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 چکیده

 یهامطالعه مجموعه ژن)و در دو زمينه ژنوميکس کندیم وانفعاالت زیستى را فراهمبسيارى از فعل زمان، بررسى هم امکان هیزآرایر یاورفن
وسيعى دارد. بازده این روش بسيار باال بوده و در  یموجود زنده( کاربردها یهانيموجود زنده( و پروتئوميکس )مطالعه مجموعه پروتئ

، بيوانفورماتيك هیزآرایمنظور پردازش اطالعات حاصل از ر. بهباشدیاز اطالعات م یتوجهزمان کوتاهى قادر به تحليل ميزان قابلمدت
انداز چشم توانیاخير، م یهاشگرف علم بيوانفورماتيك در دهه یهاشرفتيبه پ . با توجهباشد یاورفنحامى بسيار خوبى براى این  تواندیم

که  بيترتنیا. بهباشدی، اساس کار یکسان مDNA، چه آرایه پروتئين و چههیزآرایدر انواع ر .انتظار داشت هیزآرایخوبى را براى فناورى ر
تا  شودیبر روى این سطح قرار داده م یمحلول موردبررسیك بستر جامد وجود دارد که بر روى آن ليگاند موردنظرقرارگرفته است و سپس 

 .نتایج صورت بپذیرد ليوتحلهیبرحسب اتصال ليگاند با مواد موردنظر،تجز

 

 بیو انفورماتیک، پروتئومیکس، ژنومیکس، هیزآرایر: واژگان کلیدی
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 مقدمه

وانفعال زمان و شناسایى هزاران فعلهم صورتژن بهکه امکان بررسى بیان هزاران  روشى بسیار قدرتمند است هیزآرایر فناوری

 DNAهیزآرایو پروتئین. با استفاده از ر DNAریزآرایه :دو زیرمجموعه عمده دارد فناوریاین  .کندیپروتئینى را فراهم م

 ری( چگونگى تأث1ژنى عبارتند از: یهالیاز تحل گونهنی. اهداف اشودیزمان فراهم مهم صورتامکان بررسى بیان هزاران ژن به

 یهاها، نشانهمثال انواع سرطانعنوانسالم و بیمار. به یها(چگونگى بیان ژن در سلول2دیگر  یهابیان هر ژن منفرد بر بیان ژن

شخیصى ت یهاوهیش توانیبیان ژن م یهابنابراین با استفاده از داده .(Adomas et al, 2012)مورفولوژیکى مشابهى دارند

متخصصان پزشکى را در  تواندیکه م باشدیم یریگمستقیمى را فراهم کرد. از سوى دیگر، آرایه پروتئینى نوعى روش اندازه

 تواندیزیستى، مانند خون، یارى دهد. این روش با توجه به پتانسیل باالى خود، م یهادر نمونه هانیو وجود پروتئ یریگاندازه

نسان ا1است که پیچیدگى پروتئوم شدهمشخص یخوبپروتئومیکس محسوب شود. امروزه به یهایکى از ارزشمندترین روش

 ,Kreplak et al)باشدیتجارى در این زمینه از بیوتکنولوژى بسیار مهم م یگذارهیسرمارونیاوست. ازا بسیار بیشتر از ژنوم

2012). 

 

 یافته ها

 انواع آرایه 

 2DNAآرایه -1

جامد  فازکیبوده و بر روى  cDNAخاصى از یهایهاى مولکولى وجود دارند که مکمل توال3ازپروپ یاهیآرا DNAهیدر آرا

، شوندینامیده م 4arrayerکه اصطالحاً  ییهااین ثابت سازى معموالً توسط ربات .اندشدهثابت یاشهیمثال اسالید شعنوانبه

، DNA. اساس ریزآرایهباشدیبیشتر بر اساس خواندن شناساگرهاى فلوئورسانت مروش شناسایى در این  .شودیانجام م

تشکیل  تریهای بیشترى باهم مکمل شوند، پیوند هیدروژنى قو5. هرچه جفت بازباشدیم DNAیهاهیبریداسیون میان رشته

ضعیف، که جفت بازهاى کمترى را به اشتراک  یهااتصال کهیدرحال، رودیچنین اتصالى در اثر شستشو از بین نم .گرددیم

است که با  ییهانمونه. ميزان شدت و قدرت سيگنال نهایى وابسته به ميزان شوندیمشستشو از سيستم حذف  ، باگذارندیم
 .(Maskos, 2010)اندکردهروى سطح، اتصال قوى برقرار  یهایتوال

