۲

ژل اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری DNA

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﻳﺴﺘﯽ

ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﯽ ﻳﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﮐﻪ
ﻗﻄﺮه ﺧﻮن ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
ﻳﮏ ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ ،ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺎدی ﺑﻪ
ٔ

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ژن را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر  DNAرا ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
زوج ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ را در ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ،ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و وارد ﮐﺮدن ژن ﺑﻪﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺗﺨﻴﻠﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ اﮐﻨﻮن روشﻫﺎی ﻻزم
ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ و ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ــ ّ
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮد روزاﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  ۱۹۷۳دو ﻓﺮد ﺑﻪﻧﺎمﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﮐﻮﻫﻦ ۱و ﻫﺮﺑﺮت ﺑﺎﻳﺮ ۲آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ
رﻣﺰﮐﻨﻨﺪه RNA
ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد .آﻧﺎن ژن
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎ ٔ
ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ را ّ
ٔ
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ  DNAﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐﻼی
رﻳﺒﻮزوﻣﯽ ) (rRNAرا از  DNAﻧﻮﻋﯽ
ٔ
وارد ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۲

۱ــ اﻳﻦ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﺟـﺎﻧﺪار

۲ــ ژن رﻣﺰ ﮐﻨﻨﺪۀ ﻳﮏ  rRNAاز ﻳﮑﯽ

۳ــ اﻳﻦ ژن را ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ وارد ﮐﺮدﻧﺪ.

آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

از ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی آن ﺟﺪا ﺷﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ  rRNAﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱ــ۲ــ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ژنﻫﺎی ﻳﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه .ﮐﻮﻫﻦ و ﺑﺎﻳﺮ اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاری را ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻮﻳﺴﯽ rRNA ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﮐﻼی اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺤﺖ دﺳﺖورزی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ
دﺳﺖورزی در ژنﻫﺎ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
Herbert Boyerــ٢
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ﻓﺮاورده
در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ژن ﻳﺎ
ٔ
آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﻮه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ژن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺒﻮه ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ،ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه
ژنﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪار ﺟﺪا و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺳﺎدهای ﻣﺜﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ــ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺳﺮﻳﻌﯽ دارد ــ وارد
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ،
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ٔ
ﻣﻘﺪار آن زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻘﻴﻪ  DNAﺟﺎﻧﺪار ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ اﺑﺰاری ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ  DNAرا ِﺑﺒُﺮد.
ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را از ٔ
ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن  DNAاز آﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪﻧﺎم آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ
ﺷﺪ .آﻧﺎن ﺳﭙﺲ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪای ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ درون ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻣﻬﻨﺪس
ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺎز دارد؟ )ﺷﮑﻞ ۲ــ(۲
۱ــ DNAﺑﺮش داده ﻣﯽﺷﻮد.
 DNAﭘﻼزﻣﻴﺪ

ﺑﺎﮐﺘﺮی

ﮐﺮوﻣﻮزوم اﻧﺴﺎﻧﯽ
دارای ژن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ

 TTAAﺑﺮش ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی
TTAA
AATT
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه
AATT
۲ــ ﺗﻮﻟﻴﺪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
ژن اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ

