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 تر شود منیژن موثرتر و ا شیرایممکن است منجر به و CRISPR قاتیدر تحق شرفتیپ

 .میمدرن بود یشناس ستیدر ز یشرفتیما شاهد پ شیسال پ 10

 یژن یفناور کیمنجر به  Cas9 نیپروتئ یکشف کرد که دستکار ییکایدانشمند آمر کی

را از  یزیاست و هر چ ادیز اریبس لیپتانس .است یلیتخ یعلم لمیف کی ستهیشود که شا یم

 راتییکه قادر به مقاومت در برابر تغ یمحصوالت دیگرفته تا تول یارث یها یماریحذف ب

 CRISPR ،یگرید دیجد یحال، مانند هر فناور نیبا ا دهد. یهستند را پوشش م ییآب و هوا

را تا  یفناور نیبوده است که ا نیا یاصل یهااز چالش یکیخود را داشته است.  یچالش ها

 .دهدیبرش م میخواهیکه ما م ییفقط در جا یچیکه ق میو مطمئن شو میحد ممکن مؤثر کن

 .میداده ا حیتوض سپریرا در پشت کر یدیجد یها سمیما مکان

 یاز دانشگاه کپنهاگ که همراه با محققان دانشگاه آرهوس انجام شده است م دیدو مطالعه جد

 مشکالت کمک کند. نیبه حل اتواند 

ما »: دیگویم ،یو علوم دام یاز گروه دامپزشک کیوانفورماتیپروفسور ب ن،یگورودک انی

 میده حیتوض میتوانیما اکنون م .میاکرده فیتوص CRISPRرا در پشت  یدیجد یهاسمیمکان

ژنوم  گرید یناخواسته در جاها یهااز اهداف خارج از هدف، که برش یکه چرا برخ

 نیبرش در محل مورد نظر. ما همچن یعنیهدف هستند،  یر از اهداف رواست، مؤثرت

 زانیبر م تواندیهدف م یاطراف رو DNAمختلف  یهایکه چگونه توال میاآموخته

استفاده  یدانش راه را برا نیا میدواریبگذارد. ام ریتأث DNAبر  Cas9 نیروتئپ یکارآمد

 کیکند؟ ابتدا  یچگونه کار م CRISPR نیبنابرا هموار کند. CRISPRاز  ترمنیمؤثرتر و ا

کند. سپس به  یم یراهنما را طراح RNAبه نام  یمصنوع RNAاز  یدانشمند قطعه ا

راهنما بخش  RNAدهد.  یرا انجام م DNAبرش  فهیشود که وظ یمتصل م Cas9 نیپروتئ

DNA که  یکند. هنگام یمنطبق را جستجو مRNA کرد، دایراهنما نقطه مناسب را پ Cas9 

را در  DNA یکند. اکنون دانشمند قادر است هر قطعه مصنوع یرا قطع م DNAرشته 

راهنما به هدف برخورد کنند، دانشمندان از آن به  RNAو  Cas9اگر  وارد کند. ینقطه خال

امروزه،  برخورد کنند، دور از هدف هستند. یگرید یکنند. اگر به جا یم ادیعنوان هدف 

CRISPR مطالعه نحوه عملکرد ژن ها و داروها در  یعمدتاً برا یپزشک نهیدر زم

شود. با  یشود و هنوز به طور گسترده در درمان انسان استفاده نم یاستفاده م شگاهیآزما

 یکیژنت یهایماریب یدر درمان برخ CRISPRاستفاده از  دهیحال، در دراز مدت، ا نیا

 است.



 از هدف حل شداهداف موثر خارج  یمعما

راهنما به  RNAاتصال  یراه برا نیبهتر افتنیمحققان به دنبال  د،یاز دو مطالعه جد یکیدر 

DNA مؤثر  یاگر برش به اندازه کاف رایز - سازندیبودند و برش را تا حد ممکن مؤثر م

که  میدانیما قبالً م»: دیگویم نیگورودک ند.کن شیرایرا و DNA توانندینباشد، دانشمندان نم

CRISPR نیب وندیکه پ کندیکار نم یواقعاً زمان RNA  راهنما وDNA باشد.  فیضع یلیخ

 یژن یچیساز است. در هر دو مورد، قمشکل زین یاز حد قو شیب وندیکه پ میدیاکنون فهم

 و ناکارآمد است. فیضع اریبس

نه  DNAراهنما و  RNA نیب وندیکردند که در آن پ ییرا شناسا یمحققان سپس فاصله ا

 شود. یم جادیبا وضوح کامل ا یچیق جهیو در نتاست،  فیضع یلیو نه خ یقو یلیخ

 حیتوض یبرا تواندیم نیمشاهدات همچن نیجالب است که ا»: دهدیم حیتوض نیگورودک

 یهانسبت به هدف یتریقو CRISPR تیاز اهداف خارج از هدف، فعال یچرا برخ نکهیا

از اهداف خارج  یبرخ یبرا یچیچرا ق یعنی –استفاده شود  دهند،یمورد نظر خود نشان م

 یاز حد قو شیاست که اهداف ب لیدل نیبه ا نی"ا است. دفه یاز اهداف رو زتریاز هدف ت

 نیرا از ا یاز انرژ ی. اما اگر مقداررندیگ یاتصال مناسب قرار نم یدر بازه انرژ

 دیتوان یافتد، م یخارج از هدف اتفاق م یها تیکه در سا یزیچ د،یحذف کن یقو یوندهایپ

شکل دهنده  یچیق کی جهیتر و در نت یاثر قو کی. فاصله سمت راست، منجر به دیوارد شو

 یرا برا Cas9 نیپروتئ نهیبه تیموقع نیمطالعه همچن نیا شود." یدر خارج از اهداف م

را برش  DNAبتواند  Cas9 نکهیقبل از ا کرده است. ییبرش شناسا نیبه موثرتر یابیدست

 دیاز چهار نوکلئوت DNAمتصل شود.  DNAاز رشته  یبخش خاص به دیبا نیدهد، پروتئ

 دیبا دو نوکلئوت یتواند به دنباله ا یتنها م Cas9، و Tو  A ،C ،Gشده است:  لیمختلف تشک

