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غذاهاي کاربردي و تاثیر گیاهان تراریخته بر سالمت انسان از طریق تقویت زیستی،
داروهاي زیستی

ماندانا عسکري
دانشجوي کارشناسی زیست فناوري دانشگاه شهید چمران اهواز

Email: mandanaaskari96@gmail.com

دهیچک
در این مقاله، که با تکیه بر مطالعـات  هدف از نگارش این مقاله، بررسی نقش محصوالت تراریخته در راستاي سالمت انسان بود.

کـاربردي انجام شده در گوشه و کنار این جهان پهناور گردآوري شده، بـه نقـش تقویـت زیسـتی محصـوالت گیـاهی، غـذاهاي        
ناپـذیر ایـن   آمـده حـاکی از فایـده و اثـر انکار    نتیجه بدستاز این گیاهان،پرداخته شده است.حاصل تراریخته، و داروهاي زیستی 

اشد. با به کـارگیري راهبردهـاي مناسـب و ایجـاد     بمیها و مشکالت جسمییشگیري و درمان بسیاري از بیماريمحصوالت بر پ
زایـی  ید علم، اقتصاد مقـاومتی و اشـتغال  مند شد و گامی به سوي تولتوان از این صنعت بهرههاي الزم براي این صنعت، میزمینه

برداشت.

، داروهاي زیستی ، سالمت ، زیست فناوريکاربرديتقویت زیستی ، غذاهاي کلیدي:کلمات

مقدمه. 1
از موضوعات مهم و قابل بحثی است که ذهن بسیاري از مردم را درگیر خـود کـرده   محصوالت تراریخته، موضوعامروزه

و تحقیـق آن مطالعـه هستند که دانشـمندان دائمـا دربـاره   ها، از مسائلیآنقابل اعتماد بودنمیزان و است. نقش، فواید، مضرات 
بیوتکنولوژي و تقویت «نسان،در قالب سه بخش به سالمت ادر این مقاله به نقش محصوالت تراریخته در راستاي کمک کنند.می

در ابتـداي هـر بخـش    .ایـم پرداختـه » اي زیسـتی داروسازي مولکولی و داروهـ «و » بیوتکنولوژي و غذاهاي کاربردي«، » زیستی
موجود پیرامـون  موانعها، است. در انتها، بعد از طرح مبحثآورده شدهبه منظور درك بهتر موضوع اي مربوط به آن مبحث مقدمه

گیري خواهیم کرد.و نتیجههاي پیشنهادي مطرح شدهو راه حلاین مسائل 

بیوتکنولوژي و تقویت زیستی. 2

همچنین بیش از نیمی از برند.جمعیت جهان از گرسنگی رنج میاین است که اساسیهاي ی از چالشیکامروزه 
ي به طور اصلی فقدان مواد مغذغذاي در دسترس است.پاییناز کیفیتجمعیت جهان به گرسنگی پنهان مبتال هستند که ناشی

یی براي رفع این مشکل استفاده هاي تقویت غذاهاي غذایی و برنامهگرچه مکملهاست.ها و ریزمغذيوابسته به پروتئین
این پایدار نبودن، در اغلب مواقعهاي هدفدر دسترس نبودن جمعیتمثل: هایی دارند؛ها محدودیترنامهاین چنین باما شوند،می

که از لحاظ مواد مغذي،غذاییارائه محصوالت اصلی. نه دلیل مسئلهو پرداختن به رفع عالئم بیماري، در طی زمانهاجمعیت
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هاي پرورشی سنتی توانند از طریق روشمحصوالت تقویت شده ي زیستی میتواند اثر عظیمی داشته باشد.شده اند میتقویت
ولید شوند؛ به شرط آنکه تنوع ژنی کافی در جامعه محصول مورد نظر براي دستیابی به ویژگی مطلوب موجود باشد. در ت

هاي پرورش مرسوم ممکن ز روشبا استفاده اAهاي پیچیده مثل ویتامین بهبود بعضی ویژگیمحصوالت اصلی مثل برنج،
) را Aویتامین -پرو کاروتن (بتا همه گیاهان برنجوجود ندارد.ین باشد،چون هیچ نوع برنج طبیعی که غنی از این ویتامنیست؛ 

