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مقاله مروری
بررسی روش های ژنتیکی مورد استفاده جهت بهبود کارایی سویههای میکروبی
تجزیهکننده ترکیبهای لیگنو سلولزی
فاطمه تابنده*  ،کژال فرهمندی

پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران ،ایران.

چکیده
ليگنوسلولز متشكل از سلولز ،هميسلولز و ليگنين است .سلولز و هميسلولز ،ماکرو مولكولهايي از قندهاي مختلف هستند ،در حاليکه
ليگنين يک پليمري آروماتيک تشكيلشده از پيشسازهاي فنيل پروپانوئيد است .هرچند ترکيب اصلي مواد ليگنوسلولزي را سلولز
تشكيل ميدهد که نسبت به تجزيه زيستي حساس است ،اما اين پليساکاريد بهطورمعمول در طبيعت بهصورت فيزيكوشيميايي به
ليگنين باند شده است .ازآنجايي که ليگنين يک ترکيب مقاوم به تخريب زيستي است ،تا حدودي سلولز را در مقابل حمله ميكروبي
محافظت ميکند .اهميت تجزيه ليگنوسلولز بهدليل کاربردهاي فراوان آنها در صنايع تبديلي و استفاده از آنها بهعنوان مواد خام در
صنايع مختلف باالخص براي توليد فرآوردههاي زيستي گوناگون است .سويههاي مؤثر در تخريب زيستي ترکيبهاي ليگنوسلولزي ،بايد
داراي يک سيستم آنزيمي قوي و کارا براي تجزيه اين ترکيبها باشند .انواعي از سويههاي قارچي متعلق به قارچهاي پوسيدگي سفيد
بهعنوان ريزسازوارههاي توانمند در اين فرآيند معرفيشدهاند .بااينحال پژوهشهاي وسيعي براي بهبود سويههاي باکتريايي و قارچي
تجزيهکننده ليگنوسلولز انجامشده است .عالوهبر روشهاي سنتي و قديمي مانند جهشزايي ،روشهاي نوين مبتني بر دستورزي
ژنتيكي جهت بهبود سويهها با هدف افزايش بهرهدهي فرآيندهاي صنعتي پيشنهاد شدهاند .در اين مقاله بهشرح مختصري راجع به اين
روشها پرداختهشده و مثالهايي از هريک براي بهبود سويههاي تجزيهکننده ترکيبهاي ليگنوسلولزي ارائه گرديده است.
واژههای کلیدی :ترکيبهاي ليگنوسلولزي ،تجزيه زيستي ،بهبود سويه ،دستورزي ژنتيكي ،جهشزايي ،ادغام پروتوپالست

مقدمه

عمدهترين ترکيب زيست توده ،لينگوسلولز است که حدود
نيمي از مواد توليدشده توسط فتوسنتز را تشكيل ميدهد.
لينگوسلولز از سه نوع پليمر سلولز ،هميسلولز و ليگنين
تشكيل شده که بهلحاظ شيميايي توسط پيوندهاي
غيرکوواالنسي و اتصاالت عرضي کوواالنسي به يكديگر متصل
شدهاند ،ترکيب و درصد اين پليمرها در گونههاي مختلف
گياهي متفاوت است ( .)4،8تجزيه زيستي سلولز ،هميسلولز و
ليگنين از سالهاي قبلي مورد توجه بيوتكنولوژيستها بوده
است .تعداد زيادي از باکتريها و قارچها ميتوانند با استفاده از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول:

پژوهشكده زيست فناوري صنعت و محيط زيست ،پژوهشگاه ملي مهندسي
ژنتيک و زيست فناوري ،تهران ،ايران
پست الكترونيكيtaban_f@nigeb.ac.ir :
تاريخ دريافت1930/60/1 :
تاريخ پذيرش1930/7/96 :

آنزيمهاي هيدروليتيک يا اکسيداتيو اين ماکرومولكولها را
تجزيه نمايند .در طبيعت ،اتصالهاي اين پليمرها باعث کاهش
تجزيه زيستي آنها شده و تنوع سوبستراهاي سلولزي و
ليگنوسلولزي باعث بروز مشكلهايي در مطالعههاي آنزيمي
آنها شده است ( .)8،18قارچها شناخته شدهترين ريزسازواره-
هايي هستند که توانايي تجزيْه اين سه پليمر را دارند .بهعلت
نامحلول بودن سوبستراها تجزيه باکتريايي و قارچي بهصورت
خارج سلولي صورت ميگيرد .دو نوع سيستم آنزيمي خارج
سلولي در ميكروارگانيسمها وجود دارد :سيستم هيدروليتيک
که توليد هيدروالزها را بهعهده دارد و مسئول تجزيه سلولز و
هميسلولز است و سيستم ليگنوليتيک اکسيداتيو که به-
اختصاص باعث تجزيه ليگنين ميشود ( .)16طي دهه1336
ژنتيک مولكولي سامانههاي تجزيهکننده سلولز  ،هميسلولز و
ليگنين پيشرفت قابلتوجهي داشت .اکثر آنزيمها هم در
ميزبانهاي همولوگ و هم در ميزبانهاي هترولوگ کلون،
تعيين توالي و بيان شده و درباره ساختمان ،ساختار ژنومي و
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به اکسيژن داشتهباشند ،بهرهوري باالتري داشتهباشند و يا قادر
به متابوليزه کردن سوبستراهاي ارزانقيمت باشند .تغييرات و
بهينهسازي ژنوتيپ ريزسازوارهها ،ميتواند به بيوسنتز
متابوليتهاي جديد ،منجر گردد .روشهاي متفاوتي مانند
موتانزايي ،نوترکيبي  ،DNAادغام پروتوپالست براي بهبود
سويهها وجود دارد .بهتازگي روشهاي نوين ديگري مانند
سيستم بيوتكنولوژي  ،مهندسي ريبوزوم  ،درهمآميختگي
ژنوم و روشهاي کلي تحت عنوان اميكس نيز شناختهشدهاند
که نسبت به روشهاي قبلي بسيار مؤثرترند (.) 18،52
در اين تحقيق ابتدا به معرفي ترکيبت ليگنوسلولز و
ميكروارگانيسمهاي تجزيهکننده آنها و در انتها به معرفي
برخي روشهاي جديد بهبود سويههاي تجزيهکننده ليگنوسلولز
پرداختهشده است.

