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بی شک پیشرفت تازنده علم با شتابی روز افزون، حقیقتی بدیهی 
است که هیچ ملتی نمی تواند از کنار آن راحت بگذرد. انسان امروز 
قطعات  گذاشتن  کنار هم  به  که  ای  افزاینده  و  مفرط  تشنگی  با 
جورچین حیات دارد، هر لحظه برآن است که تصویر شفاف تری 
از »آنچه اطرفش می گذرد« ارائه دهد. از سویی، در قرن حاضر، 
کشورهای مختلف چه از بُعد استراتژیک و چه از بُعد علمی به لزوم 
پیشرفت علوم همگرا که، علم بیوتکنولوژی نیز جزء آن هاست، پی 
برده اند و همگی تمام تالششان را صرف می کنند تا در دستیابی 

به این علوِم »واجب تر از نان شب« عقب نمانند.
این  به  علم  با  بی کران حیات،  نظام  از  به عنوان جزئی  نیز  ما 
ضرورت و البته اشتیاقی سیری ناپذیر، تمام تالشمان را می کنیم 
که در این مسیر قدمی هر چند کوچک در راستای رسیدن به راز 
حیات و مهم تر از آن به کارگرفتن این راز در بهبود زندگی بشر، 

برداریم.
پیشخوان  که  است  نهاده شده  بنا  پایه  این  بر  پرایمر،  گاهنامه 
گوشه ای از اقدامات و مطالعات دانشجویان این رشته در دانشگاه 
شهید بهشتی بوده و مخاطبان عزیز را در سطوح مختلف علمی 
با عنایت خداوند متعال در آینده در  در گستره درون دانشگاه و 
سطح کشوری مطلع ساخته و یافته ها و آموخته هایش را با آنان 

در میان بگذارد.
می  علمی،  مقاالت  بر  عالوه  نشریه  این  مختلف  های  بخش  از 
توان به بخش های بدیعی مانند بیوآدرز که به اصطکاک میان علم 
همه گیر بیوتکنولوژی با سایر علوم می پردازد، بخش درس افزار 
دارد،  تمرکز  آنالین  بررسی کالس درس های  و  که روی معرفی 
بخش بیوبیزینس که جنبه های تجاری بیوتکنولوژی را می کاود 
و بیوفیوتک که آینده بالقوه بیوتکنولوژی را در مرز ناشفاف علم و 

تخیل بررسی می کند، می توان اشاره کرد.
از  ستون  همین  در  امیدواریم  است...  کار  اول  تازه،  این،   
که  باشیم  و  خوشحال  بگوییم  برایتان  مان  دستاوردهای جهانی 

شروع خوبمان به پایان بهتری منجر شده است.
مانا باشید. 
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ارادتمند شما؛ محمد رنجبر
 سردبیر پرایمر
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اخیرا خودرویی در هلند ساخته شده که تقریبا تمام مواد اولیه 
آن از مواد آلی به دست می آیند. 

مواد مورد استفاده در این خودروی جالب که توسط دانشجویان 
خوش ذوق دانشگاه صنعتی آیندهوون طراحی شده را، غالبا رزین 
و الیاف چغندر قند تشکیل می دهند. وزن این خودرو که »لینا« 
اسم گرفته کمتر از حدود 300 کیلوگرم بوده و می تواند مسافتی 
بالغ بر 80 کیلومتر را در یک ساعت بپیماید. این اتومبیل خوش 
فرم با باتری کار می کند و می توانید آن را یک بار شارژ کنید و با 

خیال راحت 100 کیلومتر جاده را پشت سر بگذارید.
از جمله چالش هایی که این خودرو از جنبه ایمنی باید پشت 
تشکیل  پذیر  تخریب  زیست  صفحات  که  است  این  بگذارد  سر 
دهنده این خودر ممکن است در هنگام تصادف بشکنند؛ برخالف 

صفحات فلزی خودروهای معمولی که خم می شوند. 
ساخت این خودرو از رزین و کتان تنها 20 درصد انرژی مورد 
نیاز برای ساخت خودرویی شبیه این با مواد رایجی مانند آهن و 
این خودرو  پایین  وزن  نیز  از طرفی  و  داشته  را الزم  آلومینیوم  
صرفه جویی در انرژی را دو چندان می کند. به عالوه، وقتی خودرو 
مستعمل و از رده خارج شد اغلب مواد استفاده شده در آن دوباره 

خواهند  باز  طبیعت  به 
گشت. 

این فرآیند شامل قرار دادن یک ژن  ازخبرگزاری فرانسه،  به نقل 
باکتریایی است که باعث می شود ذرت متیونین)مواد مغذی حیاتی 

برای سالمتی پوست، ناخن و مو( تولید کند.
محققان می گویند که این کشف می تواند به میلیون ها نفر از مردم 
در کشورهای در حال توسعه جهان که زندگی آنها به ذرت بستگی 
دارد کمک کند و می تواند هزینه های خوراک حیوانات را کاهش دهد.و 
ادعا می کنند: »ما ارزش غذایی ذرت، بزرگترین محصول کاشته شده 
روی زمین را بهبود بخشیده ایم. بیشتر ذرت ها برای خوراک حیوانات 
مورد استفاده قرار می گیرد، اما متیونین که اسید آمینه کلیدی است 

در آن کم است و ما راهی موثر برای افزایش آن پیدا کرده ایم.«
محافظت  آلودگی  برابر  در  سلول ها  از  متیونین  در  گوگردموجود 
کرده، روند پیری  سلول را کند می کند و برای جذب سلنیوم و روی 

ضروری است.      
در حال حاضر صنایع غذایی به منظور کمک به رشد دامها میلیاردها 
طور  به  که  ذرت  دانه های  به  مصنوعی  متیونین  افزودن  برای  دالر 
طبیعی این اسید آمینه را ندارند، هزینه می کنند. این فرآیند به ادعای 
خود آنها یک فرآیند پر هزینه و انرژی بر است. اما این روش جدید 

شامل قرار دادن ژن باکتری اشرشیا کالی در ژنوم گیاه ذرت است. 
برگ  در  متیونین  تولید  باعث  اشرشیاکالی  آنزیم  روش  این  در 

گیاهان شده و متیونین در دانه ذرت تا 57 درصد افزایش می یابد.
دانشمندان در دانشگاه راتگرز به مرغ ها از این ذرت مهندسی ژنتیک 

شده داده و دریافتند که این ذرت بسیار مغذی است.
به  سال  چند  ظرف  می تواند  تکنولوژی  این  که  معتقدند  محققان 

سرعت گسترش یابد.

چغندر خودرویی به نام لینا

خودروی  لینا 
تخریب  زیست 
پذیری است که 
می تواند تا 80 
کیلومتر بر ثانیه 

سرعت بگیرد.

بهبود ارزش غذایی ذرت با مهندسی ژنتیک

 اولین جراحی لیزر عروقی  جنین در کشور
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دستگاه  از  استفاده  با  بسته  جراحی  این  طی  در 
فتوسکوپ و لیزر جدید مجتمع عروق خونی بند ناف و 
جفت مشترک یک دوقلوی همسان در سن بارداری 25 
این دو  از  این ترتیب خطر مرگ  به  هفتگی جداشده و 
جنین رفع شد. این روش جراحی بسته در روز اول برای 
دو مادر باردار که متوجه وجود جفت مشترک و اختالل 
خونرسانی دوقلوهای همسانشان شده بودند، با موفقیت 

انجام شد.
در این عارضه عدم تناسب خونرسانی بین دوقلوهایی 
که جفت مشترک دارند باعث میشود که یکی از قل ها 

دچار پرخونی و ورم و مشکالت دیگر شود و قل دیگر به 
علت کمبود خونرسانی دچار کاهش رشد و حتی مرگ 

می شد.
و  ناف  بند  عروق  لیزر،  کمک  با  جدید  روش  این  در 
جفت از هم جداشده و در حقیقت جفت مجزایی برای هر 
قل ایجاد میشود تا خونرسانی متعادل برای هر دو جنین 
فراهم شده و مادر باردار، دوران بارداری کم خطر و امنی 

را تا موعد  زایمان سپری کند.



۳

محققان انگلیسی موفق به ساخت دستگاهی شده اند که 
با تابش نور به پوست می تواند فشار خون را کنترل کند.

در  دیگر  ماه  چند  که  دستگاه  این  میل:  دیلی  روزنامه 
دسترس قرار می گیرد توسط محققان شرکت فناوری های 
Tarilian Laser در لندن ساخته شده است. این اولین 
بار است که از فناوری نوری بطور موفقیت آمیزی برای ثبت 

و ردیابی فوری فشار خون استفاده شده است.
حرکت پرتوهای نور در واکنش به فشار خون در رگ ها 
تغییر می کند و این دستگاه با تجزیه و تحلیل این تغییرات 
که  دستگاه  کند.این  می  محاسبه  را  خون  فشار  کوچک 
TLT Sapphire نام دارد به اندازه یک ناخن و ضخامت 
 TLT Sapphire آن به اندازه یک کارت اعتباری است؛
یک  توسط  و  گیرد  می  قرار  پوست  از  ناحیه  یک  روی  بر 

چسب زخم در این محل نگه داشته می شود.
با پوست شروع به سنجش  این وسیله به محض تماس 
و  سیم  بی  صورت  به  آن  اطالعات  و  کند  می  خون  فشار 
یا رایانه ارسال می  دقیقه به دقیقه به یک تلفن هوشمند 

شود.

طبق این بررسی، تعیین توالی کل ژنوم نسبت به روش کنونی که تنها 
به گروه محدودی از ژن ها توجه می کند، می تواند اطالعات بیشتری درباره 
گلیوبالستوما  تومور   DNA محققان  بررسی،  این  در  کند.  آشکار  تومور 
خون   DNA آن ها  کردند.  توالی  تعیین  را  تومور   RNA همچنین  و 
دانشمندان  و  انکولوژیست ها  از  گروهی  کردند.  آنالیز  نیز  را  بیمار  نرمال 
نتایج وقت گذاشتند در  تفسیر  برای  بیوانفورماتیک حداقل 160 ساعت 
حالی  که سیستم جدید واتسون این کار را در حدود 10 دقیقه انجام می دهد.

ماشین  انسان-  کاربری  مرز  پیشبرد  برای  مهمی  گام  مطالعه  این 
سرطان  ژنومیکس  کلیدی  تنگنای  دادن  نشان  برای  راهی  عنوان  به  
به  تومور می تواند  ژنوم  توالی کل  تعین  و  ترکیب هوش مصنوعی  است. 
کنند.  تعیین  را  مؤثرتری  درمان های  و  اهداف  که  کند  کمک  پزشکان 
گلیوبالستوما  مثل  مهاجمی  سرطان های  با  بیماران  برای  موضوع  این 
است مهم  بسیار  است،  درصد   17 ساله   5 زنده مانی  میزان  که 

بررسی دقیق تر تومورها با تعیین توالی کل ژنوم

تغییر در DNA فضانوردان

از فضانوردان  به مریخ حفاظت  از چالش های سفر  یکی 
در برابر تشعشعات کیهانی است و حاال ناسا اعالم کرده که 
راه حل مناسب می تواند ایجاد تغییر در DNA فضانوردان 

باشد.
تاکید  ناسا  ارشد  مقامات  از  یکی  تریر«  »داگالس  دکتر 
کرده که فضانوردان در معرض ذرات پرانرژی قرار دارند اما 
وارد  صدمات  تواند  می   DNA تغییر  داروهای  از  استفاده 

شده به بدن آنها را درمان کند.
یکی از روش هایی که در حال حاضر در مرحله آزمایش 

قرار دارد ترکیبی طبیعی موسوم به NMN است.
محققان پس از آزمایش این ماده روی موش ها دریافته اند 
که تاثیرات افزایش سن از قبیل کاهش قوای بینایی، کاهش 
تراکم استخوانی و ماهیچه ای، ضعیف شدن سیستم ایمنی 

از بین رفته و به نوعی این موش ها جوانتر شده اند.
این محققان امیدوارند NMN روی فضانوردان نیز تاثیر 
تقویت  را  آنها  بدن  ایمنی  بتواند سیستم  و  داشته  مشابهی 
کند. با این حال دکتر تریر تاکید کرده که پیامدهای اخالقی 

استفاده از این داروها باید بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد.
 DNA این روش بدون ایجاد دگرگونی اساسی در کدهای
و از طریق اصالح اپی ژنیتیک روش خواندن ژن ها توسط 

بدن را تغییر می دهد.
و  ژنتیکی  ساختار  یک  حجم  افزایش  اجازه  تکنیک  این 
کاهش ساختار دیگری را به محققان می دهد که با استفاده 
از آن می توان از ابتال به بیماری های مرتبط به قرار گرفتن 
در معرض تشعشعات از قبیل سرطان و زوال عقل جلوگیری 

کرد.

 IBM’s کامپیوتری  سیستم  مغزی   تومور های  بررسی  در  ژنوم  کل  توالی  تعیین  از  استفاده   
 - اقدام  این  می کند.  تفسیر  متخصصان  از  سریع تر  بسیار  را  مغزی  تومور  یک  ژنوم  کل  توالی  تعیین  داده های  واتسون 
است.  بیماران  ژنتیکی  زمینه  به  توجه  با  سرطان  محور  فرد  درمان  در  مهم  گامی  محدودیتها-  گرفتن  نظر  در  با  البته 
ژنوم سرطان  بررسی  برای  را  واتسون  از سوپرکامپیوتر  نیویورک در 2014 ورژن جدیدی  ژنوم  با همکاری مرکز  ابتدا   IBM کمپانی 
کردند. استفاده  گلیوبالستوما  به  مبتال  بیمار  از  ژنوم  کل  توالی های  تفسیر  برای  را  واتسون  ژنومیکِس  بتا  ورژن  محققان  و  کرد  تولید 

TLT Sapphire
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 DNA کروموزوم مصنوعی باکتریایی تلفیقی برای الحاق
Bacillus subtilisبه کروموزوم باکتری 

مقدمه

باکتری گرم منفی میله ای E.coli وباکتری گرم منفی b.s مدل های 
به خوبی شناخته شده ای هستند که دائما برای مهندسی متابولیک 
بیوتکنولوژی و زیست شناسی مصنوعی  از کاربردهای  و شماری 
مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه اکثریت ابزارهای خوب مونتاژ 
و ویرایش DNA در E.coli هستند اما B.S می تواند پروتئین ها را 
به محیط کشت ترشح کند، به همین دلیل برای استخراج شماری 
طرز  به  ریبوفالوین  مثل  صنعت  با  مرتبط  زیستی  محصوالت  از 
 b.s موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است. عالوه بر این
آندوسپورهای غیر فعالی تشکیل می دهد که بقا را در محیط های 
فاقد مواد غدایی امکانپذیر می سازند.همچنین b.s میزبان خوبی 
برای کارخانه های سلولی حداقل در نظر گرفته شده است. برای 
مهندسی باکتری b.s از ابزار های نوین ترکیب مزایای b.s همراه 
با روشهای مونتاژ و ویرایش DNA  -که در E.coli قابل دسترسی 
هستند-  استفاده می شود . الحاق مدارهای ژنتیکی به کروموزوم 
باکتریایی مزایای بی شماری نسبت به دادن آنها به ژنوم پالزمید 
دارد.تکنیک های اجرا شده برای انجام فرایند الحاق در کروموزوم 
E.coli معموال بر پایه ی نوترکیبی همولوگ توسط آنزیم نوترکیب 
کننده ʎ bacteriophage red می باشد.این باکتری دارای قابلیت 
رقابت طبیعی1 است که به وسیله DNA خارجی به راحتی تغییر 
می کند. DNA  از طریق نوترکیبی همولوگ به وسیله RecA به 
کروموزوم b.s  ملحق شده است. Naturally competence  اجازه 
kb( را به عنوان یک وکتور  می   4.2(b.s از تمام ژنوم   استفاده 
دهد.انتقال افقی ژن )horizontal gene transfer( به وسیله عناصر 
ژنتیکی متحرک مثل پالزمید ها و جزایر ژنومی انجام می شود.

ملحق کردن قطعات  DNA به کروموزوم  b.s اغلب به پالزمید هایی 
وابسته است که ظرفیت کلونینگ محدودی دارند.کروموزوم های 
مصنوعی باکتریایی )BAC( اغلب برای مهندسی قطعات  DNAبا 
وزن مولکولی باال در E.coli استفاده می شوند.BAC در E.coli در 
یک تک کروموزوم اضافی در فرم supercoiled نگهداری شده و 
تکثیر مداوم DNA وارد شده طی نسلهای متعدد را پشتیبانی می 
کند.الحاق قطعه DNA به BGM )ژنومb.s( به دو رشته DNA که 
رشته های جایگاه نشست2 نامیده می شوند برای شناسایی قطعه 
DNA الحاقی نیاز دارد . رشته های جایگاه نشست که در پالزمید 
E.coli Pbr322 ردیف شده اند قبل از الحاق DNA  به ژنوم باکتری 
، به لوکوس pbr کروموزوم b.s داده شده اند.در اینجا روشی دیگر 
مصنوعی  کروموزوم  توسط    DNA مطمئن  و  ساده  الحاق  برای 

1. رقابت طبیعی )narural competence( به قابلیتی گفته می شود که طی آن 
سلول از محیط DNA دریافت کرده و ماده ژنتیک خود را تغییر دهد

2. جایگاه نشست

باکتریایی به کروموزوم B.S را با استفاده از روش الحاق مهندسی 
دهیم. می  ارائه   amyE شده  شناخته  لوکوس  در   IBAC شده 

مواد و روشها

نژاد های باکتریایی-پالزمید ها-شرایط رشد

 Luria-bertani broth به صورت معمول در محیط b.s و E.coli نژادهای
)Lb( رشد کرده اند . برای تولید مثل صحیح b.s ها سلولها در محیط 
کشت تحت تنش همانطور که در زیر شرح داده شده کشت شدند.

آمپی  با   e.coli باکتری  برای  کشت  محیط  نیاز  هنگام  به 
سیلین)gµ/ml 100( کانامایسین)gµ/ml 50( و کلرامفنیکول)30 
 )5  gµ/ml(کانامایسین با   b.s باکتری  رشد  برای  ویا   )gµ/ml
های  کشت   . شد  می  تکمیل  و  غنی   )5  gµ/ml(کلرامفنیکول و 
هنگام  داده شدند)در  رشد   Lb محیط  در    b.s و   E.coli مایع   
 37 دمای  در  و  است(  شده  غنی  ها  بیوتک  آنتی  با  محیط  نیاز 
انکوبه و در یک شیکر چرخشی )روتاتور( با دور rpm 200 بسته 
. همه ی پلیت های کشت  نیاز قرار داده شدند  به شرایط مورد 
E.coli و b.s در حدود 24 ساعت و در دمای 37 رشد داده شدند.

