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 چکیده

ژیکی درنظر گرفته می شود. سیستم های بیولوه پروتئومیکس پس از ژنومیکس اغلب به عنوان گامی پیشرفته در مطالع

شرایط متفاوت می باشد .انواع مختلف از  اسخ بهپروتئومیکس  رویکردی  جدید از مطالعه در ارتباط با تغییرات  متابولیسم در پ

 پروتئومیکس ازتکنیک های الکتروفورز دوبعدی از آن جمله می باشد. ین وجود دارد. تکنیک ها برای تجزیه وتحلیل وبیان پروتئ

 طریق از موجود بر زنده عوامل غیر اثر توصیف و شناسایی ها، موتانت توصیف ژنتیکی، تنوع تحلیل و تجزیه در آن های تکنیک و

 طوره ب غیره و صنعتی کشاورزی، جمله پزشکی، از مختلف زمینه های در غیره و استرس به موجود مقاومت پاسخگو، های پروتئین

به انواعی از شرایط نامساعد محیطی پاسخ می دهند. در حال  هاحیوانات از طریق تنظیم الگوی بیان ژن  .شود می استفاده گسترده

گیرد.  میحاضر پروتئومیکس به عنوان یک فن آوری جدید در بررسی سالمت حیوانات وتولید وارزیابی رفاه مورد استفاده قرار

 بحث شده است.  کس وکاربرد آن در علوم دامی در این مرور در ارتباط با انواع تکنیک های پروتئومی

 ژنومیکس،پروتئومیکس،بیان ژنکلمات کلیدی:

 مقدمه

هایی از اسید آمینه نده حضور دارند. پروتئین ها پلیمرپروتئین ها موادپیچیده ای هستند که در حال حاضر در تمامی موجودات ز

آید.یکی از  هستند ونقش مهمی در فعالیت های متابولیک دارند.ساختار اولیه آن از توالی اسیدآمینه های خاص بوجودمی

ایجاد می کند. مارپیچ آلفااست ورشته بتا ساختار خطی پلی پپتید است که اتصال به شکل یک صفحه بتا تخت  ،ساختارهای ثانویه

بسیاری از پروتئین ها همچنین دارای چند زیرواحد پلی پپتیدی مختلف هستند که فعل وانفعاالت بین زیر واحد ها از اهمیت بسیار 

ابداع شد .پروتئومیکس به مطالعه پروتئین در مقیاس بزرگ از جنبه  1991اصطالح پروتئومیکس اولین بار در سال  برخوردار است.

، ساختمان وفعل وانفعاالت درفعالیت های سلول می پردازد. موضوع اصلی پروتئومیکس درک بهتری از یک های ترکیب

ا در همکاری با پروتئین های دیگر را ئین ها همراه با چگونگی عمل آنهارگانیسم از لحاظ ژنتیک می باشد. وبرآوردی از بیان پروت

می ازتکنیک های مختلفی که در پروتئومیکس مورد استفاده قرار می گیرد همین دلیل بسیار پیچیده تر می باشد. ه ب ومی دهد  ارائه

  رمی والکتروفورز دوبعدی اشاره کرد.طیف سنجی جتوان به 

 ستفاده قرار می گیرد.در شناسایی ترکیبات مورد اور گسترده ای در علم پزشکی قانونی طه بMS) ) طیف سنجی جرمی 
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  انواع پروتئومیکس

 پروتئومیکس به گروه های زیر تقسیم می شود. ،براساس پاسخ پروتئین تحت شرایط تنش

 پروتئومیکس بیانی 

شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این شرایط می تواند برای مطالعه بیان کمی وکیفی پروتئین در  پروتئومیکس بیانی،

ر بیان یک پروتئین  دخیل دمی تواند  تنش ویا حالت بیماری . مربوط به سلولهای طبیعی ویا تحت درمان ویا سلولهای بیمار باشد

عی بپردازد. ژل الکتروفورز دوبعدی باشد. بطور کلی پروتئومیکس بیانی می تواند به بررسی الگو های بیان در سلولهای غیر طبی

