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 نمی توان برای افزایش محصوالت به هر روشی متوسل شدامروزه   .

ا در بتوانند تا حدودی مشکالت بشر رزی ستی ، شاید فناوری های جدید بنابراین

.این زمینه حل کنند



. در برابر بعضی آفت ها هستندتولید گیاهان مقاوم یکی از کاربردهای زیست فناوری، 

.دهدروش توانسته است مصرف آفت کش ها را کاهش این 

ر برای گیاهان ، پروتئین هایی تولید می کنند که حشرات مضخاک زیاز باکتری های برخی 

(  تورنجین سیسباسیلوس باکتری حشره کش    ).    زراعی را می کشند

سازند که ابتدا به صورتسمی می این باکتری ها در مرحله ای از رشد خود نوعی پروتئین 

.مولکولی غیرفعال است

. این مولکول در بدن حشره فعال شده، حشره را از بین می برد





چرا این سم نمی تواند خود باکتری را از بین ببرد؟

عال پیش سم غیرفعال، تحت تأثیر آنزیم های گوارشی موجود در لوله گوارش حشره شکسته و ف

.سم فعال شده باعث تخریب یاخته های لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره می شود. می شود

ز  برای تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا ژن مربوط به این سم از ژنوم باکتری جداسازی و پس ا

م مثل  تاکنون با این روش چند نوع گیاه مقاو. همسانه سازی به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود

.ذرت، پنبه و سویا تولید شده اند



ن  به درون غوزه نارس پنبه نفوذ می کند، بنابراین برای از بی( الرو)نوزاد کرمی شکل
بردن این آفت سم پاشی های متعدد الزم است، زیرا آفت در معرض سم قرار نمی  

گیرد



.محیط زیست مضر استبرای =   زیاد سم استفاده 

یدا کرده امروزه با کمک فناوری زیستی و تولید پنبه های مقاوم، نیاز به سم پاشی مزارع پنبه تا حدود زیادی کاهش پ

. است

بنابراین، نیاز . در اثر خوردن گیاه مقاوم شده از بین می رود و فرصت ورود به درون غوزه را از دست می دهدحشره 

.به سم پاشی مزرعه کاهش می یابد



فناوری در زمینۀ کشاورزیکاربرد های  عمده ی  زیست 

هاتولید گیاهان مقاوم در برابر آفت -1

اصالح بذر برای تولید گیاهان مطلوب-2

تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری-3

تنظیم سرعت رسیدن میوه ها -4

افزایش ارزش غذایی محصوالت -5

تولید گیاهان زراعی مقاوم به علف کش ها -6



اصالح بذر





گیاهان مقاوم به شوری و خشکی



تنظیم رسیدگی  میوه ها 



کاربرد زیست فناوری در پزشکی
داروتولید -1

تولید  واکسن -2

ژن درمانی -3

تشخیص بیماری ها -4



.داردبه علت تولید داروهای مطمئن و مؤثر، جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازینوترکیب DNAفناوری 

. ایجاد نمی کنندتهیه می شوند، پاسخ های ایمنیمنابع غیرانسانی این داروها، برخالف فراورده های مشابهی که از 

.  شودیکی از داروهایی است که توسط این فناوری تولید میانسولین

.رددیابت نوع یک را می توان به وسیلۀ دریافت انسولین کنترل ک

کاربرد زیست فناوری در پزشکی
تولید دارو-1



یندیابت شیر
(انسولینبه وابسته )دیابت نوع یک 

.یک نوع بیماری خود ایمنی ارثی استیک،  نوع دیابت -1

.دستگاه ایمنی بدن ، به جزایر النگرهانس خودی حمله می کند-2

.توانایی تولید انسولین در بدن کاهش می یابد -3

یق روزانه آن تزرمهار  با توجه به اینکه در این نوع دیابت انسولین کم است راه -4

.رود می ازبین انسولین است و عالیم بیماری 

.دیابت نوع یک معموالً قبل از سن بیست سالگی ایجاد می شود -5

(  انسولینغیر وابسته به ) دیابت نوع دو 
در دیابت نوع دو ، مقدار انسولین در خون از حد طبیعی بیشتر است-1

