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چکیده
با بهره گیری از تکنولوژی زراعت ملکولي ) (Molecular farmingتوانستهایم گیاهان را بهه عنهوان
بیوراکتور ،برای تولید پروتئینههای نوترکیهب ارزان ،بها ارزش افهزوده بها تبهدیل کنهیم .ایهن تکنولهوژی
موفقیتهایي در زمینه تجاریسازی چند محصول اولیه بدست آورده و محصو ت نوترکیب متعدد دیگهری
فازهای نهایي تولید را ميگذرانند .طي ده سال گذشته بیش از  111پروتئین نوترکیب در گیاهان تراریخهت
تولید شده و یا در حال تولید ميباشد .گیاهان دارای مزایای زیادی نسبت به سایر سیستمهای بیاني ،بویژه از
نظر اقتصادی ،ایمني ،عملیات اجرایي و تولید ميباشند .اما به هر حهال مشهکالتي ههم در پهیش رو جههت
استفاده از گیاهان به عنوان رآکتورهای زیستي وجود دارد که باید بر طرف شوند .از جمله این عوامل مههم:
کیفیت محصول نهایي ،تخلیص و فرآوری ماکرومولکول های دارویهي مشهت شهده از گیاههان و همننهین
ایمني زیستي ميباشد .در این مطالعه سعي خواهد شد عالوه بر مهرور کشهاورزی مولکهولي در جههان ،بهه
مواردی از موفقیتهای حاصل شده در این زمینه در ایران اشاره گردد .طي بیش از  8سال تحقی در زمینهه
کشاورزی ملکولي در ایران به ویژه در دانشگاه تربیت مدرس ،مي توان به بخشي از این موفقیت هها اشهاره
نمود -1 :تولید آنتي بادی تک دومیني  VHHدر گیاهان توتون و کلزا  -2تولید پهروتئین نوترکیهب  tPAدر
 نویسهههههنده مسهههههئول :مختهههههار جاللهههههي جهههههواران
m_jalali@modares.ac.ir

تلفهههههن19123191917 :

Email:

جاللي جواران و همکاران1811 ،
توتون  -3بیان ژن اینترفرون گامای انساني در کلزا و توتون  -4انتقال ژن لوسیفراز کهرم شهبتا

بهه کلهزا،

توتون ،بنفشه آقریقایي و  ...مواردی از موفقیتهای حاصل است .پهروژهههای ارزشهمند دیگهری در زمینهه
انتقال ژن به کلروپالست گیاهان مانند توتون و کاهو در حال اجرا است کهه بحمهدا ...بهه موفقیتههای اولیهه
خوبي رسیده است .در پروژه انتقال ژن پروانسولین به کلروپالست ،پس از تهیه سهازه کلروپالسهتي حهاوی
ژن پروانسولین ،با استفاده از روش بیولستیک ژن هدف به کلروپالست گیاه توتون منتقل گردیهد .سهلولهای
تراریخت روی محیط اسپکتینومایسین باززایي و گیهاه کامهل بدسهت آمهد .گیاههان حاصهله بها اسهتفاده از
آغازگرهای اختصاصي و روش  PCRبررسي شدند که اکثر گیاهان تراریخت بودند.

کلمات کلیدی :کشاورزی مولکولي ،گیاهان تراریخت ،پروتئین های نوترکیب ،بیوراکتور.
نامحدود آنتي بادی های نوترکیهب ،واکسهن هها،

مقدمه

جایگزین های خوبي ،فاکتورهای رشد و آنزیم ها

هزاران سال است که بشهر از گیاههان بهه

مهيباشهد ( .)Schillberg & Fischer, 1999ههم

عنوان یک منبع مواد خام و انواع داروهای گیاهي

اکنون با رشد شدید تقاضها بهرای پهروتئین ههای

استفاده ميکند .همزمهان بها شهکل گیهری اولهین

دارویي و تشخیصي مواجه هستیم امها ظرفیهت و

تمدن ها بشر از عصاره های گیاهي جهت درمهان

امکانات موجود جوابگهوی نیازههای مهورد نظهر

بیماری ها و تسکین دردها استفاده کرده است .از

نیست .به نظر مي رسد کهه در سهال ههای آینهده

اواخر قرن هفدهم تعهداد زیهادی پهروتئین ههای

جایگزیني بیوراکتورهای گیهاهي بهه جهای سهایر

دارویههي ارزشههمند از طری ه تحقیقههات زیسههت

سیستم ها تولید پروتئینههای نوترکیهب ضهروری

شناسههي مولکههولي و پزشههکي مولکههولي کشههف

گردد.

شدند .اما تاکنون تولید این مولکول ها بهه علهت

گیاهان تراریخت به عنوان بیورآکتورههای

عوامل متعددی مانند عملکرد پایین تولید ،کیفیت

مفید و جالهب بهرای تولیهد ارزان و فهراوان یهک

نامناسب تولید ،ظرفیت پایین تولید و ...گسهترش

درشت مولکول 1نوترکیب و فعال مثهل ترکیبهات

نیافته است .در اواخر دهه  81میالدی تکنولوژی

خوني ،واکسن ها ،فاکتور های رشد ،آنتهي بهادی

تولیههد پههروتئین و  DNAنوترکیههب در گیاهههان،

ها و آنزیم ها مطرح مي باشهند (Fischer et al.,

باعث کشف سیستم های بیان گیاهي شد که قادر

) .2004تا بحال چندین پروتئین دارویي مختلهف

به تولید پروتئین های دارویي ارزان تر و ایمنتهر

از طری گیاهان تراریخت تولید و تجهاری شهده

بودند .تولید زیست داروها و پروتئین ههای مههم

انهد ( Fischer & Emans, 2000; Giddings,

کاربردی از طری گیاهان را اصطالحاً کشهاورزی

 .)2001با این وجود باید توجه کرد کهه پتانسهیل

مولکهههولي "  "Molecular farmingگوینهههد.
کشاورزی مولکولي دارای پتانسیل با یي در تولید

-Macro molecule
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با ی تولید پروتئین های دارویي در گیاهان فقهط

مهههههي رسهههههد ( .)A8706:sigmaپهههههروتئین

در صورتي محق ميشود که محصو ت بدسهت

-βگلوکورونیداز ( )Gusدر ررت تراریخت تولید

آمده ،استانداردهای کیفي زم را داشته باشهند تها

شههده ( G 2035: sigmaو Witcher et al.,

بتواند از مراجع نظارتي مجوز های زم را کسب

 )1998و تریپسین نیز در بذر ررت تولید شهده و

و در آزمایش های بالیني و درمان مهورد اسهتفاده

هم اکنون به فروش مي رسند ( Woodard et al.,

قرار گیرند .بهرای رسهیدن بهه ایهن اههداف بایهد

.)2005

فناوری های مربوط به بهبهود عملکهرد را از نظهر

از مهمتههرین فعالیتهههای انجههام گرفتههه در زمینههه

کمي توسعه داده ،از کیفیت و پایداری محصو ت

کشاورزی مولکولي در ایران مي توان به بیان آنتي

مطمهئن گردیهده و مراحهل تخلهیص و پهردازش

بادی منوکلونال  VHHدر توتون و کلزا (Rajabi-

فهههراورده را نیهههز بهههه خهههوبي انجهههام داد

;Memari et al., 2006; Ismaili et al., 2006
 ،)Dymyad, 2007بیان اینترفرون گامای انسهاني

).(Strasser et al., 2004

در برگ و بهذر کلهزا ( Bagheri, 2009; Taheri

مختصری از تاریخچه کشاورزی مولکولي

 ،)javan, 2008; Rahimi Far, 2008بیه هان

کشاورزی مولکولي از زمهاني مطهرح گردیهد کهه

پهههروتئین نوترکیه هب  t-PAانسهههاني در توتهههون

اولین بار گیاهان عالي با موفقیت تراریخت شدند

( )Masoumi Asl, 2009استخراج و تخلهیص t-

( .)Fraley et al.,1983اولهین گهزارش از تولیهد

 PAنوترکیب انساني از گیاهان تراریخت توتهون

آنتي بادی های انساني در گیاه در سهال  1988و

( )Seifi Nabi Abad, 2009اشاره کرد.

