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چکیده

گیاهان میتوانند منبع پایداری برای تولید پلیهیدروکسیآلکانوآتها ( )PHAsاز پالستیکهای
زیستتخریبپذیر فراهم کنند .پلیهیدروکسیآلکانوآتها گروهی از پلیمرها با ویژگیهای منحصر به
فردی هستند که به لحاظ کاربردی با بسیاری از پالستیکهای تولید شده با منابع نفتی موجود در
بازار ،برابری میکنند .برخالف پالستیکهای تولید شده با منابع نفتی PHA ،میتواند از مواد اولیه
تجدید پذیر بدست آید و به راحتی در بیشتر محیطهای فعال بیولوژیکی تجزیه گردد .از سوی دیگر
مهندسی ژنتیک گیاهی برای محققین افقهای جدیدی بهمنظور تولید مواد خام اولیه مورد نیاز برای
پالستیکهای زیستتخریبپذیر مانند  PHAفراهم کرده است .مطالعه حاضر به معرفی کوتاه
پلیمرهای زیستی و مهندسی ژنتیک گیاهی به عنوان ابزاری مناسب برای تولید این مواد اولیه حائز
اهمیت از نظر اقتصادی و زیستمحیطی میپردازد.
کلمات کلیدی :مهندسی ژنتیک گیاهی ،بیوتکنولوژی گیاهی ،گیاهان تراریخته ،پالستیکهای زیستی،
پلیهیدروکسیآلکانوآتها (.)PHAs
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مهندسی ژنتیک به عنوان رویکردی قدرتمند در تولید پالستیکهای زیستی
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مقدمه

در انواع و کاربردهای مختلف در حال افزایش

است ،تمایل صنعت نیز برای تولید پالستیک-

است ،پالستیک و ترکیبات پالستیکی است.

های زیستی رو به افزایش است .حدود 4

در ساخت پالستیک بطور عمده از پلیمرهایی

درصد از نفت تولیدی جهان برای تبدیل

مانند پروپیلن  ،پلی اتیلن  ،پلی وینیل کلراید ،

پالستیکها جهت مصارف عمومی از کیسه-

پلی استر و غیره برای کاهش وزن و افزایش

های پالستیکی خرید گرفته تا قطعات تزئینی

کیفیت در عین حال کاهش هزینه تولید آن

خودروها ،استفاده میشود .چند درصد از

مورد استفاده قرار میگیرند( .)30،19مصرف

منابع نفتی نیز صرف تامین مقدار قابل توجهی

این ماده در جهان از دو دهه گذشته به طور

انرژی برای تولیدات پالستیکی میشود

چشمگیری در حال افزایش است .در جهان

( .)28،5سوزاندن سوخت باعث افزایش

ساالنه حدود  300میلیون تن پالستیک تولید

انتشار گازهای گلخانهای مثل دیاکسیدکربن

میشود که بالغ بر  150میلیون تن آن وارد

میشود .همچنین بهطور طبیعی انتشار گاز

آبها و اقیانوسها شده و سبب آلودگیهای

دیاکسیدگوگود نیز افزایش مییابد که این

زیست محیطی شدیدی میشود (.)19،9

گاز باعث تولید باران اسیدی میشود که

بازیافت این مواد بدلیل آزادسازی گازها و

موجب

بخارهایی حاوی سموم بسیار خطرناک منجر

پالستیکهای زیستی در گیاه تراریخته برای

به بروز مشکالتی برای سالمتی انسان از جمله

اولین بار در سال  1992توسط پیوریر و

بیماریهای پوستی و ریوی میشود .همچنین

همکارانش در

پالستیک که یکی از اصلیترین آالیندههای

صورت گرفت (.)25،18

محیط زیست و بهترین ساختههای دست بشر

بطور کلی خانواده پالستیکهای زیستی به

محسوب میشود؛ هماکنون به مشکل بزرگی

سه گروه اصلی تقسیم میشوند:

