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Abstract

Introduction: The DNA sequencing is the most important technique in molecular biology 

by which the order of the nucleotides can be identified in a piece of DNA. There are several 

different methods for sequencing the DNA. Now, the DNA sequencing has great importance 

in the medical diagnostics and other medical fields. Some methods have been invented to 

speed up and increase the efficiency of the DNA sequencing by advances   in the fields of 

nanotechnology and bioinformatics. This made it possible to perform larger, cheaper, faster, 

and more accurate projects, such as the sequencing of the human genome.

Methods and Materials: This review article is a content analysis study that has been 

performed by searching DNA sequencing and DNA sequencing techniques with high throughput 

key words in google scholar, Science Direct, PubMed and Scopus websites.

Results: Due to the importance of the DNA sequencing and its applications in the various 

fields, scientists intend to present new methods to decrease the expense and time with the 

accuracy increment and high throughput.

Discussion and Conclusion: Along with increasing tendency of Iranian researchers in this 

area, this paper tried to provide the larger insight in conjunction with these methods amongst 

the researchers by introducing the different techniques of genome sequencing.
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چكيد ه
مقدمه: تعیین توالی DNA از مهم ترین تکنیک های موجود در زمینه زیست شناسی مولکولی بوده که به موجب آن می توان 

ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها را در یک قطعه از DNA مشخص نمود. چندین روش مختلف جهت تعیین توالی DNA وجود 
دارد. در حال حاضر تعیین توالی DNA در زمینه تشخیص طبی و دیگر زمینه های پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. 
امروزه با پیشرفت های ایجاد شده در زمینه های نانوتکنولوژی و بیوانفورماتیک، روش هایی جهت افزایش سرعت و افزایش 
بازدهی در تعیین توالی DNA ابداع شده که این امر، امکان انجام پروژه های بزرگی از قبیل تعیین توالی ژنوم انسان را بصورت 

ارزان تر، دقیق تر و سریع تر فراهم آورده است.
مواد و روش ها: مقاله حاضر یک مقاله مروری می باشد که به شیوه تحلیل محتوا (Content Analysis) با جستجوی کلید واژه های 

 google با توان عملیاتی باال در مقاله های مرتبط در پایگاه های اینترنتی DNA و تکنیک های تعیین توالی DNA تعیین توالی
PubMed،Science Direct ،scholar و Scopus  و کتاب های مربوطه در این زمینه بدست آمده است.

يافته ها: با توجه به اهمیت تعیین توالی DNA و کاربرد آن در زمینه های مختلف، دانشمندان درصددند که روش های جدیدی 

در جهت کاهش هزینه و زمان به همراه افزایش دقت و توان عملیاتی باال، ارائه دهند.
بحث و نتيجه گيری: در راستای گرایش روز افزون پژوهشگران ایرانی به این حوزه، در این مقاله سعی بر این است که از طریق 

معرفی تکنیک های مختلف تعیین توالی ژنوم، بینش وسیع تری در رابطه با این روش ها در میان این دسته از محققان فراهم نماید.
کلمات کليدی: تعیین توالی DNA، تکنیک های تعیین توالی DNA با توان عملیاتی باال.
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مقدمه
امروزه تعیین توالی DNA جزء الينفك علم مدرن به حساب می آيد. 
بطوريكه از اين تكنیك در زمینه های مختلف میكروبیولوژی از جمله 
رديابی بیماری های عفونی و مطالعه تنوع جوامع میكروبی استفاده 
می شود. روش های متفاوتی جهت تعیین توالی DNA وجود دارد. 
اين امر دانشمندان را قادر ساخته که به راحتی به مطالعه مستقیم 
ژنوم بپردازند اما هر کدام از اين تكنیك ها معايب و مزايای خاص 
خود را دارا می باشند )1(. لذا در اين مقاله سعی بر اين است که يك 

مقايسه اجمالی بین تكنیك های حاضر صورت گیرد.

مواد و روش ها
مقاله حاضر يك مقاله مروری می باشد که با جستجو در مقاله های 
مرتبط در سايت های معتبر و کتاب های مربوطه در اين زمینه بدست 

آمده است.

يافته ها
DNA وجود دارد که  چندين روش مختلف جهت تعیین توالی 
شامل، 1( توالی ياب های نسل اول، 2( توالی ياب های نسل دوم و 

3( توالی ياب های نسل سوم می باشد.
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توالی ياب های نسل اول
تعيين توالی بر پايه ختم زنجير: اين تكنیك بواسطه سنگر و همكارانش 

از  استفاده  تكنیك،  اين  مبنای  گرديد.  ابداع   1970 اواسط  در 
نوکلئوتیدهای ويژه ای موسوم به ddNTPs (dideoxynucleotids) بوده 
که فاقد گروه OH بر روی کربن ′3 خود هستند و اگر در ساختار 
يك اسید نوکلئیك قرار گیرند اين زنجیره ديگر بلندتر نخواهد 
شد. از اين رو، به آن ها نوکلئوتیدهای ختم دهنده برگشت ناپذير 
 )s35 نیز گفته می شود که بواسطه مواد راديواکتیو )بطور عمده با
لیبل می شوند )2(. اين تكنیك نیازمند DNA تك رشته بعنوان الگو 
بوده که برای بدست آوردن آن، ابتدا DNA ژنومی را استخراج کرده 
و بواسطه تیمار با آنزيم های محدوداالثر آن را قطعه قطعه می کنیم 
به داخل  اين قطعات  انتقال  برای  از حاملینی )فاژمیدها(  سپس 
میزبان های باکتريايی استفاده کرده تا تعداد اين قطعات همزمان با 
تكثیر میزبان افزايش يابد. فاژمیدها قادر به تكثیر DNA بصورت 
تك رشته ای می باشند. در نهايت، نمونه حاوی DNA تك رشته را 
به 4 قسمت مساوی تقسیم کرده و به داخل چهار لوله آزمايش 
مختلف انتقال داده سپس کلیه مواد مورد نیاز برای همانندسازی 
نیز به داخل هر لوله اضافه می گردد. از طرفی در هر لوله عالوه بر 

