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چکیده
مقدمه :س یس ت  CRISPR-Casبهعنوان یک س یس ت ایمنی اکتس ابی در اکثر باکتریها و آرکئی
باکتریها وجود دارد .طی س الهای اخیر این س یس ت بهعنوان یک تکنولوژی مهندس ی ژنوم با قابلیت

دریا

1395/09/28 :

پذیتش 1395/10/09 :

تطبیق بسیار باال در شرایط مختلف آزمایشگاهی در سطح سلولهای یوکاریوتی معرفی شده است.
روشکار :مطالعه مروری حا ضر تالش دارد پی شرفتهای اخیر این سی ست و نکات کلیدی در جهت

*مولف مسئول

افزایش کارایی آن در کاربرد های تحقیقاتی و بالینی را مورد بررس ی قرار دهد .در این راس تا واژه های

اعظ رحی پور

کلیدی  ،CRISPR-Casبهبود کارایی و برش نابجا در پایگاه  PubMedمورد بررسی قرار گرفته و 72

ایران ،تهران ،دانشگاه علوم

عنوان انتخاب و در نگارش مقاله مورد استفاده قرار گرفتند.

پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده

یا هها :آسان بودن طراحی سیست  CRISPR-Casبرای جایگاههای مختلف ژنوم ،موجب شده است

فناوریهای نوین پزشکی  ،گروه

که این سی ست بهطور گ سترده برای مطالعه عملکرد جایگاههای مختلف ژنومیک ،ایجاد ارگانی س های

مهندسی بافت و طب بازساختی.

مهندس ی ش ده تحت عنوان مدل حیوانی و همچنین تحقی قات بالینی بی ماری های ژنتیکی در س طح
سلولهای بنیادی مورد استفاده قرار میگیرد .در این راستا بهبود عملکرد و دقت این سی ست برای انجام
دستورزیهای ژنومی ایمن و مؤثر ضروری است.
ن یجهگیتی :در طی س ال های اخیر راهکارهای متنوعی برای بهبود عملکرد س یس ت CRISPR-Cas

ارائه ش ده اند که از آن جمله می توان به بهبود طراحی ،ش ناس ایی هدف ،اتص ال و برش جایگاه اش اره
نمود.
کلید واژهها  ،CRISPR-Cas :ترمی  ،DNAبرش دو رشتهای DNA
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Abstract
Introduction: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats-CRISPR
associated (CRISPR-Cas) system is an adaptive immune system present in the most
of bacteria and archaea. During the recent years, CRISPR-Cas has been introduced
as a genome editing technology with high compatibility to different laboratory
conditions in eukaryotic cell.
Methods: In the present review study, recent advances of this system and key points
with regard to improving its efficiency in research and clinical application will be
covered. In this regard, keywords including CRISPR-Cas, efficiency improvement,
and off target have been analyzed in PubMed and 72 titles were selected and used in
this paper.
Results: CRISPR-Cas system is widely used for studying the function of genomic
loci, development of engineered organisms as animal models and also clinical
research of genetic diseases in stem cells due to the simplicity of its design. In this
regard, improving the performance and precision of this system is necessary for the
accomplishment of the efficient and safe genetic manipulation.
Conclusion: Different approaches have been used for improving the function of
CRISPR-Cas system including optimization of the design, target recognition, binding
and cutting of the target sites.
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سیست  CRISPR-Casو پیشرفتهای اخیر در دقت عملکرد آن

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

مقدمه

کارایی ویرایش هدفمند ژنوم را تا حد زیادی افزایش داده است.

ذخیره میشود .زمانی که باکتری مجدداً در معرض عنصر

نوکلئازهای برنامهریزی شونده را میتوان در چهار کالس اصلی

مهاج قرار میگیرد این قطعه بیان شده و با اتصال به رشته

طبقهبندی کرد :مگانوکلئازها  ،)1((MN)2نوکلئازهای انگشت

مکملش در ژنوم مهاج و در ادامه با هیبرید شدن tracrRNA

روی  ،)2( (ZFN)3نوکلئازهای مؤثر شبیه فعالکننده رونویسی

با  crRNAموجب فراخوانی  Cas9به جایگاه هدف میشود.

 )3( (TALEN)4و  .)4( CRISPR-Cas5عملکرد همه این

در نهایت  Cas9با ایجاد برش دو رشتهای در ژنوم عنصر مهاج ،

ابزارها شامل شناسایی و اتصال اختصاصی به  DNAهدف و

موجب غیرفعال شدن آن میشود .در تحقیقات مهندسی ژنوم،

سپس ایجاد برش دو رشتهای  )DSB(6در آن میباشد .در سه

دو قطعه  crRNAو  tracrRNAبه ه متصل شدهاند و مولکول

کالس اول بخش شناسایی کننده  DNAاز جنس پروتئین است.

حاصل تحت عنوان  RNAراهنما منفرد (sgRNA)9یا

در نتیجه بهکارگیری این سیست ها به دلیل نیاز به طراحی و

بهصورت خالصه  ،gRNAجایگزین این دو قطعه شده است

مهندسی پروتئین در هر آزمایش بسیار سخت ،زمانبر و پرهزینه

(( )7شکل  .)1پروتئین  Cas9دارای دو دمین برش دهنده،

 CRISPR-Casبخش

 HNHو  ،RuvCمیباشد که به ترتیب رشته مکمل و غیر

شناسایی کننده  DNAهدف از جنس  RNAاست .در نتیجه

مکمل را برش میدهند ( .)8الزم به ذکر است فعالیت نوکلئاز

این سیست بسیار سریع ،ساده و ارزان است CRISPR-Cas .در

 Cas9عالوه بر عوامل ذکر شده به وجود توالی موسوم به

واقع یک سیست ایمنی اکتسابی در باکتریها میباشد که اولین

 PAM10بالفاصله باالدست جایگاه اتصال  crRNAدر رشته

بار در سال  1987کشف شد (.)5

مکمل وابسته است .این توالی در سیست کالس  IIبهصورت

در سالهای اخیر معرفی نوکلئازهای برنامهریزی

میباشد .در حالی که در سیست

فعالیت این سیست در زمان مواجهه سلول باکتریایی با

 NGGمیباشد .توالی  PAMدر آرایههای  CRISPRوجود

باکتریوفاژ و یا اسید نوکلئیک مهاج موجب حذف عنصر

نداشته و تنها بر روی ژنوم مهاج قرار دارد .بنابراین امکان برش

ژنتیکی خارجی میشود .تاکنون سه کالس اصلی از این سیست

ژنوم باکتری میزبان توسط  Cas9وجود ندارد (.)10
سلولهای یوکاریوت برش دو رشتهای ایجاد شده

