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چکیده

هاي انجام پژوهش، غذاتأمینبه منظور دامپروريانسان به کشاورزي و افزایش جمعیت جهانی و نیاز
حذف و یا در این راستا، .سازدموفق را در جهت افزایش و بهبود عملکرد انواع دام ضروري می

به میزان بسیار زیادي عملی و تولید حیوانات تراریخته ژي انتقال ژن ها به کمک تکنولواصالح ژن
یک حیوان تراریخته حیوانی است که ژنوم آن بوسیله وارد کردن یک ماده ژنتیکی خارجی . شده است

ها بیشتر با تولید این دامکهگرددبرمی1985تولید اولین دام تراریخته به سال .اصالح شده است
در تولیدات دامی،تکنولوژياینهاي حاصل ازداممفید دیگرکاربردهاي .استهوداف دارویی بداه

بهبود باروري و عملکرد تولیدمثلی، افزایش هضم و جذب و بهبود نرخ رشد، بهبود ترکیب و شامل
ر د.باشدمیها ها در برابر انواع بیماريالشه، بهبود تولید و ترکیب شیر و همچنین افزایش مقاومت دام

در حد در خصوص تحقیقات بر روي حیوانات تراریخته تقریباً جوامعها، موافقتمقابل این مزیت
.باشدمتوسط می

.تراریخته، انسان، تولیدات دامی، غذا، سالمتی: کلمات کلیدي
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١۶٩

مقدمه

جمعیت در حال رشد جهان، تقاضا را براي نیازهاي 
از . داده استافزایش... اساسی انسان مانند غذا، دارو و 

آنجا که دام و دامپروري سهم عمده اي در سالمتی و 
انسان به منظور رفع نیازهاي وها دارندزندگی انسان

،باشدغذایی خود به کشاورزي و دامپروري نیازمند می
هاي موفق را در جهت این امر انجام تحقیقات و پژوهش

. افزایش و بهبود عملکرد انواع دام ضروري می سازد
مانند تلقیح مصنوعی، انتقال بسیاريهاي تکنیکورود 

افزایش ،جنین و یا روش هاي بیوتکنولوژي معرفی شده
با . ها ایجاد کرده استاي را در عملکرد دامقابل مالحظه

هاي اخیر اطالعات ژنومیک و توجه به اینکه در سال
ها شناسایی شده است، حذف و یا هاي ژنی براي دامنقشه

ها به کمک تکنولوژي انتقال ژن نیز ر یک از ژناصالح ه
تکنولوژي انتقال . به میزان بسیار زیادي عملی شده است

ژن و تولید حیوانات تراریخته با اهدافی همچون بدست 
آوردن دانش جدید، کشف کدهاي ژنتیکی، مطالعه کنترل 

هاي هاي فیزیولوژیک، ساختن مدل بیماريژنتیکی سیستم
ها و تولیدي محصوالت صفات تولیدي دامژنتیکی، بهبود 

این استفاده ازلذا، . )23(جدید دامی معرفی شده است
ها یا تکنولوژي تأثیر زیادي بر بهبود بازده و تولید دام

.حیوانات مزرعه اي خواهد داشت

تهختعریف حیوانات تراری

یک حیوان تراریخته حیوانی است که ژنوم آن بوسیله 
ژنتیکی خارجی اصالح شده استوارد کردن یک ماده

بر اساس تعریف اداره غذا و دارو آمریکا، تعریف . )1(
ژنتیکی و یا تراریخته تغییر یافته کالسیک حیوانات 

DNAهاي حیواناتی که از طریق تکنیک: عبارتست از

بهترین محققان . )15(انداصالح شده) rDNA(نوترکیب 
یف ارائه شده براي حیوانات تراریخته، تعررا تعریف 

این )20(Wall. )4(اند کردهگزارش R.J. Wallتوسط 
حیوانات را به صورت حیوانی تعریف کرده است که 

نوترکیب از طریق دخالت عمدي و DNAهاي مولکول
. انسان وارد ژنوم آن شده استاز طریق با هدف 
ها گفته اي از تکنیکنوترکیب به دستهDNAتکنولوژي 

جدا کردن و سپس پیوستن قطعاتی از شود که برايمی
DNA1(گیرندمورد استفاده قرار می( .

