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چکیده
بیماریهای عفونی ناشی از میکروارگانیسمها همچنان بهعنوان علل عمده مرگ در سراسر جهان مطرح بوده و افزایش تعداد سویههای مقاوم
آنها باعث نگرانی زیادی شده است .از زمان کشف خاموشی ژن توسط  )RNAi( RNAانقالبی در زمینه کاربرد درمانی آن بهراه افتاده است.
استفاده از  RNAمداخلهگر پتانسیل درمانی بسیاری برای درمان یا پیشگیری از بیماریها دارد .این  RNAها نقشهای حیاتى در تنظیم
رونویسى و پس از رونویسى ،خاموشى ژن و دمتیالسیون  DNAدارند .امروزه برعلیه بسیاری از آنتیبیوتیکها در باکتریها مقاومت دیده شده
است و حتی برای برخی از آنها هیچ آنتی بیوتیکی وجود ندارد .و روشهای جایگزین برای درمان آنها بهشدت احساس میشود .با به-
کارگیری این روش از تکثیر و پیشرفت عفونتهای ویروسی ،قارچی ،باکتریایی و انگلی جلوگیری بهعمل آمده است .انتقال موضعی siRNA
برای درمان بیماریها دارای رشد سریعی است و امید میرود که در آینده بتواند در مطالعات بالینی کاربرد بیابد .تزریق موضعی موجب
کاهش آثار سمی میشود و در دسترس بودن دارو برای سلولهای توموری را افزایش میدهد.در این مقاله،وضعیت درمانی حال حاضر با
 ،siRNAفواید کاربرد آن و چالشهای استفاده از آن بررسی شده است.

کلیدواژگان
خاموشی ژن ،عفونت RNA ،مداخلهگر.
دوره ششم ،شماره دوم ،تابستان ( 59صفحات )16-15
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خاموشی  RNAیک مکانیسم تنظیم ژنی نسبت ًا
جدید است که سطح رونوشتها را در سطح رونوشت
برداری) خاموشی ژن درسطح رونویسی ( و یا با فعال
سازی فرآیند تجزیه توالی ویژه  ) RNAخاموشی پس
از رونویسی ) یا  RNAمداخلهگر کاهش میدهد.
ناپولی و همکارانش در سال  991برای اولینبار
اثرات  RNAiرا برافزایش بیان کالکون سنتتاز) (CHSیا
دهیدروفالونال  -9ردوکتاز آنزیمی که تا حد زیادی
مسئول تولید رنگ گیاهی در گل اطلسی ( Petunia
 )hybridaاست ،مشاهده کردند.
کشف این ژن که منجر به بلوکه شدن سنتز رنگدانه
ها و رشد گلهای کامالً سفید یا تا حدودی سفید رنگ
به جای گلهای بنفش میشد آنها را شگفت زده کرد.
این پدیده را  co-suppressionنامگذاری کردند ولی
مکانیسم مولکولی آن ناشناخته باقی ماند .تا سر انجام
در سال 1998فایر و ملو با انتشار مقاله ای دلیل این
پدیده و سایر پدیدههای مشابه را توضیح دادند .آنها از
RNAهای دو رشتهای ( Antisense RNAو (Sense
RNAبرای دستکاری بیان ژن در نماتود
 Caenorhabditis elegansاستفاده کردند و  RNAiرا
بهعنوان مسیری اساسی که در آن رشتههای RNA
اختصاصی توالی ،قادرند  mRNAمکمل خود را هدف
قرار داده و سرکوب بیان آن را القاء کنند ،شناسایی
کردند .بنابراین اولینبار این پدیده توسط آنها ،تداخل
 RNAیا ( )RNA interference،RNAiنامیده شد(.) 2
 siRNA :siRNAها RNA ،2های دورشتهای
کوچک با  -نوکلئوتید ،با طول تقریبی 7/5 nm
و قطر nmهستن( siRNA.( 2، 5، 1ها به صورت
داخل سلولی و با صرف  ATPبه دنبال شکست RNA
)1. Transcriptional Gene Silencing(TGS
)2. Post Transcriptional Gene Silencing (PTGS
)3. RNA Interference(RNAi
4. Small interfering RNA