در سویههای مختلف باکتریایی شناسایی شده است .سیست
کالس  IIباکتری استرپتوکوکوس پیوژنز ،موسوم به

میتواند توسط دو مسیر تعمیر متفاوت اصالح شودNHEJ11 :

 (SpCas9) CRISPR-Cas9که برای استفاده در سلولهای

و  NHEJ .HDR12روشی مستعد خطا بوده و در آن برش دو

و

رشتهای از طریق ایجاد حذف و اضافه شدنهای کوچک

پرکاربردترین این سیست ها میباشد ( .)6این سیست شامل سه

) (Indelتعمیر میشود؛ بنابراین در تحقیقات از این سیست غالباً

بخش است tracrRNA8 ،crRNA7 :و پروتئین اندونوکلئاز

برای ایجاد موتاسیون و غیرفعال سازی ژن استفاده میشود .در

( Cas9شکل  crRNA .)1بخشی از توالی ژنوم مهاج است

مقابل  HDRمسیری دقیق است که در آن مکانیس تعمیر بر

1. programmable nucleases
2. meganuclease
3. Zinc finger nuclease
4. transcription activator-like effector nuclease
5. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR) /
CRISPR Associated protein
6. Double stranded break

7. CRISPR RNA
8. Trans activating crisper RNA
9. Single guide RNA
1. Protospacer adjacent motif
1. Non-homologous end joining
2. Homology directed repair

یوکاریوت

بهینه

شده

است،

مه ترین
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شونده1

که در آرایههای تکراری جایگاه ژنی  CRISPRدر باکتریها
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عمدتاً برای حذف یا اضافه دقیق بخشهای هدف ژنوم و یا

مه ترین چالشهای سیست

 CRISPR-Cas9در سطح

واردکردن دقیق ژن خارجی به یک محل شناخته شده در ژنوم

تحقیقات و درمان ،شناسایی و کاهش برشهای نابجا 13در این

استفاده میشود (.)9

سیست است ( .)14طبق گزارشهای اخیر این سیست میتواند تا
پنج نوکلئوتید عدم مطابقت در هیبرید  crRNAو ژنوم را تحمل
کند ( .)15هرچه این عدم تطابق به جایگاه ʹcrRNA 3

نزدیکتر باشد تحملپذیری آن برای  Cas9کمتر خواهد بود.
از اینرو توالی  crRNAرا به دو بخش seed :و non-Seed

تقسی بندی میکنند .توالی  seedعمدتاً حدود  12جفت باز
سمت  3قطعه  crRNAاست ( .)16تاکنون استراتژیهای
مختلفی در جهت کاهش برشهای نابجا معرفی شدهاند که از
آن جمله میتوان به پیشبینی و طراحی  RNAراهنما مناسب،
ایجاد انواع تغییریافته مختلف  Cas9و استفاده از روشهای
انتقال ژن کارآمد اشاره کرد .هر یک از این رویکردها و
پیشرفتهای اخیر صورت گرفته در آنها در ادامه مورد بحث
قرار میگیرند.
شکل  :1ساختار  RNAراهنما بهصورت وحشی و کایمر.

روشکار

(الف) در ابتدا توالی  crRNAاز طریق جایگاه مکمل خود به رشته هدف

طتاحی مناسب  gRNAبتای سیس

متصل میشود و سپس توالی  tracrRNAنیز به مکمل خود در  crRNAمتصل شده

CRISPR-

Cas9

که این ساختار فضایی باعث فراخوانی پروتئین  Cas9به جایگاه هدف میشود( .ب)
فرم کایمر  RNAراهنما که از ادغام  crRNAو  tracrRNAطراحی شده است .چهار

پیشرفتهای اخیر  CRISPR-Cas9در محیط

واریانت ( )+48, +54, +67, +85مختلف معرفی شده که در این بین  +85بیشترین

آزمایشگاهی ،14در محیط داخل سلولی 15و حتی در مدلهای

فعالیت را از خود نشان داده است ( NX20 .)72توالی متصل شونده به رشته هدف

حیوانی از قبیل موش ،گورخر ماهی 16و میمون ،منجر به استفاده

که قابلیت طراحی شدن برای اتصال به جایگاههای مختلف ژنومی را دارد.

گسترده آن توسط محققین شده است .نکته قابل توجه آن است
سیست  CRISPR-Casبهعنوان یک ابزار قدرتمند برای

که در مورد سایر نوکلئازهای برنامهریزی شونده شامل ،ZFN

دست ورزی هدفمند ژنوم از پتانسیل بسیار باالیی در تحقیقات

 TALENو مگانوکلئازها ،هدایت نوکلئاز غیراختصاصی به

پایه و بالینی برخوردار است .از جمله مه ترین زمینههای

محل هدف بر روی ژنوم بر اساس برهمکنش پروتئینDNA -

تحقیقاتی که میتواند از این ابزار بهرهمند شوند میتوان به

میباشد .حال آنکه در سیست  CRISPR-Cas9این امر بر

مدلسازی بیماریها در سلول ( ،)4ایجاد میزبانهای بیانی دست

اساس اتصال  RNAبه  DNAهدف صورت میپذیرد؛ بنابراین

ورزی شده برای تولید مؤثر پروتئینهای نوترکیب ( )11 ,10و

این سیست میتواند حج انبوهی از برشهای نابجا را در ژنوم

طراحی راهکارهای درمانی برای بیماریهای ژنتیکی دارای

ایجاد کند ( .)14عالوه بر وجود مقادیر فراوان از برش نابجا در
5. In vivo
1. Zebrafish

