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برای مقابله با چالش های فعلی در کشاورزی ،ويرايش ژنوم با استفاده از نوکلئازهای اختصاصی
محل ( )SSNsبه عنوان يک ابزار قدرتمند برای تحقيقات زيستشناسی پايه و کاربردی ارائه شده
است .در اين مقاله  ،اصول و کاربرد ابزارهای ويرايش ژنوم ،از جمله مگانوکلئازها (،)MN
نوکلئازهای انگشت روی ( ، )ZFNsنوکلئازهای افكتور شبه فعالکنندهی رونويسی ( )TALENsو

واژههای كليدی


تناوبهای کوتاه پاليندروم فاصلهدار منظم خوشهای  CRISPR/Cas9توصيف میشود .در اين

اندونوكلئاز

ميان؛  ،CRISPR/Cas9بهعنوان جديدترين فناوری ويرايش ژنوم ،به سرعت در حال توسعه است

ويرايش ژن

و با موفقيت در بسياری از ارگانيسم ها مورد استفاده قرار گرفته است .اين مقاله بهطور خاص قدرت

CRISPR/Cas9

 CRISPR/Cas9را بهعنوان ابزاری برای مهندسی ژنوم گياهی نشان میدهد و نقاط قوت و ضعف
فنآوری  CRISPR/Cas9را در مقايسه با سه ابزار ويرايش مجدد ژنوم ZFNs ،MNs ،و TALEN

تشريح مینمايد.
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مقدمه

آنتیبیوتیکها و علفکشها میباشند (

در اصالح نباتات متداول ،ایجاد تغییر در ساختار ژنتیکی گیاهان

 .)Jouzani and Tohidfar 2013; Tohidfar 2013بنابراین ،به

عمدتاً توسط روشهای معمول شامل دورگگیری و گزینش،

عنوان یک جایگزین ،نیاز به استفاده از روشهای پیشرفته تولید

تالقیهای برگشتی و جهش انجام میگیرد .کاهش تنوع زیستی،

گیاهان تراریخته مانند تناوبهای کوتاه پالیندروم فاصلهدار منظم

نیاز به وجود گونههای خویشاوند و سازگار جنسی گیاه هدف،

خوشهای  )CRISPR/Cas9( Cas93که نوعی روش ویرایش ژنوم

لزوم صرف هزینه باال و زمانبربودن فرآیندهای اصالحی از

است ،جهت بهبود کیفیت و عملکرد موثر گیاهان زراعی با کارایی

Chen and Gao

باال بیش از پیش احساس میشود .این سیستم با ایجاد جهشهایی

.)2014

در مکانهای ژنی چندگانه و ایجاد حذفهای بزرگ میتواند به

نتیجه پیشرفتها در زیستشناسی مولکولی ظهور فناوریهای

اصالح گیاهان بدون انتقال ژن خارجی شتاب دهد .این روش

نوین مانند بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی است .مهندسی ژنتیک

میتواند عملکرد و فعالیت ژنهای گیاهی را بهبود بخشیده و

یکی از فناوریهای نوین و ارزشمندی است که میتواند در

صفات جدید ایجاد نماید ( .)Zhang and Zhou 2014انواع
4

خدمت بشریت قرار گیرد ( .)Dumbliauskas et al. 2011این

متنوعی از نوکلئازهای اختصاصی محل برای مهندسی ژنتیک

فناوری از ابتدای پیدایش ،یعنی دهه هفتم قرن بیستم ،تاکنون

استفاده میشوند .با اینکه جزئیات هر سیستم متفاوت است اما

پیشرفتهای چشمگیری داشته و خدمات ارزندهای را ارائه نموده

فرایند کلی سیستمهای  SSNsمشابه است (

است ( .)Pazhouhandeh et al. 2006ویرایش هدفمند ژنوم با

 .)2016مهمترین بخشِ استراتژیِ مهندسیِ هدفدارِ ژنوم ،ایجاد

استفاده از نوکلئازهای اختصاصی ،پتانسیل باالیی را برای بهبود

برشهای دو رشتهایِ اختصاصی جایگاه در یک لوکوس از پیش

کیفیت و عملکرد گیاهان زراعی در جهت تامین نیاز غذایی مردم

تعیین شده به وسیلهی اندونوکلئازهای مهندسی شده است .ترمیم

جهان و فراهم کردن یک سیستم کشاورزی پایدار ایجاد کرده

نهایی این برشهای دو رشتهای ،به وسیله ی نوترکیبی هومولوگی

است (.)Lio et al. 2013; Pakbaz et al. 2015

یا اتصال پایانههای غیر هومولوگ ،تغییرات ژنتیکی مورد نظر و

امروزه تولید غذا هم از ابعاد کمی و کیفی نمیتواند صرفاً به

دلخواه را ایجاد میکند ( Jensen et al. 2011; Perez-Pinera et al.

کشاورزی سنتی متکی باشد .تأمین امنیت غذایی جامعه و نیاز به

 .)2012سازوکار اتصال پایانههای غیرهومولوگ ،به دلیل

افزایش مداوم تولیدات کشاورزی بستگی به مسلح شدن و در
آمیختن مؤثر اصالح نباتات متداول با زیستفناوریهای نوین و
ابزارهای قوی مهندسی ژنتیک دارد .اگرچه ،زیستفناوریهای

Samanta et al.

5

واردشدگیها یا حذفهای کوچک  ،میتواند سبب تخریب ژن از
6

طریق ایجاد جهشهای تغییر در چارچوب شود .بنابراین در
تحقیقات ،از این سیستم غالباً برای ایجاد موتاسیون و غیرفعال-

نوین روشهایی را برای تولید محصوالتی که کاربردهای

سازی ژن استفاده میشود .در حالی که سازوکار نوترکیبی

گستردهای در پزشکی ،کشاورزی و صنعت دارند ،فراهم مینمایند

هومولوگ میتواند تبادل نوکلئوتیدی بین یک ناحیهی ژنومی

ولی جنبههای ایمنی موجودات دستورزی شده ژنتیکی 1یا

درونی و یک قطعه DNAی بیگانه را که توسط توالیهای

تراریخته 2و فرآوردههای حاصل از آنها باید قبل از استفاده دقیقاً

هومولوگ احاطه شده ،واسطهگری نماید تا سبب واردشدگی،

مورد بررسی قرار گیرند .از مهمترین مالحظات تاثیرگذار در

حذف و یا جایگزینی یک توالی خاص شود (

بهرهبرداری از محصوالت تراریخته ،انتقال قطعات  DNAغیر

 ،)2014بنابراین از این مسیر عمدتاً برای حذف یا افزودن دقیق

گیاهی به ژنوم گیاه والد ،فرار ژن و انتقال عمودی ژن هدف و

3

استفاده از ژنهای گزینشگر مانند ژنهای مقاومت به
GMO: Genetically modified organism
Transgenic
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Pauwels et al.

CRISPR/Cas9: Clustered Regularly Interspaced Short
Palindromic Repeat/CRISPR-associated system 9.
4
SSNs: Genome editing mediated by site- specific
nucleases
5 Indel
6 Frame shift mutation
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بخشهای هدف ژنوم و یا وارد کردن دقیق ژن خارجی به یک
محل شناخته شده در ژنوم استفاده میشود (

Maruyama et al.

کارایی آنها در مهندسی هدفدار ژنوم مورد بررسی و توصیف
قرار گیرد.

