فنآوری زیستی در کشاورزی /جلد یازدهم /شماره اول /تابستان 19

رو شهای همسانه سازی ژن بدون آنزیم لیگاز
Gene Cloning Methods Without Ligase Enzyme
اصغر میرزائی اصل *9و محمد رضا عبداللهی
چکیده
همسانهسازی قطعه  DNAموردنظر داخل یک ناقل پالسمیدی ،یکی از مراحل تکنولوژی  DNAنوترکیب است .در روشهای
معمول برای همسانهسازی به آنزیم لیگاز و آنزیمهای برشی نیاز است که با محدودیتهایی مواجه هستند .راهکارهای متعددی برای
ایجاد و اتصال دو قطعه  DNAمستقل بدون استفاده از آنزیم لیگاز توسعه یافتهاند که از موفقترین آنها فناوریهای گیتوی و
یوزرفرندلی هستند .فناوری گیتوی روشی سریع و مؤثر برای همسانهسازی بر اساس خصوصیتهای نواحی ویژه نوترکیبی باکتریوفاژ
المبدا است .در این فناوری ،اجزای سیستم نوترکیب این ویروس برای ایجاد یک سیستم کارآمدتر تغییر یافتهاند .نوترکیبی بین نواحی
ویژه اتصال رخ میدهد که دو طرف قطعه  DNAرا احاطه میکنند .در این فناوری توالی  DNAمورد نظر ابتدا در یک ناقل به نام ناقل
ورودی همسانهسازی میشود .پس از ایجاد کلون ورودی ،انتقال قطعه  DNAبه ناقلهای دیگر با واکنش نوترکیبی یک ساعته و بدون
استفاده از آنزیمهای برشی و آنزیمهای اتصال دهنده لیگاز بهراحتی انجام میگیرد .در فناوری یوزرفرندلی از آغازگرهایی استفاده می-
شود که دارای توالی ناقل هستند و یک نوکلئوتید داکسی اوریدین دارند و  DNAهدف را با پلیمرازی نظیر تک پلیمراز تکثیر میکنند.
محصول  PCRبا مخلوط آنزیمی ویژهای تیمار میشودکه انتهای  َ3تک رشتهای بر روی قطعات  DNAتکثیر شده با  PCRایجاد می-
کند .با این عمل قطعات  DNAداری دنبالههای تک رشتهای طویلتر از محصوالتی هستند که با آنزیمهای برشی ایجاد میشوند و برای
اتصال به ناقل به آنزیم لیگاز نیازی نیست .با تغییر در طراحی آغازگرها در این روش همسانهسازی به راحتی دستکاریهای مختلف
 DNAامکانپذیر است .در این مقاله به جنبههای کلیدی و مزایای این روشها پرداخته شده است.
کلمات کلیدی :همسانهسازی ژن ،فناوری گیتوی ،فناوری یوزرفرندلی
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تغییراتی ،این روش بهطور عمومی قابل استفاده در همساانه-
سازی شده اسات ( .)Zhou et al., 1995هماه قطعاات DNA
بهجز آنهایی که دارای دنباله  َ3هستند با تیمار با آنزیم تک-
پلیمراز در حضور هر چهار  dNTPانتهای باا دنبالاه  َ3آدناین
بهدست خواهند آورد .قطعات  DNAحاصل از هضام آنزیمای
که دارای دنباله انتهای  َ3هستند ،ابتدا با آنزیم  DNAپلیمراز
 T4انتهای آنها صاف میشود و سپس با آنازیم تاک پلیماراز
تیمار میشوند.
روشهای همسانهسازی بدون استفاده از آنازیم لیگااز
نیز معرفی شدهاند .در این روشها قطعات با دنبالههای  َ3بلند
( 51تا  5نوکلئوتید) بر روی محصوالت  PCRایجاد میشود
کااه بااهطااور اختصاصاای بااه تااوالی  DNAمکماال در ناقاال
پالسمیدی متصل میشوند .و محصول حاصل بهطور مستقیم
به سالولهاای مساتعد وارد مایشاوند .در ایان روشهاا باه
آغازگرهای طوالنی و تغییرات آنزیمی نیاز اسات (آساالندیز و
دی یانگLi ،Kaluz and Flint, 1994 ،Hsiao, 1993 ،1990 ،
،Oster and Phillips, 2011 ،and Elledge, 2012
Rashtchian, 1995و زو و گمااز سااانچز .)2000 ،دو فناااوری
گیتوی ( )Walhout et al. 2000و یوزرفرندلی ( Bitinaite et
 )al., 2007از روشهایی هستند که با موفقیت تجاری ساازی
شدهاند و در تحقیقات متعددی از آنها استفاده شده است که
در این مقاله به هر یک از آنها پرداخته میشود.

