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چکیده:
روش کریسپر فناوری قدرتمندی است و مهندسی سیستم های کریسپر کس ()CRISPR-Cas
وسیلهای برای ویرایش ساده ،دقیق ،انتخابی و کارآمد توالی  DNAدر هر موقعیت خاص از ژنوم
فراهم کرده است .این توانایی برای درک عملکرد ژن ،مهندسی رفتارهای سلولی و گسترش درمان
ضروری می باشد .سیستم  CRISPR-Cas9نوع  IIمتداولترین سیستمی است که برای ویرایش
ژنوم استفاده میشود .این مجموعه ریبونوکلئوپروتئینی از یک  DNAاندونوکلئاز ( )Cas9و دو
 )crRNA( CRISPR RNA ،RNAو  )tracrRNA( transacting RNAتشکیل شده
است .متعاقبا ،کشف ) nuclease-dead Cas molecules (dCas9بستری برای کنترل دقیق
عملکرد ژنوم بدون ویرایش ژن را ارائه داد .در این مقاله مروری به معرفی پیشرفت های تکنیک
 CRISPR/dCas9و کاربردهای آن در حوزه مهندسی ژنوم و بیان ژن و نیز بهبود روش های آن
پرداخته شده است.

کلمات کلیدی ،CRISPR/dCas9 :ویرایش ژنوم ،مهندسی بیان

1

مجله تحقیقات
ژنتیک پزشکی
سال  - 1401:شماره 1 :

CRISPR/dCas9 Approaches for Engineering
مجله تحقیقات
ژنتیک پزشکی

Gene Expression

1 :  شماره- 1401 : سال

Mehdi Mohammadi Qanbarlou 1, Mozhgan Raigani 2, Mehrdad Arainejad 3,
*Mohammad Ali Shokrgozar 1

1. National Cell Bank of Iran, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.
2. Biotechnology Research Center, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran.
3. Department of Molecular Medicine, Biotechnology Research Center, Pasteur
Institute of Iran, Tehran, Iran.

*Correspondence email: mashokrgozar@pasteur.ac.ir and
shokrgozar1967@gmail.com

Abstract
CRISPR is a powerful technology and the CRISPR-Cas9 system has
provided a new tool for simple, precise, selective and easy to use genetic
engineering of any different DNA targets of the genome. This ability is
essential for understanding gene function, engineering cell behaviors, and
developing therapies. The type II CRISPR-Cas9 system is the most
commonly used for genome editing. This ribonucleoprotein complex
consists of a DNA endonuclease (Cas9) and two RNAs, CRISPR RNA
(crRNA) and transacting RNA (tracrRNA). Subsequently, the discovery
of nuclease-dead Cas molecules (dCas9) provided a platform for precise
control of genome function without gene editing. In this review article, the
advances of CRISPR/dCas9 technique and its applications in the field of
genome engineering and gene expression, as well as the improvement of
its methods, have been discussed.

Keywords: CRISPR/dCas9, genome editing, expression engineering
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شده است [ .]7به طور طبیعی سیستم کریسپر یک نوع مکانیسم ایمنی

مقدمه

اکتسابی در پروکاریوتها است که برای برش اسیدهای نوکلئیک استفاده

روش کریسپر ( CRISPR1تناوبهای کوتاه پالیندروم فاصلهدار منظم

میشود .سیستمهای کریسپر در گونههای مختلفی از باکتریها و

خوشهای) فناوری قدرتمندی است که بعنوان ابزاری برای ویرایش

آرکیباکترها وجود دارند که اجزا و مکانیسمهای عمل آنها با هم

انتخابی توالی  DNAدر هر موقعیت خاص در ژنوم استفاده می شود

متفاوت است [ .]8برای مثال ،سیستمهای کریسپر کالس I

[ .]1این فناوری بسیار دقیقتر از فناوریهای پیرایش ژنومی مرسوم

کمپلکسهای افکتور چندپروتئینی دارند ،در حالی که سیستمهای

مورد استفاده قرار میگیرد [ .]2کشف این روش ،انقالبی در پیشرفت

کالس  IIفقط یک پروتئین افکتور دارند [ .]9به طور کلی سیستم

زیست شناسی مولکولی با کاربریهای سودمند در پزشکی و زیست

کریسپر کس دو کالس و شش گروه کریسپری و حداقل  29زیرگروه

فناوری بوده است [ .]3توانایی دستورزی و ویرایش اطالعات ژنتیکی

دارد که این تعداد به سرعت در حال گسترش است [ .]10همه

برای مطالعه عملکرد و کشف مکانیسمهای بیولوژیکی ضروری است .از

سیستمهای کریسپر متکی بر  RNAکریسپری به نام crRNA

زمان اولین مدارک مبتنی بر تولید قطعات اختصاصی  DNAبا استفاده

( )CRISPR-RNAو  RNA( gRNAراهنما) برای هدایت و

از آنزیمهای محدوداالثر در سال  ،1971دانشمندان از این آنزیمها برای

اختصاصیت هدفگیری است .به دنبال هیبریداسیون بخشی از

ویرایش ژنی استفاده کردهاند [ .]4عالوه بر این آنزیمها ،گروه دیگری از

 crRNAبه نام  spacerبا توالی هدف که مجاور

ابزارهای تغییردهنده  ،DNAشامل ریکامبینازها ،نوکلئازهای قابل

) (PAMیا توالی احاطه

برنامهریزی مانند مگانوکلئازها TALEN ،ZFN ،و سیستمهای

کننده4

پروتواسپیسر3

( )PFSقرار گرفته است ،پروتئینهای

 Casاسید نوکلئیک هدف را برش میدهند [ .]12 ,11بنابراین از طریق

کریسپر کس )Cas( 2میباشند [ .]5پروتئینهای اتصال یابنده به

طراحی  crRNAحاوی توالی  spacerمناسب و متعاقب آن هدایت

 DNAکه لوکوس اختصاصی را تغییر میدهند ،باعث پیشرفت قابل

سیستم کریسپر به هر لوکوس ژنی که مجاور توالی  PAMیا  PFSقرار

مالحظه علم ،بیوتکنولوژی و پزشکی شده است.