DNA روشهای تقویت و اصالح

25یا50  حجم  در  واکنشی  طی   DNA های  رشته  تقویتی   Pcr
 Dream Taq master mix Thermo میکرولیتر با استفاده از کیت
 )Thermo scientific( phusion DNA polymerase یا scientific
سیگما  شرکت  وسیله  PCRبه  های   پرایمر   . است  شده  انجام 
در  گیبسون  مونتاژ  شده  اصالح  روش  اند.  شده  سنتز  آلدریچ 
واکنشی به حجم نهایی 5.2µL برای مونتاژ قطعات DNA به کار 
 PCR گرفته شد. مونتاژ های موفق با تقویت و ترتیب دهی توسط
انجام گرفته اند. کیت های استاندارد شده برای استخراج قطعات 
 )Qiaquick gel extraction kit.Qiagen( آگارز  ژل  از   DNA
 Qiaprep Spin Miniprep( پالزمید  کردن  ایزوله  برای  و 
کننده،مورد  عرضه  های  دستورالعمل  به  توجه  با   )kit.Qiagen
با  باکتریایی  مصنوعی  های  گرفتند.کروموزوم  قرار  استفاده 
یا  و   )  Qiaquick gel extraction kit.Qiagen( از  استفاده 
ژنومی   DNA )phaseprep BAC DNA kit(  جداسازی شدند. 
 GeneJet Thermo ژنومی   DNA تخلیص  کیت  با   b.s باکتری 
العمل های سازنده جداسازی شد. به دستور  با توجه   scientific

 )BAC( به کروموزوم های مصنوعی باکتریایی DNA 2-3:الحاق
 red systemʎ توسط

مرضیه سلیمانی
دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی
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ای   chemically competent و   electro competent سلولهای 
Miller/ کالی به ترتیب با به کار گرفتن روشهای اصالح شده ی

nicholoff و Hanna ایجاد شدند. الحاق DNA به کروموزوم های 
 ʎred system مصنوعی باکتریایی با استفاده از روشی ساده و توسط
 PKM208  با پالزمید BAC حاوی E.coli انجام شد. به طورخالصه
که IPTG-Inducible ʎ red system را رمز می کند، تغییر یافت و 
در پلیت های حاوی آمپی سیلین در دمای 30 انکوبه شد . محیط 
کشت  E.coli k12MG1655 حاوی پالزمید pkm208 به محیط 
Lb دارای آمپی سیلین با غلظت)1:100( افزوده و در دمای 30 
 OD600 0.2 به مدت یک شب رشد کرد.بعد از رسیدن به غلظت
با طول  نوری  تراکم  در  و  در محیط کشت  باکتری  )غلظت 0.2 
موج 600 نانو مترmM( IPTG ، ) 1( به آن اضافه شد و محیط 
کشت باکتریایی به غلظت نهایی OD600 0.5 رسید . سلولها دوبار 
شستشو داده شدند و با غلظت 100µl گلیسرول %10 در هر 100 
 µl 100 . میلی لیتر از محیط کشت اولیه مجددا انباشته شدند
از ژل قطعهDNA  پاکسازی شده که در کنار توالی هدف الحاق 
روی کروموزوم مصنوعی باکتریایی قرار گرفته است به سلولهای 
الکتروپوریت   pkm208 پالزمید  حاوی   electro competent
ها  ترانسفورماتور   ،  pkm208 پالزمید شد.به منظور سالم سازی 
روی پلیت های LB حاوی کانامایسین باغلظت 50g/ml µ  قرار 
به  وسپس  کرده  رشد   37 دمای  در  یک شب  مدت  به  و  گرفته 
 pcr مدت یک شب در دمای 42 انکوبه شدند.عمل الحاق توسط
تایید شد. پرایمرهای جانبی  و  ها  توالی  از  استفاده  با  تشخیصی 

 )PFGE( تجزیه وتحلیل ژل الکتروفورز دارای میدان مغناطیسی
کروموزوم های مصنوعی باکتریایی

نمونه ها در چاهک های ژل آگارز دارای 1% میدان مغناطیسی 
، در بافر TBE قرار داده شدند . سپس ژل درون محفظه الکترو 
فورز CHEF DR ll حاوی ژل PFGE دارای بافر 0.5TBE  قرار 
اجرا  زمان  اجرا شد:مدت  زیر  با شرایط   PFGE داده شد. محیط 
6v/ 11 ساعت ، زمان تغییر جریان 0.5 تا 5 ثانیه ،گرادیان ولتاژ

ماژول خنک  و  آب  پمپ  از  استفاده  با  دمای 14  ،همچنین   cm
نشانگر  عنوان  به   CHEF DNA size ladder شد.  ایجاد  کننده 
وزن مولکولی در محیط PFGE استفاده شد.طی الکتروفورز ، ژل ، 
با رنگ Invitrogen( SYBR safe DNA gel( و قطعات DNA با 
Safe Image blue-light transilluminator  قابل مشاهده شدند.

 b.s زایش و ترانسفورماسیون سلولهای اصالح شده

برای زایش سلولهای اصالح شده b.s ابتدا یک کلنی در 10ml از 
محیط کشت حداقل حاوی: 2میلی لیتر از پنج نمک محلول حداقل 
 5.4g،فسفات هیدروژن  پتاسیم   14.8g،سولفات آمونیوم   g2(
پتاسیم دی هیدروژن فسفات، 1.9g سدیم سیترات، 0.2g منیزیم 

سولفات 7 آبه حل شده در آب دی یونیزه( 0.1 
کازامین  اسید   ml  0.1  )w/v  50%( گلوکز   ml

آمونیوم   ml  0.01،)mg/ml تریپتوفان)10   ml  0.02  ،)w/v  2%(
فریک سیترات )mg/ml 2.2( قرارداده شد. سلولهای قرار گرفته در 
شرایط فوق به مدت 18 ساعت در یک دستگاه شیکر چرخشی با 
لرزش rpm 200 در دمای 37  قرار داده شدند ، سپس ml 1.4 از 
کشت b.s  به  ml 10 از محیط کشت حداقل تازه ، تلقیح و برای 
3 ساعت دیگر رشد داده شد  .در ادامه ml 11 از محیط کشت 
تحت تنش حاوی ml 2.2 از نمک های محلول حداقل)نام برده 
شده( و ml 0.11 گلوکز )w/v 50%( حل شده در آب دی یونیزه 
به کشت  b.s اضافه شد و سلول ها عالوه بر آن به مدت دو ساعت 
و 45 دقیقه رشد داده شدند.ml 0.3 از آن به لوله های حاوی پلی 
پروپیلن انتقال داده شده و با ml 15از DNA کروموزوم مصنوعی 
باکتریایی یا DNA پالزمید تغییریافت . سلولهای B.S تغییر یافته  

در مدت یک ساعت قبل از اضافه کردن µl 700 از LB به آن، 
در دمای 37 و با لرزش RPM 200  در یک دستگاه 

به  سلولها  سپس   . شدند  انکوبه  ریدر  االیزا 
مدت 1.5 تا 2 ساعت رشد را ادامه دادند.  

پلیت  روی  کشت  این  از   µl  20-200
دمای  در  و  داده  قرار  انتخابی  های 

رشد  ساعت   24-18 مدت  به   37
DNAبه  الحاق    عمل  داده شد. 
تشخیصی   pcr با   b.s کروموزوم 
پذیرفت. صورت  توالی  تعیین  و 

2-6: اندازه گیری فلوئورسانس 
با دستگاه االیزا ریدر

چاهک  در  فلوئورسانس  میزان 
 flat bottomed پلیت   های 

محیط   . شد  مشخص   black 96
رشد  شب  یک  طی   b.s کشت  های 

 OD600 شرایط  در  سپس  و  شدند  داده 
این  از   µl رسیدند.200  معمول 0.05  غلظت  به 

محیط های کشت رقیق شده،جداشد و به چاهک های 
به مدت 10  االیزا ریدر در دمای 37 و  میکروپلیت منتقل و در 
 repeatedبا  mVenus پروتئین  فلوئورسانس   . شد  انکوبه  ساعت 
تحریک485-12  شد.)فیلتر  گیری  اندازه  اتوماتیک    protocol
بعدی  دو  1200،لرزش  وری  بهره   ،  530-10 خروجی  فیلتر   ،
خطای  ای(.  دقیقه   60 چرخه  زمان  مدت  و   200rpm شدت  با 
متوسط و استاندارد از روی سه تکرار بیولوژیکی محاسبه شدند.
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اندازه گیری جذب با االیزا ریدر

میزان جذب در چاهک های پلیت  flat bottomed black 96 اندازه 
به   OD600 در شرایط  b.s گیری شد. طی یک شب محیط کشت 
شده  نرمال  های  کشت  این  از   µl  200 شدو  رقیق    0.05 غلظت 
در  و  داده  قرار  ریدر   االیزا  در  سپس  و  میکروپلیت  چاهک  هر  در 
 repeated به وسیله  انکوبه شد.جذب  به مدت 24 ساعت  دمای 37 
)زمان  شد:  گیری  اندازه  ذیل  های  پارامتر  با  اتوماتیک   protocol
فیلتر   ،  rpm  500 شدت  با  دوبعدی  لرزش   ، دقیقه   60 چرخه 
پذیرفت. انجام  نسخه  سه  در  آزمایش  متری(.  نانو   600 جذب 

نتایج و بررسی ها

ساختمان کروموزوم مصنوعی باکتریایی قابل الحاق)ibac( باکتری 
 b.s

برای الحاق DNA مصنوعی به b.s  ما با افزودن توالی های همولوگ 
از پالزمید PJScav  به لوکوس هدف amyE کروموزوم b.s کروموزوم 
ساختیم. و  کرده  طراحی  را   pBelo BAC11 باکتریایی  مصنوعی 

شده  تعریف   pBelo BAC11 برای   amyE الحاق  هدف  توالی  دو 
 amyE2 توالی    ´3 انتهای  و   amyE1 توالی   ´5 انتهای  در   . است 
521bp و 1029  اندازه  به  ترتیب  به   amyE2 و amyE1. دارد  قرار 
amyE1و های  توالی  بین  شده  وارد  خطی    DNA.هستند  bp
amyE های    توالی  بین  دوبل  اور  کراسینگ  نوترکیبی  با   amyE2

شد.عالوه  خواهد  الحاق   b.s به   amyE2 و   amyE1 و   b.s باکتری 
های  توالی  دوطرف  بین  را   cat و   ven ژنتیکی  مدار  دو  ما  این  بر 
 ven ژنتیکی  کردیم.مدار  وارد   pBelo BAC11 به   amyE الحاقی 
پروتئین  که   mVenus و   RBS  ،  constitutive Ppen promoter از 
YELLOW FLUORESCENT را رمز می کند ، تشکیل شده است.

 red recombineeringʎ و  گیبسون  ایزوترمال  مونتاژ  رویکرد  دو  ما 
 ،  pcr  ، رویکرد  اولین  در   . بردیم  کار  به   iBACمونتاژ برای  برای  را 
cat ژنتیکی  مدارهای  و  کرده  تقویت  را   pBelo BAC11 استحکام 

عالوه  هم  هستند   amyE الحاق  هدف  منطقه  کنار  در  که   ven و 
ساختن  برای  سیلین  آمپی  برابر  در  مقاومت  کدکننده   bla ژن  بر 
تشخیصی   PCRانجام با   Ibac ساخت   . پیوستند  هم  iBACبه 
این  بر  شد.عالوه  محقق  توالی  و  جزء  هر  برای  جانبی  های  پرایمر 
است  شده  مونتاژ  درستی  به  که  ی   iBAC حاوی   E.coli باکتری 
 mVenus و  کلرامفنیکول  حاوی  انتخابی  کشت  محیط  یک  روی 
کرد. رشد   YELLOW FLUORESCENT پروتئین  کننده  کد 

 red شد.  ساخته   ʎ  red recombineering وسیله   به   iBACدومین
قطعه  انتهای  دو  در  ها  توالی  پیوستن  هم  به  با   recombineeringʎ
DNA که با منطقه هدف الحاق،همولوگ هستند ، الحاق را ممکن می 
سازد . مهار آنزیم RecBCD exonuclease V میزبان توسط پروتئین 
با  برخورد  اجازه   exo و   bet های  پروتئین  به   ʎ red Gam سیستم 
را  بهتر  نوترکیبی  برای   DNA انتهای قطعه  توالی های همولوگ در 
میدهد. ما نوترکیبی ساده  ʎred را برای ساختن Ibac استفاده کردیم. 
 CAT و   VEN ژنتیکی  های  مدار  حاوی   DNA قطعه  دادن  با  ابتدا 
 pBelo BAC11 هستند به amyE الحاق  که در کنار منطقه هدف 
عرضه  برای  رویکرد  دو  این  از  ما  ساختیم.  را   PSB1K3 پالزمید   ،
کردن دو نشانگر مقاومت آمپی سیلین و کانامایسین به ترتیب درون 
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 Ibac، PSB1K3استفاده کردیم . ساخت پالزمید Ibac r و Ibac g
انجام  ها  توالی  و  جانبی  های  پرایمر    pcr وسیله  به   ibac g و   r
 pulsed( PFGEبیشتر با ژل الکتروفورز ibac g و Ibac r شد.ساخت
نوارهای  مولکولی  وزن   . شد  محقق   )field gel electrophoresis
 ibac g و Ibac r از قرار گرفتن بدست آمده در ژل   PFGE بعد 
Xhol اصالح شد. BamHI و  آنزیم های محدود کننده  در معرض 

 Ibac توسطb.s  3-2:تکنیک یکپارچه سازی کروموزوم

استراتژی کلی ما از یکپارچه سازی کروموزوم توسط IBAC در شکل 
 psb1k3 الحاقی در پالزمید DNA  2 نشان داده شده است.ابتدا قطعه
در کنار کاست مقاومت در برابر کانامایسین کلون شد . ژن مقاومت 
در برابر کانامایسین موجود در کاست با مکانهای    FRT )شناسایی 
 DNA قطعه   مرحله  دومین  در  است.  همراه   )FLIPPASE هدف 
تقویت شده با PCR  همراه با کاست مقاومت در برابر کانامایسین به  
e.coli حاوی ibac و pkm208 bourn  red system که نوترکیبی 
همولوگ به وسیله آن انجام می شود، الکتروپوریت شد.در سومین 
و  شد  داده  انتقال   b.s داخل  به   DNA قطعه  حاوی   ibac مرحله 
قطعه DNA  به وسیله نوترکیبی همولوگ توسط recA  به لوکوس 
ترانسفورماتورها  )شکل2(.  الحاق شد   b.s کروموزوم   amyE هدف  
 pcrو  mVenus بیان  و  کلرامفنیکول  برابر  در   bacillus مقاومت  با 
تشخیصی و توالی یابی شناسایی می شوند . نوترکیبی ʎred مزایای 
بسیاری نسبت به دیگر روشهای مونتاژ DNA مثل مونتاژ ایزوترمال 
سبب  به   ʎred نوترکیبی  از  عمده  طور  به  ما  داراست.  گیبسون 
پتانسیل آن برای مونتاژ قطعات بسیار بزرگ DNA استفاده کردیم.

مکانهای FRT در کاست مقاومت کانامایسین که به ibac داده شد 

 ibac توسط   b.s به   e.coli از   DNA قطعه  الحاق 

Ibac ساخته شده می تواند برای الحاق هر قطعه DNA به کروموزوم 
b.s  مورد استفاده قرار بگیرد.برای تایید مناسب بودن آن برای الحاق 
 K12MG1655 را از  kb 10با طول DNA به کروموزوم ، ما قطعه ی
E.coli به b.s گیرنده همانطور که در بخش دوم توضیح داده شد انتقال 
دادیم.موقعیت کامل لوکوس amyE که الحاق کروموزومی اتفاق افتاد 

در شکل تکمیلی 2 آورده شده است.الحاق قطعه DNA به 
ناحیه هدف amyE با pcr تشخیصی و تعیین توالی محقق 
شده است.ما لوکوس amyE را به عنوان یک هدف الحاق 
مشخص  خوبی  به  اینکه  دلیل  به  بیشتر  گرفتیم  نظر  در 
ای در  به طور گسترده  و  است  است بخشی غیر ضروری 
تعدادی از گونه های b.s حفظ شده است. به منظور بررسي 
مهندسي   b.s ي  گونه  رشد  ما   amyE بودن  غیر ضروري 
شده ) bs cav QS (حاوي قطعه ي DNA الحاقي را با گونه 
ي وحشي آن )bs( مقایسه کردیم . سرعت رشد گونه ي 
مهندسي شده در مقایسه با گونه ي وحشي تفاوتي نداشت . 

انتخاب   10kb طول  با   DNA قطعه  با   cat ژنتیکي  مدار 
ترانسفورماتورها به وسیله ي مقاومت در برابر کلرامفنیکل 
bacillus را ممکن کرد. الحاق مدار ژنتیکي ven شناسایي 
 fluorescent protein m Venus سریع ترانسفورماتورها به وسیله ي بیان
را ممکن کرد. عالوه بر این تایید کیفي ، با مشاهدات علمي و همچنین 
بیان مدار ژنتیکي ven به صورت کمي با اندازه گیري فلوئورسنس 
ناشي از m Venus در طول زمان به وسیله ي االیزا ریدر تایید شد.

 IBAC بازده الحاق کروموزوم
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گونه  به  بستگی   B.S ترانسفورماسیون  بازده 
شد  داده  نشان  دارد.و  شده  گرفته  کار  به  متد  و 
 DNA از µg تنوع حدود 100-200 ترانسفورماتور در هر
 1.4 حدود   تا  جامد  کشت  محیط  روی  ترانسفورماسیون  برای 
برای ترانسفورماسیون پروتوپالست های b.s در حضور پلی اتیلن 
گلیکول الزم است . برای تجزیه و تحلیل بازده الحاق به b.s توسط  
به درون  ibac مهندسی شده  الحاق کروموزومی  بازده  ما   I bac
 b.s را اندازه گیری کردیم)شکل4(ترانسفورماسیون amyE لوکوس
 Campbell حلقوی اغلب تمایل دارد الحاق نوع DNA با استفاده از
را در یک ناحیه همولوگ ایجاد کند.این نوع از الحاق برای b.s به 
دلیل بی ثباتی باالی آن مناسب نیست.برای مقابله با الحاق نوع 
 b.s که ناخواسته صورت میگیرد، ما الحاق کروموزومی Campbell
pcr تقویت  آنزیم محدود کننده و  ibac خطی شده توسط  با  را 
باکتری  کروموزومی   amyEبین گرفته  قرار   DNA قطعه  کننده 
استفاده  با  الحاق  دادیم.فرایند  انجام  را   amyE1.2 و قطعات  b.s
بین   crossover  -double نوترکیبی  با  DNAخطی  قطعات  از 
افتد.الحاق  amyاتفاق می   E1.2 و قطعات b.s amyE کروموزوم 
واحد های  تعداد  از  الحاق  بازده  و  pcr تشخیصی  با  کروموزومی 
تشکیل دهنده کلنی)CFU( در هر میکروگرم از DNA ترانسفورم 
شده محاسبه می شود.قابل ذکر است بازده الحاق بین الگو های 
مختلف DNA متفاوت بود. بازده الحاق با استفاده از ibac مهندسی 
 ibac شده قطع نشده تقریبا 15 بار بیشتر از الحاق با استفاده از
pcrشده  آنزیم محدود کننده و  با  مهندسی شده ی خطی شده 
بود.این می توانست به دلیل الحاق نوع ibac Campbell  مهندسی 
شده  مهندسی   ibac کروموزومی  الحاق  باشد.بازده  حلقوی  شده 
قطع نشده)  µg دی ان ای الکتروپوریت شد/ترانسفورماتور1.5( 
از روش  با استفاده   PVE18 با پالزمید کوچک با آن چیزی که 
الکتروپوریت در مطالعه قبلی به دست آمده بود قابل مقایسه بود.

نتیجه گیری 

مورد  مونتاژ  با  همراه   b.s مزایای  ترکیب  جدید  های  استراتژی 
اطمینان و پربازده DNA و ابزارهای ویرایش e.coli برای تالشهای 
 DNA بسیار مهم و حیاتی هستند . الحاق b.s در زمینه مهندسی
ویرایش شده در e.coli به کروموزوم b.s برای پیشرفت ابزارهای 
قوی زیست شناسی مصنوعی بسیار مهم و حیاتی است.ما روشی 
ساده و قابل انعطاف را توسط bac برای الحاق DNA به کروموزوم 
ویرایش  و  مونتاژ  ابزارهای  مزایای  از  ما  b.s پیش گرفتیم. روش 
 I bac استفاده می کند.ما  ʎred مثل نوترکیبی e.coli آماده در
بر   amyE الحاق  هدف  لوکوس  به  همولوگ  قطعات  دادن  با  را 
  cat و   ven ژنتیکی  های  مدار  همچنین  و   b.s کروموزوم  روی 
راحت  شناسایی  توانایی   cat و   ven ژنتیکی  های  ساختیم.مدار 
بیان  و  کلرامفنیکول  برابر  در   b.s مقاومت  با  را  ترانسفورماتورها 
ما  شده  مهندسی   ibac سیستم  تست  دهد.برای  می   mVenus

ملحق   b.s به کروموزوم   e.coli از  را   kb دارای 10   DNA قطعه 
با آن   ibac از سیستم  با استفاده  الحاق کروموزومی  کردیم.بازده 
آمده  به دست  الکتروپوریت  توسط  پالزمید  وسیله  به  که  چیزی 
بسیار  کلونینگ  ظرفیت   Ibac  ، وجود  این  است.با  مقایسه  قابل 
تواند  BGM می  آورد.اگر چه  ارمغان می  به  ما  برای  را  بیشتری 
در  بدهد،  انجام  را  بزرگتری    DNA قطعات  پایدار  الحاق  حتی 
مشخص  برای  نشست  جایگاه  رشته  دو  به  قبلی  الحاق  روشهای 
نشست  جایگاه  های  رشته   . است  نیاز  شده  کلون  ناحیه  کردن 
در یک پالزمید E.COLI PBR322  که قبل از کلون کردن به 
لوکوس رشته pbrکروموزوم b.s داده شده بود پشت سر هم قرار 
های  رویکرد  دیگر  برای  جایگزینی  ما   ibac اند.سیستم  گرفته 
الحاق کروموزوم b.s فراهم می آورد.نیازی به معرفی رشته های 
جایگاه نشست که قبل از کلونینگ به محل هدف الحاق شده اند 
بیان  با  را  ها  ترانسفورماتور  تر  راحت  شناسایی  اجازه  که  این  و 
پروتئین فلوئورسنت می دهند نیست.سیستم مل طراحی منطقی 
دستگاه های زیست شناسی مصنوعی را در b.s تسهیل می کند.
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نمایشگاه زیست فناوری مهرماه امسال بهانه ای شد تا با نماینده 
شرکت شفافارمد در حاشیه نمایشگاه گفتگویی کوتاه داشته باشیم. 

خالی از لطف ندیدیم این گفتگو را با شما به اشتراک بگذاریم.

+ لطفا در مورد تاریخچه و وضعیت فعلی شرکتتون کمی توضیح 
بدید.

- تالش ها برای تولید پنیسیلین از سال 67 یا68  تو ایران آغاز شد 
و قبل از اون حتی توی کل خاورمیانه این دارو تولید نمی شد و 
در همون زمان چین بود که بزرگ ترین تولید کننده این دارو بود 
همینطور که هنوزم هست . این دارو یک دارو ی استراتژیک هست 
،برای مثال اتفاقی که توی عراق افتاد که در اثر تحریم آنتی بیوتیک 

تعداد زیادی کشته داد .

