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ΠΕΡιληψη: οι μη-ιϊκοί φορείς γονιδιακής μεταφοράς είναι συνήθως πλασμίδια, η βασική δομή των 
οποίων περιλαμβάνει το προς μεταφορά γονίδιο ή διαγονίδιο με τον κατάλληλο υποκινητή, μια θέση έναρ-
ξης της αντιγραφής του DNA και συνήθως, ένα γονίδιο ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικό για την ανάπτυ-
ξη τους σε βακτήρια. οι μη-ιϊκοί φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς του DNA τους σε κύτταρα 
και έτσι απαιτείται η χρήση μεθόδων φυσικών ή χημικών προς τον σκοπό αυτό. το κύριο πλεονέκτη-
μα τους είναι η μη ενσωμάτωση τους στο ενδογενές γενετικό υλικό του κυττάρου και έτσι αποφεύγεται 
η πρόκληση ογκογένεσης και σχετικών προβλημάτων των ιϊκών φορέων. Απόρροια αυτού είναι και το 
κύριο μειονέκτημα των μη-ιϊκών φορέων, καθότι η μη ενσωμάτωση στερεί από αυτούς τη δυνατότητα 
του πλήρους μιτωτικού διαχωρισμού που ακολουθούν τα χρωμοσώματα, με αποτέλεσμα το πλασμίδιο 
να μην βρίσκεται σε όλα τα θυγατρικά κύτταρα και να παρατηρείται το φαινόμενο της «απώλειας πλα-
σμιδίων» σε αναπτυσσόμενους κυτταρικούς πληθυσμούς. Ως εκ τούτου, ένα μέρος της έρευνας με μη-
ιϊκούς φορείς εστιάζεται στον προσδιορισμό πρόσθετων στοιχείων, που είναι σε θέση να προσδώσουν 
στον φορέα τη δυνατότητα εγκατάστασης στον πυρήνα του κυττάρου για μακρύ χρονικό διάστημα ως 
μια αυτόνομη, αναπαραγώμενη μονάδα γενετικού υλικού. οι κύριοι μη-ιϊκοί φορείς είναι οι αναπαραγώ-
μενοι επισωματικοί φορείς και τα παράγωγα τους. οι πρώτοι παραμένουν στον πυρήνα του κυττάρου-
ξενιστή ως αυτόνομες αναπαραγόμενες μονάδες και ο διπλασιασμός του DNA τους εξασφαλίζεται από 
ειδική θέση έναρξης της αντιγραφής, που προέρχεται από ένα ιό, οι πιο αναπτυγμένοι από τον ιό EBV 
και κυρίως τον SV40. οι φορείς αυτοί έχουν γίνει ικανοί να εγκαθίστανται στον πυρήνα με την προ-
σθήκη ενός τμήματος από το DNA του ανθρώπου που λέγεται Scaffold/Matrix Attachment Region - S/
MAR. τα S/MAR περιοχές πλούσιες σε τΑ, βρίσκονται διάσπαρτα στο γονιδίωμα και έχουν τον ρόλο 
του σχηματισμού ‘συνόρου’ (boundary element) μεταξύ των διαφόρων περιοχών χρωματίνης (chromatin 
loops) και της πρόσδεσης των χρωμοσωμάτων στη θεμέλια ουσία του πυρήνα ώστε να εξυπηρετείται 
η αρχιτεκτονική του κυττάρου και η μεταγραφή του διαγονιδίου του. τέτοιοι φορείς έχει δειχθεί ότι εί-
ναι λειτουργικοί σε πειράματα in vitro καθώς και in vivo με πειράματα σε οργανισμούς. ιδιαίτερα, έχει 
δειχθεί ότι είναι ικανοί για σταθερή διαμόλυνση αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων CD34+ και ότι 
υποστηρίζουν την έκφραση αιμοσφαιρινικών γονιδίων. Παράγωγα των αναπαραγώμενων επισωματι-
κών φορέων είναι δύο τύποι φορέων, που δεν φέρουν προκαρυωτικές αλληλουχίες DNA: (1) ο φορέας 
pFAR (free of antibiotic resistance) που εκ κατασκευής, δεν περιέχει γονίδιο αντίστασης σε αντιβιοτικό. 
Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παραγωγή του σε κοινά βακτήρια, παρά μόνο σε ειδικό στέλεχος της 
E. Coli. (2) ο φορέας τύπου minicirle, κυκλικός μη ιϊκός φορέας που περιέχει μόνο την ευκαρυωτική 
κασέτα που φέρει το διαγονίδιο και παράγεται μέσω ανασυνδυασμού in vivo από ένα αρχικό πλασμίδιο. 
τέλος, στους μη-ιϊκούς φορείς εντάσσεται και ο φορέας του συστήματος τρανσποσζονίου/τρανσποζά-
σης SB100X, ο οποίος ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό και συνδυάζει σταθερή και μακρά έκφραση 
του διαγονιδίου, ενώ η ενσωμάτωση του στο γονιδίωμα θεωρείται ασφαλέστερη από αυτή των ρετρο-
ϊών διότι είναι τυχαία, χωρίς προτίμηση σε εξώνια ή αλληλουχίες ρυθμιστικών περιοχών. το σύστημα 
SB έχει χρησιμοποιηθεί σε προκλινικές και κλινικές δοκιμές.
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Εισαγωγή
οι μη ιϊκοί φορείς γονιδιακής μεταφοράς αποτελού-

