مقاله علمی شرکتها

الناز عطری ،کارشناس ارشد بیوتکنولوژی
محمد پوریعقوبی ،دانشجوی دکترای نانوبیوتکنولوژی ،دانشگاه تربیت مدرس

تکنولوژی  Stripassayبه عنوان روشی قدرتمند در
تشخیص انواع جهش های ژنتیک
روش های تشخیص بالینی مارکر های
مختلف مولکولی و ژنتیکی اغلب با صرف
زمان و هزینه زیادی همراه است .به خصوص
برای بیماری هائی مانند تب مديترانهاي
خانوادگي( )FMFکه بیش از  40نوع جهش
پیوسته با این بیماری بر روی ژن  MEFVشناسائی
شده است و تشخیص سریع برای شروع
درمان مهم است ،توسعه روش های تشخیص
سریع و قدرتمند ضرورت مییابد .روش هائی
مانند الکتروفورز ژل با دناتوراسیون تدریجی
و توالی یابی مستقیم ژنها که روش هائی زمان بر
است و یا آنالیز برش با آنزیم های محدود کننده
که توانائی شناسائی جهش های مشخصی را
دارد ،از روش های مولکولی رایج تشخیص
جهش است .تکنولوژی  ،Stripassayروشی با
سرعت باال ،با توانائی بررسی همزمان طیف کسترده جهش
های پیوسته با بیماری ها را دارد .این تکنولوژی بر مبنای
هیبریداسیون توالی  DNAاستخراج شده از سلول های هدف
با پروب های الیگونوکلئوتیدی تثبیت شده بر سطح نوار
های غشائی است .در صورت تثبیت توالی مکمل تیپ های
مختلف جهش یافته و توالی طبیعی ،می توان دقیقا نوع
جهش و حتی هموزیگوت و هتروزیگوت بودن ژن مورد
بررسی را تعیین کرد(.)1
در شکل 2شماتیک هیبریداسیون معکوس بین پروب های
الیگونوکلئوتیدی تثبیت شده بر روی یک بستر جامد را نشان
می دهد( .)2در زیست شناسی مولکولی ،پروب هیبریدی
به قطعه ای از DNA/RNAکه معموال بین  10-100باز طول
دارند گفته می شود .این قطعات می توانند با یک عامل
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شکل - 1الگوی هیبریدیزاسیون مربوط به

StripAssay FMF

رنگی ،فلوئورسنت و یا رادیواکتیو نشاندار شوند و
متعاقبا در نمونه های  DNAیا  RNAبرای شناسایی وجود
توالی های نوکلئوتیدی به کار برده شوند .در ادامه پروب
با یک ) (DNA/RNAاسیدنوکلئیک هدف تک رشته ای
جفت یا هیبرید میشود.
تکنولوژی  Stripassayبه طور کلی دارای سه مرحله
اصلی است(:)3
•استخراج ماده ژنتیکی سلول هدف
•تکثیر ژن مورد نظر با واکنش ننجیره ای گلیمراز
با استفاده از پرایمر های بیوتینیله
•هیبریدیزاسیون توالی تکثیر شده با پروب های
نوکلئوتیدی موجود روی سطح استریپ
یکی از مزایای این متد نیاز به مقدار بسیار اندک
 DNAاست که با واکنش  PCRتکثیر میشود .محصول

KRAS/NRAS/BRAF Muta ،tionsبررسی اختالالت ژنتیکی
مانند  Thalassemiaو مباحث
فارماکوژنتیکی مانندHLAB27
اشاره کرد که تا به امروز
باعث شده دانشمندان به نتایج
ارزشمندی دست یابند و توانسته
کمک بزرگی برای جامعه علمی و
آزمایشگاهی دنیا باشد(.)4

شکل - 2شماتیک هیبریدیزاسیون معکوس

دو رشته ای  PCRتحت شرایط قلیایی (آلکالینی) دناتوره
می شود و در یک بافر هیبریداسیون بر روی استریپ قرار
میگیرد .پس از مراحل شستشو و هیبریداسیون ،با افزودن
سوبسترای دارای برچسب استرپتاویدین ،تولید رنگ روی
سطح استریپ باعث شناسایی توالی های هیبرید شده و
نوع جهش میشود که می تواند حتی با چشم غیر مسلح
نیز تفسیر شود.
مزیت دیگر تکنولوژی  ،Stripassayنشان دار کردن توالی
هدف به جای پروب ها و اتصال پروب های بدون نشان به
روی غشای باردار یا ماتریکس فاز جامد است.
عالوه بر سرعت باال و انجام آزمایش در عرض چند ساعت،
استفاده از پروب های مختلف بر روی یک استریپ ،امکان
بررسی طیف گسترده جهش های مختلف پیوسته با بیماری
های ژنتیکی را در یک واکنش ،فراهم میآورد.
از متد  Reverse Hybridizationدر آزمایشات و
تست های بسیار حساس و حیاتی استفاده شده است که
از آن جمله میتوان به بررسی جهش های سرطان زا مانند
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