گرفته باشد ،میتوان به ویرایش اختصاصی جایگاه دست یافت .کشف و

در سالهای اخیر کریسپر کس ،بدلیل پتانسیل کاربری در ژنوم مورد

توسعه سیستم کریسپر نوع  IIمنجر به انتخاب و گسترش طیف وسیعی

هدف و مهندسی اپیژنتیک برای آشکار سازی دانش پنهان و واقعیت-

از کاربردها ،از علوم بنیادین تا علوم کاربردی و پزشکی ،شده است [-13

های پشت پرده فرآیندهای پیچیده زندگی ،موضوع جذاب تحقیقات

 .]15در حقیقت ،موفقیتهای اخیر الهام بخش تالشهای صورت گرفته

بوده است [ .]6با شناسایی کریسپر کس در باکتریها اکتشافات خیلی

برای کشف سیستمهای کریسپر و توسعه کاربردهای جدید در حوزه

زیادی به منظور یافتن روشهای جدیدتر و کارآمدتر برای وسعت

مهندسی ژنوم است.

بخشیدن به دامنه کاربری در مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی انجام

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats1
CRISPR associated protein2

Protospacer Adjacent Motif3
protospacer4
3

در این مقاله مروری به معرفی پیشرفت های تکنیک

و منجر به سرطان شود .در حالیکه ژن ترمیم شده با تکنیک کریسپر

 CRISPR/dCas9و کاربردهای آن در مهندسی بیان ژن و همچنین

تحت کنترل خواهد بود [.]22 ,18

بهبود روش های آن ،پرداخته شده است.

فرایند کریسپر -کس)CRISPR- Cas9( ۹

کریسپر

کریسپرـ کس 9ابزاری سریع ،ارزان و بسیار دقیقتر از تکنیکهای

در سالهای اخیر ،روشی نوظهور جهان علم را با انقالبی عظیم مواجه

موجود برای ویرایش و اصالح ژن بوده و دارای طیف گستردهای از برنامه

نمود .کریسپر نسبت به سایر روشهای ویرایش ژنومی متداول ،سرعت،

های کاربردی بالقوه است .کریسپرـ کس 9تکنولوژی منحصر بفردی

دقت عملکردی باال و هزینه اقتصادی پایین تری دارد و با استفاده از آن،

است که امکان ویرایش بخشی از ژنوم را با حذف ،اضافه کردن یا

امکان برش و حذف ژن آسیبدیده از ساختار ژنتیکی سلول وجود دارد

جایگزین نمودن آن فراهم می سازد .این روش در حال حاضر روشی

[ .]17 ,16این ویژگیها ،سیستم کریسپر -کسCRISPR-Cas9 9

ساده ،دقیق و تطبیق پذیر برای دستورزی ژنتیک میباشد [.]17

را به عنوان روشی کارآمد و سودمند در مطالعه برهمکنش چندین

در حقیقت برخی از باکتریها دارای سیستم ساده کریسپرـ کس 9برای

خصوصیت ژنتیکی و نیز عاملی برای بهبود روند درک بهتر بیماریهای

ویرایش ژن میباشند که برای پاسخ به عوامل مهاجم نظیر ویروسها

متداولی نظیر دیابت ،بیماریهای قلبی و یا موارد مرتبط با مغز مطرح

بکار میرود و این فرآیند به منزله سیستم ایمنی برای آنها تلقی می

ساخته است [.]21-18

شود .کریسپر در باکتریها قسمتی از  DNAباکتری را قطع کرده و در

کریسپر نوعی تکنولوژی جدید ویرایش ژنتیکی است که میتواند به

تهاجم های بعدی به باکتری برای شناسایی پاتوژن کمک میکند [.]7

پیشرفت ژن درمانی کمکهای زیادی کند .تاکنون ژن درمانی عمدتا از

دانشمندان از این سیستم در سلولهای دیگر جانوران شامل موش و

طریق تکنیک " انتقال ژن "5انجام شده است؛ به این صورت که یک

انسان استفاده کردهاند [.]25-23

ویروس بیخطر ،نسخه سالمی از یک ژن را به سلول منتقل میکند تا

سیستم کریسپرـ کس 9شامل دو مولکول کلیدی برای ایجاد تغییر یا

جایگزین ژن معیوب مسبب بیماری قرار بگیرد .اما در روش کریسپر،

جهش در  DNAمیباشد [:]26
 -1آنزیمی به نام :Cas9

دانشمندان میتوانند مستقیما ژن معیوب را اصالح کنند .آنها DNA
معیوب را جدا کرده و به جای آن یک  DNAسالم قرار می دهند.