3. off target
4. In vitro
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اساس استفاده از یک رشته الگو میباشد؛ بنابراین از این مسیر

موتاسیونهای شناخته شده اشاره نمود ( .)13 ,12یکی از
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امکان ایجاد برش نابجا در محلهای شامل توالی ثانویه ،PAM

در زمانیکه دو رشته  DNAاز ه باز شدهاند ،نیز نقش مهمی

 ،-NAGنیز برای  SpCas9مشاهده شده است ( .)17بر همین

اجرا میکند ( .)22همچنین گزارش شده است قرارگیری آدنین

اساس مطالعات جامعی برای طراحی پایگاههای آنالین در جهت

در این جایگاه میزان برش را تا حدود  50درصد کاهش میدهد.

شناسایی جایگاههای بالقوه برش نابجا بر اساس مشابهت توالی با

بهصورت کلی نوکلئوتیدهای موجود در ناحیه  Seedنقش

جایگاه هدف و همچنین جایگاه عدم تطبیق در طول crRNA

مهمی در کارآمدی برش مناسب اجرا میکنند ( .)23در ابتدا

انجام شده است (( )18جدول 1 -و  .)2طراحی  gRNAمناسب

تصور بر این بود که توالی  non-seedنقش تعیینکنندهای در

برای تکنیک  CRISPR-Casیکی از کلیدیترین مراحل در

ایجاد برش مناسب دارا نمیباشد اما در مطالعات اخیر مشاهده

جهت جلوگیری و از برش نابجا میباشد .عواملی همچون

شده است که قرارگیری نوکلئوتیدهای تیمیدین و گوانین در

جایگاه خاص نوکلئوتیدها در طول  ،gRNAتوالی اطراف محل

جایگاه  2و  3تأثیر منفی بر ایجاد برش مناسب خواهد داشت.

نشست  ،gRNAدرصد نوکلئوتیدهای گوانین و سیتوزین

همچنین مشخص شده است قرارگیری آدنین در جایگاه  6این

)(GCدر طول  gRNAو ساختار ثانویه مناسب برای gRNA

توالی نقش مهمی در بازده برش مناسب دارد .بهصورت کلی،

میبایست در طراحی مدنظر قرار گیرند تا برش در محل مناسب

نوکلئوتیدهای ناحیه  2و  6-4نقش مهمی در اتصال  gRNAبه

حاصل شود ( .)19در یک مطالعه انجام شده در این زمینه1841 ،

جایگاه هدف داشته و در نتیجه موجب فراخوانی بهتر پروتئین

 gRNAهدفگیری کننده مارکرهای سطح سلولی با هدف غیر

 Cas9به هترودوپلکس  RNA:DNAمیشوند .همچنین در

فعالسازی این مارکرها مورد استفاده قرار گرفت .حذف مارکر

مطالعه آماری  gRNA 218که قبالً نیز به آن اشاره شد ،مشاهده

سطح سلولی با تکنیک  FACSبررسی شد .در این مطالعه

شد پائین بودن یا باال بودن درصد گوانین و سیتوزین اثرات منفی

مشخص شد قرار داشتن توالی  gRNAدر نواحی کد کننده

در برش مناسب داشته و میزان نوکلئوتیدهای  GCحدود  40تا

نتایج بهتری را در بردارد .با این وجود الزم است به برخی

 60درصد برای برش مناسب مورد نیاز است (.)24

محدودیتهای این مطالعه اشاره شود -1 :فعالیت  gRNAهایی

جایگاه ژنومی اتصال  gRNAبه  DNAنیز نقش مهمی

که چارچوب خواندن را به ه نمیریزند را نمیتوان با این مدل

در برش ایجاد میکند و مشاهده شده است که اتصال gRNA

بررسی کرد -2 .اگر تغییر چارچوب در پاییندست اپیتوپ

به ناحیه نزدیک پروموتر و شروع رونویسی بسیار کارآمدتر از

مورد شناسایی توسط آنتیبادی مورد استفاده در  FACSباشد

نواحی بین ژنی است چراکه در این مناطق کروماتین در

امکان شناسایی آن با استفاده از این تکنیک وجود نخواهد

دسترستر است ( .)25تشکیل ساختار ثانویه توسط gRNA

داشت .در مطالعه دیگری با بررسی  gRNA 218مختلف در

مخصوصاً در ناحیه توالی  Seedدر فراخوانی  Cas9به محل

جایگاههای مختلف ژنوم و بررسی فعالیت آنها ،مشخص شد

هدف و نیز القاء ساختار فعال اندونوکلئازی این آنزی مه

که در میان  20نوکلئوتید  gRNAجایگاه ʹ 3و همچنین جایگاه

است(( )26شکل -2الف).

( 20نوکلئوتید مجاور جایگاه  )PAMهمراهی آشکاری با برش

یکی از رویکردهای معرفی شده برای کاهش برش نابجا

مناسب دارند ( .)21-19عالوه بر این در مطالعات ساختاری

استفاده از  gRNAکوتاه شده یا  tru-gRNA17که حدود -17

مشاهده شده است که نوکلئوتید  20در تشکیل اولیه لوپ ،R

 18باز دارد ،میباشد tru-gRNA .در مقایسه با  gRNAمعمول

1. truncated gRNA

27

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 6:50 +0430 on Saturday September 18th 2021

محلهایی که باالدست  PAMبا توالی  –NGGقرار گرفتهاند،

ساختار سه رشتهای شامل هیبرید  gRNAبا رشته  DNAهدف
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با  20باز ،برش نابجای کمتری (حدوداً  500برابر) ایجاد میکند