مقدمه
همسااانهسااازی یااک قطعااه  DNAداخاال یااک ناقاال
پالسمیدی ،یکی از مراحل معمول تکنولوژی  DNAنوترکیاب
است .در روشهای معمول همسانهسازی به آنزیم لیگااز نیااز
است که باهطاور کووالنسای انتهاای ساازگار قطعاه  DNAو
پالسمید خطی شده را باه هام متصال کناد و یاک مولکاول
حلقوی تشکیل دهد تا قادر به تکثیر در داخل سالول میزباان
شود .چنانچه همسانه سازی محصول  PCRمورد نظر باشاد،
میتوان آغازگرهایی طراحی نمود که سایتهای برشی آنزیم-
های خاصی را داشته باشد و پس از هضام آنزیمای محصاول
 ،PCRقطعات با انتهای چسبنده را به ناقل هدف منتقل نمود.
همسانهسازی با انتهاای صااف محصاوالت  PCRنیاز ممکان
است ،اما اغلاب کاارایی همساانه ساازی پاایین و حتای کاار
سختتر است چرا که اغلب یک نوکلئوتید اضافی در انتهای َ3
محصوالت  PCRوجود دارد ( ;Aslanidis and de Jong, 1990
 .)Clark, 1988برای حذف نوکلئوتید اضاافی از انتهاای  َ3باه
استفاده از قطعه کلناو  DNAپلیماراز نیااز اسات .همچناین
ضروری است که مانع از تولید ناقلهای غیر نوترکیب با تیمار
الکالین فسفاتاز شد ( .)Maniatis et al., 1982از طرفی فرایند
همسانهسازی نیاز به استفاده از آنزیمهای برشی دارد و هضام
آنزیمی در همسانه سازی با محدودیت مواجه اسات .از جملاه
اینکه از هر آنزیم نمیتوان استفاده کرد چرا که ممکن اسات
داخل ژن را برش دهد .عالوه بر آن کارایی همساانهساازی باا
بزرگ بودن اندازه ژن اغلب پایین میآید.
بسیاری از پلیمرازهاای  DNAنظیار تاک پلیماراز در
انتهای  َ3قادر به اضاافه کاردن یاک نوکلئوتیاد باه دنبالاه َ3
انتهای صاف قطعات  DNAهستند .آنزیم تک پلیماراز (Taq
) polymeraseبااه انتهااای  DNA َ3دو رشااته ای از طریااق
فعالیت شبیه ترمینال ترانسفرازی نوکلئوتید آدناوزین اضاافه
می کند ( .)Clark, 1988 and Hu, 1993بیشاتر محصاوالت
 PCRبهوسیله آنزیم تک پلیماراز تولیاد مایشاوند ،بناابراین
دارای دنباله  َ3باز آدنین خواهناد باود .بارای همساانهساازی
مستقیم این محصوالت  PCRروشی پیشنهاد شد که نیااز باه
استفاده از ناقلهای خطی  Tاست .در ایان روش ناقالهاای
 PGEMT-Tو  PGEM-T Easy Vectorباا آنازیم EcoRV
برش داده میشوند و به دو انتهاای  َ3آنهاا تیمیادین اضاافه
میشوند .مکمل بودن دنبالههای محصول  PCRو ناقل ،امکان
اتصال محصول  PCRرا به ناقل  Tفراهم میسازد که این راه-
کااار بااه همسااانهسااازی  TAمعااروف اساات ( Holton and

فناوری گیتوی

فناوری گیتوی ) (Gatewayکه توسط شرکت این-
ویتروژن ) (Invitrogenارایه شده است ،محدودیتها را در
همسانهسازی از بین میبرد .در این سیستم توالی DNA
مورد نظر ابتدا در یک ناقل به نام ناقل ورودی همسانهسازی
میشود .پس از ایجاد کلون ورودی ) (Entry cloneانتقال
قطعه  DNAبه ناقلهای دیگر با واکنش نوترکیبی یک ساعته
و بدون استفاده از آنزیمهای برشی و آنزیمهای اتصال دهنده
لیگاز به راحتی انجام میگیرد .واکنش نوترکیبی در حضور
پروتئینهایی انجام میگیرد که به توالیهای خاصی()att
متصل میشوند و آنها را برش داده و اتصال کووالنسی با
 DNAدارند و موجب نوترکیبی میشوند .فناوری گیتوی
روشی سریع و مؤثر برای همسانهسازی بر اساس خصوصی-
های نواحی ویژه نوترکیبی باکتریوفاژ المبدا است ( Hartley
 .)et al., 2000در این فناوری ،اجزای سیستم نوترکیب این
ویروس برای ایجاد یک سیستم کارآمدتر تغییر یافتهاند.
مولکول  DNAباکتریوفاژ المبدا در مسیر لیزوژنیک در اثر