این آنزیم به عنوان یک جفت قیچی مولکولی عمل میکند که میتواند

قاعدتا ،این روش کارآمدتر از اضافه کردن یک ژن جدید بوده ،زیرا

دو رشته  DNAرا در محل خاصی از ژنوم برش دهد که آن قسمت

خطرات ناشی از اضافه کردن یک ژن غریبه و خارجی از میان میرود.

کوچک  DNAمیتواند بعدا اضافه یا حذف شود [.]27
 -2قطعه ای از  RNAکه به آن  RNAراهنما )(gRNA

از طرف دیگر ،امکان دارد این ژن خارجی در مکان اشتباهی قرار گرفته

گفته میشود:

Gene Transfer5
4

این قطعه شامل توالی ریبونوکلئیک اسید از پیش طراحی شده ایست

شکست ،یک جهش  indelبه وسیله مکانیسم ترمیم اتصال انتهاهای

که طول آن حدود  20باز میباشد .این  RNAداربست به DNA

غیر همولوگ در سلول ایجاد میشود .همچنین با استفاده از الگوی

اتصال یافته و به آنزیم کس  9دستور میدهد که به کجای DNA

ترمیم از پیش طراحی شده میتوان باز اختصاصی در  DNAرا تغییر

متصل شود .کس  9با پیروی از  RNAراهنما ( )gRNAدر همان

داد .وجوه عملکردی سیستم  Cas9به وسیله گوپا و همکارانش در

قسمت ،دو رشته  DNAرا می برد .در این مرحله ،سلول  DNAآسیب

یک مقاله مروری بررسی شده است [.]31

دیده را شناسایی کرده و سعی میکند تا آن را ترمیم کند .ترمیم رشته

پروتئین  Cas9یک پروتئین چند دومینی می باشد [ .]32دو

دوتایی شکسته شده به دو روش امکانپذیر است :مسیر ترمیمی اتصال

نوکلئودومین از  3دومین پروتئین  HNH ،RuvCمسئول شکست دو

انتهاهای غیر همولوگ (Non - Homologous End -Joining

رشته ای  DNAهدف می باشند .رزیدوهای (باقی مانده اسید آمینه)

)) (NHEJو مسیر ترمیمی همولوگ (Homology -Directed

 D10و  H840به ترتیب از دومین های  RuvCو  HNHنقش کلیدی

)).)29 ،28( Repair (HDR

فعالیت کاتالیتیک  Cas9را بر عهده دارند [ .]34 ,33معرفی یک جهش

عملکرد کریسپر -کس۹

نقطهای جانشینی آالنین بجای رزیدوی ذکر شده باعث ایجاد پروتئین
 Cas9فاقد فعالیت نوکلئازی به نام  Cas9مرده یا  dCas9می شود.

کریسپرـ کس  9توانایی باالیی برای درمان طیف وسیعی از بیماریهای

علیرغم فقدان فعالیت نوکلئازی  ،dCas9در صورت هدایت gRNA

پزشکی با زمینه ژنتیکی مانند سرطان ،هپاتیت  Bو یا حتی کلسترول

این پروتئین همچنان قادر به اتصال به  DNAدر موقعیت خاص از ژنوم

باال و غیره را دارد [ .]30-28بسیاری از ابزارهای دیگر برای اصالح ژن

با همان دقت می باشد .با توسعه سیستم  ،dCasاستفاده از فناوری

در ژنوم سلولهای سوماتیک بکار برده میشدند ،در حالی که این

 CRISPR-Cas9در حوزه های دیگر عالوه بر ویرایش ژنومی گسترش

سیستم در مورد اصالح ژن در سلولهای زایشی نیز کاربرد دارد [.]30

زیادی یافت .برعکس  knockoutبوسیله مهندسی ژنوم ،سیستم

اهمیت اصالح ژن در سلولهای زایشی در این است که تغییر در ژن

 CRISPR-dCas9تغییرات برگشت پذیری را در بیان ژن اعمال کرده

آنها به نسلهای آینده نیز منتقل میشود که این مسئله دارای پیامد-

و منجر به دستیابی به دو فناوری مجزا می شود .هرکجا فرآیند رونوشت

های اخالقی مهم میباشد .انجام اصالح ژنی در سلولهای زایشی در

سرکوب شود ،کریسپر تداخلی ) (CRISPRiو هرکجا رونوشت فعال

حال حاضر در انگلستان و در بیشتر دیگر کشورها غیرقانونی میباشد

شود ،کریسپر فعال ( )CRISPRaنامیده می شود [ .]35امروزه این

[ .]30در مقابل ،استفاده از کریسپرـ کس  9و دیگر تکنولوژیها برای

سیستم ها به شکل گسترده به منظور تغییر چندین ژن و شناسایی

ایجاد ویرایش ژن دارای مناقشه است.

