5 
 

اکثرا دارای  قادر به همانندسازی در سلول میزبان بوده وناقل مولکولی از جنس دنا میباشد که  ( ناقل:2

 است میزبانبه سلول  ژن خارجیمسئول انتقال  ژنهای خاصی همچون ژن مقاومت به آنتی بوتیک بوده و

اگر عالوه بر موارد مذکور دارای توالی پروموتری نیز بوده و منجر به بیان ژن مربوطه  .(ناقل کلونینگ)

و نوع سلول  ژن خارجیبر اساس سایز  نامیده میشود. ناقل بیانیدر سلول میزبان شود، در این صورت 

 :های متفاوتی استفاده میشود ناقل ،میزبان

 

 

 

 

 

 )همسانه سازی( در مقایسه با ناقل بیانی ناقل کلونینگ
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 :سلولی که قرار است ناقل را به همراه ژن خارجی موجود در آن دریافت کند سلول میزبان: (3

زیرا پالسمید و  میباشد. باکتریسلول  باکتریوفاژ المبداو  یکاسمید، یپالسمیدسلول میزبان برای ناقلهای  ✓

و باکتریوفاژ المبدا  (orivمناسب برای تکثیر شدن در داخل پالسمید را دارند )کاسمید مبدأ همانندسازی 

 ست.الزم برای آلوده کردن باکتری را مانند سایر باکتریوفاژها دارا امکاناتنیز 

 مخمر میباشد. YACسلول میزبان برای ناقل  ✓

ای یوکاریوتی گیاهی و ویروسی و رتروویروسی، سلوله هایناقلین همچون ناقل سلول میزبان برای سایر ✓

 جانوری هستند.

 

 به درون سلول میزبان:نوترکیب تکنیکهای ورود ناقل  (4

 .میشوندشوک الکتریکی به درون باکتری میزبان وارد  و الف( ناقلهای پالسمیدی از طریق شوک گرمایی

 دارند.ب( ناقلهای کاسمیدی و باکتریوفاژی خودشان توانایی آلوده کردن باکتری میزبان را 

 ج( ناقلهای ویروسی و رتروویروسی نیز خودشان توانایی آلوده کردن سلول میزبان یوکاریوتی را دارند.

 ....ی لیپیدی همچون لیپوزوم ها وهاد( انتقال ناقل به کمک ساختار

 ..و . )با هدف نفوذپذیر کردن غشای سلول میزبان( ه( تفنگ ژنی، روشهای شیمیایی

 

 های تراژن: برای غربالگری سلول استفادهژنهای مارکر مورد  (5
آنتی بیوتیک به محیط کشت  ژن مقاومت به آنتی بیوتیک: در این صورت غربالگری با اضافه کردنالف( 

 انجام میشود. سلولها

 

ژن خارجی در داخل  ناقل قرار داده میشود تانیز در  LacZژن  ،عالوه بر ژن مقاومت به آنتی بیوتیکب( 

 انجام میگیرد. IPTGو   X-galدر این صورت غربالگری با ماده  :ر گیردتوالی آن قرا

 

 با کمک ناقل پالسمیدی به میزبان باکتریایی: تهیه دنای نوترکیب وانتقال آنمراحل  •
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---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 تولید گیاه تراژنی:روش عمومی 

انتقال ژن به  مورد استفاده برایین ناقل عمومی تر

Ti (ingTumor induc )پالسمید  ،سلولهای گیاهی

مید در باکتریهای آگروباکتریوم ساین پال .است

از و  تومفاسه و آگروباکتریوم ریزوژن وجود دارد

میتوانند با تزریق ژنهای  ی مذکورباکتریها طریق آن،

القاکننده تومور گیاه را آلوده کنند. در استفاده از این 

 و شده ای مضر آن خارجهژن ،پالسمید به عنوان ناقل

سپس  ود.مورد نظر جایگزین میش یا ژنهای با ژن

نوترکیب یا به میزبان باکتریایی برگردانده Ti پالسمید 

میکند یا روی شده و از آن جا سلول گیاهی را آلوده 

ذرات طال قرار داده شده و با تفنگ ژنی به سلولهای 

 گیاهی میزبان تزریق میشود.
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جدید یا تولید پروتئینهای و بهبود عملکرد آن با هدف  تغییر در ویژگیهای یک پروتئین مهندسی پروتئین: (2