غیراختصاصی رشته  ،)eSpCas9 1.1( non-targetز -سیست

( .)27این کوتاهتر شدن باید در انتهای ʹ gRNA5ایجاد شود

وحش ی  CRISPRبا چهار جهش در جایگاه غیراختص اص ی

چرا که کوتاهتر شدن در انتهای ʹ 3موجب کمتر شدن و حتی از

رشته  : )SpCas9-HF1( targetمحل برش رشتههای :DNA

بیش از  1-3نوکلئوتید کاهش شدید یا حذف فعالیت gRNA

 DNAو gRNA

را به دنبال خواهد داشت .به نظر میرسد  gRNAمعمول با 20
نوکلئوتید میزان بیشتری از انرژی را برای  Cas9ایجاد میکند

انواع کارآمدتت و دقیقتت سیس

CRISPR

در حالی که در مورد  tru-gRNAحداقل میزان انرژی برای
 Cas9ایجاد شده و در نتیجه از برش نابجا جلوگیری میشود

مطالعات اخیر نش ان داده اس ت که اگرچه هر  20نوکلئوتید در

(شکل -2ب).

توالی  gRNAبرای عملکرد اختص اص ی و اتص ال به هدف

 gRNAبا داشتن گوانین اضافی در انتهای ʹ5’-( 5

ض روری هس تند اما وجود چند عدم تطبیق در این محلها قابل

 GGGX19یا  )5’-GGX20میتواند تخصصیتر عمل کند.

تحمل اس ت که این خود موجب ایجاد برش نابجا در ژنوم

اگرچه هنوز مکانیس دقیقی برای این مسئله ارائه نشده است اما

میش ود ( .)31 ,30برای جلوگیری از ایجاد برش دو رش تهای

تغییر پایداری  ،gRNAمیزان بیان و یا ساختار ثانویه آن میتواند

در جایگاه غیراختص اص ی ،نوع  Cas9نیکاز ( )Cas9nمعرفی

مورد توجه قرار گیرد (( )28شکل -2ج).
از جمله عوامل دیگری که میتوانند در افزایش احتمال

ش ده اس ت .همانطور که اش اره ش د پروتئین  Cas9دو دمین

اتصال اختصاصی مؤثر باشند میتوان به اضافه شدن جفت باز

برش دهنده دارد که هر یک در یکی از رشتههای  DNAایجاد

 A-Uبه داربست ) gRNAتوالی  (tracrRNAکه موجب

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

پایدار شدن داربست میشود و نیز اضافه شدن جفت باز به

میتوان به یک آنزی با قابلیت ایجاد برش تکرشتهای 18دست

ساختار سنجاقسر در ساختار فضایی داربست که موجب

یافت .این نوع موتان از  ،Cas9نیکاز نامیده شده ا ست .در این

افزایش ضریب اتصال  gRNAبه جایگاه هدف و در نهایت

حالت برای القا برش دو رشتهای نیاز به دو  gRNAمیباشد که

افزایش برش اختصاصی میشود ،اشاره کرد (.)29

هریک به یکی از رشتهها متصل میشود به صورتی که ناحیه ʹ5

الف -فرم وح شی سی ست  ،CRISPRب -فرم وح شی سی ست

این  gRNAها به س مت ه بوده و فاص له بین این دو ʹ5

 CRISPRبا  ،tru-gRNAج -فرم وحشی سی ست CRISPR

( )Offsetمیتواند بین  0-20جفت باز باش د .در این حالت

با  gRNAافزایش یافته ،د -س یس ت  Cas9nکه به دو جفت

برش با انتهای ا ضافه ʹ 5در  DNAهدف ایجاد می شود ( شکل

 gRNAاحتیاج دارد ،ذ -سی ست  RFNکه از ادغام  dCas9و

-2د) .این سیست تحت عنوان  double nickingشناخته شده

 FokIایجاد ش ده و همانند س یس ت  Cas9nنیاز به دو جفت

اس ت .در این س یس ت بهص ورت معمول از آنزی نیکاز دارای

 gRNAدارد و در ص ورت دایمر ش دن  FokIبرش ای جاد

جهش  D10Aدر دمین  RuvCا ستفاده می شود ( .)32اهمیت

می شود ،ر -سی ست وحشی  CRISPRبا سه جهش در جایگاه

اس تفاده از فرم نیکاز آن اس ت که در ص ورتی که هر یک از
1. nick

28

Downloaded from journal.jmu.ac.ir at 6:50 +0430 on Saturday September 18th 2021

بین رفتن فعالیت  gRNAمیشود ( .)15همچنین کاهش دادن

جهش در جایگاه غیراختص اص ی اتص ال  Cas9به رش تههای

سیست  CRISPR-Casو پیشرفتهای اخیر در دقت عملکرد آن

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 gRNAها به صورت غیراختصاصی به محلی متصل شده و در

کارآمد بین ʹ gRNA 5ها 17-14 ،جفت باز می باش د ()34

آن محل برش تک رش تهای ایجاد ش ود ،س یس ت تعمیری

(شکل -2ذ).

 BER19آن را رفع مینماید و تنها برش دو ر شتهای ایجاد شده
در نتیجه اتصال دو  gRNAدر فاصله نزدی به ه منجر به فعال

جدید برای بیان ه زمان دو یا چند  gRNAاستفاده شده است.

شدن مسیرهای  NHEJو یا  HDRمی شود .الزم به ذکر است

در این س یس ت آنزی ا ندوریبونوکل ئاز  Cys-4نیز به همراه

ت اکنون روش مؤثری برای بررس ی دقیق اثرات برش ت ک

مجموعه  dCas9-FokIدر س لول بیان میش ود .همچنین محل

ر شتهای معرفی ن شده ا ست .این سی ست به میزان قابل توجه ای

برش این آنزی در باالدس ت توالی کد کننده  gRNAمورد

موجب کاهش برش نابجا میش ود اگرچه کارایی  Cas9nدر

نظر قرار داده میش ود .به این ترتیب  gRNAها تحت یک

مقای سه با فرم وح شی پروتئین Cas9نیز به میزان کمی کاهش

پروموتر واحد بهصورت یک رونوشت بیان شده و سپس آنزی

مییابد (( )33شکل -2د).