تاریخچه حیوانات تراریخته

Chemirisمیالدي اولین موش تراریخته یا 70در دهه 

یا تعداد بیشتري بافت با ترکیب 2حیوانی که داراي (
توسط ).ژنتیکی متفاوت از طریق مهندسی ژنتیک باشد

این موش از طریق وارد کردن . محققان تولید شد
از طریق وهاي یک سویه به جنینی از سویه دیگرسلول

روش ریزتزریق در مرحله بالستوسیستی تولید شد و 
سپس در بدن موش مادر جایگزین، کاشته شد و به آن 

در گام بعدي و در . )23(اجازه داده شد تا رشد کند
از جهت توسعه تکنولوژي تولید حیوانات تراریخته،

خارجی به جنین DNAها براي وارد کردن رتروویروس
این آزمایش یک موفقیت در مسیر . موردنظر استفاده شد

ها درجه ، با این وجود رتروویروس)9(این تکنولوژي بود
را براي )Mosaicism(باالیی از حالت موزائیکی شدن 

موزائیکی شدن شرایطی . هاي تراریخته ایجاد کردندموش
ها در موجود دریافت کننده تنها برخی از بافتاست که 

DNAها داراي ماده کنند در حالی که سایر سلولتغییر می
مشکل دیگر این روش . باشندژنتیکی اصلی خود می

توانند در بیان هاي ویروسی بودند که میجدید، توالی
پس از معرفی این روش، محققان . ها دخالت کنندژن

اي که به طور حیوانات تراریختهتوجه بیشتري به تولید
بودندهاي انتقال یافته پروتئین ژنهواقعی تولیدکنند

، اولین 1981و 1980هاي داشتند و در نهایت در سال
. تولید شدRuddleو Gordanموش تراریخته توسط 
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همچنین، این دو محقق کلمه تراریخته را براي این 
. رفی کردندهاي جدید بودند معژندارايها که موش

هاي بیشتر در هاي تراریخته منجر به تالشتولید این موش
هاي جدیدتر براي تولید حیوانات جهت تولید تکنیک

پیشرفت دیگر در زمینه این تکنولوژي . تراریخته گردید
هاي پایه جنینی هاي استفاده از سلولزمانی بود که تکنیک

)ES ()جنین در هاي داخلی هایی که از توده سلولسلول
مورد استفاده قرار ). مرحله بالستوسیت گرفته می شوند

1985تولید اولین دام تراریخته به سال .)23(گرفت
ها تالش و تحقیق صورت گردد که در نتیجه سالبرمی

اف دارویی و دها بیشتر با اهدر ابتدا تولید این دام. گرفت
و پزشکی مانند تولید پروتئین هاي دارویی در شیر بود

با این . گرفتمیکاربردهاي دامی کمتر مورد توجه قرار 
هاي تراریخته در ها براي تولید دامپس از آن تالش،جود

به طوري که . جهت بهبود تولیدات دامی نیز افزایش یافت
نتیک روي ژاولین تالش ها براي مهندسی 1992در سال 

1996در سال . حیوانات مقاوم به بیماري صورت گرفت
هاي تراریخته به منظور در جهت تولید دامییهافعالیتنیز

).3(انجام شدبهبود تولید پشم

هامحدودیت

یوانات تراریخته اگر چه کاربرد بسیاري حتکنولوژي تولید 
هاي بهبود تولیدات دامی دارد، اما داراي در برنامه
ایجاد جهش در -1: )17(باشدهایی نیز میمحدودیت

بیان ژن -2رآیندهاي مهم بیولوژیکی، نتیجه تغییر ف
امکان - 3غیرقابل کنترل حاصل از بیان نامناسب ژنی، 

هاي تراریخته مانند ورم وجود اثرات جانبی در دام
DNAادغام توالی - 4و ... مفاصل، درماتیت، سرطان و 

که انتقال را تنها از طریق نرها Yخارجی در کروموزم 
محدودیت ها بازده پایین یکی دیگر از . کندمحدود می

نتایج و اطالعات بدست . هاي تراریخته می باشدتولید دام
ها نشان داده هاي انجام شده بر روي موشآمده از آزمایش
یک حیوان ،سلول تخم تزریق شده40که به ازاء هر 

