
 

 

 

 

 

 جزوه زیست دوازدهم

 مبحث: کاربرد زیست فناوری

 

 

 



 

 

 

یهای زیست فناور کاربرد  

 

 

یکشاورزکاربردهای زیست فناوری در ●  

گیاهان مقاوم در برابر آفت هامراحل تولید   

باکتری جدا میشودحشره کش از ژنوم ژن مربوط به سم (۱  

همسانه سازی میشود(۲  

ژن به گیاه مورد نظر منتقل میشود(۳  

 یامثال:تولید گیاهانی مقاوم مانند ذرت،پنبه و سو

سم  پیش که ابتدا بصورت نوعی پروتئین سمیاز باکتری های خاک زی با تولید  *برخی

و سرانجام موجب مرگ  حشره شکسته و فعال میشودلوله گوارش غیر فعال است و در

 حشره میشود.

 میشود آفت کش کمتری مصرف شودمزیت این کار این است که موجب 

 

 های زیست فناوری در پزشکیکاربرد●

 تولید دارو

 ساخت انسولین به دو صورت انجام میشود:

 جدا و خالص سازی از لوزوالمعده ی جانوران(۱

 :(تولید به روش مهندسی ژنتیک۲

رمز کردن زنجیره  به صورت جداگانه برای DNAدو توالی برای اولین بار  ۱۹۸۳در سال 

 تولید و توسط دیسک به باکتری منتقل میشودBو Aهای 



 

 

جیره )اتصال زن،تبدیل انسولین غیر فعال به فعال استمرحله در ساخت انسولین  *مهم ترین

 دزیرا این مرحله در باکتری صورت نمیگیر( BوAهای 

را به هم BوA*هم در انسولین و هم در پیش انسولین دو پیوند غیر پپتیدی زنجیره های 

 متصل میکند

 تولید واکسن

یا باکتری غیر  ویروسبه یک  عامل بیماری زا  یا انتی ژن سطحیژن مربوط به پادگن 

 بیماری زا منتقل میشود

 مثال:تولید واکسن نوترکیب ضد هپاتیت ب

ه ایمنی را در مقابل عامل کسن تولید شده به روش مهندسی ژنتیک باید بتواند دستگاوا*

 اما منجر به بیماری نشودبیماری زا تحریک کند 

 ژن درمانی

،دارای نوعی برای یک دختربچه چهارساله  ۱۹۹۰موفقیت آمیز در سال اولین ژن درمانی 

 .یک آنزیم مهم دستگاه ایمنی را بسازد نمیتوانست .این ژن جهش یافتهنقص ژنی انجام شد



 

 

 در این روش به ترتیب:

 خارج از بدن کشت دادند لنفوسیت هارا از خون بیمار خارج کرده و در(۱

و آن هارا وارد بدن بیمار منتقل کردند را به لنفوسیت ها  سپس نسخه ای از ژن کارامد(۲

 کردند

 این لنفوسیت ها آنزیم مورد نیاز بدن را میسازند(۳

به طور متناوب لنفوسیت های چون لنفوسیت ها بقای زیادی ندارند الزم است بیمار *

 مهندسی شده را دریافت کنند.

 

 

 تشخیص بیماری

 و پیشگیری از عامل بیماری زا برای تشخیص زودهنگامشناسایی نوکلئیک اسید های (۱

 سرایت بیماری ایدز

 تشخیص ژن های جهش یافته در افرادی که مستعد ابتال به سرطان هستند(۲

 کاربرد در مسائل پزشکی قانونی و تحقیقاتی(۳
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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
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