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 PLA-PEG-PLAهای گیاه توتون با استفاده از نانوپلیمر انتقال ژن به سلول عنوان طرح:

 دکتر رسول اصغری و مهندس امین امانی همکاران طرح:دکتر ناصر زارع                                        جری:م

  چکیده:

های آن راهکار موثری را برای انتقال مواد مختلف از جمله شناسی )نانوفناوری زیستی( و پیشرفتترکیب نانوفناوری و زیست

برای انتقال ژن به  PLA-PEG-PLAو  PEIنده فراهم آورده است. در این تحقیق قابلیت پلیمرهای های زاسیدهای نوکلئیک به سلول

های توتون حاصل از کشت بذور روی های گیاه توتون مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور گیاهچهپرتوپالست و همچنین سلول

-PLAسپانسیون سلولی مورد استفاده قرار گرفتند. نانوذرات برای هضم ناقص و کامل دیواره سلولی و همچنین تهیه سو MSمحیط 

PEG-PLA/DNA  وPLA-PEG-PLA/PEI/DNA مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روش ،Water-in-oil solvent 

diffusion technique تخریب  های مختلف تیمار امواج فراصوت بر شکست وتولید شدند. بدین منظور ابتدا تاثیر مدت زمانDNA 

شود انتخاب گردید. سپس کمپلکس نمی DNAمورد بررسی قرار گرفت و مدت زمانی از تیمار اولتراسوند که باعث تخریب 

PEI/DNA  وDNA به طور جداگانه و در حضور سورفکتانت و امواج فراصوت با کوپلیمر ،PLA-PEG-PLA  .ترکیب شدند

مورد  DLS( و دستگاه SEMبه ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره ) خصوصیات مرفولوژیکی و اندازه نانوذرات حاصل

بلو مورد بررسی قرار آمیزی تریپانهای سوسپانسیون توتون با استفاده از رنگبررسی قرار گرفت. سمیت نانوذرات فوق روی سلول

 PEI/DNA/ PLA-PEG-PLAو  DNA/PLA-PEG-PLA، PEI/DNAهای نشان داد که کمپلکس DLSو SEM گرفت. نتایج آنالیز

پالسمیدی با  DNAنانومتر بود. تیمار  191و  115، 224منفرد و کروی شکل بوده و میانگین اندازه ذرات به ترتیب برابر با 

 باعث حفظت PEIپالسمیدی را به طور کامل تخریب کامل نمود، ولی نانوذرات  DNAثانیه و بیشتر از آن  40اولتراسوند به مدت 

DNA  موجود در ساختار کمپلکسDNA/PEI توان از تیمار امواج دهد که میاز تخریب ناشی از اولتراسوند گردید. این امر نشان می

با استفاده از این نانوذرات استفاده نمود. نتایج حاصل از بررسی سمیت نانوذرات نشان داد  DNAفراصوت  برای افزایش کارایی انتقال 

طوریکه کمپلکس گردید به PEIباعث کاهش سمیت نانوذرات  PLA-PEG-PLAتوسط کوپلیمر  PEI/DNAپوشش ذرات 

PEI/DNA/ PLA-PEG-PLA  تا غلظتmg/l1 های توتون نشان نداد. اگرچه کارایی انتقال داری برای سلولسمیت معنیDNA 

بیشتر از کارایی انتقال آن از  PEI/ssDNA-FITCبه پروتوپالست توتون با استفاده از کمپلکس  FITCایی نشاندار شده با رشتهتک

برای پروتوپالست و  PEI/DNAبوده ولی با توجه سمیت باالتر کمپلکس  PEI/ssDNA-FITC/ PLA-PEG-PLAطریق کمپلکس 

، استفاده از کمپلکس اخیر برای انتقال و بیان ژن در PEI/DNA / PLA-PEG-PLAهای توتون در مقایسه با کمپلکس سلول

با استفاده از  gus Aپالسمیدی حاوی ژن  DNAبراین، انتقال . عالوهبود برخوردار خواهد یها از کارآیی باالترپالست و سلولپروتو

به  DNAان داد که این نانوذرات از توانایی انتقال و رهش سالم شن PEI/DNA/PLA-PEG-PLAو  PEI/DNAهای کمپلکس

مشاهده  gus Aهای آبی رنگ ناشی از بیان ژن های ترانسفورم شده لکهدر سلول کههای توتون برخوردار هستد. به طوریسول

 گردید.

 

 ایمین، تراریختی گیاه، نانو ناقل، نانوبیوتکنولوژی، نانوذرات اتیلنپلی های کلید:واژه
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 مقدمه -1-1

گرفت اما این نوع انتقال نه تنها ای صورت میدر گذشته از طریق تالقی بین گونهگیاه انتقال ژن به 

 داری گردید و همیشه مقمنتقل نمی منفردگاه ژن به صورت نیازمند به زمان بسیار طوالنی بود بلکه هیچ

DNA ناخواسته به همراه داشت. با پیشرفت علم مهندسی ژنتیک، روشهای مختلفی برای انتقال ژن به

های کالسیک را حذف های روشکه توانست بسیاری از محدودیت توسعه پیدا کرددرون سلول گیاهی 

ده بدون در نظر منفرد و جداگانه به موجودات زن ژن هر توان به انتقالنماید. از مزایای این روش می

 ,Ronald et al) کاهش زمان انتقال ژن نسبت به روش کالسیک و غیره اشاره کرد گرفتن منبع ژن،

د خ دار 1968در سال  برشیهای با استفاده از آنزیم، نوترکیب DNA اولین مولکول تولید . (2011

(Smith et al, 1970). زارش شد گ 1980گیاه ترانسژنیک در سال  سپس اولین(Herrera-Estrella, 

 مورد کشت قرار گرفت آمریکامتحدهدر ایاالت 1987کش در سال به علف گیاه مقاوماولین  .(1983

(Comai et al, 1985)  افزایش  رو بهای طور فزایندهمحصوالت تراریخته به کشت و تولید در حال حاضر،و

زیر کشت محصوالت تراریخت بوده است،  از اراضی جهانمیلیون هکتار  7/67، 2003در سال  باشند.می

طور متوسط رشد ساالنه اراضی زیر کشت افزایش یافت به میلیون هکتار 90به  2005در سال این رقم 

اهمیت این فناوری  این رشد نشان دهنده ،درصد در هر سال بوده است 10بیش از  محصوالت تراریخت

ها هکتار افزایش یافته لح زیر کشت به بیش از میلیونامروزه این س باشد.محصوالت غذایی میدر تولید 

 .(Darbani et al, 2008)است 

های گیهاهی های اخیر استفاده از نانوذرات به دلیل مزایای همچون توانایی انتقال ژن به تمام گونهدر سال

(Pasupathy et al, 2008 محافظهت از ،)DNA ( در برابهر هضهم زود هنگهامBielinska et al, 1997 ،)

از  اند.( و غیره بسیار مورد توجه قرار گرفتهLiu et al, 2009های حاوی دیواره )توانایی انتقال ژن به سلول

ای ویهژهو کهارایی درمهانی از جهذابیت هها در انتقهال ژن و ژنمحصوالت فناوری نانو که تحقیهق روی آن

ههای ، به دلیل توانایی ترکیب با مولکولون هاپلی کاتیاشاره کرد.  هاکاتیونپلیتوان به برخوردار است می

DNAهها نانوناقهلپایدار و کارایی ترانسفکشن باال، به عنهوان یکهی از مهوثرترین  1هایپلکس، تشکیل پلی

 بهه PLA-PEG-PLA و PEI یمرههایپل از همزمان استفاده قیتحق نیا از هدف بنا براین اند.معرفی شده

                                                           
1 - Polyplex 



3 
 

 ییتوانها نیهمچنه و مناسهب 1یسهازگار سهتیز و یزتا لیپتانس انتقال، هبازد با ینانووکتور هیته منظور

 پرتوپالسهت، بهه ژن انتقهال منظور به فراصوت امواج و های برشیآنزیم توسط بیتخر از DNA محافظت

 . بود یسلول ناقص وارهید یحاو های برگیها و همچنین سلولسلول

 توتونشناسی گیاه -2-1

سهتوار، علفهی و اای باشد. توتهون بوتههمی  Solanaceaeاز تیره  Nicotiana tabacumتوتون با نام علمی 

رایط شههای کم و بیش فراوان است. طول ریشهه بها توجهه بهه یکساله است. ریشه آن مستقیم با انشعاب

سانتیمتر ههم  200باشد و در مناطق خشک به سانتیمتر می 60-50اقلیمی محل رویش متفاوت و بین 

 برگهها .شود می کاسته بتدریج باال طرف به پائین از ساقه قلر و سانتیمتر 250-70 اهگی ارتفاعرسد. می

 صهاف یها و خمیده ای،نیزه مرغی، تخم قلبی، دمبرگ، بدون متفاوت اشکال با است ممکن و بزرگ نسبتاً

 یههالسهلو و کهر  از پوشهیده برگهها سلح .دارند قرار متناوب صورته ب و( ایگونه اختصاصات) باشند

 از هتهرب اصلی ساقه در برگها کیفیت .باشدمی چسبنا  که بوده خاصی شیره حاوی بعضاً و اسانس حاوی