هایی همچون شود و این بازده براي دامتراریخته تولید می
50عالوه بر آن، تنها . استگوسفند، بز و گاو بسیار کمتر

هاي خارجی را بیان درصد نتاج تراریخته تولید شده ژن
تواند ها میبازده پایین این تکنولوژي براي دام. کنندمی

به طور . هاي تراریخته باشدیک مانع بر سر راه تولید دام
هاي تراریخته سه به منظور محاسبه بازده تولید دام،کلی

رخ ترکیب و ادغام شدن ژن و بیان ژن عامل بقاي جنین، ن
ها نشان داده گیرد که بررسیخارجی مورد استفاده قرار می

تري هر سه عامل براي دام ها داراي مقادیر کمتر و پایین
این تفاوت در . هستندزمایشگاهیآنسبت به حیوانات 

يهاناشی از تفاوتتها ممکن اسنرخ ترکیب شدن ژن
تنوع . ها باشدي تخم این گونههایکی بین سلولژبیولو

هاي دامی نیز ممکن است فراوانی پایین ژنتیکی گونه
ترکیب شدن و ادغام ژن هاي خارجی را تحت تأثیر قرار 

به این ترتیب که در مورد حیوانات آزمایشگاهی . دهد
شود و محققان هاي همخون استفاده میمعموالً از الین
ی قابل کشت هاي خاصی که به آساناغلب از سویه

علت احتمالی دیگر براي پایین . کننداستفاده می،باشندمی
ها هاي خارجی در دامبودن میزان یا نرخ ترکیب شدن ژن

ریزتزریق سلول تخم در روش ممکن است به تفاوت بین 
.)21(ها و حیوانات آزمایشگاهی برگردددام

هاي تولیدروش

ها با امل تراریختههاي تولید حیوانات تراریخته شاستراتژي
ها با از دست دادن یک افزایش عملکرد و یا تراریخته

در حال حاضر . )23(باشدصفت یا عملکرد می
هاي هاي بسیاري جهت تولید این حیوانات و دامتکنیک

و 11(گیرد که عبارتند از تراریخته مورد استفاده قرار می
انتقال ،یا جنینبه پیش هسته رویانDNAریزتزریق : )12
هاي رتروویروسی، انتقال ژن با استفاده ها توسط ناقلژن

، انتقال ژن با لیپوزوم حامل )ES(هاي پایه جنینی از سلول
به اسپرم، تخمک DAN، الکتروپوریشن جنینبه سلول و 

واسط در يهاخارجی با اسپرمDNA، انتقال جنینیا و 
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بهخارجیDNAوارد کردنطول لقاح آزمایشگاهی،
به طورمتصل به ذرات طال یا تنگستن DNAصورت 

هاي هدف در حیوانات زنده با مستقیم به بافت ها و اندام
استفاده از تفنگ پرتاب و انتقال ژن از طریق انتقال هسته 

یا ) ES(جنینیهاي پایه هاي سوماتیک، سلولبه سلول
).EG(جنینیجوانه 

هاي تراریختهکاربردهاي دام

هاي مهندسی ژنتیک شده بافتبجز تولید ، به طور کلی
و دارویی،براي اهداف تحقیقات زیست پزشکی

هاي حاصل از تکنولوژي تولید کاربردهاي عملی دام
بهبود باروري شاملتراریخته در تولیدات دامی حیوانات

و عملکرد تولیدمثلی، افزایش هضم و جذب و در نتیجه 
بهبود تولید و ترکیب بهبود نرخ رشد، بهبود ترکیب الشه، 

ها در برابر انواع شیر و همچنین افزایش مقاومت دام
هاي معرفی شده با ژنهمچنین، . )22(باشدمیها بیماري

توانند با کاهش باروري ناشی از استفاده از این روش می
هاي فیزیولوزیکی مانند شیردهی، سوء برخی فعالیت

.)22(ندمقابله کننیز )18(تغذیه و یا اثر فصل

اهمیت از نظر اصالح نژاد

که تا کنون نتایج موفقیت آمیزي ،اصالح نژاد معمول دام
که ترکیبی کندداشته است، از آنجا که نتاجی تولید مینیز 

. هایی استهاي والدیشان هستند، داراي محدودیتاز ژن
به عنوان مثال، صفات ناشناخته و یا نامطلوب نیز در 

