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Abstract

Review Article

Aptamers: Isolation, modification, characteristics, and
applications
Noor Mohammad Danesh1, Farzaneh Yousefi2, Morteza Alinezhad Nameghi3,
Khalil Abnous4, Seyed Mohammad Taghdisi5
As synthetic oligonucleotides with high affinity and selectivity, aptamers have an outstanding potential for
medical diagnosis and treatment. This manuscript enquires into the generation, characteristics and
applications of aptamers. The role of aptamers in medicine is also discussed. The study shows that aptamers
stand as great candidates in medical sciences for development of biosensors and targeted drug delivery
systems because of their unique properties such as high affinity and selectivity towards their targets,
inexpensiveness and in vitro synthesis, high stability, and small size.
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مقاله مروری

آپتامرها ،جداسازی ،اصالحات ،خصوصیات و کاربردها

چکیده
آپتامرها اليگونوکلئوتيدهايي سنتتيک ،با ميل پيوندي و اختصاصيت باال هستند که براي کاربردهاي درماني و تشخيصي از پتانسيل
بااليي برخوردارند .در اين مقاله به بررسي آپتامرها ،نحوه تهيه ،ويژگيها و کاربردهاي آنها خواهيم پرداخت؛ همچنين اين نکته که
آپتامرها چقدر ميتوانند در حوزه پزشکي کاربرد داشته باشند ،مورد بررسي قرار خواهد گرفت .اين مطالعه نشان ميدهد که آپتامرها
بهواسطه برخورداري از خصوصيات برجستهاي مانند :ميل پيوندي و اختصاصيت باال براي اهداف خود ،سنتز ارزان و برونتني ،پايداري
باال و اندازه کوچک ،گزينههاي بسيار مناسبي در علوم پزشکي براي کاربرد در زيستحسگرها و سامانههاي انتقال هدفمند هستند.
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Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment

1

فناوری  ،SELEXفرآیند انتخاب آپتامر
تاریخچه :
3

شيمي ترکيبي ( ،)4يک فناوري کاربردي در صنعت،
تحقيقات بيوتکنولوژي و فارماسيوتيکس است که براي کشف
مولکولهاي جديد با خصوصيات مطلوب ،داروهاي جديد و
کاتاليزورها کاربرد دارد .نوکلئيکاسيدها ترکيبات بسيار جذابي
در اين شاخه از علم شيمي بهحساب مي آيند؛ زيرا همانطور
که گفته شد ،ميتوانند به شکل ساختار دوم و سوم درآمده و
توسط  PCR2در محيط آزمايشگاهي تکثير يابند.
تعداد زيادي از رشتههاي اليگونوکلئوتيدي ( )3530با
تواليهاي تصادفي ،از طريق سنتز شيميايي ،توليد شده و
غربالگري ميشوند؛ سپس براي انتخاب ليگاندهايي با ميل
ترکيبي باال ( )Aptamerو يا براي کاربردهاي کاتاليزوري
( )Ribozyme, DNAZymesمورد استفاده قرار ميگيرند.
مخلوط اين تواليها را کتابخانهي اليگونوکلئوتيدي مينامند.
در سال  ،3995در يک روش جديد ،از يک کتابخانه
اليگونوکلئوتيدي براي انتخاب آپتامرهاي  RNAبا ميل
ترکيبي و اختصاصيت باال براي اتصال به اهداف غير
اسيدنوکلوئيکي استفاده شد Tuerk .و  ،Goldميانکنش بين
 )gp43( T4 DNA Polymeraseباکتريوفاژي و محل
 Combinatorial Chemistry 2به ساخت تعداد زيادي از مولکولها يا مواد مختلف در يک
فرايند شيميايي گفته ميشود .در سنتز ترکيبي ،تعداد ترکيبات ساختهشده به صورت نمايي با
تعداد مراحل شيميايي افزايش مييابد.توليد مولکولهاي کوچک نظير اليگوپپتيدها يا
اليگونوکلئوتيدها يکي از مباحث مهم در شيمي ترکيبي ميباشد.
Polymerase Chain Reaction
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مقدمه
آپتامر ،از دو بخش التين  Aptusبهمعناي  Fittingو
کلمه يوناني  Merosبهمعناي ذرّه تشکيل شده است؛ در واقع
معناي دقيقتر آن «ذرّهي قابل تطبيق» ميباشد ( .)3اگر
بخواهيم به معناي گستردهتر آپتامر بنگريم ،آپتامر در واقع
قطعات کوچک از تواليهاي پپتيدي يا اسيدنوکلوئيکي هستند
که با تشکيل ساختارهاي سهبعدي ،توانايي اتصال اختصاصي
به مولکول هدف را دارند (درست مانند آنتيباديهاي بلند
زنجير ،اما اينبار با اندازهاي دهها بار کوچکتر از يک مولکول
آنتيبادي)؛ اگرچه در بيشتر مواقع ،اصطالح آپتامر به
آپتامرهاي اسيدنوکلئيکي اطالق ميگردد که از طريق فرآيند
 SELEX3انتخاب شدهاند ( .)3بر اساس اين تعريف ،آپتامر
در سالهاي اخير به عرصههاي گوناگوني ورود کرده است.
حال نکته قابل تأمّل اينجاست که چه عاملي موجب
ايجاد تفاوت ميان آپتامرهاي مختلف يا حتي ميان آپتامر و
مهمترين رقيب آن يعني آنتيبادي ميشود؟ خصوصيات
شيميايي و فرآيند انتخاب آپتامرها چه اثري بر عملکرد آنها
ميگذارد؟
همان طور که اشاره شد ،آپتامرها اوليگومرهاي
تکرشتهاي اسيدنوکلئيک ( RNAو )ssDNAهستند که
ميتوانند ساختارهاي دو و سه بعدي خاصي از جمله،Stems :
( Bulges ،Loopsشکمها)( Hairpins ،سنجاق سر)،
يا
Triplexes
(شبهگرهها)،
Pseudoknots
 Quadruplexesرا تشکيل دهند .بر اساس همين
ساختارهاي چندبعدي ،آپتامر ميتواند به مولکولهاي کوچک،
کمپلکسها و يا حتي ارگانيسمها متصل شود .اتصال آپتامر به
هدف ،نتيجه مطابقت ساختاري اين دو ،تجمع حلقههاي
آروماتيک ،ميانکنشهاي الکتروستاتيک ،واندروالس ،باندهاي
هيدروژني و يا حتي ترکيبي از اينهاست (.)2
آپتامرها از نظر اقتصادي اهميت بااليي دارند و پيشبيني
ميشود که تا سال  ،3538ارزش بازار آنها به حدود 3/3ميليارد