 Cys-4با ایجاد برش در محل اختص اص ی خود آنها را از ه

در راستای بهبود سیست نیکاز ،محققین نوع دقیقتری از Cas9

جدا میکند.

را معرفی کرد ند که در آن هر دو دمین برش ده نده غیرف عال

در س یس ت های معمول بیان  gRNAالزم اس ت طراحی به

شدند .این نوع اصطالحاً  dCas920نامیده شده است .در ادامه،

صورتی انجام شود که در ابتدای ʹ gRNA 5گوانین قرار گیرد

اتصال دمین برش دهنده غیراختصاصی  Fok1به انتهای آمینوی

چرا که این نحوه طراحی ج هت ب یان مؤثر  RNAاز پروموتر

 dCas9سیست موسوم به  RFN21را ایجاد کرد .در این سیست

 U6ض روری اس ت .حال آنکه در مدل بیانی بر پایه Cys-4

 dCas9بهعنوان حامل و هدا یتکننده  Fok1به جایگاه برش

قسمت ʹ 5رونوشت شامل اولین توالی شناسایی  Cys-4میباشد

عمل میکند .اساس این سیست مشابه  double nickingاست

بن ابراین اجب اری ب ه وجود گوانین در ج ایگ اه ʹgRNA 5

با این تفاوت که فعالیت نوکلئازی  Fok1مس تلزم دایمر ش دن

نمیباشد .این مسئله در طراحی  gRNAبسیار مه و تأثیرگذار

آن با همتای خود در رش ته مقابل میباش د؛ بنابراین برخالف

اس ت زیرا دامنه  gRNAهای مناس ب برای هدف مورد نظر را

سی ست نیکاز در  RFNات صال یک  gRNAبه تنهایی منجر به

گ ستردهتر مینماید ( .)36 ,35ا ستفاده ه زمان  tru-gRNAو

ایجاد برش تک رش تهای نخواهد ش د .این س یس ت نیز همانند

سی ست  RFNدر ردههای سلولی سرطانی و سلولهای بنیادی

 double nickingنیاز به طراحی دو  gRNAکه هر یک به

برش مناس ب با میزان باال را فراه کرده اس ت ( .)37یکی از

یکی از رش تههای  DNAمتص ل میش وند ،دارد .در این مورد

مه ترین محدودیتهای این سیست اندازه بزرگ آن است که

نیز ʹ 5این  gRNAها باید به س مت یکدیگر بوده و فاص له

مانع از انتقال آن با اس تفاده از وکتورهای ویروس ی میش ود
(.)38

1. RNA-guided FokI Nuclease

2. Base excision repair
3. Dead Cas9
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بعالوه بهمنظور بهینه سازی هر چه بی شتر  ،RFNاز یک سی ست

هادی بیات و همکاران
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است چرا که این مسئله امکان ایجاد برش نابجا را افزایش

یکی از موارد مه در ایجاد برش نابجا در ژنوم بیان
طوالنی مدت اجزا سیست  CRISPRمخصوصاً  Cas9در سلول

میدهد.

نتما زار

آدرس

ژنوم

ساخ ار
gRNA
پیش تض
اندازه

Cas9
Design

http://cas9.cbi.pku.edu.cn

10
ژنوم رایج

هدف ،داربست
 RNAمخصوص
استفادهکننده برای
پیشبینی ساختار
 Gیا GG

CRISPR
MultiTargeter

http://www.multicrispr.net/

Cas
OFFinder

http://www.rgenome.net/casoffinder/

12
ژنوم رایج

مزی
میتواند
برای شناسایی
ساختار سنجاقسر
مشکلزا در
 sgRNAبکار

 20ژنوم رایج

SSFinder

برش نابجا و کارآمدی
برش اختصاصی

در انتهای ’،5

گزینههای تغییر

نبود پیشبینی

طول هدف،

فراوان ،حاالت

برش نابجا ،چندحالته

 PAMمخصوص

مختلف جداگانه

بودن میتواند

استفادهکننده،

که میتواند

گیجکننده باشد.

 sgRNAجفت

سودمند باشد

 PAMهای

آنالیز چندین

مختلف ،تحمل

 ،sgRNAبرش

تعداد عدم تطبیق در هر

عدم تطبیق

نابجا با نهایت 9

جایگاه را نشان

عدم تطبیق.

نمیدهد.

N/A

()62

مشخص نبودن
جایگاه عدم تطبیق،

ندارد

()61

راحتی کار،

ورودی و
https://code.google.com/p/ssfinder/

پیشبینی نکردن

رود.

