مهندیس ر
باکتی  E.Coliبرای مرصف
کربندیاکسید
نویسنده :مریم صفدری
https://www.zoomit.ir/2019/12/1/342857/ecoli -engineered-toeat-carbon-dioxide/

تبدیل آنها به کارخانههای
ی
زیست شده است .درمقابل،
مهندیس ی
باکتی  E.Coliنسبتا
ساده است و رشد شییع دارد؛
تغیتات ایجادشده
بنابراین،
ر
در آن را یمتوان بهشعت
آزمود و در جهت بهینهکردن
تغیتات ژنتییک حرکت کرد.
ر
ی
ی
البته این باکتی بیشت تمایل
نظت گلوکز
دارد روی
قندهات ر
ی
رشد کند و بهجای مرصف
کربندیاکسید ،آن را بهعنوان
مادهای زائد خارج کند.

فت جدیدی درزمینهی مهندیس و تکامل ی
پیش ی
ر
باکتیها حاصل شده
ی
زیست تولید انرژی و غذا
است که یمتواند آنها را به کارخانههای
ی
تبدیل کند .پژوهشگران سویهای از باکتی « راشیشیاکیل» یا
بهاختصار « »E.Coliایجاد کردهاند که بهجای مرصف قند یا دیگر
مولکولهای ارگانیک ،با مرصف کربندیاکسید رشد یمکند.
ی
عطف درزمینهی مهندیس
دانشمندان یمگویند این دستاورد نقطهی
ی
باکتیها است؛ زیرا عملکرد داخیل ییک از رایجترین ارگانیسمهای مدل
تغیت یمدهد.
زیستشنایس را ر
 E.Coliمرصفکنندهی کربندیاکسید یمتواند در آینده برای ایجاد
مولکولهای کربن ارگانییک بهکار برده شود که بتوانند بهمنظور
ی
ی
زیست یا تولید غذا استفاده شوند.
محصوالت که به این
سوخت
ی
شیوه ساخته شوند ،درمقایسهبا روشهای تولید معمول ،گاز کمتی
ر
منتش خواهند کرد و بهطور بالقوه قابلیت حذف گاز از هوا دارند.
نتایج این پژوهش در مجلهی  Cellر
منتش شده است .توبیاس ارب،
متخصص بیوشییم مؤسسهی ماکس پالنک ،دراینباره یمگوید:
"این کار مانند پیوند قلب متابولیک است”
ر
رز
فتوسنتکننده (میکروبهای آبزی
سیانوباکتهای
گیاهان و
رر
اکستن) ،از انرژی حاصل از نور برای تبدیل یا تثبیت
تولیدکنندهی
کربندیاکسید به واحدهای ساختاری حاوی کربن
ری
پروتئیها و چرتها استفاده یمکنند؛ اما اصالح ژنتییک
نظت DNAو
ر
این ارگانیسمها دشوار است .این امر موجب کندشدن تالش برای

ران میلو و همکارانش در
مؤسسه ی علوم ویزمن،
چندین سال است که به
غذات E.Coli
دستکاری رژیم ی
مشغولاند .آنها در سال
ی
باکتی
 ۶۱۰۲سویهای از
که
کردند
ایجاد
کربندیاکسید را مرصف
یمکرد .البته این ماده فقط
بخش کوچیک از مرصف کربن
ارگانیسم را تشکیل یمداد و
سایر کربن حاصل ترکیب
ارگانییک بهنام « رپتوات» بود.

