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تولید رده سلولی  K562بیان کننده اندونوکلئاز )Cas9 (CRISPR-associated9
فائزه انصاری ،1مهین نیکوگفتار ظریف ،3امیر علی حمیدیه ،4مهدی شمسآرا
چكيده
سابقه و هدف

امروزه ژنوم ردههای سلولی به منظور ایجاد مدلهای بیماری و درمان آنها ویرایش میشود .البتهه بزرگهی ژن
 Cas9موجب مشکالتی از جمله پایین بودن کارآیی سیستم  CRISPRشهده اسه  .بهرای حها ایهن مشهکا،
ردههای سلولی بیانکننده  Cas9تولید شدهاند که در آنها تنها باید بخش  RNAراهنمای  CRISPRبهه سهلول
ترانسفک شود.
مواد و روشها

در این مطالعه تجربی ،قطعه  )PPC( PGK-PURO/CMVبا  PCRاز وکتور  pAAVS1-puro-DNRتکثیر شده
و در وکتور  pTG19-Tهمسانهسازی شد .سپس قطعه  PPCاز این وکتور با آنزیمهای  KpnIو  EcoRIخهار
شد .وکتور  pCas-Guide-AAVS1نیز تح برش آنزیمی مشابه قرار گرف و اتصال آن با قطعه  PPCمنجر به
ساخ وکتور  pPPC-Casگردید .پس از بهینه کهردن شهرایا الکتروپوریشهن ،وکتهور  pPPC-Casبهه درون
سلولهای  K562الکتروپوری شد و سلولهای مقاوم به پرومایسین انتخاب شدند و میزان بیان  Cas9در آنها
با  Real-time PCRبررسی شد.
يافتهها

با  PCRقطعهای به طول  3113جف باز تکثیر شد .وکتور  pPPC-Casطی دو مرحله همسانهسازی ساخته شد.
سلولهای ترانسفک شده مق اوم به پرومایسین انتخاب شدند .انتخاب کلونی در ادامه انجام شد و سه کلهونی
که نسب به هم بیانهای باال ،متوسا و پایین داشتند ،انتخاب شدند.

نتيجه گيري

در این مطالعه سلولهای  K562بیانکننده  Cas9به دس آمدند که از آنها میتوان در مطالعههای آتیژنومیک
عملکردی و نیز تولید مدلهای سلولی بیماریهای انسانی استفاده کرد.
كلمات كليدي :رده سلولی ،الکتروپوریشن ،ویرایش ژنی
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مقدمه

محــدوديتهــای کمتــر در اســت اده ،ــوی ســبقت را از
فناوریهای رقیـب نيیـر  )Zinc finger nuclease( ZFNو
 )Transcription activator-like effector( TALENربــوده
است( .)6برای نمونه ،با ظهور روشهای ويـرايش ژنـوم،
زارشهايی مبنی بر ويرايش ژن بتـا -لـوبین و يـا فلـال
نمودن همو لوبین جنینی با اين روشهـا وجـود دارد(.)9
سیستم  CRISPRدر واقع بخشی از سیستم ايمنی اکتسـابی
پروکــاريوتهــا اســت .انــوات مختل ــی از سیســتمهــای
 CRISPRدر باکتریها شناسايی شدهاند .اما پرکـاربردترين
سیستم به منيور ويـرايش ژنـوم ،سیسـتم CRISPR/Cas9
اسـت کــه از دو جـزء آنــدونوکلئاز  Cas9و  RNAراهنمــا
) (sgRNAتشکیل شده است .به منيور ويرايش ژنی ،ابزار
 CRISPRبه اشکال مختلـف در قالـب پمسـمید RNA ،و
کمـــسلکی ريبونوکلئـــوپروتئین قابـــل اســـت اده اســـت.
پمسـمیدهای بیـانکننـده نوکلئـاز  Cas9و  RNAراهنمـا،
سادهترين و ارزانترين شکل اسـت اده از  CRISPRهسـتند
که در آن پمسمید به تنهايی به داخـل سـلول هـدا وارد
میشود .اما به دلیل بزرگبودن ژن رمزکننده ( Cas9حدود
 4کیلــو ج ــت بــاز) کــارآيی ترانس کشــن ايــن دســت
پمسمیدها ملموالً پـايین اسـت .بـرای حـل ايـن مشـکل
امروزه ردههای سلولی بیانکننده  Cas9را توسـله دادهانـد.
مزيت است اده از اين ردههـای سـلولی آن اسـت کـه الزم
نیست به همراه  ، sgRNAژن  Cas9هم وارد سلول شود و
بدين ترتیب قابلیـت و کـارآيی سیسـتم  CRISPR/Casدر
ويرايش ژنوم افزايش میيابد .لـذا ايـن دسـت سـلولهـا،
تبـديل بــه ابـزار م یــدی در شناسـايی اهــداا دارويــی و
درمانی و نیز مطالله عملکرد ژنها شدهاند.
با توجه به تمام مزيتهايی که فناوری CRISPR/Cas9
دارد ،در اين مطالله سلی شـده اسـت تـا بـه منيـور ا ـر
بخشی بهتر آن ،يک رده سلولی  K562بیانکننده ژن Cas9

فرآيند اصمح ژنی سـريلتر بـا صـرا هزينـه کمتـر و بـا
تا یر ذاری بیشتر صورت بگیرد(.)7
با توجه به همه موارد مطـرح شـده ،هـدا از مطاللـه
حاضر تولید رده سلولی  K562بیانکننده اندونوکلئاز Cas9
( )CRISPR-associated9با هدا انجام مطاللههای مـرتبط
با بیماریهای خونی بود.
مواد و روشها

اين مطالله تجربی بـوده و بـر روی رده سـلولی
انجام رديده است و دارای دو بخش مولکولی و سـلولی
میباشد.
K562

بخش مولکولی

کشت باکتری:
برای کشت بـاکتری در محـیط (، LB )Luria- Bertani
مايع حاوی سديم کلرايـد ،تريستـون ،عصـاره مخمـر ،آب،
ساخته شده در محیط آزمايشگاه تحت شرايط استريل يک
کلنی از باکتری  E.coliدر لوله آزمايش دارای  2میلـیلیتـر
محیط  LBحاوی آنتیبیوتیک مناسـب تلقـی شـد .سـسی
فــالکون بــه مــدت  29ســاعت در انکوبــاتور  39درجــه
سانتی راد در  221 rpmشیک رديد.

