
 

 

 

 جزوه زیست دوازدهم

 مبحث مهندسی پروتئین و بافت

 

 

 



 

 

 نیپروتئ یمهندس

 

 ها نیپروتئ یمهندس ندیدر فرآ دیو اصالحات مف رییتغ

 :ها نیپروتئ یداریپا شیافزا

باالتر  یدر دما رایدارد ؛ز یادیز تیها در برابر گرما اهم نیپروتئ یداریپا شیافزا

 شودیکمتر م یکروبیم یو آلودگ شتریسرعت واکنش ب

 ییصرفه جو<---در گرما:کاهش زمان واکنش داریاستفاده از مولکول پا تیمز

 یصنعت یبهره ور شیافزا<---یاقتصاد

 

 مثال 

 

 الزیآم

 ها کاربرد دارد ندهیشو دیو تول ی،نساجییغذا عیصنا در

 یدر دما الزیآم یساز داریشود،پایباال انجام م یدر دما یصنعت دیمراحل تول چون

 .دارد یادیز تیباال اهم

در برابر  داریپا الزیآب گرم ،آم یست موجود در چشمه هاگرمادو یها یدر باکتر*

 .گرما وجود دارد

 

 



 

 

 نترفرونیا

 یروسیضد و تیو خاص تیفعال کیژنت یساخته شده توسط مهندس یها نترفرونیا

 .دارد یعیطب یها نترفرونینسبت به ا یکمتر

و  یروسیضد و تیها خاص دیاس نویآم یدر توال رییو تغ نیپروتئ یکمک مهندس به

 کنندیم شتریآن را ب یداریپا

 تیمدت به عنوان دارو اهم  یطوالن ینگهدار یها برا نیپروتئ یداریپا شیافزا*

 دارد یادیز

 نیپالسم

اما مدت اثر آن در  شودیم هیتجز نیپالسم میتوسط انز یعیبه طور طب لخته

 پالسما کم است

 گرید دیاس نویام کیبا  دیاس نویآم کیکردن  نیگزیبا جا کیژنت یمهندس در

 دهندیم شیرا افزا میآنز نیت زمان اثر امد

 .است یجزئ رییاز نوع تغ نترفرونیو ا نیپالسم نیدر پروت رییتغ*

 

 



 

 

 بافت یمهندس

 مثال

 پوست وندیپ

 پوست است وندیبه پ ازی،ن عیوس یسوختگ نگامیه در

 .پوست است وندیراه ان،کشت بافت و سپس پ نیبعتر و

 اختهیبه انواع  زیو تما ادیز ریتکث ییها وجود دارد که توانا اختهیپوست انواع  در

 را دارند

 

 اعضا وندیو پ دیتول

باز  یو برا شوندیم دیکشت مناسب غضروف ،تول طیمح یرو یغضروف یها اختهی

 شودیو الله گوش استفاده م ینیمثل ب دهید بیآس یاندام ها یساز
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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