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چکيده
واژههای کلیدی

ت کنولوژی انتقال ژن در پی استفاده از حيوانات و پرندگان به عنوان بيوراکتورهای زیستی در
توليد پروتئين های دارویی ،صنعتی و نوترکيب در مقياس باال و همچنين استفاده از مدلهای

انتقال ژن،

حيوانی برای بيماریهای خاص و بررسی اثرات ژنهای درمانگر در آنها میباشد .روشهای

حیوانات تراریخته،

متفاوتی برای انتقال ژن در سلولهای یوکاریوتی ایجاد شده است که از آن جمله میتوان به

وکتورهای ویروسی،

روشهای فيزیکی ،شيميایی و استفاده از ویروسها اشاره کرد .پيشرفت های تکنولوژیکی و دانش

ویروس نوترکیب

روزافزون در حوزه ویروس شناسی مولکولی و روابط بين ویروس -ميزبان ،ایمنی وکتورهای
ویروسی را بهبود داده است که در حال حاضر برای بررسی عملکرد ژن در سطح سلول ،اصالح
نقصهای ژنتيکی (ژن درمانی) ،بيان پروتئينهای درمانی ،واکسيناسيون عليه عوامل عفونی و
تومورها ،توليد مدلهای حيوانات آزمایشگاهی و اهداف دیگر مورد استفاده قرار میگيرد .با
افزایش اطالعات محققين درباره سيکل زندگی ویروس ها و به دليل توانایی ذاتی آنها در انتقال و
الحاق ژنوم خود در ژنوم ميزبان ،آنها به یک ابزار قوی برای انتقال ژن تبدیل شدهاند .از
وکتورهای ویروسی به اشکال مختلفی برای انتقال ژن و توليد حيوانات تراریخته استفاده شده که
از آن جمله میتوان به تزریق مستقيم ویروس های نوترکيب و ناقل ژن به بافت هدف و یا تيمار
سلولهای بنيادی با ویروس نوترکيب و انتقال سلولهای نوترکيب به بافت هدف و یا تيمار
سلول های جنينی در مراحل اوليه جنينی اشاره کرد .در این مطالعه سعی بر آن است تا به برخی از
مهمترین روشهای انتقال ژن با استفاده از وکتورهای ویروسی ،مزایا و محدویتهای آنها در
انتقال ژن اشاره گردد.
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transgenic animals

وکتورهای ویروسی به عنوان ....

