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   کنونی و دورنمای آينده ضعيتو: بيوتکنولوژی صنعتی
  

  وحيدرضا قديريان ، امير مقصودی، *عباس شجاع الساداتیسيد 
   ، تهرانگروه بيوتکنولوژی، بخش مهندسی شيمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربيت مدرس

*E-mail: shoja_sa@modares.ac.ir  
  

  : چكيده
. آالسيك و جديد به پيشرفت هاي چند دهه گذشته پرداخته مي شود ،باستانائه تاريخچه بيوتكنولوژي در سه دوره  ضمن ار مروری،در اين مقاله

اري رقام ميزان سرمايه گذاري و سود تجبرابر آمار و ا. به دنبال آن ارزش تجاري و اقتصادي بيوتكنولوژي به روايت آمار آورده شده است
ميليارد دالر  300 ميزان سرمايه گذاري در اين زمينه 2004 بطوريكه در سال ،اب زياد در حال افزايش استبيوتكنولوژي بصورت صعودي و با شت

  . ميليارد دالر بوده است 30 و ميزان سود بيش از
د سوخت بيوتكنولوژي صنعتي در عرصه هاي مختلف حيات بشري يعني توليد غذا و افزودني هاي غذا، توليد دارو هاي زيستي نوترآيب، تولي

هاي زيستي، ازدياد برداشت از چاههاي نفت به روش ميكروبي، گوگردزدايي، استخراج فلزات ارزشمند از معادن و ساير جنبه ها به طور جدي و 
   .تعيين آننده موثر واقع شده است

ثير عميقي در دگرگون سازي أ ت lab-on-a-chip، بيوانفورماتيك و )متابوليک (سوخت و ساز مباحث اخير بيوتكنولوژي صنعتي نظير مهندسي
   .آاربردهاي بيوتكنولوژي در آينده خواهند داشت
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  : مقدمه -1

 برگيرنده هرگونه فن و روشی است که از موجودات زنده و يا بخش هايی از در) با مفهوم قديم و جديد(بيوتكنولوژي 
آنها استفاده می کند تا فرآورده هايی را توليد، اصالح و يا تغيير دهد و به بهينه سازی گياهان و جانوران بپردازد و يا 

کارل   توسط1919وتكنولوژي در سال واژه بياولين بار . ميکروارگانيسمهايی را به منظور خدمت به اهداف بشر توليد کند
 در  به طوري آه،دچار تغييرات و تحوالت شگرفي شده استاين فناوري شد و از آن تاريخ تا آنون به آار گرفته  1ارکی
 عصر جويندگان طال و ،دوران معاصر. يكي از فناوري هاي برتر مي باشد علوم زيستي و بيوتكنولوژي  حاضر،عصر

بيوتکنولوژی از نظر ماهيت بين رشته ای می باشد و . كارچيان ژن و بيوتكنولوژي نوين استنفت نيست بلكه عصر ش
زيست شناسی، ميکروبيولوژی، ژنتيک، بيوشيمی، علوم رياضی و : برای به ثمر رسيدن آن از علوم مختلفی نظير

   .بهره گيری می شود... کامپيوتر، مهندسی و 
براي دستيابي به توسعه پايدار . ندي در جهت توسعه پايدار محسوب مي شوددر قرن حاضر بيوتكنولوژي ابزار قدرتم

تجربيات گذشته ثابت آرده است آه بيوتكنولوژي با . رشد اقتصادي و اشتغال زايي حياتي است، توجه به مثلث محيط زيست
ظ و نگهداري محيط زيست يندي و استفاده از دور ريز صنايع مختلف به عنوان خوراك عالوه بر حفآآاهش هزينه هاي فر

   .در سودآوري و رشد اقتصادي نيز مي تواند نقش بسزايي داشته باشد
بيوتکنولوژی در حال حاضر يکی از ابزارهای اساسی در ايجاد نوآوری در محصوالت و ايجاد ارزش افزوده 

ش بينی می شود در سال به طوری که پي. در صنايع جديدتری هستيمبه آارگيري آن محسوب می شود و هر روزه شاهد 
   .خواهند بود بيوتکنولوژیيندهای آثير فرأبه نحوی تحت ت درصد از بازار مواد شيميايی 20  در حدود2010

 ،ي غذا افزايش تقاضا و نتيجتًا2030 ميليارد نفر در سال 8با رشد بی رويه جمعيت و افزايش آن به بيش از 
 عالوه بر آن بكارگيري زيست فناوري در. مين خود کفايی نقش بسزايي داردأ غذايی و تمين امنيتأجهت ت در بيوتکنولوژی

                                                 
1 Karl Ereky  
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در حال حاضر از طريق بيوتکنولوژی . است وصنايع دفاعی نيز حائز اهميت صنايع دارويی، بهداشتی، محيط زيست
توليد می شود که راهبردي ورده های مهم و آ فر،م های مناسبسصنعتی و با استفاده از راکتورهای زيستی و ميکروارگاني

   . بهداشت و محيط زيست می باشد،جوابگوی نياز بشر در عرصه غذا
 ابزارهای سنتی مورد استفاده جای خود را به ،)در قرن بيستم( 70 دهه  اوايللوژی نوين درتکنوهمزمان با ظهور بيو

 نويندر بيوتکنولوژی کالسيک و در جدول زير مقايسه ای بين فنون بکار گرفته شده . ی نوين سپردندلوژفنون بيوتکنو
   .آورده شده است

  
  ] 2, 1 [تمايز بين فنون مورد استفاده در بيوتکنولوژی کالسيک و نوين: 1جدول 

 
  نوين بيوتکنولوژی   بيوتکنولوژی کالسيک

   ژنتيک کالسيک
   کشتبهينه سازی محيط 
   توسعه مايه تلقيح
   تخمير ناپيوسته

   موتاسيون و انتخاب
   سط حاللاستخراج تو

  

   مهندسی ژنتيک
   بيوراکتورهای کنترل شده توسط کامپيوتر

  آنزيم های تثبيت شده 
  فنون توليد هيبريدوما و پادتن هاي تك دودماني

   موتاژن های جهت يابی شده
   يندهای توسعه يافته پايين دستیآفر

  مهندسی سلول 
   کشت بافت

   )زيستی ساخت  هایروشتقليد ( 1تقليد از سامانه های زيستی
   2سو خت و ساز مهندسی

  بيوانفورماتيک 
Lab-on-a-Chip   

  
دورنمای مهندسی . يند نيز دستخوش تحوالت شگرف شدآ مهندسی زيست فر،به موازات دگرگونی در بيوتکنولوژی

کن در يندها بود ليآ معطوف به ديدگاههای مهندسی و بزرگنمايی فر1980يند و بيوتکنولوژی صنعتی تا قبل از آزيست فر
 بزرگنمايی و مدلسازی ماکروسکوپيک فاصله زيادی ، بيوتکنولوژی صنعتی از طراحی تجهيزات،جهت گيری های اخير

يندهای آ فر، به بعد برای بيوتکنولوژی صنعتی عصر شکوفايی ديدگاههای زيست مولکولی1980بنابراين دهه . گرفته است
ين  پروتئ،ده های جديد از ميکروارگانيسم های تراريختهآورفر توليد ،سوخت و ساز مهندسی ، مهندسی آنزيم،سلولی
نتی آ ، زيست کاتاليزورهای صنعتی، واکسن های ژنی، اينترفرونهای لکوسيتی،پادتن هاي تك دودماني ،های نوترکيبدارو

   .]5, 4, 3 [می باشد... بيوتيک های جديد و

                                                 
1 Biomimetics  
2 Metabolic engineering  



 

 4

  
  :توسعه بيوتکنولوژیتاريخچه  -2

  :ي را مي توان به سه دوره اساسي طبقه بندي آردتاريخي بيوتكنولوژ سير
   عهد باستان -1
   دوران آالسيك -2
  جديد  دوران -3
  

  عهد باستان -2-1
سينه  ي روي ديواره غارها،سيار ناچيزي از نقاشي ها شواهد ب.اين عهد مربوط به تمدنهاي اوليه بشر است •

  . دست است آوهها و اشياء باقيمانده از آن دوران در
 تخميري و ساير نيازهاي اوليه فرآورده هاي و وسعه اين علم در دوران مزبور بيشتر محدود به توليد غذات •

   .بشر مي شده است
 مي تواند از فساد آتش  و يا استفاده از يخ وترش و محلول هاي شور موخت آه قرار دادن غذا درآانسان  •

   .آنها جلوگيري آند
  .شنا شدآيالد با محصوالت تخميري مثل سرآه و مشروبات قبل از مسال  6000انسان در حدود  •
   .اختندس سال قبل از ميالد مصريان از انگور مشروبات الکلی می 5000 •
 و توليد پيش با توليد مشروبات الكليسال  3000 در حدود  و سومريانشواهد تاريخي نشان مي دهد بابليان •

   . تخمير آشنا بودندبا نان
 سال 4000ن به حدود آوب مي شود و تاريخ حس توليدي توسط انسان م تخميريالت اولين محصوءپنير جز •

   .قبل در آسيا بر مي گردد
. يند توليد پنير را تسريع سازدآ به شير مي تواند فرمايه پنيرانسان به طور تجربي دريافته بود آه افزودن  •

  .بدست مي آمدمعده گوساله  مزبور از يهما
  
  

 ] 6[دوران آالسيك  -2-2
 تخمير را براي توليد صنعتي تغيير و اين دوره بشرتجربيات پدران خود در دوران باستان خصوصًا در •

  .اصالح نمود
   .را در زمان آوتاه بدست آورد... در اين دوره بشر قابليت توليد حجم انبوهي از محصوالت غذايي و  •
  . ت گرفتصور )1665( 2رابرت هوكو  )1590( 1يانسنپ توسط وساخت ميکروسک •
   .با ارائه قانون توارث زمينه را برای عصر مدرن آماده ساخت 1858مندل، در سال  •
او کشف کرد که  . مخمرها و ساير ميکروبها را عامل تخمير اعالم کرد1870پاستور در دهه  •

 او از حرارت .م ها در محيط سترون به طور خود بخودی به وجود نمی آيندسميکروارگاني
   .برای از بين بردن ميکروب ها استفاده کرد) نپاستوريزاسيو(

   .د شرايط تخمير استفاده می شدبهبو  آنترل وفرمانتور برایز  ا1900و 1800در سالهاي بين  •
   .اسيد سيتريک توليد شدند محصوالت جديدی مثل گليسرول، استون و •
  .سرآغازی برای علم ژنتيک محسوب می شود 3 والتر ساتنکشف کروموزوم توسط •
ير زيادی حالل های آلی وگليسرول جهت توليد مواد منفجره از طريق تخمير اددر طول جنگ جهانی اول مق •

