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 فناوری های نوین زیستی - 7فصل 
کمتر ممکن شده است. این کار با              با صرف هزینه  پالستیک های قابل تجزیهامروزه به کمک روش های زیست فناوری، تولید 

امکان پذیر است. با توجّه به اهمیت محیط زیست  ژن های تولید کننده بسیاری از این نوع مواد از باکتری به گیاهوارد کردن 

پالستیک های غیرقابل تجزیه  رویهو حفظ آن، تولید و استفاده از چنین پالستیک هایی راهکار مناسبی برای پیشگیری از مصرف بی 

 است. 

 زیست فناوری و مهندسی ژنتیک

اختالل در عملکرد همان طور که می دانیم جهش در یک ژن و در نتیجه، تغییر در محصول آن می تواند به بروز بیماری منجر شود. 

با توجّه به افزایش افراد نیازمند به این ترکیبات، تأمین نیاز دارویی آنها  .از این دسته هستند و مقدار عوامل مؤثر در انعقاد خون

 مثل تامین ................................................................ با مشکل مواجه می شود

فراورده هایی فراهم آورده  تحوالت مهّمی در زمینه ی تولید چنین زیست فناوری و مهندسی ژنتیکامروزه استفاده از روش های 

کتری ها برای انتقال ژن های انسان به داخل یاخته های سایر موجودات زنده و یا استفاده از بااست. تا چندی پیش، 

غیرقابل تصوّر بود امّا اکنون روش های الزم برای تحقّق آن توسعه یافته و کاربرد فراوانی پیدا کرده  پروتئین های انسانیساختن  

 نکته قابل توجه این است که رمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان اند.()یادآوری می کنیم که  است.

تغییر دهیم، پس ضرورت دارد تمام احتیاجات این فرایند  هورمون رشد انسانیفرض کنید می خواهیم باکتری را برای ساختن 

 را در یاخته باکتری فراهم کنیم. در ادامه مطلب با مراحل این روش آشنا خواهیم شد.

 

 زیست فناوری چیست؟
         به طور کلی به هر گونه فعالیت هوشمندانه آدمی در تولید و بهبود محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده،     

 زیست فناوری گویند.

را در بر می گیرد.       مهندسی ژنتیک، مهندسی پروتئین و بافتمانند  روش هاییزیست فناوری قلمروی بسیار گسترده دارد و 

بهره می برد. کاربردهای علوم زیستی، فیزیک، ریاضیات و علوم مهندسی زیست فناوری از گرایش های علمی متعّددی مانند 

ی تأمین نیازهای متنوع ی پیشرفت کشورها در قرن حاضر و به یکی از ابزارهای مهّم برازیست فناوری، آن را به عنوان نشانهفراوان 

 کرده است.تبدیل 

 زیست فناوری  تاریخچه
 برای زیست فناوری، که از سال های بسیار دور آغاز شده است، سه دوره در نظر می گیرند:

و فرآورده های لبنی  .................(...........)............... تولید محصوالت تخمیری مانند سرکه، نان زیست فناوری سنتی:

 با استفاده از فرایندهای زیستی مربوط به این دوره است. ).....................................(

        تولید موادی مانند با استفاده از روش های تخمیر و کشت ریزجانداران )میکروارگانیسم(ها  زیست فناوری کالسیک:

 در این دوره ممکن شد. پادزیست ها، آنزیم ها و مواد غذایی

یر و اصالح از یک ریز جاندار به ریز جاندار دیگر آغاز شد. دانشمندان توانستند با تغی انتقال ژناین دوره با  زیست فناوری نوین:

 تولید کنند. مقادیر بیشتر و کارایی باالترترکیبات جدید را با  ،خصوصیات ریز جانداران
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 مهندسی ژنتیک 
در مهندسی ژنتیک قطعه ای از دنای یک یاخته  یکی از روش های مؤثر در زیست فناوری نوین، مهندسی ژنتیک است.

دست ورزی ژنتیکی و دارای در این حالت، یاخته دریافت کننده قطعه دنا دچار  توسط ناقل به یاخته ای دیگر انتقال می یابد.

             جاندار می شود. به جانداری که از طریق مهندسی ژنتیک دارای ترکیب جدیدی از مواد ژنتیکی شده است، صفت جدید 

             شروع شد؛ امّا پیشرفت های بعدی، امکان  ابتدا با باکتری هامی گویند. گرچه این روش تغییر یافته ژنتیکی یا تراژنی 

از را نیز فراهم کرد. مثالً مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی  گیاهان و جانوراندست ورزی ژنتیکی برای سایر موجودات زنده مثل 

 می توان به صورت زیر خالصه کرد:طریق مهندسی ژنتیک را 

 آماده سازی و انتقال ژن به گیاه -3اج ژن یا ژن های صفت مورد نظر استخر -2تعیین صفت یا صفات مطلوب  -1

 بررسی دقیق ایمنی زیستی و اثبات بی خطر بودن برای سالمت انسان و محیط زیست -5تولید گیاه تراژنی  -4 

 تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی. -6 
 شکل زیر بعضی از این مراحل را نشان می دهد.

 

 مراحل مهندسی ژنتیک

                                 یا همسانه سازی دناتولید انبوه ژن با  است. انبوه ژن و فراورده های آنیکی از اهداف مهندسی ژنتیک تولید 

DNA Cloning  .در همسانه سازی  جداسازی یک یا چند ژن و تکثیر آنها را همسانه سازی دنا می گویند.انجام می شود

درون ژنوم به  Cloning Vectorناقل همسانه سازی یا دنا ماده وراثتی با ابزارهای مختلفی در خارج از یاخته تهیه و به وسیله یک 

برای دست ورزی، تولید یک ماده می شود. هدف از این کار تولید مقادیر زیادی از دِنای خالص است که می تواند میزبان منتقل 

 مورد استفاده قرار گیرد. یا مطالعهبخصوص و 

 برای این منظور مراحل زیر انجام می شود:

 اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب -2      جداسازی قطعه ای از دِنا                                   -1

 جداسازی یاخته های تراژنی -4      وارد کردن دِنای نوترکیب به یاخته میزبان    -3
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  جداسازی قطعه ای از دِنا : -1

 سامانه دفاعیوجود دارند و قسمتی از  باکتری هادر انجام می شود. این آنزیم ها  آنزیم های برش دهندهاین کار به وسیله 

به وسیله این آنزیم ها انجام می شود.                    از همسانه سازی که جداسازی ژن ها است، اوّلین مرحلهآن ها محسوب می شوند. 

 را در دنا تشخیص و برش می دهند.  خاصیاین آنزیم ها توالی های نوکلئوتیدی 

نوکلئوتیدی  شش جفتتوالی  EcoR1مثالً آنزیم 
𝑮𝑨𝑨𝑻𝑻𝑪

𝑪𝑻𝑻𝑨𝑨𝑮
را شناسایی و برش می دهد. به این توالی   

 گفته می شود.  جایگاه تشخیص آنزیم

......................(................................................................................ 

