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  مولکولیتاریخچه مختصري از کشاورزي 

نموده است اما استفاده از از لحاظ تاریخی بشر از گذشته بسیار دور از گیاهان به عنوان منبع دارو استفاده می

، هاي پالسماگیاهان تراریخته در کشاورزي مولکولی یک منبع اصلی از داروهاي مولکولی را که شامل پروتئین

تا چندي پیش به دلیل . کندباشند را معرفی میهاي نوترکیب میها، آنتی بادي، فاکتورهاي رشد، واکسنهاآنزیم

ها در خارج از حیوانات یا سلول جانوري، استفاده از داروهاي مولکولی محدود مشکل بودن تولید این پروتئین

میالدي به این  90هاي زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژي گیاهی در دهه هاي حاصل در روشپیشرفت. بود

هدف از فناوري کشاورزي . اه منجر شد که بسیاري از داروهاي مولکولی را میتوان در گیاهان تولید نموددیدگ

هاي میکروبی مولکولی تولید داروهایی است که مطمئن تر بوده و نسبت به داروهاي تولید شده از طریق کشت

هاي کشاورزي فعالیت. )1389و همکاران، س کدخدایی ( تر بدست آیدتر و ارزانهاي حیوانی آسانیا سلول

یکی از اولین ژن نشانگري که دانشمندان براي . وجود داشته است) 1987(مولکولی از اولین گیاهان تراریخته 

. بود که در حال حاضر محصول کشاورزي مولکولی است Uidsهاي انتقال استفاده میکردند، گسترش سیستم

هاي ترشحی و شامل آنتی بادي 1988هاي انسانی تولید شده در گیاهان در طی سال اولین گزارش از آنتی بادي

اي که براي هدف خاصی استخراج و خالص سازي  اولین گزارش از پروتئین. بود) 1989(توسط هیت و همکاران 

 Horn, Woodard et( بود) 1997(توسط هود و همکاران ) پروتئین تخم مرغ با خواص مهم(  Avidinشد تولید 

al. 2004(. هاي تولید پروتئین. رسده فروش میهاي تراریخت بیان و توط شرکت سیگما بآویدین در ذرت

هاي پروتئینی که در بازار موجود دارویی نوترکیب از حدود سه دهه گذشته آغاز گردید و امروزه تعداد فرآورده

باشد افزایش چشمگیري از خود نشان داده است، به طوریکه تا بوده و یا در حال گذراندن مراحل اواخر بالینی می

نوع دیگر نیز در حال گذراندن مراحل  800ها مورد تایید قرار گرفته و حدود ز این دارونوع ا 40کنون بیش از 

هاي شود بازار جهانی براي داروهاي موجود، پیش بینی میبراساس گزارش. باشدمختلف آزمایشات بالینی می

میلیارد دالر در سال  1/160به میزان%  9/10با نرخ رشد ساالنه  2007میلیارد دالر در سال  8/86پروتئینی از 

هاي تغییریافته و مهندسی شده بیشترین سهم را به خود افزایش یابد، که در این میان آنتی بادي 2013

هاي دارویی ارزشمند از طریق قرن بیستم میالدي تعداد زیادي پروتئین 80 از اواخر دهه. دهنداختصاص می

کشف شدند، اما تولید آنها به دلیل عوامل متعدد از جمله شناسی مولکولی و پزشکی مولکولی تحقیقات زیست

میالدي،  90در دهه . عملکرد و ظرفیت پایین تولید و نیز کیفیت نامطلوب  محصول تولیدي گسترش نیافت

هاي هاي تظاهر ژننوترکیب در گیاهان سرانجام منجر به کشف سیستم DNAتکنولوژي تولید پروتیین و

هاي دارویی ارزان تر و ایمن تر ایجاد این تحول زمینه مناسبی را براي تولید پروتئین. نوترکیب در گیاهان شد



توان به بیان آنتی بادي هاي انجام شده در زمینه زراعت مولکولی در ایران میاز مهمترین فعالیت. نمود

یان پروتئین نوترکیب در توتون و کلزا، بیان اینترفرون گاماي انسانی در برگ و بذر کلزا، ب VHHمونوکلونال 

- تولید داروهاي بیولوژیک پروتئین. )1388 ،جواران م و همکاران(انسانی از گیاهان تراریخت توتون اشاره کرد 

یا مولکوالر  "کشاورزي مولکولی "ها را اصطالحا ها و یا میکروارگانیسمهاي مهم کاربردي از طریق گیاهان، دام

  .نامندفارمینگ می

  کشاورزي مولکولی یا مولکوالر فارمینگ

هاي نوترکیب مختلف در به طور کلی به تولید پروتئین) کشاورزي مولکولی( Molecular farmingاصطالح 

و   Pharmingهاي دارویی از اصطالحاتگردد در حالیکه براي تولید پروتئینهاي بیانی مختلف اطالق میمیزبان

Biopharming بیوفارمینگ کاربرد علمی بیوتکنولوژي است که در آن موجود زنده از لحاظ  .شوداستفاده می

هاي دارویی و مواد شیمیایی را که در گردد تا توانایی تولید پروتئینژنتیکی تغییر داده شده و مهندسی می

ه کشاورزي مولکولی یک روش جدید براي تولید دارو است ک. کنند، بدست آورندشرایط طبیعی تولید نمی

 کدخدایی( کنندهاي دارویی نوترکیب باارزش را در موجودات تراریخته در مقیاس کشاورزي تولید میپروتئین

  .)1389و همکاران،  س

  کشاورزي مولکولی در گیاهان

کاربردهاي صنعتی و درمانی هاي ثانویه با ها یا متابولیتهاي نوترکیب، آنزیمکشت گیاهان جهت تولید پروتئین

این . شودنامیده میMolecular farming plant)(از طریق مهندسی ژنتیک، کشاورزي مولکولی گیاهی 

این سیستم کشاورزي قابل . شوندمحصوالت از دي اکسید کربن، آب، مواد معدنی و مواد تجزیه شده تولید می

کشاورزي مولکولی گیاهی یک صنعت . )1389و همکاران،  س دخداییک( باشدمقایسه با کشاورزي سنتی می

اولین محصوالت کشاورزي مولکولی مشتق . باشدجدید و امیدوار کننده است که شامل بیوتکنولوژي گیاهی می

مشابه با تکامل . هاي آینده آماده خواهند شداند و محصوالت دیگري در سالشده از گیاهان به بازار رسیده

هاي فنی بدست آمده، هاي جدید میتواند به سرعت جایگزین پیشرفتآوريهاي بیولوژیکی جدید، فنارگانیسم

- سال پس از اولین گزارش گیاه تراریخته پایدار، استفاده از گیاهان عالی تراریخته براي تولید پروتئین 15. شوند

توانند براي ها نیز میها و قارچخته، باکترياگرچه حیوانات تراری. هاي خارجی با ارزش اقتصادي مشخص شدند

هاي استفاده از گیاهان به عنوان کارخانه. تولید پروتئین استفاده شوند، گیاهان باالترین سود اقتصادي را دارند

  .  )Horn, Woodard et al. 2004(هاي گذشته مورد بررسی قرار گرفته است زیستی طی سال



  هاي استفاده از گیاهان به منظور تولید پروتئینمزیت

هاي فعال از لحاظ تولید پروتئین. چندین مزیت براي استفاده از گیاهان به عنوان کارخانه تولید دارو وجود دارد 

هاي قدیمی تر کشت سلول جانوري هاي مشابه در سیستماز کشت سلول گیاهان، ارزان تر از پروتئینبیولوژیکی 

عالوه براین محصوالت . هاي گیاهی میتوانند تحت شرایط ساده اي کشت یابندهمچنین سلول. باشدمی

د شبکه آندوپالسمی، هاي هدف ماننسنتزشده جدید، به سادگی قابل انباشت و ذخیره به میزان زیاد در اندامک

خطر . ها تجمع می یابندها را داشته و به این ترتیب دور از دسترس پروتئازهاي ذخیره پروتئین و پالستیدواکوئل

