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  مقاله علمی

کریسپر؛ روشی برای ویرایش محتوای ژنوم

مهندس فرزانه اعوانی 
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)مهندسی بافت( دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کریسپر )CRISPR( اختصار یافته ی واژه ی  
Repeats Palindromic Short Interspaced Regularly Clustered است 

که معنای تحت الفظی آن تناوب هاِی کوتاِه پالیندروِم فاصله  داِر 
منظِم خوشه ای است. کریسپر بخشی از DNA پروکاریوت بوده 

که حاوی تناوب های کوتاِه توالی های بنیادین است. کریسپر 
نوعی سیستم ایمنی تطابق پذیر در باکتری ها است که آن ها را 
قادر به کشف دی ان ای ویروس کرده و بعد نابودیشان می کند. 

 )Cas9(9بخشی از سیستم کریسپر، پروتئینی به نام َکس
است، که قابلیت جستجو، برش زدن و سرانجام استحاله ی 
DNA ویروس را به روشی خاص دارد. فناوری کریسپر به 

دانشمندان اجازه می دهد، تغییراتی در دی ان ای سلول ها ایجاد 
کنند.این فناوری که با نام کریسپر )CRISPR( شناخته می شود، 

به دانشمندان امكان می دهد که بسیار دقیق تر و بهتر از همه 
روش های پیشین، هر ژنی را در هر موجود زنده ای ویرایش و 
تغییرات الزم را در آن اعمال کنند. به زبان ساده، کریسپر به 
معنی بریدن و جداکردن ژن معیوب از ترکیب ژنتیكی سلول 

است. این شیوه، سریع تر و ارزان تر و دقیق تر از شیوه های رایج 
فعلی در ویرایش ژن است. به این  ترتیب دانشمندان دریافتند 
این سیستم به آنها امكان می دهد با دقتی بی سابقه، هر ژنی را 
در هر کدام از 23 کروموزوم انسان تغییر دهند، بدون اینكه به 

جهش ژنتیكی نیاز باشد.)شكل1(

های  سلول  در  دفاعی  روشی  واقع  در  کریسپر 
محتوای  به  مقاومت  القای  سبب  که  باشد  می  پروکاریوتی 
وجود  فاژها  یا  و  پالزمید  در  آنچه  مانند  بیگانه  ژنتیکی 
مکانیزم  دراین  دخیل  های  پروتئین  به  شود.  می  دارد 
نقش  که  شود  می  گفته   protein  associated  Crispr
کند. می  عمل  خاص  های  ژن  بین  فاصله  ی  کننده  ایجاد 
Cas  می تواند توالی خاصی از یک ژن را شناسایی کرده و 
آن را برش می دهد.Crispr در تقریبا 40 درصد باکتری ها 

Cas9 در واقع  باکتری ها وجود دارد.  و 90 درصد آرکی 
پروتئینی با عملکرد آنزیمی است که می توان باتوجه به اینکه 
نقش برش توالی ویژه ای از DNA باکتریایی را برعهده دارد 

آن را نوکلئاز نامید.)شکل2(

مکانیزم ویرایش
مصنوعی  RNAی  با   Cas9 آنزیم،  رسانش  از  پس  ابتدا 
ساخته شده بدست انسان که توالی آن کامال مشخص است 
تشکیل کمپلکس می دهد.در نتیجه با حضور این آنزیم ژنوم 
از نواحی خاصی بریده شده و در نتیجه ژنوم قبلی از وجود 

ژن بیمار عاری می گردد.
بعبارتی این روش ویرایش شامل دو نوع مولکول و جز 

.DNA اصلی می باشد که عبارتند از آنزیم ها و قطعاتی از
 Cas9 آنزیم  دخیل در این مکانیزم همان طور که گفته شد
 strand double نام دارد که می تواند بخش های خاصی از
 DNA را شناسایی و قطع کند؛ لذا تکه های DNA مولکول

)شکل1(
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جدید مورد نظر در آن ناحیه قرار گرفته و یا حذف شود. 
 )gRNA(  RNA  Guid را  ها  آن  که   RNA از  هایی  تکه 
.بدین  اند  شده  ساخته  ای  ویژه  های  بخش  از  نامند  می 
طراحی  پیش  از  آرایش  با   RNA یک  ابتدا  در  که  صورت 
شده در داخل یک داربست از جنس RNA قرار می گیرد.
کمپلکس   DNA از  خاصی  بخش  با   RNA داربست  این 
تشکیل داده و سپس بخش از پیش طراحی شده ی آن سبب 
 Cas9 می شود.در نتیجه ی این اتفاق Cas فراخوانی آنزیم