استخراج پمسمید در مقیاس کونک(:)Mini-prep
 DNAپمســمید بــه روش لیــز قلیــايی(
 )Plasmid DNA extractionبا اسـت اده از کیـت اسـتخراج
پمسمید و بر اساس دستوراللمل شرکت يکتا تجهیز آزما،
استخراج رديد.
Mini-Prep

وکتورهای است اده شده:
در ايـن مطاللـه وکتـورهـای

pAAVS1-Puro-DNR

به
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امروزه سیستمهای ويرايش ژن بـرای مقاصـدی نـون
شناسايی نقش ژنها ،تولید موجودات مدل ،تولید ردههای
سلولی دستکاری شده ،واکسن و درمان بیماریها بسـیار
مــورد توجــه مــیباشــند( .)2-2در ايــن میــان سیســتم
 CRISPR/Casبـــه علـــت ســـاد ی ،ارزانتـــر بـــودن و

تولید شود تا در مطاللههای آينده مرتبط مورد است اده قرار
بگیـرد .رده سـلولی  K562يــک رده سـلولی اسـت کــه از
بیماران لوسمی میلوئیدی مزمن( )CMLرفته مـیشـود و
برای مطالله های مربوط به بیمـاریهـای خـونی يـک رده
سلولی مناسب مـیباشـد( .)9نشـان داده شـده اسـت کـه
است اده از اين ردههای سـلولی موجـب مـیشـود تـا کـل

رده سلولی  K562و

فائزه انصاری و همکاران

اندونوکلئاز Cas9

جدول  :1توالی نوکلئوتیدی آغازگرهای استفاده شده در این مطالعه

هدف
PPC

*CCGGAATTCCAGCTAGTCTTCTTCCTCCAAC

B2M
Cas9
trans

CGCTACTCTCTCTTTCTGG
CCCCAAGAAAAAACGCAAGGTG

آمپلیکون

GCAGATCTCCTCGGTACCGGATCCA
*GTCGACAAATTC
GTCAACTTCAATGTCGGATGGAT

243 bp

GTTCAGGAAACAGCTATGACCG

292 bp

1224 bp

*خط زير نشاندهنده جايگاه برش آنزيمی  EcoRIدر آغاز ر باالدست(جلوبرنده) و  KpnIدر آغاز ر پايیندست(ملکوس) است.

عنوان  DNAالگـو بـرای تکریـر قطلـه
(پرومــوتر ژن فس و لیســرات کینــاز ،ژن مقاومــت بــه
پرومايســین و پرومــوتر ويــروس ســیتومگالو) ،وکتــور
 pTG19-Tبرای همسانهسازی محصول  PCRقطلـه PGK-
 ،Puro-CMVوکتــور  pCas-Guide-AAVS1بــرای زيــر
همســانهســازی( )Subcloningقطلــه  PGK-Puro-CMVو
وکتــور  pEGFP-C1بــه منيــور بهینــهکــردن شــرايط
PGK-Puro-CMV

الکتروپوريشن مورد است اده قرار رفت.

طراحی آغاز ر:
طراحی آغـاز ر بـرای تکریـر قطلـه  PPCاز پمسـمید
هدا و نیز سنجش کمی بیـان ژن  Cas9منتقـل شـده بـه
سلولهـای  K562اسـت اده شـد .آغاز رهـا بـا اسـت اده از
نرمافزار  OLIGO7طراحی شدند و از لحـا سـاختارهای
انويه ،تشکیل دايمر و نقطه ذوب) (Tmبررسی رديدنـد.
اختصاصی بودن آغاز رها نیز در سـايت Primer-( NCBI
 )BLASTمورد ارزيابی قرار رفت(جدول .)2

واکنش زنجیرهای پلیمراز(:)PCR
واکنـش زنجیرهای پلـیمـراز بـه منيـور تکریـر قطلـه
( PGK-Puro-CMVبه اختصار  )PPCاز وکتور pAAVS1-
 puro-DNRبا است اده از کیت Taq DNA Pol. 2X Master
 Mixاز شرکت آمسلیکون طبـ برنامـه زمـانی دمايی(يـک
نرخه دناتوره شدن اولیه  3دقیقه و  31انیه در  72درجـه
سانتی راد 31 ،نرخه دناتوره شدن انويه  11انیـه در 72
درجه سانتی راد ،اتصال  31انیه در 29درجه سانتی راد،
پلیمريزه شـدن رشـته  DNAدو دقیقـه و  31انیـه در 91

درجه سانتی راد و يک نرخه پلیمريزه شـدن نهـايی 22
دقیقه در  91درجه سانتی راد) در ترمال سايکلر انجام شد
و بـه منيـور تخلیص محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز،
از کیـــت اســـتخراج از ژل Gel and PCR Product
 Purification Mini Kitساخت شرکت يکتـا تجهیـز آزمـا
است اده شد.

