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مقاله علمی

توالییابیپروتئینواسیدهاینوکلئیک
بااستفادهازتکنیکنانوپورتحولیدرژنتیکملکولی
 عبداهلل رضاقلی وند ،دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی ژنتیک و اصالح دام دانشگاه تهران
 اصغربزازپریخانی ،دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی ژنتیک و اصالح دام دانشگاه تهران
 عباس پاکدل ،دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تهران

اشاره
صنعت توالی یابی  DNAیا  RNAشامل تکنولوژی و روش هایی است که برای تعیین ترتیب بازهای نوکلوتیدی آدنین ،سیتوزین،
گوانین و تیمین یا یوراسیل موجود در مولکول  DNAیا  RNAاستفاده می شوند .این صنعت به سرعت در حال پیشرفت است،
بطوریکه باعث توسعه در تحقیقات بنیادی از قبیل کشاورزی ،بیوتکنولوژی ،علم پزشکی قانونی و بالینی شده است(.)3در حال حاضر
روشهای متعددی برای توالی یابی موجود است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند .اکثر این روشها نیاز به مواد شیمیایی
گران قیمت برای نشاندار کردن و آماده سازی نمونه داشته و از طرفی توالی یابی رشته های طوالنی توسط آنها امکان پذیر نیست .از
جمله این روش ها می توان روش ماگسام گیلبرت را نام بردکه بر پایه ایجاد شکاف در رشته اسید نوکلئیک با استفاده از مواد شیمایی
عمل می کند.ابداع روش ماگسام و گیلبرت باعث شد تا به دنبال آن فردریک سانگر تکنیک سریعتر و با بازدهی باالتری را برای توالی
یابی  DNAابداع کند که به همین منظور موفق به اخذ جایزه نوبل شیمی نیز شد .ویژگی کلیدی روش سانگر این است که دی دئوکسی
نوکلوتید تری فسفات ها ) (ddNTPsبه مخلوط واکنش اضافه می شوند ddNTPs .فاقد گروه هیدروکسیل  ’3قنددزوکسی ریبوز هستند
و لذا به علت نبود  ،OHپیوند فسفو دی استری بین یک نوکلوتید و نوکلوتید بعدی امکان پذیر نیست ،لذا در هنگام تکثیر ،زنجیره با
رسیدن به  ddNTPsمورد نظر خاتمه پیدا می کند( .)2تکنیک های توالی یابی خودکار بر پایه روش سانگر توسط شرکت هایی مانند
 Applied Biosystemsکه از رنگ های فلورسنت مختص به هر  ddNTPsاستفاده می کنند ،توسعه داده شد .توالی یابی  DNAبا
استفاده از تکنیک نانوپور روشی است که جدیدا مورد توجه محققین قرار گرفته است( .)3ایده ی اولیه استفاده از این تکنیک برای
توالی یابی بیش از  20سال پیش پیشنهاد شده است .در این مقاله اصول تکنیک نانوپور و مکانیسم استفاده از آن در تعیین توالی پروتئین و
اسیدهای نوکلئیک را به همراه معایب و مزایای آن مرور می کنیم.

مقدمه
روی هم سوار و متصل کرده تا سرعت آنها افزایش یابد .دستگاه دیگر
موسوم به « » MinIONاست که قیمت آن کمتر از  900دالر برآورد شده
و به اندازه یک حافظه یواسبی است(.)9
دستگاههای رمزگشای  DNAموجود در بازار ،ساخت شرکتهای ایلومینا
و الیف تک بسیار بزرگتر بوده و زمان پاسخگویی آنها نیز بسیار طوالنیتر
است .شرکت سازنده دستگاه نانوپور ،محصولش را در تاریخ هفدهم فوریه
سال2012در کنفرانس پیشرفت در فناوری زیستشناسی ژنتیکی که در
جزیره مارکو ایالت فلوریدا برگزار شد ،در معرض نمایش قرارداد(.)2