و  ایران  در  بار  اولین  برای  فارمد در سال 92  - گروه صنایع شفا 
صنعتی  مقیاس  در  جی  سیلین  پنی  تولید  توانایی  به  خاورمیانه 
دست یافت ، درحالی که چه در داخل کشور و چه در خارج کشور 
هیچ کس فکر نمیکرد که ما به این موفقیت دست پیدا کنیم چرا 
که فرایند تولید این پنی سیلین پروژه ای بسیار های تک است و 
به  رو  اون  تکنولوژی  و  دانش  این  دارنده ی  شرکت های خارجی 

صورت انحصاری در اختیار خودش نگه میداره .
نکته مهم دیگه این که این دارو داروی هست که خودش پیش ساز 
بسیار دیگری از آنتی بیوتیک هاست مثال خانواده سفالوسپورین ها 
، خانواده بتاالکتام ها  ، آموکسی سیلین که همونطور که می دونید 

یکی از داروهای بسیار پرمصرف بازارهست و ...
اساس  بر  میکنه  تولید  فارمد  شفا  شرکت  که  سیلینی  پنی  ضمنا 

استاندارد بسیار معتبر جهانی USP هست.
این نکته رو هم حائز اهمیت میدونم که فرایند تولید پنی سیلین 
در شرکت ما یه فرایند بومی سازی شده است که متناسب با شرایط 
با  میتونیم  االن  و  شده  طراحی  کشور  درداخل  موجود  امکانات  و 
افتخار اعالم کنیم که ایران یه تکنولوژی تولید پنی سیلین خاص 

خودشو داره  
 

+ چه مقدار از پنی سیلین مصرفی داخل کشور تولید داخلی هست 
و چقدرش وارداتی ؟ 

شفا  شرکت  توسط  ایران  سیلین  پنی  اعظم  قسمت  درحقیقت   -
فارمد تامین میشه ) تقریبا میشه گفت باالی 70 درصد ( 

+ چند نفر در شرکت شما مشغول به کارند ؟

- به صورت مستقیم درحدود 200 نفر در شرکت شفا فارمد مشغول 
به کار هستند و به صورت غیر مستقیم اگه اشتباه نکنم ) چون ما با 
چند تا کارخونه دیگه هم کار می کنیم ( میشه گفت حدود 1500 

نفر در ارتباط  با شرکت ما مشغول به کارند.

+ شما شرکت خصوصی هستید ؟
دارویی  و گروه  برکت هست  دارویی  به گروه  وابسته  ما  - شرکت 

برکت زیر مجموعه ستاد اجرای فرمان امام هستش

+ چند نفر از پرسنل 200 نفره شرکت شما رو کارشناسای علمی 
تشکیل میدن ؟

- خب همونطور که قبال هم گفتم فرایند تولیدی شرکت ما فرایند 
های تک هست وما حتی اپراتور هایی که توی بخش های مختلف 
داریم تو زمینه ی کاری خودشون کامال اکسپرت اند ، چون شرکت 
اساسی عمل  و  دقیق  نیرو هاش خیلی  آموزش  زمینه ی  توی  ما 

کرده 
 یکی از ویژگی های خاصی که شرکت ما داره اینه که ما از مل پنی 
سیلین استفاده می کنیم ! خب چون همونطور که میدونید فرآیند 
توی  میشه  تولید  که  مسی  بیو  از  وما  هست  بیولوژیک  فرآیندی 
یه واحدی به نام "بی آر پی" یا فرآوری توده ی جرمی فرآوریش 
میکنیم به چیپس بیومس که توی خوراک دام استفاده می شه که 
دلیل  به  اما  است  مواد مغذی  و  پروتئین  از  فراوانی  مقادیر  حاوی 
صورت  به  رو  اون  قویه  خیلی  غذایی  لحاظ  از  ماده  این  که  این 
مستقیم و مستقل استفاده نمی کنند و فرموالسیون انجام میدن 
و بعد مصرفش میکنن . و همچنین هم پسآب حاصل از آبی که ما 
برای فرایندمون استفاده می کنیم میره تو بزرگ ترین واحد تصویه 
پساب دارویی ایران که توی شرکت ما هستش  و یا برای آبیاری 
فضای سبز ازش استفاده میشه و مورد دیگه این که حالل هایی که 
ما استفاده می کنیم پس از مدتی استفاده کردن مستهلک میشن 
و یه خورده  ناخالصی پیدا میکنن که دیگه باعث ناکارامد شدنشون 
میشه و در واحد بازیابی حالل ، حالل هامون رو با خلوص 99.9 
)با تلورانس 0.1 تا 0.2 (  بازیابی می کنیم که در نوع خودش کم 

نظیره .

»شفا فارمد«شرکتبا مصاحبه ایراین
تولید  دارو

صاحبه
م



۱۰

با پیشرفت های ایجادشده در زمینه های نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک 
تعیین  بازدهی  افزایش  و  سرعت  افزایش  جایگزینی جهت  روش های 
 Next Generation اصطالح  است.  ابداع شده   DNA توالی 
باقدرت  ها  آوری  فن  از  ای  مجموعه  توصیف  Sequencing جهت 
باالتر نسبت به توالی یابی به شیوه سنگر و ماکسام-گیلبرت )نسل اول 
توالی یابی( مورداستفاده قرار می گیرد که شامل نسل دوم از دستگاه 
های تعیین توالی بوده که قطعات را به صورت هم زمان و با سرعت باال 
تعیین توالی می کنند. برتری این روش ها نسبت به روش تعیین توالی 
بر پایه " خاتمه دهنده زنجیره" این است که این تکنیکها بدون نیاز به 
ژل و در حین سنتز DNA، توالی DNA را ثبت می کنند. از طرفی 
 PCR نداشته و از پروسه )Cloning( این سیستم نیازی به کلونینگ
جهت ازدیاد قطعه مور دنظر استفاده می کند. این امر منجر به افزایش 

سرعت و بازدهی تعیین توالی DNA می گردد. این تکنیکها شامل:
پایروسکوئنسینگ  تکنیک  پایروسکوئنسینگ:  تکنیک 
توسط دکتر مصطفی رونقی و همکارانش ابداع گردید. این 
روش نیز نیازمند DNA تک رشته به عنوان الگو می باشد 
می  بدست   PCR محصوالت  دناتوراسیون  طریق  از  که 
آید. در این تکنیک پس از اتصال پرایمر به توالی مکمل، 
آغاز می گردد.  پلیمراز  آنزیم  به واسطه  سنتز رشته جدید 
در واکنش های پلیمریزاسیون به ازای هر پیوند فسفودی 

استر یک گروه پیروفسفات )ppi( و یک یون هیدروژن آزاد می شود. 
آدنوزین  همراه  به  پیروفسفات  گروه  این  از  سولفوریالزا   ATP آنزیم 
 ATP موجود در مخلوط واکنش به منظور تولید )APS( فسفوسولفات
استفاده می کند. ATP تولیدی نیز انرژی موردنیاز برای آنزیمی موسوم 
به لوسیفراز را مهیا می کند. این آنزیم، لوسیفیرین را اکسید کرده و 
واکنش  این  درنتیجه  که  می شود  لوسیفیرین  اکسی  تولید  به  منجر 
نور تولید می گردد. این سیگنال نوری توسط دوربین های حساس به 
ثبت  پیک  یک  به صورت   CCD به  موسوم  ساطع شده  سیگنال های 
اضافه می شوند  مرحله  هر  در  که  نوکلئوتیدهایی  ازآنجاکه  و  می شود 
توالی  پیک،  این  تولید  اساس  بر  یکسان هستند، می توان  و  مشخص 
DNA را در حین سنتز بدست آورد. از طرفی در هر مرحله جهت 
از  قبلی  نوکلئوتیدهای  می بایست  جدید  نوکلئوتیدهای  کردن  اضافه 
محیط حذف شوند که این کار توسط آنزیمی موسوم به آپیراز انجام 

می پذیرد.
فرم تجاری روش پایروسکوئنسینگ در سال 2005 توسط شرکت   
Life Science 454 ارائه شد که از آن تحت عنوان تعیین توالی به 
روش Pyrosequencing 454 نیز یاد می شود این تکنیک قادر به 

توالی یابی بیش از 1 میلیون نمونه به طور هم زمان می باشد.

 :Semiconductor Sequencing )Ion Torrent( تکنیک 
 Life Technologies توسط شرکت  سال 2010  در  تکنیک  این 
ارائه شد. این پروسه به تکنیک پایروسکوئنسینگ بسیار شبیه می باشد 
با این تفاوت که در این تکنیک از تغییرات pH که به واسطه رها شدن 
یون H+به هنگام سنتز رشته جدید در محیط ایجاد می گردد، برای 
تشخیص نوکلئوتیدها استفاده می شود. ازآنجاکه در این روش نیز در 
هر مرحله نوکلئوتیدهای مشابه و مشخص به مخلوط واکنش افزوده 
می شود، می توان بر اساس تولید این پیک، توالی DNA را در حین 

سنتز بدست آورد.
شرکت  توسط  روش  این   :Illumina )Solexa( تکنیک  
به  موردنظر  ژنوم  ابتدا  در  گردید.  ارائه   2007 سال  در   Illumina
باز  جفت   150 الی   100 طول  تا   DNA از  قطعاتی 
شکسته می شود و به دو سمت این قطعات آداپتور متصل 
می گردد. سپس این قطعات تک رشته ای شده و به صورت 
این  می گردند.  توزیع  جامد  سطح  یک  روی  بر  تصادفی 
آداپتور  مکمل  توالی های  با  متراکم  به طور  جامد  سطح 
تک   DNA از  قطعه  هر  درنتیجه  است  شده  پوشیده 
توالی های  به  اتصال  به واسطه  خود  انتهای  یک  از  رشته 
مکمل آداپتور بر روی این سطح جامد ثابت می گردد. در مرحله بعد 
آداپتور متصل شده  توالی های مکمل  به  نیز  قطعات  این  آزاد  انتهای 
و درنتیجه منجر به تشکیل یک پل )Bridge( می شوند سپس این 
مکمل  توالی های  پروسه،  این  در  می شود.  تکثیر   PCR به وسیله  پل 

Next Generation Sequencing
NGS

هـا  تکنیـک  ایـن 
و  ژل  بـه  نیـاز  بـدون 
 ،DNA سـنتز  حین  در 
ثبـت  را   DNA توالـی 

. می کننـد

حسین ابراهیمی
کارشناسیارشدبیوتکنولوژیکشاورزی
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 DNA ،آداپتور به عنوان پرایمر عمل می کنند. پس از اتمام هر سیکل
انجام گیرد.   PCR پروسه  تا دوباره  دناتوره شده  دو رشته ای حاصل 
این پروسه تا زمانی که مجموعه هایی متراکم از قطعه موردنظر ایجاد 
شود، تکرار می گردد چراکه هدف در این مرحله افزایش تعداد قطعه 
از  می باشد.پس  بیشتر  سیگنال  به شدت  دستیابی  جهت  به  موردنظر 
اتمام مرحله تکثیر، محصوالت PCR باید دناتوره شوند. در این حالت 
به صورت  رشته  تک   DNA از  کپی   1000 حدود  در  مجموعه هایی 
تصادفی بر روی سطح جامد ایجاد می گردد که در اصطالح به هرکدام 
از این مجموعه ها، DNA Polony  گفته می شود که هر یک از این 
مجموعه ها نیز متعلق به یک قطعه DNA می باشند. پرایمرهایی که 
آداپتور  توالی های  مکمل  می گیرد،  قرار  مورداستفاده  مرحله  این  در 
 )Cluster(آزاد قطعات تک رشته در هر کالستر انتهای  به  بوده که 
رشته  سنتز  به  منجر  پلیمراز  آنزیم  عملکرد  به واسطه  و  شده  متصل 
نوکلئوتیدهای  از  خاصی  نوع  از  تکنیک  این  در  می شوند.  جدید 
 blocked reversible terminator به ′3-  موسوم  دهنده  ختم 
با  نوکلئوتیدها،  این  از  هرکدام  که  می شود  استفاده   nucleotides
یکی از 4 رنگ فلورسانس (سبز، قرمز، آبی و نارنجی) لیبل می شوند.  
این نوکلئوتیدها به صورت برگشت پذیر عمل کرده و پس از شناسایی 
شدن لیبل رنگی آن ها به واسطه detector، پلیمریزاسیون رشته در 
حال سنتز متوقف نمی شود و ادامه می یابد چراکه پس از آزاد شدن 
لیبل رنگی و شناسایی آن به واسطه دستگاه، گروه terminator که 
انتهای  3′این نوکلئوتیدها را بلوکه کرده نیز جدا می شود و درنتیجه اثر 
مهاری آن برداشته شده و گروه OH-′3 نمایان می گردد. این امر منجر 
به ادامه تکثیر رشته در حال سنتز می شود. در این تکنیک نوکلئوتیدها 
به صورت هم زمان به مخلوط واکنش در هر مرحله اضافه می گردد که بر 
اساس لیبل های فلورسانس متفاوتشان از یکدیگر متمایز می شوند. در 
روش Solexa، پس از اتمام هر مرحله یک شستشو انجام می گیرد تا 
نوکلئوتیدهایی که در زنجیره در حال ساخت وارد نشده اند از محیط 

حذف گردند و سپس مرحله بعدی آغاز می شود.
تکنیک در سال 2007  این    :ABI SOLiD System تکنیک 
توسط شرکت Applied Biosystems  ارائه شد. اساس این روش 
بر پایه اتصال پروب های الیگونوکلئوتیدی لیبل شده با 4 رنگ مختلف 
را در  باز  به موجب آن، هر پروب موقعیت دو  فلورسانس می باشد که 
زنجیره مشخص می کند. در این تکنیک قطعاتی از DNA در حدود 
35 الی 75 جفت باز ایجادشده و به دو انتهای این قطعات آداپتورها 

متصل می شود. سپس این قطعات تک رشته شده و 
به واسطه تمایل اتصال بیوتین به استرپتوآویدین به 
می گردند.  متصل   )Beads(فلزی دانه های  سطح 
حاوی  که  دانه ها  این  از  هرکدام  بعد  مرحله  در 

در  آب  قطره  یک  درون  در  می باشند،  رشته  تک   DNA قطعه  یک 
امولسیون روغن قرار می گیرند و واکنش PCR-امولسیون جهت تکثیر 
قطعه DNA درون این میکرورآکتور انجام می شود. درنهایت پس از 
مرحله تکثیر و دناتوراسیون، هرکدام از دانه های فلزی که در حدود 1 
میلیون قطعه DNA تک رشته به آن ها متصل می باشد، جهت تعیین 
پرایمرها  داده می شوند. سپس  انتقال  اسالید شیشه ای  به یک  توالی 
که مکمل توالی آداپتور بوده و مخلوطی از پروبهای الیگونوکلئوتیدی 
به این سطح افزوده می شود. در مرحله اول پرایمر به آداپتور متصل 
می گردد. سپس مخلوطی از الیگونوکلئوتیدهای اکتامر که انتهای آن ها 
به قسمت های مکمل  لیبل شده است  فلورسانس مختلف  بارنگ های 
  Ligation خود بر روی رشته الگو متصل می شوند. تعیین توالی بر پایه
در 5 سیکل که هر سیکل نیز شامل چندین مرحله می باشد، به واسطه 
پرایمرهای مختلف انجام می گیرد. بدین ترتیب که در هر سیکل یک 
 ،n  نوکلئوتید از پرایمر مربوطه کم می شود یعنی در دور اول از پرایمر
در دور دوم از پرایمر n-1، و.. تا در دور پنجم از پرایمر n-4 استفاده 
می گردد .در سیکل اول پس از اتصال پرایمر n به توالی آداپتور، یک 
مجموعه چهارتایی از این پروب ها به مخلوط واکنش اضافه می شود 
که برای اتصال به قطعه پرایمر با یکدیگر رقابت می کنند. درنهایت پس 
از اتصال یکی از این پروب ها، لیبل فلورسانس مربوط به این پروب به 
همراه 3 باز آخر به صورت آنزیماتیک جدا می گردد به واسطه جدا شدن 
لیبل رنگی، نوری ساطع می شود که توسط دستگاه ثبت می گردد. این 
به طور کامل سنتز شود.  تا رشته جدید  مرحله آن قدر تکرار می شود 
قبل از ورود به هر مرحله، پروب های متصل نشده به واسطه شستشو از 
محیط حذف می گردند تا اختاللی در مراحل بعدی ایجاد نکنند و بدین 
ترتیب واکنش با پرایمر n-1 در سیکل دوم آغاز می شود. این واکنش 
نیز همانند سیکل اول تا تکمیل شدن رشته در حال سنتز به واسطه 
می شود،  افزوده  واکنش  به  مرحله ای  به صورت  که  مختلفی  پروبهای 
ادامه می یابد .درنهایت با تلفیق تمام داده ها در 5 سیکل می توان به 
توالی رشته موردنظر دست یافت. این تکنیک قادر به توالی یابی بیش 

از 50 میلیون نمونه به طور هم زمان می باشد.
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مقدمه
گوسفند.430  میلیون  مرغ.517  میلیارد   58 سال  هر  دنیا  مردم 

میلیون بز و 320 میلیون گاو را می کشند. 
نگهداری این جمعیت دامی هزینه ی گزافی برای سیاره ی ما در 
بر دارد. حیوانات تنها مواد خام نیستند. آن ها موجودات زنده اند، و 
هنوز دام های ما یکی از عمده ترین مصرف کنندگان آب آشامیدنی 
هستند. هرچه گوشت بیشتری تولید و مصرف شود.بخش بزرگتری 
از زمین های کشاورزی به تولید غذای حیوانات اختصاص می یابد.

در حال حاضر 70 درصد زمین های قابل کشت  به تولید غذا برای 
حیوانات اختصاص یافته است و نه تولید غذا برای انسان 

ها!
صنایع گوشتی طبق برآوردهای 
منابع  بررسی  مؤسسه ی 
جهانی، 13.5 درصد از تولید 
در  گلخانه ای  گازهای 
سراسر جهان را به خود 
می دهند  اختصاص 
افزایش  با  که 
عدد  این  جمعیت 
قطعا با رشد رو به رو 
تر  بود. مهم  خواهد 
شما  وقتی  همه،  از 
حیوانات  از  زیادی  تعداد 
را کنار هم نگه می دارید زمینه ی 

تولید بسیاری از بیماری ها فراهم می شود. 
شکی نیست که ما ادم ها اصالتاً گوشت خواریم. دانشمندان با لیزر 
دندان های قدیمی ترین فسیل انسان تباران را بررسی و این را اثبات 
شده  ساخته  گوشت  هضم  برای  هم  ما  گوارشی  سیستم  اند.  کرده 
است ولی به طور واضح، ما نمی توانیم به این شیوه ادامه دهیم چرا 
که محیط زیست، بهداشت عمومی، و امنیت غذایی ما را به خطر می 
اندازد. اما چگونه می توانیم گوشت تولید کنیم بدون اینکه حیوانی 

کشته شود؟
تولید  رویای  همان  آزمایشگاهی  گوشت  هست؛  هم  دیگری  راه 
محصوالت گوشتی از طریق فناوری مهندسی بافت است که امروزه به 
دستان بشر به حقیقت پیوسته است . در این نوشته می خواهیم این 
قضیه و جدال برای تولید انبوه گوشت آزمایشگاهی را بررسی کنیم.

