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బయోటెక్నాలజీ 

జీవులు, వాటి కణాలు, కణజాలాలు, జన్యువులన్య మానవాళి సంకే్షమానికి వినియోగంచే శాస్ర సంక్షతిక రంగమే 

జీవసంక్షతిక విజాానం(బయోటెక్నాలజీ). ఈ విజాాన రంగం మానవ శే్రయస్సు కోసం మొకకలు, జంతువులు, 

సూక్ష్మజీవులన్య ఉపయోగస్్సంది. పా్రచీన క్నలం న్యంచి బయోటెక్నాలజీ వినియోగంలో ఉంది. జీవులన్య మచిిక 

చేస్సకోవడం మొదలు.. అత్యుధునిక జన్యుథెరపీ వరకు బయోటెక్నాలజీలో ఎన్నా విభాగాలున్నాయి.కిణవనం, పంట 

విజాానం, జన్యు ఇంజనీరంగ్, రీక్నంబినంట్, డీఎన్ఏ టెక్నాలజీ, కణజాల వరథ నం, టా్రన్సజెనికు్, డీఎన్ఏ ఫంగర్ 

పా్ంటింగ్, కోోనింగ్, బయోఇనఫర్మెమటికు్, జన్యుథెరపీ మొదలైనవి బయోటెక్నాలజీలోని ముఖ్ు విభాగాలు. 

కిణ్వనం  

అతి పా్రచీన జీవసంక్షతిక విజాాన రంగం కిణవనం. కే్ర.పూ.8000 న్నటిక్ష నైలునది తీరంలో నివసంచిన పాజలు కిణవన 

పదధ తిలో మత్ు ప్రనీయాలు తయారు చేశారు. కిణవన పాకేియలోని మౌలిక సూతా్యలపై అవగాహన లేకుండానే వీరు ఈ 

పాకేియన్య ఉపయోగంచారు. వైదిక క్నలంన్నటి సోమ, స్సర అనేవి కూడా కిణవన ప్రనీయాలే. 1850లలో ఫా్రను్ కు 

చందిన లూయీ ప్రశ్ిర్ తొలుత కిణవన పాకేియకు సంబంధంచిన మౌలిక సూతా్యలన్య తెలిప్రడు. లాటిన్ భాషలోని 

‘ఫెవిర’ అనే పదం న్యంచి కిణవనం (ఫర్మెమంటేషన్) అనే పదం వచిింది. పదారథ ం పులిస న్యరుగుతో ప్రటు పంగడానిా 

ఫెవిర అంట్రరు. కిణవన పాకేియ సూక్ష్మజీవుల దావరా జరుగుతుందని లూయి ప్రశ్ిర్ తొలిసరగా నిరూప్ంచాడు. 

న్నణుమైన వైన్ తయారీ విధానంలో భాగంగా ప్రశ్ిర్ ఈ విషయానిా కన్యగొన్నాడు.  

‘సూక్ష్మజీవుల సూథ ల వరథ నం దావరా మానవాళికి ఉపయోగపడే పదారాథ లన్య ప్రరశేామికంగా ఉతపత్ి చేయడమే 

కిణవనం’. ఈ పదధ తిలో పాస్్సతం యాంటీబయోటిక్లు, ఫ్రరమక్ ఆమోం, ఎసటిక్ ఆమోం లాంటి కరబన ఆమోాలతోప్రటు 

విటమినోన్య; మిథన్నల్, ఇథన్నల్, బ్యుటన్నల్ లాంటి ఆలకహాల్ పదారాథ లన్య; ఆలిిహైడు్, అమైన్న ఆమోాలన్య 

ఉతపత్ి చేస్్సన్నారు. ఫుడ్ పా్రసెసంగ్, వైదుం, ప్రలిమర్, పో్రసిక్, వస్ర, డిసిలరీస్ పరశే్మలోో ఈ ఉతపత్ుల వలో అనేక 

పాయోజన్నలు ఉన్నాయి. జన్యు ఇంజనీరంగ్న్య కిణవన్ననికి జోడించడం దావరా ఈసి్, ఈ-కొలి లాంటి సూక్ష్మజీవులోో.. 

ఇన్యులిన్, పరుగుదల హార్మమన్య, ఇంటర్ఫెరాన్, రకత సకంధన క్నరక్నలోాంటి పాటీనోన్య అధక మోత్యులలో ఉతపత్ి 

చేయవచ్చి. 
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కణ్జాల వర్థ నం  

కృతాిమ పోషకయానకంపై పరసథ నీయ వాత్యవరణంలో కణాలు, కణజాలాలన్య అభివృదిధ  చేసే జీవ సంక్షతిక పరజాానమే 

టిష్యుకలిర్ లేదా కణజాల వరథ నం. వృక్ష్ కణజాల వరథ నం దావరా సవలపవువధలోనే అధక సంఖ్ులో ప్లోమొకకలన్య 

పంచడం సధుమవుతుంది.  