۳ــ ﮐﻠﻮن ژن
وارد ﮐﺮدنDNA
ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی
۴ــ ﻏﺮﺑﺎلﮐﺮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی دارای ژن
اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۲ــ۲ــ در ﺑﺴﻴﺎری از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻳﮑﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﮥ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
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ِوﮐﺘﻮرﻫﺎ :ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺟﺪا ﮐﺮدﻳﻢ ،ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪای ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ درون ﺳﻠﻮل
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ را ﺣﺎﻣﻞ ﻳﺎ وﮐﺘﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .از ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ وﮐﺘﻮرﻫﺎ ،ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ و وﻳﺮوسﻫﺎ
را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ،ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  DNAﺣﻠﻘﻮی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ را ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺣﺎوی ژنﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺻﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮی
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺜﻼ ً ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ در ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ﻗﺮار دارد.
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻨﯽ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﻼزﻣﻴﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی درﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن
ژﻧﺘﻴﮏ ،ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ را درون ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی آن داﺋﻤﺎً اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﮐﻪ از اﻳﻦ ﭘﺲ آن را ژن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ،درون ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،درواﻗﻊ
 DNAﺟﺪﻳﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻴﺐ دو  DNAﻣﺘﻔﺎوت ،ﻳﮑﯽ ژن ﺧﺎرﺟﯽ و دﻳﮕﺮی ﭘﻼزﻣﻴﺪ ،ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ  DNAرا  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻦ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﻳﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﻓ ّﻨﺎوری  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
از دﻳﮕﺮ وﮐﺘﻮرﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژﻫﺎ ،وﻳﺮوسﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ DNA ،آن در ﺳﻠﻮل ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ژن ﺧﺎرﺟﯽ در  DNAﺑﺎﮐﺘﺮﻳﻮﻓﺎژ ،اﻣﮑﺎن ﺗﮑﺜﻴﺮ ژن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ :ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ،ﺑﻪ دو ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ
ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن ﭘﻼزﻣﻴﺪ و ﻗﺮار دادن ژن ﺧﺎرﺟﯽ در آن و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﺳﺮ ژن
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻳﺪن  DNAﻳﻌﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ و ﻣﻨﻈﻮر
از اﺗﺼﺎل دو  DNAﻳﻌﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ ﻣﻴﺎن دو  DNAاﺳﺖ.
ﺑﺮﻳﺪن  ،DNAﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢﻫﺎﻳﯽ
ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﺧﺎﺻﯽ از  DNAرا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻞ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه در ﺷﮑﻞ ۳ــ ۲ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﺰﻳﻢ
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪهی  EcoRIﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی  GAATTCرا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺗﻮاﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ آن
CTTAAG
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رﺷﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ
را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺآﻧﺰﻳﻢ ﻧﺎم دارد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻟﯽ دو ٔ
ﻋﮑﺲ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ،ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از  DNAﮐﻮﺗﺎه ﺗﮏرﺷﺘﻪای در ﻫﺮ دو اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ دو اﻧﺘﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ۳ــ۲
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ دارای ﻳﮏ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن ﭘﻼزﻣﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن آﻧﺰﻳﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دو ﺳﺮ ژن ﺧﺎرﺟﯽ
ﭼﺴﺒﻨﺪه دﻳﮕﺮی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻳﮑﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی
ﺑﺎ آن ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦﺻﻮرت ،اﻧﺘﻬﺎی
ٔ
ٔ
اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻴﺪروژﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ .ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﻓﺴﻔﻮدیاﺳﺘﺮ ﻣﻴﺎن دو  ،DNAﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ از آﻧﺰﻳﻤﯽ ﺑﻪﻧﺎم آﻧﺰﻳﻢ ﻟﻴﮕﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
۳ــ.(۲
ﺑﺮش ﺑﺎ EcoRI
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ﺑﺮش ﺑﺎ EcoRI

ﺷﮑﻞ ۳ــ۲ــ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه  DNAرا ﺑﺮش ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪۀ  EcoRIﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی  GAATTCرا ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ
و آن را ﺑﺮش ﻣﯽدﻫﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮش ﺑﻴﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی  Gو  Aاﺳﺖ.

ﮐﻠﻮن ﺷﺪن ژن :ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،آن را در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻗﺮار
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﺬب  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ آن را ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ٔ
اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ DNA .ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﺑﺎ
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزیﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ DNA
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ٔ
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ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از آن و درﻧﺘﻴﺠﻪ ژن ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ از ﻳﮏ ژن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی
ﻳﮑﺴﺎن ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آن ژن ،ﮐﻠﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب
ﮐﺮدهاﻧﺪ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ ،ﺣﺎوی
ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻳﮏ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺧﺎص ــ ﻣﺜﻼ ً ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ــ
ﻣﻘﺎوم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،ﻏﺮﺑﺎلﮔﺮی را
اﻧﺠﺎم داد .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را ﺟﺬب
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ
و ﻓﻘﻂ آﻧﻬﺎﻳﯽ زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ را
ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۴ــ.(۲

ﺷﮑﻞ ۴ــ۲ــ ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن .ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ وﮐﺘﻮر را
ﺟﺬب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﻣﻘﺎوماﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﯽ
ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﮑﻠﻴﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد ،زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