..................................................)..................................................... 

ایگاه تشخیص آنزیم همان طور که در شکل می بینید در ج

EcoR1  ، از دو سمت توالی نوکلئوتیدهای هر دو رشته دنا

           پیوند خوانده می شود. این آنزیم مخالف یکسان

      گوانین دار و آدنین داربین نوکلئوتید فسفو دی استر 

می زند. در نتیجه، انتهایی از مولکول هر دو رشته را برش 

شته آن بلندتر از رشته مقابل دنا ایجاد می شود که یک ر

ل می گویند. برای تشکی انتهای چسبندهاست و به آن 

           عالوه بر پیوندهای چنین انتهایی از مولکول دنا، 

آنزیم های برش دهنده، شکسته می شوند. استفاده از  فسفو دی استر، پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته دنا در منطقه تشخیص نیز

 جدا می کنند و تشخیص می دهند. روش های خاصیمی کند. این قطعات را با قطعات کوتاه تری تبدیل را به دنا 

 

 کدام یک می تواند توالی یک رشته جایگاه تشخیص آنزیی برش دهنده باشد؟ -1

1 )ATTA                     2 )ACTA  3 )ACGU                    4 )ACGT 

 

 

 تمرین: در هر یک از جایگاه های تشخیص آنزیی های برش دهنده زیر، توالی انتهای چسبنده را معین کنید. 

 GCAGCTGC محل شکستن                               TCATGA  محل شکستن 

 G  CGTCGACGو  Aبین                        C  AGTACTو  Tبین 

 
 

تمرین: با توجه به انتهای چسبنده مشخص شده در هر جایگاه تشخیص، توالی جایگاه تشخیص آنزیی برش دهنده را کامل 

 کنید. 

  CT             ACG    
  GATGCA       TGCTA 
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 صرفا برای درک بهتر!!

 
 = تعداد قطعات حاصل از برش                                                                               

                   
 = تعداد پیوند فسفو دی استر شکسته شده                                                                             

 

 DNAمولکول  4خطی و  DNAمولکول  3محل شناسایی بر روی  9نزیی برش دهنده ای که دارای به دنبال اثر آ -2

محل شناسایی برای  حداقل دارای یک DNAحاصل می آید؟ )هر یک از مولکول های  DNAحلقوی است، چند قطعه 

 برش دهنده می باشند(آنزیی 

1 )7                          2 )8                    3) 9     4 )12 

 

 

حاصل  DNAقطعه  27خطی،  DNAمولکول  7حلقوی و  DNAمولکول  3به دنبال اثر آنزیی برش دهنده ای بر  -3

حداقل دارای یک  DNAآمده است. معین کنید چند پیوند فسفو دی استر شکسته شده است؟ )هر یک از مولکول های 

 محل شناسایی برای آنزیی برش دهنده می باشند(

1 )20                       2 )24                         3 )40               4 )48 

 

 

قطعه حاصل آمده است،  21خطی،  DNAمولکول  6حلقوی و  DNAمولکول  7به دنبال اثر آنزیی برش دهنده ای بر  -4

قل دارای یک محل شناسایی حدا DNAمعین کنید چند پیوند فسفو دی استر شکسته شده است؟ )هر یک از مولکول های 

 برای آنزیی برش دهنده می باشند(

1)15                             2 )16                      3 )30                4 )32 

 

 

 

 چند مورد از موارد زیر در مورد آنزیی های برش دهنده درست می باشد؟  -5

  .تعداد نوکلئوتیدهای هر انتهای چسبنده حاصل از آنها لزوما زوج می باشد 

 .رنابسپاراز نمی تواند به تنهایی راه انداز ژن آنها را شناسایی کند 

  هر انتهای چسبنده حاصل از آنزیمEcoR1  نوکلئوتید است. 5دارای 

  در جایگاه تشخیص آنزیمEcoR1  .سه نوکلئوتید با باز پورینی وجود دارد 

 .تعداد نوکلئوتیدهای هر انتهای چسبنده حاصل از آنها حداقل دو نوکلئوتید می باشد 

 .همانند آنزیم رنابسپاراز خاصیت نوکلئازی دارند 
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  اتصال قطعه دنا به ناقل و تشکیل دنای نوترکیب: -2
در هستند که  توالی های دناییاست. این ناقلین،  ناقل همسانه سازی اتصال قطعه دنای جداسازی شده بهمرحله بعدی،  

دیسک )پالزمید( حلقوی از این مولکول ها  یکی خارج از فام تن اصلی قرار دارند و می توانند مستقل از آن تکثیر شوند.

      مولکول دنای است. این نوع دیسک یک  باکتری

 درون معموالا است که  دو رشته ای و خارج فام تنی

وجود دارد  باکتری ها و بعضی قارچ ها مثل مخمرها

همانند سازی تواند مستقل از ژنوم میزبان می و 

می نامند نیز  فام تن های کمکیدیسک ها را  کند.

چون حاوی ژن هایی هستند که در فام تن اصلی 

باکتری وجود ندارند. مثالً ژن مقاومت به پادزیست 

ر دارد. در صورت انتقال )آنتی بیوتیک( در دیسک قرا

قطعه دنای مورد نظر به دیسک و ورود آن به یاخته 

میزبان، با هر بار همانند سازی دیسک، دنای مورد نظر 

نیز همانند سازی می شود. بهتر است از دیسکی 

 چرا؟برای آنزیم برش دهنده داشته باشد.  فقط یک جایگاه تشخیصاستفاده شود که 

 

از دیسک ها دارای ژن های  بسیاری ،را نشان می دهد EcoR1از دیسک دارای یک جایگاه تشخیص آنزیم شکل باال طرح ساده ای 

موادی غیر کشنده و         مقاومت به پاد زیست ها هستند. چنین ژن هایی به باکتری این توانایی را می دهند که پاد زیست ها را به 

 برای خود تبدیل کنند. این ویژگی در مهندسی ژنتیک اهمیت زیادی دارد که در مباحث بعد به آن می پردازیم. قابل استفاده

در ساخت یک دنای نوترکیب، قطعه دنای حاوی توالی مورد نظر در دنای ناقل جاسازی می شود. دانستید که برای جداسازی قطعه 

باید می شود. توجه داشته باشید آنزیم مورد استفاده برای برش دادن دیسک،  دنای مورد نظر از نوعی آنزیم برش دهنده استفاده

 چرا؟باشد که در جدا سازی دنای مورد نظر استفاده شده است.  همان آنزیمی
 

برش دیسک با آنزیم، آن را به یک قطعه دنای خطی تبدیل می کند که دارای دو انتهای چسبنده است. همچنین قطعه دنای خارجی 