واکنش اتصال(:)Ligation
در ايــن مطاللــه واکــنش اتصــال يــک بــار بــه منيــور
همســانهســازی محصــول ( PCRقطلــه  )PPCدر وکتــور
 pTG19-Tو بار ديگر برای زير همسانهسازی قطلـه PPC
از وکتور  pTG19-Tبه درون وکتور pCas-Guide-AAVS1
مورد است اده قرار رفت .در واکـنش اتصـال از آنـزيم T4
 DNA ligaseاست اده شد و نسبت مـولی  vector:insertبـه
صورت  2:3در نير رفته شد .پی از آمادهسازی واکـنش
اتصال در يک لوله ،به مدت  1ساعت در دمای  11درجـه
سانتی راد و  24ساعت در دمـای  26درجـه سـانتی ـراد
انکوبه رديد.
محصول  PCRدر جايگاه کلونینگ پمسمید pTG19-T
همسانهسازی شد .محصـول واکـنش اتصـال ،بـه بـاکتری
 E.coliسويه  DH5αترانس ورم شد .به طـور خمصـه21 ،
میکرولیتر از واکنش اتصال به باکتری مستلد اضـافه و بـه
آرامی با هم مخلوط رديد و به مدت  31دقیقه روی يـخ
ذاشته شد .به مخلوط فوق در دمای  41درجه سانتی راد
به مدت  71انیه شوک حرارتی داده شـد و بمفاصـله بـر
روی يخ منتقل رديد .برای تايید حضور قطله مورد نيـر
در وکتور  pTG19-Tاز کلونیهای به دست آمده ،پمسمید
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وکتور بیانی ،هضم آنزيمی  EcoRIو  KpnIروی پمسـمید
حامل قطلـه  PPCو وکتـور  pCas-Guide-AAVS1انجـام
شد .واکنش اتصال بین قطلات  PPCو وکتور بیانی خطـی
انجام شـده و پـی از ترانس ورماسـیون بـاکتری مسـتلد،
پمسمیدهای نوترکیب با هضـم آنزيمـی و خـروج قطلـه

سـاخته شـده در ايـن مطاللـه تحـت شـرايط بهینـه شــده
الکتروپوريشن ترانس کت شدند و سـلولهـای مقـاوم بـه
پرومايسـین بــه مـدت دو ه تــه در حضـور آنتــیبیوتیــک
انتخاب شدند .با توجه به تصادفی بـودن ورود وکتـور بـه
داخل ژنوم سلول ،بـه منيـور دسـتیابی بـه يـک جملیـت

هدا شناسايی شدند.

سلولی هموژن(همگن) ،انتخاب کلونی
انجام شد.

)(clonal selection

استخراج پمسمید در مقیاس زياد(: )Maxi-Prep
پی از تايید همسانهسازی ژن در وکتور پستاندار ،برای
الکتروپوريــت کـردن وکتـور  pPPC-Casبـه سـلولهــای
 ، K562اســتخراج پمســمید در مقیــاس زيــاد توســط
کیت  Plasmid DNA Extraction Maxi kitساخت شـرکت
يکتا تجهیز آزما و مطاب با دستوراللمل آن انجام شد.

بخش سلولی:
در اين مطالله رده سلولی  K562از مرکـز ملـی ذخـاير
ژنتیکی و زيستی ايران تهیـه شـد .محـیط کشـت مناسـب
است اده شده بـرای رشـد ايـن سـلولهـای ملل (جیبکـو)
 RPMI Medium 1640به همـراه ( FBS %21سـرم جنـین
اوی) و  %2آنتیبیوتیک پنیسیلین /استرپتومايسـین بـوده
و طب دسـتور  ATCCشـرايط محیطـی کشـت دمـای 39
درجه سانتی راد ،تحت شـرايط  CO2 %2و  %72رطوبـت
میباشد.

ترانس کشن سلولهای : K562
يکی از روشهای انتقال وکتورهای پمسمیدی يا يـک
 DNAخــــارجی بــــه درون ســــلول ،الکتروپوريشــــن
( )Electroporationمیباشد .برای الکتروپوريشن تلـداد 2
تا  6میلیون سلول  K562است اده شد .شمارش سلولها بـه
کمــک الم نئوبــار(هموســايتومتر) انجــام و بــرای بررس ـی

استخراج : RNA
 RNAکل سلولهای  K562با است اده از کیـت سـاخت
شــرکت يکتــا تجهیــز آزمــا ،طب ـ دســتوراللمل ســازنده
RNA
اســتخراج شــد .بــرای تلیــین غليــت و خلــو
استخراج شده ،جذب نمونـههـا بـه وسـیله نـانو دراپ در
طــول مــوج  161و  191نــانومتر خوانــده شــد .خلــو
نمونهها از طري نسبت جذب اسسکتروفتومتری 161:191
تلیین شد .همننین تمامیت  RNAاستخراج شده بـر روی
ژل آ ــارز و مشــاهده بانــدهای  RNAريبــوزومی  19 Sو
 29Sبررسی شد.

: Real-time PCR
رشته اول  cDNAبا است اده از کیت شرکت يکتا تجهیز
آزمــا و آغاز رهــای پــايین دســت ژنهــای  Cas9و B2M
مطاب با دسـتوراللمل کیـت انجـام شـد .در ادامـه ،بـرای
بررسی کمی بیان ژن  Cas9در سـلولهـايی کـه بـه روش
انتخاب کلونی جدا شده بودند Real-time PCR ،بـا کیـت
شرکت يکتا تجهیز آزما و در دستگاه  Mic qPCRسـاخت
شرکت بیو مولکوالر سیستم انجام شد .برنامه زمانی دمايی
دستگاه به صورت يک نرخه برای دناتوره شدن اولیـه در
دمای  74درجه سـانتی ـراد و بـه مـدت  4دقیقـه انجـام
رفت .در ادامه 41 ،نرخه برای دناتوره شدن با دمای 74
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استخراج شد و بـا آنـزيمهـای  KpnIو  EcoRIبـرش داده
شد .خروج قطله  PPCنشانه موفقیت در همسانهسازی ژن
بود .هم ننین وکتور نوترکیب بـا اسـت اده از آغاز رهـای
عمومی  M13و T7به روش سنگر تـوالیيـابی شـد .نتـاي
تلیین توالی با نرمافزار  Fich TVبررسی شدند.
در ادامه به منيور زيـر همسـانهسـازی قطلـه  PPCدر