تنظيم ژنهاي کد کننده اين پروتئينها اطالعات زيادي
بهدستآمده است (.)14،17
ليگنوسلولز در طبيعت از چوب ،علفها ،ضايعات کشاورزي
،پسابهاي جنگلي و پسابهاي جامد شهري بهدست ميآيد.
براي بازيافت ليگنوسلولز چندين روش بيولوژيكي بر اساس
آنزيمشناسي تجزيه سلولز ،هميسلولز و ليگنين پيشنهاد شده
است .در ميان اين روشها ،کمپوستسازي و استفاده از
ليگنوسلولز بهعنوان ماده خام در توليد الكل که بهصورت يک
ماده جانشين سوخت محسوب ميشود از لحاظ اقتصادي
مقرون بهصرفه است .بهعالوه ،استفاده از آنزيمهاي لينگنو
سلوالز در مراحل مختلف توليد خميرکاغذ جهت پيش تيمار در
مراحل خمير سازي زيستي ،رنگبري زيستي و يا تيمار
فاضالب بهعنوان فنهاي جانشين ،باعث صرفهجويي در نيروي
الكتريكي و نيز کاهش آلودگي در پسابهاي اين صنايع شده
است .کما اينکه پيش تيمار ضايعات کشاورزي با قارچهاي
ليگنوسلولوليتيک ،استفاده از آنها بهعنوان ماده خام در توليد
کاغذ را ممكن ميسازد (.)18
بهندرت ممكن است که از طبيعت ريزسازوارههاي صنعتي به
دست آورده شود که خصوصيتهاي ايدهآل داشته و نياز به
ايجاد تغيير در گنجينة ژنتيكي آنها نباشد .بهطور کلي اين
ريزسازوارهها محصولهاي دلخواه و تجاري را در مقادير بسيار
کم توليد ميکنند .بنابراين الزم است که قدرت توليد سويه
انتخابي ،بهبود و افزايش پيدا کند .توانايي بيوشيميايي
ريزسازوارهها زياد است بنابراين امكان توليد اقسام گوناگوني از
ترکيبهاي جديد و نامتعارف توسط انواع مختلف ميكروبها و
قارچها وجود دارد (. .)0منظور از بهبود سويهها  ،تغيير صفت
سويههاي موردنظر در جهت دلخواه با هدف بهبود ارزشهاي
کمي و کيفي فرآوردههاست .بهطورکلي ،مسائل اقتصادي انگيزه
اصلي براي ايجاد سويههاي جديد به شمار ميروند ،زيرا به-
طورکلي غلظت متابوليتهاي توليدشده توسط سويههاي
وحشي ،براي فرآيندهاي اقتصادي بسيار ناچيز است .بنابراين از
طريق يک برنامه جامع ايجاد سويههاي کارا ،ميتوان به افزايش
توليدي تا صد برابر يا بيشتر نائل شد .براي يک فرآيند مقرون
بهصرفه ،ممكن است به سويههايي با خصوصيت تخميري
بهبود يافتهتر نياز باشد ( .)0 ،18بسته به نوع کاربرد ريزسازواره
در سيستم موردنظر ممكن است جداسازي و بهبود سويههايي
مطلوب باشد که به زمان رشد کوتاهتري نيازمند باشند ،احتياج

ترکیبهای لیگنوسلولز
سلولز

سلولز فراوانترين بيوپليمر در جهان است چراکه کمابيش
نيمي از مواد فتوسنتزي را تشكيل ميدهد که از طريق تثبيت
دياکسيد کربن حاصل ميشود .از ويژگيهاي سلولز خاصيت
سختي و غيرمحلول بودن آن است ،اين کربوهيدرات  42درصد
وزن خشک چوب را تشكيل ميدهد و عالوهبر گياهان در
ديواره سلولي تعدادي از قارچها ،جلبکها و معدودي از
باکتريها نظير استوباکترها ( در ترکيبهاي کپسولي) وجود
دارد ( .)12 ،17واحد ساختماني اين پليساکاريد در شكل 1
مشاهده ميشود.

شكل  -1دو قند  0کربنه د-گلوکز با پيوندهاي گليكوزيدي بتا 1و 4
بهعنوان واحد ساختماني سلولز
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اهمیت سلولز

متعددي از قارچها شامل جنسهاي آسپرژيلوس ،پنيسيليوم،
فوزاريوم ،تريكودرما ،نوروسپورا ،ترمونوسپورا داراي فعاليت
تجزيهکنندگي سلولز هستند .نوروسپورا کراسا و آسيرژيلوس
ترئوس نيز داراي فعاليت سلوالزي هستند که مورد اخير از
لحاظ توليد سلوالز از تريكودرماي صنعتي هم بهتر بوده است.
برخي قارچها مثل ترمونوسپورا وقتي سلولز را تجزيه ميکنند
قادر به تجزيه نشاسته نيز هستند و در حقيقت سلوالز را همراه
با آميالز دارند .در کل ،مقدار توليد آنزيم سوالز در قارچها
باالست که در برخي از آنها تا  16برابر باکتريها نيز ميرسد.
تعدادي از قارچها داراي ترشحات سمي هستند که به اين علت
نميتوان از آنها براي بهينهسازي خوراك دام و طيور استفاده
کرد و از طرف ديگر هوازي بودن آنها باعث عدم استفاده از
آنها در شرايط بيهوازي براي هضم سلولز ميشود .ولي با
وجود اين نقايص ،قارچها در ميان ساير ريزسازوارهها نقش
بسيار مفيدي در خاك و سهم بسزايي در تجزيه بيولوژيكي
سلولز دارند ( .)9،11جدول  1اسامي مهمترين سويههاي
ميكروبي تجزيهکننده سلولز را نشان ميدهد.

مقدار کربن موجود در مواد سلولزي گياهان بسيار زياد است،
بهطوريکه ميتواند بخش مهمي از مواد آلي خاك و منبع
سرشاري از مواد کربن دار براي تغذيه ريزسازوارهها محسوب
شود .بهطورکلي ميكروارگانيسمهاي گوناگوني توانايي تجزيه
سلولز را داشته و از آن بهعنوان منبع کربن و انرژي استفاده
ميکنند .ميتوان گفت بدون هيدروليز سلولز توسط
ميكروارگانيسمها قسمت بزرگي از موجودات که
نشخوارکنندگان هستند ،از نظر غذايي در فقر بوده و قادر به
تغذيه از علوفه نخواهند بود .ميكروبهاي هوازي بخش عمده
سلولز محيط را به دياکسيدکربن ،اکسيد کرده و به جو
بازميگردانند که طي اين فرآيند امكان چرخه کربن و گردش
انرژي فراهم ميشود .از سوي ديگر ،مقدار کمي از سلولز در
فرايند بيهوازي بهصورت متان تشكيل شده و وارد جو ميگردد
که در نهايت متان با ازن وارد واکنش شده و به دياکسيدکربن
و آب تبديل ميشود .سلولز عالوه بر اهميتي که در طبيعت
دارد در صنعت نيز حائز اهميت است بهطوريکه با هيدروليز
آن اسيدهاي آلي ،استون ،الكلها و پروتئين حاصل ميشود ،لذا
امروزه اين ماده بسيار موردتوجه است (.)15 ،12

جدول  :1انواعي از گونههاي قارچي ،باکتريايي و اکتينوميستي توليدکننده
آنزيم سلوالز()55

ریزسازوارههای تجزیهکننده سلولز

Fungi
Schizophyllum commune

بهعلت اهميت خاصي که تجزيه زيستي سلولز در چرخه کربن
دارد توجه زيادي به ريزسازوارههاي تجزيهکننده اين ماده شده
است .اکثر ريزسازوارههاي تجزيهکننده سلولز به گروه باکتريها
و قارچها تعلق دارند اگرچه در ميان آنها تعدادي پرتوزواهاي
آبي نيز ديده ميشود .ريزسازوارههاي سلولوليتيک ميتوانند با
ساير جدايههاي غيرسلولوليتيک در تجزيه سلولز روابط
سينرژيستي داشته باشند .ميان کنشهاي بين دو جمعيت
منجر به تجزيه کامل سلولز و آزادسازي دياکسيدکربن و آب
تحت شرايط هوازي و دياکسيدکربن ،متان و آب تحت شرايط
بيهوازي شود .اين موجودات بهطورمعمول در کليه خاكهاي
زراعي و جنگلي به تعداد فراوان وجود دارند .همچنين در
کودهاي دامي و روي بافتهاي در حال فساد نيز ديدهشدهاند.
بهطورکلي ريزسازوارههاي مهم و مؤثر در تجزيه سلولز را
ميتوان به گروههاي باکتريهاي هوازي مزوفيل ،باکتريهاي
بيهوازي مزوفيل و قارچها دستهبندي کرد ( .)53،90در بين
قارچها تعداد گونههاي تجزيهکننده سلولز بسيار زياد است
بهعالوه چون قدرت نفوذ اين موجودات ميكروارگانيسم به
داخل بافتهاي گياهي خيلي بيشتر از ساير ريزسازوارههاست
عامل اصلي تجزيه بيولوژيكي مواد سلولزي خاك هستند .انواع