استفاده می شود. این آنزیم            آنزیم لیگاز )اتصال دهنده( دو انتهای چسبنده دارد. برای اتصال دنای مورد نظر به دیسک ازنیز 

 نوترکیبدنای ای ناقل و ژن جاگذاری شده در آن، پیوند فسفو دی استر بین دو انتهای مکمل را ایجاد می کند. به مجموعه دن

 می شود.گفته 

 

کلی برای تولید هر دنای به طور 
. پیوند فسفو دی استر ب .............نوترکی

بین  ژن خارجی و دیسک توسط آنزیم 
 ...................... تشکیل می شود.
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  چند مورد از موارد زیر در مورد پالزمید ها صحیح می باشد؟ -6

  مولکولDNA         .حلقوی کوچک در همه باکتری ها می باشند 

  .توانایی ورود به سلولهای یوکاریوتی را ندارد 

  دارای یک جایگاه آغاز همانندسازی و چند راه انداز می باشند. اغلب 

  همواره دارای یک جایگاه تشخیص برای  آنزیمEcoR1    .می باشند 

  .همواره دارای ژن مقاومت به آنتی بیوتیک ها می باشند 

  ا.کالی توالی پالزمیدهای باکتری 
𝐺𝐴𝐴𝑇𝑇𝐶

𝐶𝑇𝑇𝐴𝐴𝐺
 ندارند. 

 

 چند مورد از موارد زیر در رابطه با پالزمید ها صحیح می باشد؟ -7

 .تنها ناقل همسانه سازی در مهندسی ژنتیک می باشند 

 .دیسک ها نمی توانند مستقل از میزبان همانندسازی کنند 

 .دیسک ها را جزو فام تن های باکتری در نظر نمی گیرند 

  باکتری ها توانایی استفاده از پادزیست ها را بدهند.ممکن است به 

 .معموال تحت تاثیر آنزیم برش دهنده، دارای دو انتهای چسبنده می شوند 

 

 چند مورد در رابطه با تشکیل دنای نوترکیب صحیح می باشد؟ -8

 شود. برای تشکیل پیوند بین باز های نوکئوتیدهای ژن خارجی و دیسک از آنزیم لیگاز استفاده می 

 .آنزیم لیگاز همانند آنزیم رنابسپاراز توانایی تشکیل پیوند فسفو دی استر را دارا می باشد 

  .آنزیم مورد استفاده برای برش دادن دیسک، بهتر است همان آنزیمی باشد که در جدا سازی دنای مورد نظر استفاده شده است 

  دارای دو جایگاه تشخیص می باشد.دنای نوترکیب حاصل برای آنزیم برش دهنده مورد استفاده 

 

 (94.... )خ ................ همه ناقلین مورد استفاده در مهندسی ژنتیک -9

 ( از آنزیم های همانندسازی کننده میزبان استفاده می کنند.  1

 ( بیش از یک جایگاه تشخیص برای آنزیم محدودکننده دارند.2

 در باکتری ها استفاده می شوند. DNA( تنها برای همسانه سازی 3

 با دو انتهای تک رشته ای تبدیل می شوند. DNA( همواره به قطعاتی از 4

 

 شکستن تشکیل آنزیم ها

   هلیکاز

   دنابسپاراز

   سپارازرناب

   برش دهنده

   لیگاز
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  وارد کردن دِنای نوترکیب به یاخته میزبان: -3

دیواره باکتری منتقل می کنند. به این منظور باید در  درون یاخته میزبان مثالا باکتریدر این مرحله، دنای نوترکیب را به 

 ایجاد کرد. شوک الکتریکی و یا شوک حرارتی همراه با مواد شیمیاییمنافذی ایجاد شود. این منافذ را می توان با کمک 

 )تعداد.....................................(دنای نوترکیب را دریافت نمی کنند. اهمه باکتری هده بر طبق اطالعات به دست آمده، مشخص ش

 بنابراین الزم است باکتری دریافت کننده دیسک از باکتری فاقد آن تفکیک شود.

 
  جداسازی یاخته های تراژنی: -4

            استفاده از دیسکی است که دارای یکی از این روش ها برای انجام این مرحله، از روش های متفاوتی می توان استفاده کرد. 

است. اگر باکتری، دنای نوترکیب را دریافت کرده باشد، در محیط حاوی پاد زیست  مثل آمپی سیلینژن مقاومت به پاد زیستی 

 فاقد دنای نوترکیب به دلیل حساسیت به پاد زیست در چنین محیطی از بین می روند.رشد می کند. باکتری های 

 
                به صورت مستقل ازتکثیر می شوند. همچنین از دناهای نوترکیب نیز  سرعت باالییدر شرایط مناسب، باکتری های تراژنی با 

نتیجه آن دنای خارجی به سرعت تکثیر می شود. بنابراین، تعداد  فام تن اصلی یاخته، نسخه های متعدّدی ساخته می شود که در

 استفاده کرد. تولید فرآورده یا استخراج ژنزیادی باکتری دارای دنای خارجی آماده خواهد شد که می توان از آنها برای 
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را  گیاهی و حتی جانوریمخمرها، یاخته های امروزه با پیشرفت روش های مهندسی ژنتیک می توان یاخته های دیگری مثل 

          با این فرایند تغییر داد. دناها و سایر مولکول های حاصل از دناهای تولید شده برای اهداف گوناگون علمی و کاربردی استفاده 

 می شوند. در گفتارهای بعدی این فصل به برخی از این وارد اشاره شده است.

 

 هندسی ژنتیک صحیح می باشد؟کدام عبارت زیر در رابطه با مراحل م -10

 ( همه باکتری های میزبان دنای نوترکیب را دریافت می کنند.1

 ( به دنبال افزودن پادزیست، باکتری های دارای دنای نوترکیب از بین می روند.2

 ( برای ایجاد منافذ در غشا و دیواره باکتری میزبان از شوک الکتریکی یا شوک حرارتی استفاده می کنند.3

 از باکتری های دارای دیسک نوترکیب برای تولید انبوه ژن یا فراورده آن استفاده می کنند. (4

 

ی وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان ، ابتدا الزم است کدام عمل قبل از سایرین در مهندسی ژنتیک، پس از مرحله -11

 (95انجام شود؟)د

 .نوترکیب تکثیر گردند DNAهای حاوی ( سلول1

 ( پالزمید و ژن خارجی یکدیگر تفکیک گردند.2

 ها متمایز شوند.نوترکیب از سایر سلول DNAهای حاوی ( سلول3

 نوترکیب، توسط نوعی آنزیم شناسایی شود. DNA( توالی کوتاهی از 4

 
سایرین انجام  ی وارد کردن دنای نوترکیب به یاخته میزبان، کدام عمل زودتر ازدر مهندسی ژنتیک، پس از مرحله -12