  . توليد شدند
کمک بزرگی به پيشرفت  1932در سال  4ارنست روسكاتوسط  )400x(ساخت ميکروسکوپ الکترونی  •

   .بيوتکنولوژی نمود
توسط  1920اواخر دهه  پنی سيلين در .اده شداستف... نتی بيوتيک ها جهت مبارزه با باکتری ها وآاز  •

   . وارد بازار شد1940الکساندر فلمينگ کشف شد و در اواخر دهه 

                                                 
1Zacharias Janssen  
2Robert Hooke  
3Walter Sutton   
4Ernest Ruska  



 

 5

 آمينو اسيدها و استروئيدهادر طول جنگ جهانی دوم استفاده از بيوراکتورها جهت توليد آنتی بيوتيک ها،  •
  . گسترش يافت

سترده مورد استفاده قرار مي د امروزه به طور گبسياري از روشهايي آه در اين دوره توسعه داده شدن •
  .دگيرن

 ] 2[  جديددوران -2-3
 بعنوان اولين فرآيند صنعتی مدرن توليد 1947توليد پنی سيلين در فرمانتور کشت غوطه ور در سال  •

  .مي باشد فرآورده های بيوتکنولوژی
  . نيز ياد مي شودژنتيک مهندسي  از اين دوره به عنوان عصر •
ورزي در محتواي ژنتيكي  رات رخ داده در اين دوران ريشه در شناخت توالي ژنتيكي و دستتغيي •

   .موجودات دارد
  .راه را برای ساير دانشمندان هموار کرد 1فرانكلين توسط DNAبرای  مارپيچی کشف ساختار •
 . کردندکشف  1953سال  در  راDNA  ساختاردقيقفرانكلينکرايک با تکيه بر يافته های  واتسون و •
 . را به نام خود ثبت نمايند  DNAآلونينگ توانستند روش 1980در سال 2آاهن  و بوير •
 مورد 1982انسولين انساني به عنوان اولين محصول مهندسي ژنتيك براي معالجه بيماران ديابتي در سال  •

 . أييد قرار گرفتت
  .نمايدتوليد1996در سال  4داليبه نام دانشمند اسكاتلندي توانست اولين پستاندار آلون شده را  3ويلموت •

  
  در دو دهه اخيرنوين تکنولوژی  بيودستاورد ها و محصوالت توليدی با استفاده از: 1شکل 

    به ترتيب تاريخیبيوتکنولوژیمحصوالت عمده توليد شده از طريق : 2جدول 
  

  محصوالت توليد شده در مقياس صنعتی  دوره
   سرکه،الکل  1900قبل از 
   بوتانل، استن، اسيد الکتيک، اسيد سيتريک، گليسرول،مخمر نان  1940-1900
  )SCP(پروتئين تک ياخته  آنتي بيوتيك ،آنزيم،  1980-1960

  1980-کنون
   آنتی بادی منوکلونال

 ،TPA ، انواع اينترفرون ها، هورمون رشد انسانی،انسولين انسانی: پروتئين های درمانی
   ... فاکتور هشت خون و

                                                 
1Rosalind Elsie Franklin  
2Boyer and Cohen 
3Wilmut  
4 Dolly 
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  : آمار و ارقام ارزش تجاري بيوتكنولوژي از زبان -3

امکان اگرچه بازار بيوتکنولوژی هنوز به بلوغ کافی نرسيده است ولی با اين وجود آمار و ارقام حاکی از آن است که 
 تمادی اين صنعت شاهد رشد دو به طوری که برای پنجمين سال م.ت در بازار بسيار گسترده استع برای اين صنتوسعه

   . رشد درآمد در بازار بيوتكنولوژي را به خوبي نشان مي دهد2 شكل .رقمی بوده است
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  ] 19 [)ميليارد دالر(درآمد جهاني صنعت بيوتكنولوژي : 2شکل 
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  ] 19[) ميليارد دالر(ارزش بازار جهاني صنعت بيوتكنولوژي : 3شکل 
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 2010 که اين ميزان در سال ، ميليارد دالر تخمين زده می شود40 در حدود 2005 اين صنعت در سال درآمدميزان 
 4368تعداد شرکت هايی که در اين صنعت حاضر به سرمايه گذاری شده اند از .  ميليارد دالر خواهد رسيد100حداقل به 
صوصی در اين افزايش به  که سهم شرکت های خ، افزايش يافته است2003 شرکت در سال 4471  به تعداد2002در سال 

افزايش تعداد شرکت ها و گسترده تر شدن فعاليت شرکت های موجود باعث . مراتب بيشتر از شرکت های دولتی بوده است
 دولتی به طوری که تعداد افرادی که در اين صنعت و در شرکت های ،فرينی و اشتغال در اين صنعت شده استآرشد کار

   . افزايش يافته است2003در سال 195820 به تعداد 2002 در سال 179050مشغول به کار هستند از 
چند نمونه  3جدول . د می شونديتکنولوژی تولبيوبا استفاده از  امروزه محصوالت شيميايی زيادی از طريق تخمير و

   . نشان می دهد2004محصوالت توليدی از اين طريق را در سال از 
  
  
  
  
  
  

   2004دی از طريق تخمير در سال محصوالت شيميايی تولي: 3جدول 
  

   محصول  ) تن در سال (توليد   )kg/$(قيمت جهانی 
   اتانول  26000000  40/0
   اسيد سيتريک  1000000  50/1
   Cويتامين   80000  8

   )محصول عمده (آنتی بيوتيک  30000  150
  ) محصول ويژه(آنتی بيوتيک   5000  1500
  B12ويتامين   10  25000

  
 درصد درآمد 95به طوري آه .زار بيوتكنولوژي به صنايع دارويي ،پزشكي و آشاورزي اختصاص داردسهم عمده با

   . نمايانگرنحوه پراآندگي درآمد در اين بازار است4نمودار . تعلق داردبازار بيو تكنولوژي به اين سه قسمت

وتکنولوژی کشاورزی

5%

بيوتکنولوژی پزشکی

10%

ساير موارد

5%

بيوتکنولوژی دارويی

80%
  

 ] 19 [ميزان درآمد بخشهاي مختلف صنايع بيوتكنولوژي در دنيا: 4شکل 
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آمريکا

47%

ژاپن

23%

اروپا

14%

آسيا و اقيانوسيه

9%

آمريکای التين

5%

کانادا

2%

  
  ] 19 [سهم مناطق مختلف دنيا از بازار بيوتكنولوژي: 5کل ش

  
 4471به طوری که از مجموع  .اختصاص داردژاپن  وصنعت بيوتکنولوژی در جهان به آمريکا و اروپا سهم عمده 

 شرکت در اروپا مشغول به 1861مريکا و آ شرکت در 1473 در حدود 2003 فعال در اين صنعت در سال  دولتيشرکت
  .تندکار هس
  .  ارائه می دهد2003 و 2002 های در سال را آماری از وضعيت اين صنعت4 جدول 
  
  
  
  

   2002 و 2003های  سال بيوتکنولوژی در فعال در زمينه شرکتهایآمار مربوط بهمقايسه : 4جدول 
  

  آمار جهانی  آمريکا  اروپا

2003  2002  2003  2002  2003  2002  

اطالعات مربوط به شرکت های 
  دولتي

  )ميليون دالر(درآمد   39783  46553  30266  35854  8262  7465

  هزينه تحقيق و   22074  18636  16272  13567  4989  4233
  )ميليون دالر(توسعه 

  تعداد کارمندان  179050  195820  142900  146100  33304  32470
  تعداد شرکتهای فعال       

  دولتيشرکت های   619  611  318  314  102  96
  شرکت های خصوصی  3749  3860  1148  1159  1776  1765
  تعداد کل شرکت ها  4368  4471  1466  1473  1878  1861

  
 درصد پيش 40 تا 20 به طوری که نرخ رشد اين صنعت بين ،وضعيت بيوتکنولوژی در آسيا نيز رو به بهبود است

 سهم 6ردانمو.  هستندجهان کوچکتره در  شرکت های مشاب سايرشرکت های فعال در اين صنعت نسبت به. بينی شده است
   .رهای مختلف را در اين بازار نشان می دهدکشو
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ژاپن؛ 59/73
استراليا؛ 6/89

هند؛ 10/29

تايوان؛ 3/06

کره؛ 5/99چين؛ 13/35

مالزی؛ 0/26

سنگاپور؛ 0/43

   
  

   2003 درصد سهم کشورهای مختلف آسيايی در بازار بيوتکنولوژی آسيا در سال :6شکل 
  
زارشی که برطبق گ. هستندنزيم ها به عنوان يکی از فرآورده های مهم بيوتکنولوژی دارای بازار جهانی گسترده ای آ

 در حدود 2004 بازار جهانی آنزيم ها در سال ،منتشر شده )www.bbcresearch.com(توسط شرکت اطالعات تجاری 
 . تخمين زده می شود1 درصد نرخ متوسط رشد ساالنه5 ا ت4رشد حجمی آنزيم ها بين .  ميليارد دالر تخمين زده می شود2

نزيم ها به سه بخش کلی آبازار . دالر برسد  ميليارد4/2 به حدود 2009ر سال  ها ددر نتيجه انتظار می رود که بازار آنزيم
 سهم اين 7در جدول . نزيم های غذايی و آنزيم های مورد استفاده در غذای حيواناتآ ،2صنعتیآنزيم های : تقسيم می شوند

  . آنزيم ها در بازار در سال های متمادی ارائه شده است
  

  ) ميليون دالر(يمی مختلف در بازار سهم گروههای آنز: 7جدول 
  

    2002  2003  2004  2009  2009 تا 2004 از AAGRدرصد 
  صنعتیآنزيم های  2/978  0/1009  0/1040  0/1222  3/3
  آنزيم های غذايی  0/701  0/720  0/740  0/863  1/3

آنزيمهای غذای   8/210  6/215  0/220  0/267  9/3
  حيوانات

  کل  0/1890  0/1945  0/2000  0/2352  3/3
  
    در عرصه های مختلف صنعتیکاربرد بيوتکنولوژی -4

جدول زير کاربرد .  سبز و سفيد تقسيم بندی شده است،ه بيوتکنولوژی قرمزز کاربردی به سه حو از ديدبيوتکنولوژی
   .دهد ه ها را نشان میزهر يک از اين حو

  

                                                 
1 Average Annual Growth Rate (AAGR)  
2 Technical  
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   تقسيم بندی بيوتکنولوژی: 5جدول 
 

