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Fritillaria reuteri Boiss.



الله های واژگون فریدونشهر

Fritillaria persica  L. 0) 

Fritillaria zagrica Stapf
Fritillariaالله سرنگون  imperialis L 0 



 در زیست فناوریهمان طور که در گفتار قبلی دیدید
.داردکاربردمتفاوتیزمینه های 

 خۀشااکنون می خواهیم بدانیم چگونه می توان از این
حفظو بهبود کیفیت زندگی انسان علمی برای 

بهره برد؟محیط زیست 
 کیفیت زندگی انسانهببود
حفظ حمیط زیست

گوناگون با استفاده از بهبود محصوالتو تولیدبه طورکلی به هرگونه فعالیت هوشمندانه آدمی در : زیست فناوری
.گویندزیست فناوری( کل موجود یا بخش های از موجود)، موجود زنده



کاربردهای زیست فناوری در:
کشاورزی-1
پزشکی-2

تولید دارو-الف
تولید واکسن-ب
ژن درمانی-ج
تشخیص بیماری-د
(شبیه سازی)کلون کردن -3

ژن درمانی



کاربردهای 
زیست فناوری 

تولید دارو

نتولید واکس

ژن درمانی

تشخیص 
بیماری شبیه سازی



کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
 افزایش چشمگیری در محصوالت کشاورزی مانندتوانستنوینتحول در کشاورزی

(نتایج). ایجاد کندذرتو برنج ، گندم
استفاده از کودها و-1
سموم شیمیایی،-2
کشت انواع محصول،-3
استفاده از ماشین ها در کشاورزی و -4
.  افزایش سطح زیر کشت از نتایج این تحول بود-5

 (عیوب)اما در کنار آن شاهد عواقب زیانباری همچون
آلودگی محیط زیست، -1
کاهش تنوع ژنی  -2
. تخریب جنگل ها و مراتع نیز بوده ایم-3
 برای افزایش محصوالت به هر روشی متوسل شدنمی توان امروزه  .
 مینه حل بتوانند تا حدودی مشکالت بشر را در این زفناوری های جدید زیستی بنابراین، شاید

.کنند
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تحول در کشاورزی 
نوین

جنبه های مثبت 

استفاده از ماشین ها در کشاورزی 

افزایش چشمگیری در محصوالت 
کشاورزی

گندم

برنج

ذرت
استفاده از کودها 

کشت انواع محصول

سموم شیمیایی

افزایش سطح زیر کشت 

جنبه های منفی

آلودگی محیط زیست، 

کاهش تنوع ژنی 

تخریب جنگل ها

تخریب  مراتع



کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

 ،رابر در بتولید گیاهان مقاوم یکی از کاربردهای زیست فناوری
.هستندآفت ها بعضی 

 دهدکاهشرا مصرف آفت کش ها این روش توانسته است .
 پروتئین هاییباکتری های خاکزیبه عنوان مثال برخی از ،

.شندتولید می کنند که حشرات مضر برای گیاهان زراعی را می ک
 می پروتئین سخود نوعی مرحله ای از رشد این باکتری ها در

.استابتدا به صورت مولکولی غیرفعال می سازند که 
 رد، حشره را از بین می ببدن حشره فعال شدهاین مولکول در  .



چرا این سم نمی تواند خود باکتری را از بین ببرد؟
 لوله موجود درآنزیم های گوارشی پیش سم غیرفعال، تحت تأثیر

سم فعال شده باعث . حشره شکسته و فعال می شودگوارش 
.دحشره می شومرگو سرانجام یاخته های لوله گوارش تخریب

کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

Heliothis armigraنام علمی آفت پنبه
آنزیم های گوارشی حشره باعث 
تغییراتی در پیش پروتئین شده  و

آن را فعال می کند این سم از 
طریق منافذی که در خبش میانی 

دیواره  لوله گوارش  ایجاد می 
.کند باعث مرگ آفت می شود



 مقاوم به آفتبرای تولید گیاه ،
وم مربوط به این سم از ژنابتدا ژن 

و پس از جداسازیباکتری 
به گیاه مورد نظر همسانه سازی 

ین تاکنون با ا. می شودانتقال داده 
روش چند نوع گیاه مقاوم مثل 

ذرت ،
و پنبه
تولید شده اندسویا.