νται γενικά από ένα “γυμνό” μόριο νουκλεϊκού οξέος χω-
ρίς πρωτεΐνες (“naked DNA”), το οποίο συνήθως είναι 
πλασμιδιακό DNA. το πλασμίδιο αυτό φέρει το διαγο-
νίδιο, η έκφραση του οποίου ελέγχεται από κατάλληλο 
υποκινητή, ίσως και άλλα ρυθμιστικά στοιχεία, μια αρχή 
της αντιγραφής του DNA καθώς και γονίδιo ανθεκτικό-
τητας σε αντιβιοτικό για την επιλογή των διαμολυσμέ-
νων κυττάρων (προκαρυωτικών ή/και ευκαρυωτικών). 
οι πλασμιδιακοί φορείς έχουν εξελιχθεί αρκετά ώστε να 
επιτυγχάνεται αποδοτική μεταφορά και μακρόχρονη έκ-
φραση γονιδίων σε κύτταρα διαφόρων ιστών, με απώτε-
ρο σκοπό τη γονιδιακή θεραπεία. Περίπου το 25% των 
κλινικών πρωτοκόλλων γονιδιακής θεραπείας που έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα βασίζονται σε πλασμιδια-
κούς φορείς1. Πολλές ερευνητικές ομάδες, έχουν εξελί-
ξει τους πλασμιδιακούς φορείς σε βαθμό τέτοιο ώστε να 
επιτυγχάνεται αποδοτική μεταφορά και μακρόχρονη έκ-
φραση γονιδίων σε κύτταρα διαφόρων ιστών με σκοπό 
τη γονιδιακή θεραπεία. 

Θα παρουσιαστούν τα κύρια πλεονεκτήματα και μει-
ονεκτήματα των μη-ιϊκών φορέων καθώς και οι τρόποι 
μεταφοράς τους σε κύτταρα ή οργανισμούς. Περαιτέ-
ρω θα παρουσιαστούν οι πλέον αναπτυγμένοι τύποι μη-
ιϊκών φορέων, οι οποίοι είναι οι επισωματικοί φορείς, 
τα πλασμίδια pFAR και minicircle, και το τρανσποζόνιο 
Sleeping Beauty.

Κύρια πλεονεκτήματα των ιικών φορέων 
γονιδιακής μεταφοράς

τα μη ιϊκά συστήματα, θεωρητικά, μπορούν να γί-
νουν πιο εύκολα αποδεκτά στην κλινική πράξη ως μο-
ντέλο γονιδιακής θεραπείας, από ότι τα ιϊκά συστήματα 
γονιδιακής μεταφοράς. και αυτό γιατί εμφανίζουν μερι-
κά βασικά πλεονεκτήματα όπως:

1) Έχουν πολύ μικρή έως μηδαμινή πιθανότητα να 
δημιουργήσουν κάποιο αυτό-αναπαραγόμενο σύστημα 
επικίνδυνο για τον οργανισμό κατά τα στάδια παραγωγής 
τους όπως μπορεί να γίνει με τα ιικά συστήματα. Παρό-
λο που η ασφάλεια των ιικών φορέων έχει εξελιχθεί σε 
πολύ μεγάλο βαθμό η θεωρητική πιθανότητα κάποιου πι-
θανού ανασυνδυαστικού γεγονότος δεν είναι μηδενική2,3. 

2) τα μη ενσωματούμενα μη ιϊκά συστήματα έχουν 
πολύ μικρότερη πιθανότητα πρόκλησης διαταραχών στο 
γονιδίωμα από ενσωμάτωση, ένα υπαρκτό πρόβλημα 
των ιϊκών συστημάτων4 και με δραματικές συνέπειες σε 
προηγούμενες κλινικές δοκιμές γονιδιακής θεραπείας5,6.

3) Δυνητικά μπορεί να έχουν μικρότερη τοξικότητα 
και ανοσογονικότητα για το κύτταρο λόγω απουσίας προ-
καρυωτικών αλληλουχιών.

4) η παραγωγή τους σε μεγάλη κλίμακα για κλινι-
κές δοκιμές είναι αρκετά πιο εύκολη από αυτή των ιϊ-
κών συστημάτων και λιγότερο πολύπλοκη καθ’ ότι, (α) 
δεν περιλαμβάνει κυτταρικούς βιο-αντιδραστήρες όπως 
απαιτείται για την παραγωγή ιϊκών σωματιδίων και (β) 
δεν επιβάλλεται συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος 
όπως στα ιϊκά συστήματα, για την αποφυγή φαινόμενων 
ανασυνδυασμού κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους7,8. 