نوکلئوتیدهای طبیعی (dNTP)، يك نوع ddNTP خاص نیز قرار داده 
می شود. از آنجاکه نوکلئوتیدهای طبیعی در مقادير بیشتری نسبت 
به  ddNTPها در اين پروسه حضور دارند و آنزيم پلیمراز،  ddNTPها 
را بطور اتفاقی به زنجیره در حال ساخت اضافه می کند، در نتیجه 
در هر لوله آزمايش قطعاتی با اندازه های مختلف ايجاد می گردد 
که هر يك به ddNTP خاص آن لوله ختم شده است. در نهايت اين 
قطعات بواسطه حرارت بصورت تك رشته ای تبديل می شوند. 
سپس اين قطعات بر روی ژل پلی آکريل آمید ران می گردند و از 
طريق اتوراديوگراف بر روی ژل ظاهر می شوند. برای بدست آوردن 
توالی DNA، نوکلئوتیدهای ختم دهنده برگشت ناپذير موجود در 
انتهای اين قطعات از پايین به باال خوانده می شود سپس مكمل 
آن ها نوشته شده که مشابه با توالی قطعه مورد نظر می باشد )2(. 

در شكل 1 و2 مراحل کار نشان داده شده است.
تعيين توالی به روش ماکسام-گيلبرت: اين تكنیك در سال 1977 توسط 

ماکسام و گیلبرت ابداع گرديد. اساس کار اين روش بر پايه هضم 
شیمیايی بوده و نیازی به پلیمريزاسیون قطعه مورد نظر نمی باشد. 
در اين روش ابتدا به انتهای DNA ،5′ دو رشته، يك گروه فسفات 
راديواکتیو )P32( اضافه می گردد. سپس با يك تیمار آنزيمی توسط 

شکل 1- تعيين توالی به روش سنگر
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يك آنزيم محدود االثر يك انتهای اين قطعه را بريده و DNA را 
حرارت می دهند تا تك رشته ای شود. سپس دو رشته را بواسطه 
الكتروفورز از يكديگر جدا می کنند. در نهايت تنها رشته ای که يك 
انتهای آن  با فسفات راديواکتو لیبل شده است توسط اتوراديوگراف 
ظاهر شده و از روی ژل تخلیص گشته و به داخل 4 لوله آزمايش 

مختلف منتقل می گردد. سپس هر يك از نمونه ها توسط يك ماده 
شیمیايی خاص تیمار می شود. واکنش به گونه ای طراحی شده 
که قطعاتی با اندازه های مختلف ايجاد می گردد. اين قطعات در 
ژل الكتروفورز از يكديگر جدا شده و سپس به ترتیب از پايین 
به سمت باالی ژل خوانده می شوند )4-3(. تیمارهای شیمیايی 
شامل: 1( اسیدفرمیك 60 درصد سبب شكسته شدن پیوندها از 
محل پورين ها می شود (A+G)، 2( دی متیل سولفات سبب شكسته 
شدن پیوند از محل G می شود، 3( هیدرازين سبب شكستن پیوند 
از محل بازهای پیريمیدين می شود (C+T) و NaCl )4 يك و نیم 
موالر سبب شكستن پیوند از باز C می گردد. نمايی از اين تكنیك 

در شكل شماره 3 نشان داده شده است )3-4(.

توالی ياب های نسل دوم
و  نانوتكنولوژی  زمینه های  در  شده  ايجاد  پیشرفت های  با 
و  سرعت  افزايش  جهت  جايگزينی  روش های  بیوانفورماتیك 
 Next ابداع شده است. اصطالح DNA افزايش بازدهی تعیین توالی
Generation Sequencing جهت توصیف مجموعه ای از فن آوری ها 

با قدرت باالتر نسبت به توالی يابی به شیوه سنگر مورد استفاده 

شکل 2- نحوه خواندن نوکلئوتيدها از روی ژل الکتروفورز

شکل 3- تعيين توالی به روش ماکسام - گيلبرت
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قرار می گیرد که شامل نسل دوم از دستگاه های تعیین توالی بوده که 
قطعات را بصورت همزمان و با سرعت باال تعیین توالی می کنند. 
برتری اين روش ها نسبت به روش تعیین توالی بر پايه ختم زنجیر 
 ،DNA اين است که اين تكنیك ها بدون نیاز به ژل و در حین سنتز
توالی DNA را ثبت می کنند. از طرفی اين سیستم نیازی به کلونینگ 
نداشته و از پروسه PCR جهت ازدياد قطعه مورد نظر استفاده می کند. 
اين امر منجر به افزايش سرعت و بازدهی تعیین توالی DNA می گردد 

)5-4(. اين تكنیك ها  شامل:
دکتر  توسط  پايروسكوئنسینگ  تكنیك  پايروسکوئنسينگ:  تکنيک 

مصطفی رونقی و همكارانش ابداع گرديد. اين روش نیز نیازمند 
دناتوراسیون  از طريق  که  می باشد  الگو  بعنوان  DNA تك رشته 

محصوالت PCR بدست می آيد. در اين تكنیك پس از اتصال پرايمر 
به توالی مكمل، سنتز رشته جديد بواسطه آنزيم پلیمراز آغاز می گردد. 
در واکنش های پلیمريزاسیون به ازای هر پیوند فسفودی استر يك 
 ATP و يك يون هیدروژن آزاد می شود. آنزيم (ppi) گروه پیروفسفات
سولفوريالز از اين گروه پیروفسفات به همراه آدنوزين فسفوسولفات 
ATP استفاده  (APS) موجود در مخلوط واکنش به منظور تولید 

می کند. ATP تولیدی نیز انرژی مورد نیاز برای آنزيمی موسوم به 
لوسیفراز را مهیا می کند. اين آنزيم، لوسیفیرين را اکسید کرده و 
منجر به تولید اکسی لوسیفیرين می شود که در نتیجه اين واکنش 