 سهاقه میباشهد. ای است و دارای بذور ریز به رنگ قرمز تیرهمیوه این گیاه چند خانه .باشدمی فرعی ساقه

 و چهوبی گیهاه سن اواخر در که بوده کر  از پوشیده و نرم بیش و کم ،سبزرنگ رویش اوایل در مستقیم

 .(1393، زادهقلی) شودمی محکم

 2فناوری نانو -3-1

 انتقال و باشد. اگرچهها بسیار مورد توجه و مفید میش هدفمند ژنایرهانتقال و جهت  فناوری نانو

 هایو قابلیت هاویژگییکسری از ولی  ،سازدش هدفمند ژن بسیاری از اهداف مهم را برآورده میایره

دسترسی زیستی ژن را طی ورود به توان با اضافه کردن آن به نانوناقل، وجود دارند که می نیز گریدی

، pHها )نظیر: یک سیستم ناقل دارای خصوصیات پاسخ دهنده به محر  برای مثال، داد.سلول افزایش 

باشند. مد میش سیستمیک و درون سلولی، کارآایپتانسیل ردوکس( برای غلبه بر برخی موانع ره و دما

های نانوناقل پاسخ ی سیستمکه برای توسعه شدهپیشرفت در علوم مواد منجر به طراحی مواد مختلفی 

توانند هایی هستند که میمثال 3و هیپوکسی pHشوند. دما، های بیولوژیکی استفاده میدهنده به محر 

ها و همراه با آن   بهتر تفاوت بین سلولکار روند. با درههای پاسخ دهنده به محر  بدر ساختار نانوناقل

ژن در آینده  انتقالهای پاسخ دهنده به محر  جهت گسترش و توسعه در طراحی مواد، نقش نانوناقل

 (.Ganta et al, 2008) شودبسیار پر اهمیت می

                                                           
1-Biocompatibility 

2- Nanotechnology 
  1-Hypoxy 
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توان ا میهمله آنجباشد که از های منحصر به فردی میها دارای مزایا و ویژگیانتقال ژن توسط نانوناقل

 به موارد زیر اشاره کرد:

 (Pasupathy et al, 2008های انتقال ژن )ه نسبت به سایر روشهزینانتقال سریع، آسان و کم -1

دها و ها، الیگونوکلئوتیهای فعال زیستی مانند پروتئینمولکولماکرودر انتقال دامنه وسیعی از  توانایی -2

 (Eggenberger et al, 2010های سلولی )ا و اندامکهغیره به دامنه وسیعی از سلول

 درون سلول  به DNAستفاده از تجهیزات ساده آزمایشگاهی جهت انتقال ا -3

وش ه از این رهای گیاه با استفادوانایی انتقال ژن به کالوس، جوانه، جنین در حال رشد و سایر بافتت -4

(Pasupathy et al, 2008) 

 آنو دادن بار و مورفولوژی مناسب به  DNAن قال از طریق متراکم کردافزایش بازده انت -5

 نانوناقل-DNAوانایی اتصال نشانگرهای مختلف و ردیابی درون سلولی کمپلکست -6

تفاوت مهای های متفاوت یا اندامکهدفمند آن به سلول انتقالغییر سلح نانوذرات جهت تسهولت در  -7

 درون سلول

 (Peer et al, 2007مقابل تخریب پیش از موعد )محافظت از ژن در  -8

  حدودیت یا وابستگی به ژنوتیپ خاصمختلف بدون متوانایی در انتقال ژن به گیاهان  -9

 با ژنوم یره شدن بر خاموشی ژن از طریق کنترل ترکیب ژنچ -10

 ,Yu-qin et alها )ی موجود در سایر روشهازمان بدون محدودیتانتقال چند ژن به صورت هم -11

2012.) 

ا همودن آننر طرف هایی در استفاده از این فناوری وجود دارد که بعلیرغم همه این مزایا، هنوز محدودیت

انوذرات نتوان به سمی بودن برخی ها میبیشتری دارد. از جمله این محدودیت تحقیقاتنیاز به ملالعه و 

 اره نمودند، اشالم را دارهای گیاهی سانتقال به سلولبرای سلول و محدود بودن نانوذراتی که توانایی 

(Kaeppler et al, 1990; Eggenberger et al, 2010). 

 های گیاهیهای انتقال ژن به سلولروش -4-1

وان به تنها میآجمله  اند که ازهای بسیار متفاوتی برای انتقال ژن به گیاهان مورد استفاده قرار گرفتهروش

 رد. موارد زیر اشاره ک

نفوذپذیری قابل  القاء های یک میدان الکتریکی قوی برای: در این فرآیند از پالس1شنالکتروپور -1-1-4-1

از  .شود، استفاده میDNAهای بزرگی همچون مولکولها، به منظور تسهیل در جذب برگشت غشاء سلول

                                                           
1- Electroporition 
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ی گیاه از پروتوپالست اشاره کرد توان به حذف دیواره سلولی و مشکل بودن باززایجمله معایب این روش می

(Higo et al, 1996.) 

اسیدهای  انتقالهای پرشتاب جهت : در این روش از ریزپرتابه1ای یا بیولیستیکبمباران ذره -2-1-4-1

توان به تلفیق ناهمسان گردد. از جمله معایب این روش میهای سالم استفاده مینوکلوئیک به درون سلول

 ظهور گیاهان شیمر و عدم کنترل بر شتاب بمباران که غالباً رج ژن در چندین نسخه،د ژن در کروموزوم،

 (.Dai et al, 2001آورد، اشاره کرد )های هدف وارد میای به سلولخسارت قابل مالحظه

صورت مکانیکی و از طریق کنترل میکروسکوپی به درون هب DNA ین روشاریزتزریقی: در  -1-4-1-3

یاز، ای مورد نهتوان به گران بودن دستگاه. از جمله معایب این روش میشودداده می لانتقاسلول هدف 

 (.Banks et al, 1976ظهور گیاه شیمر و نیاز به افراد ماهر اشاره کرد )

-قرار می رای انتقال ژن به گیاهان مورد استفادهبهای زیستی: ناقلینی که انتقال ژن توسط ناقل -1-4-2

رد. اشاره ک وباکتریومتوان به آگرها میها که از مهمترین آنها و باکتریاز برخی از ویروسگیرند عبارتند 

 لش مواجهبا چا ددر برخی موار ها راها استفاده از این روشمحدود بودن دامنه میزبانی این پروکاریوت

 (.Hiei et al, 1994ساخته است )

زمند بودن، نیا گیرگلیکول(: این روش عالوه بر وقتلناتیپلی انتقال شیمیایی ژن )مانند استفاده از -1-4-3

ا حتی ول و یباشد که سبب آسیب رساندن به ساختار سلجداسازی دیواره سلولی و نیز سنتز مجدد آن می

پالست شت پرتو. همچنین در حال حاضر امکان و قابلیت باززایی از طریق کشودمیاز بین رفتن کامل آن 

 (.Jeon et al, 2007) ه محدودی از گیاهان استمحدود به دامن

وتکنولوژی( امروزه تلفیق نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی )نانوبی ها:نتقال ژن با استفاده از نانوناقلا -1-4-4

وارد مله این شناسی شده که از جمهای مختلف زیستثر در عرصهؤسبب ایجاد قلمرویی کامالً نوین و م

ا برطرف بین روش اهای گیاهی با استفاده از نانوذرات اشاره کرد. ن به درون سلولتوان به انتقال ژمی

ر عرصه تواند پیشرفتی شگرف دهای موجود در این زمینه میکردن بسیاری از مشکالت و محدودیت

 .(Pasupathy et al, 2008) بیوتکنولوژی به وجود آورد

 های ناقل خوبویژگی -5-1

 کنیمه میها اشارطور مختصر به برخی از آنهب زیرهایی باشد که در گیباید دارای ویژناقل خوب 

 Peer etسادگی فعال شود )هساخته شده باشد و بی زیستی قابلیت تجزیه با زیست سازگار واز مواد  -1

al, 2007). 

                                                           
1 -Biolistic bombard 
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2- DNA  و  اقل، ذخیرهی نتهیهمراحل طی را  هاپایداری آنو  گردددر شرایط فیزیولوژیک محافظت

 .(Torres et al, 2007) افزایش دهد استفاده

 ر محیط آبی حاللیت خوبی نشان دهد یا کلوئیدی باشدد -3

 (.Peer et al, 2007) ز نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشدا -4

 هانانوناقلدرون سلولی و توزیع  1انتقال  -6-1

 در این پدیده دهد،اندوسیتوز رخ میی ی پدیدهوسیلههها توسط سلول ببرداشت غیراختصاصی نانوناقل

شود. کند که اندوزوم نامیده میو ایجاد وزیکول درون سلولی می گرفتهها را دربر غشاء سلولی نانوناقل

های اسیدی ها که اندامکتوانند با لیزوزومکنند میدرون سلول حمل می به ها که محتویاتشان رااندوزوم

های اندوسیتوز شده معموالً در یک مسیر ویژه ستند ادغام شوند. نانوناقلهای تجزیه کننده هدارای آنزیم

های موجود در . شرایط اسیدی اندوزوم برای مولکولکندگرایش پیدا میطرف غشاء هسته هو ب کردهحرکت 

وارد شده به  DNAاز % 99تواند عامل تخریب بیش از ژن می انتقالباشد و در مورد نانوناقل مللوب نمی

ها کارآمد ژن انتقالبنابراین بافری کردن اندوزوم منجر به رهاسازی سالم محتویات اندوزوم و  لول باشد.س

و  نمودهتواند اسیدی شدن اندوزوم را مختل کاتیونی میهای پلیبافری ناقل شود. برای مثال ظرفیتمی

 Ogris) (1-1)شکل دام افتاده شودباعث تورم و پاره شدن اندوزوم و در نتیجه رهاسازی سالم محتویات به 

et al, 2002; Kichler et al, 2001.) 