 (95گیرد؟)خمی

 گردند.( پالزمید و ژن خارجی از یکدیگر تفکیک می1

 های تکثیر شده افزوده می شود.( ترکیبی به محیط کشت سلول2

 های یکسان و متعددی ساخته می شود.( از یک ژن خارجی نسخه3

 گیرد.نوترکیب توسط نوعی آنزیم مورد شناسایی قرار می DNA( توالی خاصی از 4

 

 (98نخستین گام برای تکثیر یک ژن خارجی به روش مهندسی ژنتیک، کدام است؟ )د ق  -13

 پالزمید و ژن خارجی DNAشناسایی یک توالی کوتاه مشترک در  (1

 به کارگیری نوعی آنزیم باکتریایی جهت برش دو سر ژن خارجی و پالزمید (2

 ری بین ژن خارجی و پالزمیداستفاده از آنزیم لیگاز جهت برقراری پیوند فسفودی است (3

 برقرار نمودن پیوند هیدروژنی بین انتهای چسبنده پالزمید و انتهای چسبنده ژن خارجی (4
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 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )د ق  -14

 ...........................«.ی پالزمیدهایی که همه»     

 یک را دارند، دارای بیش از یک جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده هستند.ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوت (1

 فقط یک جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده دارند، می توانند مستقل از ژنوم میزبان خود تکثیر شوند. (2

 شوند.ای و حلقوی هستند، در سلول های دارای هسته ی مشخص و سازمان یافته دیده میدو رشته (3

 ی ژن های کروموزوم اصلی میزبان هستند.نوترکیب نقش دارند، حاوی همه DNAدر تشکیل  (4

 

اگر رشته زیر یکی از دو رشته جایگاه تشخیص یک آنزیی برش دهنده باشد. با توجه به محل برش داده شده، کدام مورد  -15

 زیر صحیح می باشد؟

1T2G3T4G                                                                          
 این آنزیم پیوند بین قندهای نوکلئوتیدهایی با باز پورینی و پیریمیدینی را می شکند. (1

 تعداد پیوند های هیدروژنی و تعداد پیوندهای فسفودی استر شکسته شده در این جایگاه یکسان است. (2

 باز پیریمیدینی می باشد. 2باز پورینی و  2ی چسبنده حاصل از آن دارای انتها (3

 پورینی می باشد. 4و  2پیریمیدینی و نوکلئوتیدهای  3و  1باز های نوکلئوتیدهای  (4

 

 

 

 نکته: 
................................... و ......................................... و               تولید دنای نوترکیب در ..................................... به کمک آنزیم های 

 یرد.......................... صورت می گتکثیر آن در ....................................... به کمک آنزیم های ....................................... و ..............
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 فناوری مهندسی پروتئین و بافت
را فراهم کرده است که می توان از آنها  ایجاد تغییرات دلخواه در توالی آمینواسیدهای یک پروتئینامکان  روش های جدید

مهندسی بهره مند شد. انجام چنین تغییراتی، که به آن  منظور تغییر در ویژگی های یک پروتئین و بهبود عملکرد آنبه 

  باشد. جزئی یا کلیگفته می شود، نیازمند شناخت کامل ساختار و عملکرد آن پروتئین است. این تغییرات می تواند  پروتئین

در مقایسه با پروتئین طبیعی است. تغییرات عمده، گسترده تر است و    تغییر جزئی شامل تغییر در رمز یک یا چند آمینو اسید 

قسمتی از ژن یک پروتئین تا ترکیب بخش هایی از ژن های مربوط به پروتئین های متفاوت برداشتن می تواند شامل 

 باشد.

می دانیم تغییر در توالی آمینواسیدها ممکن است باعث تغییر در شکل فضایی مولکول پروتئین و در نتیجه تغییر در عمل آن شود.   

 ساخته می شوند.درمانی و تحقیقاتی  چنین پروتئین های تغییر یافته ای با اهداف مختلف، مثالً

 ،pHافزایش پایداری پروتئین در مقابل گرما و تغییر ییرات و اصالحات مفید در فرایند مهندسی پروتئین ها می توان به از تغ

 اشاره کرد. افزایش حداکثری سرعت واکنش و تمایل آنزیم برای اتصال به پیش ماده

 افزایش پایداری پروتئین ها 
افزایش داد. این موضوع اهمیت زیادی  مقابل گرماامروزه با دستیابی به روش های مهندسی پروتئین می توان پایداری آنها را در 

می شود. همچنین،  دمای باالتر سرعت واکنش بیشتر و خطر آلودگی میکروبی در محیط واکنش کمتردارد زیرا در 

افزایش . در ادامه مثال هایی از رد واکنش های گرمازا نیستخنک کردن محیط واکنش به خصوص در مونیازی به 

 ، ارائه می دهیم.پروتئین هاپایداری 

  آمیالزها:

 تجزیه می کنند.  مولکول های نشاسته را به قطعات کوچکتریاین آنزیم ها که از آنزیم های پر کاربرد در صنعت هستند 

کاربرد دارند. بسیاری از مراحل تولید  غذایی، نساجی و تولید شوینده هاصنایع آمیالزها در بخش های مختلف صنعتی مانند 

 های روش کمک به امروزه ضرورت دارد. آمیالز پایدار در برابر گرماصنعتی در دماهای باال انجام می شود. بنابراین، استفاده از 

کاهش زمان واکنش،  استفاده از این مولکول ها باعثاست.  شده ممکن گرما به مقاوم آمیالزهای و تولید طراحی فناوری، زیست

 می شود. مشاهده شده است که در طبیعت نیز آمیالز مقاوم به صرفه جویی اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره وری صنعتی

ر مقابل دارای آمیالزهایی هستند که پایداری بیشتری د باکتری های گرمادوست در چشمه های آب گرمگرما وجود دارد. مثاًل 

 گرما دارند.

  اینترفرون:

 به یاد دارید که اینترفرون از پروتئین های دستگاه ایمنی است. 

از اینترفرون طبیعی دارد. علت این کاهش  فعالیتی بسیار کمتروقتی این پروتئین با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود، 

. پیوندهای نادرست باعث تغییر در شکل در هنگام ساخته شدن آن در باکتری است تشکیل پیوندهای نادرستفعالیت، 

              مولکول و در نتیجه کاهش فعالیت آن می شوند. به کمک فرایند مهندسی پروتئین و تغییر جزئی در رمز آمینواسید، توالی 

 ینو اسیدهای آن آمینو اسید دیگری قرار می گیرد.طوری تغییر می یابد که به جای یکی از آمآمینو اسیدهای اینترفرون 

 .......( ساخته شده را به اندازه پروتئین طبیعی افزایش می دهد و همچنین آن رافرون)..............اینتر فعالیت ضد ویروسیاین تغییر، 

 استفاده می شوند، اهمیت زیادی دارد. می کند. افزایش پایداری در نگهداری طوالنی مدت پروتئین هایی که به عنوان داروپایدارتر 
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  پالسمین:

سرخرگ های می دانیم تشکیل لخته، یک فرایند زیستی مهم است که از ادامه خونریزی جلوگیری می کند، اّما تشکیل لخته در 

ت می شود که بسیار خطرناک اس بسته شدن رگ های شش، سکته مغزی و قلبیبه ترتیب منجر به  شش، مغز و ماهیچه قلب

تجزیه می شوند. پالسمین کاربرد درمانی دارد،  آنزیم پالسمینو می تواند باعث مرگ شود. لخته ها به طور طبیعی در بدن توسط 

در توالی، باعث می شود  جانشینی یک آمینو اسید پالسمین با آمینو اسید دیگریامّا مدت اثر آن در پالسما خیلی کوتاه است. 