Graham, 1991; Marchuk et al., 1991; Mead et al.,
 .)1991; Zhou and Gomez-Sanchez, 2000بااا انااد
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کردن قطعات  DNAفاقد توالیهای  attاستفاده میگردد.
ناقل مقصد ) (Destination vectorکه با ناقل ورودی در یک
واکنش  LRنوترکیب میشود تا ناقل بیانی ایجاد شود (شکل
 .)5ناقلهای مقصد عناصر الزم برای بیان ژن هدف در
باکتریها ،گیاهان و یا پستانداران را دارند ( Anonymus,
.)2006
برای ایجاد کلون ورودی دو توالی  attB1و  attB2باید
به آغازگرهای اختصاصی که برای تکثیر ژن مورد نظر استفاده
می شوند ،اضافه شاوند .قطعاه  DNAباا یاک ناقال بخشانده
ترکیب می شاود کاه دارای تاوالیهاای  attP1و  attP2در دو
طرف یک ژن گزینشگار  ccdBمای باشاد .باا اضاافه کاردن
مخلوط آنزیمی کلونااز  BPباه واکانش ،کلاون ورودی ایجااد
میشاود .محصاوالت واکانش عبارتناد از ناقال ورودی دارای
قطعه مورد نظر که دو طرف آن را توالیهای  L1و  L2احاطاه
کردهاند و همچنین ژن گزینشگر  ccdBکه توالیهای  R1و
 R2در دو طرف آن ،میباشند .حضور ژن  ccdBامکان انتخاب
منفاای ناقاالهااای بخشاانده و مقصااد در  E. coliرا باادنبال
نوترکیبی و تراریختی فراهم میسازد .پروتئین  CcdBبا آنزیم
DNAگیراز باکتری  E. coliبر همکانش دارد و موجاب مای-
شود تاا بسایاری از ساویههاا نظیار  DH5αو  TOP10رشاد
نکنند .هنگامیکه نوترکیبی در فناوری گیتوی رخ میدهاد،
ژن  ccdBبا ژن مورد نظر جایگزین میشود .سلولهایی کاه
ناقلهای غیرنوترکیب را دریافت نمودهاند و یا مولکاول DNA
دارای ژن  ccdBرا حمل میکنند ،رشد نخواهند کارد و ایان
شرایط امکان کلونینگ با کارایی زیاد را امکانپذیر مایساازد.
این انتخاب منفی همراه با انتخاب مثبت برای نشانگر مقاومت
به آنتی بیوتیکی است که اجازه رشد به سلولهاایی مایدهاد
که ناقل ورودی یا ناقل بیانی را دریافت کرده باشند.
توالیهای  attپالینادرومی نباوده و دارای جهات مای
باشند .هنگامیکه جهت توالی  attباه گوناهای باشاد کاه باه
سمت داخل قطعه نشان داده نشود باا  rمشاخ مایگاردد.
محصول واکنشهای زنجیره ای پلیمرازی که بارای مثاال باا
 attBr3احاطه شده است در کلون ورودی  attR3خواهاد باود
(شکل ) .پس از ایجاد ناقل ورودی ،انتقال قطعه  DNAمورد
نظر از پالسمیدی به پالسمید دیگر و تهیه ناقلهای بیانی به-
طور مؤثر انجام خواهد گرفت (.)Anonymus, 2006