رودباری و نصیری

کارایی باالتر را ملموستر میکند .با تولید گیاهان تراریخته،

مقدمه
مهم بشر در قرن حاضر میباشد که به وسیلهی این

پروتئینهای دارویی مطرح شدند .با وجود اینکه گیاهان

تکنولوژی میتوان موجوداتی با ویژگیهای خاص و اهداف

معایب سیستمهای باکتریایی را ندارد ،ولی مشکل عمدهی

خاص تولید کرد .در سال 2000اولین پروتئین نوترکیب به

آن گلیکوزیالسیون متفاوت با سیستمهای جانوری است که

وسیله حیوانات تراریخته تولید و به بازار عرضه شد

این امر باعث تغییر ساختار پروتئین و کاهش یا تغییر

( .)Houdbine 2000در طول دهههای گذشته تعداد زیادی

کارآیی آن میشود ( .)Wong et al., 2008تولید حیوانات

از پروتئینهای نوترکیب انسانی در شیر پستانداران

تراریخته و استفاده از حیوانات به عنوان بیوراکتورهای

ترانسژنیك از جمله گاو ،بز ،گوسفند و خرگوش بطور

زیستی میتواند راه حل مشکالت سیستمهای قبلی باشد،

موفقیت آمیز تولید شده است ( .)Montgomery 2004بیشتر

چرا که در سیستم های یوکاریوتی پروتئین تولید شده کامالً

تالشها برای انتقال ژن و تولید موجودات ترانسژن در

شبیه به نوع طبیعی آن میباشد و همچنین امکان تولید انبوه

راستای کاربردهای پزشکی بوده چرا که به خاطر زمان بر

پروتئینهای نوترکیب و تولید پروتئینهای دارویی بزرگ و

بودن و هزینه بر بودن تولید حیوانات ترانسژن به نظر

پیچیده در این سیستمها امکان پذیر میباشد

(Mehier-

میرسد که این تکنولوژی تنها در کاربردهای پزشکی و

 .)humbert and Guy 2005تکنیكهای مختلفی برای تولید

( Dyck et

حیوانات تراریخته به وجود آمده است که از آن جمله

 .)al., 2003در این راستا تکنولوژی انتقال ژن در پی استفاده

میتوان به روشهای شیمیایی ،فیزیکی و استفاده از

از حیوانات و پرندگان به عنوان بیوراکتورهای زیستی در

وکتورهای ویروسی ( )Mehier-humbert and Guy 2005را

تولید پروتئینهای دارویی ،صنعتی و نوترکیب در مقیاس

نام برد .با افزایش اطالعات محققین درباره سیکل زندگی

باال و همچنین استفاده از مدلهای حیوانی برای بیماریهای

ویروسها و به دلیل توانایی ذاتی آنها در انتقال و الحاق

خاص و بررسی اثرات ژنهای درمانگر در آنها میباشد

ژنوم خود در ژنوم میزبان ،به یکی از ابزار بسیار قوی برای

( .)Dyck et al., 2003پیش از این ،از سیستمهای باکتریائی

انتقال ژن تبدیل شدهاند .در بین وکتورهای ویروسی لنتی

و مخمرها به عنوان بیوراکتورهای زیستی برای تولید

ویروسها به خاطر برخی تواناییها و قابلیتهای خاص

پروتئینهای دارویی و صنعتی با ارزش استفاده میشد ،اما

یکی از قویترین و پرکاربردترین ابزار انتقال ژن به شمار

این سیستمها به خاطر امکان آلودگی محصول به سموم

میروند .از وکتورهای ویروسی به اشکال مختلفی برای

باکتریائی و عدم امکان گسترش زیاد این سیستم به خاطر

انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته استفاده شده است که

تهدید امنیت زیستی بشر و پیچیده بودن فرآیند تخلیص

از آن جمله میتوان به تزریق مستقیم ویروسهای نوترکیب

محصول از باکتری و همچنین تفاوت در فرایند اصالح

و ناقل ژن به بافت هدف در بافت مورد نظر و یا تیمار

پروتئین نوترکیب پس از ترجمه همانند گلیکوزیالسیون و

سلولهای بنیادی با ویروس نوترکیب و انتقال سلولهای

فسفوریالسیون در سلولهای پروکاریوتی ،چندان مناسب به

نوترکیب به بافت هدف و یا تیمار سلولهای جنینی در

نظر نمیرسد ( .)Wong et al., 2008افزایش روز افزون

مراحل اولیه جنینی اشاره کرد .در این مطالعه سعی بر آن

تقاضای بازار به پروتئینهای دارویی نیاز به سیستمهایی با

است تا به روشهای انتقال ژن و روشهای نوین تولید

درمانی و تولید داروهای نوترکیب اقتصادی باشد
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انتقال ژن و تولید حیوانات تراریخته یکی از دستاوردهای

سیستمهای گیاهی به عنوان بیوراکترهای زیستی برای تولید

رودباری و نصیری

وکتورهای ویروسی به عنوان....

حیوانات تراریخته و استفاده از وکتورهای ویروسی برای

ایجاد میشود که به این طریق  DNAآزاد در محیط کشت

انتقال ژن اشاره گردد.

وارد سلول میشود .از این روش بهطور وسیع استفاده
نمیشود (.)Du et al., 2018

روشهای انتقال ژن
روشهای شیمیایی :در این روشها بدون ایجاد صدمات
در این روشها مواد شیمیایی سلول را به جذب قطعهی
 DNAخارجی ترغیب میکند که در نهایت وارد هستهی
سلول میگردد و در ترکیب ژنتیکی ادغام میشود .تمام این

استفاده از سوزنهای بسیار ریز وارد سیتوپالسم و یا
هستهی سلول میشود .این روش همانند روش قبل به
صرف زمان زیاد برای تولید تعداد مشخصی سلول تراریخته
احتیاج است (.)Barber 1991; Bora2014

روشها وابسته به خاصیت آبگریزی و شارژ منفی غشاء

 )4تفنگ ذرات ( :)particle bombardmentدر این روش

میباشد .این در حالی است که  DNAیك مولکول

مولکول  DNAبا ذرات بسیار ریز طال یا ذرات تنگستن

آبدوست با شارژ منفی میباشد ،حال اگر مولکول  DNAبا

پوشانده شده و به وسیلهی تفنگ ذرات با شتاب زیاد به

کمك مواد شیمیایی دارای بار مثبت شود میتواند با غشاء

سمت سلول پرتاب میشود و به این وسیله مولکول

ترکیب شده و وارد سلول شود .از جمله روشهای شیمیایی

وارد سلول میشود (.)Vanegas et al., 2006

میتوان به کلسیم فسفات ،دی اتیل آمینو اتیل دکستران

انتقال ژن با وکتورهای ویروسی

( )DEAE-dextranو انتقال به وسیلهی لیپوزوم که در روش
اخیر مولکول  DNAدرون یك پوشش لیپوزومی قرار
میگیرد که این پوشش لیپوزومی با غشاء ترکیب شده و
قطعهی  DNAرا وارد سلول میکند (.)Distler et al., 2005

DNA

در روشهای غیر ویروسی انتقال ژن ،که شامل روشهای
فیزیکی و شیمیایی میباشد ،درصد موفقیت پایین بوده و
نمیتوان انتظار داشت که قطعهی هدف با نسبت مناسبی در
ژنوم میزبان وارد شود و در واقع این احتمال که قطعهی

روشهای فیزیکی :در این تکنیكها با استفاده از نیروهای

هدف در ژنوم القاء شود ،بسیار اندک است و قطعهی

DNA

فیزیکی  DNAخارجی وارد سیتوپالسم و یا هستهی سلول

آزاد تنها برای مدت کوتاهی قادر است جدا از

DNA

میشود .در ادامه اشارهای کوتاه به این روشها خواهد شد.

