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 چکیده: 

جدید دردرمان بیماری های ژنتیکی است.که بطور عمده، انتقال موواد ژنتیکوی ژن درمانی یا درمان ژنتیکی با اصالح ژن، روش 

به درون سلول های یک موجود زنده برا مقاصد درمانی است. ژن درمان گر بطور مستقیم یا غیر مستقیم به درون سولول هوای 

سوت.یکی از موانوع ژن درموانی،ژن مناسب انتقال می یابد. ژن رسانی شکل هدفمند انتقال ژن به بافت ها وسلول های هدفنود ا

رسانی ناکارآمد به بافت های هدف و ناتوانی در آشکار نمودن پاسخ به درمان در جایگاه هدف است.در طی ایو  فرآینود نوانلی  

ژن نقش بسیار مهمی در موفقیت ژن رسانی دارند.ژن درمانی دارای پتانسیل باالیی جهت درمان بیماری های انسانی حاصول از 

ژنتیکی، از جمله فیبروسیستیک تحلیل عضالنی، بیماری پارکینسون و انواع مختلف سرطان هاست. ژن درمانی موثررف  نقایص

وابسته به انتقال مثرر زن های درمان گر به درون سلول جهت جایگزینی و یا خاموش کردن ژن نانص استکه با بیماری انسوانی 

مروری و بررسی عملکرد نانلی  ویروسی و نانلی  غیر ویروسی ژن پرداخته و بطوور در ارتباط است. لذا در ای  مقاله، به مطالعه 

   خالصه به موارد کاربرد ای  نانلی  در درمان بیماری های ژنتیکی اشاره میگردد.

 

 کلمات کلیدی: ژن درمانی، ناقلین ویروسی، ناقلین غیرویروسی
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 مقدمه:

روش جدید در بیماریهای ژنتیکی است، اولی  بار روی دختر بچوه ههوار سواله کوه  ژن درمانی یا  درمان ژنتیکی با اصالح ژن 

با موفقیت انجام شد، کودک مبتال دهار کمبود آنزیم آدنوزی  دآمینواز بوود کوه  1991مبتال به نقص آنزیمی ارری بود در سال 

هورا کوه لنفوسویتها  های او انتقال یافوت،برای عملکرد صحیح سیستم ایمنی الزم است. ژن سالم مربوط به آنزیم به لنفوسیت 

پژوهشگران به کودک حدود یک میلیارد گویچه سفید خون  خوودش کوه .بیشتر از دیگر سلولها مورد هدف ای  بیماری هستند

را موی تووان از راه  ADA نطعاتی از نسخه های ژن واجد اطالعات مربوط به آنزیم به آن وارد شوده بوود، وارد نمودنود. آنوزیم

تخریب می شود. پیش از هر اندامی برای ژن درمانی ، مجموعه  هرگی وارد بدن کرد اما تقریبا بالفاصله توسط بدن تجزیه وسیا

و محودویتهایی وجوود دارد کوه  و بیش تفاوتهوا  نانل کم سلول هدف و ای از عملیاتها باید انجام داد، هرهند که بسته به ژن و

 عبارتند از:

 شناخته شده و معی  . رنده ردیف تنظیمیاستخراج ژن در بردا -1

 و صالحیتدار. جمع آوری سلولهای هدف مناسب تهیه و -2

 درمانگر به طور صحیح به سلول هدف.  DNAجهت انتقال ژن یامطمئ   آماده سازی نانلی  با کفایت و ابداع و-3

 .کافی بیان شواهد نوی از تجارب حیوانی مبنی بر ژن انتقال یافته در سلول با بازدهی -4

 (.1331باشد)نوری دلوئی، جمعیت سلولی هدف نیز باید عمر طوالنی و ژن بیگانه ارر کشندگی نداشته-5

انتقال مواد ژنتیکی به درون سلولهای یک موجود برای مقاصد درمانی است که اساس آن برسه اصل  ژن درمانی به طور عمده،

مهار کردن بیان  -3  ژنوتیپ آن تغییر اصالح ژن معیوب توسط رفع نقص و -2ل انتقال ژن سالم به درون سلو -1استواراست:

(به درون سلولهای مناسب in vitro( یا غیر مستقیم )in vivo. ژن درمانگر به طور کلی به دو صورت مستقیم )ژن معیوب