عمل نوترکیبی وارد کروموزوم سلول میزبان میشود که در
این عمل توالیهای خاصی از فاژ ) (attPو کروموزوم باکتری
) (attBدخالت دارند .این دو توالی دارای ناحیههای کوتاه
یکسان  51جفت بازی میباشند که به توالیهای مرکزی
معروف هستند .البته توالیهای اضافی در دو طرف توالی
مرکزی نیز برای عمل ورود  DNAفاژ به کروموزوم باکتری
الزم هستند .برای انجام عمل نوترکیبی بین این توالیها به
وجود یکی از محصوالت ژن فاژ المبدا به نام اینتگراز ) (intو
پروتئینهای دیگر میزبان ) (Integration Host Factorنیاز
است .آنزیم اینتگراز بهطور اختصاصی توالی  attPرا شناسایی
میکند ( )Thompson et al., 1987از آنجا که توالیهای
 attPو  attBاز یکدیگر متفاوت هستند (بهجز توالی ناحیه
مرکزی) ،در نتیجه نوترکیبی بین آنها دو توالی تولید
میشود که با هر یک از توالیهای  attPو  attBدر دو طرف
ناحیه مرکزی متفاوت است .این توالیها به نامهای  attLو
 attRشناخته میشوند .پروتئین ژن اینتگراز که موجب عمل
نوترکیبی اختصاصی جایگاههای  attPو  attBمیشود ،قادر به
انجام نوترکیبی بین  attLو  attRنیست ،لذا نمیتواند سبب
برش پروفاژ و جدایی آن از کروموزوم باکتریایی شود .زمانیکه
مسیر لیزوژنیک متوقف شده و فاژ وارد چرخه لیتیک
میشود ،محصول ژن دیگری ) (Excisionaseبا پروتئین
هدف  intواکنش داده و سبب تغییر در اختصاصیت آن
میگردد .بهطوری که منجر به نوترکیبی دو توالی  attLو
 attRمیشوند که باعث جداسازی  DNAفاژ از ژنوم باکتریایی
میشود ( .)Dale and Park, 2004این واکنشهای  BPو LR
پایه فناوری کلونینگ گیتوی هستند .در این فناوری ،توالی-
های تغییر یافته  attبه گونهای است که توالی  attBفقط با
توالی  attPواکنش میدهد برای مثال  attB1فقط با attP1
واکنش میدهد و یا  attL1فقط با  attR1واکنش میدهد.
واکنش  BPدر حضور پروتئینهای اینتگراز فاژ المبدا و
پروتئنهای فاکتور الحاقی میزبان به نام مخلوط آنزیمی BP
کلوناز و واکنش  LRدر حضور اینتگراز فاژ المبدا ،پروتئین-
های فاکتور الحاقی میزبان و اکسیژناز ) (XISبه نام مخلوط
کلوناز  LRانجام میگیرد .سه نوع ناقل در این روش طراحی
شده و در دسترس است .ناقل بخشنده ) (Donor vectorکه
دارای توالی  attPاست که برای کلون کردن محصول PCR
احاطه شده با توالیهای  attBبهکار میرود .ناقل ورودی
) (Entry vectorکه دارای توالیهای  attLاست که برای کلون
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 یا سایر کلونهای دارای توالیهایPCR  بین ناقل دهنده و محصولBP ( واکنش پایهA . در سیستم گیتویLR  وBP  واکنش:5شکل
 بین کلون ورودی و ناقلLR ( واکنشB . می کندattR  وattL  تولید توالیهایattP  وattB  نوترکیبی بین توالیهای. رخ میدهدattB
 کلون بیانی که. در پالسمیدهای حاصل میکندattP  وattB  تولید سایتهایattR  وattL  نوترکیبی بین سایتهای.مقصد رخ میدهد
 است وccdB  است در سیستم بیانی استفاده میشود و پالسمیدی که محصول فرعی است و دارای ژن گزینشگرPCR دارای محصول
.)2006 ، میشود که آن را در تراریختی دریافت کرده باشند (بینامmach1 مانع از رشد سلولهای مستعد سویه
Figure1. BP and LR reactions in Gateway technology. A) The BP reaction is the basis for the reaction between the
donor vector (pDONR™) and PCR products or other clones containing attB sites. Recombination between attB and attP
sites yields attL and attR sites. B) The LR reaction is the basis for the entry clone(s) × destination vector
reaction.Recombination between attL and attR sites yields attB and attP sites on the resulting plasmids. The expression
clone containing the PCR product is used in your expression system. The by-product plasmid contains the ccdB gene
and prevents growth if taken up by Mach1™ T1R competent cells after transformation (Anonymous, 2006).

 احاطه شدهاند و سه ناقل گیتوی برای واکنش جداگانهattBr  یاattB  سه محصول واکنش زنجیرهای پلیمراز که با توالیهای: شکل
 برای ایجاد یک کلون بیانیLR  کلونیهای ورودی ایجاد شده و یک ناقل هدف در واکنش.برای ایجاد کلونهای ورودی به کار رفتهاند
.)2006 ،استفاده شدهاند (بینام
Figure 2. Three PCR products flanked by specific attB or attBr sites and three MultiSite Gateway Pro Donor vectors are
used in separate BP recombination reactions to generate three entry clones. The three entry clones and a destination
vector are used together in a MultiSite Gateway® Pro LR recombination reaction to create your expression clone
containing three DNA elements (Anonymous, 2006).
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ایهای دو طرفه قطعه نیز نسبت به همدیگر مکمال نیساتند
تا شرایط اتصال غیر اختصاصای ناحیاه تاک رشاتهای فاراهم
گردد .همانطور که در شکل َ نشان داده شاده اسات DNA
هدف بهعناوان دو قطعاه واساطه هامپوشاان در دو واکانش
جداگانه تکثیر میشاوند .آغاازگر  P1و آغاازگر راسات بارای
تکثیر قطعه سمت راست و آغاازگر  P2و آغاازگر چا بارای
تکثیر قطعه سمت چ نیاز است .آغازگرهای همپوشان  P1و
 P2میتوانند در محلی از توالی  DNAانتخاب شوند که ایجاد
موتاسیون در آن محل مورد نظر باشاد ،باهنحاوی کاه تاوالی
مورد نظر تغییر یابد .دو آغازگر  P1و  P2از رشتههای مخاالف
 DNAهدف موجب واکنش میشوند و در  6تا  51نوکلئوتیاد
انتهای  13همدیگر را میپوشانند .هر آغاازگر همپوشاان دارای
یک نوکلئوتید داکسی اوریدین است کاه توساط ناحیاه هام-
پوشان در طرف  َ3احاطاه شاده اسات .بارای ایجااد قطعاات
سازگار با ناقل ،آغازگرهای چ و راست باا هشات نوکلئوتیاد
اضافی در انتهای  13طراحی میشاوند .ایان هشات نوکلئوتیاد
مشابه تک رشتههاای ایجااد شاده در ناقالهاای ساازگار باا
یوزرفرندلی نظیر ناقل  pNEB206Aهستند (شکل َ) ،بهجاز
اینکه بهجای نوکلوتید داکسای تیماین انتهاای  ،َ3در تاوالی
آغازگر نوکلئوتید داکسای اوراسایل جاایگازین شاده اسات.
پایین دست این هشت نوکلئوتید مطابق با تاوالی اختصاصای
 DNAهدف است .پلیمرازها یاک آدناین باه رشاته در حاال
ساخت مخالف باز اوراسیل رشته الگو متصل میکنند .قطعات
تکثیر یافته در واکنش  PCRبا آنزیم یوزر در بازهای اوراسیل
برش مییابند و قطعاتی که در دو انتهای خود  َ3تک رشتهای
دارند ،بهدسات مایآیاد .ناقال خطای شاده  pNEB206Aو
قطعات  PCRبهطور مستقیم بهم متصل میشاوند و مولکاول
مورد نظر حاصل میشود ،بهطوریکه دنبالاههاای  َ3قطعاات
 PCRاز داخل مکمل یکدیگر هستند و از خارج انتهای  َ3تک
رشتهای قطعات مکمل تک رشتههای ناقل خطی هستند .به-
دلیل  6تا  51نوکلئوتیدی بودن محل اتصال نیازی باه آنازیم
لیگاز نیست و واکنش اتصال و تولید محصول زیااد نوترکیاب
تضمین شده و با کارایی بااالیی انجاام مایشاود (بیتینیات و
همکاران.) 112 ،
این روش همسانهسازی باه راحتای قابال تطبیاق باا
دستکاریهای  DNAمختلف است .در این حالت تنها چیازی
که تغییر مییابد طراحی آغازگرها است و بقیه مراحال بارای
دستکاریهای  DNAیکسان است .با طراحی آغازگرهای هم-
پوشان  P1و P2بهطوریکه دارای موتاسایون نقطاهای ماورد
نظاار باشااند (شااکل  ،)5ماایتااوان تااوالی هاادف را بااا ایجاااد