نخستین آزمایشات توالی یابی اسیدهای نوکلئیک با دستگاه نانوپور(دارای
ریزمنافذ آلفاهمولیزین) توسط  Deamerو  Akesonدر سال 1996
دردانشگاه کالیفرنیا انجام شد( .)5شرکت «آکسفورد نانوپور» در سال 2005
توسط دانشگاه آکسفورد تاسیس شد .دستگاه نانوپوربه اندازه یک حافظه
یو.اس.بی بوده که قادر به تعیین توالی  DNAدرکمتر ازچند ساعت
است.این دستگاه به منظور تعیین توالی رشته دیانای ،پروتئین RNA ،و...
ساخته شده است .یکی از این دستگاهها موسوم به «» GridIONبه اندازه
یک دستگاه دیویدی پلیر است(شکل .)1دستگاههای یاد شده را میتوان
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توالییابی:DNA
تولی یابی  DNAتوسط نانوپورها به دو صورت انجام می شود :حالت اول
عبوریک رشته کامل  DNAاز میان ریز منافذ پروتئینی نانوپور اسـت ،کـه
دراین روش تک تک بازهای رشـته ی  DNAهنگـام عبـور ازمیـان منافـذ
پروتئینی قابل تشخیص هستند .هنگام عبور یک پلیمـر  DNAاز میـان ریـز
منافذ درهرزمان یک بازانفرادی  DNAروزنه منافذ را اشغال می کند.بـرای
عبور رشته  DNAاز میان منافذ یک روش کنترل شده مورد نیاز است کـه
در ایــــن روش از آنــــزیم هــــای بســــیار اختصاصــــی ماننــــد phi29-
 DNApolymeraseاستفاده می شود.
حالـت دوم عبـور نوکلئوتیـد هـا ازمنافـذپروتئینی اسـت کـه توسـط آنــزیم
اگزونوکلئازاز رشته  DNAجدا شده است .در این روش آنزیم اگزونوکلئاز
به ریزمنافذ پروتئینی متصل شده وبه دنبال آن این آنزیم ،بازها را به ترتیـب
از رشته  DNAجدا می کنند.
این بازها قبل از عبور از ریزمنافذ با آن یک اتصال برقرارکرده واین اتصال
باعث کاهش جریان یون از ریزمنافذ شده وایـن افـت جریـان در شناسـایی
بازهای توالی  DNAحائز اهمیت است(.)3
نوع طبیعی ریزمنافذ آلفا همولیزین به علـت محـدودیت درانـدازه ،تنـوع و
ثبات به تنهایی توانایی تشخیص بازهای  DNAرا ندارد ،اما تکنیک جدید
با استفاده از روش های مهندسی پروتئین ،توانایی تشخیص بازهـای DNA
را دارد(.)3تغییـــرات شـــیمیایی درنـــانوپور از قبیـــل اتصـــال کواالنســـی
سیکلودکسترین به سطح داخلی روزنه در نانوپور است که این عمل باعـث
شناسایی دقیق تر بازهای انفرادی  DNAحین عبورازریزمنفذ ها می شود.
عالوه بر این باعث شناسایی بازهای تغییریافته مثل متیالسیون سـیتوزین مـی
شود.در اوایل سال 1996برای توالی یابی  DNAتک رشته ای توسط منافذ
پروتئینــی آلفــا همــولیزین ازپتانســیل عمــل اســتفاده مــی شــد ولـی امــروزه
ازعبورجریان الکتریکی از میان منافذ استفاده می شود(.)3
در روش منافذ پروتئینی آلفا همولیزین نرخ جا بجا شدگی رشته  DNAدر
طــی ایجــاد پتانســیل عمــل افــزایش مــی یابــد لــذا بــرای کــاهش جابجــا
شدگی  DNAاز آنزیم ها استفاده می شود .بنابراین برای شناسایی اسیدهای
نوکلئیک در تکنیک جدید الزم است کـه رشـته هـا بـه حالـت سـکون در
آورده شوند(.)3