دالر تا سال  3538برسد .همچنين از نظر پزشکي نيز در سال
 ،3554داروي  Pegaptanibبا ماهيت آپتامري ،توسط
سازمان غذا و داروي آمريکا براي درمان بيماري تباهي لکه
زرد تأييد شد.
در اين مقاله آپتامرها از نظر فرآيند جداسازي،
خصوصيات ،اصالحات و کاربردهايشان ،مورد بررسي قرار
خواهند گرفت.
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اتصال  mRNAکدکننده اين آنزيم به ريبوزوم را مورد مطالعه کتابخانهي توليدشده استفاده کرد؛ اما در صورتي که هدف
قرار دادند .آنها از طريق کتابخانه تصادفي  ،RNAتوالياي را توليد آپتامر  RNAباشد ،بايد پيش از آغاز فرآيند ،SELEX
کشف کردند که به  T4 DNA Polymeraseمتصل شده و کتابخانه  DNAبه  RNAتبديل شود (از طريق فرآيند in
مانع اتصال اين آنزيم به ريبوزوم و اعمال بازخورد منفي .)vitro transcription
در مرحله بعدي ،اين کتابخانه تصادفي  DNAيا RNA
ميگرديد .آنها نام فرآيند انتخاب توالي خود را «»SELEX
بهمعناي انتخاب هدفمند ليگاند بهروش غنيسازي نمايي ،در مجاورت مستقيم مولکول هدف قرار گرفته و در ادامه،
کمپلکسهاي ايجادشده با هدف ،از اليگونوکلئوتيدهاي
گذاردند (.)0
 Ellingtonو  ،Szostakبهطور جداگانه فرآيند انتخاب باندنشده جدا ميشوند (مرحله  .)Partitionاين مرحله يکي از
مشابهي را براي جداسازي مولکولهاي  RNAاز کتابخانه ي سختترين مراحل  SELEXاست و بهطور قابل مالحظهاي
تصادفي  ،RNAبهمنظور اتصال قوي به مولکولهاي کوچک بر خصوصيات اتصالي آپتامر به هدف ،اثر ميگذارد.
در ادامه ،اليگونوکلئوتيدهاي متصلشده به هدف ،از هدف
سيباکرومبلو و رياکتيو بلو( 4رنگ هاي آلي) ،بهکار بردند و نام
تواليهاي  RNAخود را آپتامر نهادند ( .)2حدود دو سال بعد جداسازي شده (شستشو داده مي شوند) و توسط ( PCRبراي
اولين توالي  ssDNAاز کتابخانه ي تصادفي  ،DNAانتخاب  )DNA SELEXو ( RT-PCRبراي )RNA SELEX
تکثير مييابند.
گرديد (.)7
خروجي فرآيند  dsDNA ،PCRاست و ميبايست به
از آنجايي که خصوصيات آپتامر نظير :ميل ترکيبي و
اختصاصيت آن ،به مراحل انتخاب آن يعني  SELEXوابسته  ssDNAتبديل شود و توالي مکمل آپتامر انتخابشده ،حذف
است ،در ادامه به شرح مختصر اين فرآيند و نکات کليدي آن گردد .حال توالي تکرشته ي باقيمانده ،وارد چرخه دوم
 SELEXشده و بهطور مجدد در مجاورت هدف قرار
خواهيم پرداخت.
انتخاب هدفمند ليگاند ،به روش غنیسازي نمایی ميگيرد .بهدليل تکرارشونده بودن اين چرخه ي انتخاب و
تکثير اليگونوکلئوتيدها در هر مرحله ،استخر توالي در هر
(:)SELEX
اصليترين گامهاي پروسه  ،SELEXدر شکل يک مرحله دستخوش کاهش تنوع اليگونوکلئوتيد قرار ميگردد؛ در
نمايش داده شده است .چرخههاي تکرارشونده در شرايط حالي که ميل ترکيبي اليگونوکلئوتيدهاي باقيمانده ،رفتهرفته
کنترلشده آزمايشگاهي و انتخاب مولکولهايي با ميل افزايش مييابد.
تعداد دفعات چرخهي (راند) مورد نياز در  ،SELEXبه
ترکيبي باالتر به مولکول هدف در هر چرخه ،يک پروسه
دارويني را يادآور ميشود که به سمت انتخاب تواليهايي با پارامترهاي مختلفي از جمله :خصوصيات هدف و غلظت آن،
طراحي کتابخانه اوليگونوکئوتيدي آغازگر ،شرايط محيطي
ميل ترکيبي بيشتر به مولکول هدف ،پيش ميرود.
نقطه آغاز فرآيند  ،SELEXسنتز شيميايي کتابخانه انتخاب ،نسبت مولي هدف به اوليگونوکلئوتيدها و کارآيي
تصادفي اليگونوکلئوتيدي  DNAاست که حاوي  3532تا روش جداسازي ( )Partitioningوابسته است .راندهاي
 3530موتيف 3با تواليهاي متفاوت  35تا  85نوکلئوتيدي اضافي منحصراً با توجه بهميزان اختصاصيت اوليگونوکلئوتيدها
است .دو نوع اصلي آپتامر وجود دارد ssDNA :و  .RNAامکانپذير است.
حداکثر تعداد راند ،زماني تعيين ميگردد که سيگنال
حال اگر هدف ،توليد آپتامر  DNAباشد ،ميتوان از همين
فلورسانس يا راديواکتيو دريافتي در دو يا سه راند آخر ،ثابت
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Target