  موج  رنگ  حوزه  کاربرد
  اول  قرمز  پزشکی  مان انسان و دامدر

  دوم  سبز  کشاورزی  افزايش بازده در توليد محصوالت
روشهای صنعتی برای توليد مرقون به صرفه تر از لحاظ 

  سوم  سفيد  صنعتی  اقتصادی و اکولوژيکی

  
  . قرار می گيرد بررسی  مورد صنعتیمختلفعرصه های در ادامه کاربرد بيوتکنولوژی در 

  
   دارويی پزشکی و -4-1

 ، می ميرند) هزار نفر در روز40حدود ( سال 5 ميليون کودک زير 15 تا 14 قريب به  که ساليانهآمار نشان می دهد
 ترين و کم هزينه ترين راه برای دستيابی به مراقبت های سريع.  درصد آن بر اثر بيماريهای عفونی می باشد80که 

 داروهای ، متفاوت و نوينفنونبا استفاده از   در طی ساليان گذشته، کهی باشد مبيوتکنولوژی استفاده از ، درمانی-بهداشتی
   .جديدی را برای پيشگيری و درمان بيماری ها به بازار عرضه کرده است

 و يا کاهش ،درمان،  تشخيص،پيش گيریمده و برای آمها بدست س ميکروارگانيبا کشت انبوهداروهای زيستی 
 از لحاظ توليد و نحوه عمل بسيار پيچيده تر از زيستیداروهای . استفاده می شوندماری عوارض و دردهای ناشی از بي

اهت دارند به راحتی ب موجود در بدن شزيستیلحاظ ترکيب با مواد  از آنجا که اين داروها از. داروهای شيميايی هستند
 های خاصی استفاده ه بايد از شيووردنظرم داروها به موضع بنابراين برای رساندن اين ،توسط اسيد معده هضم می شوند

   .کرد
 شروع و عصر جديدی 1928مها جهت توليد دارو نخستين بار با کشف پنی سيلين در سال ساستفاده از ميکروارگاني

 .آغاز شد...  پارکينسون و ، هموفيلی، کوتاهی قد، ديابتی، بيماريهای قلبی،برای مبارزه با بيماريهای عفونی انسان و حيوان
با گسترش فنون و ابزارآالت . توليد شد g l-1001/0  پنی سيلين با کشت سطحی با حجم چند ليتر و با غلظت 1941در سال 

 صورت گرفت که به 1947 در سال g l-1 50 ليتر و با غلظت 100000يند توليد پنی سيلين با حجم آمهندسی زيست فر
 انسولين انسانی به عنوان اولين محصول 1982در سال . يند مطرح می باشدآغاز مهندسی زيست فرآعنوان سر

بيوتکنولوژی نوين با بهره گيری از فنون پيشرفته مهندسی ژنتيک عصر جديدی . بيوتکنولوژی نوين به بازار عرضه شد
  . ف ديگر صنعت دارو ايجاد کرده است حيوان و از طر،را در مبارزه با بيماريهای عفونی و غير عفونی انسان

   : پزشکی در پيشگيری از بيماريهابيوتکنولوژیقش و کاربرد ن )الف
توليد و تخليص آنتی ژن های ايمونوژن عوامل بيماری زا به منظور تهيه واکسن عليه بيماريهای مختلف به  •

  ويژه بيماری های عفونی
 DNAبر پايه تهيه واکسن  •
  بهينه سازی واکسن های موجود •
 از ، ژنتيکی دارند قبل از تولد شناسايی نمودأوان بيماريهايی را که منشابداع روش هايی که به کمک آنها بت •

 ... ، سندرم داون و جمله تاالسمی
   )مشاوره قبل از ازدواج( و ارائه توصيه های الزم به ايشان 1تشخيص افراد ناقل •

   : پزشکی در تشخيص بيماريهابيوتکنولوژینقش و کاربرد  )ب
  تن های تک دودمانیستفاده از پادهای تشخيص طبی با اتوليد کيت  •
  توليد نشانگرهای تشخيصی و انواع نشانگرها •
  تعيين شاخص های باکتری ها به منظور تشخيص مستقيم آنها •
  ابداع راههايی برای تشخيص عوامل بيماريزا با استفاده از روشهای تشخيص مولکولی •
  از روشهای تشخيص مولکولیابداع راههايی برای تشخيص و مطالعه نئوپالسم با استفاده  •
   بررسی و تعين توالی نوکلئوتيدی در بيماريهای ژنتيکی و مقايسه آن با افراد طبيعی •

                                                 
1 carrier detection 
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   : پزشکی در درمان بيماريهابيوتکنولوژینقش  )ج
 8، فاکتور ) هاکيوتي بیآنت( ها ستي از جمله پادزبيوتکنولوژی مختلف به کمک يی داروی فراورده هاديتول •

 ضد سرطان، هورمون رشد، ی داروهان،ي ها، انسولنيتوکي سا،یدي استروئی داروهاب،يبا روش نوترک
  ...و) HCG( انسان ی جفتنيگنادوتروپ

  در درمان سرطانمانی توليد پادتن های تک دود •
  دمانی در درمان بيماريهای عفونی از جمله سلوتوليد پادتن های تک د •
   بيماريهای خود ايمن،فاده در پيوند اعضاتوليد پادتن های تک دودمانی به منظور است •
و فيبروز ) ADA( آميناز-د–مثل کمبود آدنين(درمان بيماريها با استفاده از روشهای مبتنی بر علم ژنتيک  •

 ) و سرطان ها)CF(کيستيک 
  
   غذايیصنايع  -4-2

اده از بيوتكنولوژي سنتي به بشر با استف. آاربرد بيوتكنولوژي از بدو پيدايش آن در صنعت  غذايي مطرح بوده است
  و1ين تك ياختهتئاسيدهاي آمينه، اسيدهاي آلي، پرو  هاي غذايي يا محصوالت مرتبط با غذا نظير مخمر نان، توليد فرآورده

. توليد صنعتي مخمر نان در جنگ جهاني اول توسط آلمانها آغاز شد. ها پرداخته است ساير غذاهاي تخميري و طعم دهنده
 و شرآت ، تن در سال شد1000000 با ظرفيت SCP موفق به توليد يی هاهمكاري ايتاليا با BP شرآت 1975در سال 

ICI هزينه بسيار زيادی را برای توليد SCPصرف نمود  .  
  و افزايش تقاضا براي غذا، 2030 ميليارد نفر تا سال 8بيني رشد جمعيت تا مرز  پيشو با افزايش جمعيت جهان 

 اين وضعيت نياز شديدی به منابع غذايی .ه استن با نوآوريهاي جديد پا به بازار صنايع غذايي گذاشتبيوتكنولوژي نوي
 پروتئينی ،SCP. پروتئينی جديد بوجود آورده، که توليد پروتئين تک ياخته گام مهمی در راه غلبه بر اين وضعيت می باشد

ی توان برای تکميل پروتئين رژيمهای غذايی در کنار منابع  و از آن م،بدست مي آيدتوده زيستی  با استفاده ازاست که 
بعالوه، تبديل زيستی پسابهای صنعتی و بقايای کشاورزی به غذای غنی از پروتئين . معمول مثل سويا و ماهی استفاده کرد

واهد داشت و خوراک دام، باعث ارزان تر شدن محصول نهايی می شود، و همچنين توليد غذا وابستگی کمتری به زمين خ
   .]7 [و فشار از روی کشاورزی برداشته می شود

اين ماده . است 2مايكوپروتئيني تحت نام تجاري آورن  در زمينه صنايع غذايي،بيوتکنولوژیيكي ديگر از محصوالت 
تئين  منبع بسيار غني از پرو يکاين ماده . از منابع نشاسته اي بدست مي آيد3توسط قارچي به نام فوزاريوم وناتيوم

مايكوپروتئين فاقد آلسترول بوده و استفاده .  محسوب مي شود و در عين حال آالري مو جود در آن پايين استغيرحيوانی
مقدار پروتئين موجود در اين منبع .  موثر باشد و حمالت قلبيجلوگيري از چاقي از آن مي تواند در آاهش آلسترول خون و

  انواعاين ماده خمير مانند در .آن از سيب زميني بيشتر است زان فيبر موجود درمي و از لحاظ وزني هم اندازه تخم مرغ
مصرف اين ماده به جاي گوشت . آاربرد وسيعي يافته است ...و کالباس  سوسيس، ،آوتلت رگر، غذايی نظير انواع بمواد

 حاوي آورن وجود دارد و افراد فوايد بسياري براي سالمتي انسان دربر دارد و در عين حال طعم گوشت همچنان در مواد
 در انگليس تنها شرآتي است آه اين محصول را 4 شرآت مارلو.استفاده آننده از اين ماده مجبور به تغيير ذائقه نخواهند بود

بازار .  آيك وارد بازار آرد يک ماده  افزودنی در به صورت1986و اولين بار اين محصول را در سال  توليد مي آند
 ميليون نفر در 20تخمين زده می شود که در حدود  . انگليس و ايرلند است در آمريكا و اروپا خصوصًاحصولاين معمده 

ميليون دالر در سال ارزيابي مي  160بازار اين محصول در حال حاضر در حدود . اروپا از اين محصول استفاده می کنند
نيز رسيده FDA  ييد سازمانأ اين محصول به تخيرًاا . درصد است50وش اين محصول در حدود و رشد ساالنه فر شود
   .]18 [است

 از اين فهرستی 6جدول  .شود با فنون بيوتكنولوژي آالسيك و نوين عرضه ميغذايي وسيعي از مواد گستره امروزه 
   .محصو الت را نشان مي دهد

                                                 
1 Single Cell Protein (SCP)  
2 QuornTM

    
3 Fusarium venenatum PTA 2686  
4 Marlow Foods Ltd (UK) 
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  ]7[يند تخميرهاي غذايي، و خوراآهاي توليدي بوسيله فرآ غذاهاي انتخابي، افزودني: 6جدول 

 

، باکتری، قارچ، )مخمر نان، مخمر افزودنی به خوراک دام طيور(مخمر   )پروتئين تک ياخته( توده زيستی
  جلبکها

  سلوالزها، پروتئازها، ليپازها و غيره پکتينازها، آميالزها،  آنزيم های محلول
  آمينوآسيالز  گاالکتوزيداز،- بتا،گلوکز ايزومراز  آنزيم های تثبيت شده

   اسکلروگلوکان،زانتان، دکستران، پولوالن، آلژينات، کيوردالن  لی ساکاريدهای ميکروبیپ

گلوکنيک، اسيد ماليک، اسيد  سيتريک، سرکه، اسيد الکتيک، اسيد اسيد  اسيدهای آلی خوراکی
  تارتاريک