و سلولهای حاصله سپس  انتقال می یابد، که در روش غیر مستقیم ابتدا در محیط مصنوعی دستکاریهای مناسب صورت گرفته

به مکانهای فیزیولوژیکی مربوط به موجود زنده، پیوند می خورد. ورود ژنهای درمانگر به درون ژنوم نقص ژنتیکی را دست کم 

فرود اختصاصی هدف گیری  -2 تصادفی نسخه ژن طبیعی به سلول هدفانتقال  -1به سه روش اصالح میکند که عبارتند از: 

ژن درمانی  . دستکاریهای ژنتیکی می تواند در سلول سوماتیک،سلول جنسی و موارد دیگر انجام شود.دوترکیبی از هر-3ه شد

تغییر  آسیب به دیگر ژنهای موجود در سلول هدف و ایجاد سرطان، سلولهای سوماتیک علی رغم فواید دارای خطراتی مانند،

 (.Zhang, Y, et all.,2010( ,Zhao, M ,et all, 2008, Lio, et all 2010احتمالی جنسی می باشد)
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 ناقلین ژن رسان: 

هگونگی انتقال ژن درمانگر به سلولهای  نکاتی که در ژن درمانی و کارآیی انتقال ژن از اهمیت خاصی برخوردارند شامل: 

 .وکلئوتیدی ژنوم هدفی انتخاب سلولها و شرایطی که باید دارا باشند و نیز ساختار پلی ن مناسب هدف، بازدهی نانلی،نحوه

ای  سلولها  به کار گرفت. in vitroرایج تری  روش کنونی ژن درمانی، ابتدا باید سلولهای هدف را از بدن جدا کرد و در محیط 

براحتی در محیط کشت نادر به رشد  -2جداسازی آن ها راحت باشد -1،بایستی ویژگیهای متعدد داشته باشند، از جمله: 

نسبت به اررات نا مطلوب ناشی از  -3ثیر و همانند سازی سلولها در زمان انتقال ژن درمانگر بسیار مهم است.باشند ، وضعیت تک

پس از دستکاری ژنتیکی ، بتوان آنها رابه راحتی  -4دستکاری ژنتیکی ، پایداری نشان داده و دارای ندرت تحمل زیستی باشند.

ندن به بدن، بتوانند تمام عمر موجود، به طور فعال به وظایف خود ادامه پس از باز گردا -5به محیط طبیعی بدن،رجعت داد.

داده و عمر طوالنی داشته باشند. بیان ژن درمانگر معی  ،تاحدی به محل که در ژنوم میزبان وارد شده بستگی دارد زیرا در 

درجه پایداری بسیار متفاوتی را نشان اماک  مختلف ژنوم میزان بیان ژن، متفاوت است و هم اینکه در کلونهای مختلف سلولی 

می دهند.  گسترش ژن درمانی مورر، وابسته به انتقال مورر ژن های درمانگر به درون سلول ، جهت جایگزینی و یا خاموش 

 .سلولها هدف است کردن ژن نانص است که با بیماری انسانی در ارتباط است. ژن رسانی، شکل هدفمند انتقال ژن به بافتها و

ژن رسانی ناکارآمد به بافتهای هدف و ناتوانی در آشکار نمودن پاسخ به درمان درجایگاه هدف است ،  ی از موانع ژن درمانی،یک

نانلی  ویروسی   -1در طی ای  فرایند نانلی  ژن نقش بسیار مهمی در موفقیت ژن رسانی دارند که به دوگروه تقسیم میشوند : 

 .( Lio et all, 2010)نانلی  غیر ویروسی  -2

 : (Viral Vectors  ناقلین ژن رسان ویروسی)سنتی

می باشند. بسیاری از ویروسها را می توان با  ژنتیکی به سلول میزبانه ی ذاتی در انتقال مادیتوانادارای سیستم های زیستی که 

  -1گروههای زیر می باشد:تغییراتی در ژنومشان و کاهش سمیت آنها ، در ژن  رسانی مورد استفاده نرار داد که شامل 

از طریق  معرفی شدند. ای  نانلی  به کمک مهندسی ژنتیک،1931به عنوان نانلی  ژنی برای اولی  بار درسال  رتروویروسها:

دو  DNAآدنوویروسها به عنوان ویروسهای  -2با ماده ژنتیکی هدف، به دست آمدند. envو gag ،polجایگزینی ژن های