نور تولید می گردد. اين سیگنال نوری توسط دوربین های حساس 
به سیگنال های ساطع شده موسوم به CCD بصورت يك پیك ثبت 
می شود و از آنجاکه نوکلئوتیدهايی که در هر مرحله اضافه می شوند 
مشخص و يكسان هستند، می توان بر اساس تولید اين پیك، توالی 
DNA را در حین سنتز بدست آورد. از طرفی در هر مرحله جهت 

اضافه کردن نوکلئوتیدهای جديد می بايست نوکلئوتیدهای قبلی 
از محیط حذف شوند که اين کار توسط آنزيمی موسوم به آپیراز 
انجام می پذيرد. آپیراز يك آنزيم نوکلئوتیداز می باشد. در شكل 4 

نمايی از اين پروسه نشان داده شده است )6، 1(.
فرم تجاری روش پايروسكوئنسینگ در سال 2005 توسط شرکت 
Life Science 454 ارائه شد که از آن تحت عنوان تعیین توالی به 

روش Pyrosequencing 454 نیز ياد می شود. در اين تكنیك، ابتدا 
DNA ژنومی به قطعات 300 الی 500 جفت بازی شكسته شده و 

سپس بصورت تك رشته به مهره های فلزی متصل می گردد. بدين 
صورت که در ابتدا قبل از دناتوراسیون، به دو سمت اين قطعات 
آداپتور متصل می شود. سپس اين قطعات تك رشته ای می شوند. 
آداپتور دو نقش مهم را ايفا می کند. اوالً در اتصال قطعات تك رشته 
به مهره های فلزی کوچك نقش داشته چراکه يكی از اين آداپتورها 
در انتهای ′5 خود حاوی يك گروه بیوتین می باشد و از آنجاکه اين 
دانه های فلزی با استرپتوآويدين پوشیده شده اند، اتصال اين قطعات 

شکل 4- نمايی از تکنيک پايروسيکوئنسينگ
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تك رشته به دانه ها بواسطه تمايل باالی اتصال استرپتوآويدين به 
بیوتین انجام می گیرد. اين پروسه به گونه ای طراحی شده است که 
به هر مهره فلزی يك قطعه DNA تك رشته متصل می شود. در نهايت 
هر کدام از اين مهره ها، در درون يك قطره آب در امولسیون روغن 
قرار می گیرند که در اصطالح، اين فضا میكرورآکتور نامیده می شود 
و واکنش PCR بمنظور تكثیر قطعه DNA درون اين میكرورآکتور 
صورت می گیرد. میكرورآکتورها تمامی عوامل مورد نیاز جهت 
تكثیر قطعه DNA تك رشته را دارا می باشند و بصورت فیزيكی 
بواسطه سد ايجاد شده توسط جزء روغن امولسیون از يكديگر جدا 
می گردند. به اين نوع تكثیر، PCR- امولسیون نیز گفته می شود. در 
اين مرحله آداپتورها دومین نقش خود را ايفا می نمايند بطوريكه 
آداپتورها بعنوان جايگاهی برای اتصال پرايمرها و در نتیجه تكثیر 
 DNA قطعه مورد نظر، عمل می کنند. از آنجاکه اين تكنیك نیازمند
 PCR الگو تك رشته می باشد، پس از اتمام مرحله تكثیر، محصوالت
بايد دناتوره شوند )6، 1(. بدين ترتیب پس از تكثیر بر روی هر 
دانه در حدود 1 میلیون قطعه DNA تك رشته جهت تعیین توالی 
افزايش قطعه مورد نظر جهت  تكثیر،  از  ايجاد می گردد. هدف 
تقويت شدت سیگنال و بالطبع شناسايی بهتر توسط detector در 
مرحله تعیین توالی می باشد. در مرحله بعد امولسیون را شكسته 
و محتويات درون آن را به داخل چاهك های پیكولیتری موجود 
در سطح يك پلیت منتقل می کنند. شرايط طوری انتخاب می گردد 
که در داخل هر چاهك تنها يك دانه می تواند قرار گیرد. سپس 
آنزيم های سولفوريالز، لوسیفراز و آپیراز به همراه ساير عوامل مورد 
نیاز برای تكثیر به مخلوط واکنش افزوده می شود و بدين ترتیب 
پايروسكوئنسینگ در هر چاهك بطور مستقل به شیوه ای که در باال 
توضیح داده شد انجام می گیرد. اين تكنیك قادر به توالی يابی بیش 

از 1 میلیون نمونه بطور همزمان می باشد )6، 1(.
تکنيک Semiconductor Sequencing (Ion Torrent): اين تكنیك در 

سال 2010 توسط شرکت Life Technologies ارائه شد. اين پروسه 
اين تفاوت  با  پايروسكوئنسینگ بسیار شبیه می باشد  به تكنیك 
که در اين تكنیك از تغییرات pH که بواسطه رها شدن يون +H به 
هنگام سنتز رشته جديد در محیط ايجاد می گردد، برای تشخیص 
نوکلئوتیدها استفاده می شود. مراحل آماده سازی اين تكنیك، مشابه 
با روش پايروسكوئنسینگ می باشد )قطعات در اين روش به طول 

200 جفت باز می باشند( با اين تفاوت که در نهايت مهره های 
فلزی که حاوی بیش از يك میلیون DNA تك رشته می باشند را 
به داخل میكروول هايی انتقال می دهند که در زير اين چاهك ها 
يك حسگر فوق حساس يونی تعبیه شده است که سريعًا تغییرات 
pH را ثبت می کند و در نهايت اين تغییرات بصورت يك پیك در 

نمايشگر ظاهر می شود. از آنجاکه در اين روش نیز در هر مرحله 
نوکلئوتیدهای مشابه و مشخص به مخلوط واکنش افزوده می شود، 
می توان بر اساس تولید اين پیك، توالی DNA را در حین سنتز بدست 
آورد )9-7(. در شكل 5 مراحل اين پروسه نشان داده شده است.