طور خود به خودي از والدین به جریان این کار به 
همچنین، انتخاب فقط براي . فرزندان انتقال خواهند یافت

هاي ژنتیکی موجود در والد نر و ماده صورت جایگاه
گیرد که در نتیجه دامنه و وسعت بهبود ژنتیکی را می

توان گفت اضافه کردن ژن بنابراین، می. سازدمحدود می
حیوانات تراریخته این استفاده از تکنولوژي تولیدبا

. )3(ها غلبه کند پتانسیل را دارد که بر این محدودیت

هاي تراریخته در واقع روشی است که انتقال تولید دام
ها مانند گاو، گوسفند و بز، بدون به دامراهاتر ژنسریع

این یک روش جدید و . سازدعمل آمیخته گري، فراهم می
از نظر نتیجه با آمیخته بسیار گسترده است اما در اصل 

.)23(د گري و یا عمل انتخاب ژنتیکی تفاوتی ندار

شیر

هاي تراریخته با هدف رشد و بقا در این بخش تولید دام
و به صورت افزایش مقدار تولید شیر، ) براي دام و انسان(

تولید شیر با ارزش غذایی باال و تولید شیر داراي 
. گیردیی صورت میهاي مفید از نظر ارزش غذاپروتئین

تواند تأثیر زیادي در بهبود ارزش غذایی و درمانی شیر می
. بقا و رشد کودکان در انسان و نتاج حیوانات داشته باشد

ها را تحت تأثیر عامل دیگر تغییر ترکیب شیر که رشد دام
هاي مفید، عوامل رشد دهد، اضافه کردن هورمونقرار می

هاي با استفاده از تولید دامو یا عوامل فعال زیستی به شیر
در این زمینه گزارش شده است ).23(باشدتراریخته می

هاي توانند نقشکه این عوامل فعال زیستی در شیر می
از نظر تنظیم رشد، توسعه و بلوغ هامهمی در نتاج دام

. )10(روده، سیستم ایمنی و غدد درون ریز داشته باشند
مورد غییر یا اصالح ژنتیکیتهاي شیر که در سایر ویژگی

شدهتوجه قرار گرفته با هدف سالمت دام و انسان انجام 
هاي خاصی در شیر این باديبه عنوان مثال، آنتی. است

تواند تولید شود که توانایی حیوانات تراریخته می
هاي ناشی از ورم پستان در گاو، جلوگیري از عفونت

ه کردن همچنین اضاف. گوسفند و یا بز را دارد
هاي دامی و هایی به شیر که بسیاري از بیماريباديآنتی

یکی دیگر از مواردي که . )23(کنندانسانی را مهار می
براي شیر حیوانات تراریخته درنظر گرفته شده است، 

ي تار هاتولید برخی مواد زیستی مانند کالژن و پروتئین
.)13(باشد عنکبوت می
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است که می تواند از نظر کازئین یکی از ترکیبات شیر
این ترکیب . فرآوري و صنایع لبنی مورد توجه قرار گیرد

هاي لبنی مانند تعیین کننده ارزش شیر در تولید فرآورده
افزایش گالیکوسایالتین مربوط به . باشدپنیر و ماست می

بتاکازئین در شیر موجب افزایش حاللیت و در نتیجه 
این امر نیز مدت زمان گردد کهغلظت بتاکازئین شیر می

مورد نیاز براي انعقاد مایه پنیر و خارج شدن آب پنیر را 
ها از همچنین، حذف گروه فسفات. کاهش خواهد داد

تري خواهد شدبتاکازئین شیر منجر به تولید پنیرهاي نرم
کاپاکازئین ترکیب دیگري از شیر است که افزایش . )2(

شیر را افزایش دهد و تواند پایداري حرارتی مقدار آن می
هاي فرآوري و همچنین این امر نیز منجر به بهبود ویژگی

یکی . هاي آن گردداي شیر و فرآوردههاي ذخیرهویژگی
تواند افزایش غلظت دیگر از اهداف در این زمینه می

ترکیبات شیر در شرایط میزان تولید ثابت شیر باشد به 
محصول را از یک تواند بازده تولیدطوري که این امر می

هاي حمل را کاهش دهد و لیتر شیر افزایش دهد، هزینه
در نهایت محصول قابل فروش و سود بیشتري را عاید 

