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اکنون  بیوتکنولوژی )زیست فناوری( یکی از هفت تکنولوژی موثر در دستیابی به امنیت اقتصادی، بهداشتی و غذایی است. هم 

اقیانوسیه، از برترین کشورها در حوزه بیوتکنولوژی است. دستاوردهای ایران در حوزه             -ایران در شرق مدیترانه و منطقه آسیا      

های   ی گذشته بسیار حائز اهمیت است؛ اما حفظ جایگاه کشور در میان قدرتمندترین قطب                    بیوتکنولوژی طی چند دهه    

طلبد   های خصوصی را می     باشد. حصول این امر، اقدام فوری دولت و بخش          های موثرتری می    بیوتکنولوژی جهان، مستلزم گام   

زیرا هر یک از این دو به تنهایی ناکافی خواهد بود. دستیابی به چنین جایگاهی از طریق یک طرح توسعه مناسب شامل                            

  .بینی خواهد بود اختصاص اعتبارات بیشتر و تاسیس مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی قابل پیش

 

بیوتکنولوژی امروزه حتی در جوامع غیر علمی نیز به موضوعی شناخته شده بدل گشته و با بسیاری از مسائل اقتصادی و                         

اجتماعی جامعه معاصر درهم آمیخته است. بنابراین فراهم نمودن بستری مناسب با هدف انتشار آخرین مقاالت و                             

در همین    .رسد  های این حوزه و همچنین انعکاس مشکالت و موانع موجود بر سر راه محققین، ضروری به نظر می                      پژوهش

گروه بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان به همت اساتید و تیم تحریریه            “  پژوهشی ژنومیک -گاهنامه علمی ”راستا اولین شماره    

 انتشار یافت.  امید آن که با پیشنهادات و انتقادات خود ما را در تداوم این راه یاری رسانید. 
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اید اگر بدون محافظ به فضای خارج از جو               آیا تا بحال فکر کرده    

های شموا بوه        زمین وارد ش ید چه اتفاقی خ اهد افتاد؟ ه ا از ریه         

علت نب د فشار خارج خ اهد شد و جان خ د را از دست خ اهویود               

یابنود و بوا وارد           داد. گازهای محل ل در مایعات بدن افزایش می        

ساختن فشار به پ ست منجر به از هم گسیختن و انوبوسوان آن                 

ها پاره خ اهونود       ش ند. پردهی گ ش و م یرگ       همانند بادکنک می  

شما شروع به ساخت حباب و ج شیدن خ اهود کورد.         شد و خ ن  

حتی اگر از تمامی این بالیا جان سالم به در برید، پرت های ی نیزان   

هایتان خ اهند شکافت و در نواوایوت        را در سل ل  DNAکننده،  

 ثانیه بیا ش خ اهید شد.     51خ ش اقبالی در 

تناا یک گروه از جان ران قادر به نجات از این مالوکوه هسوتونود،            

موتور لو ل        م ج دات ریزی به نام تاردیگراد  که حدود یک میلی         

دارند و خ یشاوند شاخه بزرگ بندپایان می باشند.  تاردیگرادها در         

شرایط افرالی قادر به ادامه بقا هستند. برخوی از ایون شورایوط              

 افرالی عبارتند  از:

  درجوه    515: تاردیگرادها تا چند دقیقووه در دمووای               دما

گراد قادر  درجه سانتی 022گراد و چند روز در سرمای منفی  سانتی

به ادامه بقا هستند. بعضی از آن ها قادرند تا چند دقیقه در سرمای   

گراد یعنی یک درجه باالتر از دمای صوفور    درجه سانتی 070منفی  

 مطلق زنده بمانند.

شار             فشار شار خیلی کم مانند خالء و در ف : این جان ران در ف

ت انند در     بسیار زیاد قادرند همچنان پایدار بمانند. تاردیگرادها می        

روز زنوده       52خ رشید کمتر از         شرایط خالء فضا، همراه با اشعه     

برابر  0اتمسفر )حدوداً    0222بمانند. این جان ران قادرند در فشار 

در اقیانو (  زنوده         Marian trenchفشار عمیق ترین گ دال     

 بمانند. 

شاهده شده تاردیگراد   شرایط خشکی  شترین زمانی که م : بی

باشد. سال می   52در شرایط خشکی زندگی کرده است، نزدیک به         

گیرنود  آب م ج د در بدن این جان ران وقتی در دمای کم قرار می           

ش د که اجوزای     یابد. این امر م جب می     % کاهش می   3% به    51از  

 بدن این جان ران به دلیل یخ بستن از هم جدا نش د.

شعاتی با توو ان         : تاردیگرادها می   تشعشع ر  شع راب ت انند در ب

برابر بیشتر از دوز کشنده برای انسان زنده بماننود. تونواوا         5222

دلیل قانع کننده ارائه شده در آزمایشات اولیه ای کوه بورای پوی            

بردن به علت این ت انایی جان ر ص رت گرفته، میوزان انودآ آب               

شو د  م ج د در بدن تاردیگرادها می بواشود کوه مو جوب موی                

های کمتری با تشعشعات ی نیزان کننده داشته باشند. ایون             واکنش

اند، هوموچونوان        جان ران حتی زمانی که آب خ د را از دست نداده         

نسبت به سایر جان ران مقاومت باالیی به تابش ل ل م ج کو تواه              

دهد. یک فواکوتو ر        فرابنفش در مقایسه با سایر جان ران نشان می       

 DNAدیگر برای این ت انایی این جان ر، کارا ب دن سیستم تعمیر           

 باشد.آسیب دیده می

د      فضای خارج از جو زمین     : تاردیگراد ها اولین جان رانی ب دن

ی بقایشان در خارج از ج  زمین تایید شد. در سال  که ت انایی ادامه

هزاران تاردیگراد به یک ماه اره متصل و به فضوا پورتواب         0227

شدند. پس از بازگشت ماه اره به زمین و بررسی آن، دانشمونودان              

اند. در کوموال         دریافتند که تعداد زیادی از تاردیگردها زنده مانده     

ها در فضا تخم گذاری کرده ب دند و بوچوه               شگفتی برخی از ماده   

 های تازه ای که از تخم بیرون آمده ب دند همگی سالم ب دند. 

ی تناا فضای خشِن ج  بیرونی نیست که تاردیگرادها قادر به ادامه          

پایی   551580متری )  1150ها در ارتفاع     حیات در آن هستند، آن    

های هیمالیا، چشمه های آب گرم ژاپن، اعماق اقیان ( و در               ک ه

اند. این جان ران اکسترم فیلیک در نظر  قطب جن ب نیز کشف شده

ش ند زیرا برای زندگی در ایون شورایوط سوازگواری                گرفته نمی 

اند. به عبارت دیگر در شرایط افرالی محیط، شانس کُشوتوه               نیافته

هوا     یابد. در حالی که اکسترم فویول         شدن این جان ران افزایش می    

جان رانی هستند که رشد آناا در شرایط افرالی محیوط افوزایوش        

یابد در ص رتی که این شرایط افرالی برای بسیاری از جانو ران              می

 دیگر مضر و کُشنده است.

ها در چاره ی گ شتی  تاردیگرادها در نگاه اول ترسناآ هستند. آن

های وحشی که بوه        خ د، چین و چروآ بسیار دارند و با آن پنجه         

های عظیم الجثه شبیه است، به یکی از هی الهای           های خر(   پنجه

 ”Tardigrada“های آبی تنبل  تاردیگرادها یا خرس
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توانند مانند نیزه     سالحی عجیب با دندان هایی خنجر مانند که می        

شکار کنند. این جانوران واقعا باستانی هستند. فسیل تاردیگزرادهزا             

میلیون سال پیش( است.       055متعلق به دور  ی کامبرین )بیش از         

 در این دور  اولین حیوانات پیچید  در حال تکامل بودند.

، تزیزنزا      8491ها بدون آب زند  بمانند. در سزال             ها قادرند ما     آن

فرانچسکی جانورشناس ایتالیایی ادعا کرد که تاردیگرادهایی که در         

 825اند و بزیزش از           های خشک از نمونه های موز  پیدا شد          خه 

رسانی کافزی     سال عمر داشتند می توانند احیاء شوند. او پس از آب           

به یک تاردیگراد مشاهد  نمود که یکی از پاهای جلویی آن حرکت            

کند. این یافته هرگه مجددا تکرار نشد، اما غیر ممکن نیه به نظر     می

، تاردیگرادهای خشک شد  پس از هشت       8440نمی رسد. در سال      

 سال به زندگی بازگشتند. 

کنند بزه نزظزر          تاردیگرادها هنگامی که شروع به خشک شدن می       

رسد که مقدار زیادی آنتی اکسیدان تولید کردنزد. ایزن مزواد                  می

هستند، که مواد شیزمزیزایزی      Eو   Cشیمیایی مانند ویتامین های    

اکسیدانها ممکن است کنند. آنتیواکنش پذیر خطرناک را جذب می

های تاردیگراد از بزیزن       موجب شوند مواد شیمیایی مضر در سلول    

بروند. تاردیگرادها با یک تهدید خاص از گونه های اکسیژن فزعزال              

روبرو هستند. این مواد در عملکرد طبیعزی سزلزول بزه عزنزوان                    

شوند، اما می توانند اجهای اصلزی یزک            محصوالت فرعی تولید می   

آن را بشکنند. حیوانات در معرض فشارهای          DNAسلول از جمله    

محیطی اغلب تعداد زیادی از این گونه های فعزال را شزنزاور در               

 اطراف خود دارند. 

هزا  اکسزیزدان     های تاردیگردها را با استفاد  از آنتی        برخی از توانایی  

توان شرح داد. اگر یک تاردیگراد به مدت طوالنی در مزحزیز                   می

آن آسیب خواهد دید. اما پزس از بزیزداری            DNAخشک بماند 

 مجدد، قادر به ترمیم آن است.

نشان داد که یزک        8192دانشمندی فرانسوی به نام دویر در سال        

گزراد     ی سزانزتزی        درجزه  820تاردیگراد با حرارت دیدن تا دمای  

تواند برای چند دقیقه زند  بماند. گیلبرت فرانزس رام، راهزب                 می

، پزس از حزرارت دادن           8425ی      صومعه ی بندیکتین در دهه    

ها را    دقیقه آن 80گراد به مدت   ی سانتی   درجه  808تاردیگرادها تا   

ها را در سزرمزا نزیزه              به زندگی بازگرداند. گیلبرت فرانس رام آن       

درجزه     202 در نیتروژن مزایزم مزنزفزی            ها را     آزمایش کرد. او آن    

درجزه     272 ساعت در هلیوم مایزم مزنزفزی              22 سانتیگراد و برای    

سانتیگراد به مدت هشت ساعت غوطزهزور سزاخزت. پزس از آن                   

تاردیگرادها به محض اینکه در تماس با آب قرار گرفتند بزه زنزدگزی         

 بازگشتند.

بهرگترین خطری که تاردیگرادها در سرما با آن مواجه اند، تشکیزل           

هزایشزان   باشد. اگر بلورهای یخ درون سلزول  بلورهای یخ در آنها می    

را از هزم        DNAتوانند مولکولهای حیاتی مانند     تشکیل شود، می  

 متالشی کنند. 

توانند تشکیل یزخ در داخزل            به نظر می رسد که تاردیگرادها می      

ها قادرنزد از خزود در بزرابزر                های خود را تحمل کنند. آن        سلول

های یخی محافظت کنند و یزا آن را             های ناشی از کریستال     آسیب

 ترمیم کنند.   

ای یخ را     تاردیگرادها ممکن است مواد شیمیایی به نام عوامل هسته        

مواد منجر به ساخته شدن بلورهای یخ در خارج از              تولید کنند. این   

کنند. قزنزد       های حیاتی محافظت می     شوند و از مولکول     ها می   سلول

( نیه احتماال بزا مزمزانزعزت از تشزکزیزل                  )trehaloseترهالوز  
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هاییخبزرگمنجربهایجادمنفذدرغشاهایسلولی ل کریستال

 شدهونقشحفاظت خیاهدداشت.

دواهلای4691دانشمنداندرسال ملرلرد در ،تاردیگرادهارا

اداملهیاشرهکشنده یایکسقراردادندودریافتندکهقادربله

تیاندهایبردینشاندادکهاینجانیرم حیاتهستند.آامایش

یماوراءبنفشنیزکلنلاربامقدارایادیااتابشآ فا،گاماواشره

 بیاید.

ترینتهدیداتپیشرویتاردیگلرادهلایتابشاشرهیک اابزرگ

ملرلردبید.آن7002فرستادهشدهبهفضادرسال های کهدر

سطیحباالتریااتابشبیدندنسبتبهتاردیگرادهایملالافل لت

 %نبید.400شدهشانسبقایکمتریداشتندامامیزانتوفات

اشلتلرا  سرماوگرمایشدید،تابشوفشارهایباالهمگ یک

رسانند.سرماهایتاردیگرادآسیبم سویلDNAدارند:آنهابه

هل وگرماهردوباعثم شیندکهپروتئین بله شلده، هارها

هایودیگرمی کیلDNAبچسبندوااکاربایستند.تابشاشره،

حیات راااه م پاشد.فشارباال،غشاءچربدراطرافسویلرا

کند.اگرهمهیعیاملاسترسااباعثمشکالتجامدوسفتم 

شیند،بنابراینتاردیگرادهاتنهابهتردادکم تلرفلنلدمشابه م 

 براینجاتنیااخیاهندداشت.

در دانشمندیبنامبیتیب م  قلابلل ایلن گییدبنابراینپس

شلرایل  دو ایلن خیاهدبیدکهتاردیگرادهابهطرامشابه به

DNAدهند:تشکیلآنت اکسیدانهاوترمیل واکنشنشانم 

 آسیبدیده.

شلید، هنگام کهیکتاردیگرادبهطیرکاملخشکوغیرفرال

قادربهمقابوهباخطراتاطرافخیدنخیاهدبید.یکتلاردیلگلراد

تیاندشلکلارغیرفرالشایدااتشنگ هال نشیدامابهراحت م 

خشلکل شید.مام  دانی کهبسیاریاامیجیداتتاملکننده

های بههنگامغیرفرالشلدنیامی کیلxenoprotectantباید

هلاهاوقارچشانتیس باکتریتاردیگرادهاکهمانعااصیدشدن

 شدهتشکیلدهند.

یمیویینسالقدمتدارندودرسراسراینکره000تاردیگرادها

ایلنکنند.بنابراینم خاک اندگ م  کله تیاننتیجهگلرفلت

 انگیزهمچنانساکنامینباق خیاهندماند.میجیداتشگفت
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آید که بهه     هر سلول در بدن انسان از یک سلول اولیه به وجود می           

شود. پس از لقاح زیهگهوت        آن تخمک نطفه دار یا زیگوت گفته می       

های جدید شهله       کند. همین که سلول    شروع به تقسیم شدن می    

کنند بهه وهوری کهه          گیرند کروموزوم های خود را تلثیر می      می

ی سهلهول     های حاص  دارای همان تعداد کروموزوم به اندازه       سلول

دهد. در    باشند. با این حال گاهی اوقات اشتباهاتی رخ می        اصلی می 

ژنتیک به حضور دو یا تعداد بیشتری جمعیت سلولی با ژنهوتهیه                

های متفاوت در یک جانور که از یک تخم لقاح یافته ناشهی شهده                

تواند نتیجه ملانیسم ههای    گویند. موزاییک می است، موزاییسم می  

 و   non-disjunction ،anaphase lagمتفهاوتهی از جهملهه        

endoreplication .باشد 

با رخ دادن این وقایع در مراح  اولیه تقسیم سلولی تخم، سهلهول               

هایی شود و پس از آن تمام سلول      هایی با ژنوتی  متفاوت ایجاد می     

ی همهه ) گیرند، ژنوتی  متفاوتی خواهند داشت      که از آن مشتق می    

گیرند یهک خه        هایی که از یک نوع واحد سلول منشاء می        سلول

نامند؛ برای مثال خ  سلول پوسهت، خه      ( می (line cellسلول  

تواند به علت رخ  . موزاییسم می   ( سلول خون، خ  سلول مغز و غیره      

دادن جهش در مراح  اولیه تخم لقاح یافته رخ دهد. مهوزایهیهسهم             

ههای  مانند سبک موزاییک در هنر که در آن یک تصویهر از رنه                

شود. انواع مختلفی از موزاییسم وجهود        مختلف کاشی ها ساخته می    

دارد مانند موزاییسم جنسی که فق  به گامت ها محدود شهده و               

 باشد.موزاییسم بافتی یا سوماتیلی میز از موارد دیگر می

 موزاییسم سوماتیکی

های سوماتهیهلهی     دهد که سلول  موزاییسم سوماتیلی زمانی رخ می    

بدن جانور بیش از یک ژنوتی  داشته باشد. در بعضی مهواقهع دو                 

تواند باعث موزاییسم شود. بهه ایهن        ( می intersexجنسه بودن )   

و برخی دیهگهر     XXصورت که برخی از سلول های بدن کروموزوم    

 داشته باشند.  XYکروموزوم

،Xتواند به علت غیرفعال شدن کرومهوزوم         موزاییسم همچنین می  

(X-inactivation)           رخ بدهد. غیر فعال شهدن کهرومهوزومX  

پستانداران مهاده   Xفرایندی است که وی آن یلی از دو کروموزوم          

 Xشود. تقریبا تمام پستانداران ماده دو کهرومهوزوم             غیر فعال می  

در مهاده در          Xدارند، این پدیده از بیان محصوالت کهرومهوزوم       

هسهتهنهد       Xمقایسه با پستاندارن نر که دارای یک کهرومهوزوم             

موجود غهیهر      Xکند. اینله کدام یک از دو کروموزوم       جلوگیری می 

 Xفعال شود، پدیده ای تصادفی است. بعد از اینلهه کهرومهوزوم                 

مادری یا پدری در پستاندار ماده در مراح  اولیه تقسیم تخهم بهه               

هایهی کهه از       صورت تصادفی غیرفعال شد، در مراح  بعدی سلول       

در    Xتقسیم این سلول ناشی می شود، غیرفعال شدن کهرومهوزوم          

ها دیگر تصادفی نیست. اما گاهی این پهدیهده بهاعهث ایهجهاد                   آن

شود. به این صورت که در بهرخهی     موزاییسم در پستانداران ماده می    

هها  مادری و در برخی دیگر از سلهول          Xهای آن ها کروموزم   سلول

پدری غیر فعال می شود. این حالت در گهربهه مهاده                 Xکروموزوم

شود. ژن های زیادی در الگهو   می  calico catباعث به وجود آمدن  

ها که در رن  پوست     و رن  گربه دخالت دارند، یلی از این لوکوس        

قرار گرفته است. برای ایهن       X گربه دخالت دارد بر روی کروموزوم       

، که موجب تولید رن  سهیهاه مهی      X+لوکوس دو آل  وجود دارد:   

شود. گهربهه نهر         ، که موجب تولید رن  نارنجی میoXشود و آل   

باشد پس این آل  ها در گربه نر موجب رن  سیاه       همی زیگوس می  

)Y+X (    ( یا نارنجیYoX  (         و درگربه ماده مملهن اسهت، سهیهاه

)+X+X( نارنجی ،)oXoX  ( و یا مدل الک پشتی)o X+X(  .باشد

در گهربهه     X این پدیده ناشی از غیر فعال شدن متفاوت کروموزم          

ها در مهراحه        ماده می باشد، به این صورت که در برخی از سلول  

حاوی لوکوس آل  نارنجی غیر فعال شهده و در              Xاولیه کروموزم   

حاوی لوکوس آل  سیاه غیر فعال شهده           Xها کروموزم   سایر سلول 

تهوانهیهد    است. پس شما با دیدن این مدل از گربه ها به راحتی مهی      

جنسیت گربه را تشخیص دهید. البته در موارد خیلهی نهادر ایهن                 

 ایجاد شود. YoX+Xحالت مملن است در گربه های نر با ژنوم 

شهود.  های معمول موزاییسم میان افراد تریزومی یافت می  یلی مدل 

بهاشهد،   مهی    12در سندرم داون که دارای تریزومی کهرومهوزوم            

  12موزاییسم بدین معنا است که برخی از سلولهای بدن تریزومهی       

تواند به عهلهت     و برخی تعداد معمول کروموزوم دارند. این واقعه می         

 در مراح  اولیه میتوز تخم رخ دهد.  non disjunctionرخ دادن
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 موزاییسم چگونه تشخیص داده می شود؟

راه معمولی شناسایی سندرم داون موزاییک آزمایش ژنتیکی خوون   

سلول مورد بررسی قرار موی     02تا  02نوزاد است. به طور معمول      

داشته باشند و بورخوی        02ها تریزومی   گیرند. اگر برخی از سلول     

دیگر نداشته باشند، تشخیص موزاییسم انجام شده است. بوا ایو               

تواند سطح موزاییسم در خط سولوول         حال فقط آزمایش خون می    

 خون را تعیی  کند. 

، تواند فقط در یک خط سلول رخ دهود         در حالی که موزاییسم می    

تواند در سراسر خط سلولی نیز رخ دهد. در مورد دوم    همچنی  می 

تر باشد. هونوگواموی کوه            ممک  است تشخیص موزاییسم دشوار    

موزاییسم مشکوک بود اما از طریق آزمایش خون توایویود نشود،               

ممک  است  انواع دیگر سلول ها مورد آزمایش قرار گیرند: پوست             

شونود.  و مغز استخوان اغلب سلولهای بعدی هستند که بررسی می       

از آنجایی که سلولهای پوست و سلولهای مغز در آغاز رشد جنیو              

آیند، بسویواری از       ای سلول )اکتودرم(  به وجود می        از نوع مشابه  

های سلول پوسوت مونوعوکو           پزشکان بر ای  باورند که آزمایش     

 های مغز نیز هستند. ی آرایش کروموزومی سلولکننده

 چگونه موزاییسم در سندرم داون اتفاق می افتد؟

 :برای رخ دادن موزاییسم دو راه مختلف وجود دارد

ام بوده  که به طور معمول بوه     02تخم اولیه دارای سه کروموزوم  

ی تقسیم سلوولوی   ساده می انجامد. اما در طول دوره         02تریزومی  

ام    02تعداد یک یا چند از خطوط سلولی یکی از کروموزوم های            

 را از دست دادند.

ی تقسویوم   ام داشت، اما در طول دوره 02تخم اولیه دو کروموزوم   

 یابد.ام افزایش می 02سلولی یکی از کروموزوم های 

خوا       DNAتعیی  منشاء موزاییسم با استفاده از نشانگرهوای       

 ممک  است،  اما ای  به طور منظم انجام نشده است. 

 موزاییسم برای فرزند من چه معنایی دارد؟

در حال حاضر تحقیق چندانی بر روی شباهت ها و تفواو  هوای               

موزاییک وجوود نودارد. در         02ساده و تریزومی  02بی  تریزومی  

گزارشی در مورد رشد ذهنی در موزاییسوم سونودرم              2992سال  

 02کودک با سندرم داون موزاییک را بوا            02داون منتشر شد که     

نشان   IQکودک مبتال به سندرم داون معمولی مقایسه کرد. تست           

امتیاز بواتتور از        20داد که میانگی  ضریب هوشی گروه موزاییک        

میانگی  گروه غیر موزاییک بود. با ای  حال برخی از کودکان مبتال       

ی به سندرم داون معمولی در آزمون های ضریب هووشوی نوموره              

 باتتری از برخی کودکان با سندرم داون موزاییک کسب کردند. 

ای در موورد      گروه ژنتیک انسانی دانشگاه پزشکی ویرجینیا مطالعه      

کودکان مبتال به سندرم داون موزاییک داشته است. در بوررسوی                

ها دریافتند ای  کودکان در مقایسه بوا        کودک با موزاییسم، آن     52

 02دهونود. از        خواهر و برادرشان رشد تاخیری از خود نشان موی        

کودک مبتال به سندرم داون معمولی که         02کودک با موزاییسم و     

از نظر س  و جن  مشابه بودند، کودکان دارای موزاییسم زودتر از          

کودکان مبتال به سندرم داون معمولی به نقاط عطف حرکتی مانند    

خزیدن و تنهایی راه رفت  رسیدند. اگرچه رشد کالمی در هور دو               

  گروه به یک اندازه با تاخیر همراه بود.
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ّب ٍجَد دارد وِ هَجت تجدیل آة ثهِ یهم ههی        گزٍّی اس ثبوتزی

ّبی هَجَد در سطح ثبوتزی ّب شًَد. ایي فزایٌد ثِ ٍسیلِ پزٍتئیي 

-( اًجبم ههی  (ice nucleation factorsثِ اسن فبوتَر ّستِ یم 

ّب در سطح گیبّبى ٍجَد دارًد ٍ ثب فهاهبتهیه  ٍ       شَد. ایي ثبوتزی 

افشایش جوای  خَد ثِ سزهبسدگی گیبّبى در دهبّهبی ثهبرتهز اس        

ًوبیٌد ثِ عجبرت دیگز ثهبعهی یهم سدى آة در            هاوَل ووه هی

 ثبوتزی ّبی دهبّبی گزم تز اس دهبی هاوَل هی شَد.

 Pseudomonase  sy r ingae  ،Pseudomonas  

f l u o r e s c e n s،P a n t o e a  a g g l o m e r a n s    ٍ   

Xanthaomonas spp.       ثِ عٌَاى ثبوتزی ّبی هَتد ّستِ یهم

ّهبی  شٌبسبیی شدُ اًد. ثیشتزیي دتیل سزهبسدگی گیبّبى پزٍتئیهي  

ثبشد وِ ثز رٍی سطح گیبّبى ٍجَد دارد، ثهِ  ّب هیسطحی ثبوتزی

وِ ثیشتزیي فابتی  ّستِ یم در ثیي گًَِ   P. syringaeخصَص 

ّبی گیبُ آسیت ّبی یم ثِ ثبف ّبی هزثَطِ دارد. تشىیل وزیستبل 

رسبًد ٍ فزآیٌد اًتمبل آة ٍ هَاد غذایی وِ ثِ ٍسیلِ آًٍهدّهبی     هی

ّب حضهَر  وٌد. اگز ایي ثبوتزی آثىش ٍ چَة اًجبم شدُ را لطع هی

شَد، در عَض دهبی آة ثِ سیز ًمطهِ  ًداشتِ ثبشٌد یم تشىیل ًوی

 ثیٌٌد.رسد ٍ گیبّبى آسیت ًویاًجوبد هی

 

 تعیین فعالیت هسته یخ سویه های شناسایی شده

         ِ ّهب، اس رٍ  یهم سدى           ثزای تاییي فابتی  ّستهِ یهم سهَیه

شَد. اثتدا ثبوتزی ّبی هَرد ًظز رٍی هحهیه     هی استفبدُ  لطزات 

وش  دادُ هی شَد ٍ ثهِ   درصد گلیسزیي 1/5وش  آگبر هغذی ثب 

دّهٌهد.   درجِ سبًتی گزاد لهزار ههی     26سبع  در  72تب  48هدت 

سپس اس ولٌی ّبی اًفزادی در آة همطز استزیل، سَپبًسیَى تْیِ 

وٌٌد ٍ غلظ  آى را ثب دستگبُ اسپىتزٍفتَهتز در جهذة ًهَری     هی

OD600=0/1  وٌٌد. در شزای  هذوَر جوای  ثبوهتهز    تٌظین هی

سهپهس اس رٍ         رسد.سلَل در ّز هیلی تیتز هی 108ّب حدٍدا ی

شَد؛ ثِ ایي صَرت وِ اس ّز سَپبًسیهَى   اًجوبد لطزات استفبدُ هی

هیىزٍتیتزی ثز رٍی ٍرق ّبی ًبسن آتَهیٌیَم لبیمهی   10لطزُ  10

ّهبی  شَد. سپس ایي لهبیهك   آغشتِ ثِ پبرافیي اًتمبل دادُ هی شىل

یم ثب دهبی هٌفی دٍ تب هٌفی ّهفه      -آتَهیٌیَهی رٍی حوبم اتبًل

سدُ طی وٌٌد. سزاًجبم تاداد لطزات یم درجِ سبًتی گزاد شٌبٍر هی

 شًَد.هی ثبًیِ شوبر  30هدت 

 

 باکتری های مولد هسته یخ
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 کبربرد پروتئیه هبی یخ سبز و ضد یخ

ّبی هَلذ ّستِ یخ دس تَلیذ یخ، پیست ّبی اسکیکو ٍ     اص ثبکتشی 

ّب دس تْیِ ثستٌو ٍ هکَاد  تَلیذ ثشف استفبدُ کشدُ اًذ. ایي پشٍتییي 

ّب دس گیبّبى تکشاطًکو ثکِ      غزایو هطبثِ ًیض کبسثشد داسًذ ٍ ثیبى آى

 اقتصبد کطبٍسصی کوک ثسیبسی خَاّذ کشد.