هاي پرورش مرسوم در همچنین شیوهنه در قسمت هاي ذخیره نشاسته در دانه.،هاي سبز گیاهند ولی فقط در قسمتکنتولید می
سازي این دسته از براي غنیژنتیکی،به علت کمیابی روش پرورشی مناسب از لحاظهاي تکثیر رویشی (مثل سیب زمینی)گونه

را تغییر ار دارد هاي مهمی مثل طعم که مصرف کننده انتظتوانند ویژگیها نمیاین شیوهبه عالوه،گیاهان بسیار سخت است.
ئه پیشرفت محصوالت تقویتی ارااي را برايکنندهارزش و تکمیلمهندسی ژنتیک و علم بیوتکنولوژي رویکرد بسیار بادهند.

کند.می

افزایش میزان پروتئین. 3
نوع آمینواسید را تولید کنند و بقیه ي انواع آمینواسید از طریق غذاي دریافتی 20نوع از 10توانند هاي بدن انسان فقط میسلول

زمینی شیرین، از سیبAاي اسپورامین زیستی عبارتند از:پروتئین ذخیرهبراي تقویتیهاي مناسب پروتئینشود.کاندیدمیتامین 
ASP1.استاي مصنوعی غنی از آمینواسیدیک پروتئین ذخیرهکه ASP1، 1آلبومین دانه گل تاج خروسAmA1پروتئین 

سعی بر این است که میزان ذخیره پروتئین در گیاهان تراریخته است. اکنونوارد و بیان شده 2به خوبی در برنج و گیاه مانیوك
افزایش یابد.

Aمقابله با کمبود ویتامین .4

برنج شود.ها و همچنین مرگ میافزایش حساسیت در برابر بیماريباعث نابینایی غیرقابل بازگشت،Aکمبود ویتامین 
و آنزیم فیتوئن PSY(4(این دو ژن تولید آنزیم فیتوئن سنتازشامل دو ژن دریافتی از طریق مهندسی ژنتیک است.3طالیی

از میکروب گیاهی CRTIاز نرگس زرد و ژن PSYداراي ژن 1برنج طالیی کنند.را رمزگذاري میCRTI(5(دساتوراز
باشد.می6اروینیا اوردوورا

محصوالت غنی شده از آهن براي مقابله با آنمی. 5

1 Prince's Feather (Amaranthus hypochondriacus)
2 Cassava
3 Golden Rice
4 Phytoene synthase
5 Phytoene desaturase
6 Erwinia uredovara
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ترین آهن متداولمسئله باعث شده کمبود برند که این م کشورها از آنمی فقر آهن رنج میبیش از دومیلیارد نفر در تما
گرچه میزان دسترسی زیستی آهن ات و سبزیجات از منابع آهن هستند؛ حبوبگوشت قرمز،کمبود ریزمغذي در سراسر جهان باشد.

که یک مهارکننده قوي در بازجذب آهن است، و همچنین کمبود 1تفیتا، این مشکل با وجود در برنجدر گیاهان کم است.
از لوبیاسبز و لوبیاي ،2فریتیني آهن به نام کنندهالقاي پروتئین ذخیرهشده است.ازجذب آهن، تشدیدکننده در بهاي کمکرفاکتو

آنزیم فیتاز به به منظور کاهش میزان فیتات،هاي برنج شده است.برابري آهن در دانه3اعث افزایش ب،سویا به اندوسپرم برنج
بیان بیشتر یک پروتئین غنی از و در آخر،سازي کنند.ساختار برنج را بهینهاین است که برنج منتقل شده و اکنون سعی بر 

تواند میزان بازجذب آهن را طی گوارش بهبود دهد.می،کندعناصر فلزي را در برنج منتقل میسیستئین که

افزایش فولیک اسید در گوجه فرنگی. 6
در غذا،در کشورهاي درحال توسعه با آن مواجه هستند.ها یک مشکل جهانی است که اکثرا خانمکمبود فولیک اسید 

م کاتالیزکننده دانشمندان ژن آنزیبه منظور افزایش میزان فوالت در گوجه فرنگی،فولیک اسید بیشتر به فرم فوالت وجود دارد.
داشته باشد.ير فوالت بیشتربراب25باعث شده که گوجه فرنگی تراریخته عملایناند.فوالت را بیان کردهي سنتز دو پیش ماده