عالوه بر این، با . )23(هاي لبنی کندفروشندگان فرآورده
استفاده از این تکنولوژي، تولید شیر را با خواص زیر 

ین از طریق شیر با حساسیت زایی پای: سازدامکانپذیر می
ین، تولید شیر عاري از لوبخارج کردن ژن بتاالکتوگل

الکتوز از طریق خارج کردن جایگاه ژنی آلفاالکتوآلبومین، 
تولید شیر براي کودکان که حاوي الکتوفرین انسانی است 
و یا تولید شیر داراي استانداردهاي بهداشتی بهبودیافته از 

ال، برخی از این با این ح. طریق افزایش مقادیر لیزوزیم
همراه نیزتغییرات ممکن است یا یکسري اثرات جانبی

شیر کم الکتوز و یا شیر عاري از الکتوز، . باشد
هاي لبنی را براي مصرف افرادي که سیستم فرآورده

ولی، از . سازداي ندارند، مناسب میآنزیمی الکتاز روده
باشدآنجا که الکتوز یک ماده فعال اسمزي در شیر می

با این حال . تواند در ترشح شیر نیز نقش داشته باشدمی

ها، نشان داده که هاي انجام شده بر روي موشآزمایش
درصد کاهش 85تا 50این عمل، میزان الکتوز شیر را 

ولی در . داده بدون اینکه تغییري در ترشح شیر ایجاد کند
هایی که این ژن را خصوص آلفاالکتوآلبومین، موش

به دلیل افزایش ویسکوزیته شیرشان توانایی نداشتند 
).16(کمتري در مراقبت و تغذیه از نتاجشان نشان دادند

رشد و ترکیب الشه

عوامل تغییر یا اصالح ژنتیکیاستفاده از این تکنولوژي، 
هاي عامل رشد و تنظیم شناخته شده رشد، گیرنده

در این راستا،. سازدهاي رشد را امکان پذیر میکننده
هاي در سطوح مختلف در دامIGFو GHهاي ژن

نتایج حاصل از یک . اندتراریخته وارد شده و بیان شده
نشان داده است که افزایش هامطالعه بر روي خوك

منجر به افزایش رشد و بهبود بازده غذایی GHهورمون 
گردید با این وجود برخی اثرات جانبی مانند ورم مفاصل 

هاي ژنی خاص دیگر جایگاه. ده استنیز با آن همراه بو
که ممکن است 

گیرنده : )23(بر الگوي رشد تأثیرگذار باشند عباتند از 
ryanodine،ژنmyo-D زادکننده آ، عامل یا فاکتورGH ،

IGF insulin-like growthي متصل شونده بههاپروتئین

factor با تمایل باال)IGFBP-1 تاIGFBP-6(،ژن
callipygeگوسفند و ژن میوستاتین درMyostatin)عامل

GDF-8(Growth and، 8شماره تمایز/رشد

differentiation factor-8 .هاي بر اساس نتایج آزمایش
بر روي موش، ژن میوستاتین یک جایگاه گرفتهصورت 

ژنی بسیار قابل توجه براي استفاده در روش خارج کردن
)knock out(هاي پایه جنینی در ژن و با استفاده از سلول

در . )23(هاي تولیدکننده گوشت شناخته شده است گونه
ژنتیکی آن از یا تغییرخصوص ترکیب الشه، اصالح

تواند موردطریق تغییر ترکیب چربی یا کلسترول آن می
با تغییر متابولیسم یا جذب به طور کلی، . توجه باشد
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چرب، میزان کلسترول و چربی کلسترول و یا اسیدهاي
همچنین، امکان معرفی و . توان کاهش دادگوشت را می

3هاي مفید مانند اسیدهاي چرب امگاوارد ساختن چربی
وجود نیز هاي موردنظر از ماهی یا سایر حیوانات به دام

عالوه بر این، موارد دیگري مانند ژن گیرنده . دارد
هایی مانند و هورمورن) LDL(لیپوپروتئین با چگالی پایین 

سطوح چربی و کلسترول را در محصوالت توانندمیلپتین
استفاده از این تکنولوژي به منظور . دهنددامی کاهش 