عملکرد سلولی به کار گرفته شده است .از طرفی ،ابزارهای حوزه کریسپر

 Cas9و dCas9

با اتصال  Cas9غیرفعال ( )dCas9به افکتورهای مختلف مانند

پروتئین  Cas9به جایگاه هدف که در  gRNAوجود دارد ،متصل

بازدارندهها یا فعال کنندههای رونویسی ،تنظیم کنندههای اپی ژنتیکی

شده و با دقت باال یک شکست دو رشتهای ایجاد میکند .به دنبال این

و فلوروفورها گسترش پیدا کرده است.
5

تنظیم کنندههای رونویسی

فعالسازی با سیستم کریسپر

تنظیم پروتئین  dCas9از طریق توانایی الحاق پروتئینهای افکتور به

 dCas9میتواند به افکتورهای فعال کننده متصل شود و فعالسازی

 dCas9یا  gRNAو حفظ هدفگیری  DNAتعریف میشود .بنابراین

رونویسی

CRISPR

به منظور طیف وسیعی از کاربردها ،هدفگیری  DNAچندمنظوره

) (CRISPRaرا ایجاد نماید [ .]35در یوکاریوتها ،ژنهای گزارشگر

میتواند با پروتئینهای افکتور مختلفی ترکیب شود.

و همچنین ژنهای آندوژن میتوانند به کمک  dCas9متصل به

مداخله کریسپری

دومینهای فعالکننده رونویسی زیرواحد فعال کننده فاکتور هستهای

قابل

برنامهریزی

به

نامactivation

 )p65( kBیا ( VP64چهار توالی تکرارشونده دومین فعالکننده

اتصال  dCas9به عناصر  DNAممکن است با ممانعت از حرکت

هرپس سیمپلکس  )VP16فعال شوند [ .]41-39اغلب فعالسازی هم

کمپلکس  RNAپلیمراز ،رونویسی را مهار نماید .مداخله با واسطه

افزایی به وسیله این فاکتورهای رونویسی هم افزا و با هدایت

 dCas9که ) CRISPR interference(CRISPRiنام دارد ،در

gRNAهای متعدد به یک ناحیه پروموتر مشاهده شده است [.]42

پروکاریوت ها به صورت موثری کار میکند اما در سلولهای یوکاریوتی

عالوه بر این ،هم افزایی میتواند با ترکیب نمودن دومینهای فعالسازی

اثربخشی کمتری دارد .برای افزایش ظرفیت مهارکنندگی کریسپر در

مختلف به دست آید .فعالسازی چندگانه ژنهای آندوژن نیز میتواند

سلولهای یوکاریوتی dCas9 ،به دومینهای مهارکننده رونویسی مثل

برای برنامهریزی مجدد سلولی استفاده شود .برای مثال هدایت –VP64

)Krüppel-associated box (KRABمتصل می شود که این

 dCas9( dCas9–VP64در هریک از پایانههای  VP64به آن متصل

دومین در فاکتورهای رونویسی انگشت روی طبیعی یافت می شود.

شد) به ژنهای آندوژن  Pou3f2( Brn2هم نامیده میشود) Ascl1

 KRABبه عنوان عامل شکلگیری هتروکروماتین شناخته شده است

و  ،Myt1lموجب فعالسازی فاکتورهای رونویسی اختصاصی رده و در

و تغییرات در ساختار کروماتین اغلب با مهار هدفمند رونویسی

نتیجه تبدیل مستقیم فیبروبالستهای اولیه جنین موشی به سلولهای

 dCas9-KRABهمراه است dCas9-KRAB .یک ابزار قدرتمند

نورونی القا شده ،گشته است [ .]43رویکردهای مشابهی برای برنامهریزی

در سلولهای پستانداران است که میتواند به طور موثری با نشانه گرفتن

مجدد سلولها به سلولهای پرتوان یا میتوزی استفاده شده است [.]44

نواحی پروموتر ،نواحی ' 5غیر قابل ترجمه و عناصر افزاینده پروکسیمال
و دیستال ،ژنهای منفرد و  RNAهای غیرکدکننده را مهار کند .برای

