مهندسی ژنتیک :فرایند دست ورزی در ژن ها
اولین جانداری که با روش مهندسی ژنتیک تغییر پیدا کرد و دست ورزی شد :باکتری اشریشیای کالی
آزمایشی استانلی کوهن و هربریت بایر در زمینه مهندسی ژنتیک:
-1استخراج ژن رمز کننده  RNAریبوزومی ) (rRNAاز  DNAنوعی قورباغه آفریقایی
 -2وارد کردن این ژن به باکتری اشریشیای کالی
 -3ساخته شدن  rRNAقورباغه به هنگام رونویسی باکتری

فناوری  DNAنوترکیب :چون ساختن  DNAنوترکیب ،یکی از اصلی ترین مراحل مهندسی ژنتیک است ،از این رو به
مهندسی ژنتیک فناوری  DNAنوترکیب نیز می گویند.
مراحل ساخت  DNAنوترکیب:
 -1برش ژن خارجی از ژنوم و برش  DNAپالزمیدی با آنزیم محدود کننده
 -2اتصال ژن خارجی به پالزمید :ژن خارجی توسط آنزیم  DNAلیگاز به  DNAپالزمید اتصال می یابد.این آنزیم

با ایجاد  4پیوند فسفودی استر این دو را به هم متصل می کند و  DNAنوترکیب می سازد.

نکته :آنزیم محدود کننده ای که برای بریدن پالزمید استفاده می شود ،باید همان آنزیمی باشد که دو سر ژن خارجی با آن بریده
شده است ،تا انتهای چسبنده یکی
به انتهای چسبنده دیگری متصل
شود .این اتصال توسط پیوند های
هیدروژنی صورت می گیرد
نه پیوند فسفو دی استر

 کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی
 -1تولید دارو
 -2تولید واکسن
 -3ژن درمانی

 تولید دارو
بسیاری از بیماری های ژنی به علت عدم توانایی بدن در ساختن یک نوع پروتئین خاص است .با روش مهندسی ژنتیک ،پروتئین
های مورد نیاز این بیماران در باکتری ها تولید می شود مانند مواد ضد انعقاد خون ،انسولین برای درمان دیابت و فاکتور
انعقادی شماره  VIIIدر درمان هموفیلی
• فاکتور انعقادی شماره  :VIIIپروتئینی که در روند انعقاد خون دخالت دارد و فقدان سبب ناتوانی در انعقاد خون می شود و بیماری
هموفیلی را بوجود می آورد.
• مزیت استفاده از فاکتور انعقادی شماره  VIIIتولید شده به روش مهندسی ژنتیک:

اگر این فاکتور از خون های اهدایی استخراج شود ،خطر آلوده بودن به ویروس  HIVیا هپاتیت  Bوجود دارد .در صورتی که در
روش مهندسی ژنتیک این خطر وجود ندارد.

 تولید واکسن
واکسن :محلولی حاوی یک یا چند آنتی ژن آسیب رسان ،که به صورت ضعیف یا کشته شده در آمده است.
روش تهیه واکسن در گذشته :از میکروب های کشته شده یا ضعیف شده بیماریزا یا سم خنثی شده باکتری ها تهیه می شدند.