برای محیط زیست و بشر امروزی تبدیل شده

 -1پالستیکهایی که تمام یا قسمتی از آنها

و زبالههای پالستیکی به جا مانده از

منشا زیستی دارند ولی غیر قابل تجزیهاند

محصوالت غذایی همواره یک معضل بزرگ

مانند

بوده است (.)11،9

(.)polyethylene terephthalate

12

نگرانی

PE

است(.)6،17،21

thaliana

تولید

Arabidopsis

()polyethylene

و

PET
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یکی از مواد مصنوعی که تولید آن روز به روز

با توجه به اینکه منابع فسیلی رو به کاهش

"ملکی و همکاران ،مهندسی ژنتیک به عنوان رویکردی قدرتمند …"

همچنین منشا زیستی دارند مثل PHA

تجزیه شده و بنابراین در محیط باقی نمیمانند

PLA

( .)32،6پلیمرهای زیستتخریبپذیر زیادی

()polyhydroxyalkanoate

و

(.)polylactic acid

شناسایی شدهاند و یکی از مهمترین آنها پلی-

 -3پالستیکهایی که برگرفته از منابع فسیلی

هیدروکسیآلکانوات

هستند ولی زیستتخریبپذیرند مانند PBAT
(terephthalate

adipate

)(PHA

) (polyhydroxyalkanoatesاست .استفاده از

)polybutyrate

این گروه پلیمرهای زیستتخریب پذیر در

(.)28،6

کشاورزی و صنایع دارویی و غیره بسیار مورد

پیشرفت در مهندسی ژنتیک گیاهی ،به همراه

توجه قرار گرفتهاست که دلیل آن سازگاری با

نگرانی رو به رشد در مورد محیط زیست و

محیط زیست و سامانههای حیاتی است .پلی

کاهش ذخایر نفت ،فرصتهای جدیدی برای

هیدروکسی آلکانواتها ،پلیمرهای زیست

استفاده از گیاهان به عنوان بیوراکتور برای

تخریبپذیر هستند و به صورت ذرات درون

تولید پلیمرهای تجدیدپذیر و سازگار با محیط

سلولی در میکروارگانیسمهای مختلف تشکیل

زیست مانند پلیهیدروکسیآلکانواتها ایجاد

میشوند .وزن مولکولی این پلیمرها در

کردهاند(.)35،31

محدوده  2 ×105تا  3 ×106دالتون است .وزن

هدف از این مطالعه معرفی و آشنایی با

مولکولی بر حسب نوع میکروارگانیسم و

پالستیکهای زیستتخریبپذیر تولید شده

شرایط

در گیاهان تراریخته توسط مهندسی ژنتیک

رشد

تغییر

هیدروکسیآلکانوات

است که دارای تمامی قابلیتهای پالستیک

میکند(.)32
دارای

پلی-

هموپلیمرهای

بسیاری از جمله پلیهیدروکسیبوتیرات

ولی فاقد زیانهای زیستمحیطی است که به

))(PHB

منظور کمک به حل مشکالت زیستمحیطی و

،(Polyhydroxybutyrate

پلی-

هیدروکسیوالرات ( polyhydroxyvalerate

نیز مدیریت مشکالت زباله تولید شده است.

))(PHV

پلیهیدروکسی-

و

اکتانوات ))(polyhydroxyoctanoate (PHO

انواع پلیمرهای زیست تخریبپذیر

است که  PHBیکی ازمهمترین پلی-

واژه زیستتخریبپذیر ( ) Biodegradableبه

هیدروکسیآلکانواتها

معنی موادی است که به سادگی توسط فعالیت

به

حساب

می

آید( PHB .)10،8یک پلیمر خطی از -3
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 -2پالستیکهایی که زیستتخریبپذیرند و

موجودات زنده به زیر واحدهای سازنده خود
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مختلفی از ذرات در داخل سلول موجود