اصالح بازده غذایی و یا اشتها، تولیدات دامی را بسیار 
همچنین، افزایش جذب مواد . تحت تأثیر قرار خواهد داد

هاي ر در پروفایلمغذي در دستگاه گوارش بوسیله تغیی
به . تواند بازده غذایی را بهبود بخشدآنزیمی در روده می

هایی مانند فیتاز یا توانایی و امکان معرفی آنزیمطوري که 
ها هایی که به طور طبیعی این آنزیمزایالناز به روده گونه

).24(بسیار مورد توجه می باشد ،را ندارند

پشم

د و حتی آسان نمودن کنترل کیفیت، رنگ، میزان تولی
اي دیگر براي ، زمینهدامیالیافسایرچیدن مو، پشم و 

ی دامهايپژوهشمتمرکز شدن این تکنولوژي در
اصالح یا تغییرآزمایشات بسیاري در خصوص . باشدمی

ژنتیکی بز و گوسفند در زمینه بهبود کیفیت، طول، ظرافت 
تولید و جعد الیاف، پشم و مو با استفاده از تکنولوژي

هایی که سایر جنبه. حیوانات تراریخته صورت گرفته است
تواند مورد توجه قرار گیرد با استفاده از این تکنولوژي می

. باشدها میافزایش االستیسیته الیاف و افزایش مقاومت آن
هایی بوده است که به کاربرد دیگر این تکنولوژي تالش

اص به هاي خمنظور ریزش پشم گوسفندان در زمان
چینی دستی این حیوانات منظور کاهش نیاز به پشم

هایی مانند در این خصوص ژن. صورت گرفته است
EGF(epidermal growth factor(فاکتور رشد اپیدرمی 

. اندهمراه با پروموتورهاي محرك به گوسفند وارد شده

گردد منجر به ضعیف شدن زمانی که این ژن بیان می
دهد توده الیاف با فشار ر اجازه میو این امشدهالیاف 

هاي اي مانند قیچیدست و بدون هیچ گونه وسیله
هاي هزینهتوانداین امر می. مخصوص چیده شود

در ).23(به میزان بسیار زیادي کاهش دهد راچینیپشم
اي که در خصوص گوسفندهاي تراریخته به منظور مطالعه

داد که تولید پشم صورت گرفته است نتایج نشان
کراتین را - IGF-1اي که ساختار گوسفندهاي تراریخته

نسبت يبیشترپشم درصد مقدار 6باشند، حدود دارا می
که میزان آن در نرها بیشتر از (هاي معمولی داشتند به دام

بدون اینکه اثر منفی بر روي سالمتی و یا ) ها بودماده
. )16(مشاهده شود ها تولیدمثل آن

تولیدمثل

اند که ممکن است به هاي بالقوه متعددي شناسایی شدهنژ
میزان بسیار زیادي عملکرد تولیدمثلی و باروري 

تحت هایی همچون بز و گوسفندرا در دام)چندقلوزایی(
هاي گیرنده ها شامل ژناین ژنبرخی از. تأثیر قرار دهند

و ژن ) epidermal growth factor)ESRاستروژن 
) Booroola)FecBوالولوزایی برباروري یا چندق

FecBاي که الل تولید گوسفندهاي تراریختهبا . باشندمی

توان باروري میدارندمناسب را 

و چندقلوزایی را در نژادهاي گوناگون و مختلف افزایش 
الح کشنده به منظور کشتن طاصههاي باستفاده از ژن. داد

راي تولیدات بزیاديایده فتواند هاي خاص نیز میسلول
ها زمانی که به درون سلول وارد این ژن. دامی داشته باشد

ریزي یک مرگ از قبل برنامهمنجر به توانند د میدنگرمی
ترکیب این استراتژي با تولید . شوندها شده براي سلول

تواند منجر به کنترل دقیق تولیدمثل هاي تراریخته میدام
استفاده از . دام گردداي مهم و حتی توزیع خاصی از سویه

هاي تواند تولیدمثل دامهمچنین می، هاي کشنده مخربژن
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ها یا اد جمعیتجتراریخته باارزش را به صورت ای
.)23(هاي مطلوب محدود سازدگروه

هامقاوت به بیماري

هاي یک جنبه قابل توجه دیگر در بحث تولید تراریخته
اد و افزایش دامی، پتانسیل و توانایی این روش در ایج

