
 

 !درقفسه ها خاک می خورد که حیوانات مزرعه ای برای ای تکنولوژی پیشرفته مهندسی ژنتیک،

 

با یک نبرد دشوار در حرکت از اثبات مفهوم تا مصرف بر روی میزهاای شاام  ،گیاهانی که اصالح ژنتیکی یا ویرایش ژنتیکی شده اند

 از مشکالت قرار دارند!بزرگی کوه در برابر حیوانات اصالح یا ویرایش ژنتیکی شده حتما بنابراین  ˓مواجه هستند

 وانات اصالح یا ویرایش ژنتیکی شده ای که تا کنون توانسته اند بازاری برای عرضه خود بسازند شامل موارد زیر می شوند:حی

یی که ویرایش ژنتیکی شده اند و پشه های اصاالح داروهای ساخته شده از شیر بزها و خرگوشها ˓ماهی های درخشان فلوئوروسنت

حامل ویروس زیکا و همچنین تا   (Aedes) جاهای دیگر برای از بین بردن تجمع پشه های آئدس که در برزیل وژنتیک شده ای 

ذخیاره باه عناوان اصالح ژنتیکی شاده اما استفاده از حیوانات  و ت  زرد می باشند. chikungunyaت   ˓یا استخوان شکن دنگ

 غذایی موضوع دیگری است.

ماهی سااممون اصاالح ژنتیاک شاده  ،در پایان مسیر انتقال به بازار قرار داردگونه ی جانوری که مصرف غذایی دارد و کنون تنها  تا

در که همراه  تلفندیگری مانند  کنون تکنوموژی های تاورود غذاهایی با این فناوری در سفره ی مردم با مشکالتی روبروست.  .است

 .گرفت عموم مورد پذیرش ،هنگام ورود به بازار ،به دمیل تبلیغات مناس  و پذیرش عمومی، 

 موانعی وجود دارد.بر سر راه فروش و عرضه ماهی های اصالح ژنتیک شده  تا کنون ومی 
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ان داده اند که همراه با مزایاای خوبی را از خود در پژوهش ها نش اصالح ژنتیک شده نویدهای در همین حال دیگر حیوانات مختلف

بهباود رفااه و آساایش  ˓کااهش اثارات زیسات میی ای ˓بامقوه ای مانند تومید غذای کارآمد و موثر)همچون ساممون اصالح شده(

اما این تکنوموژی در نوعی از عدم ق عیت بابات  بوده است.˓حیوانات و منافع بهداشتی برای انسان هایی که گوشت مصرف می کنند

 .منتظر مانده استبرای ورود به بازار طول می کشد یا نه فعال که آیا همیشه ساختن هر چیزی به اندازه ماهی های ساممون  آن

 رفع موانع ورود حیوانات اصالح ژنتیک شده به بازار

اینکاه باه دلیال  یاا ،دنمی تواند در مراحل تیقیق و پژوهش از حرکت بازداشته شو زیست فناوریحیوانات تومید شده توسط علم 

تنها توسط دانشامندان  ،صالح شدهحیوانات ا در ارتباط با چشم انداز های بسیاری از ایی منع شوند.مختلف از ورود به بازار مواد غذ

عملی کردن تیقیقات در مقیااس هاای بازر  و ورود میصاولت باه بنابراین کمبود سرمایه برای  ˓عمومی توسعه داده شده است

در اینجا پرونده ی ماهی های ساممون یکای از ماواردی  م رح هستند. موانع سیاسی مراحل بعدیدر  و وجود دارد بازارهای مصرف

رای ورود باه ب که مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا 2015این ماهی ها رسما از اواخر سال  است که به بررسی آن می پردازیم.