تکنيک Illumina (Solexa): اين روش توسط شرکت Illumina در سال 

2007 ارائه گرديد. در ابتدا ژنوم مورد نظر به قطعاتی از DNA تا طول 
100 الی 150 جفت باز شكسته می شود و قبل از تك رشته ای شدن 
به دو سمت اين قطعات آداپتور متصل می گردد. سپس اين قطعات 
تك رشته ای شده و بصورت رندوم بر روی يك سطح جامد توزيع 
می گردند. اين سطح جامد بطور متراکم با توالی های مكمل آداپتور 
پوشیده شده است در نتیجه هر قطعه از DNA تك رشته از يك انتهای 
خود بواسطه اتصال به توالی های مكمل آداپتور بر روی اين سطح 
جامد ثابت می گردد. در مرحله بعد انتهای آزاد اين قطعات نیز به 
توالی های مكمل آداپتور متصل شده و در نتیجه منجر به تشكیل 
يك پل می شوند. سپس تكثیر اين پل بواسطه افزودن عوامل مورد 
 bridge ،آغاز می گردد که در اصطالح به اين پروسه PCR نیاز برای
amplification or Bridge PCR گفته می شود. در اين پروسه، توالی های 

مكمل آداپتور بعنوان پرايمر عمل می کنند. پس از اتمام هر سیكل، 
DNA دو رشته ای حاصل دناتوره شده تا دوباره پروسه PCR انجام 

گیرد. اين پروسه تا زمانیكه مجموعه هايی متراکم از قطعه مورد نظر 
ايجاد شود، تكرار می گردد چراکه هدف در اين مرحله افزايش تعداد 
قطعه مورد نظر به جهت دستیابی به شدت سیگنال بیشتر می باشد. از 
آنجاکه اين تكنیك نیز نیازمند DNA تك رشته بعنوان الگو می باشد، 
پس از اتمام مرحله تكثیر، محصوالت PCR بايد دناتوره شوند. در 
اين حالت مجموعه هايی در حدود 1000 کپی از DNA تك رشته 
بصورت رندوم بر روی سطح جامد ايجاد می گردد که در اصطالح 
به هر کدام از اين مجموعه ها، DNA Polony گفته می شود که هر 
يك از اين مجموعه ها نیز متعلق به يك قطعه DNA می باشند. در 
اين روش می توان بطور همزمان حداقل 40 میلیون پولونی که هر 
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مجموعه متعلق به يك قطعه DNA ست را تعیین توالی کرد )6-10(. 
مراحل کار در شكل 6 نشان داده شده است.

در نهايت جهت تعیین توالی، عوامل مورد نیاز برای پروسه PCR که 
شامل پرايمر، نوکلئوتیدهای ختم دهنده و DNA پلیمراز می باشد را 
به سطح اين صفحات جامد می افزايند. پرايمرهايیكه در اين مرحله 
مورد استفاده قرار می گیرد، مكمل توالی های آداپتور بوده که به 
انتهای آزاد قطعات تك رشته در هر کالستر متصل شده و بواسطه 

عملكرد آنزيم پلیمراز منجر به سنتز رشته جديد می شوند )6-10(. 
در اين تكنیك از نوع خاصی از نوکلئوتیدهای ختم دهنده موسوم به 
blocked reversible terminator nucleotides -′3 استفاده می شود که هر 

کدام از اين نوکلئوتیدها، با يكی از 4 رنگ فلورسانس )سبز، قرمز، 
آبی و نارنجی( لیبل می شوند. برخالف  ddNTPهای مورد استفاده در 
تكنیك سنگر، اين نوکلئوتیدها بصورت برگشت پذير عمل کرده و 
پس از شناسايی شدن لیبل رنگی آنها بواسطه detector، پلی مريزاسیون 

Ion Torrent شکل 5- تعيين توالی به روش

Bridge PCR شکل 6- نمايی از
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رشته در حال سنتز متوقف نمی شود و ادامه می يابد چراکه پس از آزاد 
شدن لیبل رنگی و شناسايی آن بواسطه دستگاه، گروه terminator که 
انتهای ′3 اين نوکلئوتیدها را بلوکه کرده نیز جدا می شود و در نتیجه 
اثر مهاری آن برداشته شده و گروه OH-′3 نمايان می گردد. اين امر 
منجر به ادامه تكثیر رشته در حال سنتز می شود. در حقیقت نقش 
اين نوکلئوتیدهای ختم دهنده ايجاد يك وقفه کوتاه در تكثیر رشته 
در حال سنتز جهت شناسايی لیبل رنگی آن نوکلئوتید و در نتیجه 
مشخص شدن نوع آن نوکلئوتید جهت تعیین توالی می باشد )10-
6(. در اين تكنیك نوکلئوتیدها بر خالف روش پايروسكوئنسینگ 
و يا Ion Torrent که بصورت مجزا از يكديگر در هر مرحله افزوده 
می شوند، بصورت همزمان به مخلوط واکنش در هر مرحله اضافه 
می گردد که بر اساس لیبل های فلورسانس متفاوتشان از يكديگر 
متمايز می شوند. تفاوت ديگر اين است که در روش Solexa، پس از 
اتمام هر مرحله يك شستشو انجام می گیرد تا نوکلئوتیدهايی که در 
زنجیره در حال ساخت وارد نشده اند از محیط حذف گردند و سپس 
مرحله بعدی آغاز می شود در صورتیكه در تكنیك پايروسكوئنسینگ 
و يا Ion Torrent از آنزيم آپیراز بدين منظور استفاده می گردد )6-10(.