5) Δεν έχουν τους περιορισμούς που προκύπτουν από 
τον τροπισμό των ιϊκών συστημάτων και επομένως έχουν 
τη δυνατότητα να μεταφέρουν γονίδια και να υποστηρί-
ξουν την έκφραση τους σε οποιοδήποτε ιστό, εφόσον φέ-
ρουν τον κατάλληλο ιστό-ειδικό υποκινητή. 

6) Έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μεγάλων τμημά-
των DNA, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς 
και ρυθμιστικών αλληλουχιών μαζί με το γονίδιο.

Κύρια μειονεκτήματα των μη ιϊκών φορέων
• ςχετικά χαμηλή και παροδική διαμόλυνση που επι-

τυγχάνουν9

• Αυξημένη πιθανότητα απώλειας του πλασμιδίου κα-
τά τη μιτωτική διαίρεση του κυττάρου

• Πιθανή αποσιώπηση της έκφρασης του διαγονιδίου 
που φέρει το πλασμίδιο

• Πιθανή τοξικότητα των χημικών κυρίως μέσων γονι-
διακής μεταφοράς (όπως τα λιποσώματα) χωρίς ωστό-
σο να υπάρχουν βάσιμα ανησυχητικά δεδομένα.

Τρόποι μεταφοράς γενετικού υλικού  
στα κύτταρα ή οργανισμό

οι μη ιϊκοί -πλασμιδιακοί - φορείς, αντίθετα με τους 
ιϊκούς φορείς-- δε έχουν ιδία ικανότητα εισόδου στα 
κύτταρα και χρειάζεται να συνδυαστούν με μια μέθοδο 
γονιδιακής μεταφοράς, φυσική ή χημική. η διαδικασία 
μεταφοράς ενός εξωγενούς γενετικού υλικού στα ευκα-
ρυωτικά κύτταρα ονομάζεται διαμόλυνση. γενικά, το 
προς μεταφορά μόριο DNA (ή RNA) έρχεται σε επαφή 
με την κυτταρική μεμβράνη και εισέρχεται στο κύτταρο 
με κάποια φυσική ή χημική μέθοδο. η ανάπτυξη διαφό-
ρων μεθόδων οφείλεται στην ανάγκη για γονιδιακή με-
ταφορά σε διαφορετικούς ιστούς ανάλογα με το είδος της 
γονιδιακής θεραπείας. οι κύριες τεχνικές οι οποίες έχουν 
αναπτυχθεί είναι οι εξής:

1) Διαμόλυνση με χρήση λιποσωμάτων 
(lipofection)

τα επονομαζόμενα λιποσωμάτια ή λιποσυμπλέγματα, 
δηλαδή μικκύλια θετικά φορτισμένων λιπιδίων που πε-
ριστοιχίζουν το μόριο DNA μπορούν να εισέλθουν στο 
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κύτταρο και να απελευθερώσουν το DNA στο κυττα-
ρόπλασμα10,11. Επίσης τα κατιονικά λιπίδια μπορούν να 
στοχεύσουν ακόμα και ειδικούς τύπους κυττάρων με τη 
χρήση κατάλληλων συνδετών στη δομή τους προσφέρο-
ντας ιστο-ειδικότητα.

2) Ηλεκτρομεταφορά ή ηλεκτροδιάτρηση 
(electroporation)

η εφαρμογή μικρών σε χρονική διάρκεια ηλεκτρικών 
παλμών οδηγεί στη δημιουργία πόρων στην κυτταρική 
μεμβράνη. Έτσι τμήματα ή κυκλικά μόρια DNA όπως 
πλασμίδια μπορούν να εισέλθουν στο κυτταρόπλασμα12.

3) Μεταφορά στον πυρήνα ή πυρηνοδιάτριση 
(Nucleofection)

Αποτελεί μια ηλεκτροχημική διαδικασία που είναι 
συνδυασμός των δύο ανωτέρω μεθόδων. Εμφανίζει το 
πλεονέκτημα ότι ευνοεί την εισαγωγή του DNA απευ-
θείας μέσα στον πυρήνα μέσω επαγόμενων πόρων στην 
πυρηνική μεμβράνη. Είναι η τεχνική που έχει επικρατή-
σει τα τελευταία χρόνια λόγω της υψηλής της απόδοσης 
για τη διαμόλυνση ευκαρυωτικών κυττάρων με διάφο-
ρους πλασμιδιακούς φορείς και όχι μόνο13.