درصد سلولهای زنده از رنگ تريسانبلو اسـت اده رديـد.
الکتروپوريشن با دستگاه بیوراد با ولتاژهـا و ظرفیـتهـای
خازنی مت اوت انجام شد تا شـرايط بهینـه الکتروپوريشـن
مشـــخص شـــود .بـــه منيـــور بهینـــه کـــردن شـــرايط
الکتروپوريشــن ،از وکتــور تجــاری  pEGFP-C1ســاخت
شرکت کلونتک است اده شد .سـسی سـلولهـا بـا وکتـور

رده سلولی  K562و

اندونوکلئاز Cas9

فائزه انصاری و همکاران

میکرو لوبولین ) (B2Mبه عنوان ژن خانهدار مورد است اده
قرار رفت .میزان بیان نسبی کلـونهـا نسـبت بـه هـم بـا
محاسبه نرخههای آستانه) (Ctمطاب فرمـول Ct=Ctcasq-
 Ct2mتلیین شد.

بدنه ناقل ،به طول  1991ج ت باز ،بر روی ژل آ ارز
مشاهده شد(شکل  .)3در سط مولکولی ،عدم وجود
جهش احتمالی در حین تکریر قطله  PPCبا روش
توالیيابی سنگر و مقايسه آن با توالی وکتور pAAVS1-
 puro-DNRبررسی شد .توالیيابی با آغاز رهای عمومی

نحوه جمعآوری اطمعات و تجزيه و تحلیل دادهها:
تجزيه و تحلیل دادههای  Real-time PCRبا نـرم افـزار
 GraphPadو بـا اسـت اده از آزمـون  t-testبررسـی شـدند.
سط ملنادار بـودن نتـاي بـه صـورت  p≤ 1/12در نيـر
رفته شد.

 M13و  T7نشان داد که جهشی در قطله تکریر شده
رخ نداده است.

PPC

يافتهها

بخش مولکولی:
تکریر قطلـه  PGK-Puro-CMVاز وکتـور pAAVS1-puro-
: DNR
قطله

)(PPC

1211 bp

 PGK–Puro-CMVبا است اده از آغاز رهای

طراحی شـده از وکتـور  pAAVS1-puro-DNRبـه وسـیله
 PCRتکریــر شــد .محصــول  PCRدر کنــار مــارکر وزن
مولکولی بر روی ژل آ ارز  %2مورد بررسی قرار رفت و
قطله تکریر شده به طول  1224ج ت باز روی ژل آ ـارز
مشاهده شد(شکل .)2

همسانهسازی قطله  PPCدر ناقلهای کلونینگ و بیانی:
طی دو مرحله همسانهسازی ،ابتدا محصول  PCRقطله
 PPCدر وکتور کلونینگ و سسی در وکتور بیانی پستاندار
وارد شد .همسانهسازی در وکتور کلونینگ pTG19-T
بدون هضم آنزيمی و است اده از وجود آدنین اضافه در
انتهای محصول  ، PCRبه واسطه تکریر با آنزيم Taq
پلیمراز انجام شد .نتیجه همسانهسازی در وکتور
کلونینگ ،ابتدا با  PCRاز روی پمسمید استخراج شده با
آغاز رهای اختصاصی قطله  PPCتايید شد .نتیجه PCR

شکا  :1نتیجه تکثیر قطعه  PPCبه طول  3113جف

باز به

روش  .PCRچاهک :1نشانگر وزن مولکولی  1کیلو جف

بازی

 .Thermo Scientificچاهک :3قطعه تکثیر شده

PPC

زيــر همســانهســازی قطلــه  PPCدر ناقــل
: AAVS1

pCas-Guide-

در ادامـه ،زيـر همسانـهسـازی قطلـه  PPCاز وکتــور
کلونینگ به درون وکتور بیانی پستاندار انجام شـد .وکتـور
 pCas-Guide-AAVS1با آنزيمهای  EcoRIو  KpnIبـرش
خورد .در نتیجه اين برش آنزيمی قطلهای به طـول 2246
ج ـت بـاز از وکتـور خـارج شـد .باند سنگینتر به طول
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درجه سانتی راد( 12انیه) و اتصال آغار رها و پلیمريـزه
شدن رشته  DNAدر دمای  29درجه سانتی راد ( 31انیه)
تنيیم شد .واکنش در حجم نهايی  21میکرولیتـر شـامل 2
میکرولیتـر از  1 ،Real-time PCR 2X Master mixپیکـو
مــول از هــر آغــاز ر 2 ،میکرولیتــر از  cDNAالگــو و آب
مقطر تا حجم نهايی 21میکرولیتـر آمـاده شـد .ژن بتـا -1

از روی پمسمید نوترکیب مشاهده باندی  1224ج ت باز
ملادل همان قطله  PPCروی ژل آ ارز بود .در صورتی
که در  PCRاز روی وکتور  pTG19به عنوان کنترل من ی،
باندی مشاهده نشد(شکل  .)1در ادامه وکتور نوترکیب با
آنزيمهای تلبیه شده در طرفین قطله  KpnIو  EcoRIبرش
خورده و خروج قطله  PPCبه طول  1224ج ت باز از

