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)دئوکسی   DNA نام  به  پیچیده ای  تودة َدرهم 
که   DNA از  قطعاتی  دارد.  اسید( وجود  ریبونوکلئونیک 
اطالعات ژنتیکی را حمل می کند و عوامل وراثتی را از 
نسلی به نسل دیگر منتقل می کند، ژن نامیده و ژن واحد 
وراثت محسوب می شود که بر روی کروموزوم قرار گرفته 
و توالی اختصاصی بازهایی است که اطالعات مربوط به 
ساخت پروتئین را دارد. DNA یک پلیمر طوالنی است 
که  است  شده  مشتق  نوکلئوتید  نام  به  واحدهایی  از  که 
این واحدها شامل قندها و فسفات اند که با پیوند استری 
قالب  ژنتیکی در  یافته اند و اطالعات  اتصال  به یکدیگر 
DNA و در هسته سلول مستقر شده است. مولکول های 
همانندسازی  و  فعالیت  در حال  به صورت مکرر   ،DNA
که  می شوند  دگرگونی هایی  دستخوش  گهگاه  و  هستند 
این تغییرات در اطالعات موجود در مولکولDNA، باعث 
ایجاد جهش یا موتاسیون می شود. هنگامی که در ژن جهش 
ایجاد می شود در تقسیمات بعدی سلول تأثیر گذاشته و 
و  می شود  ناقص  و  جهش یافته  پروتئین  تولید  به  منجر 

درنتیجه باعث ایجاد بیماری های ژنتیکی می شود )6(.
جزئی  عملکرد  تنها  ژن،  پنجاه هزار  تا  سی  حدود  از 
که  ژن درمانی  برای  تالش  است.  شده  شناسایی  آنها  از 
چگونه هرکدام از ژن ها کار می کنند، می تواند برخی از 
ژن های دخیل در بیماری های خاص را به ما معرفی کند، 
فنآوری  هستند.  عملکرد  یک  از  بیش  دارای  ژن ها  زیرا 
کردن  دست کاری  برای  امیدوارکننده ای  ابزار  ژن،  انتقال 
اعطاکننده ایمنی سلول هایT برای ایجاد پیوند علیه تومور 
و پیوند علیه عفونت است. پیشرفت در علم زیست شناسی 
مولکولی در اوایل دهه 1980 انجام گرفت و طی مطالعه 
به نتیجه اینکه ژن های انسانی قابلیت کلون شدن را دارند 
و دانشمندان روش جدید برای تولید آسان پروتئین مانند 

پیشرفت در تکنولوژی، ژن درمانی را به عنوان خط مقدم پژوهش های 
پزشکی به ارمغان آورده به نحوی که در حوزه درمانی فناوری، مقام 
و موقعیتی معتبر یافته است )1(. برای ژن درمانی موفق می توان به 
انتقال مؤثر توالی ژن های مستقر روی یک قطعه DNA )دئوکسی 
ریبونوکلئیک اسید( اصالح شده و بیان انواع ژن های انسان به سلول 

هدف که در حال حاضر در چندین سیستم انجام شده است، اشاره کرد.
نخستین دستاورد موفق را در این باره، میبایست مدیون 
کارآزمایی بالینی با تمرکز بر ژن درمانی مربوط به شناسایی 

کمبود Adenosine deaminiaser دانست. نتیجه این اقدام اساسی 
را می توان در سیر تصاعدی و متمرکز پروتکل های بالینی مشاهده کرد. 
اگرچه نتایج اولیه آزمایش تا حدی ناامیدکننده بود، اما رویای ژن درمانی 

برای درمان بیماری ها به وسیله جایگزینی ژن معیوب و یا معرفی 
ژن جدید برای درمان، در حال حاضر به حقیقت پیوسته و بطور قطع 
ژن درمانی برای انسان یک راه مؤثر در قرن 21 به شمار می رود. )2(

ژن درمانی نتیجه بسیار مؤثری در درمان بالینی بیماران هموفیلی و سایر 
کمبودهای ارثی پروتئین های پالسما نشان داده است و می تواند به طور 
گستردهای به عنوان یک انتقال دهنده ماده ژنتیکی برای درمان بیماری و 
یا حداقل برای بهبود وضعیت بالینی بیمار تعریف شود )3(. ژن درمانی در 
اوایل دهه 1990 آغاز شد و روشی جدید در پزشکی مولکولی محسوب 

می شود )2(. در حال حاضر مطالعات ژن درمانی طیف گستردهای از 
مداخالت بالقوه درمانی که می توان واکنش سیستم ایمنی بدن به تومورها 
و ایجاد عروق جدید در قلب برای جلوگیری از حمالت قلبی و جلوگیری از 