ٌفرایند ساخت
های  سلول  برداشت  شامل  آزمایشگاهی  گوشت  تولید  فرایند 
ماهیچه و بکارگیری یک پروتئین برای کمک به رشد سلول ها برای 

اولیه آز-گوشت!  های  سلول  که  زمانی  باشد.  می  گوشت  زیادی  میزان  تولید 
موضوع  این  باور  شاید  نیست.  حیوان  به  نیازی  دیگر  گرفته شدند، 
سخت باشد که یک حیوان می تواند منشا بیش از هزار تن گوشت 
آزمایشگاهی برای مصرف جمعیت جهان برای چندین قرن باشد. با 
فرض استفاده از مواد مناسب و شرایط ایده ال در طی دوماه از ده 

سلول حیوان 50000 تن گوشت ازمایشگاهی تولید می شود!
اما سوالی که ایجاد میشود این است که : ما از کدوم نوع سلول ها 
باید استفاده کنیم ؟ سلول های بنیادی؟ این سلول ها به گونه ای 
هستند که گویی هنوز تصمیم نگرفته اند به چه نوع سلولی تبدیل 
شوند و ممکن است به هرکدام از سلول های ماهیچه ای ، سلول های 
استخوان و یا انواع دیگر سلولی تبدیل شوند و این یک اشکال است 
چرا که برای تولید گوشت آزمایشگاهی به نوع ویژه ای از سلول ها 
نیاز داریم. با این حال مزیت توجه به سلول های بنیادی این است که 
این سلول ها به سرعت تکثیر می شوند . میتوانیم به عنوان جایگزین 
نسبتاً مناسب برای سلول های بنیادی از سلول های عضالنی استفاده 
کنیم اما یک مشکل قابل توجه دارند که خیلی به ندرت تکثیر می 
از سلول هایی استفاده شود که  این است که  شوند. حالت مطلوب 
هر دو ویژگی مثبت مورد نظر را داشته باشند : یعنی در سرعت باال 
تکثیر شوند و در همان زمان به نوع سلولی مورد نظر ما تمایز یابند 

برای مثال سلول های میوبالست .
در فرآیند کشت، سلول ها در داربست هایی رشته ای یا حلقوی رشد 
به  زمان بندی شده  دادن  داده می شوند. همچنین گرسنگی  تکثیر  و 
مانند  منسجم  بافتی  شکل گیری  و  آن ها  تراکم  باعث  سلول ها  این 
رشته ی  هزاران  گرفتن  قرار  کنار هم  از  عادی می شود.  گوشت های 
کشت داده شده مانند این، یک تکه گوشت عادی تولید خواهد شد.به 
بازار جهانی گوشت کارآمد  به  برای عرضه  این فرآیند  لحاظ نظری 
خواهد بود اما در حقیقت تولید یک تکه گوشت آزمایشگاهی بسیار 
بافت  از  برانگیز است. چرا که یک تکه استیک ساخته شده  چالش 
عضالنی است که از طریق مویرگ های بسیار طوالنی و ریز که به 
دهد  می  انتقال  را  مغذی  مواد  و  خون  ها  سلول  به  مستقیم  طور 
دشوار  قطعا  ای  پیچیده  ساختار  چنین  تولید  و  است  شده  ساخته 

خواهد بود.
مزایا

رشد  هورمون  از  استفاده  به  نیاز  آزمایشگاهی  گوشت  کشت  در 
نیست و این باعث می شود محصول نهایی نیز برخالف گوشت های 
 80 این  بر  عالوه  باشد.  سالم تر  نتیجه  در  و  هورمون  از  عاری  دام، 
بهداشت و سالمت  برای  دنیا  تولیدشده در  آنتی بیوتیک های  درصد 
در  آنتی بیوتیک  به  مقاومت  موضوع  این  که  می رود  کار  به  دام ها 
انسان ها را افزایش داده است. همچنین امکان آلودگی گوشت دام بر 
اثر تغذیه از علوفه آلوده به انواع آفت کش ها و مواد شیمیایی وجود 
آزمایشگاه  در  داده شده  گوشت کشت  مورد  در  امکان  این  که  دارد 

تقریبا به صفر می رسد.
کامال  که  داد  کشت  طوری  می توان  را  آزمایشگاهی  گوشت های 

ک
یوت
وف
بی

نگاهی به تاریخچه و روند تولید گوشت آزمایشگاهی
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قرار  طعم  و  بافت  حفظ  برای  اگر  همچنین  باشند.  چربی  از  عاری 
باشد این گوشت ها مقداری چربی داشته باشند،می توان این چربی 
تا ضامن سالمت  داد  امگا-3 کشت  از  و سرشار  بدون کلسترول  را 
این  بهداشتی  کیفی  کنترل  امکان  باشد. همچنین  مصرف کنندگان 
بیماری های مشترک  و  انگل ها  انواع  از  بودن  گوشت ها جهت عاری 
و  بیشتر،آسان تر  بسیار  دام  گوشت  با  مقایسه  در  دام  و  انسان  بین 

ارزان تر است.
 عالوه بر این،گوشت آزمایشگاهی فاقد زایداتی است که گوشت 
های سنتی تولید می کنند. یعنی فاقد استخوان و اندام های دفعی 
و از این قبیل است، و هیچ علوفه ای نیز برای پروار شدنش مصرف 
تحقیقات  کند.  نمی  تولید  نیز  ای  دفعی  ماده ی  و هیچ  نمی شود 
دانشگاه آمستردام نشان می دهند کشت گوشت در آزمایشگاه تنها با 
2 درصد از منابع کشاورزی مورد مصرف صنایع دام پروری متداول، 
مقدار یکسانی گوشت تولید خواهد کرد. همچنین مقدار انتشار گاز 
گلخانه ای در این فرآیند،یک بیست  و پنجم صنایع متداول و مصرف 
انرژی در آن نصف خواهد بود. پس این کشاورزی سلولی عالوه بر 
باالبردن امنیت غذایی گام بزرگی در جهت حفظ محیط زیست نیز 

خواهد بود.
معایب

در  و  شد  تولید  آزمایشگاهی  گوشت  تکه  اولین   2013 سال  در 
مقابل دیدگان رسانه ها و مردم تفت داده و صرف شد. این آغازی 
بود برای اثبات این موضوع که ما میتوانیم گوشت سالم آزمایشگاهی 
تولید کنیم.فقط یک مشکل کوچک در پروسه ی تهیه ی این تکه 
پول  دالر   300000 و  زمان  سال  دو  صرف   : داشت  وجود  گوشت 
ناقابل) چیزی حدود 1.3 میلیارد تومان برای یک عدد استیک!( از 
2013 به بعد هزینه ی تمام شده برای تولید این محصول به شدت 
افت کرد. تا جایی که در ژانویه ی سال 2016 یه کمپانی به اسم 
Memphis Meats  توانست همان تکه استیک را با قیمت 1000 
دالر تولید کند  که خب پیشرفت خیلی خوبی محسوب میشود اما 
از قیمت سرسام آور به علت  هنوز هم قیمت زیادی است! گذشته 
عرضه  بازار  در  مصرفی  صورت  به  آزمایشگاهی  گوشت  هنوز  اینکه 
نشده است، خطرات احتمالی سالمتی آن هنوز به طور کامیل ارزیابی 
نشده است. این سوال یکی از اصلی ترین نقاط تمرکز دانشمندانی 

است که بر روی پروژه گوشت آزمایشگاهی فعالیت دارند.
اقداماتی که تا االن انجام شده

در  بزرگ  نه چندان  استارت آپی  شرکت  یک  کریک  همپتون 
تابه حال  آن  عمده ی  محصوالت  که  است  آمریکا  سان فرانسیسکوی 
از  عموما  که  است  بوده  محصوالتی  برای  گیاهی  جایگزین های 

حیوانات به دست می آیند.
 اکنون این شرکت اعالم کرده است که در طول یک سال گذشته 
به صورت محرمانه پروژه ای برای تولید گوشت  پرورشی آزمایشگاهی 
در دست اقدام داشته که با نتایجی بسیار امیدوارکننده همراه بوده 

است. 

سال  در  محصولش  که  کرده  اعالم  شرکت  این 
بود.  فروشگاه ها خواهد  در  عرضه  آماده ی   2018
همپتون  رود،  پیش  درست  زمان بندی  این  اگر 
خود  رقیب  جدی ترین  از  زودتر  سال  سه  کریک 

یعنی ممفیس میتز بازار را تصاحب خواهد کرد )ممفیس میتز پیش از 
این زمان عرضه ی محصوالت خود را 2021 تخمین زده بود(.

جایگزینی سروم جنینی  این شرکت  تحقیقات  بخش  متمایزترین 
مغذی  مواد  با  است  کمیاب  و  گران قیمت  ماده ای  گاوی)FBS(که 
گوشت  کشت  حوزه ی  در  که  شرکت هایی  اغلب  است.  گیاهی 
خود  کشت  محیط  به عنوان   FBS از  می کنند  فعالیت  آزمایشگاهی 
آن ها  تمام شده  قیمت  افزایش  باعث  امر  این  که  می کنند  استفاده 
می شود. البته همان طور که جاشوا تتریک، مدیرعامل همپتون کریک، 
اعالم کرده است: این تنها یکی از گام های رسیدن به محصولی موفق 
معنی  به  بهتر  باتری  کشف  که  همان طور  است.  بوده  حوزه  این  در 
پیش  در  درازی  راه  نیز  ما  نیست،  الکتریکی  خودرو  بهترین  ساخت 

داریم.
نشان می دهد  ایران  از سوی گمرک  آمار منتشر شده  ترین  تازه 
که در پنج ماهه نخست امسال 37هزار تن انواع گوشت شامل گوشت 
است.  درحال حاضر قیمت  وارد کشور شده  گاو، گوسفند،  گوساله، 
گوشت مصرفی متداول در ایران برای بسیاری از مردم گران می باشد. 
افزایش  موازات  به  غذایی  امنیت  تامین  و  حفظ  برای  است  مقتضی 
جمعیت و تقاضا، بهره گیری از تکنیک های جدید علمی و تحقیقات، 

در این زمینه آغاز گردد.
 این نوشته با هدف معرفی تکنولوژی تهیه گوشت کشت داده شده 
)آزمایشگاهی( به عنوان جایگزینی برای گوشت دام و طیور با در بر 
برای  اقتصادی  همچنین  و  سالمتی  محیطی،  زیست  مزایای  داشتن 
آمار  است.  شده  گرداوری  رو  پیش  سالهای  در  غذایی  امنیت  تامین 
ارائه شده از میزان وابستگی ایران در واردات فراورده های گوشتی و 
خوراک دام، نشان می دهد که به حرکتی جدی و مستمر در ایجاد 
بسترهای مناسب برای تحقیقات گسترده علمی در راستای جلوگیری 
از به مخاطره افتادن امنیت غذایی در سالهای آتی، نیازی جدی است.
تغییر روش های تغذیه، گامی است که ما باید برای تضمین بقای 
آینده ی خود برداریم. هر تالشی در جهت جایگزینی صنایع گوشتی 

آالینده ی کنونی، گامی برای آینده ی انسان ها خواهد بود.  

زهرا صمداوا دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی
زهرا فلسفی دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی

مهدی نعمتی دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی
محمد رنجبر دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی
خدیجه حائری ترم2کارشناسیبیوتکنولوژی
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 روش های ژن درمانی
 HIVبرای ویروس 

و بیماری های واگیر دار دیگر

سپیده دهقانی سامانی 
دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی

اله
مق

مقدمه
ژن درمانی در سال های اخیر به طور قابل توجهی احیا شده است؛ 
با موفقیت های متعدد که در درمان بیماری های هموژن و سرطان 
داشته است. ژن درمانی حاال برای بیماری های واگیردار مطرح شده 
است؛ تمرکز بر ویروس نقص ایمنی انسان )HIV( و همچنین درمان 
ضد ویروسی )ART( میتواند سرایت HIV را در بیشتر بیماران کنترل 
تخریب  ویروس،  زایی  جهش  سرعت  علت  به  حاضر  حال  در  کند، 
سیستم ایمنی میزبان و توانایی اش در پنهان ماندن برای دوره های 
طوالنی در سلول هایT که عمر طوالنی دارند، هیچ واکسن یا درمانی 

برای این ویروس نیست.
است  بوده  برلین  در  بیمار  یک  خشن  حقیقت  این  استثنای  تنها 
مغز  پیوند  یک  از  بعد  است؛  درمان شده  او   HIVآید می  نظر  به  که 
از اهدا کننده ای که 2 نسخه از ژن معیوب CCR5 یعنی  استخوان 
CCR5∆32داشته است؛ این ژن معموال برای اصالح HIV به کار می 
رود. این مورد هیجان را در مورد پتانسیل ژن درمانی برای استفاده 
علیه HIV و به خصوص برای استفاده کردن از ابزار های جدید در این 

زمینه باال برد.
اصالح ژن؛ مقاومت مهندسی در برابر ویروس ها

عالوه بر ژن تراپی کالسیک با واسطه ی وکتورهای ویروسی، نوکلئاز 
های هدف دار شده مانند سیستم CRISPER/CAS9 با ممکن کردن 

اصالح ژن درمکان خاص، انقالبی در اصالح ژن بوجود آورده اند.
نوکلئاز های  به  اثر شبیه  و  همچنین CRISPER/CAS9 در عمل 
هدف دار شده با پایه ی پروتئین است، مانند نوکلئاز های انگشت روی  
TRAN�( و نوکلئاز های افکتور شکل فعال کننده رونویسی )ZFNs(
SCRIPTION ACRIVATOR-LIKE EFFECTOR NUCLEAS�

.)ES: TALENs

این معرف ها در طول ساخت آسانی طراحی و آزمایش کردن 
RNAهای تک راهنما )INGLE-GUID RNAs: SGRNAs( تنوع 
بیشتری از استفاده کننده ها و درخواست ها را ممکن کرده است.

نوکلئاز های هدف دار می توانندDNA رابا روش "توالی خاص" 
ببرند، بشکافند یا تا کنند و بدین وسیله چندین استفاده ی جدید 
را ممکن کرده اند که پیش از این برای انجام بر روی انسان عملی 

نبوده است. 
این تکنیک ها به همراه دیگر روش های کالسیک ژن تراپی با 
استفاده از وکتورهای ویروسی ژن ها یا تنظیم کننده های RNA را 
تنظیم میکنند و روش های متنوعی را برای درمانHIV و بیماری های 

واگیرداردیگر فراهم می کنند .

از بین بردن گیرنده های ورودی ویروسی
پتانسیل  ژن،  های شکستن  تکنولوِژی   ،HIV زمینه ی سرایت  در 
جهش  معرفی  با  که  است،  کرده  ممکن  را  برلین  بیمار  مورد  تکرار 
های CCR5 به لنفوسیت های خودی یا ریشه های خون ساز جدید 
 32∆CCR5 یک پیوند مغز استخوان )HSPCs( ،و سلول های قدیمی

دریافت کرد.
جهش  CCR5∆32 نسبتا در جمعیت های اروپایی شایع است و 

مربوط به هیچ فنوتیپ زیان آوری نیست.
 CCR5 های مهندسی شده ی ZNF پِِرز و همکاران با بسته بندی
دادند  نشان  بار  اولین  برای   )35/Ad5( آدنوویروسی  های  وکتور  در 
 HIV انسان را از سرایتT+CD4 که اصالح ژن می تواند سلول های

درامان نگه دارد.
استراتژی های درحال ظهور دیگر برای اصالح ژنHSPCبر توسعه 
ی سیستم CRISPER/CAS9 تمرکز کرده اند. sgRNA هایی که از 
   mRNA.Cas9نظر شیمیایی اصالح شده اند زمانی که با الکتروپوریشن
sgR�-Cas9  ترکیب می شوند یا به عنوان ترکیبات ریبونوکلئو پروتئین

NA تحویل داده می شوند، نشان داده اند که اثر گذاری تخریب ژن را 
درHSPCs+CD34 فعال شده ی انسان تسهیل می کنند.

گیرنده  کردن  مختل  برای  توانند  می  ژن  اصالح  های  تکنولوژی 
یا   RNAi با  ها  تجربه  روند.  کار  به  هم  دیگر  های  ویروس  برای  ها 
مهارکننده های محلول نشان داده است که مختل کردن گیرنده های 
دیگر  های  ویروس  مقابل  در  بادوام  استراِژی  یک  تواند  می  ورودی 
مانند HVC و ویروس دانگ )dengue virus( باشد. با اینکه تحقیقات 
بیشتری مورد نیاز است تا ثابت کند هدف هایی مانند این می توانند 

به صورت امن مختل شوند.
هدف گرفتن مستقیم ژنوم ویروسی 

تا  بشوند  مهندسی  توانند  می  همچنین  دار  هدف  های  نوکلئاز 
مستقیما مواد ژنتیک ویروسی را شناسایی کنند. این روش به خصوص 
در تحقیقات درمان بیماری HIV جذاب است چون مسیری را فراهم 
می کند که حتی پروویروس های پنهان را مختل کند. نوکلئاز ها می 
توانند هدف دار شوند تا مناطقی در ژنوم ویروس را کد گذاری کنند 
ترمینال  های  تکرار  یا  کنند  غیرفعال  را  ویروس  های ضروری  ژن  تا 



بلند)LTRs( که رونویسی و همانند سازی ژن های ویروسی را کنترل 
از  نتیجه  یک  عنوان  به  تواند  می   HIV کردن  فعال  غیر  کنند.  می 
 insertion or deletion of bases in the genome( یاindel تشکیل 
of an organism(که قسمت هدف را مختل می کند یا متناوباً چون 
 HIVرا هدف گرفته است می تواند بیشتر ژنوم LTRs  نوکلئازی که

را با بوجود آوردنDSBsدر هر دو انتهای ژنوم پرو ویروسی بشکافد.
همچنین تشکیل INDEL که به دلیل فعالیت نوکلئاز های هدف 
 HIV دار رخ می دهد می تواند باعث غیر فعال شدن ژنوم پروویروسی
شود، مدارک نشان می دهند که HIV همچنین می تواند تغییر کند و 
از چنین نوکلئاز هایی در برود. مقاومت می تواند هم به دلیل سرعت 
 indel اینکه  به دلیل  یا  HIV رخ دهد  و  باالی جهش زایی  طبیعی 
تواند خودش توالی شناسایی  NHFJ می  تولید شده در طول اصالح 
نوکلئاز ها را تخریب کند. این مانند این است که یک مکانیسم مهم  در 
فرار ویروس باشد، به خصوص اگر دنباله ی اصالح شده بتواند تحمل 
شود. برای نوکلئاز های LTR هدف دار شده احتمال دارد نسبت های 
ازindel ها در مقابل ترک کردن  ناشی  غیرفعال شدن پروویروس ها 
کل ژنوم خیلی به نوع سلول و نوع نوکلئاز مربوط باشد. اما شکستن 
نسبت در مقابل برش می تواند خطر گسترش این چنین جهش های 
LTR در میان  رها کننده ی ویروس را کاهش دهد. به عالوه، چون 
یکی از حفاظت شده ترین مناطق ژنوم HIVقرار دارد، تغییرات کوچک 
در دنباله که می توانست تحمل شود، می تواند با استفاده از استراتژی 
 quasespecies که همه ی  Cas9 های راهنمای چندگانه باRNA های

چرخنده ی ویروس را هدف می گیرد، آدرس داده شود.
در حال  هم   )HBV( مزمن   Bهپاتیت ویروس  HIV سرایت  مانند 
حاضر می تواند با دارو هایی که رونویسی ویروس ها را مهار می کنند 
که  ای  حلقه  ی   DNA های  ژنوم  ها،  این  حال  هر  به  شود.  کنترل 
توانند درون سلول  )cccDNAs(، و می  اند  پیوند کووالنسی بسته  با 
متعددی  محققان  دهند.  نمی  توضیح  را  بمانند  کبدی  عفونی  های 
بردن بین  از  در  را   TALENs و   ZNFs  .  CRISPER/Cas9 توانایی 

HBV cccDNA  از سلول های عفونی کبدی در شرایط in vitro و 
HBV   )codeliv� براساس کودلیویری in vivo یهمچنین در مدل ها

ery( DNA و CRISPER/Cas9 به سلول های کبدی از طریق تزریق 
در  که  ها  ویروس  دیگر  اند.  داده  نشان  ها  پالسمید  هیدرودینامیک 
است  توسط CRISPER/Cas9 هدف گرفته شده   DNA ژنوم  ها  آن 
ویروس هرپس  بار،  اپشتاین  ویروس  انسان،  پاپیلومای  ویروس  شامل 
ساده و ویروس جان کانینگهام می شوند. این ها عفونت های پنهان 
و ماندگاری هستند که تم هدف گرفتن ماده ی ژنتیک را که سیستم 

ایمنی نمی تواند ریشه کن کند را ادامه می دهند.
مهندسی کردن ایمنی

ژن تراپی هایی که طراحی شده اند تا عملکرد ایمنی را تقویت کنند 
مبحث جذاب دیگری است که برای درمان بیماری های واگیر دار در 
نظر گرفته می شود. یک استراتژی خاص جالب شامل هدایت سلول 
های CD8+T برای هدف گرفتن سلول های آلوده به HIV در طول 
اصالح  ex vivo ای که به بیان گیرنده های سلول های T پاتوژن-ویژه 
است.  شود،  می  منجر   )CARs( پاتوژن  های  گیرنده  سازی  شبیه  یا 

سلول های CAR T با HIV ی مشخص با استفاده از
NABs  یا CD4 تولید شده اند.فراهم کردن دامنه ی 
 HSPCs مشخص و تکنولوژی شبیه به آن برای اصالح

استفاده شده اند، که می توانند بین "سلول های T با HIV ِ مشخص 
 humanرا در HIV وابسته" و "سلول های قاتل طبیعی" که می توانند

mice سرکوب کنند، فرق ایجاد کند.

با توجه به نقشی که فرسودگی ایمنی در پاتوژنسیس به هر حال 
با  باشند که  نیاز داشته  استراتژی ها  این  بازی می کند، شاید   HIV
ترکیب  اند  کرده  پیشرفت  سرطان  تحقیقات  در  که  هایی  استراتژی 
شوند، که در آن ها فعالیت های ضد توموری سلول های CAR T می 
توانند در طول شکستن گیرنده های فرسودگی توسط Cas9 گسترش 

یابند.
ویروسی مهندسی شده  از وکتور های  نهایت نسل های جدید  در 
که پروتئین های ویروسی را بیان می کنند، به عنوان جلوداربالقوه ی 
با پتانسیل پاسخ  بعدی در تحقیقات واکسن HIV پدیدار می شوند، 
های ایمنی گسترده که نمی توانند در واکسیناسیون کالسیک به آن 

ها رسید.
استراتژی های آنتی باکتریال

با اینکه بیشتر ژن تراپی های به روز، عفونت های ویروسی را هدف 
گرفته اند، افزایش مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها، به این معنی است 
که عالقه ی روز افزونی به استفاده از ژن تراپی در درمان عفونت های 
باکتریایی هم وجود دارد. یک روش این است که با ایجاد محدودیت 
کرد  اصالح  ها  آن  )باکتریوفاژها(  باکتریایی  های  ویروس  گرایش  در 
که باکتری ها را آلوده کنند و می توانند مهندسی شوند که ساختار 
های CRISPER/Cas9 را بیان کنند که برای پاتوژنها سمی اند اما به 

باکتری های همزیست آسیب نمی زنند.
جمع بندی

با روش های ضدHIV که جلودار روش های ژن تراپی هستند، ژن 
تراپی به عنوان یک درمان جدید برای بیماری های جدی عفونی در 
نظر گرفته می شود. پیشرفت های اخیر در قابلیت های ویرایش ژن 
هم فرصت می دهند که در مقابل بیماری ها سپاهی را مهندسی کنیم 

و هم هدف گرفتن مستقیم ژنوم ویروسی برای از بین بردن 
آن. در مقایسه ی دیگر استراتژی های ژن تراپی، ویرایش 

ژن ها پتانسیل اثر های ماندگار تری را دارد، و فرصت 
های استفاده از درمان های ترکیبی هم با استفاده 
از قابلیت های تسهیم CRISPER/Cas9 و یا وارد 
محل  درون  به  ویروسی  ضد  های  فاکتور  کردن 
جدید  نسبتا  تکنولوژی  یک  هنوز  این   .CCR5
است. نگرانی هایی د اجرای این تئوری ها وجود 

دارد شامل مسائل اخالقی، ایمنی و مقدار اثر، همینطور چالش انتقال 
ژن به سلول مناسب برای هر نوع نیازی.