دوره  ،26شماره  ،2بهار 79

تقريبی  6/9کیلـو ج ـت بـاز از روی ژل اسـتخراج شـد.
وکتور کلونینگ حامل  PPCنیز با اين دو آنزيم بـرش داده
ذاشــته شــده و بلــد از ترانس ورماســیون ،کلــونیهــای
نوترکیب انتخاب شدند .موفقیتآمیز بودن کلونینـگ ابتـدا

3111 bp

به روی کلونی  PCRبررسی و مـورد تايیـد قـرار رفـت.
تکریر قطلـه  1224ج ـت بـازی در برخـی از کلـونیهـا

1211 bp

مشاهده شد(نتاي نشان داده نشده است).
کلونهای دارای نتیجـه مربـت و برخـی از کلـونهـای
من ی بـرای اسـتخراج پمسـمید و هضـم آنزيمـی کشـت
شدند .هضم آنزيمی بـا  KpnIو  EcoRIمنجـر بـه خـروج
قطله  PPCدر کلونهايی شد که نتیجه کلـونی  PCRآنهـا
شکا  :3تایید همسانهسازی قطعه PPCدر ناقا  pTG19-Tبا روش
هضم آنزیمی .چاهک :1نشانگر وزن مولکولی 1کیلو جف

مربت بود(شکل  .)4پمسمید نوترکیب حاصل به اختصـار
 pPPC-Casنام ذاری رديد.

بازی.

چاهک  :3پالسمید نوترکیب ) (pTG19-PPCپس از برش با
آنزیمهای KpnIو . EcoRIچاهک  :4پالسمید برش نخورده وکتور

pTG19-PPC

6911 bp

1211 bp
1211 bp

شکا :3برش آنزیمی پالسمیدهای مشکوک به نوترکیبی .چاهک :1
شکا  :4تایید همسانهسازی قطعه  PPCدر ناقا  pTG19-Tبا
روش  . PCRچاهک  :1نشانگر وزن مولکولی  1کیلو جف

بازی.

چاهک  :3محصول  PCRاز روی پالسمید سنگین تر (نوترکیب).
چاهک  :4محصول  PCRاز روی پالسمید سبک تر(پالسمید
غیرنوترکیب .)pTG19

نشانگر وزن مولکولی  1کیلو جف

بازی .چاهک  :3برش پالسمید

استخراجی ازکلونی  .1چاهک  :4پالسمید استخراجی از کلونی
1برش نخورده ( .)uncutچاهک  :3برش پالسمید از کلونی .3
چاهک  :1پالسمید برش نخورده از کلونی .3چاهک  : 6برش
پالسمید از کلونی  .4چاهک  : 7پالسمید برش نخورده از کلونی
 .4چاهک  :9وکتور

pCas-Guide-AAVS1
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شد .واکنش اتصال بین قطلات برش خورده  PPCو ناقـل

رده سلولی  K562و

فائزه انصاری و همکاران

اندونوکلئاز Cas9

368-1111

311-861

311-611

cells

250-960 269-1050

250-650

300-650

411-611

transfeted
هایof
Percent
ترانسفک
شده
درصد سلول

الف

300-150

411-111

Electroporation
condition
شرایا الکتروپوریشن
ب

شکا  : 1الف) درصد ترانسفک

شدن سلولهای  K562با شرایا مختلف الکتروپوریشن( .)Voltage-µFاعداد نشاندهنده ولتاژ و ظرفی

مورد استفاده در روش الکتروپوریشن میباشند .بهترین شرایا ولتاژ  368ول

و ظرفی

خازنی  1111میکروفاراد اس  .ب) بررسی میزان

ترانسفکشن سلولهای  K562به وسیله وکتور  pEGFP-C1زیر میکروسکوپ فلئورسن  .الف) تصویر سلولهای  K562ترانسفک
فلورسانس ب) تصویر سلولهای ترانسفک

شده  K562در نور معمولی(.تصاویر فلورسانس در طول مو

الکتروپوریشن تهیه شده اس  .بازدهی الکتروپوریشن در ولتاژ  368ول

بخش سلولی:
ترانس کشن سلولهای  K562به روش الکتروپوريشن:

و ظرفی

خازنی

شده در نور

 381نانومتر و دو روز بعد از

خازنی  1111میکروفاراد  %31میباشد).

تلیین حداقل دوز کشند ی پرومايسین:
با توجه به اين که نشانگر انتخابی روی وکتـور سـاخته

بــه منيــور بهینــهســازی پارامترهــای الکتروپوريشــن

شده ،مقاوم به پرومايسـین بـود ،ابتـدا کمتـرين غليـت از

سلولهـای  ، K562پمسـمید  pEGFP-C1تحـت شـرايط

آنتیبیوتیک که سلولهای  K562غیرترانسـ کت را ظـرا

مختلف به درون سلولها الکتروپوريت شد(شکل  2الف).
دو روز بلد از ترانس کشن ،سلولهـا زيـر میکروسـکوپ

دو ه تــه از بــین مــیبــرد ،تلیــین شــد .بــر ايــن اســاس
پرومايســین در غليــتهــای  1تــا  6میکرو ــرم در هــر

فلئورسنت مشاهده و میزان ترانس کت شدن آنها بررسـی

میلیلیتر محیط کشت هر يک روز در میان به محیط کشت

شد .بهترين کارآيی الکتروپوريشن در ولتـاژ  167ولـت و

سلول اضافه شـد و در هـر بـار تلـويي محـیط کشـت،

ظرفیت خازنی  2121میکروفاراد به دست آمد که در ايـن

زندهمانی سلولها با رنگآمیزی تريسانبلو بررسـی رديـد.

حالت درصد سلولهای ترانس کت شده حدود  %12بود
(شکل  2ب).