وروش طیف سنجی می تواند درآن مورد استفاده قرار گیرد .شناسایی  پروتئین ها با این شیوه اطالعات ارزشمندی در مورد زیست 

 شناسی مولکولی تشکیل تومور ها ونحوه عمل بیماریهای خاص در علم پزشکی در جهت تشخیص ودرمان بدست داده است

 .(11و2و22)

 پروتئومیکس ساختاری

پیش بینی ساختار  به درک شکل سه بعدی وپیچیدگی ساختاری پروتئین های عملکردی کمک می کند.پروتئومیکس ساختاری 

 طور مستقیم توسط توالی آن ویا  توسط روشی به نام همولوژی مدلینگ تعیین می شود.ه یک پروتئین وتوالی اسید آمینه آن ب

که ممکن است به شناسایی تمام  دهدارائه پروتئومیکس ساختاری می تواند اطالعات دقیق در مورد ساختار وعملکرد پروتئین 

منجر شود. فن آوری های مختلف مانند ریبوزوم واندامک های سلولی  پروتئین موجود در یک سیستم پیچیده مانند غشاء،

 .(23) می گیرند طور عمده برای تعیین ساختارمورد استفاده قراره ب NMRکریستالوگرافی اشعه ایکس وطیف سنجی 

 پروتئومیکس عملکردی

پروتئومیکس کاربردی به درک عملکرد پروتئین می پردازد ومکانیسم های مولکولی نامشخص در داخل سلول وتعامل پروتئین با 

شناسایی پروتئین خاص همراه با تعامالت متعلق به آن در یک مکانیسم خاص سلولی در واقع  اجزای دیگر را شناسایی می کند.

لیگاند ویا  -پروتئین وپروتئین –این شناخت براساس بررسی اثرات متقابل پروتئین  عملکرد بیولوژیکی آن می باشد.مطرح کننده 

تغییرات پس از ترجمه که ساختار پروتئین ها ومحل ایفای لکتریک وجرم مولکولی ویاانقطه ایزو بررسی ترکیب اسیدهای آمینه،

 .(12و11)ل می شودکنش آنها نقش کلیدی دارند، حاص

 تکنیک های پروتئومیکس

 الکتروفورز ژل دوبعدی

درالکتروفورز ژل دوبعدی نمونه های پروتئین حل می شوند ودر  براساس بار ووزن مولکولی ایزوله می شوند . الکتروفورز ژل 

اهر می یابد ژل تظدو هزارنقطه پروتئین راحل کندکه بعد از رنگ آمیزی بصورت نقاط در  دوبعدی بخوبی می تواند یک هزار تا

                                                                              .ژل الکتروفورز دوبعدی اساسا جهت مقایسه دونمونه مشابه برای پیداکردن تفاوتهای بین آنها مورداستفاده قرار می گیرد.

پروتئین است متمرکزمی   PIآن برابر  pHدراین تکنیک در بعد اول پروتئین بر اساس نقطه ایزوالکتریک خود در جایی از ژل که 

.                                                                                                          ازهم تفکیک می شوند  SDS-PAGE( ودربعد دوم براساس وزن مولکولی خود درژل IEFشود )ایزوالکتریک فوکوسینگ 
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هزاران  وزمان صدها  این تکنیک توانایی منحصر به فردی برای تفکیک مخلوط های پیچیده پروتئینی  داردکه امکان آنالیز هم

 .(22)اهم می کندزمان فر فرآورده پروتئینی را به طور هم

 ( (MSطیف سنجی جرمی

ها ی یونیزه رادر فاز گازی اندازه گیری می کند . درهر طیف  طیف سنجی جرمی دستگاهی است که نسبت جرم به بار مولکول

یک آنالیز جرمی به منظور اندازه گیری  استفاده می شود.ها  ونیزه نمودن مولکولازیک منبع یونیزاسیون جهت یسنجی جرمی 

ه بایک نسبت جرم به بار را ب ینسبت جرم به بار یون های ایجاد شده در منبع یونیزاسیون ویک آشکار ساز که تعدادیون های

 با تولید نقشه های پپتید شناخته می شود. SDS-PAGE یا و HPLCنمونه پروتئین توسط  صورت طیف جرمی ثبت می کند.