 ABI (Applied Biosystems) Solid (Sequencing by Oligo تکنيک

Ligation and Detection) System: اين تكنیك در سال 2007 توسط 

پايه  بر  اين روش  ارائه شد. اساس   Applied Biosystems شرکت
اتصال پروب های الیگونوکلئوتیدی لیبل شده با 4 رنگ مختلف 
فلورسانس )قرمز، آبی، نارنجی وسبز( می باشد که به موجب آن، هر 
پروب موقعیت دو باز را در زنجیره مشخص می کند. در اين تكنیك 
قطعاتی از DNA در حدود 35 الی 75 جفت باز ايجاد شده و به دو 
انتهای اين قطعات آداپتورها متصل می شود. سپس اين قطعات تك 
رشته شده و بواسطه تمايل اتصال بیوتین به استرپتوآويدين به سطح 
دانه های فلزی متصل می گردند. در مرحله بعد هر کدام از اين دانه ها 
که حاوی يك قطعه DNA تك رشته می باشند، در درون يك قطره 
آب در امولسیون روغن قرار می گیرند و واکنش PCR- امولسیون 
جهت تكثیر قطعه DNA درون اين میكرورآکتور انجام می شود. در 
نهايت پس از مرحله تكثیر و دناتوراسیون، هر کدام از دانه های فلزی 
که در حدود 1 میلیون قطعه DNA تك رشته به آن ها متصل می باشد، 
جهت تعیین توالی به يك اساليد شیشه ای انتقال داده می شوند. 
سپس پرايمرها که مكمل توالی آداپتور بوده و مخلوطی از پروب های 

الیگونوکلئوتیدی به اين سطح افزوده می شود. در مرحله اول پرايمر 
به آداپتور متصل می گردد. سپس مخلوطی از الیگونوکلئوتیدهای 
اکتامر که انتهای آن ها با رنگ های فلورسانس مختلف لیبل شده 
است به قسمت های مكمل خود بر روی رشته الگو متصل می شوند. 
اتصال اين قطعات به يكديگر بواسطه آنزيم لیگاز صورت می گیرد. 
بطبع اين الیگو نوکلئوتیدها بايد توالی متنوعی داشته باشند تا امكان 
حضور توالی مكمل بر روی رشته DNA افزايش يابد. برای اين امر 
از  di-base probeها استفاده می شود. همانطور که از اسم اين پروب ها 
مشخص است، اين پروب ها در ابتدای خود حاوی دو باز مشخص 
می باشند و مابقی بازها از توالی های دجنره و يونیورسال می باشند 
که با حرف n و z نشان داده می شوند )11-6(. مثالی از اين پروب ها 

در شكل 7 نشان داده شده است.
ويژگی اين پروب ها مربوط به 2 باز اول می باشد و حتی لیبل رنگی 
که به انتهای اين پروب ها متصل می گردد بسته به اين دو باز تعیین 
می شود. بطوريكه يك الفبای دو حرفی و 16 حالته بر اساس اين دو 
باز در روش Solid موجود می باشد که از هر دو حرف نوکلئوتیدی 
يك کد يا رنگ خاصی حاصل می شود. الفبای فوق 4 قانون دارد 

که شامل موارد زير می باشد:
1( قانون معکوس: دو نوکلئوتید مختلف در هر دو حالت ترکیبی 

 C و T خود، يك رنگ يا کد مشترک دارند. مثاًل دو نوکلئوتید
در هر دو حالت CT و معكوس آن TC، به رنگ نارنجی و کد 2 

شناخته می شوند.
2( قانون مکمل: نوکلئوتیدهای 2 بازی مكمل نیز رنگ و کد يكسان 

di-base probe شکل 7- نمايی از
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دارند. مثاًل دو باز CA و مكمل آن GT هر دو دارای رنگ سبز يا 
کد 1 می باشند.

3( قانون مکمل معکوس: با توجه به دو قانون قبل، نوکلئوتیدهای 2 

بازی در دو حالت مكمل و معكوس نیز رنگ و کد يكسان دارند. 
مثاًل توالی AT و حالت مكمل معكوس آن يعنی CG هر دو دارای 

رنگ قرمز يا کد 3 هستند.
4( دو نوکلئوتید يكسان مثاًل AA، دارای کد 0 و رنگ آبی می باشند 

)11-6(. در جدول 1 اين تقسیم بندی آمده است.
تعیین توالی بر پايه Ligation در 5 سیكل که هر سیكل نیز شامل 
چندين مرحله می باشد، بواسطه پرايمرهای مختلف انجام می گیرد. 
بدين ترتیب که در هر سیكل يك نوکلئوتید از پرايمر مربوطه کم 
 ،n-1 در دور دوم از پرايمر ،n می شود يعنی در دور اول از پرايمر
در دور سوم از پرايمر n-2، در دور چهارم از پرايمر n-3 و در دور 

پنجم از پرايمر n-4 استفاده می گردد )11-6(. در سیكل اول پس 
از اتصال پرايمر n به توالی آداپتور، يك مجموعه چهارتايی از اين 
پروب ها به مخلوط واکنش اضافه می شود که برای اتصال به قطعه 
پرايمر با يكديگر رقابت می کنند. در نهايت پس از اتصال يكی از 
اين پروب ها، لیبل فلورسانس مربوط به اين پروب به همراه 3 باز 
آخر بصورت آنزيماتیك جدا می گردد )همانطور که در شكل 9 
نشان داده شده است اين پروب ها حاوی يك cleavage site می باشند 
که پس از اتصال به توالی مكمل، پروب از اين ناحیه بصورت 
آنزيماتیك شكسته می شود(. بواسطه جدا شدن لیبل رنگی، نوری 
ساطع می شود که توسط دستگاه ثبت می گردد. اين مرحله آنقدر 
تكرار می شود تا رشته جديد بطور کامل سنتز شود. نكته قابل توجه 
اين است که قبل از ورود به هر مرحله، پروب های متصل نشده 
بواسطه شستشو از محیط حذف می گردند تا اختاللی در مراحل 
بعدی ايجاد نكنند. پس از اتمام سیكل اول وارد سیكل دوم می شويم. 
قبل از شروع سیكل دوم، رشته حاوی پرايمر n بواسطه حرارت از 
رشته الگو جدا شده و از طريق شستشو از محیط حذف می گردد و 
بدين ترتیب واکنش با پرايمر n-1 در سیكل دوم آغاز می شود. اين 
واکنش نیز همانند سیكل اول تا تكمیل شدن رشته در حال سنتز 
بواسطه پروب های مختلفی که بصورت مرحله ای )در هر مرحله يك 
مجموعه 4 تايی( به واکنش افزوده می شود، ادامه می يابد )6-11(. 

