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متحول شده است. اگرچه  CRISPR-Cas9نوبل  زهیبرنده جا ستمیژن توسط س شیرایو یایدن

CRISPR-Cas9 اما لزوماً  دهد،یژنوم ارائه م شیرایو یقبل یهارا نسبت به روش ییایمزا

را آشکار کرده  CRISPR-Cas9 یهاتی. در واقع، دهه گذشته محدودستیکلمه ن نیآخر

مقابله  یکیژنت یماریب یانهیزم DNA یمختلف اختالالت در توال اعبا انو تواندیاست، که نم

 یوتکنولوژیب یهاژن وجود ندارد، شرکت شیرایو یبرا یکسانیکه راه حل  ییکند. از آنجا

 یهاپلتفرم جادیو ا CRISPR یاضاف یهاهسته ییبه منظور شناسا عتیاستخراج طب یبرا

 .کنندیم جادیا CRISPR سژنوم، بر اسا شیرایو یبرا رتریپذانعطاف

 

 

 



 هاهسته یوجوجست

فعاالنه  ،یتازگ یمنتظر ماندن منفعالنه برا یبه جا Metagenomi یوتکنولوژیب شرکت

هر سه »: دیگو یعامل شرکت، م ریو مد انگذاریتوماس، بن انیبه دنبال آن است. دکتر برا

به ما امکان  نی. "امیکن یم ینمونه بردار طیو از مح میرو یم یمتعدد یماهه به مکان ها

 م،یوجود دارد و هرگز مطالعه نکرده ا میدانست یکه ما نم ارهیس نیا در یدهد تا به زندگ یم

 ."میکن دایپ یدسترس

 10 یگذراند. برا یدر دانشگاه برکل یدانشگاه قاتیسال را در تحق 18به  کیتوماس نزد

و استاد  یشناس ارهیو س نیدکترا، استاد علوم زم لد،یبانف انیلیسال از آن سال ها، او با ج

بود،  لدیکه توماس در گروه بانف یکار کرد. زمان تیریو مد یگذار استیس ،یطیعلوم مح

 مشارکت داشت. ومیکروبیم/کسیمتاژنوم یدر فضا هیشرن 100از  شیدر ب
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Metagenomi 

 

کمک کرده  Metagenomi یلیپلتفرم کشف و تخصص تحل یتجربه به فناور نیا راً،یاخ

را  دیجد یآالت سلول نیتواند ماش یشرکت م نیا ،یاطالعات متاژنوم بیاست. با ترک

 دهد. قیتطب یدرمان یخود را با ابزارها یها افتهیتواند  یکند. سپس شرکت م ییشناسا

 

وجود دارد که  یعیطب طیدر مح یادیبالقوه ز یکند که نمونه ها یاستدالل م توماس

Metagenomi از  یخاص یها یژگیخود را بر اساس و یتواند مجموعه نمونه ها یم

 یروسیو یدفاع یهاسمیشرکت به مکان نیکند. به عنوان مثال، اگر ا یبند تیموجودات اولو

که بار  یاز مناطق یعیطب یهاگرفتن نمونه یبر رو توانستیعالقه داشت، م CRISPR هیشب



را  Metagenomiکار، شانس  نیدارند تمرکز کند. به گفته توماس، انجام ا ییباال یروسیو

 دهد. یم شیاافز CRISPRبه  هیشب یزیچ افتنی یبرا

 یهابه جستجو در داده یازیبه دست آورد، ن یدیجد ینوکلئازها خواهدیم یاما اگر کس

که از نقاط  ییهانمونه یعنیاند، به دست آمده یکه به سخت ییهاکه از نمونه یخصوص

در دسترس  یااز منابع داده توانی. در عوض، مدیاند، بگردشده یآوردوردست جهان جمع

 Arborمورد عالقه  ییکمتر مشا کردیو پربار هستند. رو میعظعموم استفاده کرد که 

Biotechnologies  ،که توسط فنگ ژانگ،  یژن نسل بعد شیرایشرکت و کیاست

 لی، و دو فارغ التحصWyssآر. والت از موسسه  دیویموسسه براد، دکتر د یدکترا

 .Yan, MD, PhDشده است.  سیتاس نستونیا، و واسکات، دکتر دیویژانگ، د شگاهیآزما

 

مجموعه  تیمز»: دیگویم Arbor Biotechnologiesدر  یارشد فناور ریچنگ، مد دیوید

تعداد »در حال انجام است.  ایدر دن یادیز یهایبندیاست که توال نیا یعموم یهاداده

 یکه آن را برا شوندیسپرده م یعموم یهادر مکان یدهبیترت یهااز تالش یادیز

 «.دهندیما قرار م سترسدر د یسینوهیو حاش یآورجمع

 