پی از مدت دو ه ته ،غليت  2 µg/mLبه عنـوان حـداقل
غليت کشند ی پرومايسین طی دو ه ته تلیین شد.
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100 bp
شکا  :6نتیجه  RT-PCRژن .Cas9چاهک :1نشانگر وزن مولکولی  111جف
ترانسفک

شده ،چاهک :4نمونه سلول  K562ترانسفک

بازی ،چاهک :3تکثیر رونوش

نشده ،چاهک :3محصول  PCRبدون اضافه کردن ( cDNAکنترل منفی) ،چاهک : 1

نمونه ( RTminusبررسی عدم وجود آلودگی  )DNAاز سلول ترانسفک
تکثیر قطعه  B2mاز نمونه سلول  K562ترانسفک

 Cas9از نمونه سلول

K562

شده .چاهک  :6نشانگر وزن مولکولی  111جف

شده .چاهک  :9تکثیر قطعه  B2mاز نمونه سلول  K562ترانسفک

بازی ،چاهک : 7

نشده ،چاهک  :8محصول

 PCRبدون  cDNAالگو (کنترل منفی)

c

c
a

a

b

Cas9 expression level
شکا  : 7نمایش منحنیهای تکثیر و ذوب در واکنش ( .Real-time PCRالف) منحنیهای تکثیر رونوش
( ، Cas9ب) منحنیهای ذوب رونوش

ژنهای  B2Mوکلونهای بیانکننده

ژنهای  B2Mو ) ( .Cas9مقایسه بیان ژن  Cas9در  1کلون مختلف جدا شده سلول . K562-Cas9

کلونهای آنالیز شده از لحاظ میزان بیان  Cas9به سه گروه با بیان کم( 3و  ،)1متوسا( 1و  )3و باال( )4تقسیم شدند b ، a .و  cمعنادار بودن
آماری دادهها را نشان میدهند(.) p < 1/1111
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200 bp

رده سلولی  K562و

فائزه انصاری و همکاران

اندونوکلئاز Cas9

بررسی بیان ژن  Cas9با : RT-PCR

ويرايش ژنی از جمله  ZFNو  TALENبرتری داده است.
K562

آ ار نامطلوب و نالشهايی در انتقال وکتورها به داخل

ترانس کت شده و غیرترانس کت انجام شد .برای اطمینـان
از صــحت کــار در هنگــام ســاخت  cDNAو نیــز ،PCR

سلول است که بايد مورد توجه قرار بگیرد( .)22از جمله
اين نالشها میتوان به اندازه وکتورهای مهندسی شده،

آزمايش  RT-PCRبر روی ژن خانهدار  B2Mنیز هـمزمـان

تلداد وکتورها ،روش انتقال آنها و نوت سلول میزبان

انجــام شــد ،قطلــه مربــوط بــه ژن  B2Mاز ســلولهــای

(نسبنده يا ملل

بودن آنها) اشاره نمود( .)21در اين

ترانس کت شده و غیرترانسـ کت تکریـر شـد .امـا تکریـر

مطالله برای رفع اين مشکل تصمیم رفتیم تا ژن  Cas9را

قطله متلل به ژن  Cas9تنهـا از سـلولهـای ترانسـ کت
ات اق افتاد که حکايت از بیان اين ژن در اين سلولها دارد

در سلولهای هدا که در اينجا سلولهای رده خونی
 K562بودند ،وارد کنیم تا در مطاللههای بلدی ديگر

(شکل .)6

نیازی به وجود اين ژن بر روی سازه ژنی نباشد .در

ژن  Cas9روی  RNAاستخراج شده از سـلولهـای

پمسمیدهای حامل اجزای  ،CRISPRبخش عمدهای از

مقايسه میزان بیان  Cas9بـین کلـونهـای مختلـف سـلول
: K562-Cas9

اندازه پمسمید توسط کاست ژنی رمزکننده ( Cas9حدود
 2کیلو ج ت باز) اشغال میشود .مزيت ديگری که تولید

کی یــت تکریــر ژنهــای  B2Mو  Cas9بــا بررســی

اين ننین رده سلولی دارد اين است که مشکل انتقال

منحنیهای تکریر و ذوب ژنهای مورد نيـر بررسـی شـد

نندين وکتور به طور همزمان را حل میکند زيرا اين

(شــکل  .)9اخــتما نرخــه آســتانه( )Ctبــین ژن هــدا
) (Cas9و رفـرانی ) (B2Mبـه صـورت ∆Ct=CtTarget -

نالش کارآيی اين سیستم را کاهش میدهد( .)21 ،23در

 CtReferenceمحاسبه شد .از آن جايی کـه میـزان  ∆Ctبـا

صورتی که سلولی ژن  Cas9را در خود بیان کند ،مانند آن
نه که در اين مطالله صورت رفته ،ديگر نیازی به وجود

میزان بیان ژن هدا نسبت عکـی دارد ،مقـادير پـايینتـر

آن بر روی پمسمید نیست و تنها وجود کاست رمزکننده

 ∆Ctنشان از بیـان بـاالتر ژن هـدا داشـت( .)21در ايـن
میان 2 ،کلـون آنـالیز شـده از سـلولهـای  K562-Cas9از

به همراه توالیهای پروکاريوتی روی وکتور

لحا میزان بیان  Cas9به سه روه با بیان کم(کلونهای 4

sgRNA

ک ايت میکند.
الزمــه ســاخت رده ســلولی  K562بیــانکننــده ،Cas9

و  ،)2متوســط(کلونهــای  2و  )1و بــاال(کلون  )3تقســیم

ساخت وکتوری بود که از طرفی حامل کاست بیانی

شدند .در اين میان به نير میرسد ،بـا توجـه بـه ايـن کـه

بوده و از سوی ديگر دارای يـک نشـانگر انتخـابی کـه در

میزان بیان  Cas9در کلونیهای  4و  2و نیـز  2و  1دو بـه
دو با هم تقريباً برابر است ،ايـن احتمـال وجـود دارد کـه

اينجا ژن مقاومت به پرومايسین بود ،باشد .با توجه به ايـن

کلونها از سلول اولیه يکسانی مشت شده باشند.