هنگامیکه از از گیاهان .هاي جانوري کاهش یافته استهاي گیاهی برخالف سیستمآلودگی محصوالت در سیستم

این تغییرات در تولید . هاي سنتزشده وجود داردجیره قند در پروتئینشود امکان ایجاد تغییرات زناستفاده می

ها و استفاده از دستیابی به این مزیت.باشدهاي نوترکیب پستانداران در سیستم گیاهی حائز اهمیت میپروتئین

ه باشد، بهاي کشت سلول گیاهی میهاي گیاهی به عنوان کارخانه تولید دارو حاصل پیشرفت در روشسلول

هاي گیاهی براي کنترل شرایط رشد سلول. هاي شیمیایی همراه شدندویژه هنگامیکه این اطالعات با آنالیز روش

، تغییرات در محیط غذایی، درجه pH(هاي رشد مانند رسیدن به بازده و کیفیت مطلوب، آسان تر بوده و پارامتر

از این گذشته، جداسازي . قابلیت بهینه سازي دارندبه منظور افزایش معنی دار بازده تولید ) حرارت و غیره

بنابراین کشت سلول گیاهی، یه . شودترکیبات هدف، به دلیل کم بودن پیچیدگی سلولی به آسانی انجام می

البته ذکر این نکته نیز ضروري . هاي فعال از لحاظ بیولوژیکی به شمار می رودمنبع تولید بسیار مناسب پروتئین

- ن رویکرد بعضا میزان تولید و کیفیت محصول تحت تاثیر اختالالت محیطی قرار گرفته و پروتئیناست که در ای

  . )Horn, Woodard et al. 2004(ها در طی جداسازي تخریب میشوند 

  مزایا و معایب کشاورزي مولکولی

هاي بالینی براي درمان سرطان و در حال حاضر داروهاي نوترکیب بدست آمده از طریق بیوفارمینگ در بخش

هاي گیرند ولی نقطه ضعف تولید دارو با استفاده از سیستمهاي مختلف ویروسی مورد استفاده قرار میعفونت

هاي مختلف ها به طور معمول احتمال بروز آلودگیپستانداران این است که در آنبیان باکتري و کشت سلول 

هاي ویروسی هاي خارجی و آلودگیباال بوده و لذا الزم است تا در طی فرایند کشت و تولید، میزان پروتئین

ز محیط هاي جانوري مستلزم استفاده اهاي سلولی به ویژه کشت سلولچنین کشت. نامشخص به حداقل برسد

- هاي جانوري به دلیل نیاز به پروسه خالصبنابراین تولید دارو از کشت سلول. باشدغذایی خاص مانند سرم می

هاي هاي اخیر گیاهان تراریخته به عنوان سیستمدر سال. سازي از محیط کشت پرهزینه و وقت گیر می باشد



نه تولید و خالص سازي مورد توجه قرار گرفته اند هاي نوترکیب به دلیل کم بودن هزیبیانی جهت تولید پروتئین

هاي کشاورزي از طریق سیستم روش تولید پروتئین 4در حال حاضر.  )1389و همکاران، س کدخدایی (

  :مولکولی وجود دارد

 . یابندهایی که در زمین یا گلخانه افزایش میانتقال هسته اي پایدار محصول گونه .1

 هاي زراعیپالستیدي پایدار گونهانتقال  .2

تراریخته به محیط  کنند که پروتئینهاي گیاهی که در محیط هیدروپونیک رشد میانتقال پایدار گونه .3

 . شوندآوري میترشح و جمع 

 هاي زراعیانتقال گذرا گونه .4

زراعی است که تا به امروز هاي شایعترین روش تا به امروز انتقال هسته اي پایدار گونه: انتقال هسته اي پایدار

این سیستم نیاز به یک روش براي انتقال ژن خارجی به . تمام محصوالت موجود در بازار را تولید کرده است

اي به داخل ژنوم هسته داخل سلول گیاهی دارد که معموال با استفاده از اگروباکتریوم تومفاسیسز یا بمباران ذره

  . شوده میمیزبان به شیوه اي پایدار گنجاند

تولیدي معموال در دانه ذخیره که پس از آن در حالت خشک  دریک گونه زراعی مانند غالت، پروتئین: مزایا

% 11- 15به عنوان مثال دانه ذرت خشک حدود . شود و تا زمان پردازش میتواند در آن ذخیره شودبرداشت می

بنابراین در درازمدت ذخیره غیریخچالی . ر استرطوبت دارد که در این سطح در داخل دانه سوخت و ساز بی اث

هاي این یکی دیگر از مزیت. بدون تخریب میتواند به مدت دو سال باقی بماند اگر به درستی انجام شود، پروتئین

از آنجایی که محصوالتی مانند برنج و ذرت در سراسر جهان . سیستم حجم زیاد محصول با کمترین هزینه است

  .شته میشوند و این محصوالت داراي پتانسیل باالیی در بازارها هستنددر وسعت زیاد کا

هایی وجود آوريفن. هاي بومی یا محصوالت دیگر را دارندبرخی غالت مانند ذرت پتانسیل تالقی با گونه: معایب

  .یکیمکانیکی یا نر عقیمی بر مبناي ژنت Detasselingکند مانند ها جلوگیري میدارند که از این تالقی

با استفاده از تنباکو گزارش شده ) 1990(این روش اولین بار توسط واب و همکاران  :انتقال پالستیدي پایدار

  .رسد که تنباکو تنها گونه اي باشد که انتقال پالستیدي به طور روتین روي آن انجام شده استبه نظر می. است

ژن . وزن خشک گزارش شده است% 40روپالست در این روش هنگام انتقال کل سطح بیان پروتئین: مزایا

  .شود بنابراین تالقی خارجی نگرانی مهمی نیستپالستید معموال از طریق دانه گرده منتقل نمی



کند، استخراج و خالص در طول زمان حتی در یخچال تغییر می همانطور که درهر بافتی ثبات پروتئین: معایب

تنباکو در حال حاضر یک محصول کنترل شده . از برداشت انجام شود هاي بسیار خاص  پسسازي باید در زمان

است و خوراکی هم نیست بنابراین محصوالت با حجم زیاد و واکسن خوراکی با استفاده از این سیستم عملی 

  .(Horn, Woodard et al. 2004) نیست

ویروس موزاییک ( TMVهاي گیاهی مانند این روش وابسته به توانایی ویروس :هاي زراعیانتقال گذراي گونه

دارد که به عنوان وکتور براي انتقال ژن خارجی به درون گیاه بدون ادغام ) ویروس سیب زمینی( PVXو ) تنباکو

در بافت  پروتئین. در بافت گیاهی اهمیت دارد سطح بیان عفونت و سطح بیان موقت پروتئین. شونداستفاده می

در سال . شودآوري مییابد سپس مایع میان بافتی را توسط سانتریفیوژ تحت خالء جمعبینابینی تجمع می

کل با استفاده از  از پروتئین% 17تا  وارسانی و همکاران قادر به موفقیت در بدست آوردن عملکرد پروتئین 2006

  . این روش شدند

مقادیر کمی از این پروتئین هدف . توان به راحتی دستکاري کرد تا فرایند آلودگی سریع شودرا می TMV: مزایا

هاي سفارشی احتماال سیستم ایده آل براي تعداد زیادي از پروتئین. توان در عرض چند هفته بدست آوردرا می

  . مقادیر نسبتا کم مورد نیاز هستند هستند که در

محصول باید بالفاصله به منظور ذخیره، . احتماال براي هر پروتئین مورد نیاز در مقادیر زیاد مناسب نیست: معایب

- تنباکو یک محصول کنترل شده است و در مساحت زیاد رشد نمی. پردازش شود تا بافت گیاهی تخریب نگردد

  .)Wilken, Nikolov er al. 2012(کند 

در این سیستم گیاهان تراریخته حاوي ژن  :هاي رشد یافته در محیط هیدروپونیکانتقال پایدار گونه

خارجی که در محیط هیدروپونیک رشد  کرده اند، محصول مورد نظر را به عنوان بخشی از  کدکننده پروتئین

  . ترشحات ریشه به داخل محیط رها میکنند

گیاهان رشد یافته در محیط هیدروپونیک در گلخانه قرار دارند بنابراین ترس از انتشار آلودگی محیط : مزایا

به طور قابل مالحظه اي بیشتر است چون اختالل بافتی در  خلوص محصول مورد نظر. دهدزیست را کاهش می

  .آلوده بسیار کم است اینجا وجود ندارد و مقدار پروتئین

امکان پذیر نیست و امکانات محیط هیدروپونیک بسیار گران است  احتماال تولید مقادیر زیاد پروتئین: معایب

)Horn, Woodard et al. 2004( .  



