
فناوری های نوین زیستی



مقدمه
پالستیک قابل تجزیه زیستی

رف حفظ محیط زیست واستفاده از آن راهکاری برای پیشگیری از مص: اهمیت

بی رویه پالستیک غیر قابل تجزیه

رف هزینه تولید پالستیک های قابل تجزیه با ص: با استفاده از زیست فناوری

کمتر

سیاری از وارد کردن ژن های تولیدکننده ب: روش تولید پالستیک قابل تجزیه

(تدر این روش جاندار تغییریافته گیاه اس) این نوع مواد از باکتری به گیاه 



زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

ی منجر به بروز بیماری م( رنا یا پروتئین) جهش در یک ژن و تغییر در محصول آن 

بیماری کم خونی داسی شکل، بیماری هموفیلی: مثال. شود

(  8هعوامل موثر در انعقاد خون مثل فاکتور انعقادی شمارمقدارو عملکرداختالل در ) 

افزایش نیاز به این ترکیبات                       مشکل در تامین نیاز دارویی

ایجاد تحوالت مهمی در زیست فناوری و مهندسی ژنتیک استفاده از روش های 

زمینه تولید این محصوالت داشته است



ه و تا چندی پیش انتقال ژن  انسان به داخل یاخته های سایر موجودات زند

.صور بودیا استفاده از باکتری برای ساختن پروتئین های انسانی غیرقابل ت

ه و زیادی پیدا کردتوسعهاکنون روش های الزم برای رسیدن به این هدف 

.فراوانی داردکاربرد

در ادامه می خواهیم ببینیم برای رسیدن به این هدف چه مراحلی را باید

(ابزارها و مواد الزم) و به چه ابزار هایی نیاز داریم ( روش کار) دنبال کرد



چیست؟(Biotechnology)زیست فناوری

صوالت محبهبودو تولیدآدمی در هوشمندانهبه طور کلی به هرگونه فعالیت : تعریف

.زیست فناوری گویندبا استفاده از موجود زنده گوناگون 

:زیست فناوری قلمرو بسیار گسترده دارد و شامل روشهای زیر است

مهندسی بافت( 3مهندسی پروتئین  ( 2مهندسی ژنتیک  ( 1

:زیست فناوری از گرایش های علمی متعددی مانند موارد زیر استفاده می کند

علوم مهندسی ( 4ریاضیات ( 3فیزیک ( 2علوم زیستی ( 1

در رها نشانه پیشرفت کشوباعث شده تا آن را به کاربردهای فراوان زیست فناوری 

.تتبدیل کرده اسیکی از ابزارهای مهم برای تامین نیازهای متنوع قرن حاضر و به 



تاریخچه زیست فناوری

وسرکهو نانتولید محصوالت تخمیری مثل : دوره زیست فناوری سنتی-1

.با استفاده از فناوری زیستیفراورده های لبنی 

واد پادزیست ها، آنزیم ها و متولید موادی چون : دوره زیست فناوری کالسیک-2

کشت میکروارگانیسم هاو تخمیربا استفاده از روش های غذایی

ندامگان این دوره با انتقال ژن از یک ریزاندامگان به ریزا:دوره زیست فناوری نوین-3

.دیگر آغاز شد

بات جدید ترکیبا تغییر و اصالح خصوصیات ریزاندامگان ها دانشمندان توانستند 

.  تولید کنندرا با مقادیر بیشتر و کارایی بیشتر



مهندسی ژنتیک

.یکی از روشهای موثر در زیست فناوری است

( توروک)در این روش قطعه ای از دنای یک یاخته توسط ناقل : روش مهندسی ژنتیک

.منتقل می شود( همان گونه یا گونه دیگر) به یاخته دیگر 

.ستاجدیدشده و دارای صفات دست ورزی ژنتیکی سلول دریافت کننده دنا دچار 

یک دارای جانداری که از طریق مهندسی ژنت: جاندار تراژن یا تغییر یافته ژنتیکی

.ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است

حت شروع شد اما بعدا گیاهان و جانوران نیز تباکتری اشرشیا کلی این روش با 

(مثال گیاهان زراعی.)دست ورزی ژنتیکی قرار گرفتند



تیکمراحل ایجاد گیاهان تراژنی از طریق مهندسی ژن

تعیین صفت یا صفات مطلوب-1

استخراج ژن یا ژنهای صفت مورد نظر-2

آماده سازی و انتقال ژن به گیاه -3

تولید گیاه تراژنی-4

ت انسانبررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای سالم-5

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



مراحل مهندسی ژنتیک

(ئینرنا یا پروت) تولید انبوه ژن و فراورده های آن: یکی از اهداف مهندسی ژنتیک

جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها: (DNA Cloning)همسانه سازی دنا 

به در همسانه سازی دنا ماده وراثتی با ابزارهای مختلف در خارج از یاخته تهیه و: روش

.وسیله ناقل همسانه سازی به درون ژنوم میزبان منتقل می شود

دست ورزی، ( 1که می تواند برایمقدار زیادی از دنای خالص است تولید : هدف

مورد استفاده قرار گیردیا مطالعه( 3تولید یک ماده بخصوص و( 2



جداسازی قطعه ای از دنا

Restrictive enzymesآنزیم های برش دهنده 

این آنزیم ها در باکتری ها وجود دارند و جزء سامانه دفاعی آنها است به این صورت: منشاء

.را قطعه قطعه می کند( باکتریوفاژ)که اسید نوکلئیک ویروس مهاجم 

از EcoR1مثال آنزیم )نام گذاری براساس گونه باکتری که از آن گرفته شده انجام می شود 

.(باکتری اشرشیاکلی گرفته شده است

این آنزیمها مولکول دنا را از محل های خاصی برش می زند که در این محلها یک توالی 

. معکوس در دنا دیده می شود



ش توالی نوکلئوتیدی را در محل خاصی برش می زند که شEcoR1آنزیم 

نزیم جفت نوکلئوتید در این محل وجود دارد به این توالی جایگاه تخیص آ

EcoR1در این توالی نوکلئوتیدهای هر دو رشته از دو سمت. می گویند

.مخالف یکسان خوانده می شود

.استAوGجایگاه شکست بین 

.ایجاد انتهای چسبنده است: نتیجه



انتهای چسبنده چیست؟

فت در نتیجه برش زدن آنزیم محدود کننده پیوندهای فسفو دی استر بی دو ج

یک رشته دنا نوکلئوتید و پیوند هیدروژنی بین چهار جفت نوکلئوتید می شکند و

.بلندتر و یکی کوتاهتر است که به آن انتهای چسبنده می گویند

چرا انتهای چسبنده می گویند؟

.بدبچسپیوند هیدروژنی به یک دنای تک رشته مکمل خود با می تواندچون 



(Recombinant DNA)اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب 

مورد یک مولکول دنا است که می تواند مولکول دنایچیست؟ ( وکتور) ناقل همسانه سازی

.حمل کند( میزبان) نظر ما را به داخل سلول مورد نظر

از چه ابزارهایی به عنوان وکتور استفاده می شود؟

پالزمید) ثل یک دنای حلقوی کوچک است که در باکتری ها و بعضی قارچ ها م(: دیسک) 1

ه مخمرها وجود دارد و مستقل از دنای اصلی همانند سازی کرده و صفاتی ایجاد می کند ک

. در کروموزوم اصلی وجود ندارد مثال مقاومت به آنتی بیوتیک

باکتریوفاژ) تکثیر ویروس های آلوده کننده باکتری ها که ماده وراثتی خود را داخل باکتری: 2