متفاوت باشد (( )Samanta et al. 2016شکل .)1

مگانوکلئازها که در تمام قلمروهای حیات یافت میشوند،
نوکلئازهای طبیعی هستند که در اواخر دهه  1891کشف شدند.
اینها توالیهای بلندی از  DNAبه طول  14-41جفتباز را
شناسایی میکنند و یک ابزار نویدبخش برای ایجاد برشهای دو
رشتهای در کروموزومها برای مهندسی هدفدار ژنوم هستند
( .)Marraffini and Jiang 2015مگانوکلئازها بر اساس توالی و
موتیفهای ساختاری به پنج خانواده تقسیم میشوند که بیشترین
مطالعات بر روی اعضای خانوادهی  LAGLIDADGبه جهت آن
که بیشترین ویژگی را در شناسایی توالیهای  DNAنشان دادهاند
( ،)Zhao et al. 2007; Marcaida et al. 2010انجام گرفته است.

شکل  -1نتایج محتمل حاصل از ویرایش ژنوم با استفاده از  .SSNsبعد از
شکسته شدن رشته دوتایی توسط  SSNsممکن است در غیاب رشته دهنده
نتیجه به سمت خاموش کردن ژن منتهی شود یا در صورت حضور DNA

دهنده ادغام ژن صورت پذیرد و با ترمیم انتهای غیر هومولوگ بازسازی انجام
گیرد .نتیجه ترمیم شکست رشته دوتایی با مسیر هومولوگ ممکن است ایجاد

ژنهای کدکننده مگانوکلئازهای  LAGLIDADGکه تحت عنوان
"نوکلئازهای خانگی" 2نیز خوانده میشوند ،بیشتر در درون

اینترونها واقع شده و تا امروز نقش دقیق آنها در میزبان
مشخص نشده و جزو عناصر ژنتیک خودخواه 3دستهبندی
میشوند ( .)Gogarten and Hilario 2006نامگذاری  HEsمشابه

جهش و یا ادغام ژن مورد نظر باشد (.)Marraffini and Jiang 2015

نامگذاری آنزیمهای برشی میباشد (

and Nathans

Smith

برای اینکه یک اندونوکلئاز مهندسی شده ،بتواند به طور

 .)1973در حقیقت اندونوکلئازهای اینترون با پیشوند ( Iبرای

گستردهای در ویرایش هدفدار ژنوم کاربرد داشته باشد ،باید

 )intronو اندونوکلئازهای  intienبا پیشوند ( PIبرای

دارای دو ویژگی اساسی باشد :الف) توالی بلندی از  DNAرا با

 )insertمشخص میشوند ( .)Miglani 2017دو مورد از مهمترین

ویژگی باال شناسایی کند تا از ایجاد سمیت ناشی از برشهای

اعضای این خانواده  )Heath 1997( I-CreIگرفته شده از

خارج از جایگاه هدف 1جلوگیری شود .زیرا برشهای خارج از

میتوکندری مخمر نان 4و  )Duan 1997( PI-SceIگرفته شده از

جایگاه هدف ،سبب ایجاد تغییرات در لوکوسهای ناخواسته شده

کلروپالست جلبک سبز 5میباشند ( )Miglani 2017که هر دو

و فنوتیپهای غیر قابل پیشبینی میشود .ب) شناسایی و برش

بهصورت ساختار ثانویهی صفحهی آنتی پارالل -بتا در میآیند که

Asadollahi et

بهعنوان واحد شناسایی  DNAعمل کرده و با تشکیل یک ساختار

 .)al. 2014چهار رده اصلی از داکسی اندونوکلئازها ،شامل

زین مانند بر روی شیار بزرگ مارپیچ  DNAقرار میگیرند .برش

مگانوکلئازها ،اندونوکلئازهای انگشت روی ،اندونوکلئازهای

 DNAبا میانجیگری کاتیونهای دو ظرفیتی که در جایگاه فعال

در یک توالی تعریف شده به آسانی عملی شود (

افکتور شبه فعال کنندهی رونویسی و سیستم

CRISPR/Cas

هستند که بهعنوان ابزار مهندسی ژنوم توسعه یافته محسوب
میشوند و هر کدام دارای معایب و مزایایی میباشند .در این مقاله
سعی می شود که هر کدام از آنها با توجه به میزان اهمیت و
Off-target

1

آنزیم واقع شدهاند ،کاتالیز میشود (

Protein

Pauwels et al. 2014; Zhao

.)et al. 2017
2

HE: Homing endonuclease
3 Selfish
4 Saccharomyces cerevisiae
5 Chlamydomonas reinhardti
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 .)2015در نتیجه ویرایش ژنومی توسط  SSNsمیتواند بسیار
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جایگاههای هدف پالیندرومی 1و پالیندرومی کاذب را شناسایی

متفاوت و ایجاد پروتئینهای شیمری 3با توالی شناسایی جدید

I-

( .)Rosen et al. 2006; Arnould 2006از مگانوکلئازها بهطور

Miglani

وسیعی برای هدفگیری ژنها در انواع سلولها و ارگانیسمهای

( )2017شکل  .)2مگانوکلئازها با وجود دارا بودن مزایایی قابل

متفاوت استفاده شده است .مگانوکلئاز  ،I-CreIاولین

توجه مانند ویژگی بسیار باال در شناسایی توالی مورد نظر ،سه

اندونوکلئازی بوده که بهطور موفقیتآمیزی یک توالی تعریف

محدودیت اصلی نیز دارند که کاربرد وسیع آنها را محدود

شده در ژنوم انسان را بهطور اختصاصی هدف قرار داده است.

DNA

واریانتهای مختلفی از  I-CreIطراحی شدهاند که ژنهای

و مگانوکلئاز است که تاکنون کد آن شناسایی نشده است .ب)

مختلفی ،از جمله ژن  RAG14که جهش در آن سبب بیماری

متیله شدن  DNAدر توالیهای دو نوکلئوتیدی  Gو  Cسبب

ژنتیکی نقص ایمنی مرکب شدید 5میشود

کاهش تمایل 2آنزیم در اتصال به  DNAو همچنین کاهش فعالیت

 ،)Smith et al. 2006و ژن  XP6که سبب اگزودرما پیگمنتزوم

کاتالیتیکی آنزیم میشود ( .)Duan et al. 1997; Valton 2012ج)

میشود ( ،)Redondo et al. 2008را مورد هدف قرار میدهند .در

احتمال وجود یک جایگاه شناسایی در ژنوم برای هر آنزیم بسیار

مطالعهای که بر روی میوبالستهای افراد مبتال به دیستروفی

میکنند .در حالی که برخی دیگر از آنها مونومری بوده (مانند
 )SceIو توالیهای غیرپالیندرومی را شناسایی میکنند (

میکند :الف) وجود شبکه گستردهای از برهمکنشهای بین

( ;Muñoz et al. 2011

7

پایین است .برای نمونه اگر طول جایگاه شناسایی یک آنزیم

عضالنی دوشن و با استفاده از مگانوکلئازهای مهندسی شده،

حدود  19جفتباز باشد ،ژنوم انسان باید  21برابر بزرگتر از

صورت گرفت ،توانستند ژن دیستروفی را که در اگزونهای -52

مقدار فعلی باشد تا یک جایگاه شناسایی برای آنزیم مورد نظر

 45دچار حذف شده بود تصحیح نمایند (.)Popplewell 2013

وجود داشته باشد .برای ایجاد مگانوکلئازهای مهندسی شده ،دو

نمونههایی از کاربرد مگانوکلئازها در ویرایش ژنوم گیاهان در

رویکرد ذیل مورد تاکید قرار گرفته است:

جدول  1آمده است.