Sclerotium rolfsii

Aspergillus acculeatus

Sporotrichum cellulophilum

Aspergillus fumigatus

Talaromyces emersonii

Aspergillus niger

Thielavia terrestris

Fusarium solani

Trichoderma koningii

Irpex lacteus

Trichoderma reesei

Penicillium funmiculosum

Trichoderma viride

Phanerochaete

Actinomycetes

Chrysosporium

Bacteria
Thermoactinomyces sp.
Thermomonospora curvata
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Acremonium cellulolyticus

Clostridium thermocellum
Ruminococcus albus
Streptomyces sp.

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و سوم  -بررسی روش های ...

همیسلولز

چوبهاي نرم بيشتر يافت ميشود .نتيجه نهايي اين پلي-
مريزاسيون ايجاد يک ساختار هتروژن است که ساختار اول آن
از اتصاالت کربن-کربن و آريل -اتر تشكيل يافته و آريل-
گليسرول و بتا-آريل اتر ساختار غالب آن است (.)12،14،96

هميسلولزها هيچ شباهت ساختماني با سلولز ندارند و بيشتر
پلي ساکاريدهايي هستند که از پنتوزهاي گوناگون نظير زايلوز،
آرابينوز و همچنين هگزوزهاي متنوع مانند مانوز ،گلوکز و
گاالکتوز يا اسيدهاي اورونيک نظير اسيد مانورونيک و اسيد
گاالکتورونيک تشكيل شدهاند .از ترکيبهاي هميسلولز
ميتوان به زايالنها ،مانالها و گاالکتانها اشاره کرد .همي-
سلولز عالوه بر گياهان در کپسول برخي باکتريها نيز وجود
دارد (.)14
ریزسازوارههای تجزیهکننده همیسلولز

قارچها و باکتريهاي زيادي قادر به تجزيه هميسلولز هستند.
از ميان قارچها ،آلترناريا ،فوزاريوم ،پنيسيليوم ،آسپرژيلوس،
موکور و ريزوپرس از عمدهترين تجزيهکنندگان هميسلولز
محسوب ميشوند و از ميان باکتريها اکتيوميستها ،باسيلوس،
آگروموباکتريوم و سودوموناس در شرايط هوازي و کلستريديوم-
ها و ويبريونها در شرايط بيهوازي قادر به تجزيه هميسلولز
هستند .درصد تجزيه هميسلولز بهمخصوص در خاكهاي
اسيدي توسط قارچها بيشتر است (.)14،95
لیگنین

ليگنين پليمري است که بهطور فراوان در طبيعت يافت
ميشود .حضور ليگنين در ديواره سلولي باعث ايجاد دوام
ساختاري ،عدم نفوذپذيري و مقاومت در برابر حمالت ميكروبي
و فشارهاي اکسيداتيو ميشود .از لحاظ ساختاري ليگنين يک
هتروپليمر مربعي شكل بوده ،غيرمحلول در آب و از لحاظ نوري
غيرفعال است .ليگنين از واحدهاي فنيل پروپان تشكيل شده
است که از طريق انواع مختلفي از اتصاالت به يكديگر پيوند
يافتهاند .بيوسنتز ليگنين از فنيلآالنين آغاز ميشود (شكل .)5
دآميناسيون ،هيدروکسيالسيون حلقه ،متيالسيون و احياي
گروههاي کربوکسيل منجر به توليد پيشماده سيناميل الكل
ميشود که بهصورت اکسيداتيو پليمريزه ميشوند .سنتز
ليگتين به اين خاطر که اين پليمريزاسيون آن در سطح
آنزيمي صورت نميگيرد يک پديده غيرمعمول و منحصربهفرد
محسوب ميشود .تشكيل اين پليمر در واقع از طريق توليد
راديكالهاي آزاد است که از طريق دهيدروژناسيون سه الكل
فنيل پروپيونيک به واسطه پراکسيداز انجام ميشود .الكلهاي
فنيل پروپيونيک شامل کوماريل الكل (پ -هيدروکسي فنيل
پروپانل)،کنيفريل الكل ( گوآياسيل پروپانل) و سيناپيل الكل (
سيري نگيل پروپانل) هستند .کنيفريل الكل عمدهترين ترکيب
لينگنين چوبهاي سخت است و دو الكل ديگر در ساختار

شكل  :5ساختمان شيميايي ليگنين

ریزسازوارههای تجزیهکننده لیگنین

قارچهاي پوسيدگي قهوهاي بهوسيله مكانيسمي که هنوز معلوم
نيست از سد حفاظتي ليگنين در چوب سالم عبور کرده و به-
طور مستقيم به ترکيبهاي سلولزي و هميسلولزي چوب
حمله ميکنند .بخشهايي از درخت که بدين طريق تخريب
ميشوند بهصورت يک پودر قهوهاي درميآيند که بهطور عمده
از لينگنين تجزيه شده بهوسيله آنزيمها تشكيل شدهاند.
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برعكس قارچهاي عامل پوسيدگي سفيد ترجيحاً ليگنين را
تجزيه کرده و آن را بهصورت يک ماده سلولزي و فيبري نرم
درميآورند .قارچهاي پوسيدگي سفيد و قهوهاي از لحاظ
تاکسونومي به هم نزديک هستند و بهطور کلي پس از يكديگر
و يا بهطور همزمان عمل خود را انجام ميدهند و باعث تجزيه
بيولوژيكي کامل چوب ميشوند .تجزيه زيستي ليگنين يک
روند اکسيداسيون پيچيده است و مانند مرحله تشكيل ليگنين
بهصورت غيرمستقيم و تصادفي است .ريزسازوارههاي
تجزيهکننده ليگنين به اکتينوميستها ،بازيديوميستها و
تعدادي از باکتريها تقسيمبندي ميشوند .برخالف قارچها که
بيشتر انواع چوبها را مورد حمله قرار ميدهند ،فقط بعضي از
چوبهاي علفي توسط باکتريها تجزيه ميشوند .برخي از
چوبها نيز به خاطر طبيعت خاصي که دارند فقط توسط
باکتريها تجزيه ميشوند .براي مثال ميتوان از چوب ائوزي
دروکسيلون نام برد که بههيچوجه توسط قارچها تجزيه
نميشود ( .)4 ،18قارچ فانروکيت کريزوسپوريوم يكي از
قارچهايي است که بهخاطر تجزيهکنندگي ليگنين بيشترين
مطالعههايي بر روي آن انجامگرفته است .قارچهاي پوسيدگي
سفيد (از گروه بازيديوميستها) ريزسازوارههاي منحصربهفردي
هستند که ميتوانند ترکيبهاي ليگنوسلولزي را بهطور کامل
تجزيه نمايند .همانگونه که شرح داده شد ،قارچهاي پوسيدگي
سفيد براي شكستن ترکيبهاي پيچيدهاي نظير ليگنين از
سيستم آنزيمي خود بهره ميگيرند که براي فعاليت به
پراکسيد هيدروژن نيازمندند .اين آنزيمها به گروهي
پراکسيدازها تعلق دارند که شامل ليگنين پراکسيداز،
منگنزپراکسيداز و فنل پراکسيداز يا الکاز هستند .بيشتر اين
قارچها دو آنزيم اول را توليد مينمايند اما برخي ديگر مانند
سويههايي از فانروکيت کريزوسپوريوم در شرايط مختلف
محيطي ميتوانند سه آنزيم مذکور را در مقادير مختلف توليد
نمايند ( .)4 ،95 ،90تاکنون مطالعههاي زيادي در زمينه توليد
آنزيمهاي ليگنوليتيک توسط قارچ فانروکيت کريزوسپوريوم
بهمنظور استفاده در فرآيندهاي مختلف انجامشده است .در اين
مطالعهها به بررسي مدلهاي مختلف فرمانتور جهت افزايش
مقياس و نيز توليد مداوم محصول موردنظر و استفاده از
روشهاي آماري جهت استفاده بهينه از اين قارچ در فرايندهاي
مختلف پرداخته شده است (.)2،91