دو رشتهای بلند توسط آنزیم دایسر ،که فعالیت
ریبونوکلئازی دارد ،ایجاد میشوند(  .( 5،در
سیتوپالسم دو رشته  siRNAتوسط آنزیم با خاصیت
هلیکازی از هم باز میشوند  .رشته سنس siRNA
) )passengerشکسته و تخریب میشود ،درحالیکه
رشته آنتیسنس ) (guideبه RNA-induced silencing
) complex (RISCملحق می شود( .) 1، 1سپس
 RISCکه اکنون دارای  siRNAنیز هست ،به سمت
 mRNAهدف) از نظر توالی ،مکمل رشته آنتیسنس
 siRNAاست( هدایت میگردد.در مرحله بعد آنزیم
آرگونات که عضو  RISCاست و فعالیت ریبونوکلئازی
دارد ،سبب شکست در  mRNAهدف میشود.با تخریب
 mRNAبیان ژن متوقف میشود که به این حالت
اصطالحاً خاموشی ژن پس از رونویسی می
گویند( .) 1،8برای مولکولهای شکسته شده  RNAدو
مسیر وجود دارد RNA- :های ناقص توسط
ریبونوکلئازها تجزیه شوند و  -روی رشتههایی که با
آنها همولوژی دارند ،قرار گیرند و توسط  RNAپلی
مراز وابسته به  RNAمجددا دو رشته ای شده که در
این صورت موجب تداوم مسیر  RNAiمیشوندRNA .
دو رشته ای عامل اصلی تحریک دایسر است(  ،) ،که
در شکل نمایش داده شده است:

شکل  -1بررسی مکانیسم فرایند تداخل RNA
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کاربرد های siRNA

 .شناسایی توالی خاص
 .کاربردهای درمانی
قواعد طراحی siRNA

باید به گونهای طراحی شود که مؤثر و غیر سمی
باشد .برای طراحی آن قواعدی وجود دارد که به تأثیر
هرچه بیشتر آن در درمان بیماریها کمک کرده و از
اثرات سمی احتمالی آن جلوگیری میکند .به عالوه،
این تغییرات به پایداری آن در برابر نوکلئازها کمک
میکند .این قواعد عبارتند از:
 طراحی یک دو رشتهای  -نوکلئوتیدی بااستفاده از  Databaseمناسب (مثال - .)BLAST
اضافه کردن یک  Overhangنوکلئوتیدی در انتهای
 محتوای  CGباید بین  1تا  71درصدˊ .
انتخاب شود -2 .توالی هدف باید  71- 11باز قبل از
کدون آغاز باشد -5 .تغییرات شیمیایی مناسب اعمال
شود(.)7
منابع مختلف  dsRNAجهت شروع فرایند RNAi

کاربردهای تحقیقاتی و درمانی فرایند تداخل

RNA

با ظهور فنآوری تداخل  RNAو بکارگیری
های کوپک یا همان  siRNAجهت خاموش کردن بیان
هر ژنی انقالب بزرگی در دانش ژنتیک معکوس
حاصل شده است .از آنجاییکه بسیاری از بیماریها به
دنبال افزایش بیان یک یا چند ژن ایجاد میشوند ،با
پتانسیل درمانی  RNAiبرای تعدادی از بیماریها از
جمله سرطان ،عفونت و التهاب ،بیماریهای تنفسی،
RNA