ّب کطف پشٍتییي ّبی ضذ یخ دس هبّو ّبی آة سشد قطجو کِ ثعذ

دس ثسیبسی اص آثضیبى ضٌبختکِ ضکذ، ککبسثکشدّکبی  کبلکجکو دس                 

ثیَتیٌَلَطی داسًذ. افضٍدى ایي پشٍتییي ّب دس هَاد غزایو هقبٍهکت   

ّب آى ّب سا دس ثشاثش رٍة ٍ اًجوبد هیشس افضایص هو دّذ ٍ طکَ       

عوش هحصَالت کطبٍسصی سا ثِ ٌّگبم اًجبس کشدى دس سشدخبًِ صیکبد  

ّکب دس    ّبی هشثَط ثِ ایي پشٍتییيکٌذ. گیبّبى تشاطًو ٍا ذ طى هو

ًَاحو سشدسیش قبثل کطت ثَدُ ٍ  ایي گیبّبى هقبٍهت ثیطتشی دس 

 ثشاثش سشهب خَاٌّذ داضت.

محبفظت از گیبهبن در برابر سرمبزدگی از راه مهنهسهدسهی     

 ببکتری هبی همسیست

سشهب ٍ یخ صدگو ّوِ سبلِ خسبسات قبثل تَ ْو سا ثِ اقتکصکبد ٍ     

کٌذ ٍ سشهب ٍ یخ صدگو ییو اص هْکن  چشخِ تَلیذ کطَس تحویل هو

 ضَد.تشیي عَاهل خسبست صا ثِ هحصَالت کطبٍسصی هحسَة هو

ّکبی  ّبی اصالح هَفقیت آهکیکض ثکبککتکشی         ییو اص ًخستیي هثب 

صبدق است. ایي ثبکتشی    P. syringaeّوضیست دس هَسد ثبکتشی 

ضَد. ظبّشا  ثِ هقذاس صیبد دس سطح ثشگ ثسیبسی اص گیبّبى یبفت هو

سبصی دس سطح سلَ  ثسیبسی اص سَیِ ّبی ایي ثبکتشی، پشٍتییي یخ

ّب هَ ت تطییل یکخ  کٌٌذ ٍ ٍ َد ایي پشٍتئیيّبی خَد تَلیذ هو

ضَد. ایي پکشٍتکئکیکي        دس کوو ثبالتش اص صفش دس ِ سبًتو گشاد هو

ّکب  کٌذ ٍ تْب ن ثعذی ثبکتشیگیبّبى صساعو سا ٍاداس ثِ یخ صدى هو

 سبصد.سا ثِ ثبفت ّبی گیبّو آسبى هو

ضَد. ّوبًٌذ ثسکیکبسی اص      کذ هو  inaZایي پشٍتییي ثِ ٍسیلِ طى 

سا  InaZتَاًبیو سا ًذاسد. اگش طى  چٌیي E. coliّب، ثبکتشی ثبکتشی

کلَى کٌین، ثب ثیبى ایي طى تَاًبیو فعبلیت ّستِ یخ سا   E. coliدس 

تخشیت ضَد، ایکي    P. syringaeکٌذ. حب  اگش ایي طى دس پیذا هو

 دّذ.تَاًبیو سا اص دست هو

 .Pی یخ دس استیَى لیٌذا ٍ ّویبساًص اثتذا طى عبهل تطییل ّستِ

syringae       سا ثب استفبدُ اص ًبقل کبسویذی دس ثبککتکشیE. coli 

 DNAیدسیبفت کٌکٌکذُ    E. coliّبی کلَى کشدًذ. سپس سلَ  

گشاد هَسد ًَتشکیت ثشای تطییل ّستِ یخ دس هٌفو ًِ دس ِ سبًتو

ًَتشکیت ّوَلَگ قسوتو اص    DNA ستجَ قشاس گشفتٌذ. ثِ سٍش 

ایي طى حزف گشدیذ ٍ ثبقیوبًذُ دٍثبسُ ثِ سٍش هطبثِ ثِ کشٍهَصٍم 

P. syringae     ثبصگشداًذُ ضذ. ثذیي تشتیت سَیِ ّبی آیس هٌفکو

Ice-).ثذست آهذًذ ) 

سَیِ ّبی آیس هٌفو دس ّوِ ی خَاظ دیگش خَد، ثِ  ض قبثلیکت  

تطییل ّستِ ی یخ ضجیِ سَیِ ٍالذی خَد یعٌو آیکس هکثکجکت       

ّکبی  ثَدًذ. ٍقتو سَیِ ّبی  ْص یبفتِ آیس هٌفو دس سطح ثشگ 

ّب ثش سطح ثشگ ّبی گیکبُ  کٌٌذ ایي ثبکتشیتَت فشًگو اسپشی هو

هستقش هو ضًَذ ٍ هو تَاًٌذ ثب هَفقیت ثب ثبکتشی ّبی تیپ ّکبی    

ّکبی  ( سقبثت کٌٌذ ٍ ثذیي ٍسیلِ گیبّبى سا اص آسیکت  (+Iceحطو 

 ًبضو اص یخ صدى هحبفظت کٌٌذ.
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 هسته یخ در باران سازیمولد نقش باکتری های 

ٍقتی باکتری ّای ید ساز بر سطح گیاّاى کلًَی تشکیکیکی هکی       

شَز تا ایي باکتری ٍارز اتوسفر شکًَکس    زٌّس، ٍزش باز هَجب هی

ّای ید اطکرا   زهاًی کِ ایي باکتری ّا ٍارز ابرّا شًَس، کریستال

ّکای بکرکار آه بکِ            شَز  سپس سایر هَلیکَل  ّا تشییی هیآى

ّا بسرگ شَز ایي کریستالشًَس ٍ باعث هیکریستال ید هتصی هی

شَز کِ بِ صکَر   ّای ید تشییی هیتر شًَس  زر ًْایت کریستال 

بارز  ٍقتی کِ ایي رسَه رخ زّکس     باراى یا بر  بِ سطح زهیي هی

کٌٌس تا زٍبارُ بِ سطح زهیکي بکر     ّا ایي فرصت را پیسا هیباکتری

تر بشًَس ٍ ایي چرذِ بکارّکا     گرزًس ٍ زر هٌاطق بیشتری گسترزُ

تیرار هی شَز  اکثر باراى ٍ بر  با شرٍع تشییی ید زر ابرّا شرٍع  

 شًَس هی

  

گکفکتکِ     P. syringaeًیتِ: باکتری آیس هٌفی بِ گًَِ ّایی از   

شَز کِ فاقس تَاًایی تَلیس پرٍتییي سطحی بَزُ کِ زر تکیک      هی

 هَجَز است  P. syringaeٍحشی 

 منبع

( شٌاسایی ٍ بررسکی   5831کتابچی س، حسي زازُ ى، هحوسی م  )

 -ًَساى جوعیت باکتری ّای هَلس ّستِ ید  ٍیژُ ًاهکِ عکلکوکی       

 ( 5پژٍّشی علَم کشاٍرزی، سال زٍاززّن، شوارُ )
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 تولید پالستیک تجزیه پذیز به روش های بیولوژیکی

ضًَدذ   دس وطَسّایی وِ تِ لحاظ تىٌَلَطی پیطشفتِ هحسَب هی 

وطَس آهشیىا  4791تاضذ. دس سال دفغ هَاد صایذ اهش پشّضیٌِ ای هی

 /92هیلیَى تي هَاد صایذ ضْشی تَلیذ ًوَدُ وِ    4/621تِ تٌْایی 

)تیص اص ًِ هیلیَى تي( هَاد پالستیه تَدُ است. ایي سلن اص     % آى  

دٍ تشاتش ضذُ است. اضیاء پالستدیدىدی ساید          4791تا  4791سال 

ّا  ظشٍف تستِ تٌذی ٍ غزا ًسثتا تجضیِ ًاپزیش تَدُ لزا یؼٌی تطشی

 دٍام یافتِ ٍ غالثا تشای حیات ٍحص خطشًان ٍ صیاى آٍس است. 

اهیذ است گشٍُ جذیذی اص پالستیه ّای تجضیِ پزیش تِ سٍش ّای 

تیَتىٌَلَطی وِ تَسط هیىشٍاسگاًیسن ّا ساختِ هی ضَد ساُ حد   

هٌاسثی دس هَسد هَاد صایذ پالستیىی فشاّن ساصد. تِ ػٌَاى هدادال    

ػذُ صیادی اص هیىشٍاسگاًیسن ّا پلی تتاّیذسٍوسدی تدَتدیدشات )        

PHB وٌٌدذ. ایدي هدادُ         ( سا تِ صَست وشتي آلی رخیشُ تَلیذ هی

ًمطی ّواًٌذ ًطاستِ دس گیاّاى ٍ چشتی دس اًسداى تدِ ػدْدذُ           

ّن تِ ػٌَاى یه هٌثغ رخیشُ اًشطی دس تاوتشی ػود     PHBداسد؛

داس ٍ   ّایی وِ دس هحیط هتغیش ًظیش تشویثات اصت  وٌذ. تاوتشی هی

ضًَذ سضدذ  غٌی اص هٌثغ وشتي اًشطی صا هاًٌذ گلَوض وطت دادُ هی

 وٌٌذ. هی PHBخَد سا هتَلف ساختِ ٍ گلَوض سا صشف ساختي 

 دسAlcaligenes eutrophus دس حمیمت تِ ٌّگاهی وِ تاوتشی 

% ٍصى    98ضَد ایي پلی استدش    همیاس ًسثتا ٍسیغ وطت دادُ هی

دّذ. ایي سٍش دس همایسِ تا سداخدت    خطه تاوتشی سا تطىی  هی

پالستیىی سخدت ٍ     PHBتاضذ. پالستیه اص هَاد ًفتی گشاًتش هی

دسجِ سیلیَس( تدَدُ ٍ تدشای         498ون دٍام تا گشهای رٍب تاال ) 

ساختي تطشی ّای ًَضاتِ ّای غیش الىلی تسیاس هٌاسة است. تدِ     

طَسی وِ تؼذا خَاّین دیذ  اًَاع پلی استشّای دیگدش تدا خدَاظ        

تَاى تا تغییش دادى تشودیدة هدحدیدط        فیضیىی تسیاس هتفاٍت سا هی

غزایی تَلیذ ًوَد. تشخی اص ایي تیَپلیوشّا خَاصی ضثیِ پشٍپیدلدي    

ّا سا تِ صَست ٍسق پالستیه ٍ ویسِ تدِ وداس     تَاى آىداضتِ ٍ هی

ّا اص طشیك صیستی لات  تجضیِ تدَدُ ٍ تدِ       تشد. ایي ًَع پالستیه 

ٍسیلِ هیىشٍاسگاًیسن دس خان یا لجي فاضالب ّا تِ دی اوسدیدذ     

ضًَذ. اص ایي تشویثات تِ ػٌَاى ًخ تخیِ ٍ یدا   وشتي ٍ آب تجضیِ هی

وٌٌذ وِ تِ تذسی  تدا    ی سّاساصی داسٍ )وپسَل( استفادُ هی  ٍسیلِ

 گشدًذ.ّیذسٍلیض آًضیوی یا ضیویایی تجضیِ هی

-اص لحاظ التصادی تتَاًذ تا سایش پالستیه PHBتشای ایٌىِ تَلیذ 

ضَد  سلاتت وٌذ  ها ًیاص داسین ّا وِ اص فشاٍسدُ ّای ًفتی تَلیذ هی

وِ آى سا تِ طَس اسصاى ٍ تا حجن صیاد تَلیذ وٌین تا تَلیذ آى تَجیِ 

 ُ تَاًذ هحمك ضدَد ایدي       ّایی وِ ایي واس هیپزیش تاضذ. یىی اص سا

دس هحصَالت گدیداّدی     PHBاست وِ طى تاوتشیایی سٌتض وٌٌذُ 

هٌاسة ولَى وٌین. الثتِ ایي آصهایص دس هشحلِ آصهایطی است اهدا   

سا تِ طدَس      A eutrophusتاوتشی  PHBتَاًستِ اًذ طى ساصًذُ 

)گیاّی وِ تِ طَس گستدشدُ    Arabidopsisهَفك آهیضی دس گیاُ 

ضَد( ودلدَى ودٌدٌدذ. طى            تشای آصهایص ّای طًتیىی استفادُ هی

طَسی طدشاحدی ضدذُ اسدت ودِ دسٍى                 PHBهٌْذسی ضذُ 

ولشٍپالست گیاُ هی تَاًذ تیاى ضَد  صیشا ودلدشٍپدالدسدت هدحد           

فتَسٌتض گیاُ هی تاضذ ٍ هادُ ّای اسگاًیه تاصُ سٌتض ضذُ اتدتدذا     

 ضَد.ایٌجا ظاّش هی

پیص تیٌی ًیاص آیٌذُ تشای ایي ًَ پلیوشّای هیدىدشٍتدی هدَجدة        

پیذایص دیذگاُ ّایی دس هَسد گیاّاى تشاطًی ها  رست پالستیىدی  

Plastic Corn) سیة صهیٌی پالستیىی ٍ ) 

((Plastic Potatoes           ُضذُ وِ حاٍی طى ودلدَى ضدذPHB 

تَاى ایي پلیوشّا سا تِ همذاس فشاٍاى تدْدیدِ    ّستٌذ  تذاى ٍسیلِ هی

وشد. ّوچٌیي دس ایي گیاّاًتَاًستِ اًذ تَلیذ ًطاستِ سا هدتدَلدف       

ساصًذ. تٌاتشایي پلیوشّای تَلیذ ضذُ اص طشیك وطاٍسصی احتواال  هی

-تش اص تَلیذ ًطاستِ سیة صهیٌی یا ًطاستِ ی رست توام ًویگشاى

ضًَذ ٍ هوىي است تاػث ضَد هَاد ضیویایی پایِ پتشٍضیوی جای 

 ّا تذٌّذ.خَد سا تِ پالستیه
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( تسکیثات زایج ذخیسُ کستني   PHAپلی ّیدزٍکسی آلکاًَت ّا )  

ٍ اًسضی ّستٌد کِ تِ طَز گستسدُ ای دز پسٍکازیَت ّا یافت هنی  

( PHBّیدزٍکسی تنَتنینسات )      -3، پلی PHAشًَد. زایج تسیي  

% ٍشى خشن  تنسخنی اش           09تَاًد حتی تا تیش اش است، کِ هی

ّنا،  ی تاالی تنَلنیند آى     زغن ّصیٌِّا زا تشکیل دّد. علی تاکتسی

تِ صَزت تجازی تسای ٍزٍد تِ تاشاز آغناش     PHBتَلید تیَلَضیکی 

تِ عٌَاى هٌنثنت تنجندیند         PHBشدُ است. دز ی  دِّ گرشتِ 

شدًی ٍ پالستی  تجصیِ پریس هَزد تَجِ هجاهت علوی ٍ تنجنازی   

تِ عٌنَاى هنَاد       PHBّایقساز گسفتِ است. عالٍُ تس ایي، گساًَل

 immobilizationکٌٌدُ تسای کسٍهاتَگسافی پسٍتییي ٍ هحافظت

 استفادُ شدُ است.  

کنَآ ٍ تشنکنینل         تا جوت شدى دٍ هَلکَل استینل   PHBسٌتص 

شَد ٍ دز هسحلِ تعد تِ ّیدزٍکسی تَتیسیل کَآ آغاش هیاستَاستیل

-عول هنی   PHBیاتد. ایي تسکیة تِ عٌَاى هًََهسکَآ کاّش هی

دّنٌند. تنینشنتنس          زا تشکیل هی  PHBکٌٌد ٍ تا پلیوسیصُ شدى،

شًَد کِ پالستی  ّای تجازی اش پلیوسُ شدى هَادًفتی سٌتص هی

 تِ تجصیِ پریسی هقاٍم ّستٌد.

 PHBویژگی های 

تا تسیازی اش     PHB( غیس هحلَل دز آب ٍ هقاٍم تِ گسها: تفاٍت 1

ّنا دز آب      پالستی  ّای شیست تجصیِ پریس ایي اسنت کنِ آى      

 هحلَل ّستٌد ٍ تِ زطَتت حساس ّستٌد.

( هقاٍم تِ هاٍزاء تٌفش: اها هقاٍهت ضعیفی دز تساتس تاش ٍ اسیند    2 

 دازًد.

( هحلَل دز کلسٍفسم ٍ سایس ّیدزٍکستي ّای تسکیة شدُ تا کلس  3 

 ّستٌد. 

( شیست ساشگاز تَدى آى: اش ایي زٍ تسای هحصنَالت پنصشنکنی         4

 تاشد.هٌاسة هی

 تاشد. دزجِ سیلیسَس هی 175ّا ( ًقطِ ذٍب آى5 

 کٌد.( فسٍ زفتي دز آب: تجصیِ تی َّاشی آى زا آساى تس هی6

 ( غیس سوی ّستٌد.7 

دز کلسٍپالست تِ جنای تن نش          PHAقساز دادى هسیس سٌتص   

 199تا حندٍد        PHAاصلی سلَل گیاّی سثة افصایش تاشدّی

شَد. گام تعدی اًتقال ایي هسیس تِ گیاُ شزاعی خنالن       ٍاحد هی

هاًٌد داًِ ّای تلقیحی یا داًِ ی سَیا خَاّد تَد. تی شن  ایني      

 دستاٍزد تِ هفَْم پالستی  هعٌای جدیدی خَاّد ت شید.
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تحت ناا  تاراا             Zenecaبه وسیله شرکت   PHB/PHVماده

Biopol ها  باکتر به وسیله موتانتAlcaligenes eutrophus 

 ساخته شده است.

 منبع

Tokiwa, Y; Calabia P; Ugwu C; Aiba, S (2009). 

"Biodegradability of Plastics". International Journal of 

Molecular Science9: 3722–3742. 
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ّا دس صٌایع   اص کاسبشدّای بیَتکٌَلَطی استفادُ اص هیکشٍاسگاًیسن

تَاى اضاسُ ًوَد کعِ بعِ کعوع          ًفت، بِ اصدیاد بشداضت ًفت هی

هیکشٍب ّای بی َّاصی ٍ اًحالل هَاد هعذًی ٍ سَلفعا  صعَس      

هی گیشد. کوبَد هٌاب  اًشطی فسیلی ٍ افضایص سٍص افضٍى هصعش      

ّا دس دًیای اهشٍص، اّویت هٌاب  ًفتی سا دٍ چٌذاى ًوَدُ است آى

ّای ٍ با تَجِ بِ دسصذ پاییي بشداضت ًفت اص هخاصى، بشسسی سٍش

اصدیاد بشداضت ًفت هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است. بشداضعت ًعفعت       

 ضَد:بطَس کلی بِ سِ دستِ تمسین هی

ابتذا پس اص حفش چاُ ّا ٍ سسیذى بِ هخاصى ًفتی، بِ طَس طبیععی  

 ِ ی ًفت هَجَد بش اساس اختال  فطاس دسٍى هخضى بِ سَی دّاًع

% کع    03تا  03یابذ. بِ کو  آى هی تَاى  خشٍجی چاُ جشیاى هی

ًفت هَجَد دس هخاصى سا استخشاج ًوَد کِ اص آى بِ عٌعَاى سٍش    

 .ضَدطبیعی )هشحلِ اٍل( یاد هی

ی بشداضت ًفت ٌّگاهی هَسد تَجِ لشاس گشفت کعِ    دٍهیي هشحلِ

دس ایالت پٌسیلَاًیای آهشیکا بِ دلی  پاییي بَدى ًفعَرپعزیعشی ٍ      

اًشطی کن هخضى کِ ًاضی اص پاییي بَدى همذاس گاص طبعیعععی آصاد      

% ک  ًفت  50تا  0بَد، هیضاى بشداضت ًفت با سٍش ّای اٍلیِ بیي 

بَدُ است. بِ ّویي دلی  سٍش ّای ثاًَیِ بکاس گشفتِ ضعذ کعِ        

 :ضاه  هَاسد صیش هی باضذ

 الف( سٍش ّای ضیویایی 

 ب( سٍش ّای تضسیك گاص

 ج( سٍش ّای حشاستی

العی   03پس اص استخشاج بِ کو  سٍش ّای هشحلِ دٍم دس حذٍد 

تَاًذ بِ صَس  استخشاج ًطذُ بالی بواًذ. دس  % ًفت هَجَد هی 03

ی سَم صعَس     ایٌجاست کِ استخشاج ًفت بِ کو  سٍش هشحلِ

 :باضذهی گیشد. هشحلِ سَم ضاه  سٍش ّای صیش هی

-ّای هایسالس ٍ دس اداهِ استفادُ اص هحلَلاستفادُ اص هحلَل

ضعَد )ایعي      ّای پلیوشی بِ عٌَاى بافش کِ بِ چاُ تضسیك هی

 هحلَل حاٍی آب، هَاد فعال سطحی، ًو  ٍ ًفت است(.

ای کِ باعث ایجاد ضکعا   استفادُ اص سٍش ّای اًفجاس ّستِ

 .ضَدّای هصٌَعی دس سٌگ هخضى هی

 استفاده از میکروارگانیسم ها 

 Enhanced Oil Recoveryفشایٌذ اصدیاد بعشداضعت ًعفعت یعا         

Process     (EOR)ضَد کِ سعی هعی بِ فشایٌذّایی اطالق هی-

ضَد با استفادُ اص اًشطی یا هَاد خاسج اص هخضى، ًفت ّایی سا کعِ    

استخشاج آى ّا با سٍش ّای هعوَلی همشٍى بِ صعشفعِ ًعیعسعت        

ّای تَاى سٍشاستخشاج ٍ هَسد بْشُ بشدای لشاس دٌّذ. اص جولِ هی 

حشاستی، سٍش ّای ضیویایی، سٍش تضسیك گاص ٍ سٍش ّای صیستی 

 .سا هثال صد

 روش ازدیاد برداشت نفت به روش میکروبی

 Microbial Enhanced Oil Recovry (MEOR) 

تکٌیکی کِ اص هیکشٍب ّا یا فشاٍسدُ ّای هیکشٍبی بشای فعشایعٌعذ    

گعَیعٌعذ کعِ       هی MEORاصدیاد بشداضت ًفت استفادُ هی گشدد 

پیطٌْاد ضذ.  6251دس سال   (Beckman(اٍلیي باس تَسط بکوي

فشآیٌذی بشای باصیافت ًفت بعا     (Zbell(صب   6293بعذا دس سال 

َّاصی ٍ اًحالل هَاد هعذًی سَلفعاتعی   ّای بیاستفادُ اص هیکشٍب

پیطٌْاد داد. اٍلیي آصهایص اصدیاد بشداضت ًفت بِ سٍش هیکشٍبعی   

دس یکی اص هیادیي ًفتی آسگاًضاًس با اسعتعفعادُ اص       6209دس سال 

َّاصی اًجام ضذ. اها با ٍجَد هَفمیت بِ دلی  دس  هیکشٍب ّای بی

دستشس بَدى هٌاب  ًفتی اسصاى لیوت ایي ضیَُ کٌاس گزاضتِ ضذ. 

بِ دلی  ًاپایذاسی لیوت ًفعت ٍ گعشایعص بعِ            6223ی دس دِّ

بیَتکٌَلَطی، سٍش اصدیاد بشداضت ًفت بِ سٍش هیکشٍبعی هعَسد     

تَجِ لشاس گشفت. دس ایي سٍش اص هیکشٍاسگاًیسن ّا یا هحعصعَ      

ّعا،  هتابَلیکی )بیَسَسفاکتاًت، بیَپلیوش، بیَهس، اسیذّا، حعالل    

 فرایند ازدیاد برداشت نفت
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ؽَد. ایي فزایٌذ ًغثت تِ فزایٌذّاا  دیا از       ٍ گاسّا( اعتفادُ هی 

تز تَدُ، هحقَالت آى ّو ی قاتلیت تخزیة سیغتی عادُ تز ٍ ارساى

-یاتٌذ. جوعیت هیکزٍتی را هی دارًذ ٍ در هحیط سیغت تجوع ًوی

تَاى تا هقذار هادُ غذایی هَجَد تٌظین ًوَد؛ تِ عثارت دی ز اگاز    

رًٍاذ ٍ در      هَاد هغذ  تِ چاُ تشریق ًؾَد هیکزٍب ّا اس تیي ًوی

 .ًتیجِ حضَر جوعیت هیکزٍتی قاتل کٌتزل اعت

ّا  هَرد اعتفادُ در ایي رٍػ تایذ دارا  خقَفیات سیاز    تاکتز 

( رؽذ عزیعی داؽتِ تاؽٌذ ٍ اس تاحاز     2( کَچک تاؽٌذ 1تاؽٌذ: 

( تازکایاثاات        3ّا تزخَردار تاؽٌذ   السم تزا  اًتقال در داخل چاُ

( قاادر     4هتاتَلیکی هٌاعة اس قثیل گاس ، اعیذ ٍ حالل تَلیذ کٌٌذ 

ٍ ؽَر  تاال تاؽذ  pHتِ تحول ؽزایط هحیطی خؾي اس قثیل دها، 

 .( تزا  رؽذ ٍ هتاتَلیغن تِ هَاد پیچیذُ ًیاس ًذاؽتِ تاؽذ5ٍ 

عِ اعتزاتض  اعتفادُ اس هیکزٍارگاًیغن ّا در اسدیاد تزداؽت ًفات  

 : عثارتٌذ اس

  (In-situ( الف( روش درون محلی

 :( تشریق هیکزٍب ّایی خاؿ ّوزاُ تا هَاد هغذ  تِ داخل هخشى1

ّا  تشریق ؽذُ در چاُ تاعث کاّؼ کؾؼ عطحی هیکزٍارگاًیغن

گزدد؛ علت آى تَلیذ هَاد فعال عطحی تیاَلاَصیاکای تاَعاط         هی

ّا تااعاث کااّاؼ       تاؽذ. ایي هیکزٍارگاًیغن هیکزٍارگاًیغن ّا هی

غلظت، ٍیغکَسیتِ ٍ پارافیي ًفت خام ٍ افشایؼ هقاذار هاتااى ٍ        

 .ؽًَذکاّؼ  د  اکغیذ کزتي هی

ّا تاعث تَلیذ هَاد فعال تیَلَصیکی عاطاحای،      ایي هیکزٍارگاًیغن

دّذ کاِ    ؽًَذ. ًتایج ًؾاى هیاعیذچزب ٍ اسدیاد تزداؽت ًفت هی

تکٌَلَص  آتزٍتی هیکزٍتی پتاًغیل اسدیاد تزداؽت ًفت در دهاّا  

 .تاال  هخاسى را دارا هی تاؽذ

ّا  تَهی هخشى ًفت تِ ٍعایلاِ   ّا  هیکزٍب( تحزیک جوعیت 2

 :تشریق هَاد هغذ  تزا  افشایؼ فعالیت هیکزٍتی

ّا  تَهی تزا  اسدیاد تازداؽات ًافات تاِ رٍػ            هیکزٍارگاًیغن

-دارا  هشایا  سیاد  ًغثت تِ هیکزٍارگاًیغن (MEOR(هیکزٍتی

تَاى تاِ    ّا  آى هیتاؽذ. اس هشیت ّا  تشریقی تِ داخل هخشى هی

ّا  تَهی تا هحیط ٍ رؽذ راحت در هاخااسى   عاسگار تَدى هیکزٍب

ّا  هفیذ ٍ ًفتی اؽارُ ًوَد. تاکتز  ّا  تَهی تِ دٍ گزٍُ تاکتز  

ؽًَذ. تاکتز  ّا  هفیذ ؽاهل تاکتز   ّا  هضز تقغین هیتاکتز 

کاٌّذُ ّیذرٍکزتي، تاکتز  فاقذ ًیتزات ٍ تاکتز  تَلیذ کاٌاٌاذُ      

هتاى هی تاؽٌذ کِ تا تَلیذ حالل ّا، اعیذّا، گاسّا، هاَاد فاعاال      

 .ؽًَذعطحی ٍ پلیوزّا تاعث افشایؼ تزداؽت ًفت هی

ّا  هضز ًیش ؽاهل کاٌّذُ عَلفات، تاکتز  آّي ٍ تاکتز  تاکتز 

تاؽٌذ. ایي تاکتز  ّا اس تزکیثات عَلفَر هاَجاَد در        عَلفَر هی

کٌٌذ ٍ تا تَلیذ هادُ عوی عاختار آب تِ عٌَاى خَرا  اعتفادُ هی

ّیذرٍصى عَلفیذ عالٍُ تز ایجاد عویت، تاعث خَردگی تجْایاشات   

 .ؽًَذاعتخزاج ًفت هی

  (Ex-situ( ب( روش برون محلی

در ایي رٍػ هحقَالت هیکزٍتی اس قثیل پلی عاکاریاذ ٍ فاعاال        

ّا  عطحی در فزهاًتَرّایی تَلیذ ؽذُ ٍ پظ اس جذاعااس   کٌٌذُ

 .ؽًَذٍ خالـ عاس  تِ هخشى اضافِ هی

ّا  کَچک ًفت هحقَر ؽاذُ  تیَعَرفاکتاًت ّا در تواط تا قطزُ

گیزد ٍ تاعث کاّؼ چؾو یاز  در خلل ٍ فزج عٌگ هخشى قزار هی

-هیشاى کؾؼ عطحی ٍ افشایؼ عذد هَییٌ ی ًفت هحقاَر های    

گازاد  درجِ عااًاتای      120ؽًَذ. ایي هادُ در تزاتز تغییزات دها تا  

هقاٍم ّغتٌذ ٍ افشایؼ دها ّیچ تاثیز  تز رٍ  عولکزد عاطاحای    

 .گذاردتیَلَصیکی آى ًوی

تیلیاَى دالر     4/4در حال حاضز تجارت جْاًی عَرفاکتاًت حذٍد 

 2002در عال اعت. تقزیثا توام عَرفاکتاًت ّایی کِ تاا عاال          

 .ؽذًذؽذ اس طزیق رٍػ ّا  ؽیویایی تَلیذ هیاعتفادُ هی

ّا  آهفی فیلیک فعال عطحی ّغاتاٌاذ    ّا هَلکَلتیَعَرفاکتاًت

ّا کؾؼ ؽًَذ. ایي هَلکَلّا تَلیذ هیکِ تِ ٍعیلِ هیکزٍارگاًیغن

ّاا  هایاکازٍتای        دٌّذ. تیؾتز عَرفاکتاًات  عطحی را کاّؼ هی  
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کوپلکغی اس تزکیثات هختلف هثل لیپَپپتتتیتذّتاق یتلت تَق           