یکاربرد زیست فناوری در کشاورز



Gossypiumپنبه

دولپه ای–Malvaceaeتیره پنیرك 

گياهاني علفي يا درختچه اي -Gossypiumپنبه 
خمصوص مناطق گرمسريي بوده، برگهاي آهنا لوب دار و 

3پنجه اي و گلهاي آهنا منفرد و كاسه فرعي مركب از 
ميوه كپسول و دانه ها . شكل مي باشدقليب براكته 

است مهمرتين گونه هاي « پنبه»پوشيده از تارهاي سلولزي  
:پنبه كه از نظر نساجي امهيت دارند عبارتند از

G. herbaceum ,  G. hisrsutum ,  G. peruvianum , 
G. barbadense.



تیره نخود -گیاه دو لپه



ساقه . استگونه مهم اين جنس ذرت معمولي 

سنبله هاي نري شكل. ذرت توپر و گلهاي آن تك جنسي است

.  دخوشه هاي انتهائي وسنبله هاي ماده جانبي و متراكم مي باشن

ه دام خاستگاه اين گياه آمريكا بوده و در ايران بعنوان غذا و علوف
.كاشته مي شود

.استC4ذرت تک لپه و  از گیاهان :یادآوری

ریشه افشان



به درون ( الرو)می بینید نوزاد کرمی شکل11همان طورکه در شکل •
آفت سم غوزه نارس پنبه نفوذ می کند، بنابراین برای از بین بردن این

.پاشی های متعدد الزم است، زیرا آفت در معرض سم قرار نمی گیرد

کاربرد زیست فناوری در کشاورزی

چرا سم پاشی متعدد الزم است و عیب مسپاشی زیاد 
قرار داشنت در )گیرد در معرض سم قرار منی چیست؟ آفت 

سوی دیگر، استفاده زیاد سم برای حمیط زیست ز ا( غوزه
.  مضر است



ه با امروز. از سوی دیگر، استفاده زیاد سم برای محیط زیست مضر است•
مزارع کمک فناوری زیستی و تولید پنبه های مقاوم، نیاز به سم پاشی

. پیدا کرده استحدود زیادی کاهشپنبه تا 
در اثر خوردن گیاه مقاوم شده، از بین می رود و فرصت ورود بهحشره •

.  درون غوزه را از دست می دهد
.بنابراین، نیاز به سم پاشی مزرعه کاهش می یابد•

کاربرد زیست فناوری در کشاورزی



اصالح کج فهمی



:زیست فناوری عالوه بر•
، تولید گیاهان مقاوم در برابر آفت ها-1

.کاربردهای زیادی در زمینۀ کشاورزی دارد
اصالح بذر برای تولید گیاهان مطلوب-2
و مقاوم به خشکی تولید گیاهان -3
مقاوم به شوری-4
تنظیم سرعت رسیدن میوه ها -5
جام نیز با انافزایش ارزش غذایی محصوالت -6

. روش های مهندسی ژنتیک ممکن شده است
(مثالً برنج دارای بتا کاروتن باال)
ا مقاوم به علف کش هتولید گیاهان زراعی -7

.نیز از دیگر دستاوردهای این فناوری است

کاربرد زیست فناوری در کشاورزی



اروتولید د-کاربرد زیست فناوری در پزشکی

، رمؤثو مطمئننوترکیب به علت تولید داروهای DNAفناوری •
.جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازی دارد

هیه این داروها، برخالف فراورده های مشابهی که از منابع غیرانسانی ت
. ایمنی ایجاد نمی کنندمی شوند، پاسخ های 



ه یکی از داروهایی است کانسولین•
. توسط این فناوری تولید می شود

را می توان به وسیلۀ Iدیابت نوع •
.دریافت انسولین کنترل کرد

اروتولید د-کاربرد زیست فناوری در پزشکی

يك نوعبه آن مبتال هستند كه درصد كمي Iنوع ديابت : یاد آوری
دستگاه ايمني به جزاير در آن بيماري ارثي خود ايمني است كه 

