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CRISPR/Cas9 JA
EPIGENETIIKKA

Uusi toimittajamme
mm. CRISPR/Cas, RNAi
ja cDNA-töihin!
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Kohdennettu geenieditointi CRISPR/Cas-menetelmällä
Biolääketieteessä on pitkään pyritty löytämään menetelmiä, joilla saataisiin muokattua genomia
luotettavasti ja kohdennetusti.
Käytössä olevia menetelmiä ovat mm.
RNA interference (RNAi), zinc-finger
nucleases [ZFNs] ja transcription-activator like effector nucleases [TALENs]. RNAimenetelmä on paljon käytetty sen edullisuuden takia. Sillä saadaan kuitenkin

aikaan vain hetkellinen vaikutus ja riskinä
ovat muutokset muualla kuin halutussa kohtaa genomia. ZFNs ja TALENs ovat
puolestaan kalliita ja aikaa vieviä menetelmiä. Uusin työkalu geenien muokkaukseen on CRISPR (clustered regularly inter-

spaced palindromic repeats) -menetelmä.
Tämä menetelmä on yksinkertainen ja
mahdollistaa kohdennetun ja pysyvän
muutoksen tekemisen genomiin.

CRISPR- ja CRISPR-associated (Cas) -geenit näyttelevät tärkeää roolia

Cas9 nukleaasi katkaisee DNA:n

bakteerien puolustautuessa viruksia vastaan. Bakteeriin tunkeutuva vieras DNA

kaksoisjuosteen, mikä aktivoi

hajotetaan pieniksi paloiksi ja liitetään CRISPR-lokukseen bakteerin genomissa.

kaksoisjuosteen korjausmekanismin.

Tästä lokuksesta tuotettavat RNA-pätkät ohjaavat Cas9-nukleaasin pilkkomaan

Jollei käytettävissä ole homologista

komplementaarisen virussekvenssin. CRISPR/Cas- nukleaasin yksinkertaisuus

korjaustemplaattia, voi syntyä

mahdollistaa, että menetelmä on helppo ottaa työkaluksi geenieditointiin.

insertioita tai deleetioita, jotka
häiritsevät sekvenssiä.
Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä
tarkkoja mutaatiota ja knock-in soluja
viemällä soluun korjaustemplaatti
ja hyödyntämällä homologista
kaksoisjuosteen korjaussysteemiä.
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Työkaluja CRISPR/CAS-menetelmään
NEB
PRODUCT NAME

CRISPR/Cas9 APPLICATION

NEB #

SIZE

Cas9 Nuclease, S. pyogenes

Central component in the generation of CRISPR-based immunity –
catalyzes site-specific cleavage of double-stranded DNA

M0386S

50 rxns

Cas9 Nuclease NLS contains a single Simian virus 40 (SV40) T antigen
nuclear localization sequence (NLS) on the C terminus of the protein.

M0641S/M/L

20/250/500
pmol

Q5® Site-directed Mutagenesis Kit
(with or without competent cells)

Insertion of target sequence into the Cas9-sgRNA construct

E0554S/
E0552S

10 rxns

Q5 High-fidelity DNA Polymerases

High-fidelity construct generation for use with CRISPR workflows

Multiple

Multiple

NEBuilder HiFi DNA Assembly
Master Mix

Single-tube, isothermal generation of the Cas9-sgRNA construct

E2621S/L/X

10/50/250
rxns

NEBuilder HiFi DNA Assembly
Cloning Kit

Single-tube, isothermal generation of the Cas9-sgRNA construct

E5520S

10 rxns

T7 Endonuclease I

Determination of the targeting efficiency of genome
editing protocols

M0302S/L

250/1,250
units

HiScribe™ T7 High Yield RNA
Synthesis Kit

Generation of sgRNA

E2040S

50 rxns

HiScribe T7 Quick High Yield RNA
Synthesis Kit

Generation of sgRNA

E2050S

50 rxns

UUTTA!