گلیکَلیپیذ  فغفَلیپیذ  اعیذچزب ٍ کوپلکظ پزٍتییتٌتی پتلتی       

 .تاؽٌذعاکاریذق هی

ّا در ه ایغِ تا عَرفاکتتتاًتت    ّاق تیَعَرفاکتاًتاس جولِ ٍیضگی

تَاى تِ هَارد سیز اؽارُ کزد: سیغت تخزیة پذیتزق    ؽیویایی  هی

ّاق افزاطی هاًتٌتذ دهتا ٍ          pHعویت کوتز  داؽتي فؼالیت در

 ؽَرق تاال  دهاق جَػ تاالتز ٍ در دعتزط تَدى 

-ّتاق تتی    ت اضا تزاق جایگشیٌی تیَعَرفاکتاًت تِ ػلت ٍیتضگتی  

ًظیزػ در ه اتل عَرفاکتاًت ّاق ؽیویایی در یتا  افتشایتؼ        

ّا فزاٍاى تَدُ اس جولِ تزاق هحتوتَالت   اعت. هَارد اعتفادُ اس آى 

صٌؼتی هاًٌذ اهَلیغیَى کٌٌذُ در صٌؼت هَاد غذایی ٍ دارٍعاسق  

پَدر رخت ؽَیی  ػاهل کٌتز  تیَلَصیکی  تحزک هتَاد ًتفتتتی         

ٍ    عٌگیي  کٌتز  آلَدگی   ّاق ًفتی  سدٍدى آّک اس هَاد ًفتتتی 

تَاى اؽارُ کتزد. کؾتؼ      ( هی bioremediationسیغت پاالیی ) 

-DCAT-11digital surfaceعتتیتتحتتی تتتِ ٍعتتیلتتِ           

tensiometer ؽَد.اًذاسُ گیزق هی 

ؽاهل: تَلیذ گاس  تَلیذ اعیذ  تجشیتِ عتٌت         MEORهکاًیشم  

 تاؽذآّک  تَلیذ پلیوز ٍ یال  ٍ کاّؼ ٍیغکَسیتِ هَاد ًفتی هی

 : سه استراتژی استفاده از بیوسورفاکتانت

ّاق تَلیذ کٌٌذُ تیَعَرفاکتاًت ّوزاُ تا هتَاد    ( تشریق هیکزٍب 1

 غذایی تِ هخاسى ًفتی

( تحزیک هیکزٍارگاًیغن ّاق تَهی تَلیذ کٌٌذُ تیَعَرفاکتاًتت  2

اس طزیق تشریق هَادغذایی اًتخاتی تِ هٌاتغ ًفتی تزاق تتحتزیتک      

 ّاق تَهی چاُ ًفترؽذ تاکتزق

 ( تشریق فزاٍردُ ّاق هیکزٍتی اس جولِ تیَعَرفاکتاًت3

تِ دلیل ّشیٌِ کن  کارتزدّاق گغتزدُ  پتایتذارق    MEOR رٍػ

ّا  عاسگارق تا هحیط سیغت  ػذم ٍاتغتگتی ایتي     فؼالیت تاکتزق

رٍػ تِ قیوت جْاًی ًفت ٍ هوزف تغیار کن اًزصق  ًغثتت تتِ     

تاؽذ. اس لتحتا     تز هیّاق افشایؼ تزداؽت ًفت هٌاعةدیگز رٍػ

تا تَجِ تِ ًَع هیکزٍب  ًفتت ٍ     MEOR اقتوادق کارتزد رٍػ

ّاق افشایؼ تتزداؽتت ًتفتت       ؽزایط هخشى  ًغثت تِ دیگز رٍػ

 تزق دارد.ّشیٌِ پاییي

 منبع

خاکپَر  ط. ًجارًضاد هؾْذق  ع. قَام  ط. فزایٌذ اسدیاد تزداؽتت     

ًفت تِ رٍػ هیکزٍتی ٍ ػَاهل هَثز تِ آى. اٍلیي ّوایتؼ هتلتی       

 تَعؼِ تکٌَلَصق در صٌایغ ًفت  گاس  پتزٍؽیوی

Khyati V. Pathak, Hareshkumar Keharia (2014). 

Application of extracellular lipopeptide biosur-

factant produced by endophytic Bacillussubtilis 

K1 isolated from aerial roots of banyan 

(Ficusbenghalensis) in microbially enhanced oil-

recovery (MEOR). Biotech 4: 41-48. 
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اثشارّبی سٌجص    یکی اس کبرثزدّبی  ثبلقَُ ثیَتکٌَلَصی، تَسعِ

ّبی سیستی ثِ علت اختصبصی ثَدى در اصالح ضدُ است. حسگز

( (hlAbsّبی هٌَکلًَبل ثبدی ّب ٍ آًتی دریبفت هَاد، آًشین

ضًَد. حسگزّبیی کِ اس  حسگزّبی هٌبسجی هحسَة هی

کٌٌد قبثلیت ایي را دارًد کِ اس اًَاع  ّبی سیستی استفبدُ هی هَلکَل

  تز ثبضٌد.  تز ٍ حسبس هعوَل کَچک
 

  Bioelectronicبیوالکترونیک  

ًَتزکیت ٍ توَاًوبیوی حوزاحوی              DNAاخیزا ثب ظَْر تکٌَلَصیِ

ّب در اثشارّبی  ّب ثب استفبدُ اس کبهپیَتز، استفبدُ اس پزٍتئیي پزٍتئیي

الکتزًٍیک هَرد تَجِ ٍاقع ضدُ است. ایي هَضَع در دٍ حوَسُ          

ّبی سیستوی   ٍ تزاضِ  (biosensors)ضَد: ثیَسٌسَرّب ثزرسی هی

( biochips)   ّبسوت کوِ      . ثیَسٌسَرّب (حسگزّبی سیستی( سبل

گیزًد. اهب هطکالت هَجَد سز راُ حوزاحوی      هَرد استفبدُ قزار هی

رٍد کوِ    ّب را هحدٍد کزدُ اسوت. اًوتو وبر هوی          ىآ  ّب پذیزش آى 

ثیَتکٌَلَصی،  تٌَع، استحکبم ٍ حسبسیت ایي اثشارّب را افوشایوص       

 دّد
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ّب بزای سبلیبى هتوابیی  اس حسگزّبی سیستی سبختِ ضدُ اس آًشین

ضد. بیطتاز    بزای تطخیع حضَر تزکیببت آلی هختلف استفبیُ هی

ّبی آسای یب بدٍى تارازو ٍ یا          ایي حسگزّبی سیستی اس آًشین

الکتزٍی حسبط بِ یَى کِ بِ عَر غیز هستقین حضَر هاراػاَ     

کٌد )بب تغییزات رًا     سبختِ ضدُ تَسظ آًشین را اًداسُ گیزی هی

اًاد. باِ       یب یهبی تَلید ضدُ یر عی ٍاکٌص آًشیوی(، سبختِ ضدُ 

ػلت هجبٍرت آًشین ٍ الکتزٍی، ایي حسگزّبی سیستای سازیاغ ٍ        

حسبط ّستٌد. اهب بِ ػلت ّشیٌِ ببالی آًاشیان، ًاباَی بازخای            

 ای ًدارًد. ّبی ٍیضُ ٍ ػدم ثببت یهب کبربزی گستزیُ آًشین

ٍ استافابیُ اس عازاحای           rDNA  ٍMAbاستفبیُ اس تکٌَلَصی

تَاى هطکالت هزبَط باِ  ّب هی ّب ٍ سبیز پزٍتئیي کبهپیَتزی آًشین

ّابی  حسگزّبی سیستی هَجَی را بزعزف کزی. کالاًَایاٌا  صى        

تَاًد بِ عَر هَثزی باِ   ّبی هفید، هی ی آًشین ببکتزیبیی کد کٌٌدُ

ّب اجبسُ سبختِ ضدى یر هقبییز بسیبر را بدّد. استافابیُ اس       آًشین

MAb  تَاًد سبختِ ضاَی، ًاِ      ّب، کِ تقزیبب بزای ّز هَلکَ  هی

تَاًد بِ  ّب را رفغ سبسی بلکِ ّوچٌیي هی تَاًد ًیبس بِ آًشین تٌْب هی

ای استؼوب  حسگزّبی سیستی را گستزش یّد.  عَر قببل هالحظِ

ّبی ٍیاضُ،  تز یر ًبَی بزخی اس آًشین هدت  حل عَالًی ضبید ی  راُ

ّبی عزاحی ضدُ تَسظ کبهپیَتز بب ػولکزی کابتابلاتایاکای        آًشین

 هخػَظ است.  

رٍی سبخت حسگزّبی سیستی بب سازػات،      تزیي ّدف پیص هْن 

حسبسیت، سَْلت ٍ ػولکزی ببالتز است. حسگزّبی سیستی جدید  

ّبی ضیویبیی را باِ   کٌٌد کِ ٍاکٌص ّبیی استفبیُ هیاس تزاًشیستَر

کٌٌد. بب تَجِ بِ ایٌکاِ پابسا         ی  سیگٌب  الکتزیکی تزجوِ هی

ّبی ضیویبیی است، حسبسیت  الکتزیکی سٌجص یقیقی اس ٍاکٌص

ضَی کِ حسگزّب  ٍ سزػت ایي ابشارّب افشایص یبفتِ است )گوبى هی

ّب بِ ػٌَاى ػَاهل تطخیػی ٍیاضُ اساتافابیُ           MAbبتَاًٌد اس

کٌٌد(. یر هزاکش تجبری بزیتبًیب ًَع خبغی اس حسگزّبیی بب قببلیت   

 ضَی.  ( استفبیُ هیnerve gasتطخیع ًَػی گبس اػػبة )

حسگزّبی سیستی اغالح ضدُ یر پشضکی کبربزیّبی هاتاؼادیی      

یارًد. یر تطخیع پشضکی، بزخی هَای ببیستی بب  یقت ٍ سازػات    

گیزی ضًَد. اهب حسگزّبی کًٌَی گزاى، کٌُاد ٍ یارای       سیبی اًداسُ

حسبسیت کوی ّستٌد. حسگزّبی سیستی اغالح ضدُ قابیر باِ        

ببضٌد. چٌد هثب  اس هاَاریی کاِ       حل بسیبری اس ایي هطکالت هی

 ایي حسگزّب قبیر بِ تطخیع آى ّستٌد ػببرتٌد اس:

 هایعفونیهایمربوطبهبیماریژنآنتی

 سغَح َّرهًَی بزای بزرسی ػولکزی غدی اًدٍکزیي

 سغَح پزٍتئیٌی سزم حبکی اس بیوبری  

یکی اس کبربزیّبی پشضکی حسگزّبی سیستیی اغالح ضادُ،  

ّاب ساغا       یرهبىِ بیوبراى ییببتی است کِ ببیستای یر آى     

ّبی کَچکی  هٌبسبی اس اًسَلیي ٍ گلَکش حفظ ضَی. یستگبُ 

کاٌاٌاد ٍ       اس خَى بزای تؼییي هقدار گلَکش ًوًَِ بزیاری هی

تَاًد بِ عَر هٌاظان اًاجابم        بدیي عزیق اًسَلیي رسبًی هی

 ضَی.

یکی اس هَاًغ هَجَی بز سز راُ کٌتز  ٍ ًظبرت هَثز باز پازیاسش     

ی قببل استزیلیشاسیَى اسات.      سیستی، ًیبس بِ حسگزّبی گستزیُ

گیزی ساغا  هاَای       تَاى بِ هٌظَر اًداسُ حسگزّبی سیستی را هی

ّب، هَای غذایای ٍ     ّب، ٍاسغِ یٌّدُ کلیدی ٍاکٌص، ّوبًٌد ٍاکٌص

هرػَالت تَسؼِ یای. ًظبرت پیَستِ هَای هختلف  بب حسگازّابی    

سیستی هتػل بِ ی  کبهپیَتز، اهکبى کٌتز  بْتزِ پزٍسِ ٍاکٌاص  

را خَاّد یای ٍ بدیي غَرت تَلیدات افشایص خاَاّاٌاد یابفات.          

ّبی هقبٍم بِ حزارت بِ ایي حساگازّاب اهاکابى         استفبیُ اس آًشین

 استزیل یر هرل را خَاّد یای.  

یکی اس کبربزیّبی هریغی حسگزّبی سیستی اغالح ضدُ، ًظبرت 

ّبی   بز کیفیت آة ٍ َّا است. ػالٍُ بز ایي، تؼدای کوی اس سیستن 
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گیری، به قذر کبفی برای نظبرت در این حوزه قببل  حل ل        انذازه 

هستنذ. حسگرهبی زیست محیطی دیگری هم وجلود دارنلذ کله         

تواننذ برای تطخیص مواد پرخطری که کبرگران در معلر  نن     می

قرار دارنذ استفبده ضونذ و بر نلودگی هوای داخ  محیط کلبر یلب       

 منسل نظبرت کننذ.

ای نلسدیل         (، در نیلنلذه       (DODدستگبه جنگی ایبالت متحذه 

بسرگترین حبمی تحقیقبت حسگرهبی زیستی در ایلبالت ملتلحلذه       

گسترش حسلگلرهلبی زیسلتلی بلرای            DODخواهذ بود. هذف  

تطخیص عوام  جنگی ضی یبیی و زیسلتلی اسلت. از جل  له                 

هبی این حسگرهبی زیستی انذازه کوچ ، حسبسیلت بلبال،      ویصگی

دهی ببال و عذم هطذاردهی خطب است. اگلر چلنلیلن        سرعت پبسخ

ابسارهبیی گسترش یببنذ، کبربردهبی وسیع نظبمی ه بننذ ننچه کله  

هلبیلی کله بلر روی              اضبره ضذ خواهنذ داضت.  از ج  ه ک پبنی 

  IBM،IT & Tانلذ       گلااری کلرده       حسگرهبی زیستی سرمبیه

 Cambridgeدر ایبلت ملتلحلذه و       Johnson & Johnsonو

Life Sciences  .در انگ ستبن است 

هنوز برخی موانع تکنیکی بر سر راه گسترش حسگرهبی زیسلتلی      

مط ئن ببقی است.  محذودیت ع  کرد مبننذ ببزه دملبیلی کلم و         

هبی مطکالت سبخت ببیستی برطرف ضود. جهت ضنبسبیی پروتئین 

منبسب در این تکنولوشی تحقیقبت بیطتری الزم است. علالوه بلر        

این، سنسورهبی کبضته ضذه در حیوانبت یب استفلبده ضلذه بلرای        

نظبرت بر پردازش زیستی، ببیستی پیص از کبضلت یلب اسلتلفلبده          

هبی استریل لیلساسلیلون      استری  ضونذ و حسگر زیستی که بب روش

سلبل نیلنلذه،         01تخریب نطونذ مورد نیبز است. در طول پنج تب    

احت بال بسیبری از مطکالت موجود بر سر راه گسترش حسگرهلبی  

 زیستی ح  خواهذ ضذ.

 

 

 (biochips)های زیستی  ریس تراشه

احت بال جذیذترین کبربرد بیوتکنولوشی تولیلذ ابلسارهلبی زیسلت         

مولکولی الکترونی  است. چنین ابسارهبیی ضبم  ی  مولکول نللی   

کلنلذ و تلوسلط         هبدی ع ل  ملی     هستنذ که به عنوان ی  نی ه

 0791ای احبطه و تثبیت ضذه است. از اوای  سبل  هبی ویصه پروتئین

هب به عنوان یل  ملبتلریلکلی بلرای            محققبن استفبده از پروتئین

انذ، امب امکبن طراحی پروتئین بب ک    هب را بررسی کرده هبدی نی ه

علالقله       rDNAهبیی بب تکلنلوللوشی    کبمپیوترهب و تولیذ پروتئین

بسیبری از محققبن را به خود ج ب کرده است. دو ضرکت کلوچل     

کبرنفرینی در ایبالت متحذه در حبل انجبم تلحلقلیلقلبت بلر روی           

واقلع در       ( (Gentronixجنترونیکیهبی زیستی است:  ریستراضه

واقلع در    (  Ean-Tech( راکوی  در ایبلت مری لنلذ و ایلنلتل             

سبنفرانسیسکو، کبلیفورنیب. عالوه بر این  دستگبه جلنلگلی ایلبالت        

به مذت پنج سبل، سه تب چهبر  0791( از نغبز سبل  DODمتحذه ( 

هبی زیستلی نل لود.       می یون دالر صرف ح بیت از تحقیقبت تراضه

هبی بیوالکترونی  در ایبالت ملتلحلذه (      تعذاد محذودی از ک پبنی

westinghous ،General Electric   وIBM  هبیی در  ( برنبمه

این حوزه دارنذ. شاپن، فرانسه و انگ ستبن نیس در این حوزه فعبللیلت    

 دارنذ. 

تحقیقبت بیوالکترونیکی در نخستین دوره رضذ خود است. اگلرچله    
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ّبی شیستی هبتٌی بس پسٍتئیي استفافب ُ    کبهپیَتسّبیی کِ اش تساشِ

تس ّستٌد ٍ ًسبت بِ کبهپیَتسّبیی کِ  تس ٍ سسیع کٌٌد، کَچک هی

 کٌٌد قببل اعتوب تس ّستٌد.  اش تساشِ شیستی سیلیکَى استاب ُ هی

ّفب زا    ّب کبزبس  پفصشفکفی  ى      ّوچٌیي هبّیت شیستی ایي تساشِ

تَاًٌد  ّب بِ هٌظَز ازتببط بب سیستن شًدُ هی افصایش  ا ُ است.  ى 

تَاى بِ هَاز  شیفس     ز بدى کبشتِ شًَد. اش جولِ ایي کبزبس ّب هی 

 اشبزُ کس . 

کبشت هغصی بسای تشخیص  سیبی کِ هَجب ًببیفٌفبیفی ٍ      

 ًبشٌَایی شدُ است

 کبشت کبز یبک بسای ضسببى قلب هٌظن 

کشت قلبی بِ هٌظَز  ازٍزسبًی هٌظن )هبًٌد اًسَلیي بفسای   

 ّب(  یببتی

 ّبی هصٌَعی کبشت بسای کٌتسل اًدام

شفَ  کفِ     ّبی شیستی، تصَز هفی    فلصی تساشِبِ علت هبّیت غیس

الفافب ُ      ّبی الکتسٍهغٌبطیسی )ببز الکتسیکی ففَ      ًسبت بِ پبلس

شَ  ٍ توبهی ابصازّب زا  ای حبصل هی شیب ی کِ اش یک اًاجبز ّستِ

 کٌد( ایوي ببشٌد. استاب ُ هی تب هحدٍ ُ بصزگی بی

بسای سبخت  تساشِ شیستی  ز    MAbsچٌدیي پسٍتئیي، اش جولِ 

ّفب اش       سِ باد پیشٌْب  شدُ است. ازتقبی هیکفسٍالفکفتفسًٍفیفک       

سبختبزّبی  ٍ بادی بِ سِ بادی ًِ تٌْب هفٌفجفس بفِ اففصایفش           

اًجفبهفد.    شَ  بلکِ تب حد شیب ی بِ کبّش اًداشُ هی پیچیدگی ًوی

استاب ُ اش هبتسیکس پسٍتئیي سِ بفافدی هسفتفلفصم طفساحفی              

ّب  ز شاٍیِ  زست ٍ هٌحصس  ّبیی است کِ بب سبیس پسٍتئیي پسٍتئیي

ّب بِ تفکفٌفَلفَضی        بِ فس  تابهل  اشتِ ببشد. سبخت ایي پسٍتئیي 

rDNA            طساحی بب استاب ُ اش کبهپیَتس هتکی اسفت.  ز ایفي ٍ

زابطِ بسخی اش هشکالت ٍجَ   ازًد کِ ببیستی پیش اش طفساحفی     

یک تساشِ شیستی سِ بادی حل شًَد. هاب ل بیَلَضیکیِ خفبشى،     

ّب ببیستی ایجب  شَ . ّیچ کس تفبکفٌفَى      ّب ٍ هقبٍهت تساًصیستَز

هشخص ًکس ُ است کِ چگًَِ یک سبختبز شیستی سِ بادی یفک  

تببع هٌطقی یب ذخیسُ سبشی حبفظِ زا اًجبم خَاّد  ا . هشفکفل      

ّبی شیستی ٌَّش حل ًشدُ است ٍ بِ علت استاوفبل   ازتببط تساشِ

ّب، ببیستی بس زٍی پبیدازی هحیطفی   ّبی پیچیدُ  ز تساشِهَلکَل

ّبی طساحی ّب تحقیق شَ . سبخت تساشِ شیستی بدٍى پسٍتئیي  ى

 اهکبى پریس ًخَاّد بَ .   rDNAشدُ کبهپیَتسی ٍ تکٌَلَضی

 هایآیندهدراینحوزهپژوهش

تفَاًفد تفَسفافِ        ّبی شیس هفی  تبهیي بَ جِ بسای تحقیق  ز حَشُ

ّبی طساحی شدُ تَسط  پسٍتئیيّب زا سسعت بخشد:   بیَالکتسًٍیک

ّب، تساًصیستَزّبی اثفس هفیفداًفی،          ثببت  هبیی پسٍتئیي، کبهپیَتس

سبشی سٌسَزّب، فس یٌفدّفبی خفَ  هفًَفتفبض شیسفتفی،                کَچک

 ّبی سَئیچیٌگ هَلکَلی بسای اًتشبز سیگٌبل الکتسیکی هکبًیسن

 منبع

 Book of Commercial Biotechnology: An Internation-

al Analysis. Ch. 10—Bioelectronics. 253-257. 
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ٍیتزٍسیکال ّوَگلَبیي، ًَعی اس ّوَگلَبیي است کِ در باککاتاز     

ٍجَد دارد. ایاي اٍیایاي             Vitreoscillaّک  گزم هٌفی َّاس  

ّوَگلَبیٌی ّست کِ تک بِ حکل در بککتز  ّک کطف ضذُ است ٍ   

ا  اسات. ایاي        ّک  کالسیک، تک سًایایازُ   بزخالف ّوَگلَبیي

ّک  طیافای  ى     ّوَگلَبیي یک پزٍتییي هحلَل ّست کِ ٍیضگی

ضبیِ سیتَکزٍم اکسیذاس بککتزیکیی است، کِ در ابتذا ایي پزٍتییاي  

 ضٌکختٌذ.را بِ عٌَاى سیتَکزٍم اٍ هحلَل هی

هطکیعکت کزیستکیَگزافی تکییذ کزدًذ کِ سکختکر سِ بعذ   ى باِ    

 ّک  کالسیک است.طَر قکبل تَجْی ضبیِ ّوَگلَبیي

 :ایي ّوَگلَبیي در بککتز  چٌذ ًقص دارد، اس جولِ

اتصکل بِ اکسیضى در غلظت کن اکسیضى ٍ  ى را بِ اکسایاذاسّاک     

رسکًذ. ّوچٌیي در رسکًذى اکسیاضى   تٌفسی هکًٌذ سیتَکزٍم اٍ هی

بِ اکسیضًکس، بزا  رفع سویت ًیتزٍاکسیذ ٍ تبذیل  ى ًیتزات ًقص 

 دارد.

پی بزدى بِ غلظت اکسیضى هحیط ٍ اًتقاکل سایالاٌاکل  ى باِ             

 فککتَرّک  رًٍَیسی

داضتي فعکییتی ضبیِ پزاکسیذاس، در رفع اثاز ساوای ّایاذرٍصى          

 پزاکسیذ ًقص هَثز  دارد.

 کاربرد بیوتکنولوژی هموگلوبین باکتریایی

هطکیعکت بِ خَبی ًطکى دادُ است کِ تَییذ ریفکهکیسیي بِ ٍسیلاِ  

Amycolatopsis   هذیتزاًِ ا  بِ سطح بکالیی اس اکسیضى هحلَل

هخصَصک طی پزٍسِ ّک  کِ در صٌعت صَرت هی گیزد، ًیکس دارد. 

داًطوٌذاى طی ایي تحقیق صى ّوَگلَبیي تحت کٌتزل پزٍهاَتاَر   

کزدًذ، در ایي پالسویذ اس صى      puvlk2پزین ا  را ٍارد پالسویذ 

هقکٍهت بِ ککًکهکیسیي ٍ صى هقکٍهت بِ اریتزٍهکیسیي باِ عاٌاَاى      

ضَد. در هزحلِ بعذ هیشاى تَییذ  ًاتای      فککتَر اًتخکبی استفکدُ هی

بیَتیک ریفکهکیسیي در سَضی کِ صى ّوَگلَبیي دریاکفات کازدُ      

است بک ّوکى سَش کِ فکقذ صى ّوَگلَبیي است بک ّن هاقاکیساِ    

ّکیی کِ صى ّوَگلاَبایاي را      کزدًذ. ایي تحقیق ًطکى داد بککتز  

دریکفت کزدُ اًذ در هقکیسِ بک بککتز  ّکیی کِ ایاي کاِ صى را           

% ٍ در  9/31دریکفت ًکزدُ اًذ، در ضزایط یکسکى در حضَر بکربیتکل 

 % هیشاى هحصَل سیکدتز ضذُ است.5132عذم حضَر بکربیتکل 

در چٌذ سکل گذضتِ تکٌَیَص  ّوَگلَبیي ًَتازکایاه باِ طاَر          

 گستزدُ ا  در تَییذ هحصَالت بیَتکٌَیَص  استفکدُ ضذُ است. 

