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 GAPDHواعتبارسنجی ژن مرجع   Real time PCR مزایا و کاربرد 
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 چکیده:

PCR  یا واکنش زنجیره ای پلیمراز سنتز رشتهDNA  ادامه می یابد. ه ایرشته های الگو است که به صورت زنجیر براساسجدید 

PCR انواع مختلفی دارد که Real time PCR یکی از آنها است. در Real time PCR  برخالف الکتروفورز اجزای

دستگاههایی مقدار محصول در هر سیکل را  ازیکدیگر جدانمی شوند واز ژل آگارز استفاده نمی شود. PCRواکنش دهنده 

لحظه به لحظه واکنش در هر سیکل ردیابی است وامکان  PCRدارای مزایایی نسبت به  Real time PCR نمایش می دهند .

نسبی  مقایسه و استاندارد منحنی کلش به دو روشاین  .فراهم می کند واکنش سازی بهینه رابرای امکان این امکان پذیراست که

 رنگهدا خانه ژن عنوان به درپاسخ دخیل های ژنRNAسطح نوسانات حذف به تطبیقی روش .صورت می گیرد

 درپاسخ دخیل های ژن RNAنوسانات مقادیر  برای حذف روش مقایسه نسبی ..شود می استفاده( GAPDHمانندبتااکتینو)

 .است شده بررسی مرجع ازژن اعتبارسنجی اهمیت مقاله دراین. شود می استفاده( GAPDHمانندبتااکتینو) خانه داری  ژن باعنوان

 GAPDHداری، خانه ،ژنRT-PCRژن، بیان: کلیدی کلمات

 مقدمه

واکنش در  سه شاملPCRمراحل. شد داده توسعه وهمکارانش لیسوم کری توسط 1891 مرازدرسال پلی ای واکنش زنجیره 

 پرایمر) هیبریداسیون-2( سانتیگراد درجه 89 دردمای) ای دورشتهDNAدناتوراسیون. 1: دماهای مربوطه می باشد،که عبارتند از 

،که در (سانتیگراد درجه 22 دربرابرگرما)دردمای لیمرازمقاومپDNAطویل سازی )بسط وسنتز(با -1( درجه سانتی گراد49-49

با  RT-PCRتوسط  ژن بیان کمی وتحلیل تجزیه. ( 2004 وهمکارانGocha) می شودکالسیک  نامیده PCRاصطالح

 عنوان بهDNAبه لاتصبا ا ،کهخاص مانند سایبرگرین صورت می گیرد  فلورسنت خاص ازرنگهای استفاده ازطریق تصویربرداری

به (.Bustin،Huggett 2011) ماند می پایدارباقیPCRشرایط تحتگرین سایبر. است خاص رنگ ازیک گزارشگربااستفاده

 معنیمقدار الگوی اولیه رابطه  باCT. گویند می( CT) آستانه، است،چرخه پایه باالترازآستانه فلورسنت شدتکه  اول چرخه

 . می رسد  تاآستانهیابد می افزایش نمایی صورت به فلورسنت ارزش. می شود. برآوردژن mRNAمقدار ،وسپس،دارد داری

 :زیراست مراحل شامل واقعی زماندر  PCRنمودار

 مضاعف می شوند. مرحله،محصوالت دراین درهرچرخه(: فازباالرونده) نماییمرحله  -1

 .شود می مصرفواکنش  اجزای مرحله دراین: خطی مرحله -2

 است. شده تقریبامتوقف واکنشمرحله  دراین: مرحله پالتو -3

 Real time PCR مزایای

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 تکثیروتشخیص برای فنآوری ترین وحساس معکوس،قویترین( PCR) پلیمراز ای زنجیره ،باواکنش(RT) نسخه برداری معکوس

 (19،  14 . )است mRNAمقدارکوچک یک

 (11 ،1. )است انتخابی روش یک Real time PCR ژن،روش ازبیان مقدارکمیبرای تعیین امروزه،

 روش این. است شده داده تشخیص مناسب ،روشRNAکم های دربافت،باغلظت ونویسیریا مقدارکم تشخیص برای خصوص به

 به مربوط ومطالعات تراریخته تعدادکپی یک وپیداکردن سرطانانواع  هاوتشخیص پاتوژندرتعیین خاصیت  ای طورگسترده به

 (21، 21، 1. )بکار می رود ییدارومواد

 Real time PCR کاربرد

 مورفیسم وپلی( 22) های جهش وتشخیص( 9) بیماری وتشخیص پاتوژن وتشخیص( 10) ژن دربیان ای طورگسترده به

 .شود می استفاده ینگیپاوژنوت( SNP) ازجهش ناشی( 4) تکنوکلئوتیدی

 ژنوتایپینگ

وبرنامه مربوط به آن رابه  سانتیگراددرنظرگرفته درجه 89 باالتراز حرارت اتصال تادرجه ترازدمای پایین ازدمای روش دراین 