 خاص نوکلئاز یها یژگیو یکردن برا الک

 ،یعموم یهاو چه از داده یخصوص یهاچه از داده ،یاز هزاران نوکلئاز فرض یفهرست

فاصله  یانسان یهاسلول یآماده برا دینوکلئاز جد کیاست، اما با داشتن  ینقطه شروع خوب

 یهاداده میعظ ریمقاد هیتجز نینوکلئازها در ح نیتردوارکنندهیام ییشناسا یدارد. برا یادیز

را که به نظر  ییهاهسته Arbor Biotechnologiesو  Metagenomiژنوم،  یتوال

 .کنندیم یگذارهستند، عالمت یخاص یهایژگیو یدارا رسدیم

 

نقطه  یریگهدف یینوکلئاز که توسط هر دو شرکت ارزشمند است، توانا یهایژگیاز و یکی

دارد.  یراهنما بستگ RNAاز  شیب یزیبه چ یژگیو نیاست. ا DNA یتوال کیمناسب در 

متناظر وجود داشته  (PAM) سریمجاور پروتوسپ فیموت کی دیدر مجاورت محل هدف، با

 DNA هیدو تا شش جفت باز به طول( که ناح عموالً کوتاه )م DNA یتوال کی -باشد 

 .کندیهسته را دنبال م کیبرش توسط  یشده برا یگذارهدف

 



اگر ساختار »است."  میاز ساختار فعال آنز یبخش PAM یدهد: "توال یم حیتوماس توض

مختلف با  یبه نوکلئازها ن،ی. بنابراشودیقطع نم Cas9 د،ینداشته باش یفعال درست

PAMهدف قرار  یبرا شیرایو یهاتیدر کنار سا یتنوع در توال حیتوض یخاص برا یها

 است. ازین DNAدادن نقطه مناسب 

مهم، نوع برش هسته است. چنگ خاطرنشان  یژگیو کی ،یریهدف گ تیعالوه بر قابل

انجام دهد، پس داشتن  ونیزیاکس کیدر تالش است تا  یبه عنوان مثال، اگر فرد»: کندیم

متفاوت داشته  یکم شیرایو جیتا نتا شوندیم دهیمتفاوت بر یکم یهاکه به روش ییهاهسته

[ بدهد تا یبه ما ]فرصت تواندیم نیا ن،یشود. بنابرا شتریمنجر به تنوع ب تواندیباشند، م

 «.میانتخاب کن یبرنامه کاربرد کی یمناسب را برا یاهسته

است. توماس  یاحتمال ینوکلئازها یاتیح اتیاز خصوص گرید یکیاثرات خارج از هدف 

است.  یمنیوجود دارد ا دیجد یفناور نیکه در مورد ا ییهایاز نگران یکی»اصرار دارد: 

کار را  نیکه آنها ا میمطمئن شو میخواهیها در تعامل خواهند بود و ما مبا ژنوم زهایچ نیا

 «.دهندیانجام م هشدکنترل یبه روش

 Arborو  Metagenomiژن است،  شیرایو یدیبخش کل لیکه تحو ییاز آنجا

Biotechnologies یکرده اند. توماس م یبند تیو اولو یکوچک را غربالگر یها میآنز 

 یها ستمیدر س یبسته بند یها تیفکر کردن به محدود یما را برا ییتوانا نیا»: دیگو

وجود دارد.  زین ییایمزا د،یکن یفکر م دیبه تول یوقت ن،یکند. اما همچن یآزاد م یفعل لیتحو

 نیپروتئ کیکه  یدارد. و هنگام یشتریب نهیکشد و هز یتر طول م یمولکول طوالن کی

 یخود مولکول همبستگ تیاندازه و سم نیب د،یده یرا در سلول پستانداران قرار م یخارج

 وجود دارد.

 Arbor یارشد علم ریمد ،یدکتر جان مورف ل،یدر رابطه با روش تحو

Biotechnologiesبه شکل  توانینوکلئاز را م یکه نوکلئازها و راهنماها دیگوی، م

mRNA لیتحو ن،یباشد. بنابرا یدیپینانوذره ل کی تواندیم لیتحو هینقل لهیداد و وس لیتحو 

 SARS-CoV-2 یهاباشد که توسط واکسن کیاسپا نیپروتئ لیتحو هیشب تواندینوکلئاز م

ممکن است  نیگزیجا لیتحو یحال، روش ها نی. با اشودیحاصل م mRNAبر  یمبتن

انتقال  یها ستمیکوچک، س یکند، با نوکلئازها یاشاره م یارجح باشد. همانطور که مورف

 شوند. یمرتبط با آدنو در دسترس م یروسیو یمانند ناقل ها

 

 