براحتی در مکان صحیح برش خود را انجام می دهد.
که  است  شده  مهندسی  صورت  بدین  راهنما  RNAی 
با توالی خاصی از بازهای DNAی میزبان مکمل  می تواند 
به   Target درراستای  آن  ی  ویژه  طراحی  عبارتی  شود.به 
 DNA به Cas9 است. هنگامی که DNA ناحیه ی خاصی از
این  به  متصل می شود و آن را برش می دهد مکانیزم بدن 
آسیب آگاه شده و درصدد رفع و ترمیم آن بر می آید.در نتیجه 
بدن به واسطه ی این سیستم شناسایی خود را اصالح نموده 
و ایراد ژنتیکی برطرف می شود.بسیاری از باکتری ها مشابه 
چنین عملی داشته و بخش خاصی از DNA عامل ویروسی 
مهاجم را شناسایی و برش می دهند.شایان ذکر است باکتری 
ها دراین مکانیزم بخشی از این DNA را به عنوان شاهدی 
برای مراحل بعدی نزد خود نگاه داشته تا در صورت برخورد 
تکرارشود.  قبلی مجدد  مراحل  مربوطه  فاژ  با  باکتری  مجدد 
انسان ها  و  حیوانات  برای  سیستم  این  ازتطبیق  دانشمندان 

استفاده کرده تا بتوانند توالی خاصی را ویرایش می کنند.
مانند  متعددی  موارد  درمان  برای  کریسپر  آوری  فن  از 
و   Bهپاتیت ها،  سرطان  انواع  مانند  ژنتیکی  های  بیماری 
حتی کلسترول باال استفاده می شود. بسیاری از موارد عنوان 
شده برای کاربرد این فن آوری اصالح و دستکاری محتوای 
ژنوم سلول های سوماتیک است اما از موارد ویژه ای که به 
ویرایش  به  توان  می  است  شده  معطوف  خاصی  توجه  آن 
محتوای ژنتیکی رده های جنینی و نیز سلول های زایا اشاره 
کرد؛ اما با توجه به اینکه هرگونه تغییری در محتوای ژنتیکی 
سلول های زایا می تواند از نسلی به نسل های دیگر انتقال 

یابد این دستکاری با منع اخالقی توام است.

CRISPR هدفمند سازی بهتر فن آوری
تشکیل  بازهایی  جفت  از  ها   gRNA آوری  فن  دراین 
شده اند که به طور ویژه ای مهندسی شده و در کنار یکدیگر 
RNAی  نوع  این  ی  زمینه  در  که  مشکلی  اند.  گرفته  قرار 
طراحی شده وجود دارد این است که گاها RNAی راهنما 
 DNA با  اتصال صحیحی  ژنتیکی  به علت شباهت کدهای 
میزبان نخواهد داشت . لذا در ادامه برش ناحیه ای اشتباه از 
DNA  جهش نامناسب و گاها مضری را ایجاد کرده و حتی 
که  است  انتظار  مورد  بدهد.پس  انتقال  بعدی  های  نسل  به 
اتصال صحیح  برقراری  برای  راهکاری  دنبال  به  دانشمندان 
میان عوامل نامبرده می باشند تا درصد خطاهای جهشی را 
به مقدار قابل توجه کاهش بدهند. پس مورد انتظار است که 

)شکل1(
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اتصال صحیح  برقراری  برای  راهکاری  دنبال  به  دانشمندان 
میان عوامل نامبرده می باشند تا درصد خطاهای جهشی را 
به مقدار قابل توجه کاهش بدهند.دو رویکرد برای این نحو 

طراحی پیشنهاد می شود:
1-طراحی و ساخت RNAی راهنما )gRNA( بااستفاده از 
دانش کامل نسبت به محتوای ژنتیکی DNA و محل دقیق تر 
یک ژن خاص بعالوه ایجاد یک رفتار قطع کننده ی بسیار ایده 
. Cas9-gRNA در کمپلکس Off-Target  آل تر تحت عنوان
بتواند  که   Cas های  آنزیم  از  خاصی  نوع  از  2-استفاده 
برش  را  آن  ی  رشته  یک   DNA ای  رشته  دو  قطع  بجای 
بدهد. در نتیجه دو آنزیم Cas و دو gRNA بتوانند در مکان 
یکسانی برای ایفای نقش خود یعنی برش قرار بگیرند.این 

اتفاق برش را در ناحیه ی نادرست را کاهش می دهد.

 CRISPR مثال های دیگر از آنزیم های دخیل در
از  آنزیم هایی است که ممکن است  از  Cpf1، یکی دیگر 
جایگزین های جالب توجه باشد؛ زیرا از Cas9 کوچک تر بوده، 

به توالی های متمایزی نیاز داشته و بسیار اختصاصی است. 
 RNA ،DNA  است که به جای C2c2 آنزیم دیگر آنزیم

را هدف قرار می دهد.