G یمتوال دینوکلئوت نیچند ریاکنون محققان تأث متصل شود. یمتوال G یرا رو Cas9 

 Gهر دو  رایکه در آن ضربه زدن به هدف دشوار است ز یتیوضع -اند کرده ییشناسا

 یعنیوجود دارد،  G"باالدست"  نیچند ی"وقت .ندکنیرقابت م Cas9اتصال با  یبرا یمتوال

 یقرار بود به آن متصل شود، برش موثرتر خواهد بود. اما وقت Cas9که  یقبل از دنباله ا

اتصال،  یبرا .Cas9 یبعد از دنباله مورد نظر برا یعنیوجود دارد،  Gدست"  نیی"پا نیچند

 دواریام یکورس دهد. یم حیتوض Postdoc Giulia Corsiدارد،"  یکمتر ییبرش کارا

را در  Cas9 حیصح تیموقع ییشناسا CRISPRدر مورد نحوه عملکرد  دیاست دانش جد

بالقوه کمک  یبه به حداقل رساندن تعداد عوارض جانب دیبا نیهمچن نیآسان تر کند. ا ندهیآ

هدف را بهبود  شیرایو م،یکن ینیبشیبرش را پ میبتوان میخواهیما م»: دیگویم .یکورس کند.

به منابع  ازیرا با ن دیجد یکه توسعه داروها م،یو اهداف خارج از هدف را حذف کن میبخش



شود که با قطع ژن اشتباه رخ  یمنجر به عوارض جانب تواندیو م کندیم دهیچیپ ادیز

 «.دهدیم

 نشده است قیو در مورد آنها تحق -توانند مضر باشند  یاهداف خارج از هدف م

اندازه  یرا برا یمحققان روش نجایمطالعه دوم بر اهداف خارج از هدف متمرکز است. در ا

 شیآزما کی یفیکنترل ک یبرا اهداف خارج از هدف توسعه دادند. یاثربخش یریگ

CRISPRیرا برا وتریتوسط کامپ شدهینیبشیاز اهداف پ ی، دانشمندان معموال تعداد کمتر 

آنها قادر خواهند بود تعداد  د،یجد یحال، با استفاده از فناور نی. با اکنندیانتخاب م شیآزما

امر توسعه  نیرود که ایکنند و انتظار م شیاز اهداف خارج از هدف را آزما یشتریب اریبس

محققان  د،یبا استفاده از روش جد کمتر را سرعت بخشد. یبا عوارض جانب دیجد یداروها

 یترجمه به پزشک ندیدر فرآ CRISPR یراهنما RNA 110 یهدف بالقوه را برا 8000

در واقع هدف بالقوه  8000درصد از  10که حدود  افتندیکردند. آنها در شیآزما یانسان

 میتوانستیاز آنچه که م شتریب یلیکه ما خ دهدیم حیتوض نیگورودک خارج از هدف بودند.

مورد از  37 ن،یعالوه بر ا .میکرد دایخارج از هدف پ م،یموجود استفاده کن یهااز روش

 یحت ایتر مرتبط با سرطان قرار دارند که خطر سخت یهااهداف خارج از هدف در ژن نیا

 نیناخواسته در ا یبرش ها ن،ی. عالوه بر ادهدیم شیشدن ساخت دارو را افزا رممکنیغ

 منجر به سرطان شود. یاحتمال یعارضه جانب کیممکن است به عنوان  یژن ها حت

کنند و  ییاهداف خارج از هدف را شناسا نیبتوانند چن دی: محققان بادیگویم نیگورودک

RNAرا انتخاب کنند یگریراهنما د یها 

در مورد اهداف  شتریب قاتیبه تحق یادیز ازیدهد که ن ینشان م نیا ن،یبه گفته گورودک

ممکن است مخالف  یو برخ -کنم  ی"من استدالل م.دیگو یاو م"  خارج از هدف وجود دارد.

است  نیقرار نگرفته اند. تصور من ا قیمورد تحق اریکه اهداف خارج از هدف بس -باشند 

کامل  یها لیو تحل هیژن اغلب فاقد ابزارها و تجز شیرایکه مطالعات موجود در مورد و

آنها وجود ندارد،  العاتثر خارج از هدف در مطا چیه نکهینشان دادن ا یبرا ازیمورد ن

بهتر  یبررس یبرا یادیز ریتأث ندهیدر آ دیروش جد ن،یگورودک انیبه گفته  وجود ندارد.

در  یسال گذشته، ما گام بزرگ 10در  اهداف خارج از هدف خواهد داشت. یمطالعات برا

و مؤثرتر  ترمنیبهتر، ا یها. اکنون در حال ساخت روشمیاژنوم برداشته شیرایجهت و

 .میهست

 

https://phys-org.cdn.ampproject.org/c/s/phys.org/news/2022-10-

breakthrough-crispr-effective-safer-gene.amp 