میکند

گونههای

است PHB .بهعنوان یک منبع ذخیره انرژی و

میکروارگانیسم

(.)34

بسیاری
اعضای

از

خانواده

کربن برای میکروارگانیسم است و تحت

 Halobactericeaeقادر به تولید PHA

شرایطی مثل محدودیت نیتروژن ،فسفر،

هستند .تاکنون بیش از 300گونه از این

اکسیژن ،یونها و غیره در داخل سلول تجمع

میکروارگانیسمها شناسایی شده و تعداد آن

مییابد و با رفع این محدودیتها PHB

مرتبا در حال افزایش است ( .)22باکتریها

تجزیه میشود PHB .جامد به عنوان یک پلی

قادر به سنتز طیف وسیعی از ترکیبات PHA

استر ترموپالستیک زیست تخریبپذیر مورد

هستند و تقریبا  150ترکیب متفاوت از پلی

توجه قرار گرفته است زیرا خواص شبیه به

هیدروکسی آلکانواتها تاکنون شناسایی شده

خواص تعداد زیادی از پالستیکهای سنتزی

است .مطالعات بیوتکنولوژی نشان دادهاند،

معمولی دارد (.)35،28

وقتی باکتری تحت شرایط تعدیل شدهای از

ویژگیهای پلی هیدروکسی آلکانوآتها

مواد غذایی که تنها به لحاظ یک ماده مغذی

 PHBدارای خواص فیزیکی و شیمیایی شبیه

اصلی محدود شده است ولی دارای منابع غنی

به پلی اتیلن و پلی پروپیلن است و مانند

از کربن است ،قرار میگیرد ،پلیمرهای زیستی

پالستیکهای معمولی در زمینههای متعددی

تولید میکند ( .)2پلی هیدروکسی آلکانواتها

قابل استفاده است .به عنوان مثال میتوان آن

که از سلولهای باکتریها گرفته میشوند

را قالبریزی کرد ،توسط پرکنهای غیر آلی

دارای ویژگیهای مشابه با پالستیکهای

تقویت کرد ،به صورت رشتههایی به هم تابید

متداول نظیر پلیپروپیلن هستند (.)30

یا به شکل ورق درآورد و دارای خواص آب-

پلیهیدروکسیآلکانواتها را براساس نوع

بندی عالی است (.)12،8

مونومر به دو دسته میتوان تقسیم کرد .دسته

طی دو دهه گذشته پلیهیدروکسیآلکانواتها

اول پلیمرهایی با زنجیره کوتاه هستند که

بطور وسیعی مورد مطالعه قرار گرفتهاند .آنها

دارای  3تا  5اتم کربن بوده و ترد و شکننده

قابل تجزیه و سازگار با محیطزیست بوده و از

هستند .دسته دوم ،پلیمرهایی با زنجیره متوسط

منابع تجدیدپذیر قابل دسترسی هستند .این

که دارای  6تا  14اتم کربن بوده و دارای

ویژگیها ،آنها را بعنوان جایگزینی مناسب

خاصیت االستیکی هستند (( )17،14شکل.)1
14
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هیدروکسیبوتیرات است و در اندازههای

برای پلیمرهای مشتقشده از مواد نفتی معرفی

) ،ketothiolaseاستواستیل کوآنزیم آ ردوکتاز
های  phaA ،phaBو phaCکد میشوند (.)5
باکتری Ralstonia eutropha

مسئول این

مسیر است .مسیر مربوط به تجزیه PHA

شامل آنزیمهای  PHAدپلیمراز ،هیدروالز ،
هیدروکسی

شکل .1ساختار مونومرهای PHA

بوتیرات

دهیدروژناز

و

استواستیل-کوانزیم آ در تعدیل سنتز و تجزیه
 PHAمشارکت میکند ( .)5این مسیر در

 PHAدر فرایند بیولوژیکی هوازی و در

استرینهای باکتریایی

محدوده دمایی  60°Cو رطوبت  %55به

،Alcaligenes (A. eutrophus) ،rubrum

کمپوست تبدیل میشود .بررسیها نشان داده

Klebsiella

coli

،Escherichia

Rhodospirillum

(K.