 DNAهیزآرایمورداستفاده در ر معرفى برخى از سطوح -1-1

تولید بار  تواندیعبارتند از شیشه، پالستیک و سطوح سیلیکون. پالستیک م هاهیزآرایسطوح مورداستفاده براى این نوع از ر

را که حاوى بار الکتریکى منفى هستند بر روى سطح خود جذب و ثابت  DNAیهاالکتریکى مثبت کند، درنتیجه مولکول

 .(Maskos, 2010)را دارد DNAیهامولکول. سیلیکون نیز توانایى اتصال به کندیم

                                                           
 مجموعه پروتئينهاى موجود زنده  .1
2. http://learn.genetics.utah.edu/content/labs/microarray/ 

3. Probe 
4. Contact-printing robot 

5. Base pair 
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 DNAهیزآرایریکاربردها-1-2

 :عبارتندازDNAهیزآرایر مهم ازکاربردهاىی برخ

 .(Adomas, 2012) سلول زا،آسیبیماریب درمان،عوامل: مانند یدراثرعوامل آن وتغییرات ژن بیانی بررس( 1

 ,Pollak)و (Moran, 2012) هابایکدیگرآن ومقایسه زنده موجودات محتواىژنوم تعیین:  ژنوم یاسهیمقا یدسازیبریه (2

2012). 

 درمیان ار نوکلئوتیدى تک یهایچندشکل توانیم یاورفن این از استفاده با: نوکلئوتیدى تک یهایچندشکلی شناسای(3 

 یریگاندازه ژنوتیپ، تعیین: مانند مؤثرباشند توانندیمی مختلف هاى نهیدرزم مطالعات این .کرد مطالعه مختلف یهاتیجمع

 ژنتیکى،ی پیوستگ تحلیل درسرطان، سوماتیک یهاجهش و زایا یهاسلول یهاجهش ها،تخمینیماریازبی برخ ابتالبه احتمال

 (.Hacia et al, 2011) بودنی چندتخم کاهش تعیین

 آرایه پروتئین  -2

وانفعال را پروتئینى امکان بررسى هزاران فعل آرایه .باشدیم هانیرایه پروتئینى یک روش قدرتمند براى شناسایى پروتئآ

به شکل نوترکیب تهیه کرد که در این صورت  توانیدر این روش را م کاررفتهبه یهانی. پروتئکندیهم مازمان فر صورت همبه

ها  آنالیزپروتئوم درروش مرسوم ت.وجود خواهدداش DNA رایه پروتئینى و توالىآارتباط مستقیم و تنگاتنگى میان نتایج 

دراین  نیز وجود دارد. ییهاتیها، محدود ثربودن این روشؤاما باوجود م ،باشدیجرمى م یسنجفیو طی الکتروفورز ژل دوبعد

براى کارهاى تشخیصى چندان  جهی، ثبت نگردند. درنتباشندیفراوانى کم م موردنظر که داراى یهانیها ممکن است پروتئروش

تر مانند روش جامع کی به جهیهستند. درنت با فراوانى اندک براى تشخیص موردتوجه ییهانیمناسب نبوده چراکه اغلب، پروتئ

 ,Philip et al)باشدیمحورى پروتئومیکس مدنظر م یاورفن عنوانبه یاورفنآرایه پروتئینى نیاز است. در حال حاضر این 

2013.) 

 ثابت کردن پروتئین بر روى سطح  -2-1

حداقل  مناسب، یگذار. لکهباشدیقبل از فرآیند اتصال مو  رایه بعدآپایدارى شیمیایى سطح  ،رایهآیک ریز بارزاز مشخصات 

متفاوت شناسایى از خصوصیات خوب و مهم یک  یهاستمیمناسب، سازگار بودن با س 6نهیزم، داشتن پسیراختصاصیپیوند غ

مناسب باشد. هر دو روش کوواالن  هانیو براى انواع پروتئ ریپذ. روش ثابت سازى پروتئین باید برگشتباشدیآرایه پروتئینى م

ریل آمید( روشى مانند ژل پلى آک)مزایا و معایب خود را دارد. انتشار از سطوح پر منفذ هانیو غیر کوواالن ثابت سازى پروتئ

مناسب بوده  نهیزمپس . در این روش،شودیاالن بین ساختار هیدروژل و پروتئین موکه سبب ایجاد پیوند غیر ک باشدیموفق م

 استفادهقابلهانیپیوندى پایدار بوده که براى انواعى از پروتئ . پیوند کواالن،رودیو عالوه بر آن عملکرد پروتئین از بین نم