گروه میتوان تقسیم  5هاي تولید شده در گیاهان براي اهداف کشاورزي مولکولی را در حال حاضر به پروتئین

هایی است که به طور مستقیم به این گروه شامل تمام  پروتئین :هاي داروییداروهاي اصلی و واسطه. 1. کرد

مانند ترومبین . باشدشوند، میهاي استفاده شده در ساخت مواد دارویی استفاده میعنوان دارو به همراه پروتئین

 . و غیره) واسطه(، تریپسین و آپروتینین )درمان(و کالژن 

  

با  cGMP(current good manufacturing practices)ش دقیق تولیدات این دسته باید به طور کلی تحت رو

هم میتوانند در این دسته گروه بندي شوند  (MAbs)هاي مونوکلونال آنتی بادي. درجه خلوص باال تولید شوند

  .  (Horn, Woodard et al. 2004)  هاي متمایز خود به طور جداگانه شرح داده میشونداما با توجه به ویژگی

هایی هستند که با تخصص باالیی آنتی ژن هدف را ها گلیکوپروتئینآنتی بادي :هاي مونوکلونالآنتی بادي.2

ها براي دهد تا از آنتی بادياختصاصی و انفرادي اتصال اجازه میاین فعالیت . تشخیص داده و به آن می چسبند

- ها تترامربرخی آنتی بادي. ها استفاده شودموارد مختلفی از جمله تشخیص، جلوگیري و درمان برخی بیماري

البته اشکال پیچیده تري از آنتی بادي ها . هایی از دو زنجیره سنگین یکسان و دو زنجیره سبک یکسان هستند

این ترکیبات دایمرهایی از نوع سرم آنتی . هاي ترشحی اشاره کردها میتوان به آنتی باديوجود دارند که از آن

هایی در پستانداران براي فراهم کردن چنین آنتی بادي. بادي میباشند و داراي دو زنجیره پپتیدي اضافی هستند

در به بیان چهار ژن انتقال یافته مختلف هستند دو نوع سلول مختلف نیاز است اما از آنجایی که گیاهان قا

مجموع پروتئین محلول % 1عملکرد تولید بیش از . ها را در یک سلول منفرد جمع کردمیتوان این آنتی بادي

ها براي اینکه در سطح تجاري تولید شوند به شکلی براي تظاهر در گیاهان طراحی امري عادي بوده و آنتی بادي

این گروه شامل تمام . هاي گیاهی تولید نمودحجم انبوهی از آنها را با کارایی کامل در سلول شوند تا بتوانمی

ها میتوانند در گیاهان به هر آن. هستند (Fv)و قطعات آنتی بادي ) ترشحیIgA, IgG,IgA(هاي آنتی بادي  فرم

در  IgGبه عنوان مثال، تخلیص . )Benoit De Muynck, 2010(دو فرم گلیکوزیله یا غیرگلیکوزیله تولید شوند 

یابد و جدیدا نشان داده شده که در در آپوپالست تجمع می IgG. مقادیر زیاد از گیاه توتون نسبتا آسان است

گرم به ازاي هر گرم وزن  11.7شح شده و عملکردي برابر ها به محیط اطراف ترهاي هیدروپونیک از ریشهکشت

ها جذب قادرند تا آنتی ژن را از طریق ریشه IgGهاي هیدروپونیک بیان کننده کشت. خشک ریشه در روز دارد

آنتی بادي تشکیل -کرده و آن را از طریق سیستم آوندي انتقال داده و در بافت برگ، کمپلکس ایمنی آنتی ژن

را بیان کرده اند یا اینکه  IgGهاي هاي تراریزش دوبل، آنتی باديهاي دیگر با استفاده از تکنیکگروه. دهند

هر دو استراتژي . آگروباکتریوم کلون نموده اند T-DNAهاي سبک و سنگین را باهم تنها در یک ناقل زنجیره

   ).1389همکاران، کدخدایی س و (  میتواند موجب صرفه جویی در زمان و نیروي انسانی شوند

  

  

  

  



  هاي نوترکیب تولید شده در گیاهانآنتی بادي: جدول 

  آنتی بادي نوترکیب  mAbفرم  گیاه

  IgG (Kg) Fungal cutinase  آرابیدوبسیس

  scFv  Anti-herpes simple virus 2  سویا

  scFv  Ubiquitous  سیب زمینی

  scFv Abscisic acid  توتون

  scFv  TMV  توتون

  IgA  Streptococcus mutant  توتون
 

  

- هاي کشته شده، میگروارگانیسمماده اصلی هر واکسن جدید شامل میکروارگانیسم: ها براي واکسنآنتی ژن. 3

واکسن مواد آنتی ژنی . هاي میکروبی مثل سم یا اجزاي میکروبی خالص شده می باشدهاي غیر بیماریزا، فرآورده

ها موادي هستند که میتوانند سیستم ایمنی را به منظور آنتی ژن. بیماري استبراي تولید ایمنی نسبت به یک 

ها شود تا سیستم ایمنی براي تخریب باکتريچنین تحریکی سبب می. هاي خاص تحریک کنندتولید آنتی بادي

شوند تولید میهایی که به طور مرسوم اگرچه واکسن. هایی که وارد بدن شده آمادگی الزم را پیدا نمایدو ویروس

کدخدایی س و (  هاي بیماري زا باشند معموال بی ضرر هستند اما ندرتا برخی از آنها ممکن است داراي آلودگی

توسعه زیرواحدهاي واکسن بر اساس استفاده از زیرواحد پروتئین خاص یک پاتوژن باکتري یا . )1389همکاران، 

هایی که ماده واکسن. اي کامل باکتري یا ویروس داردهویروس، خطر عوارض جانبی کمتري نسبت به واکسن

ها معموال پروتئین نوترکیب زیرواحد واکسن. هاي نوترکیب هستند این خطر ناچیز را ندارندها آنتی ژنفعال آن

شود اما بر اساس مقیاس، کیفیت محصول و هزینه ، مخمر و یا کشت سلولهاي پستانداران تولید میE.Coliدر 

  .دود شده استتولید، مح

تا به امروز . تنباکو به عنوان یک سیستم بیانی جایگزین، براي پیدایش تولید زیرواحد واکسن نوترکیب است

هاي واکسن در تنباکو تولید شده است اعم از واکسن علیه بیماري پا و دهان، وبا، ویروس تعداد زیادي از پروتئین

  ....و  HIV، (SARS)، سندرم حاد تنفسی Bهپاتیت 

 

 

 



  هاي نوترکیببرخی از واکسن: جدول

  کاربرد  گیاه میزبان  واکسن

Peptids 10 & 18 OMP-FP 
auruginosa  

  هاي ریويعفونت  نخود

Diabetes associated 
autoantigen  

  دیابت  توتون، هویج، سیب زمینی

Human rhinovirus epitope 
(HR14)  

 Rhinovirus  لوبیا

  HIV  لوبیا، نخودتوتون،  HIVاپیتوپ هاي 

  

هاي آنزیم. این گروه شامل هیدروالزها، گلیکوزیالزها و پروتئازهاست: هاي صنعتیپروتئین. الف: هاآنزیم.4

محصوالت  (Bioglue)هاي مورد استفاده در فیبر سفید و چسب زیستی کاهش مانند الکاز، آنزیم- اکسایش

آنزیم هاي دخیل در تبدیل بیوماس براي اهداف . هاي صنعتی استچوبی، نشاندهنده یک کالس جدا از آنزیم