 پالسمایی و اثرات درمانی آن بیشتر شود.مدت زمان فعالیت که 
 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -15

 .استفاده از آمیالز پایدار در برابر گرما باعث افزایش بهره وری در صنعت نساجی می شود 

 .آنزیم پالسمین همانند آنزیم پروترومبیناز در تشکیل لخته نقش دارد 

 مینواسید سبب افزایش پایداری اینترفرون و پالسمین می شوند.در مهندسی پروتئین با تغییر یک آ 

  پروتئین طبیعی افزایش می دهند.شده مهندسی ژنتیک را به اندازه با تغییرات کلی، فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته 

  ها است. یوکاریوتها بیشتر از  پروکاریوتپایداری بعضی از آنزیم ها در برابر گرما در 

  پروتئین هایی که با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شوند همواره همانند پروتئین طبیعی است.فعالیت 

 

 کدام مورد در رابطه با مهندسی پروتئین صحیح می باشد؟ -16

 مهندسی پروتئین سبب تولید و تکثیر نوعی آمیالز در باکتری های گرمادوست شده است. (1

 با سرعت بیشتری نشاسته را به گلوکز تبدیل می کند. ،پروتئین آمیالز مقاوم به گرما ساخته شده در مهندسی (2

 با تغییرات کلی در مهندسی پروتئین سبب افزایش پایداری اینترفرون و پالسمین می شوند. (3

 در مهندسی پروتئین تغییرات جزئی یا کلی در ساختار ژن یا ژن ها صورت می گیرد. (4

 

  یفناور ستیز یبه روش ها ازیاست که بدون ن حیجاندار صح یکدام عبارت، درباره نوع ،یمطابق با مطلب کتاب درس -17

 (1400)د مقاوم به گرما بسازد؟ الزیتواند آم یم

 قرار دهند.  ریآن را تحت تأث یها ژن ،ییجهش زا پس از عبور از غشاها ییایمیممکن است، مواد ش( 1

 کند.  یم میخود را تنظ یژن ها تیفعال ن،یپروتئ ای( RNAرنا ) یداریدر پا رییتغ قیهمواره، از طر( 2

 کند. یدفع م یبرون ران قیجذب و مواد زائد را از طر یدرون بر قیرا از طر ییبه طور معمول، ذرات بزرگ غذا( 3

 . باشد آن، الگو گری( و در منطقه بعد، رشته دDNAاز دو رشته دنا ) یکیآن،  (منطقه از ژنگان )ژنوم کیممکن است در ( 4
 

 نمی باشد؟تولید چند مورد از محصوالت زیر مربوط به دوره زیست فناوری کالسیک  -18

 تولید خیارشور به کمک تخمیر الکتیکی توسط گروهی از باکتری ها 

 تولید آنزیم آمیالز مقاوم به گرما توسط باکتری های گرمادوست 

 تولید پادزیست آمپی سیلین توسط گروهی از باکتری ها 

 سمین توسط گروهی از باکتری هاتولید آنزیم پال 

  تولید آنزیم برش دهندهEcoR1 توسط باکتری اشریشیاکالی 
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 مهندسی بافت 
از دست رفتن بافت به دلیل آسیب یا بیماری، زندگی را دشوار و هزینه باالی اقتصادی و اجتماعی را بر فرد بیمار و خانواده او تحمیل 

می کند. فرض می کنیم که به علت سوختگی وسیع نیاز به پیوند پوست وجود داشته باشد. چنانچه اهدا کننده پوست مناسب وجود 

است.  کشت بافت و پیوند پوستلت وسعت سوختگی، برداشت پوست از بدن بیمار ممکن نباشد، بهترین راه، نداشته باشد و یا به ع

را دارند. در پوست یاخته هایی وجود دارد که توانایی تکثیر زیاد و تمایز به انواع یاخته های پوست ثابت شده است که 

 یزی استفاده می شود.از این یاخته ها، به طور موفقیت آم مهندسی بافتامروزه در 

    . برای نمونه جراحان بازسازی کننده چهره متخصصان مهندسی بافت، در زمینه تولید و پیوند اعضا نیز فعالیت می کنند

استفاده کند. در این روش،               گوش و بینیبافت غضروف برای بازسازی الله می توانند به کمک روش های مهندسی از 

       مناسب تکثیر و غضروف جدید را برای بازسازی اندام آسیب دیده تولید  داربست یاخته های غضروفی را در محیط کشت روی

 می کنند.

 
 یاخته های بنیادی و مهندسی بافت: 

    یاخته های تمایز یافته ای مانند یاخته های ماهیچه ای در محیط کشت به مقدار کم تکثیر می شوند و یا اصالً تکثیر نمی شوند.          

یاخته های بنیادی جنینی یا یاخته های به همین دلیل، در چنین مواردی از منابع یاخته ای که سریع تکثیر می شوند مثل 

یاخته های بنیادی جنینی، همان توده یاخته ای درونی هستند. یاخته های بنیادی بالغ در ه می کنند. استفاد بنیادی بالغ

 یاخته های بنیادی می توانند تکثیر و به انواع متفاوت یاخته تبدیل شوند. بافت ها یافت می شوند.

ه در محیط کشت تکثیر می شوند. به عنوان در بافت های مختلف بدن یاخته های بنیادی وجود دارد ک یاخته های بنیادی بالغ:

 یاخته های بنیادی کبد می توانند تکثیر شوند و به یاخته کبدی یا یاخته مجرای صفراوی تمایز پیدا کنند.مثال 

 

 با دو نوع از یاخته های بنیادی مغز استخوان قبالً آشنا شده اید. آیا آنها را به یاد دارید؟ 

 

بنیادی در                  دیگری از یاخته هایانواع 

    وجود دارند که  می توانند به  مغز استخوان

 رگ های خونی، ماهیچه اسکلتی و قلبی

تمایز پیدا کنند. این یاخته ها از فرد بالغ برداشته 

 و کشت داده می شوند.
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  یاخته های بنیادی جنینی:

هستند، بلکه اگر در مراحل اولیه جنینی جداسازی شوند، قادر به تشکیل همه بافت های بدن جنین چنین یاخته هایی نه تنها 

می توانند یک جنین کامل را تشکیل دهند. این یاخته ها بعد از جداسازی کشت داده و برای تشکیل بسیاری از انواع یاخته ها 

 تحریک می شوند.