ویراشگران حقیقی
برای  فقط    CAS9-کریسپر از  آزمایشگاه ها  از  بسیاری 
عملکرد  توقف  نتیجه  در  و  ژن  یک  از  بخش هایی  حذف 
با  را  توالی  یک  بخواهند  که  می کنند.آن هایی  استفاده  آن، 
توالی دیگری معاوضه کنند با کار سخت تری روبرو هستند. 
وقتی DNA ،CAS9را برش می زند، معموال سلول در هنگام 
دوختن دو انتهای بریده به یکدیگر اشتباهاتی انجام می دهد؛ 
مطلوب  که  می شود  منجر  را  حذف هایی  اشتباهات،  این 
از پژوهشگران است.اما محققینی که بخواهند یک  بسیاری 
توالی DNA را بازنویسی کنند، بر مسیر بازسازی دیگری با 
می کنند؛  تکیه  جدید،  توالی  یک  جای گذاری  و  درج  توان 
فرآیندی که به نسبت روند نقص پذیر دوختن با بسامد بسیار 
کمتری رخ می دهد. پیشرفت ها در ماه های اخیر، دانشمندان را 
امیدوار کرده است. طبق ادعای پژوهشگران که به ماه آوریل 
برمی گردد، آن ها CAS9 را از کار انداخته و آنزیمی که یک 
حرف از DNA را به دیگری تبدیل می کند، به آن متصل کرده 
تحمیل شده  توالی  هم  هنوز   ،CAS9 کم توان  نسخه   بودند. 
اما نمی توانست برش  توسط RNA راهبر را هدف گرفت، 

را   DNA متصل شده حرف های  آنزیم  در عوض،  اما  بزند، 
جابه جا کرد. دانشمندان امیدوارند تا اتصال آنزیم های دیگر 
به CAS9 کم توان، تغییرات توالی های متنوعی را امکان پذیر 
 ،CRISPR ژنوم  ابزار ویرایش  از  استفاده  با  سازد. محققین 
روش  این  از  و  یابند  دست  جدیدی  موفقیت  به  توانستند 
جهت درمان دیستروفی عضالنی در موش ها استفاده کنند. 
اعالم   Science نشریه  در  تحقیقاتی  گروه  سه  تازگی،  به 
نمودند که با استفاده از کریسپر، ژن معیوب در موش های 
دارای دیستروفی عضالنی دوشن )DMD( را قطع نموده و 
بتوانند  که  اند  داده  را  امکان  این  به حیوانات  این طریق  از 
یکی از پروتئین های اساسی در عضالت را تولید نمایند. این 
مورد، اولین موفقیت روش کریسپر در درمان جانوران بالغ 

دارای بیماری ژنتیکی می باشد.
دهد،  می  رخ  پسران  در  که  دوشن  عضالنی  دیستروفی 
دیستروفین،  پروتئین  کننده  کد  ژن  در  ژنتیکی  نقص  نتیجه 
است. این پروتئین، به استقامت فیبرهای عضالنی کمک و از 
آن ها محافظت می کند. در عدم حضور دیستروفین، بیمار 
پس از مدتی مجبور به استفاده از ویلچر می شود،در مرحله 
خود  تنفسی  عملکرد  تواند  می  دستگاه  کمک  به  تنها  بعد 
را به انجام رساند و در انتها در سنین نزدیک به 2۵سالگی 
رفتن  دست  از  عموما  بیماری،  اصلی  منشأ  کند.  می  فوت 
 DNA یا نقوص ژنتیکی در اگزون ۷9 یا پیچ خوردگی های 
DNA-پروتئین است.محققان موفق به اصالح ژن دیستروفین 
جنینی موش توسط کریسپر شدند. اما استفاده از کریسپر در 
بیمارانی که بیماری را از قبل داشته اند، غیر ممکن به نظر 
تقسیم  بالغ عموما  که سلول های عضالنی  رسید؛ چرا  می 
نمی شوند و در نتیجه، الزاما ماشین ترمیمی DNA را جهت 
وجود،  این  ندارند.با  را   DNA نمودن  تصحیح  یا  اضافه 
کریسپر می تواند، اگزون اشتباه را حذف نماید و در نتیجه، 
ماشین خوانش ژن سلولی، نسخه کوتاه تری از دیستروفین 
 RNA محققین،  نماید.  تولید  آن  طبیعی  نسخه  مانند  به  و 
راهنمای کریسپر و Cas9 را توسط حامل آدنوویروس بی 
خطر، به درون سلول های عضالنی موش ها انتقال داده و 
با استفاده از سیستم کریسپر، اگزون اشتباه را حذف نمودند.
البته عملکرد این روش فعال چندان کامل نیست و موش های 
تحت درمان عملکرد ضعیف تری نسبت به حالت طبیعی، 
دارند. اما نتایج این تحقیقات، امید بخش یافتن روش های 

درمانی مناسب در آینده می باشند.