  . )Horn, Woodard et al. 2004(تولید اتانول براي کشاورزي مولکولی کاندید هستند 

 هاي صنعتی نوترکیبنمونه اي از آنزیم :جدول

  کاربرد  نوع صنعت  هاآنزیم

  پروتئاز

  لیپاز

  آمیالز

  سلوالز

  هاي ارگانیکاز بین برنده لکه  شوینده

  هاي چربیاز بین برنده لکه

  هاي نشاستهاز بین برنده لکه

  نرم کننده و نگهدارنده رنگ اولیه

  

  پروتئاز و لیپاز 

  الکتاز

   agingافزایش بو و تسریع در   غذایی

کاهش میزان الکتوز در لبنیات 

  براي شرایط خاص

  آلفا امیالز

  آمینوگلیکوزیداز

محلولسازي نشاسته و تکه کردن   الکل

  نشاسته ژله اي شده

تبدیل نشاسته و دکسترون به 

  گلوکز

  کاهش بتاگلوکان  غذاي دام  بتاگلوکاناز



  نخ از مواد کم ارزش تولید فیبر و  پارچه  سلوالز و آمیالز 

  

ها کنترل میکنند به شرح هایی که این قبیل آنزیمآنزیم هاي تولیدي نوترکیب وبیماري: هاي درمانیپروتئین. ب

  . زیر است

یک انزیم پروتئولیتیک است که فرایند حل کردن لخته خونی یعنی تبدیل پروتئین پالسمینوژن به : آلتپالز

هایی که این تبدیل را تسریع میکند قابل استفاده براي انواع نوترکیب یکی از این آنزیم. پالسمین را انجام میدهد

  .درمان حمالت قلبی، ضربات و انسداد ریوي است

حدود نیمی از کسانی . یک بیماري ژنتیکی و شایع ریه است (CF)فیبروزیس سیستیک ): پالموزایم(درناز آلفا 

که در بدن ساخته  DNAیک انزیم برش دهنده . سال عمر میکنند 29از که مبتال به این بیماري هستند کمتر 

درون سلول  DNAخارج سلولی را بشکند اما  DNAمیتواند  I (DNase I)میشود به نام دزوکسی ریبونوکلئاز 

درون   DNAاست میتواند  DNase Iدر مقابل درناز آلفا که مشتق نوترکیبی از . کامل را نمیتواند برش دهد

که انها را به  CFدرون سلولی در ترشحات بیش از اندازه مخاطی در افراد داراي  DNAتجزیه . را بشکند سلولی

. آلودگی هاي ریوي مستعد می نماید، می تواند موجب چسبندگی کم ابن ترشحات در مسیرهاي هوایی شود

یماران در بیمارستان را کاهش هاي ریوي و زمان اقامت این ببنابراین این آنزیم میتواند شیوع و مدت آلودگی

سال گذشته به تایید  30براي مدیریت این بیماري در مدت  FDAاین اولین داروي جدیدي است که . دهد

  .  )1388جواران م و همکاران،  ( رسانده است

هاي انواع سلولهایی هستند که توسط هاي کوچک یا گلیکوپروتئینها، پروتئینسیتوکین  :هاسیتوکین. 5

هاي قوي هستند که شدت و مدت زمان پاسخ ایمنی بدن را توسط ها تنظیم کنندهآن. مختلف تولید می شوند

هاي ها از طریق اتصال به گیرندهسیتوکین. تحریک، مهار،تکثیر و یا تمایز سلول هاي مختلف تعدیل می کنند

هایی شبیه هورمون هستند مولکول. دهندا پاسخ میهاي هدف اثرات خود رسیتوکین بیان شده در غشاء سلول

ها و هاي سیستم ایمنی همچون لنفوسیتاین مواد سلول. هاي بین سلولها را کنترل کنندکه می توانند واکنش

هاي نوترکیب به طور گسترده به عنوان عوامل درمانی براي درمان سیتوکین. ماکروفاژها را فعال می نمایند

هاي نوترکیب به اگرچه بسیاري از سیتوکین. اندو خودایمنی و سرطان مورد آزمایش قرار گرفته هاي عفونیبیمار

عالوه براین عدم . صورت تجاري در دسترس هستند ولی براي استفاده درمانی بیش از حد گران هستند

بندي، ثبات و  گلیکوزیالسیون براي بسته. وجود دارد Ecoliهاي مشتق شده از گلیکوزیالسیون در سیتوکین



هاي نمونه اي از سیتوکینی که مشتقات یا نسخه. )Tremblay, Wang et al. 2010(عملکرد پروتئین مهم است 

ها و تکثیر هاي قوي هستند که در مقابل ویروسها، سیتوکیناینترفرون. ها هستندنوترکیب دارد، اینترفرون

ها بر روي با این وجود وقتی اینترفرون. ها که نشانه اولیه سرطان است عمل می نمایندغیرقابل کنترل سلول

عمل  هاسلول هاي سرطانی عمل میکنند با تاثیر بر فعال سازي سیستم ایمنی به طور غیرمستقیم بر این سلول

هاي نوترکیب بخصوصی را براي تیمار تاثیر مثبت اینترفرون (FDA)سازمان غذا و داروي امریکا . نمایندمی

هاي و زگیل اندام Bهاي مویی، هپاتیت چندین بیماري مانند تومور بدخیم کاپوسی مرتبط با ایدز، لوسمی سلول

هاي اخیر تنباکو تراریخته به عنوان یک منبع در سال. )1388 جواران م و همکاران،(تناسلی تایید کرده است 

  . جدید از سیتوکین هاي نوترکیب ارزان مورد استفاده قرار گرفته است

  ها نوترکیب  ساخته شده در تنباکوبرخی سیتوکین: جدول

  سیتوکین  کاربرد  شرایط  رفرنس

(Kim et al., 2004)  In vitro  
  

Neutropenia, 
aplastic anemia  

                GM-CSF  

  

(Ma et al., 2004)  In vitro  
  

التهاب / سرطان

هاي بیماري/مزمن

   خودایمنی

IL-4  

(Menassa et al., 
2007)  

In vitro  
  

  IL-10  التهاب مزمن

(Gutierrez-Ortega 
et al., 2004) 

  

In vitro  
  

  IL-12  حفاظتیبیماري / سرطان

(Wang et al., 2008)  In vitro  
  

التهاب / سرطان 

هاي بیماري/مزمن

  خودایمنی

IL-13  

(Zhang et al., 2003)  In vitro  
  

التهاب / سرطان

هاي بیماري/مزمن

  خودایمنی

IL-18  

  

و تعداد  محصوالت گیاهی به مقدار. گیاهان در طول تاریخ به عنوان یک منبع محصوالت طبیعی استفاده شدند

شناخت ساختار . هاي زیستی مولکولی جدید در حال گسترش هستندها و تکنولوژيمتفاوتی همراه با پیشرفت



ذرت و تنباکو به . محصوالت گیاهی در مرحله اول از محصوالت کشاورزي برتر بود مانند ذرت، برنج و تنباکو

اولین محصول تولید شده از ذرت . برگ هستند هاي پروتئینی بر مبناي دانه وعنوان نماینده مشخص از سیستم

هاي بیان پروتئین اي گسترش جایگاه. بود Secretory IgAآویدین و تریپسین بودند و اولین محصول تنباکو 

هاي میزبانی گیاهی است مانند محصوالت دانه پیدا کرده و بررسی شده در گذشته شامل مجموعه اي از سیستم

، کشت سلولی )Lemnaminor(، گیاهان آبزي )تنباکو، یونجه، کاهو(محصوالت برگی ، )ذرت، سویا، برنج(دار 

  .هاي موئینو کشت ریشه) تنباکو، هویج، برنج(گیاهی 

  :هاي بر مبناي دانهسیستم

هاي ترنسفورمیشنی جایگاه بر مبناي دانه براي محصوالت پروتئینی نوترکیب به صورت طبیعی از بیان و تکنیک 