اﺳﺘﺨﺮاج ژن :اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ژن ﻣﯽرﺳﺪ .ژن ﺑﺎﻳﺪ از  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺟﺪا ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن ژن ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ .ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻤﺎن آﻧﺰﻳﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻳﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ،ﭘﻼزﻣﻴﺪ و ژن ﺧﺎرﺟﯽ را از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ،ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ دارﻳﻢ از دو ﻧﻮع  :DNAﻳﮑﯽ ﭘﻼزﻣﻴﺪ و دﻳﮕﺮی ژن ﺧﺎرﺟﯽ .ﺗﻔﮑﻴﮏ
ﺣﺎل در ٔ
اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز در ژل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ژل ،ورﻗﻪای ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﯽ ﺷﮑﻞ ژﻻﺗﻴﻨﯽ اﺳﺖ .در
ژل ،ﻣﻨﺎﻓﺬ رﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎری وﺟﻮد دارد .در ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ژل ،ﭼﺎﻫﮏﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی
 DNAدر آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻳﮏ ﻣﻴﺪان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ از درون ژل ﻣﯽﮔﺬرد .از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی DNA
ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﻣﻴﺪان اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺪان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد در ژل ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐDNA ،ﻫﺎ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻳﮏ ردﻳﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در
ِ
اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺨﻠﻮط دو ﻧﻮع DNA
ژل ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻮارﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
ﭘﻼزﻣﻴﺪی و ﺧﺎرﺟﯽ ،دو ﻧﻮار در ژل ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ .ﻧﻮاری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺣﺎوی
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ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻳﻌﻨﯽ  DNAﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ و ﻧﻮار دﻳﮕﺮ ﺣﺎوی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻳﻌﻨﯽ
ﭘﻼزﻣﻴﺪ اﺳﺖ .روش اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏاﺳﻴﺪﻫﺎ ،ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .در
اﻳﻦ روش ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ،از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﻨﺸﺄ واژهﻫﺎ
ﮐﻠﻤﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ  phoresisﺑﻪ
ﮐﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ  electrocusﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ و ٔ
واژه اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز از ٔ
ٔ
ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺮدن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﻪﻳﺎد آورﻳﻢ ﮐﻪ
دراﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﻗﻄﻌﺎت  DNAﻳﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﻫﻢ ﺟﺪا و ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮای ﺷﺮح ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﻳﮏ ژن اﻧﺴﺎن،
۱ــ ﭼﻬﺎر
ٔ
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﻳﺪ.
ﭼﺴﺒﻨﺪه«  DNAرا در ﺳﺎﺧﺘﻦ  DNAﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ ﻧﻘﺶ »اﻧﺘﻬﺎی
ٔ
۳ــ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻏﺮﺑﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ  DNAاﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز اﻧﺠﺎم داده
ﻣﻬﺎرت اراﺋﮥ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی :ﻳﮏ داﻧﺶآﻣﻮز روی ﻳﮏ ٔ
ﻗﻄﻌﻪ  DNAﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪاش ،ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮار ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﯽ
اﺳﺖ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ٔ
ژل اﺳﺖ .آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی او ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
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 ۲ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ﭘﺰﺷﮑﯽ
داروﻫﺎ و واﮐﺴﻦﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﻣﺮوزه در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪروﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﺬا و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ راهﺣﻞﻫﺎﻳﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ راهﺣﻞﻫﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎناﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ
در آﻳﻨﺪه در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮﻓﺖ .آﻳﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ.
داروﻫﺎ :ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﯽ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺑﺪن در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد ٔ
۵ــ .(۲ﻣﻮاد ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن از ٔ
ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ در درﻣﺎن دﻳﺎﺑﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره  VIIIﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روﻧﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن دﺧﺎﻟﺖ دارد و ﻓﻘﺪان آن
ﻓﺎﮐﺘﻮر اﻧﻌﻘﺎدی
ٔ
ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﻴﻠﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ
روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﻋﻨﻮان دارو ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻤﺎران
ﻫﻤﻮﻓﻴﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮری را ﮐﻪ ازﺧﻮنﻫﺎی اﻫﺪاﻳﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﺪ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺧﻮنﻫﺎی اﻫﺪاﻳﯽ ﺑﻪ وﻳﺮوس  HIVﻳﺎ وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bآﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

داروﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﻣﺤﺼﻮل
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ﮐﺎرﺑﺮد در درﻣﺎن

ارﻳﺘﺮو ﭘﻮﻳﺘﻴﻦ

آﻧِ ﻤﯽ )ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ(

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﺷﺪ

زﺧﻢﻫﺎ و ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎ

ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی رﺷﺪی

اﻳﻨﺘﺮﻟﻮﮐﻴﻦﻫﺎ

ﺳﺮﻃﺎن

اﻳﻨﺘﺮﻓﺮونﻫﺎ

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ و ﺳﺮﻃﺎن

واﮐﺴﻦﻫﺎ :ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی وﻳﺮوﺳﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻠﻪ و ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺑﺎ داروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺎن
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻳﻦ وﻳﺮوسﻫﺎ ازﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدن واﮐﺴﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎریزا ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
در ﮔﺬﺷﺘﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪ ٔ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد واﮐﺴﻦ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎری ﻧﮑﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ واﮐﺴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﭘﺎدﺗﻦ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ًا ﻳﮏ ﻣﻴﮑﺮوب از ﻫﻤﺎن ﻧﻮع وارد ﺑﺪن ﺷﻮد ،ﭘﺎدﺗﻦﻫﺎ
در ﺑﺪن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻣﻴﮑﺮوب ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻞ اﻳﻦ روشﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺧﻄﺎ در
ﮐﺸﺘﻦ و ﺿﻌﻴﻒ ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎریزا ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪاﻓﺮادی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن
اﻗﺪام ﮐﺮدهاﻧﺪ .واﮐﺴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ
روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﯽژن ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎریزا را ﺑﻪ  DNAﻳﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎریزا
وارد ﮐﺮد )ﺷﮑﻞ ۵ــ .(۲ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻳﺎ وﻳﺮوس ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎریزا در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻳﮏ واﮐﺴﻦ ﻣﻔﻴﺪ
و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ژنﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎریزا را ﺑﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وارد ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﻳﻦ ﮐﺎر ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ داروﻫﺎﻳﯽ ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻪ ارزان و ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﻴﻦ
ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ
واﮐﺴﻦﻫﺎﻳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻮز و ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ
ٔ
و ﺳﺒﺰیﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی زﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺪﻳﺪی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ
ﻓﻀﺎ و داﻧﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪای از داﻧﺶ ﺑﻪﻧﺎم زﻳﺴﺖ ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﯽوزﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﻣﻮرد
اﺳﺖ.
ٔ
ٔ
اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن
اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﮐﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

35

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻫِﺮ ِﭘﺲ

۱

ژن

وﻳﺮوس آﺑﻠﮥ ﮔﺎوی

۲ــ وارد ﮐﺮدن ژن ﺑﻪ وﻳﺮوس
ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎری زای آﺑﻠﮥ ﮔﺎوی .از
اﻳﻦ ﭘﺲ وﻳﺮوس دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺮﭘﺲ را ﻣﯽدﻫﺪ.
از اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺮای ﺗﻬﻴﮥ واﮐﺴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

۱ــ ﺟﺪا ﮐﺮدن ژﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺮﭘﺲ
وﻳﺮوس ﻫﺮ ِﭘﺲ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
را رﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۵ــ۲ــ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ واﮐﺴﻦ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ

واﮐﺴﻦ ﺿﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  Bاﻣﺮوزه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻳﺮوس ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ
 Bﺑﺎﻋﺚ اﻟﺘﻬﺎب ﮐﺒﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻼش دﻳﮕﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺗﻮﻟﻴﺪ
واﮐﺴﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ از
ﮔﺮوه آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺆﺛﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻓﺼﻞ .(۱۰
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز )(PCR
رﺷﺘﻪ ﻣﻮ ﻣﻘﺪار
ﭘﻠﻴﺲ در ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .آﻳﺎ ﻳﮏ ٔ
ﺗﻬﻴ ٔﻪ اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری ژﻧﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﮐﺎﻓﯽ  DNAﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ درﺑﺮ دارد؟ ﺑﺮای ّ
ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﯽ  DNAﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ  DNAدر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب
اﻣﺮوزه ﻣﺤﻘﻘﺎن روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﮏ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ DNA
ﺷﺪه از  DNAرا ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ،در واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻳﮏ ٔ
در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺴﺎزد!
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی :در واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از DNA
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دو رﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺮارت ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن دو رﺷﺘﻪ از
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ از  DNAﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺳﭙﺲ ﺳﺮد و ﻳﮏ ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از  DNAﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی از آﻧﻬﺎ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ  DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز و ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی آزاد را ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪDNA .
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ
رﺷﺘﻪ  DNAﻣﯽﺷﻮدٔ .
ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ و ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAاوﻟﻴﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎدﻫﯽ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ  DNAدو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﮏﺑﺎر ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.
در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻧﺴﺨﻪ از ٔ

ﺗﮑﺮار ﻓﺮآﻳﻨﺪ

اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن
 DNAﭘﻠﯽﻣﺮاز
و ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
آزاد

ﻫﺮ دو رﺷﺘﮥ  DNAﻣﺸﺎﺑﻪ
 DNAاﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮاﻳﻤﺮ
ﺳﺮد ﮐﺮدن و
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
ﭘﺮاﻳﻤﺮ

ﭘﺮاﻳﻤﺮ

دو رﺷﺘﮥ  DNAاز
ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد.

ﮔﺮﻣﺎ

 DNAاﺻﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن
ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎ ﻳﯽ ﺗﻬﻴﻪ
ﮐﻨﻴﻢ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز :ﻣﯽﺗﻮان  DNAﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻨﺠﺎه ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن
وﺳﻴﻠﻪ واﮐﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهای ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺗﮑﺜﻴﺮ
ﻟﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ٔ
را ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻳﮏ ٔ
اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﯽ
ﮐﺮد .اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺟﻨﺎﻳﯽ ّ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﻄﻌﺎت  DNAاﺟﺪادی در ﻓﺴﻴﻞﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮاد
دارد PCR .در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ و ﺑﺮای
ٔ
ﺣﻔﻆﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.

ژن درﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺴﺨﻪ ﻓﻌﺎل ﻳﮏ ژن ﺧﺎص
ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ زﻣﺎﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد
ٔ
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻟﻢ از ﻳﮏ ژن ،درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻓﺮدی
را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ژندرﻣﺎﻧﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻗﺮاردادن ﻳﮏ
ٔ
ﮐﻪ دارای ﻧﺴﺨﻪای ﻧﺎﻗﺺ از ﻫﻤﺎن ژن اﺳﺖ .در اﺟﺮای اﻳﻦ روش ﺳﻠﻮلﻫﺎ را از ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺧﺎرج
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و ژن ﺳﺎﻟﻢ را وارد آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﭘﺲ از
آن ﻣﺎدهای ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎی دارای ژن ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اوﻟﻴﻦ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ژندرﻣﺎﻧﯽ در دﺧﺘﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ
ﺑﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری را ﻳﮏ ژن ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ژن ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻬﻢ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ را ﺑﺴﺎزد .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان اﻳﻦ ﮐﻮدک را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ
و ﻳﮏ ژن ﺳﺎﻟﻢ را در آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان دﺧﺘﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰاﺳﺘﺨﻮان دارای ﻗﺪرت ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ
ﺑﻪﺟﺰ دوﻗﻠﻮﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎن ،ﻫﻴﭻ دوﻧﻔﺮی در ﺟﻬﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ژﻧﺘﻴﮏ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻠّﺖ وﺟﻮد ﺟﻬﺶﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﻧﻮﺗﺮﮐﻴﺒﯽ در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از  DNAﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ٔ DNA
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از  DNAدر ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺜﻞ اﺛﺮاﻧﮕﺸﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﺳﺖ و از آن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از  DNAﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻫﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
۱
در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻮﻳﺖ از روش  RFLPاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ روش آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه
را روی  DNAاﺛﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه  DNAرا ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﻮل
ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ،از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز در ژل ﺟﺪا ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد اﻟﮕﻮﻳﯽ از ﻧﻮارﻫﺎی DNA
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﮔﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ٔ
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻳﻦ روش را ﮔﺎه »اﻧﮕﺸﺖﻧﮕﺎری
از  « DNAﻧﻴﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻟﮕﻮی ﻧﻮارﻫﺎی دو ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻮن اﺛﺮ
ٔ
اﻧﮕﺸﺖ  DNAاز ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی  DNAﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ،ﻣﺎﻳﻊ ﺣﺎوی اﺳﭙﺮم ،اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ روش در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻋﻠّﺖ ﺟﺮاﺣﺖ ﻳﺎ ﻣﺮگ
 Restriction Fragment Length Polymorphismــ ١
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را ،ﺑﻪﺧﺼﻮص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﻮاﻫﺪ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﺗﺮدﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ  DNAدر
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ژن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﯽ؛ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎﻧﺘﻴﻨﮕﺘﻮن و ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

