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 شلتوکی ملیحه
 تحقیقات کارشناس

 های روغنی، شرکت توسعه کشت دانهتحقیقات کاربردی و تولید بذرمرکز  

 

  کشاورزی مولکولی

(Molecular Farming) 

 مقدمه

و مواد  نیپروتئ دیتول یبرا یمحصوالت کشاورز یکیاصالح ژنتدر برگیرنده است که  یوتکنولوژیبرنامه ب کی یمولکول یکشاورز

 یهادرمان یباال یهانهیدرحال توسعه قادر به پرداخت هز یبه اتفاق کشورها بیقر تیاست. اکثر ییو دارو یمقاصد تجار یبرا ییایمیش

کارآمد  یهاراه حل یپزشک -ستیز یروزافزون به داروها ازین یتواند برایم یمولکول ی. کشاورزستندیموجود ن یهاروش با یپزشک

با  سهیکنند و در مقایبزرگ فراهم م اسیباارزش در مق بینوترک یهانیروتئپ دیتول یارزان و ساده برا ستمیس کی اهانیارائه دهد. گ

انواع  ختهیترار اهانیبرخوردار هستند. گرچه استفاده از گ یاریبس یایو کاربرد از مزا یمنی، ایاز نظر اقتصاد دیتول یهاستمیس ریسا

 مشکالت موجود انجام شده است. حل یبرا یسازنهیدارد، اما بهها را به دنبال یها و نگرانتیمحدود

 اهمیت

های خونی، فاکتورهای ها، جایگزینها، واکسنبادیهای نوترکیب )آنتیکشاورزی مولکولی پتانسیل باالیی در تولید نامحدود پروتئین

اند. های بیولوژیک را به خود اختصاص دادهاز تولید پروتئین درصد 30های نوترکیب بادیها( دارد. امروزه آنتیرشد و آنزیم

بادی در گیاهان در مقایسه با تولید بادی در هکتار تولید کنند. قیمت تمام شده آنتیکیلوگرم آنتی 10توانند تا بیوراکتورهای گیاهی می

 آن در بیوراکتورهای دیگر حدود یک دهم تا یک هزارم است.

 اهیگ رییتغ یهایاستراتژ

 شود:یانجام م ریبه شرح ز یتوسط دو روش کل ختهیترار اهانیگ دیبسته به تول اهیگ یمولکول کشت

 یدائم ای داریپا انیب یهاستمیس 

اشاره دارد، که  اهانیگ یادر ژنوم هسته یشده خارج ینامگذار یهاژن ایها به ادغام ژن داریپا یا: تحول هستهداریپا یاتحول هسته کی

 شود.یم زبانیها پس از ادغام با ژنوم مختهیترار انیب جهیو در نت یکیساختار ژنت رییمنجر به تغ

 گذرا ایموقت  انیب یهاستمیس 

 یهستند که بطور معمول برا ییهاستمیسها نیا امروزه، .باشدکشاورزی مولکولی  یبرا ستمیس نیترعیممکن است سر موقت دیتول

 .روندیچند هفته بکار م یط نیپروتئ یمقدار قابل توجه یبراکننده انیب یساختارها

 مزایا

 های انسانی و سموم باکتریایی باشند(.توانند میزبان پاتوژنسالمت محصوالت به دست آمده )گیاهان نمی 
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 ای فعال چند زنجیره های نوترکیبهای اصالحی و تالقی برای به دست آوردن پروتئینامکان استفاده از روش 

 دیتول یکیولوژیمواد ب ی،و مواد معدن یدیخورش یکربن، انرژدیاکسیتوانند با استفاده از دیم اهانیگ :دیتول یهانهیکاهش هز 

 1/0های میکروبی و درصد هزینه سیستم 2-10های نوترکیب در گیاهان پروتئین شود که هزینه تولیدتخمین زده میکنند. 

در هر  .است یقابل دستکار یریپذاسیبا توجه به مق دیتول اسی، مقنیعالوه براهای سلولی پستانداران باشد. درصد کشت

تراریخت از این نظر حیوانات های فرمنتاسیون و سیستم شود.پذیری یک مزیت تجاری مهم محسوب میسیستم بیانی مقیاس

راحتی و با توجه به تقاضای بازار، با کم و زیاد کردن سطح زیر کشت بهتوان پتانسیل محدودی دارند، درحالی که گیاهان را می

 محصوالت تراریخت به سادگی تنظیم نمود.

 شوند(.یم دیها تولخشک مانند دانه یهاکه در بافت ی)هنگام بینوترک یهانیو حمل و نقل پروتئ ینگهدار یهانهیکاهش هز 

 معایب

 DSP(downstream اهانیدر گ بینوترک نیپروتئ دیجنبه تول نیترنهیو پرهز نیزتریباال، چالش برانگ دیتول یبرا اهانیگ یایبا وجود مزا

processing)  ندیفرآ یهانههزی کل درصد 80بوده و تا ( را به خود اختصاص داده استBuyel, 2015عمده هز .)در طول  نهیDSP 1) 

از محصول باید که  HCP(Host Cell Protein)  یهایناخالص ادیز ری( مقاد2 .گسترده پاالییدنبه  ازی، نهیبودن ذرات عصاره اول نیسنگ

آن  جهیطور دائم به محصول متصل شده و در نتها که ممکن است بهها و فنل، ازجمله رنگدانههای ثانویهمتابولیت( حضور 3 .جدا شوند

آزاد  ی،اهیگ یهااستخراج محصول از بافت یبرا ازیکامل مورد ن یسازهمگن لیها معموالً به دلتیها و متابولHCP، راتدهند. ذ رییتغ را

 .شوندیم

 تحقیقات صورت گرفته در ایران

در توتون و کلزا  VHHبادی منوکلونال توان به بیان آنتیهای انجام گرفته در زمینه زراعت مولکولی در ایران میترین فعالیتاز مهم

(Rajabi-Memari et al., 2006،)  انسانبیان اینترفرون گامای ( در برگ و بذر کلزاBagheri 2009 بیان پروتئین نوترکیب ،)t-PA  انسانی

( اشاره Seifi nabi abad, 2009نوترکیب انسانی از گیاهان تراریخت توتون ) t-PA(، استخراج و تخلیص Masoumi, 2009در توتون )

 کرد.
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