)Nocardia ،aerogenes and K. oxytoca

است که در فرایند دفن بهداشتی 85 ،درصد

 )(N. corallinaو

 PHAتجزیه میشود .پلی هیدروکسی

Pseudomonas (p.

).)20( putida

آلکانواتها از گستره وسیعی از مواد اولیه
همچون منابع تجدیدپذیر (ساکاروز ،نشاسته،

یکی از اصلیترین پلیمرهای زیستی از

سلولز) و منابع فسیلی (متان ،نفت خام،

خانواده  PHB ،PHAاست که نحوه سنتز آن

لیگنیت) ،محصوالت فرعی (مالس ،آب پنیر،

به شکل مجزا در شکل 3آورده شده است.

گلیسرول) ،اسیدهای آلی مثل (اسید استیک،

باکتری  Ralstonia eutrophaمیتواند PHB

اسید پروپیونیک و اسید بوتیریک) و دی-

را از گلوکز سنتز کند و آن را بعنوان گرانول-

اکسیدکربن قابل دسترسی هستند (.)17

های مجزا ذخیره کند (.)30،2

بیوسنتز  PHAدر هشت مسیر خالصه میشود
(شکل  )2که ژنها و آنزیمهای مسیر شماره
یک به گیاهان انتقال داده میشود .اولین مسیر
شامل سه آنزیم کلیدی -βکتوتیوالز(β-

15
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و  PHAسنتتاز هستند که بترتیب توسط ژن-
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شکل -3مسیر بیوسنتز PHB

تولید پلیمر زیستی در گیاهان
16
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شکل -2مسیر سنتز PHA

"ملکی و همکاران ،مهندسی ژنتیک به عنوان رویکردی قدرتمند …"

پالستیک را از باکتری استخراج کرده و آنها

از باکتری  )Alcaligenes eutrophusبرای

را به گیاه آرابیدوپسیس انتقال دادند و اولین

ورود به پالستید گیاه ،Arabidopsis thaliana

پلیمر گیاهی را تولید کردند .ولی با توجه به

سه آنزیم باکتریایی ضروری برای تولید PHB

اینکه در سیتوپالسم برگ سنتز  PHAبه

(-βکتوتیوالز ،استواستیل کوآنزیم آ ردوکتاز و

میگرفت؛

 PHBسنتتاز) ،به قطعه دی.ان.ای کدکننده

دانشمندان بر آن شدند تا اندام مورد هدف را

پپتید انتقالی زیر واحد کوچک ریبولوز بیس-

محدود به پالستیدها کنند .به دلیل وجود

فسفات کربوکسیالز نخود فرنگی ،متصل

مقدار زیاد استیل کوآنزیم آ جهت سنتز و

شدند (شکل .)4برای بیان بهتر ژنها در گیاه،

ذخیره اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه مورد

نواحی کد کننده اصالح شده با پروموتر

نیاز گیاه ،و در دسترس بودن ترکیبات و

ویروس موزاییک کلم  35Sواقع در وکتور

آنزیمهای مورد نیاز ساخت پلیمر در

دوگانه پالسمید  Ti- pBI121ادغام شد و در

پالستیدها ،میتوانند محل بسیار مناسبی برای

نتیجه سازه  pBI-TP-Red ،pBI-TP-Thioو

تولید پلیمرهای زیستی در داخل گیاهان باشند

 pBI-TP-Synحاصل شد .سه مجموعه از

( )25،21که در زیر روند و مراحل کارهای

الینهای آرابیدوپسیس تراریخته با تراریختن

صورت گرفته به اختصار آورده شده است:

در داخل این وکتورها ایجاد شد که در هر

میزان

بسیار

کمی

صورت

کدام تنها یکی از سه سازه ژنی بیان میشد.