 ژن تراپی ها پتانسیل این را دارند که در درمان بیماری های عفونی 
انسان تغییراتی اساسی را به شیوه ی جدیدی که پیشتر تصور نمی شد 

)و شاید هنوز هم نمی شود( بوجود آورند.
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کننــد.
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بیوکوانتوم 
ارگانیسم های زنده

دنیـای  در  امـا   ...
کوانتوم وقتـی توپ را 
پرت  دیـوار  به سـمت 
اسـت  ممکن  کردیـد، 
تـوپ از دیـوار عبـور 
دیگـر  شـما  و  کنـد 

نبینیـد... را  توپتـان 

همانطور که می دانید، زیست شناسی علم حیات است. برای درک 
فرایند های زیستی، باید به قوانین شیمی به شکل بیوشیمی و شیمی 
آلی آگاه باشیم و برای درک قوانین حاکم بر علم شیمی، باید با فیزیک 
آشنا باشیم. دانستن این قوانین به ما کمک می کند تا بتوانیم نتایج 
فرایند های مختلف را پیش بینی و حتی کنترل کنیم. فیزیک علمی 
با دیگر  باعلوم دیگر داشته و مرز مشخصی  ارتباط نزدیکی  است که 
علوم ندارد و کمک شایانی به پیشرفت آن ها کرده است. مطالعات و 
تحقیقات بین رشته ای همچون بیوفیزیک، شیمی کوانتوم و زیست 
های  فرایند  شناسی  زیست  در  است.  نکته  همین  از  حاکی  کوانتوم 
نیست،  به طور کامل روشن  ها  آن  دارند که عملکرد  بسیاری وجود 

شاید فیزیک کوانتوم  بتواند زیست شناسان را یاری کند 
تا درک عمیق تری نسبت به این فرایند ها پیدا کنند که 
برای  هایی  راه  پیدا شدن  به  منجر  خود  نوبه ی  به  این 
بهبود کیفیت زندگی انسان ها و دیگر موجودات خواهد 

شد.
بود  توانسته  کالسیک  فیزیک  ام   19 قرن  اواخر  تا 
های  آزمایش  با  اما  کند،  توجیه  را  ها  پدیده  از  بسیاری 
کالسیک  فیزیک  که  شدند  مشاهده  هایی  پدیده  متعدد 
به هیچ وجه نمی توانست آن ها را توضیح دهد. افرادی 

همچون مکس پالنک )توجیه تابش جسم سیاه (،آلبرت اینشتین )اثر 
فوتوالکتریک (، اروین شرودینگر)معادله ی شرودینگر و ابر الکترونی(، 
ورنر هایزنبرگ )عدم قطعیت هایزنبرگ ( و بسیاری از دانشمندان دیگر 
در شکل گیری نظریه ی کوانتومی نقش داشتند. پدیده های کوانتومی 
به طور محسوس در دماهای نزدیک به صفر مطلق و اندازه های بسیار 
این  انگار که  ابعاد بزرگ  باال و  کوچک مشاهده میشوند.در دما های 
فیزیک کالسیک  از  این شرایط میتوان  و در  اثرات خنثی می شوند 
استفاده نمود. اما آیا میتوان مکانیک کوانتوم و آثار آن ها را به طور 
موجودات  دنیای  بله؛در  نمود؟  مشاهده  زنده  موجودات  در  محسوس 
زنده پدیده هایی مشاهده می شود، که توضیح آن ها بدون مکانیک 
بپردازیم،باید  ها  پدیده  این  به  اینکه  از  است.قبل  مشکل  کوانتومی 

آشنایی مختصری با مکانیک کوانتومی پیدا کنیم.

تفاوت مکانیک کوانتومی با فیزیکی که قباًل در مدرسه یاد گرفتیم 
)فیزیک کالسیک( در چند قسمت است. در مکانیک کوانتومی انرژی و 
تکانه و دیگر کمیت های فیزیکی فقط می تواند مقدار خاص یا ضریبی 
از آن باشد و نمی تواند هر عددی به خود بگیرد. تفاوت دیگر اینکه 
ذرات خاصیت مو جی - ذره ای از خود نشان می دهند، و اندازه گیری 
یک کمیت به صورت دقیق، باعث کاهش دقت و قطعیت در کمیت 
دیگر می شود )عدم قطعیت هایزنبرگ(، که بنابراین نمی توانیم، هم 
سرعت و هم مکان یک ذره مانند الکترون را با دقت مورد نظر بدست 

آوریم.

دو پدیده ی عجیب در مکانیک کوانتوم
1-تونل زنی کوانتومی: وقتی، توپی را به سمت یک دیوار پرت می 
کنیم، انتظار داریم که این توپ به دیوار بخورد و دوباره به سمت ما 
برگردد. اما در دنیای کوانتوم وقتی توپ را به سمت دیوار پرت کردید، 
ممکن است توپ به سمت دیگر دیوار منتقل شود و شما دیگر توپتان 
را  توپ  دارد،  قرار  دیوار  دیگر  و دوست شما که در سمت  نبینید  را 
ببیند. به طور ساده اگر در مقابل ذره ای سدی قرار داشته باشد بر 
خالف آنچه انتظار داریم، این احتمال وجود دارد که ذره در طرف دیگر 

سد ظاهر شود)هری پاتر و سکوی 9و 4/3ام(.
این اثر بسیار مهم است، زندگی ما و همه ی موجودات زنده به نور 
وابسته است، و میدانیم که نوری که از خورشید به ما می 
می  وجود  به  هیدروژن  دو  ای  از همجوشی هسته  رسد، 
هیدروژن  دو  های  پروتون هسته  که  این صورت  به  آید، 
باهم یکی شده وهسته ی اتم هلیم را به وجود می آورند 
و طی این فرایند انرژی زیادی به شکل نور آزاد می شود. 
مي دانیم که پروتون های دو اتم هیدروژن به علت همنام 
بودن نیروی دافعه ی زیادی بین خود دارند، این نیروی 
دافعه اجازه نمی دهد دو پروتون به هم از حدی نزدیک تر 
شوند، پس همجوشی چه طور رخ می دهد؟ تونل زنی کوانتومی، این 

پدیده باعث می شود که پروتون ها از سد دافعه بینشان عبور کنند.

بر  که  زمانی  تا  کوانتوم  مکانیک  در  کوانتومی:  تنیدگی  هم  2-در 
هر  تواند  می  الکترون  این  نکنیم،  مشاهده  را  خاصی  الکترون  فرض 
مکانی داشته باشد، یعنی تا آن را نبینیم انگار همه جا هست. این در 
مورد خصوصیات دیگر الکترون مانند اسپین )به طور خیلی ساده شاید 
به توان آن را جهت گیری مغناطیسی تعریف کرد( نیز صادق است، 
الکترون را مشاهده نکنیم، هر دو اسپین را دارد، به  یعنی تا اسپین 
این پدیده بر همنهی کوانتومی  گفته می شود. شاید درمورد گربه ی 
شرودینگر شنیده باشید، فرض کنید گربه ای را همراه با سم خاصی 
که هم احتمال دارد، آزاد شود و گربه را بکشد و هم احتمال دارد آزاد 
نشود را داخل یک جعبه بگذاریم و در آن را ببندیم. وقتی در جعبه 
بسته است ما نمي دانیم که گربه زنده است یا مرده، ولی تا وقتی که 

زهرا صمداوا دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی
شقایق فاضلیان دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی

درز
یوآ
ب
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توانیـم  مـی  مـا 
مختلـف  بـوی   ١٠٠٠٠
دهیـم،  تشـخیص  را 
تنهـا ٣٠٠ گیرنده  امـا 

داریـم! متفـاوت 

در جعبه را باز نکرده ایم، وحالت گربه را مشاهده نکردیم هر دو حالت 
ممکن است، پس انگار که گربه در ان واحد هم زنده است هم مرده. 
اما به محض اینکه در جعبه را باز کنیم به طور قطع متوجه حالت گربه 

میشویم. پس مشاهده ی ما بر رفتار سیستم تاثیر گذار است.
دو ذره را تصور کنید. فرض کنید که اسپین هیچ کدام از این دو ذره 
را نمی دانیم. تا وقتی که اسپینشان را بدست نیاورده ایم، اسپین آن 

ها می تواند هر دو حالت ممکن را داشته باشد، وبدست 
آوردن اسپین یکی مستقل از دیگری است، اما اگر دو ذره 
با هم در هم تنیدگی کوانتومی داشته باشند، دیگر اسپین 
آن ها از یک دیگر مستقل نیست. اگر اسپین یکی از ذره 
های در هم تنیده مثبت باشد اسپین دیگری قطعاً منفی 
است. اگر قبل از اینکه اسپین دو ذره ی درهم تنیده را 

محاسبه کنیم، یکی از آن ها را به فاصله ی بسیار دوری ببریم )فرض 
کنید به فاصله ی چندین سال نوری دورتر( و اسپین آن که نزدیک ما 

است را اندازه بگیریم، در همان لحظه دوست ما در 
طرف دیگر دنیا اسپین ذره ی دیگر را اندازه بگیرد، 
بینیم که اسپین آن ها مخالف است،  دوباره می 
انگار که دو ذره با هم یک رابطه ی تله پاتی دارند 

که حتی سریع تر از سرعت نور است.
حاال به سراغ دو پدیده ی زیستی میرویم که برای توجیه آن ها به 

مکانیک کوانتومی نیاز است:
بویایی: یکی از بهترین تئوری های توضیح فرایند بویایی از فیزیک 
کوانتوم استفاده می کند. وقتی چیزی را بو می کنیم ملکول های آن 
ماده به موکوس بینی می چسبند و به قسمتی می روند که نورون های 
حسی و گیرنده های متفاوت بویایی در آن جا قرار دارند. به دلیل اینکه 
نمی توانیم، عملکرد گیرنده ها و نورون های حسی را زمانی که در 
بینی فعالیت می کنند بررسی کنیم )می توانیم این اعصاب و گیرنده ها 
را جا کنیم و بررسی کنیم، اما این کار نحوه ی عملکردشان را مشخص 
نمی کند زیرا محیط گیرنده ها تغییر کرده است و گیرنده ها فعالیت 
نمی کنند.(. می توان بویایی را با دو دید بررسی کرد، با دید ساختاری 

و با دید ارتعاشی.
در دید ساختاری گفته می شود که هر ملکول که بو می 
کنیم ساختار خاصی دارد که این ساختار مکمل گیرنده ی 
خاصی است و با آن گیرنده ی خاص چفت می شود. اما 
شواهد نشان می دهد که این فرضیه پاسخگو نیست. ما 
می توانیم 10000 بوی مختلف را تشخیص دهیم، اما تنها 
نیستند.  اختصاصی  این گیرنده ها  داریم، پس  متفاوت  300 گیرنده 
فرضیه دیگر این است که هر کدام از این گیرنده ها به جای تشخیص 
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عاملی  های  گروه  ملکول،  ساختار  کل 
خاصی را تشخیص می دهند. طبق این 
فرضیه اگر دو ماده ی متفاوت گروه های 
عاملی یکسانی داشته باشند، باید رایحه ی 

با گروه  ایزووانیلین دو ترکیب  و  وانیلین  باشند.  یکسانی داشته 
ترتیب  و  نحوه  در  ها  آن  تفاوت  هستند،  یکسانی  عاملی  های 

قرار گیری گروه های عاملی است، این دو ملکول رایحه های 
متفاوتی دارند پس این فرضیه نیز رد می شود.

دید دیگر، دید ارتعاشی است. پیوند های مختلف با بسامد 
های متفاوتی حول محور پیوند ارتعاش دارند. اگر به ملکول های 
بسامد  و  انرژی  که  پیوند  نوع  به  توجه  با  بتابانیم،  نور  مختلف 
آن را تعیین می کند، نور را جذب کرده سپس نور دیگری که 
قرار  ملکول  درون  های  پیوند  ارتعاشات  و  انرژی  به  فرکانسش 
نوع  میتوان  آزاد شده  نور  به  توجه  با  پس  کند.  می  آزاد  دارد، 
این  با  ما  بویایی  است که  واضح  اما  داد.  را تشخیص  ها  ملکول 
فرایند نیز پیش نمی رود )اگر بوییدن نیاز به نور داشت ،آن وقت 

در تاریکی بوی مواد مختلف را حس نمی کردیم!(
برای توجیه بویایی از پدیده ی تونل زنی کوانتومی استفاده 

می کنند. دو قطعه فلز را در نظر بگیرید که بین آن ها فضای 
خالی وجود دارد. اگر به این دو فلز ولتاژ کمی وارد کنیم، هیچ 
دو  آن  بین  زیرا  شود  نمی  منتقل  دیگری  به  یکی  از  الکترونی 
که  کند  کاری  تواند  می  کوانتومی  زنی  تونل  اما  است،  فاصله 
االبته  شود؛  منتقل  دیگری  به  ها  فلز  قطعه  از  یکی  از  الکترون 
با  تنها در صورتی رخ می دهد که یک فضای خالی  اتفاق  این 
زنی کوانتومی  تونل  الکترونی که میخواهد  انرژی  با  برابر  انرژی 

بین  مولکول  یک  اگر  ولی  باشد.  موجود  دیگر  طرف  در  دهد،  انجام 
دو قطعه فلز قرار دهیم، آن ملکول وابسته به بسامد ارتعاشاتش می 
به  بتواند  الکترون  و  کند  جذب  را  الکترون  انرژی  از  مقداری  تواند 
منتقل  فلز  دو  بین  سد  دیگر  طرف  در  کمتر  انرژی  با  خالی  فضای 

است. بر شود.نظریه ی بویایی کوانتومی  پایه  همین 

گیرنده های موجود در بینی ما هم مثل قطعه های فلزی که 
در موردشان توضیح داده شد عمل می کنند و اختالف انرژی 
بین الکترون اولیه و فضای خالی ،نوع ماده را مشخص می کند.

ایراد این نظریه این است که در خصوص انانتیومر ها که تصویر 
آینه ای یکدیگر هستند،و پیوند هایی با ارتعاش یکسان دارند 
باید یک رایحه حس کنیم،که آزمایشات خالف این را نشان می 
دهند.نظریه ی کنونی  بویایی از هر دو مدل ارتعاشی کوانتومی 

و ساختاری استفاده می کند.
بعضی  فصل:  تغییر  با  پرندگان  از  خاصی  انواع  مهاجرت 
شواهد نشان می دهند که انواع خاصی از پرندگان همانند سینه 
و میدان مغناطیسی  تنیدگی کوانتومی  از درهم  اروپایی  سرخ 
زمین برای پیدا کردن مسیر خود استفاده می کنند. این نوع 
به  خاصی  ی  رنگدانه  خود  راست  چشم  ی  شبکیه  در  پرنده 
نام کریپتوکروم دارد. الکترون های درهم تنیده ی کریپتوکروم 
ممکن است در معرض پرتو نور قرار گرفته، انرژی آن را جذب 
مغناطیسی  میدان  بگیرند.  فاصله  و  شوند  جدا  هم  از  کرده 
اثر  تنیده  درهم  های  الکترون  روی  است طوری  ممکن  زمین 
تنیدگی شود. در صورتی که  باعث شکستن درهم  بگذارد که 
میدان مغناطیسی زمین، درهم تنیدگی دو الکترون را نشکند، 
آزاد  انرژی  و  بیایند  به کنار هم  توانند دوباره  الکترون می  دو 
در  کند.  دریافت  را  آن  سرخ  سینه  شبکیه ی چشم  کنند،که 
صورتی که درهم تنیدگی بین الکترون ها بشکند، دو الکترون 
هم  کنار  در  دوباره  توانند  نمی  و  داشت  خواهند  یکی  اسپین 
)اصل طرد پائولی( قرار گیرند و انرژی از آن ها آزاد نمی شود.

این انرژی ها مانند سیگنال هایی می مانند که دریافت یا عدم 
دریافت آن ها توسط شبکیه، پرنده را به مسیر درست راهنمایی می 
کند. )مثاًل دریافت سیگنال یعنی پرنده در مسیر درست قرار گرفته 
و باید به راه خود در همین جهت ادامه دهد و عدم دریافت سیگنال 

یعنی پرنده باید جهت حرکت خود را تغییر دهد یا برعکس(  

فرایند های زیاد دیگری نیز هستند که با بکارگیری مکانیک کوانتوم 
ها  آن  روی  تری  قوی  کنترل  و  درک  توانیم  ،می 

داشته باشیم.)فتوسنتز،نحوه ی عملکرد مغز و...(



۲۱

با پیشرفت دنیای فناوری های دیجیتال، روز به روز می بینیم که 
اپلیکیشن ها و وبسایت های مختلفی ظهور می کنند که در راحت تر 

کردن هرچه بیشتر گسترش علم تاثیر زیادی دارند.

برای اینکه حداقل از قافله استفاده از این فناوری ها عقب نمانیم 
قصد داریم که در هر شماره یکی از این نرم افزارها برایتان معرفی کنیم 
و لینکش را برای پلتفرم های مختلف در زیر همین صفحه قید کنیم.

نام  به  افزارها  از معروف ترین  درس  این شماره به سراغ یکی  در 
edX می رویم. کالس آنالینی که خیلی بیشتر از یک کالس آنالین 

معمولی است.
این درس افزار هم به صورت اپلیکیشن برای پلتفرم های اندروید و 
آیفون ارائه می شود و هم تحت وب قابل دسترس است که ما سعی 
می کنیم بیشتر نسخه موبایلی اش را بررسی کنیم اما تفاوت چندانی 

در نسخه تحت وب هم وجود ندارد.
در این درس افزار اولین چیزی که توجهتان را جلب می کند محیط 
کاربری ساده آن است که با وجود گسترده بودن امکانات برنامه کار با 
آن را آسان می کند. پس از باز کردن اپلیکیشن اولین چیزی که با آن 
مواجه می شوید این است که در برنامه ثبت نام کنید. که پس از این 

کار مانعی بین شما ودانشگاه جامع edX وجود نخواهد داشت.
با ورود به بخش About us و Schools and Partners متوجه 
و  ای  حرفه  افراد  از  ای  مجموعه  را  افزار  درس  این  که  شد  خواهید 
افزار  درس  این  وصف  در  کنند.  می  اداره  و  کرده  تاسیس  آکادمیک 
همین بس که در سال 2012 با همکاری دانشگاه  MIT و هاروارد 

تاسیس شده است.

 edX داخل  برویم  و  بگذریم  اولیه  اطالعات  از 
ببینیم برایمان چه آورده است؟

 Find a دکمه  یک  با  ورود  و  نام  ثبت  از  پس 
course در پایین صفحه روبرو می شوید. با لمس این دکمه به لیستی 
از دوره های موجود هدایت خواهید شد. البته edX این امکان را هم 
به شما می دهد که دوره های مورد نظرتان را بتوانید جستجو کنید. 
برای مثال کلمه Biotechnology را جستجو می کنیم و از لیست 
موضوعات مرتبط یکی را انتخاب می کنیم و یکی از بخش های مربوط 

به موضوع انتخابی را دنبال می کنیم:
Course .1 : وقتی وارد این قسمت می شوید تمام مباحث تدریس 
قرار خواهد  اختیارتان  در  انجام شده  تکالیف  و  فیلم  به صورت  شده 

گذاشت.
Videos .2 : این قسمت مشابه قسمت قبلی است با این تفاوت که 

نسخه متنی دروس و تکالیف را در اختیارتان نمی گذارد.
Discussion .3 : بخش مورد عالقه من! در این بخش می توانید 
خود را به بقیه دانشجوهای دوره معرفی کنید؛ از بقیه سواالت مربوط 
به مبحث را بپرسید و یا بقیه را توصیه کنید که چه منابعی را مطالعه 

کند و مواردی از این دست.
همه  داستان!  بخش  ترین  دانشجوپسند  جزوات!   :Handouts.4

مباحث  و  تاکنون  شده  مطرح  مباحث 
آتی را یکجا و آماده به دست آورید! 

Announcements .5: همه خبرها 
و اتفاقاتی که مدرس دوست دارد شما از 

آن ها مطلع شوید.
 Course dates and  .6
deadlines: تمام تاریخ های مهمی که 
دنبال  مبحث  درسی  تقویم  بدانید.  باید 

شده را همینجا می یابید.
کنندگان  شرکت  برای   edX راستی! 
پایان  معینی گواهی  مبلغ  ازای  به  دوره 

دوره هم می دهد.

