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 :سرفصل درس
 

 مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مواد غذایی1.

 

 کاربرد سلول های حیوانی و گیاهی در بیوتکنولوژی مواد غذایی2.

 

 در تخمیر( باکتری و قارچها)کاربرد میکروارگانیسم ها 3.
 

 انتخاب طبیعی، موتاسیون و فناوری نوترکیبی: بهبود گونه های میکروبی با استفاده از ابزار گوناگون4.

 

 مهندسی متابولیک و عوامل مؤثر بر کارایی آن5.

 
 scale up and scale down: فرمانتور و بیوراکتور ها6.

 

 مهندسی پروتئین و آنزیم ها7.

 

 کاربرد بیوانفورماتیک در صنعت غذا8.

 

 بیوسنسورها9.

 
 میکروانکپسوالسیون10.



 DNAتکنولوژی نوترکیبی 11.

 
 DNAروش های  کار با 12.

 

 کلون کردن و تولید پروتئین های نوترکیب13.

 

 



 امتیاز بندی نمرات
 

(10)طرح سؤال     -تهیه پوستر -ارائه: سمینار% 

 

(10:  )نمرات کالسی% 

 

10: میان ترم% 

 

(20)آشنایی با اصول کار با دستگاههای معرفی شده -پروژه: عملی% 

 

(50:) پایان ترم% 
 



 موضوعات پیشنهادی جهت ارائه سمینار

 

کاربرد فرایند تخمیر در تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 

 

مثال و معرفی چند نرم افزار: کاربرد بیوانفورماتیک در صنایع غذایی 

 

کاربرد روش نوترکیبی در تولید محصوالت با ارزش غذایی 

 

کاربرد بیوسنسور در بخش کنترل کیفیت مواد غذایی 

 
 کاربرد روش های مولکولی مانندPCR در تشخیص تقلبات در مواد غذایی 

 
 کاربرد روش هایELISA در تشخیص سموم و آفت کش ها 

 

 میکروارگانیسم هاآناتاگونیستیکی سیستم کنترل پاتوژن های ناشی از غذا با استفاده از 

 
 تبدیل  پساب های صنعت غذا به عنوان مواد اولیه تجزیه پذیر به محصوالت سودمند مانندSCP 



 مقدمه
 
بیوتکنولوژی : 

 

موجودات زنده اعم از میکروارگانیسم، سلول های حیوانی و گیاهی: بیو 

 

بهینه سازی و تجاری + فرایند محصوالت تولید شده+ رشد: تکنولوژی 

 سازی محصوالت تولید شده

 

 

تکنیک های مشتق شده از بیوشیمی: مهندسی+تلفیقی از علم بیولوژی 
 میکروبیولوژی و مهندسی بیوشیمی



 بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

 
استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی جهت تولید و فرایند مواد غذایی 

 

 (روش نوین)و مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ( روش سنتی)تخمیر 

 

بهبود میکروارگانیسم ها و بهبود تولید مواد بیولوژیک: روش سنتی 

 در فرایند تخمیر با استفاده از ترکیبات جهش زا

 

 با استفاده از ژنتیک مولکولی، تکنولوژی( روش سنتی)بهبود کارائی تخمیر 
 (Cell fusion)آنزیم ها و ادغام سلولی  

 

بهبود فرایند و تولید محصول و طراحی : مزیت کاربرد روش های نوین 
 محصوالت جدید



تولید و حفاظت از مواد اولیه مورد استفاده در صنعت غذا 

 

افزایش مواد مغذی و خواص عملگرایی مواد غذایی 

 

افزایش راندمان تولید و بهبود صرفه اقتصادی تولید محصولی خاص 

 

طراحی کیت های تشخیصی جهت آنالیز مواد غذایی 

 
مخاطرات میکروبی، شیمیایی، فیزیکی: مونیتور کردن ایمنی مواد غذایی 

... 



 کاربرد بیوتکنولوژیکی سلول های حیوانی و گیاهی

 
وابستگی زیاد بیوتکنولوژی به میکروارگانیسم ها 

 

نیاز به سلول های پیشرفته تر: تولید برخی ترکیبات پروتئینی پیچیده 

 

واکسن ویروسی، آنزیم ها، هورمون، آنتی بادی: کشت سلول های حیوانی 

 (ترکیبات دارویی)و بسیاری از ترکیبات ضد سرطان 

 

 :و راندمان پایین تولید: هزینه باالی کشت سلول های پیشرفته
 استفاده از سلول حشرات، رویان و سلول سوماتیک 





تولید پروتئین های فعال دارویی مانند : کاربرد کشت سلول های گیاهی 

 متابولیت های ثانویه جهت حفظ گیاه از آفت و -آنتی بادی؛ واکسن، هورمون، آنزیم

 حشرات

 

 

انتخاب مناسب سلول گیاهی و بیان ژن: تولید کارآمد 

 

مقادیر بیشتر در مقیاس صنعتی و کاهش خطر آلودگی: گیاهان تغییر ژنتیک یافته 

 

ساپونین، بربرین و شیکونین: محصوالت تجاری شده 

 

 میکروارگانیسم های تغییر: دتولید ترکیبات مختلف بیوتکنولوژی در مقیاس صنعتی 
 (، کپک و مخمرهاE.coli)ژنتیکی یافته 

 

انسولین انسانی، واکسن هپاتیت ب، هورمون رشد و... 
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Mammalian cell culture for pharmaceutical products 
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