هر روش  یطورکلتغییر یابد. به هانیممکن است برخى از خواص پروتئ وجود نیا خوبى دارد اما با یریپذو بازگشت باشدیم

مزایا و معایب  .7ناچیز نهیزم( پس3( حفظ عملکرد پروتئین 2اتصال قوى (1داشته باشد: ییهایژگیاتصالى مناسب باید چنین و

 (.Philip et al, 2013)مینکیبررسى م 1اتصالى را در جدول  یهاروش

                                                           
6. Back ground 
7. Low back ground 
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 معرفى برخى از سطوح مورداستفاده در آرایه پروتئینى -2-2

سلولز و اسالیدهاى پوشیده شده با عوامل مختلف مانند پلى آکریل  تروی، نPVDFرایه عبارتند ازآایده آل ترین سطوح 

 (.Ramachandran, 2013) و(Adomas et al, 2012)آمیدسیالن

2-2-1- 8PVDF 

، سبک و مقاوم به حرارت و مواد ریپذانعطاف PVDF، شودیالکتریکى استفاده م یهامیعنوان عایق بر روى بعضى از سبه

 لهیوس به هانی. در این روش پروتئشودیاستفاده م9یگذارعنوان غشا براى لکه. در علوم زیستى از آن بهباشدیمی شیمیای

در  توانندیعمل کرده و م یدوقطب عنوانهابهگروه مشخصى از مولکول PVDFساختار. در کنندیالکتریسیته انتقال پیدا م

. کندیتغییر م هایشده و فضاى بین دوقطب پلیمر قطبى شد، در اثر حرارت منبسط کهیکنند. وقت یابیمیدان الکتریکى جهت

 چندین بار قابل یراحتبه جهیاست درنتبه مواد حالل مقاوم PVDF .شودیسطحى م یکیچنین چیزى سبب تغییر بار الکتر

 (.Ramachandran, 2013)باشدیم استفاده

 نیترو سلولز -2-2-2

ی هانیتروسلولز غشایى ضخیم بوده که براى ثابت سازى اسیدهاى نوکلئیک در روش

southernblottingوnorthenblotting تشخیصى مبتنى بر  یها. نیترو سلولز به شکل وسیعى در آزمونشودیاستفاده م

 براى آرایه پروتئینى مناسب نیستند. نیتروسلولز غالباً  و PVDFد.کاربرد دار CPR مانند باردارى و ژنیو آنت یبادیواکنش آنت

شده بر روى این سطوح پخش شوند و این سطوح اجازه ایجاد تراکم باال و مناسب از پروتئین را نداده و ممکن است مواد ثبت

از اسالیدهاى میکروسکوپى  هاشیدر اکثر آزما نیکه حداکثر سیگنال موردنظر را نداشته باشیم. بنابرا شودیسبب ماین مسئله 

 .(Zhu et al, 2012)شودیاستفاده م

 اسالیدهاى میکروسکوپى  -2-2-3

 ,He et al) کنندیاسالیدهاى میکروسکوپى را به آلدهید و سیالن آغشته م اکثر مواقع، ها، براى تهیه این نوع از چیپ

این روش مبتنى بر . با استفاده از ژل پلى آکریل آمید تهیه کرد توانی(. انواع دیگرى از اسالیدهاى میکروسکوپى را م2011

 معموالً هانیپروتئ .باشدیم10. اتصال از نوع شیف باز هاستنیآمین از پروتئ- αیهاآلدهیدى با گروه یهاکنش گروه میان

 آمین فعال در-αیانتظار داشت که میزان بیشتر توانیم جهیدرنت ،الیزین بر روى سطح خوددارند نهیدآمیمیزان زیادى اس

Nمتفاوت به اسالید متصل شوند ) یهایابیدر جهت توانندیمهانی، پروتئرونیداشته باشند. ازا خود انهیپاRamachandran 

et al, 2013) . 