شکل -4شماتیکی از اتصال توالیهای اسیدآمینههای پپتید انتقالی و  Phbبرای تولید  PHBدر گیاهان تراریخته
آرابیدوپسیس
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در سال  1992محققان ژنهای الزم برای تولید

جهت کد کردن ژنهای ( phbاستخراج شده

"مجله ایمنی زیستی ،دوره ،10شماره  ،2تابستان "1396

آنزیم  PHBباشند ،تالقیهای جنسی انجام

کننده  PHBهیچ تفاوتی در میزان جوانهزنی

شد .الین تراریختی که میزان باالی استواستیل

بذر آنها مشاهده نشد .با این حال ،گیاهانی که

کوآنزیم آ ردوکتاز را بیان میکرد با گیاهان

دارای بیش از  300تا  400میکروگرم PHB

تراریختی که در آنها میزان باالی  PHBسنتتاز

بازای هر گرم وزن تر آنها ،هستند از نوع

بیان میشد ،دگرگشن شدند .سپس دگرگشنی

وحشی قابل تمایزند ( .)25با توجه به اینکه

بین گیاهان دورگ حاصل (TP-Red/TP-

کلروپالستها مکان اصلی فتوسنتز در گیاهان

 )Synو گیاهان تراریخته دارای میزان باالی

هستند ،سنتز پلیمرهای زیستی در آنها موجب

تیوالز انجام گرفت .میزان  PHBتولید شده در

ممانعت از فتوسنتز که موتور اصلی متابولیسم

دورگهای حاصل با آنالیزهای کروماتوگرافی

گیاهی است ،میشود و در نتیجه سبب به

گازی -طیف سنجی جرم ( )GC-MSحدود

تاخیر انداختن رشد و کاهش عملکرد گیاه

 20تا  700میکروگرم بازای هر گرم وزن تر،

میشود ( .)36در سایر گیاهان مانند تنباکو،

تشخیص داده شد .پروتئینهای بیان شده

پنبه ،کتان ،یونجه ،صنوبر نیز جهت تولید

توسط الینهای تراریخته با استفاده از آنتی-

پلیمرهای زیستی تحقیقاتی انجام شده است

بادیهای پروتئینهای باکتریایی به عنوان

که در جدول ( )1درباره اندام مورد هدف

کاوشگر برای وسترن بالت ژل  /SDSپلی-

تولید پلیمر و میزان پلیمر تولید شده و نیز

اکریلآمید حاوی عصاره شفافشده هر کدام

اثرات ژنهای انتقالیافته بر رشد آنها بیان

از الینهای تراریخته ،شناسایی شدند .وزن

شده است .در همه آنها از پروموتر ویروس

مشخص آنزیمهای  PHBتجزیه شده روی

موزاییک کلم  35Sبعنوان پیشبرنده ژنهای

وسترن بالت نشان داد که آنزیمهای مورد

تولید کننده  PHAو  PHBاستخراج شده از

انتظار به درستی در پالستیدها مورد هدف

باکتری  Alcaligenes eutrophusاستفاده

واقع شدهاند .آنالیز نورترن بالت آر.ان.ای

شدهاست.