1. Nanoparticle-based siRNA delivery
2. Gene knockdown technonlogy
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 RNAدو رشتهای بلند جهت شروع فرایند تداخل
 RNAمهم و حیاتی میباشد .این مولکولهای dsRNA
از منابع زیر تأمین میشوند:
 از طریق لوکوسهای ژنی بازآرایی شده قابلرونویسی - .از طریق نسخه برداری ژنهای دارای
پروموترهای همگرا – .توسط تزریق ترانس ژنهای
با توالی تکراری معکوس ،که در ابتدا در هستهی سلول
به صورت مولکولهای  RNAدو رشتهای سنجاقسری)
 (dsRNA hairpinنسخه برداری شده و پس از ورود
به سیتوزول به  dsRNAتبدیل میشوند -2 .از طریق
نسخه برداری از روی عناصر قابل انتقال ،هم چون
ترانسپوزونها که در ژنوم اکثر سلولهای یوکاریوتی
وجود دارند و میتوانند نسخههایی از ژنها را برای هر

دو رشته تولید کنند .این رشتهها به صورت سنس و
آنتیسنس رونویسی شده و سپس به یکدیگر اتصال
یافته تا مولکول  dsRNAتشکیل دهند -5 .بعضی از
ویروسهای حاوی  RNAو حتی حاوی  DNAطی
مراحل تکثیرشان به طور طبیعی میتوانند مولکول
 RNAدو رشتهای تولید کنند -1 .مولکولهای dsRNA
را میتوان به طور سنتتیک در خارج از سلول تولید و
سپس به طرق مختلف به سلول تزریق کرد -7 .تولید
مولکولهای  siRNAبه وسیله ی ورود ناقل DNA
همچون پالسمیدهای باکتریایی و وکتورهای ویروسی
به درون سلول نیز امکانپذیر است( ).
سیستمهای انتقالی و تحویل دهنده  siRNAبه
درون سلول از روشهای مختلفی جهت انتقال
مولکولهای  siRNAبه درون سلولها استفاده میشود.
مهمترین و رایجترین روشهای انتقال شامل موارد ذیل
می باشد:
 استفاده از الکتروپوریشن - ،تزریق به سلول باروش  - ،Microinjectionاز طریق تجویز داخل
وریدی کپسولهای لیپیدی حاوی  -2 ،siRNAتحویل
و هدایت  siRNAبه سلول توسط آنتیبادیهای
اختصاصی ویژه سلول ) -5 ،(Antibody-directedبا
استفاده از سیستمهای تحویل دهنده بر پایه فنآوری
نانو و ذرات نانو )12،4( .
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عصبی و خودایمنی موفقیتهایی حاصل شده است.
همچنین در درمان بسیاری از عفونتهای ویروسی و
انگلی نیز با بکارگیری سرکوب بیان ژن در سطح پس
از نسخه برداری با استفاده از مولکولهای  ،siRNAاز
تکثیر و پیشرفت عفونت جلوگیری به عمل آمده است.
برای مثال با سرکوب ژن  Vifکه یک ژن تنظیمی در
ویروس  HIV-1میباشد ،از همانندسازی و تکثیر
ویروس ممانعت به عمل آمده است .عالوه بر این در
درمان برخی عفونتهای باکتریایی مانند پنومونی و
شوک عفونی نیز از این تکنیک با موفقیت استفاده
شده است( .) 7،
فواید استفاده از  siRNAنسبت به داروهای دیگر
 درجه باالیی از ایمنی را دارد ،چرا که بادرگیر نمیشود و امکان ایجاد جهش کاهش پیدا می
کند؛  -نسبت به بقیه داروها بازده فراوانی دارد ،چرا
که بیان ژن را سرکوب میکند؛  -نسبت به بقیه دارو
ها هدف خود را دقیق تر شناسایی کرده و در خاموش
سازی ژن میتواند اختصاصی عمل کند() 1، 1
DNA