همانندسازی سلول های آلوده به ویروس HIV را مثال زد )4(.
بیماری های ژنتیکی را می توان در سطوح متعدد و در مراحل گوناگون 
دور از ژن جهش یافته درمان کرد. هدف ژن درمانی جایگزین کردن آلل 

معیوب یک ژن با آلل سالم و فعال است. نقص یک ژن، باعث عدم سنتز 
یا سنتز ناقص یک پروتئین و عدم انجام یک فرآیند شیمیایی می شود 
که با واردکردن یک ژن سالم در ژنوم بیمار و اصالح ژن های معیوب و 

فنوتیپ جهش یافته و رسیدن به نوعی اثر درمانی است)5(.

هر  که  است  تشکیل شده  سلول  میلیون ها  از  انسان  بدن 
مرکز  در  سلول ها  است.  ژن  زیادی  تعداد  شامل  سلول 
 دارای هسته و اطراف خود سیتوپالسم داشته و درون هسته، 
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باشد )11(. )شکل 1(

شکل 1- ابتدا جمعیتی از سلول های بیمار را خارج کرده و سپس در محیط 
exvivo با ویروس همراه )AVV( حاوی ژن سالم تلفیق شده و مجدداً به 
بدن بیمار واردکرده، ژن های سالم رونویسی و به تصحیح ژن معیوب 

می پردازند و به درمان بیمار می انجامد )11(.

به  نسبت  کمتری  تأثیر  بسیار  غیرویروسی  حامل های 
وکتورهای ویروسی دارند اما به دلیل ایمنی بیشتر نسبت 
به استفاده از ویروس ها و ظرفیت باالی آنها، برای حمل 
ژن بیشتر مورداستفاده قرار می گیرد. از انواع آنها می توان 
به لیپوزوم اشاره کرد که در اطراف لیپوزوم همانطور که از 
نامش پیداست الیه های چربی قرار دارد که این امکان را 
به لیپوزوم می دهد که از غشای سلولی عبور کرده و ژن 

را داخل سلول هدف آزاد کند )2(.
اما باید در نظر داشت به طورکلی وکتورها امکان ایجاد 
اگر  و  ویروسی  عفونت  به  فرد  ابتالی  و  ثانویه  بیماری 
عملکرد  در  اختالل  باعث  نگیرد  قرار  مناسب  جای  در 
بقیه سلول ها و بروز بیماری های دیگر می شود بنابراین 
وکتورها در انسان باید با احتیاط فراوان استفاده شود )9(. 
آلوده  ژن  حامل  ویروس  توسط  بیمار  در  هدف  سلول 
سلول  در  ویروس  توسط  سالم  ژن  درنتیجه  می شود. 
مراحل  کردن  طی  از  پس  که  می شود  داده  قرار  انسانی 
پروتئین  تولید  به  ترجمه،  و  رونویسی  و  همانندسازی 
است،  نداشته  را  آن  تولید  توانایی  بیمار  که  می انجامد 
باید  هدف،  سلول های  می شود.  درمان  بیماری  درنتیجه 
زیستی  فعالیت های  برای  الزم  لیگاندهای  و  پروتئین ها 
را فراهم کرده و قابلیت همانندسازی باالیی داشته باشند 

مانند سلول ها مغز استخوان. )12( )شکل 2(

با  و  کرده  کشف  را  دیابت  مبتالبه  بیماران  برای  انسولین 
استفاده از روش های ژن درمانی، باکتری اصالح شده که در 
بدن مرسوم شده را میتوان برداشت کرد و به افرادی که بدن 

آنها توانایی تولید طبیعی ندارد، تزریق کرد.
در  ژن  مستقیم  توسعه  به  معطوف  دانشمندان  تالش 
از  گروهی   1983 سال  در  است)7(.  انسانی  سلول های 
دانشمندان از دانشکده پزشکی بایلور هیوستون واقع در ایالت 
یافتند که ژن درمانی می تواند  این واقعیت دست  به  تگزاس 
برای درمان بیماری لش-نیهان که بیماری اختالل نورولوژیکی 
آنزیم  تولیدکننده  ژن  منظور  همین  به  شود.  استفاده  است، 
این طریق  از  تا  کردند  تزریق  از سلول ها  داخل گروهی  به 
نقص ژنتیکی را درمان کنند )8(. ژن درمانی بر روی دو نوع 
سلول سوماتیک )غیرجنسی( و سلول زاینده )جنسی( انجام 
می پذیرد که اگر بر روی سلول های غیرجنسی انجام شود. 
فقط شخص دریافت کننده ژن بهبود می یابد و ژن موردنظر به 