بازا     E. coliایي صى را در باککاتاز          9111اٍییي بکر در سکل 

 هیالس کلَى کزدًذ. هیشاى تَییذ  یفک  هیالس تک  -افشایص هحصَل  یفک

بزابز افشایص پیذا کزد. بعذ اس  ى بِ طَر گستزدُ در افاشایاص       /3/

تَییذ هحصَالت بیَتکٌَیَص ، هحزک بیَریویذیطي ٍ افشایص رضذ 

 ضَد. ٍ بقک سَیِ ّک  هٌْذسی ضذُ استفکدُ هی

 
 

  هموگلوبین باکتریایی

22 

 

 سعید کارگر



  

 جداسازی آنتی بیوتیک های جدید
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 جذاساسی ي غزبال گزی تًلیذ کىىذٌ َای آوتی بیًتیک( aضکل 

جذاساسی با استفادٌ اس محیط َای اوتخابی استزپتًمایسش ي ضىاساایای   

تًلیذکىىذٌ َای آوتی بیًتک بٍ يسیلٍ غزبال گزی باا اساتافاادٌ اس           

ارگاویسم ضاخص. عکس: اکثز، کلىی َاگًوٍ َای اساتازپاتاًماایساش           

َستىذ کٍ بزخی اس آن َا َماوطًر کٍ بٍ صًرت َالٍ عاذ  رضاذ در       

ارگاتیسم ضاخص وطان دادٌ ضذٌ ، گًوٍ َای تًلیذ کاىاىاذٌ آواتای          

 بیًتیک َستىذ.

 ريش آسمایص طیف فعالیت آوتی بیًتیکی یک ارگاویسم.( bضکل 

ارگاویسم تًلیذ کىىذٌ در یک سً  عزض پلیت بٍ صًرت خطی کطات  

دادٌ ضذٌ ي گزماگذاری می ضًد. پس اس ایىکٍ رضذ خًبی دیاذٌ ضاذ،      

َای آسمایص بٍ صًرت کطت خطی عمًدی وسبات  پىج گًوٍ اس باکتزی

بٍ ارگاویسم تًلیذ کىىذٌ، کطت دادٌ می ضاًواذ ي پالایات ديباارٌ               

گزماگذاری می ضًد. عذ  رضذ چىذ گًوٍ وشدیک بٍ ارگاویسم تاًلایاذ       

کىىذٌ وطان دادٌ می دَذ کٍ ایه ارگاویسم فعالیت آوتی بیًتیاکای در     

مقابل ایه باکتزی داضتٍ است. عکس : ارگاویسم َای آسماًن کاٍ باٍ          

 ضکل عمًدی کطت دادٌ ضذٌ اوذ )اسچپ بٍ راست( ضامل:

Escherichia coli, Bacillus subtilis, S.auerus, 

Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium smegmatis. 

(a) 

(b) 
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 قدیمی ترین باکتری روی زمین 

گشردد  ایشه      مش  میلیًن سبل پیش  بشر     052قذمت ایه ببکتری بٍ

متر زیر  575َبی ومک  کٍ ببکتری ببستبو  از کریستبل َبی سىگ

 سطح بیبببن مکسیک دفه شذٌ بًد، ديببرٌ احیب شذ 

 

 سخت ترین باکتری

تًاوشذ  برابر رادیًاکتیًتر از اوسبن م  0222ایه ببکتری در شرایط  

آسیش  دیشذٌ را         DNAتًاوذ سریع مًلکًلزوذگ  کىذ چًن م 

تعمیر کىذ  ایه ببکتری در قًط  کىسري گًشت  کٍ بٍ يسیلٍ اشعٍ  

 استریلیسٌ شذٌ، مشبَذٌ شذٌ است 

 

 کوچکترین باکتری

Nanobes   ٌای است کٍ در سطح زمشیشه     کًچکتریه مًجًد زوذ

تر از کش  دریشب وشسدیشک         َب پىج کیلًمتر پبییهپیذا شذٌ است  آن 

وشبوشًمشتشر      052تب  02شًوذ  طًل ایه سلًل بیه  استرالیب یبفت م 

ببکتری بشٍ   52222222تب  0522222است  ایه یعى  ایىکٍ تعذاد  

 ببشذ اوذازٌ یک خط یک میل  لیتری م 

 

ببشىذ کٍ برای متببًلیسم َشًازی  َبلًفیل َب جس گريٌ آرک  َب م 

َب خًد بٍ غلظت ببالی ومک ویبز داروذ  بسیبری از پريتئیه َبی آن 

ی دَشىشذ  دیشًارٌ      در غلظت کم ومک کبرای  خًد را از دست مش    

ببشذ مخصشًاشب غششبی      َب متفبيت م َب بب سبیر ببکتریسلًل  آن

ريد  ایشه     َب کٍ در غلظت ببالی ومک از دست م لیپًپريتییى  آن

درجشٍ   20ببکتری بٍ روگ َبی قرمس یب بىف ، متحرک ي در دمبی 

کىىذ  اگرچٍ ایه ببکتری کلريفیل وذارد، امشب از طشریش            رشذ م 

 کىذ تًلیذ م  ATPروگیسٌ ببکتریًريديپسیه 

ببشىذ کٍ عاليٌ بر دمشبَشبی     ترمًپالسمب گريَ  آرک  ببکترَب م  

کىىشذ  ایشه گشريٌ مششببشٍ             اسیذی بٍ خًب  رشذ م  pHببال در 

Mycoplasma   فبقذ دیًارٌ سلًل  َستىذThermoplasma   در

 کىىذ بٍ خًب  رشذ م  pH=2درجٍ ي   72تب  02دمبی 

 
 

 ترین های باکتریایی 
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 0/2ّای کَچکی باا طا ار دادٍ            ّا از سلَلاًدازُ پرٍکاریَت

هیکرٍهتر هتغییر است. اکارار     000ّایی با ط ر هیکرٍهتر تا سلَل

ای شکلی کِ  ر آزهایشگاُ کشت  ا ُ شادُ      ّای هیلِپرٍکاریَت

هیکرٍهتار  10هیکرٍهتر ٍ طَل کوتر از  4تا  0/0اًد،  ارای عرض 

ای دادٍ     اًدازُ  Epulopiscium fishelsoni ّستٌد. باکتری

ی بسرگا   هیکرٍهتر  ارًد. ایي باکتری ًِ تٌْا بِ  لیل اًدازُ  000

بلکِ بِ ایي علت کِ تقسین غیر هعوَلی  اشتِ ٍ چٌدیي ًسخِ از   

شًَم خَ  را  ار ، طابل تَجِ است. طی تَلید هرل ایي بااکاتاری،     

شًَد. زا ُ ّای هتعد ی تَلید شدُ ٍ سپس از سلَل ها ر آزا  هی

چٌدیي ّسار ًسخِ شًَهی  ار  کاِ    Epulopisciumسلَل ها ر 

باشد. بسرگتریي هی E.coliی شًَم ّا تقریبا ّن اًدازُّر یک از آى

پاارٍکاااریااَت شااٌاااخااتااِ شاادُ کااوااَلاایااتااَتاارٍ                  

 000باشد کِ طا اری دادٍ           هی  Thiomargaritaگَگر ی

 هیکرٍهتر  ار .
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The news that South Korean scientists are planning to 

clone a mammoth, using the DNA of a particularly 

well-preserved specimen in the Siberian permafrost, 

has reignited the debate over the ethics of cloning. 

But whether or not it's right, could it happen? And 

what other animals could, or couldn't, we clone? 

 

It may be possible to clone a mammoth. It would be 

an enormous technical challenge, because the freezing 

process which preserves the dead animals also tears 

up the cells. Normal cloning techniques - such as that 

which produced Dolly the Sheep - involve taking the 

whole cell from the animal being cloned, and allow-

ing it to divide in a petri dish with an egg cell which 

has had the DNA removed. When the cell is torn apart 

by the ice crystals which form during freezing, that 

can't work. 

However, scientists have successfully cloned a mouse 

which had been frozen for 16 years by using a differ-

ent technique: taking the DNA-containing nucleus out 

of the cell to be cloned, and injecting that directly into 

a denucleated egg cell. That suggests that, in princi-

ple, the same could be done for a mammoth. Howev-

er, there are huge obstacles: for a start, the DNA will 

have degraded over the millennia since the mammoth 

was frozen, and while the scientists could freeze as 

many mice as they liked and use thousands of cells 

for their purposes, there is an extremely limited num-

ber of mammoths available to work with. 

It may be possible to use the undamaged parts of 

DNA that can be found and insert them into the ge-

nome of a modern elephant, which shares 99.4 per 

cent of its DNA with the mammoth. 

 

The South Korean scientists are planning to clone a 

mammoth  

 
 

Neanderthal 

All of the ethical questions about cloning a mammoth 

are exponentially increased when we deal with the rec-

reation of another human species, together with a whole 

new set. Will Neanderthals have human rights? If they 

do, would Homo habilis, or Australopithecus, or our 

common ancestor with chimpanzees? If so, why don't 

chimpanzees themselves? 

But while the technical challenges of cloning Neander-

thals are roughly the same as those of cloning mam-

moth - frozen cells, degraded DNA - in the case of Ne-

anderthals, the ethical problems become practical prob-

lems as well. The cloning process - even for modern 

animals, such as Dolly -usually involves lots of failures,        
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 ,sometimes failures which make it all the way to birth. 

Dolly herself was one of 29 embryos, and the only one 

to survive, as Alex Knapp writes in a piece on the sub-

ject in Forbes. People may just about accept that when 

it is an elephant giving birth to unviable mammoth 

babies, but the idea of dozens of women giving birth 

to dead, dying or disabled Neanderthal babies in the 

name of science simply will not happen. 

 

Pyrenean ibex 

The only extinct animal that has been successfully 

cloned - but that really is using the term "success" very 

loosely indeed. The Pyrenean ibex went extinct in 

2000. In 2009, a clone made from DNA recovered 

from Celia, the last surviving specimen, was born 

alive. But the clone had profound defects in its lungs, 

and died less than 10 minutes later. None the less, giv-

en the money and resources, it is plausible that future 

efforts would be successful. 

 

 

Tyrannosaurus rex 

Never going to happen, and nor is any other dinosaur. 

The problem of DNA degradation discussed when we 

were talking about mammoth is bad enough when 

you're dealing with a timescale of thousands or tens of 

thousands of years. DNA has a "half-life" of about 500 

years, according to research carried out at universities 

in Copenhagen and Perth, meaning that only half of 

any sample is usable after that time. You can still theo-

retically piece together a genome from the parts of 

several cells for quite a long time - but the researchers 

reckon 6.8 million is the absolute limit, by which time 

essentially every single bond along the strands of DNA 

will be broken. The practical limit will probably be 

hundreds of thousands of years, not millions. T-rex 

and the rest of the most recent dinosaurs (apart from 

the ones that later became birds) were wiped out by an 

asteroid or comet hitting the Earth on what is now the 

Yucatan peninsula in Mexico, 64 million years ago. 

There will simply not be any usable genetic material. 

Jurassic Park, sadly, will remain fiction. 
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 چسب زیستی

 
 

چسبتچست ّبیزیستیپلیورّبیطجیعیّستٌذکِثِعٌَاى

اسب عولهی کٌٌذ.طجقثرخیازتعبریفچستزیستیچسجی

سببخبتبِ کِثِطَرهصٌَعیازهًََهرّبیزیستیّوبًٌذضکر

ثبب ب  یبب ضذُثبضذٍیبهبدُهصٌَعیکِثرایچسجیذىثبِ

پبذیبذُ زیستیطراحیضذُاس .چستزیستیثِعٌَاىیبب

ّبیزیستیٍسطَح،ّبیخبظارگبًیسنراثط،ثِاستثٌبیٍیصگی

ّبیهعوَلیاس .چسجٌذگیزیستیثِهعٌیثسیبرهطبثِچست

ّبیزیستیثرایاتصبلدٍسطحثِیکذیگراس استفبدُازچست

دارد. کِدردارٍرسبًی،دًذاًپسضکیٍپسضکیکبرثردّبیهتعبذد

در رى کببرثبرد سبجبت عالقِگستردُهحققبىثِایيحَزُثِ

گسترشاثسارّبیزیستی،درهبًیٍهحصَالتتکٌَلَشیکیجذیبذ

هبًٌذثیَسٌسَرّباس .چٌذًوًَِازکبثردّبیچستزیستیدر

 (ًطبىدادُضذُاس .1ضکل)

 
 (1ضکل)

(a ْرضذج:)ثسبتبر رٍی ثبر سبلبَل دارسلَل:چسجٌذگی

bِهیکرٍپیالرسیلیکَى) چسبت(:ًوًَ ّببیایازکبرثردپسضکی

از پب  زیستی:چست یجریيثرایچسجبًذىیبحفرُجراحی

cٍعولجراحیالپبراسکَپی) دًبذاى عبب  (:ضکستگیهیٌبٍ

( عبب  چسبتا از (:dاتصبلدٍثبرُتکِّبیدًذاىثباستبفببدُ

ثبرeای)چسجٌذگییبصذفثررٍیالمضیطِ (:رسَةچرثی

 رٍیدیَارُرگخًَیدررترٍاسکرٍز.

ضبذُچست تطبکبیبل ّبیزیستیهوکياس ازهَادهختلفی

ٍیبصگبیّبٍکرثَّیذراتثبضٌذ،اهبداضتيپرٍتئیي از ّببیّبب

ٍضَد.پرٍتئیيثرجستِرًْبهحسَةهی شالتبیبي ّبییّوبًٌبذ

ّببّبتَسطاًسبىدرچستّبییهبًٌذًطبستِسبلکرثَّیذارت

ّبیهصٌَعیضذًذ،اهبثِعل عولکردضعیفثبًوًَِاستفبدُهی

ّبیثسیبرهَثردرطجیع اًذ.درحبلحبضرچستجبیگسیيضذُ

ثبِتح ثررسیّستٌذاهبٌَّزاستفبدُتجبریگستردُازرى ّب

تبَسبطعولًیبهذُاس .ثِعٌَاىهثبلچست ّبیترضحضبذُ

پَستبىدردس ثررسیاس .تٌبىدریبییٍسخ ّب،ًرمهیکرٍة

زیسب ّبیزیستیثِعل سبزگبریطبىثبهحبیبطتجبرتچست

ّبدرضرایطهرطَةٍدرزیررةثرخیازرى.ثبضذهَردتَجِهی

تَاًٌذثِسطَحغیرقطجبیکٌٌذ،درحبلیکِسبیریيهیعولهی

ّبیاخبیبرثبسطحاًرشیپبییيهبًٌذپالستیبثچسجٌذ.درسبل

ّبیصٌعتیهصٌَعیثبِثرخیازهطکالتزیس هحیطیچست

اًبتبطببرچبلصکطیذُضذُاس .اجساءپرخطرایيچسبت ّبب،

اصبالح ترکیجبترلی رارٍهطکالتهَجَدثرسرراُثبزیب  یبب

ایبيچست ّبیهطتقضذُازهَادخبماٍلیِپترٍضیویازجولِ

اسب  هسبئلٍهطکالتّستٌذ.ا سایصقیو ًف ًیسهوبکبي

راعالقِتجبریثرایجبیگسیٌیازیستیاچست هصبٌبَعبی ّببی

 ا سایصدّذ.

تَاًذهضرّنثبضذکِازرىثِعٌبَاىچسجٌذگیزیستیهَادهی

ّبتجوعیضَد.ثیَ یلن(یبدهیbiofoulingگر تگیثیَلَشیکی)
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ّا ّستٌذ کِ تز رٍی یک تستز جااهاذ لاکا           اس هیکزٍارگاًیسن

ّا تز رٍی ساواَ       گیزًذ. در اًساى ٍ حیَاًات، تشکی  تیَفیلن  هی

لَد.  ّا( ٍ غیز سًذُ )استٌت( عاه  تیواری لٌاختِ هی    سًذُ )سلَل 

ّایی ّوچاَى اًاذٍکااردیات،        ّای تاکتزیایی عاه  تیواری تیَفیلن

تایاَتایاک        ّای هقاٍم تاِ نًاتای      سیستیک فیثزٍس ٍ سایز عفًَت

ِ 2تالٌذ. لک  )   هی گایازی    ای اس کارتزدّای اٍرٍلَصی، لک  ( ًوًَ

دّذ. پالک دًذاى ًیش یاک      هیتیَفیلن تز رٍی یک استٌت را ًشاى 

سَیِ تاکتازیاایای     055تیَفیلن است ٍ هوکي است حاٍی تیش اس 

 تالذ.

  
 (2لک  )                                    

 هایزیستیدرطبیعتهاییازچسبمثال

ّای سیستی را در ساخات ٍ سااس،        ّا هوکي است چسة ارگاًیسن

ّایی اس هاَارد       اًسذاد ٍ ّوچٌیي لکار ٍ دفاع تزلح ًوایٌذ. هثال 

 ّا عثارتٌذ اس استفادُ نى

 ّا(ّا، کشتی چسة ّا، جلثک ّا، قارچ کلًَیشاسیَى سوَ  )تاکتزی

ّا را قاادر   دٌّذ کِ نى ّا را افشایش هی ّا ًَع خاصی اس رلتِ صذف

ّای ایجاد لذُ تَسط هَاد حاوا  لاذُ       تز تِ الیِ ساسد هحکن هی

 تَسط نب تچسثٌذ.

ّای سیاز نب سًاذگای         ّای پزتار کِ در تپِ ای کزم ساختواى لَلِ

 کٌٌذ. هی

اتصال تخن حشزات، الرٍ ٍ لفیزُ تِ سوَ  )پاَلاش گایااّای،         

 ّا(.  سٌگ

 ّای تغذیِ کٌٌذُ اس خَى تِ هیشتاى اتصال کٌِ

 ّا  ساسی تَسط تزخی اس حشزات ٍ هاّی الًِ

 دفاع خیار دریایی ٍ قَرتاغِ ًَتادِى

 ّا )هاّی نتٌَس( ساسی تزخی اس حشزات ٍ هاّی الًِ

 صیذ لکار در تار عٌکثَت ٍ کزم هخولی

 (mucoadhesionمخاطچسبی)

تیشتز سوَ  هخاطی ّواًٌذ داخ  گلَ یا تیٌی تَسط یاک الیاِ       

هَکَس پَلیذُ لذُ است. چسثٌذگی یک جسن تاِ ایاي الیاِ           

لَد. هخاط چسثای هاواواَال         چسثی ًاهیذُ هی  هَکَسی، هخاط

تاَاًاٌاذ در      هزّایی حاٍی پیًَذ ّیذرٍصًی ّستٌذ کاِ های       پلی

فزهَالسیَى هزطَب یا در پَدرّای خشک تزای اّاذاف دارٍیای       

استفادُ لًَذ. هکاًیسن هخاط چسثی ٌَّس کاهال هشخا  ًشاذُ      

است، اها تِ طَر کلی ایي ًظزیِ پذیزفتِ لذُ است کِ اتتذا تایستی 

هیاى عَاه  هخاط چسثی ٍ هخاط تواس ًشدیاک تازقازار لاَد،         

پاذیازد ٍ تاا           سپس تقات  پلیوز هخاط چسثی ٍ هَسیي صَرت 

یاتذ. در هَرد   ّا پایاى  تشکی  پیًَذّای لیویایی تیي هاکزٍهَلکَل

پَدر پلیوزی خشک، چسثٌذگی اتتذایی تِ احتوال سیاد تا حزکات  

لَد، کِ هٌجز تِ کن نتای     نب اس هَکَس تِ فزهَالسیَى اًجام هی

لَد. لک  گیزی هتواقة پیًَذّاای    تذى ٍ تقَیت الیِ هخاطی هی

ٍاًذرٍالس، ّیذرٍصًی ٍ الکتزٍاستاتیک هیاى هَسیي ٍ پلیوازّاای   

 گزدد. ّیذراتِ، چسثٌذگی طَالًی هذت را هَجة هی

 

 

 

 
 

03 



  

 کاربردهای تجاری

ّبی چست سیستی ثَد کِ هَرد استفابدُ   الک ًبخي اس اٍلیي ًوًَِ

 ّبی سیستی ّبی دیگزی اس کبرثزد تجبری چست قزار گزفت. هثبل

ّبی کطت ثبفت، پزٍتئیيِ چسجٌبک  در آسهبیطگبُ سلَلی، آسهبیص

ّاب ثاِ سا اَ          تَاًد ثِ اتصبل سالاَل     ای هی ّبی دٍکفِ صدف

 پالستیکی کوک کٌد. 

تَلید  هز پزٍتئیٌی هٌْدسی ضدُ است کِ ثِ اٍلیي پلی پرونکتین

هز ثِ عٌَاى پَضص چسجای در کطات       تجبری رسید. اس ایي پلی 

ضَد. ایي پلیوز دٍ ثلَک پپتیدی هتوبیش   سلَلی عزٍق استفبدُ هی

دارد: یک ثلَک خَاظ هستحکن اثزیطن را دارد؛ دیگزی خاَاظ     

 Fاتصبل سلَلی پزٍتئیي فیجزًٍکتیي اًسبًی را دارد. پزًٍاکاتایاي     

اساتایازى دارد.       چسجٌدگی عبلی ثِ س َ  پالستیکی ّوبًٌد پلی

ّبی پستبًداراى را ثِ ثستزّبی هصاٌاَعای     تَاًد سلَل ثٌبثزایي هی

 ثچسجبًد.

 Frogکبرثزدّبی سیست پشضکی چسات قاَرثابناِ ًاَتابد ى               

Notaden    ثابضاد. ایاي       ( در ارتَپدی ٍ ثِ عٌَاى ّوَستبت های

ّبی سیزسهیٌی اساتازالایابیای اس         چست تَسط دٍ گًَِ اس قَرثبنِ

کٌٌد تازضا       کِ یک هتز سیز سهیي سًدگی هی  Notadenجٌس 

ِ  هی ّب تٌْب در ضزایط ثبراى سیل آسب ثاِ سا ا        ضَد. ایي قَرثبن

ّب آسیت پذیز ّستٌد ٍ اس ساَی       آیٌد. در ایي سهبى آى  سهیي هی

گیزًد. ثزای هحبفظت اس خاَدضابى         حطزات هَرد ّجَم قزار هی

سى را ثاِ ّان         کٌٌد کِ فک حطزات ًایاص   چسجی را تزض  هی

خَرد.  ّب را هی ّب را گیز اًداختِ ٍ ثعدا قَرثبنِ آى چسجبًد ٍ آى هی

 ضَد. اس ایي چست در تزهین اتصبالت ساًَ استفبدُ هی

 mucoadhesion سیستم دارورسانی مخاط چسب         

drug delivery .)  ّابی سیساتای       سیستن دارٍرسبًی اس چست

ی ی هَسیي پَضبًاٌادُ   ثزای چسجیدى ثِ س َ  هَکَسی یب الیِ

کٌد. ثسیبری اس ًَاحای هاَرد ّادف در            ایي س َ  استفبدُ هی

هزّبی سیست چسات     دارٍرسبًی، پَضطی اس هَکَس دارًد ٍ پلی

کِ ثِ ایي پَضص هَکَسی اتصبل ضدُ هعواَال هاطابس چسات         

ّب ثز رٍی س َ  ثساتاگای ثاِ          ضًَد. سهبى اقبهت آى  ًبهیدُ هی

ّب در آة دارد. در راث ِ ثاب      حاللیت یب عدم حاللیت چست سیست

ّبی سیستی هحلَل در آة، سهبى ارتجبس ثستِ ثِ چسات ٍ     چست

جزیبى هبیع سیستی در هحل پذیزش دارٍ هعوَال تٌْب چٌد سبعت 

هزّبی ًبهحلَل در آة، در هحل تب سهبًی حدٍد  است. ثزعکس پلی 

سبعت کِ هَسیي یب ثبفت خَد را جبیگشیي کاٌاد ثابقای          27-4

هبًد. ارتجبس هیبى چست ٍ نطبی هَکَسی یب پَضاص آى دٍ        هی

( 7( ارتجبس اٍلیِ هیبى چست سیستی ٍ س      1هزحلِ ای است:  

تطکیل پیًَد هیبى دٍ س  . هَفقیت اتصبل اٍلایاِ ثاِ هایاشاى           

ضجبّت خصَصیبت فیشیکی ضیویبیی هیبى چست ٍ س   ثستگی 

گیازی تافابٍت       دارد. اخیزا هحققبى چسجٌدگی سیستی را ثب اًداسُ 

هز ٍ هَسیي هعدُ ثزرسی کزدًاد.   ٍیسکَهتزی در هطلَطی اس پلی

ای، هطبس چستِ قبثل قیبسی را    پزٍتئیي چسجٌبک  صدف  دٍ کفِ

ثططد؛ ّیدرٍصل هصٌَعی هَرد استفبدُ ثازای   ثِ پلی کزثَفیل هی

دستیبثی ثِ دارٍرسبًی هَثز در دٍس پبیایاي دارٍ اسات. اتصابل            

طَالًی هدت دارٍ ثِ س َ  هَکَسی، ّوبًٌد داخل چطن یب ثیٌی 

فابکاتاَرّابی دخایال در              گزدد.  هٌجز ثِ ثْجَد جذة دارٍ هی

( خصَصیبت فیشیکی ٍ ضیاوایابیای      1دارٍرسبًی چست هطبس:     

( پابراهاتازّابی      7تلیَم( ٍ دارٍ     اپی-چست سیستی س   هَسیي

 فیشیَلَصیکی ثبفت ّدف هی ثبضٌد.

 Bioadhesive drugسیستم دارورسانی زیست چس    

delivery)   ثب هطلَس کزدى  کتیازا  1442ایي تکٌیک در سبل ،

ثب پَدر چست دًداى تَسط هحققبى هعزفی گزدید. ّدف رسبًادى   

اٍراثِیس ثِ ثبسار سیلیي ثِ هطبس دّبى ثَد. ثعدّب ثب ًبم تجبری  پٌی
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ایي هحصَل خویری ثِ سطحطم هطر طَة دّطبى            عرضِ گردیذ.  

کطٌطذ.   چسجذ ٍ غشبی هحبفظی را ثر رٍی زخن دّبى ایجبد هطی  هی

خویر اٍراثیس حبٍی پلیورّبیی ّوچَى شالتطیطيپ پطنطوطیطي ٍ           

 کرثَکسی هویل سلَلَز است.

هر خشک  جیعی است کطِ از سطب طِ ٍ           ًَعی پلی  صمغ اقاقیا: 

آیذ. در دارٍسبزی از     ّبی درخت ا ب یبی سٌگبل ثِ دست هی شبخِ

 شَد. آى ثِ عٌَاى  َام دٌّذُ اسوفبدُ هی

ًَعی پیلور  جیعی در دیَارُ سلَلی جطلطجطک       آلجینیک اسید: 

ّبی آلصیٌبت ّوبًٌذ سطذیطن    ای هَجَد است ٍ در تَلیذ ًوک  َُْ

 آلصیٌبت کبرثرد دارد.

آکریلیک اسیذی ّسوٌذ کطِ ثطِ  طَر         هرّبی پلی پلی کربومرها:

گسوردُ در صٌبیع دارٍیی ٍ آرایشی ثِ عٌَاى عبهل سفت کطٌطٌطذُ    

ّطب     شَد. کرثَهرّب هسیت  بثل تَجْی دارًذ زیطرا آى       اسوفبدُ هی

ّطب   چسجٌذ. آى ثذٍى ایجبد سَزش ثِ سخوی ثِ غشبی هَکَسی هی

 سویت کوی داشوِ ٍ ثب ثسیبری از دارٍّب سبزگبر ّسوٌذ.

ایي پلیطوطر در      (: HPMCهیدروکسی پروپیل متیل سلولس ) 

 ّبی خَراکی هَجَد است. شل

پلیوری ثب ٍزى هَلنَلی ثبال است کِ از تنرار  هیالورونات سدیم: 

-D-اسطوطیطل      -Nٍاحذّبی دی سبکبریذِ اسیذ گلَکَرًٍیطک ٍ      

هر در حیي عول جطراحطی      گلَکسآهیي سبخوِ شذُ است. ایي پلی 

شَد. ّوچٌیي در     داخل چشن ثرای هحبفظت از  رًیِ اسوفبدُ هی

درهبى خشنی چشن ثِ عٌَاى یک جبیگسیطي اشطک آٍر عطوطل           

 کٌذ. هی

های زیستی که در    های تولیدِ صنعتی چسب برخی از روش

 دست تحقیق 

ّطبی زیسطوطی کطبشطت          ّبی تَلیذ صٌعوی چسطت   ینی از رٍش

 کٌٌذ. ّبی  جیعی ثَدُ کِ هَاد چسجی را ترشم هی ارگبًیسن

ّبی تراریخوِ یب هخورّبیی کطِ   ّب تنثیر ثبکوریینی دیگر از رٍش

 کٌٌذ. ّبی پرٍتئیي هخبط چست را ثیبى هی شى

 L-Dopaّبی  ٍ سپس سٌوس شیویبیی هسوقینپ هبًٌذ اتصبل گرٍُ

 ثبشذ.در پلیورّبی هصٌَعی هی
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(4تاردیگراد )صفحه   

(7موزاییسم )صفحه   

(23جداسازی آنتی بیوتیک های جدید )صفحه   (9باکتری های یخ ساز در سطح گیاه )صفحه  
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 (64گفت و گو با دکتر مراحم آشنگرف )صفحه 

(29چسب زیستی )صفحه    

Plant tissue carrying the luc gene for firefly luciferase emits blue light when provided with the substrate 

luciferin. In (A) a leaf disk is viewed by a photocell detector. In (B) the luc gene in a seeding is expressed 

under control of an inducible promoter. 
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 (56دانشکده علوم )صفحه -اساتید گروه بیوتکنولوژی و علوم زیستی 

Conjucation 

توان کند. با این دستگاه هیفرهانتور دستگاهی است که شرایط بهینه برای رشد هیکرو ارگانیسن ها را فراهن هی

 ، فوم و... را کنترل کرد.pHپاراهترهای هحیطی هانند دها، 

 طریقه آب خوردن زرافه ها
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یک بچه خوک )سمت چپ( که در زیر نور آبی مشاهده می 

شود و برای بیان پروتیین فلورسانس سبز، مهندسی ژنتیک 

روی آن انجام شده است. بچه خوک های کنترل در مرکز و 

 سمت راست نشان داده شده اند.