کرموزومی سالم بماند و بعد از مدتی به وسیلهی آنزیمهای

 )1الکتروپوریشن ( :)Electroporationدر این روش غشاء

سلولی مورد تجزیه قرار میگیرد (

سلول در معرض پالسهای الکتریکی قرار میگیرد که این

 .)2012ویروسها به طور طبیعی توانایی باالیی در انتقال و

پالسها باعث ایجاد روزنههای نانومتری در غشاء شده که به

الحاق ژنوم خود در ژنوم سلول میزبان را دارند

مدت  30دقیقه پایدار میمانند و در این مدت  DNAآزاد در

( .)Houdebine 2003; Walther and Steinافزایش

محیط جذب سلول میشود .بعد از حدود  30دقیقه روزنهها

اطالعات در مورد چرخه زندگی ویروسها باعت شده

بسته شده و سلول بدون صدمات قابل توجه به حالت

است تا با حذف و جایگزینی برخی از ژنهای ویروسی و

طبیعی برمیگردد ()Wallace et al., 2009

قرار دادن ژن هدف در ساختار ژنتیکی آنها ویروسهای

 )2لیزر پوریشن ( : )Laser Porationدر این روش با
استفاده از پرتوهای ظریف لیزری منافذی در غشاء سلول

Nayerossadat et al.,

نوترکیبی را ایجاد کرد که برای اهداف انتقال ژن استفاده
شود (.)Blomer et al., 2002
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فیزیکی در غشاء سلول DNA ،خارجی وارد سلول میشود.

 )3ریز تزریقی ( :)Microinjectionدر این روش DNAبا

وکتورهای ویروسی به عنوان ....

رودباری و نصیری

ژنتیك حذفهایی در ژنهای اصلی و فرعی ویروس ایجاد

نسبت به وکتورهای دیگر (قدرت الحاق باال) و ماندگاری

شده است و این ویروسهای نوترکیب تنها قادر به الحاق

باالی قطعه مورد نظر در ترکیب  DNAحیوان را نام برد

 DNAهدف در ژنوم سلولهای میزبان میباشند .برای

( .)Fässler 2004در مقایسهای که سازمان بیولوزی مولکولی

ساخته شدن کامل وکتورهای ویروسی نوترکیب عناصر الزم

اروپا ( )EMBOدر سال  2004بین دو روش

به صورت جداگانه توسط پالسمیدهای کمك کننده تأمین

میکرواینجکشن و استفاده از وکتورهای لنتی ویروسی انجام

میشود و برای بستهبندی ویروس از سلولهای بستهبندی

داد ،نشان دهنده این موضوع بود که میزان موفقیت القاء و

کننده استفاده میشود که این امر ایمنی کار با این وکتورهای

بیان ژن در خوک با استفاده از میکرواینجکشن کمتر از 2

ویروسی را باالتر میبرد .برای اینکه وکتور ویروسی بتواند

درصد میباشد و این در حالی است که میزان موفقیت القاء

دامنه وسیعتری از سلولها را آلوده کند پوشش ویروسی ،با

و بیان ژن با لنتی ویروسها بیشتر از  12درصد بود (شکل

پوشش ویروسهایی که دارای کارایی بیشتری میباشند و

 .)1همچنین گزارشهای دیگری میزان موفقیت القاء و بیان

دامنه وسیعتری از سلولها را آلوده میکنند تعویض

ژن به روش میکرواینجکشن به پیش هسته در حیوانات

میگردد (.)Ronald et al., 2008

آزمایشگاهی مانند موش و خرگوش را کمتر از  4درصد

از ویژگیهایی که این وکتورها را به ابزار مناسبی برای

عنوان کرد (.)Fässler 2004

انتقال ژن تبدیل کرده است میتوان به میزان موفقیت باال در

شکل  -1مقایسه آماری دو روش میکرو اینجکشن و وکتورهای لنتی ویروسی در بیان و القاء ژن ).(Fässler 2004
Figure 1- Statistical comparison of two methods of microinjection and lentiviral vector in expression and gene induction.

این در حالی است که به دلیل افزایش کارایی این وکتورهای

استفاده

ویروسی با بهبود و اصالح وکتورها و روشهای انتقال ژن

(

با این ابزار روز به روز توانایی و میزان استفاده از این ابزار

 ،)2016رتروویروسها

انتقال ژن بیشتر و بیشتر میشود.