ذرت فیتاز. 7
دریافت کرده و 2009گواهی ایمنی زیستی را در سال ادمی علوم کشاورزي چین تولید شده، در چین ذرت فیتاز توسط آک

نوسازي شده است.2014در سال 

کاربرديغذاهاي و یوتکنولوژي. ب8
اند که می این غذاها حاوي آنتی اکسیدان در کنار مواد مغذي اولیه و اصلی براي سالمتی مفید هستند.کاربرديغذاهاي 

همهشامل میوه ها و سبزیجات،و کاربرديغذاهاي اساسید.ري هاي مربوط به پیري را کاهش دهد احتمال ابتال به بیماتوان
رژیم غذایی و سالمتی بسیار به یکدیگر بعضی مکمل هاي غذایی می شود.نوشیدنی ها و غذاهاي غنی شده،شیر،سویا،حبوبات،

برايبیشتري از مواد فعال زیستی مهم باشند؛یابند تا داراي سطح ت از طریق بیوتکنولوژي تغییر میبنابراین محصوالوابسته اند.
مواد مغذي بهتر و از بین بردن اجزاء غذایی نامطلوب.تولید

ها براي کاهش کلسترولتوسترولسطح باالي فی. 9

1 Phytat
2 Ferritin
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شوند اما باالترین و در تمام غذاهاي گیاهی یافت میهایی شبیه کلسترول هستندمولکول2فیتوستانولو 1فیتوسترول
و تمام حبوبات،ها،دانهها،آجیلروغن گردو یا فندق و روغن زیتون.مثل سبزیجات،میزان آنها در گیاهان روغنی خام وجود دارد.

هاي قلبی توانند خطر ابتال به بیماريعات نشان داده که این ترکیبات میمطالها منابع خوب غذایی فیتوسترول هستند.سبزي
مهندسی ژنتیک براي ،باشدیتوسترول میبه دلیل آن که فیتوستانول در طی فرآوري غذا پایدارتر از فعروقی را کاهش دهند.

هیدروکسی -3در کلزا و لوبیاي سویا به کار رفته است.یک ژن از مخمر که آنزیم ت فیتوسترول نسبت به فیتوستانول افزایش نسب
کند.سترول را به فیتوستانول تبدیل میفیتوکند، به گیاهان وارد شده ورا رمزدهی میاستروئید اکسیداز

Aسطح باالي کاروتنوئیدها براي افزایش ویتامین . 10

Aبعضی از کاروتنوئیدها در بدن به ویتامین نارنجی و قرمز موجود در گیاهان هستند.هاي زرد،وتنوئیدها رنگدانهکار

هایی از کاروتنوئیدهاي موجود در مثالعملکرد سیستم ایمنی و بینایی ضروري است.شوند که براي رشد و نمو طبیعی،تبدیل می
(در گیاهان داراي 4و زآگزانتین3، لوتئین(در گوجه فرنگی)لیکوپن(در هویج و کدوتنبل)،آلفا و بتا کاروتنگیاهان عبارتند از:

برنج تقویت شده با بتاکاروتنمحصوالت تراریخته که میزان تولید کاروتنوئید در آنها افزایش یافته عبارتند از:. هاي سبز تیره)برگ
.ی با بتاکاروتن باالگوجه فرنگ، کانوال با کاروتنوئید باال، (برنج طالیی)

سطح باالي آنتی اکسیدان.11
کنند،که باعث آسیب به اي آزاد مضري در بدن ما تولید میهها رادیکالکشگی،تشعشعات،کشیدن سیگار و علفآلود

DNAکه با آنتی اکسیدان ها ترکیبات زیستی مهمی هستندشوند.سرطان میایجادترکیبات سلولی و درواقعها،و پروتئین
ترکیبات هاي مختلفی وجود دارند،ها به شکلآنتی اکسیدانکنند.هاي آزاد از بدن محافظت میخنثی کردن فعالیت رادیکال

ها یافت کلم بروکلی و توتها و سیزیجاتی مثل هویج،در میوهکهترین هستندها متداولولیک مثل فالونوئیدها و توکوفرولفن
شوند.می

ي فالونوئید به هاي بیوسنتزکنندههاي ترکیبی براي تولید آنزیمو ژنمنفردژن زمینی،میزان فالونوئید سیباي باالبردن بر
.انداکسیدان نشان دادهظرفیت آنتیها و زایش قابل توجهی در میزان فنولیکه افهاي تغییریافتگیاهاین گیاه منتقل شده است.