 

Switchgrass یک ذخیره غذایی امید بخش جهت تولید ،

اتانول زیستی. از سلولز این گیاه سریع الرشد می توان گلوکز 

 تواند به اتانول یا بوتانول تخمیر شود.به عمل آورد که  می

Magnetospirillum magnetotacticum سازد تا در میدان ی آهنربایی به نام مگنتوزوم دارد که آن را قادر میاین باکتری اندوخته

مغناطیسی جهت گیری کند. مگنتوزوم ها با غشای نازکی از جنس فسفولیپید، پروتیین و گلیکوپروتیین احاطه شده است. پروتیین های موجود 

 کنند.یون آهن سه بار مثبت را به صورت آهن اکسید ذخیره می

 (Aqueماهی سالمون سریع الرشد. سالمون 

Advantage.TM  با تکنولوژی )Aqua Bounty 

مهندسی ژنتیک شده است. ماهی ترانس ژنیک و ماهی کنترل 

و  5/4ماهه هستند اما وزن آن ها به ترتیب برابر  81هر دو 

 کیلوگرم است. 8/1

 Botrycoccusکلنی جلبک سبز تولید کننده ی نفت خام 

Braunni  به قطرات روغنی مترشحه که به صورت حباب هایی از.

 حاشیه های سلول ظاهر شده اند توجه کنید.



  

رادیوایسوتوپ درماوی موثر علیه تومورهای   Listeriaباکتری 

 سرطاوی متاستاز شده در سرطان پاوکراس

ّای رادیَایسٍتَج کِ تِ طَر هعمعوعَر در      در  آزهایطی از تاکتری

ضَد، ترای اًتقار هستقین تِ سلَر ّای درهاى سرطاى استفادُ هی

دّعذ تعمعذاد      سرطاًی در هَش استفادُ ضذُ است. ًتایج ًطاى هی 

کلَدیا گراٍیکاهح ٍ  .یاتذتَهَرّای ثاًَیِ ٌّگام هتاستاز کاّص هی

ّعا  ّوکاراًص ًتایج ایي آزهایص را طی هقالِ هٌتطر کعردًعذ. آى       

هَفق ضذًذ تذٍى آسیة رساًذى تِ تافت ّای سالن، خعیعطعرفعت       

 .سرطاى خاًکراس را هذیریت کٌٌذ

 افراد دارای سرطان پاوکراس دارای ورخ بقای کم

سرطاى خاًکراس یکی از کطٌذُ تریي سرطاى ّاست کِ کوعتعر از      

 .هاًٌذچْار درصذ افراد تیص از خٌج سار، تمذ از تطخیص زًذُ هی

 00244در آهریکا سازهاى هلی سرطاى اعالم کرد کِ در تیعص از      

ّعا  ًعفعر از آى         00044ًفر سرطاى خاًکراس گسارش ضذُ، حذٍد 

گیعرد  تطخیص سرطاى خاًکراس تِ راحتی صَرت ًوی .خَاٌّذ هرد

کطذ کِ عالین آى ترٍز کٌذ. تٌاترایي زهعاًعی      چَى زهاى طَلی هی

ضَد کِ سرطاى تِ سعایعر   ایي سرطاى در تیواراى تطخیص دادُ هی

 .ًقاط تذى گسترش خیذا کردُ است

دّذ تطخیص سرطاى اٍلیِ خاًکراس اگرچِ هطالمات اخیر ًطاى هی

اگر سرطاى خاًکراس قثل از  .از طریق آًالیس هتاتَلیکی هوکي است

گسترش در تذى )هتاستاز( تطخیص دادُ ضَد تِ ٍسعیلعِ ععوعل         

جراحی قاتل درهاى است اها تمذ از هتاستاز، ضاًس هَفقیت درهعاى  

 .خاییي است

تیواراى تا سرطاى خاًکراس هتاستاز ضذُ دارای عالیوی از قعثعیعل      

 .یرقاى، درد، کاّص ٍزى، کَفتگی ٍ خستگی هسهي ّستٌذ

تواوایی باکتری در آلوده کردن سلول های سرطاوی و عدد     

 آلودگی سلول های سالم

ایذُ ایي هطالمِ زهاًی آغاز ضذ کِ داًطوٌذاى تطعخعیعص دادًعذ       

ضمیف ضذُ آزهایطگاّعی،    Listeria monocytogenesتاکتری

کٌذ ٍ تر رٍی سلَر ّای سالن اثری ّای سرطاًی را آلَدُ هیسلَر

 Listeriaداًطوٌذاى کطف کردًذ کِ چرا    2442در سار  .ًذارد
ّای سعالعن   فقط سلَر ّای سرطاًی را آلَدُ هی کٌذ ٍ رٍی سلَر

 ِ سیستن ایوٌی اطعرا  تعَهعَر        اثری ًذارد. هطاّذات ًطاى داد ک

ضعًَعذ ٍ     ّای تَهَری تیص از حذ ضمیف هیضَد ٍ سلَرهْار هی

دٌّذ کِ  تَاًٌذ علیِ ایي تاکتری دفاع کٌٌذ. در ًتیجِ اجازُ هی ًوی

 .سلَر ّای سرطاًی زًذُ تواًذ

تمذ از ایي کطف، داًطوٌذاى از ایي تاکتری تِ عٌَاى ععاهعل ضعذ      

سرطاى آزهایص ّایی اًجام دادًذ. ًتایعج ًطعاى داد در کطعت             

تَاًذ دارٍی ضذ سرطاًی را تعِ درٍى      هی  Lisertiaآزهایطگاّی، 

ّای سرطاًی اًتقار دّذ. اها ایي آزهایص را در حیَاًات اًجام سلَر

 ًذادًذ.

 ایسوتوپ های حمل شده به سلول های سرطاوی

اسععتععاد رادیععَلععَشی،      Ekaterina Dadachova خععرٍفسععَر

هیکرٍتیَلَشی ٍ ایوًََلَشی ایذُ حول رادیَایسٍتَج )کِ تعِ طعَر      

ّعای  ضَد( تِ درٍى سعلعَر      هموَر در درهاى سرطاى استفادُ هی

َ    آى   .را خیطٌْاد داد Listeriaسرطاًی تَسط تاکتری  -ّعا رادیع

را اًتخاب کردًذ چَى ررُ ّای تتا را کِ ررات  rheniumایسٍتَج 

کٌٌعذ. دلعیعل دیعگعر           خَتی ترای درهاى سرطاى است، هٌتطر هی

رٍزُ ی آى است کِ خیلعی   71اًتخاب ایي رادیَایسٍتَج ًیوِ عور 

ّعای  ضَد ٍ هَجة کوتریي آسیة تِ سلعَر زٍد کاهال تی ضرر هی

ضَد. تِ ایي گرٍُ از تاکتری کِ حاهل رادیَایسٍتَج ّستٌذ سالن هی

 گَیٌذ.هی RL (radioactive Listeria)تِ اختصار 

% تومورهای ثاوویه سرطان پاوکراس در 09از بیه رفته حدود 

 موش

ی ّا کِ سرطاى هتاستعاز ضعذُ    ایي گرٍُ تر رٍی دٍ گرٍُ از هَش

ّا یک هرتثِ در رٍز ٍ تِ هذت ّفت خاًکراس داضتٌذ کار کردًذ. آى 

ّا  اًجام دادًذ. تعِ  رٍز هتَالی تسریقات ٍریذی ضکوی را رٍی هَش

رادیَاکتیَ ٍ تِ گرٍُ دیگر تعِ      Lisertiaّا یک گرٍُ از ایي هَش

 عٌَاى کٌترر سرم تسریق ضذ.

گیری کردًذ رٍز هحققیي تمذاد تَهَرّای ثاًَیِ را اًذازُ 27تمذ از 

رادیَاکتعیعَ      Listeriaّا کِ حاٍی ٍ فْویذًذ در گرٍّی از هَش

% تَهَرکاّص ًطاى دادُ اسعت.   24تَد، در هقایسِ تا گرٍُ کٌترر، 

ّای رادیَاکتیَ در   ّا هطاّذُ کردًذ ٍزى تَهَر اٍلیِ در تاکتریآى

در ضوي   % کاّص خیذا کردُ است.  40ّای کٌترر، هقایسِ تا هَش

در هَش ّایی کِ تاکتری رادیَاکتیَ دریافت کردًذ اثعر جعاًعثعی       

 .هطاّذُ ًکردًذ
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َای مختلفی  هیٍ     در ایه شکل میسان تًمًر متاستاز شذٌ در گريٌ

رادیًاهتیً دریافت هردٌ اویذ    Lisertiaمعمًل  ي   Lisertiaسرم، 

 وشان دادٌ شذٌ است.

 % تومورهای ثانویه011هدف از بین بردن 

%    011َا پاک هردن ایه گريٌ تحقیقات  اعالم هردوذ هٍ َذف آن

تًمًرَای ثاوًیٍ است. َر سلًل سرطاو  هٍ زوذٌ بماوذ پتیاوییییل     

تبذیل بٍ تًمًرَای ثاوًیٍ جذیذ را دارد بىابرایه تىُا راٌ مطیمی یه    

َیا اعیالم     آن   .شذن از هشتٍ شذن تمام سلًل َای سرطاو  است

َیا در ريز      َای هىترل، تحقیقات آنهردوذ هٍ بٍ دلیل مرگ مًش

تًاوىذ بیا    هىىذ هٍ م آزمایش متًقف شذ. ایه محققیه فکر م   10

 .افسایش ديز رادیًایسيتًپ یا تسریقات بیشتر، معالجٍ را بُبًد داد

در سایر مراهس تحقیات  ريی مًضًع استفادٌ از باهتری َا بٍ عىًان 

 هىىذ.حامل واوً داريَا هار م 
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کنند که بهه لهظها         عنکبوت تارهای ابریشمی مختلفی تولید می   

چسبندگی، انعطاف پذیری و استظکام تفاوت دارند. عمل تهارههای     

ابریشمی برای به دام انداختن طعمه و تشکیل کیسه ههای تهخه         

شهونهد.   باشد. تارهای قالب مظک  ترین الیاف مهظهسهوب مهی       می

مانند. انهوا    های درشت از یک تار قالب در فضا آویزان می  عنکبوت

های ناموازی  تارها از پپتیدهایی ساخته شده اند که به صورت ورقه         

باشند که  ی اسیدآمینه کوتاهی می   آرایش یافته اند و دارای زنجیره     

دارای فشردگی بوده و بافت نفوذناپذیر مظکمی نسبت به آب ایجاد    

 نماید.می

مهندسی   E. coliتولید تار عنکبوت در مقیاس وسیع در باکتری         

ژنتیک شده گزارش شده که راه را در جهت تولید الیاف جدید بها               

استظکام استثنایی هموار ساخته است. امکان وارد کردن اسیدهای          

گر متناسه  در ایهن        آمینه انتخابی با زنجیره های جانبی واکنش      

هها را    تارها با روش های  نوترکی  و تولید آن به وسیله میکهروب            

دهد که این تارها را می توان به سایر پلیمرها متهلهل و              نشان می 

 احتماال گروه جدیدی از مواد ترکیبی را تهیه نمود.

 Pichiaمرهای پروتئینی تار عنهکهبهوت در مهخهمهر             سنتز پلی 

pastoris       به میزان باال از طریق انتقال ژن ساخته شده و بهیهان

های تار عنکبوت از تکرارهای ترادف های نسبتا دراز، بها    گردید. ژن  

جفت بازی اولیگونوکلئوتیدی سنتتیک ساخته شهده         033بیش از   

کیلودالتون(   360است. این ژن پروتیین های با وزن مولکولی باال )           

به حد کافهی    E. coliکند. هر دو نو  پروتیین مشابه در را کد می 

 تولید شده است.

 ساخت تار عنکبوت در میکروارگانیسم ها
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باشد که درون یک پووشو         ای از نوکلیک اسید می    ویروس قطعه 

ها انواعی از گیواهوان       پروتئینی محصور شده است. میزبان ویروس      

ای از   باشد. باکتریوفاژ یا فاژها به شواهوه    جانوران و باکتری ها می 

کنند و آن    شود که به باکتری ها حمله می      ها گفته می  انواع ویروس 

برند. فاژها دارای دو چرهه زندگوی یویوتویوک و                ها را از بین می    

ییزوژنی هستند. فاژهای نوع ییتیک گزینه مناسبی برای فاژتوراپوی     

شوند و موجب  ها سریعا در باکتری هدف تکثیر میهستند چون آن  

ها به صورت یگاریتمی افزای  موی       شوند و تعداد آن   نابودی آن می  

( parentalphageیابد. بسته به نوع گونه و شرایط هر فاژ وایدی )

فواژ دهوتوری       022تواند در هر چرهه ییتیک به طور میانگین  می

daughters(  تویید کند. اگر هر فاژ دهتری باکتری )  های دیگوری

تا پوایوان      progeny)زاده )  02222را آیوده کند و آن را بکشند        

میلیوارد توا       6/1چرهه دوم  هشت میلیون تا پایان چرهه سوم و          

 آید.پایان چرهه چهارم بوجود می

است که در آن فاژ به        6206اویین سند فاژ درمانی مربوط به سال        

نزدیکی محل جوش پوستی استافیلوکوکی تزریق شد که نتیجه آن 

و تب بود. اما با   swelling)ساعت و کاه  تورم ) 04بهبودی در  

و    6204سیلین توسط فلمینگ در سوال        بیوتیک پنی کشف آنتی 

سایر آنتی بیوتیک ها  استفاده از فاژ درمانی کاه  یافت و موجب            

شد که فاژها به فراموشی سپرده شوند؛ اما این فراموشی زیاد طول            

ها  بی  از نیم قرن پوزشوکوان          نکشید. بعد از کشف آنتی بیوتیک      

برای درمان عفونت های باکتریایی به آنتی بیوتیک ها متکی شدند. 

های مقاوم بوه    ها و ظهور باکتری   اما استفاده وسیع از آنتی بیوتیک     

هوا را روز بوه روز           آنتی بیوتیک که اثرات ناشی از آنتی بیوتیک       

هوای  داد  پزشکان را مجبور کرد حتی بورای عوفوونوت            کاه  می 

معمویی نیز آهرین نسل آنتی بیوتیک ها را تجویز کنند. این امور               

سبب شد که دوباره فاژتراپی کانون توجه قرار بگیرد  موصوصووصوا              

برای درمان سویه هایی که در آن ها مقاومت به آنتی بیوتیک بوه               

سال اهیر حتی با کمک بیوتکنویووژی         02وجود آمد. همچنین در      

هوا  مدرن همچون مهندسی ژنتیک کالس جدیدی از آنتی بیوتیک        

 دیگر کشف نشده است.

 هاها نسبت به آنتی بیوتیکتاریخچه مقاومت باکتری

 Staphylococcusباکتری   CDCبه گزارش 0226( در سال 6

aureus           %هوای  از عوفوونوت        12مقاوم به متی سیلین بواعو

بیمارستانی که حتی برهی از آنها نسبت به قووی توریون آنوتوی                  

 بیوتیک ها مقاوم بودند.

از پنومونی ایجواد شوده      02تصمین زده که     CDC( همچنین0

به متی سیلین مقواوم    Streptococcus pneumoniaeتوسط

 هستند.

 و  Enterococcus faecalisبواکوتوری         6244( در سوال       0

Enterococcus faecium  نسبت به آنتی بیوتیک ونکومایسین

 مقاوم شدند.

های مصتلف فاژ درمانی روی مرغ  مووش  گواو و             تاکنون آزمای  

انسان صورت گرفته است. امروزه از باکتریوفاژها در بسویواری از           

کشورهای اروپایی و امریکایی برای عفونت های ناشی از بواکوتوری         

 شود:های زیر استفاده می

6 )Pseudomonas 

 0 )Staphylococcus aureus مقاوم به متی سیلین 

 0 )Streptococcus 

 0 )Pseudomonas aeruginosa 

 5)E.coli  

فاژ درمانی جذابیت های هود را دارد  در جدول زیر موزایوای فواژ        

 ها آمده است. درمانی نسبت به آنتی بیوتیک

 فاژ درمانی
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 محدودیت های آنتی بیوتیک

  برخی از آنتی بیوتیک ها به جای کشتن باکتری، موجب

 ممانعت از رشد باکتری می شود مثل کلرامفنیکل

 تولید آن پیچیده و گران است 

 شوند و غلظت الزم را در در بدن متابولیزه و زدوده می

 آیدمحل آلودگی بوجود نمی

 های باکتریایی نیاز به تزریق برای از بین بردن بیماری

 چندین بار آن است

  آنتی بیوتیک تنها بر روی عامل بیماری تاثیر ندارند بلکه

های موجود در بدن از جمله بر روی همه میکروارگانیسم

گذارد بنابراین به دلیل میکروفلور طبیعی بدن اثر می

ها بر روی تعادل میکروبی فعالیت غیراختصاصی آن

  شودگذارد که موجب اثرات جانبی میبیماری اثر می

ها در زمینه فاژ درمانی، بیشتر در کشورهای بلوک شرق به پژوهش

ویژه شوروی، گرجستان و لهستان انجام می پذیرفت اما با اتمام 

جنگ سرد، محققان در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، 

به فاژ درمانی روی آورده اند. از فاژ درمانی برای درمان عفونت 

های ناشی از سودوموناس، استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی 

 سیلین، استرپتوکوک ها و اشریشیاکالی استفاده شده است.

 سایر کاربردهای فاژها

از دیگر کاربردهای فاژها می توان به حذف بیوفیلم، تیپ بندی 

باکتری ها، به عنوان حامل و در صنایع غذایی به جای مواد 

 نگهدارنده استفاده کرد.

 منبع

R. M. Carlton  (9111) Phage Therapy: Past History 

and Future Prospects ؛A rchivum Immunologiae et  

Therapiae Experimentalis, 47,  267–274  
 

 مزایای فاژها معایب فاژها

 توان برای درمان باکتری های داخل سلولی از فاژها نمی

 استفاده کرد.

  به دلیل اختصاصی عمل کردن فاژها، ابتدا باید نوع دقیق

باکتری عامل عفونت مشخص شود، که این کار زمان 

 برد.زیادی را می

 ها توسط فاژهاهای توکسین بین باکتریانتقال ژن 

 مشکل بودن کار تخلیص فاژها 

 داشتن اثر جانبی چندگانه 

               عدم محدود شدن مقاومت به آنتی بیوتیک فقققط بقه

 باکتری هدف 

              ایجاد یک آنتی بیوتیک جدید )علیه باکتری مققاوم بقه

آنتی بیوتیک(  نیاز به زمان طوالنی هست که مقمقکقن             

 است چندین سال طول بکشد.

            اگر بیمار به آنتی بیوتیک آلرژی داشته باشد، درمان آن

 خیلی سخت است.

  فاژها به طور خیلی موثر در کشتن باکتری های هدف

 نقش دارند به عبارت دیگر عمل باکتریواستاتیکی دارند.

 ها آسان و ارزان است.تولید آن 

  فاژها داروهای هوشندی هست. آن ها در محل عفونت تا

کنند زمانی که باکتری هدف وجود داشته باشد تکثیر می

و بعد از نابود کردن باکتری هدف، خود نیز از بین می 

 روند )خود محدود کننده(.

  نیازی به دوز یادآوری نیست به عبارت دیگر میزان دوز

آغازی اگر باکتری هدف موجود باشد به صورت لگاریتمی 

 افزایش می یابد. 

 شود  انتخابیت و اختصاصیت باالی باکتریوفاژ موجب می

که فقط بر روی باکتری هدف اثر بگذارد و بر روی سایر 

 ها از جمله فلور بدن اثر نگذارد.باکتری

 ها به جز باکتری به دلیل اختصاصیت در سایر باکتری

 شود.هدف مقاومت فاژی ایجاد نمی
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های بنیادی خون بند ناا  بایای            حفظ و نگهداری سلول   

استفاده احتمالی در آینده، انتخابی است که امیوزه تاداداد           

زیادی از پدران و مادران در سیاسی جهان بیای فیزندان خود 

 دهند. مورد توجه قیار می

ازیافته وسیعی یی هایجدیددانشمندانعلومزیستیچشمانداز

هاوامکاناتجدیدبرایدستعابیبهسالمتبعشتروزندگییروش

درطوالنی تررافرارویبشرگشودهاست.محققانبراینباورندکه

بیرهایپایهوروشقرنحاضر،فناوریسلول هایدرمانیمبتنیی

آن،تکنولوژیبرتریاستکهکشورهایصاحباینفناوریجایگاه

ازویژه ایدردنعایآیندهخواهندداشت.ازاینروحجموسع یی

بیه بیعیشیتیر هیرچیه تحقعقاتدنعایامروزدرجهتدستعابی

هاوتمایزییافیتینهایبنعادیدردرمانبعماریهایسلولقابلعت

هایحعاتیهایموردنعازودرادامهتولعداندامهابهدیگرسلولآن

ودانشمهندسیبافتمتمرکزشدهاست.درمانانواعسرطاننعیز

هایبنعادیاستکهامروزهتوجهزییادیازدیگرکاربردهایسلول

هیایتوانازسلولرابهخودم طوفداشتهاست.ازسویدیگرمی

آسیعیببنعادیانسانیبدونتغععرژنتعکی،برایترمعمبافت های

دردیدهاستفادهنمود.هرچندکهاستفادهازسلول هایبینیعیادی

نیهمراحلاولعهخودقرارداردامامتخصصانم تقدنددرآینده ای

داشیت. چنداندور،کاربردهایوسع یدرعلومپزشکیخیواهید

هایبنعادیازموضوعاتروزعلومزیستیوپزشکیمحسوبسلول

وشوندکهباقابلعترشددائموتمایز،پتانسعلمی بیالیقیوه هیای

 بالف لفراوانیرادارااست.

 های بنیادی  سلول

هایزندهسازندهبدنهستنیدترینسلولهایبنعادیابتداییسلول

هیایکهدرطولدورهرشدجنعنیپرورشیافتهوتبدیلبهسلول

بیدنشوندکهمسئولساختانواعبیافیتبالغوخاصیمی هیای

هایعضیلیهباشند.درواقعمنشاءکلاعضاءبدنازجملهسلولمی

هایسعسیتیمهایقرمزخون،سلولهایعصبی،گلبولقلب،سلول

بیدنهایبافتهایپوستودیگرسلولایمنی،سلول هایمختلف

بیدنهایبنعادیمیسلول اعضیاء شیدن کیامیل باشند.ب داز

کیههایبنعادیمسئولترمعمبافتسلول بیوده هایآسعبدیده

درهایپعروفرسودهمیهایجدیدراجایگزینسلولسلول کنند.

هایبنعادینقشبسعارمهمیدرسالمتیوبهبودافرادواقعسلول

 کنند.ایفامی

سیلیولسلول هیاهایبنعادیباحداقلدومشخصهذیلازسیاییر

 شوند:متمایزمی

آن(کهازویژگیself-renewingتوانخودسازی)-1 هایمهم

 قدرتتکثعرنامحدوداست.

ایینpluri potencyپرتوانی)-2 مینیاسیب (کهتحتشرایط

انیواعسلول زنیده هاقادرنددرمحعطآزمایشگاهیویادرموجود

 هارابهوجودآورند.مختلفیازسلول

بنابراینهرسلولیکهایندوویژگیراداشتهباشدسلولبنعادییا

stem cellتیرمیعیمشود.اینسلولخواندهمی و هادربازسازی

توانندهایمختلفبدنناشیازآسعبوجراحتموثرندومیبافت

هاازهایآنایکهبخشعدهسلولهایآسعبدیدهدردرونبافت

وبعنرفتهاستپعوندشوندوجایگزینسلول دییده هایآسعیب

 هاشوند.موجبترمعمآن

ها به ساه       های بنیادی را بی اساس ویژگی و منشا آن          سلول

 کنند. دسته تقسیم می

ایینEmbryonic stem cellهایبنعادیجنعنی)سلول-1 :)

اسیتسلول هادرمرحلهبالستوسعتکهیکیازمراحلجنیعینیی

هایبدنیی هاواندامشوندوتواناییساختهمهبافتگرفتهمی

 فردکاملراداراهستند.

هیا(:اینسیلیولadult stem cellهایبنعادیبالغعن)سلول-2

گیرفیتیه فیرد همانطورکهازنامشانمشخصاستپسازتولید

توانازبافتمغزاستخوانی فردسالمهارامیشوند.اینسلولمی

استخراجکرد.مغزاستخوان،خونمحعطی،مغز،نخاع،پالپدندان،

عروقخونی،ماهعچهاسکلتی،اپیتلعومپوست،سعستمگوارشیی،

کیهقرنعه،کبدوپانکراسازجملهبافت هایبزرگساالنهستینید

 واجدایننوعسلولبنعادیهستند.

(:خونcord blood stem cellسلولبنعادیخونبندناف)-3

ماندبندنافخونیاستکهپسازتولددربندنفوجفتباقیمی

هیایشود.اینخونعالوهبرسلولوهمراهآنبهدورانداختهمی

هیایسازاست.سلولهایبنعادیخونخونیمنب یغنیازسلول

توانندباجایگزینشدندرمغزاستخوانفیردبنعادیخونسازمی

میهیمبعمار،تامعنکنندهسلول هایخونیجدیدباشند.وییژگیی
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 (cord bloodخون بند ناف )

خون بند ناف که به عنوان خون جفتی شناخته شده است خوونوی             

است که در جنین در حال تکوین رحم جریان دارد. پس از توودود        

هوا   نوزاد، خون باقیمانده در بند ناف و جفت که غنی از سوووول              

شوود.  بنیاد  است به عنوان یک زباده بیودوژیک دور ریخوتوه  وی      

شوند بسیار پورتووان و         ها  بنیاد  که از بند ناف گرفته  ی         سوول

نا یرا هستند و همچنین در اثر تکثیرها  پی درپی دچار پویور               

ها در  ناطویوی    شوند، به طور  که با تزریق و یا جایگزینی آن         نمی

توانیم به بهبود  آن کوموک          اند  ی   که بصورت جد  آسیب دیده    

 نماییم.

 بانک خون بند ناف ایران  
هوا  ععو ب بوا           بدنبال کسب نتایج ارزشمند در در ان بیمار       

ها  نگهدار  خون بنود    ها  بنیاد  تشکیل بانک     استفاده از سوول  

ها   وتودودد         ناف  ورد توجه قرار گرفت؛ بطوریکه ا روزه بانک       

بصورت عمو ی و اختصاصی جهت ذخیره ساز  خون بندنواف در        

 4831سراسر جهان راه اندازه شده است. در کشور ان نیز در سال         

به همت پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی و با همکار  شورکوت             

گسترش صندت عووم زیستی )دیودکووش شورکوت فونواور  بون                    

 وفوق   4831ها  رویان فدادیت خود را آغاز نمود و در سال            یاخته

به اخذ  جوز فدادیت از وزارت بهداشت و در ان و آ وزش پزشکوی      

شد و در حال حاضر بانک خون بند ناف این شورکوت خود وات                  

ها  بنیاد  خون بونود    آور  جداساز  و ذخیره ساز  سوول      جمع

کند. پژوهشگاه رویان هشتم       ناف نوزدان را با توافق واددین ارائه  ی       

به عنوان  رکز جراحی  حدود با هدف ارائه     4831خرداد  اه سال    

ها  نابارور توسط زنده یاد دکتور سودویود           خد ات در انی به زوب   

کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانش در جوهواد             

دانشگاهی عووم پزشکی ایران تاسیس شد. پژوهشگواه رویوان در              

به ترتیب  وفق به اخوذ  وجووز       4834و  4833، 4833ها     سال

 رکز تحیییات عووم سوودی،  رکز تحیییات پزشکی تودید  ثول و           

 رکز تحیییات اپید ویوودووژ  بوارور  از شوورا  گسوتورش                  

ها  عووم پزشکی وزارت بهداشت، در ان و آ وزش پزشکی  دانشگاه

شورا  گسترش آ وزش عادی وزارت عووووم،      4833شد و در آبان  

تحیییات و فناور  با ارتیاء پژوهشکده رویان به پژوهشگاه رویوان            

  وافیت کرد.