توسط دورینگ با عنوان بیان لیزوزیم  T4و آنتهي
بادی مونوکلونال در گیاهان توتون گزارش گردید

اهمیت کشاورزی مولکولي

( )During 1988که بعداً هیات و همکهاران ایهن

کشاورزی مولکولي پتانسیل با یي در تولیهد

آنتي بهادی را بهه صهورت ترشهحي بیهان کردنهد

نامحدود پروتئین های نوترکیب (آنتي بهادی هها،

( .)Hiatt et al., 1989اولهین پهروتئین دارویههي

واکسن ها ،جهایگزین ههای خهوني ،فاکتورههای

نوترکیههب نیههز سههرم آلبههومین انسههاني در گیههاه

رشد و آنزیم ها) دارد .در حال حاضهر در جههان

تراریخهت توتهون بهود (.)Stoger et al., 2002

یک پذیرش عمومي بهرای تولیهد پهروتئین ههای

البته امروزه تعهداد بسهیاری از آنتهي بهادی هها و

نوترکیهههب در گیاههههان بوجهههود آمهههده اسهههت

پروتئین های نوترکیب دارویهي در گیاههان بیهان

( .)Julian et al., 2003هههم اکنههون در ایالههت

شده اند که برخي به مرحله تجاری سازی رسیده

کنتاکي آمریکا ،گیاهان توتهون بهه کارخانهه ههای

و برخي دیگر در مراحل اولیه (یهک و دو) تولیهد

تولیههد داروهههای ضههد سههرطان تبههدیل شههدهانههد

مي باشهند .از جملهه آویهدین کهه در ررت ههای

( .)Julian et al., 2003در ایالت ویرجینیها ،ررت

تراریخت بیان و توسط شرکت سیگما به فهروش

برای معالجه بیمهاری  Cystic Fibrosisبرداشهت
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مي شود و در نبراسکا محققهین امیدوارنهد کهه در

مزایا و معایب تولید پروتئین های نوترکیب در

مزارع ،محصهو تي جههت درمهان بیمهاری ایهدز

گیاهان تراریخت

تولیهد کننهد ( .)Fischer & Stoger, 2004ایهن

هزینه های تولید :مزیت عمده گیاهان تراریخهت

فعالی ت هها بهیش از یهک دههه اسهت کهه انجهام

جهت تولید پهروتئین ههای نوترکیهب بها هزینهه

مي شود ،اما محصو ت رکر شهده مراحهل نههایي

پایین ،تولید در حجهم بها در مقیایسهه بها سهایر

فرآوری خود را به تازگي پشهت سهر گذاشهته و

سیستمهای تولیدی مي باشد .هزینه های ثابهت و

وارد آزمایشات کلینیکي و فراینهد تجهاری شهدن

متغیر تولید در گیاههان بهه صهورت معنهي داری

گردیدهاند .در حهال حاضهر ،تعهدادی از بیمهاران

پایین تر از سیستم های تولید محصهول از طریه

مقادیری از این گیاهان را به عنهوان دارو اسهتفاده

میکروارگانیسم ها و کشت سهلول ههای حیهواني

ميکننهد ( .)Gidding et al., 2000امهروزه آنتهي

مي باشد ،زیرا در سیستم ههای بیهاني گیهاهي بهه

بههادیهههای نوترکیههب حههدود  %31از تولیههد

فرمانتور و اشخا

پروتئین ههای بیولوژیهک را بهه خهود اختصها

بههرای کههار بهها ایههن فرمانتورههها نیههازی نیسههت

دادهاند ( .)Joosten et al., 2003فهروش جههاني

( .)Twyman et al., 2003تخمین زده مهي شهود

پروتئینهای داروئي نوترکیب در سال  1995بالغ

بها تخصهص و مههارت بها

که هزینه تولید پروتئین های نوترکیب در گیاههان

بر  11میلیارد د ر و در سال  2115این رقم 16

 2-11درصد هزینه سیستم های میکروبي و 1/1

میلیهارد د ر بهوده اسهت ( Fischer & Stoger,

درصههد کشههت هههای سههلولي پسههتانداران باشههد

 .)2004در حههال حاضههر حههدود  21پههروتئین

) .)Giddings 2001به طهور متوسهط حهدود -1

نوترکیب در بازار وجود دارد که  %61فروش آنها

 1/1درصد از پروتئین های محلهول کهل گیهاهي

مربوط به شش پهروتئین داروئهي اسهت ( & Ma

مربوط به پروتئین نوترکیب مورد نظهر مهيباشهد

 .)Hiatt, 1996ایههن شههش پههروتئین نوترکیههب

( .)Hood, 2002بههرای تولی هد و تخل هیص فعههال

داروئي عبارتند از :اریتروپهویتین ،عامهل محهر

کننده پالسمینوژن بافتي انساني ( )t-PAاز گیاهان

کلوني گرانولوسیت ،واکسن هپاتیت  ،Bهورمهون

تراریخت توتون ،نتایج تحقیقات مها در دانشهگاه

رشد انساني ،انسولین و اینترفرون آلفا.

تربیت مدرس نشان داد که حدود  1/16درصد از

بیوراکتورهای گیاهي مي تواننهد تها  11کیلهوگرم

پروتئین های کل برگي را  t-PAنوترکیب تشکیل

آنتي بادی در هکتار تولید کنند .قیمت تمام شهده

مههي دهههد ( .)Seifi Nabi Abad, 2009در هههر

آنتيبادی در گیاههان در مقایسهه بها تولیهد آن در

سیستم بیاني ،مقیاس پذیری یک مزیهت تجهاری

بیوراکتورهای دیگر حدود یک دهم تا یک هزارم

مهم محسو

مي شود .سیستم های فرمنتاسهیون

است (.)Gidding et al., 2000; Daniel, 2003

و حیوانههات تراریخههت از ایههن نظههر پتانسههیل
محدودی دارند ،در حالي که میزان تولید از طری
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گیاهان را مهي توانهد بهه راحتهي و بها توجهه بهه

پالسمایي تجمع یافته و ميتوانهد در یهک حجهم

تقاضای بازار ،با کهم و زیهاد کهردن سهطز زیهر

کوچک و بها اسهتفاده از بافرهها و شهوینده ههای

کشت محصو ت تراریخهت بهه سهادگي تنظهیم

مناسب استخراج شود (.)Twyman et al., 2003

نمود ( .)Twyman et al., 2003سرعت با بردن

راهکار دیگر شامل به کارگیری قابلیت برخهي از

مقیاس تولید نیز مهم است ،مثال برای افزایش 11

بافت ها مثل ریشه و برگ بهرای ترشهز پهروتئین

برابههری مقیههاس تولیههد در گلههه هههای گوسههفند

نوترکیب در ترشحات آنها ميباشد ( Borisjuk et

تراریخت (با اسهتفاده از چرخهه ههای اصهالحي

al., 1999; Komarnytsky, 2000; Drake et
.)al., 2003

مرسوم) زمان زیادی زم است ،در حالیکه سطز
زیر کشت گیاهان تراریخت را مهيتهوان در یهک
فصل زراعي تا بیشتر از 1111برابهر افهزایش داد
(.)Schillberg et al., 2002
هزینه های تولید پروتئین های نوترکیب با میهزان
درجه خلو

آن پروتئین در زمان مصرف ارتباط

معني داری دارد ،زیرا بیش از  85٪هزینهه ههای
تولی هد پههروتئین هههای نوترکی هب در گیاهههان بههه
تخلیص و فعالیت های پایین دستي آن اختصا
دارد ( .)Twyman et al., 2003البتههه بههرای
پروتئین های دارویي که نیاز بهه درجهه خلهو
با یي دارند ،برای کاهش هزینه های پایین دستي
ميتوان راهکارهای زیادی اعمال کهرد .از جملهه
این روش ها مي توان بهه ههدف گیهری یها بیهان
پروتئین نوترکیب در یک بافت خا

مانند بهذر

اشاره کرد ( .)Bagheri, 2009هزینه های تخلیص
با غلظت پروتئین نوترکیب در مهواد خهام رابطهه
معکههوس دارد ( ;Ziegelhoffer et al., 2001

 .)Stoger et al., 2000به عنوان مثال اگر پروتئین
نوترکیب به عنوان یک سهاختار همجهوش دارای
دامین داخل غشایي گیرنده سهلول  Tانسهاني ،در
گی هاه بی هان شههود ،پههروتئین نوترکی هب در غشهها

کیفیت پروتئین نوترکیب تولید شده در گیاهان
اسههتفاده از گیاهههان بههرای تولی هد پههروتئین هههای
دارویي نسبت به سیستم های میکروبي و حیواني
ایمن تر ميباشد (.)Jalali Javaran et al., 2008
زیرا معمو ً گیاهان فاقد عوامل بیماریزای انساني،
تههوالي هههای  DNAانکههوژن و اندوتوکس هین ههها
مي باشند ( .)Commandeur et al., 2003به ههر
حال زم است کهه ایمنهي راتهي پهروتئین ههای
انساني تولید شده از طری گیاههان مهورد توجهه
قرار گیرد ،زیرا صحت ساختاری این پروتئین هها
برای فعالیت های درون سلولي ( )in vivoبسهیار
مههم مهي باشهد ( .)Strasser et al., 2004مسهیر
سههنتز پههروتئین در گیاهههان و حیوانههات مشههابه
1

مي باشد طوری که گیاهان قابلیت بسته بنهدی و
2

سرهم کردن پروتئین ههای نوترکیهب انسهاني را
دارا مي باشهند ( ،)Twyman et al., 2003امها در
باکتری ها این فعالیت ها به خوبي صورت نگرفته
و موجب تشکیل انکلوژن بادی های غیر محلهول
مي شود .این قابلیت گیاهان زماني مشخص شهد
1

Follding
2
-Assembling
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که گیاهان تراریخت قادر به تولید آنتي بادی های

