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)Genome engineering (Part 2

نوکلئاز انگشت

روی1

نوکلئاز انگشت روی ،اولین نوکلئاز هدفمند جهت دستیابی به ویرایش گسترده در ژنوم بود .این نوکلئاز حاصل اتصال دو دمین اصلی شامل
پروتئین انگشت روی ( Cys2-His2دمین متصل شونده به ( )DNAشکل  )1و آنزیم اندونوکلئاز محدود کننده ( FokIدمین برش دهنده
 )DNAمیباشد .دمین متصل شونده به  DNAمعموال دارای سه یا چهار موتیف انگشت روی بوده بطوریکه هر موتیف سه باز را پوشش
میدهد و وظیفه شناسایی محل برش را بر عهده دارند.

شکل  -1ساختار انگشت روی

در واقع آنزیم اندونوکلئاز  FokIبه صورت غیر اختصاصی عمل می کند و شناسایی محل برش بر عهده دمین متصل شونده به  DNAاست.
این سیستم به صورت دیمر (حضور بازوی چپ و راست) عمل میکند بطوریکه هر آنزیم به یک رشته از  DNAمتصل میشود و در نهایت
با شناسایی و اتصال دو آنزیم به دو رشته مقابل هم ،برش در منطقه هدف صورت میگیرد (شکل .)2

شکل  -2نوکلئاز انگشت روی و نحوه اتصال به DNA

)Zinc-Finger Nuclease (ZFN
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نوکلئاز TALE2

نوکلئاز  TALEنیز مانند  ،ZFNدارای دو دمین عملکردی است که شامل دمین  TALEمتصل شونده به  DNAو دمین برش دهنده

DNA

(آنزیم  )FolkIبوده و به صورت دیمر عمل میکند .دمین متصل شونده به  DNAدارای  33تا  33آمینواسید حفاظت شده است که در میان
آنها تنها آمینواسیدهای شماره  12و  13غیر حفاظت شده هستند که این مناطق میبایست با  DNAهدف همولوژی داشته باشند .محققین اخیرا
تالش کردهاند با ایجاد موتاسیونهای هدفمند در آنزیم  ،FolkIباعث افزایش عملکرد اختصاصی این آنزیم و در نتیجه کاهش خطای
سیستمهای ویرایشی شوند .با وجود اینکه طراحی  TALENها در راستای توالی هدف ،کاری پرهزینه و زمان بر است ولیکن با توجه به
کارآیی باالی آن ،همچنان به عنوان ابزاری قدرتمند ودقیق جهت ویرایش ژنوم به کار گرفته میشود و عالوه بر آن گزارشها نشان میدهند
که TALENها نسبت به  ZFNسمیت کمتری در سلولها ایجاد میکنند ). (Mussolino et al, 2113

شکل  :A -3نحوه شناسایی و برش  DNAتوسط نوکلئاز انگشت روی :B .ساختار  TALEو TALEN
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