  تيناسيد گلوتاميک، ليزين، ميتونين، فنيل آالنين، تريپتوفان، ترئونين، سيس  اسيدهای آمينه

  ترکيبات معطر
پروتئين هيدروليز شده و چربی، طعم دهنده های ميوه ای، خوشبو کننده ها، 

فرآورده های حاصل از تخمير شير، طعم دهنده پنير و کره، خوشبو کننده 
  های قارچی، خوشبو کننده های نان، غذاهای تخميری

. هاي متابوليكي متداول شده است ئی سااي افراد با ناراستفاده از آنزيمها بعنوان افزودني مواد غذايي يا آمك هضم بر
  هاي پروتئوليتيك نظير پاپائين، پپسين، فيسين، تريپسين جهت هضم پروتئين و تنظيم طعم غذا، هيدروليز ژالتين، م آنزي

ان  بعنوNovoشرآت . روند  بكار مي…پروتئين ماهي، ترد آردن بافت گوشت و   آازئين شير، پروتئين آب پنير،
 با قابليت تجزيه و هضم Beanoبزرگترين شرآت توليد آننده آنزيمهاي صنعتي موفق به توليد مكمل غذايي بنام 

آلم و غالت با استفاده از آنزيم آلفا گاالآتوزيداز و با هدف رفع مشكل نفخ شكم و گوارش شده   اليگوساآاريدها در حبوبات،
م غذايي آودآاني آه فاقد اين آنزيم هستند باعث تحمل الآتوز در سيستم در حال حاضر با افزودن الآتاز به رژي. است

تراناز، الآتاز در صنايع سسلوالزها، زايالنازها، دآ آنزيمهاي هيدروليتيك نظير پكتينازها، همي. شود گوارشي آنها مي
ها،  رنگدانه  ويتامينها،. ندشو وفور استفاده ميه گيري و تبديل نشاسته به محصوالت شيرين ب تبديلي از جمله آب ميوه

   .محصوالت لبني فاقد الآتوز و مخمر دورگه از جمله محصوالت ديگر بيوتكنولوژي در بخش غذايي هستند
يد مراجع قانوني رسيده أي به ت1990آيموزين، نخستين فراورده غذايي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك است آه در سال 

امروزه . راريخته توليد شده و جايگزين مناسبي براي آنزيم رنين معدة گوساله است ت و از آشت ترازاد ميكروارگانيسم
تحقيق براي توليد آنزيمهاي نوترآيب اينورتاز، آلفا آميالز، . رود صنايع توليد پنير در آمريكا بكار مي% 60آيموزين در 

ژنتيك و بيوتكنولوژي در آشاورزي و با آاربرد با استفاده از فنون مهندسي .  ادامه داردجديتدآستراناز و الآتاز نيز با 
توليد گياهان تراريخته مقاوم به آفت، خشكي و   هاي ژنتيكي، نشانگراستفاده از  روشهاي آشت سلول اندامهاي گياهي،

م بهتر، روغن با خواص وافرنگي با طعم و د ه محصوالت تراريخته متنوعي چون گوج. شوري زمين عملي شده است
، ذرت، سويا با ارزش غذايي A ويتامين حاوي مقدار زيادزميني با نشاسته بيشتر، گندم و برنج  هتر و بادوام، سيباي ب تغذيه

 40 در حدود 1999محصوالت تراريخته مشخص شده است آه در سال با کشت اين نوع . اند افزوده و غيره ارائه شده
 ميليون 81 در حدود 2004حصوالت تراريخته در سال سطح زير آشت م.جويي گرديده است ميليون هكتار زمين صرفه

   . درصد افزايش نشان مي دهد20هكتار بوده است آه نسبت به سال قبل حدود 
هاي غذايي نتوانسته نظر   عليرغم پيشرفتهاي مذآور در عرصه فرآورده جديدهاي بيوتكنولوژي  بازار فرآورده

هاي غذايي مهندسي ژنتيك، عدم استقبال  اليل مهم عدم مقبوليت فرآوردهاز د. گذاران را بطور جدي بخود جلب آند سرمايه
   .باشد هاي حاآم بر جهان مي مردم در آشورهاي پيشرفته خصوصًا اروپا و سياست

   هاي خوراك دام، طيور و آبزيان  توليد افزودني-4-3
د علوفه و غذاي دام از مهمترين آمبو با آاهش آب در سطح جهان و ايجاد خشكسالي و از بين رفتن منابع طبيعي،

، ضايعات SCPر بيوتكنولوژي با توليد پروتئينهاي افزودني نظير ضدر حال حا. هاي صنعت دامپروري شده است دغدغه
هاي بهتر با استفاده از تغيير ژنتيكي گياهان و  غني شده، اسيدهاي آمينه و آنزيمهاي آمك هضم آننده، طراحي و تهيه علوفه

آنزيم نو ترآيب فيتاز در   براي مثال،. اي دام و آمبودهاي آن را برآورده ساخته است اي آمينه، نيازهاي تغذيهتعادل اسيده
هاي مناسب سبب تسهيل هضم  افزايش ميكروارگانيسم. شود نياز آردن رژيم غذايي حيوان از فسفر مي غذاي دام سبب بي
افزون تقاضا   افزايش روز. شود يم غذايي دام و بهبود آيفيت شير مياي و عدم نياز به پروتئين در رژ مواد گياهي و علوفه

   .ها و توليد نسل برتر شده است گيري از بيوتكنولوژي دريا جهت شناسايي گونه براي مصرف غذاهاي دريايي سبب بهره
 برابر 10زني  برابر و افزايش و4آاربرد بيوتكنولوژي در صنعت آبزيان منجر به توليد ماهي آزاد با سرعت رشد 

 موجود در حشرات و خرچنگها و MFياد تعداد الروهاي زنده با استفاده از هورمون دبيوتكنولوژي نوين به از. شده است
 برابر افزايش 10 تا 8 را ريزي در ميگوها  ميزان تخمMFهورمون . پردازد ر ميگو مييتحريك گنادوتروپين در جهت تكث

 منبع مهم جلبکهای دريايی بعنوان. ی در مورد جلبکهای دريايی بسيار قابل توجه استنقش و کاربرد بيوتکنولوژ. می دهد
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با استفاده از اصالح .  توليد ساشی استفاده می شوددر حال حاضر از جلبك پورفيرا جهت. صمغ و غذا هستند  تهيه آگاروز،
 همچنين بيوتكولوژي از آفت. شود تهيه ميژنتيكي و ايجاد هيبريدهاي تراريخته جلبكهاي قرمز، مقدار زيادي آارژنيان 

   .برد آشهاي دريايي بعنوان منبع غني ترآيبات دارويي بهره مي
 ،در آبهاي سرد اقيانوسي اطلسموجود زدگي از ماهي فنالندر  بيوتكنولوژي دريا بر آن است آه با انتقال ژن يخ

 مقاوم شوري از نوعي ريز جلبك در آينده آشت برنج، همچنين با انتقال ژن. گياهان مقاوم در برابر سرما توليد نمايد
   . در زمينهاي شور ميسر خواهد شد… گندم و  هاي روغني، دانه

  
   محيط زيست -4-4

نگرش اقتصادی و صنعتی جوامع . ی در آستانه هزاره سوم به عنوان حافظ محيط زيست شناخته شده استوژبيوتکنول
صنعت بيوتکنولوژی نه تنها در تضاد . ت معطوف همخوانی کاال با طبيعت استصرفنظر از توليد کاالهای صنعتی به شد

پيشرفتهای اخير در بيوتکنولوژی راههای جديد را . استبا نظام طبيعت نمی باشد بلکه همگام و همراه با ساختار طبيعت 
 های سنتی ه شيولودگی کمتری نسبت بهآ ،در عين حال روشهای جديد. برای پاکسازی ضايعات فراهم کرده است

   .بيوتکنولوژی به جای می گذارند
 ، و تجمع ضايعات مصنوعات تجزيه ناپذيرCO2افزايش گازهاي گلخانه اي حاصل از سوخت هاي فسيلي همچون 

 به طوري آه بشر امروز براي حل اين مشكل به تكاپو افتاده و با ،دنيا را به محل نامناسبي براي زندگي تبديل آرده است
آشورها را ملزم به آاهش ) 1997 (1 مجامع مختلف و ايجاد پيمان نامه هاي مختلف همچون پيمان نامه آيوتوبرگزاري

 عنوان ابزاري قدرتمند براي حل چالش مزبور پيشنهاد هآلودگي هاي زيستي نموده است و در اين راه بيوتكنولوژي را ب
   .آرده است

اين منبع انرژی باعث آلودگی شديد محيط زيست . ی مثل نفت است سوخت های فسيل،امروزه منبع اصلی توليد انرژی
از طرف ديگر سوخت های فسيلی يک  .ثير می گذاردأتغييرات قيمت نفت به شدت بر روی پيشرفت اقتصادی ت. استشده 

ابع جايگزين برای به دنبال من  بنابراين بشر بايد،منبع غير قابل اتکا هستند و در آينده شاهد کاهش ذخاير نفتی خواهيم بود
مطالعات نشان . يندهای زيستی استآاز طريق فرو بيوديزل ين توليد بيواتانول زيکی از راههای جايگ. مين انرژی باشدأت

و در ،  برابر انرژی الزم برای توليد آن می باشد10 تا 8ی توليدی از بيواتانول حاصل از تخمير سلولز رژدهد که ان می
 کاهش می يابد و درضمن نسبت به سو خت هاي فسيلي متعارف درصد90کربن به ميزان عين حال خروجی دی اکسيد

کشورهای توسعه يافته برنامه های مدونی برای  .مين انرژی افزايش می دهدأميزان اتکای کشورها را به منابع داخلی ت
 درصد تخمين زده می 20نه در حدود  ساال،استفاده از اين منابع انرژی دارند به طوری که ميزان افزايش اين منبع انرژی

   .شود
و  بيوتکنولوژی استفاده از بيوپليمرها.  تجمع پليمرهای تخريب ناپذير است،ديگر منابع آلوده کننده محيط زيستاز 

   .ين و سازگار با طبيعت مطرح کرده استزبيوپالستيک ها را به عنوان يک راه جايگ
ماده مزبور از منابع ليگنوسلولوزيک قابل توليد . زيست تخريب پذير را داردپلی الکتيک اسيد قابليت توليد پليمرهای 

   . تعدادی از پليمرهای توليدی از مواد زيستی را ارائه می دهد8جدول  . در صنعت را داردPET  قابليت جايگزينی واست

                                                 
1 Kyoto protocol 
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  توليد شده از مواد زيستی تعدادی از پليمرهای : 8جدول 

  
  پليمر  نام شرکت  محصول

NatureWorksTM PLA resin, 
IngeoTM PLA fiber  Cargill Dow, LLC پلی الکتات  

®Biopol  Metabolix/ Archer Daniels 
Midland Company  پلی هيدروکسی آلکانوات  

Eco-Maize®, Eco-Foam®, 
etc. 