پژوهشگاه رویان قطب تحیییاتی و فناور  است در توراز بویون                

ادمووی، پیشگام در توسده عوم، فناور  و نوآور  در عووم زیستی با         

ها  بنیاد ، تودید  ثل، زیست فونواور ،           رجدیت در عووم سوول   

 کند.    طب تر یمی و  وثر در ارتیاء س  ت جا ده عمل  ی

  

 ماموریت پژوهشگاه رویان

 ا وریت پژوهشگاه رویان در راستا  نیشه جا ع عومی کشور و در     

 چهارچوب برنا ه توسده جهاد دانشگاهی در  حورها  زیر است:

     شناسی و  ها  زیست پژوهش و توسده عوم و فناور  در ز ینه

 ها  بنیاد  و زیست فناور  پزشکی تودید  ثل، سوول

 ادمووی ها  عومی در سطح  وی و بین آ وزش و ترویج یافته 

   ها  پژوهشی برا  ارائه خد ات و تودیود          تجار  ساز  یافته

 حصوعت زیستی به  نظور رفع نیازها  عومی و تخصوصوی       

 کشور

  در ان بیماران نابارور و صدب ادد ب از طریق استفاده کارآ د

 از نتایج پژوهش

 

 اهداف کالن پژوهشگاه رویان
ا  به  نظور تثوبویوت         توسده تحیییات بنیاد ، کاربرد  و توسده     

جایگاه عومی رویان به عنوان قطب در داخل کشوور در عورصوه                

 ها  بنیاد ، سوول در انی و زیست فناور  پزشکی، سوول
ها  در انی و خد ات تخصصی پژوهشگاه در         افزایش سهم فدادیت  

 داخل و خارب از کشور
 ها  صدب ادد ب گسترش سوول در انی برا  بیمار 

 ارتیاء کیفیت خد ات در انی و تخصصی
تکمیل چرخه تودید عوم، فناور  و تجار  ساز  )نووآور ش بوه                 

  نظور خوق ارزش و ارتیاء سطح خودکفا   وی

 ها  تخصصی توسده تحصی ت تکمیوی و آ وزش

 های پژوهشگاه رویان فعالیت
ها  پژوهشی و آ وزشی و نیز در انی خود را  این پژوهشگاه فدادیت

در قادب سه پژوهشکده و دو  رکز خد ات تخصصی ) رکز در وان           

در انیش با راهبرد از عوم تا کوابورد انوجوام          نابارور  و  رکز سوول 

 دهد.  ی

های بنننینا ی       پژوهشکده زیست شناسی و فناوری سلول     

د با شناخت  بانی رویان:  این پژوهشکده در ز ینه طب پیون

ها  بنیاد ، توسده تحیییات ترجمانوی        پایه زیست شناسی سوول   

ها  بنیاد  رو  حویووانوات آز وایشوگواهوی و انوجوام                      سوول

ها   ها  بادینی فدادیت دارد. این پژوهشکده شا ل گروه      کارآز ایی

ها  بنیاد  و زیست شناسی تکوینی، فناور  نانوو           پژوهشی سوول 

و زیست  واد، زیست پزشکی، تر یمی و سوول در انی و زیسوت             

 ها   ودکودی است.  شناسی سا انه

ایوون پژوهشکده زیست شناسی و طب تولید مثل روینان:       

پژوهشکده در ز ینه افزایش  یزان بارور ، س  ت جنین و بهبود          

هوا      س  ت جا ده از طریق تحییق و در ان نابارور  و در حوزه      

هوا       ختوف تودید  ثل فدادیت دارد. این پژوهشکده شا ل گروه         

پژوهشی ژنتیک بارور ، جنین شناسی، اپید یودوژ  و سو  وت          

بارور ، اندوکرینودوژ  و نابارور  زنان، آندرودوژ  و تصویربردار       
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 تولید مثل است.

ر تولید پژوهشکده زیست فناوری جانوران رویان:     شکده ب این پژوه

دام و محصوالت وابسته مرتبط با زیست فناناو آ  ف فنینالنینت دا د.                

هاآ پژوهشی زیست فااو آ سلولی، زیست فااو آ         پژوهشکده شامل گروه  

 مولکولی و زیست فااو آ تولید مثل است.

 

 عملکرد سه پژوهشکده پژوهشگاه رویان
تواف د  اینن عناناوینن        عملکرد این سه پژوهشکده د  دو دهه اخیر  ا می 

 خالصه کرد:

 و بین المللی ISIمقاله  444انتشا  

 مقاله داخلی 213انتشا  

 خالصه مقاله داخلی 444المللی و  خالصه مقاله بین  482ا ائه 

 المللی طرح تحقیقاتی د  سطح ملی و بین 482اجراآ 

پایاف نامه دانشجویی د  مقاطع کا شناناسنی ا شند،        243اجراآ بیش از    

 دکترآ و تخصص

 د  سال ICSIو  PGDسیکل  4333انجام بیش از 

مو د کا  زمایی بالیای د  سایت وزا ت بهداشت و سایت جهاننی             44ثبت  
PubMed 

 مو د اختراع 42ثبت 

هاآ بایادآ، هشت کاگره بین الملی       کاگره بین المللی سلول     12برگزا آ  

هاآ بایادآ    پزشکی تولید مثل، سه د وه مد سه تابستانی با موضوع سلول         

 همایش کشو آ 133و بیش از 

برگزا آ بیش از پاج دو ه کا شااسی ا شد و دکنتنراآ تنخنصنصنی بنا                    

همکا آ دانشگاه علم و فرهاگ د   شته بیولوژآ تکویای با مجوز وزا ت             

 علوم تحقیقات و فااو آ

برگزا آ دکتراآ پژوهش محو  با مجوز وزا ت بهداشت د ماف و  منوز              

 پزشکی و وزا ت علوم تحقیقات و فااو آ

 

 های تحقیقاتی پژوهشگاه رویان تجاری سازی نتایج پژوهش
هاآ پژوهشی د  مراکز خدمات تخصصی نابنا و آ و            بهره بردا آ از یافته   

 سلول د مانی پژوهشگاه  ویاف د  جهت ا تقاء کیفی و کمی خدمات،

هاآ پژوهشی د  مراکز خدمات تخصصی ننابنا و آ و             تجا آ سازآ یافته  

 سلول د مانی پژوهشگاه  ویاف د  جهت ا تقاء کیفی و کمی خدمات،

هاآ دانش بایناف کنه         هاآ پژوهشی با تاسیس شرکت      تجا آ سازآ یافته  

هاآ  ویاف د       اولین گام د  این زمیاه با تاسیس شرکت فااو آ بن یاخته          

با همکا آ سازماف گستر  و نوسازآ صاایع ایراف و مجوز از             1284سال  

 وزا ت بهداشت د ماف و  موز  پزشکی برداشته شد.

همکا آ با سازماف گستر  و نوسازآ صاایع ایراف و شنرکنت دا وینی                 

برکت وابسته به ستاد اجرایی فرماف حضرت امام ) ه( د  خصوص اینجناد            

 هاآ بایادآ مجتمع سلول

همکا آ با شرکت دا ویی سُها وابسته به جمییت هالل احمنر اینراف د                 

 خصوص طرح تولید دا وآ ضد انیقادآ تاکتوپلیز
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 انواع بانک خون بند ناف عبارتند از:

 
 (: Public Cordblood Bankالف( بانک خون عمومی ) 

توانند خون بند ناا        هایی که مایل باشند می      در این بانک، خانواده   

نوزاد خود را اهداء کنند تا برای فرد دیگری که نیاز به پیوند دارد               

مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است نمونه اهداء شده در مالکیات             

بانک خون بند نا  عمومی بوده و ضمانتی وجود ندارد کاه فارد                

 اهداء کننده در آینده خودش از آن استفاده کند.

 

 Family or Privateب( بانک خانوادگی یا اختصاصی )        

Cord blood Bank:) 

در این بانک خون بند نا  با حفظ هویت خانواده متقاضای بارای               

شود تا خانواده بتوانند در صورت لزوم آن را            آنان ذخیره سازی می   

در آینده برای خود و یا فرد دیگری که با نمونه سازگااری کاافای             

داشته باشد مورد استفاده قرار دهد. دراین بانک هر خانواده هزیناه      

 کند. جمع آوری و نگهداری ساالنه را پرداخت می

 

 فرآیند عضویت در بانک خون بند ناف
 مرحله اول: انجام آزمایشات مادر در ماه نهم بارداری

به منظور اطمینان از ساممات ماادر بار اسااا اساتاانادارد                      

NETCORD .آزمایشات زیر باید قبل از عقد قرارداد انجام شود 
RPR/HBS Ag/HBS Ab/ HBC Ab/ HCV Ab/ HIV 

(l/ll)/ CMV lgM/ IgG 

 مرحله دوم: واریز وجه بعد از تایید آزمایشات توسط پذیرش

بعد از رویت جواب آزمایشات و تایید آن توسط پذیرش، هازیاناه               

های زیار واریاز        جمع آوری و فریز نمونه به یکی از شماره حساب    

 شود می

و شماره حسااب     945322/1/48شماره حساب جام بانک ملت:      

 2223117231221بانک پارسیان )خیابان بنی هاشم): 

 مرحله سوم: عقد قرارداد و دریافت کیت خونگیری

 مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد عبارتند از:

اصل فیش پرداخت هزینه و دو کپی از آن، کپی شناسنامه زوجین            

صفحات اول و دوم و در صورت وجود توضیحات، کپی کارت ملای              

 زوجین و نتایج آزمایشات مادر

شود کیت خوناگایاری        بعد از عقد قرارداد که توسط پدر انجام می        

تحویل داده شده و توضیحات الزم توسط پذیرش در خصوص نحوه 

 گردد. هماهنگی با کارشناا خونگیری و آماده سازی کیت ارائه می

 مرحله چهارم: جمع آوری نمونه

فرآیند جمع آوری خون بندنا  به صورت کامم استریل، بدون درد     

گیرد. خاوناگایاری         و بدون تداخل در روند زایمان مادر صورت می        

تواند بصورت داخل و یا خارج رحمی انجام شاود. در هار دو                    می

شود. حجم خاون    صورت هیچگونه آسیبی به مادر یا نوزاد وارد نمی 

باشد. کل این فرآیند  سی سی می 222تا  12جمع آوری شده بین     

 انجامد. دقیقه بطول می /تر از  کم

 مرحله پنجم: تحویل نمونه جمع آوری شده به بانک

پس از جمع آوری خون بند نا ، کیسه خون طبق دستورالاعامال      

ساعت و باا     24ارائه شده درون فمسک قرار گرفته و حداکثر طی       

گراد به بانک خون بناد ناا           درجه سانتی   9-4حفظ دمای حدود    

تواند توسط خود خانواده صاورت         شود. انتقال نمونه می      منتقل می 

 گیرد.

 مرحله ششم: پردازش سلولی و فریز نمونه

نمونه دریافت شده ابتدا از نظر حجم و تعداد سلول مورد باررسای              

سی و تعاداد سالاول آن         سی 2/قرار گرفته اگر حجم آن حداقل  

شاود   میلیون باشد وارد آزمایشگاه پردازش سلولی می        422حداقل  

در غیر این صورت با اطمع به خانواده قرار داد فسخ شده و طاباق                

هایی که حداقل شرایاط       شود. روی نمونه   قرارداد هزینه استرداد می   

و   HLAاستاندارد را دارند بررسی آزمایشات میکروبی و ویروسی،         

سنجش کلنی و فیلوسیتومتری انجام شده و نهایتاا در شارایاط               

های مخصوص فریز و بارای     گراد در تانک   درجه سانتی   -81دمایی  

 شود. مدت طوالنی نگهداری می

 مرحله هفتم: صدور کارت فریز

ماه بعد از زایماان باایاد       1مادر  NETCORDمطابق استاندارد  

آزمایشات ماه نهم را تکرار نماید. بنابراین صدور کارت فریز مناو              

باشد. پس     ماه بعد از زایمان می      1به دریافت جواب آزمایشات مادر      

از طی این مرحله نمونه از تانک قرنطینه به تانک دائمی مناتاقال               

 شود. می
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پژوهشی متعددی انجام     -دکتر مراحم آشنگرف فعالیت های علمی       

مقاله در ژورناا      52داده که از آن جمله می توان به چاپ بیش از  

، شناسایی یک گونه جدید میاراروبای باا       ISCو     ISIهای معتبر 

قابلیت زیست پاالیی اکسی آنیون های سمی از پساب های صنعتی           

و   Salinicoccus iranesisو نام گذاری آن به نام ایران عزیاز           

ثبت بیست سویه میرروبی با پتانسیل های صنعتی در بااناک ژن             

NCBI  .اشاره نمود 

 
 

 گفت و گویی با دکتر مراحم آشنگرف 

طبق عرف گفت و گوها لطفط       -با سالم خدمت آقای دکتر 

 کنید یک اتوبیوگرافی از خودتان ذکر کنید:

در روستای پالنگان از توابع شهرستان کامایااران      1/253531متولد  

هستم اما زمانی که شش ماه بیشتر نداشتم خانواده ام به کرمانشااه       

نقل مران کردند بعد از گذراندن تحصیالت دوره ی اباتادایای و                 

سا  در دبیرستان جواد االئمه ) واحد سمااااد    /راهنمایی به مدت  

کرمانشاه( در رشته ی ریاضی تحصیل کردم ولی در سا  آخار باه              

تجربی تغییر رشته دادم و دیالم خود را هم در این رشته تحصیلای              

گرفتم. به خاطر دوره ی سه ساله تحصیل در رشته ریاضی، درصاد              

 35//و شیمی    56کنرورم در درس های فیزیک و ریاضی را باالی     

بود و حاصل آن کسا         22بود ولی درصد زیست شناسی ام حدود        

بود. دوره کارشناسی را در     1/35در سا   5رتبه سه رقمی منطقه     

باا     6//1رشته میرروبیولوژی دانشگاه اصفهان گذراندم و در سا          

به پایان رساندم. بعد از فارغ التحصیلی وارد بازار کاار    13361معد   

آزاد شدم اما پس از مدتی احساس کردم که برای بازار ساخته نشده 

کنراور ارشاد      1/ام و دوباره به محیط آکادمیک برگشتم. در سا   

دادم  و در گرایش میرروبیولوژی محیطی دانشگاه تهران با کسا              

رتبه دو پذیرفته شدم در طی دوره ی ارشد کار تحقیقاتی ام را باا                

موضوع حذف زیستی تلوریت پتاسیم به وسیله باکتری های ناماک        

دوست جدا شده از مناطق مختلف ایران با پروفسور فریدون مالاک            

 8/زاده )پدر علم میرروب شناسی ایران( شروع کردم و در ساا             

از دانشگاه تهران شدم.  1/381موفق به اخذ درجه ی ارشد با معد  
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بعد از فارغ التحصیلی به دنبال یک فرصت شغلی مناسب بودد        

با تدجه به داشتن رز مه کاری در انستیتد پاستدر   شیالت مودفو    

شد  در یک کارخانه ی صنعتی  ابسته به پتر شیمی بوه نونودا       

سال کوار   2یک ارشد میکر بیدلدژی استخدا  بشد . در طدل مدت 

 8در این کارخانه، حد د یک سال   نیم در بخش تدلید   حود د    

بوا     88ماه در بخش تحقی    تدسعه فعالیت کرد . اما در سوال       

 جدد  ضع مالی   تحقیقاتی بسیار خدبی که داشتم ، تصمیم بوه    

کنار گذاشتن کار   ادامه تحصیل در مقطع دکتری گرفتم. با تدجه  

بد   کنکدر  ارد    88به رز مه ی کاری   سداب  تحصیلی در سال 

دانشگاه اصفها  شد    در گرایش میکر بیدلدژی صنعتی به نندا  

در    88نضد استعدادهای درخشا  مشغدل به تحصیل شد . سال    

مواه در       8قالب یک فرصت مطالعاتی به ایتالیا رفتوم   حود د         

دپارتما  نلد  غذایی   میکر بیدلدژی دانشگاه میال  با پور فسودر   

مدلیناری ر ی پر ژه ی استفاده از باکتری های ندترکیب مهندسی 

شده به نندا  بیدکاتالیست برای تدلید  انیلین طبیعی ندتورکویوب    

کار کرد  سپس به دانشگاه اصفها  برگشتم   از پایا  نامه دکتری 

پوایوا       82دفاع کرد . در هفته پژ هش سال   22خدد با نمره ی 

نامه ی من به نندا  پایا  نامه برتر در بین تما  رشته های نولود    

در موقوطوع         88/88با معدل  82پایه انتخاب شد. در تیر ماه سال

دکتری میکر بیدلدژی صنعتی از دانشگاه اصفها  فارغ التحوصویول    

به نندا  نضد هیئت نلمی در دانشوگواه        82شد    از مهر سال 

 کردستا  مشغدل به کار شد .

با توجه به اینکه مدرک تحصیلی دبیرستان شما ریاضی بود 

چه عواملی باعث انتخاب رشته میکروبیولوژی توسط شماا  

 در مقطع دانشگاهی شد؟

نامل ا لیه که بانث انتخاب رشته تجربوی بورای کونوکودر شود             

دار سازی بدد. دار سازی شهرهای بزرگ را قبدل نشود  اگور وه       

شهرهای کد ک را اصال انتخاب نکرد    میکر بیدلدژی قبل از آ    

ها بدد. با تدجه به جذابیتی که دنیای میکر ب ها برای من داشوت   

به رشته میکر بیدلدژی نالقه پیدا کرد    یک استاد تاریخ داشتوم  

که محرک من برای انتخاب این رشته بدد   این رشته را بوه مون       

 معرفی کرد.

 مدضدع پایا  نامه ی دکتری

کاربرد بیدترانسفدرماسید  میکر بی برای تدلید  انیلین   دیوگور       

 متدکسی فنل های با ارزش.
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استادان راهنما: پروفسور ایرج نحوی است در راهنمای اول و دکترر             

 حمید زرکش اصفهانی استاد راهنمای دوم

عامل اولیه که باعث انتخاب رشته تجربری بررای کرنرشرور شرد                   

داروسازی بود. اما با توجه به عدم قبولی من در رشتره داروسرازی                

دانشگاه تهران و جذابیتی که دنیای میشروب ها برای مرن داشرت              

رشته میشروبیولوژی را برای تحصیل انتخاب کردم، البرتره اسرتراد             

تاریخ دبیرستان من هم در آن دوران بی تاثیر نبود. ایشان مرحرر         

من برای انتخاب این رشته بود و میشروبیولوژی را به من مررررفری               

 کرد.

نقطه عطف زندگی شغلی و پژوهشی خود را تاکنون در کجاا        

 می بینید؟

بود زمانی که  4831اولین نقطه ی عطف زندگی شغلی من در سال  

فرصتی پیدا کردم به عنوان یک کارشناس ارشد در بخش تولیرد و         

R&D                در یک کارخانه صنرتی مرتبط با رشته زیسرت فرنراوری

استخدام شدم و جایگاه ، حساسیت و اهمیت ویژه عرلرم زیسرت                

 فناوری را در صنرت حس کنم.

نقطه عطف دوم استخدام در دانشگاه کردستان با توجه به عالقه ی            

وافر اینجانب به شغل مرلمی با هدف آموزش دقریرو و صرحریر                 

دانشجویان رشته ی بیوتشنولوژی با هدف توسره و گسترش فرالیت        

 علمی مرتبط با زیست فناوری.-های پژوهشی

از آنجا که شما فرصت مطالعاتی دکتری خود را در ایتاالایاا             

گذرانده اید ، تفاوت جامعه ی علمی ما با خارج از کشور از              

 دید شما چیست؟

به نظر من حداقل در رشته ی زیست فناوری اگر بخواهیم مقایسره             

انجام دهیم. مششل عمده ای که ما داریم وجود خالء بررر  یرک                

مرکر تحقیقات خیلی خوب و کامال تخصصی بیوتشنولوژی است. ما           

به یک مرکر تحقیقاتی کامال مجهر با سرمایه گرذاری دولرتری و                 

خصوصی نیاز داریم که بتواند جوابگو باشد. اما از نظر نیروی انسانی          

و متخصص هیچ مششلی نداریم و بچه های تحقیقاتی ما به مراترب             

 از لحاظ بار علمی و فشری توانمندترند.

به نظر شما خصوصی سازی مراکز تحقیقاتی تا چاه داد              

 صحیح است؟

به نظر من بخش خصوصی به تنهایی اصال جوابگو نیرسرت. نرون                

دغدغه ی بخش خصوصی بیشتر از تولید علم ، بازدهی اقرترصرادی        

است و طبیرتا تحقیقات علمی ممشن است در دراز مدت به بازدهی          

مطلوب برسد نه در بازه ی زمانی کوتاه. پس ما به همشاری و ترامل       

بین بخش خصوصی و دولتی نیازمندیم و یا اگر به بخش خصوصری           

 واگذار می شود باید حتما نظارت بخش دولتی وجود داشته باشد.
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سیز ساخت َای فزَىگی ي اقتصادی ي اجتماعی کشًر را در 

مًرد تحقیقات مزتبط با رشتٍ ی بیًتکىًلًصی چگگگًوگٍ      

 ارسیابی می کىیذ؟

در سال ّای اخیز تا حوایت هزاکش دٍلتی تستزّای السم در حاال    

ایجاد شذى است هثال تا راُ اًذاسی پارک ّای علن ٍ فاٌااٍری در     

چٌذ سال اخیز اس پضٍّش ٍ تحقیك تِ شذت حوایت شذُ ٍ تَدجِ 

 ّای خَتی ّن تِ ایي هزاکش دادُ هی شَد.

در رابطٍ با بستز ساسی بزای فعالیت َگزچگٍ بگیگشگتگز         

داوشجًیان ي محققیه در سال َای اخیز در سطح کشًر ي   

بٍ صًرت جشیی تز در داوشگاٌ کزدستان چٍ اقگذامگاتگی      

 صًرت گزفتٍ است؟

در تَسعِ ّز علوی ًِ فقظ تیَتکٌَلَصی ها تِ سِ پاراهتاز هاْان      

( تَسعِ تاحاالایاالت      2( تحث تَسعِ ًیزٍی اًساًی  1ًیاسهٌذین :  

 ( تَسعِ تجْیشات .3دٍرُ ی تکویلی 

تَدجِ ّا تایذ صزف ایي سِ تخش شَد. در حال حاضز ها در دٍ      

تخش اٍل تسیار تَاًا ٍ خَب ّستین اها هتاًسة تاا تاجاْایاشات        

 ًیست.

با يريد بٍ ایه بحث وظز شما در خصًص ضزيرت تحصگیگ    

 داوشجًیان در خارج اس کشًر چیست؟

در حَسُ تیَتکٌَلَصی تِ اعتقاد شخالی هي تا ایجاد سیز ساخت ّا 

ّیچ لشٍهی تِ ایي کار ًیست، الثتِ ارتثاط ّا ٍلیٌک ّایای تاایاذ      

ٍجَد داشتِ تاشذ اها تزای گزفتي هذرک ّیچ الشاهی ًیست. الثتاِ   

هي رفتي تِ دٍرُ ّای هختلف ٍ فزصت ّای هغالعاتی را تِ شذت 

 تَصیِ هی کٌن.

جایگاٌ ایزان در سمیىٍ ی ارایٍ مقاالت علمی معتبز مزتبط با 

 ایه رشتٍ را چگًوٍ ارسیابی می کىیذ؟

جایگاُ ایزاى اس لحاػ تَلیذ علن در جاْااى تساایاز          -تسیار خَتِ

تاالست ٍ در تیي کشَرّای اسالهی ٍ هٌغقِ رتثِ ی تزتز را دارین. 

 اها هتاسفاًِ ها تیشتز شاّذ هقالِ پزٍری ّستین تا تَلیذ هحالَل.

اساتیذ ي اشخاص تاثیز گذار در ديران تحصیلی ي تحقیقاتی 

 شما چٍ در داخ  ي چٍ در خارج اس کشًر چٍ کساوی بًدوذ؟

ایٌجا جا دارد کِ هي اس پزٍفسَر هلک سادُ ٍ ًحَی یاد کٌن. دکتاز   

هلک سادُ یک استاد تِ توام هعٌا تَد ، هٌضثظ ٍ تسیار هتعْاذ ٍ    

هی تًَن تگن کِ هي اس پزٍفسَر ًحَی ٍ هزحَم پزٍفساَر هالاک      

 سادُ درط اخالق ٍ سًذگی گزفتن.

تحث اس تاثیز گذاری شذ ، ها شاّذین کِ در ساال ّاای اخایاز           

تسیاری اس داًشجَیاى تیَتکٌَلَصی داًشگاُ کزدستااى ، رشاتاِ        

تیَتکٌَلَصی هیکزٍتی را تزای تحالیالت تکویلی اًتخاب هی کٌٌذ 

اوتخاب را عملکزد ي افکار شما می داوىذ. وظز شما ٍ دلیل ایي 

 در ایه مًرد چیست؟

در درجِ اٍل ایي لغف داًشجَیاى را هی رساًذ ٍ هسیَلیت تشرگی 

تزای هي است. هي توام تالشن را هی کٌن تا تتَاًن حذاکثز اًازصی   

هثثت را تِ داًشجَ اًتقال تذّن ٍ سعی هی کٌن راتغِ ای تسایاار   

 صویواًِ ای تا داًشجَیاى داشتِ تاشن.

تا ایه مقطع اس سمان احساس می کىیذ چٍ اوذاسٌ بٍ اَگذا   

 علمی ي ديرومای مذوظز خًد وشدیک شذٌ ایذ؟

تا ایٌکِ راُ تسیار عَالًی تا رسیذى تِ ّذف اصلی خَد در پایاش   

دارم اها خَدم را تسیار ًشدیک هی تیٌن. اگز کوی اس تستزّایی کاِ   
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نیاز دارم فراهم شود واقعا به دو سه هدف بزرگ شغلی و علمی خود 

 نزدیک شدم.

 پیش بینی شما از آینده ی بیوتکنولوژی در ایران چیست؟

با توجه به دغدغه خیلی از موسسات و ارگان ها وزارت خانه ها کهه               

توسعه بخشیدن به بخش علمی است من آینده ی بسیار خوبهی را             

برای این رشته می بینم و نهاد های مختلف به این نتیجه رسهیهده               

 High-techاند که کلید موفقیت و رشد یک کشور توجه به علوم  

 مانند نانو و بیوتک و هوا فضا... است.

اما یکی از مشکالت ما این بوده که در سال های اخهیهر بهیهشهتهر          

کارهای ما در زمینه بیوتکنولوژی روی بیوتکنولوژی سنهتهی بهوده             

میلیهونهی    08است تا بیوتکنولوژی مدرن. من معتقدم که در کشور       

حداقل به صد هزار نفر نیروی متخصص بیوتک نیاز داریم و باز ههم            

تاکید می کنم که پارک های علم و فناوری پل ارتبهایهی بسهیهار                 

مهمی بین دانشگاه و صنعت است که باید نهایت استهفهاده از آن                

 کرد.

توصیه شما به دانشجویان به خصوو  دانوجوشوجوویوان             

بیوتکنولوژی در زمینه تحصیل و پژوهش و اخوقیویوا              

 چیست؟

صبور باشند و اینکه آرامش خود را حفظ کنند ولی جسارت خود را             

از دست ندهند. باور داشته باشند که با امکانات کم هم مهی شهود                 

شروع کرد و به اهداف مورد نظر رسید فقط انگیزه ی خهود را از                  

دست ندهند و به اهداف باال فکر کنند. یبیعتا موانع بسایر زیهادی          

در سر راه ما وجود دارد که ما خودمان باید سعی کنیم از سهر راه         

 خود برداریم.