 
 (Oishi et al, 2007) . اثر بافری و مکانیسم فرار اندولیزوزومی1-1شکل

                                                           
1- delivery  
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های که اتصال نانوناقلطوریهب .دهدبرداشت سلولی اختصاصی از طریق اندوسیتوز وابسته به گیرنده رخ می

نانوناقل به درون -های سلح سلولی، منجر به ورود کل کمپلکس گیرندهرندهاصالح شده با لیگاند به گی

هایی به سمت منظور افزایش برداشت درون سلولی تالششود. اخیراً بهسلول و انتقال آن توسط اندوزوم می

منظور بیان انجام شده است. برای انتقال ژن به 1نفوذکننده به سلول غنی از آرژینین گسترش پپتیدهای

های ویژه مانند در سیتوزول و برداشت آن توسط اندامک ژنبه سلول، پایداری  ژنپایدار، پس از وارد شدن 

های دوگانه دوست و دیگر با استفاده از کاتیون 2001در سال  وایسینگباشد. گروه هسته ضروری می

 نداهانجام داده میتوکندری های متنوع بهدایت نانوناقل هایی را جهتتالش اییهای ناقل میتوکندریسیستم

(Weissig et al, 2001.) 

 هدفمندسازی فعال و غیرفعال -7-1

یاز به ایجاد تغییراتی در ساختار ، نخاص های درون سلولژن به بافت، سلول و یا اندامک انتقالبرای 

نظر  و هدف مورد مولکولباشد. این تغییرات که بر اساس شناخت کافی از رفتار نانوناقل مورد نظر می

برای  .قابل انجام استبه دو صورت فعال و غیر فعال  شود کهنامیده می 2سازیگیرد هدفمندصورت می

روی  هدفهای دار کردن فعال، نیاز به اتصال لیگاندهای اختصاصی شناسایی شونده توسط سلولهدف

  (.Ganta et al, 2008) باشدسلح ناقل می

توان خصوصیات پاسخ به محر  را نیز اعمال کرد تا قابلیت میها، دار کردن نانوناقلهمراه با هدف

 (.Oishi et al, 2007) ها افزایش یابدناقل 3ترانسفکشن

 های یوکاریوتیهای مورد استفاده جهت انتقال ژن به سلولنانوناقل -8-1

ناپذیر، ا تجزیهی زیستی یتجزیهتوانند از مواد آلی و غیرآلی، شامل پلیمرهای قابلای میهای نانوذرهناقل

، 4تجمع دوست خودهای دوگانهلیپید(، مولکول-ها، نانوذرات جامدها، نانوامولسیونلیپیدها )لیپوزوم

(. 2-1)شکل شوند تهیهها( رسانای غیرآلی )کوانتوم داتهای نیمهنانوکریستال دندریمرها، فلزات و

مهیا  )ژن، پپتید و پروتئین( دارو تقالانفرصت مهمی برای  های حساس به محر استفاده از نانوناقل

شود. سازی انتقال میکه این امر باعث بهینهباشد فعال می انتقالیک سیستم  است. این سیستم، کرده

های حساس به محر  جهت هدفمندسازی فعال و غیر فعال عنوان نانوناقلهب هانانوناقلچندین خانواده از 

، 5کوپلیمرهای بال ها، میسللیپوزوم ییر ترکیب در نانووکتورهایی از قبیلبا دستکاری و تغ .اندرفتهکار هب

                                                           
1- Cell Penetrating Peptides(CPP) 

2- Targeting 

3- Transfection   
4 - Self-assembly 

5- Black Copolymer  
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های مورد نظر تهیه کرد هایی با خصوصیات پاسخ به محر توان نانوناقلنانوذرات پلیمری و دندریمرها می

(Dufe`s et al, 2005) 

 
   (.Mai et al, 2012) های یوکاریوتیبه سلولهای مورد استفاده جهت انتقال ژن . تصویر شماتیک برخی نانوناقل2-1شکل

 لیپیدهای کاتیونی  -1-8-1

به وسیله فلگنر و همکاران معرفی  1987لیپیدهای کاتیونی به عنوان یکی از عوامل انتقال ژن در سال 

در حال  هااین کاتیون. (Felgner et al, 2010) شدند  و زمینه جدیدی را برای تحقیقات ایجاد نمودند

گیرند. تعداد زیادی از لیپیدهای می مورد ملالعه قرار وفورهستند که به هایی نانوناقلر یکی ازحاض

اند. تحقیقات گسترده منجر به تولید تجاری کاتیونی سنتز شده و برای انتقال ژن مورد آزمایش قرار گرفته

 DOPE2و  DOTMA1 یکبه  یکاز مخلوط  ای مثل لیپوفکشن شده کههای انتقال ژن درون شیشهکیت

مرکب از یک گروه دم ها های جانوری استفاده شده است. این ناقلبدست آمده و برای انتقال ژن به سلول

یک یا از ممکن است  که های هیدروفوبیک )آب گریز(باشند. دمالوه یک گروه سر آبدوست میآب گریز بع

-باشند، اطمینان میتشکیل شده  ستریلیا یک گروه کول کربنی و 12-18دو اسید چرب، زنجیره آلکیلی 

ساختارهای شبه وزیکولی  و تشکیل شدهدر محیط آبی سرهم یا مجتمع لیپیدهای کاتیونی  که دهد

های کاتیونی که بخش آبدوست پلیمر را آمین در لیپد(. گروه Mayer et al, 1986) دهند ها()لیپوزوم

و در  واکنش داده، DNAه صورت الکترواستاتیکی با پروتونه شده و ب فیزیولوژیک pHدر دهند تشکیل می

شوند. عالوه بر این بار نامیده می دهد که معموالً لیپوپلکستشکیل واحدهای قابل حمل کوچک می نهایت

دهد و این امر سبب جذب درون سلولی از طریق اجازه واکنش با غشاء سلول را می مثبت لیپوپلکس

و تشکیل کمپلکس بستگی به چندین شرط  DNAها با لیپوزوم بل، واکنششود. اثرات متقااندوسیتوز می

                                                           
1- (N-[1-(2,3-dioleyloxy)propyl]-N,N,Ntrimethylammonium chloride) 

2 - (1,2-dioleoylphosphatidyl-ethanolamine) 
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های کاتیونیک همچنین محافظت مؤثری علیه قدرت یونی محیط( دارد. لیپوزوم ، بار وpHفیزیکی )مثل 

(. Monck et al, 2000د )کنخارجی به وسیله نوکلئازهای پالسما یا سلولی را ایجاد می DNAتخریب 

-ها میهای کاتیونی به عنوان سیستم انتقال ژن، کارایی نسبتاً پایین ترانسفکشن آنومعیب اصلی لیپوز

 ,Berry et alباشد ) DNA موثر متراکم کردن درها تواند قابلیت پایین لیپوزومدلیل این امر میباشد. 

2001.) 

 پلیمرهای کاتیونی -1-8-2

قادر به  این پلیمرهاعوامل انتقال ژنی هستند. پلیمرهای کاتیونی دارای مزایای متعددی نسبت به سایر 

از تخریب  DNAهای بزرگ ژنی به داخل سازه یا ساختارهای کوچک، محافظت متراکم کردن توالی

های سلولی هستند که برای ترانسفکشن بیشتر تیپ DNAسازی بارهای منفی توسط نوکلئازها و خنثی

باشند. عالوه می -DNAهای لیپیدپایدارتر از کمپلکس DNA-پلیمر هایکمپلکس ،عالوهباشند. بهمهم می

فیزیولوژیک کاتیونی بوده و قادرند با بار منفی  pH در. استتولید پلیمرهای کاتیونی آسان و ارزان  ،اینبر

DNA  و تشکیل ذرات پلیمر دادهاز طریق اثرات الکترواستاتیک واکنش-DNA نامیده می که پلیپلکس-

که یک شوند و زمانیاسید تعریف مینوکلئیک-های پلیمرها به عنوان کمپلکسسشوند دهند. پلیپلک

که این نانوذرات همان  .دهندتشکیل نانوذراتی را میشود در حالل آبی مخلوط می DNAبا  کاتیونپلی

منفی  ها قادر به واکنش مؤثر با غشاهای سلولی باردارباشد. بار مثبت پلیپلکسانتقال دهنده میهای واحد

دهند. به طور باشند که عمدتاً از طریق مسیرهای اندوسیتوز رخ میو به دنبال آن ورود به داخل سلول می

دهد پیوند نامشخصی با غشاهای باشد که اجازه میدارای بار مثبت می DNA-کلی کمپلکس پلیمر

ها، لی )مانند گلیکوپروتئینسلحی سلوباردار منفی های سلولی بر پایه یک جاذبه الکترواستاتیکی به گروه

