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چکیده

مقدمه: امروزه دس��تیابی به توالی مولکول DNA به منظور مطالعه و بررس��ی ساختار و عملکرد ژنوم موجودات 

مختلف در پزشکی مولکولی و علم ژنتیک از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. برای این منظور تحقیقات گسترده ای 

جهت ارائه ی روش های کارا و دقیق بر پایه  ی تکنولوژی های نوین در دنیا صورت میگیرد. ظهور فناوری نانو در سال های 

اخیر باعث تحول عظیمی در روش های توالییابی DNA ش��ده است. روش توالییابی نانوروزنه، از روش های توالی یابی 

نوین بر پایه  ی نانو فناوری می باشد که در سال های اخیر برای تعیین توالی دقیق DNA معرفی شده است.

موادوروشها: در توالی یابی DNA با روش نانوروزنه، غشاهایی بر پایه ی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مولکول های 

زیس��تی مثل پروتئینهای غشایی ساخته می شود که این غش��اها دارای روزنه هایی در ابعاد نانو می باشند. عبور دادن 

تک رشته  ی DNA و اعمال جریان الکتریکی در این نانوروزنه باعث ایجاد تغییراتی در رسانایی الکتریکی کانال نانوروزنه 

می گردد. ش��دت جریان ایجاد شده که در محدوده ی پیکو آمپر می باشد، برای هر نوکلئوتید DNA اختصاصی بوده و 

می توان آن را از طریق مدار الکتریکی اندازه گیری کرد و بر اساس آن توالی DNA را مشخص نمود

نتایـج: نتای��ج از حاصل توالی یابی DNA با روش نانو روزنه ها نش��ان می دهد ای��ن روش در بین تمام روش های 

توالی یابی به اندازه های دقیق اس��ت که می تواند مولکول های DNA مش��ابهی که فقط در یک نوکلئوتید متفاوتند را از 

همدیگر تشخیص دهد. در نتیجه با روش نانو روزنه می توان طول های بلندی از DNA را با هزینه کم و به طور دقیق 

توالی یابی نموده و تفاوتهای ژنومی بین گونه ای را مشخص کرده و اطالعاتی از تکامل آنها در طول زمان بدست آورد. 

همچنین می توان مطالعاتی در مورد بخش های فعال ژنوم نیز بدست آورد.

بحثونتیجهگیری: برای توالی یابی DNA در سال های اخیر روش های مختلفی معرفی شده است که در همه ی 

این روش ها، ارائه ی یک روش کارا با دقت باال، هزینه ی کم و قدرت توالییابی طول های بلندی از ژنوم جزء اهداف اصلی 

می باشد. روش توالی یابی نانوروزنه ها بر پایه ی نانوفناوری طراحی شده است که به عنوان یک روش مقرون بصرفه و کارا 

برای توالی یابی DNA در تحقیقات ژنومیکس، آزمایش های تشخیصی طبی، بخصوص در تشخیص بیماری های ژنتیکی 

و سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

توالی یابی، نانو روزنه، DNAکلمات کلیدی
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