عبارتند از -1 :استفاده از آنزیم های تخلیص شده

سرم فعال (شامل چهار زنجیر پلي پپتیدی کهه بهه

) β(1-4گا کتوزیهه هل ترانسههههفراز 2و سهه هیالیل

صورت پیونهد کوا نسهي دی سهولفیدی بهه ههم

ترانسفراز 3برای ایجاد تغییرات درون شیشهه ( in

وصل شده اند) گردیدند ( ;Stoger et al., 2002

 )vitroدر پههروتئین هههای نوترکیههب حاصههله از

 .)Schillberg et al., 2005گرچهه مسهیر سهنتز

گیاهان تراریخت ( -2 .)Blixt et al., 2002بیهان

پروتئین ها در حیوانات و گیاهان یکسان است اما

همزمان ) β(1-4گا کتوزیل ترانسفراز انسهاني بها

تغییرات پس از ترجمه مقداری متفاوت مي باشد،

تراریختههي مههورد نظههر در گیاهههان تراریخههت

کههه عمههده ایهن تفههاوت ههها در سههاختار زنجیهره

( .)Twyman et al., 2003افهزودن برخهي گهروه

گلیکان 1مي باشد .پروتئین های نوترکیهب تولیهد

ههههای کربوهیهههدراتي دارای اسهههید سهههیالیک

شده از طری گیاهان معمهو ً دارای گهروه ههای

(سیالیالسههیون) در شههرایط درون سههلولي بههرای

کربوهیدرات  β(1-2)Xylaseو α(1-3)-Fucose

گیاهان سخت تر مي باشهد ،زیهرا گیاههان پهیش

مي باشند کهه ایهن نهوع زنجیهره ههای قنهدی در

سازهای متابولیکي که قادر بهه تولیهد ایهن گهروه

پسههتانداران وجههود نههدارد ( Twyman et al.,

های کربوهیدراتي باشند ،را ندارند .برای حل این

 .)2003بعالوه پروتئین های نوترکیب تولید شهده

مشکل معمو ً گروه های کربوهیدراتي را مستقیم

از طری گیاهان فاقد گها کتوز و اسهید سهیالیک

اضافه مي کنند .البته مشکل برداشتن کربوهیدرات

انتهایي (کهه در گلیکهوپروتئین ههای انسهاني بهه

های ویژه گیاهي همننان وجود دارد .با اسهتفاده

صورت طبیعي) مي باشهند .تفهاوت ههای خیلهي

از آنتي بادی ها ،ریبوزیم ها و یا ( RNAiمداخله

کوچههک در سههاختارهای گلیکههان مههي توانههد در

گر) مهي تهوان مشهکل بازدارنهدگي آنهزیم ههای

فعالیت و پایداری پروتئین اثر گذاشته و حتي اگر

فکوزیل ترانسفراز 4و زایلیهل ترانسهفراز 5را حهل

پروتئین نوترکیبي که در گیاه تولید مهي شهود بهه

کرد (.)Twyman et al., 2003

صورت صهحیز (شهکل انسهاني) آن گلیکوزیلهه

راهکارهای مناسب دیگر بهرای دسهتکاری مسهیر

نشههود ،بعههد از مصههرف مههي توانههد بههه صههورت

گلیکوزیالسیون و جلوگیری از اضافه شهدن - N

ایمونوژنیک عمل کهرده و اثهرات مخربهي داشهته

گلیکان های ایمني زا بهه پهروتئین ههای داروئهي

باشد.

تولید شده در گیاه ،رخیره پروتئین داروئي درون

راهکارهههای مناسههب بههرای دسههتکاری مسههیر

شبکه آندوپالسمي است .کهارائي ایهن اسهتراتژی

گلیکوزیالسیون به منظهور تولیهد پهروتئین ههای

اخیههرا اثبههات شههده اسههت کههه از طریه افههزودن

نوترکیب مشابه با انواع انساني در گیاهان وجهود
دارد ( .)Warner, 2000مهمتهرین ایهن روش هها

2

- Galactosyltransferase
- Sialyltransferase
4
-Fucosyltransferase
5
-Xylyltransferase
3

-Glycan

1
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سیگنال  KDELبهه انتههای کربوکسهي ژن بهوده

عنوان مثال اگر چه پیش برنده های با بیان مهداوم

است (.)Masoumi Asl et al., 2009

موجب رخیره پروتئین های نوترکیهب زیهادی در
بذر مي شود ،با اینحال پهروتئین در همهه بخهش

افزایش میزان بیان پروتئین هاای نوترکیاب در
گیاهان
از مهمتههرین فاکتورهههایي کههه تجههاری بههودن
کشاورزی مولکولي را تعیین مي کنند ،رسیدن بهه
یک عملکرد مناسب جهت تولیهد پهروتئین ههای
نوترکیب ميباشد ( ;Jalali Javaran et al., 2008

 ،)Jalali Javaran et al., 2009بهرای بها بهردن
عملکرد تولید پروتئین های نوترکیهب در گیاههان
ميتوان از روشهای زیر استفاده کرد:
الف-باال بردن بیان ژن منتقل شده :برای رسیدن
به این هدف معمو ً سعي مي شود از پیش برنهده
های قوی استفاده شود .بهرای گیاههان دو لپهه ی
اغلب از پیش برنده  35Sویروس موزاییهک گهل
کلهههم ( )CaMv 35sاسهههتفاده مه هي شهههود
) .)Christensen & Quail, 1996در غالت پیش
برنده  CaMv 35Sفعالیت کمتری دارد ،بنابر ایهن
از پ هیش برنههده ی هوبي کههویتین )ubi-1(11-ررت
اسههتفاده مههي شههود ( Christensen & Quail,

 .)1996همننین میهزان رونویسهي در غهالت بها
افزودن یک اینترون بهه ژن منتقهل شهده افهزایش
مي یابهد .ایهن پدیهده ،افهزایش بیهان بواسهطه –
اینتهرون نامیهده مهي شهود (.)Vain et al., 1996
پیش برنده های تنظیمي نسبت به انواع پیوسته از
لحاظ عملکهردی و ایمنهي ارجحیهت دارنهد .بهه

های گیاهي شامل برگ ،ریشه و گهرده نیهز بیهان
مي شود .در این حالت ممکن است گیاهخواران،
حشرات گرده افشان و میکروارگانیسم های تحت
تاثیر این پهروتئین ههای نوترکیهب قهرار گیرنهد.
محدود کهردن ایهن پهروتئین هها در بهذر از ایهن
خطرات مي کاهد ( ;Commandeur et al., 2003

 .)Bagheri, 2009; Stoger et al., 2002همننین
مي توان پیش برنده های القایي را به کهار گرفهت
تا بیان پروتئین فقهط بعهد از برداشهت محصهول
صورت گیرد ( Zuo & Chua, 2000; Cramer et

.)al., 1999
ب-هدف گیری پاروتئین نوترکیاب باه بافات
مشخص :گر چه از هدف گیری پروتئین بیشتر به
عنههوان تسهههیل کننههده تخل هیص پههروتئین هههای
نوترکیب یاد مي شود ،اما تکنیهک ههدف گیهری
پروتئین نوترکیب مي تواند برای افزایش عملکرد
پروتئین های نوترکیب هم استفاده شهود .در ایهن
روش با رخیره شدن پروتئین نوترکیب در اجزای
سلولي فرایند های بسهته بنهدی ،سهرهم شهدن و
تغییرات پس از ترجمه آنها هم تحت تهاثیر قهرار
مي گیرد که در نهایت همه این فاکتورها پایداری
پروتئین و در نتیجه عملکرد را تحهت تهاثیر قهرار
مهي دههد ( ;Schillberg et al., Bagheri, 2009

 .)2002آزمایشات هدفگیری به صهورت مقایسهه
ایمونوگلوبولین های با اندازه کامل و قطعهات Fv

تک زنجیره ای نشان داد که مسیر ترشحي نسبت
Ubiquitin-1

1
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به رخیره سیتوزولي برای بسته بندی پهروتئین هها

کلروپالست افزایش بیان پروتئین های نوترکیهب

مناسب تر بوده و برای رخیره پهروتئین در سهطز

مي باشد ( .)Daniell et al., 2002انتقهال ژن بهه

با مزایای بیشتری دارد ( Zimmermann et al.,

کلروپالست در مقایسهه بها انتقهال ژن بهه هسهته

 .)1998; Schillberg et al., 1999چون بسیاری

توتون مشاهده گردید که میزان تولید بسیار با تر

از پروتئین های نوترکیب تولیدی از طری گیاهان

مي باشد .به منظور تولید هورمون رشهد انسهاني،

تراریخت از نوع پروتئین های انساني مي باشند و

مشاهده گردید که با انتقهال ژن بهه کلروپالسهت،

این پروتئین هها در بهدن خهود انسهان معمهو ً از

هورمون رشد تا  8٪پروتئین های محلول کهل را

سیستم غشا داخلي عبور مي کنند ،از ایهن اصهل

تشکیل مي دههد .در گهزارش دیگهری ،توکسهین

بههرای تولی هد پههروتئین هههای نوترکی هب از طری ه

 Tetanusبیشتر از  25٪پروتئین های محلهول را

گیاههههان ههههم اسهههتفاده مهههي شهههود .شهههبکه

تشههکیل مههي داد ( ;Daniell et al., 2001

اندوپالسهههمي ( )ERمحیطهههي اکسهههید کننهههده

 .)Tregoning et al., 2003اما باید توجه کرد که

( )Oxidizingبا مقهدار زیهادی از پهروتئین ههای

استفاده از کلروپالست و یا در کل انهدامک ههای

چاپروني مي باشد که میزان پروتئازها در آن پایین

پالستیدی برای کشاورزی مولکهولي محهدودیت

مي باشد .آنتي بادی هایي که از سیسهتم ترشهحي

هایي دارد ،ازجمله اینکهه کلروپالسهت قهادر بهه

گیاهان تراریخت عبور مي کنند با چهاپرون ههای

انجام تغییرات پس از ترجمه نیست ( Daniell et

مثل انهواع  Bipعکهس العمهل نشهان مهي دهنهد

 .)al., 2002همننین نگراني های ایمنهي زیسهتي

( .)Nuttall et al., 2002بنابراین توالي اسهیدآمینه

مثل انتقال افقي ژن از کلروپالست به باکتریها نیز

ای  H/KDELبههه انتهههای  Cپههروتئین نوترکی هب

در شرایط آزمایشگاهي وجود دارد ( Kay et al.,

افزوده مي شود تا پروتئین با داشتن ایهن سهیگنال

 .)2002به همین علهت راهکهاری کهه مهي تهوان

پپتیدی در شبکه اندوپالسهمي بهاقي بمانهد .ایهن

اعمال کهرد ایهن اسهت کهه انتقهال ژن بهه هسهته

روش موجب انباشت  2-11برابری پهروتئین در

صورت گیرد اما از یهک تهوالي سهیگنالي جههت

مقایسه با زماني که ایهن سهیگنال اسهتفاده نشهده

هدف گیری پروتئین به کلروپالست استفاده شود

اسهت ،گردیهد ( .)Conrad & Fiedler, 1998از

(.)Jobling et al., 2003

مزایای دیگر سیگنال پپتیدی و انباشت پروتئین ها
در شبکه اندوپالسمي  ERاین است کهه پهروتئین