కృతాిమ విత్న్నల తయారీ, వైరస్ రహిత ప్లోమొకకల అభివృదిధ , జీవవైవిధు పరరక్ష్ణ, కేిమినిర్మధక పంటల అభివృదిధ , 

విత్న వరథ నం మొదలైనవి వృక్ష్ కణజాల వరథ నం దావరా సధుమవుత్యయి. క్నునుర్ కణాల అధుయనం, క్నునుర్ 

క్నరక్నల గురత ంపు, ప్ండాభివృదిధ లో తలత్్త వైపరీత్యుల అధుయనం, కొత్ మంులల తయారీలో జంతు కణజాల వరథ నం 

ఉపయోగపడుతుంది. 

 

టా్రనస్ జెనికస్ 

ఒక జీవి జన్యువులన్య మర్మ జీవిలోకి పావేశ్పటిే సంక్షతిక విజాానమే టా్రను్ జెనికు్. ఇలా పావేశ్పటిే అను జన్యువులైన 

టా్రను్ జెనికు్ ఫలితంగా గేహీత జీవులోో జన్యుమారపడి జరుగుతుంది. ఈ జీవులు జన్యుమారపడి మొకకలు లేదా 

జన్యుమారపడి జంతువులు క్నవచ్చి. అధక పోషక విలువలునా ఆహార పంటల అభివృదిధ (ఉదా: అధక బీట్రకెర్మటిన్ 

ఉనా గోలిన్ రై్మెస్), కేిమినిర్మధక పంటల(బీటీ పత్ి) అభివృదిధ , శుషకనిర్మధక, లవణీయత నిర్మధక జన్యుమారపడి 

పంటల అభివృదిధ లో టా్రను్ జెనికు్ ఉపయోగపడుతుంది. ప్రలు లేదా రకత ంలో మానవ పాటీనోన్య ఉతపత్ి చేయగల 

జన్యుమారపడి జంతువులు ఇపపటిక్ష అంులబాటులోకి వచాియి. తకుకవ దాణాతో వేగంగా పరగే జన్యుమారపడి 

చేపలన్య ములరై్మె క్నమరాజ్ విశ్వవిదాులయం శాస్రవేత్లు సృషి్ంచారు. తకుకవ కొవువ ఉనా ప్రలన్య ఉతపత్ి చేసే 

పశువులు, లాకిోజ్ రహిత ప్రలన్య ఉతపత్ి చేసే పశువులన్య టా్రను్ జెనికు్ విజాానం దావరా అమరక్న, యూరప్ 

దేశాల శాస్రవేత్లు సృషి్ంచారు. టా్రను్ జెనికు్ దావరా పంపుడు జంతువుల అలంకరణ లక్ష్ణాలన్య 

పంపందించవచ్చి. ఉదా: ములరై్మె క్నమరాజ్ విశ్వవిదాులయ శాస్రవేత్లు జెలోి ఫష్లోని ఫో్లర్మెసెంట్ జన్యువు ఆధారంగా 

ఫో్లర్మెసెంట్ అక్షవరయం చేపలన్య సృషి్ంచారు. 

 

డీఎన్ఏ ఫంగర్ ప్ర ంటంగ్ 
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డీఎన్ఏలో కొనిా భాగాలు వేర్వవరు వుకుత లకు వేర్వవరుగా ఉంట్రయి. ఈ భాగాల ఆధారంగా వుకిత  గురత ంపున్య నిరాధ రంచే 

పాకేియే డీఎన్ఏ ఫంగర్ పా్ంటింగ్. ఈ పాకేియన్య అలక్ జెఫాస్ అనే శాస్రవేత్ అభివృదిధ  చేశాడు. డీఎన్ఏలోని మినీ 

శాటిలైటు్, షార్ట ట్రండెమ్ రపీటు్, వేరయబుల్ నంబర్ ట్రండెమ్ రపీటు్ లాంటి డీఎన్ఏ భాగాలు ఒకోక వుకిత కి 

పాత్తుకంగా ఉంట్రయి. ఈ పాకేియలో ఎలకిోరఫ్లరసస్, ప్రలిమర్వజ్ చయిన్ రయాక్ష్న్ లాంటి పదధ తులన్య వినియోగస్రు. 