.تعداد گیرنده های انسولین در سطح سلول ها کم است-2

سال و به دنبال چاقی و عدم تحرک در افرادی 40دیابت نوع دو معموال در سنین باالتر از -3

.می شود،   ایجاد ارثی دارند زمینه ی که 

،ورزش ، مراعات رژیم غذایی و با کمک داروهای خوراکی دیابت نوع دو معموالً با -4

.شودکنترل می 





می توان نیاز افراد نیازمند به انسولین را تأمین کرد؟ چگونه 

انسولین  یکی از روش های تهیه 

 و خالص کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل گاو استجداسازی.

روش دیگر 

 از مهندسی ژنتیک استاستفاده.





ول انسولین  مولک. در صورت داشتن ژن انسولین انسانی می تواند آن را بسازدباکتری

یگر تشکیل شده است که به یکدBو Aهای فعال، از دو زنجیرۀ کوتاه پلی پپتیدی به نام 

.متصل هستند

ساخته می در پستانداران از جمله انسان انسولین به صورت یک مولکول پیش هورمون

.شود



ی از توالی به هورمون به صورت یک زنجیرۀ پلی پپتیدی است و با جداشدن بخشپیش 

.  به هورمونِ فعال تبدیل می شود Cنام زنجیره

یرفعال به  مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غ

.ودانسولین فعال است، زیرا تبدیل پیش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمی ش



به صورت جداگانه برای رمز DNAبرای اولین باردو توالی 1983در سال 

ی باکتری  پالزمید به نوعتوسطانسولین تولید و BوAکردن زنجیره های 

.منتقل شدند

مایشگاه به ، زنجیره های پلی پپتیدی ساخته شده جمع آوری و در آزسپس

وسیله پیوندهایی به یکدیگر متصل شدند





پزشکیکاربرد زیست فناوری در 

تولید واکسن-2
شاملروش های قبلی تولید واکسن 

ها ضعیف کردن میکروب -1

کشتن آنها -2

غیرفعال کردن سموم خالص شده آنها با روش هایی خاص -3

.  منجر به ایجاد بیماری نشودواکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله با عامل بیماری زا تحریک کند، اما

.  چنانچه در مراحل تولید واکسن خطایی رخ دهد، احتمال بروز بیماری در اثر مصرف آن وجود دارد





ه با واردواکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، پادگِن میکروب یا سم خنثی شده آن است ک

همین علت، ایمنی حاصل از واکسنمی آید  به کردن آن به بدن، یاخته های خاطره پدید 

.می نامند ایمنی فعال را 



در  . دارندواکسن های تولید شده با روش مهندسی ژنتیک چنین خطری ن

ا به یک سطحی عامل بیماری ز( آنتی ژن)این روش، ژن مربوط به پادگِن 

.  باکتری یا ویروس غیربیماری زا منتقل می شود

.با این روش تولید شده استBنوترکیب ضد هپاتیت واکسن 









پزشکیکاربرد زیست فناوری در 

ژن درمانی-3

آیا می توان افرادی را که با بیماری ارثی متولد می شوند درمان کرد؟

ی های  پاسخ به این سؤال مشکل است ولی یکی از روش های جدید درمان بیمار

.خود مجموعه ای از روش هاستژنتیکی، ژن درمانی است که 

ه دارای یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی کژن درمانی 

.  نسخه ای ناقص از همان ژن است



. کننددر این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک ناقل وارد آنها می
.سپس یاخته تغییریافته را به بدن بیمار باز می گردانند

همتزریق آنزیم و یا پیوند مغز استخوان برای درمان این افراد می توان از روش هایی مثل 

.استفاده کرد



برای یک دختر  1990اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال 

ش  این ژن جه. ساله، دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد4بچه 

.را بسازدیافته نمی توانست یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی

ر خارج برای درمان آن ابتدا لنفوسیت ها را از خون بیمار جدا کردند و د
ت ها سپس نسخه ای از ژن کارآمد را به لنفوسی. از بدن کشت دادند

انستند آنزیم اگرچه این یاخته ها تو. منتقل و آنها را وارد بدن بیمار کردند
زم بود مورد نیاز بدن را بسازند ولی چون قدرت بقای زیادی ندارند، ال

.  ندبیمار به طور متناوب لنفوسیت های مهندسی شده را دریافت ک





کاربرد زیست فناوری در پزشکی

تشخیص بیماری-4

خت دقیق آن  برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری، تشخیص اولیه و شنا

.بسیار مهم است

عالوه بر روش های تشخیصی مثل آزمایش خون و ادرار، روش های 

در تشخیص بیماری نقش مهمیDNAدیگری مثل فناوری های مبتنی بر

.دارند



.اردبیماری خطرناکی است و هنوز درمان قطعی برای آن وجود ندایدز 

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

.دهد

کمک کننده Tحمله ی ویروس به لنفوسیت های 



موجود در خون فرد مشکوک را استخراج می  DNAبرای تشخیص ایدز در مراحل اولیه، 

ساخته  DNAیاخته های بدن خود فرد و احتماالً DNAاستخراج شده شامل DNA. کنند

ویروس  DNAسپس با استفاده از روش های زیست فناوری . ویروس استRNAشده از 

دارد زیرا تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی. تشخیص داده می شود

گیری از انتقال باعث می شود که بدون اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری الزم برای جلو

.ویروس به سایر افراد صورت گیرد



کاربرد های دیگر زیست فناوری

تشخیص  ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان-1

در مسائل پزشکی قانونی  -2

فسیل ها  DNAتحقیقاتی همچون مطالعه در مورد -3



اهمیت تولید جانوران تراژنی در زیست فناوری

:وجود دارد که می توان به چند مورد اشاره کردجانوراندالیل متعددی برای طراحی و تولید این 

ر دام هاژن های عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتمثل عملکرد ژن های خاص در بدنمطالعه * 

ان، آلزایمر و  از قبیل انواع سرطکاربرد آنها به عنوان مدلی برای مطالعه بیماری های انسانی * 

اس.بیماری ام

راژنی می  ، به عنوان مثال دام های تتولید پروتئین های انسانی یا داروهای خاص در بدن آنها*  

به شیر طبیعی دام ها توانند شیر غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که برای انسان نسبت

مناسب تر است





زیست فناوری و اخالق

.  راه باشدمانند همۀ دستاوردهای بشر، استفاده از این دستاورد علمی نیز باید با مالحظاتی هم

.این مالحظات جنبه های مختلف اخالقی، اجتماعی و ایمنی زیستی را دربر می گیرند

ه  برای تضمین بهرروش هایی و مقررات، تدابیرشامل مجموعه ای از زیستی ایمنی *  

. برداری از این فناوری است

ری از خطرات قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده مناسب از مزایای زیست فناوری و پیشگی

.احتمالی آن، در همه کشورها از جمله ایران تدوین و به تصویب رسیده است



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

.پژوهش های زیادی در حال انجام استبرای پاسخ به این سؤاالت، 

ازنتایج به دست آمده از چنین پژوهش هایی از طرف مجموعه ای 

.دانجام می شوصدور مجوز نهایی توسط دستگاه های نظارتی داوری و تخصص های مختلف دانشمندان با 

د آثار جانبی از نتایج تحقیقات انجام شده هیچ گونه گزارشی مبتنی بر شواهد و داده های علمی در مورتاکنون *

.کاربرد این فناوری، محصوالت به دست آمده و خطرناک بودن آنها ارائه نشده است

.و تحلیل قرار گیرندلذا با توجه به حساسیت موضوع، این تحقیقات باید ادامه یابند و نتایج با دقت فراوان مورد تجزیه
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