 نوع مهندسی متفاوت است:جدیدتر و باالتر. بسته به نوع تغییر مدنظر، با کارایی  )کایمر(
 

در : حاللیت و ...( ،)با هدف افزایش مقاومت گرمایی پروتئین یالف( تغییر یک یا چند عدد از آمینواسیدها

  .شناختکامل  توالی آمینواسیدی پروتئین را به طور این صورت باید

در ژن  مشخص نقطه ای (های) جهش directed mutagenesis  Siteروشهای استفاده از در این حالت با 

 مدنظر را تغییر میدهند. )های( آمینواسیدایجاد کرده و در نتیجه  پروتئینکد کننده 
 

)با هدف تولید پروتئینهای کایمر از چند پروتئین هم خانواده یا  ب( ایجاد تغییرات عمده در ساختار پروتئین

و  دقیق توالی آمینواسیدی پروتئین نیست: در این صورت نیازی به شناخت از چند پروتئین کامال متفاوت(

  فقط شناخت دمینهای عملکردی پروتئینها کافی است.

برای ایجاد تغییرات تصادفی در توالی ژن کدکننده  Random mutagenesisدر این حالت از روشهای 

 میکنند.ستفاده او نیز ایجاد آرایش جدیدی از قطعات پروتئینی با هدف تولید پروتئین کایمر پروتئین موردنظر

آمینواسیدهای مسئول یک ک پروتئین، نمیتوان همچنین گاهی با وجود شناخت کامل از توالی آمینواسیدی ی •

آمینواسیدها را تغییر داد تشخیص داد. در این صورت باید به طور تصادفی به طور دقیق ویژگی خاص را 

 میشود.(  Random Mutagenesisاز تکنیکهای ) Error prone PCRبا روش که این کار اکثرا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولید آمیالز پایدار در برابر گرما: •

، هیدروفوبیکیک از نیروهای بین مولکولی میتواند به دلیل حضور هر  ،در برابر گرما پروتئین مقاومتمیزان  ✓

پیوندهای دی از این میان  باشد؛ در ساختار سوم و چهارم پروتئین پیوند دی سولفید و هیدروژنی، الکترواستاتیک

  د.نبه پروتئین مقاومت گرمایی میبخش ،از سایر نیروهاتر سولفیدی بیش
آمینواسیدهایی همچون آسپارژین و گلوتامین در دمای باال دآمیده شده و به ترتیب با تبدیل شدن به آسپارتیک اسید  ✓

جر به تغییر در الگوی تاخوردگی پروتئین و و گلوتامیک اسید که ویژگیهای شیمیایی کامال متفاوتی دارند، من

که با  دمایی میشود حضور آنها در ساختار پروتئین منجر به کاهش مقاومتپس مت دمایی آن میشوند. وکاهش مقا

 )آمیالز( بر دما افزایش داد.ارمیتوان مقاومت پروتئین را در ب جایگزین کردن آنها با آمینواسیدهای دیگر
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 برابر گرما با افزایش تعداد پیوندهای دی سولفیدی: افزایش مقاومت در ✓

 

------------------------------------------------------------------------------ 

   افزایش فعالیت اینترفرون ساخته شده به روش مهندسی ژنتیک: •
پروتئین مربوطه  و( در باکتری ای.کالی کلون IFN-Bبرای اولین بار ژن اینترفرون بتا ) وقتی

، بیشتر آن به صورت دایمر و تریمر و... درآمد که در مقایسه با پروتئین نرمال غیرفعال تولید شد

ایجاد بین رشته های پلی پپتیدی بین مولکولی ماپیوندهای دی سولفیدی  تشکیلبود. این ساختارهای الیگومری به دلیل 

، نمیدانستند دقیقا کدام یک از سه آمینواسید اینترفرون بتاار سه بعدی به دلیل عدم شناخت ساختدر آن زمان  شده بودند.