    Https://www.edX.org :نشانی وبسایت
Http://yon.ir/apkedx :دانلود مستقیم اپلیکیشن اندروید

Http://yon.ir/iosedx :اپلیکیشن آیفون در اپ استور

دانشجوی هاروارد و MIT باشید!
5مهدی نعمتی دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی

س افزار
در
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مختصری از فناوری 

میکروفلوئیدیک 
وکاربرد های آن 

سعدی حسینی
کارشناسیارشدبیوتکنولوژیکشاورزی

5

اله
مق

تاریخچه:
میکروفلوئیدیک دانش و فناوری نوینی است که در اواسط دهه 1980 
به طور رسمی شناخته شد. اولین طراحی میکروفلوئیدیک توسط تری 
بر  توری  مینا  تجزیه وتحلیل  معرفی که یک سیستم   )1979(Terry
اساس کروماتوگرافی گازی بر پایه ویفر سیلیکونی با استفاده از لیتوگرافی 
و تکنیک قلمه زنی )Etching( شیمیایی ساخته شده بود اگرچه این 
سیستم با اهداف امروزی خیلی فاصله داشت، اما در را بر روی مطالعات 
تحوالت  و  توسعه  که  ازآنجای  گشود،  میکروفلوئیدیک  های  درزمینٔه 
جدی این ایده در اوایل 1990 بوده پس میکروفلوئیدیک در مراحل 
ابتدایی رشد بوده باوجود نو بودن این فناوری، مطالعات موجودات کامل 
با استفاده از پلیت فرم های 
بسیار  میکروفلوئیدیک 
در  روزبه روز  و  متنوع 
حال گسترش می باشد،
یک  ئید فلو و میکر

چیست؟
یک  ئید فلو و میکر
فناوری  و  دانش 
سیستم هایی است که 
مقادیر بسیار کم سیال 
را با استفاده از کانال هایی با ابعاد ده ها و صدها میکرومتر را پردازش 
و دست کاری می کنند. کاهش اندازه در فرآیندهای میکروفلوئیدیک، 

ویژگی های جذاب زیادی را فراهم می کند؛ 

و  نمونه ها  حجم  از  کم تری  بسیار  استفادٔه  باعث  مثال  برای 

واکنش دهنده ها )از میلی لیتر و یا میکرو لیتر به نانو لیتر یا پیکولیتر( 
می شود که درنتیجه تولید ضایعات بسیار کم تر در پی خواهد داشت و 
به محقق امکان استفاده از مواد گران قیمت و یا خطرناک را به شکل 
امن و ارزان می دهد، تجهیزات مورداستفاده در این تکنولوژی نسبت 
به تجهیزات معمول در آزمایشگاه های روتین بسیار کوچک تر و مصرف 
مواد اولیه بسیار کمتری نیاز دارد، همچنین سرعت و زمان پاسخگویی 
کوتاه و دقت بسیار باال از دیگر مزایای سیستم هایی میکروفلوئیدیک 
است. درواقع این دانش قابلیت های جدیدی به لحاظ بنیادی در کنترل 

غلظت مولکول ها در زمان و فضا ارائه می نماید.
پذیرای  که  می شود  محسوب  میان رشته ای  علمی  میکروفلوئیدیک 
طیف گسترده ای از رشته های علمی، ازجمله پزشکی، شیمی، فیزیک، 
مهندسی  نانوتکنولوژی،  بیوتکنولوژی،  مواد،  علم  زیست شناسی، 
کاربردهای  دارای  فّناوری  این  است.  الکترونیک  مهندسی  و  مکانیک 
قدرتمند و انعطاف پذیری درزمینٔه بررسی بافت سلولی، تجزیه وتحلیل 
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ترانس   ،DNA تجزیه وتحلیل  تک سلولی،  و  پرسلولی  ارگانیسم های 
زمینه های  بر  تأثیر  پتانسیل  همچنین  پروتئومیکس  کریپتومیکس، 
مختلف از سنتز شیمیایی، آنالیزهای بیولوژیکی، آنالیز زیست محیطی، 

تشخیصات پزشکی و دارویی را دارا است.
بسیاری  کاربردهای  دارای  میکروفلوئیدیک  اشاره شد  همان طورکه 
است ازَ جذاب ترین زمینه های فعالیت میکروفلوئیدیک در علوم پزشکی 
و داروسازی است، اخیراً این دانش با توجه به ویژگی های که داراست 
پیشرفت های خوبی در این زمینه ها داشته و روزبه روز در حال افزایش 
است. امروزه میکروفلوئیدیک در عرصه کاماًل جدید رو  به گسترشی 
می باشد، به طور که با استفاده چیپ های میکروفلوئیدیک بیمار بدون 
نیاز به پزشک و یا آزمایشگاه می تواند با )یک یا دو قطره خون( تست 
خون خود را انجام دهد و با توجه به نتیجه آزمایش نسبت به مراجعه 

به پزشک و یا تنظیم میزان دارو موردنیاز خود اقدام بکند.
 این کاربرد میکروفلوئیدیک که از آن به آزمایشگاه روی تراشه یا 
به عبارتی دیگر Lab on a Chip یاد می شود، هم اکنون 
مکانیک  مهندسی  صنعت  توسعه  در  قدرتمندی  ابزار 
دلیل  به  و  می باشد  پزشکی  و  شیمی  الکترونیک، 
فاکتورهایی از قبیل کوچک و قابل حمل بودن و نیاز 
داشتن به نمونه کمتر آزمایشات پزشکی و همچنین 
و  تحقیق  آن،  نتایج  بودن  قابل اعتماد  و  سریع 
میکروفلوئیدیک  های  چیپ  ساخت  و  طراحی 
مورد توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران 
در  می توان  فناوری  این  از  است.  قرارگرفته 
امکان وجود آزمایشگاه  مناطق دوردست که 
قابلیت  پزشک  به  نیست،  مهیا  مجهز 
از مریض  تشخیص سریع و درستی 
بارز  و  ساده  نمونه  می دهد.  
دستگاه های  محصوالت  این 
تست  و  خون  قند  تشخیص 
امروزه  که  می باشند  بارداری 
در بسیاری از کشور پاسخگوی 
نیاز بیماران است. پس با استفاده از سیستم ها میکروفلوئیدیک می توان 
یک یا چند فرآیند آزمایشگاهی را )از نمونه برداری تا بازخوانی مستقیم 

و تجزیه وتحلیل خروجی( روی یک تراشه کوچک انجام داد.
 درواقع یک آزمایشگاه قابل حمل داریم که کوچک تر از یک تلفن 
یاد می شود.از  تراشه  رو یک  آزمایشگاه  به عنوان  آن  از  و  است  همراه 
امیدبخش میکروفلوئیدیک در زمینه های پزشکی،  و  کاربردهای مهم 
ورود این دانش درزمینٔه داروسازی است، با توجه به اینکه از چالش ها 
اساسی محققان در صنعت داروسازی برون یابی اطالعات سوخت وساز 
از سیستم های آزمایشگاه و در داخل بدن مدل های حیوانی برای انسان 

به منظور ارزیابی ریسک یا خطرات ممکنه است.
از  انسان به دارو استفاده   روش های مرسوم برای پیش بینی پاسخ 
و  سلول  بر  مبتنی  استاتیک  آزمایش های  به طورمعمول  جانشین های 
استاتیک  آزماشان  می باشد.  آزمایشگاه  در  حیوان  روی  بر  مطالعه  یا 
آن ها  زیرا  دارد  محدودی  ارزش  آزمایشگاه  در  سلول ها  بر  مبنی 

پیچیدگی های  از  تقلیدی  کافی  به اندازه  نمی توانند 
یا  کاندید  داروی  یک  که  بدن  فیزیولوژی  محیط 
این  پس  دارد  انسان  بدن  داخل  در  موردمطالعه 
برای  دقیق  به طور  آن  کارکرد  که  هست  امکان 

انسان پیش بینی نشود. در حالی تست کردن در بدن حیوانات می تواند 
اثرات  و  بین سلولی  اثرات  از برهمکنش ها و پیچیدگی های  آر  برخی 
بین بافتی را جواب بدهد اما مطالعه بر روی حیوانات هزینه بر، زمان 
کشتار  به  نیاز  اخالقی  ازلحاظ  همچنین  و  سخت تر  و  بروکاربیشتر 

حیوانات زیاد است. 
امروزه میکروفلوئید در این زمینه اقدامات ارزشمندی را انجام داده 
و  چیپ  بروی  بدن  اندام های  از  تا  مدلینگ  کردن  ایجاد  با  به طوری 
درنهایت تست کردن داروها بر روی این اندام ها تا حدود به موفقیت های 
وارده  انتقادهای  بتواند  دانش  این  که  است  امید  و  پیداکرده  دست 

درزمینٔه داروسازی را تا حدود زیادی برطرف کند.
قابلیت حمل  به دلیل  تولید محصوالت میکروفلوئیدیک  و  طراحی 
تاکنون  رشته  این  دالیل  به  ولی  است  گسترش  به  رو  بودن  ارزان  و 
از دالیل  نهادینه نشده است. یکی  ایران  این صنعت به طور کامل در 
محدود بودن استفاده از سیستم های میکروفلوئیدیک در آزمایشگاه تا 
به امروزه به احتمال فراوان به دلیل این باشد که ساخت دستگاه های 
میکروفلوئیدیک و استفاده از آن ها نیاز به مهارت های تخصصی دارد. 
شایان ذکر است که توسعه صنعت میکروفلوئیدیک و ساخت و تولید 
این گونه دستگاه ها می تواند نقطه عطفی در صنعت پزشکی ایران و ارتقا 
سالمت جامعه باشد سرمایه گذاری در این عرصه راه را برای تشخیص  
و مانیتور کردن بسیاری از بیماری ها  بیماران و نجات جان بسیاری، 

خواهد کرد.
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حوزه هایی که در آن ها بیوتکنولوژی مورد استفاده قرار می گیرد
مثال  برای   ، میشود  گیاه  کاربردهای  به  مربوط  سبز  بیوتکنولوژی 
به کاربردهای پزشکی- بیوتکنولوژی قرمز  به کشاورزی.  اهداف مربوط 

دارویی می پردازد که شامل بدست آوردن محصوالت پزشکی و عوامل 
یا  سفید  بیوتکنولوژی  میباشد.   )Diagnostic Agents( تشخیصی 
صنعتی برای مثال شامل روش های تولیدی مربوط به ترکیبات شیمیایی 
مورد استفاده در صنایع نّساجی و غذایی میباشد. بیوتکنولوژی آبی ، که 
به کاربرد ارگانیسم های دریایی میپردازد و بیوتکنولوژی خاکستری ، که 
به حوضه ی مدیریت پسماند )طرح تصفیه فاضالب ، حذف آلودگی از 

خاک ها و ...( مربوط میشود انواع دیگر بیوتکنولوژی میباشند.
بیوتکنولوژی سبز و قرمز چالش های اخالقی مشخصی را برای قانون 
پتنت ها )Patents Law( ایجاد می کنند. بعضی از پتنت های اعطا 
گرفته  قرار  نگرش  مورد  عموم  توسط  منتقدانه  ها  این حوضه  در  شده 
 ،Oncomouse  است. مثال های معروف عبارتند از روش های مرتبط با
پتنت کلم بروکلی یا جنجال بر سر یک پتنت که مربوط به یک روش 

تشخیص سرطان سینه است.
پزشکی و محصوالت پزشکی

اختراعات مرتبط با ماده زیستی ، طبق قانون ، شرایط الزم برای تحت 
دارا  را  گرفتن  قرار   )Patent Protection( پتنت   حفاظت  پوشش 
میباشند. ماده زیستی یعنی هر ماده ای که شامل اطالعات ژنتیکی است 
و توانایی این را دارد که خود را تکثیر کند یا در یک سیستم زیستی 

.))3(a2تکثیر داده شود )قانون پتنت شماره 1 بخش
در قانون پتنت )Patent Act( تمهیدات ویژه ای در رابطه با انسان 
و  تشکیل  مراحل مختلف  در  انسان  بدن  است.  گرفته شده  نظر  در  ها 
رشدش ، شامل سلول های زاینده ، نمیتواند به عنوان پتنت ثبت شود 

.)1a قانون پتنت بخش(

بیوتکنــــــولوژی
 وپتنـــــت ها

محمد اسدیان 
ترم2کارشناسیبیوتکنولوژی

س
زین
وبی
بی

بیوتکنولوژی یکی از جالبترین و پیچیده ترین چالش ها برای سیستم 
پتنت ها میباشد. بیوتکنولوژی به معنی استفاده از مواد زیستی شامل 
آوردن  بدست  مثال  برای   ، فنی  مقاصد  برای  ها  سلول  یا  ها  آنزیم 

محصوالت پزشکی ، میباشد.
، قانون  در سیستم پتنت ها تنها بیوتکنولوژی نیست که تکنولوژی 
و صنعت را گردآوری می کند بلکه اصول اخالقی نیز نقش عمده ای بر 

عهده دارد و بر قانون گذاری موثر است.
 )Gentechnikgesetz( آلمان  ژنتیک  مهندسی  قانون  مثال  برای 
آلمان  جنین  از  حفاظت  قانون  کند.  می  تنظیم  را  پژوهش  )اصول( 
آلمان  بنیادی  سلول  قانون  و   )Embryonenschutzgesetz(
اختراعات حوضه ی  پتنت  ثبت  است  ممکن   )Stammzellgesetz(

بیوتکنولوژی را با محدودیت مواجه کنند.
عنوان  با  آن  از  گاهی  )که    EU Biotech دستورالعمل 
پتنت  قانون  به  آن  انتقال  و  میشود(  یاد  نیز  بیوپتنت  دستورالعمل 
آلمان )Patentgesetz( چهارچوب قانونی برای ثبت اختراعات حوضه 
علت  به  هر چند  کرد.  گذاری  پایه  را  پتنت  عنوان  به  بیوتکنولوژی  ی 
سیستم   ، سلولی  شناسی  زیست  ی  حوضه  در  سریع  علمی  پیشرفت 

پتنت ها دائما با چالش های جدید روبه رو می شود.
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روش   ، ها  انسان  کردن  کلون  با  مرتبط  های  روش  همچنین 
انسان  ی  زاینده  های  سلول  ژنتیکی  هویت  تغییر  با  مرتبط  های 
 Modifying the germ line genetic identity of(
human beings( و استفاده از جنین انسان برای اهداف تجاری و 

صنعتی از اعطای پتنت محروم هستند )قانون پتنت بخش 2(.
بیوتکنولوژی  ی  پایه  بر  روز  به  پزشکی  محصوالت  از  بسیاری   
مهندسی  پایه ی  بر  که  پزشکی  محصوالت  اولین  از  یکی  هستند. 
ژنتیک تهیه شد انسولین انسانی برای بیماران دیابتی بود ، که در 
طول زمان به طور پیوسته توسعه بیشتر پیدا کرده است و بسیاری 
از مواقع سیستم حفاظت پتنت ))Patent Protection(( به این 
روند کمک کرده است. اختراعات پزشکی دیگری که به عنوان پتنت 
ثبت شدند برای مثال امکان دسته بندیDNAو تست تعیین پدر 
برای  به وجود آوردند. پتنت تست  را   )Paternity Test( یا مادر
بیماری ها باعث شد که انتقال خون با امنیت بیشتری انجام شود. 
امروزه بسیاری از محصوالت پزشکی که به منظور مقابله با سرطان و 
بیماری های خودایمنی تهیه میشوند بر پایه ی توالی ژنتیکی انسان 
هستند. حفاظت پتنت )Patent Protection( به تولیدکنندگان 
توسعه  و  پژوهش  که معموال سرمایه گذاری های عظیم در بخش 
پرفروشترین  از  تا   10 از  میدهد.  جبران  امکان  میدهند  انجام 
زیستی  اساس  دارای  ، 8 محصول  پزشکی سال 2014  محصوالت 

بودند و توسط پتنت ها محافظت می شدند.
ژن های انسانی

مسائل  دلیل  به  هستند  انسان  ژنوم  با  مرتبط  که  هایی  پتنت 
آیا  اند.  قرارگرفته  بررسی  مورد  منتقدانه  و  خاص  طور  به  اخالقی 
اصال ماده ی ژنتیکی انسان قابل ثبت به عنوان پتنت میباشد؟ صرفا 
کشف یک ژن انسانی یک اختراع قابل ثبت به عنوان پتنت نمیباشد 
)قانون پتنت بخش 1a(. به این بستگی دارد که چگونه قصد استفاده 
از اختراع را داشته باشیم: اگر کاربرد صنعتی )برای مثال برای آماده 
سازی محصوالت پزشکی( یک ژن انسان در عمل نشان داده شده 
باشد و در بخش حق پتنت )Patent Claim( نیز توصیف شده 
باشد ممکن است ژن انسانی قابل ثبت به عنوان پتنت باشد )قانون 

.)a1پتنت بخش
در سراسر جهان تقریبا 200 محصول پزشکی وجود دارد که از 
توالی های ژنتیکی انسانی توسعه یافته اند. این موضوع نیازمند تالش

های پژوهشی فراوان بوده است. برای اینکه یک ژن بتواند در تهیه 
ی یک محصول پزشکی استفاده شود ابتدا باید یک بخش مناسب از 
این ژن از ارگانیسم جدا شود و عملکرد آن باید به طور واضح معلوم 
باشد. این از نظر فنی دشوار و زمانبر است و به همین علت باید از 

حفاظت پتنت بهره مند شود.
گیاهان و جانوران

آنها  خصوصیات  که  جانورانی  یا  گیاهان  اگر  پتنت  قانون  طبق 
توسط مهندسی ژنتیک یا دیگر روش های فنی تغییر یافته است به 
عنوان پتنت ثبت شوند قابل قبول است. میوه ی گیاهان و نسل های 
بعدی جانوران ممکن است تحت پوشش حفاظت پتنت قرار گیرد 

.)9a قانون پتنت بخش(

به  جانور  و  گیاه  گوناگونی  دیگر  سوی  از 
های  روش  نیست.  ثبت  قابل  پتنت  عنوان 
 Essentially Biological( ضروری زیستی

Processes( برای تولید گیاهان و جانوران نیز به عنوان پتنت قابل 
ثبت نیستند. در آلمان گیاهان و جانورانی که منحصرا توسط روش 
 )Essentially Biological Processes( های ضروری زیستی
تولید شده اند نیز از حفاظت پتنت بهره مند نمیشوند )قانون پتنت 
شماره 1 بخشa 2 )1((. و علتش این  است که کشاورزی دائما به 
انتخاب بیشتر از گوناگونی ها و دسترسی آزاد به محتوای ژنتیکی 
گسترده )تمام گوناگونی ژنتیکی یک جمعیت( وابسته باقی میماند ، 

که تا جایی که ممکن است نباید توسط پتنت ها محدود شود.
به نظر می رسد این دیدگاه در سطح اروپا نیز در حال پذیرفته 
سازمان  اجرایی  2017شورای  ژوئن  نهم  و  بیست  در  است.  شدن 
پتنت های اروپایی تصمیم گرفت قوانین 27 وEPC 28  را اصالح 
کند؛ این قوانین مشابه قوانین پتنت های آلمانی بود که مطابق آنها 
با استفاده از روش های زیستی به  گیاهان و جانورانی که منحصراً 

دست آمده اند از حفاظت پتنت بهره مند نمی شوند.
 OJ EPO( . قانون جدید در اول جوالی 2017 به اجرا درآمد
 2016 نوامبر  اخطار  گرفتن  بادرنظر  تصمیم  این    )A56  .2017
العمل  دستور  بیان  در  که  شد؛اخطاری  گرفته  اروپایی  کمیسیون 
اتحادیه اروپا )EC//44/98( و شورای حفاظت قانونی از اختراعات 

بیوتکنولوژی بوده است.
در نتیجه این اخطار.اداره پتنت اروپا در پایان سال 2016 تصمیم 
گرفت که از تمام بازرسی و مقابله که در آن موضوع اختراع گیاه یا 
جانوری است که بوسیله یک روش ضروری زیستی  بدست آمده. 

جلوگیری  شود.
به موجب مصوبه 1 ژوئیه 2017 این وقفه رفع و بنابراین از این 

پس بررسی کاربردهای پتنت مربوطه امکان از سرگیری داشتند.

نمونه هایی از کاربرد
یک مثال از محدوده ی گسترده ی دیگر کاربرد های مهندسی 
در   )Luminescent( لومینسنت  های  ژن  کاربرد   ، ژنتیک 
 Medical Diagnostic( پزشکی  تشخیصی  های  روش 
Methods( است )در چشم انداز ، این رویکرد میتواند تا درخت 
از  را  ها  است روزی خیابان  برود که ممکن  لومینسنت پیش  های 

وجود چراغ بی نیاز کند(.
لیپاز  اسید  انسانی  آنزیم  از  استفاده   ، کاربرد  از  دیگر  مثال  یک 
 Lysosomal Acid Lipase( )Sebelipase( لیزوزومی
ولی  کمیاب  اختالل  با  کودکانی  درمان  برای  که  میباشد   )Alfa
آنزیم  این  استفاده میشود.  لیزوزومی  لیپاز  اسید  کشنده ی کمبود 
های  مرغ  های  تخم  در  بیوتکنولوژی  ی  پایه  بر  روشی  توسط 

ترانسژنیک )Transgenic( تولید می شود.  
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کلون سازی ژن

برای کلون کردن یک ژن خاص، قطعه ی DNA حاوی آن ژن خاص 
را وارد یک DNA حلقوی که وکتور نام دارد، می کنند و DNA نو 
ترکیب را پدید می آورند. سپس این وکتو را وارد سلول میزبان که 
معموالً  سلول باکتریاییست می کنند.وکتور و ژنی که درون آن هست 
،در سلول میزبان تکثیر می شوند و نسخه های کامال ً شبیه هم از 
آن ها تولید می کنند.وقتی سلول میزبان تکثیر می شود ،وکتور و ژن 

درون آن به نسل بعد منتقل شده و باز هم تکثیر می شوند.

بعد از تکثیر سلول های میزبان، تعداد زیادی از سلول اولیه که حاوی 
یک نسخه یا بیشتر از وکتور و ژن مورد نظر هستند،پدید می آیند 
که یک کلونی را تشکیل می دهند.در این حالت ژن مورد نظر کلون 

شده است.