ایمني زیستي کشاورزی مولکولي در مقایسه با

نوترکیب در اجسام گلژی تغییری پیدا نمهي کنهد

سیستم های سنتي

(.)Conrad & Fiedler, 1998

خطری که معمو ً هنگام تولید محصول در سهایر

ج -بیااان ژن پااروتئین هااای نوترکیااب در

سیستم ها از قبیل باکتری و حیوانهات تراریخهت

کلروپالست گیاهان :یکي از اهداف انتقال ژِن به
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وجود دارد ،عوامل بیماریزای مشتر

بین انسهان

انجام ترانسفورماسیون این ژن ها حهذف شهوند.

و گیاه وجود ندارد.

مکانیسم ساده آن هم بدین صورت اسهت کهه از

معمو ً خطرات گیاهان تراریخت را بهه دو دسهته

سیستم  Cre-loxPاستفاده مي شود .در این روش

تقسیم مي کننهد (.)Commanderur et al., 2003

 Creیک آنزیم نوترکیب مي باشد که یهک تهوالي

اول خطراتي که متوجهه محهیط زیسهت و سهایر

نوکلئوتیههدی کوتههاه بههه نههام  loxPرا تشههخیص

ارگانیسم ها مي باشد .دوم خطراتي است که خود

مي دهد .اگر دو جایگاه  loxPیک جههت داشهته

انسان را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار مي دهند.

باشند ،آنزیم  Creهر نوع توالي بین آنها را خارج

الف -مشکالت آلودگي تراریخت ها :آلهودگي

مي سازد .بنابراین اگر هنگام انتقهال ژن ،سهاختار

تراریختي به معني گسترش تراریخت ها به خارج

ژني 2به گونه ای طراحي شود که ژنهای انتخابگر

از میزبان های بواسطه مکانیسم های طبیعي است

بین دو جایگاه  loxPهمسو قرار گیرند و نیز خود

کههه بههه آن ،جریههان ژن) (Gene folweاطههال

ژن  Creرا نیز وارد گیاه کنیم ،مي تواند ژن ههای

مي شود این جریهان مهي توانهد بهه اعضها غیهر

انتخابگر را حذف کند (.)gleave et al., 1999

تراریخت همان گونه و یا حتي گونه های وابسته

پروتئین های انساني نوترکیب که از طری گیاهان

وحشي صهورت گیهرد .ایهن پدیهده خیلهي مههم

تولید مي شوند ،مي توانند اثرات منفي روی سایر

مي باشد چهون از طرفهي بها ورود تراریختهي بهه

ارگانیسهههم هههها مثهههل حشهههرات ،حیوانهههات و

سایر موجودات مهي توانهد اثهرات مخربهي روی

میکروارگانیسههم ههها داشههته باشههند .ایههن اثههرات

محیط زیست داشته باشد و از طرف دیگر باعهث

مي توانهد سهمیت مسهتقیم باشهد یها اینکهه ایهن

به هم خوردن ژنوم گونه های آلوده (بهویژه بههم

پههروتئین ههها در زنجیههره غههذایي انباشههته شههده و

زدن ژنوم گونهه ههای وحشهي) شهود .همننهین

موجوداتي را هم که تماس غیر مستقیم با گیاههان

احتمال گسترش ژن های نشانگر انتخهابي وجهود

تراریخت دارند را آلوده سهازد ( Commanderur

دارد .مثالً ژن های انتخابگر مقاومت به علف کش

 .)et al., 2003راه کارهای غلبه بهر ایهن مشهکل

از گیاهان تراریخت به گونه های علف ههرز وارد

عبارتنههد از -1 :کنتههرل بیههان ژن :بههرای مثههال از

شود و یها ژن ههای انتخهابي مقاومهت بهه آنتهي

پیشبرندهای اختصاصي بذر یا میوه استفاده شهود

بیوتیک ها وارد پهاتوژن ههای انسهاني و حیهواني

تا از مصرف پهروتئین توسهط موجهوداتي کهه از

شههوند ( .)Commanderur et al., 2003بههرای

بافت های سبز استفاده مي کنند جلوگیری کنهد و

کاهش این مشکالت یکي از راه های پیشهنهادی؛

یا استفاده از تراریختها القایي به گونه ی که فقهط

استفاده از نوترکیبي اختصاصي -جایگهاه  1بهرای

وقتي تراریخت تحت یک ماده شهیمیایي خها

حذف ژن های نشانگر انتخابي مي باشد تا بعد از

قرار گرفت بیان شود (-2 .)zuo & chua, 2000

1

2

- Site -specific recombination

-Construct
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کنترل فعالیت پروتئین نوترکیب :بهه ایهن منظهور

که باید تخلهیص شهوند بسهته بهه نهوع کهاربرد،

پیشنهاد مي شود که پهروتئین ههای نوترکیهب بهه

حداقل درصد متفاوتي از خلو

را بایهد داشهته

صورت پیش سازهای غیر فعال تولیهد شهوند .در

باشههند ( .)Schillberg et al., 2005در مههورد

این روش بعد از تخلیص ،پروتئین های نوترکیب

پروتئین هایي که به صورت تزریه داخهل رگهي

تولید شده با تغییراتهي مثهل هضهم پروتئولیتیهک

مصرف مي شوند (مثل  )t-PAاین خلو

حتهي

مي توانند فعال شوند.

تا  111درصد هم ضهروری اسهت .گرچهه بیهان

ب -ایمني محصول نوترکیب :مطالب با بیشتر

پههروتئین در سههطز بهها بههرای عملکههرد مناسههب

پروتئین های نوترکیب بر میزبان

سیستم ههای بیهاني گیهاهي ضهروری اسهت ،امها

های غیر هدف آنها اشاره داشت .امها زمهاني کهه

تخلیص پروتئین های نوترکیب نیز بایستي بهینهه

این پروتئین ها (بویژه انواع دارویي آنها) مصهرف

شود ( .)Ficher et al., 2004روش های مختلفي

مي شوند ممکن است بر خود انسان اثرات سوئي

برای تخلیص وجود دارد که عمدتاً بر پایه تکنیک

داشته باشند .به عنوان مثال پروتئین تخلیص شده

هههای کرومههاتوگرافي مههي باشههند .در ایههن میههان

دارای آلههودگي هههایي مثههل توکسههین ههها و مههواد

اسهتفاده از کرومههاتوگرافي تمههایلي 1اختصاصههیت

حساسههیت زای گیههاهي باشههد .همننههین خههود

بیشتری دارد .به همین علت باید با مطالعهه دقیه

پروتئین به دلیل ویژگي های راتهي آن مهي توانهد

بیوشیمیایي پروتئین مورد نظر لیگاندهای تمهایلي

مضر باشد .زیرا پروتئیني که از طری گیهاه تولیهد

مناسب را طراحهي کهرد .بهه عنهوان مثهال بهرای

شده چون شرایط تولید آن مقداری با بدن انسهان

تخلیص  t-PAنوترکیب از توتهون (بها توجهه بهه

فر مي کند ،پروتئین ممکن است ویژگهي ههای

خاصیت تمایلي  t-PAبهه اسهید آمینهه لیهزین) از

اصلي خودش را نداشته باشد .مثالً اگر پروتئین به

ستون های کروماتوگرافي لیهزین سهفارز اسهتفاده

درستي گلیکوزیله نشود مي تواند سیسهتم ایمنهي

کردیم که کارایي خیلي خوبي را نشان داد ( Seifi

فههرد را تحریههک کنههد ( chargelegue et al.,

 .)Nabi Abad, 2009البته امهروزه بهرای راحتهي

.)2000

کهار از روش ههای همجوشههي بههره مهي گیرنههد

بر اثرات مخر

( .)Schillberg et al., 2005عمده این روش هها،
فرایندهای استخراج و استحصال پروتئین هاای

استفاده از همجوشي  6اسیدآمینه هیسهتیدیني 2بها

نوترکیب

پروتئین مورد نظر هنگام انتقال ژن مي باشهد کهه

این فرایندها عمهدتاً شهامل تخلهیص و فهرآوری

در نهایت از کرومهاتوگرافي نیکهل سهفارز بهرای

پروتئین نوترکیب تولید شده مي باشهد .اگهر چهه

تخلیص اسهتفاده مهي شهود ( Schillberg et al.,

همه پروتئین های نوترکیب تولید شده در گیاهان

.)2005

تراریخت به تخلیص نیاز ندارند ،اما آنههایي ههم

1

-affinity chromatography
2
-His-tag
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گیاهان مورد توجه قرار گرفت و در گیهاه توتهون
برخي از مهمترین فعالیت های انجاا شاده در