يكي از مهمترين روشهاي بهبود راندمان تخمير ،توليد
سويههاي بهينه از طريق جهشزايي است که باعث تغييرهاي
پايدار در ژنوتيپ ميشود .بهطورکلي جهشزايي ميتواند
بهصورت خودبهخودي و يا القايي انجام شود .جهشزايي خود
به خودي کمابيش در طي همانندسازي  DNAبا تغيير در
باندهاي هيدرو ژني ،حذف يا اضافه شدن يک باز آلي ،دآمينه
شدن باز آلي و موارد مشابه ديگر ايجاد ميشود .اما جهشزايي
القايي در اثر عوامل جهش زاي شيميايي ،فيزيكي و زيستي
رخ ميدهد .اشعه ماورا بنفش با طول موج کوتاه از عوامل
جهشزاي فيزيكي است که در طول موجهاي بين  566تا 966
نانومتر موجب جهش پايدار ميشود ( .)19،10در جهشزايي با
مواد شيميايي جهش بهطور يكنواخت در مجموعه ژني توزيع
نميشود بلكه در نواحي خاصي مانند سامانههاي ترميمي سلول

بهطور کلي چندين روش براي اصالح ژنوم ميكروارگانيسمها
وجود دارد که هر يک مزايا و معايب خاص خود را دارد و حتي

Spontaneous mutation
Induced mutation
3
Mutagen

در مواردي ميتوان از هرچند روش براي به حداکثر رساندن
ميزان محصول استفاده کرد .يكي از مشكلهاي کاربرد
تكنيکهاي ژنتيكي جديدتر براي اصالح فرآيندهاي موجود اين
است که اطالعات ژنتيكي اوليه ارگانيسمهايي که بيشترين
کاربرد را در صنعت دارند ،متأسفانه بهطور کامل در بانکهاي
اطالعاتي موجود نيست ( .)15بين تحقيقات بنيادي و
کاربردهاي صنعتي ،شكاف مشخصي وجود دارد .قبل از اينكه
روشهاي جديد و مناسب بتوانند جايگزين مجموعه روشهاي
تجربي فعلي گردند ،ميبايست بيوسنتز و تنظيم و همچنين
مباني ژنتيک ريزسازوارههاي مهم صنعتي ،شناخته شود .در ده
سال اخير ،در چندين مؤسسه صنعتي گامهايي براي پر کردن
شكاف بين دانش پايه و کاربرد صنعتي برداشته شده است.
جهشزايي ،روش نوترکيبي  DNAو ادغام پروتوپالست،
روشهايي متداول براي بهبود سويهها است .روشهاي ديگري
مانند سيستم بيوتكنولوژي ،مهندسي ريبوزوم ،درهمآميختگي
ژنوم و روشهاي کلي تحت عنوان اميكس مثالهايي از استفاده
از فنآوريهايي جديد است که در زمينههاي مختلف صنعتي
کاربرد دارند ( .)0،18،52واژه اميكس اشاره به آناليز جامع
سامانههاي زيستي دارد .اميكس يک عبارت کلي براي يک
رشته گسترده از علم و فناوري براي تجزيه و تحليل ميانکنش
اطالعات زيستي درانواع  ،omesشامل ژنوم ،متابولم ،پروتئوم،
ترنسكريپتوم و غيره است.
جهشزایی

روشهای اصالح ژنوم میکروارگانیسمها

1
2
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امكان ظهور جهش بيشتر است .عالوهبر اين شرايط تيمار
کردن يک اثر عمده روي جهشزايي دارد .فاکتورهايي از قبيل
 ،pHترکيب بافر ،غلظت عوامل جهش زا ،تكرار استفاده از آنها
و  ...تأثير زيادي بر راندمان اين فرآيند دارند ( .)10در جدول 5
انواعي از عوامل جهشزا و نحوه تأثير آنها بر ماده ژنتيكي
سلول اشاره شده است (.)52

 -۲بر اساس تأثير بر روي عملكرد ژن :جهش ميتواند عملكرد

جدول  :5برخي عوامل جهشزا که براي بهبود سويههاي ميكروبي به کار
گرفتهشدهاند)52( .
Mutagen

Mutation induced

Radiation
Ionizing radiation
X rays, gamma
rays

Single or doublestrand breakage of
DNA

Short wavelengths
Ultra violet rays
Chemicals
Base analogs
5-Chlorouracil
5-Bromouracil
2-Aminopurine
deaminating
agents
Hydroxylamine(N
)H2OH
Nitrous
)acid(HNO2
Alkylating agents
N-Methyl-N-nitro
N-Nitroso
guanidine
Ethyl
methanesulfonate
Mustards di-(2)chloroethyIsulfide
Intercalating
agents
Ethidium bromide,
acridinedyes
Biological
Phage,
plasmid,DNA
transposing

Pyrimidines
diamerization and
cross links in DNA
Results in faulty
pairing
Errors in DNA
replication
Deamination of
cytosine
Deamination of A,C
and G

Methylation.high PH
Alkylation of C and
A
Alkylation of bases C
and A

Intercalation between
two base pairs
Base substitution,
breakage

Impact on DNA

Relative
effect

Deletions, structural changes

High

Transversion, deletion,
frameshift, transitions from
GC
AT

Medium

AT

GC, GC
AT
transition
AT
GC , GC
AT
transition
GC
AT transition
Bi-directional translation,
deletion
AT
GC and/or GC
AT

