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ബയ ോടെക യനോളജി 

ബയ ോകെമിസ്ട്രി, മമയ്െോബയ ോളജി, ജനിതെ എഞ്ചിനീ റിിംഗട തുരങ്ങി  

ജീവജോലങ്ങളുകര ുിം അവ ുകര മജവ ്ര്െി െളുകര ുിം വയോവസ്ോ ിെ 

്രയ ോഗമോ ി ബയ ോകരെടയനോളജിക  നിർവചിക്ോിം. മനുഷ്യരോശി ുകര 

്രയ ോജനത്തിനോ ി സ്ൂക്ഷ്മോണുക്കള മിെച്ച രീതി ിൽ ഉരയ ോഗിക്ുെ 

എന്നതോണട കമോത്തത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യിം. 

വ്യത്യസ്ത ത്രം ബയ ോടെക യനോളജി 

 ്ഗീൻ ബയ ോകരെടയനോളജി 

 ചുവന്ന ബയ ോകരെടയനോളജി 

 മവറ്റട ബയ ോകരെടയനോളജി 

 നീല ബയ ോകരെടയനോളജി 

 മഞ്ഞ ബയ ോകരെടയനോളജി 

ഗ്രീൻ ബയ ോടെക യനോളജി 

 സ്സ്യങ്ങളുകര അളവട, യരോഷ്െഗുണിം, ഉൽപ്പോദന സ്ോമ്പത്തിെശോസ്ട്തിം എന്നിവ 

വർദ്ധിപ്പിക്ുന്നതിനട മജവ സ്ോയേതിെ വിദയെളുകര ്രയ ോഗിം ഇതട ഉൾകക്ോള്ളുന്നു. 

 വിയദശ ജീനുെൾ സ്ഥോരിച്ചട സ്ോമ്പത്തിെമോ ി മൂലയമുള്ള സ്സ്യങ്ങൾ 

നട്ടുരിരിപ്പിക്ുന്നതിനോണട ഇതട കചയ്യുന്നതട. 

ഇത്  മൂന്ന  ഗ്രധോന യമഖലകൾ ഉൾടകോള്ളുന്നു: 

 പ്ലോനടറട രിഷ്യു െൾച്ചർ 

 പ്ലോനടറട ജനിതെ എഞ്ചിനീ റിിംഗട 

 പ്ലോനടറട യമോളിെയുലോർ മോർക്റിനടകറ സ്ഹോ യത്തോകര ുള്ള ്രജനനിം 

ടെഡ  ബയ ോടെക യനോളജി 

 കറഡട ബയ ോകരെടയനോളജി ്രധോനമോ ുിം രുതി  മരുന്നുെളുകര ുിം 

ചിെിത്സെളുകര ുിം െണ്ടുരിരിത്തിം, നവീെരണിം, വിെസ്നിം എന്നിവ ുമോ ി 

ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. 

 യെോശങ്ങൾക്ിര ിലുള്ള  ആശ വിനിമ ത്തിൽ യ്രോട്ടീനുെൾ എങ്ങകന 

്രവർത്തിക്ുന്നു, ഈ യ്രോട്ടീനുെളുകര കതറ്റോ  ്രവർത്തനിം മൂലമുണ്ടോെുന്ന 

യരോഗങ്ങൾ എന്നിവ കറഡട ബയ ോകരെടയനോളജി ുമോ ി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. 

 ഇതിൽ ജീൻ കതറോപ്പി, കറിം കസ്ല്ലുെൾ, ജനിതെ രരിയശോധന മുതലോ വ 

ഉൾകപ്പരുന്നു. 
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വവ്റ്റ  ബയ ോടെക യനോളജി 

 ബയ ോകരെടയനോളജി ുകര ഈ യമഖല വയവസ്ോ വുമോ ി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. 

 മവറ്റട ബയ ോകരെട  ീറട, രൂപ്പൽ, എൻമസ്മുെൾ, ബോക്ടീരി െൾ എന്നിവ 

ചരക്ുെളുിം യസ്വനങ്ങളുിം അകല്ലേിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുകര ഭോഗങ്ങളുിം നിർമ്മിക്ോൻ 

ഉരയ ോഗിക്ുന്നു. 

 ഡിറ്റർജനടറുെൾ, വിറ്റോമിനുെൾ, ആൻറിബയ ോട്ടിക്ുെൾ തുരങ്ങി  

മവവിധയമോർന്ന മജവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതട വോഗ്ദോനിം കചയ്യുന്നു. 

 രരമ്പരോഗത രീതിെളുമോ ി തോരതമയകപ്പരുത്തുയമ്പോൾ, മവറ്റട ബയ ോകരെട 

്ര്െി െളിൽ ഭൂരിഭോഗവുിം ഊർജ്ജിം, കവള്ളിം, രോസ്വസ്തുക്ൾ എന്നിവ 

ലോഭിക്ുെ ുിം മോലിനയങ്ങൾ െുറ ടക്ുെ ുിം കചയ്യുന്നു. 