پیک  پیک پرایمردایمروآخرین پایین حرارت درجه.  می شود  ،شدت جذب رسمC ° هرنیم که طوری دستگاه می دهیم به

 (10).موردنظراست قطعه به ،مربوط

 (SNP) تکنوکلئوتیدی مورفیسم پلی تشخیص

 رشته یک DNA( TM) حرارت ذوب درجه.می شود داده تشخیص ذوب منحنی وتحلیل پروب وتجزیه ازهیبریداسیون بااستفاده

 به پایین،پروب دردماهای. شود می آماده خاص های پروب. حضورجهش می باشد حضوریاعدم برای شاخص منفردمی شود،یک

 منحنی ذوب نشان وتحلیل تجزیه. شود تواندمتصل ترمی مشخص دما،پروب باافزایش. شود می متصل غیراختصاصی منطقه یک

 (4. )وجودجهش می باشد وجودیاعدم دهنده

Real time PCR 

فلورسنت از مولکول .  کرد  استفادهPCRپیشرفت مشاهده برای توان می گزارشگرفلورسنت مولکول ازیک بااستفاده

 سبزبهSYBRهای باروشReal time PCRازروش بااستفادهmRNAکمی وتحلیل گزارشگرساطع می شود .درتجزیه

وله ساطع می شود درهر سیکل که ازهرل مقدارازنورفلورسنت آن. است کاربرد پیداکرده بیولوژیکی درمطالعات ای طورگسترده

. است متناسبPCRمحصوالت میزان به طورمستقیم ازمحصوالت،به شده ساطع نورفلورسنت. توسط دستگاه خوانده می شود 

 .شود می انجام دوروش به هدف توالی میزان گیری اندازه

 (مطلق درمقایسه) استاندارد منحنی -1

. است شده استاندارداستفاده منحنی یک برای شده شناخته باغلظتDNAیاRNAنمونه در این روش

 به نمونه مولکولی ازروی وزن. شود می تعیین( nm 210) اسپکتروفتومتر استانداردبادستگاهDNAیاRNAغلظت

 اگرچه. است قابل خریداری تجاری صورت های معروف به استاندارد غلظت ژن. شود می تعدادنسخه های آن تبدیل
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می  قراردادهPCRواقعی ودریک دستگاه زمان تعیین هدف استانداردبانمونه نمونه رقت. هستند قیمت آنهابسیارگران

رقت  یا  ، xکه منحنی رسم کرده  دهدیک مامی به دستگاه برای هررقتکه ( CT) آستانه، ازچرخه بااستفاده. شود 

غلظت درنمودارقرار دادن عدد نمونه بای است که نمودارخط یکست آمده ه دباشد ، نمودار ب  y ، CTتعدادکپی و

 .برابراست هدف طول استانداردترجیحابه طول. دست آورده آن نیز ب نسخهتعدادیا

 

 نسبی( درمقایسه) نسبی آستانه-2

 داخلی عملکرددستگاه ها ازاستانداردهای وارد شده در واکنش وخطاهایRNAنوسانات مقادیر  برای  حذف

 خانه ورژنباشد.بدین منظثابت بافتها رتمامد این کهشود می فرداستفاده منحصربه

 کاهش توان می تیماربا کنترل است وازمقایسه ژنها ثابت این بیان. شود می استفادهβActinوGAPDHداری،مانند

 (11. )وافزایش بیان رامشاهده کرد

 

 Real time PCR مرجع ژن

 مولکولی شناسان مرجع مورد استفاده توسط زیستهای  حاکی ازعدم اعتبار کافی ازژن2009مطالعات گوتیرزوهمکاران

 199 درمیان شناسی درزیست یپیشرفته تحقیقات درسه مجله 2002 درسال ماه 1 درعرض آنهاتاکیدکردندکه. است

 است جدی اشتباه یک این. شد انجام مرجع ازژن درصدازآنهابااعتبارسنجی مناسب 1.2 تنهاRT-PCRوتحلیل تجزیه

 آنها بوده است وتنهامربوط به شده آوری جمع خاص آزمایشگاهی درشرایط شده وارائه آمده دست به بیان ثبات که

(Guénin2009همکارانو.) 