Library

1.Binding
Enriched
ssDNA Pool

2.Washing
g
Removal of
unbound sequences

5.Conditioning
3.Elution

4.Amplification
Cloning and
sequencing

شکل 0-پنج مرحله انتخاب هدفمند ليگاند ،به روش غنیسازي نمایی ( :Binding )1:)SELEXاتصال اليگونوکلئوتيدهاي کتابخانه به هدف)2 .
:(Washing) Partitionجداسازي اليگونوکلئوتيدهاي متصلنشده به هدف :Elution )3 .جداسازي اليگونوکلئوتيدهاي متصلشده از هدف:Amplification )4 .

تکثير اليگونوکلئوتيدهاي انتخابشده در مرحلهي  Elutionبهوسيلهي واکنش :Conditioning )5 .PCRنسخهبرداري  in vitroبراي باز توليد آپتامر  RNAو
تکحلقهاي کردن ( dsDNAزيرا تنها خروجي مرحله  dsDNA ،PCRاست).
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باقي بماند( .بدينمنظور ميبايست آپتامر را با مواد راديو اکتيو
يا فلورسانس متصل کنند).
انتخاب منفي ( ) Negative Selectionدر ،SELEX
به فرآيندي گفته ميشود که در آن تواليهايي که توانايي
اتصال به مولکولهاي مشابه هدف اصلي (مثالً اپيتوپ
مولکول هدف) را دارند ،حذف ميگردند .پس بهمنظور انتخاب
آپتامر براي يک اپيتوپ خاص از يک هدف ،حتماً فرآيند
انتخاب منفي بهکار گرفته ميشود .در اين راستا بهعنوان راند
اول ،ابتدا هدفهاي مشابه هدف اصلي و يا اپيتوپهايي که
مدّ نظر نيستند ،در مجاورت کتابخانه قرار ميگيرند تا
اليگونوکلئوتيدهايي که به آنها تمايل دارند ،حذف شوند .ميل
ترکيبي و اختصاصيت اليگونوکلئوتيدها به هدفهايشان،
ميتواند تحت تأثير چنين سختگيريهايي افزايش يابد .از
جمله سختگيريهاي ديگر ميتوان به کاهش غلظت هدف
در راندهاي آخر ،تغيير شرايط اتصال و تغيير شرايط شستشو
(حجم و ترکيب بافر و يا زمان شستشو) اشاره کرد که اين