سیستئین موجود در ساختار آن در تشکیل پیوندهای دی سولفید بین مولکولی شرکت میکند. بنابراین بر اساس ساختار سه 

مشخص را  (Cys 17) یداشت، سیستئین احتمال IFN-Bکه در آن زمان شناخته شده بود و شباهت زیادی به  IFN-aبعدی 

 تولید کنند. ای.کالیغیرالیگومریزه و فعال را در باکتری  IFN-Bجایگزین کردن آن با سرین، توانستند و با کرده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 مهندسی ژنتیک:افزایش نیمه عمر پالسمین به روش  •
استفاده میشود که  ماده ضد انعقاد خونبه عنوان یک که توسط باکتری استرپتوکوکوس تولید میشود،  استرپتوکیناز ✓

  یل پالسمینوژن به پالسمین است.دکار آن تب

پالسمین عالوه بر فیبرین، استرپتوکیناز را  پالسمین با هیدرولیز فیبرین منجر به حل شدن لخته های خون میشود. ✓

در ساختار استرپتوکیناز، برش ایجاد  386و  59لیزین های  پیوندهای کنارنیز هیدرولیز میکند؛ پالسمین در 
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فعالیت  %16آمینواسیدی میکند که فقط  328آمینواسیدی را تبدیل به یک قطعه  414کرده و استرپتوکیناز 

 بیماران مستعد سکته قلبی نیاز به تزریق مداوم استرپتوکیناز دارند.آنزیمی دارد. بنابراین 

 site directed mutagenesisبا روش  328و  59برای کاهش حساسیت استرپتوکیناز به پالسمین، لیزین های  ✓

 د گلوتامین جایگزین شدند تا دیگر پالسمین نتواند استرپتوکیناز را برش دهد.آمینواسیبا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 مهندسی بافت: (3

که قرار است  یاستفاده میشود که بسته به نوع بافت هابافت مختلف موجود در از سلولهای بنیادی مهندسی بافتدر 

رای هدایت تمایز سلولها ب )فاکتورهای تمایزی( از مواد خاصی ،شود و نوع سلول بنیادی استفاده شونده مهندسی

 استفاده میشود. مدنظربافت یا اندام به 

 

به این معنی که هر بار که تقسیم میشوند : self renewal( 1 سلولهای بنیادی دارای دو ویژگی عمده هستند:

و با همان پتانسیل های تمایزی باقی مانده و سلول دیگر تقسیمات بعدی  کی از سلولها به صورت دست نخوردهی

: یعنی چندظرفیتی بوده و توانایی تمایز به چندین نوع سلول multipotency( 2و روند تمایز را ادامه میدهد. 

 مختلف را دارند.
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دسته  سهسلولهای بنیادی به 

 اصلی تقسیم میشوند:

 بالغ:الف( سلولهای بنیادی 

در  که سلولهایی تمایز نیافته هستند ✓

و  شتهاکثر اندامهای بدن حضور دا

سلولهای جدید را  ،با تقسیم شدن

برای جایگزین شدن با سلولهای 

آن مرده و سلولهای آسیب دیده 

 فراهم میکنند.اندام 

 somatic stem cellاصطالحا  ✓

 )سلولهای بنیادی پیکری( نیز نامیده میشوند.