سازمان غاذا و دارو بایاد وارد میست مواد غذایی شده اند اما تا زمانی که براساس دستورامعمل هایی که  قرار گرفته اند ذخیره غذایی

ایان  ، در تمامی حاالت ممکان .نمی توانند وارد بازارهای مصرف آمریکا شوند ˓عالمتگذاری و برچس  گذاری نشده اند ˓ایجاد کند

علات ومی موضوع این است که پس ازسال ها تاخیر پیش آمده باه  ، ی شوندوانع آزاد مماهی ها پس از پشت سر گذاشتن آخرین م

 چنین نتیجه ای رسیدیم.بیث های عمومی ای که فاقد هر گونه مبنای من قی بوده اند به 

 AquaBountyایان مااهی هاای اصاالح ژنتیاک شده)توساط شارکت  در راب ه باا نگرانی های اصلی بیان شده توسط منتقدان

Technologies) چشام ی دربااره ی ینگرانای هاا ˓چه گیاهی و چه حیوانی ˓همراه تمام میصولت اصالح ژنتیکی شده چیست؟

 )برای غذا و فضاا و ...(ار گرفته اند که باتوجه به رقابتیاندازها و پیش بینی هایی راجع به اثرات زیست میی ی در مرکز توجهات قر

برخای  به وجود آمده اند.˓به طور طبیعی اتفاق می افتد ˓که بین موجودات جدید و موجودات طبیعی که اصالح و ویرایش نشده اند

که موانع سیاسی ناشی از  با آگاهی از این نیز این نگرانی را دارند که خوردن این میصولت می تواند برای سالمت انسان مضر باشد.

 ( برای رشد و تکثیر درون قفاس هاایAquaAdvantageشروع کار ماهی های اصالح شده ) ˓جود آمدهنگرانی های عمومی به و

انجام شد که درون آنها فرار ماهی هاا از میاا  بسته همچون سیستم های جداگانه در پاناما )که بعد هم سایتی در کانادا ایجاد شد(

که یک گونه از مااهی هاای آزاد اقیاانوس اطلاس  ˓نتیکی شدهصفت مهندسی شده ی ساممون های اصالح ژ فزیکی غیرممکن بود.

ی هاای هبنابراین آن ها می توانند دو تاا چهاار برابار سارعتی کاه ماا سریع حتی در آب های سرد است. توانایی رشد بسیار ˓است

فاوق  هاا که در آن مواد غذایی برای ماهی است تنها در تنظیمات قفس هایی ˓این یک مزیت  رشد کنند. ˓وحشی برای رشد دارند

 مخصوص فرار کنند این مزیت  تبدیل به یک نق ه ضعف بارای آن هاا مای شاود. اما اگر ماهی ها از قفس های امعاده فراوان است،

آن هاا  ایجاد می شاوند. تریپلوئیدهمگی از جنس مونث هستند و با استفاده از ژنوم  AquAdvantageعالوه بر این ساممون های 

جاد شده آن ها را نابارور کارده اسات کاه هماین یساممون ها ا ه دراین تیول صفت ک یک مجموعه اضافی از کروموزوم ها را دارند.

بنابراین در ارتباط با پیوناد برقارار کاردن باین  ویژگی باعث می شود که پیوند آن ها با ماهی های وحشی اقیانوس غیرممکن باشد.

سیاستمداران آلسکایی در اتخاذ سند های چشم انداز خاویش باه حمایات از صانعت  –ممون های وحشی گونه های مختلف با سا

حتی اگر این  ˓ساممون های اصالح نژاد شده به هیچ عنوان نمی توانند با آن ها تومید مثل انجام دهند –ساممون)ماهی( تعهد دارند 

  باز هم این امر ناممکن است. ˓های وحشی از ژن کامال متفاوتی هستندبا توجه به اینکه ساممون  ˓گونه ماهی ها نازا نباشند

 به طور خالصه لیه های امنیتی زیادی برای ساخت این ساممون های اصالح شده در نظر گرفته شده است.
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چیزی را اعالم کرد و سازمان غذا و دار ˓به این ترتی  پس از انجام م امعات ایمنی که به دمیل عوامل سیاسی سال ها به تاخیر افتاد

چاون کاه ایان مااهی هاا از  ˓:هیچ خ ری برای انسان هایی که گوشت ساممون را مصرف می کنند وجود ناداردکه انتظار می رفت

هنگاامی کاه  ˓علیرغم همه ی این ها همتایان وحشی خود فقط در یک موضوع متفاوتند که آن هم رشد سریعتر در آب سرد است.