حاصل از الینهای تراریخته حاوی کاوشگر با
ژنهای  phbنشان داد که میزان نسبیmRNA

برای هر ژن با میزان پلیپپتیدهای تشخیص
داده شده توسط وسترن بالت مطابقت داشت.
18
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برای ایجاد الینهای گیاهی که شامل هر سه

بین گیاهان وحشی و گیاهان تراریخته تولید
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گیاه مورد آزمایش

اندام مورد هدف

Arabidopsis
thaliana
Arabidopsis
thaliana
Arabidopsis
thaliana
Arabidopsis
thaliana
Nicotiana tabacum

میزان تولید

ویژگیهای گیاه تراریخت

رفرنس

()dwt
سیتوپالسم برگ

% 0/1

بازماندن از رشد (کوتاه ماندن)

Poirier et al., 1992

پالستید

% 14

کلرزگی خفیف در برگهای حاوی  PHBباال

Nawrath et al., 1994

پالستید

% 13

کاهش رشد شدید و کلرزگی

Valentin et al., 1999

پالستید

% 40

کاهش رشد شدید و کلرزگی

Bohmert et al., 2000

سیتوپالسم

%0

_

Nawrath et al., 1995

Nicotiana tabacum

سیتوپالسم

% 0/001

_

Nakashita et al., 1999

Nicotiana tabacum

پالستید

% 0/09

_

Arai et al., 2001

Nicotiana tabacum

پالستید

% 0/32

_

Bohmert et al., 2002

Nicotiana tabacum

پالستید

ppm 400

کاهش رشد و نر عقیمی

Lössl et al., 2003

Nicotiana tabacum

پالستید

% 0/14

_

Lössl et al., 2005

Brassica napus

پالستید

%9

_

Valentin et al., 1999

Gossypium
hirsutum
Medicago sativa

سیتوپالسم

% 0/0-003/034

گیاهانی نرمال با ظرفیت گرمایی و سرمایی باال

John and Keller, 1996

پالستید

% 1/8

گیاهانی نرمال بدون باز ماندن از رشد

Saruul et al., 2002

پالستید بافت

% 0/5

کاهش رشدی نسبی با میزان تولید بذر دو برابر

Bohmert et al., 2000

Linum
usitatissimum
Populus tremula

ساقه
پالستید

گیاه نرمال
̴% 2

_

Dalton et al., 2012

گرانولهای باکتریایی هستند .البته احتمال عدم

روش تشخیص و استخراج پلیمر از گیاهان

تمایز این دانهها با دانههای نشاسته با بررسی

تراریخته

شکل ظاهری آنها از بین میرود؛ بدین صورت

با استفاده از میکروسکوپ الکترونی گذاره

که دانههای نشاسته منفرد هستند و الیه

( )TEMمیتوان پلیمر تجمع یافته را به شکل

الکترونی متراکمی که آنها را فرا میگیرد شکل

تودهای از گرانولها در نمونههای برگی

بیضوی بخود میگیرد (شکل )5-Bدر حالیکه

تراریخته شده مشاهده کرد (شکل)5- Aکه

دانههای پلیمری دارای توده دایرهای از ابر

این گرانولها به لحاظ ظاهری بسیار شبیه

الکترونی است (.)26،25
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تراریخته )B .بررسی سلولهای مزوفیل برگ گیاه غیر تراریخته.

همچنین میتوان از رنگهای فلوروسنتی برای

پالستیکهای زیستی در طبیعت براحتی توسط

تشخیص حضور گرانولهای پلیمر در برگ-

فعالیت میکروارگانیسمهایی مثل باکتریها،

های تراریخته استفاده کرد ( .)7جهت تعیین

قارچها و جلبکها تجزیه میشوند .طی فرایند

میزان گرانولهای پلیمری از کروماتوگرافی

تجزیه این پلیمرها  ،CO2آب و ترکیبات غیر

گازی و آنالیزهای کروماتوگرافی گازی -طیف

آلی بدست میآید که هیچ نوع اثر تخریبی بر

سنجی جرمی و نیز اسپکتوفتومتری صورت

محیط زیست و سایر موجودات زنده ندارد و

میگیرد (.)29،7

هیچ نوع مواد سمی و مضری در طبیعت آزاد

نحوه تجزیه پالستیک زیستی در طبیعت

نمیشود (شکل.)21( )6
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 چرخه تولید و تجزیه پالستیکهای زیستی-6 شکل
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