با موفقیت انجهام شهد ( Rajabi-Memari et al.,

زمینه کشاورزی مولکولي در ایران

.)2006; Ismaili et al., 2006

الف -بیان آنتي باادی مونوکلوناال  VHHعلیاه

در این مطالعه ،آنتي بهادی تهک دومنهي  VHHبهر

آنتي ژن  MUC1در گیاهان توتون :تولیهد آنتهي

علیه آنتي ژن  MUC1در گیاهان توتون به عنهوان

بادی و یا قطعهات آنتهي بهادی از طریه گیاههان
تراریخت توسط آزمایشگاه های متعددی گزارش
شهده اسهت ( Larich et al., 2001; Hood et
al.,2002; Schilberg et al., 2002; Srogert et
;al., 2002b; Rajabi-Memari et al., 2006
 .)Ismaili et al., 2006با توجهه بهه کاربردههای

گسههترده تشخیصههي و درمههاني آنتههي بادیهههای
مونوکلونال ،تولید آنهها از منهابع دائمهي ،ایمهن و
ارزان حائز اهمیت مي باشد .از جمله ،مهي تهوان
به آنتي بادی مونوکلونهال تهک دومنهي( )VHHبها
منشا شتری اشاره نمود کهه بهه دلیهل دارا بهودن
ویژگي هایي از جمله :تشابه بسیار با با زنجیهره
سنگین آنتي بادیهای انسهاني ،حاللیهت ،تمایهل و
اتصال اختصاصي به آنتي ژن ،بر دیگر انواع آنتهي
بادیها ترجیز داده مي شود .آنتي بادی مونوکلونال
علیه آنتهي ژن  MUC1در سهال  2114از منشه
شههههتر یهه هک و دو کوهانههههه تهیهه هه گردیهه هد
( .)Rahbarizadeh et al., 2004این آنتهيبهادی
تههک دومنههي دارای خههوا

حاللیههت ،اتصههال

اختصاصي به آنتيژن و تمایل ( )Affinityخهوبي
مي باشد .با توجهه بهه اهمیهت آنتهي بهادی تهک
دومنهي  VHHدر تشهخیص و درمهان بسهیاری از
بیماری های سرطاني و هزینه بسیار بها ی تولیهد
آن با استفاده از سایر روشها (از جملهه حیوانهات
تراریخته ،سلولهای هیبریدوما و  ،)...تولیهد آن در

یک سیستم بیاني مناسب و اقتصادی تولیهد شهد.
ایهن ژن تحههت کنتههرل پیشههبرنده  CaMV 35Sو
خاتمه دهنده  NOSقرار گرفهت .تهوالي افهزایش
دهنده ( )Kozakبرای با بردن بیان به انتهای '5
ژن  VHHبا منشا شهتر یهک کوهانهه ( Camelus
 )dromdariusاضافه شهد .سهازه سهاخته شهده )

 (pBIVHHبههه اگروبههاکتریوم منتقههل و سههپس ژن
 VHHبواسههطه اگروبههاکتریوم وارد ژنههوم توتههون
گردید .آنالیز گیاهان تراریخت بها  ،PCRا یهزا و
وسترن بالت صورت پذیرفت و مشخص گردیهد
که ژن VHHدر گیاهان تراریخت توتهون در حهال
بی هان اسههت .می هزان بی هان  1/12-1/63٪از کههل
پروتئین های محلهول را تشهکیل مهي دههد .ایهن
مطالعه ،اولین گزارش از تولید این آنتي بهادی در
توتون بود (.)Rajabi-Memari et al., 2006
همننههین ژن  VHHبهها منشهها شههتر دو کوهانههه
( )Camelus bactrianusبه گیاهان توتون منتقهل
شد .آنالیز گیاههان تراریخهت بها  ، PCRا یهزا و
وسترن بالت نشان مي داد که ژن VHHدر گیاهان
در حال بیان است .بعالوه نتایج ا یزا با آنتهي ژن
های  MUC1و ایمونوسیتوشیمي بها یهن ههای
سلولي سرطاني فعالیت آنتي بادی تولیهد شهده را
تایید کرد .نتایج همننین نشان داد کهه فعالیهت و
تمایل آنتي بادی  VHHبیان شده در گیاهان نسبت

جاللي جواران و همکاران1811 ،
به آنتي بادی تولید شده در باکتری و مخمر با تر

در همین راستا انتقال ژن  IFNγبه اجسام روغنهي

مي باشد (.)Ismaili et al., 2006

بههذر گیاهههان کلههزا صههورت گرفههت ( Bagheri,

ب -بیان آنتي بادی مونوکلونال  VHHعلیه آنتي

 .)2009زیرا با توجه به مقدار بها ی تهری اسهیل

ژن  MUC1در گیاه کلزا ( ( Brassica napus

گلیسروئید ( )TAGsدر اجسام روغني ،این بخش

 :)L.در این پهژوهش ،سهازه حهاوی ژن  VHHبها

به راحتي با استفاده از سانتریفوژ از دیگر پروتئین

اسههتفاده از آگروبههاکتریوم نههژاد  LBA4404بههه

هههای بههذر و اجههزای سههلولي جههدا مههيشههود

گیاهان کلزا منتقل گردید و گیاهان تراریخهت بهر

( .)Murphy, 1990در ارزیابي کارآیي ایهن روش
مشخص شده که بیش از  %91از پهروتئین ههای

روی محیط کشت انتخابي حاوی آنتيبیوتیکهای
کانامایسین باززایي شدند .آنالیز ملکولي بر روی

بذری حذف ميشوند .به این ترتیب خالصسازی

 DNAژنههومي گیاهههان تراریخههت بهها اسههتفاده از

پههروتئین نوترکیههب بهها هزینههه کمتههر و سهههولت

آغازگرهای اختصاصي ژن  VHHو تکنیهک PCR

بیشتری صورت مهيگیهرد ( .)Boothe, 1997بهه

صورت گرفت .ایهن پهژوهش اولهین گهزارش از

منظور تولید پروتئین نوترکیب اینترفرون گامها در

انتقال ژن آنتيبادی نوترکیهب بهه کلهزا و فهراهم

کلزا و رخیره آن در بذر سهه نهوع سهازه سهاخته

نمههودن زمینههه مناسههب در جهههت تولیههد سههایر

شد(:)Bagheri, 2009

پروتئینهههای نوترکیهب در ایهن گیهاه مههي باشههد

الف -طراحي و ساخت سازه ترکیبي اولئوسین -

(.)Dymyad, 2007

اینترفرون گامها و انتقهال آن بهه بهذر گیهاه کلهزا:

ج -بیان ژن اینترفرون گامای انساني( )IFNγدر

استفاده از ژن اولئوسین گیاهي یک روش مطلو
به منظهور اسهتخراج راحهت تهر تولیهد پهروتئین

بذر گیاهان کلازای تراریخات :پهروتئین IFNγ

نوترکیب در مقیاس زیهاد و ارزان تهر مهي باشهد.

برای درمان بیماران با نقص مادرزادی و همننین

اتصال اولئوسین بهه ژن مهورد نظهر و اسهتفاده از

عوامههل عفههوني درون سههلولي ماننههد لیشههمانیا

پیشبرنده اختصاصي بذر  ،Napinموجهب ههدف

( ) et al., 1994Assreuryو سالمونال تیفوموریوم

گیری پروتئین نوترکیب به اجسام روغني در بهذر

( )Nauciel & Espinasse-Maes, 1992کهاربرد

مي شود .در این تحقی  ،سازه ترکیبهي اینترفهرون

دارد .از آن در درمههان سههرطان هههای مختلههف از

گاما -اولئوسین بهرای تولیهد پهروتئین اینترفهرون

جمله نوروبالستوما اسهتفاده گردیهد ( Seeger et

گامای انساني در بذر گیاه کلزا طراحي و سهاخته

 )al., 1998و مالنومها ( Abdel-Wahab et al.,

شد .برای این منظور ابتدا ژن اولئوسین با استفاده

 )1997نیز کاربرد گسترده ای پیهدا کهرده اسهت.