چالشهای تحویل :siRNA

یکی از چالشهای اولیه در درمان بر پایه
مسئله تحویل آن است .استفاده درمانی از siRNA
نیازمند توسعه حاملهایی است که بتوانند:
 از  siRNAدر مدتیکه در خون در گردش استمحافظت کند؛  siRNA -را به سلولهای هدف تحویل
دهد و مانع از تحویل آن به سلولهای غیر هدف شود؛
 جذب سلولی و فرار آندوزومی  siRNAرا تسهیلکند؛  -2باعث آزادسازی  siRNAبه صورت داخل
سلولی شود تا  siRNAبرای اجزاء سلولی در دسترس
باشد()9
حاملهای موجود معموالً حاوی یک جز کاتیونیک
مثل لیپیدکاتیونیک ،پلیمر کاتیونیک یا پپتید کاتیونیک
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هستند تا بتوانند به طور موثر به  siRNAمتصل شوند.
سایر اجزا تکمیلی به بهبود ثبات ،حاللیت یا پروفایل
–siRNAحامل کمک
دارویی کمپلکسهای
میکنند( ) .اکثر حاملهای موجود اساساً برای تحویل
 DNAطراحی شدهاند .تحویل  siRNAو تحویل
 DNAاز جنبههای مختلفی مانند  :جایگاه عمل در
سلول ،سایز مولکول و ثبات مولکولی برای ژن درمانی
با هم تفاوت دارند(.)9
جایگاه عمل  siRNAسیتوپالسم است ،درحالیکه
برای ژن درمانی الزم است که مواد ژنتیکی از غشا هسته
عبور کنند و وارد هسته شوند .مدت زمان خاموشی ژن
توسط  3 siRNAتا  7روز در سلول های در حال
تقسیم و حدود  3تا  4هفته در سلول هایی است که
تقسیم نمیشوند( ).درحالیکه ،بیان ترانسژن به
عنوان یک نتیجه ژن درمانی بر پایه  ،DNAمتغیر است
و محدوده آن از کوتاه مدت تا دائمی میتواند متغیر
باشد(.) 9
وزن مولکولی یک مولکول  siRNAدو رشتهای
است ،در حالیکه وزن مولکولی یک
درحدود kDa
مولکول  DNAدو رشتهای برای ژن درمانی )نه
آنتیسنس درمانی( اغلب چند صد برابر است  .متعاقباً،
موادی که برای تحویل  DNAمناسب هستند ،ممکن
است برای تحویل  siRNAمناسب نباشند و دلیل این
امر این است که سایز
 Lipoplexesو  polyplexesتوسط سایز مواد
ژنتیکی و حامل تحت تأثیر قرار میگیرد(.)7
به طورکلی ،حاملهای  siRNAباید طوری طراحی
شوند تا در جایگاه هدف تجمع یابند تا مانع از جذب
غیراختصاصی  siRNAدر بافت غیر هدف شوند.
بسیاری از حاملها طوری طراحی شده اند تا مانع از
برهمکنش غیراختصاصی با عناصر خونی و اجزا خارج
سلولی شوند(.)11
1. DNA delivery
2. siRNA delivery
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پیشرفتهای صورت گرفته در مسیر طراحی
 siRNAبه منظور کاهش چالشهای استفاده از آن:
 تغییرات شیمیایی بهمنظور ،پایداری و رسیدنبه مقاومت نوکلئازی ،کاهش اثرات خاموشی
هدف ،کاهش فعالسازی سیستم ایمنی - .انتقال
سیستماتیک  :siRNAاستفاده از نانوذرات برای انتقال
.siRNA

نانوذرات لیپیدی به دو دسته تقسیم میشوند

 لیپوزومها بر پایه لیپیدهای کاتیونی؛ -نانوذرات جامد بر پایه لیپید که مانند کپسول عمل
میکنند ( ،SNALPلیپیدوئیدهای تشکیل شده از
کلسترول ،لیپیدهای روکش شده با پلیاتیلن گلیکول و
فسفولیپیدهای خنثی)
نانوذرات پلیمری:

 -طبیعی (،chitosan

 Atelocollagenو سیکلودکسترین)  -سنتتیک.

