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مطالعهی مسائل مرز شکن در دانش بیولوژی و یا

یک بیماری ژنتیکی متفاوت بودند .فرض یهی اولیهی

پزشکی و بیماری ،مطالعات را به نقطهای میل میدهد

این پژوهش گران آن بود ک ه با توالی یابی ژنوم تمام

که به فناوریهای نوینی نیاز خواهد بود تا ابعاد فضای

اعض اء چهار نفرهی این خانواده میتوان تعداد ژنهای

دادهه ای بیماران را آش کار نمایند .در اینجا به چند

ک ان دی د برای بیم اریه ای ژنتیکی را ب ه ص ورت

فناوری نوپدید مرزش کن برای پیش رفت پزش کی

چش مگیری کاهش داد .با انجام توالی یابی خانواده و

سیستمی ،نگاه خواهیم افکند.

دیگر خ انوادهه ا ،آنان توانس تند از توالی یابی ژنوم
خانوادگی جهت حذد بیش از  73درص د از خطاهای

توالی یابی ژنوم

خانوادگی3

توالی یابی در یک خانوادهی چهار نفره و  ۳3درص د از

ب از توالی ی ابی خ انوادهه ا ،یک ابزار انقالبی در

خطاها در یک خانواده ش ش نفره اس تفاده کنند .افزون

پزش کی و ژنتی ک انس انی در آینده خواهد بود .در

بر این آنان توانستند تنوعهای نادر را بالفاصله شناسایی

مطالعهی آقای هود و همکاران وی ،نخس تین خانواده

کنند؛ زیرا این تنوعهای نادر در دو یا چند عضو خانواده

که توالی یابی ش د یک خانوادهی چهار نفره بود که

وجود داش تن د و از این قرار بس یار نامحتمل بود که

والدین آنها طبیعی بودند ولی هر کدام از بچهها دچار

خطاهای توالی یابی ۱باشند .این موضوع مهم است ،زیرا

Family Genome Sequencing
Sequencing Errors

1
2
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تص ویر  - ۱0یک نقش هی کروموزومی یکی از فرزندان با بیماری ژنتیکی مورد مطالعه که ژنهای کاندید احتمالی برای بیماری را نش ان
میدهد.

تنوعهای نادر ،منش اء بس یاری از بیماریها هس تند.

بیمار به اش تراک گذاش ته و از افراد طبیعی متفاوتند را

افزون بر این ،حقیقتاً هاپلوتیپهای تمام اعض اء خانواده

ش ناس ایی نماییم .این را نیز باید در نظر داش ت که

با دقت چشمگیری آشکار شدند.

ژنهای بیمار میبایست در چنین مناطقی ساکن باشند.

اهمی ت ابزاری ژنومیکس خانوادگی در توانایی آن

هود و همکاران وی در یک چنین خانوادهای ،فض ای

در کاهش چشمگیر ابعاد فضای جستجوی کروموزومی،

جس تجو را به  3/۲درص د کاهش دادند .چنین کاهشی

برای ژنهای بیمار است .با جستجو برای ژنهای بیمار،

این اجازه را به پژوهشگران میدهد تا ژنها را در مابقی

ما میتوانیم به آس انی بالکهای هاپلوتیپی 1که افراد

 DNAج انم ایی کنند .در خانوادهی چهار نفرهای که
Haplotype Blocks

1

گفته ش د ،پژوهشگران توانستند چهار کاندید ژنی بیمار

منفی س المت را موجب میش وند و تداخالت پزش کی

را ش ناس ایی کنند و از این رو نس بتاً ساده بود تا بتوان

برای برگردان اثرات آنها در دس ترر اس ت .برای مثال

ژنه ای بیمار که هر کدام از این دو بیماری ژنتیکی را

چن انچ ه توالی ی ابی ،نقص در ح امل ویتامین دی که

کدگذاری میکردند ،شناسایی نمود (تصویر .)۱0

موجب آغاز زودرر پوکی اس تخوان میش ود را آش کار

در آین دهی نزدی ک ،توالی ی ابی خ انوادگی یک

کن د ،یک راه حل در دس ترر ،مص رد دوزاژ عظیم

پایهی پروندهی پزشکی برای هر کدامیک از ما خواهد

ویت امین دی برای درمان پوکی اس تخوان خواهد بود.