نیز به ( HSVویروس هرپس سیمپلکس ) -3مفید وانع شوند.ژن رسانی به سیستم های تنفسی رای ، می توانند برشته ای

برای نانلی  ژن اررات بیماری زایی برای انسان دارند. از ای  ویروسها  هشم و موکوس واژینا، طور معمول با آلوده سازی دهان،

(که برای فعال شدن نیاز به یک ویروس AAVویروس)ویروس های وابسته به آدنو  -4میتوان بهره جست. در سیستم عصبی

.  بوجود آوردژن رسانی هدفمند را برای محققان  امکانهستند ای  ویژگی می تواند یک  یاآدنو ویروس( HSVکمکی مانند)

دلیل مورر  گیرند که بهنانلی  ویروسی مانند آدنوویروسها و رتروویروسها به طور متداول در ژن درمانی مورد استفاده نرار می

بودن آنها در ای  روند است. اگر هه هندی  مورد گزارش از عود مجدد عوارض ای  بیماریها ، باعث شده که استفاده از نانلی  

-3  اررات سمی -2 )تحریک سیستم ایمنی در میزبان(زایی ایمنی -1ویروسی در درمان بالینی انسانی، به دلیل مشکالت:

محدویت در حمل  -5 محدود بودن اندازه ی ژن های نابل حمل  - 4عه ژنی در جایگاه نامناسببه علت ورود نط، جهش زایی 

 یا نانلی  غیر ویروسی سوق می دهد همی  علت محققان را به سمت نانلی  جایگزی  آنها وژنوم، مورد بازنگری نرار گیرد و به 

 .) ,et all, 2012, Zhong, Z , et all, 2009)  Wang L ,(3و2و 1)شکل 
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 ر ژن رسانیاستفاده از ویروسها د -2یک نمونه از باکولویروس مورد استفاده در ژن رسانی                        شکل  – 1شکل 

 

 

  
 انتقال ژن با وکتور ویروسی -3شکل 

 ( :Non-Viral Vectorsناقلین غیرویروسی) 

اخیرا ذرات غیرویروسی در ژن درمانی مورد توجه نرار گرفته اند زیرا که نادرند بر مشکالت ناشی از ایجاد سمیتی که در 

ایج ،که به عناصر ژنتیکی اجازه عبور از سدهای سلولی رسانش ژن به وسیله ویروس است، فائق آیند. نانلی  غیرویروسی ر

رابدهند، هنوز مورد بحث است. اگرهه یافت  نانلی که عناصر ژنتیکی را حمل کند و ای  عناصر را از سدهای سلولی عبور دهد 

ها کند و اجازه بدون آنکه پاسخ سیستم ایمنی را نسبت به آن ماده خارجی برانگیزد ، سپس آن را به درون هسته ی سلول ر

تصویر برداری از ای  روند را به طور کامل بدهد. بدون آنکه عناصر ژنتیکی تجزیه شوند ، هنوز هالش بزرگی در مسیر ژن 

-درمانی است. نانلی  غیر ویروسی عمدتا به صورت پلیمرهای کاتیونی اند. از ای  نانلی ، می توان پلی اتیل  ایمی ، پلی ال

تیونی و لیپوزوم اشاره کرد. اگرهه در حال حاضر کارایی ترانسفکش  ای  نانلی  در مقایسه با نانلی  الیزی  ،پپتیدهای کا

ویروسی کمتر است ولی سمیت کمتر، توانایی انتقال ماده ژنتیکی بیشتر و مراحل آماده سازی ساده تر، بر نانلی  ویروسی 

تصوبرداری مولکولی از ژن  صربه فردی که برای ژن درمانی وارجحیت دارند. نانو ذرات به خاطر صفات فیزیکوشیمیایی منح

درمانی دارند سودمند هستند. هدف نهایی در ای  مسیر ای  است که نانوذرات عملگر، ژن رسانی اختصاصی در شرایط داخل 

 (. 1339,بدن را به طور مورر و کارآمد ، بدون هیچگونه سمیت سیستمیک به انجام رساند )صادنی
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  یروسیو ریغ یناقلها عانوا

 
 یمریپل ینانلها -1

میان حامل های غیر ویروسی, اخیرا پلیمرهای کاتیونی اهمیت خاصی یافته اند. زیرا بار مثبت ای  پلیمرها، سبب تسهیل  در

د ایجاد کمپلکس با نوکلئیک اسید )دارای بار منفی( و اتصال به گلیکوکالیکس )با بار منفی( روی غشای خارجی سلول خواه

