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CRISPR ژنوم را شیرایو دیجد یها ستمیس 

 کند یم دایپ یروسیو یژنوم ها لیو تحل هیدر تجز 
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 ژنوم را نشان داد. شیرایو یبالقوه برا

 

استفاده  هاروسیدفاع از خود در برابر و یبرا CRISPR-Cas یهاستمیها از سو باستان هایباکتر

متحول کرده و  ریاخ یژنوم را در سال ها شیرایها توسط انسان، و ستمی. استفاده مجدد از سکنندیم

 یهاگاهیجااست. کشف  ختهیرا برانگ دیجد یها یژگیبا و CRISPR دیجد یها ستمیس افتنیعالقه به 

CRISPR-Cas یهایاز توال شدهیفاژ بازساز یهادر ژنوم DNA نشان داد که  یکروبیجامعه م

هستند  ییهاستمیاز س یامنبع بالقوه شوند،یم ریآلوده و تکث ییایباکتر یهاکه در سلول ییهاروسیو

 .رندیژنوم مورد استفاده قرار گ شیرایو یبرا توانندیکه م

 

-CRISPRمنجر به کشف  یبرکل ا،یفرنیکه کارش در دانشگاه کال ،یمینوبل ش زهیداودنا، برنده جا فریجن

Cas9 اشاره را دنبال  نیهدفمند در ژنوم شد، و همکارانش ا راتییتغ جادیا یبرا یبه عنوان ابزار

 ومژن شیرایو یبرا دیجد یها ستمیاز ژنوم باشند. س یمنبع توانندیکردند که فاژها م

 

 یکروبیم یاز نمونه ها یمتاژنوم لیو تحل هی، تجزCellنوامبر در ژورنال  23در  یدر مقاله ا محققان

 یهاستمیکردند. مطالعه جامع س فیرا توص وانیخاک، آب، انسان و ح یها ومیکروبیجدا شده از م

CRISPR-Cas نوعفشرده و مت یهاستمیگسترده س دادینشان داد که "رو کرهروسیدر سرتاسر و 

CRISPR-Cas یها ستمیس روسیمطالعه، هزاران و نیاند." بر اساس اشده یکه در ژنوم فاژها کدگذار 

CRISPR کنند. یم یرا رمزگذار 

 

اند، هر شش نوع شناخته شده افتیو همکارانش  Doudnaبا فاژ که توسط  شدهیرمزگذار یهاستمیس

شده با حل کیوانفورماتیو ب کیمتاژنوم یکیلوژنتیف یهانشی. برندیگیرا در بر م CRISPR-Casشده 

ها را که آن ییهاکرد و نقش ریپذنشده امکانکشت یهاروسیرا از و هاستمیس لیو تحل هیژنوم، تجز

 کرد. شنهادیپ کنندیم یباز

 



 میکه ت یصفر شده است. در حال Casλفشرده و واگرا که در  اریبس CRISPR-Cas یهاستمیس یبررس

ساختار فشرده  یدارا مینکرده است، خانواده آنز فیرا تعر Casλ یکیمکان یاز جنبه ها یهنوز برخ

 ی" برامندارزش یرا "ابزار میآنز نیو انسان است. محققان ا اهانیژنوم گ شیرایاست که قادر به و یا

 دانند. یژنوم م شیرایو

 

" یرا باز کند، و محققان خاطرنشان کردند که "درک ساختار Casλارزش کامل  تواندیم شتریب کار

 توانندیم دیجد یها." گونهکندیها فراهم مگونه ندهیآ یطراح یبرا ی"نقطه شروع هامیها از آنزآن

 یریپذقیکوچک را با تطب نیپروتئ کی یایداشته باشند که مزا یاگسترده یژنوم شیرایو یهاتیقابل»

 .«کندیم بیترک RNAبا  شدهتیهدا یقو DNA صیدستگاه تشخ کی

 

 یمحاسبات شناسستیماکاروا، ز رایحوزه را به خود جلب کرده است. ک نیها توجه محققان ا افتهی نیا

 یآن را برا یامدهایپ ست،یمطالعه ن نیا سندهیمتحده، که نو االتیا یوتکنولوژیاطالعات ب یدر مرکز مل

 داد. حیتوض چریمجله ن

انتقال  هاکروبیم نیرا ب DNAکه  یکوچک یارهیدا DNA یهامولکول دها،یکه پالسم ماکارووا،

 میگام مهم به جلو در کشف تنوع عظ کی نیگفت: "ا ند،یبیم یگریبه عنوان مکان د دهند،یم

کشف شده است." که دانشمندان به دنبال  یدیجد یزهایچ نجایاست. در ا CRISPR-Cas یهاستمیس

 خواهند بود. CRISPR-Cas یها ستمیس

https://www.scienceboard.net/index.aspx?sec=sup&sub=gen&pag=dis&ItemID

5048= 

 

https://www.scienceboard.net/index.aspx?sec=sup&sub=gen&pag=dis&ItemID=5048
https://www.scienceboard.net/index.aspx?sec=sup&sub=gen&pag=dis&ItemID=5048