هاي خاص ها از طریق وارد کردن ژنمقاومت به بیماري
که پاسخ ایمنی اصلیهاي منفرد و شناسایی ژن. باشدمی

دهند در شناسایی پایه ژنتیکی میقرار را تحت تأثیر 
اندها بسیار مفید بودهمقاومت و یا حساسیت به بیماري

ل بیماري در واقع در بیشتر موارد حساسیت به عوام. )23(
زا به طور طبیعی به صورت چندژنی هستند و تعداد کمی 

اند که مقاومت در برابر یک جایگاه ژنی شناخته شده
هاي تکنولوژي استراتژي. کنندبیماري خاص را ایجاد می

ها انتقال ژن به منظور بهبود و افزایش مقاومت به بیماري
ایگاه جها ازژن:)16(شامل موارد زیر گزارش شده است 

Majorکمپلکس اصلی سازگاري بافتی

Histocompatibility Complex.MHC)اي از به مجموعه
هاي هاي میکروبژنشود که آنتیها گفته میپروتئین

، )کنندعرضه میTهايدرون سلولی را به لنفوسیت
هاي ، ژنTهايها یا لنفوسیتسلولهاي گیرنده ژن

ا رlymphokinesها نفوکینهایی که لایمنوگلوبیولین و ژن
هاي مقاومت به یا ژندهند و تحت تأثیر قرار می

تواند میبارههایی که در این زمینه.هاي خاصبیماري
هاي انگلی ارگانیسم) 1: )16(مورد توجه باشد عباتند از 
هاي باکتریایی ارگانیسم) 2ها، مانند نماتودها و تریپانوزوم

Bovineي گاولوسمی ویروس و یا ویروسی مانند 

leukemia Virus)BLV( ویروس ،Pseudorabies ،
یوم و دهاي آلوده کننده دهان و پا، کلستریویروس

ژن هاي ژنتیکی مانند نقص بیماري) 3استرپتوکوکوس و 
)DUMPs(سنتتازفسفاتمونواوریدینآنزیمتولیدکننده

Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase ،
)BLAD(هاي سفیدص پا و نقص در چسبندگی گلبولنق

.Bovine Leukocyte Adhensin Dificiencyها تولید دام
ها یکی از کاربردهاي با ایمنی مشخص در برابر پاتوژن

طراحی و ورود این کار با . باشدموجود این تکنولوژي می
یا و ها توانند در پاسخ به محركهاي خارجی که میژن

هایی را ژنیولوژیکی خاص بیان شوند و آنتیشرایط فیز
هاي تراریخته به آن بیماري خاص تولید کنند که در دام

گاوي در Mx1ژن . )23(شود، انجام میایمنی ایجاد کنند
و مشاهده شده است شدههاي ویروسی شناساییسلول

که به عنوان یک ساختار تراریخته، فعالیت ضدویروسی 
هاي بسیار همچنین، در نتیجه تالش.)16(کندایجاد می

هاي عفونی، ساختارهاي جهت افزایش مقاومت
باشند به را دارا میAاي که ژن ایمنوگلبولین تراریخته

خارج کردن . )14(اند خوك، گوسفند و موش وارد شده
نیز تنها راه مناسب براي جلوگیري Prion)(پریونپروتئین 

مانند اسفنجی شکلاز عفونت و انتقال انسفالوپاتی 
اسفنجی شکلگوسفندي یا انسفالوپاتی(scrapie)یاسکرپ
گزارش )bovine spongiform encephalopathy(گاوي

در بدین منظور اولین هدف گذاريکهشده است
هاي متولد ولی برهقرار داده شد،براي گوسفند هاآزمایش

ه بود ها خارج شداز آناین پروتئینشده که جایگاه ژنی
پس از آن این . )8(تاهی پس از تولد مردندودر مدت ک

به طورکلی، . )5(عمل براي گاوها نیز صورت گرفت
عالوه ، پریونهاي ژنتیکی ژنحتراریخته با اصاليهادام

مدل مناسبی براي مطالعه اپیدمیولوژي انسفالوپاتی بر اینکه 
عه د بود، به منظور توسنها خواهاسفنجی شکل در انسان