که ننـین پمسـمیدی در داخـل در دسـترس نبـود ،ابتـدا
ساخت آن در دستور کـار قـرار رفـت .بـدين منيـور ،از
وکتور

بحث

امروزه با پیشرفت و

Cas9

pCas-Guide-AAVS1

که حامل کاست بیانی

Cas9

بود به عنوان وکتور مبنا است اده شد .با بررسی اين وکتـور
سترش ابزارهای مهندسی

مشخص رديد که هضـم آنزيمـی آن بـا دو آنـدونوکلئاز
 KpnIو  EcoRIامکان وارد کردن کاست بیانی مقاومت بـه

ژنتیک ،يافتن راههای درمانی برای بیماریهای انسان با
زمینه جهشهای ژنتیکی قابل دستیابی شده است .سیستم

پرومايســین را فــراهم مــیکنــد .کاســت ژن مقاومــت بــه

 CRISPR/Cas9از ملرواترين ابزارهای اصمح ژنی برای

آنتیبیوتیک نیز با  PCRاز وکتور  pAAVS1-puro-DNRبا

و ارزانتر

تلبیه دو جايگاه برشی مـدنير در طـرفین آن تکریـر شـد.

بودن اين روش اصمح ژنی آن را بر ساير ابزارهای

همسانهسازی قطله  PCRدر وکتور مبنا منجر بـه سـاخت

جهشهای مورد هدا میباشد .ساده ،دقی
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در ادامه RT-PCR ،با است اده از آغاز رهای اختصاصی

البته شايان ذکر است که اين روش نیز دارای جنبهها و

دوره  ،26شماره  ،2بهار 79

پمسمیدی به نام  pPPC-Casبه طـول  7کیلـو ج ـت بـاز

تقسیم و تکریر سلولی ،پمسمیدهای اپی زومی از بین رفته

شد.

و تنها سلولهايی که به صورت پايدار ترانس کت شدهاند،

ترانس کت کردن سلولهای  K562اشاره نمود .مطاللههای
ذشته حاکی از آن است که به طور کلی ترانس کت کردن

بود.
ورود وکتــور  pPPC-Casبــه داخــل ژنــوم رده ســلولی

سلولهای مللـ کـار دشـوارتری نسـبت بـه ترانسـ کت

 K562بلد از الکتروپوريشن به صورت تصادفی میباشـد.

سلولهای نسبنده میباشد( .)24در ايـن مطاللـه از روش

اين نوت ورود به ژنوم میتواند مشکمتی را در پـی داشـته

K562

باشد .اول اين که ورود تصـادفی ممکـن اسـت منجـر بـه

اســت اده رديــد .میــزان مــرگ و میــر در ايــن روش بــاال
است( .)23اما از طرفی با است اده از اين روش میتوان در

تخريب کاست بیانی  Cas9ردد .نرا کـه در ايـن حالـت
وکتور میتواند از هـر بخـش خـود بـه صـورت شانسـی

مدت زمان کوتاهی تلداد زيادی از سلولها را بـا سـمیت

نوترکیبی داده و وارد ژنوم شود .بنابراين با توجـه بـه ايـن

کم به ساد ی ترانس کت کرد( .)24 ،22برای بهینـه کـردن

که بخـش عمـدهای از وکتـور سـاخته شـده در بر یرنـده

شرايط الکتروپوريشن سلولهای  K562از وکتور
 C1که حامل  EGFPاست ،است اده شد .وجـود ژن EGFP

کاست بیانی  Cas9است ،اين امر محتمل میباشد کـه وارد
شدن به داخل ژنوم به کاست ژن  Cas9آسـیب وارد کنـد.

باعث شد تا درصد سلولهای ترانس کت شده بـه وسـیله

مسئله دوم اين که ورود تصادفی پمسمید به داخـل ژنـوم

میکروســکف فلئورســنت قابــل پیگیــری و تلیــین باشــد.

میتواند باعث شود تا میزان بیان ژن  Cas9در سلولهـای

الکتروپوريشــن بــه صــورت تصــاعدی در ولتاژهــا و

مختلف مت اوت باشـد .حتـی ممکـن اسـت در برخـی از

ظرفیتهای خازنی مت ـاوت بررسـی شـد کـه در نهايـت
بهترين شرايط الکتروپوريشن به صورت  167ولـت و µF

سلولها ،بیان ژن  Cas9خاموش شود .دلیل ايـن موضـوت
آن است که محل ورود ژن به داخل ژنوم مـیتوانـد روی

(2121میکروفاراد) انتخاب رديد که در آن حدود  %12از

بیان آن تا یر ذار باشد که به آن ا ـر جايگـاه کرومـوزومی

سلولها ترانس کت میشدند .در مرحله بلد ،برای ساخت

(effect

 )Chromosomal positionمی ويند .تمـامی نقـاط

سلولهای  K562بیانکننده  Cas9وکتـور سـاخته شـده در
اين پـژوهش بـه درون سـلولهـا بـا شـرايط بهینـه شـده

ژنوم به لحا فلالیت رونوشـت بـرداری يکسـان نیسـتند.
برای مرـال ژن ممکـن اسـت وارد يـک نقطـهای از DNA

الکتروپوريشن منتقل شد .با توجه به وجود ژن مقاومت به

ژنومی شود که در آن رونويسی از ژنها بسیار فلال است.