راحتی کار،
تقریباً

محدودی

منبع

()63

نبود گزینه

خروجی ساده،

تغییر ،نبود اطالعات

کار سریع بر روی

برش اختصاصی و یا

تعداد ک توالی

غیراختصاصی

()64

محققین با بررس ی س اختار کریس تالی این پروتئین جایگاهی را

گرفتن در معرض  gRNAرا دارا میباش د .اگرچه مش خص

برای تقس ی پروتئین به دو بخش بدون تحت تأثیر قرار گرفتن

شده است فعالیت این نوع آنزی با سیست  tru-gRNAسازگار

دومن های برش ی کش ف کردهاند .این فرم جدید که Cas9

نیس ت ( .)39در ادامه بهمنظور رفع وابس تگی فعالیت س یس ت

مجزا 22نامیده ش د توانایی س ر ه ش دن مجدد پس از قرار

 Cas9مجزا به  ،gRNAاز دومین های دایمر ش ونده تحریک

2. Split Cas9
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جدول  :1پایگاههای طراحی gRNA

سیست  CRISPR-Casو پیشرفتهای اخیر در دقت عملکرد آن

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

نوع  Cas9اس تفاده ش د .در مطالعه انجام ش ده توس ط زیت و

 )R661A, Q695A,Q926Aافزایش انرژی اتصال را به دنبال

همکاران ،دمین دایمر کننده راپامایس ین مورد اس تفاده قرار

داش ت و در نتیجه کاهش چش گیری در برش نابجا در ژنوم

گرفت .این دومین امکان س ره بندی  Cas9را در حض ور

م شاهده شد ( ( )44شکل -2ر) ( ،شکل -2ز) .بهکارگیری این

راپامایس ین موجب میش ود ( .)40در مطالعه دیگر دیویس و

دو نوع آنزی با  gRNAیکس ان و در رده س لولی یکس ان در

همکاران یک اینتئین 23القا ش ونده با ترکیب  4-HT24را در

مقایس ه عملکرد آنها بس یار قابل توجه خواهد بود .معرفی این

محل مناسب در ساختار  Cas9وارد نمودند .این اینتئین تنها در

دو نوع جدید برای انجام مهندس ی ژنوم دقیقتر برای س طح

حض ور  4-HTاز آنزی خارج میش ود .در نتیجه آنزی Cas9

در مان بی ماری های ژنتیکی بس یار ک مک کن نده خوا هد بود

در حض ور ترکیب القایی فعال و در عدم حض ور آن غیرفعال

(جدول.)3-

اس ت .این س یس ت اختص اص ی را تا  25درص د در س لولهای

کش ف و معرفی انواع دیگر پروتئ ین ه ای دارای فع الی ت

انس ا نی ا فزا یش میده د ( .)41ب عالوه ا خ یراً ی ک نوع

اندونوکلئازی که برای مهند سی ژنوم نیز کاربرد دارند میتواند

 Cas9فعال ش ونده با نور نیز گزارش ش ده اس ت .این نوع بر

دیدگاههای جامعتری را برای اس تفاده مؤثر از این ابزار فراه

ا ساس ات صال یک دومین دایمر کننده القا شونده تو سط نور به

ک ند .از این جمله میتوان به پروتئین  Cpf1اش اره نمود که

زیر واحدهای  Cas9مجزا ایجاد ش ده اس ت .ویژگی بارز این

عملکرد آن در مهندس ی ژنوم س لول های انس انی به تازگی

س یس ت قابلبرگش ت بودن آن اس ت که در س یس ت های القا

بررس ی ش ده اس ت ( Cpf1 .)45واریانت معروف دیگر از

شونده تو سط راپامای سین و یا اینتئین قابل د ستر سی نمیبا شد

کالس  IIس یس ت  CRISPRاس ت ک ه بن ام Type V

(.)42

نامگذاری ش ده اس ت .این اندونوکلئاز از نظر س اختاری و

جایگزینی اس ید آمینه در توالی  Cas9وحش ی میتواند قدرت

عملکردی ت فاوت هایی با  Cas9دارد -1 :ف عال یت آن تن ها به

اتص ال این پروتئین را بیش تر نموده و در نتیجه موجب عدم

وجود یک  crRNAوابس ته اس ت و نیازی به tracrRNA

تحملپذیری عدم تطابق در توالی  gRNAش ودeSpCas9 .

ندارد -2 ،ای جاد برش با انت های اض ا فه میک ند که این خود

 1.1نوعی از  SpCas9ا ست که در آن سه ا سید آمینه آالنین

موجب افزایش ض ریب واردکردن یک کاس ت ژنی به ژنوم

جایگزین ش ده اس ت ( .)A/K1003A/R1060A848Kاین

میش ود -3 ،جایگاه  PAMبا فرمت ʹ 5ʹ -TTTN-3دارد که

دنبالهها به رش ته غیر هدف متص ل میش وند .این جایگزینی

غنی از تیمیدین اس ت Cpf1 -4 ،تنها حاوی یک دمین برش

موجب از بین رفتن برش های نابجا در ژنوم و نیز افزایش برش

دهنده مش ابه  RuvCاس ت ( .)46اخیراً مش اهده ش ده که این

در محل اخت صا صی ن سبت به فرم وح شی شد ( .)43در مطالعه

پروتئین عالوه بر خا صیت  DNaseخا صیت  RNaseه دارد

دیگر ج ایگزینی چه ار اس ی د آمین ه در ج ایگ اه اتص ال

که موجب میش ود  RNAپیش س از که برای هدایت این
2. 4- hydroxytamoxifen

1. intein
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شونده با نور یا مولکولهای کوچک برای القاء دیمر شدن این

غیراختص اص ی رش ته  DNAهدف با N497A, ( gRNA
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پروتئین به جایگاه هدف می شود را ویرایش کند ( .)47ساختار

میتواند دیدگاه جامعی از چگونگی عملکرد آن را ارائه دهد

کریستالی این پروتئین و همچنین ساختار کریستالی این پروتئین

(.)48 ,45

در اتص ال به جایگاه هدف ه به خوبی مطالعه ش ده اس ت که
ویژگی

نتما زار

آدرس

CCTop

/http://crispr.cos.uni-heidelberg.de

CHPCHOP

https://chopchop.rc.fas.harvard.edu

Crispr.mit

/http://crispr.mit.edu

مناسب برای تولید تعداد زیاد کاندید با اطالعات جامع در
مورد جایگاه اختصاصی و غیراختصاصی
مناسب برای طراحی تعداد زیاد  gRNAبرای یک جایگاه
مناسب برای تولید تعداد زیاد کاندید با اطالعات جامع در
مورد جایگاه اختصاصی و غیراختصاصی

