
ی  برای مرصف   E.Coliمهندیس باکتر

 اکسیددیکربن

 مریم صفدری :نویسنده

-to-engineered-https://www.zoomit.ir/2019/12/1/342857/ecoli

dioxide/-carbon-eat 

 

فتی جدیدی درزمینه یپیشر اصل شده ها حی مهندیس و تکامل باکتی

های زیستی تولید انرژی و غذا به کارخانه ها را تواند آناست که یم

ی ای ازپژوهشگران سویه .تبدیل کند یشیاکیل» باکتی یا « اشر

جای مرصف قند یا دیگر اند که بهایجاد کرده« E.Coli»اختصار به

کند. اکسید رشد یمدی، با مرصف کربنارگانیک هایمولکول

ندیس ی مهی عطفی درزمینهگویند این دستاورد نقطهدانشمندان یم

ی های مدل مترین ارگانیسها است؛ زیرا عملکرد داخیل ییک از رایجباکتی

 .دهدشنایس را تغیتر یمزیست

E.Coli جاد در آینده برای ایتواند اکسید یمدیی کربنکنندهمرصف

منظور کار برده شود که بتوانند بهارگانییک به کربن هایمولکول

سوخت زیستی یا تولید غذا استفاده شوند. محصوالتی که به این 

ی های تولید معمول، گاز کمتی با روششیوه ساخته شوند، درمقایسه

طور بالقوه قابلیت حذف گاز از هوا دارند. اهند کرد و بهمنتشر خو 

، توبیاس ارب .منتشر شده است Cell ینتایج این پژوهش در مجله

 :ویدگباره یمی ماکس پالنک، دراینمتخصص بیوشییم مؤسسه

 ”این کار مانند پیوند قلب متابولیک است"

زکنندهسیانوباکتر و  گیاهان بزی های آ)میکروب های فتوسنتر

ن(، از انرژی حاصل از نور برای تبدیل یا تثبیت  تولیدکننده ر ی اکستر

اکسید به واحدهای ساختاری حاوی کربن دیکربن

ی  و DNA نظتر  تییک کنند؛ اما اصالح ژنها استفاده یمها و چرت  پروتئیر

ار است. این امر موجب کندشدن تالش برای ها دشو این ارگانیسم

ی هاها به کارخانهتبدیل آن

زیستی شده است. درمقابل، 

ی  نسبتا  E.Coliمهندیس باکتی

ساده است و رشد شییع دارد؛ 

ات ایجادشده  بنابراین، تغیتر

شعت توان بهدر آن را یم

 کردنآزمود و در جهت بهینه

ات ژنتییک حرکت کرد.  تغیتر

ی بیشتی تالبته این  مایل باکتی

دارد روی قندهاتی نظتر گلوکز 

جای مرصف  رشد کند و به

نوان عاکسید، آن را بهدیکربن

 .ای زائد خارج کندماده

 

و همکارانش در  ران میلو

ی علوم ویزمن، مؤسسه

چندین سال است که به 

 E.Coliکاری رژیم غذاتی دست

ها در سال اند. آنمشغول

ی سویه ۶۱۰۲ ای از باکتی

ایجاد کردند که  

اکسید را مرصف دیکربن

کرد. البته این ماده فقط یم

بخش کوچیک از مرصف کربن 

و  داد ارگانیسم را تشکیل یم

سایر کربن حاصل ترکیب 

وات»نام ارگانییک به  .بود «پتر
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  E.Coliای از میلو و گروهش در آخرین پژوهششان، برای ایجاد سویه