ß اهش مي يابدحمله مي كند و توانايي توليد انسولين دربدن كالنگرهانس.
ا تزريق وابسته به انسولين هم گفته مي شود چون بديابت  Iبه ديابت نوع 

.مي شودروزانه ي انسولين عالئم بيماري ازبين 
.معموال قبل از بيست سالگي ايجاد مي شودIديابت نوع 



ین را به نظر شما چگونه می توان نیاز افراد نیازمند به انسول
تأمین کرد؟ 

کردن آن ازخالص و جداسازیانسولین، تهیه یکی از روش های -1
.لوزالمعده جانورانی مثل گاو است

.استمهندسی ژنتیک روش دیگر، استفاده از -2

اروتولید د-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



تهیه انسولین نوترکیب



 ی تواند مژن انسولین انسانی در صورت داشتن باکتریمی دانیم که
. آن را بسازد

 ام هایزنجیرۀ کوتاه پلی پپتیدی به ندو، از انسولین فعالمولکولA
انداران از در پست. تشکیل شده است که به یکدیگر متصل هستندBو 

ه می ساختمولکول پیش هورمون جمله انسان انسولین به صورت یک 
.شود

اروتولید د-کاربرد زیست فناوری در پزشکی

باکرتی پروکاریوت  ولی انسان یوکاریوت و به مباحث مربوط به داشنت اگزون و : نکته
.اینرتون توجه ویژه شود



 یکمی بینید، پیش هورمون به صورت ۱۲همان طور که در شکل
ه نام شدن بخشی از توالی بجدازنجیرۀ پلی پپتیدی است و با 

. به هورمونِ فعال تبدیل می شودCزنجیره
بدیل مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، ت

به انسولین فعال است، انسولین غیرفعال 
 دباکتری انجام نمی شوزیرا تبدیل پیش هورمون به هورمون در.

اروتولید د-کاربرد زیست فناوری در پزشکی

زجنیره 3توالی اولیه هر 
رونوشت یک ژن است 

که بعداًیک  قسمت آن 
.حذف می شود

ژن سازنده انسولین روی 
بازوی کوتاه 

.قرار دارد11کروموزوم 



98سئوال کنکور 
کدام عبارت در ارتباط با ساختار انسولین، درست است؟

.در ساختار انسولین فعال به کار رفته است Cبخشی از زنجیره ( 1
.فقط در پیش انسولین وجود داردBو  Aپیوند، شیمیایی بین دو زنجیره   ( 2
.نزدیک تر استپیش انسولین ، به انتهای آمینی Aنسبت به زنجیره Bزنجیره ( 3
. انسولین حذف گردیده استپیش Bو  Aدر انسولین فعال، بخشی از زنجیره ( 4

نسبت Bبا توجه به شکل مقابل زنجیره : پاسخ
نپیش انسولیبه انتهای آمینیAبه زنجیره 

نی نزدیک تر است ولی در حالت قعال انتهای آمی
.متصل استAبه زنجیره 

84پیش هورمون به صورت یک زنجیره با 
به  Cزنجیره آمینواسید است و با جدا شدن 

Bو  A(21)هورمون فعال با دو زنجیره 

آمینواسیدی است و در 51که مجموعاً (30)
.پیوند دی سولفور دارد3ساختار خود  

و شماره Aاز زنجیره 20دو زنجیره  و دیگری بین آمینواسیدی 7اتصال دو زنجیره یکی بین آمینواسید 
.دی سولفور داردپیوند  Aزنجیره 11و 6عالوه بر آن آمینواسیدهای Bزنجیره 19



ی توالدو برای اولین بار 1983در سال 
DNA برای رمز جداگانهبه صورت

انسولین BوAکردن زنجیره های 
تولید و توسط پالزمید به نوعی 

یره سپس، زنج. باکتری منتقل شدند
های پلی پپتیدی ساخته شده جمع

به وسیله آزمایشگاهآوری و  در 
.  دندپیوندهایی به یکدیگر متصل ش

(13شکل )