الف) تغییر ویژگی مگانوکلئازهای طبیعی از طریق تغییر توالی

3

Chimeric
4 Recombination activating gene 1
5 SCID: Severe combined immunodeficiency
6 Xeroderma pigmentosum
7 DMD: Duchenne muscular dystrophy

اسید آمینهای آنها و سپس انتخاب آنزیمهای عملکردی که
جایگاه مورد نظر را شناسایی کرده و برش دهند (

Seligman et

Palindromic
Affinity

1
2

شکل  -2شمای کلی طرز عمل مگانوکلئاز متصل شده به  DNAدو رشتهای
جدول  -1مواردی از کاربرد مگانوکلئازها در ویرایش ژنوم گیاهان
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PB1
I-SceI

)Zea mays (Maize
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برخی از مگانوکلئازها همودایمر تشکیل میدهند (مثل  )I-CreIو

 .)al. 2002; Rosen et al. 2006ب) ادغام قلمروهای پروتئینهای

ويرايش هدفدار ژنوم با ميانجیگری اندونوکلئازهای...

دانیال کهریزی و همکاران

پروتئین انگشتروی (که دراین شکل  4تا از آنها نشان داده شده) در انتهای  N-terminalو دمین شکافنده اندونوکلئاز محدودگر  Fok1در انتهای  C-terminalمیباشد.
حدود  19-36نوکلئوتید توسط دایمر  ZFNشناسایی شده ،و آنزیم  Fok1موجب شکست در دو رشته DNAدر توالی هدف میشود .دو توالی شناسایی  ZFNتوسط
توالی  5-7نوکلئوتیدی جداگر از یکدیگر جدا میشوند (.)Marraffini and Jiang 2015
1

 -2نوکلئازهای انگشت روی ()Zinc-finger nucleases

رشتهها را از هم جدا کرده تا فاصلهی مناسبی برای ایجاد

پروتئینهای انگشت روی ،پروتئینهای مصنوعی هستند که با

در ژنوم ایجاد شود چون در غیر این صورت تشکیل دایمر

ادغام چندین قلمرو از رده عاملهای رونویسی تحت عنوان

اندونوکلئاز  FokIغیر ممکن میشود ()Vanamee et al. 2001

پروتئینهای انگشت روی به یک قلمرو برشدهندهی مستقل از

(شکل .)3

توالی مربوط به اندونوکلئاز محدودکننده نوع  IISاز  FokIساخته

برای به حداقل رساندن برشهای ناخواسته ،تغییرات متنوعی را

شدهاند .هر قلمرو انگشت روی ،شامل  31اسیدآمینه است که

میتوان در مورد ZFNها اعمال کرد :الف) نوکلئازهای انگشت

دارای یک اتم روی میباشند که با دو اسیدآمینه هیستیدین و دو

روی را طوری میتوان طراحی کرد که تنها بهصورت هترودایمر

Noori-

عمل کنند .برای نیل به این هدف ،واریانتهایی را در قلمرو

 .)Daloii 2010; Miller 1985; Wolfe 2000یک مارپیچ آلفا در

کاتالیتیک آنزیم  Fok1ایجاد میکنند که تنها ساختارهای

هر قلمرو انگشت روی ،یک توالی سهتایی اختصاصی از  DNAرا

هترودایمر تشکیل شوند و همودایمرها ناپایدار باشند (

شناسایی میکند .در مطالعات اولیه مشخص شد هر  ZFNمورد

 .)et al. 1998; Geurts and Moreno 2010ب) طول فاصلهانداز

استفاده تنها سه قلمرو انگشت روی داشته که به توالی 8

بین دو مونومر  ZFNمعموالً حدود  4-6جفتباز است ،اما از

ZFN

طریق ایجاد تغییرات در طول رابط 3بین  ZFPو  Fok1نیز میتوان

اسیدآمینه سیستئین پیوند غیرکواالن برقرار میکنند (

جفتبازی از  DNAمتصل میشود .بهطوری که دایمرهای

DSB

Bitinaite
2

(گونههای فعال) را قادر میسازد که یک توالی  19جفتبازی را

توان تا حدی از دایمریزاسیون غیر اختصاصی و در نتیجه برش-

برای هر برش شناسایی کنند ( .)Urnov 2010بهدلیل اینکه قلمرو

های خارج از جایگاه هدف جلوگیری کرد (

نوکلئاز  FokIبهصورت دایمر عمل میکند ،نوکلئازهای عملکردی

 .2010; Shimizu et al. 2009; Händel et al. 2009ج) یکی دیگر

انگشت روی زمانی شکل میگیرند که قلمروهای انگشت روی

از تغییرات ایجاد شده در ZFNها ،افزایش فعالیت کاتالیتیک

در نزدیکی همدیگر قرار گیرند و همچنین دارای جهتگیری

قلمرو  Fok1میباشد که نتیجه آن ایجاد واریانتهایی با فعالیت

مناسبی باشند؛ طوریکه قلمروهای کاتالیتیک آنزیم  FokIدر کنار

افزایش یافته است ( .)Gao et al. 2010د) طراحی نیکازهای

هم قرار گیرند ( .)Urnov 2010; Vanamee et al. 2001دو واحد

1

مونومری  ZFNبه نزدیکی ناحیه ژن هدف متصل میشوند و

Noori- Daloii

Double-strand break
2
Spacer
3
Linker
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شکل  -3تصویر دایمر نوکلئاز انگشتروی متصل به قطعه  DNAهدف خود .القای شکستگی در رشته دوتایی نیازمند یک جفت  ،ZFNsکه هر یک شامل  3الی 6

ويرايش هدفدار ژنوم با ميانجیگری اندونوکلئازهای...

دانیال کهریزی و همکاران

 Fok1یکی از مونومرها ،بهطوری که فعالیت اندونوکلئازی آنزیم

برای درمان بیماریها از قبیل ایجاد اختالل در بیان ژن  CCR52در

از دست رفته ،اما تاثیری بر فرآیند دایمریزاسیون نداشته باشد .در

انسان بهمنظور ایجاد مقاومت به ویروس  HIV3و نهایتا حفاظت

نتیجه ،پس از دایمریزاسیون تنها یکی از رشتههای  DNAبرش

از سلولهای ایمنی بدن و درمان  )Holt et al. 2010( HIVدر

خورده و به اصطالح یک  Nickایجاد میشود که برای ترمیم آن،

بسیاری از گیاهان ،از روش ویرایش ژنوم بهوسیلهی ZFNsهای

سلول بیشتر از سازوکار نوترکیبی هومولوگ استفاده میکند

مهندسی شده استفاده شده است که جزئیات در جدول  2آورده

( .)Meng et al. 2008نوکلئازهای انگشتروی در مقایسه با

شده است.

مگانوکلئازها بهدلیل دارا بودن ویژگی  Modularityطراحی آسان-

 -3نوکلئازهای افکتور شبه فعالکننده رونویسی)TALEN( 4

تری دارند.

اخیرا نوکلئازهای اِفکتور شبه فعال کنندهی رونویسی

هرچند که نوکلئازهای انگشتروی برای ویرایش هدفدار ژنوم

که در سال  2111بهوسیله  Christianو همکاران گزارش شد

در طیف متنوعی از سلولها و ارگانیسمها استفاده شدهاند

بهعنوان یک ابزار دیگر در ویرایش ژنوم مطرح شدهاند (

( ،)Urnov et al. 2010اما دو محدودیت اصلی ،کاربرد گستردهی

 .)and Sander 2013فاکتورهای شبهفعال کننده رونویسی،

آنها را محدود کرده است :الف) قلمروهای انگشتروی بهدلیل

پروتئینهایی هستند که بهطور طبیعی از باکتریهای خانواده

اثرات  Context-dependent DNA bindingظرفیت محدودی

زانتوموناس ترشح میشوند و به توالیهایی در ژنوم گیاهان میزبان

دارند که هدف قرار دادن هر توالی مورد نظر از  DNAرا برای

اتصال مییابند .مشابه با نوکلئازهای انگشتروی ،نوکلئازهای

نوکلئازهای انگشتروی دشوار میکند (.)Ramirez et al. 2008

افکتور شبهفعالکنندهی رونویسی هم ،قلمرو غیر اختصاصی

ب) فقدان برخی ویژگیهای قلمروهای انگشتروی ،میتواند

 Fok1را بهعنوان واحد برش دهندهی  DNAمورد استفاده قرار

برشهایی را در جایگاههای غیرهدف ایجاد کند که سبب

میدهند و بهصورت دایمر عمل میکنند .هر تکرار 33-35

جهشهای ناخواسته و در نتیجه ایجاد فنوتیپهای غیر قابل پیش

اسیدآمینه را شامل میشود و یک نوکلئوتید را شناسایی میکند.