ﺗﻮاﻟﯽ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﻤﮥ ژنﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ دارد .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪی ﮐﻪ
ﮐﺎراﻳﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﻫﺪف
ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن )(۱HGP
ٔ
واژه ژﻧﻮم ﺑﻪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ژن روی ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺳﺖٔ .
ِ
ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای  DNAﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ژﻧﻮم ﻣﺤﺘﻮای  DNAﻫﺴﺘﻪای و DNAﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ
)ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ( را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد .ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪای اﻧﺴﺎن از  ۲۲ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ )اﺗﻮزوم(
و دو ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺟﻨﺴﯽ  Xو  Yﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﻴﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از
ٔ
درﻣﺎن ﺣﺪود  ۴۰۰۰ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ژﻧﺘﻴﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺎﮐﻨﻮن ژنﻫﺎی دﺧﻴﻞ درﺑﺴﻴﺎری
از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮏ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻴﮏﻓﻴﺒﺮوزﻳﺰ ،دﻳﺴﺘﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ دوﺷﻦ و ﺳﺮﻃﺎن را ﮐﺸﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ۶ــ ۲ﺗﻌﺪادی از ژنﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد روی ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xاﻧﺴﺎن را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xاﻧﺴﺎن

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻀﻼﻧﯽ دوﺷﻦ
رﻧﮕﺪاﻧﻪایﺷﺪن ﺷﺒﮑﻴﮥ ﭼﺸﻢ
ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻴﻦ ۱

ﺷﮑﻞ ۶ــ۲ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺮوﻣﻮزوم .ﭘﺮوژۀ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎری از ژنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ

ﮐﺎم ﺷﮑﺎفدار ،واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ X
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪۀ آﻧﮋﻳﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻦ ۲
ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن زاﻟﯽ ــ ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﯽ

وﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از  ۴۵۰ژن و  ۲۰۰ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری
ژﻧﺘﻴﮑﯽ روی ﮐﺮوﻣﻮزوم  Xوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد
ﮐﻤﯽ از آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﻳﺒﻮزوﻣﯽ L۱۰
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﭼﻪ راﺑﻄﻪای وﺟﻮد دارد؟
ﺗﻬﻴﻪ واﮐﺴﻦﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۲ــ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ٔ
ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﮏ ژن وارد ﺳﻠﻮل ﻓﺮدی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دارای
۳ــ ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن
ٔ
ٔ
ﻧﺎﻗﺺ آن ژن اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟
ﭘﺮوژه ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؟
۴ــ ﭼﺮا
ٔ