هاي پروتئین. هاي محصوالت دانه دار وجود داشت، گسترش یافتاول براي گسترش صفت که در مراحل

سیتوکینین، پروتئین هاي کشت : هاي گیاهی بیان شدند شاملنوترکیب به صورت موفقیت آمیزي در دانه

ي آمریکا سازمان کشاورز 2008از سال . هاي صنعتیهاي واکسن، آنزیمهاي دارویی، آنتی ژنسلولی، آنتی بادي

هاي ترنس ژن بیان کننده لیزوزیم انسانی، الکتوفرین و آلبومین سرم در برنج، آپولیپوپروتئین اجازه کشت دانه

هاي ها به عنوان میزبان براي پروتئیندر ابتدا دانه. در گلرنگ، آنتی ژن سطحی هپاتیت ب در ذرت را داده است

هاي ذخیره اي خشک شده از فعالیت هاي بیان شده در اندامنشدند چون تجمع پروتئینوترکیب ترجیح داده می

در مقایسه با گیاهان برگی، گیاهان دانه دار بیوماس شان در واحد . کندپروتئازها و سایر آنزیم ها جلوگیري می

سطح کمتر است اما اگر گیاهان در زمین باز رشد کنند چون محدودیت مکانی ندارند کمبود بیوماس شان 

هاي آبزي به صورت طبیعی فاقد رنگدانه کلروفیل و آلکالوئید هستند اما مقدار اندکی عصاره دانه. شودیجبران م

ضررات . ها هستند که ممکن است با خالص سازي پروتئین تداخل کندها، فایتیک اسید، لیپیدها و لکتیناز فنول

خلوط غیر عمدي محصوالت ترنس ژن و بدست آمده از سیستم هاي دانه اي شامل ترس از آلودگی همه گیر، م

 غیر ترنس ژن، تضاد غذاهاي صنعتی و عمومی براي تولید داروهاي زیستی در غذاي انسان و حیوان هستند

(Wilken and Nikolov, 2012) . فاکتورهاي متعددي در هنگام انتخاب میزبان مناسب دانه خشک باید مدنظر

قرارگیرد که شامل توجه به موقعیت جغرافیایی، سهولت انتقال ژن و باززایی، عملکرد ساالنه دانه در هر هکتار، 

. تولید میکنندمیزان پروتئین نوترکیب در هر کیلوگرم بذر، هزینه تولبد محصول، درصد دانه هایی که پروتئین 

کدخدایی س و (همه این موارد با همدیگر هزینه تولید پروتئین نوترکیب را در گیاه انتخاب شده تعیین میکنند 

  ).1389همکاران، 

 



  :سیستم هاي بر مبناي برگ

سود محصوالت برگی مانند یونجه و تنباکو شامل بیوماس باال، امکان چرخه رشد چند مرحله اي در هر سال و 

هاي آن ها پس از برداشت عمر کوتاه و ها این است که برگمحدودیت اصلی آن. ر کشاورزي پایدار استساختا

پروتئین هاي نوترکیب در محیط آبی وجود دارند و بنابراین تقریبا ناپایدار هستند . قابلیت نگهداري کمی دارند

هایی که باید استخراج و خالص سازي براي پروتئین. که این موضوع میتواند موجب کاهش عملکرد فراورده شود

جایی خشک و یا فریز شده و بالفاصله پس از برداشت در محل تولید فراوري شوند الزم است برگ ها براي جابه

 .Tremblay, Wang et al( گردد شوند که این مسئله ب طور قابل توجهی باعث افزایش هزینه هاي فرآوري می

هاي قابل پیشرفت. هاي نوترکیب بسیار مورد استفاده بوده استتنباکو براي تولید تجاري پروتئین. )2010

و به طور خاصی براي در محصوالت برگی بدست آمده ) Transient exprresion(توجهی با استفاده از بیان گذرا 

بیان گذرا . هاي مونوکلونال، واکسن ها و بقیه محصوالت دارویی در تنباکو استفاده شده استبیان آنتی بادي

هاي همه گیر مورد نیاز است یک مزیت متمایز براي تنباکوي تولید بافت برگ زمانی که توسعه سریع واکسن

  (Wilken and Nikolov, 2012) کندیاهی فراهم میشده در گلخانه در مقایسه با بقیه سیستم هاي گ

انجام شده، آورده  2013تا  2010هاي هایی که در زمینه کشاورزي مولکولی در سالهایی از فعالیتدر زیر نمونه

  .شده است

  ) 2013(مسئول تنش برنج، افزایش دهنده مقاومت گندم تراریخته به تنش خشکی و شوري  NACژن 

به همین  .کند می فراهم جمعیت جهان بخش بزرگی از براي روزانه معاش  (Triticum aestivum L) نانگندم 

تولید می  مختلف و مکرر هاي تنش با مختلف و مناطق هواییشرایط آب و  طیف گسترده اي ازدلیل در 

منابع آب  .محصوالت هستند در کاهش عملکرد اصلی علل و غیر زنده عمده تنش و شوريخشکسالی .شود

 بر شده انجاممطالعات .هستند گندم تولید جهانی مؤثر بر عوامل کلیدي از جمله نیز شوري خاک محدود و

در  چند ژنی ذاتی و  به عنوان صفات غیر زنده هاي به تنش تحمل که نشان داده گیاهان تحمل به خشکی در

بنابراین معرفی  .بسیار دشوار استاز طریق زادآوري  صفات زراعی چندژنی دستکاري ژنتیکیو   طبیعت هستند

بود مقاومت به یک ژن بیگانه به کولتیوار گندم یک رویکرد جایگزینی را به منظور تسهیل توسعه ارقام گندم با به

 بدون( NAM، از پروتئین هاسه گروه . خشکی و صفات زراعی خوب براي کشاورزي پایدار را فراهم می کند

 رونویسی عوامل از یک خانواده بزرگ تشکیل  )فنجانی شکللپه (   CUC2 و ATAF1-2، )مریستم راسی

(NAC)  هاي که شامل دمیندهند را می–N ترمینال و–Cترمینال متنوع هستند .SNACs )stress 



responsive NAC(  فاکتورهاي رونویسی خاص گیاهی هستند که نقش مهمی در توسعه گیاهان از طریق

 توسعه، تعداد پنجهکننده  تنظیم  NAC هايژن از بسیاري. کنندمقاومت به تنش زنده و غیرزنده بازي می

برنج، نه تنها مقاومت به تنش  OsNAC52 ،NAC. محصول هستند و پیري ریشه،، بزرگ شدن  دیواره سلولی

 SNAC1هاي بیان باالي ژن. کندرا فعال می ABAغیرزنده را بهبود می بخشد همچنین ژنهاي بیانی مرتبط به 

منجر به بهبود ارقام منتخب برنج و تولید ژرم پالسم جدید با عملکرد محصول باال و مقاومت به  OsSNAC10و 

 در تولید افزایشعملکرد . کندشود و بنابراین فرصت هاي مهم و زیادي را براي کشاورزي پایدار باز میتنش می

، با است جمعیت رو به رشد هاي غذایی براي خواسته پاسخگویی به براي ضروري هاي استراتژي یکی از گندم

نشان داده شده . کنندایجاد می گندم مناطق در حال رشد در محدودي بهره وري شوري و خشکیاین حال 

کدگذاري می شود که نقش مهمی ) NAC )SNAC1است که فاکتور رونویسی مسئول تنش در برنج توسط ژن 

را تحت محیط کنترل شده پروموتور یوبی کوئینون ذرت به  SNAC1بنابراین ما ژن . در تحمل به خشکی دارد

گیاهان به طور قابل توجهی افزایش مقاومت به شوري و . معرفی کردیم Yangmai12درون گندم چینی واریته 

هاي مختلف رشد نسبت به نوع وحشی نشان دادند و حاوي سطوح باالیی ار آب و کلروفیل در خشکی را در نسل

نیز ) آبسیزیک اسید( ABAعالوه بر این وزن تر و خشک ریشه گیاهان و حساسیتشان به . برگهایشان بودند