بود .هزین هی توالی یابی در حال کاهش اس ت و در

آق ای هود و همکاران وی تقریباً  ۴33تنوع ژنی با نفوذ

گذری  2ساله به زیر یک هزار دالر خواهد رسید .نسل

بس یار باال را یافت کردهاند که در گروه ”تنوعهای ژنی

س وم فن اوریه ای توالی یابی با اس تفاده از اندازه

ک ارکرد پ ذیر“ ج ای میگیرن د .توالی یابی ژنوم ،یک

گیریه ای فیزیکی ت ک ملکولی ۲این اج ازه را ب ه ما

س رمایهگذاری در یک زمان اس ت و هنگامی که ژنوم

خواه د داد ت ا توالیه ایی ب ه طول ” ۲3,333ت ا

توالی یابی گردید ،میتوان آن را هر س ال برای ژنهای

 ۲33,333جف ت  -باز“ را در یک زمان بخوانیم .در

کارکرد پذیر شناخته شدهی جدید مورد پویش قرار داد.

نتیجه ،سرعت توالی یابی یک ژنوم انسانی بسیار شدید

توالی یابی یک س رمایهگذاری هوشمند برای بهبودی و

خواه د بود (در ح د  ۲2دقیق ه) ،و هزین ه نیز به زیر

بهینهسازی سالمت و اجتناب از بیماری است.

۳

 233دالر خواهد رسید.
تمام افراد از توالی یابی ژنوم س ود خواهند جست.

پروتئومیکس

س ود در ش ناسایی ”تنوعهای ژنی کارکرد پذیر “۱نهفته

پروتئوم ،مکمل کامل پروتئینهای یک س ازمان

میباش د .این ژنها ،ژنهای ناقص ی ۴هس تند که اثرات

زیستی (مانند یک فرد ،یک ارگان ،یک سلول ،خون و
1

Single-Molecule Physical Measurements
Actionable Gene Variants
3 Defective
4 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.
2
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غیره) میباش د .پروتئینها چندین س یمای ویژه دارند

همچنین پروتئینها پویا هس تند و اغلب ساختارهای

که آنها را از  DNAمتمایز نموده و آنالیز آنها را بیشتر

سه بُعدی خود را در زمینهی عملکرد بیولوژیک خود

پیچیده میسازند.

تغییر میدهند و از این روبه تغییرات محیطی پاس خ

نخس ت آنکه  DNAدر ماهیت دیجیتالی اس ت

میدهند .پروتئینهای همراه با ملکولهای زیس تی

(برای مثال ،کروموزومها ،رش تههای دیجیتالی ،Gs

دیگر و مت ابولی تها ،حیات را معنا داده و از این رو،

 As ،Csو Tsب ا رخنمودی دیپلوئی دی در هس ت ه

نسبت به  DNAیا  RNAبه فنوتیپ نزدیکتر هستند.

هس تن د)؛ در ح الیک ه پروتئینه ا ،افزون بر اینکه

ی ک رهی افت نیرومند جهت مطالعهی کمّی و

ترجم ان اطالع ات دیجیت الی از ژنوم را به ص ورت

کیفی پروتئینه ا در مخلوطه ای پیچی ده (م انند

رشتههای  ۱3آمینواسیدی در خود دارند ،با اطالعات

ب اف ته ا ،خون ،س لوله ا و غیره) ،به کارگیری

آن الوگ نیز توأم میب اش ن د (برای مث ال ،آنه ا به

اس پکتروس کوپی جرمی اس ت .پروتئینها از دیگر

س اختارهای س ه بعدی پیچیده ،تنیده میش وند و

ترکیب ات تخلیص میش وند و با آنزیمهایی مانند

ممکن اس ت در یک س ازمان فضایی ،مانند خون ،به

تریپسین هضم شده تا پپت یدها تولید شوند و سپس

تع داد یک یا چند کپی و یا حتی  ۲3۲3کپی از آنها

این پپتیدها مورد آنالیز (برای مثال توالی یابی) قرار

وجود داشته باشند) .به زبان دیگر ،در حالی که حدود

گرفت ه و در اس پکترومتر جرمی بررس ی کمّی

 ۱3هزار ژن ک د کنندهی پروتئینی در ژنوم انس ان

میشوند.

وجود دارد ،ممکن اس ت میلیونه ا پروتئین وجود

در ابتدا از اس پکتروس کوپی جرمی به ش یوهی

داشته باشد ،زیرا پروتئینها (ترجمه شده از )mRNA

 Shotgunجهت ش ناس ایی و اندازهگیری پروتئینها در

میتوانند توس ط بس یاری از فرایندهای بیولوژیکی

مخلوطهای پیچیده به کار برده میشد ولی سریعاً آشکار

(پس از آنکه ژنوم نس خه برداری ش د) مورد تغییر و

ش د که اغلب موارد ،بیش تر پپتیدهای آنالیز شده ،آنهایی

تع دی ل قرار گیرند (ش امل ویرایش RNA ،RNA

هستند که از پروتئینهای غالب در مخلوط بر میخیزند.