 ،)al., 2018آدنوویروسها (

;Nathwani et al., 2011

)Rolling

ویروسها

از جمله عمدهترین وکتورهای ویروسی که در انتقال ژن
234

است،

شده

میتوان

به

لنتیویروسها

Mortazavidehkordi et al., 2018; Roudbari et al.,

1997

al.,

et

( Cornetta et al., 2018; Sauce et

و

هرپس

( )Chattopadhyay et al., 2004اشاره کرد.
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در تمام وکتورهای ویروسی با استفاده از روشهای مهندسی

عمل انتقال ژن تا حدود  10تا  15درصد ،القاء قطعه بزرگتر

رودباری و نصیری

وکتورهای ویروسی به عنوان....
خانوادهی  parvoviridaeبدست میآید و دارای  DNAتك

وکتورهای آدنو ویروس()Adenoviral vectors
این وکتورهای ویروسی از آدنوویروسها مشتق شدهاند ،به
طوری که  DNAدو رشتهای ویروس استخراج شده و با
ایجاد حذفهایی در ترکیب آن و اضافه کردن قطعهی هدف
در ترکیب  DNAویروس به دست میآید .در این وکتورها
کد میکند و همچنین  5 LTRبدون تغییر باقی میماند
( .)Houdebine 2003وکتورها مذکور این توانایی را دارند
که توالیهای اسید نوکلئیك را تا اندازههایی در حدود 8/3
کیلو باز بسته بندی

کنند (.)Baylor 2007

آدنو ویروسها از جمله وکتورهای انتقال ژن بسیار عالی به
شمار میروند و برای سطوح بیانی باال در تولیدات ترانسژن
در سلولهای کشت شده استفاده میشود (

Ng and

 .)Graham 2002این ویروسها دارای ژنوم بسیار سادهای
بوده و دستکاری آن بسیار آسان است ،پایدارند و به راحتی
خالصسازی و یا تخلیص میشوند .قابل انتقال به تیپهای
زیادی از سلولها در حیوانات مختلف بوده و توانایی الحاق
هم در سلولهای در حال تقسیم و سلولهای غیر قابل
تقسیم میباشند .با توجه به ویژگیهای ذکر شده این
ویروس به عنوان وکتورهای بالقوه برای ژن درمانی به شمار
میروند ( .)Ng and Graham 2002صرف نظر از دارا بودن

ایمنیزایی کم ،پایداری و پتانسیل آن برای القاء ژن به عنوان
یك وکتور خوب برای ژن درمانی ظاهر شدهاند (

Büning

 .)et al., 2008تاکنون هیچ بیماری مرتبط با این ویروس،
چه در انسان و چه در جمعیتهای حیوانی گزارش نشده
است .همچنین توانایی این ویروس برای الحاق ژن هم در
سلولهای در حال تقسیم و سلولهای بالغ و بیان طوالنی
مدت ژن توسط این وکتور در بافتهایی مانند مغز،
ماهیچههای اسکلتی و کبد باعث شده است که این ویروس
به عنوان یك وکتور ایدال برای انتقال ژن تلقی گردند
( .)Okada et al., 2002از جمله معایب استفاده از وکتور
مبتنی بر ویروسهای  AAVاین است که این وکتورها
قادرند تا  5کیلو جفت باز از  DNAرا انتقال دهند.
دستیابی به تیتر باالی ویروس نوترکیب نیز ممکن است
مشکل باشد .در برخی موارد نیز ممکن است که نیاز به
آلودهسازی همزمان توسط ویروس کمك کننده باشد (آدنو
ویروس یا ویروس هرپس سیمپلکس) (

Vannucci et al.,

.)2013
وکتورهای هرپس ویروس سیمپلکس (

Herpes simplex

)virus vectors

خصوصیات مطلوب آدنو ویروسها جهت استفاده در

این وکتورها از ویروسهای هرپس ویروس که ویروسهای

تولیدات ترانسژن ،استفاده از آدنو ویروسها به عنوان وکتور

پوششدار با  DNAدو رشتهای به طول 100-200کیلو باز

جهت انتقال ژن ممکن است با مشکالتی و معایبی از قبیل

میباشند ،به دست میآیند .این وکتورهای ویروسی دامنه

ایمنیزایی باال ،سطوح باالی ایمنی موجود از قبل ،بیان

وسیعی از سلولها را آلوده میکند و قادر به انتقال  DNAتا

موقتی از ترانسژن ،عدم توانایی ادغام ژنوم وکتور به درون

 50کیلو جفت باز میباشند .همچنین ویروس نوترکیب با

ژنوم سلول میزبان همراه میباشد (.)Vannucci et al., 2013

تیتر باال تولید میشود (()1012 pfu/ml

وکتور مبتنی بر ویروسهای ( AAV

Adeno-associated

 .)2013دو نوع هرپس ویروس به عنوان ناقل ویروسی
گسترش پیدا کرده است که شامل

)viral vectors
این وکتورها از ویروسهای بدون پوشش بسیار ساده از

Vannucci et al.,

Epstein-barr virus

) (EBVو ) Herpes simplex virus (HSVمیباشند
( .)Burton et al., 2002تأثیرگذاری  EBVتنها محدود به
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بخشهایی از  DNAویروسی که سیگنالهای بستهبندی را

رشتهای میباشد .این ویروسها به خاطر بیماری زا نبودن و

وکتورهای ویروسی به عنوان ....