AT transition
AT transition
AT transition

Low
Low
Low
Low
Medium

High
High
High

GC
GC
GC

ژن را کاهش و يا بهطورکلي مختل نمايد  ،موجب عملكرد
غيرعادي و جديد آن شود و يا بهصورت جهشهاي کشنده
باشد که موجب مرگ ارگانيزم شود.
 -9بر اساس تأثير بر روي کارايي ارگانيزم :در ژنتيک کاربردي،
جهش ميتواند براي ارگانيزم مضر يا مفيد باشد و يا تأثير
خاصي بر آن نداشته باشند .
در کنار يک جهش يافته مطلوب و مناسب ،روش گزينش براي
انتخاب جهش يافتههاي مؤثر حائز اهميت است .پيشرفت
دانش درباره جهشزايي و ترميم  DNAموجب شده که
روشهاي جهشزايي بهمنظور ايجاد انواع جهش يافته مفيد به
کار گرفته شود (.)0
از جهشزاهاي فيزيكي امواج ميكروويو و اشعه ماوراءبنفش
براي بهبود سويه تريكودرما ويريده بهمنظور توليد باالتر آنزيم
کربوکسي متيل سلوالز استفاده شده است .سويههاي جهش
يافته توان بااليي در توليد آنزيم داشتند و مطالعههاي مولكولي
در سويههاي جهش يافته برتر نشان داد که جهش در ژن
کدکننده براي آنزيم اندوگلوکاناز  Iرخ داده و کارايي اين آنزيم
را افزايش داده است ( .)56توليد آنزيم سلوالز در سويه
اکرمونيوم سلولوليتيكوس با استفاده همزمان از اشعه ماورا
از  9/15به  8/17واحد
بنفش و ماده جهشزاي NTG
آنزيمي بر ميليليتر افزايش داده شد و با روش کشت غير
مداوم خوراكدهي شده به  0/94 U/mlرسيد (.)3
نوترکیبی DNA

Low

Frame shift, loss of plasmids
and microdeletions
Deletion, duplication,
insertion

High

جهشها بهلحاظ نحوه عملكرد به انواع زير قابل دستهبندي
هستند:
 -1بر اساس تأثير بر روي ساختمان و توالي ژن :بهطور مثال
جهشها ميتوانند موجب حذف و يا اضافه شدن در حد يک
يا چند باز آلي و يا حتي بخش بزرگي از کروموزوم شوند.

اين تكنيک روش مؤثرتري براي افزايش تغييرهاي ژنتيكي يک
جمعيت است .در اين روش ژنوم يا قسمتي از ژنها دوباره
مرتب و نوآرايي ميشوند .نوترکيبي در قارچها بهطورمعمول
طي چرخههاي جنسي و غيرجنسي انجام ميشود .بعضي از
قارچها (مثل آسپرژيلوس) چرخه جنسي کامل دارند و آميزش
هستهاي بعد از آميزش هيفها و مخلوط شدن هستهها در
داخل ميسليوم هتروکاريوت انجام ميشود .پس از تشكيل
ديپلوئيد ،در حين تقسيم ميوزي بعدي عمل الحاق روي
Loss-of-function mutations
Gain-of-function mutations
7
Lethal mutations
8
Harmful mutations
9
Beneficial mutations
10
Neutral mutations
11
)N-methyl-N' nitro- N-nitrosoguanidine (NTG
12
Fed-batch culture
13
Karyogamy
5
6

Deletion
Insertion
Small-scale mutations
Large-scale mutations

1
2
3
4
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اولين بار ادغام پروتوپالست در قارچ فوزاريوم کالموروم انجام
شد .سعي بر اين بود که ادغام پروتوپالست در قارچهاي
اگزوتروف سويه ژئوتريكوم کانديدوم انجام شود .اين تكنيک
در تعدادي از قارچها مانند دوتروميسيتها که توليدمثل
جنسي ندارند بهکار ميرود .در آسكوميستها چرخه توليدمثل
جنسي متنوع است و روش ادغام پروتوپالست باعث ايجاد تنوع
ژنتيكي ميشود و بهراحتي ميتوان سويهها را خالصسازي
نمود .القاي ادغام پروتوپالست به کمک پلياتيلن گليكول
اولين بار در پروتوپالستهاي گياهي شرح داده شد و سپس
بهطور موفقيتآميزي بهمنظور ادغام پروتوپالستهاي حيواني،
قارچهاي رشتهاي ،مخمرها ،گونههاي باسيلوس و
استرپتوميست و استافيلوکوکوس بهکار گرفته شد ( .)55ادغام
پروتوپالست ميتواند بهصورت درونگونهاي  ،بينگونهاي يا
حتي بين جنسي صورت گيرد ( .)5،57،58از اين روش براي
توليد محصولهاي زيستي مهم بهمنظور بهبود بازده محصول و
جهت درك بهتر چگونگي راههاي سنتز متابوليتهاي ثانويه
نظير آنتيبيوتيکها و يا آنزيمها استفاده شده است .بهمنظور
شناسايي رمز ژنتيكي ريزسازوارهها نظير تعيين جايگاه ژنها و
چگونگي عملكرد آنها نيز از اين روش بهره گرفته شده است.
ادغام پروتوپالست همچنين موجب پيشرفتهاي بسياري در
کاربرد وسيع نوترکيبي بهمنظور تشكيل هيبريد درونگونهاي و
تشكيل محصولهاي جديد شده و بهخصوص براي بهبود
ريزسازوارههاي صنعتي که بررسي ژنتيكي وسيعي در مورد
آنها صورت نگرفته است بسيار مفيد و کارا است (.)55،52،57
شماي کلي اين روش در شكل  9مشاهده ميشود.
ادغام پروتوپالست ميتواند بهطور خود بهخودي يا القايي باشد.
در حالت اول هنگام جداسازي پروتوپالستها ،تعدادي از آنها

ميدهد .در بعضي از قارچها که اهميت اقتصادي زيادي دارند
الحاق غيرجنسي را بهکار ميبرند که ترکيب دو ميسليوم با
قطبيت يكسان يا متفاوت ميسليومي را بهوجود ميآورد که
داراي صفت هر دو والدين است .کشف فرآيندهاي غيرجنسي
در قارچهاي ناقص باعث توسعه روشهاي اصالح مناسب
گرديده است .فناوري نوترکيبي  DNAميتواند منجر به
ساخت ريزسازوارههاي نوترکيب با توانايي توليد يک فرآورده
جديد شود .انتخاب سويههاي مناسب با توانايي باال براي توليد
انواعي از متابوليتهاي ثانويه با حذف هدفمند يک ژن خاص و
توليد ساختارهاي جديد با استفاده از دستورزي ژني
امكانپذير است ( .)52بيان باالي ژن سلوالز تريكودرما ريسي
تحت پروموتر آميالز در آسپرژيلوس اريزاي تحت القاي قند
مالتوز بهعنوان تنها منبع کربن انجام شد و توليد آنزيم پس از
 9-4روز به حداکثر خود رسيد ( .)91براي بهبود سويه مخمر
کريپتوکوکوس ،ژن کربوکسي متيل سلوالز آن در مخمر پيكيا
پاستوريس تحت پروموتور الكل اکسيداز با القاي متانول کلون و
کشت با تراکم سلولي باالي سويه نوترکيب در بيوراکتور 5
ليتري انجام شد .توليد آنزيم کربوکسي متيل سلوالز نوترکيب
نسبت به سويه اوليه  027برابر افزايش داشت و به 72/5
ميليگرم پروتئين در ليتر رسيد ( .)91ژن آنزيم ليگنين
پراکسيداز قارچ فانروکيت کريزوسپوريوم در مخمر پيكيا
پاستوريس کلون شد cDNA .اين ژن از روي کل  RNAقارچ
با  PCRتوسط پرايمرهايي ساخته شد که فاقد توالي نشانه
براي ترشح آنزيم بودند و سپس در وکتور بياني  pPICZαوارد
شد .پيكيا پاستوريس نوترکيب که حاوي کپيهاي متعددي از
اين ژن بود ،آنزيم ليگنين پراکسيداز را با فعاليت  12 U/lدر
طي  15ساعت توليد کرد (.)92
ادغام پروتوپالست

