فناوری ساخت بیوراکتور ارزان برای کشت سلولها و اندام گیاهی
تعریف مساله
متابولیت های ثانویه گیاهی کاربرد روز افزونی بعنوان دارو ،کمک دارو ،رنگ دانههای طبیعی ،سموم بیولوژیک ،و موارد
مشااابه بتساات وردهانت .مقتار متابولیتها در گیاه متغیر اساات و موجب متغیر بودن اثر بخشاای گیاه میشااود .از طرفی
بردا شت از طبیعت موجب انقراض ب سیاری از منابع ژنتیکی گیاهی شته ا ست .کا شت ب سیاری از گیاهان دارویی نیز به
شااارایق امییمی وینه نیازمنت بوده و اغیب به دو یا چنت ساااام زمان نیاز دارد .در بسااایاری از ایی گیاهان چنت سااااله
متابولیتهای موثر در ریشااه معمع مییابنت و بنابرایی برداشاات مولااوم با گیا گیاه و لزوم کاشاات معتد ن همراه
است که بهرهوری ب و زمیی را کاهش داده و زمان بازده سرمایه را طوالنی میکنت.
در سامهای اخیر روش جایگزیی برای کشت مرسوم برخی از گیاهان دارویی موسعه یافته که شامل مکثیر سیومها و یا
انتام ممایز یافته گیاهان دارویی بوینه ریشااه در وروا اسااتریل و موت شاارایق کنترم شااته میباشاات .در ایی روش با
کنترم شرایق می موان به مو لولی با کیفیت یکنواخت و دارای مقتار ثابت متابولیتهای ثانویه مورد نظر در طی یک
دوره دو ماهه دست یافت .بنابرایی بوینه در مورد گیاهان چنت ساله سرمایهگیاری در ایی روش بر خالا کشت مرسوم،
زود بازده خواهت بود .مولیت در بیوراکتور با موجه به اینکه در مویقهای سربسته انعام می شود ،مستقل از فلوم مختیف
و شرایق امییمی بوده و در ممام متت سام مولوم مازه مابل مولیت و عرضه میباشت.
بهرگام ر شت سیومها و انتام گیاهی در مقای سه با میکروارگانیزمها کنت ا ست و ا ستفاده از فرمانتورهای ا ستیل مر سوم
برای مولیت نها مقرون بلاارفه نیساات .در کشاات ریشااه موییی مشااکل دیگر ،مورفولوژی ریشااه اساات که کشاات در
فرمانتورهای بزرگ را با مشکل مواجه میسازد.
راه حل پیشنهادی
راه گل پیشنهادی استفاده از بیوراکتورهای یکبار ملرا ارزان میمت است که از جنس فییم پالستک پییامییی ساخته
میشود و در گعمهای چنت ده لیتر مابل مولیت است .میمت ممام شته ایی بیوراکتورها بسیار کم است و بنابرایی میموانت
معتاد زیادی از نها را همزمان ساااخت و برای مولیت ساایومها و انتام گیاهی مورد اسااتفاده مرار داد .اسااتفاده از چنتیی
بیوراکتور کوچک خطر لودگی و از دسااات رفتی گعم زیاد مویق کشااات را کاهش داده و بوینه برای انتام گیاهی که
کشت نها در بیوراکتورهای بزرگ مشکل است ،مطیوب میباشت.
بیوراکتورهای سااخته شااته از جنس فییم پییامییی بوده و مابییت اسااتریل کردن در اموکالو ،هوادهی اسااتریل ،میقی با
سیومها و انتام گیاهی و نیز در صورت نیاز ن لب گ سگرهای مختیف و مزریق ا سیت و باز برای کنترم ا سیتیته را دارا
هستنت .همچنیی اسبابهای الزم برای گرفتی ذرات مایع از جریان هوای خروجی و نیز نمونهبرداری موتویات بیوراکتور
بلورت استریل در نها معبیه شته است.

مراحل دستیابی به فناوری
مهیه مایه میقی بیور کتور

القای ریشه مویی

رشت ریشه مویی در بیور کتور

میقی ریشه مویی به بیور کتور

مرگیه برداشت ریشه مویی از بیور کتور یکبار ملرا

کاربردها
 -1کشت ریشه موییی
 -2کشت سیومهای گیاهی
 -3کشت برخی مارچها و میکروارگانیزمها که نیاز به همزدن مکانیکی نتارنت
مزایای فناوری
مزایای فناوری

 .1هزینه ساخت انتک

 .2مابییت ساخت سان و بتون نیاز به
معهیزات پیشرفته
 .3در دسترس بودن مواد اولیه

 .4مابییت مولیت در شکلهای مختیف
 .5مابییت مولیت در انتازههای دلخواه
 .6مابییت استریل کردن در اموکالو

توضیحات

مسمتهای یکبار ملرا بیوراکتور از فییم پیی پروپییی ساخته شته
که میمت ناچیزی دارد .سایر مسمتها نیز میمت زیادی نتارنت و
چنتیی بار مابل استفاده میباشنت.
ساخت بیوراکتور نیاز به معهیزات پیچیته و گرانمیمت نتارد.
بعز فییترهای هوا سایر اجزای سازنته شامل فییم پییامییی،
فالکونهای مختیف و مطعات سیییکونی هستنت که براگتی مالب-
ریزی میشونت و کامال در دسترس میباشنت
بتنه بیوراکتور از فییم پالستیک ساخته شته و میموان نرا در شکل
دلخواه مولیت نمود.
از چنت لیتر ما چنت صت لیتر
بتنه بیوراکتور انعطاا پییر بوده و براگتی میموان نرا در اموکالو
مرار داد و استریل نمود و بتییمرمیب نیاز به استفاده از دیگ بخار
و یا اشعه گاما گیا میشود.