بینی و یا به عبارتی ،سبب میزان سمیت باالیی شوند ( Pattanayak

آخرین تکرار معموالً تنها  21اسیدآمینه دارد .بههمین دلیل یک

.)et al. 2011; Marraffini and Jiang 2015

نیم-تکرار 5نامیده میشود .ویژگی شناسایی  DNAبا میانجیگری

اولین موفقیت استفاده از  ZFNایجاد جهش در ژن زردی

اسیدآمینههای شدیداً متنوع در موقعیتهای  12و  13هر تکرار

دروزوفیال ( )Bibikova et al. 2002در حدود یک دهه پیش بود

انجام میگیرد (شکل.)4

و تاکنون در مورد بسیاری از سلولها و جانداران مورد استفاده
قرار گرفته است .بهطور مثال در زیگوت ماهی زبرا بهطور مستقیم
در سال  ،2119در زیگوت خانواده موشها در سال 2111
ZF Nickases

C-C chemokine receptor type 5
3
Human immunodeficiency viruses
4
TALEN: Transcription activator-like effector nucleases
5
Half-repeat

جدول  -2نمونههایی از کاربرد ZFNsهای مهندسی شده در ویرایش ژنوم گونهها و سلولهای گیاهی
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انگشتروی 1از طریق ایجاد واریانتهایی در قلمرو کاتالیک

(،)Carbery et al. 2010; Cui et al. 2011; Meyeret al. 2010

ويرايش هدفدار ژنوم با ميانجیگری اندونوکلئازهای...

دانیال کهریزی و همکاران

( )TALEsو دومین شکافنده اندونوکلئاز  FokIدر انتهای  C-terminalاست .هر  TALEsشامل  15-21تکرار متغیر دو رزیدویی ( )RVDsو هر  RVDsیک جفت
نوکلئوتید از توالی  DNAهدف را شناسایی میکند .جفتهای TALENحدوداً  31-41جفتباز را روی  DNAهدف شناسایی میکنند ،و دو جفت از توالی هدف
 TALENتوسط  12-21جفتباز از جداگر  DNAاز هم جدا میشوند (.)Marraffini and Jiang 2015

برخالف ZFNها که  Context-dependent DNA bindingرخ

میدهند ( .)Doyon et al. 2011; Miller et al. 2007ویژگی
2

میداد و طراحی آنها را با مشکل روبهرو میساخت ،این امر در

شناسایی  DNAبهوسیلهی RVDها در موقیعیتهای  12و  13از

مورد TALENها رخ نمیدهد و به آسانی و سریع برای هر توالی

هر تکرار صورت میگیرد .بیش از  21نوع  RVDمختلف در

از  DNAبهدلیل کد سادهی پروتئین DNA-ساخته میشوند.

TALEها شناسایی شده که در این

میانHG, NN, HD, NG, NIH

افزون بر این ،نشان داده شده که TALENها بهطور قابل توجهی،

به مراتب رایجترند و هرکدام بهترتیب نوکلئوتیدهای

برشهای غیر اختصاصی و سمّیت را در مقایسه با ZFNها کاهش

 T, Aرا شناسایی میکنند (

میدهند ،از اینرو ،ابزار سودمندتری برای ویرایش ژنوم به شمار

 .)Bogdanove 2009هر واحد تکراری دارای دو هلیکس

میآیند ( .)Ding et al. 2013براساس آزمایش گزارشگر مخمر،1

چپگرد است که لوپ در برگیرندهی  RVDرا در معرض شیار

طول بهینهی فاصلهانداز بین دو جایگاه اتصالی  TALENحدود

بزرگ  DNAقرار میدهد (

 16-31جفتباز است ( .)Sun and Zhao 2013بهدلیل اینکه

 TALEN .)2012انعطافپذیری و کارایی بیشتری نسبت به

قلمرو کاتالیتیک  Fok1برای فعال شدن باید دایمر شود ،زیر

دارد ولی عیب آن مشکل بودن شناسایی نوکلئوتیدها و  3-4بار

واحدهای  TALENباید در جایگاه برش بهصورت هترودایمر

بلندتربودن تکرارهای آن نسبت به  ZFNاست .شباهت تکرارهای

تجمع یابند .همودایمرهای  TALENاستعداد باالیی در برشهای

 TALENو پیچیده و دشوار بودن جمعآوری و نگهداری آنها در

غیراختصاصی دارند که سبب کاهش ایمنی و کارایی در ویرایش

یک پالسمید و کدگذاری آنها در سلولهای میزبان از دیگر

ژنوم میشوند .برای حل این مشکل در قلمرو کاتالیتیک

معایب این تکنیک است .عالوه بر این تکرارهای پشت سرهم

TALENها جهشهایی را ایجاد میکنند که از طریق تداخل در

آنها چالش بزرگی برای بستهبندی آنها در وکتورهای آدنو

برهمکنشهای الکتروستاتیک و هیدروفوب سبب جلوگیری از

وایرال و رترو وایرال است .اولین استفاده از  TALENدر ویرایش

تشکیل همودایمر میشود .بنابراین ،همهی دایمرهای پایدار

ژنهای  )Neurotrophin 3( NTF3و  CCR5در الینهای سلولی

تشکیلشده در جایگاه اختصاصی برش از نوع هترو میباشند.

و شناسایی  5لوکوس در سلولهای پایه جنینی انسان در سال

ایجاد واریانتهای  Fok1که بهطور ترجیحی ایجاد هترودایمر

 2111بود .در این روش میزان جهشهای  Off-targetکاهش

میکنند ،به طرز موفقیتآمیزی برشهای غیراختصاصی را کاهش

یافته و سیتوتوکسیتی مرتبط با نوکلئازها کاهش مییابد.

Yeast reporter assay

T, G/A, C,

Boch et al. 2009; Moscou and

Deng et al. 2012; Mak et al.
ZFN

1

Repeat-variable diresidues
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شکل  -4تصویر نوکلئاز TALENجفت شده با توالی  DNAهدف خود .هر توالی  TALENدارای افکتورهای شبه فعال کننده رونویسی در انتهای N-terminal

ويرايش هدفدار ژنوم با ميانجیگری اندونوکلئازهای...

دانیال کهریزی و همکاران

جدول  -3نمونههایی از کاربرد روش  TALENدر ویرایش ژنوم گونهها و سلولهای گیاهی
)Morbitzer et al. (2010
)Haun et al. (2014
)Zhang et al. (2013); Li et al. (2016
)Nishizawa-Yokoi et al. (2015); Shan et al. (2015
)Sawai et al. (2014); Clasen et al. (2016
)Liang et al. (2014
)Budhagatapalli et al. (2015
)Zhang et al. (2013

)Arabidopsis thaliana (Thale cress
)Glycine max (Soybean
)Nicotiana tabacum (Tobacco
)Oryza sativa (Rice
)Solanum tuberosum (Potato
)Zea mays (Maize
Hordeum vulgare (Barley) leaf cells
Nicotiana tabacum (Tobacco) protoplast-derived calli

تعدادی از گونهها و سلولهای گیاهی مختلفی که با این روش
ویرایش ژنوم ،مهندسی شدهاند در جدول 2
 -4سیستم

آورده شده است.