خواهد کرد. عالوه بر اینکه هم هدف گیری تومور و هم ورود به سلول با اتصال به  یکشد، در نتیجه فرایند اندوسیتوز را تحر

مولکولهای کوهک همچون آپتامرها افزایش خواهد یافت، پس از ورود به سلول، بار مثبت ای  حاملها فرار از اندوزوم را نیز 

 یکیالکترواستات یها انکنشیم قیاز طر DNAنانوذرات متصل به  لینادر به تشک یونیکات یمرهایتسهیل خواهد کرد.پل

مرهای کاتیونی باشند. پلیدارای بار منفی را دارا می DNAهستند  که  به علت بار مثبت توانایی ایجاد پیوند الکتروستاتیک با

 انیرسسنتز کاربرد بسیاری در مطالعات ژنبه علت سمیت کم، عدم تحریک سیستم ایمنی،  زیست سازگاری و نیز سادگی 

بر بهره  یاریاند. عوامل بس یروسیو ریغ یژن رسان  ینانل  ی، از گسترده تر DNAبا  یونیکات یپل یکمپکلس ها  یدارند. ا

بودن و ساختمان و شکل  کیلی،آمف یسطح ی،بارها یگذارند که شامل وزن مولکول ریتار یمریذرات پل هیانتقال ژن بر پا یور

  یها به عنوان نانل  یدوآمیآم یو پل توزانی،ک  یال سر ی،پل  یمیا ل یات یمانند پل یونیکات مریپل  ینانوذرات است.هند

 .(Ilarduya,et all,2010() Howard ,et all,2009) (Sun,et all,2010) روندیبه کار م یدر ژن رسان یمهم

 :  یمیا  یاتل ی:پلالف

مشتقات پلی اتیل  ایمی  یکی از موفق تری  موارد می باشد ، از خصوصیات  جالب ای   یمری  حاملهای غیر  ویروسی پلبی در

 یاز تخریب و تجزیه م DNAو متراکم کردن  آن ،دارا بودن ظرفیت بافری زیاد و حفاظت  DNAماده نظیر توانایی اتصال به 

 .( et all,1999 Dea,) (Godbey,et all,1999) باشد

خصوصیات فیزیکوشیمیایی ای   که یک بیوپلیمر کاتیونی است از داستیالسیون کتی  بدست می آید، از توزانی:کایتوزان: کب

پلیمر شامل زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری، سمیت پایی  و  داشت  بارهای مثبت مناسب برای اتصال به اسیدهای 

 .ظرفیت بارگیری و افزایش برداشت سلولی می گردد فزایشوجب انوکلئیک و تشکیل پلی پلکس می  باشد که م

(Dang,et all,2006) . 

( به دلیل توانایی انتقال دارو و نوکلئیک اسید ، کارآیی  PAMAM:پلیمرهای پلی آمیدوآمی  )  یدوآمیآم یپل یمرهای: پلج

لی کاتیونها،دندریمرهای پلی آمیدوآمی  باالی ترانسفکش  و سمیت سلولی پائی  ، بیشتر مورد توجه هستند. در بی  پ

(PAMAMیک وکتور جالب غیر ویروسی می باشن )که با داشت  شاخه های نابل تنظیم ،تقارن شعاعی ،محدوده سایز  د،

 یکسان ، نابلیت انحالل بسیار باال در آب و زیست سازگاری در غلظتهای باال آنرا کاندید مناسبی در ژن درمانی نموده است

(Amirkhanov, et all,2010   ) (,et all,2010  Astruc ). 
 : یرآلیو غ ینانوذرات آل ریسا -2

 یجهت ژن رسان یمناسب یداهایدارند که آنها را به عنوان کاند یجالب یصفات ذات س،یلینانوذرات طال و س ،یکربن ینانولوله ها

 (Liu,et all,2008)  (Liu,et all,2007.)سازد یمطرح م یابیو رد

(Kar,et all,2010 ) . 
  :یپوزومیل ینانلها -3

لیپوزومها متداولتری  حامل غیر ویروسی اولیگونوکلئوتیدها به درون سلول می باشند که علیرغم مزایای بارز لیپوزومهای 

ناهیز از کاتیونی، به دلیل اندازه ذره ای بزرگ،توزیع نا همگون ،آزاد شدن سریع اولیگونوکلئوتیدها از کمپلکس و آزاد شدن 