4) Ένεση με εφαρμογή υδροδυναμικής πίεσης
η γρήγορη ενδοφλέβια ένεση ικανού όγκου υγρού 

που περιέχει το μεταφερόμενο γενετικό υλικό σε πειρα-
ματόζωα δημιουργεί ροή τέτοια ώστε το DNA να εισά-
γεται κυρίως στα ηπατικά κύτταρα μέσω της πυλαίας 
φλέβας. το μεταφερόμενο DNA μπορεί να ανιχνευθεί 
και σε άλλα όργανα14.

5) Αερολυματοποίηση του DNA
η δημιουργία αερολύματος διαφόρων συμπλεγμάτων-

DNA και η εισπνοή αυτού είναι χρήσιμη για τη μεταφο-
ρά γενετικού υλικού στον πνεύμονα και την προσπάθεια 
θεραπείας κυρίως της κυστικής ίνωσης15. λόγω της συ-
χνότητας και της βαρύτητας της νόσου η μέθοδος αυτή 
μελετηθεί και εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

6) Μεταφορά γενετικού υλικού με τη χρήση 
υπερήχων 

η εφαρμογή παλμών υπερηχητικών κυμάτων έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία πόρων και την εισαγωγή του 
DNA στα κύτταρα. Έχει χρησιμοποιηθεί σε γονιδιακή 
μεταφορά τόσο in vivo όσο και in vitro16.

7) Γονιδιακή μεταφορά με βομβαρδισμό 
σφαιριδίων 

ςτην περίπτωση αυτή το DNA καθηλώνεται επάνω σε 
νάνο-σφαιρίδια που συνήθως είναι από χρυσό. τα επικα-
λυμμένα με DNA σφαιρίδια τα προωθούνται με ταχύτη-
τα στο δέρμα με τη βοήθεια ρεύματος αερίου. η μέθοδος 
αυτή αποδοτική στη μεταφορά DNA στην επιδερμίδα17.

8) Ένεση γυμνού DNA με βελόνη 
Έχει εφαρμοστεί κυρίως για τη διαμόλυνση μυϊκών 

ινών από γυμνό DNA18.

Οι αναπαραγώμενοι επισωματικοί φορείς 
οι αναπαραγώγιμοι επισωματικοί φορείς (replicating 

episomal vectors, REVs) είναι μη-ιϊκοί φορείς που έχουν 
την ιδιότητα να παραμένουν στον πυρήνα του κυττάρου-
ξενιστή ως επισώματα, αυτόνομες αναπαραγόμενες μο-
νάδες γενετικού υλικού, συνήθως χωρίς ενσωμάτωση στα 
χρωμοσώματα του κυττάρου. Ως εκ τούτου, εμφανίζουν 
το μεγάλο πλεονέκτημα να μην αλληλεπιδρούν με το γο-
νιδίωμα και να μην διαταράσσουν τα μεταγραφικά προ-
γράμματα του κυττάρου-ξενιστή19,20. ο διπλασιασμός 
του DNA σε αυτά τα πλασμίδια εξασφαλίζεται με την 
παρουσία ειδικών περιοχών “Έναρξης της Αντιγραφής”, 
που προέρχεται από ένα ιό (Εικόνα 1).

τα επισώματα αυτά φέρουν γονίδια για τις πρωτεΐνες, 
τις EBNA-1 και Large T-Antigen, οι οποίες είναι τοξι-
κές για τα κύτταρα. τα πλασμίδιο που περιέχει την αρχή 
διπλασιασμού DNA του ιού SV40 αποτέλεσε τη βάση 
ανάπτυξης επισωματικών φορέων που δεν περιέχουν το 
γονίδιο Large T-Antιgen και ως εκ τούτου βρίσκονται σε 
λίγα αντίγραφα στα κύτταρα.

Ένα βασικό πρόβλημα των επισωματικών φορέων είναι 
το ότι χάνονται σιγά-σιγά καθώς αυξάνονται οι κυτταρι-
κές διαιρέσεις, εκτός αν είναι σε θέση να εγκατασταθούν 
στον πυρήνα του κυττάρου ως αυτόνομα επισώματα, ικα-
νά να διαχωριστούν σωστά κατά τη μίτωση. η διατήρηση 
της επισωματικής κατάστασης των φορέων αυτών είναι 
δυνατόν να επιτευχθεί με την προσθήκη ενός στοιχείου 
S/MAR (Scaffold/Matrix Attachment Region). τα στοι-
χεία S/MAR ανήκουν στα “boundary elements” χρωμα-
τίνης, καθότι συμβάλλουν στην οργάνωση των αγκύλων 
της χρωματίνης που καθορίζουν τα όρια ανεξάρτητων πε-
ριοχών της μέσω αλληλεπίδρασης με την πυρηνική θε-
μέλια ουσία21,22. η ανακάλυψη του ρόλου των S/MARs 
στη διαμεσολάβηση της επισωματικής διατήρησης γενε-
τικών στοιχείων in cis επέτρεψε την ανάπτυξη του πρό-
τυπου μικρού κυκλικού φορέα, του pEPI-1, που περιέχει 
το S/MAR προερχόμενο από την 5΄ περιοχή του ανθρώ-
πινου γονιδίου της ιντερφερόνης β και έχει την ιδιότητα 
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να λειτουργεί ως επίσωμα, ανεξάρτητα από πρωτεΐνες ιϊ-
κής προέλευσης23,24. η λειτουργία του σταθερού επισώμα-
τος, θεωρείται ότι βασίζεται στο ότι το S/MAR έχει την 
ικανότητα να στρατολογεί παράγοντες του κυττάρου οι 
οποίοι διαμεσολαβούν τόσο τη μιτωτική του σταθερότη-
τα όσο και την επισωματική του αντιγραφή. Προϋπόθεση 
για την επισωματική διατήρηση των φορέων αυτών είναι 
η ενεργός μεταγραφή εντός της αλληλουχίας S/MAR25. 