مهندسان ژنتیک با توجه به شرایط سه نوع استخراج DNA را انجام 
می دهند.استخراج کل محتوای ژنومی ،استخراج DNA پالسمیدی 
و استخراج DNA ویروسی.در مورد اول بسته به نوع سلول مورد نظر 
از روش  از روش های مکانیکی هم  برای تخریب سلول میتوان هم 
های شیمیایی استفاده کرد .اما به دلیل تفاوت ارگانیسم ها و سلول 

های آن هن باید از آنزیم ها و مواد شیمیایی دیگری استفاده نمود.

)که  دستکاری  مورد  را  آن  باید  نظر  مورد   DNA استخراج  از  بعد 
شامل برش زدن و وصل کردن توالی DNA و ...می شود(قرار داد 
وقطعات DNA مورد نظر را توسط وکتور وارد سلول میزبان نمود.

برای دستکاری  DNA برای کلون سازی نقش آنزیم های خالص 
استخراج شده قابل توجه است چون این آنزیم ها باعث انجام گرفتم 
فرایند هایی می شوند که در بسیاری از مواقع با روش های شیمیایی 
های  آنزیم  ها  آنزیم  ازاین  مهم  قسم  هستند.دو  ناشدنی  استاندارد 
های  توالی  در  قطعات  برش  جهت  اندونوکلئازی  ی  کننده  محدود 

خاص و لیگاز ها برای برقراری اتصال بین این قطعات هستند.

در   ً معموال  ها  هستند.پالسمید  ویروس  یا  پالسمید  یا  ها  وکتور 
باکتری ها یافت می شون  و در ارگانیسم ها ی پیچیده تر مشاهده 
سرویزیه  ساکارومایسز  مخمر  در  خاصی  های  شوند)پالسمید  نمی 
یافت می شوند(.بنا بر این اگر بخواهیم سلول میزبان دیگری غیر از 

باکتری ها استفاده کنیم ،باید از ویروس ها کمک بگیریم.

باید سلول  از قرار دادن سلول های میزبان درمعرض وکتور ها  بعد 
های حاوی DNA نوترکیب را از سلول های دیگر جدا کرده و فقط 
آن ها را تکثیر نماییم.برای اینکار باید از صفاتی که روی وکتور ها 

هستند استفاده نماییم.

مثال:باکتریE.coli در حالت عادی به تتراسایکلین و آمپی سیلین 
حساس است اما ورود پالسمید pBR322 باعث مقاومت باکتری به 
این آنتی بیوتیک ها می شود ودر صورت رشد دادن این گونه باکتری 
فقط سویه هایی که  ها  بیوتک  آنتی  این  روی محیط کشت حاوی 
پالسمید pBR322 را جذب کرده اند ،زنده می مانند.در مورد وکتور 

مقدمه

توصیف  برای  قوانینی  مندل  گرگور  ام   19 قرن  اواسط  در 
قوانین  این  ی  دوباره  کرد.کشف  تنظیم  زیستی  صفات  وراثت 
ژنتیک  علم  شد.هدف  ژنتیک  علم  تولد  به  سال1900،منجر  در 

،مطالعه ی ژن ها و فهم طرز عملکردشان است.

رشد این علم در 30سال آغازین سرعتی حیرت آور داشت.با وجود 
اهمیت مطالعات انجام شده در این دوره،تا 1940 اطالعات زیادی 

درباره ی بنیان ملکولی ژن ها در دسترس نبود.

و  در1944،چیس  کارتی  مک  لودو  ایوری،مک  تحقیقات  از  بعد 
هرشی در1952 مشخص شد که ماده ی ژنتیکی موجودات زنده 
ژنتیک  پیشرفت  ی  دوره  دومین  به  اکتشاف  است.این   DNA
روشن   DNA 1966،ساختار  تا   1952 های  سال  شد.در  منجر 
نسخه  و  ترجمه  های  فرایند  و  شد  گشوده  ژنتیکی  گردید،رمز 

برداری توصیف گردیدند.

بعد از دومین دوره ی پیشرفت خود ،ژنتیک با یک دوره ی رکود 
روبرو شد .علت این رکود ناکارآمدی روش های تجربی این دوره 

برای مطالعه ی دقیق تر و با جزئیات بیشتر ژن ها بود.

 DNA تکنیک  جدید  های  روش  آمدن  کار  روی  با  رکود  این 
نوترکیب یا مهندسی ژنتیک که هسته ی آن کلونینگ است و بعد 
تر روش PCR رفع شد، و باعث پیشرفت چشمگیری در ژنتیک 
شد. این دو روش باعث تکثیر قسمت خاصی از DNA می شوند 
نسخه های زیادی از آن قسمت را برای مطالعه در اختیار قرار می 
دهند. اهمیت این روش جدا کردن یک ژن  از ژن های دیگر و 

خالص سازی آن است.

 

نگاهی به کتاب

مقدمه ای بر
کلون سازی ژن  

DNA و آنالیز
محدثه زنگانه دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی
زهرا فلسفی دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی
مهدی نعمتی دانشجویکارشناسیبیوتکنولوژی

ب
کتا
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های ویروسی هم صفاتی در توالی ماده ی ژنتیکی آنها موجود است 
که بیان شدن آن ها نشانگر جذب وکتور توسط سلول است. نکته ی 
دیگری که در این بخش باید مد نظر قرار داد این است که  همه ی 
گونه های باکتریایی مقدار جذب یکسانی از DNA نوترکیب ندارند، 

پس انتخاب سلول میزبان مطلوب نیز حائز اهمیت است. 

روش PCR )واکنش زنجیره ای پلیمراز(

این روش  تفاوت زیادی با روش کلون سازی دارد. به جای دستکاری 
موجودات زنده،DNA و مواد مورد نیاز را  وارد یک میکروتیوب می 
کنند و آن را در یک سایکلر حرارتی قرار می دهند. سایکلر حرارتی یا 
همان دستگاه PCR دستگاهی است که میکروتیوب را، در دماهایی 

که طبق برنامه به دستگاه داده شده قرار می دهد.

این روش به این صورت است که اول لوله ی آزمایش در دمای 94 
درجه قرار می گیرد که باعث می شود ،پیوند های هیدروژنی که بین 
دو رشته قرار دارند، شکسته شوند که منجر به جدا شدن وبه اصطالح 
دناتوره شدن دو رشته می گردد.سپس این مخلوط )محتوی لوله ی 
آزمایش(خنک می شود تا دمای آن به 05-06درجه برسد.امکان این 
که دو رشته ی DNA در این دما دوباره به هم متصل شوند ،هست 
 PCR اما وجود مقدار قابل توجه الیگو نوکلئوتید یا پرایمر )پرایمر
از جنس DNA است(هایی که برای یک ژن خاص طراحی شده 
اند تا در محل مشخصی به رشته هایDNA متصل شوند،باعث می 
شود که دو رشته دوباره پیوند تشکیل ندهند.سپس دما تا 74 درجه 
DNAپلیمراز  فعالیت  برای  دما  بهترین  دما  یابد.این  می  افزایش 
قرار  را  آن  مکمل  باز   ،DNAرشته ی باز  هر  روبروی  آنزیم  )این 
می دهد(خاصی با نامTeq پلیمراز -که خصوصیت آن پایداری در 
دماهای باالتر-است.سپس دما دوباره به 94درجه افزایش می یابد ،تا 
DNA دو رشته ای تازه تشکیل شده دناتوره شود و روندی که باال 
توضیح داده شد دوباره تکرار شود.با هر بار انجام این چرخه تعداد 

رشته های DNA دو برابر خواهد شد.این اساس کار PCR است.

می  انجام  ساعت  چند  طی   PCR فرایند  سوال: 
گیرد اما کلون سازی طی هفته ها یا حتی ماه ها 
به انجام می رسد،پس با وجود PCR چه نیازی 

به کلون سازی است؟

استفاده شود    PCR تواند در  توالی که می   1- چون طول ژن و 
محدود است.PCR می تواند به راحتی با توالی های 5 کیلو باز و با 
استفاده از تکنیک های خاص تا 40 کیلو باز کار کند،اما بسیاری از 

ژن های انسان و مهره داران طول بیشتر از این دارند.

یک جفت   ً استفاده می شوند)معموال  پرایمر هایی  از   PCR 2-در 
پرایمر برای دو رشته ی DNA،برای هر رشته یک پرایمر(که طراحی 
آن ها فقط با دانستن توالی ژن مورد نظر میسر خواهد بود.در صورتی 
که توالی قسمتی از DNA نا معلوم باشد نمی توان برای تکثیر آن از 
PCR استفاده کرد. در این شرایط از کلون سازی استفاده می کنیم.
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چکیده

 ،PubMed/ Medlin معروف  جستجوی  موتور  چهار 
Scopus ، ScienceDirect و google scholar تحت بررسی 
قرار گرفتند تا با ارزیابی مشخص شود کدام موتور، در تحقیقات علمی 
مقاله خصوصیات  این  در  است.  تر  کارآمد  درمانی«  »لیزر  حوزه  در 
اساس  بر  آنها  نتیجه تست کارایی  و  انها شرح داده شده  جستجوی 
معیار های 1. فراخوانی 2. دقت 3. اهمیت مقایسه شده اند. همانطور 
ارائه شده توسط  انتظار می رفت، فیلتر های جستجو و امکانات  که 
PubMed/ MEDLINE در بررسی های عمقی درباره ی مدارک 
جو  و  جست  های  موتور  دیگر  به  نسبت  استثنایی  نتایجی  پزشکی 
داشت. درحالی که برای بررسی اجمالی یک موضوع موثر ترین موتور 
 google scholar و ScienceDirect  و سپس Scopus جستجو
مناسب بودند. از طرفی، با در نظر گرفتن معیار »اهمیت« Scopus و 
Google Scholar به نحو کامال روشنی از رقیب های خود موفق ترند.

مقدمه

علمی  های  مقاله  درقالب  علمی  های  پژوهش  اکثریت  امروزه 
منتشر می شوند که عموما می توان آنها را در پایگاه های اطالعات 
می  ها  پایگاه  این  در  شده  ارائه  اطالعات  از  کرد.  پیدا  کتابشناختی 
 توان به عنوان، نویسنده )ها(، چکیده و گاها در صورت امکان، لینک 
منتهی به متن کام اشاره کرد. دسترسی بهینه به این منبع اطالعات 
برای هر دانشمند ضروری ست تا 1. مشخص شود دیگر گروه های 
نظر  مورد  تحقیق  موضوع  با  رابطه  در  هایی  فعالیت  چه  تحقیقاتی 
استفاده شده  که  ای  داده  منابع  آوردن  به دست   .2 اند،  داده  انجام 
علم با جنبه چاپی  مرتبط  نتایج  و   تجربیات  بررسی  برای   .3 است 

 PubMed/ پزشکی  حوزه  در  جو  و  موتور جست  ترین  ترین  رایج 
دیگری  مفید  جستجوی  های  موتور  ولی  است.   MEDLINE
نیز   Google Scholar  ،  Science Direct  ،  Scopus مانند 
بر  و مقایسه می گردند. عالوه  مقاله معرفی  این  وجود دارند که در 
الذکر  فوق  های  پایگاه  در  امکانات جستجو  مورد  در  که  توضیحاتی 
است. آمده  مقاله  در  هم  کارائی  تست  یک  نتایج  شد،  خواهد  ارائه 

PubMed/ MEDLINE

پزشکی  »کتابخانه  اصلی  کتابشناختی  داده  پایگاه   MEDLINE
پرستاری،  پزشکی،  های  حوزه  که  است  متحده«  ایاالت  ملی 
را  بالینی  پیش  علوم  و  درمانی  سیستم  دامپزشکی،  دندانپزشکی، 
کارشناسی  علمی  مقاالت  منابع  حاوی  پایگاه  این  دهد.  می  پوشش 
با تمرکز روی زیست  به موجودات زنده  شده در حوزه علوم مربوط 
ژورنال   5400 حدودا  است.   1940 از  زیستی  بهداشت  و  پزشکی 
از 80 کشور دیگر متنشر شده و در حال  ایاالت متحده و بیش  در 

است. شده  فهرست    MEDLINE برای  حاضر 

PubMed یک پورتال از پایگاه داده پزشکی MEDLINE می باشد 
و توسط »NCBI« توسعه یافته است ، موسسه ای برای پردازش داده 
درمانی  خدمات  و  دپارتمان سالمت  از  قسمتی  که  بیوتکنولوژی،  از 
میلیون   20 حاوی   PubMed شود.  می  شناخته  متحده  ایاالت 
، ژورنال   MEDLINE از  بیومدیکال  ارجاعات علمی1در مطبوعات 
موضوعات  عالوه،  به  است.  آنالین  های  کتاب  و  طبیعی  علوم  های 
خارج از بحث از علوم عمومی و ژورنال های شیمی لیست شده اند.

ScienceDirect

ScienceDirect یک پایگاه داده علمی با متون کامل  که قسمتی 
 Elsevier بوده و بوسیله شرکت نشر علمی و پزشکی  SciVerse از
راه اندازی شده است. ScienceDirect به 2500 ژورنال کارشناسی 
می  خالصه  طور  به  دارد.  دسترسی  کتاب   11000 از  بیش  و  شده 
ارائه می دهد. کتاب  و فصل  مقاله  میلیون  از 9.5  بیش  توان گفت 

پایگاههای   ،ScienceDirect بر  عالوه   Elsevier
در  اما  است.  آورده  وجود  به  نیز  را   Scirus و   Scopus
شد. خواهد  پرداخته   ScienceDirect به  فقط  مقاله  این 

Scopus

خالصه  شده  کارشناسی  مقاالت  داده  پایگاه  یک   Scopus
شده  تهیه  و   SciVerse از  قسمتی  و  است  شده  نقل  و 
پایگاه  از  شد  گفته  که  همانطور  باشد.  می   Elsevier توسط 
کند می  استفاده   ScienceDirect با  مشترک  ای  داده 

Google Scholar

Google Scholar به محققان این شانس را میدهد که بین مطبوعات 
پژوهشی در بین بسیاری از حوزه ها و منابع علمی از جمله پایان نامه، 
کتاب، خالصه ها و تصمیمات دادگاهی از ناشرین آکادمیک، مجامع حرفه 
ای، مخازن آنالین، دانشگاه ها و دیگر وب سایت ها به جستجو بپردازند.

قابلیت های جستجو

PubMed/ MEDLINE

امکان   PubMed/ MEDLINE جستجو،  های  موتور  تمام  مثل 
کاربر  به  را  زبان  و  مقاله  نوع  نشر،  زمان  به  جستجو  کردن  محدود 
فیلتر  امکان  شود  می  دیده  اینجا  در  که  خاصی  ویژگی  دهد.  می 

1	 	Citation	
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های  مشخصه  کردن 
سن  و  جنس  گونه،  مانند  پزشکی  تحقیق  بیمار   / حاصل  فرد 

از  خاصی  نوع  به  توان  می  را  جستجو  عالوه،  به  دارد.  وجود 
تواند  می  کاربر  کرد.  محدود  پزشکی  مدارک  و  مقاالت 
 search از  یا  سریع  جستجوی  برای    search box از 
کند. استفاده  بیشتر  جزئیات  با  جستجو  برای   builder

و  شده  جستجو  عبارات  تمام  از  لیستی   Search history
تعداد دفعات جستجوی هرکدام را در اختیار کاربر می گذارد. 
هر عبارت جستجو می تواند دوباره در یک فرایند جستجو دیگر 
 Search history برای آن در  index ثبت شده  با شماره 
هر  با  مرتبط  کمکی  های  لینک  ترین  نزدیک  شود.  استفاده 
عملی نیز کمک های شایانی را به کاربر در فرآیند جستجو می 
نمایند. برای اینکه کاربر جستجوی صحیحی را انجام دهد، یک 
فهرست جستجو از عبارات پزشکی تهیه شده و با عنوان های 
شان مرتب شده اند. فهرست جستجو بر پایه سرواژه پزشکی 
)MeSH( ترتیب داده شده اند که یک لیست واژگان کنترل 
کننده محسوب می شود این همراه با فیلتر مخصوص می  توان 
نتایج جستجو را محدود کرد به عنوان مثال زیرگروه پزشکی 

 PubMed/ MEDLINE در  تشخیص  یا  معالجه  مانند 
است. فرد  به  منحصر  جستجو  های  موتور  دیگر  با  مقایسه  در 

نشان  نتایج  لیست  در  که  است  لینکی  آن،  دیگر  ویژگی جالب 
به  ها  مقاله  کامل  متن  به  تواند  می  کاربر  که  و  می شود  داده 
بر  می  تواند  نتایج جستجو  کند.  پیدا  دسترسی  رایگان  صورت 
اساس زمان، اولین و آخرین نویسنده، ژورنال و سرفصل مرتب 
 PMID و لیست XML کرد و در فرمت های مختلفی مانند
خروجی گرفت تا بعدا از آن استفاده کرد. این امکان هم وجود 
دارد که یک هشدار جستجو تنظیم کرد تا عبارت جستجو شده 
ماهیانه، هفتگی و روزانه توسط ایمیل دریافت کرد. این مورد هم 
اکنون جزء ویژگی های استاندارد دیگر موتور های جستجوست.

در آخر  PubMed امکان تغییر دادن تنظیمات را به کاربر میدهد 
فیلتر  از  فیلتر های موجود  بر  برای مثال کاربر می  تواند عالوه 
هایی که خود ساخته برای جستجو در پایگاه داده استفاده کند.

ScienceDirect

که  شود  می  شروع  هایی  گزینه  با   ScienceDirect پایگاه 
می  علمی  نشریات  دنیای  اجمالی  بررسی  به  دعوت  را  کاربر 
بررسی  را  علمی  های  ژورنال  از  نوع  هر  تواند  می  او  اوال  کند. 

مرتب  الفبایی  و  سرفصل  اساس  بر  که  کند، 
دوما  اند.  می  توان شده  را  علمی  های  پیشرفت  ترین  جدید 

Top 25 Hottest Articles “ چک   “ ویژگی  از  استفاده  با 
و  انتشار  زمانی  بازه  و  اساس موضوع  بر  آنرا  تواند  و می  کند 
لیست بیشترین دانلود شده ها و بیشترین خوانده شده ها را 
 ،Elsevier بررسی کند. این شاید مرتبط با SciVerse در
در  آن  اصلی  فعالیت  که  باشد    ScienceDirect سازنده 
زمینه نشر مقاله علمی است. جستجوی تخصصی با 3 روش 
قابل انجام است: Quick search.1  معمولی که عبارت مورد 
 Advanced .2 .نظر را در همه زمینه ها جستجو می کند
مخصوصی،  و  محدود  های  زمینه  در  را  عبارت  که   search
یک  حد  تا  و  ها  کتاب  یا  مدارک  خصوص،  به  های  ژورنال 
زمان مشخص بررسی می کند. Expert search .3 که در 
 command آن کاربر ازاد است تا هر گونه عبارتی را در یک
line ترکیب کند. هر یک از ابزار جستجو به یک لینک متصل 
است که توصیه هایی برای استفاده از ابزار مورد نظر میدهد.

برای داشتن بازه گسترده ای از نتایج، موتور جستجو عبارت 
مورد استفاده را به حالت های متنوعی تغییر می دهد. به این 
عبارت  ملکی  ضمیر  حالت  جمع،  حالت  مفرد،  حالت  که  معنا 
برای جستجوی  گیرد.  می  قرار  بررسی  مورد  نیز  جستجو شده 
است  جستجویی  موتور  تنها   ScienceDirect تر  پیشرفته 
عبارت  از  برای قسمتی  کاربر می دهد که  به  را  امکان  این  که 
 PRE/n و W/n مورد نظر اولویت قرار بدهند که با استفاده از
می تواند تعداد کلمات را )n(، بین دو کلمه )با PRE(، یا بین 
ثبت  از  پس   2. کند  مشخص   )W )با  یکسان  کلمه  یک  تکرار 
عبارتی برای جستجو، نتایج با احتمال محدود کردن بیشتر در 
می  داده  نمایش  ژورنال  یا  موضوع  محتوا،  نوع  مانند،  مواردی 
شود. به عالوه پس از هر بار انتخاب معیار محدود کننده، تعداد 
نتایج نمایش داده شده به نسبت با همان معیار تغییر می کند.

لیست جستجو را می  توان بر اساس تاریخ یا میزان مرتبط بودن 
 Bib ، RIS با عبارت اولیه مرتب کرد و در فرمت های استاندارد
Tex یا ASCII خروجی گرفت.عالوه بر این ها عبارت جستجو 
شده را می توان ذخیره کرد و برای تنظیم کردن هشدار جستجو 
ماهیانه، هفتگی یا روزانه استفاده کرد. هشدار های آماده و تعداد 
هشدار ها را هم می  توان به همین صورت فعال کرد. در آخر، همه 
عبارات جستجو شده قابلیت ذخیره شدن دارند ولی نمی  توان 

 برای اطالعات بیشتر در این زمینه به نشانی  2
yon.ir/srch12اینترنتی مقابل مراجعه فرمایید:  
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آنها را در دیگر عبارات استفاده کرد، در حالی که 
این گزینه در PubMed/ MEDLINE ارائه شده بود.

کاربر پس از کلیک کردن بر روی یکی از مقاالت در لیست جستجو 
شده، او نه تنها خالصه بلکه فهرست و رزومه کوتاهی از نویسنده 
های مقاله به دست می آورد که شامل جزئیات بیشتر مانند مقاالت 
مشابه و تعداد مشاهدات بر اساس پایگاه داده Scopus است. 