به گونه ای تنظیم شود که بتوانند همه انواع یاخته هایی را که در بدن جنین تولید               نمی توانداما تمایز چنین یاخته هایی هنوز 

 می کنند در شرایط آزمایشگاهی نیز به وجود بیاورند.

 
 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -19

  را انجام داد.در مهندسی بافت با استفاده از هر یک سلول های پوست می توان کشت و پیوند پوست 

 .برای بازسازی بینی یاخته های غضروفی را در محیط کشت روی داربست مناسب تکثیر و غضروف جدید تولید می کنند 

 .یاخته های تمایز یافته در محیط کشت اصالً تکثیر نمی شوند 

               .با استفاده از یاخته های بنیادی جنینی می توان تروفوبالست جنین را ساخت 

 اخته های بنیادی بالغ فقط در مغز استخوان یافت می شوند و سریع در محیط کشت تکثیر می شوند.ی 

 .انواعی از یاخته های بنیادی مغز استخوان می توانند به یاخته های عصبی، استخوانی و ماهیچه ای تمایز پیدا کنند 

 ان همه انواع یاخته های در بدن جنین را تولید کرد.در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از یاخته های بنیادی جنینی، می تو 
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 کاربردهای زیست فناوری
همان طور که در گفتار قبلی دیدید زیست فناوری در زمنیه های متفاوتی کاربرد دارد. اکنون می خواهیم بدانیم چگونه می توان از 

 برد.این شاخه علمی برای بهبود کیفیت زندگی انسان و حفظ محیط زیست بهره 

 

 کاربرد زیست فناوری در کشاورزی
استفاده ایجاد کند.  افزایش چشمگیری در محصوالت کشاورزی مانند گندم، برنج و ذرتتوانست  تحول در کشاورزی نوین

از نتایج  از کودها و سموم شیمیایی، کشت انواع محصول، استفاده از ماشین ها در کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت

همچون آلودگی محیط زیست، کاهش تنوع ژنی و تخریب جنگل ها و باری امّا در کنار آن شاهد عواقب زیاناین تحول بود. 

نیز بوده ایم. امروزه نمی توان برای افزایش محصوالت به هر روشی متوسل شد. بنابراین، شاید فناوری های جدید زیستی  مراتع

 را در این زمینه حل کنند. بتواند تا حدودی مشکالت بشر

مصرف                   هستند. این روش توانسته است  تولید گیاهان مقاوم در برابر بعضی آفت هایکی از کاربردهای زیست فناوری، 

برخی از باکتری های خاک زی، پروتئین هایی تولید می کنند که حشرات مضر به عنوان مثال  آفت کش ها را کاهش دهد.

می سازند که ابتدا به صورت  نوعی پروتئین سمیخود  در مرحله ای از رشداین باکتری ها  یاهان زراعی را می کشند.برای گ

چرا این سم نمی تواند خود باکتری را از بین  فعال شده، حشره را از بین می برد.است. این مولکول در بدن حشره  غیرفعال مولکولی

 ببرد؟

شکسته و فعال می شود. سم فعال شده باعث  آنزیم های گوارشی موجود در لوله گوارش حشرهپیش سم غیرفعال، تحت تأثیر 

 می شود. تخریب یاخته های لوله گوارش و سرانجام مرگ حشره

 

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

تولید شده اند. همان طور که  ذرت، پنبه و سویاتاکنون با این روش چند نوع گیاه مقاوم مثل  ال داده می شود.مورد نظر انتق

           نفوذ می کند، بنابراین برای از بین بردن این آفت  غوزه نارس پنبهدر شکل زیر می بینید نوزاد کرمی شکل )الرو( به درون 

آفت در معرض سم قرار نمی گیرد. از سوی دیگر، استفاده زیاد سم برای محیط زیست مضر  زیرا سم پاشی های متعدد الزم است،

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

نیاز به سم پاشی ه درون غوزه را از دست می دهد. بنابراین، حشره در اثر خوردن گیاه مقاوم شده از بین می رود و فرصت ورود ب

 مزرعه کاهش می یابد.

 
 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

61 
 

اصالح بذر برای تولید فت ها، کاربردهای زیادی در زمینه ی کشاورزی دارد. آزیست فناوری عالوه بر تولید گیاهان مقاوم در برابر 

سرعت رسیدن میوه ها و افزایش ارزش غذایی گیاهان مطلوب، تولید گیاهان مقاوم به خشکی و شوری، تنظیم 

نیز از دیگر  تولید گیاهان زراعی مقاوم به علف کش هانیز با انجام روش های مهندسی ژنتیک ممکن شده است.  محصوالت

 دستاوردهای این فناوری است. 

 

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -20

 رکیبات سیانید دار گیاهان، در لوله گوارش حشره شکسته و فعال می شود.پیش سم تولید شده در باکتری خاکزی همانند ت 

 .تولید گیاهان مقاوم به آفت ها سبب کاهش فرسایش سطحی خاک می شود 

 .برای تولید گیاه مقاوم به آفت، ابتدا سم باکتری جداسازی و پس از همسانه سازی به گیاه مورد نظر انتقال داده می شود 

  ورود به غوزه پنبه ی مقاوم شده، در اثر خوردن آن از بین می رود.حشره آفت پس از 

 کنند. می حساس  یرغ یلنن را نسبت به اتیاهاگ ،در ژن ییربا تغ به منظور تنظیم سرعت رسیدن میوه ها 

 

 

 کاربرد زیست فناوری در پزشکی

  تولید دارو: -1
به علت تولید داروهای مطمئن و مؤثر، جایگاه ویژه ای در صنعت داروسازی دارد. این داروها، برخالف  فناوری دنای نوترکیب

یکی از داروهایی است  انسولین پاسخ های ایمنی ایجاد نمی کنند.فرآوردهای مشابهی که از منابع غیر انسانی تهیه می شوند، 

یکی از روش های تهیه دریافت انسولین کنترل کرد.  ی توان به وسیلهکه توسط این فناوری تولید می شود. دیابت نوع یک را م

 است. روش دیگر، استفاده از مهندسی ژنتیک است. گاو انسولین جداسازی و خالص کردن آن از لوزالمعده جانورانی مثل

دو زنجیره کوتاه                   می دانیم که باکتری در صورت داشتن ژن انسولین انسانی می تواند آن را بسازد. مولکول انسولین فعال، از 

انسولین به صورت  در پستانداران از جمله انسانتشکیل شده است که به یکدیگر متصل هستند.  Bو  Aپلی پپتیدی به نام های 

 هورمون ساخته می شود.یک مولکول پیش 

 

 

همان طور که در شکل می بینید، پیش هورمون به 

زنجیره پلی پپتیدی است و با جدا شدن  یکصورت 

به هورمون فعال  Cبخشی از توالی به نام زنجیره 

 تبدیل می شود.
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          زیرا تبدیل در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است،  مهمترین مرحله

           برای اولین بار دو توالی دنا به صورت جداگانه برای  1983در سال  پیش هورمون به هورمون در باکتری انجام نمی شود.