خانوادههای ژنی  CRISPRدر تمام پروکاریوتها شناسایی شد
( .)Ishino et al. 1987; Mojica et al. 2000کریسپرها در 41
درصد از ژنوم باکتریهای توالییابی شده و در  81درصد از

CRISPR/Cas

کریسپر ( )CRISPRاختصار یافتهی واژهی

Clustered Regularly

آرکیها یافت میشوند ( .)Grissa et al.2007لوکوس

CRISPR

 Interspaced Short Palindromic Repeatsاست که معنای لفظی

بهعنوان بخشی از ژنوم باکتری دارای مجموعهای از توالیهای

آن تناوبهای کوتاه پالیندروم فاصلهدار منظم خوشهای است.

تکراری (تکرارهای مستقیم) است که بهوسیله قطعات کوتاهی از

کریسپر بخشی از  DNAپروکاریوت بوده که حاوی تناوبهای

توالیهای غیرتکراری ( )Spacerبینشان فاصله ایجاد شده است.

کوتاه توالیهای بنیادین است .کریسپر نوعی سیستم ایمنی

طول توالیهای تکراری در حدود  25-51جفتباز و به تعداد

DNA

بیش از  248عدد و ناحیه فاصلهدهنده محتوی توالیهای غیر

تطابقپذیر در باکتریها است که آنها را قادر به کشف

ویروس کرده و بعد آنها را نابود میکند .بخشی از سیستم کریسپر،

تکراری در حدود  26-72جفت باز است (

پروتئینی به نام  Cas9است که قابلیت جستجو ،برش زدن و

 .)2014همچنین توالی رهبر به طول تقریبی  211-511جفتباز از

سرانجام استحالهی  DNAویروس را به روشی خاص دارد .این

توالیهای غنی از  ATتشکیل شده که بهعنوان یک توالی پیشبر

فناوری که با نام کریسپر ( )CRISPRشناخته میشود ،به

برای نسخهبرداری آرایههای مکان ژنی  CRISPRضروری است.

دانشمندان امکان میدهد که بسیار دقیقتر و بهتر از همه

ژنهای ( CRISPR associated )Casبه تعداد  4عدد ()Cas 1-4

روشهای پیشین ،هر ژنی را در هر موجود زندهای ویرایش و

در نزدیک ناحیه  CRISPR arrayقرار گرفتهاند که رمز کننده

تغییرات الزم را در آن اعمال کنند .به پروتئینهای دخیل در این

پروتئینهای ضروری جهت القای پاسخ ایمنی توسط باکتری در

مکانیزم  CRISPR associated proteinsگفته میشود که نقش

برابر حمله ویروس هستند (

ایجاد کنندهی فاصله بین ژنهای خاص را دارند Cas .میتواند

 .)2014سه جزءکلیدی که در این سیستم نقش دارند شناسایی

توالی خاصی از یک ژن را شناسایی کرده و آن را برش دهد.

شدهاند ):(Deveau et al. 2008

 Cas9در واقع پروتئینی با عملکرد آنزیمی است که میتوان با
توجه به این که نقش برش توالی ویژهای از  DNAباکتریایی را
برعهده دارد آن را نوکلئاز نامید.
مروری بر سازوکار سیستم

CRISPR/Cas9

Kim and Kim

Staals et al. 2013; Kim and Kim

)1- CRISPR RNA (CrRNA
)2- Trans-activating RNA (tracrRNA
 Casآنزیم 3-

ویژگی حیاتی و ضروری دیگر  PAM1 ،Cas9است .سیستم
 CRISPR/Cas9میتواند برای هدفگیری هر ناحیهای از ژنوم از

سیستم  CRISPR/Casبرای اولین بار در سال  1897در ژنوم

طریق طراحی  2gRNAمطلوب بهکار رود .اما اختصاصیت این

باکتری  Escherichia coliبهعنوان یک سیستم ایمنی اکتسابی در

سیستم به توالی سه نوکلئوتیدی بهنام  PAMکه درست قبل از

برابر هجوم باکتریوفاژها و ورود  DNAخارجی مانند پالسمیدها
به درون سلول باکتری شناسایی شد و به دنبال آن در سال 2111
72
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توالی هدف قرار گرفته است بستگی دارد .در سیستم ایمنی
باکتریایی و آرکئی دمین شناسایی کننده ناحیه  PAMدر

Cas9

احتماالً بهعنوان وسیلهای برای شناسایی  DNAخودی و مهاجم به
را مورد هدف قرار دهد .توالی مورد شناسایی  PAMکه توسط

که عبارتند از -1 :دمین  RECIبهعنوان بزرگترین دمین پروتئین  Cas9است و

آنزیم  Cas9شناسایی میشود بر اساس گونه و نوع باکتری که

در اتصال  gRNAدخالت دارد -2 .دمین  RECIIکه فعالیت آن نامشخص

آنزیم نوکلئاز  Cas9از آن مشتق شده است ،متفاوت میباشد .آنزیم

است -3 .دمین برهمکنش  PAMکه فعالیت این دمین در شناسایی توالی

نوکلئازی  Cas9باکتری  Streptococcus pyogenesکه جزء تیپ

 PAMو اتصال  gRNAاست -4 .دمین  :Bridge-helixکه غنی از

 IIکریسپری میباشد بیش از همه بهمنظور ویرایش ژنوم استفاده

نوکلئوتیدهای گوانوزین است و در نگهداری  gRNAو امکان ایجاد برش

شده است .این نوکلئاز خاص ،توالی  5ʹ-NGGرا روی  DNAو در

توسط دمینهای  HNHو  RuvCرا تسهیل کرده که نتیجه آن ایجاد
هیبریداسیون بین  gRNAو  DNAهدف است .در هنگام ایجاد کمپلکس بین

قسمت انتهای ʹ 3توالی  gRNAشناسایی میکند.

پروتئین  Cas9و  gRNAکنفورماسیون دمینهای  HNH ،RECIIو RuvC

نمای کلی از سیستم  CRISPR/Cas9در شکل  5نشان داده شده

تغییر کرده و کمپلکس فعال  Cas9را ایجاد میکنند .دمینهای  HNHو RuvC

است .مطالعات اولیه نشان دادند که حداقل  11نوع سیستم

 3-4نوکلئوتید در باالدست توالی  PAMرا برش میدهند.

 CRISPR/Casوجود دارند و تمام این سیستمها در سه گروه
عمده  III, II, Iتقسیم میشوند .نوع  Iو  IIIحاوی انواع مختلف
پروتئین  Casهستند که برای تسهیل شناسایی نوکلئیک اسیدهای
هدف با  CrRNAتشکیل یک کمپلکس را میدهند .اما در نوع

II

فقط از یک پروتئین  Casبهنام نوکلئاز  Cas9استفاده میشود که
بهدلیل ساده بودن بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته و تبدیل به یک
ابزار ژنومی مناسب جهت ویرایش شده است

( Kumar and Jain

.)2014; Jiang and Marraffini 2015

سیستم  CRISPR/Casنوع

II

کریسپر نوع  IIاز همه سادهتر است و ابزارهای مولکولی آن شامل
یک آنزیم تحت عنوان  ،Cas9بههمراه دو قطعه  RNAکوچک
( )crRNAو ( )tracrRNAمیباشد (