National Starch and Chemical 
Company, Inc.  نشاسته  

Green Cell Biodegradable 
Engineered Foam  KTM Industries, Inc.  نشاسته  

Mater-Bi  BioGroup USA (US 
distributor)  نشاسته  

Mater-Bi  Novamont  نشاسته  
®EarthShell Packaging  EarthShell  نشاسته و کربنات کلسيم  

  
نعت و حذف يندهای دوستدار طبيعت در صآفربه آمك لودگی آدر حال حاضر حفظ محيط زيست با جلوگيری از ايجاد 

   . تصفيه پساب ها و پسماندهای خطرناک و ضايعات کشاورزی عملی است، هوا، آب،الينده ها از خاکآ
ها نسبت به ساير ورم ها و زيست کاتاليزسبيوتکنولوژی محيط زيست با توجه به امکان به کارگيری از ميکروارگاني

پساب های صنعتی و بکارگيری آن جهت توليد محصوالت بازيافت .  آينده بهتری را نويد می دهد،ميايیيندهای شيآفر
 تفاله چغندر ، غنی سازی ضايعات کشاورزی نظير سبوس گندم، از پساب الکل سازی يا آب پنيرSCPارزشمند نظير توليد 

 .از جمله اين کاربردها است ، توليد اسيد سيتريک از تفاله و ضايعات سيب، ضايعات مرکبات و ضايعات درخت سيگو،قند
ها و پسماندهای سمی به سالم سازی افزايش قدرت جذب و مقاوم سازی ميکروبها در جذب فلزات سنگين و راديونوکلوئيد

بيوفيلترها در حذف استفاده از همچنين . ]9 [ آمك زيادي مي آند آب و رفع آلودگی از هوا، خاک1زيست پااليی ،سيستماکو
   .وده موفق بوده استلآ از هوای H2S، VOC، NH3 هايی چون هآاليند

پوسته زمين از ديدگاه جهانی بعد از ّآب و هوا سومين جز عمده محيط زيست و محيط منحصر به فرد برای زندگی 
يند انتقال و انباشتگی مواد خطرناک آ های زيرزمينی فرهعمده مشکل آلودگی خاک و به دنبال آن سفر. موجودات می باشد

   .در آن می باشد
 ميليون بشکه نفت خام در برخورد با يک صخره 21 مخازن نفت کش اکشن والدوز با ظرفيت 1989 مارس 24در 

 هزار کيلومتر مربع را 8مريکا گرديد و سطحی حدود آدريايی در آالسکا منجر به بزرگترين آلودگی آب و خاک در تاريخ 
 تجزيه ،ردار و نيتروژن دار در مناطق آلودهبرای رفع آلودگی ايجاد شده با بکارگيری مواد تقويت کننده فسف. آلوده کرد

 به عنوان يکی زيست پااليیهای بومی به سرعت افزايش يافت به طوری که  مسوارگانييکربيولوژيک مواد نفتی توسط م
   .از راهکارهای نوين و اقتصادی در مقايسه با ساير روشهای شيميايی و بکارگيری مواد سنتتيک معرفی شد

صنايع نفت و گاز يکی از . در زيست پااليی از ميکروارگانيسمها برای پاکسازی خاک و آب آلوده استفاده می شود
اين صنايع از باکتريها برای از بين بردن آلودگيهای توليد شده بدليل . مهمترين صنايع آلوده کننده محيط زيست می باشند
پسابهای حاوی هيدروکربنهای . ی توليد و پااليش آن، استفاده می کنندنشت نفت حين جابجايی و پسابهای توليد شده در ط

اين پسابها بعضی اوقات در درياچه هايی . حل شده بيشترين حجم پسابهای توليد شده توسط صنايع نفت و گاز را دارند
  . محصور، که حاوی باکتريهای تجزيه کننده نفت می باشند، تصفيه می شوند

  ] 8[: يی به قرار زير می باشندانواع اصلی زيست پاال
مواد مغذی و اکسيژن، به شکل گاز يا مايع، برای کمک به رشد و فعاليت باکتريهايی که : 2زيستیتحريک  )1

برای اطمينان از ادامه يافتن زيست . از قبل در محل وجود داشته اند، به آب يا خاک آلوده اضافه می شوند
 .  دنبال می شودپااليی، حذف مواد آلوده کننده کنترل و

ميکروارگانيسمهايی که قادر به حذف نوع خاصی از آلودگی می باشند، به آب يا خاک : 1زيستیافزايش  )2
افزايش زيستی معمول ترين نوع زيست پااليی است، و در حذف آلودگيهايی که از . آلوده اضافه می شوند

                                                 
1 Bioremediation 
2 Biostimulation  
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 ،استفاده ازتا امروز. يت به کار رفته استمحل ايجاد آلودگی خارج شده اند، مانند پسابهای شهری، با موفق
موفق نبوده است، چون کنترل شرايط محيطی برای رشد بهينه چندان اين روش در محل ايجاد آلودگی 

 . ميکروارگانيسم اضافه شده بسيار مشکل است
ه شکل اين نوع زيست پااليی، که با نام کاهش طبيعی آلودگی نيز شناخته می شود، ب: 2زيست پااليی ذاتی )3

گانيسمها است، و اين زيست پااليی طبيعی حاصل عمل ميکروار. طبيعی در آب يا خاک آلوده رخ می دهد
در .  نفتی، مثل پمپهای بنزين قديمی با مخازن نفت ترکدار زير زمينی، ديده شده استهدر مکانهای آلود

اصل شود که خطری برای سالمتی استفاده از اين روش ميزان آلودگی بايد به دقت دنبال شود تا اطمينان ح
 . انسان ها وجود ندارد

در اين نوع زيست پااليی از توانايی طبيعی گياهان در جذب، تجزيه يا حذف مواد شيميايی : 3پااليش گياهی )4
اين روش را می توان برای پاکسازی فلزات، حشره کش . سمی و آلودگيها از آب و خاک استفاده می شود

  . فجره، نفت خام و آلودگيهای ناشی از نشت زباله های دفن شده، به کار بردها، حالل ها، مواد من
يک جايگزين مناسب برای  به عنوان 4از چاههای نفت به روشهای ميکروبیاستفاده از روشهای ازدياد برداشت 

ر زمينی و احتمال تزريق مقادير باالی مواد شيميايی به مخازن زي. تزريق مواد شيميايی به مخازن نفتی مطرح شده است
نکه در روش ميکروبی آحال . بر دارد  های زيرزمينی آب امکان آلوده سازی وسيع خاک وآب را درهراهيابی آنها به سفر

م های بومی ميزان برداشت از چاههای نفت افزايش يافته و عمر مفيد چاههای نفت افزايش می يسبا استفاده از ميکروارگان
   .]10[ وم منطقه اثر نامطلوبی ايجاد شودنکه در زيست بآد بدون بيا

امروزه روش های بيوتکنولوژی سنتی و فنون جديد بيوتکنولوژی و مهندسی ژنتيک نقش مهمی را در مديريت پساب 
در حال حاضر با استفاده از سويه های تراريخته راهی برای تصفيه فاضالب های . و ضايعات خطرناک ايفا می نمايد

 نفت و ،روماتيک خطرناک نظير قطرانآها قادرند ترکيبات  مساين ميکروارگاني. ه شده استشهری و صنعتی گشود
از سوی  .فت کش ها را به ميزان زياد تجزيه و طيف وسيعی از مشکالت زيستی را حل کنندآپليمرهای زيست متمرد و 
ورزی را به شدت کاهش داده  ميزان سموم مصرفی در کشاآفاتيخته مقاوم به ويروسها و رديگر کشت محصوالت ترا

   .است
 حجم زياد زباله و مواد ،با آلودگی های زيست محيطی های برخورده  بهترين شيو،ی محيط زيستوژيوتکنولببنابراين 

 ، بروز تغييرات شديد جوی،الينده های شيميايی آروماتيک و پارافين در خاکآ های هوا و هاليندآ ،د مقاوم به تجزيهئزا
   .ارائه می دهد...   خشکسالی و،زونو از بين رفتن اليه ا،انوس هاياال رفتن سطح اق ب،افزايش دما

  ] 8[ صنعت نساجی -4-5
با معرفی فرآيندهای توليد کاراتر و با آلودگی کمتر همزمان با توليد پارچه هايی با کيفيت باالتر، صنعت بيوتکنولوژی 

 توليد، تغيير و به کار بردن ،ی کليدی بيوتکنولوژی در اين صنعتها  از نقشيکی. نساجی را تحت تأثير قرار داده است
همچنين بيوتکنولوژی توليد الياف جديد و زيست تخريب پذير را آسان . توليد پارچه می باشدآنزيمها برای بهبود فرآيندهای 

  . کرده است
  : شدبعضی کاربردهای آنزيمهای بيوتکنولوژی در صنعت نساجی از قرار موارد زير می با

برای جلوگيری . الياف پنبه ای عمل آوری نشده در حين بافته شدن می شکنند: آهارزدايی از الياف پنبه ای •
به هر حال، بعد . از اين شکستگی، آنها را در طی فرآيندی به نام آهارزنی با ماده ای ژله مانند می پوشانند

پارچه را به آنها آغشته کرد، بدليل وجود اين از بافته شدن پارچه، مواد شيميايی که در مراحل بعدی بايد 
. پس بايد در فرآيندی به نام آهارزدايی اين پوشش را از بين برد. پوشش قادر به رسيدن به الياف نمی باشند

 بر الياف اين آنزيم برخالف ساير موادآنزيمهای آميالز به طور گسترده ای در آهارزدايی به کار می روند،
 .  اثر نامطلوب باقي نمي گذاردستمحيط زيو پنبه ای 

. خيساندن از ساقه محکم گياه جدا می شوندالياف کتان از طريق فرآيندی به نام : خيساندن الياف کتان •
باکتری هايی را که ممکن است مهندسی . روشهای خيساندن سنتی انرژی و آب زيادی مصرف می کنند

، می توان برای تبديل اين فرآيند به فرآيندی صرفه جوتر ژنتيک شده باشند تا آنزيمهای الزم را توليد کنند
 . در انرژی، به کار برد