ی پپتیدی ساخته انسولین تولید و توسط دیسک به نوعی باکتری منتقل شدند. سپس، زنجیره های پل Bو  Aزنجیره های رمز کردن 

 به وسیله پیوندهایی به یکدیگر متصل شدند. در آزمایشگاهجمع آوری و شده 

 
 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -21

  .داروهای مهندسی ژنتیک برخالف فرآورده های مشابهی که از منابع غیرانسانی تهیه می شوند، پاسخ ایمنی ایجاد می کنند 

 .یکی از روش های تهیه ی انسولین جداسازی و خالص کردن آن از کبد جانورانی مثل گاو است 

 یگر متصل هستند.مولکول انسولین فعال، از دو زنجیره ی بلند تشکیل شده است که به یکد 

  در ژنوم پستانداران از جمله انسان دو توالی دنا به صورت جداگانه برای رمز کردن زنجیره هایA  وB .انسولین وجود دارد 

 .انسولین فعال همانند میوگلوبین دارای ساختار چهارم می باشد 
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 ؟نمی باشدکدامیک جزو مراحل ساخت انسولین در مهندسی ژنتیک  -22

 ( استفاده از آنزیم های برش دهنده2از پادزیست ها                                                      ( استفاده1

 در باکتری میزبان Bو  A( اتصال زنجیره های 4( خالص کردن زنجیره های پلی پپتیدی                                  3

 

 (98انسولین، درست است؟ )دکدام عبارت، در ارتباط با ساختار  -23

 در ساختار انسولین فعال به کار رفته است. Cبخشی از زنجیره ی  (1

 فقط در پیش انسولین وجود دارد. Bو  Aپیوند شیمیایی بین دو زنجیره ی  (2

 ، به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیک تر است. Aنسبت به زنجیره ی  Bزنجیره ی  (3

 پیش انسولین حذف گردیده است. Bو  Aدر انسولین فعال، بخشی از زنجیره  (4

 

 (98است؟ )خ نادرستکدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولین  -42

 ی بلند پلی پپتیدی در بین دو زنجیره ی کوتاه آن قرار دارد.در انسولین غیرفعال، زنجیره (1

 به انتهای آمینی پیش انسولین نزدیکتر است. Aی نسبت به زنجیره Bی زنجیره (2

 فقط در پیش انسولین وجود دارد. Bو  Aی پیوند شیمیایی بین دو زنجیره (3

 تعداد آمینواسیدهای موجود در انسولین غیرفعال بیش از انسولین فعال است. (4

 

 (1400)دکدام است؟  ک،یژنت یبه روش مهندس نیمرحله در ساخت انسول نیترمهم -25

  نیانسول یدیپپت یکوتاه پل یواحدها ریز نیب ییایمیش وندیپ ی( برقرار1 

  ییگرما ای یکیبا شوک الکتر یبه درون باکتر بینوترک ی(DNA( وارد کردن دنا)2 

 (کیوتیبی)آنت ستیژن مقاومت به پادز یو دارا بینوترک ی(DNAدو نوع دنا ) لی( تشک3 

 کشت  طیمح یهایباکتر ریاز سا بی( نوترکدی)پالزم سکید یحاو یهایباکتر ی( جداساز4 

 

 

  :تولید واکسن -2
با           ضعیف کردن میکروب ها، کشتن آنها و یا غیر فعال کردن سموم خالص شده آنهاروش های قبلی تولید واکسن شامل 

روش هایی خاص بود. واکسن تولید شده باید بتواند دستگاه ایمنی را برای مقابله با عامل بیماری زا 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. واکسن های             

ژن مربوط به پادگِن )آنتی ژن( سطحی عامل بیماری زا تولید شده با روش مهندسی ژنتیک چنین خطری ندارند. در این روش، 

 با این روش تولید شده است. Bمنتقل می شود. واکسن نوترکیب ضد هپاتیت  به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا
 

 

 



   Learn Better-دوازدهم                                                      1401کنکور                                                                     دکتر حنیف عظیمی   

64 
 

 
  ژن درمانی: -3

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

است که خود مجموعه ای از  ژن درمانیپاسخ به این سوال مشکل است ولی یکی از روش های جدید درمان بیماری های ژنتیکی، 

ژن درمانی یعنی قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از همان ژن روش هاست. 

)ویروسی که در آزمایشگاه طوری تغییریافته که نتواند تکثیر  در این روش یاخته هایی را از بدن بیمار خارج و ژن سالم را با کمک ناقل است.

 وارد آنها می کنند. سپس یاخته تغییر یافته را به بدن بیمار باز می گردانند. شود(

         ژن جهش یافتهساله، دارای نوعی نقص ژنی، انجام شد. این  4بچه برای یک دختر  1990اولین ژن درمانی موفقیت آمیز در سال 

را از خون بیمار جدا کردند و در خارج از  لنفوسیت هاآنزیم مّهم دستگاه ایمنی را بسازد. برای درمان آن ابتدا یک نمی توانست 

ا وارد بدن بیمار کردند. اگرچه این یاخته ها توانستند بدن کشت دادند. سپس نسخه ای از ژن کارآمد را به لنفوسیت ها منتقل و آنها ر

آنزیم مورد نیاز بدن را بسازند ولی چون قدرت بقای زیادی ندارند، الزم بود بیمار به طور متناوب لنفوسیت های مهندسی شده را 

 هم استفاده کرد. نزیمپیوند مغز استخوان و یا تزریق آبرای درمان این افراد می توان از روش هایی مثل  .دریافت کند

 
...................................................................................................................................................................................................... 
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 باشد؟ نمیکدامیک جزو مراحل ژن درمانی  -62

 ( ترکیب ژنوم ویروس تغییریافته با ژنوم یاخته بیمار                               1

 قراردادن نسخه سالم ژن درون ویروس (2

 ( خارج کردن بخشی از دنای ویروس                                               3

 تکثیر ویروس تغییریافته درون یاخته بیمار (4

 

 مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟چند  -27

  .چون قدرت بقای لنفوسیت های مهندسی شده زیاد بود، الزم نبود بیمار به طور متناوب آنها را دریافت کند 

  .در ژن درمانی نسخه سالم یک ژن را جایگزین نسخه ای ناقص از همان ژن در  یاخته های بیمار می کنیم 

 برای تولید واکسن نوترکیب هپاتیتB زا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا منتقل می شود. آنتی ژن سطحی عامل بیماری 

 .در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز بیمار پس از دریافت لنفوسیت های مهندسی شده می تواند هورمون مورد نظر را تولید کند 

 

  تشخیص بیماری: -4

مثل            برای درمان موفقیت آمیز یک بیماری، تشخیص اولیه و شناخت دقیق آن بسیار مهّم است. عالوه بر روش های تشخیصی 

در تشخیص بیماری نقش مهمی دارند. تشخیص آزمایش خون و ادرار، روش های دیگری مثل فناوری های مبتنی بر دنا 

باشد ساده است، اّما وقتی که هنوز عالئم ظاهر نشده اند و میزان عامل بیماری زا در  بیماری وقتی که عالئم آن در بدن ظاهر شده

می توان  روش های زیست فناوری و شناسایی نوکلئیک اسید عامل بیماری زابدن پائین است مشکل است. امروزه با کمک 

 به وجود آن در بدن پی برد.