 

                                                           
8. Polyvinylidenefluorid 

9. Spotting 
10. Schiff base 
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 (Ramachandran et al, 2013)اتصالى یهاروش مزایاومعایب -1 جدول

 ثالم عایبم مزایا نوع اتصال

ثابت نشدن  یخوببه ناچیز نهیزمپروتئین، پس رییتغعدم انتشار

واسطه انتشار در پروتئین به

 ژل 

ژل پلى آکریل 

 آمید،آگاروز

دناتوره شدن  ناچیز نهیزمپس جذب سطحى

،پخش شدن هانیپروتئ

 بر روى سطح هانیپروتئ

 

 PVDFنیتروسلولز

تصال قوى،حساسیت باال،تثبیت ا پیوند کواالن

 هانیمناسب پروتئومنفرد
 

 هانیدناتوره شدن پروتئ
 

 سطوح سیالن دار

ناچیز، تثبیت  نهیزمتصال قوى،پسا جذب تمایلى

 هانیمنفرد و مناسب پروتئ
 

 هانیدناتوره شدن پروتئ
 

 آویدین-بیوتین

 

 انواع آرایه پروتئینى -3

3-1- Functional array :ها از  . این چیپدهندیوسیع، تحلیل پروتئینى را انجام م هایى هستند که در مقیاس چیپ

سنجش طیف وسیعى از  و در مورد شوندیاند ساخته مشده شده که بر روى سطح جامد ثابتخالص یهانیتعداد زیادى پروتئ

کوچک و  یهامولکول -، پروتئین-DNAپروتئین، پروتئین-وانفعاالت پروتئینبیوشیمیایى کاربرد دارد: فعل یهاواکنش

 .هاو تعیین خصوصیات آن هایبادیهمچنین بررسى فعالیت آنزیمى، شناسایى آنت

3-2- Capturearray: یهااولیه و یا داربست یهایبادیتمایلى، آنت یهاها شامل معرف این نوع از چیپ 

سرم و استخراجات بافتى استفاده  مانند پالسما، ییها. از این روش براى شناسایى و بررسى کمى محلولباشندیم11پروتئینى

 .شودیم

3-3- Reversearray:شده و سپس توسط در این روش محصوالت حاصل از تجزیه سلول و بافت بر روى سطح چیپ ثبت

 (.Philip et al, 2013) شودی، شناسایى انجام مردیگیها قرار مکه بر روى آن ییهایبادیآنت

 پروتئین کاربردهاىآرایه -4

ی بررس ها،یماریب نواعا جدیدبراى یهامارکر خونى،پیداکردن یهادرنمونه ژنیوآنت یبادیآنتی شناسای: مواردتشخیصى  -4-1

 .سرطان آلرژىو ،یمنیخودا یهایماریب غذاومحیط،

                                                           
11. Protein scaffold 
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 یهایبادیآنت اسخی پشناسای مؤثرىازقبیل مطالعات سرطان درموردبیمارى توانیم روش این مثال،باکمکعنوانبه

 را تومور یهاژنیآنت بیان کمیت وتعیین میزبان یهاپاسخی ،بررس مخصوص تومورهاى براىی زیست یهامعرف ضدتومور،کشف

 .داد انجام

 پروتئوم بیانی بررس: پروتئومیکس -4-2

 هامیآنز فعالیت لیگاند، به شونده متصل یهارندهیگ پروتئین،خصوصیات-پروتئین انفعاالت: هانیپروتئ یعملکرد زیآنال -4-3

 Philip et) هاآنی توپی اپ نقشه و هایبادیآنت عملکردى یپوشانوهم بودنی اختصاصی بررس: هایبادیآنت یبندطبقه -4-4

al, 2013.) 

 کار روش -5

 DNAکارباریزآرایه مراحل -5-1

 :کرد زیرعمل مراحل طبق بایدDNA  آرایه تهیه براى یطورکلبه

 یریگنمونه(1 

  هاmRNAوجداسازى نمونه یسازخالص( 2

  cDNA تهیه و معکوسی رونویس انجام(3 

  فلوئورسنت یهارنگ بهcDNA کردن متصل(4 

 تا میکنیصبرمی مدت است، شده پوشیده نظر مورد ژن یهایتوال توسط ازقبل که هیزآرایر سطح برروى محلول ریختن(5

  گیرد انجام هیریزآرا سطح یهایتوال و ها DNA میان هیبریداسیون

  شستشو( 6

  نتایج وپردازشی بررس( 7

 روش ریزآرایه پروتئین -5-2

سنتز شده، از  یهانیو یا عوامل گیرنده پروتئین پوشانده شده است و سپس پروتئ هایبادیسطح آرایه توسط آنت در این روش،

قرارگرفته است، به عوامل روى سطح متصل  انهیپاNو یاCخود که در قسمت 12ریبوزوم رهاشده و با استفاده از توالى برچسب

. در این 13ترانسفراز-S- ین و گلوتاتیونعبارتند از پلى هیستید شوندیها استفاده مکه در این روش ییها. برچسبشوندیم

 ,Ramachandran et al) باشندیجمع بندى مدر سه گروه قابل یطورکلشده است که بهمختلفى ارائه یهاراستا روش

2013 .) 