1 Phytosterol
2 Phytostanol
3

Lutein
4

Zeaxanthin
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سطح باالي اسیدهاي چرب ضروري. 12
و سایر اسیدهاي چرب غیراشباع (ALA)الینولنیک اسید-آلفا ،(LA)اسیدهاي چرب ضروري شامل الینولئیک اسید

میزان باالي این ترکیبات در رژیم غذایی شوند.ند که در بدن تولید نمیاهستند و به این دلیل ضروري(PUFAs)1پلیمري
ها ماهیبلند زنجیر،3-منبع غذایی اصلی اسیدهاي چرب امگاشود.میهاي قلبی عروقی اعث کاهش احتمال ابتال به بیماريب

را اصالح 2آرابیدوپسیسدانشمندان دانشگاه بریستول هاي سازنده اسیدهاي چرب بلند زنجیر را ندارند.گیاهان آنزیمهستند.
هاي مختلفی براي تبدیل الینولئیک و نزیماهان تراریخته با سه ژن که آگیاند تا اسیدهاي چرب غیراشباع بلند زنجیر بسازد.کرده

اند.اصالح شدهسازند،یدهاي چرب غیراشباع بلندزنجیر میالینولنیک به اس-آلفا

با الینولنیک کملوبیاي سویا. 13
کنترل می با خاموش کردن ژنی که فعالیت آنزیم تبدیل کننده اولئیک اسید به الینولنیک اسید را تراریخته،لوبیاي سویايدر 

می توانند روغن پایدار و مقاوم دربرابر حرارت تولید کنند که براي سرخ کردن غذا مناسب خواهد بود.کند،

باالرت با لیزین. ذ14
هایی که میزان ها است.دانهی دانه به نام زیناي اصلهاي ذخیرهاز لیزین و تریپتوفان در پروتئینذرت حاوي ذخایر کمی 

حاوي میزان باالي لیزین و تریپتوفان،يذرت تراریختهاند.ش میزان لیزین و تریپتوفان داشتهافزایپائینی دارند،پروتئین زین 
همچنین افزایش ذخیره آمینواسیدهاي آزاددهد اصالح شده اند.زین را کاهش می-د و ذخیره ي آلفاژنی که تولیتوسط

دیده شده است.،که میزان زین در آنها کاهش یافتههایی در دانه(آسپاراژین،آسپارتات و گلوتامات)

اروسازي مولکولی و داروهاي زیستی. د15
هاي تشخیصی و یا مکملهاي درمانی،شوند و براي استفادههاي زنده تولید مییستی،داروهایی هستند که در سیستمداروهاي ز

تر تر و اقتصاديامنها سودمندتر،موجودات زنده براي تولید پروتئیناستفاده از گیاهان در مقایسه با سایر شوند.استفاده میغذایی
اولین پروتئین بیان شده در گیاهان سرم ي تولیدي پائینی دارند.از به ابزارهاي گران قیمت، هزینهگیاهان به دلیل عدم نیاست.

ها بعد،داروهاي مشتق از گیاهانسالزمینی تراریخته تولید شد.تنباکو و سیبدر 1990که در سال انسانی آلبومین بود 
(PDPs)3یا داروهاي ساخته شده از گیاه(PMPs)4مشتق شده از گیاهان هایی از داروهايدر ادامه مثالسازي شدند.تجاري

.)1(جدول این داروها هستند رسی روي دانشمندان درحال تحقیق و برهم اکنون هاي انسانی آورده شده است.براي بیماري

1 Polyunsaturated fatty acids
2 Arabidopsis thaliana
3 Plant-derived pharmaceuticals
4 Plant-made pharmaceuticals
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سازي هستندهاي انسانی که در مسیر تجاريشتق از گیاهان براي درمان بیماري.داروهاي م1جدول 