 S) راS rRNA29،(ریبوزومیS RNA19) راrRNAS19شامل مرجع ژن عنوان به مشترک های ازنمونه برخی

RNA29توبا(ریبوزومی، (α-توبولین)،ACTB (βاکتین)،β2M (β2-میکروگلبولین)،ALB (آلبومین)،RPL32 

 طول) EF1A،(Cسیکلوفیلین) CYCC،(اتصال پروتئین توالیTATA) TBP،(L32ریبوزومی پروتئین)

1αعاملی)،GAPDH (دهیدروژناز فسفات -1 گلیسرآلدهید-)،hprtهیپوزانتین) را 

 (12،19،19،20،29،28،11،19. )باشد می( پلیمرازRNA) phosphoriboyl)،RPترانسفراز

 

GAPDHمرجع ژن عنوان به 

GAPDHاست رایج مرجع ژن عنوان به .GAPDHامادربعضی است. رسیده یخوب  نتایج به ازمطالعات دربسیاری

 توجهی طورقابله ب بلکه سلول اساسی فرایندهایدرتنها نه که استاین  توصیه نمی شود. دلیل بیان تنوع دلیل دیگربه

 باشد.فرآیندهای  دیگر ناشی درطول آزمایش موثر می در

 تفاوت. قدرتنوع وجود خواهدداشته چ انسانی بافت نوع 22 در داخل چگونه دادند که نشان 2009 باربروهمکاران،

 بود( ترین پایین) برابرعضله 9.49 ،و(باال) روده بافت تفاوت بیان.  برابربود 14 پستان وسلولهای اسکلتی عضله دربافت

 راانکارنمی دربافت مرجع ژن عنوان به GAPDHسودمند  نتایج یک حال،هیچ بااین( 2002وهمکاران ژانگ)

 کند،اماآنهادرهرزمان نیاز به اعتبار دارند.
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 بهGAPDH(. 2009همکارانDhedaو 2004 وهمکارانDheda. )باشد تواندمتفاوت می دربیماریژن  بیان،این سطح

 وهمکاران فینک) درمطالعه چربی ازبافت مشتق بنیادی ازسلولهای اعتبارسنجی مطالعات برای توان می مرج ژن عنوان

 کهاکسیژن، کم درتعدادسلولهادرشرایطنشان نداداما تنها  رونویسی درمیزان تغییری گونه ،هیچ GAPDH.یافت( 2009

 .شرایط حذف شد دراین مرجع ژن عنوان بهGAPDHاز استفاده شدکه مشاهده بیان مثبت تنظیم

(  2008 وهمکاران،Barsalobres- Cavallari)بندی گونه ای استدرمطالعات طبقه GAPDHاز خطردیگراستفاده

 گل تفاوت دردورقم که ،درحالی(2001 وهمکاران، کیم)  داد نشان نمونه دوبرابربین تنوعGAPDHبرنج، رقم درشش

 (2010 وهمکارانMallona) برابربود 4 آنها بین تفاوت درثبات اطلسی

 را نشان می دهد یک ازسازگاری که گیاه درجات مختلفی عنوان استرساغلب به  محیطی شرایط گیاهان درمطالعات

 درمعرض ارتباط،قرارگرفتن دراین. موثراستGAPDHخاص،مانند های ژن دربیانمی باشد که  مهم عامل

 فرنگی درگوجه نیتروژن فقدان( 2008 ومارتینDombrowski. )موثراستدربیان نیز ماوراءبنفش گرماونوراشعه

 (2008 وهمکارانLøvdal. )شودGAPDHدربیان تغییراتموجب  دتوان می همچنین

 ونتل) ثبات دهنده نشان آن بیان دلیل مرجع انتخاب شد به ژن عنوان بهGAPDHگاو، درتخمک دیگری درمطالعه

های  سلول( 2008. وهمکاران لین. )داد ثبات کمترنشانGAPDHگورخرماهی،ژن درجنین. بود( 2002 وهمکاران

 ساگدن. )ناپایداربودندGAPDHطح ضدافسردگیس باداروهای شرایط مختلف درمان تحت فیبروبالستموش ن دودما

 (.2010 وهمکاران،

 توسط بهبود تولیدتخم. باالترداشت تبدیل غازسفیدضریب درتولیدتخمک 2011 وهمکاران، هنگ توسط مطالعه دریک

 .شد شناساییپایدار ژن عنوان شدبه مشخص درکبدوتخمدانGAPDHوبیان مرجع ژن

 نتیجه

 ازبیان آگاهی دلیل باوربه این. می شد استفاده Real time PCRدرگذشته بابیان ثابت HKGsباوررایج به باتوجه

 بارهاوبارهادرمطالعات به اثبات رسید .  پیچیده شروع به تضعیف نمود،وآن

 مطالعات. ضروری است مطالعه اعتبارسنجی بنابراین. سازد رادشوارمی آن یابیماری ازاسترس ها،ناشی تنوع بیان بین بافت

 ارگانیسم به تواندبسته می طورمعمول به مرجعن عنوان ژ بهGAPDHاندکه چگونگی سودمندی داده نشان

 .باشد دیگرمتفاوت ازعوامل هاوبسیاری ها،بافتها،بیماری
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