انتقال سیستماتیک  :siRNAنانوکریرها
یکی از راههایی است که از طریق آن بازده استفاده
از  siRNAدر درمان افزایش می یابد.
دالیل استفاده از نانوذرات در انتقال :siRNA
افزایش جذب سلولی ،کاهش پاسخهای ایمنی ایجاد
شده از  ،siRNAجلوگیری از اثرات خاموشی هدف،
پیشرفت در پروفایل های کینتیک دارویی.
انواع نانوذرات مورد استفاده در انتقال siRNA

لیپیدی ،پلیمری ،ذرات کونژوگه ،نقاط کوانتومی،
نانو ذرات فلزی (شکل )

نانوذرات کونژوگه( siRNA+CPP :پپتید نفوذ
،siRNA+Aptamer،siRNA+Antibody
سلولی)،
.siRNA+cholesterol
نقاط کوانتومی :نانو کریستالهایی اغلب از جنس
عناصر نیمه رسانا که به دلیل سایز کوچکشان توانایی
نفوذ باالیی دارند و میتوان سطح آنها را برای اتصال
بهتر به  siRNAبا گروههای مناسب پوشاند.
نانوذرات فلزی :نانوذرات طال و آهن که میتوانند
با گروههای مناسب برای اتصال به  siRNAپوشیده
شوند.
چالشهای پیش رو در استفاده از نانوذرات برای
انتقال siRNA

سمیت با واسطه نانوذرات

شکل -2انواع نانوذرات مورد استفاده در انتقالsi RNA

1. Off-target

سیستم تحویل ایدهآل؛ سیستمی هست که عالوه بر
تحویل  dsRNAبارگذاری شده ،یکسری ویژگی های
دیگر نیز داشته باشد .از جمله:
 زیست سازگار ) (biocompatibleباشد؛ -زیست تجزیه پذیر ) (biodegradableباشد؛  -عمدتاً
برای سیستم ایمنی بی اثر باشد؛  -2دارای کلیرنس
سیستمیک قابل پیش بینی باشد() 5
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پایداری داخل سلولی باال و آزادسازی کم آنها از
سیستم اندوزومال ،ایجاد مسمومیت در استفاده از
دوزهای باال آن ،گاهی ایجاد پاسخ ایمنی و التهاب() 9
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پیشرفتهای صورت گرفته در استفاده از
نانوذرات در انتقال siRNA

عملکرد سطح نانوذرات،با گروههایی نظیر فوالت
(برای اتصال به گیرنده آلفا فوالت) ،ترانسفرین ،آنتی
بادی ها ،هیالورونیک اسید ( برای گیرنده  )CD44که
به صورت ویژه تر متصل میشوند()5
کارآزماییهای بالینی انجام شده با استفاده از
siRNA

  siRNAبه صورت موضعی به بدن بیمار واردشوند (مثال در بیماری های چشمی ،پوستی و ریوی)
که با روشهای اسپری کردن و یا تزریق مستقیم انجام
میشود - .انتقال  siRNAبه صورت سیستماتیک
( siRNAها برای انتقال به بافت هدف وارد جریان
خون می شوند)که مستقیم و یا با واسطه نانو کریرها
هستند(.)11

فصـلنامه علـــمی -پژوهشی بیولوژی کاربردی

سرنوشت  siRNAدر مایعات بیولوژیکی

11

مطالعات زیادی در شرایط  in vitroانجام شده و
درباره سدهای داخل سلولی برای تحویل siRNA
اطالعات زیادی وجود دارد ولی با وجود اهمیت
فاکتورهای خارج سلولی موجود در ریز محیط اطراف
سلولها ،اطالعات کمی درباره آنها وجود دارد.برای
یک تحویل موفق ،الزم است که نانوذره از رگ خارج
شده و در طول ماتریکس پیچیده خارج سلولی حرکت
کرده تا به سلولهای هدف ،برای مثال سلول سرطانی،
برسد( شکل ) .ویژگیهای بیولوژیکی ،شیمیایی و
فیزیکی ECMمیتواند در جذب نانوذرات و استفاده از
داروها به صورت زودرسی نقش داشته باشد.