مورد ها ونقشه پپتید می تواند برای جستجو در پایگاه داده  دتریپسین هضم می شونمونه توسط آنزیم های پروتئولیتیک مانند 

برای توصیف  MALDI-TOF MS( Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation )استفاده قرار گیرد.

 ماده سازی نمونه برایآ مورد استفاده قرار می گیرد.پپتید ها وپلیمر از ترکیبات آلی  مولکولهای زیستی مانند پروتئین ها،

MALDI-TOF MS گام مهم خواهد بود که شامل پاک کردن نمونه پروتئین قبل از تجزیه وتحلیلMALDI-TOF MS 

تری هیدروکسی استوفنل  6-1-2 فنیل بنزوئیک اسید،1-2کار می روند که شامل ه انواع مختلف ماتریس براساس نمونه ب می باشد.

به راحتی  نانومتر باشد، 223تا uvامواج قادر به جذب امیک وغیره  می باشند. ماتریس خوب باید آمینوکوئینولون ،اسید سین -2،

های نمونه راداشته باشد. نقش اصلی ماتریس جذب انرژی از پالس لیزری وسپس  وتوانایی انتقال پروتون به مولکول خارج شده

معموال مورد استفاده قرار می گیرد اسید بنزوئیک هیدروکسیله ومشتقات اسید  MALDIماتریسی که برای  انتقال به نمونه است.

 .(22و21)سینامیک می باشد

 (ICAT)دار شده باایزوتوپ برچسب تمایلی نشان

واسطه طیف سنجی جرمی است. درحقیقت دراین روش بدون ه این روش یکی از شیوه های بررسی الگوی کمی بیان پروتئین ها ب

وسیله الکتروفورز دوبعدی باشد می توان بیان ژن ها رادرسطح پروتئین بررسی نمود. این ه به جداسازی پروتئین ها بکه نیاز  این

واسطه ترکیب ایزوتوپی ه ر شیمیایی یکسان که بگروش براساس نشان دار نمودن پروتئین های دونمونه مختلف با دو واکنش

امکان اندازه گیری کمی مقدار  دار نمودن افتراقی نمونه ها با جرم، .نشان تفاوت دارند عمل می کندمتفاوت که در جرم باهم 

می  وسیله طیف سنجی جرمی رافراهم می کند. ازبرچسب های مورد استفاده دراین روش  دوتریومه نسبی پروتئین بین دونمونه ب

 .(26)پیشرفته تر پروتئومیکس  می باشد باشد. این روش از روش های

 یکسکاربرد پروتئوم

ژی پروتئومیکس به مطالعه تومور ونحوه گسترش آن از یک ارگان به دیگری ومتاستاز تومور می پردازد. چالش اصلی در انکولو

که جهت مداخالت درمانی مفید واقع می  در طب برای توصیف مکانیسم های مولکولی وسلولی اساسی متاستاز تومور می باشد

معرفی می شود. که در   infectomics بازایی میکروبی وتعامل آنها با میزبان نیز کاربرد دارد که  شود .در زمینه عوامل بیماری

 .(8)دام ها مورد بررسی قرار می گیردآن اصول ومبانی ومنشا عفونت وتاثیرآن بران
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فعل وانفعاالت  اهی ازآگدر تحقیقات گیاهان در حال انجام می باشد که برای  یدر زمینه کشاورزی برنامه های کاربردی وسیع

  .(29)های دفاعی گیاهان مفید بوده است گیردر واکنشوکمک به شناسایی ژن های در اتگیاه وحشر

خام وتوسعه فرآیند وتشخیص   استفاده از پروتئومیکس در زمینه تکنولوژی موادغذایی به خصوص برای توصیف واستاندارد مواد

درمورد ویژه به  ،بیشتر به جنبه های ایمنی موادغذایی پرداخته شده است و بوده است و کنترل کیفیت محصول نهایی مفید تغییرات

 .(12)ذا های اصالح شده ژنتیکی می باشدایمنی بیولوژیکی ومیکروبی واستفاده از غ

تولید دام با کیفیت ورفاه را تسهیل می کند.در واقع هدف اصلی در این ارتباط تولید محصوالت  ،پروتئومیکس در صنعت دام