از پریون هاي هاي الزم جهت حذف حاملاستراتژي
).16(ها نیز نقش مهم و حیاتی دارندجمعیت دام

هاي شیري ورم پستان یک بیماري مربوط به غدد در دام
پستانی است که در اثر راه پیدا کردن عوامل بیماري زا به 

ها ایجاد حفره غدد پستانی از طریق مجراي سرپستانک
فونت ساالنه هزینه زیادي از نظر صنایع این ع. شودمی

هاي درمانی و یا کارراهارائه عالوه بر . بر داردلبنی در
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"نقش حیوانات تراریخته در بهبود تولیدات دامی، طاهري دزفولی"

١٧۵

هاي اصالح نژادي در مؤثر و همچنین برنامههاي پیشگیري
جهت افزایش مقاومت به بیماري ورم پستان، محققان طی 

اند که اي تولید کردههاي بسیار گاوهاي تراریختهتالش
در اپیتلیوم غدد پستانی lysostaphin)(لیزواستافین

. کنندسازند و پپتیدهاي آنتی میکروبی به شیر ترشح میمی
استافیلوکوکوس ارئوس یکی از عوامل بیماري زاي اصلی 

با این . این بیماري، کامالً به لیزواستافین حساس است
استفاده از این تکنولوژي در برابر این وجود در خصوص

ت مراقب بود تا در ارزش غذایی و بایسمیبیماري،
. )7(هاي فرآوري شیر تغییراتی ایجاد نشودویژگی

باشد، الکتوفرین عالوه بر این که یک منبع آهن در شیر می
. نیز می باشدضدمیکروبی داراي اثرات باکتري کشی و 

میکروبی لیزوزوم و الکتوفرین در ضدسطوح پپتیدهاي 
ها، این ویژگی. اوي استشیر انسان بسیار بیشتر از شیر گ

هاي گاوي را به افزایش در مقدار الکتوفرین تراریخته
ي براي بهبود کیفیت شیر دصورت یک راه عملی و کاربر

ها الکتوفرین در سطوح باال براي موش. معرفی کرده است
و گاوهاي تراریخته بیان و تولید شده است که با افزایش 

ستانی بسیار مرتبط هاي غدد پمقاومت در برابر بیماري
.)19(بوده است 

نتیجه گیري 

توان گفت، کاربردهاي با توجه به مطالب ذکر شده می
ها در تولیدات دامی بسیار وسیع است تکنولوژي تراریخته

هاي تغییر یافته ژنتیکی نقش بسیار مهمی و حیوانات یا دام

هاي دارویی و اصالح ژنتیکی تولیدات در تولید پروتئین
بوسیله افزایش کیفیت و کمیت محصول و مقابله با دامی 

ها خواهد داشت و همراه کردن چنین بیماري
هاي تولیدي سرعت رسیدن به هایی با برنامهتکنولوژي

ها با بازده بیشتر، تأمین اهداف جهانی مانند تولید دام
غذاي کافی و در نتیجه پاسخگویی به تقاضاي مصرف 

ها، در مقابل این مزیت. واهد دادکننده و بازار را افزایش خ
در خصوص تحقیقات بر روي حیوانات جامعهعقیده 

استفاده از و برخیباشدتراریخته تقریباً متوسط می
را نوعی آزار این حیوانات در تحقیقات بیوتکنولوژي 

از طرف دیگر، نهادهاي زیست محیطی . دانندحیوانات می
جب خسارات کنند که این محصوالت مونیز ادعا می

با این وجود، هنوز محصوالت . گردندزیست محیطی می
در . تراریخته دامی براي مصرف عموم تولید نشده است

کشور ما نیز این تحقیقات پا به پاي دنیا و با اهداف 
دارویی در حال انجام بوده و اولین بزهاي تراریخته در 

9اند که داراي توانایی ترشح فاکتور تولید شده88سال 
در نهایت چنین . باشندانعقادي انسانی در شیر می

شود که ضمن توسعه تحقیقات در کشور، گیري مینتیجه
در چاچوب قانون ملی ایمین زیستی و پروتکل ها و 
استانداردهاي بین المللی تولید ملی این محصوالت نیز 
توسعه یابد تا ضمن تأمین مالحظات ایمنی زیستی، با 

.تولید غذاي سالم داشته باشیمهاي نوکمک فناوري
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