باعث اتصال رقابتي قويترين اليگونوکلئوتيدها ميگردد (.)8
پروسه  ،SELEXپس از مرحله تکثير ،در آخرين راند
متوقف شده و اليگونوکلئوتيدهاي انتخابشده براي کلونشدن
و تعيين خصوصيات ،مورد استفاده قرار ميگيرند .سپس
کلونهاي آپتامر انتخابشده ،براي سنجش اتصال و تعيين
خصوصيات جزئي اتصال از قبيل :تعيين ميل ترکيبي و
اختصاصيت ،استفاده ميشوند .در ادامه آزمايشهايي براي
ايجاد انواع جهش و کوتاهسازي آپتامر انتخابشده صورت
ميگيرد؛ زيرا کارکردن با يک توالي کوتاه نهتنها سادهتر است،
بلکه تا حدّي اختصاصيت را نيز افزايش ميدهد .چنين
فرآيندهايي در کنار ساير موارد از جمله جايگزينکردن
نوکلئوتيدهاي اصالحشده (جايگزينکردن گروههاي NH2
بهجاي  OHقند نوکلئوتيدها) که موجب افزايش پايداري
آپتامر در کارهاي آناليزي و خالصسازي ترکيبات ميشود،
تحت عنوان فرآيندهاي  Post-SELEXمشهور هستند.
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آپتامر؛ اصالحات و خصوصیات
ساخت آپتامرها ابتدا با RNAهاي اصالحنشده آغاز
گرديد ()2 ،0؛ سپس با ساخت آپتامرهاي  ssDNAبراي
اهداف مختلف ( )7و همچنين ساخت آپتامر بهوسيله
نوکلئوتيدهاي اصالحشده ( ،)34ادامه يافت .اصالح شيميايي
ميتواند ترکيبات جديدي از آپتامرها را معرفي کند که توانايي
اتصال و پايداري باالتري از خود نشان ميدهند.
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تنوع اهداف قابل شناسایی توسط آپتامر
از سال  3995تاکنون هدفهاي متنوعي از جمله مواد
آلي و غير آلي کوچک ،پپتيدها ،پروتئينها ،آنتيباديها،
کربوهيدراتها و همچنين مخلوطي از هدفها و حتي کل
سلول در  SELEXمورد استفاده قرار گرفته است.
آپتامرها ميتوانند براي مولکولهاي مرتبط با
اسيدنوکلئيکها مانند :کوفاکتورها ،نوکلئوتيدها ،پروتئينهاي
متصلشونده به اسيدهاي نوکلئيک ،آنزيمها (پليمرازها) و
پروتئينهاي تنظيمکننده نيز مورد استفاده قرار گيرند .در کنار
چنين مولکولهاي درشتي ،يونهايي نظير  ،Zn2+هدف
انتخاب آپتامر قرار گرفتهاند؛ روشي که در آن ،يک ماتريکس
ثابت توسط اين يونها باردار شده و سپس کتابخانه
اليگونوکلئوتيدي در مجاورت آن قرار داده ميشود (.)9
از کوچکترين هدفهاي مولکولي استفادهشده،
اتانولآمين است که حاوي دو گروه عاملي  OHو NH2
است .در موارد نادري حتي از ترکيبات اسيدنوکلوئيکي هم
بهعنوان هدف ،استفاده شده است ( .)35ساختار سوم RNAها
باعث شده است که آنها در چندين فرآيند بيولوژيکي مهم
ازجمله تنظيم بيان ژن (از طريق هدف قراردادن )mRNA
هم نقش داشته باشند .هدفقراردادن تنظيم بيان ژن و
پروتئينسازي باعث شده است که آپتامرها بهعوامل درمانياي
براي پاتوژنها و حتي برخي از سرطانها ،تبديل شوند (.)0
عالوه بر آپتامرهايي که تنها يک مولکول را هدف قرار
ميدهند ،3فناوري  SELEXبراي مخلوطي از هدفهاي
پيچيده مانند :کل سلول ،بافتها و ارگانيزمها هم کارآيي دارد.
در اين چنين مواردي استخر نهايي آپتامر ،از پيچيدگي بااليي
برخوردار خواهد بود .اين روش در  ،SELEXاغلب پروسه را
به سمت انتخاب مخلوطي از آپتامرهايي ميبرد که
پروتئينهاي سطح سلول را هدف قرار ميدهند؛ از اين رو
فرآيند انتخاب آپتامر ميتواند در تشخيص تغييرات ايجادشده
در ساختمان سلول بر اثر تغيير شرايط محيطي و يا بيماري،