رودباری و نصیری

میباشد ،به همین خاطر به عنوان یك وکتور انتقال ژن

در این وکتورها به خاطر حذفهای ویژه در ژنوم ویروس

HSV

خطر بیماریزایی ویروس از بین میرود به طوری که این

بیشتر به عنوان یك وکتور استفاده میشود چرا که

وکتورها تنها قادرند  DNAهدف را طی یك چرخهی آلوده

وکتورهای  HSVدامنه وسیعی از سلولها را آلوده میکند و

سازی سلولی در ژنوم میزبان القاء کنند .از جمله

میتواند وسیلهی بسیار مناسبی برای الحاق مواد ژنتیکی

ویروسهایی که در این خانواده بیشتر به عنوان وکتور

خارجی در ژنوم سلولها باشند ( .)Burton et al., 2002از

استفاده میشود ،میتوان به لنتی ویروسها مثل HIVو

جمله معایب وکتورهای هرپس ویروس شامل سمیت

همچنین به  MLVاشاره کرد ( .)Wechuck 2002از جمله

سلولی باقیمانده احتمالی ،بیان گذرا از ترانسژن ،عدم

معایبی که میتوان برای وکتورهای رترووبروسی اشاره کرد

توانایی ادغام ژنوم وکتور یه درون ژنوم سلول میزبان ،خطر

شامل انتقال فقط سلولهای قابل تکثیر ،پایداری کم ،خطر

نونرکیبی با سلولهای آلوده به ویروس هرپس و سطوح

ابتال به جهشزایی الحاقی ،ادغام تصادفی ژنوم

باالی ایمنی موجود از قبل باشند (.)Vannucci et al., 2013

رتروویروسی ،نامناسب برای سلولهای غیرتکثیری میباشند

متدوال استفاده نمیشود .این در حالی است که از

(.)Vannucci et al., 2013

وکتورهای رتروویروسی ()Retroviral vectors
این وکتورها از رتروویروسها مشتق میشوند که

وکتورهای لنتی ویروس ()Lentiviral vectors

ویروسهای پوشش دار با مادهی ژنتیکی  RNAمیباشند.

لنتیویروسها در گروه لنتیویرینهها که از خانواده

این وکتورها قادرند تا  8کیلو جفت باز از  DNAرا انتقال

رتروویروسها میباشند ،قرار دارد .این ویروسها دارای

دهند و دامنه وسیعی از سلولها را آلوده و ذرات وکتوری با

پوشش پروتئینی بوده و دارای ژنوم  RNAبه همراه ریورس

تیتر باال تولید میکنند ( .)106-108 pfu/mlاین وکتورها

ترانس کریپتاز معکوس میباشند ).(Quinonez et al., 2002

ایمنیزایی کمی دارند ( .)Vannucci et al., 2013ویژگی

ذرات ویروسی حدود  100نانومتر بوده و داری ژنوم 9-10

مهم این ویروسها ،رونویسی معکوس و تبدیل  RNAبه

جفت باز میباشند .تیپ وحشی این ویروسها باعث

 DNAو الحاق مادهی ژنتیکی به ژنوم سلول میباشد

بیماری نقص ایمنی در انسان و موجودات مختلف میگردد.

( .)Wechuck 2002این ویروسها بعد اتصال به سلول،

از جملهی لنتی ویروسها میتوان به ( HIV

مادهی ژنتیکی خود را وارد سلول کرده و با استفاده از آنزیم

Feline Immunodeficiency ( FIV ،)Immunodeficiency Virus

ریورس ترانسکریپتاز  RNAتك رشتهای را به  DNAدو

،)Bovine Immunodeficiency Virus( BIV ،)Virus

رشتهای تبدیل کرده و درون ژنوم سلول الحاق میکند .ژنوم
این ویروسها  3دسته ژن عمده دارند که شامل ژن کد

(،)Murine Leukemia Virus

EIAV

(

Human

MLV

Equine Infectious

 )Anemia Virusاشاره کرد ).(Quinonez and Sutton, 2002

کننده پروتئینهای هستهی ویروس ) ،(gagژنهای پلیمراز

وکتورهای لنتیویروسی با ایجاد حذفهایی در برخی از

) (polکه شامل آنزیمهای ترانس کریپتاز و انتگراز میباشد

ژنهای اصلی و فرعی ویروس و مهندسی بر روی ژنوم

Wu and

ویروسی به دست میآیند .برای افزایش ایمنی کار با این

 .)Burgess 2004در وکتورهای رتروویروسی نیز با

وکتورهای ویروسی توالیهای ضروری برای تولید و

حذفهایی در توالیهای خاص در ژنوم ویروس و

بستهبندی ویروسهای نوترکیب به صورت جدا در

و ژن کد کننده پروتئینهای پوششی (( )env
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سلولهای لنفوسیت  Bو تعداد کمی از سلولهای دیگر

جایگزین کردن ژن هدف در ژنوم ویروس ایجاد میشود.

رودباری و نصیری

وکتورهای ویروسی به عنوان....