 بخش جالب میکروبیولوژی از دید شما؟

 استفاده از میکروب ها به عنوان کاتالیست در شیمی سبز

 و سخن آخر...

شاهد رونق ، توسعه و شکوفایی هرچه  4931بنده امیدوارم در سال 

بیشتر گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان باشم و           

امید دارم مسولین محترم دانشگاه درصدد حمایت های بیشتهر در            

زمینه تحقیق اهداف آموزش و پژوهشی رشته زیست فناوری برآیند     

تا انشاء اهلل دانشجویان عزیز و متعهد با ارتهقهای شهاخهص ههای                  

آموزشی و پژوهشی از استانداردهای معتبر علمی زیست فهنهاوری            

 جهانی برخوردار شوند.

 یک بیت شعر مورد عقیه:
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ها پروتئین های کشنده برای کشتن سایر باکتری ها تولیدد           باکتری

ها بر سر محل زندگی یا یک منبع رقابت         کنند. وقتی که باکتری    می

کنند کده    کنند، اغلب بر علیه هم پروتیین های سمی تولید می         می

را کلیسین و    E.coliباکتریوسین نام دارد. باکتریوسین در باکتری  

را پستیسن می نامند. به پروتیدیدن      Yersinia pestisدر باکتری  

-های که بوسیله باکتری ها بر علیه موجودات عالی تر ساخته مدی       

گویند. در واقع باکتری از باکتدریدوسدیدن بدرای             شود، توکسین می  

هدای  کنند. در واقدع بداکدتدری         کشتن سایر باکتری ها استفاده می     

پاتوژنیک )بیماریزا(، اغلب توکسین را به قصد کشتن میزباندی کده            

کنند در واقع هر چه میزبان بیشتر زندده          آلوده کرده اند تولید نمی    

 بماند، برای مدت بیشتری مکانی برای آلوده کردن دارند.

تر از    آوری میکروبی بیش    ها و فن    افزارهای نوین، سالح    در بین جنگ  

ها قرار گرفته است. شاید بدتدوان بده               سایرین مورد توجه ابرقدرت   

ای دیگر یک خطر بالفعل نیستند و  های هسته جرأت گفت که سالح 

شدوندد. کشدورهدای        تنها یک قدرت بازدارنده بالقوه محسوب مدی        

ها بدر     های هرگز نخواهند توانست به راحتی از آن         صاحب این سالح  

علیه دشمنان خود استفاده نمایند؛ زیرا تبعات بکارگیری چدندیدن             

چنان گسترده است که قسمت بزرگی از جهان را در            هایی آن   سالح

های رادیواکتیو، گردوغبار اتمی، طوفان اتمی        بر خواهد گرفت. اشعه    

های یونیزان در قالب مرزهای جغرافیایی نخواهند گنجید و            و اشعه 

حوزه وسیعی را آلوده خواهند کرد. طبعًا در این موقع کشور بدکدار                

گوی کشورهای همسایه نیز باشد. مثالً  برنده این سالح ها باید پاسخ 

اگر هند علیه پاکستان از بمب اتم استفاده نماید، بسته بده مدحدل               

گوی بخش وسیعی از خاورمیانه نیز بداشدد.       انفجار اتمی، باید پاسخ  

لذا شاید همین مالحظه بود که باعث شد در جنگ جدهداندی دوم                

های اتمی امریکا انتخاب شود، کشوری دور       ژاپن برای امتحان بمب   

 ای نزدیک هم ندارد. دست در دریا که همسایه

های شیمیایی نیز چندان گزینه مناسبی بدرای          از سوی دیگر سالح   

جنگی نیستند. مشکالت حمل، نگهداری و بکارگیری، نیمه             فعالیت

عمر کوتاه، خطر نشت، تأثیر محدود و قابلیت ردیابی کردن عدامدل             

استفاده کننده، باعث شده چندان مورد پسند نباشد. اگدرچده در               

میدان جنگ گزینه موفقی نشان داده است ولی استفاده آن از سوی 

 افکار عمومی جهان تحت فشار شدید قرار خواهد گرفت.

 بیوتروریسم
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اي بسهيهار     هاي ميكروبي، در عرصه جنگي وسيلهه        از اين رو سالح   

مطلوب شده است. توان توليد باال، نگهداري راحت، قابليت انتشهار،   

قابليت مصون سازي نيروي خودي، قابليت تكثير بهراي عهوامه               

ميكروبي زنده، دشواري بسيار در رديابي فرد يا افراد مهتهصهاصه ،              

گستردگي عملكرد از انسان تا دام و محصوالت كشاورزي مهوجه             

كهار    هاي ميكروبي در ساليان اخير بسيهار بهه           شده است كه سالح   

گرفته بشود. اگرچه كشور هدف هرگز نتوانسته ادعا خود را علهيهه              

دشمنش به اثبات برساند. مث  شيوع جنون گاوي در اروپا كه ادعا             

شد با هدف ضربه اقتصادي به صادرات گوشت اروپا انهاهام شهده               

است. شيوع سارس در چين كه باعث شهد چهيهن در اسهتهانهه                    

ها از گردونه رقابت توليد ارزان قيهمهت ه          شكوفايي اقتصادي، سال  

هايش ه عق  بيفتد. شيوع وبا در پيونه      واسطه تعطيلي كارخانه  به

در  كره شمالي كه ادعا شهد بها ههدف                   08يان  در اواخر دهه     

مريكايي، اه  مابور كردن اين كشور به پذيرش شرايط دول اروپايي        

  اي اناام شده است. براي قطع ازمايشات هسته

 
 

كشور جهان قابليت توليد چنين موادي را دارند.  71در حال حاضر 

توليد مواد بيولوژيك نسبتاََََ ارزان بوده، به طوري كه به عنوان بم             

 PMABيها      The Poor Man's Atom Bombاتمي فقرا    

ناميده شده است. توليد، استفاده و انتشار يك سالح بيولهوژيهكهي              

تر احساسات جهانيان را بر مي        تر از بم  ات  بوده و ك         بسيار ارزان 

هها مشهكه         ها و مقابله بر عليه ان    انگيزد. معموال مشاهده پاتوژن 

است. به عنوان مثال در صورت انتشار عام  اسهال در اب يهك                 

منطقه، تا دوره كمون سپري شود و عالئ  بيماري ظاهر شود چند            

كشد و در اين مدت بيماري افراد زيادي را در بر مهي               روز طول مي  

 گيرد.

انتقال عوام  ميكروبي ه  از كشوري به كشور ديگر بهه وسهيلهه                

رسد. به عنوان مثال قرار دادن         مسافرهاي معمولي اسان به نظر مي     

پودر ميكروب سياه زخ  در داخ  كپسول به عنوان دارو و حهمه               

باشد. اين عوام  بيماري زا  ها ميان به مناطق مورد نظر يكي از راه  

توان در جوامع مورد هدف پهصهش كهرد.      هاي مصتلفي مي  را از راه 

انتشار عوام  بيماري زا در هوا، اب، مواد غذائي، انواع مواد كنسهرو     

شده، اسباب بازي، پاكت نامه، هدايا پستي، حشرات ناق ، خون و            

غيره سابقه داشته است. نوع بيوتروريس  مورد استفاده بهر اسهاس         

شود؛ مثال در صورتي كه قصد گسهتهرش         اهداف موجود تعيين مي   

وسيع بيماري را داشته باشد از عواملي نظير ابله انساني استهفهاده             

شود و باعث     كند زيرا به راحتي از فردي به فرد ديگر منتق  مي            مي

شود. در صورتي كه قصد ان ههدف قهرار دادن                الودگي وسيع مي  
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)عامل سياه زخم ( استفاده  Anthraxمورد خاص از عواملي نظير 

 كنند. مي

 بيوتروريسم چيست؟

بيوتروريسم  7002بر اساس تعريف پليس بين الملل در سال 

عبارت است از منتشر كردن عوامل بيولوژيكي يا سمي با هدف 

ها، حيوانات و گياهان با قصد و  كشتن يا آسيب رساندن به انسان

نيت قبلي و به منظور وحشت آفريني، تهديد و وادار ساختن يك 

اي  دولت يا گروهي از مردم به انجام عملي يا برآورده كردن خواسته

 سياسي يا اجتماعي است.

 تاريخچه

 هاي ميكروبي )بيولوژيك( جنگ

استفاده كردن از مواد توليد شده تووسوج جوانووران، گويواهوان،                  

ها بر عليه نيروهاي انساني و مونوابو               ها و ويروس    ها، قارچ   باكتري

اي هزاران ساله دارد. استفاده از سموم جوانووري يوا                 غذايي سابقه 

گياهي براي سمي كردن سر تيرهاي جنگي، اسوتوفواده از  شوه                

هوا،    حيوانات مرده از طاعون براي شكستن مقاومت داخول قولوعوه             

ها با هاگِ قارچي كشنده و  مسموم سازي فضاي داخلي مقابر فرعون

هاي باستانوي بوكوارگويوري           آلوده كردن مناب  آبي شهرها از نمونه      

 هاي نامتعارف بيولوژيك است.  سالح

سال قبل از ميالد مسيح و تا آغاز قرن  700( دوران اوليه )1

 بيستم(

 ( دوران نوين7

 ( دوران كنوني3

 دوران اوليه

ها به عنوان يك  اولين اسناد ثبت شده از كاربرد ميكرو ارگانيسم

شود كه از اجساد حيوانات  سالح بيولوژيكي، به روميان مربوط مي

ها و مناب  آب دشمنان استفاده  مرده براي آلوده كردن چاه

هاي پر از  كردند. در متون قديمي آمده است كه هانيبال كوزه مي

كرد ،  مار و عقرب را با منجنيق به سوي كشتي دشمنان پرتاب مي

ها، اين جانوران در كشتي پخش و باعث به  كه با شكسته شدن كوزه

 شدند.  همريختگي اوضاع مي

اي كه در تاريخ از اين نوع به وقوع پيوست موربووط     ترين حادثه   مهم

ميالدي در شهر كافا كه هم ايونوك      1331به قوم تاتار كه در سال  

Feodissia                 نام دارد با پرتاب كردن اجساد موردگوان نواشوي از

 .طاعون، تووانسوتونود موقواوموت شوهور را از بويون بوبورنود                           

ميالدي در مبارزات بين نيروهاي فرانسوي و بوميان   1212در سال   

آمريكا )سرخپوستان(، نيروهاي انگليسي به فرموانودهوي جوفوري               

امرست با فريب دادن سرخپوستان آمريكايي و توتوت پووشوش                

هاي صلح جويانه و مسالمت آميز، پتو و الوبوسوه و سوايور                    اقدام

ها و     ها هديه دادند، اما در حقيقت آن پتو      ضروريات زندگي را به آن    

كرد ارسال   وسايل از بيمارستاني كه از مبتاليان به آبله نگهداري مي         

شده بود و در نهايت باعث ايجاد اپيدمي آبله در بين سرخپوسوتوان           

هوا  % آن   00شد كه نسبت به آن حساس بودند و سرانجام بيش از           

 كشته شدند.

 دوران نووووووووووووويوووووووووووو                   

هواپيمواهواي ژاپونوي        1031در شروع جنگ جهاني دوم، در سال        

هايي از چويون پوراكونوده              هاي آلوده به طاعون را در قسمت    كك

ميليون كوك را بور          11ساختند. هواپيماهاي ژاپني در هر مرحله        

شهر چين اسپري نموده و اپيدمي طاعون بوقوع پيووسوت           11روي  

حوملوه،      7000بوا بويوش از             1032و  1032كه بين سال هاي   
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نفر بوقوع پيوست.

 

 دوران كنوني

پس از جنگ جهاني دوم، دنيا وارد مرحله جديدي به نام جنگ 

، در سيستم متروي شهر نيويورك 6611سرد شد. در سال 

پخش شد تا سيستم مترو از نظر  Bacillus subtilisاسپورهاي 

هاي مترو تنها  امنيت ارزيابي شود. نتايج نشان داد كه تمامي تونل

 .تواند آلوده شود با آلوده كردن يك ايستگاه مي

هاي حاوي  ترين رويداد بيوتروريسم در هزاره جديد، پخش نامه مهم

)عامل مولد سياه زخم ( در آمريكا بود. در روز  Anthraxاسپور 

اولين نمونه آنتراكس پوستي به علت نامه  1006سپتامبر سال  61

پستي حاوي اسپور آنتراكس مشاهده شد از اين تاريخ به بعد تعداد 

هاي مختلف آمريكا، از جمله به  هاي ارسالي آلوده به قسمت نامه

مجلس سناي آن كشور نيز افزايش يافت و تعداد قربانيان نيز رو به 

هاي فدرال براي مدت  افزايش گذاشت. تقريبا بسياري از اداره

نامعلومي تعطيل شدند. وزارت بهداشت آمريكا در اواخر ماه اكتبر 

 60شروع به تجويز آنتي بيوتيك سيپروفلوكساسين در يك دوره 

نفر از كارمندان پست كرد. از طرفي در بين  1100روزه به بيش از 

ارتش و نيروهاي نظامي نيز تجويز واكسن آغاز شد. اين وحشت و 

فاجعه در بين كاركنان اداره پست و ساير شهروندان عادي به 

حدي باال گرفت كه شركت سازنده داروي سيپروفلكساسين حاضر 

ميليون قرص را تقريبا به نصف قيمت اوليه در اختيار  600شد 

ميليون دالر تنها براي  600دولت قرار دهد؛ يعني چيزي معادل 

 هزينه شد.  گيري دارويي در مقابل اين حمله بيوتروريستي پيش

 ويژگي هاي عوامل ميكروبي

هاي نوين،  توانايي ايجاد تلفات زياد؛ در بين انواع سالح6- 

هاي ميكروبي رقمي بهت آور از مرگ و مير را  ها و فرآورده ميكروب

گرم از سم توليد شده توسط  61در پي خواهند داشت. مثالً 

تواند تمام مردم جهان  مي Clostridium botulinumباكتري 

 را به كام مرگ بكشد

توانايي ايجاد بيماري و عوارض طوالني مدت و نياز به  1-

 هاي گسترده  مراقبت

توانايي برخي عوامل در انتشار از قبيل ناقل يا فرد آلوده؛ اين  3-

شود تا آلودگي از فردي به فرد ديگر منتقل شود و  امر باعث مي

كند تا با حجم اندكي از ميكروب بتوان شهري را از  اين كمك مي

   .پاي درآورد

گيري  شود درمان و پيش وجود يك دوره نهفته بيماري باعث مي4-

ترين  ؛ معموالً در خوش بينانه از انتقال بيماري با تأخير انجام شود

شوند  حالت، وقتي كادر دفاعي از بروز يك تهاجم ميكروبي آگاه مي

كه يك اپيدمي رخ داده است. طبعاً در اين حالت كمك رساني و 

هاي اجتماعي همراه  مهار بيماري بسيار دشوار و با بروز استرس
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 .است

توانايي در ايجاد عالئم عمومي و غير اختصاصي؛ تقريباً تمام 5- 

دهند.  هاي عفوني در شروع عالئم باليني يكساني نشان مي بيماري

مثالً سياه زخم در آغاز عالئمي همچون يك زكام عادي را بروز 

دهد. بعد از يك دوره يكي دو روزه كه فرد حساس بهبودي  مي

گيرد و فرد را  كند، ناگهان با شتابي فراوان تمام بدن را دربر مي مي

 .كشد مي

هاي نوپديد يا انتشار عوامل بازپديد؛  امكان توليد ميكروب 6-

شود كه در  هايي گفته مي هاي نوپديد به ميكروارگانيسم ميكروب

دست  هاي وحشي به هاي بيوتكنولوژي، از تغيير گونه آزمايشگاه

توان باكتري يا ويروسي را  آيند. با كمك مهندسي ژنتيك مي مي

توليد نمود كه در حكم يك گونه يا زيرگونه جديد باشد. ايدز، 

هاي بازپديد به آن  اند. اما ميكروب غيره از اين دسته   سارس، ابوال و

شود كه ريشه كن شده يا تقريباً بطور كامل مهار  گروهي گفته مي

هاي ميكروبي جهان  هايي كه به بانك اند ولي توسط گروه شده

شوند. مثالً آبله در جهان ريشه  دسترسي دارند، دوباره منتشر مي

كن شده است. با اين وجود چند كشور هنوز مقداري از اين ويروس 

كند. نشت يا انتشار عمدي  را در بانك ميكروبي خود نگهداري مي

سال است واكسن آبله را دريافت  04آن در جهاني كه نزديك به 

 .نكرده فاجعه بار خواهد بود

 .شوند موجب تخريت صنايع و تجهيزات نمي7- 

 هايبرخوردباعواملميكروبيپيچيدگي

مقادير اوليه مورد استفاده اندك است و در نتيجه در لحظات   ـ1

اوليه هجوم قابل رديابي نيست. اما در مدت كوتاهي ـ اگر ميكروب 

  .اي را خواهد پوشاند شود و حوزه گسترده زنده باشد ـ تكثير مي

شود. معموالً بيماري يك دوره نهفته دارد  آثارشان دير ظاهر مي  ـ2

كه همين زمان، تشخيص را به تأخير انداخته و در عين حال باعث 

انتشار بيماري خواهد شد. طبعاً هر چه زمان كمون )زمان نهفتگي( 

 .تر خواهد بود گيري بيش تر باشد، خطر بروز همه بيماري بيش

صورت بيمار يا ناقل در   مهار آن مشكل است. افراد آلوده به  ـ3

شوند با اين كار باعث گسترش شديد عامل  جا مي منطقه جابه

 .شوند مي

 .ـ عموماً قابل انتقال و سرايت از يك فرد به فرد ديگر هستند0

ـ غير قابل تشخيص با حواس پنجگانه هستند. يعني رنگ و بو 5

 ندارند.

 از عوامل بيوتروريسم مي توان باكتري هاي زير را مثال زد:

Variola major )عامل آبله( 

Bacillus anthracis )عامل سياه زخم( 

Yersinia pestis )عامل طاعون( 

Clostridium botulinum )عامل بوتوليسم( 

Francisella tularensis  )عامل توالرمي( 
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هستند که در  کوچکِ خارج ژنومی   DNAهای  پالسمیدها مولکول

ها مستقل از      توانند تکثیر شوند. اغلب آن       های زنده می    داخل سلول 

توانننند بنه تنور            ها نیز می    شوند اما برخی از آن      ژنوم تکثیر می  

( شنده و بنه ونننوان            (Integrateکواالن به درون ژنوم اینتگره      

ژنومی تکثیر شوند. پالسمیدها اولین  بنار در               DNAقسمتی از   

ها ننینز       ها در یوکاریو     ها کشف شدند، اما بعدها مشابه آن        باکتری

ها و همچنین       های زیادی از پالسمیدها در قارچ       مشاهده شد. نمونه   

است ولی در جانوران تاکنون رویت   تعدادی در گیاهان گزارش شده    

 نشده است.

رتروپالسمیدها گروه منحصر به فردی از وناتر ژنتیکی هستند کنه        

((Reverse transcriptionاز طریق رونوشت برداری معکوس       

ها اندازه کوچکی دارند و به شکل اسنیند            کنند. آن    همانندسازی می 

هنای قنارچ        ای در میتوکندرِی برخی از گنوننه          نوکلئیک دو رشته  

ها بر اساس ساختار به دو گروه         اند. رتروپالسمید    ای باقی مانده    رشته

سازی  شوند که هر گروه مکانیسم همانند      خطی و حلقوی تقسیم می    

 مجزایی دارد. 

های طبینعنی در        ای  تحقیق در رابطه با رتروپالسمیدها (پالسمید       

ای( است. رترو دارای ریشه التی  به معنی معکنوس              های رشته   قارچ

هنای    است. پالسمیدهای مخمر کامال متفاو  از پالسمیدهای قارچ        

های قابنل ککنر این  اسنت کنه                 هستند، یکی از تفاو        ای  رشته

توانند در هسته و یا در سیتوپالسم حضنور           پالسمیدهای مخمر می  

داشته باشند در حالی که تقریبا تمام پالسمیدهای کشف شنده در       

 ای درون میتوکندری قرار دارند.   های رشته قارچ

ی مهم با پالسمیدهای باکتریاینی        رتروپالسمیدها در چندی  ناحیه   

هنا این  اسنت کنه در اکنثنر                 تری  تنفناو  آن       متفاوتند، مهم 

مراز توسط خودشان کند       رتروپالسمیدهای میتوکندریایی آنزیم پلی   

 شود. می

پالسمیدهای میتوکندریایی وناتر ژنتیکی با همانندسازی مستقنل        

 DNAداری بنا         هستند که هیچ گوننه هنومنولنوژی منعنننی             

هنا  میتوکندریایی نداشته و منشا تکاملی مستقل دارند. انندازه آن            

هنای  ها دارای ساخنتنار   کیلو باز است. آن  5-51کوچک و در حدود  

ای تنوزین        های رشته   ها مانند قارچ    متنوع بوده و در انواوی از گونه      

وسیعی دارند. به طورکلی، پالسمیدهای میتوکندریایی به ونننوان            

 شوند.  وناتر ژنتیکی خودخواه و یا وناتر ژنتیکی انگلی مطرح می

 انواع ساختار پالسمیدها

هنا  و رتروالمنننت   DNA ،RNAوناتر ژنتیکیِ انگلی به سه گروه  

بندی براساس نوع اسیدنوکلئیکِ درگیر       شوند. ای  تقسیم     تقسیم می 

ها در سیکل  ها است. رتروالمنت  سازی مرتبط با آن  در سیکل همانند  

 RNAو    DNAی سازی خود دارای هر دو مرحله حیا  و همانند 

هنا،     ها، رتنروتنرانسنونوزون       ها شامل رترویروس    هستند. رتروالمنت  

 ها هستند.  و رترون Iرتروپالسمیدها، اینترون های متحرک گروه 

منراز  پنلنی      DNAدارند،  DNAهایی که در سیکل خود  پالسمید

کنند و به انواع خطی و حلقوی تقسینم          را کد می     DNAوابسته به 

مراز وابستنه   پلی  RNAمیتوکندریایی،  dsRNAشوند. وناتر    می

 کنند. را کد می  RNAبه

پالسمیدهنا    RNAو یا  DNAهای  رتروپالسمیدها متفاو  از فرم   

(آنزینم     RNAمراز وابسته به پلی  DNAها که آن هستند به طوری 

سازی خود را از طریق      رونوشت بردار معکوس( را کد کرده و همانند        

 دهند. یی انجام می RNAهای  حدواسط

 رتروپالسمیدهای حلقوی

، پالسمید  Crassa neurosporaاز   Mauricevilleپالسمید 

Varkud  پالسمیدهنای ،Maddur-1    وMaddur-2       ازN. 

intermedia     پننالننسننمننینند ،pThr1       ازHarzianum 

trichoderm  های به تور  مولکولdsDNA    .حلقوی هستنند

بردار منعنکنوس       ای  پالسمیدها به منظور کُد کردن آنزیم رونوشت   

 منفرد هستند.  ORFدارای یک چهارچوب تحیح خواندن یا

 VSپالسمید 

یک رتنروپنالنسنمنیند         ، N. intermediaواق  در  VSپالسمید  

سازی آن تنابن       است و همانند   ORFکیلوبازی فاقد   885حلقوی  

است. ای  پالسمید یک ساتالیت پالسمیند    Varkudرتروپالسمید  

سازی خود وابسته به      است یعنی یک ونصر ژنتیکی که برای همانند       

احتماال برای هماننندسنازی        VSدیگر پالسمیدها است. پالسمید      

خود از رونوشت برداری معکوس از آنزیم رونوشت برداِر ُکند شنده              
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ی پالسمید  RNAکند. رونوشت  استفاده می  Varkudتوسط

VS ، یک ریبوزایم است و کارایی باالیی در اتصال و شکست نشان

 دهد.   می

 رتروپالسمیدهای خطی

ایِ کوچک با     دو رشته    DNAهای  رتروپالسمیدهای خطی، مولکول  

یک انتهای سنجاق سری هستند و به صورت ساختار گیره مااناناد              

می باشند. یک انتها به ساختار سنجاق سری و انتهای دیارار باه                

شود. این پالسمیدهاا دارای یاک            تکرارهای مشابه تلومر ختم می    

ORF      باشند که یک آنزیام روناوشات باردار              بزرگ و منفرد می

کند. همانندسازی رتروپالسمیدهای خاطای از            معکوس را کُد می   

 پذیرد. طریق رونوشت برداری معکوس صورت می

 Fusarium oxysporum واقا  در       pFOXپالسمیادهاای  

  های خطی با هماننادساازی مساتا ال            ترین گروهِ رتروالمنت    کامل

اناد و ناماوناه اصالای از                  حال توصیف شاده        هستند که تا به   

شوند. ساه ناماوناه از             دار نامیده می    رتروپالسمیدهای خطیِ گیره  

 ،pFOXC1   ،pFOXC2هاا کاه          پالسمیدهای مرتبط با آن    

pFOXC3    شوند در میتوکندری قارچ پاتوژن گیااهای     نامیده می

Fusarium oxysporum  اند. یافت شده 

  pFOXپالسمیدهای 

ای خطی  دو رشته  DNAهای   ، مولکول pFOXرتروپالسمیدهای  

جفت بازی شبیه به تلاومار         5هستند که در انتهای خود تکرارهای       

 دارند.

کیلوباز است و یک ساختار  1/9های خطی ت ریبا  طول این پالسمید

بسته شبیه به سنجاق سر و تکرار های انتهایی پشت سر هم همراه             

دارند. ساختاار خاطای ایان             5`با یک پروتئین اتصالی در انتهای       

هاای     رتروپالسمیدها به وسیله آنالیزهای هضم به وسیلاه آنازیام           

محدود کننده و میکروسکوپ الکترونی و حساسیت به اگزونوکلئازها 

ها دارای یاک      pFOXاند که تائید شده است. مطالعات نشان داده 

های دو   سر کوواالن سنجاق سری در یک انتها و چند نسخه از توالی

 تا پنج جفت بازی در انتهای دیرر هستند. 

مکمل تکرارهای موجاود در       5`طبق مشاهدات انجام شده، انتهای      

دهد که انتهای پالسمید صاف       است. این مطلب نشان می       3`انتهای  

 و فاقد ضمائم اضافی است.

 رتروپالسمیدهای دو سنجاق سری

قاارچ     Rhizoctonia solaniواق  در        pRS224-1پالسمید

پاتوژن گیاهی، یک رتروپالسمید خطی با دو ساختار سنجاق ساری      

در دو انتها است که اولین بار در ژاپن مشاهده شد. این پالسامایاد         

پپتیدی که دارای    بزرگ کد کننده پلی  ORFبراساس حضور یک    

ها اسات، در         RTی  هفت موتیف آمینواسید حفاظت شده در همه      

 شود. گروه رتروپالسمیدها طب ه بندی می

آنالیز کامل مربوط به توالی یابی این پالسمایاد نشاان داده کاه                  

ORF کیلو دالتون کاد   901آمینواسیدی با وزن  888پپتیدی  ، پلی

غیر معمول بوده به طوری کاه در           RTکند. در این پالسمیدها        می

آمینواسیدی به شدت حفاظت شده بین  100آن یک ناحیه بیش از 

های رایج حاضر   RTهای سه و چهار وجود دارد که در دیرر   دومین

وجود ندارند.  همانند سازی این پالسمید کمتر شناخته شده است؛          

اناد. باه         های عمده پالسمید شناسایی شاده    دو نسخه از رونوشت   

کیلاوبااز طاول        7/8کیلوباز و دیرری      8/7ها    که، یکی از آن   طوری

دارد. کوچکترین رونوشت نزدیک به مرکز عنصر باوده و شاامال               

ORF      کد کنندهRT    های مربوط به یکی از ساختارهاای         و توالی

سنجاق سر انتهایی است و رونوشت بزرگتر شامل رشتاه ماتابات               

)سنس( کامل و هر دو ساختار سنجاق سری بوده و به عنوان الاراو     

 .رود برای همانندسازی پالسمید بکار می

 سازی رتروپالسمیدهای خطی همانند

همانندسازی رتروپالسمیدهای خطی مشابه با رتروپالسمایادهاای         

برداری معکاوس     و از طریق رونوشت      RNAحل وی با واسطه گری   

سازی رتروپالسمیدهاای      گیرد. در ادامه، مکانیسم همانند       صورت می 

 شود. توضیح داده می  pFOXخطی در نمونه تیپیک
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سمید پال  DNAبرداری    در این پالسمیدها همانندسازی با رونوشت     

در ناحیه پایین دست ساختار سنجاق سری بر روی رشته باالیی به            

شوود و      مراز میتوکندریایی شروع می     پلی   RNAعنوان الگو توسط    

 cDNAسری برای ایجاد رشوتوه مونو وی              درون ساختار سنجاق  

 چرخد. می

ایی   DNA کمتری نسبت به پالسمید       3`ظاهرا تکرارهای انتهایی،    

بورای    mRNAتوانند هم به عنوان       های حاصل می    دارند. رونوشت  

موورد     cDNAو هم به عنوان الگو برای سونوتو               RTکد کردن   

 است اده قرار گیرند.