مورد استفاده قرار گيرد .هنگامي که بهدنبال آپتامر براي يک
هدف هستيم ( ،)Single targetبايد خلوص و غلظت
مولکولي هدف کافي باشد .اين موضوع به کمشدن تعداد
اليگونوکلئوتيدهاي غيراختصاصي و افزايش اختصاصيت آپتامر
منتخب ،کمک ميکند (.)33
از جمله خصوصيات هدف که انتخاب آپتامر را ساده
ميکند ،حضور گروههايي با شارژ مثبت (آمين نوع اول)،
حضور دهندهها و گيرندههاي پيوند هيدروژني و ترکيبات
آروماتيک است .انتخاب آپتامر براي هدفهايي با خصوصيات
آبگريز زياد و يا مولکولهاي داراي شارژ منفي (مانند گروه
فسفات) ،بسيار مشکلتر است؛ زيرا آپتامرها از طريق ترکيبي
از :مکمل بودن شکل آنها با هدف ،ميانکنش بين ترکيبات
آروماتيک ،بازهاي آلي آپتامرها ،ميانکنشهاي الکتروستاتيک
بين گروههاي باردار و يا باندهاي هيدروژني ،به هم متصل
ميشوند (.)33
در حضور هدف و تشکيل کمپلکس اتصال ،آپتامرها
دستخوش تغييرات کنفورماسيوني قرار ميگيرند .تاخوردن
آپتامر به ساختارهاي سهبعدي ،اجازه ميدهد تا آپتامر،
مولکولهاي هدف کوچک را بهوسيله ساخت يک محفظه
کپسولمانند ،در خود نگه دارد .در هدفهايي با وزن مولکولي
باال مانند پروتئينها ،زيرساختهاي متفاوتي در سطح مولکول
وجود دارند که در اتصال به آپتامر نقش دارند .بهعنوان مثال
زنجيره جانبي آمينواسيدهاي بازي (ليزين و آرژينين) معموالً
عامل ايجاد پيوند هيدروژني داخل مولکولي هستند (.)32 ،2
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فسفودياستر با سولفور است .اين عمل باعث توليد اتصال
فسفورو تيوآت 2ميشود که در نهايت ،اوليگونوکلئوتيدهاي
فسفورو تيوآت در برابر هضم توسط نوکلئازها مقاومتر
ميشوند .نمونهاي از اين تيوآپتامرها 4در کار  Jhaveriگزارش
شده است (.)37
برخي از ساير کتابخانههاي اليگونوکلئوتيدي اصالحشده،
براي سنجش کمّي اليگونوکلئوتيدهاي انتخابشده در طول
پروسه ( SELEXتشخيص استخر غني شده) استفاده
ميشوند (مانند نشاندارکردن نوکلئوتيدها با عوامل فلورسانس
يا راديو اکتيو) .معموالً اين نوکلئوتيدهاي نشاندار ،به انتهاي
ʹ 5آپتامرها متصل ميشوند.
اصالح آپتامرها پس از فرآیند SELEX
اصالحات پس از  ،SELEXهم بهمنظور افزايش
پايداري آپتامرهاي انتخابشده و هم بهمنظور بهينهکردن
پارامترهاي اتصال به هدف انجام ميشود .اصالحات اغلب
توسط گروههاي عاملي و بهمنظور بهبود کارهاي تشخيصي و
تثبيت آپتامرها در سطح ماتريکسهاي مختلف نيز صورت
ميگيرد.
همانطور که گفته شد ،براي افزايش پايداري آپتامرها به
نوکلئازها ميتوان از جايگزيني گروه  OHکربن شماره  3قند
با گروههاي  Fو  NH2يا متيل استفاده کرد .پوشاندن انتهاي
’ 3آپتامر با بيوتين-استراپتاويدين ،تيميدين معکوس و يا
پوشاندن انتهاي ’ 5با آمين ،فسفات ،PEG0 ،کلسترول،
اسيدهاي چرب ،پروتئينها و  ،...آپتامرها را در برابر
اگزونوکلئازها محافظت ميکند (.)34
اسيدنوکلوئيکهاي قفلشده ،2پايداري آپتامرها را بهدليل
افزايش پايداري در برابر حرارت و عدم انطباق در هنگام
مخلوطشدن با  RNAيا  ،DNAافزايش ميدهند؛ عالوه بر
اين ،در برابر تجزيه با نوکلئازها نيز مقاومت ايجاد ميکنند (در
3
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کاربرد نوکلئوتیدهای اصالحشده در ساخت
کتابخانهی الیگونوکلئوتیدی
عالوه بر اسيدنوکلئيکهاي مرسوم ،کتابخانهي
اليگونوکلئوتيدي اصالحشده به روش شيميايي (با هدف
افزايش پيچيدگي کتابخانه بهمنظور معرفي برخي خصوصيات
جديد مثل گروههاي عاملي جديد که امکان برقراري
ميانکنش با هدف را فراهم ميکنند تا پايداري کنفورماسيون
اليگونوکلئوتيدها را افزايش دهند يا مقاومت آپتامر را به
نوکلئاز زياد کنند و  )...نيز در  SELEXاستفاده ميگردد.
تنها مشکل اصالح اسيدهاي نوکلئيک ،ناسازگاري
نوکلئوتيدهاي اصالحشده با آنزيمهاي مورد استفاده در
 SELEXاست.
نقطه اصلي و مرسوم در اصالح نوکلئوتيدها ،جايگاه
ʹ 2قند  RNAاست .گروه  OHجايگاه ʹ 2نوکلئوتيد
پيريميدين ،با يک گروه  NH2يا گروه  Fکه  RNAرا در
مقابل تجزيه نوکئازها حفاظت ميکند ،جايگزين ميشود.
همچنين کتابخانههاي  RNAحاوي نوکلئوتيدهايي هستند
که در آن گروه  ،o-methylجايگزين  OHجايگاه ʹ2
ميشوند (.)30
کاربردهاي جديدي براي اسيدهاي نوکلوئيک بهوسيله
اصالح کربن  C-5بازهاي پيريميدين و کربن  C-8بازهاي
پورين ميتوان ايجاد نمود .نويسندگان مختلف اشاره کردهاند
که اين نوکلئوتيدهاي اصالحشده ،در انتخاب  DNAبراي
هدفهاي آنيوني بهکار برده ميشوند؛ بهعنوان مثال قرار
دادن گروه آمين در کربن شماره  0باز آلي و همچنين
آپتامرهاي اصالحشده توسط کاتيونها ،به ترتيب براي هدف
قراردادن سياليلالکتوز 3و  ATP3به کار مي روند (.)32
از ديگر اصالحات آپتامر ميتوان به ايجاد تغيير در بدنه
فسفاتي اسيدنوکلوئيک اشاره نمود .يکي از اصالحات رايج و
محبوب ،جايگزيني يکي از اکسيژنهاي غير پيوندي در پيوند
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آپتامرها ،جداسازی ،اصالحات ،خصوصيات و کاربردها