 یزمان اصل ینیبشیپ ه،یباال بردن پا

 بیو غر بیعج یاز هسته ها ستندیژن، همه مجبور ن شیرایدر و تیبه موفق یابیدست یبرا

 ،یمیقد CRISPR-Cas9آشنا، از جمله  یاز آنها به کار با نوکلئازها یاستفاده کنند. برخ

اصالح کرده  یرا طور Prime Medicine CRISPR-Cas9هستند. به عنوان مثال،  یراض

" کازیکند. "ن یرا جدا م DNA ،DNAدر  یدو رشته ا یشکاف ها جادیا یاست که به جا

شود  یم یستمیشود، که منجر به س یشده ادغام م یمعکوس مهندس پتازیترانس کر کیبه 

 ینقطه ا یجهش ها یکند و قادر به معرف یم یرویپ ینیگزیجستجو و جا کردیکه از رو

تواند همه  یدهد. م یرا ارائه م هیپا شیرایاز و یا شرفتهیشکل پ ستمیس نیاست. اساساً ا

 کند. یممکن را معرف هیتک پا ضیتعو 12

 

Prime Medicine  توسطDavid R. Liu دکترا، و ،Andrew Anzalone ،MD ،PhD ،

بودند، شروع به  Liu’s Broad Institute شگاهیکه هنوز در آزما یشد که زمان سیتأس

 Prime Medicineماه سپتامبر،  انیخود کردند. در پا ینیگزیجستجو و جا کردیتوسعه رو

 تال،یعرضه شود. بر اساس گزارش رنسانس کپ یفاش کرد که قصد دارد به صورت عموم

 یبرا یدالر برسد که مبلغ هنگفت ونیلیم 200تواند به  یم نیسیمد میپرا هیاول هیعرضه اول

 است. زیچالش برانگ یدر بازار هیاول هیعرضه اول

اشاره کرد. به گفته  Beam Therapeuticsتوان به  یم هیپا شیرایطرفداران و گریاز د

در  وانزیاست. ا قیدق یدارو نیبهتر هیپا شیرایو وانز،یشرکت، جان ا نیعامل ا ریمد

ما  نجایدر ا»شد، گفت:  یزبانیم GEN Edgeکه توسط  یوتکنولوژیب التیا ینشست مجاز

واحد است.  هیپا کیکه  میاطالعات در ژنوم هست یادیبن طحدر س یراتییتغ جادیدر حال ا

 یاو مشاهده کرد که فناور« پلت فرم است. کی نیمولکول کوچک است. ا کیبهتر از  نیا

 یگرفته است. اکنون م یشیمنفرد پ یها هیپا رییدر حال حاضر از شاهکار تغ هیپا شیرایو

 یها را برا شیرایمختلف و انواعکرد و  شیرایرا به طور همزمان و تیسا نیتوان چند

کم  تواندیچندگانه م شیرایکرد که و شنهادیپ نیکرد. او همچن بیترک یماریکمک به درمان ب

 ینظارت یهابسته ،یشناسسم جیتا نتا دهدیاجازه م یمختلف یباشد و به داروها دیشد شیو ب

 را ارائه دهند. یمشابه ینیبال یهایژگیو و

 



مردم باز  شتریوعده کمک به هر چه ب ه،یپا شیرایمانند و ییمعتقد است که با ابزارها وانزیا

 نیاست. ا شیرایو دتریاز اشکال جد یکی هیپا شیرایو»خاطرنشان کرد:  وانزیشده است. ا

 ."میده یابزارها ادامه م نیاست. ما به توسعه ا نهیزم نیدر ا شرفتینشانه پ

 

 

 

 یرا در خود جا CRISPR-Cas9ژن  شیرایو یاز فناور ینوع ه،یپا شگریرایو یهاستمیس

 یادو رشته یهایشکستگ جادیبدون ا DNAرا در  یانقطه یهاجهش تواندیکه م دهندیم

 کند.  یمعرف

و  یسازژن مانند اصالح، اصالح، فعال شیرایو یهمه کاره هستند و راهبردها هاستمیس نیا

 . سازندیرا ممکن م دنخاموش کر

 قیدق یکیژنت یداروها دیتول یبرا هیپا شیرایو یهای، فناورBeam Therapeuticsدر 

 .اندافتهیتوسعه 

به  نیتوزیس هیپا شگریرایو یعنی) نیتوزیس هیپا شگریرایشرکت شامل و نیا یهایآورفن 

 شگریرای، وG .(-A-to ای نیبه گوان نیآدن یعنی) نیآدن هیپا شگریرایو و (C-to-T ای نیمیت

 (.هیپا

 

 