ویرایش اپیژنوم

بهبود تواناییهای مهاری dCas9 ،به یک فاکتور مهاری دو قسمتی

با استفاده از ابزارهای مبتنی بر  ،dCas9ویرایشهای اپیژنتیکی

شامل دومینهای مهار رونویسی  KRABو Binding protein 2

هدفمند مثل استیالسیون و متیالسیون هیستونها و متیالسیون

 methyl-CpGمتصل می شود .تطبیق پذیری  dCas9-KRABاز

 DNAقابل انجام است [ .]45برای مثال ،با اتصال  dCas9به هسته

طریق توانایی آن در مهار رونویسی ژنها و همچنین نواحی تنظیمی

کاتالیتیک استیل ترانسفراز هیستونی  p300و هدایت آن به سمت

ژنی ،برجستهتر شده است [.]38-36

پروموترها و افزایندهها با هدف تحریک استیالسیون هیستون H3
6

 ،Lys27فعالسازی ژنی قوی به دست آمد [ .]48-46همچنین ادغام

ترکیبات شیمیایی میتوانند بیان ژن را از طریق پروموترهای القایی فعال

 dCas9به دومین کاتالیتیکی متیل سیتوزین دی اکسیژناز TET1

کنند .این روش ممکن است برای کنترل زمانی دقیق به منظور ایجاد

منجر به متیالسیون  DNAو به دنبال آن هدایت  dCas9-TET1به

حذف ژنی در برخی سلولها به جای حذف دائم ردههای سلولی مطلوب

پروموتر  ،BRCA1باعث تنظیم رونویسی شد [ .]49همچنین در یک

باشد .بیان القایی  Cas9با داکسی سایکلین در سلولهای بنیادی بالقوه

مطالعه به عنوان یک درمان بالقوه dCas9-TET1 ،برای دمتیالسیون

انسانی و موش بالغ استفاده شده است .با این وجود ،موتاسیونزایی

موتاسیون ( CGG-expansionموتاسیون مرتبط با سندرم X

مستقل از داکسی سایکلین که در سلولهای ترانسفکت شده مشاهده

شکننده ) در ناحیه ' 5غیرقابل ترجمه ژن  FMR1و معکوس کردن

شد ،بیانگر این است که بیان  Cas9در برخی از این سیستمها با کم و

روند مهاری آن استفاده شد و که در نتیجه آن ،بیان ژن  FMR1به

کاستی مواجه است [.]55 ,54

طور حائز اهمیتی به دنبال پیوند سلولهای ویرایش شده به درون مغز

سیستمهای القایی بر پایه  dCas9در مهندسی اپیژنوم نیز کاربرد دارند

موشها حفظ شد [ .]50برای سرکوب رونویسی وراثتیdCas9- ،

[ .]56سیستم  CRISPRiالقا شونده با داکسی سایکلین ،امکان مدل

 KRABمیتواند در ترکیب با  DNAمتیلترانسفراز ( )DNMTبه

سازی برای بیماریها را به صورت موثر ،قابل تنظیم و برگشتپذیر در

کار رود [ .]51 ,50مهار پایدار توالی افزاینده پروموتر بتا-2-

کاردیومایستهای مشتق از سلول بنیادی بالقوه فراهم میکند.

میکروگلوبولین در  78%سلولهای  K562از طریق بیان موقت

سیستمهای کریسپری القاشونده شیمیایی با استفاده از فعال کنندههای

 dCas9متصل به دومین  KRABو دومینهای کاتالیتیک

تثبیت شونده شرطی  dCas9و فعال کنندههای  dCas9دو بخشی،

 DNMT3Aو  DNMT3Lبه همراه  gRNAبه دست آمد .فراوان

که به دنبال القای شیمیایی دایمر میشوند ،توسعه یافته است .از فواید

بودن افکتورهای اپی ژنتیکی بالقوه به همراه هدفگیری قدرتمند با

فعال کنندههای دوبخشی القایی  dCas9می توان به حداقل رساندن

واسطه  ،dCas9کاربردهای زیادی را برای مطالعات اپیژنتیکی فراهم

بیان معیوب  dCas9و امکان هدفگیری ژنهای متعدد برای تنظیم

میکند [.]53 ,52

زمانی چندگانه را نام برد [.]54

کنترل دینامیکی عملکرد Cas9

اپتوژنتیک

سیستمهای القایی برای فعالسازی ژنی نیازمند محرک خاصی هستند.

سیستمهای  dCas9القایی با نور باعث تنظیم دینامیکی دقیق ژنهای

بر اساس نوع محرکها ،استراتژیهای مختلفی توسعه یافتهاند تا

آندوژن شده و امکان کنترل فضایی ژنها را فراهم میکنند [ .]57برای

سیستمهای القایی مبتنی بر  Cas9ایجاد کنند که اجازه کنترل زمانی

مثال ،دایمریزاسیون القا شده با نور سیتوکروم  CRY2با منشا گیاهی

هدفگیری ژنی با واسطه  Cas9را میدهد.

با یک بخش اتصال یابنده به نام  ،C1B1برای ایجاد dCas9-p65

القای شیمیایی

فعال شده با نور و  dCas9-VP64استفاده شده است [ .]58در مثالی
دیگر یک پروتئین آنتیکریسپری برای کنترل مکانی و زمانی ژنوم با
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واسطه نور و ویرایش اپیژنومی در سلولهای انسانی ،مهندسی شده

برای هدف قرار دادن جایگاههای حساس  DNase Iکه پیرامون ژنهای

است که از جفت شدن یک فتوسنسور از  Avena sativaبا یک

موردنظر قرار گرفتهاند ،استفاده شده است .این رویکرد خاص ،عناصر

 SpCas9مهاری ساخته شده است [ .]59همچنین در مصالعه ای دیگر

تنظیمی ای را شناسایی میکند که ممکن است وابسته به هدایت

یک سیستم  optogenetic split-proteinنسل دوم برای تنظیم

مداخله رونویسی بر پایه  dCas9باشند .در مجموع ،این روشهای

بیان ژن  NEUROD1توسعه و هدایت یافت تا موجب تمایز نورونی

مبتنی بر  dCas9قوانین توالیهای تنظیم کننده را در بستر محتوای

در سلولهای بنیادی پرتوان القایی شود [ .]60برای تنظیم پیچیدهتر،

ژنومی طبیعی خود برای شفاف ساخته و اجازه بررسی RNAهای

سیستمهای القایی شیمیایی و نوری متعددی برای دستورزی

غیرکدکننده طویلی را فراهم میکنند که عملکرد آنها از طریق

دینامیکی فعالسازی یا مهار ژنهای گوناگون استفاده شده است.

موتاسیونهای حذف و اضافه ناشی از نوکلئازهای  Cas9تغییر نمیکند

سیستمهای القایی با نور از طریق کنترل زمانی و بیان ژنی برگشتپذیر،

[.]64-66

برای توسعه مدلهای بیماری امیدبخش بوده است.

تعامالت کروماتینی

دیگر کاربردهای ژنومی dCas9

عملکرد ژنوم توسط ساختارکروماتینی تنظیم میشود .با این حال،

سیستمهای تنظیم ژنی  CRISPR-dCas9برای مشخص کردن

دستیابی به اساس مولکولی این تنظیمات به علت عدم دسترسی کافی

عملکرد ژنهای رونویسی شده ی بسیار ارزشمند ،به اثبات رسیدهاند .از

روشهای مطالعه برهمکنشهای کروماتین -پروتئین محدود شده است.