در هنگام رنگ بری از پنبه، از ماده ای شيميايی به نام پراکسيد هيدروژن، که با : تجزيه پراکسيد هيدروژن •
. ه باقی می مانددر پايان فرآيند مقداری از اين ماده بر روی پارچ. رنگها واکنش می دهد، استفاده می شود

                                                                                                                                               
1 Bioaugmentation  
2 Intrinsic bioremediation  
3 Phytoremediation  
4 Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR)  
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 و اثر نامطلوبی بر روی پارچه نمی  که فقط پراکسيد هيدروژن را تجزيه می کنند،از آنزيمهای کاتاالز
 . هيدروژن باقی مانده استفاده کرد ، می توان برای حذف پراکسيدگذارند

 اثر سنگ بجای استفاده از ابزار ساينده ای مثل سنگ خارا برای ايجاد: سنگ شويی و پرداختن زيستی •
شوی شدگی و يا برای حذف کرکهای سطحی، می توان از آنزيمهای سلوالز برای سنگ شويی مؤثرتر و 

 . پرداخت پارچه ها بدون آسيب رساندن به الياف، استفاده کرد
آنزيمها اين امکان را بوجود می آورند تا مواد شوينده، البسه را به شکل مؤثرتری تميز کنند و : مواد شوينده •

بدون استفاده از آنزيم ها، انرژی زيادی برای ايجاد دمای باال و بهم زدن های .  ها را از بين ببرندلکه
آنزيمهايی که در مواد شوينده به کار می روند بايد پايدار، ارزان . شديدی برای تميز کردن لباسها الزم است

 پروتئازها، ليپازها،  ازه ها می تواناز جمله آنزيمهای مورد استفاده در شويند.  باشندايمن و برای مصرف
 . آميالزها و سلوالزها نام برد

  
    فلزات از معادن زيستیاستخراج -4-6

بسياری از فرآيندهای بيوتکنولوژی برای رهايی از به کار بردن مواد شيميايی مضر در فرآيندهای صنعتی مختلف، 
ن نيز از ميکروارگانيسمها و توانايی طبيعی آنها در هضم، صنعت استخراج معاد. از ميکروارگانيسمها استفاده می کنند

سنگهای   ذخائر.جذب و تغيير در کيفيت مواد شيميايی و فلزات مختلف، برای خالص سازی سنگ معدن استفاده می کند
ات  را برای استخراج فلزی دوستدار طبيعتيخراج زيستی روشها است.دني با کيفيت باال به سرعت در حال آاهش استمع

  .]8 [ين معرفی می کندياز سنگهای معدن با خلوص پا
  . استخراج زيستی شامل دو فرآيند شيميايی مختلف به نامهای فروشويی زيستی و اکسيداسيون زيستی می شود

 درصد از مس جهان به 25 و ، استخراج فلزات کم عيار از سنگ معدن به شيوه زيستی می باشد،فروشويی زيستی
...  ته ويپيشرفت علومی همچون الکترونيک و گستردگی شبکه های انتقال جريان الکتريس. اج می شوداين شيوه استخر

 اين روند را به خوبی 7 نمودار .موجب شده است که نياز بازار جهانی به فلزاتی همچون مس روندی افزايشی داشته باشد
   .نشان می دهد

  
   مس تخليص شده مصرف جهانی: 7شکل 

  
 های مکانيکی و شيميايی امروزی که با استفاده از گرمای باال به هفروشويی زيستی اثرات مخرب و زيانبار شيو

گوگرد خروجی به محيط زيست به   ميزان دی اکسيددر اين شيوه .استخراج و تخليص کانی می پردازد را به همراه ندارد
اين شيوه با . وليدی در اين شيوه نسبت به ساير شيوه ها قابل کنترل تر هستندشدت کاهش می يابد و ترکيبات ارسنيک ت

کاهش ميزان انرژی مصرفی و کاهش هزينه های فرايندی قيمت تمام شده محصول را کاهش می دهد که اين امر منجر به 
   . روند تغييرات قيمت مس را نشان می دهد8نمودار. قيمت محصول نهايی می شودکاهش 
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  روند تغييرات قيمت مس : 8شکل 

استفاده ...  طال و، با اکسيد کردن سنگ های سولفيدی جهت استخراج مسانسباکتری هايی نظير تيوباسيلوس فروکسيد
ز را کننده از يونهای آهنی می شود که می تواند فل انرژی حاصل از واکنش سبب رهايش اسيد و محلولهای اکسيد. می شود
تکنولوژی صنعتی با ارائه سويه های مناسب هر روز روند استخراج را سهل تر و سريعتر بيو. نگ خود خارج کندساز کان

   .]11 [نموده است
 اکسيداسيون زيستی .شودفرآيند استخراج استفاده می در   سنگهاي معدني برای آماده سازیاکسيداسيون زيستی از

د و توسط ن ذرات طال در سنگ معدن به صورت پراکنده وجود دارمعموًال. فته شده استبكار گرعمدتًا در استخراج طال 
بنابراين، ميکروارگانيسمهايی . اين مواد معدنی باعث مشکل شدن استخراج می شوند. ندمواد معدنی نامحلول پوشيده شده ا

 تعدادي از 9جدول  . کار می روندکه قادر به مصرف اين مواد معدنی هستند برای پيش پااليی سنگهای معدن طال به
  ]. 12 [واحدهايي را آه در اين زمينه در آشورهاي در حال توسعه در حال فعاليت هستند نشان مي دهد

 
  ] 12[اکسيداسيون زيستی در کشورهای در حال توسعه  طالبا استفاده از روش تغليظ کارخانجات: 9جدول 

 
  کارخانه  ظرفيت  تاريخ شروع به کار

 تن طالی تغليظ شده در 150  1990
  برزيل، سائوبنتو  روز

 تن طالی تغليظ شده 1000  1994
  غنا، آشانتی  در روز

 تن طالی تغليظ شده 1000  1994
  غنا، سانسو  در روز

تفاله فلوتاسيون  تن 260000  1999
  پرو، تامبوراک  روی

  
   نفت صنعت -4-7
از سوي .  باقي خواهد ماندمين انرژيأنوان منبع اصلي ت آينده نفت همچنان به عهايمار نشان مي دهد آه در سالآ
 ب را به خوبي نشان مي دهدلاين مط 9 شكل.  روند صعودي قيمت نفت آن را به يك ماده با ارزش تبديل آرده است،ديگر

]13[ .  

Source: CRU Group RU
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   )دالر آمريكا بر بشكه (West Texas Intermediate قيمت اسمي نفت: 9شكل 

  
افزايش در .  است1 در صد از نفت درجا70 تا 50 داخل مخزن پس از برداشت اوليه در حدود ميزان نفت باقيمانده در

به همين منظور از روش هاي ازدياد . ميزان برداشت حتي به ميزان يك درصد منجر به منافع اقتصادي زيادي مي گردد
اين روش از لحاظ تئوري .  است2روبييكي از اين روش ها ازدياد برداشت به روش ميك. برداشت متعددي استفاده مي شود

م ها در داخل س ميكروارگاني خارج از محل،در روش. تقسيم مي شود 4خارج از محل و 3 در محلو نحوه عمل به دو دسته
 م سازگارس ميكروارگانيدر محل،در روش . بيوراآتور آشت داده مي شوند و محصول آنها به داخل مخزن تزريق مي شود

 را  دما و غلظت باالي نمك– فشار-م بايد قابليت تحمل اسيديتهسميكرو ارگاني.  داخل آن تزريق مي شودبا شرايط مخزن به
  معموًال،يند رشدآبه منظور تسريع در فر. م هاي بومي استفاده مي شودس از ميكروارگانيترجيحًا به اين منظور .داشته باشد

م سميكروارگاني. به داخل مخزن تزريق مي شود ردار و نيتروژن دارذي مثل مواد فسفغم ها موادي مسبه همراه ميكروارگاني
رشد نمايي . از هيدروآربن هاي موجود در مخزن به عنوان منبع آربن استفاده مي آند  و،تحت اين شرايط رشد مي آند

سمها نظير اسيد، انيمتابوليت هاي توليد شده توسط ميكروارگ .م ها منجر به افزايش سريع تعداد آنها مي شودسميكروارگاني
اسيد هاي . شودمنجر به افزايش ميزان هيدروآربن قابل استحصال از مخزن مي ...  پليمر و، مواد فعال سطحي، گاز

آه اين عوامل فشار .  سنگهاي ديواره منافذ منجر به افزايش تخلخل و افزايش قطر منافذ مي شوندآردنتوليدي با حل 
 با حل شدن در نفت درجا CH4 و CO2 گازهاي توليدي نظير .اشت را افزايش مي دهدموئينگي را آاهش داده ميزان برد

ال سطحي با فعمواد .  و در نتيجه ميزان برداشت افزايش مي يابد،باعث آاهش ويسكوزيته و افزايش فشار مخزن مي شوند
 دنبه ازدياد برداشت مي گرد و در نهايت منجر ،دنآاهش آشش سطحي روند خروج نفت را از منافذ مخزن بهبود مي بخش

]13[.   
تجمع پليمرهاي مذآور منجر به . م ها در منافذ مخزن توليد پليمرهاي پلي ساآاريدي مي آنندسبعضي از ميكروارگاني

.  قرار گيرد5در اين حالت اگر مخزن تحت سيالب زني آبي. دشوبسته شدن منافذ و گذرگاههاي اصلي در داخل مخزن مي 
 مسيرهاي جديدي پيدا خواهد آرد و در حين عبور از اين منافذ جديد نفت موجود در آنها را خارج ،بورجريان آب براي ع

گرفتگي  «اين روش در ازدياد برداشت معموًال .مي دهددر نتيجه ميزان برداشت از مخزن را افزايش   و،خواهد ساخت
   .]13 [ ناميده مي شود6»انتخابي

 نفت و شيرين سازي آن د درموجو H2Sه بر ازدياد ميزان برداشت موجب آاهش استفاده از روشهاي ميكروبي عالو
از مزاياي ديگر اين روش ايجاد . از سوي ديگر سميت و خوردگي نفت را نيز مي توان به اين شيوه آاهش داد. مي شود

  .]13[ محيط ايمن تر براي آارگران مي باشد
                                                 
1 Oil in place  
2 Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR)  
3 In-situ  
4 Ex-situ  
5 Water flooding  
6 Selective plugging  
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ه استفاده از فرآيندهای فيزيکی و شيميايی مانند تقطير و کاتاليز در حال حاضر، پااليش نفت خام عمدتًا وابسته ب
  . شيميايی است که تحت شرايط سخت، يعنی دما و فشار باال، صورت می گيرند