CropIndicationClassProduct
Viral vectors in tobaccoNon-Hodgkin’s

lymphoma
AntibodyVarious

singlechain Fv antibody
fragments

Transgenic tobaccoDental cariesAntibodyCaroRx
Transgenic maize Transgenic
potato

DiarrheaVaccineE. coli heat-labile toxin

Transgenic maizeCystic fibrosis,
pancreatitis

Therapeutic
enzyme

Gastric lipase

Transgenic potato Transgenic
lettuce

Hepatitis BVaccineHepatitis B virus surface
antigen

Transgenic ArabidopsisVitamin B12
deficiency

DietaryHuman intrinsic factor

Transgenic maizeGastrointestinal
infection

DietaryLactoferrin

Transgenic potatoNorwalk virus
infection

VaccineNorwalk virus capsid
protein

Viral vectors in spinachRabiesVaccineRabies glycoprotein
Transgenic tobaccoHIVMicrobicideCyanoverin-N
Transgenic safflowerDiabetesHormoneInsulin
Transgenic riceDiarrheaDietaryLysozyme, Lactoferrin,

Human serum albumin

به دلیل بیومس باالي ؛ ئین هاي ساخته شده در گیاه استترین انتخاب براي مطالعه بر پروتتنباکوي تراریخته متداول
محصوالت سیب زمین اولین گیاهی بود که براي تولید واکسن استفاده شد.د.مصرف غذایی ندارکه تنباکو آن و اینفرآورده

مورد ریعا بعد از درواین گیاهان بعد از درو شدن، باید ساما به دلیل عمر پایین اند،گیاهی پربرگ هم براي مطالعه استفاده شده 
هم اکنون ذرت براي تولید تجاري شود.استفاده میPDPاز غالت براي تولید داروهايبراي حل این مشکل،مطالعه قرار بگیرند.

هاي مهم در مورد این داروها،احتمال جاري شدن ژن یکی از نگرانیاستفاده شده است.3و تریپسین2گلوکورونیداز-b،1آویدین
ه غذایی هایی درمورد وارد شدن اتفاقی این گیاهان و داروها به چرخهمچنین نگرانیدر جمعیت گونه گیاهی یا آلودگی دانه است.

وجود دارد.هاي غیرهدفو استفاده شدن توسط گونه

موانع پیش رو. 16
هاي احتیاطی ناشی از آیین نامههزینه تحقیقات و پیروي از مقررات،پیشرفت محصوالت تقویتی زیستی،مشکل بزرگ در 

هاي خصوصی کم زیستی که میزان سود توسعه دهندهدر زمینه محصوالت تقویتیشدید درمورد محصوالت بیوتکنولوژي است.

1 Avidin
2 b-glucuronidase
3 Trypsin
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وجود سازي محصوالت غنی شده تراریخته به دلیلريتجاگذاري عمومی به این مشکل دامن زده است.کمبود سرمایهاست،
هاي معرفی محصول جدید به بازار و کمبود مقررات کنترلی مناسب، بسیار محدود شده است.عوامل زیادي از قبیل هزینه

گیريهاي پیشنهادي و نتیجهراه حل. 17
بر روند تولید این کننده مناسبنظارتت تراریخته، قوانینسرمایه گذاري عمومی وخصوصی بیشتر در تولید محصوال

تواند بسیاري از موانع ي علمی بیشتر در این زمینه میننده داخلی در این صنعت و مطالعهکهاي تولیداندازي بخشمحصوالت، راه
و (FAO)2سازمان غذا و کشاورزي، (WHO)1را برطرف کند. گرچه این محصوالت تحت نظارت سازمان بهداشت جهانی

توان با نظارت ثانویه در کشورهاي مصرف کننده، از شوند، اما میتولید می3(OECD)سازمان همکاري و توسعه اقتصادي
مطمئن شد.سالمت آنها 

منابع. 18
1. ISAAA, 50 biotech bites, biotechnology and biofortification , September, 2015, pp 110-113,
http://isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp

2. ISAAA, 50 biotech bites, functional foods and biotechnology, September, 2015, pp 148-151,
http://isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp

3. ISAAA, 50 biotech bites, molecular pharming and biopharmaceuticals, September, 2015, pp 156-158,
http://isaaa.org/resources/publications/50biotechbites/download/default.asp

1
World health organization
2

Food & agriculture organization
3 Organization for economic cooperation & development

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