دیگر کاربردهای مهم این ابزارها میتوان به مشخص کردن عملکرد ژنوم

برای شناسایی پروتئینهایی که با لوکوس ژنومی خاص واکنش

غیرکدکننده اشاره کرد .افکتورهای مهندسی شده  Cas9و dCas9

میدهند ،کروماتین میتواند با بیان یک آنتیبادی الحاق شده با پروتئین

فرصتی برای کشف نواحی از ژنوم فراهم میکنند که ابزارهای دیگری

علیه  ،dCas9همراه با یک  gRNAکه توالی  DNAموردنظر را هدف

برای مداخله مستقیم روی آن ها وجود ندارد [.]63-61

قرار میدهد ،ایمنسازی شود .این روش engineered DNA
chromatin

رمزگشایی ژنوم غیرکدکننده

molecule-mediated

binding

) immunoprecipitation (enChIPنامیده شد که با شناسایی

با آغاز گسترش افکتورهای ،dCas9استفاده از روشهای CRISPRi

پروتئینهای مرتبط با لوکوس به وسیله روش اسپکترومتری جرمی

و  CRISPRaبرای غربالگری پرتوان و به منظور رمزگشایی از ژنوم

دنبال می شود .به طور اختصاصی enChIP ،برای آنالیزهای

غیرکدکننده افزایش یافته است [ .]63ویرایش ژنومی با این ابزارها منجر

بیوشیمیایی رونویسی و تنظیم اپی ژنتیکی در لوکوس ژنومی سلولهای

به تداخل موثر روی عناصر تنظیمی بدون ایجاد هرگونه موتاسیون در

زنده استفاده می شود [ .]69-67به طور مثال dCas9 ،به APEX2

توالی  DNAمیشود و همچنین ابزارهای مبتنی بر  CRISPRaامکان

متصل شد که  APEX2یک پراکسیداز مهندسی شده است و

انجام مطالعات جهت بدست آوردن عملکرد ژن ها را فراهم می نماید.

پروتئینهای نزدیک را به طور قابل توجهی با بیوتین نشان دار میکند.

ترکیب غربالگریهای  CRISPRiو  CRISPRaو اجرای موازی آنها

 dCas9–APEX2میتواند برای بیوتین دار کردن پروتئینها در
8

همسایگی لوکوسهای ژنومی هدف به کار رود و این پروتئینها با روش

تکنولوژیها تسهیل میشود ،برای مطالعه نقشهای دینامیکی ساختار

های خالص سازی میل ترکیبی ( )affinity purificationو

ژنومی در تنظیم ژنی بسیار سودمند خواهد بود [.]73

اسپکترومتری جرمی شناسایی می شوند [.]70

تصویربرداری مکانی

تنظیم بیان ژن که با شکلگیری برهمکنشهای long-range

روشهای تصویربرداری توالیهای  DNAبرای مطالعه سازماندهی

کروماتینی تحت تاثیر قرار میگیرد ،اغلب با عنوان chromatin

فضایی ژنوم مفید هستند .برای مثال تکنیکهای هیبریداسیون در محل

 loopingشناخته میشود .برای فهم بهتر اصول برهمکنشهای

فلورسنت ( )FISHبرای این منظور ارزشمند بوده است .با این حال،

کروماتینی ،روش های مبتنی بر  dCas9برای ویرایش دقیق

این روشها نیازمند فیکساسیون سلولی هستند .به منظور تصویربرداری

 chromatin loopingتوسعه یافته است dCas9 .بیوتینه شده برای

از سلول زنده dCas9 ،نشاندار با  GFPو  gRNAهای بهینه از نظر

شناسایی پروتئینهای مرتبط با کروماتین و مطالعه برهمکنشهای

ساختاری ،به عناصر تکراری و ژنهای کدکننده هدایت شده و با

 long-rangeاستفاده شده است [.]71

هدفگیری تعداد زیادی لوکوس ژنی ،نشاندار کردن تمام کروموزوم

) CRISPR-dCas9(CLOuD9میتواند به طور انتخابی و برگشت

برای تصویربرداری از سلول زنده امکان پذیر می گردد [ .]74بسته به

پذیر لوپهای کروماتین را سازماندهی نموده و بیان ژنهای مرتبط را

طول کروموزوم ،رنگ کردن کل کروموزوم میتواند تقریبا به 100-800

تنظیم کند .سیستم  dCas9القا شده با نور به عنوان جایگزین سیستم

 gRNAنیاز داشته باشد .برای توسعه این ابزارها به صورت ویرایش

القا شونده شیمیایی  ،CLOuD9برای هدایت بازآرایی لوپ کروماتینی

ژنوم چندرنگی ،تنظیمکنندههای  orthogonal dCas9با

با زمانی سریعتر توسعه یافته است [.]72

پروتئینهای فلورسنت مختلفی نشاندار می شود .روشهای دیگر

سیستم القا شونده شیمیایی و برگشتپذیر به نام  CRISPR-GOنیز

تصویربرداری سلول زنده که مبتنی بر  dCas9چندرنگی هستند ،بر

میتواند سازماندهی فضایی ژنوم درون سلول را کنترل کند.