وکتورهای مختلف قرار گرفته است (.)Delenda 2004

است که وکتورها لنتی ویروسی میتوانند ابزار مناسبی برای

وکتورهای لنتیویروسی دارای ویژگیهای مثبتی میباشند

انتقال ژن ،ژن درمانی و تولید حیوانات نوترکیب باشند .این

که باعث برتری این وکتورها از دیگر وکتورها ویروسی

احتمال نیز وجود خواهد داشت که استفاده از لنتی

شده از جمله این ویژگیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

ویروسها با معایبی نیز همراه باشد که از جمله این معایب

 )1قدرت الحاق کنندگی باال و بیان پایدار ژن مورد نظر در

میتوان به جهشزاییهای احتمالی ،حضور پروتئینهای

امکان درج قطعه جدید هم در سلولهای بالغ و هم در
سلولهای در حال تقسیم

( Kuate et al., 2004; Vannucci

 )3 ،)et al., 2013عدم ایجاد پاسخ ایمنی ناخواسته و بیان
خالص ژن کد کننده پروتئین و تولید پروتئین دارویی
خالص به خاطر عدم وجود هیچگونه قطعه کد کننده
پروتئینهای ویروسی در ویروس

نوترکیب ( Naldini et al.,

 )4 ،)1996; Wolkowicz and Nolan 2003امنیت زیستی
باال به خاطر حذف تمام قطعههای بیماریزای ویروس

ترانسژن در ادغام با وکتور معیوب اشاره کرد ( Vannucci et

 .)al., 2013راهکاری که جهت افزایش ایمنی کار با
ناقلهای لنتی ویروسی به کار گرفته شده است ،حذف
گروهی از ژنهای ضروری مانند توالیهای مورد نیاز جهت
بستهبندی ویروسهای نوترکیب از ساختار لنتی ویروسی
( )gag, pol, envو قرار دادن آنها به صورت جداگانه در
ناقلهای کمکی است ( .)Delenda 2004تاکنون  4نسل از
ناقلهای لنتی ویروسی معرفی شده است.

(حذف گروهی از ژنهای ضروری مانند  pol ،gagو  envو

برای تولید ویروسهای نوترکیب وکتورهای کمكکننده به

قرار دادن آنها به صورت جداگانه در ناقلهای کمکی) و

همراه وکتور بیانی که حاوی ژن هدف میباشد با تکنیك

عدم ایجاد پاسخ ایمنی به دلیل نیمه عمر پایین پروتئینهای

کلسیم فسفات وارد سلولهای بستهبندی کننده مثل

ساختاری ویروس ( )5 ،)Zeger 2003تولید ویروس

 HEK293Tشده و هریك از این وکتورها بخشی از ذرات

نوترکیب در مدت زمان بسیار کوتاه و قدرت انتقال

ویروسی را تولید کرده و ویروس درون سلول بستهبندی و

قطعههای بزرگتر ()6 ،)De Felipe and Izquierdo 2003

آزاد میشود .بعد از انتقال همزمان این وکتورها به

سلولهای هدف وکتورهای لنتی ویروس گستره وسیعی از

سلولهای بستهبندی کننده ویروسهای نوترکیب تولید شده

سلولها از جمله سلولهای بنیادی مختلف ،سلولهای

و وارد محیط سلولی میگردد ،ویروسهای نوترکیب از

عضالت اسکلتی ،سلولهای فیبروبالست ،سلولهای

محیط سلولی برداشت شده تغلیظ میگردد و آماده برای

دستگاه اعصاب مرکزی ،سلولهای قلب ،سلولهای غدد

استفاده در اهداف انتقال ژن میباشد (

درون ریز ،سلولهای کبدی و سلولهای شبکیه میباشند

 .)2009شکل  2مراحل تولید و انتقال ویروسهای نوترکیب

( )Bikhof-Torbat et al., 2009که با توجه به این ویژگیها

را به طور شماتیك نشان میدهد.

Kutner et al.,
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ترکیب  DNAسلولهای هدف ()2 ،) Sven et al., 2009

تنظیمی ( )tat, rev,..در سازه بستهبندی و بیان گذرا از

وکتورهای ویروسی به عنوان ....

رودباری و نصیری

Figure 2- Production and transfer of recombinant viruses to target cells.

 Naderianو همکاران ( )2007گزارش کردند که وکتور لنتی

روشهای تولید حیوانات تراریخته به وسیلهی وکتورهای

ویروس یکی از مناسبترین وکتورها برای انتقال و بیان ژن

ویروسی

گلوکوسربروزداز سلولهای  HEKمیباشد .در مطالعهای
 Bikhof-Torbatiو همکاران ( )2009از لنتی وکتورها به