منبع
()65
()66
()17

ZiFiT

/http://zifit.partners.org/ZiFiT

پیدا کردن جایگاه هدف و برشهای نابجا برای یک توالی

()67

GT-Scan

/http://gt-scan.braembl.org.au/gt-scan

پیدا کردن جایگاه هدف و برشهای نابجا برای یک توالی

()68

COD

http://cas9.wicp.net

CRISPRseek

http://www.bioconductor.org/packages/
release/bioc/html/CRISPRseek.htm

E-CRISP

/http://www.e-crisp.org/E-CRISP

پیدا کردن جایگاه هدف برای یک توالی و پیشبینی و
امتیازدهی به برشهای نابجا
پیدا کردن توالی هدف و برش نابجا برای چند توالی
ه زمان ،بررسی نیکاز و RFN
پیدا کردن توالی هدف و برش نابجا برای یک توالی
ه زمان ،بررسی نیکاز و  ،RFNبررسی کیفیت gRNA

شکل  :2انواع مختلف واریانت های پروتئین Cas9
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جدول  .2پایگاههای طراحی  gRNAو بررسی جایگاههای برش نابجا ه زمان

سیست  CRISPR-Casو پیشرفتهای اخیر در دقت عملکرد آن

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

جدول  :3بررسی اجمالی استراتژیهای کاهش برش نابجا
اس تاتژی
Tru-gRNA

 3-1نوکلئوتید در انتهای ’5

ممکن است موجب کاهش انرژی اتصال RNA-

برش نابجا کاهشیافته ،بیشتر برشهای نابجا  2یا کمتر عدم

حذفشده

 DNAشود

تطابق دارند

gRNA

گوانیدین به انتهای ’gRNA 5

افزایش یافته

اضافهشده
دو  Cas9که یکی از دمین های

Cas9n

برش دهنده غیرفعال شده با ه عمل
میکنند

RFN

است بیثباتی تراکنش پروتئین و بخش ’ 5انتهایی
درگیر باشد
نیازمند دو تا  gRNAمجزا در رشتههای مکمل که
با فاصله ک از ه قرار دارند تا  DSBرا القا کند

موارد برش اختصاصی ه کاهش پیدا کرده
تعداد برش نابجا ک شده ولی هنوز هر مونومر خاصیت
ایجاد  nickدارد که در بعضی جایگاهها خاصیت
جهشزایی باال نشان داده

ادغام  dCas9به دمین نیازمند دایمر

مشابه سیست  Cas9nبا این تفاوت که هر مونومر

برش نابجا بسیار کاهش پیدا کرده اما هنوز بهوسیله

بنام Fok1

به تنهایی برش نمیدهد و حتماً باید دایمر باشد

روشهای گسترده ژنومی بررسی دقیق نشده

Cas9

جایگزینی آالنین در  4-3جایگاه از

مهندسی شده

پروتئین spCas9

مکانیس

مکانیس افزایش اختصاصی نامعلوم اما ممکن

برش نابجا با بعضی از  gRNAها مشاهده شده و در بعضی

کاهش پیوند غیراختصاصی  Cas9با رشته هدف
( )SpCas9-HF1یا رشته غیر هدف ( eSpCas9

)1.1

های مخ لف بتای ان قال س یس

 CRISPRبه

برش نابجا بسیار ک شده یا اصالً وجود ندارد ،در بعضی
جایگاههای غیراختصاصی هنوز جهشزایی ممکن است

ریبونوکلئوپروتئین کنترل بی شتری بر روی غلظت داخل سلولی

درون سلول

و همچنین مدت زمان در معرض بودن این سیست ایجاد میکند

یکی از مه ترین مراحل در طی مهندس ی ژنوم مخص وص اً در

اما س اختار چهارم ش کننده ،اندازه بزرگ پروتئین و بار منفی

مورد کاربردهای درمانی ،انتقال کارآمد این س یس ت به درون

 RNAانتقال این سیست از غشا سلولی را محدود نموده است.

س لول هدف میباش د .طبقه گفته دکتر ایندر ورما تنها س ه

عالوه بر این ح سا سیت  RNAبه اندونوکلئازها تجزیه آنها را

مشکل در ژندرمانی وجود دارد :انتقال ،انتقال و انتقال به درون

به دنبال خواهد داش ت .در این راس تا اس تراتژیهای ش یمیایی

س لول ( .)49س یس ت های انتقال ژن ویروس ی و غیر ویروس ی

مختلفی برای غلبه بر این محدود یت ها معرفیش ده اند (.)51

بهص ورت گس ترده برای انتقال ژنهای کد کننده  Cas9و نیز

تاکنون چندین روش فیزیکی و شیمیایی از قبیل نوکلئوفک شن،

 gRNAبه درون س لول اس تفاده ش ده اس ت .همچنین امکان

الکتروپرویش ن ،لیپوفکش ن ( )52و نیز اس تفاده از پپت یدهای

انتقال رونوش ت یا پروتئین این اجزاء به س لول نیز وجود دارد.

نفوذکن نده به س لول  )53((CPP)25برای انت قال س اخ تار

یکی از مه ترین محدودیتهای انتقال ژن کد کننده س یس ت

 CRISPRبه درون سلولهای کشت داده شده بهکار برده شده

 CRISPRآن اس ت که بیان مقادیر زیاد این محص والت خود

ا ست ( .)54ویژگیهای بخ صوص از قبیل بازده باال ،آ سانی و

موجب بیش تر ش دن برش نابجا میش ود ( .)50اگرچه انتقال

1. Cell penetrating peptide
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ویژگی

مکانیس عمل

ویژگی عملکتدی
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بررسیهای آزمایشگاهی تبدیل کرده است.

س لولی میش وند نیز میتوانند در انت قال ماکرومولکول ها به

وکتورهای ویروس ی کارایی باالیی را در انتقال ژن خارجی به

درون سلول مؤثر با شد .از جمله ویژگیهای این روش میتوان

طیف وس یعی از س لول ها نش ان دادهاند ( .)55چهار کالس

به قابلیت اس تفاده برای طیف وس یعی از س لولها اش اره نمود.