از آغازگرهههای اختصاصههي از ژنههوم گیههاه کلههزا

همان طور که قبالً اشاره شد هدف گیری پروتئین
به بافت یا انهدامک خها

جداسازی شده و در ناقل بیهاني گیهاهيpBI121

در بهبهود عملکهرد و

همسانه سازی شد .سپس ژن اینترفهرون گامها در

افزایش کارایي تخلیص راهکار مهمي مهي باشهد.
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پائین دست ژن اولئوسین قرار داده شد و بین این

انتقال و این باکتری برای تراریختي گیهاه کلهزا از

دو ژن تهههوالي برشهههي پروتئهههو یتیکي جههههت

طری ریزنمونه ههای کوتیلهدوني مهورد اسهتفاده

جداسازی دو پهروتئین بعهد از مراحهل تخلهیص

قرار گرفت .گزینش نوساقه های باززائي شده در

تعبیه گردید .مجموعه ایهن دو ژن تحهت کنتهرل

محیط انتخابي حاوی آنتي بیوتیهک (کانامایسهین)

پیشههبرنده بههذری  Napinقههرار گرفههت .ناقههل

انجام شد .آنالیز گیاهان تراریخت در سطز DNA

 pBI121حاوی سهازه مهورد نظهر بها اسهتفاده از

با استفاده از  PCRو در سطز پروتئین با اسهتفاده

اگروباکتریوم سویه  LBA4404برای تراریختي گیاه

از  ،SDS-PAGEدات بههالت و وسههترن بههالت

کلزا با بهره گیهری از ریزنمونهه ههای کوتیلهدون

بیههانگر انتقههال موفقیههت آمیههز ژن  IFNγو بیههان

استفاده شد .گزینش نوساقه های باززایي شده در

پروتئین نوترکیب بود .همننین حضور پهروتئین

محیط انتخابي حاوی کانامایسین انجام شد .آنالیز

اینترفرون تولید شده در گیاهان با تسهت ELISA

بذور تراریختهه نسهل اول ( )T0بها  PCRبیهانگر

تائید شد (.)Bagheri, 2009

انتقههال ژن  IFN γو آزمههون  )RT-PCRنشههان

ج -بیان ژن اینترفرون گامای انسااني در گیااه

دهنههده رونویسههي ژن IFN γبههود ( Bagheri,

کلاازا :در ایههن سههازه ژن اینترفههرون گامهها بههدون

.)2009

اولئوسههین و فقههط تحههت پیشههبرنده  Napinبههه

ب -طراحي و تهیه سهازه حهاوی ژن اینترفهرون

گیاهان کلزا منتقل شد .ژن اینترفرون گاما ابتدا در

گاما و توالي  KDELو بیان آن در بذر گیاه کلهزا:

ناقههل  pGEM®-T Easyکلههون و پههس از تاییههد

در این سازه ژن اینترفرون گاما بدون اولئوسین و

صههحت آن بهها اسههتفاده از روش  ،PCRهضههم

فقط تحت پیشبرنده  Napinبه گیاهان کلزا منتقل

آنزیمي و تهوالي یهابي ،قطعهه مهوردنظر در ناقهل

شد .در این تحقی برای بیهان اینترفهرون گامهای

بیاني گیاهي  pBI121سا

کلهون گردیهد .ناقهل

انساني در بهذر گیهاه کلهزا و قهرار گهرفتن آن در

نوترکیب  pBI IFNγبا روش انجمهاد و رو

شبکه آندوپالسمي از پیشهبرنده اختصاصهي بهذر

اگروباکتریوم سویه  LBA4404انتقال و این باکتری

) (Napinو توالي  KDELدر انتهای کربوکسهیلي

برای تراریختي گیاه کلزا از طری ریزنمونه ههای

ژن اینترفههرون گامههای انسههاني اسههتفاده شههد .ژن

کوتیلدوني مورد اسهتفاده قهرار گرفهت .گهزینش

اینترفرون گامها ابتهدا در ناقهل pGEM®-T Easy

نوساقه های باززائي شده در محیط انتخابي حاوی

کلون و پهس از تاییهد صهحت آن بها اسهتفاده از

آنتي بیوتیک (کانامایسین) انجام شد .آنالیز گیاهان

روش  ،PCRهضم آنزیمي و تهوالي یهابي ،قطعهه

تراریخت در سطز  DNAبها اسهتفاده از  PCRو

مورد نظر در ناقل بیهاني گیهاهي  pBI121سها

در سههطز پههروتئین بهها اسههتفاده از SDS-PAGE

کلون گردید .ناقل نوترکیب  pBI IFNγبها روش

بیههانگر انتقههال موفقیههت آمیههز ژن  IFNγو بیههان

انجماد و رو

به اگروبهاکتریوم سهویه LBA4404

پروتئین نوترکیب بود (.)Taheri Javan, 2008

بهه
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د -انتقال ژن اینترفرون گامای انساني (به همراه

در ناقل بیاني گیاهي  pCAMBIA1304همسهانه

) Kozakدر گیاااه کلااازا :در ایههن سهههازه ژن

سازی شده و سپس صحت آن با استفاده از روش

اینترفهرون گامها بههدون اولئوسهین و فقهط تحههت

 ،PCRهضم آنزیمي و توالي یابي قطعه مهوردنظر

پیشبرنده  Napinبه همراه توالي  Kozakبهه گیهاه

تایید گردیهد .ناقهل نوترکیهب pCAMBIA1304

 IFNγبا روش انجماد و رو

کلزا منتقل شد .در این تحقی برای افزایش بیهان

بهه اگروبهاکتریوم

اینترفههرون گامههای انسههاني در گیههاه کلههزا تههوالي

سههویه  LBA4404انتقههال و ایههن بههاکتری بههرای

 Kozakدر مجاورت ژن اینترفرون گامای انسهاني

تراریختي گیاه توتهون از طریه ریزنمونهه ههای

قرار داده شد .ژن اینترفهرون گامها ابتهدا در ناقهل

برگي مورد استفاده قرار گرفت .گهزینش نوسهاقه

 pGEM®-T Easyکلون و پس از تاییهد صهحت

های باززائي شده در محیط انتخابي حهاوی آنتهي

آن بهها اسههتفاده از روش  ،PCRهضههم آنزیمههي و

بیوتیک (هیگرومایسین) انجام شد .آنالیز گیاههان

توالي یابي ،قطعه موردنظر در ناقل بیهاني گیهاهي

تراریخههت در سههطز  DNAبهها اسههتفاده از PCR

کلون گردید .ناقل نوترکیهب pBI

بیههانگر انتقههال موفقیههت آمیههز ژن  IFNγبههود

 pBI121سا

 IFNγبا روش انجماد و رو

(.)Azhdari, 2009

بهه اگروبهاکتریوم

سههویه  LBA4404انتقههال و ایههن بههاکتری بههرای
تراریختههي گیههاه کلههزا از طری ه ریزنمونههه هههای

بیان ژن انساني فعال کننده پالسامینوژن باافتي

کوتیلدوني مورد اسهتفاده قهرار گرفهت .گهزینش

) (tPAدر گیاه توتون

نوساقه های باززائي شده در محیط انتخابي حاوی

بیماری های قلبهي -عروقهي مثهل سهکته ،حملهه

آنتي بیوتیک (کانامایسین) انجام شد .آنالیز گیاهان

میوکاردیال حاد و ترومبوامبولیسم وریدی احتما

تراریخههت در سههطز  DNAبهها اسههتفاده از PCR

اصلي ترین عامل مرگ و میر در جمعیت انسهاني

بیههانگر انتقههال موفقیههت آمیههز ژن  IFNγبههود

مي باشند .مهمترین عامل مهوثر در ایهن شهرایط،

(.)Rahimi Far, 2008

اغلب انسداد لخته ای در رگ ههای خهوني مههم

ر -انتقال ژن اینترفرون گامای انساني باه گیااه

مي باشد که موجب نرسیدن خون به انهدام ههای

توتون :در ایهن سهازه ژن اینترفهرون گامها بهدون

حیاتي مانند قلب و مغز مي گهردد .یهک دیهدگاه

اولئوسین و فقط تحت پیشبرنده  CaMV 35Sبهه

درماني ترومبوز ،تزری داخل وریدی فعال کننده

همراه توالي افزایش دهنده بیاني  Kozakو تهوالي

های پالسمینوژن به عنوان داروی حل کننده لخته

 HisTagبه گیاه توتون منتقل شد .در این تحقیه

خههون مههي باشههد (.)Collen & Lijnen, 1991

برای افزایش بیان ژن اینترفرون گامای انسهاني در

مشههخص شههده اسههت کههه فعههال کننههده هههای

گیههاه توتههون از تههوالي  Kozakو بههرای راحتههي

پالسمینوژن نقش مهمي در سیستم فیبرینولیتیهک

تخلیص از توالي HisTagاستفاده شد .سازه فو

دارند .این آنزیم ها قادر به تبدیل پالسمینوژن بهه
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فرم فعال کاتالیتیک آن (پالسمین) مي باشهند کهه

خصوصیات بیوشیمیایي  ،t-PAاقدام به تخلهیص

شههبکه فیبرینههي همههراه بهها لختههه هههای خههوني را

پروتئین نوترکیب  tPAاز گیاهان توتون تراریخت

تخریهب مهي کنهد( ;Brown & Tyrell, 1985

گردید .فرایند تخلهیص بها طراحهي سهتون ههای

 .)Mosher, 1990پههروتئین  ،tPAفعههال کننههده

کروماتوگرافي تمایلي لیزین سفارز و در ادامهه بها

اصلي پالسمینوژن در خون مي باشد کهه موجهب

استفاده از کروماتوگرافي فیلتراسیون ژلي صورت

باز شدن لخته های خوني داخل رگها مي شهود و

گرفت .با استفاده از ژل  SDS-PAGEبیان اولیهه

به همین علت یکي از داروهای مهمي مي باشهد.

ژن و بهها اسههتفاده از آزمهون زیمههوگرافي فعالیهت

بدلیل قیمهت بسهیار بها و کمبهود ایهن دارو در

 tPAتخلیص شهده از گیاههان تراریخهت توتهون

ایران ،تصمیم گرفته شهد تها امکهان تولیهد آن در

تعیین گردید .نتایج بیانگر تخلهیص مناسهب tPA

گیاهان بها همکهاری دانشهگاه تربیهت مهدرس و

فعال از گیاهان توتون تراریخهت بهود کهه اولهین

انستیتو پاستور ایران بررسي شود .در یهک پهروژه

گزارش از تولید و تخلیص  tPAاز طری گیاههان

تحقیقاتي cDNAی ژن  t-PAانساني تحت کنترل

تراریخت مي باشد (.)Seifi Nabi Abad, 2009

پیشبرنده  CaMV 35Sو خاتمه دهنده  NOSقرار
گرفت .توالي افزایش دهنده  Kozakو ترادف رمز

تظاااااهر ژن  PAاز antracis

کننده پپتیهد نشهانه ( ،)KDELبهه ترتیهب بهه دو

کاهوی ایراني

انتهای آمیني و کربوکسیلي ژن  tPAاضافه شدند.