از رونوشت پالسمید شوروع        3`برداری معکوس در انتهای       رونوشت

هوای     شود و نسخه ایجاد می  cDNAشود و یک رشته کامل از       می

نی  به آن افو وده       RTپنج ج ت بازی از تکرارهای انتهایی توسط   

رونوشت   5`برداری معکوس تا رسیدن به انتهایی         شوند. رونوشت    می

حواصول، دارای        cDNAکند. رشته من ی     پالسمید ادامه پیدا می   

تواند به سمت عقب به روی خود تا          تکرارهای معکوسی است که می    

موراز     پولوی      DNAپالسمید و یوا    RTبخورد و با بکارگیری یک  

الگو ممکون   RNAمیتوکندریایی فرایند طویل شدن را ادامه دهد.       

جا و یا بوه وسویلوه       جابه  cDNAاست در طول سنت  رشته مثبت   

( میتوکندریایی می بان تخریب شوود.       (RNasHهاضم ریبونوکلئاز   

است که به     5`پالسمید کامل دارای یک پروتئین اتصالی در انتهای         

 شود. رسد به دنبال رونوشت برداری معکوس اضافه می نظر می
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  cDNAهای ممکن برای شروع سنتز  مکانیسم -الف

1- RNA Snapback 

 Snapback            اصطالحی است که از نظر لغوی بررای کرن نرو

رود و به معنی پاس دادن توپ در آغاز هر  فوتبال آمرککاکی بکار می

روند است. بنابراکن در اکن مدل ممکن است رونوشت پالرسرمر رد          

نوکلئوت د انتهراکری بره       OH3کند و  Snapbackبروی خودش   

 عنوان پراکمر مورد استفاده قرار گ رد.

2-  protein priming 

در اکن مدل گروه ه دروکس ل استفاده شده به عرنروان پرراکرمرر            

ممکن است از آم نواس دهای سرکن، ت روزکن و ترئون ن باقی مانده 

 پالسم د فراهم شود.  RTبروی

3- DNA primer 

هرای     و کا ملکول  cDNAکن 3`      در اکن مدل پراکمر کا از انتهای        

DNA  شود. فراهم می 

4- De novo 

-pMaurو      pFOX-RTبه دل ل رابطه ف لوژنت ن نزدکن ب ن     

RT ،سنتزcDNA  .ممکن است بدون پراکمر صورت گ رد 

 مدلی برای اضافه شدن تکرارهای انتهاکی در رترو پالسم دهای خطی 

های پالسم د تقرکبا دارای سه نسرهره از ترکررارهرای                  رونوشت

کنند و   Snapbackتوانند پنتامرکن شب ه به تلومر هستند که می

استفراده    cDNAاز اکن تکرارها به عنوان پراکمر برای شرو  سنتز 

های در حال سرنرترز بررروی         cDNAکنند. پس از شرو  سنتز،  

هرای   کنند و در نهاکت رشته slidebackالگوی قبلی ممکن است  

 تقرکبا چهار کپی از تکرارهای پنتامرکن را دارند.  cDNAمنفی

برداری معکوس رتروپالسرمر رد     در رونوشت protein-primedمدلی از   

pFOX  

و    pFOXC2های همانطور که در مطالب قبلی ذکر شد، رونوشت

pFOXC3   در انتها دارای سه نسهه از تکرارهای پنتامر شب ه به

در انتها دارای چرهرار    pFOXC1های    تلومر هستند ولی رونوشت   

 RTباشند. بعد از کد شردن   نسهه از تکرارهای سه جفت بازی می     

برداری هر کن از پالسم دها حذف نوکلئوت ردی         حاصل از رونوشت  

افتد. به طورککه حذف نوکلئوت دی منتج به اضافه شردن       اتفاق می 

 pFOXC1در پرالرسرمر رد         RTت م دکن منو فسفات بر روی      

شود. سپس با اضافه شدن کن و کا ب شرترر از کرن داکسری                     می

کره دارای       n(dNMP)-RT نوکلئوت د مونوفسفات کمپرلرکرس     

های تکرار شده در انتهای       تکرارهای انتهاکی مکمل با ککی از نسهه      

شود. در ادامه کمپلکس با ترکررار            رونوشت الگو است، تشک ل می    

ککی به آخر مانده از الگو مکمل شده و سپس موقع ت آن ترترت          

شود. نهاکترا طروکرل        جا می با تکرار انتهاکی جابه  slidebackکن

بررداری مرعرکروس            جدکد از طررکرر رونروشرت           cDNAشدن  
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از کمپمکملم م          جدا  RTو یا  5` متصل به انتهای   RTبه وسیله  

گیرد. الزم به ذکر است که افزایش ت رارها بمه تمامداد                  صورت می 

slideback  افتد، بستگی دارد. هایی که اتفاق می  
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 میکروارگانیسم ها و فلزات

برخی از باکتری ها تحت شرایط سخت و تنش زای محیط، قادر به      

ها هم که قادر هستننند در ورن ر        رشد هستند. برخی از باکتری  

ها دارای سیستم هناینی      فلزات سمی رشد کنند. اغلب این باکتری       

ها قادر به اویاء برای مقاومت و رشد در این شرایط هستند. باکتری

فلزات و کاهش سمیت آن، برخی قادر به رسن   ذنراری خنار           

های انتقال اینن فنلنزات را نندارنند.               سل لی و برخی دیگر پمپ    

ها در برهمکنش باکتری با فلزات سبب کاربردهای ذ ناذ ن باکتری  

ها برای معدنی کنردن      ت ان از باکتری  بی تکن ل ژی شده است. می    

 ، ورف بی ل ژیکی م اد آل ده(Bio mineralization)بی ل ژیکی

(Bio remediation)       استخرا  بی لن ژینکنی منعنادن ، (Bio 

leaching)    ذنراری  هنا در رسن        استفاده کرد. برخی باکتنری

ها در معدنی کنند. در واقع باکتری معدنی به ط ر مستقیم عمل می    

شدن م اد، نقش کاتالیزوری دارند. اکسیداسی ن من اد منعندننی             

ها با ت لید اسیدهای    ها اهمیت دارد. برخی از باکتری      ت سط باکتری 

 .کنندمعدنی در استخرا  طال و مس معادن دخالت می

 (Nano particle)نانو ذرات 

 
 

 01نان ذرات، ذرات جامد کل ییدی هستند که اندازه ای در ودود           

 اسنفنرهنا   ها، ننانن     نان متر دارند. به مجم عه نان کپس ل  0111تا  

(Nano sphere)          و یا وتی شبکه های پلی مری کنه دارو در

ها وبس شده باشد، نان  ذره اطالق می ش د.   قیاس م لک لی در آن   

ها یک کره ک چک که فقط دی اره و جداره آن پنلنی               نان  کپس ل 

مری است. داخل کره فاز دیگری وج د دارد که دارو داخل آن قرار    

می ذیرد. اما نان اسفرها یک کره پلی مری است و داخل ماتریکس             

آن نیز پلی مر تشکیل شده است و دارو داخل این ماتریکس قنرار     

 .ذیردمی
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 ارگانیسم های زنده به عنوان کارخانه مولد نانوذرات

( سنتن نز ا          1گیرد:   تولید نانو ذرات به دو روش اصلی صورت می        

 ( تولید بیولوژیکی نانوذرات2طریق واکتش های شیمیایی 

هایی برای ساخت ابزار    با توجه به نیا  رو  افزون بشر به یاف ن روش         

و وسایلی که آلودگی  یست محیطی نداش ه باشتد، محققنینن بنه           

سمت سیس م های بیولوژیکی روی آورده اند. شتاخ ه شده تنرینن             

مثال این میکروارگانیسم ست ز کتتده نانودرات معدنی، مگتن نین            

ها هس تد که قادر به تولید نانوذرات مغتاطیسی هسن نتند.              باک ری

های دارای الینه     دیاتومه تولید نانوذرات سیلیسی کرده و ا  باک ری       

کتتد که مهم   سطحی در تولید نانوذرات کربتات کلسیم اس فاده می       

ها حذف آلودگی های فنلنزات سنمنی ا            ترین نقش این ارگانیسم   

محیط است. معموال برای ا  بین بردن اثرات سمی فلزات یا احنینا                

ها کاربرد دارند. برای همین به این ارگانیسم ها با این تنوانناینی،     آن

 .گویتدنانو کارخانه های همکار و دوست دار طبیعت می

نانو مواد دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی متحصر بنه فنردی             

های مخ لن   باشد. با روش ها  یاد می  ی آن هس تد و پ انسیل بالقوه   

فیزیکی و شیمیایی قادرند این نانو مواد را تولید کتتد؛ ولنی روش              

به ر آن است که آلودگی  یست محیطی کم ری داشن نه بناشند.               

اس فاده ا  سیس م های  نده برای تولید نانو مواد است که کارگران            

اصلی این کارخانه باک ری ها می باشتد دارای این ویژگی است. بنه              

 و کریکسیت Fe3O4 عتوان مثال مگت ی  باک ری ها که مگت ی 

Fe3S    کتتد و یا دیاتومه ها تولید نانوذرات سیلیسی می         تولید می

کتتد. این دو نانو ذرات ذکر شده در الک رونی  و تنبندینل اننرژی          

 .خورشیدی به نورانی کاربردهای وسیعی دارد

 مگنتیک باکتری ها و تولید نانو ذرات مغناطیسی

ی  مثال مهم ا  معدنی شدن، تولید نانو ذرات مغتاطیسی تنوسنط             

ها است. مگت ی  باک ری ی  گروه هن نروژن ا              مگت ی  باک ری 

ای، ها با ی  تتوع مورفولوژی  شامل کنوکسنی، منیلنه            پروکاریوت

ویبریو و مارپیچ هس تد که در محیط های آبی در نقاط منخن نلن              

ها همگی گرم متفی، م حرک و دارای        کتتد. این باک ری    ندگی می 

باشتد. خصنوصنینات      گرایش متفی به غلظت اتمسفری اکسیژن می      

ها تولید کریس ال های درون سلولی اکسید آهن        ی این باک ری  ویژه

)مگت ی ( یا سولفیدهای معدنی آهن )اگربیلیت( و در ی  غشنا                 

دو الیه ای پوشیده شده اند که به آن مگت و وم گویتد. مگتن نو وم               

گنرا در    های مغتاطنینسنی   ها باعث جهت گیری و مهاجرت باک ری   

هنا بنه     شوند. این باک ری   طول خطوط میدان مغتاطیسی  مین می     

صورت درون سلولی، نانو کریس ال های مغتاطیسی  مین را تولیند           

کتتد. ا  لحاظ ریخ ی ذرات مغتاطیسی آهن به صورت مکعبنی،            می

ای شکل و یا شش وجهی هس تد. ا  مگت ی  باک ری ها برای        گلوله

ای ا    برطرف کردن و حذف فلزات ستگین و مواد رادیواک یو هس ه         

هنای نناننو ذرات        شود. یکی دیگر ا  اسن نفناده        پساب اس فاده می  

ها به عتوان ی  حامل برای تجمع منواد         مغتاطیسی، اس فاده ا  آن   

فعال بیولوژیکی ا  جمله آنزیم، آن ی بادی است. کاربرد دینگنر در               

های پزشکی ستجش های ایمونولوژیکی است. مزیت اینن          تشخیص

روش نسبت به روش های م داول آ مایش های ایمتی در این است            

ذرات هایی که با مارکرهای من نصنل بنه نناننو          که به راح ی سلول   

توان جداسنا ی کنرد. ال م بنه           مغتاطیسی واکتش داده اند را می    

یادآوری است که ذرات مگت و وم بعد ا  مرگ سلول باک ری بناقنی             

هنای  کتتد. ا  باک نری    می مانتد و ایجاد فسیل های مغتاطیسی می       

که میکروآیروفیل  Magnetospirillum توان بهگرا می مغتاطیس

 Magnetospirillumبننوده اشنناره کننرد. بنناکنن ننری               

magnetotacticum     ی  باک ری میله ای شکل است کنه درون

هنا  آب های شیرین شتاور می باشد. این باک ری حاوی مگتن نو وم            

هس تد و در جهت میدان مغتاطیسی  مین آرایش می یابتد. نناننو         

ذرات مغتاطیسی موجود در این مگت و وم در مقایسه با ناننوذراتنی            

تر و دارای تنو ینع       شوند هم اندا هکه ا  طریق های دیگر تهیه می  

 .باشتدیکتواخت ت  بعدی و ت  بلوری می
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هلا   جذب هدفمند نانو ذرات مغناطیسی توسط سلولو          

 سرطانی

متوتروکسات یکی از شناخته شده ترین داروی ضد سرطان است.            

انتد  های بدخیم ابزاری درون خود توسعه داده       اما بسیاری از سلول   

که به محض ورود این دارو به درون سلول، آن را به بیرون ستلتول              

کنند  محققان دانشگاه واشنگتن با استفاده از فناوری نانو          پمپ می 

توانستند با اتصال این دارو به سطح نانو ذرات مغناطیسی در عیتن             

حال که متوتروکسات را درون سلول سرطانی  نگته دارنتد، متی                

توانند این دارو را در بدن ردیابی نمایند  از مهم ترین کاربتردهتای               

دیگر نانوذرات مغناطیسی در تصویر برداری پزشتکتی و ذختیتره            

  باشدنمودن اطالعات می

 تولید نانو ذرات دیگر میکروبی 

یکی از این نانو ذرات سولفید کادمیوم اس. که توسط بتاکتتتری                

Klebsiella  aeruginosa      ،Candida  glabra ta ،

Schizosaccharomyses pambae            تولید شتده و ست ت

های کادمیوم سمی. زدایی کادمیوم می شود  تولید میکروکریستال

هتا  تواند کاربردهایی از جمله استفاده از آن    توسط این ارگانیسم می   

ی کریستال های نیمه کوانتومی  داشته بتاشتد  یتنتیتن                در تهیه 

کریستال های سولفیدی دارای جذب نوری، فتوسنتزی و انتتتقتال     

الکترون باالیی هستند  نانو کریستال های النتیوم توسط باکتتتری            

Pseudomonas aeruginosa   وE. coli       در محیتط حتاوی

 Thiobacillusتشکیل می شود    La(NO3)3 نیترات النتیوم 

ferrooxidans   وAcidithiobacillus thiooxidans    قتادر

به فروشویی سولفیدهای معدنی و تولید نانوذرات نقتره است.  از               

توان به تشکیتل    مثال های دیگر معدنی شدن بیولوژیکی فلزات می       

 Shewanellaاشاره کرد و یا   E. coli K12تلوریوم در باکتری

putrefaciens   وRizobacter هایی هستند که بته  دارای آنزیم

شوند  همچنین گتزارشتاتتی در       می TcII ها س   احیاء کمک آن 

 Enterobacter cloacaeمورد احیاء سلنی. به سلنیوم توسط  

بتا    Bacillus subtilisارائه شده اس.  قطعاتی از دیواره سلولی         

تیمار شد و مشاهده شد که نانوذرات طال بته     AuCl3 کلرید طال 

  شودهایی ایجاد میصورت گرانول

 استفاده از نانو ذرات طال در تشخیص سرطان

طال ماده ای بسیار مناس  در جذب و پراکنده کردن نتور است.             

های سرطانی در سطح خود دارای نوعی پروتییتن         بسیاری از سلول  

باشند در سلول گیرنده با عامل رشد اپیدرمال( می EFGR (به نام

حالی که سلول های سالم فاقد ینین عاملی هستنتد  بتا اتصتال                 

اند این به نانو ذرات طال محققان توانسته EFGR پادتن های آنتی  

هتا متتتصتل       نانو ذرات را به سلول های سرطانی رسانده و به آن           

نمایند  سپس با میکروسکوپ زمینه تاریک نقاط سرطانتی را بته               

صورت درخشان زیر میکروسکوپ مشاهده کنند  این نتانتو ذرات            

توانایی اتصال به سلول های سالم را ندارند؛ به این ترتی  ستلتول            

های سالم در مقایسه با سلول های سرطانی تاریک تر جلتوه متی               

کنند  کاربرد بالقوه دیگر نانو ذرات طال در ارت اط با سرطان، انهدام     

های سرطانی اس.  در مطالعات انجام شده پژوهشگتران بتا             سلول

گرم کردن این ذرات با لیزر از آن ها به عنوان عوامل انهدام سلتول      

  کنندهای سرطانی استفاده استفاده می

 نانو ذره نقره

اولین بار استفاده از نقره به عنوان یک ماده جلوگیری کتنتنتده از         

سال ق ل اس. که پادشاهتان ایترانتی       0222بیماری به مربوط به  

درون ظروف نقره ای آب جوشیده ریخته و مصرف می نمودند تا از       

قتادر     Pseudomonas stutzeriبیماری حفاظ. شوند  باکتری 

باشد  با توجه به خاصی. ضد میکتروبتی    به تولید نانوذرات نقره می    

نقره، بایستی مکانیسم هایی در این باکتری وجود داشته باشد کته            

س   مقاوم. این باکتری به نقره اس.  این باکتری قادر به احیتاء              

فلز نقره و رسوب آن در فضای پری پالسمیک و در نهای. تتولتیتد     

  باشدنانوکریستال های نقره می
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نانوذره نقره به پروتئین های حاوی گروه سولفیدی در غشاء باکتری 

شود و این امر سبب تغییر در مورفولوژی و نفوذپذییذری            متصل می 

غشاء، تاثیر در زنجیره ی تنفسی، تقسیم سلولی و در نهایت مذر      

گردد. از سوی دیگر ورود ذرات نقره به درون سذلذول و                سلول می 

، سبب از    DNAواکنش آن با ترکیبات حاوی گوگرد و فسفر مانند        

 molloscum شذود. بذیذیذاری       بیذن رفذتذن بذاکذتذری مذی             

contagiusum      یک بییاری مسری ویروسی هیراه با ضذایذتذات

باشد که تاکنون درمان مشخصی نداشته است؛ امذا          زگیل مانند می  

اخیرا توانسته اند که به کیک نانوذرات نقره این بییاری را در مدت             

سه روز درمان کنند. نانوذره نقره نسبت به آنتی بذیذوتذیذک دارای           

 :شودباشد که در زیر به تتدادی از آن ها اشاره میمزایایی می

کنند به دلیل اینکه نانذو    ( باکتری ها به نانو ذره مقاومت پیدا نیی         1

 . ذره بر روی قسیت های مختلف و آنزیم های متتددی موثر است

 .( نانو ذره نقره بر روی طیف وسیتی از باکتری ها موثر است2

( نانو ذره نقره بر روی سلول های انسانی اثر سوء ندارد، زیرا سلول 3

 .های انسانی به صورت بافت هستند

( برخالف آنتی بیوتیک ها که پس از واکنش با سلول تغییر یافتذه   4

شوند، نانو ذره نقره پس از اثر بر میکروب ها آزاد شده و و بی اثر می

 گیارد.بر میکروارگانیسم دیگر نیز تاثیر می

 سایر کاربردهای نانوذره نقره

 ( تولید الیاف، پارچه ها ولباس های ضد میکروب و ضدبو1

 ( استفاده در باطری سازی2

 ( رنگ های ضد میکروبی3

 ( مواد بهداشتی و آرایشی4

( استفاده در سفینه ها و شاتل های فضایی برای ضدعفونی کردن             5

 آب و هوا و وسایل مختلف

 ( استفاده در پزشکی برای درمان و بهبود زخم6

 

 منبع

کتاب نانوبیوتکنولوژی از دیدگاه میکروبیولوژی؛ نویسنده دکتر 

روحاکسری کرمانشاهی استاد میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان؛ فصل 

 هشت، نانوذرات و روش های تولید آن
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 محمد علی زارعی( 1

 بیوشیمیرشته:  -

بیوفیزیک دانشگاه -مرکز تحقیقات بیوشیمیمحل اخذ دکتری:    -

 تهران

 1731شروع فعالیت در دانشگاه کردستان:  -

های تخصخیخیخی       بیوشیمی پایه و شاخهدروس تدریس شده:   -

 بیوشیمی مانند آنزیم شناسی و زیست شناسی مولکولی

جستجوی مهارکننده های آنزیمی با قابلخیخت   زمینه تحقیقات:    -

 استفاده دارویی

 مسعود حیدری زاده( 2

 فیزیولوژی گیاهیرشته:  -

 دانشگاه ارومیهمحل اخذ دکتری:  - 

 1711شروع فعالیت در دانشگاه کردستان:  - 

بیوتکنولوژی گیاهی، بیوشیمی گیخاهخی،   دروس تدریس شده:   - 

 ، تکامل2و1فیزیولوژی گیاهی 

بیوشیمی گیاهی، فیتوشیمی، بیوتکخنخولخوژی    زمینه تحقیقات:   -

 گیاهی

 ( شمس الدین احمدی3

 فیزیولوژی جانوریرشته:  -

 دانشگاه تهرانمحل اخذ دکتری:  - 

 1711شروع فعالیت در دانشگاه کردستان:  - 

 فیزیولوژی جانوری و علوم اعیاب دروس تدریس شده:  - 

علوم اعیاب رفتاری و مخولخکخولخی بخر روی          زمینه تحقیقات:   -

 های آزمایشگاهی  موش

 فرنوش خسروبخش( 1

دکترای حرفه ای دامپزشکی تهران و دکترای ژنختخیخک      رشته:   -

 مولکولی 

 دانشگاه پایول ساباتیه فرانسهمحل اخذ دکتری:  -

 1711شروع فعالیت در دانشگاه کردستان:   -

زیست شناسی سلولی، بیخوتخکخنخولخوژی      دروس تدریس شده:   -

جانوری ، بیوتکنولوژی مولکولی، زیست سلولی پیشخرفختخه ارشخد،       

 کشت سلول و بافت، زبان تصییی

مطالعه مکانیسم سلولی و مولکولی پخویخایخی      زمینه تحقیقات:   -

میتوکندری و نقش آن در پاتوژنز بیماری های مصتلخ  خیخو خا      

بیماری های مرتبط با متابولیسم سلولی بعلت نقش خخا خی کخه        

 میتوکندری های سلولی با فرآیند متابولیسم سلولی دارند.

 ( مراحم آشنگرف5

 میکروبیولوژی  نعتیرشته:  -

 دانشگاه ا فهانمحل اخذ دکتری:  - 

    1711شروع فعالیت در دانشگاه کردستان:  -

، بخیخوتخکخنخولخوژی         2و1میکروبیولوژی   دروس تدریس شده:   -

 میکروبی، مهندسی ژنتیک، ویروس شناسی، ایمونولوژی

تحقیقات زیست فناوری هدفمند در زمخیخنخه      زمینه تحقیقات:   -

بکارگیری میکروارگانیسم ها به عنوان کاتالیت در تولخیخد فخراورده        
 

 معرفی اساتید گروه بیوتکنولوژی و علوم زیستی دانشگاه کردستان
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 محیطی

 ( شهال حسینی6

ک گیاهیرشته:  - ستماتی  سی

شگاه پوترای مالزی محل اخذ دکتری:  -  دان

 2931شروع فعالیت در دانشگاه کردستان:  -

ح و مورفووولووو ی  دروس تدریس شده:       - شری شناسی، ت گیاه

گیاهی، زیست شناسی گیاهی، ارگانو نز و مورفو نز گیاهی و متوو            

 تخصصی

ک، انجام مطالعووا      زمینه تحقیقات:      - فعالیت های فلورستی

سیتو نتیک و مطالعا  مولکولی جهت بررسی های فیلو نتیکی در          

 سطوح مختلف گیاهی  

 

 

 ( لقمان ملکی7

ک جانوریرشته:  - ستماتی  بیوسی

شگاه تهرا محل اخذ دکتری:  -  دان

 2939شروع فعالیت در دانشگاه کردستان:   -

جانورشناسی بی مهره و مهره دارا ،      دروس تدریس شده:       -

انگل ها، زیست شنواسوی وومووموی، زبوا             تکامل، زیست شناسی  

 تخصصی زیست شناسی، هیدروبیولو ی

گوولزمینه تحقیقات:     - شونواسوی جوانووری        جانورشناسی و ان

)مورفولو ی، تاکسونومی، سیستماتیک، اکولو ی، بیووجواورافوی و            

  فیلو نی مولکولی(
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 رتبه در گرایش نام و نام خانوادگی

 بیوتکنولوژی میکروبی 

 رتبه در سایر گرایش ها

 گرایش میکروبیولوژی   8 6 فرشید زندسلیمی

 گرایش میکروبیولوژی   9 7 بهروز غازی اصفهانی

   11 میثم صفایی

 گرایش میکروبیولوژی   11  02 سعید کارگر

 گرایش بیوفیزیک  11 01 علی منصوری

   07 امید کلجی

 گرایش میکروبیولوژی  17 08 مینا مالکی

   12 رضا اسماعیلی

   13 رامین لطفی

   71 ژیال ذوالفقاریان

   78 نیلوفر گپل پور

   82 دانا شکیبا



  

تیَاى ا     گزارش دادُ اًذ کِ هی     KIOاخیرا داًطوٌذاى داًطگاُ 

ژًَم باکتری بِ عٌَاى یک حافظِ رخیرُ اطالعات استفادُ ًوَد. بِ 

هصٌَع  با اطالعات کذ ضذُ را هی        DNAایي صَرت کِ یک 

تَاى بِ ژًَم یک باکتری افزٍد ٍ سبب حفظ اطالعات بیِ صیَرت     

طَالً  ٍ ّوچٌیي تْیِ برداضت ّای  یاد ا  ایي اطالعات ضذ. بیر   

تیَاى بیِ     بایت ا  اطالعات را هی   011طبق ایي هطالعات بیص ا  

ٍ     e=mc2ژًَم یک باکتری هتصل کرد. در ایي هطالعات عبارت  

در آٍردُ ٍ آى را ٍارد ژًیَم             DNAرا بِ صَرت تَال   0011

باسیلَس سابتلیس )یک باکتری هتذاٍل خاک( کردُ اًذ. باسیلَس 

-کپ  ّای جذیذی ا  اطالعات را ّوزهاى با تَلیذ ًسل تَلیذ هی  

آل خَاّذ بَد. عالٍُ بیر اییي        کٌذ ٍ ایي یک سیستن رخیرُ ایذُ

باسیلَس سابتلیس ایي اطالعات را در قسوت ّای هیتیعیذدی ا       

ّای هتعذدی ٍ فراٍاًی    back upژًَم خَد ًگْذاری ه  کٌذ ٍ 

 ا  آى تْیِ ه  ضَد.

 Barbaraایي داًطوٌذاى ایي ایذُ را ا  سخیٌیاى ٍ اطیالعیات        

Hanby   کِ گفتِ بَد باکتری ّای رٍی کیرُ     0091کِ در سال

 هیي ا   هاى پیذایص  هیي ٍجَد دارًذ ٍ اطالعات خَد را حیفیظ   

کردُ اًذ گرفتِ اًذ. ایي سبب ضذ کِ بخَاٌّذ ا  ژًَم باکتری ّا بِ 

 کٌٌذ.عٌَاى یک حافظِ طَالً  هذت استفادُ 

 ژنوم باکتری یک حافظه برای ذخیره اطالعات
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هٌذاى حَ ُ   تواه  عالقًِطریِ علو  تخصص  ژًَهیک داًطگاُ کردستاى ا  

ًوایذ. ضوا ّوچٌیییي    ٍ داًطجَیاى فعال دعَت بِ ّوکاری ه بیَتکٌَلَژی 

تَاًیذ هقاالت ٍ هطالب علو  خَد را بِ آدرس پست الکترًٍیک  ًطیرییِ   ه 

  کردُ تا با رکر ًام ضوا هٌتطر گرد.ارسال 

ّیای ال م    ارسال هطخصات ٍ ضوارُ تواس جْت اًجام ّواّیٌیگی     : توجه

  باضذ. ضرٍری ه 

 

 genomic.magazine@gmail.comپست الکترًٍیک :  

 سعید کارگر
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