اروتولید د-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



.می گیرداین فرایند توسط دو باکتری متفاوت و دو پالزمید متفاوت صورت:نکته







روش های قبلی تولید واکسن شامل  :
ضعیف کردن میکروب ها،-1

کشتن آنها و یا-2
.  غیرفعال کردن سموم خالص شده آنها با روش هایی خاص بود-3
ل بیماری زا واکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله با عام

.  تحریک کند، اما منجر به ایجاد بیماری نشود
چنانچه در مراحل تولید واکسن خطایی رخ دهد، احتمال بروز بیماری در اثر مصرف

.  آن وجود دارد

اکسنتولید و-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



سنتولید واک-کاربرد زیست فناوری در پزشکی

ارندواکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک چنین خطری ند  .
 ا سطحی عامل بیماری ز( آنتی ژن)در این روش، ژن مربوط به پادگِن

.زا منتقل می شودویروس غیربیماری یا یک باکتری به 

 واکسن نوترکیب ضد هپاتیتBبا این روش تولید شده است.



 آیا می توان افرادی را که با
ند بیماری ارثی متولد می شو

درمان کرد؟
 ت اسمشکل پاسخ به این سؤال

ولی یکی از روش های جدید 
ژندرمان بیماری های ژنتیکی، 

است که خود مجموعه درمانی 
. ای از روش هاست

یعنی قرار دادن : ژن درمانی
نسخه سالم یک ژن در یاخته 

های فردی که دارای نسخه ای 
. ناقص از همان ژن است

ژن درمانی-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



: دو نوع ژن درمانی وجود دارد 
:(جنسی)ژن درمانی در سطح سلول های زاینده -1

ه و یا تخم لقاح یافتها آنسازنده های سلولداخل اسپرم، تخمک، ه باین روش ژن سالم در 
منتقل می شود بنابراین هر سلولی که از این سلول ها ایجاد می شود ژن جدید را خواهد 

تفاده از در بیشتر کشورها اس. داشت یعنی تغییرات اعمال شده به نسل بعد منتقل می شود
.  دارداین روش ممنوعیت 

:(غیر جنسی یا سوماتیک)ژمان درمانی در سطح سلول های پیکری -2
الینی در این روش پیامد ب. های فردبافتو ها سلولاز تغییر در ساختار ژنتیکی عبارتست 

مانی این نوع ژن در. شودنتقل نمی مبیماری حذف می شود و ژن انتقال یافته به نسل بعد 
در این روش تنها خود فرد بیمار . استچیزی شبیه پیوند اعضاء قلمداد می شود و مجاز 

ی درمان می شود و در صورت ازدواج با یک فرد ناقل فرزندان فرد ممکن است به این  بیمار
ان جنسی ، هر چند فرد بیمار درمهای سلولاما در ژن درمانی ( مثل هموفیلی)مبتال شوند 

نسی نمی شود ولی فرزندان وی دیگر بیمار نخواهند شد بنابر این با ژن درمانی سلولهای ج
.بودیک نفر ، افراد زیادی در آینده سالم خواهند 



 ا را بژن سالم خارج و بدن بیمار را از یاخته هایی در این روش
. وارد آنها می کنندکمک ناقل 

سپس یاخته تغییریافته را به بدن بیمار باز می گردانند.

ژن درمانی-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



ساله، 4برای یک دختر بچه 1990اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال •
زیم این ژن جهش یافته نمی توانست یک آن. دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد

.مهم دستگاه ایمنی را بسازد

ژن درمانی-کاربرد زیست فناوری در پزشکی

:تاریخچه از ژن درمانی
دستیابی دانشمندان به روش های جدید، امکان ایجاد تغییرات طراحی شده ۱۹۷۰و اوایل دهه ۱۹۶۰در اواخر دهه 

دانشمندان می توانستند از آن برای شکل تازه ای از درمان بسیاری از بیماری ها، . ژنتیکی را کما بیش مهیا ساخت
.استفاده کنند

از آن زمان تاکنون پیشرفت . برای هدف های درمانی ابداع شد(۱)، انتقال مؤثر ژن توسط ناقالن رترو ویروسی۱۹۷۲در سال 
ها چنان سریع و گسرتده بوده که هم اکنون استفاده از ژن های سامل بیگانه یا درمانگر در سلول های معیوب 