، توليد پروتئين ازدياد برداشت ميکروبیتا اکنون، کاربردهای عمده صنعت بيوتکنولوژی در صنعت نفت محدود به 
اضالب و زيست پااليی خاکها و آبهای آلوده شده در طی بازيافت، فرآوری و جابجايی نفت، تک ياخته، تصفيه جريانهای ف

  . ولی پااليش زيستی نفت هنوز در مراحل اوليه خود قرار دارد. شده است
برای توسعه فرآيندهای پااليش زيستی، الزم است بيوکاتاليزورهايی داشته باشيم که تحت شرايط فرآيندی که معموًال 

پيشرفتهای مهمی در علوم . نعت نفت وجود دارد، مثل محيط کشت آب گريز پيچيده و دماهای باال، مقاوم و فعال باشددر ص
، مهندسی پروتئين، و بيوکاتاليزورها در محيط 1دوستافراطي ای زيستی در زمينه های مهندسی ژنتيک، ميکروارگانيسمه
  . نولوژی به پااليش نفت را تقويت می کندغير آبی، صورت گرفته است که ايده وارد کردن بيوتک

سولفورزدايی زيستی، نيتروژن زدايی زيستی، فلز : کاربردهای بيوتکنولوژی در پااليش زيستی نفت عبارتند از
  . زدايی، و تبديل نفت خام سنگين به نفت خام سبک تر

ی شوند که باعث آلودگی هوا و م) SOx(احتراق سوختهای حاصل از نفت سبب توليد و رها شدن اکسيدهای سولفور 
برای کنترل اين آلودگی، قانونهای سختی در مورد محتوای مجاز سولفور سوختها، در . بوجود آمدن بارانهای اسيدی است

کاهش محتوای سولفور ) EPA(آخرين طرح سازمان حفاظت از محيط زيست اياالت متحده . سراسر دنيا وضع شده است
های DBT و 2 سولفور داخل نفت به شکل دی بنزوتيوفين70%تا .  می باشد2006در سال  ppm 15سوختهای ديزلی تا 

برای . ندهست مقاوم 3است که بخصوص در برابر هيدروسولفورزدايی) هاDBTهای متيله شده و بنزو DBT(معادل 
 باالتر نياز خواهد بود، ، دماها و فشارهای باالتر وHDSپيروی از مقررات محيط زيستی در مورد سولفور با استفاده از 
بنابراين، فناوريهای مکمل ديگری برای پيروی از قوانين . که منجر به افزايش هزينه ها و پخش گاز در اتمسفر می شود

سولفورزدايی .  سولفورزدايی بيوکاتاليکی يا سولفور زدايی زيستی است،يک راه ممکن. مربوط به سولفور الزم است
 مطرح شد؛ اما به هر حال تا اوايل دهه 4ی هوازی اولين بار در دهه پنجاه ميالدی توسط زوبلزيستی توسط باکتری های ب

، که قادر به تجزيه انتخابی سولفور در Rhodococcus erythropolis IGTS8نود ميالدی و جداسازی باکتری هوازی 
DBT 14 [رخ نداد بدون تجزيه اسکلت کربنی اين ترکيب است، پيشرفت چشمگيری در اين زمينه[ .  

نيتروژن نيز مانند سولفور جزء آلودگيهای نفتی به شمار می آيد، که باعث بارانهای اسيدی و آلودگيهای اتمسفری می 
. اين آلودگی نفتی فرآيند پااليش را نيز مختل می کند و موجب خوردگی تجهيزات و مسموم شدن کاتاليستها می شود. شود

حذف ترکيبات قطبی طبيعی .  تسهيل کندHDSمکن است سولفورزدايی آنها را از طريق نيتروژن زدايی ترکيبات نفتی م
مثل سولفور، نيتروژن نيز در حلقه های .  را بهبود می دهدHDSدر برشهای نفتی توسط فرآيندهای جذب سطحی کارايی 

، Pseudomonas ayucida IGTN9mاخيرًا جداسازی ميکروب . ناهمگنی مانند کينولينها و کاربازولها يافت می شود
ممکن است . که قادر به حذف انتخابی نيتروژن از کينولين بدون تجزيه اسکلت کربنی اين ملکول است، گزارش شده است

. حذف نيتروژن بدون خراب کردن اسکلت کربنی ترکيبات نيتروژن دار برای حفظ ارزش انرژی زايی سوخت مهم باشد
  . ]14 [فت حذف شده است از نيتروژن ن5%توسط اين سويه تا 

نمکها به سادگی . نفت خام حاوی فلزاتی به صورت نمک، پتروپورفيرينها، و ديگر ترکيبات پيچيده در آسفالتينها است
حذف فلزات بدام افتاده در پتروپورفيرينها و ترکيبات پيچيده مشکل تر . در طی فرآيند نمک زدايی نفت خام حذف می شوند

فلزات سنگين کاتاليزورهای پااليش را مسموم . رون ساختارهای بسيار پيچيده آسفالتينی قرار دارنداست چون پورفيرينها د
 برای C.fumagoآنزيم کلروپراکسيداز . کرده و در طی احتراق به صورت اکسيدهای بسيار سمی به اتمسفر آزاد می شوند

لروپراکسيداز تخريب حلقه های پورفيرينی را از طريق ک. حذف فلزات درون پتروپورفيرينها و آسفالتينها استفاده شده است
اکسيداسيون . يک واکنش کلردار کننده کاتاليز ميکند، که منجر به حذف فلزات درون حلقه های پورفيرينی می شود

 و Bacillus megaterium بدست آمده از Cپتروپورفيرينها و نفت خام با استفاده از ريداکتازهای سيتوکروم 
Catharauthus roseuseاين پروتئينهای همگن اين مزيت را دارند که فلزات بجای کلردار کردن .  گزارش شده است

حلقه پورفيرينی با اکسيداسيون آنها آزاد می شوند، و از تشکيل محصوالت کلردار شده که به دليل مالحظات محيط زيستی 
  . ]14[نامطلوب اند اجتناب می شود

بدون شک اين . ن به نفت خام سبک تر با استفاده از ميکروارگانيسمها گزارش شده استاخيرًا تبديل نفت خام سنگي
مسأله برای صنعت نفت اهميت بسياری دارد، چون ذخائر نفت خام با کيفيت باال روند رو به کاهش فزاينده ای را طی می 

 Sulfolobus و Thiobacillus ،Achromobacter ،Pseudomonasبرای اين امر، باکتريهای گوناگون مثل . کنند

                                                 
1 Extremophilic  
2 DBT 
3 HDS  
4 ZoBell  
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سويه های مقاوم، به شکل محلولهای آبی بسيار غليظ به نفت خام اضافه می . دوست اندافراطی اين باکتريها . استفاده شده اند
اثر ميکروارگانيسم بر روی نفت خام هم به .  درجه سانتيگراد گرماگذاری می شوند65 تا 50شوند و در دمايی بين 

معموًال، نفت خام فرآوری شده سبک تر می شود و ميزان سولفور، . هم به نوع نفت خام بستگی داردميکروارگانيسم و 
   .]14 [ کاهش می يابد24- 40%نيتروژن، اکسيژن و فلزات سنگين آن 

  
   بيوتکنولوژی صنعتیآينده  -5

 تقاضا برای مهندسين، و مقاالت ديگر، پر واضح است که ميزان 1 ارنست و يانگبا توجه به داده های مطالعات
تحقيقی . و دانشمندان علم بيوتکنولوژی از ميزان عرضه فعلی و پيش بينی شده برای آينده فراتر خواهد رفت  فرآيندزيست
برای دانشمندان علوم زيستی   و80 %های صنعتی برای مهندسين زيست فرآيندبينی کرده است که طی دهه آينده فرصت پيش

   .]6 [ افزايش پيدا کند60%ود بخشهای تحقيق و توسعه حد
در سال . بيوتکنولوژی بيش از صد واکسن و داروی جديد توليد کرده اندپيشرفته از اواسط دهه هفتاد ميالدی، صنايع 

 ميليارد دالر آمريکا شد که، بر طبق تحقيق اخير کاناداييها، 37، سرمايه گذاری جهانی در بيوتکنولوژی بالغ بر 2000
خواه اين پيش بينی های رشد در آينده درست باشند يا نه، گسترش و .  افزايش پيدا کند30%در هر سال انتظار می رود 

متنوع شدن علوم زيستی و صنايع مربوطه، از آنجايی که بيشتر دولتها در اروپا و آمريکای شمالی سالمت، ايمنی غذا و 
را بعنوان اولويتهای اول خود اعالم کرده اند، اجتناب حفاظت از محيط زيست که با سالمت انسان و حيوان در ارتباطند 

  . ]6 [ناپذير به نظر می رسد
، مهندسين کارخانه بيشتر مهندسين ندزمانی که مواد دارويی عمدتًا از گياهان دارويی و سنتز شيميايی بدست می آمد

رن سنتز زيستی، استخراج، پيشرفته و مداست که مهندسی شيمی کالسيک برای فنون امروزه آشکار . شيمی بودند
يافته توليد می موجودات تغيير ژن جداسازی، و خالص سازی محصوالت زيستی که توسط کشتهای گوناگون سلولی و 

  . ]6 [شوند، ناکافی است
برای فراهم کردن .  به سرعت در حال تغيير استزيست فرآيندصالحيتهای دانشگاهی و تجربه الزم در مهندسين 

که صنايع نياز دارند، دانشگاهها بايد از گروههای تک رشته ای و تخصصی به گروههای بين رشته ای دانش و مهارتی 
  .]6 [تلفيقی تکامل پيدا کنند

  
  ] 15[ سوخت و سازمهندسی  -5-1

به عنوان وسيله ای برای اتخاذ تصميمهای مهندسی در سيستمهای بيوشيميايی توسعه داده شده سوخت و ساز مهندسی 
برای اين کار طراحی راکتور، ترفندهای . نی برای حداکثر کردن بازدهی و محصول دهی فرآيندهای زيستیاست، يع

داشتن مدلی رياضی که رفتار ميکروارگانيسمها را . عملياتی برای بهينه سازی، و کنترل فرآيند دارای اهميت بسياری اند
از آنجايی که پروفايل متابوليتها . مورد نياز فراوان استدر فرآيندهای زيستی نشان دهد برای اتخاذ تصميمهای مهندسی 

مستقيمًا با رفتار ميکروارگانيسمها در فرآيندهای زيستی مرتبط است، منطقی است هنگامی که فرآيندهای زيستی از طريق 
کی تجزيه و و توسعه فرآيند بهينه سازی می شوند، ميکروارگانيسمها را بر اساس يک شبکه متابولي 2تبارزايی ملکولی