;Kumar and Jain 2014

 Cas9 .)Deveau et al. 2008تنها ژن مورد نیاز برای بروز ایمنی
نوع دوم  CRISPRاست (RNA .)Sternberg et al. 2014های
کوچک دارای دو عملکرد داربستی و نشانهگیری هستند .بخشی که
نقش نشانهگیری دارد دارای توالی مکمل بخشی از توالی
ویروسهای مهاجم پیشین هستند که موجب میگردند در دفعات
بعدی مواجه میکروب با آن ویروس ،سیستم کریسپر فعال شود؛ در
نتیجه ،با اتصال  gRNAبه توالی مکمل خود بر روی ژنوم ویروس
مهاجم و قرارگیری آنزیم  Cas9در مجاورت آن ،کمپلکس فعال
شکل میگیرد و دمینهای نوکلئازی این آنزیم فعالیت نوکلئازی را
علیه ژنوم ویروس مهاجم انجام میدهند (

شکل  -5تصویر نمایشی  DNAهدف بههمراه هدفگیری توسط .sgRNA-

 guideیک  ،sgRNAدارای  21نوکلئوتید  CrRNA spacerو دم
 ،tracrRNAکه آندونوکلئاز  Cas9را برای متصل شدن به محل مورد نظر
راهنمایی کرده و پیچ و تاب حدود  21نوکلئوتید از محل مورد نظر بر روی

;Jiang et al. 2013

 .)Szczelkun et al. 2014در نتیجه ،میکروب نسبت به ویروس
مقاومت نشان میدهد این فعالیت آنزیمی موجب شکست در دو
رشته ( )DSB: double-strand breakاز ژنوم ویروس مهاجم

ژنوم را باز میکند .محل هدف باید در چارچوب  50-N20-NGGباشد .ابتدا

میگردد و ویروس توانایی فعالیت خود را از دست میدهد

و انتهای رشته  DNAژنومی توسط دمین  RUVو دمین  HNHاز  Cas9برای

( tracrRNA .)Gasiunas et al. 2012; Jinek et al. 2012بهعنوان

ایجاد شکستگی رشته دوتایی در نزدیکی  PAMحدود سه جفتباز شکافته

یک کوفاکتور در شکافت  DNAهدف به  Cas9عمل میکند

میشود (.)Deveau et al. 2008
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کار رفته و مانع از این میشود که  CRISPRژنوم باکتری یا آرکئی

شکل  -6ساختار پروتئین  :Cas9کمپلکس غیرفعال  Cas9دارای  6دمین است
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عملکرد نسبت به سایر نوکلئازهای کریسپری ،پیچیدگی مولکولی

 .)et al. 2012; Nishimasu et al. 2014کمپلکس غیرفعال

Cas9

کمتری دارد و بهصورت تک زیر واحدی است .همین مسئله،

دارای  6دمین است (شکل  .)6در واقع  12-19جفتباز باالدست

موجب شده است که دانشمندان بتوانند از این آنزیم (که در

توالی  PAMناحیه  Seed regionنامیده میشود که بین

سیستم نوع  IIکریسپر وجود دارد) بهعنوان آنزیم نوکلئاز برای

توالی gRNAو  DNAهدف هیبریداسیون ایجاد میشود.

دستکاری ژنی بهره ببرند

( Hsu et al. 20014; Wiedenheft et al.

اختصاصیت این ناحیه در میزان کارایی سیستم

CRISPR/Cas9

.)2012; Cong et al. 2013; Mali et al. 2013; Jinek et al. 2012

بسیار حائز اهمیت است .کمپلکس  Cas9با ایجاد برشهای

بهطور کلی سیستم طبیعی  CRISPR/Casاز سه مرحله تشکیل

دورشتهای ( )DSBsدر  DNAژنومی باعث ایجاد ویرایش ژنوم

شده است:

در توالی ژن هدف میشود (

 .1مرحله انطباق :در مرحله ی اول توالی  Protospacerاز

Jinek et al. 2012; Nishimasu et

DNA

 .)al. 2014برش  DNAدو رشتهای در سلول یوکاریوتی از طریق

مهاجم خارج شده و درون آرایه کریسپر 1ذخیره میشود .در این

دو سیستم ترمیمی  3NHEJو  4HDRبازسازی میشود .روش اول

Spacer

که در مکانیسمهای سلولی غالبتر بوده و در فاز  G1و  G0سلول

شناخته میشود .این عمل توسط کمپلکس  Cas1-Cas2که از دو

اتفاق میافتد ،معموالً منجر به تولید  indelکوتاه در توالی هدف

دایمر  Cas1و یک دایمر  Cas2تشکیل شده انجام میشود .پس از

میشود .بههمین دلیل این روش برای ایجاد جهشهای

شناسایی توالی  Protospacerو شناسایی آن توسط کمپلکس

تغییردهندهی توالی کد کننده پروتئین مورد استفاده قرار میگیرد.

 Cas1-Cas2این توالی بهعنوان یک  Spacerجدید به درون آرایهی

روش دوم  ،HDRمعموالً در فاز  Sو  G2فعال بوده و از توالی

( Hsu

همولوگ حاضر در ژنوم سلول استفاده میکند .بنابراین میتوان از

 .)et al. 2014; Rollie et al. 2015بر اساس مطالعات انجام گرفته

آن برای مهندسی دقیق ژنوم و بازسازی نقصهای ژنی استفاده کرد

عالوه بر پروتئینهای نوکلئازی  Cas1و  ،Cas2نوع دیگری از

(.)Anders et al. 2014

پروتئین  Casبه نام  Cas4شناسایی شده است که با فعالیت

ویرایش هدفمند ژنوم جهت ایجاد تغییرات هدفمند در ژنوم مانند

اگزونوکلئازی در جهت ʹ 5به ʹ 3و با ایجاد  3ʹ-Overhangامکان

خاموشی ژن ،جایگزینی ژن ،ویرایش ژنها ،شناسایی عملکرد ژن

راستا ،ابتدا  DNAخارجی بهعنوان هدف برای کسب

کریسپر جای داده شده و توالی تکراری نیز مضاعف میشود

5

ادغام  Protospacerبه مکان ژنی  CRISPRرا فراهم میکند

و در تنظیم فرآیند نسخهبرداری توسط RGENها استفاده

(.)Zhang et al. 2012

میشود .پس از ایجاد  ،DSBسازوکار بازسازی نوترکیبی همولوگ

 .2مرحله سنتز و پردازش :در مرحله بیان و بالغ سازی ،آرایهی

میتواند در بازه وسیعی از موجودات و انواع سلولها تغییرات

کریسپر رونویسی شده و سپس بهCrRNAهای بالغ پردازش

نوکلئوتیدی دلخواه را ایجاد نماید (

میگردد که هر کدام حاوی یک توالی  Spacerو قسمتی از توالی

 .)2014این فناوری بهعنوان یک فناوری نوپا و بدیع بهدلیل

تکراری است .سپس  CrRNAبههمراه پروتئین  Casتشکیل یک

طراحی ساده و استفاده آسان ،پژوهشهای ژنتیک و زیستشناسی

ریبونوکلئوپروتئین را میدهد.