هاي درگیر در تنش نشان داد که بیان ژن RT_PCR. رشد ساقه و ریشه را مهار کرده بود افزایش یافته بود که

پروتئین  2کیناز، فسفات سنتاز، نوع  5-فسفات -3-فسفاتیدیل اینوزیتول-1مانند  ABAسیگنال / غیر زنده

ج بیان و این نتای. شودبه طور موثر تنظیم می SNAC1، توسط ژن ABAفسفاتاز و اجزاي تنظیمی رسپتور 

  .  برنج در گندم تراریخته را نشان داد SNAC1عملکرد باالي ژن 

 تحت گندم تراریخته گیاهان و شد معرفی منتخب گندم رقم به برنج،  SNAC1 ،NACیکدر این مطالعه، 

 حساسیت افزایش به وضوح  SNAC1 ژن بیان کننده گندمگیاهان  .شدند مشخص مختلف هاي شرایط تنش

ABA  که بیان میکند به شوري و خشکی را نشان دادند تحمل بهبود قابل توجهی و به طور SNAC1 یک نامزد 

 تراریخته غیر با گیاهان کنترل شده مقایسهدر . بوده است خشکی در گندم نان به تحمل افزایش بالقوه براي

Y12 ،ژن تراریخته بیان کننده گندم گیاه SNAC1 ،حساسیت بیشتري به  برنجABA  ادند و محتواي نشان د

 بسته شدن روزنه ها تنظیم در مهم هورمون ABA. تحت شرایط تنش خشکی بیشتر بود آن ها کلروفیلو  آب

 ژن از بسیاري بیان تنظیم  و بسته شدن روزنه ها ترویج آبی، تحت تنش رویشی بافت در نقش مهمیاین  است

 تحریک را بسته شدن روزنه ها است ممکن تراریخته در گندم ABA باالترحساسیت . است کم آبی کنترل هاي

شده  گزارش SNAC1ژن  با بیان بااليپدیده اي مشابه در برنج . کمک کند بقا میزان افزایش آب و حفظ بهو 



برنج  در آن به شیوه اي مشابهرا در  ABA مسیر گندم به احتمال زیاد در SNAC1 اگزوژنبنابراین، ژن . است

تنش خشکی، در گیاهان تراریخته گندم بیان کننده ژن  با ارتباط در مختلفي زادرون ژن هاي  .کندتنظیم می

NACژن  که حاوي پایدار ژنتیکی تراریخته گندم گیاهانکه نسل  داد نشانمطالعه ما . ، فعال شدندNAC  

ژن خارجی به طور موثري  .ها افزایش یافته استشوري و خشکی در آنتحمل به برنج بودند، به تنش  پاسخگو

 در تنش به پاسخ هاي ژن کردن فعال آب و محتواي افزایش به که کمککند را تنظیم می ABAحساسیت به 

مسیرهاي سیگنالی مرتبط با  مربوطه و کوفاکتور نتایج حاکی از این است کهاین . تراریخته می شود گندم

SNAC1 حفظ شدند غالت در تکاملی از لحاظ که در حال حاضر در ژنوم گندم هستند به نظر می رسد .

 بهبود گندم نان با ارقام و تولید مهندسی ژنتیک براي یک منبع مهم غالت، از دیگر SNACژن خارجی بنابراین، 

 .)Saad, Li et al. 2013( مقاومت به خشکی است

  

  )2013(واکسن تولید شده در گیاهان تراریخته یونجه  BVDVاثر زیرواحد 

، از علل مهم مرگ و Flaviviride، ناشی از یک ویروس کشنده از خانواده  BVDV عفونت اسهال ویروسی گاو

این ویروس پیامدهاي مختلفی از جمله مشکالت باروري، سرکوب . هاي اقتصادي گاو در سراسر جهان استزیان

ها است که میتواند منجر به سقط جنین، نوزاد مرده، ناهنجاري و یا عفونت مداوم گوساله سیستم ایمنی، اسهال

بنابراین  .در آرژانتین تنها استفاده از واکسن غیرفعال مجاز است و اثربخشی آن به دلیل ایمنی، پایین است. شود

حد واکسن فرصتی براي زیروا. معرفی یک واکسن موثرتر توسط دامپزشکان و کشاورزان درخواست شده است

  .کندتوسعه واکسنی امن با کارایی باال و با افتراق بین حیوانات واکسینه شده و حیوانات آلوده ایجاد می

E2  گلیکوپروتئین بزرگ پوششBVDV  آنتیو پروتئین حفاظتی این ویروس است و شامل سایت هاي اصلی -

باعث  E2ایمنی سازي با . ر برابر عفونت بازي می کنندژن براي تولید آنتی بادي هاي خنثی که نقش برتر را د

باال میرود که  E2علیه  NABعالوه براین نشان داده شده که . در میزبان هاي طبیعی و تجربی است NABالقاي 

به منزله یک نامزد بسیار عالی براي  E2بنابراین . شودمی BVDVقادر به حفاظت میزبان حساس از آلودگی 

هاي بیان یوکاریوتی در حال حاضر اجازه متاسفانه هیچ یک از سیستم. واکسن آزمایشی است توسعه زیرواحد

. دهدتولید در مقیاس باال از این گلیکوپروتئین نوترکیب در هزینه اي موثر براي صنایع دامپزشکی را نمی

این کار توسعه گیاهان  هدف از. بنابراین استفاده از گیاهان براي تولید این گلیکوپروئتین امري ضروري است

- که هدف سلول APCHمتصل به مولکولی به نام  E2تراریخته یونجه در بیان یک نسخه کوتاه از گلیکوپروتئین 

بازیابی و غلظت آنتی ژن از عصاره هاي برگ با . باشدهستند، می  (APCH-tE2)هاي عرضه کننده آنتی ژن 



سیستم کم هزینه است و بازیابی باالیی از پروتئین نوترکیب  استفاده از سیستم دو فازي آبی انجام شد که این

میکروگرم بر گرم وزن تر برگ  1 هاي یونجهنوترکیب در برگ APCH-tE2غلظت . در این تکنیک ساخته شد

به چالش کشیده شد و براي  BVDVگاو واکسینه شده با . بود و بیان آن پس از رشد رویشی پایدار باقی ماند

  . )Aguirreburualde, Gómez et al. 2013(ر آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفت حفاظت در براب

  )2012( تراریخته فرنگی گوجه هاي میوه تاز انسانی درسکر  _ب بیان

B-site APP )b-secretase1, BACE1(  شکستن، آنزیم درگیر در تولید غیرطبیعی  1آنزیمAb42 ،بخش که 

 توسعه در کلیدي پروتئین یک دهنده نشان BACE1 بنابراین، .است )AD( آلزایمر بیماري در کهنه پالک عمده

 که است اسید آمینه 438 یکد پروتئینBACE1  ژن .است آلزایمر بیماري درمان براي بالقوه جدید داروهاي

 پروتئاز آسپارتیک، دو اسیدي آمینو 24دمین پپتیدي ترمینال ، -N اسید آمینو 21سیگنال پپتیديفاقد 

 24سیتوپالسمی دم و، )461-477اسیدهاي آمینه ( گذرنده از غشاء دمین، دمینی حوزه فعالحفاظت شده 

بالغ، حذف  rBACE1اسیدآمینه براي تولید  22-45دمین پیش پروتئینی شامل . ترمینال استC اسید آمینو

 عنوان به ،)rBACE1( فرنگی گوجهشده از  مشتقنوترکیب  BACE1پروتئین  توسعه هدف با ما .شودمی

 منظور به ،pE8BACE ،گیاهی یبیان کاست از ما .بخشد، به کار بردیمبهبود می را بدن ایمنی پاسخی که واکسن

 و تجزیه وپلیمراز  اي زنجیره هاي واکنش .کردیم استفاده فرنگی گوجه هاي میوه در BACE1 بیان سازي بهینه

 بالت وسترن و سادرن تحلیل و تجزیه .است کرده تاییدرا  گیاه ژنوم به BACE1 ژن ادغام بالت سادرن تحلیل