وکتور ویروس ی (لنتی ویروس ،رتروویروس ،آدنوویروس و

اخیراً ا ستفاده از غ شاهای میکروفلویدی تغییردهنده که با ایجاد

ویروسهای همراهیکننده ادنوویروس) بهطور گسترده بهعنوان

تغییرات سریع مکانیکی در سلول منجر به ایجاد حفرات موقتی

ناقل برای انتقال س یس ت  CRISPRمورد اس تفاده قرار گرفته

در غش اء س لول میش وند ،کارایی مناس بی در انتقال س یس ت

ا ست ( .)52اگرچه اندازه بزرگ  Cas9ب ستهبندی ویروس را با

 CRISPRبه سلولهای مختلف نشان داده است .از ویژگیهای

مش کل موا جه کرده و تیتر آن را کاهش مید هد .بعالوه با

مه این س یس ت امکان کنترل دقیق ش رایط آزمایش در زمان

وجود این توالی بزرگ ،فض ای زیادی برای کلون کردن دیگر

انتقال میباش د .اس تفاده از این روش نوین برای انتقال س یس ت

عوامل باقی نمی ماند .بهمنظور رفع این مش کل ،نوع کوتاهتر

 CRISPRچش اندازهای جدیدی را پیش روی محققین قرار

 Cas9با طول  3,3کیلو باز از باکتری اس تافیلوکوکوس ارئوس

داده است (.)60

معرفی ش ده اس ت ( .)56با این وجود اس تفاده از وکتورهای

ن یجه گیتی

ویروس ی با محدود یت هایی همچون س رطانزایی ،تحریک

رش د روزافزون هر تکنولوژی جدید مانند س یس ت CRISPR

سیست ایمنی و واردشدگیهای نابجا همراه است (.)54

نیازمند توجهات دقیقتر اس ت .در طی دو س ال اخیر تحقیقات

یکی از م حدود یت های س یس ت انت قال ژن غیر ویروس ی

بر روی سی ست  CRISPRگامهای مهمی در تکامل مهند سی

کارآمدی ن سبتاً ک آنها میبا شد .در این را ستا ،حاملین نانو با

ژنوم ایجاد کرده اس ت .بهینه کردن اجزا مختلف س یس ت

ویژگیهای فیزیوشیمیایی و تغییرات سطحی بهخوبی توانستهاند

 ،CRISPRامکان کاهش برش های نابجا بدون ایجاد تغییر در

مولکول های کوچک را به هدف مش خص منتقل کنند (.)57

ف عال یت برش اختص اص ی را فراه نموده اس ت .بعالوه

اخیراً یک ذره نانو بنام نانوگوی  )DNA NC(26 DNAکه در

بهکارگیری روشهای مؤثر برای به حداقل رس اندن برش نابجا

واقع نانو ذرات ر شتهای شکل از جنس  DNAمیبا شند ،تهیه

(از قب یل اس ت فاده از انواع تغییر یاف ته  )Cas9نقش کل یدی در

شده است که دارای یک تشابه اتصالی به  gRNAمیبا شد .با

افزایش دقت این س یس ت داش تهاند و اس تفاده از آن را در

ب ارگ ذاری کمپلکس  Cas9-sgRNAبر روی این ن انوذره

کاربردهای بالینی محتملتر نمودهاند .به کارگیری روش های

امکان انتقال مؤثر این مجموعه به س لول فراه ش د .همچنین با

ج دی د تش خیص جهش ه ای ن ابج ا ب ه طور ویژه توس ط

پوش اندن این ذره با پلیمر پلیاتیلن ایمین  (PEI)27امکان فرار

 Digenome-seqامکان تش خیص برش های نابجا با فراوانی

آن از اندوزوم پس از ورود به س لول ایجاد ش د (.)59 ,58

ک را قبل از انجام ژندرمانی و س لول درمانی فراه مینماید.
2. Polyethylenimine

1. DNA nano clew
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افزایش بیان ژن ،این روش ها را حامل های قابل اطمینانی برای

روش های مکانیکی که موجب به ه ریختگی موقتی دیواره
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 و پیشرفتهای اخیر در دقت عملکرد آنCRISPR-Cas سیست

مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 در نهایت پیش رفتهای ایجاد ش ده در. مختلف داش ته باش ی

ه اکنون ض ریب خطای س یس ت های جدید توالی یابی مانع

طراحی ناقلین ویروسی و غیر ویروسی که بهترین عملکرد برای

 درص د میش ود0,1 ش ناس ایی برش نابجا با فرکانس کمتر از

 در مدل های حیوانی و انس انی را دار ندCRISPR انت قال

)؛ بنابراین بهینه سازی سی ست های ت شخی صی جهت کاربرد28(

میتوانند ما را به انجام ژندرمانی در موجود زنده بیش از پیش

 دیدگاههای جامعتر در.درمانی این س یس ت در اولویت هس تند

.امیدوار کنند

مورد حاالت کروماتین و س طح بیان ژن در جایگاههای هدف
 نیز برای ا ستفاده بهینه از این سی ست موردCRISPR سی ست

تقدیت و تشکت

 در طوالنی مدت مجموعه داده های زیادی که.نیاز می باش د

این تحقیق با حمایت دان شکده فناوریهای نوین دان شگاه
 وجهت اخذ کد.علوم پز شکی شهید به شتی انجام شده ا ست

 و برشهای نابجای آنها ترس یgRNA توس ط تعداد بیش تر

اخالق این مقاله در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

 توانایی ایجاد الگوریت های بیوانفورماتیکی برای،خواهد ش د

الق

م

 با حداقل جایگاه برش نابجا را ایجادgRNA طراحی دقیقتر

. به ثبت رسیده استIR.JMU.REC.1396.13

 همچنین مقایس ه س یس ت های موجود برای انجام.میک ند

اخ

د

ک

ا

ب

و

رح

ط

تعارض منا ع

 ما، یکسان و در محیط سلولی یکسانgRNA مهندسی ژنوم با
را قادر خوا هد س اخت تا ن قاو قوت و ض عف هر یک را

هی گونه تعارض منافع توس ط نویس ندگان بیان نش ده
.است

ش ناس ایی نموده و امکان انتخاب بهترین ترکیب را در ش رایط
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