در آن مستقر هستند، تمایز یابند و اصطالحا چندتوان  میتوانند به انواع سلولهای آن اندامی کهاین سلولها  ✓

(multi potent.هستند ) 

 وجود دارد:انواع مختلفی از سلولهای بنیادی بالغ  ✓

حضور داشته و توانایی تمایز به انواع  خون بند نافو  مغز استخواندر  سلولهای بنیادی خونساز: (1

 ی را دارند.سلولهای خون
 

، شش ها، بافت چربی، جفتاین سلولها از بافت های مختلفی همچون  سلولهای بنیادی مزانشیمال: (2

و توانایی تمایز به  میشوندجداسازی  موجود در بند ناف artonhWژله و  دندان ها ،مغز استخوان

، ماهیچه هپاتوسیت ها دیپوسیت، سلولهای نورواکتودرمال،انواع سلولهای استئوبالست، کندروسیت، آ

 را دارند. اسکلتی و قلبی
 

حضور داشته و مسئول تولید سلولهای الزم برای رشد  سینه هااین سلولها در : پستانیسلولهای بنیادی  (3

دوران حاملگی هستند و توانایی تمایز به انواع سلولهای غده  بلوغ  و دورانسینه ها در سایز و افزایش 

 پستانی را دارند.
 

کریپت های این سلولهای در مناطق خاصی از روده کوچک و بزرگ به نام  سلولهای بنیادی روده: (4

Lieberkuhn .حضور دارند  ومسئول تولید سلولهای پوشاننده سطح روده کوچک و بزرگ هستند 
 

حضور داشته و مسئول تولید سلولهای  مغز استخواناین سلولها نیز در  اندوتلیال:سلولهای بنیادی  (5

 پوشاننده سطح داخلی رگ ها هستند.
 

حضور داشته  و در بسیاری از ویژگیها با  بافت عصبیاین سلولها در  سلولهای بنیادی عصبی: (6

سلولهای عصبی )نورون( و سلولهای بنیادی خونساز مشترک هستند. این سلولها توانایی تمایز به 

 سلولهای پشتیبان )گلیال( را دارند.
 

به  تمایزحضور دارند و توانایی  مخاط سقف بینیاین سلولها در  سلولهای بنیادی بالغ بویایی: (7

 نیز انواع مختلفی از سلولهای دیگر را دارند.سلولهای عصبی گیرنده بویایی و 
 

، لوله گوارشی، فولیکول های مواین سلولها در  :(neural crestسلولهای بنیادی ستیغ عصبی ) (8

دیده میشوند. و توانایی تمایز به نورونها، سلولهای  گانگلیون های نخاعی و سمپاتیک، عصب سیاتیک

 شوان، میوفیبروبالست ها، کندروسیت ها و مالنوسیت ها را دارند.
 

سلولهای پیش ساز از  (: stem cellgermlineسلولهای بنیادی بیضه ای یا سلولهای بنیادی گنادی ) (9

 در بیضه ها مشتق میشوند و قابلیت تمایز به انواع مختلفی از سلولها را دارند. اسپرماتوگونی

https://en.wikipedia.org/wiki/Crypts_of_Lieberk%C3%BChn
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           ( سلول بنیادی خونساز1 استخوان دیده میشود:سه نوع سلول بنیادی بالغ در مغز  ✓

 ( سلول بنیادی مزانشیمال3                 ( سلول بنیادی اندوتلیال2
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 بنیادی: بافت پوست یا سایر سلولهای پوست از سلولهای مهندسی ✓

 

 مهندسی گوش با استفاده از سلولهای غضروف: ✓

ل گوش انسان است که سلولهای غضروفی در آن کشت داده کش هطراحی یک داربست ببر پایه اینکار  اساس

یک گوش کامل شود. سپس از انکوباتور درآمده و د تا تبدیل به نشده  و سپس در انکوباتور نگه داشته میشو

هداری ن موش( مسئول نگ)بد به یک حیوان آزمایشگاهی مثال موش پیوند زده میشود تا اینبار یک محیط زنده

 که به بدن فرد بیمار پیوند زده شود.زمانیاز این بافت زنده باشد تا 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب( سلولهای بنیادی جنینی:

 مسئول ایجاد همه بافتهای بدن جنین هستند. گرفته میشوند که این سلولها از توده داخلی بالستوال ✓

 

اگر در همان مراحل اولیه جنینی جداسازی شوند، پتانسیل این را دارند که به انواع بافتهای بدن جنین تمایز  ✓

( نامیده pluripotentانمندتر بوده و اصطالحا پرتوان )یابند. این سلولها نسبت به سلولهای بنیادی بالغ تو

 میشوند.