ο φορέας pEPI-1 όσο και παράγωγα του, όπως ο πρό-
τυπος φορέας pEPI-eGFP (Εικόνα 2) που φέρει το γονίδιο 
αναφοράς eGFP, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε ερευ-
νητικά πρωτόκολλα γονιδιακής μεταφοράς σε κυτταρι-
κές σειρές και in vivo.

ο φορέας pEPI-eGFP έχει δειχθεί ότι λειτουργεί ως 
επίσωμα in vitro σε καθιερωμένες κυτταρικές σειρές 
και σε πρωταρχικές καλλιέργειες κυττάρων26,27, καθώς 

επίσης και in vivo, στο ήπαρ ποντικού27. Επί πλέον έχει 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία γενετικά τροποποιη-
μένου χοίρου28.

ςημαντικές τροποποιήσεις του φορέα pEPI-eGFP 
είναι ο φορέας pEPito29 από τον οποίο έχουν αφαιρε-
θεί μοτίβα CpG, που αποτελούν τη βάση μεθυλίωσης 
του DNA και αποσιώπησης του διαγονιδίου. Πρόσφατα, 
ένας πολλά υποσχόμενος υβριδικός φορέας δημιουργή-
θηκε - HCAdV-pEPito- με βάση τον αδενοϊό και τον φο-
ρέα pEPito, που συνδυάζει υψηλή ικανότητα μεταφοράς 
του φορέα με την επισωματική κατάσταση σε in vitro σε 
in vivo συστήματα30.

ο πρότυπος φορέας pEPI- eGFP διαμολύνει επαρκώς 
κύτταρα CD34+ από ομφάλιο λώρο και υποστηρίξει την 
παροδική έκφραση του διαγονιδίου9. Ένα άλλος επισωμα-
τικός φορέας ο οποίος, εκτός του S/MAR περιέχει και το 
χρωμοσωμικό στοιχείο IR (Initiation of Replication), που 
φυσιολογικά εδράζεται στο γενετικό τόπο του συμπλέγ-
ματος της β-σφαιρίνης, παρουσιάζει αυξημένη επάρκεια 
διατήρησης του επισώματος στο πυρήνα του κυττάρου 
εκ μεταφοράς31. ο συνδυασμός των στοιχείων S/MAR 
και IR σε ένα άλλο φορέα επιτρέπει την έκφραση του 
γονιδίου αναφοράς σε διαφοροποιημένα κύτταρα, προ-
ερχόμενα από ημι-στερεές καλλιέργειες διαμολυσμένων 
κυττάρων CD34+ (Stavrou et al (a) submitted). Επίσης, 
έχει γίνει εφικτή η ενεργοποίηση του γ-σφαιρινικού γο-
νιδίου σε CD34+ με επισωματικό φορέα που φέρει ένα 
πεπτίδιο δακτύλων ψευδαργύρου, ικανού να προσδεθεί 
στον υποκινητή του γΑ-σφαιρινικού γονιδίου (Stavrou 
et al (β) in preparation). Επί πλέον, επισωματικοί φορείς 
με βάση τον φορέα pEPI- eGFP υποστηρίζουν την παρα-
γωγή φυσιολογικών επιπέδων β-σφαιρίνης σε κυτταρική 
σειρά32. οι εργασίες αυτές, προοδευτικά, ενισχύουν την 
άποψη ότι μπορεί να είναι εφικτή στο μέλλον η χρήση 
επισωματικών φορέων για τη γονιδιακή θεραπεία των αι-
μοσφαιρινοπαθειών.

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση ενός κοινού πλασμιδιακού φορέα έκφρασης, ενός επισωματικού φορέα βασιζόμενου στον ιό 
EBV και ενός επισωματικού φορέα βασιζόμενου στον ιό SV40.