سپس از طریق اندوسیتوز وارد سلول گردد. بعد از انتقال درون سلولی و  و دادهها( انجام پروتئوگلیکان

به پروتئین مربوطه ترجمه می  mRNAانتقال یافته رونویسی شده و در نتیجه  DNAای، یابی هستهمحل

 (.Elfinger et al, 2008؛  Behr et al, 1994( )3-1)شکل  شود

-آمینو-ها، پلی )بتاایمیناتیلنتوان به پلیهای کاتیونی استفاده شده در انتقال ژن میاز جمله پلیمر 

 (.4-1الیسین، دندریمرها و غیره اشاره کرد )شکل الاستر(، پلی
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  (Elfinger et al, 2008) های کاتیونی. نمایی کلی از انتقال و رهایش درون سلولی توسط نانوحامل3-1شکل 

 

 
 گیرند.ی انتقال ژن مورد ملالعه قرار می.  ساختار برخی پلیمرهای کاتیونی معمول و متداول که به عنوان حامل ها4-1شکل 

(Elfinger et al, 2008) 
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 هاایمیناتیلنپلی -1-8-2-1

شدند. این  معرفی 1995 ، برای اولین بار توسط بوسیف و همکاران در سال1(PEIsها )ایمیناتیلنپلی

در به یکی از استانداردهای طالیی جهت انتقال ژن ، انتقال درون سلولیباال در  قابلیت با توجه بهپلیمر 

آمین )آزیریدین( یا . سنتز این پلیمر از اتیلن(Boussif et al, 1995) اندتبدیل شدههای جانوری سلول

ایمین، هر یک با به دست آمده یک تکرار ساده از عناصر اتیلنگردد. مولکول مونومرهای اگزازولین آغاز می

به دو ساختار منشعب و خلی  هاایمیناتیلنباشند. با توجه به درجه انشعاب، پلیدالتون می 43اندازه 

هایی که دارای )آمین های آمین نوع اولهای منشعب دارای گروهایمیناتیلنشوند. پلیبندی میتقسیم

هایی که دارای )آمین سومنوع و  هستند( Rهایی که دارای دو بنیان )آمیندوم  نوع ،هستند( Rیک بنیان 

باشند. انواع های نوع دوم میخلی بیشتر شامل آمین هایPEIدر حالیکه  .باشندمی هستند( Rسه بنیان 

باشند. ( میکیلودلتون )خلی 22کیلودالتون )منشعب( و  25 مولکولیمورد استفاده رایج، دارای وزن 

سپس به گردد. میاندوزوم و بار مثبت در  pH افزایشموجب  PEIهای آمین در ساختار وجود گروه

سازی بار مثبت به وجود آمده در اندوزوم در اثر وجود منظور ممانعت از تشکیل یک شیب بار، و خنثی

در اثر جذب گرچه گردد. میجذب آندوزوم  از سیتوزول باردار منفی، lC-های یون، PEIهای آمین گروه

خنثی شده و آندوزوم با سیتوزول  PEIهای آمین ممکن است بار مثبت گروه ،توسط آندوزوم lC-های یون

، گرددمیاسموالریته اندوزوم  در آندوزوم سبب افزایش Cl-اما وجود یون  ،از نظر بار یونی به تعادل برسند

. تورم اسموتیک و تورم رخ خواهد دادتورم اسموتیک  نشده که در نتیجه آموجب جذب آب که این امر 

لیز شدن اندوزوم و به دنبال آن رهاسازی  گردد که سرانجام منجر بهآندوزوم میمنجر به ناپایداری پلمیر 

شود. به نامیده می 2گردد که این عمل تحت عنوان اثر اسفنج پروتونمحتوای آن به داخل سیتوپالسم می

توانند در انتقال ژن به عنوان یک حامل مستقل و تنها، ها میایمیناتیلنوتون، پلیدلیل اثر اسفنج پر

های اندوزومولیتیک یا لیزوزوموتروپیک مورد استفاده قرار گیرند. عالوه بر کارایی بدون افزودن معرف

ریب تخ در برابر DNA، در محافظت PLLمانند  هاکاتیونپلینسبت به سایر  PEIترانسفکشن باال، 

 پایدارترکمپلکس تشکیل کنند که این امر احتماالً به علت چگالی بار باالی آنها و نوکلئازی بهتر عمل می

گردد که عیب منجر به افزایش سمیت آن می PEIباشند. با این وجود، میزان باالی بارهای مثبت می

های زیادی همانند وزن وسیله فاکتوربه PEIهای شود. سمیت پلیپلکسمی محسوباصلی این پلیمر 

 Yang etگیرد )مولکولی، درجه انشعاب، قدرت یونی حالل، پتانسیل زتا و اندازه ذرات تحت تأثیر قرار می

al, 2004رای کاهش سمیت (. بPEI .یک  مثالبه عنوان ها، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است

                                                           
1- Polyethyleneimine 
2 - Proton sponge effect 
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ژن،  انتقال مؤثر عالرغمپلیمرهای منشعب  کیلودالتون( در 10ین )پایملالعه نشان داد که وزن مولکولی 

. شوندایمین تجاری با وزن مولکولی باال میاتیلندر مقایسه با پلی این پلیمرها سمیت سبب کاهش

های کوچک سمیت سلول را ایمیناتیلن)ارتباط متقابل( پلی اتصال عرضىکه  همچنین نشان داده شده

دهد. یک روش معروف برای کاهش سمیت برابر افزایش می 55کاهش داده و کارایی ترانسفکشن را تا 

 ,Fischer et al, 1999  Wang et al ;( است )PEG) گالیکولاتیلنسلولی، شامل اتصال یا پیوستن به پلی

2015.) 

 الیسینالپلی -1-8-2-2

روش به عنوان یکی از نخستین پلیمرهای مورد استفاده در انتقال ژن به  1(PLLالیسین )الپلی

باشد که از توالی تکراری اسید آمینه پپتید خلی میباشند. این پلیمر درواقع یک پلیغیرزیستی می

های مولکولی پلیمرها با وزن دامنه وسیعی از این نوع(. امروزه 4-1الیسن به وجود آمده است )شکل 

و بیولوژیکی مورد آزمایش آمیزی توسعه پیدا کرده و در آزمایشات فیزیکوشیمیایی طور موفقیتمختلف به

های برای روش 2پذیرپلیمر کاتیونی زیست تخریب ترینپر استفاده PLL . با این وجودگیرندمی قرار

دارای اندازهای در  PLLبا  DNAباشد. اندازه ذرات کمپلکس حاصل از ترکیب می DNAترانسفکشن 

های نوکلئیک اسید بستگی به تعداد گروهباشد. شدت اتصال مابین پلیمر و نانومتر می 700تا  50حدود 

مناسبی  هایگروه شده ومحیط فیزیولوژیکی پروتونه  ها دراین آمین، که اردد PLLآمین قابل دسترس در 

قادر به جدا  ولی این کمپلکس هنوز .کندبرای پایداری و ثبات کمپلکس در مایعات زیستی فراهم می

های به دلیل فقدان گروه PLL-DNA هاینسفکشن پلیپلکس. کارایی تراباشدمیشدن در داخل سلول 

باشد فقدان این نوع از آمین میPEI-DNA  هایچند بار کمتر از پلیپلکس ،7و  5مابین  pKaآمینی با 

گردد اثر اسفنجی پروتون و در نتیجه اندوزومولیسیز )لیز شدن اندوزوم( رخ ندهد سبب می

(Benjaminsen et al, 2013; Sonawane et al, 2003 .) 

 آمینواستربتاپلی -1-8-2-3

باشند که از طریق افزودن اتصال هر پذیر میتخریبپلیمرهای کاتیونی زیست 3(PBAEs) آمینواستربتاپلی

باتوجه به وجود شوند. دیول سنتز میبوتان-4،1اکریالت مانند های نوع اول یا دوم به دییک از آمین

به میزان قابل توانند آمینواسترها میبتا، پلیpKa نسبتاً پائین مقادیر نینهمچ وهای نوع سوم آمین

 DNAپلیمر با  ترکیبفیزیولوژیک متراکم کنند. اثبات شده است که  pHا در رپالسمیدی  DNA توجهی

                                                           
1 - Poly-L-lysine 
2 - Biodegradable 

3  - Poly(beta-amino esters) 
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شود. نانومتر می 200و تولید خود به خودی ذرات کاتیونی با قلر کمتر از  DNAمنجر به متراکم شدن 

توانند و می دنشواندوسیتوز می های جانوریهای متفاوت سلولنانوذرات با بازده باالیی به داخل الیناین 

توان به سمیت باال و . از مشکالت اصلی پلیمرهای کاتیونی میایجاد نمایندسلوح باالیی از ترانسفکشن را 

تخریب پلیمر یک مکانیسم برای  ها اشاره کرد.ها نسبت به سایر نانوحاملآنپذیری پایین تخریبزیست

کند، که برای ترانسفکشن کارا و بیان پروتئین به دنبال جذب سلولی ایجاد می DNA-جدا شدن پلیمر

با سرعت سازگاری که زیستبه سوی توسعه ساختارهای پلیمری  هاباشد. تالشضروری و حیاتی می

-سازگار و زیستاز جمله پلیمرهای زیست .اند، هدایت شدهشوندمیتخریب  ای درون سلولتعریف شده

 فسفواسترها اشاره کردتوان به پلیها دارد میتخریب که کاربرد فراوانی در انتقال ماکرومولکول

(Steinbach et al, 2015; Lynn et al, 2000.) 