تمایز یابند؛ بخشی از این  انسانهنوز نتوانسته اند به همه انواع سلولهای بدن  invitroها در محیط  این سلول ✓

 و ... در محیط آزمایشگاه میباشد. imprintingپدیده احتماال به دلیل عدم تنظیم درست فرآیندهای 
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 هستند. Totipotentیا اصطالحا  همه تواننکته: سلولهای توده موروال و سلول زیگوت 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 :(iPSج( سلولهای بنیادی پرتوان القا شده )

این سلولها را میتوان هم از سلولهای بنیادی بالغ و هم از سلولهای کامال تمایز یافته، با اضافه کردن فاکتورهای  ✓

 یاماناکا )فاکتورهای برگرداننده تمایز سلولی( به محیط کشت، تهیه کرد.

 

و به همان فرد  مزیت این سلولها نسبت به سلولهای بنیادی جنینی این است که از بدن فرد بیمار جدا شده ✓

 برگردانده میشود و مشکلی از لحاظ بیگانه شناخته شدن سلولها و رد پیوند رخ نخواهد داد.
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 کاربردهای زیست فناوری: ✓

 

 کاربرد زیست فناوری در کشاورزی: (1

)آفت گیاه(  ژنی که مسئول کد کردن پروتئین سمی و کشنده برای حشرهتولید گیاهان زراعی مقاوم به آفات:  •

اینجا نیز چون سلول  میشود. داشتن آن ژن خارجی تراژنبه سلولهای گیاه منتقل شده و گیاه از لحاظ   ،است

 .به عنوان ناقل ژن مربوطه استفاده میشود Tiگیاهی است اکثرا از پالسمید 

 

 

 :تولید گیاهان زراعی مقاوم به علف کش ها •

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 لوب از طریق اصالح بذر گیاهطتولید گیاهان زراعی و زینتی م •

شناسایی ژنهای مربوطه در گیاهان مقاوم به خشکی و شوری تولید گیاهان مقاوم در برابر خشکی وشوری:  •

 و انتقال آنها به گیاهان زراعی مدنظر

 به طور نرمال آنها را ندارد.تولید گیاهان حاوی ویتامینها و مواد مغذی خاص که خود گیاه  •

 3-enolpyruvylshikimate-5 EPSPS:
: produced by plantssynthase (EPSP) phosphate 

erbicideH: a common biodegradable Glyphosate 
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 کاربردهای زیست فناوری در پزشکی: (2
 تولید انسولین الف( تولید دارو:

 

 

 

 

 

 ب( تولید واکسن های نوترکیب

به یک باکتری یا ویروس غیر بیماری زا منتقل شده و روی آن به  زا،ژن کدکننده آنتی ژن میکروب بیماری  ✓

 و سپس این مجموعه به عنوان واکسن به بدن فرد تزریق میشود. صورت آنتی ژن سطحی بیان میشود

 

. زیرا میشود سیستم ایمنی تحریک شدنبهتر منجر به روی یک میکروب غیربیماری زا  نتی ژنقرار دادن آ  ✓

سیستم ایمنی روی باکتری ها و ویروسها وجود دارند که نقش مؤثری در بیشتر تحریک کردن  یهایلمولکو

 های کشنده را القا کنند. T cellدارند؛ مخصوصا ویروس ها که میتوانند پاسخهای قوی 

آنتی ژن سپس  وارد کرده و سلولهای مخمر برای تاخوردگی بهتر آنتی ژن، ژن کدکننده آن را به میتوان ✓