 پروتئین بیان سطح Sensizyme کیت روش .را ثابت کردند rBACE1 پروتئینو   mRNA بیان یتموفق

rBACE1 برآورد کرد کل محلول پروتئین گرم میلی /نانوگرم 7 ± 136 را. rBACE1 به فرنگی، گوجه از مشتق 

 بهدهد اما ادامه می اتاق یا و خنک دماي در) ماه 6( طوالنی سازي ذخیره دوره یک براي خود فعالیت حفظ

 پایین اسیدیته مانند شرایط تخریبی برابر در مقاوم بسیار و دشومی یدن تخریبجوش یا و گرما توسط شدت

 دهدنشان می پایین  PHدر  rBACE1ثبات . شد حفظ خوب بسیار PH=4در   rBACE1پروتئینثبات  .است

 پروتئولیتیک هاي فعالیت .منتقل شود تخریب جدي بدون معده می تواند از طریق  rBACE1 پروتئین که

rBACE1، تجاري نمونه یک به شبیه تایید شد و فلورسانس رزونانس انتقال روش از استفاده با BACE1  مشتق

 هاي پالک از تدریجی گیري شکل با عصبی بیماري یک ،)AD1( آلزایمر بیماري .بود کولی اشریشیا شده از

neuritic از شده تشکیلهستند،  مانند پالستیکی هايرسوب بوده و حل قابل غیر بسیار هااین .است مغز در 

 پروتئولیز با) APP( آمیلوئید ساز پیش پروتئین از شده مشتق دالتونی کیلو 4) AB( آمیلوئید- B پروتئین

کند جدا می AB ،APPترمینال -N، براي تولید B-secretaseدر ابتدا  .c-secretase و b-secretase از ترتیبی



 عمل کردن مسدود بنابراین،. شودمی ABکند که منجر به آزادشدن ترمینال را جدا می- C-secretase ،Cسپس 

B-secretase، پیشرفت سرعت کردن کم یا جلوگیري براي جذاب درمانی هدف یک است ممکن AD توسط 

 ، حشرات مانند مختلف، یمیزبان هاي سیستم در مختلف BACE1 این، از پیش. باشد ABه سازند ،مهار

 در حد از بیش اخیرا BACE1 .است شده بیان درمانی اهداف براي آلوده، E.coli سلولهاي و پستانداران

 دیگر هاي سیستم با مقایسه تراریخت در گیاهان از استفاده عمده مزیت. است شدهبیان  تنباکو کلروپالست

 مثال، عنوان به(ترجمه از پس تغییرات مورد در پستانداران هاي سلول بهگیاهی  يهاسلول شباهت: از عبارتند

 هاي پاتوژن توسط آلودگی خطر حداقل و کشاورزي مقیاس درپایدار  محصوالت تولید ،)گلیکوزیالسیون

 جایگزین یک دهنده نشان ،واکسن طراحی در تراریخته گیاهان از استفاده دالیل، این به. است پستانداران

 در مصرفعطر و  و طعم حاوي فرنگی گوجه. است معمولی واکسنهاي سیستم طراحی براي آمیز تحریک

 واکسن میان در بزرگ مزیت یکخورد که  خام توان می را فرنگی گوجه این، بر عالوه. است جهان سراسر

 کنترل تحترا  فرنگی گوجه هاي درمیوه rBACE1 پروتئین پایدار تولید ما اینجا در .است گیاهی خوراکی

 ، شد معرفی آگروباکتریوم با فرنگی گوجهبه  ،pE8BACE ،وکتور بیانی گیاهی .گزارش کردیم E8 پروموتر

 rBACE1 پروتئین ثبات همچنین ما .گرفت قرار بررسی مورد مولکولی هاي تکنیک باباز زا شده  گیاهان سپس

 گیاهان از حاصل نوترکیب پروتئین عملکرد تعیین براي را آن پروتئولیتیک فعالیت و مختلف، شرایط تحترا 

 پایین بسیار اغلبخارجی  پروتئین بیان سطوح و است، کم گیاهان در پروتئین تجمع .مشخص کردیم تراریخت

 بهبراي  متعددي عوامل .دشوار کند یگیاه مشتقموثر  واکسن یک تولید براي را آن شود می باعث که هستند

 استفاده ،جمله از است شده گرفته نظر در تراریختگیاهان  در نوترکیب هاي پروتئین عملکرد رساندن حداکثر

. خارجی ی براي ژنبیان کاست نوار از استفاده و خاص اندامکهاي بهی بیان هاي پروتئین دادن قرار هدف کدون، از

. گذارد تاثیر گیاهان درژن  بیان سطحروي  توانید می آن ویژگی و فعالیت است، رونویسی کننده تنظیم پروموتر

 هااین میان در اند شده شناسایی فرنگی گوجه در ،2A11 و ،E4، E8، PG جمله از میوه پروموتور مخصوص چند

 یواکسن پروتئین بیان هدایت براي E8 توانایی پروموتور ارزیابی براي. است ترین گسترده از یکی E8 پروموتور ،

 به را حاصل وکتور بیانی ومتصل  rBACE1 ژن به ی رابایت کیلو 2.2 پروموتر ما فرنگی، گوجه گیاه در

Lycopersicon esculentum روش و وسترن بالت .انتقال دادیم ELISA یبایت کیلو-2.2 پروموتر کهداد  نشان 

E8 ژن مستقیم طور به است قادر rBACE1  رسیده بیان کند اگرچه فرنگی گوجه دررا، rBACE1 برگ، در 

 گوجه گیاه در rBACE1 بیان از یمتنوع و پایین سطوح حال، این با. ندارد وجود نارس فرنگی گوجه و ساقه

 در. است بودهدیگر  موثر هاي روش از استفاده با بیان سطح بهبود به نیاز که داد نشان) TSP ٪0.0136( فرنگی

افزایش  TSP ٪2.0 تا موثر طور به بیان سطوح ،CtVBACE با تنباکوبه  کلروپالست انتقال ما، قبلی گزارش



 به ٪0.01 از متوسط طور به اي، هسته انتقال توسط آمده دست به بیان سطح تظاهرات، این از قبل. داشت

0.1٪ TSP، هدف از این مطالعه . بوده است کلروپالستانتقال  توسط آمده دست به سطح از تر پایین بسیار

 بود ایمن و ارزان یک واکسن براي تولید گیاهان از استفاده

، را بهبود ببخشد  BACE1 فعالیت برابر در ایمنی پاسخ تواند میکه  شود به صورت خوراکی ارائهکه می تواند 

بیان  سطح افزایش شاملکار آینده باید  .شوددر مغز می Ab پروتئین استعمار جلوگیري ازدر نتیجه باعث 

  .)Kim, Youm et al. 2012(رسیده باشد گوجه فرنگی در  rBACE1 پروتئین

  )2011(بهبود بیان و خالص سازي آلبومین سرم انسانی نوترکیب از کشت سوسپانسیون تنباکوي تراریخته 

براي ) HSA(بیشترین آلبومین سرم انسانی . پروتئین مهم خون انسان است) HSA(آلبومین سرم انسانی 

، از )rHSA(نوترکیب  HSAکاربردهاي پزشکی به دلیل فقدان سیستم هاي بیانی هتروگ مناسب براي 

نیز به  HSAگذشته از استفاده عمده آن به عنوان یک حجم دهنده خون، . پالسماي انسانی مشتق شده است

از آنجایی که محصول . ه استعنوان یک ابزار بالینی براي ارائه بسیاري از محصوالت بیولوژیکی استفاده شد

، بیان )و هپاتیت HIVمانند (هاي منتقل شده از طریق خون باشد خالص طبیعی ممکن است شامل پاتوژن

HSA  نوترکیب یک راه بسیار جذاب براي پاسخگویی به افزایش تقاضا ازHSA اگرچه . در سراسر جهان است

گیاهان یک روش . وز به صورت تجاري موجود نیستآزمایش شده ولی هن HSAهاي مختلفی براي بیان سیستم

دهد که پاسخگوي تقاضاي فعلی و آینده نوترکیب را در مقادیر مورد نیاز ارائه می HSAبالقوه جذاب از تولید 