باه جاای تجزیاه و  ˓بیث های عمومی مورد اعتصاب قارار گرفات در 2000ح ژنتیکی شده در اوایل سال مسامه ساممون های اصال

ایان  ˓که همگی تاثیرات بامقوه مثبت این ماهی های جدیاد را نشاان مای دهاد تیلیل های سازمان غذا و دارو و بیانات دانشمندان

 بود. تبدیل به یک نکته برجسته شدهاعتراضات گروه های فعال بود که 

 :شده که در راه هستند دیگر حیوانات اصالح و ویرایش ژنتیکی

دیگر حیوانات اصالح و ویرایش ژنتیکی شده که باه عناوان  ˓یک مدل در ایالت متیده است AquAdvantageاگر ساممون های 

قبل از  ˓روبه رو شوندمی توانستند با راهی طولنی متشکل از موانع و پیچیدگی های فراوان  ˓ذخایرغذایی در نظر گرفته شده بودند

همچنین ممکن بود برخی از آن ها هرگز به بازار نرسند و به طور نامعینی در آزمایشگاه های افراد  آن که به بازارهای فروش برسند.

مای  ˓از میاا  مزایاایی کاه دارنادکه م کرد که همه ی آنها نشان داده اند در اینجا به چند نمونه اشاره خواهی مختلف باقی بمانند.

 اگر که راهی برای رسیدن به مصرف کننده بیابند: ˓توانند وعده هایی بسیار عامی باشند

)فوتوشااپی(خ اب  “Frankencows“حتی اگر فعالن ضد بیوتکنوموژی آن هاا را ˓گاو بدون شاخ : این یک ایده نسبتا ساده است

ومی می توان آن ها را طوری طراحی کرد که در هماان  ˓به طور معمول گاوها باید فرآیند دردناک کندن شاخ را تیمل کنند کنند.

بنابراین می توان آن ها را به هماان روش هاای  ˓گاوهای آنگوس به طور طبیعی فاقد شاخ هستند مراحل ابتدایی بدون شاخ باشند.

گذشت بیش از نیم قرن پرورش داد یا اینکه می توانید از آن ها برای تومید گااو هاایی بای شااخ از هار ناوع مختلاف سنتی بعد از 

این کاار در تیقیقاات باه  ژنتیک ایجاد کرد. های بدون شاخ را می توان خیلی سریعتر از طریق فناوری اصالحاما گاو استفاده کنید.

وانید این دسته از گوشت ها را خریداری کنید و با توجه به سابقه مااهی هاای سااممون اما شما هنوز نمی ت ˓خوبی انجام شده است

 نمی توان مدت زمان مشخصی برای صبر کردن تا خرید این گوشت ها تعیین کرد.

و ایان کاار مقادار زیاادی فسافر  کشته می شوند هرسامه پرورش می یابند و ˓: بیش از یک میلیارد خوک در جهانزیست خوک ها

اماا خاوک هاای  نیساتند. ˓چون خوک ها قادر به انجام هیچ کاری بر روی فسفرهای معدنی که بلعیده اناد ˓معدنی تومید می کند

 آنبخشای از ژنای مصانوعی کاه توساط ژنوم آن اصالح ژنتیکی شده از جنس خوک های یورک شر انگلستان ساخته شده اند که 

 ˓ساخته شاده اسات کننده پروتئین های غده های بزاقی بناگوشی موش دیگر توسط ژن های کد و بخشی E. coliتوسط ژن های 