Εικόνα 2. Ο φορέας pEPI-eGFP. Mικρό κυκλικό μόριο DNA που 
περιέχει την αλληλουχία S/MAR, το γονίδιο αναφοράς eGFP 
υπό τον έλεγχο του υποκινητή του μεγακαρυοϊού (CMV), την 
αφετηρία έναρξης της αντιγραφής του DNA από τον ιό SV40 
και τα γονίδια αντίστασης στα αντιβιοτικά νεομυκίνη και κα-
ναμυκίνη (Neo/Κan).MCS: multiple cloning sites. 
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Μη-ιϊκοί φορείς χωρίς βακτηριακά γονίδια
κλασσικά οι μη ιϊκοί φορείς αποτελούνται από πλα-

σμιδιακό DNA που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, γονίδιο 
αντίστασης σε αντιβιοτικό για την επιλογή του σε βακτή-
ρια, απαραίτητο για την παραγωγή του πλασμιδίου- φορέα 
σε βακτήρια, πριν τη χρήση του σε εφαρμογές γονιδια-
κής θεραπείας. Όλες όμως οι αλληλουχίες βακτηριακής 
προέλευσης έχουν αρνητική επίδραση αφού μπορεί να 
προκαλέσουν απρόσμενες ανοσολογικές απαντήσεις και 
επίσης να οδηγήσουν σε αποσιώπηση του διαγονιδίου. 
ςτο πλαίσιο της έρευνας για την αποφυγή του παραπάνω 
προβλήματος αναπτύχθηκαν 2 στρατηγικές:

1) Δημιουργία του φορέα pFAR (free of antibiotic re-
sistance) που, εκ κατασκευής, δεν περιέχει γονίδιο αντί-
στασης σε αντιβιοτικό και άρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί 
σε βακτηριακή καλλιέργεια. Αυτό έγινε εφικτό χάρις σε 
μια γενετική τροποποίηση στελέχους της E. Coli. ςτο βα-
κτήριο αυτό έχει εισαχθεί μια μετάλλαξη στο γονίδιο thyA, 
που είναι απαραίτητο για τον πολλαπλασιασμό του βακτη-
ρίου. το πλασμίδιο pFAR κωδικοποιεί ένα κατασταλτικό 
tRNA (suppressor tRNA) που οδηγεί στην παράκαμψη 
της μετάλλαξης και στην παραγωγή της συνθετάσης της 
θυμιδίνης με αποτέλεσμα το βακτήριο να μπορεί να πολ-
λαπλασιαστεί μόνο παρουσία του πλασμιδίου. Δεδομένα 
από μεταφορά pFAR φορέων σε μύες, δέρμα καθώς και 
σε όγκους έδειξαν υψηλότερα επίπεδα και μεγαλύτερη 
διάρκεια έκφρασης του διαγονιδίου33.

2) Δημιουργία των minicirles, κυκλικών μη ιϊκοί φο-
ρέων που περιέχουν μόνο την ευκαρυωτική κασέτα που 

φέρει το διαγονίδιο. τα minicircles παράγονται με τη δρά-
ση του ανασυνδυασμού in vivo, από ένα αρχικό πλασμί-
διο. το πλασμίδιο αυτό έχει την ευκαρυωτική κασέτα που 
οριοθετείται εκατέρωθεν από 2 αλληλουχίες στις οποίες 
προσδένεται η πρωτεΐνη ανασυνδυασμού, έναν παράγο-
ντα επιλογής για τον πολλαπλασιασμό μέσα σε βακτήρια 
και το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ανασυνδυ-
ασμού οδηγούμενο από έναν επαγόμενο υποκινητή. τα 
ένζυμα που έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί αυ-
τός ο ενδομοριακός ανασυνδυασμός ανήκουν σε 2 κύριες 
οικογένειες α) tyrosine recombinases όπως η ιντεγκράση 
του βακτηριοφάγου λάμδα, η Cre recombinase του βα-
κτηριοφάγου P1 και η FLP recombinase του σακχαρο-
μύκητα και β) serine recombinases όπως η ιντεγκράση 
του βακτηριοφάγου PhiC31 ή η ParA resolvase34-36. μετά 
την παραγωγή του αρχικού πλασμιδίου σε μεγάλη ποσό-
τητα σε καλλιέργειες E. Coli επάγεται η λειτουργία της 
recombinase και από το αρχικό πλασμίδιο δημιουργού-
νται 2 πλασμίδια το minicircle και ένα miniplasmid που 
έχει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία (εικόνα 3). ο καθαρισμός 
τους επιτυγχάνεται με χρωματογραφία. τα minicircles 
επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα έκφρασης του διαγο-
νιδίου, καλύτερα επίπεδα διαμόλυνσης λόγω του μικρού 
του μεγέθους και γενικά αποφεύγονται όλα τα αρνητικά 
τα οποία προέρχονται από την εισαγωγή βακτηριακών 
αλληλουχιών σε ευκαρυωτικά κύτταρα (π.χ. ανοσογονι-
κότητα, φαινόμενα γονιδιακής αποσιώπησης)21. τελευταί-
ως τα minicircles έχουν χρησιμοποιηθεί ως φορείς του 
συστήματος τρανσποζονίου-τρανσποζάσης με επιτυχία37.