 کرد.به عنوان واکسن به بدن فرد تزریق آنتی ژن را و فقط تخلیص تولید شده را از آن 

هرپس سیمپلکس، ویروس ی انسانی، ویروس پاپیلوما، Bهپاتیت  علیه از این روش برای تولید واکسن ✓

 استفاده شده است. روتاویروس و ویروس بیماری دهان و پا )تب برفکی(



   7فصل  -  دوازدهمپایه  3زیست شناسی  

 

17 
 

 :ج( ژن درمانی

linked severe combined -Xاولین بار برای درمان بیماری ژنتیکی این روش  ✓

SCID)-(X immunodeficiency با استفاده از ناقل رتروویروسی انجام گرفت. ،در یک دختربچه 

 

 میشود.ژن معیوب در سلولهای فردی که دچار نقص ژنتیکی است، با ژن سالم جایگزین  ژن درمانیدر  ✓

 

 .داشته باشند جانوری سلول میزبان بهژن مربوطه را  ارائه کردنباید از ناقلهایی استفاده کرد که توانایی  ✓

 

وه رتروویروسها( مناسب گر)از  ( و لنتی ویروسهاAAVویروسهای همراه آدنو) مثلویروسهای جانوری  ✓

را  تقسیم شونده و غیر تقسیم شونده نوریاترین ناقل ها هستند. زیرا هم توانایی آلوده کردن سلولهای ج

در سلولهای فرد بوطه را بیان پایدار ژن مر و کردهدارند و هم ژنوم خود را در ژنوم سلول میزبان ادغام 

 کنند.میتضمین بیمار 

 .( انجام میگیردEX-vivo) cell-basedژن درمانی به روشهای انتقال مستقیم  و  ✓

 

معرفی شده است که نیز Cas9/CRISPRو   ZFN ،TALENتصحیح ژنی هدفمند با استفاده از نوکلئازهای  ✓

 جایگاه دقیق آن وارد میکند و از ایجاد جهشهدفمندتر از روشهای قبل عمل کرده و ژن مربوطه را به 

 ند.ی میکهای ناخواسته جلوگیر

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 د( تشخیص بیماری ها:

بیماری های عفونی ویروسی که ژنوم خود را به دورن ژنوم سلولهای  آلودگی به زیست فناوری برای تشخیص ✓

 ز اهمیت است.، بسیار حائمیزبان تزریق میکنند

 

و  Tی )گلبولهای سفید؛ لنفوسیت های ابتدا ژنوم سلولهای خون ،به ویروس ایدزفرد برای تشخیص آلودگی  ✓

 س و با استفاده ازوصی برای ژنهای ویره و سپس با طراحی پرایمرهای اختصاکرداستخراج را ماکروفاژها( 

 میکنند.تعیین س در ژنوم سلول میزبان وتعداد دقیق کپی های ژنوم ویر Absolute Real time-PCRروش 

 

 Whole exomeروشهایتوالی یابی ژنوم افراد با تکیه بر ( با Presonalized Medicineدر پزشکی شخصی ) ✓

sequencing  (WES و )Whole genome sequencing (WGSو ) با استفاده از تکنیکNext Generation 

Sequencing (NGS میتوان ،)جهش ها و پلی مورفیسم های مرتبط با بیماری های ارثی و سرطانهای  اکثر

محاسبه رد را به این بیماری ها در آینده افاریسک ابتالی  ،و با توجه به آنها داده تشخیصاد فرامختلف را در ژنوم 

 کرد.

 

ها و پلی مورفیسم هایی که در ژنهای مرتبط با مسیر  با توالی یابی ژنوم افراد همچنین میتوان با تشخیص جهش ✓

د، برای آنها داروی مناسب تجویز کرده و از بروز واکنشهای ناخواسته نسبت به داروها رداوجود متابولیسم دارو 

 پیشگیری کرد.

 

ی مقایسه الگوی استفاده میشود که بر پایه DNAدر پزشکی قانونی برای تشخیص پدربودگی، از انگشت نگاری  ✓

فرزند با انواع موجود در ژنوم پدر و مادر  DNAموجود در و مینی ماهواره ای های میکروماهواره ای  توالی

 همچنین برای تشخیص هویت متهمین از این روش استفاده میشود. است.