برخی خصوصیات و معایب آپتامر
اندازه بسيار کوچک ( )7-15 kDآپتامرها و اتصاالت
فسفودي استري در آنها ،باعث ميشود که اين مولکولها از
نظر خصوصيات و رفتار ،در جايگاهي بين مولکولهاي دارويي
305

کوچک و آنتيباديهاي درشتمولکول قرار گيرند.
 -3آنتيباديها اندازه بسيار بزرگي ( )150 kDaدارند و
همين امر موجب نفوذ بافتي کم و طول عمر پالسمايي
باالي آنها شده است .در کاربردهاي درماني بهعنوان
مثال هنگامي که آنتيباديها را به ترکيبات راديواکتيو
سيتوتوکسيک متصل ميکنيم ،طول عمر پالسمايي
باالي آنها موجب بروز سميّت مغز استخوان ميگردد
(.)33
 -3در مقايسه با آنتيباديها ،آپتامر ،ورود آزادانهتري به
بافتهاي مختلف دارد؛ اما همين مزيّت گاهي موجب
حذف بيشتر آنها از مسير کليه ميگردد .گاهي بهمنظور
افزايش نيمهعمر پالسمايي آپتامر ،از اتصاالت کلسترول،
 ،PEG3لود آپتامرها در ليپوزوم و يا بيوتينيلهکردن کربن
ʹ( 2کربن قند) استفاده ميگردد (.)33
 -2آنتيباديها عموماً موجب تحريک سيستم ايمني
ميشوند؛ در حالي که طي تحقيقات اخير ،آپتامرها
هيچگونه سميّت يا ايمونوژنسيتي در پستانداران نشان
ندادهاند .حتي در مطالعهاي در سال  3534بر روي سميّت
نانوذرّات طالي جاي داده شده در آپتامري با ساختار -G
کوادراپلکس نيز هيچگونه سميّت حادي ،حتي در دوزهاي
باال ،گزارش نشد.)32( 3
 -4آپتامرهاي اگزوژنيک ،بسيار به آنزيم اگزونوکلئاز حساس
ميباشند .افزايش مقاوت به اين آنزيم از طريق
بالککردن انتهاي آپتامر صورت ميگيرد.
 -0بزرگترين مزيت آپتامر نسبت به آنتيبادي ،اندازه و غير
پروتئيني بودن آن است و در اکثر موارد آپتامرها ،بسيار
پايدارتر از آنتيباديها هستند.
يکي از معايب اصلي آپتامرها ،تجزيه سريع آنها توسط
نوکلئازها ميباشد که همانطور که قبالً نيز اشاره شد ،با