مهندسی داربستهای  gRNAمتمرکز شده است .با برگزیدن

 CRISPR-GOاجازه مطالعه برهمکنشهای کروماتینی درون فضای

داربستهای  gRNAبرای اتصال به مجموعهای از پروتئینهای

هستهای را داده و عملکرد آنها را روشن می کند .ابزارهای CRISPRi

فلورسنت ،تا  6لوکوس کروموزومی هدف به طور همزمان مشاهده شدند.

مثل  dCas9-KRABبرای تخریب برهمکنشهای anchored

عالوه براین ،آپتامرهای  gRNAبه منظور اتصال به دو پروتئین

 loopingکه تغییرات بیان ژنی را هماهنگ میکنند ،استفاده شده

فلورسنت مختلف مهندسی شدهاند .این رویکرد دو رنگی نسبت به از

است .این مطالعات به تایید نقش برهمکنشهای بین مکانی جهت حفظ

دست دادن رنگ مقاوم 6هستند .بنابراین ،این روش برای تصویربرداری

بیان ژنی کمک نموده است .بازسازی کروماتینی که توسط این

طوالنی مدت از نواحی ژنومی مناسب می باشد [.]76 ,75

کاربردهای زیست پزشکی ابزارهای کریسپر
Tolerant of photobleaching6
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ویرایش ژنی مبتنی بر کریسپر و ابزارهای مهندسی اپیژنوم توانایی ما

کشف شده است .تخریب ژن  Nrlبا واسطه  Cas9از طریق شکلگیری

را در دستورزی عملکردهای ژنومی متحول ساخته است .این ابزارها در

موتاسیونهای حذف و اضافه ،باعث حفظ عملکرد فتورسپتورهای

حال حاضر به طور حائز اهمیتی در ژندرمانی و بهبود درمان سلولی

مخروطی در سه مدل موش مختلف دژنراسیون شبکه گردید .در یک

اعمال شده است.

مطالعه دیگر در مدل  ،retinitis pigmentosaادغام  HITIبا واسطه

ژن درمانی پیش بالینی

 Cas9باعث حذف  1.9کیلوبازی در ژن کیناز  MERTKدر رت و
بنابراین ،ترمیم و بازسازی عملکرد  MERTKشد [ .]78اجزای

تکنولوژیهای ویرایش ژن ،حوزه ژن درمانی را از انتقال یک ترانسژن

درمانهای ژنی توسط وکتورهای  AAVبه چشم انتقال داده شد.

خارجی به ویرایش توالیهای ژنوم انسان تبدیل نموده است.

 AAVکه به دلیل ویژگیهایی چون اثربخشی ،ایمنی و طیف وسیع

پتانسیلهای درمانی ویرایشهای دقیق و هدفمند ژنومی شامل طیف

هدفگیری بافتی آن ،رایجترین وکتور برای انتقال ژن می باشد .انتقال

وسیع و متنوعی از بیماریها و اختالالت است اما به جهت پیشرفت و

 AAVبه ماهیچه اسکلتی و قلبی میتواند برای درمان بیماریهای

ورود تکنولوژیهای بر پایه کریسپر به حوزه بالینی می بایست بر

نورونی -ماهیچهای مثل دیستروفی عضالنی دوشن ( )DMDاستفاده

محدودیتهای بالقوه آن غلبه شود.

شود [ .]80 ,79در بیشتر افراد دارای  DMDیک نقطه کانونی

اگرچه اکثر کاربردهای درمانی ویرایش ژنومی ،تصحیح موتاسیونهایی

( )hotspotاز حذفهای مختلف وجود دارد که چارچوب خوانش ژن

است که باعث بیماریهای ژنتیکی میشوند ،استراتژیهای ویرایش

 ،DMDژن کدکننده دیستروفین را از بین میبرد .بازسازی چارچوب

متنوعی نیز وجود دارد که ژنهای دخیل در بیماریهای پیچیده رایج

ژنی در چندین مطالعه انجام گرفته :به دنبال انتقال CRISPR-Cas9

را مورد دستورزی قرار میدهند .برای مثال با هدف قرار دادن ژن

با  AAVبه منظور بریدن اگزونهای اضافی به ارث رسیده از طریق

هموستاز کلسترول موش به نام  Pck9با انتقال آدنوویروسی ،کاهش

ترمیم اتصال انتهاهای غیر همولوگ ( ،)NHEJبه مدت حداقل یک

سطح کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم به دنبال تخریب و سرکوب

سال پس از تجویز  CRISPR-Cas9حفظ شد .این رویکردهای

ژنی در  in vivoبدست آمد .به منظور ارزیابی پیش بالینی کاربردهای

ویرایشی مبتنی بر حذف منجر به بیان یک پروتئین دیستروفین کوتاه

ویرایش ژنومی سوماتیک ،استفاده از این روش برای هدف قرار دادن ژن

شده اما نسبتا عملکردی شد .خصوصا ،پیشرفتهایی در جهت گسترش

 PCSK9انسانی در موشی که هپاتوسیتهای انسانی به صورت

این رویکردها در مدلهای حیوانی بزرگ  DMDصورت گرفته است.