گیت وی چندگانه ساخت بسایار ماؤثر و ساریع یاک
کلون بیاانی از دو ،ساه یاا چهاار قطعاه  DNAماورد نظار را
تسااهیل ماایکنااد .فناااوری گیااتوی چندگانااه امکااان
همسانه سازی همزمان چند قطعه  DNAباهترتیاب مشاخ
شده و منظم را فراهم میسازد .برای این کاار نیااز باه ایجااد
کلونهای ورودی به تعداد قطعات  DNAمورد نظار اسات .در
شکل گیتوی سه تایی نشاان داده شاده اسات .ابتادا ساه
کلون ورودی ایجاد میشود که با ناقال مقصاد بااهم در یاک
واکنش نوترکیبی  LRشرکت مییابند .برای ایجاد هر یاک از
کلونهای ورودی از واکنش نوترکیبی  BPاستفاده میشود که
برای انجام این کار ابتدا توالی  DNAمورد نظر با یکی از انواع
توالیهای  attBاحاطه شده و ساپس در یاک واکانش  BPباا
ناقل بخشنده دارای توالیهای  attPشرکت مینمایند .به این-
ترتیب کلونهای ورودی دارای قطعه اول با توالیهای احاطاه
کننده  L1-L4و قطعه دوم باا تاوالیهاای  R3r-R4rو قطعاه
سوم با توالیهاای  L4-L2ایجااد مایشاوند .ایان ساه کلاون
ورودی در یک واکنش  LRبا ناقل هدف با توالهاای R1-R2
قرار گرفته و هر سه قطعه در یک واکانش باا هام وارد ناقال
دوگانه میشوند (بینام.)2006 ،
فناوری یوزر فرندلی
فناوری یوزر فرندلی نیز وابسته به آنازیمهاای برشای
نیست و به آنزیم لیگااز بارای وارد کاردن محصاول  PCRباه
داخل ناقل نیاز ندارد .در عوض از آغازگرهاایی اساتفاده مای-
شود که توالی ناقل را شامل میشوند و یک نوکلئوتید داکسی
اوریدین دارند و  DNAهدف را باا آنازیم تاکپلیماراز تکثیار
میکنند .واکنش  PCRبایاد باا آنازیم پلیمارازی نظیار تاک
پلیمراز ) (USER enzymeانجام شود که بتواند یاک داکسای
آدنین در مقابل بازهای اوراسیل قرار دهد .محصاول  PCRباا
آنزیم یوزر تیمار میشود تا در انتهای  َ3تک رشتهای شاوند .
این آنزیم نوکلئوتیدهای داکسای اوریادینهاا را بارای ایجااد
انتهای  َ3تک رشتهای بر روی قطعات  DNAتکثیار شاده باا
 PCRحذف میکند .آنزیم یاوزر مخلاوطی از آنازیم اوراسایل
 DNAگلیکااوالز و اناادونوکلئاز  VIIIباااکتری  E. coliاساات
( .)Jiang et al., 1997; Lindahl et al., 1977ایان دو آنازیم
یک شکاف در الیگونوکلئوتید دو رشتهای دارای یاک داکسای
اوریدین جفت شده با داکسی آدنین ایجاد مایکنناد .باا ایان
عمل دنبالههای تک رشتهای ایجاد میگردد کاه طویالتار از
محصوالتی هستند که با آنزیمهای برشی ایجاد میشوند .تاک
رشته ایجاد شده مکمل خودش نیست و همچنین تک رشته-
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- همچناین مای.موتاسیون نقطهای بطور همزمان کلون نمود
توان به توالی هدف بخشی را اضافه یا حذف نمود یا اینکه دو