  . تحليل کرد
 يعنی اصالح مستقيم خواص و متابوليسم سلولی از طريق شناسايی، حذف و تغيير مسيرهای سوخت و سازمهندسی 

هدف از اصالح خواص می تواند تنها افزايش .  نوترکيب و ديگر روشهای بيولوژی ملکولیDNAمتابوليکی با استفاده از 
مقاومت در برابر بازدارندگی محصول، سميت و فشار ( بهبود ويژگيهای عملياتی بازدهی محصول نباشد بلکه ممکن است

   .نيز مورد نظر باشد) اسمتيک باال، و غيره
  
  ] In Silico Biology ]16 ,8  بيوانفورماتيک و-5-2

پيشرفتهای بيوتکنولوژی و .  در رشته زيست شناسی، در طی چند دهه اخير رخ داده است ایتغييرات عمده
اوردهايی نظير بازنمايی کامل ژنوم انسانی و بسياری از موجودات ديگر شناخت بهتری از سيستمهای بيولوژيکی و دست

 حجم عظيمی از داده ها و اطالعات زيست شناسی توليد شده و می اين دستاوردها  از طريق.موجودات زنده بدست می دهد
  . تجزيه و تحليل اين اطالعات ناشی شده استبيوانفورماتيک از نياز به ذخيره، سازمان دهی و . شود

، که با حمايت سازمان GenBank.  بوجود آمدGenBank با ابداع پايگاه داده های 80بيوانفورماتيک در اوايل دهه 
 بدست آمده از گستره وسيعی از موجودات را ذخيره کرده DNAانرژی اياالت متحده شروع به کار کرد، اطالعات توالی 

 مرکز کوچکی با تعداد کمی متخصص بود که مشغول ذخيره کردن اطالعات توالی GenBankوزهای نخست، در ر. است

                                                 
1 Ernst &  Young 
2 molecular breeding  
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DNAداده های توالی .  منتشر شده در مجالت علمی بودندDNA در GenBank با ظهور دستگاههای بسيار پيچيده ای 
نی اينترنت محققان قادر شدند تا از سراسر با پيدايش شبکه جها.  بودند، به سرعت رشد کردDNAکه قادر به تعيين توالی 

  . دنيا به شکل رايگان به اطالعات اين پايگاه دسترسی پيدا کنند
بيوانفورماتيک، کاربرد نرم افزارها و برنامه های رايانه ای برای ذخيره، سازمان دهی و تجزيه و تحليل اطالعات و 

در اين رشته از علم، زيست شناسی، علوم .  می باشد،وژيک برای شناخت بهتر سيستمهای بيول،داده های زيست شناسی
  . کامپيوتر، و فناوری اطالعات به يکديگر ملحق می شوند و يک رشته جديد را تشکيل می دهند

محققين از شيوه های آماری و رايانه ای پيشرفته برای تجزيه و تحليل حجم عظيم اطالعات و داده های زيست شناسی 
اين فنون . يوتکنولوژی نوين، از قبيل ژنوميکس و پروتئوميکس، بوجود آمده، استفاده می کنندکه از طريق فنون ب

“omics”برای مثال.  بر جوانب متفاوتی از سيستمهای بيولوژيکی متمرکز می شوند :  
 . ژنوميکس، تجزيه و تحليل ساختار کامل ژنتيکی يک موجود می باشد •
 . يک سلول در هر زمانی از رشد متمرکز استپروتئوميکس بر ساختار کل پروتئينهای  •

  : بيوانفورماتيک سه بخش اصلی دارد
رتباط بين مجموعه داده های اتوسعه آمار و داده های جديد تا مورد مطالعه قرار گيرند و برای بررسی  .1

 . مختلف زيست شناسی استفاده شوند
 و آمينواسيدها و خواص پروتئينهای مختلف تحليل و تفسير انواع مختلف داده ها، شامل توالی نوکلئوتيدها  .2
  توسعه و بکار بستن ابزارهايی برای ميسر شدن دسترسی مؤثر و مديريت انواع مختلف اطالعات  .3

تا کنون مطالعه زيست شناسان بر روی اجزاء و ترکيبات سلول معطوف بوده و اين منجر به توليد حجم بزرگی از 
می توان تمام اين اطالعات را يکپارچه کرده و سلولها را .  درون سلولی شده استاطالعات در مورد ترکيبات و واکنشهای

 حال در آزمايشگاه و بر روی موجود زنده  به تاايي را آههزی رايانه ای کرد و انواع آزمايشبه عنوان يک سيستم، شبيه سا
از جمله فوايد مهم . می گويند In Silicoل  که به آن تجزيه و تحلي؛انجام می شد به کمک آن به هر شکل دلخواه انجام داد

  .اين امر می توان به آزمايش نوع آثار و ميزان مؤثر بودن داروهای جديد اشاره کرد
  

  
  
  

  
  

   تغيير در گرايش تحقيقات زيستی :10شکل 
  
  

5-3- Lab-on-a-Chip ]17 [  
Lab-on-a-chipسازی آناليزهای شيميايی، بيولوژيکی، و  در حال تبديل شدن به يک واژه آشنا است، که به ريز

 برای بيشتر کاربردهای lab-on-a-chipدر گستره وسيعی از مقاصد کاربردی، يک سيستم . بيوشيميايی اطالق می شود

  قرن بيستم 
  ازی سرويکرد ساده 

توالی ژنوم، (
 ) روتئوميکس، و غيرهپ

  قرن بيست و يکم 
  رويکرد يکپارچه سازی 

ه بيوانفورماتيک، شبي(
 ) سازی، و غيره
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، وسيله ای برای تشخيص و کنترل، يک رايانه با نرم افزار کنترل و تجزيه و تحليل تراشهمتشکل از يک ميکرو) تجاری(
  . معرفهای شيميايی و ماده مورد سنجش می باشدداده ها، و 

 را می توان بعنوان يک مشابه کوچک برای يک کارخانه شيميايی معرفی lab-on-a-chipاز يک جهت، سيستم 
بدون شک، يک منفعت کليدی در ريزسازی، کاهش شديد در مصرف معرفهای . کرد، چون بيشتر فرآيندها مشابه اند

ديگر نيز وجود  منفعتبه هر حال، دو . ری از کاربردها منجر به کاهش در هزينه ها می شودشيميايی است، که در بسيا
يکپارچه سازی چند فرآيند در يک . خودآارسازيچه سازی و ريکپا: دارد که ممکن است کمتر مورد توجه قرار گيرند

، آزمايشهای خودآارسازي. ام می شوندرا دارد که آناليزها بسيار سريعتر و گاهی به شکلی جديد انجمزيت فرآيند، اين 
  . دقيق تر و تکرارپذير را ممکن می سازد، که منجر به باال رفتن کيفيت داده ها می شود

. منتسب است) 1990 (1شه منز و همکاران، ب»ريزسازی کل سيستم آناليز شيميايی«يا  lab-on-a-chipانديشه اوليه 
 1975در سال  2تریاما  در اين زمينه استناد می شود؛ ين اولين مطالعات تحقيق بعنوا90اغلب به گزارشهايی از اوايل دهه 

 پيشنهاد کرد، که از طرف جامعه علمی توجهرا يک آناليزور کروماتوگرافی گازی برروی سيليکون و در مقياس ميکرو 
قاالت و نوشته های بسياری در اين از آن به بعد اين زمينه مطالعاتی بسيار پيشرفت کرده است، و کتابها، م. شدن به آن جدي

  . زمينه وجود دارد
 که شروع به ،، با استفاده از سرمايه گذاری خطرپذير90 در اوايل دهه lab-on-a-chipتوسعه تجاری کاربردهای 
-lab-on، اولين محصول تجاری 1999در سال . ، آغاز شد بسياری را پشتيبانی کرده است3کار شرکتهای ميکروفلويديک

a-chipمجله ای به نام 2001در سال .  ، وارد بازار شد5 و آگيلنت تكنولوژيز4 آاليپر تكنولوژيز، بر پايه همکاری بين ،
Lab on a Chip: Miniaturization of Chemistry and Biologyتوسط انجمن سلطنتی شيمی منتشر شد  .  

ز ابزارهای ميکروفلويديک شبکه ای در بسياری ا.  قرار داردتراشه يک ميکروlab-on-a-chipدر قلب هر 
معموًال صفحه مجراها به قطعه . ساخته می شود) شيشه، کوارتز، پالستيک و غيره(ميکرومجرايی برروی يک ماده پايه 

. ديگری از جنس ماده پايه، که دارای مخازنی است و اين مخازن با انتهای ميکرومجراها جفت می شوند، متصل می شود
 و ميکروفلويديک بر می گردد به اينکه حداقل يک بعد مشخصه تراشهدر ميکرو »ميکرو« يک، پيشوندمثل ميکروالکترون

اين ابزارها را می توان برروی يک ماده پايه غيرآلی با استفاده از . قرار دارد) µm 100-1(در گستره ميکرومتر 
رروی يک ماده پايه پليمری با استفاده از  يا ب6روشهای آماده سازی نيمه رسانا مثل ليتوگرافی نوری و نقش اندازی

   . و ليتوگرافی نرم، ساخت7روشهای آماده سازی پليمری مثل قالب ريزی، برجسته کاری
تقريبًا بی حد و مرز به نظر می  lab-on-a-chipفرصتهای تحقيقی و مهندسی برای کاربردهای ، حال حاضردر 

ينه ای بودن آن است، بلکه ناشی از نويد تغييری انقالبی در علوم اين قابليت نه تنها ناشی از طبيعت چند زم. رسد
آزمايشگاهی و قابليت تأثير آن بر روی رشته های مهمی از قبيل شيمی تجزيه، سنتز شيميايی، زيست شناسی سلولی، 

می زيست شناسی ملکولی، کشف دارو، ژنوميکس، پروتئوميکس، بيماری شناسی، کنترل محيط زيست، و امنيت ملی 
آموزشهای پايه در اصول علمی و مهندسی مکانيک سياالت، انتقال جرم و حرارت، شيمی واکنش، قوانين مقياس . باشد
 ضروری lab-on-a-chip مطالعه در زمينه، و غيره که مهندسين شيمی هميشه با آنها سر و کار داشته اند، برای 8کردن
  . است

                                                 
1 Manz et al 
2 Terry 
3 Microfluidic  
4Caliper Technologies Corp.  
5Agilent Technologies  
6 Etching  
7 Embossing  
8 scaling roles  
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