వుకిత  గురత ంపున్య నిరాధ రంచడానికి ఉపయోగస్రు క్నబటిి ఫ్లర్మెనిుక్ రంగంలో డీఎన్ఏ ఫంగర్ పా్ంటింగ్ వలో అనేక 

ఉపయోగాలున్నాయి. మాతృతవ, ప్తృతవ వివాదాల పరషాకరంలో, తప్పపోయి చాలా క్నలం తరావత తిరగొచిిన 

వార గురత ంపున్య నిరాధ రంచడంలో, అత్యుచారం, హతుక్షస్సలోో నిందితుల నిరాధ రణకు, గురుత పటిలేని విధంగా క్నలిన లేదా 

మారన శ్వాల గురత ంపున్య నిరాధ రంచడంలో డీఎన్ఏ ఫంగర్ పా్ంటింగ్ ఉపయోగపడుతుంది. వనుజీవుల సంరక్ష్ణకు 

దీనిా ఉపయోగస్రు. ఒకోక వుకిత కి పాత్తుకంగా డీఎన్ఏ పాఫైెల్ ఉనాపపటిక్ర, ఒక వుకిత  ఫా్లఫైెల్ తన తలోిదండాుల 

ఆధారంగా ఉండటమే క్నక తోబుటిువులన్య పోలి ఉంటుంది.  

 

బయోఇనఫర్మేటక్ 

జీవశాస్ర సమాచారానిా కంపూుటరో సహాయంతో పంులపరచి విశో్రష్ంచే ఆధునిక సంక్షతిక విజాానమే 

బయోఇనఫర్వమటిక్. ఇది బయోటెక్నాలజీ, ఇనఫర్వమషన్ టెక్నాలజీల కలయిక. బయోఇనఫర్వమటిక్లో ర్మెండు పాధాన 

విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటి జీన్నమికు్, ర్మెండోది పాటియోమికు్. ఒక జీవి పూరత  జన్యుపట్రనిా జిన్నం అంట్రరు. దీని 

విశో్రషణన్య జీన్నమికు్ అంట్రరు. దీని దావరా సమాజాల మధు జన్యు సరుపుతన్య అరథ ం చేస్సకోవచ్చి. మానవ 

ఆవిరాావం మరంత సపషింగా అరథ మవుతుంది. జిన్నమికు్న్య ఉపయోగంచి భవిషుత్ులో వచేి క్నునురోు, 

ఊబక్నయం, మధుమేహం, అధక రకత పీడనం తదితర వాుధులపై సమాచారానిా ముంులగానే పందవచ్చి. ఒక జీవిలో 

భినా పాటీనోన్య అనిాంటిని కలిప్ పాటియోం అంట్రరు. దీని కంపూుటర్ విశో్రషణన్య పాటియోమికు్ అంట్రరు. డాగ్ 

డిజైెనింగ్లో ఇది క్రలక ప్రతా పోష్స్్సంది. 

 

మూలకణాల చికిత్స 

పాస్్సత క్నలంలో మూలకణాల ఆధారంగా చికితు బహుళ పా్రచ్చరుంలోకి వచిింది. వివిధ రక్నల కణాలోోకి మార్వ 

సమరథ ుమునా పూరవకణాలన్య మూలకణాలంట్రరు. సధారణంగా మూలకణాలు ర్మెండు రక్నలు. అవి.. ప్ండసథ  
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మూలకణాలు, పా్రఢమూల కణాలు. బోాసిోససి్ అనే పూరవ ప్ండదశ్లోని లోపలి కణాలు ప్ండసథ  మూల కణాలు. ఇవి 

పా్రఢ శ్రీరంలోని 250 భినా రక్నల కణాలోోకి మారగల పోూరీ పటెనీు సమరాథ ునిా పాదరిస్యి. పా్రఢ మానవుడి 

శ్రీరంలోని మూలకణాలన్య పా్రఢ మూలకణాలంట్రరు. ఇవి కొనిా రక్నల కణాలోోకి మార్వ మలిిపటెనీు సమరాథ ునిా 

పాదరిస్యి. టైెప్-1 డయాబెటిస్, అలీ్జమర్స, ప్రరకన్సన్, కొనిా రక్నల క్నునురోు, థలసేమియా లాంటి వాుధుల 

చికితులో మూలకణాలన్య ఉపయోగంచవచ్చి. శిశువు జనిమంచినపుపడు, బొడిుత్యడు రక్నత నిా భదాపరచి భవిషుత్ులో 

ఉపయోగంచ్చకోగల క్నరి్ బోడ్ బాుంకింగ్ విధానం నేడు భారత్లో వాడుకలోకి వచిింది.  గుండెపోటు, బటితల, కే్నన్

వాుధ, మస్సకులార్ డిసిోరఫ లాంటి సమసుల పరషాకరంలో కూడా మూలకణాల పరశోధన ఊపంులకుంది. 
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