 دندریمرها -1-8-2-4

 Tomalia etتز قرار گرفتند )توسط تومالیا و همکاران مورد سن1984دندریمرها برای اولین بار در اوایل 

al, 1984 .)که از بازوهای  هستندهای سه بعدی، با یک مولکول هسته مرکزی ماکرومولکول دندریمرها

) دندرون یک لغت یونانی برای عدد سه است(.  انشعابات بسیار زیادی به وجود آمده است و درخت مانند

با شوند( یا همگرا )ای مرکزی شروع میکول هستهسنتز دندریمرها به وسیله دو روش واگرا )از یک مول

-1)شکل  دیرذپدرون ساختمان مولکول می شود شروع می شود( صورت می بخشی که تبدیل به حاشیه

5) (Elfinger et al, 2008) . 

 
 (.Elfinger et al, 2008سنتر دندریمرها ) های مختلفروش. 5 -1شکل



14 
 

دارند  متعددینظیر با خصوصیات شیمیایی و فیزیکی ار مولکولی بیاندازه و ساخت ،طور کلیدندریمرها به

و به ویژه برای کاربردهای انتقال ژن و  کردهها متمایز الیسینالها را از دیگر پلیمرهایی چون پلیکه آن

ها و تمایل ین آنپای 1دیسپرسیتیپلیتوان به شاخص ها میاز جمله این خصوصیتسازد. دارو جذاب می

توانند با ها میهای انتهایی دارای بار مثبت در دندریمر. گروهاشاره کردا برای تلابق با شکل کروی هآن

به روشی مشابه را  DNAنمایند که را هایی به نام دندریپلکس تشکیل کمپلکس DNAهای فسفات

نوکلئازهای برابر در  DNAتخریب  همچنین از .(6-1)شکل  دنسازها در کروموزوم فشرده میهیستون

 (.Navarro et al, 2009) کنندجلوگیری میسلولی 

 
 (Dufe`s et al, 2005) هاتوسط دندریمر DNA. نحوه فشرده شدن 6-1شکل 

که انتقال ژن به وسیله دندریمرها از طریق یک مسیر وابسته  اندبر این عقیده( 2004)مانونتا و همکاران 

قبل از آزمایشات  ییهای کلسترول غشاء پالسمامولکول . به طوری که حذفدهدبه کلسترول رخ می

شود. این کاهش میزان بیان ژن می ها و در نتیجهکاهش انتقال دندریپلکسترانسفکشن، منجر به 

 Manuntaها درگیر باشند )دهد که لیپیدها ممکن است در اندوسیتوز دندریپلکسمشاهدات پیشنهاد می

et al, 2004.) 

 2اهپوزومیل -3-8-1

ی متشکل از باشند که توسط یک یا چند غشاء دوالیهی آبی میها ساختارهایی با یک هستهلیپوزوم

ی بسیار ی زیستسازگاری و قابلیت تجزیهاند و به دلیل زیستلیپیدهای طبیعی یا سنتزی محصور شده

های محلول مولکولا هم هتوان توسط آنها، می. بخاطر دوگانه دوستی لیپوزوماندمورد توجه قرار گرفته

                                                           
1 Polydispersity  

2- Liposom 
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های مختلفی بر اساس اندازه ها را به روشدر آب و هم داروهای محلول در چربی را انتقال داد. لیپوزوم

های تک الیه کنند. لیپوزومبندی مییا روش سنتز گروه ط و بزرگ( یا بر اساس تعداد الیه،)کوچک، متوس

 باشندهای آبدوست مورد توجه میمولکول باشند و برای فرموالسیونی بزرگ میدارای هسته

(Immordino et al, 2006.) 

 نانو لوله های کربنی -1-8-4

، مناسهبهای منحصر به فردی از جملهه خصوصهیات فیزیکوشهیمیایی های کربنی به دلیل ویژگینانولوله

های کربنی مهی ولهنانول اندازه نانو و همچنین ساختار قوی عالقه قابل توجهی را به خود جلب کرده است.

 1دارای قلری در حدود  هااین نانولوله تهیه گردند. دیواره و یا به صورت چند دیوارهتوانند به صورت تک 

 ,Serag et al)تواند حتهی بهه میلهی متهر نیهز برسهد ها میطول این نانولوله .باشندتا چند ده نانومتر می

ماننهد شهیمی،  ییههاوسیع در میهان اکثهر رشهته وزهحنانوکربن به سرعت به یک  فناوریامروزه  .(2013

تحقیق روی این نانو مواد سهبب  .تبدیل شده استفیزیک، زیست شناسی، پزشکی، علوم و مهندسی مواد 

بدست آمدن نتایج ارزشمندی شده است که در حال حاضهر در زمینهه بیوتکنولهوژی و بهالینی کهاربردی 

ههای ای در استفاده از نانوذرات برای اسهتفادهعالقه گستردهدر طول چند سال گذشته، همچنین  اند.شده

 بهه DNAجهت انتقهال ای کربنی هاز نانولوله (.Liu et al, 2009رزی و باغبانی به وجود آمده است )کشاو

در واقهع یکهی از جهذاب تهرین کاربردههای  (.Serag et al, 2011) های گیاهی استفاده شهده اسهتسلول

 های گیاهی است.های کربنی استفاده از آنها جهت ارسال مولکول به داخل سلولاستفاده از نانولوله

نباکو بهه های تو همکاران توانایی نانولوهای کربنی را در نفوذ به دیواره و غشاء سلول1لیو  2009در سال 

کهه  دنشهان دادنه( 2009)و همکهاران 2 خوداکووسکایا سالدر همان (. Liu et al, 2009اثبات رساندند )

و سهبب  کهردهبه پوشش ضخیم دانه نفهوذ  دچند دیواره در دوزهای نسبتا کم میتوانن کربنیای هنانولوله

 ,Khodakovskaya et al) گردنهدفرنگی و فعال شدن رشهد آن  تحریک در جوانه زنی بذر در گیاه گوجه

2009.) 

کربنهی مهورد  یههاسهلولی نانولولهه ها و توزیع درونای مکانیسم ورود این نانولولهاخیرا، به طور گسترده

تواند در علم کشاورزی انقالبهی . تحقیقات در این زمینه می(Serag et al, 2011) بررسی قرار گرفته است

 د به وقوع بپیوندند.که قبال صرفا به صورت رویا باقی مانده بودن ییهاهنیرپا کند به نحوی که بسیار از زمب

های کربنی به درون سهلول گیهاهی و تهاثیر آن بهر عملکهرد بیولهوژی هبررسی مسیر و نحوه جذب نانولول

                                                           
1 - Liu et al 

2 - Khodakovskaya 
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شناسهی کشهاورزی و بیوتکنولهوژی گیهاهی در سهلح تواند منجر به پیشرفت در زمینه زیسهتسلول، می

 ی گردد.مولکولسلولی و 

 نقاط کوانتومی  -1-8-5

ای این نانوذرات قادرند در دامنه ، ذرات نیمه رسانای کلوئیدی در ابعاد نانو هستند.)1QDs(نقاط کوانتومی 

رنگ خاطر کمواضح خاصی را انتشار دهند اما این نانوذرات به هایرنگشده و  برانگیختهها از طول موج

هایی سازگار ساخت. عالوه بر سنتز با تکنیک طولها را در توان آنشدن نورشان محدودیت دارند، که می

ی جهت مولکولبه عنوان حاملین زیست توانند، میی دارندمولکولداری مزایایی که این نانوذرات در تصویربر

صورت ای بهطور گستردهنقاط کوانتومی به .های مختلف مورد استفاده قرار گیرندانتقال ژن به سلول

اند. جهت بهبود کارایی های سلولی، عوامل تصویربرداری و عوامل حسگر مورد استفاده قرار گرفتهبرچسب

شود. در این راه کار گرفته میبه درون هسته به QDsاهکارهای رسانش متعددی جهت رسانش تفرق، ر

را جهت ملالعات ردیابی درون  QDsبا  شده دارپالسمیدی نشان DNA (2007) سرینیواسا و همکارانش

 (. Serinowas et al, 2007ای و درون سلولی، طراحی نمودند )هسته

 وستدکوپلیمرهای دوگانه -1-8-6

-اتیلنلیپوان به تگیرند میدوستی که در انتقال ژن مورد استفاده قرار میاز جمله کوپلیمرهای دوگانه

باشند اشاره ای میلیمرهای قلعه( که از نوع کوپPEG-PLGAاسید )گالیکولیکالکتیدکوپلی-گلیکول

ها که قلعه BABها و قلعه ABAها، قلعه AB شوندای به پنج دسته تقسیم میکوپلیمرهای قلعه کرد.