 ،splicingفرآوری پروتئین و تع دی ل ش یمی ایی).

ب ر این بنی ان ،ی ک رهی اف ت نوین ب ه ن ام

مینمایند ،مورد ش ناس ایی قرار داد و راب موریتز ۱در
بنیاد بیولوژی س یستمی با همکاری با رودی آبرسولد

۴

در  ،ETHاخیراً  ۴تا  0آزمون پپتیدی ۳را برای هر ۱3
هزار پروتئین انس انی ش ناسایی کردهاند .این آزمونها
در پایگاه دادهای که به صورت آزاد ،دسترر پذیر برای
همهی دانش مندان اس ت ،گذاش ته شدهاند .از این رو،
پروتئومیکس هدفمند (همانند پروژهی ژنوم انسانی که
منش دموکراتی ک پیش

ه نموده بود) خط مش ی

دموکراتی ک را از خود نم ای ان س اخته اس ت .این
آزمونهای پروتئومیکس هدفمند ،ابزارهای نیرومندی
در آنالیز بیولوژیک و ش ناخت مکانیسمهای بیماریها
خواهند بود و رهیافتهای نیرومندی را برای ش ناخت
تصویر  - ۱7گذار از ژنومیک به لیپیدومیک از طریق پروتئومیک و
متابولومیک

مارکرهای زیستی بیماریها فراهم خواهند آورد.
در آینده ما خواس تار خلق آزمونهای پروتئینی
هس تیم که قادر باش د هزاران پروتئین از یک بخش از

پروتئومیکس ه دفمن د ۲طراحی گردی د ک ه میتوان

یک قطرهی خونِ صدها میلیون بیمار را مورد آنالیز قرار

پپتیدهایی که به ص ورت ویژه یک پروتئین را تعریف

دهد .اسپکتروسکوپی جرمی ،قابلیت توسعه جهت چنین
1

Targeted Proteomics
Rob Moritz
3 Ruedi Abersold
4 Peptide Assays
2
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ابعاد آنالیزی را ندارد .برای مثال ،این گونه میتوان تصور

اس ی ده ای چرب ،نوکلئوتیدها و بس یاری دیگر از

نمود که ما میتوانیم احتماالً  23پروتئین خونی ویژهی

ملکولهای کوچک را آشکار نماینپد.

ارگ انی را از هر  23ارگ ان انس انی ،در یک مقیار دو

آی ا ان دازهگیریه ای کمّی هدفمند و غیرهدفمند

ساالنه ۲مورد آنالیز قرار دهیم .یک چیپ الیزای پروتئینی

متابولیتها ،نزدیکترین نما را از فنوتیپ بازتاب خواهند

میکروفلوئی دیک ۱که میتواند  23اندازه گیری را در 2

داد؟ پاسخ این پرسش هنوز در پردهی ابهام است.

دقیقه در  ۴33نانولیتر خون به انجام برساند توسط یکی

هم اکنون در ش رایط  ،in vivoش یوههایی که

از پیش گامان ،به نام جیم هیس طراحی و س اخته شده

ارگانیسم به صورت ”کلی“ مورد پژوهش قرار میگیرد،

است .برای گسترش آن  23اندازهگیری به  ۱233اندازه

با کاربرد ایزوتوپهای پایدار که پیگیری س رنوش ت و

گیری ( ،)23×23ما به توس عهی گونههای نوین عوامل

میزان نرخ مت ابولی تهای هر فرد ،اندازهگیری رفت و

تسخیر پروتئین ۴برای آزمونهای الیزا نیاز داریم.

۳

آمد متابولیتها و میزان آنزیمها امکان پذیر مینمایند،
در حال توس عه میباش ند .این روشها میتوانند به

متابولومیکس

صورت فزایندهای اطالعاتی را پیرامون پیشرفت بیماری

شیوهی اسپکتروسکوپی جرمی ،یک روش انتخابی

و مکانیس مهای فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک جبرانی

برای تعیین مت ابولوم افراد بیم ار اس ت .هم اکنون

و سازگارمند ارائه دهند .هم اکنون روشهای بر پایهی

اس پکتروس کوپی جرمی یا  LCممزوج ش ده با GC

اسپکتروسکوپی جرمی با حسگرهای آرایهای شناخت

میتوانند  ۴33- 233متابولیت مانند اسیدهای آمینه،

الگو 2ک ه ترکیب ات ارگ انیک فرّار را در هوای بازدمی

1

Biannual
Microfluidic Protein ELIZA Chip
3 Protein-Capture Agents
4
Agusti A, Sobradillo P, Celli B. Addressing the complexity of chronic obstructive pulmonary disease: from phenotypes
and biomarkers to scale-free networks, systems biology, and P4 medicine. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 1129-37.
5 Pattern-Recognition Array-Sensors
2

تص ویر  - ۱۸آنالیز تک س لولی ( )Single Cell Analysisمربوط به  ۴۱س لول گالیو بالس توما که نش انگر خوش هی
ترانس کریپتومی به سه گروه کوانتیده شده ( )Quantizedمتمایز است.