نمايی از اين تكنیك در شكل 8 نشان داده شده است.

Sequencing by Ligation -8 شکل

Code  0  1  2  3  
Dye  FAM  Cy3  TXR  Cy5  
  AA  AC  AG  AT  
  CC  CA  GA  TA  
  GG  GT  CT  CG  
  TT  TG  TC  GC  

 

Solid جدول 1- الفبای دو حرفی و 16 حالته روش
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در نهايت با تلفیق تمام داده ها در 5 سیكل می توان به توالی رشته 
مورد نظر دست يافت که در شكل 11 و 12 اين وقايع نشان داده 
شده است. اين تكنیك قادر به توالی يابی بیش از 50 میلیون نمونه 

بطور همزمان می باشد )6-11(.

دستگاه های توالی ياب نسل سوم
در تكنیك های نسل دوم، قبل از تعیین توالی، برای بدست آوردن 
شدت سیگنال بیشتر، مرحله تكثیر بواسطه PCR انجام می شود 
اما در نسل سوم از دستگاه های توالی ياب، اين مرحله صورت 
نمی گیرد و بطور مستقیم يك قطعه DNA تك رشته در حین سنتز 
تعیین توالی می گردد. اين امر می تواند منجر به حذف خطاها به 
هنگام همانندسازی شود. در نتیجه اين تكنیك ها بسیار ساده تر و 

ارزان تر از روش های قبلی می باشند )12، 8( که شامل:
 :Heliscope (Helicos Single molecule sequencing device) تکنيک

 Helicos Bioscince در سال 2008 توسط شرکت Heliscope تكنیك
ارائه شد. در اين روش، ابتدا ژنوم مورد نظر به قطعاتی از DNA به 
طول30 الی 35 جفت باز شكسته شده سپس در اثر دناتوراسیون، 
اين قطعات به حالت تك رشته  تبديل می شوند. در مرحله بعد با 
استفاده از آنزيم ترمینال ترنسفراز به انتهای ′3 اين قطعات تك رشته، 
دزوکسی آدنوزين تری فسفات را اضافه کرده تا يك دم پلی dA به 
طول بیش از50 نوکلئوتید ايجاد شود. سپس اين قطعات از انتهای 
′3 خود بصورت رندوم به توالی های مكمل دم پلی dA )توالی های 

الیگو dT بطول 50 نوکلئوتید( که بر روی اساليدهای شیشه ای تعبیه 
شده اند، متصل شده و در سطح اين صفحات از انتهای ′3 خود 
ثابت می گردند )12، 8، 6(. جهت تعیین توالی، نوکلئوتیدهای ختم 
دهنده برگشت  پذير که همگی توسط يك رنگ فلورسانس يكسان 
لیبل شده اند به همراه آنزيم پلیمراز به اين صفحات افزوده می شود 
تا پروسه تعیین توالی بر پايه تكثیر آغاز گردد. در اين پروسه از 
توالی های الیگو dT تعبیه شده بر روی اساليدهای شیشه ای بعنوان 
پرايمر استفاده می شود )12، 8، 6(. در اين تكنیك از نوکلئوتیدهای 
ختم دهنده برگشت پذيری که انتهای ′3 آن ها بواسطه يك گروه 
ترمیناتور بلوکه نشده است، استفاده می شود. در اين نوکلئوتیدها، 
گروه ترمیناتور به تنهايی و يا بصورت متصل به واحد رنگی، به باز 
آلی متصل می گردد. پس از قرارگیری اين دسته از نوکلئوتیدها در 

زنجیره در حال ساخت، بدلیل تداخلی که بواسطه گروه رنگی و 
ترمیناتور ايجاد می شود، از عملكرد آنزيم پلیمراز ممانعت می گردد. 
در نتیجه سنتز رشته جديد بطور موقت، متوقف می شود. در هر 
مرحله نوکلئوتیدهای ختم دهنده برگشت پذير مشابهی وارد واکنش 
می شوند. سپس يك شستشو انجام می شود تا نوکلئوتیدهايیكه به 
زنجیره های در حال ساخت وارد نشده اند از محیط حذف گردند. 
در نهايت جدا شدن رنگ فلورسانس به همراه گروه ترمیناتور آن 
دسته از نوکلئوتیدهايی که به زنجیره در حال سنتز وارد شده اند، 
نتنها منجر به ساطع شدن نور و ثبت سیگنال مربوطه توسط دستگاه 
می شود بلكه منجر به از بین رفتن اثر مهاری آن ها و در نتیجه ادامه 
پروسه سنتز نیز می گردد. بدين ترتیب دور بعدی با استفاده از 
يكسری نوکلئوتیدهای مشابه ديگر آغاز می شود. اين روند تا کامل 
شدن زنجیره در حال ساخت ادامه می يابد و از آنجاکه در هر مرحله 
نوع نوکلئوتیدهای وارد شده به پروسه مشخص می باشد، می توان 
به توالی DNA رشته مورد نظر بطور مستقیم و بدون نیاز به تكثیر 
 DNA قطعه دست يافت. اين تكنیك قادر به آنالیز میلیون ها قطعه
تك رشته بطور همزمان می باشد. در اين روش بر خالف روش 
Solexa، تمامی نوکلئوتیدهای ختم دهنده برگشت پذير، تنها با يك 