رم سه ی آبگریز است. نوع چهای قلعهنشان دهنده Bی آبدوست و ی قلعهنشان دهنده Aدر آن 

 ت و نوعست و کمتر متداول اسهستند که از سه قلعه با جنس متفاوت تشکیل شده ا ABCهای ایقلعه

 (.Zsila et al, 2009ی متناوب هستند )هاقلعه ABپنجم 

ی آن از دهند که پوستهتشکیل می 2هاییای دوگانه دوست حل شده در آب میسلای دو قلعهکوپلیمره

که دور از  آبگریزی ی آن توسط قلعهگسترده شده در محیط آبی تشکیل شده و هسته آبدوستقلعات 

ای در کوپلیمرهای قلعههر قلعه از خودتجمعی باشد تشکیل شده است. حالل و در مرکز میسل می

-شود. اندازهرود و تحت عنوان انتخاب قلعه نامیده میول، توسط تمایالت متفاوتی از حالل پیش میمحل

بوده و با تغییر در تکنیک بارگذاری تغییر  تکنیک بارگذاری تحت تاثیر مرفولوژی نانوذرات حاصلی و 

  .(Jiang et al, 2013) (7-1)شکل  کندمی

                                                           
1-Quantum dots 

2 - micelle 
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 (.Jiang et al, 2013)پالسمیدی  DNAهای بارگذاری شده با ه میسل. تفاوت در مرفولوژی وانداز7-1شکل 

ی پلیمری که قلعه. باشدی میسل میپوسته مسؤل پایدار کردن ساختار میسل در مرز حالل و هسته

خودش مستقیماً در حالل حل  ای پایدار به وجود آورد کهتواند هستهزمانی می دهدپوسته را تشکیل می

و  یافتهترش توانند در اطراف هسته به فاز حالل گسهای پلیمر پوسته میر، زنجیرهشود. در این مسی

انرژی آزاد که این امر منجر به کاهش  دهند.سلح تماس بخش آبگریز کوپلیمر را با حالل آبی کاهش 

 .(Tyrrell et al, 2010) شودمیی آبگریز کنش حالل و هستهبرهمالزم جهت 

ی ترین قلعهباشد، پر استفادهاکسید با وزن مولکولی پایین میاتیلنان پلیگلیکول که هماتیلنپلی

 آزمایشگاهباشد که در دمای پلیمری غیریونی و بسیار آبدوست می PEGی پوسته است. تشکیل دهنده

گیرند به که در معرض آب قرار می PEGباشد. بنابراین سلوح پوشیده شده با کامالً با آب سازگار می

عنوان یک عامل پایدار هشوند. اشباع شدن با مقادیر زیاد آب بهای آب اشباع میر زیادی با مولکولمقدا

های پوشیده ، شامل میسلPEGو در حل شدن سلوح و ساختارهای پوشیده شده با  کردهکننده عمل 

میسل شده ها با سلح مانع از برهمکنش پروتئیناز آب،  PEGباشد. اشباع شدن دخیل می PEGشده با 

 ونیزاسیاپسونکند. جلوگیری می 1و در نتیجه از بزرگتر شدن میسل و ایجاد پدیده اپسونیزاسیون

 ,Tyrrell et al)باشد شناسایی و حذف نانوذرات و دیگر اجسام خارجی توسط سیستم ایمنی سلول می

ی و پیوندهای هیدروژن های آبگریز،کنشکوپلیمرهای دوگانه دوست از طریق برهمقلعات آبگریز  .(2010

در  توانندهای آبگریز میکنند که دیگر مولکولایجاد یک مخزن آبگریز میدر برخی موارد ارتباطات یونی، 

کند. محافظت می زیستیرا از تخریب و متابولیسم توسط عوامل  DNA. هسته همچنین آن قرار گیرند

                                                           

1 Opsonization 
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طور معمول هی هسته بستگی دارد. بی تشکیل دهندهطور زیادی به قلعههپایداری کلی میسل ب

تر پلیمر، های پایینتری دارند و بنابراین در غلظتپایین CMC1باشند مقدار پلیمرهایی که آبگریزتر می

باشد. افزایش رسانی میی مهم برای کاربردهای ژندهند. این یک جنبههایی پایدارتر تشکیل میمیسل

-حاصل می پذیر هر یک از قلعات کوپلیمرهای واکنشقاطعی گروهی اتصاالت تها بوسیلهپایداری میسل

 .(Tyrrell et al, 2010) شوند

افتشان، باید قابل های میکرو و نانوذرات به دلیل ماهیت غیر قابل بازیپلیمرهای مورد استفاده در سیستم

ی زیستی وجود تجزیهباشند. انواعی از پلیمرهای طبیعی و سنتزی قابل  سازگاری زیستی یا زیستتجزیه

ژن به کار روند. از میان این  انتقالتوانند برای ساخت نانوذرات و میکروذرات به منظور دارند که می

-1)شکل  ی زیستی استترین پلیمر قابل تجزیهرایج poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA)پلیمرها 

8 .)PLGA  وPLA مورد تایید قرار گرفته است.  دارورسانی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا، برای

دار و کوپلیمرهای وابسته به آن، برای رهش کنترل شده و هدف PLGAنانوذرات پلیمری مشتق شده از 

آن، برای طراحی نانوذراتی با  حاصل از و کوپلیمرهای PLGA از اند. همچنینطراحی شده نیز دارو

، رهاسازی یهای سلحی ذره، ویژگیی زیستی، اندازههسازگاری، تجزیهای دلخواه، مانند زیستویژگی

به صورت  PLA-Lشود که تهیه می 3PGA و 2PLA-L، از PLGA. شوداستفاده میآهسته و هدفمند ژن، 

، به PGAدرصد  70با مقدار بیش از  PLGAشکل است. بنابراین در حالت طبیعی بی PGAکریستالین و 

طور مستقیم به وزن مولکولی  ی ذوب پلیمر، بهتالی شدن و نقلهی کریسباشد. درجهشکل میصورت بی

عنوان پلیمر بستگی دارد. خصوصیات فیزیکی، مانند وزن مولکولی، توانایی پلیمر برای فرموله شدن به

 ,Muthu et alدهد )ی رهش ژن و همچنین سرعت تجزیه و هیدرولیز پلیمر را تحت تاثیر قرار میوسیله

2009.) 

 
 .PLGA (Muthu et al, 2009). ساختار شیمایی 8 -1شکل

 

 

                                                           

1 Critical micelle concentration 

2 L-poly lactide 
3 Poly glycolide 



19 
 

 pHمیسلی حساس به  انتقالهای سیستم -1-8-6-1

دارند که به  نانومتر 20-100ای در حدود باشند و اندازهها نانوتجمعات سوپرمولکولی کروی میمیسل

باشند از جمله می بسیار مورد توجهکارآمد دارند  که بعنوان نانوناقل دلیل خصوصیات منحصر به فردی

های . روشاشاره کرد حاللیت باال، ظرفیت بارگیری مقادیر زیاد و سمیت کمتوان به این خصوصیات می

باشند وجود محتویاتشان می یو تخلیه استفادهکه قادر به  pHهای حساس به زیادی جهت ایجاد میسل

باشد اسیدها به کوپلیمرها میکربوکسیلیک ها یااز جمله آن اتصال یک گروه تیتر شونده نظیر آمین دارد.

مشخص شده که فقط  ،شود. با این وجودها کنترل میی پروتونه شدن این گروهکه تشکیل میسل بوسیله

و ژن را رها ها انتقال یافته به سلول 5-5/7ی فیزیولوژیک مربوطه در محدوده pHها در تعداد کمی از این

 .(Miyata et al, 2011) کنندمی

 کوپلیمرهای میسلی رایج در انتقال ژن-1-9

ه به هه گذشتدهای کلوئیدی قابل تجزیه زیستی تقریباً به روشنی در طول چند های مفید سیستمویژگی

، شامل داروها ای ازآمیزی برای انتقال انواع گستردهها به طور موفقیتاثبات رسیده است. این ناقل

اپایدار نزنده  ز قابل حل هستند یا آنهایی که در شرایط محیلی بدنهایی که به طور ناچیماکرومولکول

له کپسوله تواند بوسیهای دارویی می(. ارتباط مولکولHirosue et al, 2001باشند )هستند مناسب می

 تعددیمهای کردن داخل ماتریکس ذرات یا بوسیله جذب سلحی بر روی سلح ذرات انجام شود. تکنیک

ارویی و لکول دها معموالً بستگی به خصوصیات مورات وجود دارد که انتخاب این روشبرای تشکیل نانوذ

 DNAی سازهای مورد استفاده جهت انکپسولهتکنیک(. Quintanar et al, 1998همچنین پلیمر دارد )

ت اهمیت انوذرااین قابلیت ویژه ن ها خواهد داشت.درون ماتریکس تاثیر زیادی در اندازه و شکل میسل

ب نیز ح و ترکیای سلهزیادی در انتقال ژن دارد. با این وجود عالوه بر اندازه ذرات، عواملی مانند ویژگی

 (. Wen et al, 2010و هم ناقل اثر مهمی دارد ) DNAیا  هم دارو in vivoدر ثبات و سرنوشت 

 پیشینه تحقیق -1-10

و  PLAاز کوپلیمرهاای حااوی  ام شده در زمینه انتقال ژن با استفادهتحقیقات انج -1-10-1

PEGهای یوکاریوت، روی سلول 

 2015وسط ای بب و همکاران در سال تحقیق انجام شده ت -1-10-1-1

PLLA-و  PLLA-PEG-PLLAهای حاصهل از بهرهمکنش اثر میسل 2015و همکاران در سال  1ای بب

PEI-PLLA  باDNA  مرفولهوژی، سهمیت، بهازده ، اندازه، یزیست تخریب پذیر ی از قبیلخصوصیاتبر را

                                                           
1 Abebe et al 
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ها، مورد بررسهی آنیوندر برابر پلی DNAو همچنین محافظت از رهش زود هنگام  DNAانکپسوله سازی 

بر اندازه ذرات  N/Pو همچنین نسبت  PEI زنجیره طول که تاثیر ها نشان دادقرار دادند. نتایج تحقیق آن

 علت آنبزرگتر بود. که کمی ( اندازه ذرات 4ایین )پ N/Pاما با این وجود در نسبت  حاصل معنی دار نبود.