مولکولی را تحت تاثیر قرار داده است .در حال حاضر انواع

 .3مرحله تداخل :2در مرحله بعدی توالی  tracrRNAکه دارای

متنوعی از توالی  gRNAدر دسترس است که میتواند در شاخه

یک ناحیه  Tشکل ( 21نوکلئوتیدی) و سه ناحیه حلقه است به

بیوتکنولوژی گیاهی کاربردهای وسیعی داشته باشند (

ناحیه توالی تکراری  CrRNAمتصل شده و تشکیل یک دوپلکس

.)2016

 CrRNA/tracrRNAبهنام  RNAراهنما ( )gRNAمیدهد .سپس

انواع کارآمدتر و دقیقتر سیستم

Doudna and Charpentier

Khatodia

CRISPR
3

CRISPER array
Interference
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( .)Brouns et al. 2008آنزیم  Cas9از نظر ساختار و نحوه

بین  gRNAو کمپلکس  Cas9بر همکنش ایجاد میشود (

Jinek
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توالی  gRNAبرای عملکرد اختصاصی و اتصال به هدف ضروری

حامل و هدایت کننده  Fok1به جایگاه برش عمل میکند .اساس

هستند اما وجود چند عدم تطبیق در این محلها قابل تحمل است

این سیستم مشابه  Double nickingاست با این تفاوت که فعالیت

( Cong et

نوکلئازی  Fok1مستلزم دایمر شدن آن با همتای خود در رشته

 .)al. 2013; Jiang et al. 2013برای جلوگیری از ایجاد برش دو

مقابل میباشد؛ بنابراین برخالف سیستم نیکاز در  RFNاتصال

رشتهای در جایگاه غیراختصاصی ،نوع  Cas9نیکاز ()Cas9n

یک  gRNAبه تنهایی منجر به ایجاد برش تک رشتهای نخواهد

معرفی شده است .همانطور که اشاره شد پروتئین  Cas9دو دمین

شد .این سیستم نیز همانند  Double nickingنیاز به طراحی دو

برش دهنده دارد که هر یک در یکی از رشتههای  DNAایجاد

 gRNAکه هر یک به یکی از رشتههای  DNAمتصل میشوند،

برش میکنند؛ بنابراین با غیرفعال نمودن هر یک از این دمینها

دارد .در این مورد نیز ʹ 5این gRNAها باید بهسمت یکدیگر بوده

میتوان به یک آنزیم با قابلیت ایجاد برش تک رشتهای دست

و فاصله کارآمد بین ʹgRNA 5ها 14-17 ،جفتباز میباشد ( Tsai

یافت .این نوع موتان از  ،Cas9نیکاز نامیده شده است .در این

.)et al. 2014

حالت برای القا برش دو رشتهای نیاز به دو  gRNAمیباشد که

بهعالوه بهمنظور بهینهسازی هرچه بیشتر  ،RFNاز یک سیستم

هر یک به یکی از رشتهها متصل میشود بهصورتیکه ناحیه ʹ5

جدید برای بیان همزمان دو یا چند  gRNAاستفاده شده است .در

این gRNAها به سمت هم بوده و فاصله بین این دو ʹ)Offset( 5

این سیستم آنزیم آندوریبونوکلئاز  Cys-4نیز بههمراه مجموعه

میتواند بین  1-21جفتباز باشد .در این حالت برش با انتهای

 dCas9-Fok1در سلول بیان میشود .همچنین محل برش این

اضافه ʹ 5در  DNAهدف ایجاد میشود .این سیستم تحت عنوان

آنزیم در باالدست توالی کدکننده  gRNAمورد نظر قرار داده

 Double nickingشناخته شده است .در این سیستم بهصورت

میشود .به این ترتیب gRNAها تحت یک پروموتر واحد

RuvC

بهصورت یک رونوشت بیان شده و سپس آنزیم  Cys-4با ایجاد

که این خود موجب ایجاد برش نابجا در ژنوم میشود

معمول از آنزیم نیکاز دارای جهش  D10Aدر دمین

استفاده میشود ( .)Ran et al. 2013اهمیت استفاده از فرم نیکاز

برش در محل اختصاصی خود آنها را از هم جدا میکند.

آن است که در صورتیکه هر یک از gRNAها بهصورت

اختصاصیت سیستم

غیراختصاصی به محلی متصل شده و در آن محل برش تک

سیستم  CRISPR/Cas9میتواند برای هدفگیری هر ناحیهای از

رشتهای ایجاد شود ،سیستم تعمیری  BER1آن را رفع مینماید و

ژنوم از طریق طراحی  gRNAمطلوب بهکار رود .اما اختصاصیت

تنها برش دو رشتهای ایجاد شده در نتیجه اتصال دو  gRNAدر

این سیستم وابسته به توالی بهنام  PAMکه درست قبل از توالی

فاصله نزدیک به هم منجر به فعال شدن مسیرهای  NHEJو یا

هدف قرار گرفته است بستگی دارد .در سیستم ایمنی باکتریایی و

 HDRمیشود .الزم به ذکر است تاکنون روش مؤثری برای

آرکئی دومین شناسایی کننده ناحیه  PAMدر  Cas9احتماالً به

بررسی دقیق اثرات برش تک رشتهای معرفی نشده است .این

عنوان وسیلهای برای شناسایی  DNAخودی و مهاجم بهکار رفته

سیستم به میزان قابل توجهی موجب کاهش برش نابهجا میشود

و مانع از این میشود که  CRISPRژنوم باکتری یا آرکئی را مورد

اگرچه کارایی  Cas9nدر مقایسه با فرم وحشی پروتئین  Cas9نیز

هدف قرار دهد (.)Addgene 2016

به میزان کمی کاهش مییابد (.)Mali et al. 2013

توالی مورد شناسایی  PAMکه توسط آنزیم  Cas9شناسایی

در راستای بهبود سیستم نیکاز ،محققین نوع دقیقتری از  Cas9را

میشود بر اساس گونه و نوع باکتری که آنزیم نوکلئاز  Cas9از آن

معرفی کردند که در آن هر دو دمین برش دهنده غیرفعال شدند.

مشتق شده است متفاوت میباشد (جدول .)4آنزیم نوکلئازی

این نوع اصطالحاً  dCas9نامیده شده است .در ادامه ،اتصال دمین

 Cas9باکتری  Streptococcus pyogenesکه جزء تیپ

ΙΙ

برش دهنده غیراختصاصی  Fok1به انتهای آمینوی  dCas9سیستم

کریسپری میباشد بیش از همه بهمنظور ویرایش ژنوم استفاده

Base excision repair

1

CRISPR/Cas9

شده است .این نوکلئاز خاص توالی  5ʹ-NGGرا روی  DNAو در
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مطالعات اخیر نشان داده است که اگرچه هر  21نوکلئوتید در

موسوم به  RFNرا ایجاد کرد .در این سیستم  dCas9بهعنوان

ويرايش هدفدار ژنوم با ميانجیگری اندونوکلئازهای...

دانیال کهریزی و همکاران

قسمت انتهای ʹ 3توالی  gRNAشناسایی میکند .دیگر آنزیمهای

به توسعه گیاهان هموزیگوت غیرتراریخته که تنها در یک نسل

تجاری  Cas9موجود توالیهای  PAMدیگری را شناسایی

تولید شده اند ،میشود ( .)Fauser 2014; Xu et al. 2015برخی

میکنند .سیستم  CRISPR/Cas9جهشهای پایدار و قابل توارثی

از گونهها ،سلولها و جنینهای گیاهی ویرایش شده با

Cas9/gRNA

جهت تغییرات بیشتر توسط  CRISPR/Casتمیز داد .این امر منجر
جدول  -4مواردی از کاربرد سیستم  CRISPR/Cas9در ویرایش ژنوم گونهها و سلولها و جنینهای گیاهی
منبع(ها)

گیاه

)Eid, Ali, and Mahfouz (2016); Mao et al. (2016
)Ali et al. (2015a); Ji et al. (2015
)Chandrasekaran et al. (2016
)Jacobs et al. (2015); Li et al. (2015a
)Li, Zhang, and Ding (2013b); Shan et al. (2013a
)Jiang et al. (2013b); Shan et al. (2013b

)Arabidopsis thaliana (Thale cress
)Beta vulgaris (Beet
)Cucumis sativus (Cucumber
)Glycine max (Soybean
Arabidopsis thaliana (Thale cress) protoplasts
Oryza sativa (Rice) protoplasts, callus cells

جدول  -5انواع توالیهای  PAMدر سویههای مختلف  S. pyogenesو سایر جنس و گونههای باکتریایی ()Addgene 2016
توالی اختصاصی PAM