ادغام پروتوپالست تكنيكي سودمند براي ايجاد نوترکيبي ژني
در ريزسازوارههاي پروکاريوتيک و يوکاريوتيک محسوب شده و
بهويژه در ارگانيسمهاي صنعتي نظير قارچها کاربرد فراوان
داشته است .وقتي اطالعات کافي از بيولوژي و ژنتيک
ريزسازوارهاي وجود نداشته باشد و انجام روشهاي انتقال ژن و
جهشزايي مشكل باشد از اين تكنيک استفاده ميشود .اين
روش کاربرديترين روش نوترکيبي ژنتيكي است که هم در
گياهان و هم در قارچها استفاده ميشود (.)52

)High cell density culture (HCDC

Fusarium culmorum
Auxotroph
Geotrichum candidum
)Poly ethylene glycol (PEG
Intraspecific
Interspecific
Intergeneric
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Mix
Cell Culture Protoplast

Cell Culture Protoplast

Protoplast fusion
PEG+
High Ca++

PEG dilution

))Hetrokaryon

Culture medium

Fusion

Mitosis

)(Syncaryons

Hybrids

شكل :9ادغام پروتوپالست

با يكديگر ادغام ميشوند .در اين ادغام هيچ عامل القايي بيروني
وجود ندارد و اغلب بين پروتوپالستهاي يكسان از يک خانواده
صورت ميگيرد .در حالت دوم بهطور کلي ادغام پروتوپالست با
استفاده از القاکنندههايي صورت ميگيرد تا باالترين ميزان
ادغام را بين پروتوپالستها فراهم کند .بهطور طبيعي
پروتوپالستهاي جدا شده بهعلت وجود بار منفي در سطح خود
با يكديگر ادغام نميشوند و يكديگر را دفع ميکنند .براي انجام
ادغام با باالترين ميزان به القاکنندههاي شيميايي مناسب جهت
کاهش بار الكتريكي سطح پروتوپالست نياز است تا اجازه داده

شود پروتوپالستها به يكديگر نزديک شوند و سپس عمل
ادغام صورت گيرد ( .)10،55عمل القا جهت ادغام به سه طريق
صورت ميگيرد (.)10
-1ادغام مكانيكي :با استفاده از روشهاي مكانيكي مانند
ميكروپيپت پرفيوژن سعي ميشود عمل ادغام بين دو
پروتوپالست تحريک شود (.)95
-5ادغام شيميايي :مواد شيميايي مانند نيترات سديم ،پلياتيلن
گليكول و يونهاي کلسيم جهت ادغام پروتوپالستها مورد
استفاده قرار ميگيرند ( .)94اين مواد موجب ميشوند که
پروتوپالستهاي جداشده بهيكديگر بچسبند و محكم آگلوتينه
شوند .براي ادغام پروتوپالست دو سويه تريكودرما ريسي و
ساکاروميسس سرويسيه از روش ادغام شيميايي استفاده شد و
مشخص شد که آنزيم اندوگلوکاناز نقش بسيار کليدي در ادغام
پروتوپالستها دارد .روش ادغام شيميايي يک روش
غيراختصاصي و ارزان است که ميتواند براي سلول سمي و
غيرانتخابي عمل کند و فراواني ادغام با اين روش پايين است.
 -9ادغام الكتريكي :بهتازگي براي ادغام پروتوپالستها از يک
محرك الكتريكي ماليم استفاده ميشود .در اين روش دو
ميكروالكترود بسيار باريک در سوسپانسيون پروتوپالست قرار
ميگيرد و باعث ميشود که يک ميدان الكتريكي ضعيف
( )16 kV/mبهوجود آيد و اين جريان دي الكتروفورتيک
دوقطبي در سوسپانسيون ايجاد نموده و کمک ميکند تا
پروتوپالستها مانند زنجير بههم نزديک شوند .پس از اين از
ميدان الكتريكي قويتر ( )166kV/mبهمدت چند ميكروثانيه
جهت شكستن غشاء و ادغام پروتوپالستها استفاده ميشود.
براي انجام ادغام به اين روش وجود يون کلسيم و همچنين
پلياتيلن گليكول بهعنوان شروع کننده اوليه الزم است .در
اين روش کنترل ادغام راحتتر و فراواني ادغام تا  ٪166است
و تكرارپذير است هرچند تجهيزات موردنياز براي ادغام
الكتريكي گران و استفاده از آن پيچيده بوده و نياز به
آموزشهاي خاص دارد(.)94
ادغام پروتوپالست بين دو جنس تريكودرما و پنيسيليوم به-
منظور افزايش فعاليت سلوالزي منجر به سويههاي ادغام
يافته جديدي شد که در کشت غوطهور توانايي توليد باالي
سلوالز را داشتند و در کشت حالت جامد نسبت به سلولهاي
والد رشد سريعتر و ترشح بيشتر آنزيم را نشان دادند (.)7
Fusant
Submerged culture
3
Solid-state culture
1
2
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ادغام درونگونهاي تريكودرما ريسي با روش شيميايي با
استفاده از پلياتيلن گليكول  ٪46بهمنظور افزايش توليد
آنزيم کربوکسي متيل سلوالز انجام شد .بيشتر پروتوپالست-
هاي ادغام يافته رشد ميسليومي سريع و اسپورزايي فراواني
داشته و بر روي محيط اختصاصي هالههاي بزرگ شفاف
تشكيل دادند که نشاندهنده ترشح مقادير باالي آنزيم
کربوکسي متيل سلوالز نسبت به والدين آنها بود (.)50

روشهای نوین بهبود سویهها

روشهايي که در ادامه ارائه ميشوند بهتازگي معرفيشدهاند و
بيشتر تاکنون براي بهبود سويههاي توليدکننده آنزيمهاي
مؤثر در تجزيه ترکيبات ليگنوسلولزي بهکار گرفته نشدهاند
ليكن افق جديدي را در پيش روي محققين اين رشته باز
مينمايند.
مهندسی ریبوزوم

تغييرهاي فيزيولوژيكي سلول از جمله توليد متابوليتهاي
ثانويه مانند آنتيبيوتيکها و برخي آنزيمها در شرايط سخت
ميتواند منتج از عملكرد گوانوزين تترافسفات باشد .در شرايط
سخت مانند محدوديت مواد غذايي از جمله کمبود اسيدهاي
آمينه ،منابع کربن و نيتروژن اين ترکيب در سلول انباشته
ميشود .آنزيم اينوزين منوفسفات دهيدروژناز ()1ppGpp
توسط  ppGppمهار شده و موجب کاهش در مقدار GTP
سلول ميشود ppGpp .به  RNAپليمراز متصل شده و به-
سرعت سنتز  rRNAرا مهار ميکند .اين تغييرها ميتواند
منجر به افزايش توليد متابوليتهاي ثانويه و فعال شدن
ژنهاي خفته و توليد ترکيبهاي جديد شود و يا باعث افزايش
مقاومت نسبت به ترکيبهاي مضر مانند انواع آاليندهها شود
(شكل  .)4بنابراين  ppGppبه نوعي تنظيم رونويسي را بهعهده
دارد و هرگونه تغيير و دستکاري در ريبوزوم با کمک فنون
جهش زايي تحت عنوان مهندسي ريبوزوم ،با تغيير در دستگاه
ترجمهاي سلول با القاي جهش در ژنهاي مربوطه مانند  strو
 genو تغيير در دستگاه رونويسي سلول با جهش در ژنهايي
مانند  rifميتواند توليد  ppGppرا تحت تأثير قرار دهد (.)54
ازآنجاييکه ليگنينازها در شرايط محدوديت نيتروژن توليد
ميشوند و جزو متابوليت هاي ثانويه هستند امكان بهبود
سويههاي توليدکننده آنها با روش مهندسي ريبوزوم وجود
دارد.