                                                           
12. Tag 
13. Glutathione s-Transferase (GST) 
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و  15تمایلى مانند بیوتین یهابر روى سطح جامد با استفاده از معرف DNAدر این روش قطعات: 14NAPPAروش -5-2-1

به بیوتین متصل بوده و بر روى سطح جامد، آویدین قرارگرفته  DNA. رشتهشوندیبر روى سطح اسالید ثابت م 16نآویدی

. این محلول شوندیترجمه به این مجموعه اضافه م یهامیرونویسى و آنز یهامیاست. سپس محلول سلولى حاوى ریبوزوم، آنز

زنجیره پلى پپتیدى حاوى برچسب گلوتاتیون ترانسفراز  تیباشد. درنها مثال شبکه آندوپالسمى خرگوشعنوانبهتواندیسلولى م

 هیبه آراDNA هیواسطه این روش، آرا. بهشودیضد گلوتاتیون ترانسفراز روى سطح متصل م یبادیشده و به آنتساخته

 (.He et al, 2010)شودیچرخه سلولى استفاده م یهانیاز این فن براى مطالعه پروتئ .ابدییپروتئینى تغییر م

5-2-2-17PISA 

در حین  هانیاند. پروتئکه بر روى سطح جامد ثابت نشده شوندیساخته م ییاهDNAاز مستقیماً هانیدر این روش پروتئ

. در این باشدیواسطه شناخت یک توالى مخصوص و برچسب مکه این اتصال به گردندیشدن به سطح ارى متصل مساخته

 (.He and Taussing, 2011) ردیگیزمان صورت مهمانند روش قبل همروش رونویسى و ترجمه 

5-2-3-18DAPA 

که بر روى سطح ، DNA( آرایه1دو آرایه جداگانه داریم:  نجای.در اباشدیمترشرفتهیمذکور پ یهاین روش نسبت به سایر روشا

که بر روى سطح آن عوامل به دام اندازنده برچسب پروتئین وجود دارند. این  ،( آرایه پروتئینى2اند.قرارگرفتهDNAآن الگوهاى

برچسب دار از  یهانیاند. پروتئاز هم جداشده باشدیرایه توسط یک غشاى نفوذپذیر که حاوى محتویات سلولى مآدو 

پروتئینى، بر روى آن  رایهآو با کمک عوامل روى سطح  کنندیشده و سپس از فضاى بین دو غشا عبور مترجمهDNAروى

برخى از این  آرایه پروتئینى دارند. تریسنت یهاروش درجا مزایاى بیشترى نسبت به یهاروش (.2007کریپاک،) شوندیثابت م

زنده  یهازبانیها در مکه بیان آن ییهانیدست آوردن پروتئه مزایا عبارتند از تبدیل سریع اطالعات ژنتیکى به پروتئینى، ب

نگهدارى  جهیدرنت ،از ثبات بیشترى برخوردارند DNAیها، مولکولهانی، برخالف پروتئنیوار است و عالوه بر اکارى دش

 (.He et al, 2010)است ریپذامکان هاهیزآرایاین نوع ر مدت یطوالن

 

 نتیجه گیری

این فناورى  آرایه پروتئینى معرفى گردد.خصوص ى آرایه و بهفناورثر ؤصورت اجمالى اما مبه تالش بر این بود که مقاله نیدر ا

مهم مانند سرطان و  یهایماریدرمانى بسیارى از ب یهاحلراه افتنیدر تواندیو م باشدیم ثر و پربازدهؤ، منهیهزروشى کم

 یهانقصتواندیروزانه بوده و م یهاشرفتیکه در حال تحول و پ باشدیروشى نوین م ،مالتیپل اسکلروزیس پیشتاز باشد. آرایه

 زمانهم صورتبه انفعال واین فناورى، امکان بررسى هزاران فعل بیرقیهاى قدیمى را پوشش دهد. از مزایاى ب موجود درروش

را براى  یتوجهقابل اندازچشم توانیپروتئومیکس و ژنومیکس م یها. با توجه به مزایاى بسیار زیاد این روش در حوزهباشدیم

 .ل شدقائ یاورفناین 

 

                                                           
14. Nucleic acid programmable protein array 
15. Biotin 

16. Avidin 
17. Protein In Situ Array 
18. DNA Array to Protein Array 
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