براي تعیین اینکه آیا کشت سلولی گیاه می توان یک جایگزین مناسب باشد، ما سیستم بیانی پروتئین . است

هاي زرد در سلول rHSAرا براي بیان پایدار ) CPMV-HT(ا چشم بلبلی با ترجمه باال ویروس موزاییک لوبی

را   rHSAتغییر یافته، محصول  MSکشت سلولهاي تراریخته در محیط . به کار گرفتیم) BY-2(روشن تنباکو 

به کمک . اشددو برابر بهبود می بخشد که ممکن است نتیجه کاهش فعالیت پروتئولیتیک در محیط تغییریافته ب

خالص شده نشان داد که  rHSAترمینال N–یونیزاسیون کروماتوگرافی جرمی و بررسی توالی /ماتریس دفع لیزر

rHSA  بدست آمده از گیاه باHSA نتایج نشان داد که سیستم . بدست آمده از پالسما یکسان استCPMV-

HT تواند همچنین براي بیان سطح باالیی از که در اصل به عنوان یک سیستم بیان گذرا توسعه داده شده، می

rHSA )میزان رشد سریع و . هاي تنباکو تراریخته، استفاده شوددر سلول) پروتئین بسیار مستعد به پروتئولیز

هاي سلول گیاهی و یک سیستم بیانی جذاب براي تنباکو را یکی از بهترین الین BY-2هاي بیوماس باال، سلول

 این با، بیان شد تراریخت زمینی سیب و توتون براي اولین بار در rHSA. کندگ میهاي هترولوبیان پروئین

 جوان هاي و برگ ها جوانه در  (TSP) کل محلول پروتئیناز  ٪0.02، کم بسیار بازده منجر به، این رویکرد حال



 خارج محفظه به که هنگامی داد نشانآزمایش هاي بیشتر . ها شدریشه در  TSP از درصد  0.004 تنها و، تنباکو

. TSPاز  ٪0.2، یعنی شودمی ده برابر بیشتر   rHSA عملکرد، هدایت شود زمینی سیب هاي ریشه از سلولی

ترجمه بیش از حد سیستم بیان پروتئین ویروس موزاییک لوبیا  افزایش یافته بود برابر 500 به  rHSAعملکرد 

CPMV-HT)( براساس یک نسخه حذفی غیر تکراري ،RNA-2 که ترجمه باالیی نسبت به ،RNA-2  نوع

براساس این  pEAQ-HTوکتور . شودهاي خارجی میوحشی دارد، ثابت شده که باعث بیان سطح باالیی از ژن

به  TDNAروي همان  )TBSV(ویروس شیرین کننده گوجه  19سیستم، شامل یک ژن کدکننده پروتئین 

بسیار   Nicotiana  benthamianaهايبرگ در گذرا بیانبراي  pEAQ-HTوکتور . ن ژن هدف می باشدعنوا

وجود  گیاهسلولیکشت سوسپانسون در بیان به منظور افزایشاز استفاده آنها  گزارش هیچاما  است بوده مفید

در این مطالعه . توسعه داده شددر گیاهان  براي استفاده سطح باال سیستم بیانی عنوان به  pEAQوکتور. ندارد

 یک پروتئینکه  rHSAي باال و سطحبیان پایدار  همچنین می تواند براي، pEAQ سیستم نشان می دهد که ما

  .تنباکواست، مورد استفاده قرار گیرد سوسپانسیون هاي کشت  سلول در، پروتئولیزبه  حساس بسیار

کند و این وضعیت تنها از باززایی گیاه جلوگیري می pEAQتوسط وکتور  P19مشخص شد که بیان نوع وحشی 

- می) کیلوبایت 10حدود (  pEAQ بیانی وکتورکوچکبنابراین . برطرف می شود P19توسط فرم جهش یافته  

استفاده  تراریخته در سلول هاي گیاهی نوترکیب هاي پروتئین تولید قابل دوام براي به عنوان یک روش تواند

 در  pEAQوکتور، سیستم  تنباکو  BY-2هاي سلول هايویژگی آسان انتقال سریع و رشدبا توجه به  .شود

 تخریب، حال اینبا  .شود استفاده متعدد پروتئین هاي نوترکیب تولید می تواند براي BY-2هاي سلول با ترکیب

 عالوه بر این،  .می دهدرخ  گونه هاي دیگر نسبت به توتون و تنباکو در به میزان بیشتري نوترکیب هاي پروتئین

 HSA یک عامل  ممکن است پروتئولیتیک  که ثبات، ما گمان کردیم است بسیار پروتئاز حساس یک پروتئین

در محیط کشت سلولی ، در واقع،  rHSA نشان می دهد که، ما مطالعه ایندر  .آن باشد نهایی بازده موثر بر مهم

BY-2 مختلف و شرایط هاي مختلف پروتئاز مهارکننده اثراتبنابراین ما . تخریب می شود  pH  را براي ثبات 

rHSA  در محیط کشت BY-2 تنظیم  .آزمایش کردیم pH به میلی لیتر 20  افزودن و  8یا 3 به EDTA  محیط

 سلول هاي کشتعالوه بر این،  .جلوگیري کند  rHSA تخریباز  تواند می به طور قابل توجهی  BY-2 کشت

، رسیدن به بخشد بهبود برابر حدود دورا   rHSA عملکرد تواند می pH  8 با  شده اصالح محیط در تراریخته

هاي هزینه تولید پروتئین .میلی لیتري 25 فالسک در یک  BY-2 در محیط کشت میلی لیتر / گرم 22.1

در این مطالعه ما یک . هاي خالص سازي استهاي بیوراکتور گیاهی اغلب براي فرایندنوترکیب توسط سیستم

. بالغ ترکیب کردیم  HSAبه محیط کشت به توالی  rHSAسیگنال پپتیدي گیاهی را براي ترشح مستقیم 

کند به محیط کشت تا حد زیادي تشخیص و خالص سازي فرایندهاي اولیه را تسهیل می rHSAهدایت مستقیم 



می  این پروتئین هزینه هاي تولید کاهش باعث به همین دلیل نیز  .به حداقل می رساند را پروتئاز تخریبو 

  rHSA کلاز  ٪69که  داد نشان  ELISA روش توسط گیري اندازهي ، سیگنال پپتید حضور وجودبا  .شود

یک شناسایی  .سنتز شد محیط کشت درآن   ٪31 که حالی در قرار داشت در داخل سلول هم هنوز سنتز

 طرح یکدر این مطالعه،  .در حال پیشرفت است  BY-2سلول در  rHSA ترشح براي بهتر پپتیدي سیگنال

در  عملیات حرارتی راما  .توسعه داده شد  BY-2 سلولهاي محیط کشت از  rHSA خالص سازي براي ساده

 کروماتوگرافی،توسط  میزبان از پروتئین هاي بیشتر دناتوره براي به عنوان اولین قدم سانتیگراد درجه 70دماي 

 کروماتوگرافی نوع دیگرپس از آن،  .استفاده کردیم میزبان پروتئین هاي دناتوره نشده باقی مانده براي حذف

ترشح شده   rHSA   ٪48.41، نهاییبازیابی  .مورد استفاده قرار گرفت  rHSA و غنی سازي براي بدست آوردن

محیط کشت  از تواند می، پروتئازي است تخریب مستعد بهبسیار  که، rHSA نشان دادیمدر نتیجه ما . بود

. شود و خالص سازي بیان به صورت موفقیت آمیزي،  pEAQتوسط وکتورترنسفورم شده  تنباکو  BY-2سلولی 

 در نوترکیب هاي پروتئین ترشح به علت پروتئین تصفیه سهولت و BY-2 سلولهاي سریع نرخ رشد به توجهبا 

بسیار عالی  بیانی یک سیستم می تواند به عنوان  pEAQ وکتور و BY-2 سلولی ترکیب، سیستم محیط کشت

  .)Mayani, McLean et al. 2011(استفاده  شود  دارویی هاي پروتئین تولید براي
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