.)5 قطعه غیر همپوشان را به هم متصل نمود (شکل

 خطوط ضخیم در آغازگرهای. خطوط با نو پیکان آغازگرها هستند، بهروش یوزفرندلیDNA  شکل شماتیک روش مهندسی:َ شکل
 مثلثهای سیاه در آغازگرها به موتاسیونهای نقطهای اشاره دارند و مثلثهای. توالیهای همپوشان هستندPCR  و محصولp2  وp1
 توالی اختصاصی. مشخ شده استU  نوکلئوتید داکسی اوریدین با. هستندPCR سفید نتیجه موتاسیون در محصول
 طراحی شدهاندpNEB206A  در آغازگر راست برای سازگاری با توالی ناقلGGGAAAGU  در آغازگر چ و توالیGGAGACAU
.) 112 ،(بیتینیت و همکاران
Figure 3: Schematic description of the USER friendly DNA Engineering method. Lines with the arrowheads symbolize
PCR primers. Boldface lines within the P1 and P2 primers and PCR products symbolize complementary overlapping
sequences. Black triangles refer to the point mismatches in the primers and white triangles refer to the resulting
mutations in the PCR products. dU is indicated by ‘U’. The specific sequences GGAGACAU in the left primer and
GGGAAAGU in the right primer are designed for their compatibility with the vector pNEB206A sequence (Bitinaite et
al., 2007).
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 باDNA  دستکاریهای.) 112 ، مختلف طراحی شدهاند (بیتینیت و همکارانDNA  برای دستکاریهایPCR  آغازگرهای:5 شکل
 توالی مورد نظر تغییر یافته با مثلث سیاه نشان داده شده است که در:( موتاسیون اختصاصیA) . شکل َ کامل میشود5  تا5 مراحل
 نوع دیگر موتاسیون در شکل َ نشان داده شده است که در ناحیه. معرفی میشودP2  یاP1 پایین دست باز اوراسیل در داخل آغازگر
( حذفC) . هر دو آغازگر اضافه شده است13  توالی مورد نظر به انتهای:( وارد کردن توالی نوکلئوتیدیB) .همپوشان دو آغازگر قرار دارد
) درست از مجاور ناحیه حذفی (محلی که با نقطه چین مشخ شده استP2 وP1  ناحیه همپوشان دو آغازگر:توالی نوکلئوتیدی
 یک آغازگر13  مکمل توالی انتهای، برای ایجاد همپوشانی:( سر هم کردن توالیD)  استP2  مکمل آغازگرP1  آغازگر13  انتهای.هستند
. مستقل ضروری استDNA ( اضافه میشود که برای اتصال دو قطعهP2)  آغازگر دیگر13 ( به انتهایP1)
Figure 4: PCR primer design for various DNA manipulations. The indicated DNA manipulations are completed by
performing steps 1–4 shown in Figure 3. (A) Site-specific mutagenesis. The desired sequence change, shown as a black
triangle, is introduced downstream of dU into either of the overlapping primers P1 or P2. An alternative is shown in
Figure 3 where sequence changes are introduced into the overlap sequence of both primers. (B) Nucleotide sequence
insertion. The desired non-priming sequences are added to the 5’ ends of both primers (shown as angled lines). The
overlapping sequence is created from the 5’ terminal 6–10 nucleotides of the insertion sequences (C) Nucleotide
sequence deletion. The overlapping primers P1 and P2 prime distant locations precisely adjacent to the targeted deletion
region (shown as a dotted line). To create the overlapping sequence, the 5’ end of one primer (P2) is supplemented by a
non-priming sequence complementary to the 5’ end sequence of the other primer (P1). (D) Sequence assembly. A
complimentary copy of the 5’ terminal sequence of one primer (P1) is added to the 50 terminus of the other primer (P2)
to create the overlapping sequence necessary for joining two independent DNAs (Bitinaite et al., 2007).