Cas9 Nuclease NLS,
S. pyogenes

Origene
Origenen tuotteet CRISPR/Cas-menetelmään
Genome editing knockout kits
CRISPR/Cas Vectors
Guide RNA Cloning and Donor Construction
AAVS1 Transgene Insertion
CRISPR/Cas starter kit

Lonza
Lonzalta tehokas
transfektiomenetelmä
CRISPR/Cas-teknologiaan
Lonzan Nucleofector™
-teknologian on osoitettu
olevan erittäin tehokas ja
luotettava transfektiomenetelmä CRISPR-pohjaisessa geenieditoinnissa. Transfektiotehokkuus
on erinomainen useissa
eri solutyypeissä, myös hankalasti transfektoituvilla soluilla, kuten T-solut tai iPSC:t. Nucleofector on soluille monia muita transfektiomenetelmiä hellävaraisempi käsittely.
Nucleofectorilla onnistuu tehokkaasti useamman eri plasmidin
tai muun elementin transfektio. Samat olosuhteet soveltuvat
niin plasmidien, DNA:n, mRNA:n kuin PCR-kasettien ja ssODN:n
transfektioon.
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NEBiltä ja CST:ltä laaja valikoima tuotteita
epigenetiikkaan
Epigenetiikka tutkii fenotyypissä tapahtuvia periytyviä muutoksia, jotka eivät kuitenkaan ole koodattuna DNA-sekvenssiin. Epigeneettisistä mekanismeista tunnetaan parhaiten DNA:n metylaatio. Toinen mekanismi liittyy DNA:n pakkaukseen eli histoneihin
ja kromatiiniin, ja kolmas tunnettu epigeneettinen säätelijä on pienet RNA-jaksot.
Geneettinen koodi on sama yksilön kaikissa soluissa, kun taas epigeneettinen koodi on
puolestaan kudos- ja soluspesifinen, ja se voi muuttua ajan myötä mm. vanhenemisen, sairauden ja ympäristötekijöiden (mm. ravinto ja myrkyt) seurauksena. Histonien modifikaatioiden, DNA-metylaation ja RNAi-reittien vuoropuhelua selvitetään mm.
syövän, ikääntymisen ja erilaistumisen tutkimusalueilla.

NEB:n tuotteet epigenetiikkaan
New England Biolabs on hyödyntänyt 35-vuotista kokemustaan entsymologiasta ja
kehittänyt sarjan validoituja reagensseja epigenetiikkaan. NEB:in helppokäyttöiset
EpiMark®-kitit yksinkertaistavat DNA- metylaation ja hydroksimetylaation
havainnointia ja analyysiä, ChIP-menetelmää ja histoni- ja nukleosomianalyysejä. Erikseen saatavat yksittäiset reagenssit epigenetiikkaan
täydentävät tuotevalikoimaa.
•
•
•
•
•
•

Histonit ja nukleosomi
Metylaatiotilasta riippuvat restriktioentsyymit
Metyylitransferaasit
Metyloidun DNA:n rikastaminen
Kontrolli-DNA
ChIP-Seq -kirjastot

CST:n tuotteet
epigenetiikkaan
CST:llä on laaja valikoima vasta-aineita ja kittejä proteiini-DNA -interaktioiden ja histonien modifikaatioiden
tutkimukseen. Erittäin korkealaatuiset
SimpleChIP -kitit on kehitetty yhteistyössä NEBin kanssa. Kittejä on saatavana joko Proteiini G -agaroosilla tai Proteeini G -magneettipartikkeleilla. Kitit
sisältävät kaikki tarvittavat reagenssit 30
ChIP-analyysiin. CST käyttää samoja kittejä validoidessaan omia vasta-aineitaan
ChIP-menetelmään, mikä tekee optimoinnin sinulle
helpoksi käyttäessäsi
CST:n vasta-aineita.
Kaikki CST:n ChIPvalidoidut vastaaineet
toimivat
SimpleChIP -kittien
kanssa.

Muistathan NEBin kätevät nettityökalut
New England BioLabs tarjoaa käyttöösi useita hyödyllisiä työkaluja nettisivuillaan. Alla mainittuna
muutama. Lisää löydät osoitteesta https://www.neb.com/tools-and-resources.

Enzyme Finder
etsii NEBin
restriktioentsyymim
kategorian,
tunnistussekvenssin tai
nimen perusteella

Double Digest Finder
ehdottaa molemmille
entsyymeille toimivinta
puskuria

PCR Selection tool
etsii PCR menetelmääsi
sopivimman polymeraasin

Tm Calculator
arvioi optimaalisimman
anneling-lämpötilan PCRreaktioosi

NEBuilder
suunnittelee puolestasi
primerit NEBuilder HiFitai Gibson Assembly
-kloonausreaktioon,
fragmenttisekvenssin ja
amplifikaatiossa käytetyn
polymeraasin perusteella.
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