تزریق ویروس در اووسیت

منظور انتقال ژن بتاتاالسمی ( )β-thalassemia geneاستفاده

در این روش ویروسهای نوترکیب آماده شده به ناحیه بین

کردند .همچنین در مطالعه دیگر  Roudbariو همکاران

الیه زونا پلوسیدا و غشاء سیتوپالسم تزریق میشود .در این

( )2016استفاده موفق از وکتور لنتی ویروس به عنوان ابزار

روش بعد از باروری آزمایشگاهی ،اووسیتها در مایع

(Insulin-

اویدوک مصنوعی کشت داده میشوند و سپس با استفاده

) like growth factor geneبه سلول هدف را گزارش

از روش ورتکسینگ سلولهای کمولوس را از اطراف سلول

کردند .با توجه به تواناییها و قابلیتهای وکتورهای

و الیهی زونا پلوسیدا جدا کرده و لنتی ویروسهای

ویروسی در انتقال ژن و الحاق ژن هدف در ژنوم میزبان،

نوترکیب را با استفاده از روش میکرو اینجکشن به ناحیه

ویروسها به ابزار بسیار قدرتمند برای تولید حیوانات و

 Subzonzalتزریق میکنند .در تحقیقاتی که  Hofmannو

پرندههای تراریخته تبدیل شدهاند .تحقیقات زیادی برای

همکاران ( )2004انجام دادند توانستند گاوهای تراریخته

تولید حیوانات تراریخته با استفاده از وکتورهای ویروسی

تولید کنند که قادر به بیان ژن گزارشگر  GFPدر بافتهای

انجام شده است که در ادامه به انواع روشهای تولید

مختلف بدن بودند (

حیوانات و پرندگان تراریخته با استفاده از وکتورهای

.)al., 2004

موثر در انتقال پایدار ژن فاکتور رشد شبه انسولین

ویروسی اشاره میشود.
238
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شکل -2تولید و انتقال ویروس های نوترکیب به سلولهای هدف ).(Kutner et al., 2009

رودباری و نصیری

وکتورهای ویروسی به عنوان....
 LacZاشرشیاکلی بود را به لولهی منیساز موش وارد کرده

تزریق به اندام خاص در حیوان هدف
در این روش ویروس نوترکیب به اندام هدف تزریق شده تا
ژن مورد نظر در سلولهای اندام مورد نظر الحاق شود
(شکل .)3این روش در تحقیقات ژن درمانی و بررسی
بیماریهای خاص در مدلهای حیوانی کاربرد زیادی دارد
بافت بیمار ،یا آلودهسازی سلولهای هدف با ویروس
نوترکیب اثرات درمانی ژن هدف مورد مطالعه قرار

میگیرد.

نظر را بیان میکردند بهوجود آوردند

( Kanatsu Shinohara

 .)et al., 2004همچنین در تحقیقی دیگر ،ژن  GFPکه
تحت کنترل پروموتور ژن سیناپسین  Iانسانی بود را از طریق
لنتی ویروس به سلولهای جنین جوجههـای یـك روزه
وارد کردنـد و بیـان ایـن ژن را در طناب نخائی جوجههای
6روزه و باالتر مشاهده نمودند (.)Scott and Lois 2005

محققان در سال  2004ویروس نوترکیبی را که دارای ژن

شکل  -3تزریق ویروس نوترکیب به اندام خاص در حیوان هدف ).(Lois et al., 2002
Figure 3- Injection of recombinant virus into specific organ in target animal.

تیمار جنینهای در حال رشد با ویروسهای نوترکیب
در این روش پس از استخراج جنینهای دو سلولی از
اویدوک مادههایی که تحت تیمار گنادوتروپین انسانی قرار
گرفته ،سوپراواالسیون شده و جفتگیری داده شدهاند،
جمعآوری میشوند و به مدت  2/5روز در دمای  37درجه
به همراه وکتورهای ویروسی انکوبه کرده و سپس
سلولهای آلوده شده با ویروس و ناقل ژن هدف به رحم

در حال رشد تزریق میشود که تزریق ویروس میتواند در
رگها و یا قلب جنین در حال رشد باشد .چاپمن و
همکاران ( )2005ژن گزارشگر  GFPرا که تحت کنترل
پروموتور ژن فسفوگلیسرول کیناز بود را به وسیله
وکتورهای لنتی ویروسی به جنین جوجهها تزریق کردند و
بیان این ژن را در تمام قسمتهای بدن جوجهها مشاهده
کردند (.)Chapman et al., 2005

حیوانات ماده که از قبل آماده شدهاند ،انتقال داده میشود.

 McGrewو همکاران ( )2004نیز به وسیله وکتورهای لنتی

نتاج به دست آمده از این روش دارای ژن هدف میباشند

ویروسی ژن نشانگر  eGFPرا وارد سلولهای جنینی جوجه

(.)Ikawa et al., 2003

کردند که در نتیجهی آن  10جوجه خروس که  4درصد از

روشهای تولید پرندگان تراریخته به وسیلهی وکتورهای
ویروسی

جوجهها را تشکیل میداد بیان این ژن را در پوست و
قسمتهای مختلف نشان دادند و  45درصد از نتاج آنها در
نسل G 2نیز بیان این ژن را در بخشهای مختلف نشان

تزریق ویروس به جنین در حال رشد

دادند.