ش ناس ایی مینمایند در حال تکمیل هس تند و این
ش یوههای جدید میتوانند امض اء ملکولی ویژهی هر
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زودرر بیماریهایی همچون س رطان ش ش و افتراق
میان آسم و .)COPD

۴

بیم اری ۲را تعیین نم این د .بینیه ای الکترونیکی،۱
4

ابزاره ای تش خیص ی غیرته اجمی بوده ک ه نتای

آنالیزهای تک سلولی

نویدگری را نش ان دادهاند (برای مثال در ش ناس ایی

هم اکنون جیم هیس 2در ک الت ک 0در ح ال

1

Disease-Specific Molecular Signature
Electronic Noses
3 Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
4 Single Cell Analyses
5 J. Heath
6 Caltech
2
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توس عهی یک ابزار میکروفلوئیدیک ۲است که میتواند

کردن د و آنه ا را در فض ای چن د بع دی بر طبق

نمونهی خون را گرفته ،گلبولهای س فید را جدا کرده

کمّیس ازی ۴ترانس کریپتومهای آنها نقش ه بندی

و سلولها را به  ۲3جمعیت ناهمبسته تقسیم نماید .با

کردند (تص ویر  .)۱۳سه جمعیت کوانتیده شده مطلق

این فناوری ،آنگاه ما میتوانیم هر تیپ س لول جداگانه

مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل  ۴3سلول از ۴۱

را با در نظر گرفتن ترانس کریپتومها و پروتئومهای آن

سلول بررسی را شامل میشدند.

مورد پژوهش قرار دهیم .گلبولهای س فید که از این

هنوز ایدهای در مورد اهمیت زیس تی این س ه

طریق ج دا میش ون د ،میتوانن د به عنوان یک ابزار

خوش هی کوانتی ده وجود ن دارد ولی اگر تمام تومور

تش خیص ی نیرومند برای پدیدههای عمومی ،التهاب،

هوموژنیزه و مورد توالی قرار گیرد ،س یگنال (پیام) در

پاس خهای ایمنی و دیگر پاس خهای بیولوژیکی مانند

میان صدا ۳از دست میرود.

پروتئینه ای خونی ویژهی هر ارگان (که پیش از این
گفته شد) به کار برده شوند.

اخیراً پژوهش گران انس تیتو بیولوژی س یس تمی،
تک سلولها را در یک تومور گلیوبالستوما مورد بررسی

آن الیز ت ک س لولی ک ه در انس تیتو بیولوژی

قرار دادن د و وجود جمعیتهای س لولی کوانتیده را

س یس تمی انجام گردید نش ان داد که در س لولهای

مورد ت أیی د قرار دادن د .در آین ده نگ اه به آنالیزهای

س رطانی ،جمعیتهای س لولی کوانتیده ش ده ۱وجود

تک س لولی برای س رطان و دیگر بیماریها بس یار

دارد .پژوهشگران این انستیتو ،تک تک سلولهای خط

ض روری خواه د بود .این تیپ آنالیز تک س لولی را

س لولی گلیوبالستومای انسانی را برداشته و آنالیز تک

میتوان در س طی پروتئین و همچنین در س طی

سلولی بر روی آنها انجام دادند .آنها  ۴۱سلول را مورد

رونوشت (ترانس کریپت) نیز انجام داد .این پژوهشگران

پویش قرار دادند و  ۱۳نسخهی گوناگون را کمّیسازی

در همکاری با جیم هیس ،پروتئومیکس تک سلولی را
1

Microfluidic
Quantized Cell
3 Quantification
4 Noise
2

توس عه دادند .هیس توانس ته اس ت به  ۲3هزار سلول

جهت ش ناخت بیماریها به کار برد .ش اید بتوان این را

تک نگریسته و حدود  ۱3پروتئین ترشحی ،به ازای هر

مورد جستجو قرار داد که چگونه این گونه تقسیم بندیها

سلول را در یک دورهی زمانی نسبی ،مورد کمّیسازی

میتوانند در تش خیص بیماریها مؤثر آیند .پیش بینی

قرار دهد .در هر صورت یکی از پرسشهای بنیادین که

میش ود که آنالیزهای تک س لولی ،به شکل ژرفی ،درک

میتوان با آنالیز تک سلولی پاسخ داد آن است که چه

ما را از سالمت و بیماری دچار تحول سازند.