کند،  یکار م هیپا شیرایو یژن که در فضا شیرایو یاز شرکت ها گرید یکی

PerkinElmer’s Horizon Discovery  .استHorizon Discovery  ازIP مجوز  یدارا

از  یکند که بخش یاستفاده م دیجد هیپا شگریرایو کی یاز دانشگاه راتگرز برا یانحصار

 شرکت است. نیا Pin-point ستمیس

 یشگرهایرایو ریمانند سا نیا»: دیگویم ه،یپا شیرایو ،یواحد تجار ریمد زر،یفر شلیم

 ازیمورد ن نازیبه دآم Cas9 کازیاست که ن نیا یو تفاوت اصل ست،یموجود در بازار ن هیپا

 کیشما اکنون[  رایمهم است ]ز نیالمر. "ا نیادغام نشده است. پرک دینوکلئوت لیتبد یبرا

را بسته به  یانتخاب ینازهایو دآم Cas یهامیآنز دیتوانیم ن،ی. بنابرادیدارمدوالر  ستمیس

 .دیکن نهیبه د،یکن شیرایو دیخواهیکه م ییجا

 

آپتامر متصل  کیراهنما که  RNAتوسط  DNAهدف قرار دادن  یبا هم برا نازیو دآم کازین

. شوندیمطابقت دارد، به کار گرفته م نازیدآم یبه آن دارد که با دامنه اتصال آپتامر رو

 کیدهد که  یامکان را م نیبه ما ا نازیو دآم کازین یجداساز»کند:  یخاطرنشان م زریفر

 میتوانی. ما ممیواکنش انجام ده کیدر  شیرایو کیاوت همه را در  اکن کیو  نیا-ناک

ضربه  میتوانیم نیاما همچن م،یانجام ده هیپا یشگرهایرایچندگانه را مانند و شیرایو

را همزمان با حذف همه  CAR کی Horizon Discoveryبه عنوان اثبات مفهوم، « .میبزن

 کرده است. یمعرف CAR Tک سلول یساخت  یبرا Tدر سلول  یمنیا ینشانگرها

 

 



 

 یم بیرا ترک DNA شگریرایعنصر و کیو  DNAعنصر هدفمند  کی هیپا یشگرهایرایو

 ای dCas9است ) gRNAدار با نقص هسته یدارا Cas9 کیمعموالً  یکنند. نوع اول

nCas9). شوند،  بیعناصر ممکن است با هم ترک نیاست. ا هیپا شگریرایو میآنز کی یدوم

برهمکنش آپتامر به هم  کی قیاز طر ازیممکن است جدا نگه داشته شوند و در صورت ن ای

آن  Pin-point ستمیس یبرا Horizon Discoveryآپتامر توسط  نهیمتصل شوند. گز

شده است که شامل  یمهندس یابه گونه Pin-point ،gRNAانتخاب شده است. با استفاده از 

مؤثر  نیپروتئ کیاتصال دهنده آپتامر، که به  نیپروتئ کیباشد، که با  RNAآپتامر  کی

 امکان کردیرو نی. اکندیکنش مبرهم شود،ی( ذوب منجاینشان داده شده در ا نازی)مانند دآم

 کند. یرا فراهم م ستمیس یمجدد راحت اجزا یکربندیپ



 از معادله یمین

 یراه انداز CRISPRژنوم است که توسط  شیرایاز انقالب و یمیتنها ن یهسته ا یابزارها

 مانند ترانسپوزازها است. CRISPRمربوط به عوامل مرتبط با  گرید یمیشده است. ن

ما هسته را به »: دیگو یم Arbor Biotechnologiesعامل  ریدکترا، مد ت،یاسم نیدو

 ایعوامل  دیتوانی. سپس ممینیب یژن[ م شیرایدر جعبه ابزار ]و یدیکل یشاس کیعنوان 

 ییرا در جا DNAتا  دیحذف کن ایاضافه  دیبا آن هسته انجام ده دیخواهیرا که م یهر کار

که ترانسپوزازها  دیافزایم یمورف ویآربور ب« .دیکن شیرایو دیردا شیرایبه و ازیکه ن

وارد کردن  یرا برا Cas کی ییجابجا ستمیهستند که در آن س یاافتهیتکامل یهاستمیس»

 «.انتخاب کرده است DNAبزرگ در  یهامحموله قیدق

 

 یدرمان ایبا کاربرد  دیعامل، با کی ایهسته  کی، چه CRISPRروز، ابزار  انیپا در

 مارانیشده )و احتماالً هر گروه مجزا از ب فیتعر یکیژنت یماریمطابقت داشته باشد. هر ب

به عنوان  CRISPR یسفارش یها ستمیبه توسعه س ازی( ممکن است نیماریمبتال به آن ب

خود  یرو شیکل جعبه ابزار را پ دیبه تماس، ابتدا با ییپاسخگو یدرمان داشته باشد. برا

 .میداشته باش
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