نسل های بعد انتقال نخواهد یافت )9(.
روش ایمن ابداع شده برای انجام این کار، واردکردن ژن 
به سلول موردنظر که باید با استفاده از یک حامل که وکتور 

نامیده می شود، انجام گردد.
که  غیرویروسی  و  ویروسی  حامل های  به  می توان 
می گیرد،  انجام   Invitro و   Invivo محیط  در  فعالیتشان 
اشاره کرد. با افزایش کارایی ویروس ها مانند جذب گیرنده 
به  منجر  درنهایت   DNA هسته ای  انتقال  توانایی  و  واسطه 
توسعه استفاده از وکتور ویروسی و غیر ویروسی شده است 
و   Retroviros به  می  توان  ویروس  حامل20های  از  که 
Adenovirus و ویروس همراه آدنو )AAV( اشاره کرد که 

مناسب برای روش20های ژن درمانی است )2(.
ژن درمانی  وکتورهای  ویروس،  ژنوم  ماهیت  براساس 
تقسیم   RNA و   DNA ویروسی  وکتورهای  به  می توانند 
شوند. ماده ژنتیکی در رترو ویروس به صورت RNA است 
است.  رشتهای  دو   DNA به صورت  آدنوویروس  در  و 
حامل های ویروسی به صورت ژنتیکی معیوب گشته و قادر 
به بیماریزایی نیستند اما می توانند ژنومشان را با DNA سلول 
میزبان ترکیب کنند)9(. اشکال عمده این وکتورها این است 
که قادر به انتقال سلول هایی که در آن تقسیم انجام نمیپذیرد، 
آدنو  همراه  ویروس  منحصربه فرد  زندگی  چرخه  نیست. 
)AAV( و بیان مکرر و عدم ایجاد پاسخ ایمنی در بدن میزبان 
و توانایی وارد شدن به جایگاه ویژهای از ژنوم انسان باعث 
می شود این ویروس کاربرد گستردهای در ژن درمانی داشته 
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تمرکز ژن درمانی در بیماری های ناشی از ناهنجاری های 
عضالنی،  دیستروفی  هموفیلی،  مانند  ژنی  تک 

فیبروزکیستیک و کم خونی داسی شکل است )11(.

نتیجه
بیماری های  برای  امیدوارکنندهای  درمان  ژن درمانی 
مختلفی  از روش های  تاکنون  می شود.  ژنتیکی محسوب 
است  الزم  که  استفاده شده  انسان  در  ژن درمانی  برای 
تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا بتوان یکی از 
روش ها را به عنوان بهترین روش برای ژن درمانی انتخاب 
کرد اما به دلیل پیچیدگی بیولوژیکی بیش ازحد ژن درمانی 
ژنتیکی  بیماری های  از  بسیاری  انسان و عدم شناخت  در 
تاکنون میسر  انسان  از ژن درمانی در  امکان استفاده وسیع 
نشده است. این روش پرهزینه بوده و نیاز به مهارت های 
علمی و پزشکی فراوانی دارد. با پیشرفت روزافزون علم 
پزشکی، این متد در آینده نزدیک توان درمان بسیاری از 

بیماری ها را خواهد داشت )10(.
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شکل 2- شکل، ژن درمانی در ویروس را به تصویر می کشد. ژن سالم کد کننده 
پروتئین در ویروس قرار داده می شود و سپس ویروس به داخل سلول وارد 

می شود و پس از بیان مکرر به تصحیح ژن معیوب می انجامد )12(.

اساس کار ژن درمانی در شرایط آزمایشگاهی به این صورت 
جدا  محدودکننده  آنزیم  توسط  هدف  سلول های  که  است 
شده و سپس با روش PCR تکثیر می یابد. سپس سلول ها 
با یک ناقل حاوی ژن، تیمار گشته و پس از ورود و ادغام 
تزریق  با  بیمار  در  DNA سلول، سلول ها  در  موردنظر  ژن 
خارج  در  که  تکنیک  این  که  بازمی گردند  ورید  داخل  به 
از بدن انجام می گیرد، تکنیک آزمایشگاهی نامیده می شود. 
در تکنیک داخل بدن، ژن موردنظر با استفاده از لیپوزوم به 

سلول های داخل بدن منتقل می شود )3( )شکل 3(.

شکل 3- ژن درمانی به دو صورت تزریق مستقیم وکتورهای ویروسی برای 
دستیابی به بافت هدف مانند کبد و یا روش مبتنی بر سلول که استفاده از 

وکتورهای ویروسی برای اصالح سلول ها در محیط کشت است )3(.