در این روش ویروس نوترکیب ناقل ژن هدف به جنینهای
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به طوری که با تزریق ویروس نوترکیب ناقل ژن درمانگر به

و به این طریق ازاین موشها نتاج تراریختهای که ژن مورد

وکتورهای ویروسی به عنوان ....
تزریق ویروس به بالستودرم
در این روش که یکی از متداولترین روشهای تولید
پرندههای تراریخته میباشد ،بعد از آماده کردن ویروس
نوترکیب و تخم مرغهای تازه و بارور با ایجاد یك روزنهی
کوچك در پوستهی تخم مرغ ویروس نوترکیب با استفاده از
میشود.
 Kooو همکاران ( )2006ژن گزارشگر  eGFPرا به وسیلهی
وکتور رترو ویروسی به ناحیه زیرین بالستودرم (ناحیه رشد
تجمعی سلولها) تزریق کردند .در نهایت هشت جوجه
زنده ماندند که تمام جوجهها بیان ژن  eGFPرا نشان دادند.
تیمار سلولهای بنیادی با وکتور ویروسی و تزریق
سلولها نوترکیب به جنین در حال رشد
در این روش بعد از به دست آوردن سلولهای پرایموردیال
جوجه و کشت آنها در محیط مناسب ،سلولها را تحت
تیمار ویروس نوترکیب قرار داده و سپس سلولهای
نوترکیب حاوی ژن هدف را به جنین در حال رشد تزریق
میکنند Yamamoto .و همکاران ( )2007توانستند
سلولهای پرایموردیال جنین جوجه را در مرحله  48ساعتی
رشد جنینی از طریق رگهای خونی جدا کنند و سلولهای
پرایموردیال تیمار شده با ویروس نوترکیب و ناقل ژن
هدف را دوباره به رگهای خونی جنین جوجه تزریق کرده و
وجود این سلولها را در گنادهای پرندههای به وجود آمده
مشاهده کردند (.)Yamamoto et al., 2007

تراریخته به بیضه خروسها تزریق میشوند .نتاج به دست
آمده از این خروسها میتوانند ناقل ژن خارجی باشند .در
روش مشابه به جای استفاده از سلولهای بیضهای از
سلولهای بنیادی یا پرایموردیال جوجه استفاده میشود که
پس از جداسازی و کشت این سلولها آنها را تحت تیمار
ویروس نوترکیب قرار داده و سلولهای تراریخته به بیضه
جوجهها تزریق میگردد (.)Pradhan et al., 2016
در مطالعهای که  Leeو همکاران ( )2006در کره انجام دادند
توانستند با جداسازی سلولهای بیضهای و کشت و تیمار
سلولها با ویروس نوترکیب و در نهایت تزریق این سلولها
به بیضه خروسها نتاج تراریخته و ناقل ژن خارجی از
خرورسها تحت آزمایش به دست آورند (

Lee et al.,

.)2006
چشم انداز آینده
بیشتر اهداف تولید دامهای ترانسژن در راستای افزایش
دانش بیولوژی و تولید داروهای نوترکیب برای درمان
بیماری های بشر میباشد .تولید حیوانات تراریخته یکی از
تکنولوژیهای در حال توسعه میباشد که میتواند تأثیر
عمیقی در صنعت تولید داروهای نوترکیب و علوم پزشکی
برای درمان بیماریها انسانها داشته باشد .همچنین دور از
تصور نیست که در آیندهای نه چندان دور این علم بتواند در
بهبود ژنتیکی دامهای اهلی نقش مؤثری ایفا کند .با توجه به
اهمیت و تأثیری که این شاخه از علم در تحقیقات پزشکی
و تولید پروتئینهای نوترکیب برای درمان بیماریها و
همچنین اهمیت خاصی که در تولیدات کشاورزی و افزایش

جداسازی و کشت سلولهای بنیادی و یا سلولهای بیضه

راندمان تولید دارد ،تمرکز زیادی به این شاخه از علم شده

و تزریق سلولهای تراریخته به بیضه

و پیشرفتهای زیادی نیز در این حوزه حاصل شده است.

در این روش بعد از جدا سازی سلولهای بنیادی از بافت

دور از تصور نیست که در دهه های آینده حیوانات ترانسژن

بیضه ،سلولهای هدف کشت داده شده و سپس تحت تیمار

جزء الینفك زندگی بشر باشند و در بسیاری از بخشهای

ویروسهای نوترکیب قرار میگیرند سپس سلولهای

حساس زندگی بشر نقش ایفا کنند.
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Abstract
Gene transfer technology is based on the use of animals and birds as bioreactors in the
production of high-quality pharmaceutical, industrial and recombinant proteins, as well as
the use of animal models for specific diseases and the investigation of the effects of
therapeutic genes in them. Different methods have been developed for gene transfer in
eukaryotic cells, including physical, chemical and viral methods. Technological advances
and the ever-growing knowledge of molecular virology and virus-host cell relationships
have improved the safety of viral vectors that are now used to study cellular gene function,
to correct genetic defects (gene therapy), to express therapeutic proteins, to vaccinate
against infectious agents and tumors, to produce experimental animal models, and for other
purposes. By increasing the researchers' knowledge about the life cycle of viruses and due
to their natural ability of viruses to transmit and integrate into the host genome, viruses
have become one of the most powerful tools for transferring the gene. Viral vectors have
been used in various forms for gene transfer and the production of transgenic animals,
including the direct injection of recombinant viruses into the target tissue or the treatment
of the stem cells with the recombinant virus and the transfer of recombinant cells to the
target tissue or treatment of embryonic cells in the early stages of the fetus. In this study,
we attempt to refer some of the most methods for gene transfer using viral vectors, their
advantages and limitations in gene transfer.
Key words: Gene transfer, Transgenic animals, Viral vector, Recombinant virus.
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