 നീല ബയ ോടെക യനോളജി 

 ശുദ്ധജലത്തിലുിം സ്മു്ദജീവിെളിലുിം തന്മോ്തോ ബയ ോളജിക്ൽ രീതിെളുകര 

്രയ ോഗവുമോ ി നീല ബയ ോകരെടയനോളജി ബന്ധകപ്പട്ടിരിക്ുന്നു. 

 വിവിധ ആവശയങ്ങൾക്ോ ി സ്മു്ദ, ശുദ്ധജല ജീവിെളുകര ഉരയ ോഗവുിം അവ ുകര 

കഡറിയവറ്റീവുെളുിം ഇതിൽ ഉൾകപ്പരുന്നു, സ്മു്ദ ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള രുതി  

സ്ജീവ ഘരെങ്ങകള തിരിച്ചറി ുെ ുിം വിെസ്ിപ്പിക്ുെ ുിം കചയ്യുെ എന്നതോണട 

ഏറ്റവുിം ്ശയദ്ധ മോ  ഒന്നട. 

മഞ്ഞ ബയ ോടെക യനോളജി 

 രച്ച (സ്സ്യങ്ങൾ), ചുവപ്പട (മൃഗങ്ങൾ) ബയ ോകരെടയനോളജിക്ട സ്മോനമോ  

ഷ്ഡ്പദങ്ങളുള്ള ബയ ോകരെടയനോളജിക  മഞ്ഞ ബയ ോകരെടയനോളജി സ്ൂചിപ്പിക്ുന്നു. 

 ്രോണിെളികല സ്ജീവ യചരുവെൾ അകല്ലേിൽ ജീനുെൾ െൃഷ്ി ിലുിം 

മവദയശോസ്ട്തത്തിലുിം ഗയവഷ്ണത്തിയനോ ്രയ ോഗത്തിയനോ യവണ്ടി 

ഉരയ ോഗിക്ുന്നു. 

ബയ ോടെക യനോളജി ുടെ ഗ്രയ ോരങ്ങൾ 

1. മരുന്നുകൾ 

ബയ ോ ഫോർമസ്യൂട്ടികൽസ് : 

 െൃ്തിമ വസ്തുക്ളുിം രോസ്വസ്തുക്ളുിം ഉരയ ോഗിക്ോകത സ്ൂക്ഷ്മോണുക്കള 

ഉരയ ോഗിച്ചോണട മരുന്നുെൾ വിെസ്ിപ്പിക്ുന്നതട. 

 യ്രോട്ടീനുെളുകര വലി  തന്മോ്തെൾ സ്ോധോരണ ോ ി ബയ ോഫോർമസ്യൂട്ടിക്ൽ 

മരുന്നുെളുകര ഉറവിരമോണട. 

 യരോഗങ്ങളുകര മറഞ്ഞിരിക്ുന്ന സ്ിംവിധോനങ്ങകള ആ്െമിക്ുെ ുിം 

രോർശവഫലങ്ങളില്ലോകത നശിപ്പിക്ുെ ുിം കചയ്യുന്നു. 
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 കഹപ്പമറ്ററ്റിസ്ട, െോൻസ്ർ, ഹൃയ്ദോഗിം തുരങ്ങി  യരോഗങ്ങൾകക്തികര 

ചിെിത്സിക്ോൻ െഴി ുന്ന ബയ ോഫോർമസ്യൂട്ടിക്ൽ മരുന്നുെൾ വിെസ്ിപ്പിക്ോനുള്ള 

്ശമത്തിലോണട ശോസ്ട് തജ്ഞർ. 

ജീൻ ടത്െോപ്പി: 

 െോൻസ്ർ, രോർക്ിൻസ്ൺസ്ട തുരങ്ങി  യരോഗങ്ങളുകര യരോഗനിർണ ത്തിൽ ഇതട 

ഉരയ ോഗിക്ുന്നു. 

 ഈ വിദയ ുകര ഉരെരണിം  മൂലിം  ഒന്നുെിൽ രരിയക്റ്റ യെോശങ്ങകള ഇല്ലോതോക്ുെയ ോ 

രെരിം വ ടക്ുെയ ോ കചയ്യുിം. 

 ചില സ്ന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഫിറ്റട ജീനുെൾ ജനിതെ വിവരങ്ങളിൽ തിരുത്തലുെൾ 

വരുത്തുന്നു, അങ്ങകന ോണട ജീനുെൾ ശരീരത്തിനട അനുെൂലമോ  ്രെരനിം 

ആരിംഭിക്ുന്നതട. 

ജനിത്ക രരിയ ോധന:  

 മോതോരിതോക്ളികല ജനിതെ യരോഗങ്ങൾ, മലിംഗിെത, െോരി ർ സ്ട്െീനിിംഗട എന്നിവ 

അവസ്ോനിപ്പിക്ോൻ ഉരയ ോഗിക്ുന്ന ഒരു രോരമ്പരയ സ്ോയേതിെത ോണിതട. 