 های عفونی )ورم پستان، مانند گوشت وشیر وتخم مرغ است. در گاوهای شیری افزایش حساسیت به بیماریحیوانی با کیفیت باال 

(وکتوز وتب شیربه خصوص در طول زایمان اهمیت این جفت ماندگی وپروالپس سالمونال وغیره(وبیماری های رحم )متریت،

 آن در دامپروری پرداخته خواهد شد. طوری که در بخش بعدی بیشتر در مورد کاربرده ب ،موضوع را بیشتر کرده

 وتئومیکس در صنعت دام کاربرد پر

  پروتئومیکس در ارتباط با بیماری 

  Danielsen      )و( 2212وهمکاران Boechmer ) است شده استفاده این تکنیک به منظور بررسی اصالح پروتئین های شیر

الکتاگلوبولین وهمچنین αالکتوگلوبولین ،کازئین وβدرکه با کاهش  پستان عفونت ورمدرگاوهای مبتال به . ( 2212وهمکاران 

پستان نشان داده شد که حمل ونقل از زمان درآب پنیر گاومبتال به ورم  طورهمه افزایش قابل توجهی درآلبومین وترانسفرین سرم ب

ترکیب غشاء گلبول چربی شیر در ورم پستان وهمکاران  Reinhart  خونی شیر بود. پروتئین های سرم به شیر به دلیل شکست سد

S.aureus طورمتفاوت درورم ه ب مورد91مربوط به دفاع میزبان هستند کهپروتئین شیر مشخص شد که  222که را بررسی کردند

پروتئین  11مطالعات پروتئوم درورم پستان گاو توسط استافیلوکوکوس اورئوس در حالت بدخیم در ان تنظیم می شوند. پست

در مطالعه (2211وهمکاران)  Wolfشناسایی شد که بیان متغییر در طیف وسیعی از استافیلوکوکوس جدا شده  به نمایش گذاشت.

وهمکاران  Hughes)اشاره کردند.پروتئین در این رابطه در طول عفونت  12شناسایی به ای برروی پاراتوبرکولوسیز گوسفند 

پروتئوم از باکتری های بیماری زا عامل در مطالعه ای طالعات نشانگر واستراتژی های درمان مفید خواهد بود.(که برای م2223

 (درهمین ارتباط همانند2223وهمکاران  Nallyشد ) مشاهده loa22لپتوسپیروز درطول دفع ادرار از میزبان ،افزایش بیان فاکتور 

 de Almeida() 2211وهمکاران  Cecilianiمقدار قابل توجهی مطالعات پروتئوم  دربز انجام شده است. )گاو، 

( .یک زمینه جالب استفاده از پروتئومیکس مطالعه پاتوژنز بیماریهای عفونی موثر برگونه های پرندگان است. 2212وهمکاران

های پرندگان به عنوان  میت این موضوع از جنبه اقتصادی برای کاهش تاثیر بیمارهای طیور موثر است. مطالعه برخی از بیماریاه

 این موضوع( 2212وهمکاران  Miottoزئونوز ازجمله آنفوالنزای مرغی که از لحاظ انطباق با میزبان انسانی شناسایی شده اند )

 (. پروتئومیکس در حال حاضر برای مطالعه برروی پاتوژنز ویروس2212وهمکاران  Zhaoمشخص شده است)نیزدرموش 

Herpes  (مورد استفاده قرارگرفته استKunec  که تمرکز ویژه در بیماری مارک دارد. البته از  2212وهمکاران) در مواردی از

 به عنوان مدل برای تومور های انسانی می تواند باشد. آن
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 اط باتولیدات دامیپروتئومیکس درارتب

در مورد کنترل کیفیت تخم مرغ ارائه شده است . عمدتا در تخم مرغ  به عنوان یک   پروتئوم ی در زمینهبسیارتحقیقات تاکنون  

.درمطالعه ای سه دمای ذخیره سازی ( 2212وهمکاران  Qiu)های تغذیه ای آن متمرکز شده است مرحله زایشی ونه برای ویژگی