بها  .نشهان داد  DLSههای حاصهل ازهمچنهین داده .نمودندگزارش شل بودن کمپلکس در این نسبت ، را

هایی که در نسبت . میسلخواهد یافتبار سلحی ذرات به سمت خنثی شدن گرایش  N/Pافزایش نسبت 

N/P ری بار منفی از خود نشان دادند که علهت آن شهل و یها ضهعیف مقدا ندتهیه شده بود 8و  4 برابر با

نیز بار سهلحی ذرات نسهبتا خنثهی بهود کهه نشهان  20و  12برابر با  N/Pبودن کمپلکس بود. درنسبت 

تهوان بهه از دیگر نتایج بدست آمده در این تحقیق می .بوددر هسته میسل  PEIدهنده قرار گرفتن ذرات 

ههای چنهد و همچنین پایداری مناسهب میسهل N/Pبا افزایش نسبت  DNA افزایش بازده انکپسوالسیون

 ,Abebe et al) رد، اشهاره کهPEI/DNAها در مقایسه با کمپلکس آنیوندر برابر پلی DNAکاره از رهش 

2015 .) 

 2009تحقیق انجام شده توسط زو و همکاران در سال  -1-10-1-2

  PEG-PlAیک ناقل غیر ویروسی کاتیونی از  ،2009سال  و همکاران در1انجام شده توسط زو  در ملالعه

بر سلح  pEGFPر ژن گزارشگسپس  .به منظور انتقال ژن با استفاده از تکنیک رسوب مالیم تهیه گردید

خصوصیات فیزیکوشیمیایی از قبیل مرفولوژی، اندازه ذرات، بار سلحی،  ایشان ذرات حاصل بارگزاری شد.

  DNA، محافظهت از تخریهبDNAخصوصیات بیولوژیکی از قبیل رهش و همچنین  DNAبرهمکنش با 

ذرات  را مورد بررسهی قهرار دادنهد. Helaهای بر سلول ذرات حاصل در شرایط پالسما و همچنین سمیت

-پلهینهانومتر،  128الهی  89بهین دارای انهدازه  PLA-PEGههای با میسهل DNAحاصل از برهمکنش 

. نتهایج حاصهل از ند+ بود8/16+ الی 9/28 3ینین پتانسیل زتاو همچ 161/0الی  185/0 2دیسپرسیتی

از  DNAدرصهد  95های مخرب پالسما نشهان داد بهیش از در برابر آنزیم DNAاز  PLA-PEGمحافظت 

ایشهان . کمتر بهود 2000در مقایسه با لیپوفکتامین   PLA-PEG اند. سمیت ذراتتخریب محافظت شده

سبب کاهش پیوندهای نهامللوب  PLA-PEG در سلح خارجی ذرات PEGوجود الیه  گزارش نمودند که

 . (Zou et al, 2009) گرددمی PLA-PEG/DNAترکیبات موجود در پالسما با ذرات 

 یاهیگژن به سلول های  انتقالهای استفاده شده جهت نانو ناقل -1-11

                                                           
1 Zou et al 

2 Polydispersity 

3 Zeta potentials 
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ای انجام ذرات تحقیقات گستردهدرمانی با استفاده از نانوهای جانوری و ژندر زمینه انتقال ژن به سلول

ذرات تحقیقات محدودی های گیاهی با استفاده از نانوگرفته است اما در زمینه انتقال ژن به درون سلول

علت وجود دیواره سلول گیاهی بسیار های گیاهی بهها به داخل سلولانتقال مولکول. صورت گرفته است

، سلول گیاهی را از سلول جانوری شدهپلی ساکاریدها ساخته  باشد. دیواره سلولی، که بیشتر ازمیپیچیده 

ژن را  انتقالها و نانومواد کاربردی جهت کند. معماری پیچیده دیواره سلولی، استفاده از مولکولمتمایز می

-ژن به سلول انتقال با موفقیت برایچندین نانوناقل  ،با این وجود .(Liu et al, 2009محدود کرده است )

 دندریمرآمیدوآمینتوان به پلیاهی مورد استفاده قرار گرفته است. که از جمله این نانوذرات میهای گی

(Pasupathy et al, 2008) ،اتیلینپلی( ایمینYing et al, 2011،) نانوذرات نشاسته (Jun et al, 2008) ،

 (.Liu et al, 2009; Yu-qin et al, 2012های کربنی اشاره کرد )نانولوله

 دندریمرآمیدوآمینپلی -1-11-1

استفاده  PAMAM 2نانوپلیمر دندریمریز ا urfgrassT هایسلول 2008پاسوپاتی و همکاران در سال 

 TRITC1نشاندار شده با  PAMAMبا  ساعت 24را به مدت  urfgrassTهای کالوس کردند. سپس سلول

دندریمر متصل به  هایTRITCدادند تا قرار  HE-NEدر معرض اشعه لیزر ها را تیمار کرده و سپس آن

PAMAM  برانگیخته شده و توسط میکروسکوپ قابل روئیت گردد. نتایج حاصل از این مشاهدات بیانگر

کمپلکس  سپس، ایشانتوانایی انتقال به درون سلول را دارد.  PAMAM دندریمر این نکته بود که

PAMAM-DNA های روی سلول هیه کرده وت های متفاوتی از آمین به فسفردر نسبت راTurfgrass  اثر

ها به پس از نگهداری سلول انتقال داده و =6/7pHبا  MMSTGها را به محیط کشت دادند سپس سلول

درون سلول منتقل  gfpنشان داد که ژن میکروسکوپ کونفوکال بررسی با مدت سه روز در این محیط، 

  وه بر این ایشان گزارش نمودند که:شده و بخصوص اطراف هسته تمرکز یافته است. عال

، PAMAMپلیمر دندریمری ای بلند به دلیل ناپایداری در ایجاد کمپلکس با رشته دو DNA( انتقال 1

پلیمر با  DNAای و کوتاه به خاطر توانایی ایجاد کمپلکس پایدار این نوع رشتهتکDNA نسبت به

 از بازده کمتری برخوردار است.، PAMAMدندریمری 

 باشد.می 5/0 و 2/0 نسبت PAMAM-DNAفسفر برای ایجاد کمپلکس به  آمین نسبت( بهترین 2

 PAMAM-DNAدر هنگام تشکیل کمپلکس  DNAنسبت به  PAMAM دندریمر( افزایش غلظت 3

 گردد. سبب کاهش جذب این کمپلکس به درون سلول می

                                                           
1 Tetramethylrhodamine 
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، مدت زمان pHزان فسفر مورد استفاده، می-آمین نسبتتوان به ( از عواملی که در بیان ژن اثر دارند می4

 (.Pasupathy et al, 2008)و غیره اشاره کرد  PAMAM-DNAانکوبه شدن سلول با کمپلکس 

 

 1(StNPs-PLL-RUBPYنانوذرات نشاسته ) -2-11-1

-DNA-RUBPYوکمپلکس RUBPY-PLL-StNPsتوانایی انتقال ذرات  2008جان و همکاران در سال 

PLL-StNPs  های ون سلولبه درDioscorea zingiberensis  های سلولرا مورد برسی قرار دادند. ایشان

-RUBPY-PLLبا نانوذرات  کرد ومقاومتر بودند را انتخاب  فراصوتهای حاصل از کالوس که در برابر تنش

StNPs  های زمانی های حاصل با دورهسانتریفوژ شدند. سپس نمونه ترکیب شده و سپسنشاندار شده

ها برای مایع شستشو داده شدند. بعد از آن، سلول MSتیمار گردیده و با محیط کشت  فراصوتمختلف با 

ساعت نگهداری شده و در زیر  72و  48، 24های زمانی نشان دادن اثر نانوذرات، در محیط کشت طی دوره

میزان شدت و زمان تیمار  اوالً، ایشان گزارش نمودند که:میکروسکوپ فلورسانس مورد مشاهده قرارگرفتند. 

 فراصوتباید با توجه به نوع سلول تنظیم گردد. افزایش بیش از حد شدت و یا زمان استفاده از  فراصوتبا 

در دیواره  منافذ ایجادتیمار زمان مدت و کاهش شدت و یا  سبب شکسته شدن و از بین رفتن سلول گشته

 سازد.را با مشکل مواجه می RUBPY-PLL-StNPs -DNAو انتقال کمپلکس را کاهش داد  و غشاء سلول

های گیاهی دارای قدرت تقسیم رسد اما سلولها خسارت میبه سلول تیمار با فراصوت،ثانیاً، هر چند طی 

 توانند با قرار گرفتن در محیط کشت مناسب خسارت به عمل آمده را جبران نمایند.زیادی هستند که می

 رت تقسیمایش قد، عالوه بر افزفراصوتیتوکنین به محیط رشد سلول بعد از ثالثاً، اضافه کردن هورمون س

الحاق  ادی بهتواند کمک زیها، با بازکردن کرموزم و افزایش فعل و انفعاالت طی تقسیم، میاین سلول

DNA خارجی به در( ون ژنوم سلول کندJun et al, 2008 .) 