های دو الیه متشکل از های کاتیونی ساختارمصرف سیستمیک آنها محدود می باشد. لیپوزوم یتوپالسماندوزوم به س

 یدهایپیها هستند. لیپوزومهای غیر کاتیونی مشکالت فوق را ندارند ولی میزان بارگذاری در آنها پایی  است.لفسفولیپید

خود تجمع شوند. بار  ای ییها ،خود آرا پوزومیبه شکل ل انندتو یم  یهستند و همچن ینطب ریو غ ینطب یسرها یدارا یونیکات
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 تیخاص  یدهد که ا یپلکس م پویل لیداشته و تشک یواکنش تقابل یبار منف یدارا کینوکلئ دیها با اس پوزومیمثبت ساختار ل

 یبه داخل فاز آب دتوانن یهم م DNA یولهااستفاده شوند . مولک یژن رسان یشود به عنوان ابزارها و وکتورها یباعث م

 پوپلکسیل توزیاست که بعد از آندوس پوپلکسیسطح آنها باند شوند که به هردو فرم ل یبر رو ایمحصور شوند   ایداخل   پوزومیل

 فترانس یاست به معن یاصطالح کی  یپوفکتیشود. ل یآزاد م توپالسمیو در داخل س  DNAو عبور از غشا  اندوزومال ،

 .رودیبه کار م رایکه اخ پوزومیبا واسطه ل شدهانتقال انجام  ایکش  

 Drug delivery & Gene( معموال به عنوان وکتور های انتقال ژن و دارو در سیستمهای CLsهای کاتیونی ) لیپوزوم

Delivery  ان، کنترل کیفیت مورد مورد استفاده نرار می گیرند. به دلیل سمیت کم، مستقل از اندازه ژن، آماده سازی آس

داخل بدن و عدم تحویل اسید های نوکلئیک به اندامهای هدف محدودیت  راستفاده نرار میگیرند.کارایی پایی  ترانسفکش  د

هایی در استفاده از لیپوزومهای کاتیونی به دنبال دارد. جهت مطالعه به منظور افزایش کارایی ترانسفکش  غلبه بر کاهش 

 .است شدهترانسفکش  استفاده  نده از لیپوزوم های کاتیونی از نانو ذرات مغناطیسی برای افزایش راندمامحدودیتهای استفا

برهنه و فاند پوشش به سلول ها می باشند. از ای  رو امروزه  DNAلیپوزوم های کاتیونی ابزارهای مفیدی جهت انتقال 

به اندازه های متفاوت، نسبت به وکتورهای  DNAانتقال ژن با  استفاده از لیپوزومهای کاتیونی بعنوان جایگزینی مناسب جهت

افزایش می باشد. با ای  وجود نگرانی اصلی در به کار گیری آنها کارایی پایی  ترانسفکش  در مقایسه با  حالویروسی در 

بی  کارایی لیپوزومهای  وکتورهای ویروسی می باشد. با توجه به کاربرد وسیع ای  وکتورها، تالش شده مقایسه ای هند جانبه

 (.  Oliveira, et all,2009)ردکاتیونی در کنار لیپیدهای کمکی مختلف انجام گی

 نتیجه گیری:

از مطالعات انجام شده می توان نتیجه گرفت که تحقیقات در زمینه ژن درمانی در حال افزایش است و میتوان گفت که یکی از 

 د.جذاب تری  حوزه های مورد مطالعه می باش

از مهم تری  ویژگی نانلی  ویروسی می توان به هدفمند، متداول و مثرر بودن آن ها اشاره کرد ولی به دلیل سمیت، جهش 

 زایی، ایمنی زایی و مشکل ورود نطعه ژنی به دنبال استفاده از نانلی  غیر ویروسی هستند.

لیل سمیت کمتر، توانایی انتقال ماده ژنتیکی بیشتر و می باشند که به د نانلی  غیرویروسی عمدتا بصورت پلیمرهای کاتیونی

 مراحل آماده سازی ساده تر بر نانلی  ویروسی ارجحیت داشته و نادرند بر مشکالت ناشی از سمیت نانلی  ویروسی فایق آیند.

کولی از ژن درمانی استفاده از نانوذرات بخاطر صفات فیزیکوشیمیایی منحصربه فردی که برای  ژن درمانی و تصویربرداری مول

 دارند سودمند هستند.. 
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