گونه باکتریایی /انواع پروتئین Cas9

NGG
NAG
NGCG
NGAG
 NGANیا NGNG

Streptococcus pyogenes (SP); SpCas9
SpCas9 D1135E variant
SpCas9 VRER variant
SpCas9 EQR variant
SpCas9 VQR variant

 NNGRRTیا )NNGRR(N

Staphylococcus aureus (SA); SaCas9
)Neisseria meningitidis (NM
)Streptococcus themophilus (ST
)Treponema denticola (TD
( Cpf1از گونههای متنوع)

توالی  PAMشناسایی نشده است

سایر پروتئینهای  Cas9sبرگرفته از گونههای مختلف

NNNNGATT
NNAGAAW
NAAAAC
TTN

ساخت سازههای ژنتیکی برای تحقیقات سیستم

CRISPR/Cas

 gRNAو همسانهسازی آن در وکتور مناسب (مثال با روش

در ابتدا توالی  RNAراهنما ( )gRNAکه آلل خاصی را

 )Golden gateتحت پیشبر (پروموتر) مناسب و پایانبر

هدفگیری مینماید با استفاده از الگوریتم پیشبینی وبسایت

(ترمیناتور) ،قطعه نهایی در وکتور بیانی منتقل میشود و در نهایت

()http://chopchop.cbu.uib.no

کاست  Cas9حاوی پیشبر و پایانبر به وکتور بیانی اضافه میشود.

طراحی میشود ( .)Labun et al. 2016انتخاب  gRNAبا توجه

ناقل نهایی به  Agrobacterium tumefacienceمنتقل شده و برای

CHOP-CHOP

Harvard

به موارد زیر انجام میشود -1 :تا حد ممکن نزدیک به انتهای ʹ5

تراریختی مورد استفاده قرار میگیرد.

باشد  -2هر سه آلل  CsFAE1را پوشش دهد  -3اسکور با

نتیجهگیری کلی

کارایی باال داشته باشد  -4نواحی غیرهدف ( )Off targetوجود

مگانوکلئازهاZFN ،هاTALEN ،ها و سیستم

نداشته باشد  -5حداقل نواحی خود مکمل باشد  -6مقدار

CRISPR/Cas

GC

ابزارهای بهروز ،کارآمد و منعطفی هستند که توانایی ایجاد

Wang et al. 2014; Tsai et

تغییرات اساسی ژنومی در پژوهشهای زیستی و نیز پزشکی

 .)al. 2015بهترین  gRNAبا استفاده از نرمافزارهای مناسب مانند

فردی را دارند .این فنآوریهای در حال ظهور بهطرز چشمگیری

Cas-Of-Finder

توانایی دستکاری و مطالعهی ارگانیسمهای الگو را گسترش داده،

Off

نویدبخش درمان بیماریهای ژنتیکی شدهاند .با وجود این

targetهای احتمالی ارزیابی شود ( .)Bae et al. 2014پس از سنتز

فناوریها ،همچنان پرسشها و چالشهای مهمی برای رسیدن

باال باشد (ترجیحاً بین  41تا ( )%71
نرمافزار

تحت

وب

( )http://www.rgenome.net/cas-offinderاز نظر وجود
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را ایجاد میکند که بهراحتی میتوان از ساختار

 CRISPR/Cas9در جدول  3آورده شده

است.
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این نوکلئازها به درون سلولها و ارگانیسمها ،یکی از مهمترین

امیدوار کنند .سیستم کریسپر یک ابزار ویرایش ژنی جدید است

این چالشها است .بهویژه در مورد TALENها که پروتئینهای

که در مقایسه با سیستمهای قبلی پتانسیلها و کاربردهای بیشتری

نسبتا بزرگی بوده و دارای توالیهای تکراری پشتسر هم

دارد .از جملهی این کاربردها میتوان به کاربرد کریسپر در

میباشند ،تحویل کارآمد آنها بسیار مشکل است .زیرا توالیهای

شناخت بیماریهای ژنتیکی و اپی ژنتیکی مختلف مثل سرطان

تکراری در همهی سیستمهای زیستی از ویروسها و

اشاره کرد .بررسی سرطان توسط سیستم کریسپر به دو روش

DNA

شامل خاموش کردن ژنهای سرطانزا و روشن کردن ژنهای

ناپایدارند .با این وجود ،ناقلهای آدنوویروسی تا حدودی توانایی

مهارکننده تومور انجام میگیرد .همچنین با توجه به قابلیت دقیق

حمل کردن و تحویل آنها به سلولهای انسانی را دارند

کریسپر ،میتوان از این سیستم جهت ایجاد جهشهای دقیق در

( .)Holkers et al. 2013هرچند سیستم  CRISPR/Casنوید

ردههای مختلف سلولی بهمنظور مدلسازی سرطانهای متنوع

بزرگی برای مهندسی ژنتیک به ارمغان آورده ،اما مشکالت مربوط

استفاده نمود .اینگونه مدلسازیها به شناسایی بهتر سرطان و

به توالی  ،PAMبسیاری از کاربردهای این سیستم را محدود کرده

توانایی تولید داروهای مؤثر میانجامد (

است ( .)Gaj et al. 2013مطالعات بیشتری برای افزایش ویژگی و

 .)2014مقایسه بین چهار اندونوکلئاز مهندسی شدهی جایگاه

کاهش سمیت سیستم  CRISPR/Casالزم است .این فنآوریها

اختصاصی محل در جدول  5ذکر شده است.

پروکاریوتها گرفته تا یوکاریوتها ،طی همانندسازی

Noori-Daloii et al.

به پژوهشگران این توانایی را میدهند که هر ژنومی را به دلخواه
جدول  -6مقایسه بین چهار اندونوکلئاز مهندسی شدهی جایگاه اختصاصی هدف (.)Noori-Daloii et al. 2014
ابزار

Meganucleases

ZFN

TALEN

Cas9

طول جایگاه

 14 -41جفتباز

 19 -29جفتباز و فاصله انداز

 31 -51جفتباز و فاصله انداز

21جفتباز )2 -5( PAM +

5 -7جفتباز

 11 -31جفتباز

Modularity

کم

متوسط

زیاد

ندارد

مزایا

 -1عدم نیاز به قلمروی برشدهنده  DNAاز

 -1طراحی در ویژگی برای

 -1طراحی در ویژگی برای

 -1به صرفهتر بودن ساخت آن از لحاظ

Fok1

سوبسترا نسبتاً آسان هست

سوبسترا آسان هست

زمان و هزینه

 -2ویژگی ،تمایل اتصال و

 -2طول جایگاه شناسایی به

 -2توانایی هدف قرار دادن چند لوکوس

سمیت شناخته شده دارند

دلخواه تنظیم میشود.

بهطور همزمان

 -1طراحی در ویژگی برای سوبسترا مشکل هست

 -1ترجیح توالیهای غنی از

 -1کد اختصاصی برای شناسایی

 -1ایجاد برشهای خارج از جایگاه

 -2ویژگی و سمیت بهطور سیستماتیک تعیین نشده

گوانین

گوانین ندارد

هدف

است

 -2ایجاد برشهای خارج از

 -2ویژگی و سمیت بهطور

جایگاه هدف و سمیت ناشی از

سیستماتیک تعیین نشده است

آن

 -3اندازه بزرگ پروتئین ممکن

شناسایی

 -2کارایی باالی برش DNA

 -3الگوهای برش متنوع
معایب

است تحویل آن را با مشکل
روبهرو کند.
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کامل به اهداف فوق وجود دارد .روشهای بهینهسازی در تحویل

تغییر دهند و ما را در فهم بهتر سازوکار بیماری و درمان آن

...ويرايش هدفدار ژنوم با ميانجیگری اندونوکلئازهای
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