سیاه زخم بیماری مهلک مشتر

سهازه تهیههه شهده( pBI(tPAبههه روش انتقههال ژن

بهههوده و ژن ) PA (Protective Antigeneاز

مبتني بر اگروباکتریوم به ژنوم گیاه توتون منتقل و

 Bacillus antracisدارای بیشترین پتانسیل بهرای

گیاهان تراریخت روی محیط حهاوی کانامایسهین

تهیه واکسن علیه سیاه زخم مي باشد .گیاه کهاهو

شههدند .ارزیههابي گیاهههان تراریخههت بهها

با توجهه بهه نهوع مصهرف و وزن تهازه آن دارای

استفاده از روش های ،SDS-PAGE ،RT-PCR

پتانس هیل مطلههو

بههرای تبههدیل شههدن بههه ی هک

زیموگرافي و وسترن بالت انجهام شهده و کلیهه

بیوراکتور جهت تولید پروتئین ههای نوترکیهب و

این آزمایش ها نشان داد کهه نهه تنهها ژن ههدف

واکسن های خوراکي است .هدف از این تحقیه

) (tPAبه گیاهان توتون منتقل شده ،بلکه به نحهو

ایجاد بستر زم برای تولید واکسن در گیاه کهاهو

و فعههالي در گیاهههان تراریخههت بیههان

بود که ابتدا شرایط بهینه کشت بافهت و بهاززایي

مي شود ( .)Masoumi Asl et al., 2007پهس از

این گیاه را بدست آورده و سهپس بها اسهتفاده از

اطمینان از بیان  t-PAدر گیاهان تراریخهت نسهل

اگروباکتریوم و تفنگ ژني ژن ههای گزارشهگر و

 ،T0در مطالعه دیگری گیاهان تراریخت نسهل T1

سازه های هسته ای و کلروپالستي بهه ایهن گیهاه

هههم آنههالیز شههدند .در نهای هت بعههد از مطالعههات

انتقال داده شد .بیان ژن گزارشگر  gusو ژن های

انتخهها

مطلههو

 Bacillusدر
بین دام و انسان
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PAو  nptIIدر گیاهان نسل ههای اول و دوم بها

نمي کند .سطوح مخاطي از جمله دهان و مجاری

اسههتفاده از  PCRو  RT-PCRبررس هي و نشههان

تناسلي ورودی های اصلي ارگانیسم های بیماریزا

داده شد که حداقل یک نسخه از ژن های  Gusو

به بدن مي باشند .به همین علت به تولید واکسهن

 PAبه ژنوم گیاه کاهو منتقل شده است .بیان ژن

های خوراکي روی آوردنهد کهه نشهان داده شهد

PAبا اسهتفاده از تکنیهک ا یهزا ) (ELISAمهورد

پاسا ایمني این بافت هها را بهه خهوبي تحریهک

تایید قرار گرفت (.)Honari, 2008

مههي کننههدCarter & Langridge, 2002; (.

با اطمینان از تراریختي در گیهاه کهاهو از قطعهات

 .)Streatfield & Howard, 2003واکسهن ههای

همولههوگ ) (rbcL-accDو پههیش برنههده  Prrnو

خوراکي مزایای خیلي زیادی از نظر تولید دارنهد

خاتمه دهنده  psbAبهرای ژن  Gusهمهراه قطعهه

که به عنوان مثال از آنجایي کهه دیگهر نیهازی بهه

ژني  aadAمقاومت به اسپکتینومایسین به همهراه

تخلیص وجود ندارد بنابراین هزینهه ههای تولیهد

پیش برنده  16Srrnو خاتمه دهنده  psbAگیهاه

خیلي کاهش مي یابد و فهرد بها مصهرف روزانهه

توتون برای سهاخت ناقهل ( pcL96-39پالسهمید

مقداری میوه یا سهبزیجات داروی مهورد نیهاز را

کلروپالسههتي رقههم  TN-96-39کههاهوی ایرانههي)

دریافت مي کند .از جمله این گهزارش هها تولیهد

استفاده گردید .ژن هدف با استفاده تفنگ ژني بهه

واکسههن علیههه ویههروس ایههدز( )HIVدر ررت

گیاه کاهو منتقل و به وسیله آزمون هیستوشیمیایي

بود(.)Horn et al., 2004

مورد تایید قرار گرفهت .بها توجهه بهه طراحهي و

در قالب پروژه دیگری دانشهگاه تربیهت مهدرس

ساخت ناقل پالستیدی بومي  pcL96-39دو تا از

تولید پروانسولین در گیاهان چه به عنوان واکسن

چهار ژن  PAهمراه با قطعه ژني  aadAبه همراه

تزریقي و چه به عنوان واکسن خوراکي مهد نظهر

پیش برنده  16Srrnو خاتمه دهنده  psbAبوسیله

مي باشد .انسولین یک پلي پپتید  51اسهید آمینهه

تفنگ ژني بهه گیهاه کهاهو منتقهل گردیهد .میهزان

ای اسههت کههه دارای دو زنجی هره مجههزا )(α , β

پههروتئین محلههول  PAاز کههل موجههود ) (TSPدر

مي باشد .اما در سلول های بتای پانکراس انسان،

برگ های تازه  % 7بدست آمهد و بها اسهتفاده از

انسولین به صورت یک زنجیره پلي پپتیدی منفرد

تکنیک وسترن بهالت مهورد تاییهد قهرار گرفهت

ساخته مي شود که به ایهن زنجیهره پلهي پپتیهدی

(.)Honari, 2008

پروانسولین گفته مي شود .پیشسهاز پروانسهولین،
پری پروانسولین مي باشد که به عنوان ماده اولیهه

تولید پروانسولین انساني در گیاه کاهو

تولیههد پروانسههولین در ایههن سههلول ههها سههاخته

استفاده از واکسن ها به صورت تزریقهي معمهو ً

مي شود( .)Farinas et al., 2007اسهتفاده اصهلي

پاسهها ایمن هي مناسههبي در بافههت هههای مخههاطي

پروانسولین جهت درمان بیماری دیابت مي باشهد

( )Mucosalدریافهههت کننهههده واکسهههن ایجهههاد
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که شیوع بسیار با یي دارد .دو پروژه جداگانه در

مطالعههه بههرای همسههانهسههازی ژن پروانسههولین،

همین راستا در حال انجام مي باشد:

( pKCZبه طول تقریبي  ) 6/5 kbبود کهه دارای
ژنهای مقاومت به آنتي بیوتیک ههای آمپهي سهیلین

الف -همسانه سازی و انتقاال ژن پروانساولین

برای ایجاد مقاومت در باکتری و اسپکتینومایسین

انساني به ژنو هستهای کاهو ( Lactuca sativa

جهت ایجاد مقاومت در گیاه مي باشد .با توجه به

 (Nicotianaو

اینکه در حالت معمهولي  mRNAههای هسهته ای

همسانهسازی آن در ناقل کلرپالساتي  pKCZو

گیاه تک سیستروني مهيباشهند و در مقابهل اکثهر

 )L.و توتاااااون )tabacum

انتقااال بااه کلروپالساات توتااون (Nicotiana

) :tabacumدر این تحقی ژن پروانسولین انساني
توسط آغازگرهای مناسب که در دو انتهای خهود
دارای محل برشي مناسب برای آنزیمههای برشهي
بههود بهها اسههتفاده از تکنیههک  PCRاز روی ناقههل
جداسازی شد .قطعه جداسازی شهده در معهر
آنزیمهای برشي قرار داده شد .قطعه بهرش یافتهه
بوسهههیله آنهههزیم لیگهههاز بهههه ناقهههل بیهههاني
گیههاهي  pCAMBIA1304متصههل و سههازواره
 pCAMINSساخته شد .با اسهتفاده از تکنیکههای
مختلهف (کلهوني  ،PCR ،PCRهضهم آنزیمهي و
تواليیابي)همسانه سازی ژن پروانسهولین انسهاني
در ناقل  pCAMBIA1304تایید شهد .در مرحلهه
بعد با استفاده از بافتهای کوتیلدوني گیاه کهاهو و
ریز نمونه های برگي گیاه توتون ،ژن پروانسولین
با استفاده از اگروبهاکتریوم بهه گیاههان توتهون و
کاهو منتقل شهد و گیاههان تراریخهت حاصهل از
کشههت بافههت بهها اسههتفاده از  PCRتاییههد شههد
(.)Mohebodini et al., 2009
به منظور انتقال ژن پروانسهولین بهه کلروپالسهت
توتون ،همسانهسازی این ژن در ناقل کلروپالستي
 pKCZانجام شهد .ناقهل مهورد اسهتفاده در ایهن