2

PolyEthylene Glycol

1

استفاده از نانوذرّات طالي ستارهاي در نقش درماني و استفاده از آپتامر در نقش شناساگر
سلولهاي سرطان سينه در موش.
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 ،LNAکربن ’ 2هر نوکلوئتيد با کربن ’ ،4يک اتصال برقرار
کرده و نوکلئوتيد دوحلقهاي ايجاد ميکند)(.)38
همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد ،کوتاهسازي
( )Truncationتواليها بهمنظور باريکساختن ناحيه اتصال
به هدف ،صورت ميگيرد .نواحياي که بهطور مستقيم در
اتصال به هدف نقش ندارند و همچنين نواحياي که در ايجاد
ساختار مورد نياز براي اتصال به هدف نيز نقشي ندارند ،حذف
خواهند شد .گاهي اوقات فرآيند کوتاهسازي حتي تمايل آپتامر
به هدف را بيشتر ميکند.
يکي ديگر از اصالحات بعد از  ،SELEXانجام
 Reselectionاست که موجب افزايش اختصاصيت و تمايل
آپتامر به هدف ميگردد .بدينمنظور آپتامر کلونشده ،براي بار
دوم وارد مرحله انتخاب شده ،آن هم در حالي که تواليهاي
آپتامر موجود توسط نوکلوئتيدهاي اصالح شده و يا
جهشيافته مجدداً متنوع شدهاند .اين انتخاب مجدد ،به نوعي
اتصال آپتامر به هدف را تضمين ميکند (.)39
يک مثال موفق از فرآيند انتخاب مجدد ،آپتامر
 )RSV( Rous sarcoma virusاست .در ابتدا يک کتابخانه
 RNAاصالحنشده براي انتخاب آپتامر اين ويروس استفاده
شد .پس از پايان مرحله انتخاب ،آپتامرها با نوکلئوتيد 2’-
 fluoropyrimidinesاصالح شدند که اين عمل ميل اتصال
آنها را به  RSVکامالً از بين برد .پس از گذشت چند راند از
مرحله  ،Reselectionبه آپتامرهايي خواهيم رسيد که همانند
آپتامرهاي قبلي به  RSVتمايل دارند و عالوه بر آن پايداري
آنها بهشدّت نيز افزايش يافته است.
انواع اصالحات با گروههاي آمين و فلورسنت نيز پيش از
اين شرح داده شد که به پايداري کاربردهاي تشخيصي
آپتامرها بسيار کمک ميکند (.)35

نورمحمددانش و همكاران
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انجام اصالحات شيميايي بر روي آپتامرها ميتوان اين عيب
را برطرف کرد.

جدول- 0كاربردهايآپتامر 
 -3کشف و رديابي مسيرهاي انتقال
سيگنال
 -3بيان يا عدم بيان ژن
کاربردهاي ابزاري
 -2کاربردهاي آنتيبيوتيکي
 -4کاربردهاي تشخيصي درونتني و
برونتني

کاربردهاي درماني
(آپتامرها ميتوانند از
طريق اتصال به جايگاه
فعال پروتئينها و ساير
مولکولهاي فعال ،در
درمان بيماريها مورد
استفاده قرار گيرند) ()27