Εικόνα 3. Τα minicircles παράγονται από ένα αρχικό πλασμίδιο, Με τη δράση του in vivo ενδομοριακού ανασυνδυασμού. Έτσι 
δημιουργούνται 2 πλασμίδια: το minicircle που φέρει το διαγονίδιο και ένα miniplasmid ως παραπροϊόν που έχει όλα τα υπό-
λοιπα στοιχεία.
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Ενσωματούμενο μη-ιικό σύστημα 
γονιδιακής μεταφοράς

τέτοιο σύστημα είναι το του τρανσποζονίου που δι-
αμεσολαβείται από την τρανσποζάση και βρίσκεται σε 
συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Βασική προϋ-
πόθεση είναι η παρουσία ενός πλασμιδίου δότη που φέ-
ρει το θεραπευτικό γονίδιο (τρανσποζόνιο) και η δράση 
μιας εξωγενούς πρωτεΐνης (της τρανσποζάσης) που κω-
δικοποιείται από γονίδιο ενός άλλου πλασμιδιακού φο-
ρέα. η εισαγωγή των ανωτέρω πλασμιδίων στο κύτταρο 
ξενιστή γίνεται συγχρόνως και τεχνητά ή με ηλεκτροδι-
άτρηση (electroporation) ή με τη βοήθεια λιπο-συμπλεγ-
μάτων (lipofection) ή τέλος με απευθείας μεταφορά στον 
κυτταρικό πυρήνα (nucleofection). Υπάρχουν 2 βασικά 
μειονεκτήματα σύστημα αυτό: η μεταλλαξιγένεση από 
ενσωμάτωση που μπορεί να οδηγήσει σε ογκογένεση 
(αναμένεται σπάνια) όπως έχει παρατηρηθεί και στα ιικά 
συστήματα4 και η πιθανή τοξικότητα από την έκφραση 
μιας εξωγενούς πρωτεΐνης (τρανσποζάσης)38.

τα τρανσποζόνια είναι κινητά στοιχεία του γονιδιώμα-
τος τα οποία υπάρχουν στη φύση και έχουν τη δυνατότητα 
της αποκοπής από την αρχική θέση τους στην αλληλουχία 
του DNA και της ενσωμάτωσής τους σε άλλη θέση στο 
γονιδίωμα39. Υπάρχουν 2 τάξεις τρανσποζονίων, τα DNA 
τρανσποζόνια και τα ρέτρο-τρανσποζόνια με RNA40. τα 
συστήματα που έχουν αναπτυχθεί για τη έρευνα στη γο-
νιδιακή θεραπεία βασίζονται στα DNA τρανσποζόνια41. 
η μεγαλύτερη οικογένεια DNA τρανσποζονίων ονομάζε-
ται Tc1/mariner και περιλαμβάνει το σύστημα Sleeping 
Beauty (SB)42. το τελευταίο αναπτύχθηκε από τη σύγκρι-
ση πολλών ανενεργών τρανσποζονίων που ανήκουν στο 
γονιδίωμα ψαριών μέσα από τη δημιουργία συναινετικών 
(consensus) αλληλουχιών. το σύστημα SB αποτελείται 
από 2 στοιχεία: το τρανσποζόνιο και την τρανσποζάση. 
το τρανσποζόνιο είναι ένα τμήμα DNA που φέρει το με-
ταφερόμενο γονίδιο και στα 2 άκρα του βρίσκονται τα 
λεγόμενα terminal inverted repeats (TIR). η πρωτεΐνη 
τρανσποζάση, που εκφράζεται από ένα δεύτερο πλασμί-
διο, προσδένεται στα άκρα TIR και επάγει την αποκοπή 
και ενσωμάτωση του γονιδίου σε (τυχαίες) θέσεις του γο-
νιδιώματος σε TA (αδενίνη - θυμίνη)43.

ο μηχανισμός της διαμετάθεσης44 περιλαμβάνει τρία 
στάδια (ςχήμα 4) α) πρόσδεση 4 μορίων της τρανσπο-
ζάσης στα άκρα του τρανσποζονίου για το σχηματισμό 
συμπλόκου πρωτεΐνης-τρανσποζονίου, β) αποκοπή του 
τρανσποζονίου που γίνεται με σύγχρονη διάσπαση σε 3 
τρία σημεία δημιουργώντας GTC προεξοχές στα άκρα του 
τρανσποζονίου και TA προεξοχές στο γονιδίωμα του ξε-
νιστή και γ) Επικόλλησή του τρανσποζονίου στη νέα του 
θέση στο γονιδίωμα του ξενιστή με τη βοήθεια κυτταρι-
κών ενζύμων (Nonhomologous end joining) (ςχήμα 4).