ژنههههای کلروپالسهههتي بصهههورت RNAههههای
پلي سیستروني نسخهبرداری ميشوند و بعداً برای
تشکیل نسخه های قابل ترجمه پردازش مي شوند.
در پروژه کلرپالستي ،ژن پروانسولین انساني برای
بیان به صورت دی سیستروني با ژن مقاومهت بهه
آنتي بیوتیک اسپکتینومایسهین در ابتهدای ایهن ژن
مقاومت به آنتيبیوتیک همسانهسازی شهد .بهرای
این منظور با استفاده از آنزیم برشهي  NcoIقطعهه
ژن پروانسههولین کههه در دو انتهههای خههود دارای
سایت برشي برای این آنزیم بود برش داده شد و
در ناقل  pKCZدر محل برش آنزیم ( NcoIمابین
پیشههبرنده و ژن مقاومههت بههه اسپکتینومایسههین)
همسانهسازی شد .ناقل ساخته شده ()pKCZINS
با استفاده از هضم آنزیمي و تواليیابي تایید شهد.
( )Mohebodini et al., 2010در حههال حاضههر
انتقال این ژن با اسهتفاده از روش بیولسهتیک بهه
کلروپالست انجام شده و وجهود ژن پروانسهولین
در ژنوم کلروپالستي در سطز  PCRبا استفاده از
پرایمرهای اختصاصي نایید شده است.
ب -همسانه سازی ژن اینترفرون گاما در ناقال
کلروپالستي  :pKCZژن اینترفهرون گامها داخهل
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پالسمید  pRsetدریافت شد .سپس ژن اینترفرون

برای پاسا به این تقاضا بویژه در کشورهای فقیر

گاما با استفاده از یهک پیشهبرنده اختصاصهي کهه

و در حال توسعه وجود نهدارد .بهه گونهه ی کهه

حاوی سایت برشي آنزیم  NcoIو  His Tagبهود

برخي از داروهای مهم یا در این کشهورها اصهالً

تکثیر و سپس این ژن در ناقل  TAهمسانه سازی

وجههود نههدارد و یها بهها هزینههه هههای گههزاف وارد

شد .با اسهتفاده از آنهزیم برشهي  NcoIقطعهه ژن

مي شود که فقط اقشار ثروتمند قهادر بهه تهیهه و

پروانسولین که در دو انتهای خهود دارای سهایت

استفاده از آنها مي باشند .سیستم های تولید سنتي

برشي برای این آنزیم بود بریده شهده و در ناقهل

پروتئین های نوترکیب داروئي که از فرمنتاسهیون

 pKCZدر محل برش آنزیم ( NcoIبین پیشهبرنده

های میکروبهي ،کشهت سهلول ههای حشهرات و

و ژن مقاومت) همسانه سازی شهد .ناقهل سهاخته

پستانداران و حیوانات تراریخت استفاده مي کنند،

شده ( )pKCZINFبا استفاده از روشههای هضهم

از لحههاظ هزینههه ،سههطز تولیههد ،ایمنهي تولیههد و

آنزیمي و تهواليیهابي تاییهد شهد( Razmi et al.,

درسههتي محصههول اشههکا تي دارنههد( & Ma

 .)2009در حال حاضر مراحل انتقهال ایهن ژن بها

 .)Jevnikar, 1999پژوهش هایي در دست انجهام

استفاده از روش بیولستیک به کلروپالست گیاه در

است تا امکان جهایگزیني سیسهتم گیهاهي بجهای

حال انجام است.

سایر سیستمها را مهورد بررسهي قهرار مهيدهنهد.
بنابراین استفاده از بیورآکتورهای گیهاهي در طهي

بحث

چند سال خیر بویژه سال های آتي جههت تولیهد

گیاهان مزایای زیادی برای تولیهد پهروتئین ههای

این داروها با کیفیت و کمیهت مناسهب ضهروری

نوترکیب در حجم انبوه و قیمت ارزان دارند ،امها

مي باشد تا با با بردن حجم تولید موجب کاهش

هنوز هم چالش ها و مشکالت زیادی پیش روی

قیمت این پروتئین ها شود .البتهه مطالعهات آتهي

کشهههاورزی مولکهههولي )(Molecular farming

عالوه بر بیهان پهروتئین ههای مختلهف و آزمهون

وجود دارد که باید برای تولید بهینه و بها کیفیهت

سیسههتم هههای میزبههاني و بیههاني مختلههف ،بایههد

با از میان برداشته شوند .تعداد معدودی از مواد

مطالعات بیشتر روی مسائل تخلهیص و فهرآوری

بیولوژیک تولیهد شهده در گیاههان تراریخهت بهه

محصو ت نوترکیب تمرکز یابد .همننین باید بها

صهورت تجهاری در آمهده انهد ( Ficher et al.,

استفاده از تکنیک ههای مهندسهي پهروتئین (مثهل

 )2004که با توجه به پتانسیل های بیوتکنولوژی،

جهش زایي مستقیم جایگاه ها) با دستکاری توالي

این میزان ناچیز بوده و باید تالش ههای بیشهتری

هههای اس هید آمینههه ای پههروتئین هههای نوترکی هب،

صورت پذیرد.

خصوصهههیاتي از قبیهههل پایهههداری ،فعالیهههت و

امروزه با رشد روز افزون تقاضای برای پهروتئین

اختصاصهیت کههه در کههاربرد ایهن پههروتئین هههای

های دارویي مواجه مي باشیم ،اما ظرفیهت کهافي

دارویي بسیار مهم مي باشد بهینهه شهود .چهالش
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اصلي و جدید کشاورزی مولکولي در زمینه تولید

بادی تک دمني  VHHدر توتون و کلهزا ،پهروتئین

زیست داروها ،ترکیب روشهای مهندسي ژنتیهک

نوترکیههب  tPAدر توتههون ،بیههان ژن اینترفههرون

جهت افزایش بیان با روشهای تخلیص اقتصهادی

گامای انساني در کلزا و پروانسهولین در کهاهو و

و در نهایت رسیدن به یک روش تولیدی مناسب

توتون .در زمینهه انتقهال ژنههای انسهاني (ماننهد:

مي باشد .باید توجه داشت که عملیهات تخلهیص

پروانسهههولین ،tPA ،اینترفهههرون گامههها) بهههه

پروتئین های نوترکیب تحت شرایط آزمایشگاهي

کلروپالست ،سازه های آنها تهیهه شهده ،مراحهل

که با استفاده از بافرها و افزودني های گرانقیمهت

انتقال به کلروپالست و بررسي بیان آنها در حهال

صورت مي گیهرد ،ممکهن اسهت کهه در مقیهاس

انجام است.

آزمایشگاهي توجیهه پهذیر باشهد امها در مقیهاس
وسیع نیاز به تحقی و کار بیشتر در زمینه تخلیص

سپاسگزاری

پروتئین نوترکیب دارد .برای حل این مشهکالت،

نظر به اینکه بیشتر پهروژه ههای انجهام گرفتهه در

باید ضمن بکهارگیری روش ههای جدیهد بهرای

زمینه کشاورزی مولکولي )(Molecular farming

افزایش بیان پروتئین های نوترکیهب ،روش ههای

در ایران به صورت همکاری مشتر بین دانشگاه

تخلیص جدید که عالوه بر ارزان بهودن ،مقیهاس

تربیت مدرس و سهایر مراکهز پژوهشهي ( ماننهد:

پذیری داشته باشند نیز مهورد ارزیهابي و اصهالح

انسههتیتو پاسههتور ای هران ،سههازمان صههنایع نههوین،

قرار گیرد .بها کمهال خوشهبختي طهي یهک دههه

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و  )...صهورت

گذشههته اقههدامات مطلههوبي در زمینههه کشههاورزی

گرفته است لهذا از کلیهه عزیزانهي کهه در انجهام

ملکهههولي در ایهههران شهههده اسهههت .مهمتهههرین

پروژه های تحقیقاتي به ههر نحهوی مها را یهاری

دسههتاوردهای کشههاورزی ملکههولي در ایههران کههه

نموده اند تشکر و قدر داني بعمل مي آید.

عمدتا در دانشهکده کشهاورزی دانشهگاه تربیهت
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Abstract
By using molecular farming, plants are used as a bio-reactor for producing low cost
recombinant proteins. This technology had been successful in the production of primary
products in the commercial field. Other recombinant products are in final steps of production.
In the last 10 years, up to 100 different recombinant proteins are produced in transgenic
plants. Plants have many advantages in comparison with other expression systems, especially
in economic, safety, operations and production aspects. However, there are some problems
for using plants as a bio-reactor with the goal of recombinant proteins production that should
be considered. Some of these problems are: the quality of final product, extraction and the
processing of plant derived pharmaceutical macromolecules and bio-safety. In this study, we
will review the global view of molecular farming and some successful cases in Iran. During 8
years of research in the field of molecular farming in Iran, especially in Tarbiat Modarres
University, different kinds of recombinant proteins such as VHH single domain antibody in
tobacco and canola and tPA protein in tobacco were expressed. The human gamma interferon
in canola and tobacco and also the luciferase enzyme in tobacco, African violet and canola
were produced. Also, useful projects are executed in the field of transplastomic plants in
order to express the mentioned genes in the chloroplast. In transferring the human pro-insulin
gene to chloroplast genome, this gene was bombarded onto tobacco leaf ex-plants using a
particle delivery system. Leaf ex-plants produced adventitious shoots when cultured on
shoot-inducing medium containing spectinomycin. The results of PCR confirmed that the
pro-insulin gene was present in the chloroplast genome.
Keyword: Molecular farming, transgenic plant, recombinant protein, bioreactor.
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