  ജനിതെ രരിയശോധന ുകര സ്ോയേതിെത, രരിവർത്തനിം കച ടത യ്ശണിെൾക്ട 

ഒരുയരോകല ുള്ള ഡിഎൻഎ യരരെങ്ങൾ ഉരയ ോഗിക്ുെ എന്നതോണട. 

 െുറ്റവോളിെകള തിരിച്ചറി ോനുിം െുട്ടി ുകര രക്ഷ്ോെർതൃതവിം രരിയശോധിക്ോനുിം ഈ 

സ്ോയേതിെവിദയ ഉരയ ോഗിക്ുന്നു. 

 രുതി  മരുന്നുെളുിം വോക്സിനുെളുിം വിരുലീെരിക്ുന്നതിനോ ി ശോസ്ട്തജ്ഞർ 

ഗയവഷ്ണ യമഖല ിൽ ്രവർത്തിക്ുന്നു, െഴിഞ്ഞ ദശെത്തിൽ ചിെിത്സിക്ോൻ 

എളുപ്പമല്ലോത്ത യരോഗങ്ങൾക്ുള്ള നയോ വിധി െൂരി ോണട.. 

ആൻെിബയ ോട്ടികുകൾ: 

 മനുഷ്യർക്ുിം മൃഗങ്ങൾക്ുിം യവണ്ടി ുള്ള ആൻറിബയ ോട്ടിക്ുെൾ നിർമ്മിക്ോൻ 

സ്സ്യങ്ങൾ ഉരയ ോഗിക്ുന്നു. 

 യറോക്ട ഫീഡിൽ ആനടറിബയ ോട്ടിെട യ്രോട്ടീൻ ്രെരിപ്പിക്ുന്നതട, മൃഗങ്ങൾക്ട യനരിട്ടട 

നൽെുന്നതട, രരമ്പരോഗത ആൻറിബയ ോട്ടിെട ഉൽരോദനയത്തക്ോൾ കചലവട െുറവോണട. 

 എന്നോൽ ഈ സ്്മ്പദോ ിം നിരവധി ബയ ോ എത്തിെടസ്ട ്രശടനങ്ങൾ ഉന്ന ിക്ുന്നു, 

െോരണിം, ആൻറിബയ ോട്ടിക്ുെളുകര ആവശയമില്ലോത്ത ഉരയ ോഗിം 

ആൻറിബയ ോട്ടിെട ്രതിയരോധയശഷ്ി ുള്ള ബോക്ടീരി ൽ സ്ടക്ര ിനിനടകറ 

വിെോസ്കത്ത യ്രോത്സോഹിപ്പിയച്ചക്ോിം. 
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2. കൃഷി 

സ്സ്യങ്ങളുടെ ും മൃരങ്ങളുടെ ും രുനരുൽരോദനം: 

 രരമ്പരോഗത രീതിെളോ  യ്െോസ്ട-രരോഗണിം, ്ഗോഫടറ്റിിംഗട, യ്െോസ്ട ്ബീഡിിംഗട 

എന്നിവ ിലൂകര സ്സ്യങ്ങളുകര ുിം മൃഗങ്ങളുകര ുിം സ്വഭോവിം വർദ്ധിപ്പിക്ുന്നതട 

സ്മ കമരുക്ുന്നതോണട. 

 ജീനുെകള അമിതമോ ി ്രെരിപ്പിക്ുന്നതിലൂകരയ ോ നീക്ിം കചയ്യുന്നതിലൂകരയ ോ 

അകല്ലേിൽ വിയദശ ജീനുെൾ  വഴിയ ോ തന്മോ്തോ തലത്തിൽ ്ദുതഗതി ിലുള്ള 

മോറ്റങ്ങൾ വരുത്തോൻ ബയ ോകരെട രുയരോഗതിെൾ അനുവദിക്ുന്നു. 

ജനിത്കമോറ്റം വ്രുത്തി  വ്ിളകൾ 

 ഒരു ജീവി ുകര ജീയനോമിയലക്ട ഡിഎൻഎ യചർക്ുന്ന സ്ോയേതിെവിദയ ോണട 

ജനിതെമോറ്റിം. 

 ഒരു ജിഎിം പ്ലോനടറട ഉൽപ്പോദിപ്പിക്ുന്നതിനട, രുതി  ഡിഎൻഎ ഒരു കചരി ുകര 

യെോശങ്ങളിയലക്ട മോറ്റുന്നു. 

 ഈ യെോശങ്ങൾ രിന്നീരട രിഷ്യു െൾച്ചറിൽ വളർന്നട കചരിെളോ ി മോറുന്നു. 

 ഈ കചരിെൾ ഉതടരോദിപ്പിക്ുന്ന വിത്തുെൾക്ട രുതി  ഡിഎൻഎ ഉണ്ടോ ിരിക്ുിം. 

                                                            ***** 
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