موفقیت آمیزی به آن پیوند یافته است ،گسترش یافت .همچنین

عالوه بر روشهای انتقال ویروسی ،نانوپارتیکلهای لیپیدی نیز میتواند

رویکردهای مشابهی نیز با استفاده از مهار اپیژنتیکی  Pck9با انتقال

برای انتقال  Cas9در  in vivoاستفاده شود [ .]81اخیرا

ویروسی  dCas9-KRABکشف شدهاند [.]77

نانوپارتیکلهای لیپیدی شامل  SpCas9 mRNAو  gRNAویرایش

استراتژیهای درمانی ویرایش ژنومی اخیرا برای بیماری های چشمی

شده به روش شیمیایی که ژن  Ttrموشی را هدف قرار میداد ،به موش

مثل  retinitis pigmentosaکه میتواند منجر به نابینایی شود

انتقال داده شدند .به دنبال این تجویز ،سطح  Transthyretinسرمی
10

کاهش یافت و ویرایش ژنومی  in vivoبرای کسب اثرات مفید درمانی

توسط سلولهای  Tمی شود ،مورد هدف قرار دادهاند .سلول های T

الزم به دست آمد .اثربخشی بالینی درمانهای مبتنی بر CRISPR-

اتولوگ که به صورت  ex vivoبا  Cas9به منظور حذف ژن های

 Casمتکی بر همراه نمودن پیشرفت های ویرایش ژنومی با

کدکننده  PD1و زنجیرههای آلفا و بتا گیرنده سلول  Tتیمار شده

پیشرفتهای مداوم در زمینه روشهای انتقال است [ .]81به خصوص،

بودند ،در اولین کارآزمایی بالینی انسانی  CRISPR-Cas9به افراد

روشهای انتقال به صورت غیرویروسی ممکن است موجب رفع

مبتال به سرطان در ایاالت متحده یا اروپا دوباره برگردانده شدند .اخیرا

نگرانیهای موجود درباره بیان طوالنی مدت پروتئینهای Cas

اولین کارازمایی بالینی  CRISPR-Casبرای درمان بیماری ژنتیکی

ایمونوژنیک و ادغام وکتورهای  DNAدرون ژنوم ،می شود.

بتا تاالسمی و اولین کارازمایی ویرایش ژنومی  in vivoبا سیستم

بهبود درمان های سلولی

کریسپر در شبکیه چشم به منظور درمان یک نوع نادری از نابینایی در
حال اجراست .مهمتر از همه ،این کارازماییهای بالینی بر پایه سیستم

اکثر روشهای ویرایش ژنی بر پایه دست ورزی سلولی  ex vivoهستند

 CRISPR-Casبر اساس چندین کارازماییهای بالینی ویرایش ژنومی

که اثرات درمانی را پس از برگرداندن سلولها به گیرنده ایجاد میکنند.

که از نوکلئازهای انگشت روی استفاده میکنند ،تعبیه شده است .در

به عنوان مثال ،سلولهای  Tاتولوگ مهندسی شده در ایمونوتراپی

مجموع ،این کارازماییهای بالینی پتانسیل درمانی ابزارهای مهندسی

انتخابی سلول  Tموفقیت آمیز بوده است .رویکردهای ویرایش ژنی برای

ژنوم توسعه یافته اخیر را به اثبات خواهد رساند [.]87-82

افزایش ویژگیهای این سلولهای مهندسی شده مفید بوده است .برای
مثال ،الحاق ترانسژنهای کدکننده گیرندههای آنتی ژنی کایمریک قابل

نتیجهگیری و دستورالعملهای آینده

برنامهریزی درون ژن کدکننده ناحیه ثابت زنجیره آلفای گیرنده آندوژن

طراحی های جدید سیستمهای  CRISPR-Casبرای استفاده در

سلول  ،Tبه جای بیان بیش از حد گیرندههای آنتیژنی کایمریک از

سلولهای یوکاریوت ،حوزه مهندسی ژنوم را متحول ساخته است .حتی

وکتورهای ویروسی ،از فرسودگی سلولهای  Tدر اثر تحریکهای بیش

با وجود استفاده گسترده سیستمهای  CRISPR-Casنوع دو ،کشف

از اندازه جلوگیری و در عین حال باعث حذف بیان گیرنده آندوژن

و گسترش مداوم سیستمهای کریسپر از گونههای پروکاریوت منجر به

سلول  Tمی شود که این گیرنده می تواند عامل ایجاد بیماری پیوند

تکنولوژیهای جدید و مفیدی مثل ابزارهای هدفگیری  RNAبر

علیه میزبان باشد .کاربرد درمانی مهم دیگر ویرایش ژنومی ،حذف اجزای

اساس  Cas13aشده است .اتصال  dCas9به مجموعهای از افکتورها

سیستم آنتیژن لکوسیت انسانی به منظور تولید سلولهای دهنده

ادامه خواهد یافت تا امکانات الزم برای دستورزی اپی ژنتیکی هدفمند

 universalاست که چالشهای عملی و اقتصادی درمان های مبتنی

گسترش یابد [.]89 ,88

بر سلولهای اتولوگ اختصاصی بیمار را کاهش می دهد .محققان

آسان بودن طراحی کتابخانه  gRNAبرای هدف گیری  Cas9در ابعاد

همچنین پروتئین  1مرگ برنامهریزی سلولی را به منظور مسدود نمودن

وسیع همراه با دستاوردهایی در توالییابی نسل جدید ،غربالگریهای

سیگنالهای مهاری که باعث ممانعت از تشخیص سلول های توموری

ژنتیکی و اپیژنتیکی را در دسترس آسان قرار داده است .هدفگیری
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