 ZnSده شده با تغییر دا PLLالیزین -النانوذرات پلی -1-11-3

، با کمک فراصوت ZnSتغییر داده شده با  PLLموفق شدند از نانوذرات  2012یوکین و همکاران در سال 

کرده و گیاه تراریختی با بیان پایدار  های توتون استفاده)بتاگلوکورونیداز( به سلولgus جهت انتقال ژن 

qin -Yu) استفاده نمودند PCR2و  GUSآمیزی  تولید نمایند. آنها جهت تایید انتقال ژن، از رنگ gusژن 

et al, 2012) . 

 های کربنینانولوله -1-11-4

                                                           
1 -Starch-nanoparticles were coated with poly-L-lysine 

2-polymerase chain reaction  
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 های گیاه توتونبه سلول (SWNTs)1های کربنی تک دیواره لولهنانوانتقال  -1-11-4-1

های گیاهی های کربنی جهت انتقال ژن به سلولموفق شدند از نانولوله 2009لیو و همکاران در سال 

کربنی تک دیواره را برای نفوذ به دیواره و غشاء  هایلولهها توانایی نانوده کنند در این تحقیق آناستفا

کونفوکال بیانگر جذب فلورسنس های سالم گیاه مورد بررسی قرار دادند. تصاویر میکروسکوپ سلول
2FITC  وDNA-SWNT نتایج نشان داد که  ،عالوه بر این .به درون سلول بودSWNTs توانند میDNA 

 انتقال دهد. نیز های مختلف سلول گیاهیرا به داخل اندامک

استفاده گردید، برای این منظور  SWNTsبرای بررسی نفوذ  BY(3-2(های توتون از سلولدر ملالعه فوق 

درجه  26ساعت در  2اضافه و به مدت  BY-2های به سوسپانسیون سلول SWNT-FITCکمپلکس 

-SWNTهای انکوبه شده با داخل تمام سلول درشدیدی را  فلورسانس ایشان ردید.گراد انکوبه گسانتی

FITC توسط رنگ  فلورسانس، این ندمشاهده کردFITC  متصل بهO-SWNTs (SWNTs )اکسید شده 

 O-SWNTsبدون  FITCهای شاهد، که در محیط دارای مقادیر مشابه ایجاد شده است در حالیکه سلول

  (Liu et al, 2009) حداقل بودند. فلورسانسداری نگهداری شده بودند 

-SWNTتاثیر عوامل مختلفی از جمله غلظت  های گیاهی تحتمیزان انتقال نانوذرات کربن به سلول

FITC افزایش غلظت گیرد. تیمار قرار می، دما و مدت زمانSWNT-FITC  در محیط کشت سبب

-های باال میدر غلظت SWNT-FITCافزایش جذب  شده که این امر نشان دهنده فلورسانسافزایش نور 

حتی در مدت زمان انکوباسیون طوالنی و غلظت باال میزان فلورسانس در سلول  C 4 ͦباشد. در دمای 

کننده اندوسیتوز در سلول گیاهی به نام ها با یک ممانعتکه سلولهنگامی ،عالوه بر این .کاهش یافت

کاهش  (درصد 64ای )حدود طور قابل مالحظهبه FITC-SWNTورسنس فل شوندمیتیمار  4ورتمانین

  .(Liu et al, 2009) یابدمی

به مدت SWNT-DNA یا  SWNT-FITC، با نگهداری BY-2های گیاهی برای سلولSWNT اثر سمیت 

و نشان داده مورد آزمایش قرار گرفت،  ها با رنگ پروپیدیوم یدیدساعت، توسط رنگ آمیزی سلول 24

 Liuآید )در اثر تیمار با این نانوذرات بوجود نمیها هیچ مرگ سلولی یا تغییر مروفولوژیکی سلولشده که 

et al, 2009.)  

-های مختلف به داخل اجزا مختلف در سلولبرای انتقال محمولهSWNT نتایج نشان داد که استفاده از 

های گیاه به ارمغان پورترها برای سلولپذیر است که نوید بزرگی را به عنوان نانوترانسهای گیاهی امکان

                                                           
1- single-walled carbon nanotubes 

2- Fluorescein isothiocyanate 
3-Nicotiana tobacum L.cv. Bright Yellow 
4-Wortmanin 
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اشان دار و استفاده گستردههای دیوارهدر سلول SWNTsآورد هرچند ملالعه مکانیسم درونی شدن  می

 طلبد.های بیشتری را میدر بیولوژی سلول گیاهی بررسی

 

 

 ربنیک هاگیاه توتون توسط نانولوله ، کالوس و برگانتقال ژن به پرتوپالست -1-11-4-2

های کربنی تک جداره و چند جداره به منظور انتقال ژن به از نانولوله 2015و همکاران، در سال 1بورالکا 

را با  pGreen 0029پرتوپالست، برگ و کالوس گیاه توتون استفاده کردند. ایشان بدین منظور پالسمید 

ردند سپس با پرتوپالست، کالوس های کربنی تک جداره و چند جداره ترکیب کمقدار مشخصی از نانولوله

-ساعت )برای کالوس و برگ 48)برای پرتوپالست( و  24های توتون تیمار کرده، سپس به مدت و برگ

مورد بررسی قرار  pGreen 0029و نور کم نگهداری کردند سپس بیان ژن  C ͦ 24های توتون( در دمای 

های اره از توانایی باالتری در مقایسه با نانولولههای کربنی تک جدگرفت. نتایج ایشان نشان داد نانولوله

های چند درصد نانولوله 13های تک جداره، درصد نانولوله16چندجداره در انتقال ژن به پرتوپالست )

 6های چند جداره( و همچنین برگ )درصد نانولوله 3های تک جداره، درصد نانولوله 8جداره(، کالوس )

های چند جداره( توتون برخوردار است. همچنین ایشان درصد نانولوله 2ره، های تک جدادرصد نانولوله

های گیاه توتون بازده انتقال ژن را در گزارش کردند که وجود دیواره ضخیم سلولزی در کالوس و برگ

 (.Burlaka et al, 2015دهد )های توتون کاهش میمقایسه با پرتوپالست

                                                           
1 Burlaka et al 
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Gene Delivery to tobacco cells using PLA-PEG-PLA polymers 

Dr. Nasser Zare, Dr. Rasool Asghari, MSc. Amin Amani 

Abstract 

The combination of nanotechnology and biology (nanobiotechnology) and its advances provides an 

efficient approach for transferring different materials including nucleic acids into the viable cells. In this 

research, the capability of PEI and PLA-PEG-PLA Nano polymers for gene delivery into the tobacco 

protoplast and cells were evaluated. Protoplasts were prepared from in vitro grown plants and cell 

suspension cultures were established from calli derived from leaf explants. The PLA-PEG-PLA/DNA and 

PLA-PEG-PLA/PEI/DNA nanoparticles were prepared using water-in-oil solvent diffusion technique. For 

this, the effects of different ultrasound exposure durations on DNA degradation were evaluated and the 

exposure duration which did not affect integrity of plasmid DNA, was selected. Then, DNA or PEI/DNA 

complex were mixed with PLA-PEG-PLA copolymers in the presence of surfactants, and were sonicated 

with an ultrasonic bath. The nanoparticle’s morphology, size and size distribution were analyzed by 

scanning electron microscopy (SEM) and dynamic light scattering (DLS). Toxicity of nanoparticle on 

tobacco cell suspension was assayed by trypan blue staining method. The results of DLS and SEM 

analyzes indicated that DNA-PLA-PEG-PLA, PEI/DNA and PEI/DNA/PLA-PEG-PLA complexes were 

individual and spherical with mean particle sizes of 224, 115and 191 nm, respectively. Treatment of the 

plasmid DNA with ultrasound for more than 40 seconds caused its complete degradation. However, DNA 

complexed in the DNA/PEI structures was protected from ultrasound degradation. The results of cytotoxic 

assay indicated that DNA/PEI particles covered by PLA-PEG-PLA copolymer until 1 mg/ml 

concentration did not show significant toxicity on tobacco cells. Although the deliveriry efficiency of 

ssDNA-FITC by PEI/ssDNA-FITC into tobacco protoplasts was higher than that of PEI/ssDNA-

FITC/PLA-PEG-PLA complex, but with regard to higher toxicity of PEI/DNA for tobacco cells and 

protoplasts, the PEI/DNA/PLA-PEG-PLA complex will be more efficient for gene delivery and expression in the 

protoplasts and cells. Transformation of the tobacco cells with PEI/DNA and PEI/DNA/PLA-PEG-PLA 

complexes containing the gusA gene casset resulted in the production of transformed cells with blue spots 

in the GUS histochemical staining. These results demonstrated the abilty of PEI nanoparticles covered by 

PLA-PEG-PLA copolymers for delivery and sustained release of DNA into the tobacco cells. 

 

KeyWords: Nanobiotechnology, Nanoparticles, Nano vectors, Plant transformation, Polyethyleneimine  
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