)Guanosine tetraphosphate (ppGpp

شكل  :4شماي مهندسي ريبوزوم براي فعالسازي سلول ()54

درهمآمیختگی ژنوم

يكي از روش بهبود سويهها ،درهمآميزي ژنوم است که بر پايه
ادغام پروتوپالست طراحي شده است .هرچند ادغام
پروتوپالست بين گونههاي مختلف بهخوبي انجام ميشود و
روشي مفيد در بهبود ژنتيكي سويهها است.
روش درهمآميزي ژنوم نسبت به ادغام پروتوپالست بسيار
کارآمدتر است.
ادغام پروتوپالست بين دو سلول با ويژگيهاي ژنتيكي متفاوت
انجام ميشود و سلول نوترکيب با خصوصيتهاي هر دو والد به
وجود ميآيد .اما درهمآميزي ژنوم بين چندين والد صورت
ميگيرد و در نتيجه سلول نوترکيبي به وجود ميآيد که داراي
تنوع ژنتيكي بيشتري است (.)51
بهطورکلي اين روش داراي مزاياي زير است:
 -1در مقايسه با روشهاي کالسيک مانند موتاسيون و ادغام
پروتوپالست کارايي باالتري در بهبود فنوتيپ دارد .در اين
روش از چندين والد بهصورت همزمان استفاده ميشود و تعداد
هيبريد بيشتري تشكيل ميشود و سرعت به دست آوردن
تنوع ژنتيكي نسبت به ادغام پروتوپالست بيشتر است.
 -5براي استفاده از روش درهمآميزي ژنوم نياز به اطالعات
زيادي در مورد زمينه ژنتيكي ريزسازواره نيست و زمانيکه
اطالعات زيادي درباره توالي ژنتيكي يک ريزسازواره موجود
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مقاومت نسبت به تنشهاي محيطي ،موفقيتهاي کمتري
گزارش شده است ( .)50از طرفي ازآنجاکه مسيرهاي
متابوليک در داخل يک سلول ،همگي بخشي از يک شبكه
بزرگ هستند و با يكديگر برهمکنش دارند ،افزايش ميزان
توليد يک محصول فقط از طريق دستکاري در بيان ژنهاي
موجود در مسير بيوشيميايي مسئول ساخت محصول موردنظر
ميسر نميشود و در بسياري از موارد به ايجاد تغييرهايي در
ژنهاي خارجاز مسير متابوليک اصلي و بهخصوص ژنهاي
تنظيمي نياز است .اين کار ،نيازمند دانش کاملي از نقش و نوع
برهمکنش تمام ژنهاي موجود در يک سلول است و بهجاي
تمرکز روي تعداد محدودي ژن و يا مسير متابوليک ،بررسي
کل مسيرهاي متابوليک و ژنهاي تنظيمي بهعنوان يک سامانه
واحد الزم است .بنابراين در راهبردهاي نسل دوم مهندسي
متابوليک ،1زيستشناسي سامانهها بهعنوان ابزاري قوي براي
تأمين دادههاي با خروجي زياد در توالي نوکلئوتيدي و نقش
ژنها ،ميزان بيان ژنها ،ميزان و نحوه ساخت پروتئينها و
اصالحات بعد از ترجمهاي پروتئينها و شار متابوليتها در
مسيرهاي متابوليكي مختلف و سپس استفاده از اين اطالعات
براي تسريع در بهبود هدفمند کارخانجات سلولي توجه
ميشود ( .)59بهعبارتي زيستفناوري سامانهاي مجموعه
بزرگي از فنون جديد براي دستيابي به اطالعات کاملي از
فعاليت سلولي در سطح ژنومي  ،رونويسي  ،سوختوساز
سلولي  ،ترجمه و پروتئين و  ...است که تحت عنوان کلي
اُميكس ( )-omicsنيز شناخته ميشوند (.)18 ،52
جنبه کليدي در مهندسي متابوليک ،1تجزيه و تحليل در سطح
سلولي براي درك دقيق کارکرد سلولي است که مستلزم به-
کارگيري فنون مختلفي است .در سالهاي اخير تعدادي از
فنون بسيار توانمند براي تجزيه و تحليل شبكه کامل متابوليک
که اغلب تجزيه و تحليل مسيرهاي متابوليک ناميده ميشود-توسعهيافتهاند .اين تجزيه و تحليل را ميتوان به سه بخش
تقسيم کرد:
 تعيين ساختار شبكه متابوليک؛
کمّي کردن شارها در شاخههاي مختلف شبكه متابوليک؛ (شار
و يا جريان متابوليسم ،ميزان گردش مولكول ها در مسير
متابوليكي است .شار از طريق آنزيمهاي دخيل در مسير تنظيم

نباشد ،نميتوان بهطور مستقيم از طريق دستکاري ژنتيكي
آن سويه را بهبود بخشيد و روش درهمآميزي ژنوم ميتواند
گزينه مناسبي باشد زيرا ميتواند تغييرهاي زيادي را بهصورت
همزمان ايجاد کند بدون آنکه نياز به اطالعات زياد از ژنوم
باشد ( .)51همچنين در مقايسه با روشهاي مولكولي بهبود
سويهها ،روش درهمآميزي ژنوم بسيار آسان و کمهزينه است و
به تجهيزات خاصي نياز ندارد .اين روش ،براي بهبود سويههاي
مورد استفاده در صنعت به لحاظ ايجاد برخي شاخصهاي
سلولي ،افزايش راندمان توليد محصول ،افزايش مقاومت سلول
و  ...کاربرد دارد .روش درهمآميزي ژنوم در کارهاي پژوهشي
جهت شناسايي چرخه سوختوساز و روشهاي تنظيم سلول
نيز به کار ميرود (.)51
بهتازگي در دو سويه سفارسومايسس استيپيتيس  GS301و
 GS302با روش درهمآميزي ژنوم ،هيبريدهايي تهيهشدهاند
که از قندهاي گلوکز و زايلوز تخمير شده از ليگنوسلولز چوب
استفاده کرده و آنها را به اتانول تبديل ميکنند درحاليکه
نوع وحشي توانايي مصرف مقادير بسيار کمي از زايلوز يا گلوکز
را دارد و الكل کمتري نيز توليد ميکند (.)1
مهندسی متابولیک

زيست فناوري سامانهاي مجموعه بزرگي از فنون جديد براي
دستيابي به اطالعات کاملي از فعاليت سلولي در سطح ژنومي

( ،)genomicsرونويسي ( ،)transcriptomicsسوختوساز
سلولي ( ،)metabolomicsترجمه و پروتئين ()proteomics