 

فسیل ها و نیز با توالی یابی پروتئینها میتوان به روابط تکاملی بین آنها پی برده و  DNAمچنین با توالی یابی ه ✓

 درختچه های فیلوژنتیکی را رسم کرد.
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 :تولید جانوران تراژنمتودهای  ✓
به  مدنظر نژ برای انتقالاز رتروویروس  رتروویروسی: دمتو (1

استفاده شده و سلولی حاصل از تقسیمات زیگوت،  8الی  4توده 

برگردانده شده و نس ژن شدن، سلول مربوطه به توده پس از ترا

 این توده در رحم موش مادر حامله کاذب کاشته میشود.

 

دراین روش ژن مربوطه به طور  میکرواینجکشن: DNAمتود  (2

 مستقیم با یک آمپول بسیار باریک به پیش هسته نر تزریق میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانسژنیک کردن سلولهای بنیادی توده داخلی متود  (3

در این روش برخالف روش اول از سلولهای  بالستوال:

بنیادی جنینی هستند سلولهای توده داخلی بالستوال که 

استفاده میشود. انتقال ژن خارجی به داخل این سلولها نیز 

اکثرا از طریق وکتورهای ویروسی از جمله لنتی ویروس 

به خارجی ها انجام میشود. سپس سلول بنیادی حاوی ژن 

توده بالستوال برگردانده شده و در رحم مادر حامله کاذب 

اما با کراس دادن  کایمر بوده موش حاصلکاشته میشود. 

موش های نهایتا در طی چند نسل  با یک کایمر دیگر آن

 خالص ترانسژنیک ایجاد میشوند.
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گوسفند دالی  شبیه سازیاین همان روشی است که برای (: SCNTمتود انتقال هسته سلول سوماتیک ) (4

استفاده شد. میتوان قبل از انتقال هسته سلول سوماتیک به درون سیتوپالسم سلول تخمک، تغییرات الزم را 

 در ژنوم آن انجام داده و ژن خارجی را وارد آن کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهمیت تولید جانوران ترانسژنیک: ✓

 ایجاد مدل های بیماری های انسانی (1

 از جانوران ترانسژنیک یرای بررسی مکانیسم اثر داروها و میزان اثربخشی آنهااستفاده  (2

 و عملکرد ژنهای خاص در بدن جنین مراحل تکوینژنهای درگیر در مطالعه  (3

کاندید مناسبی برای وارد کردن : شیر از چندنظر تولید پروتئین های انسانی در شیر حیوانات شیرده (4

 ن است:آپروتئین های دارویی به 

 الف( شیر به طور مکرر و همیشگی و در جحم باال توسط جانور شیرده تولید و توشح میشود.

 درب( تغییرات پس از ترجمه روی پروتئین ها به شکل بهتری در بدن جانوران شیرده انجام میشود و 

 مناسب تری خواهد داشت. دنتیجه پروتئین حاصله ساختار و عملکر

دارویی مربوطه  نیئشیر پایین است و در نتیجه تخلیص پروت موجود در ج( مقدار و تنوع پروتئین های

 از بین آنها کار سختی نخواهد بود.
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 د؟نسلولهای بنیادی دقیقا از کدام بخش بند ناف جداسازی میشو سؤال:

 

 پاسخ:

که )سیاهرگ بند ناف خون موجود در سرخرگها و هم از خون موجود درسلولهای بنیادی بالغ خونساز هم از  ✓

 استخراج میشوند. (در همه آنها خون جنین جریان دارد

نند داشته و اله مژهچنین در پوشش بند ناف که اطراف سرخرگها و سیاهر گ را فرا گرفته است و حالتی  ✓

 نامیده میشود، سلولهای بنیادی بالغ مزانشیمال وجود دارد. Wharton's Jellyاصطالحا 
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 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع
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