مواد بیولوژیکی که توسط نانوپورها شناسایی می شـوند شـامل مـواردی از
قبیـــل :بافـــت ،میکروارگانیســـم ،گیرنـــده هـــای ســـلولی ،آنتـــی بادیهـــا،
اسیدهاینوکلئیک ،پروتئین ها ،باز های تغییریافته ،آنزیم ها وغیره هستند .از
این فناوری در آزمایشات مربوط به تعیین سـریع تـوالی ژنـی بیمـاریهـای
عفونی با سرعت جهش باال مانند ایدز و ماالریا و لـذا تشـخیص چگـونگی
درمان آنها ،غربالگری  DNAپیش از تولد برای نقایص ژنتیکی ،نظارت بر
جهشهای ژنتیکی گیاهان ،برای تشخیص سرطان (با استفاده از نمونـههـای
برداشته شده) ومشخص کردن هویت تکههای اسـتخوانی کشـف شـده در
باستانشناسی کاربرد خواهد داشت(.)9
تکنیکنانوپورهابراساسمنافذشانبهسهدستهتقسیممیشوند:

-1نانوپورهای بیولوژیکی:معموالً منافـذ ایـن نـوع نـانوپور هـا از پروتئینـی
پوشانده شده است که دریک غشای دوالیه لیپیدی قرار گرفته و این منافـذ
شبیه کانال های پروتئینی موجود در غشای سلولی هستند.
-2نانوپورهای حالت جامد :این نانوپورها منافذی به انـدازه نانومترداشـته و
در یــک غشــای ســنتتیک قرارگرفتــه انــد (معمــوال ً .)SiO2ایــن منافــذ
معموال ًازمواد سنتتیک از قبیل سیلیکون نیتریت یا گرافن تشکیل شده اند.
-۳منافذ های هیبرید :منافذ پروتئینی در داخل یک غشـای جامـد بـه جـای
غشای دو الیه لیپیدی قرار می گیرد(.)9
نانوپورهای حالت جامد پیشرفته تر ازنانوپورهای بیولوژیکی هسـتند.مزیـت
نانوپورهای بیولوژیکی نسبت به حالت جامد این است که با هزینه کمتـری
قابل تولید بوده و به وسیله تغییر ژنتیکی به راحتی قابل تغییر هستند(.)2
مواد بیولوژیکی که توسط نانوپورها شناسایی می شـوند شـامل مـواردی از
قبیـــل :بافـــت ،میکروارگانیســـم ،گیرنـــده هـــای ســـلولی ،آنتـــی بادیهـــا،
اسیدهاینوکلئیک ،پروتئین ها ،باز های تغییریافته ،آنزیم ها وغیره هستند .از
این فناوری در آزمایشات مربوط به تعیین سـریع تـوالی ژنـی بیمـاریهـای
عفونی با سرعت جهش باال مانند ایدز و ماالریا و لـذا تشـخیص چگـونگی
درمان آنها ،غربالگری  DNAپیش از تولد برای نقایص ژنتیکی ،نظارت بر
جهشهای ژنتیکی گیاهان ،برای تشخیص سرطان (با استفاده از نمونـههـای
برداشته شده) ومشخص کردن هویت تکههای اسـتخوانی کشـف شـده در
باستانشناسی کاربرد خواهد داشت(.)9

شکل  -1تصویر دستگاه GridION
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شــــکل  2ردیــــابی الکترونیکــــی بازهــــای  DNAدر محلــــول داخــــل
نانوپورآکسفوردرا نشان می دهد .بازها به طـور انفـرادی بـا اتصـال بـه آداپتـور
سیکلودکسترین از ریز منافذ می گذرنـد .در هـر بـار عبـور بازهـا از میـان ریـز
منافذ جریان یونی قطع می شود .در این دیاگرام براسـاس مقـدار قطـع بازهـای
مختلف آدنین ،تیمین ،گوانین و سیتوزین قابل شناسایی هستند6(.و)8