و  ...است که تحت عنوان کلي اُميكس ( )-omicsنيز شناخته
ميشوند (.)18،52
مهندسي متابوليک  ،در واقع توسعه هدفمند کارخانههاي
سلولي با استفاده از ابزار و فنون مهندسي ژنتيک است .بهطور
سنتي ،راهبردهاي مهندسي متابوليک 1اغلب محدود بوده است
به وارد نمودن مسيرهاي متابوليک جديد به يک ارگانيسم
ميزبان براي توليد يک محصول جديد ،حذف مسيرهاي
متابوليک براي کاهش و يا حذف محصوالت جانبي ناخواسته و
يا بيش بيان برخي از ژنهاي کنترلکننده سرعت در يک
مسير متابوليک بهمنظور افزايش شار به سمت محصول
موردنظر .اگرچه استفاده از اين راهبردها در موارد زيادي با
موفقيت همراه بوده است ،در مورد فنوتيپهاي پيچيدهتر،
مانند گسترش طيف سوبستراهاي قابلمصرف و يا افزايش

Genomics
Transcriptomics
6
Metabolomics
7
Proteomics
4

Scheffersomyces stipitis
Metabolic engineering
3
Metabolic engineering

5

1
2
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ميشود .درون سلولها تنظيم شار براي تمام مسيرهاي
متابوليكي براي تنظيم فعاليت مسير در شرايط مختلف حياتي
است .شارهاي متابوليكي عامل اصلي تعيين کننده فيزيولوژي
سلول هستند .چراکه آنها سطح تعامل مسيرهاي مختلف را در
عملكرد کلي سلولي و مسيرهاي متابوليكي اندازهگيري مي-
کنند).
 تعيين ساختارهاي کنترلي در يک شبكه متابوليک.
براي تعيين ساختار شبكه متابوليک ،ميتوان از اطالعات
موجود در منابع بيوشيمي بهره جست .گزارشهاي زيادي در
مورد فعاليتهاي ويژه آنزيمي در گونههاي مختلف وجود دارد
و براي ميكروارگانيسمهاي زنده مهم صنعتي ،شبكههاي
متابوليک اصلي مشخص شدهاند.
پس از شناسايي ساختار شبكه متابوليک ،بايد شارهاي هريک
از شاخههاي مختلف شبكه را کمّي نمود که اين کار بهاصطالح
فالکسوم ناميده ميشود .سادهترين روش براي تعيين فالکسوم،
استفاده از موازنه متابوليت است .بهاين ترتيب ،موازنه ماده
براي هريک از متابوليتهاي شبكه برقرار ميشود و با فرض
حالت پايا براي غلظت متابوليتها ،يکسري معادالت جبري
مرتبطکننده شارها به يكديگر ،بهدست ميآيد .اين معادالت
يکسري محدوديتهايي بر هريک از شارهاي موجود در شبكه
اعمال ميکنند .با اندازهگيري تعدادي از شارها و يا با استفاده
از برنامهريزي خطي ،امكان محاسبه شارها در هر يک از
شاخههاي شبكه وجود دارد .مفهوم موازنه متابوليت بهدليل
سادگي آن بسيار جذاب است ،اما محدوديتهايي نيز دارد.
تخمين شارها به موازنه کوفاکتور يعني موازنه  NADHو
 NADPHبستگي دارد ،بنابراين توجه به همه واکنشهاي
داخل سلول که بهنحوي شامل اين کوفاکتورها ميشوند،
اهميت دارد .ازآنجاکه شناسايي همه اينگونه واکنشها در
يک ميكروارگانيسم بعيد بهنظر ميرسد ،موازنه متابوليت
ممكن است به تخمين غيردقيقي از برخي از شارهاي متابوليت
منجر شود .با استفاده از گلوکز برچسب گذاري شده با  Cو
بررسي الگوي برچسبدار شدن متابوليتهاي داخل سلولي از
طريق  NMRو يا  ،GC-MSامكان اعمال موازنهها براي
هريک از اتمهاي کربن عالوهبر موازنه متابوليتها وجود دارد.
بهاينترتيب سري جديدي از محدوديتها ايجاد ميشود و
ديگر نيازي به توجه به موازنه کوفاکتورها نيست .بهعالوه،
ازآنجاکه ميتوان بسياري از موازنهها را براي اتمهاي کربن
منفرد اعمال نمود ،يكسري از معادلهها بيش تخمين بهدست
ميآيد که در آن تعداد معادلهها از تعداد شارهاي نامعلوم

بيشتر است .زياد بودن تعداد معادلهها در مقايسه با مجهولها،
تخمين مطمئنتري از شارهاي موجود ونيز شارهاي
برگشتپذير در شبكه را امكانپذير ميسازد.

نرمافزارهاي)(DFBA) ،Flux Balance Analysis (FBA
،OptKnock ،Dynamic Flux Balance Analysis

 OptStrain ،OptFluxو  EMIlioبراي بهبود و طراحي
سويه بهروش مهندسي متابوليک مورد استفاده قرار ميگيرند.
بهطور مثال از روش مهندسي متابوليک 1براي توليد انانتيوپور
 5و 9بوتانديال (بهعنوان يک سوخت زيستي) از منابع زيست
تخريبپذير استفاده شده است .هيچ سويه باکتريايي توانايي
توليد اين سوخت زيستي را از ترکيبهاي ليگنوسلولزي
هيدروليز شده ندارد .باکتري آنتروباکتر کلواکه بهنحوي
مهندسي متابوليک 1شده که بتواند بيوکاتاليست کارامد براي
توليد اين انانتيوپور را بسازد .ژنهاي مربوط به مسيرهاي
متابوليكي مانند ژن آنزيمهاي  5و  9بوتانديالدهيدروژناز و
مزو 5 -و  9بوتانديالدهيدروژناز و گاالکتوز پرمياز در يک
کالستر بهنحوي طراحي و ساختهشدهاند که اين سويه
مهندسيشده توانايي مصرف همزمان گلوکز و زايلوز را براي
توليد محصول دارد .حتي ژنهاي توليد محصولهاي جانبي نيز
حذفشدهاند تا محصول با راندمان باال توليد شود (.)13

نتیجهگیری و چشمانداز آینده

ساخت سويههاي توانمند و يا بهبود آنها بهعنوان ابزار اوليه
براي توليد گستره وسيعي از فرآوردههاي زيستي با کيفيت و
راندمان باال و قيمت تمامشده پايين از اهداف اصلي زيست
فناوري است .بدينمنظور روشهاي کالسيک و روشهاي نوين
مبتني بر فنون مهندسي ژنتيک و فناوري  DNAنوترکيب
ميتوانند در دستيابي به اين سويهها مفيد واقع شوند.
روش هاي گوناگوني که در اين مقاله به آن اشاره شد ،هر يک
مزايايي داشته و در مواردي استفاده از آنها مشكالتي را در بر
دارند .شناخت سويه موردنظر و اطالعات موجود براي آن اعم از
ساختار ژنتيكي ،متابوليكي و سلولي و نيز نوع فرآيند زيستي و
محصول اين امكان را براي محققين فراهم ميکند تا روش
مناسب را انتخاب نمايند .بديهي است روشهاي نوين با توجه
به اينکه امكان تغييرهاي هدفمند را در سويه موردنظر ايجاد
Metabolic engineering
Enantiopure
3
Enterobacter cloacae
4
galactose permease
1
2
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ميکنند ابزار منحصربهفردي را براي تهيه سويههاي بهبود
يافته کارآمد در اختيار ميگذارند.

سپاسگزاری

از حمايت مالي پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيک و زيست
فناوري که در قالب طرح  500و  953به انجام رسيده است،
قدرداني ميشود.
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