اتصال اختصاصي و غير اختصاصي آپتامرها براي مهار يا فعالسازي مسيرهاي سيگنالينگ سلولي،
پرونئينهاي پيامبر و گيرندههاي داخل سلولي (مانند گيرندههاي -Gپروتئين).
اين آپتامرها با اتصال به بخشهايي از ژن ،موجب بيان آن ميگردند .اما اتصال يا عدم اتصال اين
آپتامرها ،تحت کنترل ليگاندهاي خاصي است؛ به اين مفهوم که در حضور اين ليگاند و اتصال آن به
آپتامر ،آپتامر توانايي اتصال به ژن و بيان آن را ندارد.
طبيعيترين آپتامرهاي موجود در بدنRNA ،هاي ريبوزومي هستند .آمينوگليکوزيدها در نقش
ليگاند اين آپتامرها ميتوانند موجب از بين بردن فعاليت آنزيمي RNAهاي باکتريايي شده و
پروتئينسازي را مختل نمايند.
شناسايي ترکيبات مختلف از يون تا ماکرومولکولهايي نظير پروتئين ،دقت اندازهگيري گاهي تا حد
زِپتومول ( )40×10-20مشاهده شده است.

 -7هدف قرار دادن فاکتورهاي
التهابي و فاکتورهاي دخيل در
بيماريهاي خود ايمني

فاکتور رشد اندوتليال عروق و همچنين فاکتور رشد پالکتي ،همواره از اهداف مورد عالقه در درمان
توسط آپتامرها بودهاند.
آپتامرهايي با خاصيت مهار فاکتورهاي رونويسي پروتواونکوژنيک (Protooncogenic
 ،)factors transcriptionنظير ( NFκBمهار آپوپتوز در سلولهاي سرطاني) و يا فاکتورهاي
رونويسي چرخه سلولي (E2F )transcription factor Cell cycle
بهدليل ايمونوژنسيتي پايين آپتامرها ،استفاده از آنها در بيماريهاي خود ايمني امکانپذير است.
آپتامرهاي متصلشونده به آنتيباديهايي که رسپتورهاي استيلکولسترين (Acetylcholesterin-
 )receptorرا در بيماري مياستني گراويس هدف قرار ميدهند ،از اين دسته به حساب ميآيند.

 -8نقش تنظيمي آپتامرها در بيماري

انتخاب آپتامر بر ضدّ فاکتورهاي انعقادي نظير ترومبين  VIIaو .IXa

 -0آپتامرهاي فاکتور رشد
 -2آپتامرهايي با هدفهاي
درونسلولي
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کاربرد آپتامرها
بهخاطر خصوصيات جالبي که آپتامرها دارند ،امروزه
بهطور گستردهاي در طراحي بيوسنسورها (آپتاسنسورها)،
بهعنوان عامل شناساگر ،بهکار رفتهاند؛ از جمله :در طراحي
سنسورهاي رنگسنجي ،فلورسانس و الکتروشيميايي براي
طيف گستردهاي از اهداف مانند :داروها ،سمها و فلزات
سنگين که در تمامي اين موارد ،نتايج مطلوبي بهدست آمده
است و سنسورهاي ساختهشده داراي حدّ تشخيصي در حد
نانوموالر و پيکوموالر بوده و اختصاصيت بسيار خوبي براي
اهدافشان نشان دادهاند (.)39-34
همچنين از آپتامرها بهطور گسترده در انتقال هدفمند
عوامل شيميدرماني به سلولهاي سرطاني استفاده شده است.
براي اين منظور ،از آپتامرها بهعنوان عامل شناساگر و
واردشونده و طيف وسيعي از نانوذرات مانند :کربن نانوتيوبها،

نانوذرّات طال ،نانوذرّات سليکا ،نانوساختارهاي ،DNA
کيتوسان و نانوپليمروزومها بهعنوان حامل استفاده شده است.
در تمامي اين مطالعات ،سيستمهاي انتقال هدفمند
طراحيشده ،بهخوبي توانستهاند سلولهاي سرطاني هدف را
شناسايي کرده و وارد آنها شوند و در آنها سميت ايجاد کنند؛
ولي بر خالف داروهاي شيميدرماني توانستهاند ميزان سميّت
را در سلولهاي سالم و کنترل بهطور چشمگيري کاهش
دهند ( .)22-25جدول زير خالصهاي از اين کاربردها را نشان
ميدهد (جدول .)3
تمامي آنچه که در باال گفته شد ،بهخوبي نشاندهنده
پتانسيل و کاربرد بسيار باالي آپتامرها در حوزه پزشکي و
حتي ساير حوزهها ميباشد .با اين وجود ،براي ورود بهتر و
سريعتر آپتامرها به اين حوزهها بايد گامهايي در جهت ايجاد
روشهاي سريعتر و ارزانتر براي جداسازي آپتامرها براي
اهدافشان ،بررسي مطالعات بيشتر بر روي پايداري آپتامرها و
مطالعات حيواني بيشتر بر روي آنها انجام شود.
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