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻣﻬﺎرت ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﺤﺖ اﻃﻼﻋﺎت :داﻧﺶآﻣﻮزی اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﮐﺎﻣﻼ ً
»اﻳﻤﻦ و ﺑﯽﻧﻘﺺ« اﺳﺖ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﭘﯽآﻣﺪﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪوﺟﻮد آﻳﺪ؟
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 ۳ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ در ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ژنﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﺻﻼح ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.
اوﻟﻴﻦ اﺻﻼحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺬر ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺬرﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ،
آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ در ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﮔﻴﺎﻫﺎن را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ،
اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺬر ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺎ دﺳﺖورزی ژن ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ.
ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﮑﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻗﻠﻴﻢﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﺳﺎزﮔﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻴﺪن ﻣﻴﻮهﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ روی ﮔﻴﺎه ﺑﺮﻧﺞ ،ﺳﻮﻳﻪﻫﺎی دارای ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻی ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ )ﮐﻪ در ﺑﺪن
ﻗﺎره آﺳﻴﺎ اﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد( و آﻫﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ دﺳﺖآوردﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ٔ
ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم آن از ﮐﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  Aو آﻫﻦ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ زود ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد
اﻳﻦ ﻋﻠﻒﮐﺶﻫﺎ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮای
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﺨﻢ زدن زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﺎکﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﻳﮏ ژن درون ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺸﺮات ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮات ﻣﻘﺎوماﻧﺪ ،ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮهﮐﺶ ﮐﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻟﻮده ٔ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﯽ ،ﺳﻮﻳﺎ و ﮔﻨﺪم
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ٔ ۵۰
از اﻳﻦﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎی
رﺳﻴﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﺮم ﻧﻴﺴﺖ.
ٔ

ﮐﺸﻒ ﻳﮏ وﮐﺘﻮر ﮔﻴﺎﻫﯽ :ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ،ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ژﻧﺘﻴﮏ وﮐﺘﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ژنﻫﺎ را
ﺑﻪ ﮔﻴﺎه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ ،در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ آﻧﺎن درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻼزﻣﻴﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻳﺎﻳﯽ
اﺳﺖ .ﮔﺎل ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﮔﻴﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﺑﺰرگ روی ﮔﻴﺎه ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﭘﻼزﻣﻴﺪ،
ﭘﻼزﻣﻴﺪ Ti
)اﻟﻘﺎﮐﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻣﻮر( ۱ﻧﺎم دارد .ﭘﻼزﻣﻴﺪ  Tiﺑﺴﻴﺎری از ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ،
ٔ
ﺗﻮﺗﻮن و ﺳﻮﻳﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﭘﻼزﻣﻴﺪ وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎه را آﻟﻮده
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮر را از ﭘﻼزﻣﻴﺪ  Tiﺧﺎرج و ﻳﮏ  DNAﺧﺎص را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ژن اﻳﺠﺎد ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮان ژن را ﺑﺎ ﻳﮏ »ﺗﻔﻨﮓ ژﻧﯽ« ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﮔﻨﺪم ﺷﻠﻴﮏ ﮐﺮد.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در داﻣﺪاری ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
داﻣﺪاران ّﻣﺪتﻫﺎ ﮐﻮﺷﻴﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دامﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ را در ﻃﯽ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ،اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﺎوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞﻫﺎی
ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﻢ ﺑﺎزده ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﺟﻮاﻣﻊ
 Tumor inducingــ ١
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ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺴﻴﺎری از داﻣﺪاران روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮای اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دامﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از داﻣﺪاران ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﺎوﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی رﺷﺪ ﻣﯽاﻓﺰاﻳﻨﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی رﺷﺪ از ﻣﻐﺰ ﮔﺎوﻫﺎی ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺮوزه ژن ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﮔﺎوی را
وارد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮی ،اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن را ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪای ﮐﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ :ﮐﺎرﺑﺮد دﻳﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در داﻣﺪاری اﻓﺰودن
ژنﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دامﻫﺎ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﮐﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی اﻧﺴﺎن در ﺷﻴﺮ دامﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ژن در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ
اﻳﻦ روش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ٔ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی اﻧﺴﺎن را از ﺷﻴﺮ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻫﺪاف داروﻳﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران را ﺟﺎﻧﻮران ﺗﺮاژﻧﯽ ۱ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﭼﻮن در ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻧﻬﺎ  DNAﺑﻴﮕﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد.
۲
اراﺋﻪ
ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺﻳﺎﻓﺘﻪ :در ﺳﺎل  ،۱۹۹۷ﻣﺤﻘﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﺎن وﻳﻠﻤﻮت ﺑﺎ ٔ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪن او ،ﺗﻮﺟﻪ
اﺧﺒﺎری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ ﻳﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰ ٔ
ﺟﻬﺎن را ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﭘﺴﺘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪ .در ﺳﺎﺑﻖ ،ﮐﻠﻮنﮐﺮدن ﻓﻘﻂ
ﻳﮏ ﺑﺮه ﺑﺎ ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﻴﻨﯽ ﻳﺎ ﻧﻮزادی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ٔ
رد ﮐﺮد.
زﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آزﻣﺎﻳﺶ وﻳﻠﻤﻮت اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ّ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ٔ
ﻫﺴﺘﻪ ﻳﮏ
وﻳﻠﻤﻮت ﺳﻠﻮل ﭘﺴﺘﺎن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را در اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﮏ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻤﮏ ﻓﺎﻗﺪ
ٔ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﻴﻦ را ﺑﻪوﺟﻮد آورد.
وﻳﻠﻤﻮت ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ را درون رﺣﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎدهای )ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ( ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ
ﮐﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ۱۹۹۶ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ داﻟﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻮد .داﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﭘﺴﺘﺎن از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد) ۳ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۲
ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﮔﺎوﻫﺎ و ﻣﻮشﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ .اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﺑﺪﻳﻦ روش در ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺎﻧﻮران راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺮوزه ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﺑﻪ ٔ
 Ian Wilmutــ۲