 خود را از کربنکه بتواند ت
ی
د، از ترکیت  اکسید بگتر دیمام کربن مرصف

ها ابتدا و تکامل آزمایشگایه استفاده کردند. آن ژنتیک از مهندیس

ی وارد کردند که کدکننده وجودات ی آنزییم است که مژتی را به باکتی

یکننده را قادر یم انیک تبدیل  اکسید را به کربن ارگدیسازد کربنفتوسنتی

 .کنند

ی ند؛ اما ها انرژی الزم برای این کار را از نور یمگیاهان و سیانوباکتی گتر

پذیر نبود. پژوهشگران برای حل این امکان E.Coliاین کار برای 

ی اجازه یم ی کردند که به باکتی داد انرژی مشکل، ژتی را وارد ژنوم باکتی

د.  (Formate) «فرمات»نام د را از مولکویل ارگانیک بهالزم خو  بگتر

ی از تعویض وعده ی باکتی ات نتر ی غذاتی البته حتی با ایجاد این تغیتر

اکسید امتناع کرد. پژوهشگران برای دیقندی خود با مولکول کربن

، نسل ی در این مستر
طور را به E.Coliهای متمادی هدایت باکتی

ها تنها مقادیر کیم از قند و  به آن پیوسته کشت کردند و 

 اکسید دیبرابر غلظت کربن ۶۵۱اکسیدی در غلظت حدود دیکربن

ی دادند. آن ی جهشموجود در اتمسفر زمیر هاتی ها امیدوار بودند باکتی

 ۶۱۱پیدا کند که آن را با رژیم غذاتی جدید سازگار کند. پس از حدود 

ی سلول توانستند از  یم هاتی پدیدار شدند کهروز، نخستیر

عنوان تنها منبع کربن خود استفاده کنند. پس از اکسید بهدیکربن

ی در محیط آزمایشگاه درمقایسه ۰۱۱ ، رشد این باکتی ی با رشد روز نتر

ی د را مرصف  اکسیدیتوانستند کربنهاتی بیشتی شد که نیمباکتی

 .کنند

ی  کنندهمرصف E.Coliهای ی پژوهشگران، سویهگفتهبه

ی رشد یمدیربنک با یسهمقاکنند. در اکسید یا اتوتروف روی قند نتر

E.Coli  شود، بار دوبرابر یمدقیقه یک ۶۱معمویل که هرE.Coli 

درصد   ۰۱اتوتروف تأختر دارد و وقتی در اتمسفر حاوی 

بار تقسیم ساعت یک ۰۱شود، هر اکسید پرورش داده یمدیکربن

ییم نند بدون قند در سطوح اتمسفری  تواها نیمشود. این باکتی

 کنند؛ سطویح که در دیکربن
ی

حاضی حدود حالاکسید زندگ

 .درصد است ۱4۰/۱%

ی یشتی ها بهای آنمیلو و گروهش امیدوار هستند کاری کنند باکتی

ی   کدیتر کربنرشد یابند و در سطوح پاییر
ی

نند. اکسید بتوانند زندگ

ی یمآن در جهت مرصف   E.Coliکوشند درک کنند چگونه ها همچنیر

ژن  ۰۰ در رسد تغیتر نظر یماکسید تکامل پیدا کرده است. بهدیکربن

تواناتی شده است و پژوهشگران مشغول برریس موجب کسب این 

 این موضوع 
ی

چگونیک

، مهندس چریل کرفلد .هستند

زیستی از دانشگاه ایالتی 

 :گویدمیشیگان یم

ی عطفی است این کار نقطه"

ی قدرت تلفیق دهندهو نشان
مهندیس و تکامل در بهبود 

 "فرایندهای طبییع است

برای  E.Coliاین، از از پیش

های مصنویع ساخت نسخه

از مواد شیمیاتی مفیدی مانند 

ی و هورمون رشد  انسولیر

انساتی استفاده شده است. 

گوید کار گروهش میلو یم

ش یم تواند باعث گستی

ی شود و حتی  تولیدات باکتی

های تجدیدپذیر و غذا سوخت

و دیگر مواد از این راه تولید 

فت ی پیشر  هاتی شود؛ اما چنیر

. د شو به این زودی حاصل نیم

ی با این موضوع موافق  ارب نتر

 :است

ای برای اثبات این مقاله"

مفهوم است و چندین سال 

کشد تا بتوانیم  طول یم

کاربردی از این ارگانیسم 

 ."ببینیم

 

https://www.zoomit.ir/tag/genetic/