بنابراین کود هایی با فسفر کم تومید می کنند کاه  ˓این عمل خوک ها را قادر به هضم فسفرهای غیرآمی می کند است.تکمیل شده 

 کمتر است. 75ح نشده %مقدار آن در مقایسه با مقدار تومیدی از خوک های اصال

گاوهای مقاوم در برابر امتهاب غدد پستان : ممکن است تصور کنید این بیماری فقط در انسان ها رواج دارد ومی در مورد گاو ها نیاز 

این امتهااب را احسااس  ˓که باید آن را تیمل کنند هنگام دوشیدن مقادیر زیاد شیر گاوها -به یک مشکل بزر  تبدیل شده است 

کاه ماانع امتهااب  پروتئینی را بیان می کنند انواع مختلف گاوهای مهندسی شده ˓اماهنگام خروج مقادیر بسیار زیاد شیر کنند.می 

 کنار گذاشته شده و در انتظار است. ˓این تکنوموژی نیز با آنکه نشان داده یک موفقیت م لق است می شود.
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مت های مختلف خوک غذاهای راحت و میبوبی هستند که عاده ای از : بیکن و همچنین گوشت های دیگر قس 3-خوک های امگا

با این حال دانستن این نکته برای مردم مهم است که یاا بایاد مصارف خاود را کااهش دهناد یاا  ˓مردم جهان از آن مذت می برند

تری و چربای اشاباع)کال این به خاطر س ح باالی هار دو چربای  و مغزی را بپذیرند. عروقی خ رات و افزایش بیماری های قلبی

ماا اصاالح ژناوم . ادر گوشت اسات (گلیسیرید حاوی اسیدهای چرب فاقد پیوند دوگانه بین اتمهای کربن زنجیره هیدروکربنی خود

گونه ای از خوک ها را تومید کرده است که بافت های آن وجود آنزیم هایی را نشان می دهد که یک ناوع اساید چارب غیار خوک 

که به طور  اشباع می شوندجایگزین بسیاری از زنجیره های اسید چرب  3-امگااسیدهای چرب  تومید می کنند. 3-امگااشباع به نام 

برمای  2006سال  بهدر دانشگاه میسوری  این مورد طراحی و توسعه .وجود دارندمعمول در چربی اطراف بافت های عضالنی خوک 

های چرب که بیشتر شبیه به ترکیباات مااهی تلف اسیدا ترکیبی از انواع مخگردد و موضوع گوشت های خوک اصالح شده همراه ب

اگار گوشات ایان خاوک هاا وارد باازار  پایان می یابد.در همین س ح  ˓ومی طعم گوشت خوک را دارد های ساممون است تا خوک

بیماری های قلبای جوامع کنونی،  ر د که یدرحام نه تنها بیماری ایجاد نمی کنند بلکه از عوامل آن هم جلوگیری می کنند. ˓شوند

تعاداد مار  و میرهاای مرباوط باه اساتفاده از  ˓می باشدعلت اول مر  و میر بوده و بیماری های عروق مغزی رتبه پنجم را دارا 

که کناری در درون قفسه ها گذاشته شده اند مرباوط باه دهاه پایش  3-اما این فناوری امگا میصولت غذایی تراریخته صفر است.

 بوده است.

توساعه یافتاه اسات کاه  و طراحای اسکاتلندور  در دانشگاه ادینب ˓در اوایل این دههمرغ های مقاوم در برابر آنفلوآنزای پرندگان : 

در واقع آنها نه آموده خواهند شاد و ناه ایان ویاروس را کاه  مصون هستند. H5N1جوجه های حاصل این فناوری در برابر ویروس 

مرغ های ویرایش ژنتیکی شده از مزیت خاصای در جهاان درحاال توساعه بهاره  گسترش خواهند داد.˓ن استعامل نابودی پرندگا

 این تکنوموژی بیش ازحد دارد درون قفسه ها خاک می خورد. ˓گرانی و قیمت بالدمیل مندند اما به 

 

 ترجمه: علیرضا هاشمی
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