مشکلی که در توالی یابی  DNAتوسط نانوپورها وجود دارد این است که
سرعت عبور رشته ی  DNAازنانوپورخیلی سریع می باشد .برای حل ایـن
مشکل راه حل هایی مانند اتصال پروتئین به انتهای ،DNAتجیهز شدن آلفا
همولیزین بـا سـیکلو دکسـترین ،اسـتفاده از DNAپلـی مـرازی کـه توسـط
 Akesonوهمکاران از فاژ29گرفته شده است ارائه گردیدکه هر سه روش
سـرعت حرکـت رشـته ی  DNAرا کنـد مـی کنـد .ویژگـی DNAپلـی
مراز  phi29ایـن اسـت کـه بـه  DNAتـک رشـته ای متصـل شـده ،حتـی
درمقابل نیروی ولتاژ ایجاد شده کـه بـرای عبوررشـته ی  DNAبـه داخـل
منافذ الزم است؛ مقاومت ایجاد می کند(.)5
برتریروشنانوپور:
 -1پیشگوییهای ژنتیکی در خصوص بروز شرایط خاص و بیماریهـایی
مانند سرطان ،دیابت یا اعتیاد
 -2صرفه جویی در زمان و هزینه
-3استفاده از توالی کل ژنوم به جای اسـتفاده از چیـپ هـای K ،K3000
 K 55 ،K 60 ،K 56 ،K 250 ،750و  K 6000به ترتیب در انسان ،گاو،
سگ ،گوسفند ،خوک ،اسب و جوجه اسنیپی در تحقیقات.
-4نکته جالب این است که در این روش توالی یابی نیازی به مرحله زمانبر
تقویت  DNAنیست و عالوه بر این ،با این شـیوه بـدون نیـاز بـه تکـه تکـه
کردن  DNAمیتوان رشتههایی با طول حدود ده ها هزار باز را توالی یابی
کرد.

شکل:2ردیابی الکترونیکی بازهای  DNAدر محلول داخل نانوپور آکسفورد

توالییابیRNA:
سیستم  GridIONعالوه بر توالی یابی  DNAبرای آنـالیز مسـتقیم RNA

نیز طراحی شده است.

توالییابیپروتئینها:
در حال حاضر روش های قابل اطمینان برای آنالیز پروتئین ها به کندی در
حال پیشرفت است .مزیتی که نانوپور های پروتئینـی دارنـد ایـن اسـت کـه
سنسورهای قابل تغییر برای مولکول های کوچک تا مولکول هـای بـزرگ
مثل پروتئین را دارا می باشند.یک روش الکترونیکی خاص آنالیز پـروتئین
مثل نانوپورها می تواند برای محققانی که به دنبـال کشـف پـروتئین جدیـد
هستند مفید باشد.
تکنیک نانوپور روش هایی رابرای آنالیز الکترونیکـی مسـتقیم پـروتئین هـا
بوســیله ترکیــب نانوپورهــا بــا آپتامرهــا فــراهم مــی کنــد.آپتــامر یــک
الیگونوکلئیک اسید است که می تواند به طور اختصاصی به یـک جایگـاه
روی پروتئین هدف متصل شودکه این کمـپلکس آپتـامر-پـروتئین هنگـام
گذراز ریز منافذ باعث قطع جریان شده و در نتیجه سیگنالهای آن ثبت مـی
شود و این کمپلکس آپتامر-پروتئین برگشت پذیر است.
طول مـدت ترکیـب آپتـامر-پـروتئین ،فرصـت بیشـتری را بـرای شناسـایی
پروتئین توسط دستگاه ایجاد می کند .همچنین فرکانس ایجاد شده توسـط
این ترکیب ،اطالعاتی درباره غلظت پروتئین نیزدر اختیار می گذارد(7و.)9

منابع:
.1امتیازی ،گیتی.1389 .مبانی زیست مولکولی و مهندسی ژنتیک (تألیف).
انتشارات مانی

آنالیزمولکولهایکوچک:
تکنولوژی نانوپور همچنین می تواند مولکول هـای کوچـک را نیـز آنـالیز
کند .مولکول های کوچکی که توسط نانوپورها قابل شناسایی است شـامل
موارد ذیل می باشد:
 -1ریزمولکولهایفعالزیستی:توکسینها،ویتامینها،کافئین،
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