میلو و گروهش در آخرین پژوهششان ،برای ایجاد سویهای از E.Coli
ی
بگتد ،از ترکیت
که بتواند تمام کربن مرصف خود را از کربندیاکسید ر
از مهندیس ژنتیک و تکامل آزمایشگایه استفاده کردند .آنها ابتدا
ی
ژت را به ی
باکتی وارد کردند که کدکنندهی آنزییم است که موجودات
یی
فتوسنتکننده را قادر یمسازد کربندیاکسید را به کربن ارگانیک تبدیل
کنند.
ی
گتند؛ اما
گیاهان و سیانوباکتیها انرژی الزم برای این کار را از نور یم ر
این کار برای  E.Coliامکانپذیر نبود .پژوهشگران برای حل این
مشکل ،ی
باکتی کردند که به ی
ژت را وارد ژنوم ی
باکتی اجازه یمداد انرژی
بگتد.
الزم خود را از مولکویل ارگانیک بهنام «فرمات ) » (Formateر
نت ی
تغیتات ر ی
البته ی
غذات
باکتی از تعویض وعدهی
حت با ایجاد این ر
ی
قندی خود با مولکول کربندیاکسید امتناع کرد .پژوهشگران برای
هدایت ی
مست ،نسلهای متمادی  E.Coliرا بهطور
باکتی در این
ر
پیوسته کشت کردند و به آنها تنها مقادیر کیم از قند و
کربندیاکسیدی در غلظت حدود  ۶۵۱برابر غلظت کربندیاکسید
ی
موجود در اتمسفر ر ی
هات
زمی دادند .آنها امیدوار بودند باکتی جهش ی
غذات جدید سازگار کند .پس از حدود ۶۱۱
پیدا کند که آن را با رژیم ی
ری
هات پدیدار شدند که یمتوانستند از
روز،
نخستی سلول ی
کربندیاکسید بهعنوان تنها منبع کربن خود استفاده کنند .پس از
نت ،رشد این ی
 ۰۱۱روز ر ی
باکتی در محیط آزمایشگاه درمقایسهبا رشد
ی
ی
بیشت شد که نیمتوانستند کربندیاکسید را مرصف
هات
باکتی ی
کنند.
بهگفتهی پژوهشگران ،سویههای  E.Coliمرصفکنندهی
کربندیاکسید یا اتوتروف روی قند ر ی
نت رشد یمکنند .درمقایسهبا
 E.Coliمعمویل که هر  ۶۱دقیقه یکبار دوبرابر یمشودE.Coli ،
ی
وقت در اتمسفر حاوی  ۰۱درصد
تأخت دارد و
اتوتروف
ر
کربندیاکسید پرورش داده یمشود ،هر  ۰۱ساعت یکبار تقسیم
یمشود .این ی
باکتیها نیمتوانند بدون قند در سطوح اتمسفری
ی
زندگ کنند؛ سطویح که درحال ی
حاض حدود
کربندیاکسید
 %۱/۱4۰درصد است.
باکتیهای آنها ب ی
میلو و گروهش امیدوار هستند کاری کنند ی
یشت
ی
رشد یابند و در سطوح ر ی
پاییتر کربندیاکسید بتوانند زندگ کنند.
ری
همچنی یمکوشند درک کنند چگونه  E.Coliدر جهت مرصف
آنها
تغیت در  ۰۰ژن
کربندیاکسید تکامل پیدا کرده است .بهنظر یمرسد ر
توانات شده است و پژوهشگران مشغول برریس
موجب کسب این
ی

ی
موضوع
این
چگونیک
هستند .چریل کرفلد ،مهندس
ی
ی
ایالت
زیست از دانشگاه
میشیگان یمگوید:

"این کار نقطهی ی
عطف است
و نشاندهندهی قدرت تلفیق
مهندیس و تکامل در بهبود
فرایندهای طبییع است"
پیشازاین ،از  E.Coliبرای
ساخت نسخههای مصنویع
شیمیات مفیدی مانند
از مواد
ی
ری
انسولی و هورمون رشد
ی
انسات استفاده شده است.
میلو یمگوید کار گروهش
ی
گستش
یمتواند باعث
تولیدات ی
ی
باکتی شود و حت
سوختهای تجدیدپذیر و غذا
و دیگر مواد از این راه تولید
شود؛ اما ر ی ر
هات
چنی پیشفت ی
به این زودی حاصل نیمشود.
ارب ر ی
نت با این موضوع موافق
است:
"این مقالهای برای اثبات
مفهوم است و چندین سال
طول یمکشد تا بتوانیم
کاربردی از این ارگانیسم
ببینیم".