رنگ فلورسانس لیبل می شوند. استفاده از يك رنگ اجازه می دهد 
که اندازه گیری در وضوح باالتری صورت گیرد چراکه در اين 
روش برخالف روش Solexa پروسه تكثیر جهت تقويت سیگنال 

مربوطه صورت نمی گیرد )12، 8، 6(.
 Pac Bio sequencing يا SMRT (Single Molecule Real Time) تکنيک

RS: اين تكنیك توسط شرکت Pacific Biosciences در سال 2010 

ارائه شد. در اين تكنیك از چیپ هايی استفاده می شود که دارای 
يك فیلم فلزی بسیار باريك می باشند. اين فیلم فلزی حاوی هزاران 
حفره بوده که ZMW (Zero-Mode Waveguid) نامیده می شوند. حجم 
هر ZMW در حدود 20 زپتولیتر می باشد که يك آنزيم DNA پلیمراز 
به کف هر يك از اين چاهك ها متصل شده است. اين چاهك ها 
توسط دوربین های CCD رصد می شوند. اين امر امكان تعیین توالی 
همزمان با سنتز در زمان واقعی را فراهم آورده است. در اين روش، 
در ابتدا ژنوم به قطعاتی بطول 1500 جفت باز شكسته شده و قبل از 
تك رشته ای شدن، به 2 سمت اين قطعات، آداپتور متصل می گردد. 
برخالف ساير تكنیك ها، در اين روش از آداپتورهای خاصی موسوم 
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(SMRTbell) شکل 9- نمايی از آداپتورهای سنجاق سری

به آداپتورهای سنجاق سری استفاده می شود که از لحاظ ساختاری 
بصورت يك قطعه تك رشته حلقوی می باشند. لذا ساختار ويژه 
اين آداپتورها باعث می شود که قطعه مورد نظر پس از دناتوراسیون 
به حالت حلقوی تبديل گردد. نكته جالب توجه در اين تكنیك اين 
است که قبل از انتقال اين قطعات به چاهك های مورد نظر، يك 
پرايمر جهت تكثیر، به هر کدام از آداپتورها متصل می گردد. در 
نهايت، پس از اتصال آنزيم پلیمراز به توالی پرايمر، مخلوطی از 
نوکلئوتیدها که هر کدام با رنگ خاصی لیبل شده اند به همراه ساير 
عوامل مورد نیاز برای پلیمريزاسیون جهت تعیین توالی به داخل 
هر يك از اين چاهك ها افزوده می شود. در طی پلیمريزاسیون، 
بواسطه اتصال هر نوکلئوتید، گروه رنگی مخصوص آن نیز آزاد 
 CCD شده و رنگ خاصی را ساطع می کند که توسط دوربین های
ثبت می گردد. در اين حالت هر 2 رشته DNA تعیین توالی می گردد 

که اين امر می تواند منجر به افزايش صحت در تعیین توالی شود 
)13-12، 8-6(. نمايی از آداپتورهای سنجاق سری در شكل 9 

نشان داده شده است.
در اين تكنیك، هر کدام از نوکلئوتیدها با يكی از چها رنگ فلورسانس 
)قرمز، آبی، نارنجی و سبز( لیبل می شوند اما بجای اينكه فلوروفرم 
به باز آلی متصل شود به گروه فسفات γ نوکلئوتید متصل می گردد. 
اين امر منجر به کاهش ممانعت فضايی ناشی از رنگ فلورسانس 
و در نتیجه افزايش راندمان پلیمريزيشن می شود )12-13، 6-8(.

نكته قابل توجه در اين تكنیك اين است که بر خالف ساير روش های 
تعیین توالی، نیازی نیست که پس از هر مرحله که نوکلئوتیدها 
به مخلوط واکنش افزوده می شوند، يك مرحله شستشو صورت 
گیرد. اين مسئله، در کاهش زمان انجام اين پروسه نقش دارد. اين 
روش قادر به توالی يابی بیش از 3000 نمونه بطور همزمان می باشد 
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.)6-8 ،12-13(
 SMRT بر پايه Pac Bio sequencing RSII امروزه تكنیكی موسوم به
ابداع شده است که قادر به تعیین توالی قطعاتی بطول بیش از 10 
کیلو باز می باشد. با اين شیوه می توان يك ژنوم کامل انسان را در 
کم تر از  4 ساعت توالی يابی کرد. يكی از محدوديت های بزرگ اين 
تكنیك اين است که بدلیل طول خوانش باال، میزان خطا نیز افزايش 
می يابد. اما امكان توالی يابی قطعات بزرگ تر نیز مزيتی بزرگ به 
حساب می آيد که بويژه در مطالعات متاژنومیكس می تواند بسیار 