.انسان، به عنوان روشی جدی از ژن درمانی مطرح است
در سطح بالینی اولین . ژن درمانی یا درمان ژنتیکی با اصالح ژن، روش نوینی در مبارزه با بیماری های ژنتیکی است

۱۴آزمایش آن با جموز قانونی، روی دخرتبچه چهار ساله ای به نام آشانتا دسیلوا که مبتال به نقص آنزیمی ارثی بود، در 
هم اینک این دخرت در آمریکا زندگی . امریکا با موفقیت اجنام شد (NIH)در موسسه ملی هبداشت۱۹۹۰سپتامرب سال 

.می کند
این . او انتقال یافت Tبود که ژن سامل آن به لفنوسیت هایADAکودک مبتال دچار کمبود آنزیم آدنوزین دآمیناز یا

پژوهشگران به کودک مورد اشاره حدود . لفنوسیت ها بیشرت از دیگر سلول ها مورد هدف این بیماری قرار می گیرند
در سلول های سفید خون پیش از ورود به بدن بیمار، قطعه . یک میلیارد از سلول های سفید خون خودش را وارد کردند

این قطعه های رونوشت های ژن قادر به سنتز . را قرار دادندADAهایی از رونوشت های ژن دارای اطالعات مربوط به آنزیم
دخرت بچه قبل از ژن درمانی قادر به تولید این آنزیم نبود، در نتیجه، از بیماری کمبود ایمنی شدید . بودندADAآنزیم

.که معموال کشنده است، رنج می بردSCIDیا



 ت لنفوسیبرای درمان آن ابتدا
را از خون بیمار جدا کردند و ها 

.  در خارج از بدن کشت دادند
 سپس نسخه ای از ژن کارآمد را

را به لنفوسیت ها منتقل و آنها
. وارد بدن بیمار کردند

اگرچه این یاخته ها توانستند
آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند

قدرت بقای زیادی ولی چون
، الزم بود بیمار به طورندارند

ی متناوب لنفوسیت های مهندس
.  شده را دریافت کند

ژن درمانی-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



پیوند مغز برای درمان این افراد می توان از روش هایی مثل•
.هم استفاده کردتزریق آنزیم و یا استخوان 

ژن درمانی-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



برای درمان موفقیت آمیز یک
و تشخیص اولیه بیماری، 

شناخت دقیق آن بسیار مهم 
عالوه بر روش های . است

تشخیصی مثل آزمایش 
خون

 ،
 روش های دیگری مثل فناوری

در DNAهای مبتنی بر
تشخیص بیماری نقش مهمی

.دارند

اریتشخیص بیم-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



 هسادآن در بدن ظاهر شده باشد عالئمتشخیص بیماری وقتی که
ر است، اما وقتی که هنوز عالئم ظاهر نشده اند و میزان عامل بیماری زا د

.  استمشکلبدن پایین است 
سید شناسایی نوکلئیک او های زیست فناوری امروزه با کمک روش

.عامل بیماری زا می توان به وجود آن در بدن پی برد

اریتشخیص بیم-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



 بیماری خطرناکی است و هنوز درمان قطعی ایدزهمان طور که می دانید
.برای آن وجود ندارد

دهدفرد مبتال به ایدز توانایی دفاع در مقابل عوامل بیماری زا را از دست می.

اریتشخیص بیم-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



 ایدز در مراحل اولیه، تشخیصبرایDNA موجود در خون فرد مشکوک را
بدن یاخته های DNAاستخراج شده شامل DNA. استخراج می کنند

. ویروس استRNAساخته شده از  DNAاحتماالً خود فرد و 
 سپس با استفاده از روش های زیست فناوریDNA ویروس تشخیص داده

. می شود
ی تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد زیرا باعث م

ری  از شود که بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری الزم برای جلوگی
.انتقال ویروس به سایر افراد صورت گیرد