پرومايسین در وکتور ساخته شده ،سلولهای دريافتکننده

اين موضوت میتواند باعث کاهش بیـان و حتـی خـاموش

پمسمید با ايـن آنتـیبیوتیـک در غليـت  2 µg/mLجـدا

شدن بیان ژن انتقال يافته شود و مشکل آخـر ايـن کـه در

شدند .زيـرا قـبمً حـداقل دوز کشـند ی پرومايسـین کـه
سلولهای  K562غیرترانسـ کت را طـی دو ه تـه از بـین

ورود تصادفی ،تلداد نسخههای ژن وارد شـده بـه داخـل
ژنــوم قابــل کنتــرل نیســت و تلــداد نســخههــای ژن بــین

میبرد به میزان  2 g/mLتلیین شده بود .انتخاب سـلولهـا

سلولهای مختلف مت اوت میباشد .تلدد ورود ترانی ژن

با پرومايسین دو ه ته به طول انجامید و اين مـدت زمـان

به داخل ژنوم ا ر قابل پیشبینی ندارد .در مواردی مشاهده

برای اين در نير رفته شد تا تنها سلولهايی جـدا شـوند
که ژن مقاومت به آنتیبیوتیک وارد ژنوم آنها شده اسـت

شده است تلدد نسخهها میتواند ا ـر افزايشـی روی بیـان
ژن هدا بگذارد ،اما اهی نیز ا ر من ـی روی بیـان ژن و

و پمســمید را بــه صــورت اپــیزومــال در خــود حمــل

حتـی رشـد سـلول ـزارش شـده اسـت( .)26همـه ايـن

نمیکنند .به علت عدم وجود منشا همانندسازی پسـتاندار

مشکمت میتواند منجر به بیان هتروژن ژن هدا در میان

در وکتور ساخته شده  ،pPPC-Casدر صورتی که پمسمید

ســلولهــای ترانسـ کت شــود .بنــابراين بــرای رفــع ايــن

به داخل ژنـوم سـلول میزبـان وارد نشـود ،طـی دو ه تـه

مشکمت انتخاب کلونی انجام شد.

الکتروپوريشن برای ترانس کت کـردن سـلولهـای

pEGFP-
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از ديگر نالشهای اين مطالله میتوان به سخت بودن

قادر به رشد در محیط انتخابی(حاوی پرومايسین) خواهند

فائزه انصاری و همکاران
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K562

Cas9 اندونوکلئاز

 سلولهای. را به صورت دائم بیان میکندCas9 ژن

 وK562 رده سلولی

 مقـاوم بـه پرومايسـینK562  کلـونی از سـلولهـای2

سلولهای اريترولوکمیای انسانی هستند کـه در تحقیقـات

 آنها بـه طـورRNA ،انتخاب شده و پی از رشد و تکریر

-β بیماریهای خونی از جمله همو لوبینوپـاتیهـا ماننـد

Real-time

 لـذا دسـت آورد ايـن.تاالسمی بسیار اسـت اده مـیشـوند
پژوهش می توانـد ابـزاری بـرای کمـک بـه ايـن دسـته از

 برای اطمینان از سالم بودن کاست بیانی. بررسی شدPCR
Cas9  و اين که رونوشتهـای کامـل و سـالم از ژنCas9

 از سويی ديگر تجربه حاصل از.پژوهشها در کشور باشد

 آغاز رها به ونهای طراحی شدند که انتهـای،وجود دارد

 در آنها بـاCas9 جدا انه استخراج و بیان ژن

اين کار میتواند در توسله ساير ردههای سلولی بیانکننده

 نتیجـه. را شناسايی و تکریر میکردنـدCas9  رونوشت3´

. نیز مورد است اده قرار یردCas9

 کلونی جدا شده نشان داد کـه بیـان2  درCas9 آنالیز بیان

تشکر و قدردانی

 کلـونی آنـالیز2  از میان. در بین آنها مت اوت استCas9
شده به نير مـیرسـید منشـا برخـی از کلـونهـا يکسـان

اين مقاله منت از پاياننامه دانشجويی کارشناسی ارشـد
مؤسســه عــالی آموزشــی و پژوهشــی طــب انتقــال خــون
 مراتب قدردانی خود را از تمام کسانی که در اين.میباشد
کار پژوهشی همکاری نمودهاند به ويـژه پژوهشـگاه ملـی
.مهندسی ژنتیک و زيست فنآوری اعمم میدارم
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Abstract
Background and Objectives
The genome of cell lines is nowadays edited to create disease models and treat them. Of course, the size
of the cas9 gene has caused problems like the low efficiency of the CRISPR system. To solve this
problem, Cas9 expressing cell lines have been generated in which CRISPR RNA should only be
transfected to the cell.
Materials and Methods
This article is experimental. PGK-PURO / CMV (PPC) fragment was amplified with PCR from
pAAVS1-puro-DNR vector and cloned in pTG19-T vector. The PPC fragment from this vector was
removed by KpnI and EcoRI enzymes. Also the pCas-Guide-AAVS1 vector was subjected to the same
enzymatic cutting and its attachment to the PPC fragment resulted in the production of the pPPC-Cas
vector. After optimizing the electroporation conditions, the pPPC-Cas vector was electroporated into
K562 cells and puromycin -resistant cells were selected and Cas9 expression level was evaluated by
Real-time PCR.
Results
A PCR fragment of 2514 bp was amplified. The vector pPPC-Cas was cloned in two steps. puromycin resistant transfected cells were selected. Clonal selection was carried out and three colonies with high,
medium and low expression level of Cas9 were isolated.
Conclusions
The Cas9-expressing K562 cells derived in this study can be applied both for functional genomic
researches and design cellular models of human diseases in future.
Key words: Cell Line, Electroporation, Gene Editing
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