سودمند باشد )12-13، 6-8(.
تکنيک Nanopore Sequencing: اين روش در سال 2011 توسط 

شرکت Oxford Nanopore Technologies ارائه شد. در اين تكنیك از 
يك غشاء بسیار نازک که حاوی کانال هايی به قطر 1 الی 2/5 نانومتر 
می باشد، استفاده می گردد. اين کانال ها بطور عمده از جنس آلفا- 
همواليزين می باشند. در حقیقت در اين سیستم از آلفا- همواليزين 
که بواسطه استافیلوکوکوس اورئوس ترشح می گردد، جهت ايجاد 
کانال استفاده می شود. آلفا- همواليزين يك پروتئین هپتامر بوده 
که بطور نرمال يك منفذ را در غشاء های بیولوژيك ايجاد می نمايد. 
قطر داخلی اين کانال به گونه ای می باشد که تنها DNA به حالت تك 
رشته می تواند از داخل آن عبور نمايد. در دو سمت اين کانال ها، 2 
الكترود تعبیه شده است. اين امر منجر به ايجاد يك جريان يونی در 
داخل اين کانال ها می شود. زمانیكه DNA بصورت تك رشته ای )به 
طول 5 کیلو باز( از درون اين سوراخ های بسیار ريز عبور می نمايد، 
بر اساس میزان مقاومت هر يك از نوکلئوتیدها، جريان يونی تغییر 
می يابد. اين تغییرات توسط دستگاهی ثبت می گردد. از آنجاکه 
اين تغییرات برای هر نوکلئوتید متفاوت بوده و مختص به همان 
نوکلئوتید می باشد، می توان ضمن عبور قطعه تك رشته، به ترتیب 
توالی نوکلئوتیدی آن نیز پی برد. ورود DNA تك رشته به داخل منفذ 
نیز بواسطه ولتاژ مثبتی می باشد که در آن سوی منفذ ايجاد می گردد 
چراکه DNA دارای بار منفی بوده و بواسطه اين ولتاژ مثبت به داخل 
منفذ هدايت می شود. نكته قابل توجه در اين تكنیك اين است که بر 
خالف ساير روش های تعیین توالی، از پلی مريزيشن جهت تعیین 
توالی استفاده نمی گردد، اين امر دانشمندان را قادر ساخته تا در 
عرض چند ساعت و با هزينه کم تر از 1000 دالر آمريكايی به کل 
ژنوم انسان دست يابند )16-14، 12، 6(. در شكل 10 مراحل اين 

تكنیك نشان داده شده است.
البته اين روش مشكالتی را نیز به همراه دارد. يكی از بزرگ ترين 
اين روش ممكن است  اين است که در  اين تكنیك  مشكالت 
DNA سريع تر از حد انتظار از اين کانال ها عبور نمايد. لذا اين امر 

می تواند منجر به بروز خطا در تعیین توالی شود. امروزه تكنیك های 
جديدتری بر پايه Nanopore Sequencing روانه بازار شده است. 
در اين تكنیك ها سعی شده است که اين محدوديت ها برطرف 
گردد. بعنوان مثال يك جزء اگزونوکلئازی بر روی اين منفذ قرار 
داده شده است که نوکلئوتیدهای موجود در رشته الگو را يكی 
يكی می شكند. بدين ترتیب، نوکلئوتیدها بصورت مجزا به داخل 
منفذ انتقال می يابند. از طرفی در داخل کانال ها نیز يك مولكول 
تعبیه شده  آزاد  نوکلئوتیدهای  به  اتصال  سیكلودکسترين جهت 
است. اين امر باعث می شود که اين نوکلئوتیدها در اثر واکنش با 
اين مولكول، مدت زمان طوالنی تری در منفذ باقی بمانند. بدين 
ترتیب تمايز بین نوکلئوتیدها بهتر صورت می گیرد و میزان خطا 
در تعیین توالی کاهش می يابد. يا اينكه می توان از يك تنظیم کننده 
سرعت ورود DNA بداخل منفذ استفاده کرد تا قطعه مورد نظر با 
سرعت مناسب به داخل منفذ هدايت گردد. برای اين منظور از 
DNA پلیمراز باکتريوفاژ فی 29 استفاده می شود. در اين روش، 

DNA تك رشته الگو که يك پرايمر به آن متصل شده است، بكار 

گرفته می شود. آنزيم پلیمراز به پرايمر متصل شده و شروع به سنتز 
رشته مكمل می نمايد. در اين حین، اين آنزيم همانند يك موتور 

Nanopore Sequencing شکل 10- تعيين توالی به شيوه
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عمل کرده و منجر به ورود رشته الگو به داخل منفذ می شود. بدين 
ترتیب که يك توالی الیگونوکلئوتیدی ويژه موسوم به الیگومر بالکه 
کننده به انتهای پرايمر متصل می شود. سپس بار مثبت در طرف 
مخالف منفذ ايجاد می گردد تا DNA به داخل منفذ هدايت شود. 
نیروی حاصل از اين ولتاژ باعث می شود که 2 رشته DNA از محل 
اين توالی ويژه بصورت مكانیكی از يكديگر جدا شوند و در نهايت 
 DNA رشته الگو از انتهای ′3 به داخل منفذ وارد می شود. مزيت
پلیمراز باکتريوفاژ فی 29 اين است که به هنگام ايجاد اين ولتاژ 
از DNA جدا نمی گردد و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. 
اين پروسه می تواند منجر به کاهش سرعت ورود DNA تك رشته 
به داخل منفذ و در نتیجه شناسايی بهتر نوکلئوتیدها جهت تعیین 

توالی گردد )14-16، 12، 6(.

بحث و نتيجه گيری
تكنیك های تعیین توالی، انقالب بزرگی را در عرصه زيست شناسی 

مولكولی ايجاد کرده اند. از زمان معرفی تعیین توالی بر پايه سنگر، 
و  توالی  تعیین  بازدهی  افزايش  در جهت  تكنیك ها  از  بسیاری 
بطبع کاهش هزينه اين پروسه، توسط شرکت های مختلف ارائه 
 454 Life و Pacific Biosciences شده است. شرکت هايی از قبیل
Sciences، خود را بواسطه طول خوانش های بیشتر از ساير شرکت ها 

 Ion Torrent و Illumina متمايز کرده اند. در مقابل شرکت هايی از قبیل
بواسطه هزينه های پايین تر تعیین توالی، نظر بسیاری از مشتريان 
را به سوی خود جلب کرده اند. تكنیك هايی از قیبل Solid با وجود 
طول خوانش های کوچك تر، بدلیل بازدهی بیشتر مطرح شده اند و 
 Oxford يا ابزارهای جديدی از قبیل نانوپورها که بواسطه شرکت
Nanopore Technologies ارائه شده است، با هزينه بسیار اندک ولی 

با میزان خطای بیشتر عمل تعیین توالی را انجام می دهند. از اين 
رو، اولین و مهم ترين امر در تكنیك های تعیین توالی اين است که 
محققین بر اساس ويژگی های طرح پژوهشی خود، مناسب ترين 

روش توالی يابی را از نظر کارايی انتخاب نمايند )16، 8(.
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