اریتشخیص بیم-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



زیست فناوری در تشخیص:
ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به -1

سرطان
در مسائل پزشکی قانونی -2
فسیل DNAتحقیقاتی همچون مطالعه در مورد -3

.ها نیز کاربرد دارد

اریتشخیص بیم-کاربرد زیست فناوری در پزشکی



 ن ایتولیدو طراحیدالیل متعددی برای
جانوران وجود دارد که می توان به چند 

:مورد اشاره کرد
در بدن مثل ژن عملکرد ژن های خاص مطالعه -1

های عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دام ها
ه مدلی برای مطالعکاربرد آنها به عنوان -2

، از قبیل انواع سرطانبیماری های انسانی 
اس.آلزایمر و بیماری ام

داروهایانسانی یا پروتئین های تولید -3
خاص در بدن آنها، به عنوان مثال دام های 

ئین تراژنی می توانند شیر غنی از نوعی پروت
ت به انسانی تولید کنند که برای انسان نسب

شیر طبیعی دام ها مناسب تر است

-کاربرد زیست فناوری در پزشکی
تشخیص بیماری





زیست فناوری و اخالق
نیز مانند همۀ دستاوردهای بشر، استفاده از این دستاورد علمی

لف این مالحظات جنبه های مخت. باید با مالحظاتی همراه باشد
.  را دربر می گیرندزیستیایمنیو اجتماعی، اخالقی

 شامل مجموعه ای از تدابیر، مقررات و روش ایمنی زیستی
. هایی برای تضمین بهره برداری از این فناوری است

زیست قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده مناسب از مزایای
ز فناوری و پیشگیری از خطرات احتمالی آن، در همه کشورها ا

.جمله ایران تدوین و به تصویب رسیده است



 همواره سؤال های متعددی در مورد نتایج انواع کاربردهای زیست فناوری مطرح بوده و
.هست

برای پاسخ به این سؤاالت، پژوهش های زیادی در حال انجام است  .
 نتایج به دست آمده از چنین پژوهش هایی از طرف مجموعه ای از دانشمندان با تخصص

.های مختلف داوری و صدور مجوز نهایی توسط دستگاه های نظارتی انجام می شود
ی علمی تاکنون از نتایج تحقیقات انجام شده هیچ گونه گزارشی مبتنی بر شواهد و داده ها

رائه اآنها خطرناك بودن در مورد آثار جانبی کاربرد این فناوری، محصوالت به دست آمده و 
.  استنشده

راوان مورد لذا با توجه به حساسیت موضوع، این تحقیقات باید ادامه یابند و نتایج با دقت ف
.تجزیه و تحلیل قرار گیرند

زیست فناوری و اخالق



فناوری و اخالقزیست 
جنگ.داردپیدرنیزمنفیهایجنبهفوقمثبتهایجنبهوفوایدکناردرالبته

درکشاورزیصنایعصاحبانبرخی.استآنمشکالتازآمدهوجودبهقدرت
راجعمسویازبیوتکنولوژیکمحصوالتتاییدبدونیافتهتوسعهکشورهای
یدنوپدهایبیماریافزونروزگسترش.کنندمیآنتوزیعبهاقدامبهداشتی

امهبرنطوریکهآورندپدیدبردگانیدیکتاتوریهایقدرت.مدعاستاینشاهد
ینژادهاکردنمتمایز.شوندخوشنوداربابانبهخدمتازکهباشندشدهریزی

.بیولوژیکیهایسالحساختمنفی،یامثبتجهتدرانسانی
خطرناكبالقوههایانسانساخت،هاکشآفتانواعبهمقاومهایانگلساخت

.استتغییرکردههاآنوراثتکه
غیرعادیصفاتایجاددیگروجاندارانحتییاوافرادبهخاصهایژنانتقال
...واندامبانکجهتدیگرفردرحمدرفردیککردنکلون

.دهدمیپیشرویاجازهاخالقحدچهتا
دهیم؟انجامسازیشبیهاندازههربهتوانیممیآیا
.باشدتاثیرگذارجامعهدراخالقیلحاظازکهباشیمداشتهمحصولینداریمحقما

.بیاندازدخطربهراایمنی



ماری بیماری هموفیلی که از نقص یا فقدان فاکتورهای انعقادی در خون ناشی می شود یک بی
مبتال خون ریزی دهنده است که علت ارثی و ژنتیکی دارد و به طور مادام العمر گریبانگیر فرد