هنوز درمان قطعی برای آن وجود ندارد. فرد مبتال به ایدز توانایی دفاع در  بیماری خطرناکی است و ایدز همان طور که می دانید

 مقابل عوامل بیماری زا را از دست می دهد. 

دنای استخراج شده شامل دنای       فرد مشکوک را استخراج می کنند.  خونبرای تشخیص ایدز در مراحل اولیه، دنای موجود در 

سپس با استفاده از روش های زیست فناوری  احتماالا دنای ساخته شده از رنای ویروس است.یاخته های بدن خود فرد و 

دنای ویروس تشخیص داده می شود. تشخیص زود هنگام آلودگی با ویروس ایدز اهمیت زیادی دارد زیرا باعث می شود که بدون 

 وس به سایر افراد صورت گیرد.اتالف وقت اقدامات درمانی و پیشگیری الزم برای جلوگیری از انتقال ویر

در تشخیص ژن های جهش یافته در بیماران مستعد به سرطان، در مسائل پزشکی قانونی و تحقیقاتی زیست فناوری 

 نیز کاربرد دارد. همچون مطالعه در مورد دنای فسیل ها
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 در زیست فناوری اهمیت تولید جانوران تراژنی
        دالیل متعددی برای طراحی و تولید این جانوران وجود دارد که 

 می توان به چند مورد اشاره کرد:

 

  ژن های ژن های خاص در بدن مثل مطالعه عملکرد

 عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دام ها.

 

  بیماری های به عنوان مدلی برای مطالعه کاربرد آنها

 سرطان، آلزایمر و بیماری ام. اس.انسانی از قبیل انواع 

 

  تولید پروتئین های انسانی یا داروهای خاص در بدن

شیر  ،می تواننددام های تراژنی  آنها، به عنوان مثال

غنی از نوعی پروتئین انسانی تولید کنند که برای 

 انسان نسبت به شیر طبیعی دام ها مناسب تر است.

 

 نمی باشد؟کدامیک جزو مراحل ساخت گوسفند تراژن  -82

 ( اثر آنزیم  برش دهنده بر دیسک ناقل1

 ( استفاده از آنزیم لیگاز برای اتصال ژن انسانی به دیسک 2

 ( انتقال دیسک نوترکیب به سلولهای گوسفند بالغ                  3

 ( اثر آنزیم برش دهنده بر دنای انسانی4

 

 

 و اخالقزیست فناوری 
مانند همه دستاوردهای بشر، استفاده از این دستاورد علمی نیز باید با مالحظاتی همراه باشد. این مالحظات جنبه های مختلف 

ایمنی زیستی شامل مجموعه ای از تدابیر، مقررات و روش هایی را در بر می گیرند.  اخالقی، اجتماعی و ایمنی زیستی

یری . قانون ایمنی زیستی به منظور استفاده مناسب از مزایای زیست فناوری و پیشگاست ریوافن برای تضمین بهره برداری از این

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

        همواره سئوال های متعددی در مورد نتایج انواع کاربردهای زیست فناوری مطرح بوده و هست. برای پاسخ به این سئواالت، 

پژوهش های زیادی در حال انجام است. نتایج بدست آمده از چنین پژوهش هایی از طرف مجموعه ای از دانشمندان با تخصص های 

ی توسط دستگاه های نظارتی انجام می شود. تاکنون از نتایج تحقیقات انجام شده هیچ گونه گزارشی مختلف داوری و صدور مجوز نهای

ارائه نشده مبتنی بر شواهد و داده های علمی در مورد آثار جانبی کاربرد این فناوری، محصوالت بدست آمده و خطرناک بودن آنها 

 ادامه یابند و نتایج با دقت فراوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. لذا با توجه به حساسیت موضوع، این تحقیقات بایداست. 
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 تولید گیاهان مقاوم در برابر افت ها                                                                            
 انتقال ژن پروتئین پیش سم از باکتری خاکزی به پنبه، سویا و ذرت                                                                                                  

 کاهش مصرف آفت کش ها و آلودگی محیط زیست                                                                                                  

 اصالح بذر برای تولید گیاهان مطلوب                                                                            

 وریتولید گیاهان مقاوم به خشکی و ش                                                                            

 تنظیی سرعت رسیدن میوه هادر کشاورزی                                                                                
 با غیرحساس کردن گیاهان به اتیلن                                                                            

 افزایش ارزش غذایی محصوالت                                                                            

 تولید گیاهان مقاوم به علف کش ها                                                                            
 کاهش فرسایش سطحی خاک                                                                            

 گیاه برای تولید پالستیک های قابل تجزیه تولید                                                                               
 با انتقال ژن از باکتری به گیاه                                                                                                         

 

 تولید دارو:                                                                            

 

 

 تولید واکسن:                                                                            

 عامل بیماری زا به یک باکتری یا ویروس غیربیماری زا  ژن مربوط به آنتی ژن انتقالکاربردهای زیست فناوری                      در پزشکی           

 

 ژن درمانی:                                                                                                        
 ان ژن است.قرار دادن نسخه سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص از هم                                                                      

 

 تشخیص بیماری:                                                                              
 شناسایی نوکلئیک اسید عامل بیماری زا  و ژن های جهش یافته در بیماران با نقص ژنی                                                                               

 

 
 های خاص در بدن مثل            مطالعه ی عملکرد ژن                                                                                  

 ژن های عوامل رشد و نقش آنها در رشد بهتر دام ها.                                                                                    

 

 کاربرد آنها به عنوان مدلی برای مطالعه بیماری های                      تولید جانوران تراژنی                                             

 انتقال ژن خارجی با دیسک ناقل به سلول تخم جانور        انسانی از قبیل انواع سرطان، آلزایمر و بیماری ام. اس.            

 

 ید پروتئین های انسانی یا داروهای خاص در بدن آنهاتول                                                                                    
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