 transgenicــ ١

 ٣ــ داﻧﺸﻤﻨﺪان در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل  ۱۳۸۱ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺑﺘﻼی داﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪٔ رﻳﻮی ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﺎﻳﺎن دادﻧﺪ.
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ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻏﺪهﻫﺎی ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺤﻴﻂ
ﮐﺸﺖ وﻳﮋهای ﮐﻪ ﭼﺮﺧﮥ ﺳﻠﻮﻟﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺮار
داده ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺴﺘﮥ دارای  DNAﻣﻮردﻧﻈﺮ

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ.

ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﻏﺪۀ ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻳﮏ
ﺳﻠﻮل »ﺧﺎﻟﯽ« ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺷﻮک اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮل را
ﺑﺎز ﮐﺮد و دو ﺳﻠﻮل ادﻏﺎم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺗﺨﻤﮏ اﺳﺘﺨﺮاج و
ﻫﺴﺘﮥ آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ.

ﺟﻨﻴﻦ

ﭘﺲ از ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺮه ای
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﯽ ﮐﺎﻣ ً
ﻼ
ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻏﺪۀ
ﭘﺴﺘﺎﻧﯽ آن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺟﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ
ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درون رﺣﻢ
ﻣﺎدر ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ وارد ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۷ــ۲ــ ﮐـﻠﻮن ﮐﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﺳﻠﻮل ﭘﺴﺘﺎن .در ﺳﺎل  ۱۹۹۷ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﮐﻠﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ :ﺑﺮ ّٔه ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﮐﻠﻮن داﻟﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﺼﻮر ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزه ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ .دﻟﻴﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ
ّ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺳﺆاﻻت زﻳﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داد .ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺧﻼﻗﯽ
ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ
ﺷﮑﻞ زﻳﺮ دو ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ DNA .ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻳﮏ ﭘﻼزﻣﻴﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ DNA .ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﻗﻄﻌﻪای از  DNAاﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از
ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از  DNAاﻧﺴﺎن ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ:
ﻳﮏ ٔ
ACCGGT

TGGCCA

A

TGGCCA

ACCGGT

۱ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAاﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ  Aﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭼﻪ ﭼﻴﺰی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟
۲ــ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻟﮑﻮل DNAای را ﮐﻪ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪوﺟﻮد
ﻣﯽآﻳﺪ رﺳﻢ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ  DNAﺑﻪﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﺣﺎﺻﻞ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺳﻪ روﺷﯽ را ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﻳﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ اﺻﻼح ﺷﺪهاﻧﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻼزﻣﻴﺪ  Tiﺑﺮای واردﮐﺮدن ژن ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود؟
۳ــ روش ﮐﻠﻮن ﮐﺮدن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح
دﻫﻴﺪ.

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
دﻻﻳﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺎوﻫﺎی ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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