(  تولید کننادPCR  محصول،اوراسیل هستند
 این پلیمرازهاا یاک ناحیاه.)1999 and Lasken et al. 1996

،Vent  نظیارDNA هیچیاک از پلیمرازهاای طبیعای
 نمیتوانند از آغازگرهاایی کاه دارای باازPfu  یاDeep- Vent

Greagg et al.
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 PCRدر یک واکنش سرهم میشوند ،احتماال زیاادی وجاود
دارد که محل اتصالها به هم شباهت داشته باشند و قطعاات
نادرست به هم متصل شوند.
یک سری از ناقلهای سازگار باا یوزرفرنادلی معرفای
شااده اساات .در ایاان ناقاالهااا از گااروههااای شااکاف دهنااده
اندونوکلئازی استفاده شده اسات کاه فقاط یاک رشاته از دو
رشته را در محل اختصاصی برش میدهند .تاوالی اختصاصای
این آنزیمها برای ایجاد محل ورود قطعه به ناقل استفاده می-
شود .ناقل ( pNEB206Aشاکل  )1باا اتصاال یاک تاوالی دو
رشتهای به سایتهای  PacIو  PmeIناقل  pNEB193حاصال
شده است در این ناقل توالی اختصاصی آنزیم شکاف دهناده
 Nt.BbvCIقرار دارد که هفت جفت باز  CC↓TGAGGمای-
باشد این آنزیم فقط یک شاکاف در تاک رشاته دارای تاوالی
شناسایی ایجاد میکند .توالی شناسایی این آنازیم در تاوالی-
های ناقلهای همسانهسازی موجود نیست .هضام آنزیمای در
ناقال  pNEB206Aباا دو آنازیم  Nt.BbvCIو  XbaIناقال را
خطاای نمااوده و آماااده باارای واکاانش اتصااال مااینمایااد.

اتصال بااز اوراسایل دارندکاه اداماه پلیمریزاسایون را بعاد از
یووریدین بلوکه می کند (گریجو همکاران 1999 ،و Fogg et
 .)al. 2002در روش یوزرفرنادلی از پلیماراز تصاحین کنناده
 PfuCxاستفاده میشودکه میزان اشتباه  PCRآن بسیار ناادر
است .آنزیم  PfuCxپلیمراز  DNAمشتق شاده از  Pfuاسات
که از طریق دستکاری ژنتیکی بهدست آماده اسات (فااگ و
همکاران .)2002 ،عالوه بر آنزیم  PfuCxپلیماراز دیگاری کاه
با یوزرفرندلی سازگار است ،آنزیم تک پلیمراز است .اگار چاه
آنزیم تک پلیمراز میزان اشتباه زیادی دارد ،اماا در آزماایش-
های متعددی از ایجاد موتاسیون نقطاهای و اتصاال ژنهاا باا
روش یوزرفرندلی با موفقیت استفاده شده است.
بیشترین تعداد قطعات  PCRکه با موفقیات در یاک
واکنش به هم متصل شدهاند ،هفت قطعه بوده اسات .کاارایی
سرهم کردن قطعات  PCRتا حاد زیاادی بساتگی باه یگاناه
بودن توالیهای نوکلئوتیدی در محال اتصاال دارد .در برخای
موارد انتخاب محل اتصال به دلیل محتوای ناخواسته آدناین/
تیمین در  DNAهدف محدود است .وقتیکه بیش از  1قطعه

ناقل  pNEB206Aتوالی شناسایی XbaI

شکل :1شکل شماتیک ناقل همسانهسازی ( pNEB206Aبنیتیت و همکاران )A .)2007 ،در
و  Nt.BbvCIبا خط و محلهای برش با فلش مشخ شده است (B .برای همسانهسازی یوزرفرندلی ناقل با دو آنزیم  XbaIو
 Nt.BbvCIهضم آنزیمی میشوند تا ناقل خطی با تک رشتههای  َ3در دو طرف ایجاد شود.
Figure 5: Schematic representation of the pNEB206A cloning vector. (A) Within the cassette, XbaI and Nt.BbvCI