: شایع ترین انواع هموفیلی عبارت است از. است
هموفیلیA8به دلیل کمبود یا فقدان فاکتور انعقادی : یا کالسیک(VIII) 

 هموفیلیB 9به دلیل کمبود یا فقدان فاکتور انعقادی : یا کرسمیس(IX)  فقط 9و 8فاکتور
ادل ماده انعقادی در خون انسان است که به آنها فاکتورهای انعقادی می گویند و تع13دو ماه از 

و تنظیم در آنها باعث جلوگیری از خونریزی های  داخلی و خارجی و به اصطالح انعقاد خون 
 .می شود

سداین پروتئین با به کار مهندسی ژنتیک ساخته می شود و به عنوان دارو به فروش می ر.
 در سابق بیماران هموفیل با دریافت خون گاهاً آلوده بهHIV یا ویروس هپاتیتB به این

.بیماری ها مبتال می شدند
می توان افراد را علیه این بیماری واکسینه. بوجود می آیدHBVویروسبه وسیله Bهپاتیت•

، منی و مایعات واژینال وجود دارد و از طریق تماس جنسی، وسایل خوناین ویروس در . کرد
ان، زنان باردار آلوده می توانند از طریق جفت یا در موقع زایم. آلوده تزریق دارو منتقل می شود

بیشتر است و همین Aویروس هپاتیتدر خون نسبت HBVمیزان. ویروس را منتقل کنند
منتقل شده از مادر به نوزاد در موقع تولد می تواند بهBهپاتیت. باعث انتقال راحت تر آن می شود
ماه نمی تواند ویروس را 6تا دستگاه ایمنی بدنمزمن یعنی . دو شکل مزمن و حاد دیده شود

باقی مانده و به فعالیت و کبدشناسایی و نابود کند، در حالی که ویروس برای ماهها و سالها در 
تکثیر ادامه می دهد

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AA+A
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF


مراحل ساخت واکسن ضد هرپس تناسلی 
ژن سازنده گلیکوپروتئین سطحی پوشش غشایی ( حمدودکنندهآنزیم )با استفاده از آندونوکلئازهای : برش -1

.تناسلی را از آن جدا می کنند( تب خال)ویروس هرپس 
به این ترتیب . ژن مورد نظر را وارد ژن  ویروس غیربیماری زای آبله گاوی می کنند: نوترکیب DNAتولید -2

.نوترکیب می سازیمDNA، و به این ترتیب را ایفا خواهد کرد( حامل) ویروس آبله گاوی نقش وکتور 
(آندوسیتوز)نوترکیب ، سلول های جانوری را آلوده می کنند DNAویروس های آبله گاوی با  : آلوده سازی -3
نوترکیب آن مهانند سازی می DNAسلول های جانوری آلوده ، کل ویروس آبله گاوی را از روی : کلون شدن -4

.کنند
به این ترتیب چون کل ژن نوترکیب بیان می شود؛ ویروس های آبله گاوی جدیدی که با امکانات : تذکر مهم 

سلول میزبان ساخته شده اند هم ژنوتیپ و هم فنوتیپ تغییر یافته نسبت به سایر ویروس های آّبله گاوی خواهند 
.داشت

اگر این کار در سلول های بدن انسان اجنام گرفته باشد، سیستم ایمنی مهورال بر ضد آن تولید پالمسو سیت و -5
(چرا؟) خاطره خواهد کردBآنتی بادی و از طرفی هم سلول لنفوسیت 

اگر این کار خارج از سلول های بدن انسان اجنام شده باشد باید ویروس های جدید را استخراج کرده و به عنوان -6
.واکسن استفاده کرد

ویروس آبله گاوی نوترکیب مستقالً توانایی بیان ژن هرپس را داشته و می تواند پروتئین سطحی آن را :  دقت کنید
.  بسازد

مشکل هتیه واکسن در گذشته این بود که یک خطا در کشنت و ضعیف کردن بیماری زا موجب انتقال به 
واکسن های که مهندسی ژنتیک هتیه می شوند این مشکل را . افرادی می شد که اقدام به پیشگیری کرده اند

.ندارند
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