می تواند .می کنند



مراحل ایجاد دنای نوترکیب



.یمبرای وارد کردن دنای خارجی به پالزمید الزم است که پالزمید را نیز برش بزن

دن برای این کار از همان آنزیم محدود کننده ای استفاده می کنیم که برای جدا کر

.ژن خارجی استفاده کرده ایم

هیدروژنی برای این که انتهاهای چسبنده ایجاد شده مشابه باشد و بین آنها پیوند: علت

.برقرار شود

با اثر جایگاه تشخیص برای آنزیم داشته باشد در این صورتیکبهتر است دیسک 

(ا؟چر.)می شود که دو انتهای چسبنده دارددنای خطی تبدیل به یک EcoR1آنزیم 

پیوند استفاده کنیم تا بین دنای خارجی و دیسکلیگاز حاال الزم است از یک آنزیم

.  فسفودی استر برقرار شود



کیل شده و آنزیم تشبدون کمک  پیوند هیدروژنی در تولید دنای نوترکیب ابتدا 

.ایجاد می شودلیگازسپس پیوند فسفو دی استر با کمک 

4فقط EcoR1از شش جفت نوکلئوتید موجود در جایگاه تشخیص آنزیم 

.جفت در تشکیل انتهای چسبنده شرکت می کنند

ایجاد به تعداد جایگاه های تشخیص آنزیم محدود کننده در دنای حلقوی قطعه

.استیکی بیشتر می شود ولی در دنای خطی تعداد قطعات ایجاد شده 

تعداد پیوندهای شکسته شده عبارتستEcoR1در هر جایگاه تشخیص آنزیم 

پیوند هیدروژنی8پیوند فسفو دی استر و 2از 



وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان 

.نیموارد ک( مثال باکتری)در این مرحله باید دنای نوترکیب را به سلول میزبان

ایجاد کنیم؟منافذچگونه در دیواره سلولی باکتری 

شوک حرارتی همراه با مواد شیمیایی) 1

شوک الکتریکی2)

.همه باکتری ها دنای نوترکیب را دریافت نمی کنند



(غربالگری)جداسازی یاخته های تراژنی

ترکیب داریم یعنی جدا کردن باکتری هایی که دنای نوغربالگری در این مرحله

ک بیوتیبرای این کار از آنتی . را جذب کرده اند از آنهایی که جذب نکرده اند

پی آماگر پالزمید مورد نظر ژن مقاومت به . استفاده می کنیم( پادزیست)

بت به را داشته است هر باکتری که پالزمید را دریافت کرده نسسیلین 

.استمقاوم آمپی سیلین 

.ستندهحساسباکتری هایی که دنای نوترکیب را ندارند نسبت به پادزیست 





مرحله تکثیر دنای نوترکیب 

.در شرایط مناسب، باکتری های تراژنی به سرعت تکثیر می شوند

ولید می از دناهای نوترکیب به طور مستقل از کروموزوم اصلی باکتری نسخه های زیادی ت

ثیر به سرعت تک( که داخل دنای نوترکیب است)شود که در نتیجه آن دنای خارجی هم

.می شود

راج ژن بنابراین تعداد زیادی دنای خارجی فراهم می شود که برای تولید فراورده یا استخ

.می توان از آن استفاده کرد



جداسازی دنای خارجی از پالزمید

برای جدا کردن دنای خارجی از پالزمید دوباره باید از همان آنزیم محدود کننده ای

ز برای جدا شدن درست دنای خارجی ا. ) استفاده کرد که در ابتدا استفاده کردیم

(پالزمید

در این مرحله می توانیم از روشهایی چون الکتروفورز بر روی ژل دنای خارجی را از

.  پالزمیذ جدا کنیم چون وزن این دو قطعه باهم متفاوت است

ز هم در روش ژل الکتروفورز قطعات دنا با وزنهای مختلف در یک میدان الکتریکی ا

.  جدا می شوند





ون امروزه با پیشرفت روشهای مهندسی ژنتیک می توان سلول هایی چ

را تغییر داد گیاهیو سلولهای جانوری ، مخمر

هداف است برای اپروتئینو یا رنامولکولهای دنا یا فراورده های آنها که 

.استفاده می شودعلمی و کاربردی گوناگون 
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