recognition sequences are underlined;cleavage sites are shown by arrows. (B) For USER friendly cloning, pNEB206A
is double-digested with XbaI and Nt.BbvCI to produce linearized vector flanked by 3’ single-stranded extensions on
both ends.
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کتابخانه گیتوی است .با همسانهسازی توالی مورد نظر و
ایجاد کلون ورودی میتوان آنرا به هر سیستم بیانی با یک
واکنش ساده و بدون استفاده از آنزیمهای برشی و لیگاز
منتقل نمود و با نگهداری ناقلهای تهیه شده ،میتوان امکان
استفاده از آنها را در سایر برنامههای همسانهسازی فراهم
ساخت .در حال حاضر در مقالههای متعددی استفاده از این
فناوری گزارش شده است (اکبری و همکاران 2009 ،و
 .)Borges et al., 2010فناوری گیتوی گرایش جدیدی در
بیولوژی مولکولی است که مشکالت سازگاری ،کارایی و
مطابقت همسانهسازی مرسوم را از بین میبرد .این روشها
امکان انتقال قطعه  DNAبه ناقل و جابهجایی آن از ناقلی به
ناقل دیگر را به راحتی فراهم میسازد.
مهمترین مزیت فناوری یوزرفرندلی این استکه هم-
زمان با همسانهسازی دستکاریهای مختلف  DNAامکان-
پذیر است .یکی از راهکارهای گسترش همپوشانی بهکارگیری
 PCRدو مرحلهایست .دو قطعه  PCRواسطه با همپوشانی در
توالیهای انتهایی تکثیر میشوند و سپس از طریق اتصال
توالیهای همپوشان گسترش مییابند و تکثیر میشوند .در
فناوری یوزرفرندلی برای ایجاد موتاسیون در توالی هدف ،تنها
چیزی که تغییر مییابد طراحی آغازگرها است .با طراحی
آغازگرهای همپوشان که دارای موتاسیون نقطهای مورد نظر
هستند با این کار میتوان توالی هدف را با ایجاد موتاسیون
نقطهای بهطور همزمان کلون نمود (شکل  .)5روشهای
همسانهسازی گیتوی و یوزر فرندلی معرفی شده در این
مرور میتوانند زمینه الزم را برای مطالعه ژنوم موجودات و
دستاوردهای بیشتر برای پژوهشگران فراهم ساخته تا بتوانند
راحتتر به بررسی عمل ژنها بپردازند.

بحث
انتقال ژن از طریق اگروباکتریوم تومهفاسینس
) (Agrobacterium tumefaciensروشی موثر در بسیاری از
گونههای گیاهی و قارچی است .در این روش ژنها بین دو
ناحیه راست و چ  T-DNAناقلهای دوتایی کلون میشوند.
این ناقلها معموالً بزرگ بوده و همسانهسازی آنها وقتگیر
است .تکنیکهای جدیدی برای رفع این مشکل ایجاد شده و
در حال توسعه هستند .فناوری گیتوی پتانسیل زیادی برای
همسانه سازی راحتتر و سریعتر فراهم نموده است .کریمی و
همکاران ( )2002مجموعهای از ناقلهای دوگانه سازگار با
فناوری گیتوی تهیه کردهاند (کریمی و همکاران.)2002 ،
این ناقلها از پالسمید اولیه Hajdukiewicz et ( pPZP200
 )al. 1994طراحی شدهاند که پالسمید کوچکی است و قادر
به تکثیر در  E. coliو آگروباکتریوم میباشد (کریمی و
همکاران .)2002 ،به کارگیری این مجموعه از ناقلها ،انتقال
ژن به گیاهان را سادهتر خواهد نمود و امکان استفاده از
گیتوی چندگانه را نیز فراهم میسازد .کارایی و سادگی کار
با این فناوری توسط میرزائی اصل و خدائی ) (2010با انتقال
سه قطعه پیشبر القا شونده با اتانول ،ژن گزارشگر  GUSو
خاتمه دهنده  OCSبه طول تقریبی  6211bpبهطور همزمان
با واکنش گیتوی چندتایی به ناقل دوگانه آگروباکتریومی
بررسی شده است .در مقایسه با روشهای مرسوم با استفاده
از آنزیمهای برشی و آنزیمهای اتصال دهنده لیگاز ،بسیار
راحتتر و سریعتر انجام میگیرد .ناقلهای ورودی متعددی
با اهداف مختلف ارایه شده است .همچنین ناقلهای مقصد
متنوعی برای آنالیز بیان و عملکرد ژنها در سیستمهای
مختلف معرفی شده است .ناقلهای مقصد دارای پیشبر برای
بیان ژن در میزبان هستند .مزیت دیگر این فناوری ایجاد
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Gene Cloning Methods Without Ligase Enzyme
Mirzaie-asl1*, A. and Abdollahi2, M. R.
Abstract
The cloning of a DNA fragment into a plasmid vector is a procedure in recombinant DNA technology. The most
common methods for cloning require the use of DNA ligase and restriction enzymes which are less efficient. Different
Ligation-free cloning methods have been developed in which of them, Gateway and USER friendly technologies have
been commercialized. Gateway technology is a rapid and efficient method of cloning base on bacteriophage lambda
site-specific recombination system. The components of the lambda recombination system are modified to improve the
efficiency of the system. Recombination occurs between site-specific attachments. In this technology, a target fragment
is cloned into a entry vector. Transfer of DNA from entry vector to other vectors easily can be done without any
restriction enzymes and ligase in one hour recombination reaction. In the USER (uracil-specific excision reagent)
Friendly Cloning, vector-specific PCR primers which contain one uracil per primer are designed and the target DNA is
amplified with Taq DNA polymerase. The resulting PCR products are treated with the special enzyme to create unique
3´ single-stranded extensions which can then anneal to the supplied linearized vector without ligation enzyme. By
varying the design of the PCR primers, the protocol is easily adapted to perform DNA manipulations. In this review key
aspects and advantages of these methods are discussed.
Keywords: Gene cloning, Gateway Technology, USER Friendly Technology
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