)1. complex extracellular matrix (ECM

شکل  -3غلبه بر سدهای بیولوژیکی تحویل RNAi

سمیت با واسطه سیستم ایمنی
سمیتهای ناشناخته و غیر منتظره مرتبط با
تحویل سیستمیک  RNAiباید مدنظر قرار داده شوند.
پاسخهای ایمنی ذاتی علیه  siRNAها به دو گروه
تقسیم می شوند:
 پاسخهای ایمنی ذاتی با واسطه TLRs پاسخ های ایمنی ذاتی بدون واسطه TLRs(.) 7
اثرات خاموشی ژن هدف مشابه باmiRNA

در ابتدا تصور میشد که  siRNAها به صورت کامالً
اختصاصی ژن هدف را خاموش میکنند ولی امروزه
مشخص شده است که اینطور نیست و عملکرد آنها
ممکن است غیر اختصاصی باشد ،حالتی مشابه
عملکرد miRNAها.
ناحیه  seedاز  miRNAها معموالً با مکمل شدن
ناکامل با ناحیه  3' UTRاز  mRNAمنجر به سرکوب
بیان ژن میشوند .
مشاهده شده که مشابه این حالت در مورد siRNA

 RNAکوچک مداخلهگر ()siRNA

ها نیز رخ میدهدsiRNA .ها ممکن است باعث القا
تنظیم وابسته به توالی در رونوشتهای ناخواسته به
دنبال تطابق ناکامل با ناحیه  ' UTRاز mRNAشوند و
از آن جهت که این مکانیسم یادآور نحوه
عملmiRNAها است به آن اثرات خاموشی هدف
مشابه  microRNAمیگویند() 1
تحویل سیستمیک در مقابل تحویل موضعی
نتایج حاصل از برخی مطالعات نشان دادهاند که
تزریق مستقیم داخل توموری نانو ذرات حاوی siRNA
نیز میتواند نتایج خوبی در خاموشی ژن داشته باشد.
هرچند تزریق موضعی موجب کاهش آثار سمی میشود
و در دسترس بودن دارو برای سلولهای توموری را
افزایش میدهد ولی باید مدنظر داشت که بسیاری از
تومورها قابل دسترسی نیستند .بعالوه ،تحویل موضعی
برای درمان بیماریهای  micrometastaticنیز قابل دوام
نیست .بنابراین ،هرچند تحویل موضعی  siRNAیک
گزینه درمانی مناسب برای تومورهای اولیه کوچک و
قابل دسترس مثل :مالنوما،سرطان پستان و سرطان
رحم باشد ولی میتواند در آینده نقش محدودی در
انکولوژی بالینی داشته باشد(.) 2، 2

نتیجه گیری
پس از کشف تداخل  ،RNAاین پژوهش سرآغازی
برای فعالیت و تحقیقات بعدی شرکتهای دارویی و
زیست فناوری شد .هرچند که در ابتدا کاربرد اصلی
 RNAiبرای یافتن مسیرهای مشخص کننده عملکرد
ژنها بود .امروزه در درمان بسیاری از سرطانها و
بسیاری از عفونتهای ویروسی ،باکتریایی و انگلی با
بکارگیری سرکوب بیان ژن در سطح پس از نسخه
برداری با استفاده از مولکولهای  siRNAموفقیت هایی
به دست آمده است ،که این چشم انداز روشنی را برای
آینده باز میکند.
سپاسگزاری
از کلیه افرادی که در نگارش این مقاله ما را یاری
دادند قدردانی مینماییم.
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1. microRNA-like off-target effects
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