دست آمده تخریب آلبومین در رابطه با درجه حرارت باالتر با تشکیل یک ه نتیجه مهم ب .بررسی قرارگرفت موردروز  11به مدت 

باهمین روند افزایش دمای ذخیره سازی کاهش می   Jعالوه براین مقدارنسبی آپولیپوپروتئین اووآلبومین بود .–مجموعه لیزوزیم 

بررسی پروتئوم کوتیکول پوسته تخم مرغ نشان . (Rose-martel 2212می شود) برای ارزیابی کیفیت تخم مرغ استفاده کهیابد 

شاخص مناسب باکتریایی است. ترکیب پروتئین کوتیکول تخم مرغ  عوامل به طور عمدهو در برابر محیط خارجی  یدهنده مانع

به مطالعه دوپروتئین بزرگ یعنی   2212وانگ وهمکاران  است که می تواند برای ارزیابی کیفیت تخم مرغ استفاده شود.

پرداختند این یافته ها نشان داد که ممکن است برای پیش بینی افزایش  ovocalyxyn32و  kunitمهارکننده پروتئاز شبیه 

شیر انجام   بررسی پروتئومیکس برتولید شیر، کیفیت وایمنی چند  2212وهمکاران  Bislerمقاومت به پاتوژن مناسب باشند. 

وهمکاران  Mansorبرخی از گزارشات نیز توجه خود را بر ارزش تشخیصی پروتئوم شیردرورم پستان متمرکز کردند.)دادند 

2212)Calvano .  به ویژه برای تشخیص مخلوط شیر سریع وحساس برای تشخیص تقلب درشیریک روش   2212وهمکاران ،

 CNازطریق تشخیص انواع  آن را شناسایی انواع مختلف شیر وتقلب 2212وهمکارانCaita .خشک در شیر مایع را نشان دادند 

αS1 -  .مفید دانستند ( یک رویکرد دیگرپروتئومیکس مطالعه تعادل منفی انرژیNEB ) .مقدار افزایش پروتئین حاد، می باشد 

که نشان دهنده رابطه بین سوخت  استبت که درتعادل انرژی مث یواسیدچرب غیراشباع درمقایسه با گاو فسفات  -1گاالکتوز 

کارشده است وهنوزبرای دیگرگونه های   پروتئومیکس در صنعت گوشت  بیشتر برروی مرغ وماهیوساز بدن وکیفیت شیر است.

های عفونی متمرکز شده  بیماری کیفیت گوشت ومطالعه دام عقب مانده است. پروتئومیکس درطیور اساسا دردوحوزه پژوهش،

  Phongpaی شناسایی نشانگرهای پروتئین جدید درارتباط بانرخ رشدآهسته وسریع  بررسی هایی صورت گرفته است)است وبرا

پروتئومیکس  همچنین جهت مشخص کردن اساس مولکولی وتعیین حفاظت از محصوالت گوشت مفید بوده . ( 2211وهمکاران

صدورگواهینامه ها توان کیفیت موادغذایی راتعیین نمود ودرهمچنین با پروتئومیکس می . (  2211وهمکاران  Zanetti است)

 (.واختالالت مرگ را نیز می توان با پروتئومیکس مورد تجزیه وتحلیل قرارداد ) 2211وهمکاران  Theron)مفید خواهد بود 

Molette دررفاه حیوانات  از زمینه های دیگر می توان حساسیت روبه رشد مصرف کنندگان وسیاست گذاران. ( 2212وهمکاران

نام  را (  Preslaughteringوبرنامه های پروتئومیکس برای شناسایی بیومارکرهای استرس ورفاه پس از حمل ونقل )

مهم تر می ترکیب پروتئین ولی برای غذا خوردن با کیفیت اگرچه کل مقدارپروتئین مهم است  (. 2211وهمکاران  Hazardبرد)

برای چندین . (2212وهمکاران Parediد مقاالت در طول دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است )باشد. این امر با افزایش تعدا

های خاص در زمینه کیفیت گوشت )مانندکالپین(که تاثیر عمده ای درتردی گوشت دارند مشخص شده  دهه است که ژن

 .(2212وهمکاران Warnerاند.)
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