Scopus

 ScienceDirect شبیه به Scopus نحوه استفاده و طراحی
منحصر  یابنده   Scopus نخست  بیشتر.  قابلیت  چند  با  است 
اوست  به  مربوط  دانشگاه/موسسه  و  نویسنده  برای  فردی  به 
تر  آسان  را  جستجو  باشد،  شده  استفاده  متعدد  نامش  اگر  که 
در  بیشتری  اطالعات  نویسنده  نام  روی  بر  کلیک  با  کند.  می 
تعداد  کوتاه،  بیوگرافی  مثال  برای  گیرد  می  قرار  دسترس 
که   ،  ”h-index“ و  تحقیقاتی  حوزه  شده،  منتشر  های  مقاله 
شود  می  1996تعیین  از  مشاهدات  تعداد  و  مدارک  اساس  بر 
میکند. مشخص  را  خود  علمی  انجمن  در  نویسنده  اهمیت  و 

نتایج همانند ScienceDirect نمایش داده می شوند و با یک 
گزینه بیشتری که اجازه می دهد مقاالت با استفاده از نام نویسنده، 
سرفصل منبع و تعداد مشاهده فراخوانی شوند. در آخر باید اشاره 
 ،  SCImago Journal Rank شود که مقاالت را می  توان با
Source Normalized Impact per Paper ، مشاهدات و 
مدارک منتشر شده در سال و درصد مقاالت دیده نشده آنالیز کرد.

Google Scholar

طراحی و کارکرد Google Scholar همانند موتور جستجوی 
های  گزینه  قبال  در  ولی  ساده  خیلی  و  است   Google
نویسنده،  تیتر،  به  می  تواند  جستجو  نتایج  کمتر.  جستجوی 
انتشار محدود کرد. زمان  و  نا مشخص  نوشته های  نشر،  منبع 

انالین  های  داده  پایگاه  به  مستقیما  نتایج  لیست  های  مقاله 
دیگر  مقابل  در  است،  شده  لینک  ها  وبسایت  های  ژورنال  یا 
موتور های جستجو که اطالعات را از طراحی یکپارچه خود به 

امکان درخواست   Google Scholar آورند.  دست می 
تنظیم  یا  آنها  کردن  خارج  جستجو،  نتیجه 

می  فقط  و  دهد  نمی  را  هشدار  کردن 
بفرستد. ایمیل  به صورت  را  نتایج   تواند 

PubMed/MEDLINE

امکانات ارائه شده در این وبگاه بویژه در حوزه پزشکی منحصر 
به فرد هستند ولی در آزمون عملکرد به خصوص در موضوع بین 
رشته ای لیزر درمانی، نتایج برجسته ای حاصل نشد.تعداد نتایج 
در یک جستجو در بدترین حالت 1693 عدد بود در حالی که 
بهترین موتور جستجوی بعدی ScienceDirect با بیش از دو 
برابر 3310 عدد نتیجه ارائه داد ) جدول1(. نبود امکان درخواست 
نتیجه با استفاده از تعداد مشاهدات یا میزان مرتبط بودن در مقاله 
های فیلتر شده به امتیاز صفر در قسمت " اهمیت" )جدول3( 
شود. می  منجر   )2 )جدول  "دقت"  قسمت  در  رتبه  آخرین  و 

ScienceDirect

 ScienceDirect بیشترین نتایج را Google Scholar پس از
داشته و مقام دوم باالترین دقت درموتور های بررسی شده را کسب 
می کند. امکان درخواست نتایج با استفاده از میزان مرتبط بودن 
نشان از عملکرد خوب با در نظر گرفتن دقت دارد. انتظارات در 
 ScienceDirect این بخش برآورده شد و در این بعد از بررسی
توانست   Scopus تنها  و  یافته  دست  خوبی  بسیار  نتیجه  به 
امتیاز بیشتری کسب کند. تنها در بخش " اهمیت " این موتور 
را  نتیجه  بدترین   PubMed/MEDLINE از  پس  جستجو 
 Top" دارد. در آخر، همانطور که انتظار میرفت 90% از نتایج
10 " موجود در ScienceDirect از نشریات Elsevier است.

Scopus

تنها پایگاه داده ای در آن می  توان نتایج جستجو را بر اساس 
به  و  میباشد   Scopus کرد،  بندی  طبقه  مشاهدات  تعداد 
دست  به  "اهمیت"  بخش  در  را  امتیاز  بیشترین  علت  همین 
نشان  نتایج  لیست  در  مستقیما  مشاهدات  تعداد  آورد.  می 
مورد  مقاله  انتخاب  در  گیری  تصمیم  در  و  شود  می  داده 
به  نزدیک  شده  لیست  مدارک  تعداد  است.  مفید  بسیار  عالقه 
 Scopus "دقت"  قسمت  در  است.   ScienceDirect نتایج 
هنگامی  در  است  پیشرو  جستجو  های  موتور  دیگر  بین  در 
بدهد. ارتباط  میزان  اساس  بر  مدارک  درخواست  کاربر  که 

Google Scholar

 Top  “ در  که  جستجویی  موتور  تنها 
تنها  نه  خود  جستجوی  نتایج   ”10
بلکه  عبارت  خود  به  مربوط  مطالب 
ای  حاشیه  های  عبارت  ی  درباره 
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را  نتایج  بهترین   Scopus از  بعد  پابگاه  داشت.این  وجود  نیز 
در  و  داراست    Google Scholar را  "اهمیت"  بخش  در 
 PubMed/MEDLINE از  بهتر  حدی  تا  "دقت"  بخش 
اینجا  در  هم   )29000( نتایج  تعداد  بیشترین  کرد.  عمل 
 Google Scholar نظر داشت که  باید در  ولی  مشاهده شد 
را حذف نمی کند. پایگاه داده های مختلف  از  تکراری  مطالب 

نتیجه گیری

به  شده  آزموده  های  جستجو  موتور  تمام  کل،  در 
متنی  مشکالت  و  معطلی  بدون  دسترسی،  قابل  راحتی 
های  گزینه  و  داشتند  مناسب  کاربری  همگی  بودند. 
بودند. یافتن  قابل  راحتی  به  نیاز  مورد  اطالعات  و  جامع 

 ،Google Scholar همه موتور جستجو های تست شده، به جز
عملکرد  تست  نتایج  و  دادند  ارایه  مناسبی  جستجو  های  ابزار 
 PubMed/ جستجوی  های  گزینه  داشتند.  ای  کننده  راضی 
مدارک  در  جستجو  برای  شده  طراحی  که   MEDLINWE
پزشکی  است استثنایی بوده و خدماتی بی مانندی در بین دیگر 
 PubMed/ MEDLINE این که  موتور جستجو ها میدهد. 
توسط NCBI برای نیاز های علوم طبیعی طراحی شده واضح 
است ولی این که نتایج جستجو را می  توان فقط با خصوصیات 
از  برای داشتن یک دید کلی  یا نویسنده  کلی مانند زمان نشر 
مقاله، تعجب آور است و در عین حال مفید نمی باشد. تعداد کم 
نتایج به علت عبارت بین رشته ای مورد جستجو بود زیرا تمرکز 
اصلی PubMed/ MEDLINE در علوم طبیعی است. دقت 
جستجو را هم می  توان با استفاده از فیلتر ها افزایش داد به خصوص 
برای موضوع های تخصصی در علوم پزشکی. می  توان گفت که 

جستجویی  موتور   PubMed/ MEDLINE
ساخته شده توسط دانشمندان علوم طبیعی برای دانشمندان 

علوم طبیعی است و امکان تحقیقات عمیق و گسترده را فراهم می 
کند ولی برای بررسی های اجمالی یک موضوع مناسب نیست. 

بهتری  مراتب  به  نتایج  ها  جستجو  موتور  دیگر  حال  هر  به 
 " اهمیت   " معیار  عملکرد  در  خصوص  به  دادند.  نشان 
بودند. استثنایی   Google Scholar آن  از  پس  و   Scopus

و   ScienceDirect در  موجود  جستجو  های  گزینه 
جزئیات  با  تحقیقات  برای  مناسب  نا  و  کلی  خیلی   Scopus
امکان  این  بر  عالوه  است.  طبیعی  علوم  عناوین  در  باال 
گزینه  یک  مشاهدات  تعداد  به  توجه  با  نتایج  درخواست 
است.  ScienceDirect امکانات  دیگر  کنار  در  مناسبی 

گزینه های جستجو در Google Scholar برای تحقیقات عمیق 
مناسب نمی باشد ولی شاید برای افرادی که جستجویی سریع 
با طراحی و عملکرد ساده نیازمند هستند، جالب باشد. در کل 
Scopus کاربردی ترین موتور جستجو فقط برای بررسی اجمالی 
یک عنوان است. برای تحقیق گسترده و عمیق در حوزه علوم طبیعی 
و مشابه آن، PubMed/ MEDLINE مناسب تر می باشد. 
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Biotechnology! Biotechnology! Biotechnology!!! 
Seems like this word has become a buzz word, nowadays. 
You will hear this word from classrooms to cafeterias. 
It can be commonly seen in newspapers, magazines, 
journals, and all sorts of media outlets, which include 
print media to electronic media. People are organizing 
huge meetings, conferences, and workshops on 
biotechnology, where participants come from different 
arenas like science, industry, administration, social 
work, and so on. As time goes by and the way our life 
is heading it seems as if biotechnology has become an 
essential component of our life. The day is not far, when 
we cannot fathom our life without biotechnology. If, 
we have to say it in simple words, it can be said that 
“We wake up with biotechnology and we go to bed with 
biotechnology”. It is also possible that in future our birth 
and death can also be determined by biotechnology.

The word ‘biotechnology’ has received enormous 
importance and significance during last two decades, 
which is just unprecedented. The probability and 
possibilities behind this kind of attention towards 
biotechnology may be due to its unlimited potential to 
serve and to benefit humanity. So far, biotechnology has 
touched our lives in all aspects, such as, food, health, 
and animal life. We have also noticed the importance 
and potential of biotechnology for the improvement 
of our environment and for better living, for example 
capability of biotechnology to meet the demand of 
depleting energy reserves of fossil fuels by replacing 
it with Bio�fuels, because availability of fossil�fuels 
are becoming limited to meet the demand of ever 
increasing population. In simpler terms, our life starts 
with biotechnologically developed toothpaste, to drive 
car with biotechnologically developed fuels, and we 
also retire for the day with bedside medicines either 
to keep us healthy or to control chronic diseases, like 
diabetes, which makes our life better. Rationally, the 
word ‘biotechnology’ has been derived from two simple 
terms of science, i.e., ‘Biology’ and ‘Technology’. If we 
try to decipher these two words, it simply suggests, in 
a lay�man's language, that it is the technology which 
makes our life convenient and comfortable with the 
employment of biological resources. The question 
still remains, ‘Is biotechnology such a new branch of 
science?’ The fact is that biotechnology has been in 
practice even much before the term ‘Biotechnology’ was 
coined, itself. It is interesting to learn and understand 
how and when biotechnology really evolved.

Biotechnology: What Does it Mean?
The term biotechnology was used for the first time by 
Karl Erkey, a Hungarian Engineer, in 1919. Was it the 
start of biotechnology? The answer is no!!! Later on 
biotechnology was defined by different scientists. As 
per one definition biotechnology is, “Application of 
the principles of engineering and biological science to 
create new products from raw materials of biological 
origin, for example, vaccines or food.” Or in other 
words, it can also be defined as, “the use of living 
organism/s or their product/s to modify or improve 
human health and human environment”. Apart from 
their beneficial applications, biotechnological principles 
has potential for destruction too, the best example for 
this is ‘bioterrorism’. Biotechnology from fiction, 
myth, and reality can be simply understood by reading 
the novel and watching movie “Frankenstein”. In this 
science fiction, Frankenstein has created a human life 
which became a monster, this monster became the 
reason for the destruction of Frankenstein, the creator 
of human life.

Biotechnology and its Various Stages of Development
There are various stages in the development of 
biotechnology to meet the various needs of humans. Its 
development was basically based on observations, and 
applications of these observations to practical scenarios. 
The complexity of biotechnology is augmented due to 
evolution of new technologies with time, as these are 
based on the employment of improved technological 
advancements along with better understanding of 
various principles of life�science. If, we systemically 
study the developments of biotechnology up to its 
current stage, it can be divided into three different stages 
or categories: (1) Ancient Biotechnology, (2) Classical 
Biotechnology, and (3) Modern Biotechnology. Some 
important discoveries related to biotechnology have 
been shown in Figure 1.

Ancient Biotechnology (Pre-1800)
Most of the developments in the ancient period i.e., 
before the year 1800, can be termed as ‘discoveries’ 
or ‘developments’. If we study all these developments, 
we can conclude that all these inventions were based 
on common observations about nature, which could be 
put to test for the betterment of human life at that point 
in time.

Food, clothes, and shelter are the most important basic 
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needs of human beings irrespective of whether they 
lived in the ancient period or the modern period. The 
only factor that has changed is their types and origins. 
Food has been an inevitable need since the existence 
of man as well as for continuous existence of human 
beings. Early man used to eat raw meat, whenever they 
found a dead animal. However, during harsh weather, 
there was a paucity of food, hence, as per the saying, 
‘necessity is the mother of all inventions’, which led 
to the domestication of food products, which is named 
as ‘agriculture’. In ancient times, humans explored the 
possibilities of making food available by growing it near 
their shelters, so that the basic need for food could be met 
easily. They brought seeds of plants (mostly grains) and 
sowed them near to their shelters. They understood the 
importance of water, light, and other requirements for 
the optimal growth of food plants. Similar principles and 
needs also led them to start domestication of different 
wild animals, which helped them to improve their living 
conditions and to satisfy their hunger. The need to hunt 
for animal was done away with it; as now animals were 
available to them at closer proximity, and also they 
did not have to deal with the dangerous conditions 
of hunting. Domestication of wild animals was the 
beginning of observation, implications, and applications 
of animal breeding. Certainly, we can say that this was 
the initial period of evolution of farming, which led 
to another needs like the development of methods for 
food preservation and storage. They used cold caves to 
preserve food for long�term storage. It also made the 
way for the evolution of pots to store food products, in 
the form of leather bags, clay jars, etc.

After domestication of food crops and wild animals, man 
moved on to other new observations like cheese, curd, 
etc. Certainly, cheese can be considered as one of the 
first direct products (or by�product) of biotechnology, 
because it was prepared by adding rennet (an enzyme 
found in the stomach of calves) to sour milk, which is 
possible only by exposing milk to microbes (although 
this understanding was not there, at that time). Yeast is 
one of the oldest microbes that have been exploited by 
humans for their benefit. Yeast has been widely used to 
make bread, vinegar production.
One of the oldest examples of crossbreeding for the 
benefit of humans is mule. Mule is an offspring of a male 
donkey and a female horse. People started using mules 
for transportation, carrying loads, and farming, when 
there were no tractors or trucks. Mule is comparatively 
easier to obtain than Hinny (offspring of a male horse 
and a female donkey). Mule and Hinny both have a 
chromosome number 63, unlike horse (64) and donkey 
(62).

Classical Biotechnology
The second phase of evolution and development of 
biotechnology can be called ‘Classical Biotechnology’. 

This phase existed from 1800 to 
almost the middle of the twentieth 
century. During this period various 
observations started pouring in, 
with scientific evidences. They were all 
very helpful toward solving the puzzle/s of biotechnology. 
Each and every contribution from different individuals 
helped to solve the puzzle and pave the path for new 
discoveries.

The basics for the transfer of genetic information are 
the core of biotechnology. This was, for the first time, 
deciphered in plants, i.e., Pisum sativum, commonly 
known as Pea plant. These observations were decoded 
by Gregor John Mendel (1822�1884), an Austrian 
Augustinian Monk. Mendel at that time presented “Laws 
of Inheritance” to the Natural Science Society in Brunn, 
Austria. Mendel proposed that invisible internal units 
of information account for observable traits, and that 
these ‘factors’ �later called as genes, which are passed 
from one generation to the next. However, the sad part 
of the story is that Mendel failed to get due recognition 
for his discovery for almost 34 years after his death, 
when other scientists like Hugo de Vries, Erich Von 
Tschermak, and Carl Correns validated Mendel's work 
in 1900. The reason why Mendel's study remained 
unnoticed for such a long period of time was because 
at the same time Charles Darwin's Theory of Evolution 
was so consuming that it shadowed the significance of 
work done by Mendel.

Almost at the same time Robert Brown had discovered 
nucleus in cells, while in 1868, Fredrich Miescher, 
a Swiss biologist reported nuclein, a compound that 
consisted of nucleic acid that he extracted from pus cells 
i.e., white blood cells (WBC). These two discoveries 
became the basis of modern molecular biology, for the 
discovery of DNA as a genetic material, and the role of 
DNA in transfer of genetic information. 1n 1881, Robert 
Koch, a German physician described the bacterial 
colonies growing on potato slices (First ever solid 
medium). Walter Hesse, one of the co�workers in Koch's 
laboratory, discovered agar when he asked his wife what 
kept the jelly solid even at high temperature of summer. 
She told, it is agar agar, since then nutrient agar became 
the most acceptable and useful medium to obtain pure 
microbial cultures as well as for their identification. In 
1888, Heinrich Wilhelm Gottfried Von Waldeyer�Hartz, 
a German scientist coined the term ‘Chromosome’, 
which is considered as an organized structure of DNA 
and protein present in cells or a single piece of coiled 
DNA containing many genes, regulatory elements, and 
other nucleotide sequences. Other important discoveries 
during this period were vaccination against small 
pox and rabies developed by Edward Jenner a British 
Physician and Louis Pasteur a French Biologist.
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By this time the development and growth of biological 
sciences seemed to be reaching to the exponential phase. 
The principle of genetics in inheritance was redefined 
by T H Morgan, who has shown inheritance and the 
role of chromosomes in inheritance by using fruit flies, 
i.e., Drosophila melanogaster. This landmark work of 
T H Morgan was named, ‘The theory of the Gene’ in 
1926. Before the publication of Morgan's work, in 1909, 
the term ‘Gene’ had already been coined by Wilhelm 
Johannsen (1857�1927), who described ‘gene’ as carrier 
of heredity. Johannsen coined the terms ‘genotype’ and 
‘phenotype’. ‘Genotype’ was meant to describe the 
genetic constitution of an organism, while ‘Phenotype’ 
was meant to describe actual organism. By this time 
genetics started gaining its importance, which led to the 
start of Eugenic Movement in USA, in 1924. As a result 
of this, in 1924, the US Immigration Act was used to 
restrict the influx of poorly educated immigrants from 
Southern and Eastern Europe, on the grounds of their 
suspected genetic inferiority.

Almost at the same time, in Britain, Alexander Fleming 
a physician discovered antibiotics, when he observed 
that one microorganism can be used to kill another 
microorganism, a true representation of the ‘divide 
and rule’ policy of humans. Fleming noted that all 
bacteria (Staphylococci) died when a mold was growing 
in a petri�dish. Later he discovered ‘penicillin’ the 
antibacterial toxin from the mold Penicillium notatum, 
which could be used against many infectious diseases. 
Fleming wrote, “When I woke up just after dawn 
on September 28, 1928, I certainly didn’t plan to 
revolutionize all medicine by discovering the world's 
first antibiotic, or bacteria killer”. As a matter of fact 
vaccines and antibiotics turned out to be the best saviors 
of humanity. Can we attribute these two discoveries for 
the ever increasing population as well the ever ageing 
population of the world?

Modern Biotechnology
The Second World War became a major 
impediment in scientific discoveries. 
After the end of the second world war 
some, very crucial discoveries were 
reported, which paved the path for modern biotechnology 
and to its current status. In 1953, JD Watson and FHC 
Crick for the first time cleared the mysteries around 
the DNA as a genetic material, by giving a structural 
model of DNA, popularly known as, ‘Double Helix 
Model of DNA’. This model was able to explain various 
phenomena related to DNA replication, and its role 
in inheritance. Later, Jacob and Monad had given the 
concept of Operon in 1961, while Kohler and Milestein 
in 1975, came up with the concept of cytoplasmic 
hybridization and produced the first ever monoclonal 
antibodies, which has revolutionized the diagnostics.

By this time it seemed like the world's scientific 
community had almost all the basic tools available to 
them for their applications, along with majority of 
basic concepts had been elucidated, which has fast 
forwarded the path for important scientific discoveries. 
Dr. Hargobind Khorana was able to synthesize the DNA 
in test tube, while Karl Mullis added value to Khorana's 
discovery by amplifying DNA in a test tube, thousand 
times more than the original amount of DNA. Using this 
technological advancement, other scientists were able to 
insert a foreign DNA into another host and were even 
able to monitor the transfer of a foreign DNA into the 
next generation. The advent of HIV / AIDS as a deadly 
disease has helped tremendously to improve various 
tools employed by life�scientist for discoveries and 
applications in various aspects of day�to�day life. In the 
mean time Ian Wilmut an Irish scientist was successful 
to clone an adult animal, using sheep as model, and 
he named the cloned sheep as ‘Dolly’. Craig Venter, 
in 2000, was able to sequence the human genome; the 
first publically available genome is from JD Watson and 
Craig Venter, himself. These discoveries have unlimited 
implications and applications. In 2010, Craig Venter has 
been successful in demonstrating that a synthetic genome 
could replicate autonomously. Should that be considered 
as a new possibility for creating life in a test tube, which 
could be planned and designed by human being using a 
pen, pencil, computer, and bioinformatics as tools? In 
future, can we produce life as per our imagination and 
whims?

Biotechnology has brought humanity to this level of 
comfort; the next question is, where will it take us? 
Biotechnology has both beneficial and destructive 
potentials. It is, WE who should decide how to use this 
technology to help humanity rather than to destroy it.
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Figure 1. History of the development of biotechnology. Some of the 
important biotechnology discoveries have been plotted in this graph, 
with a possibility for its unlimited growth in the future.