η αρχική απομονωθείσα SB τρανσποζάση είχε ονομα-
σθεί “SB10” και το τρανσποζόνιο “pT”. Αυτό το σύστημά 
ήταν ικανό να κάνει μετάθεση στο 0,3% των κυττάρων43. 
το SB100X αποτελεί το τελευταίο σύστημα τρανσποζά-
σης/τρανσποζονίου που έχει δράση 100 φορές μεγαλύτερη 
από το προηγούμενο και μπορεί να μεταφέρει διαγονίδιο 
μερικών χιλιάδων βάσεων. γενικά ισχύει ότι όσο μεγαλύ-
τερο το μέγεθος του διαγονιδίου τόσο μικρότερη η δυνα-
τότητα διαμετάθεσης αυτού στο γονιδίωμα. 

το σύστημα γονιδιακής μεταφοράς με SB τρανσποζό-
νιο αποτελεί μια εναλλακτική λύση στα συστήματα που 
βασίζονται σε ιούς. ςυνδυάζουν σταθερή και μακρά έκ-
φραση του διαγονιδίου που μεταφέρουν, ενώ το προφίλ 
της ενσωμάτωσης στο γονιδίωμα είναι πιθανώς ασφαλέ-
στερο από αυτό των ρετροϊών δεδομένου ότι αυτό είναι 
τυχαίο χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει κάποια προτίμηση 
ενσωμάτωσης σε εξώνια ή αλληλουχίες ρυθμιστικών πε-
ριοχών της γονιδιακής έκφρασης46. το σύστημα SB έχει 
χρησιμοποιηθεί σε προκλινικές και κλινικές δοκιμές47,48.

Σχήμα 4. Ο μηχανισμός της διαμετάθεσης περιλαμβάνει την 
πρόσδεση 4 μορίων τρανσποζάσης στα άκρα του τρανσπο-
ζονίου για το σχηματισμό συμπλόκου πρωτεΐνης-τρανσπο-
ζονίου, την αποκοπή του τρανσποζονίου και την επικόλλησή 
του στη νέα θέση στο γονιδίωμα του ξενιστή με τη βοήθεια 
κυτταρικών ενζύμων.

Συμπερασματικά, υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμε-
νη ανάπτυξη μη ιϊκών φορέων γονιδιακής μεταφοράς με 
στόχο την επάρκεια αλλά και κυρίως την ασφάλεια της 
διαδικασίας για τη γονιδιακή θεραπεία σε σύγκριση με 
εκείνη των ιϊκών συστημάτων.
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ABSTRACT: Non viral Vectors of gene transfer are usually plasmids, whose basic structure involves the 
transgene under the control of an efficient promoter, an origin of DNA replication and a gene for antibi-
otic resistance. Non viral vectors cannot transmit their DNA into cells, and therefore physical or chem-
ical methods have been developed for this purpose. Their main advantage is that they do not intergrate 
into the endogenous genetic material and therefore they circumvent insertional mutatgenesis, an inher-
ent problem of viral vectors. However, as a consequence of this, they tend to follow an erratic mitotic 
segregation that results in plasmid loss during culture. A major part of research on non viral vectors fo-
cuses on the development of structures that will give the plasmid the possibility of long term establish-
ment in the cell nucleus, as an autonomously replicating unit. Replicating episomal vectors (REVs) and 
their derivatives are currently the main type of non viral vectors. REVs are maintained into the cell nu-
cleus as autonomously replicating units and specific origins of replication, deriving from viral genomes 
(EBV and SV40), ensure their DNA replication. Most of the currently used REVs carry a Scaffold/Ma-
trix Attachment Region - S/MAR that is rendering the plasmid capable for long term establishment in the 
cell nucleus. S/MARs are TA rich areas of DNA that belong to the ‘boundary elements’ of the genome, 
by defining chromatin loops and they are tethering chromatin to the nuclear matrix, for the maintenance 
of nuclear architecture and transcription of the transgene. These type of vectors have been shown to be 
functional in in vitro experiments with established cell lines and with primary cell cultures as well as in 
vivo experiments with whole organisms. Among other, it has been shown to have the capacity for stable 
transfection of the haematopoietic progenitor cells CD34+. Two types of derivative vectors that are de-
void of prokaryotic DNA sequences, and therefore safer, are under development: (1) Vector pFAR (free 
of antibiotic resistance), which is constructed to be without a gene for antibiotic resistance. This vector 
needs a specially devised stain of E.Coli for culture. (2) Vector type minicirle, circular non viral vec-
tors that are produced by in vivo recombination of the original plasmid, to contain only the eukaryotic 
transcription cassette. Finally, the transposon/transposase system SB1000X is a non viral vector, which, 
however, is integrated into the genome. This occurs quite randomly and no preference for the exonic 
or actively transcribed sequences is shown, and therefore the SB100X system is considered to be safer 
than the retroviral system. This system has been used in pre-clinical studies as well as in clinical trials.
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