1

تعداد جمعیت ناهمبس ته (کوانتیده شده) از سلول در
2

ی ک ب اف ت ی ا ارگ ان زیس ت میکنند .هنگامی که

سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده

آن الیزهای تک س لولی انجام میش وند ،ملکولهای

س لولهای بنیادی پرتوان القاء ش ده ( )ipsرا

س طحی س لولی منحص ر به فرد را میتوان مورد

میتوان از منابع گوناگونی ،همچون فیبروبالس تها و

ش ن اس ایی قرار داده و از این طریق ج داس ازی

س لولهای خونی س فید برداش ت نمود و به ش کل

جمعیتهای کوانتیده و گونه بندی سلولی امکان پذیر

بیانتهایی آنها را بس ط داد .یک ش رکت س لولهای

میگردد .آنگاه س لولهای این جمعیتهای کوانتیده

بنیادی تحت عنوان ”دینامیک س لولی “۴به شکل رای

ش ده را میتوان مورد بررسی قرار داد تا یافت شود که

میتواند س لولهای  ipsرا از س لولهای خونی س فید

چگون ه آنه ا به پیامهای محیطی و بر هم کنشهای

خلق کرده و س پس آنها را به چهار تیپ س لولی تمایز

دیگرِ برخاسته از جمعیتهای کوانتیده پاسخ میدهند.

دهد (مانند س لولهای عص بی ،س لولهای ماهیچهای

میتوان آنالیزهای تک سلولی (برای مثال چه مقدار

قلبی ،س لولهای اندوتلیالی و هپاتوس یتی) که ۳۳

از هر کدام جمعیتهای کوانتیده ش ده در تومورها وجود
دارند) و یا با جداس ازی ده گانهی گلبولهای س فید را

درصد خالص هستند.
پژوهش گران انس تیتو بیولوژی س یس تمی تمایل
1
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دارند تا آنالیز تک سلولی را جهت مطالعهی فرایند تمایز

روشهای دس ته بندی س لولی پیش رفته دسته بندی

سلولهای عصبی ،به صورت کامل به کار برند .آنان این

میش ون د .در پژوهشه ای آین ده هرک دام از این

س لولها را در زمان تمایز س لولی در هش ت نقطهی

جمعی تهای س لولهای عص بی کوانتیده از طریق

زمانی ،مورد آنالیز قرار میدهند .جمعیتهای س لولی

پی امهای محیطی ،لیگاندها RNAi ،و داروها تحت اثر

کوانتیده ش ده را با آنالیز تک س لولی شناسایی کرده و

قرار داده ش ده و مورد بررسی قرار میگیرند .فرضیهی

س پس آن الیز ک ام ل امیکس ۲را بر روی هر جمعیت

حاکم آن است که هر منظر کوانتیدهی بیماری آلزایمر،

کوانتیده شده به انجام میرسانند .از این رو جهت انجام

ترکیبی متفاوت از ش بکههای آشوب زده با بیماری را

چنین پژوهشهایی آنها به مقادیر عظیمی از سلولهای

نمایان خواهد کرد .از این رو ،پیامهای هر گروه از دیگر

آغاز کننده نیاز دارند که میتوانند آنها را از جمعیتهای

گروهها متفاوت خواهد بود و به شکل منحصر به فردی

بزرگ س لوله ای  ipsکه توان تمایز به یکی از چهار

تیپ ویژهی آلزایمر را مورد ش ناسایی قرار میگیرد .با

فنوتیپ دارند ،به دست آورند.

اتم ام این رون د ،توالی ی ابی ژنوم خ انوادگی جه ت

پژوهش گران در تالش هستند تا سلولهای  ipsرا

طبق ه بن دی بیم اری آلزایمر ب ه تی پهای گوناگون

از بیماران دچار دژانرس یون عص بی ۱خلق نموده و

بیماری نیز انجام خواهد ش د .س پس یافتههای طبقه

سپس سلولهای  ipsبیماران را در شرایط آزمایشگاهی

بندی ،در دس ترر ش رکتهای دارویی قرار خواهند

 in vitroبه نرونها تمایز دهند .آنگاه تالش میشود تا

گرفت تا این شرکتها ،داروهای گوناگون که هم اکنون

بیم اریه ای پیچی دهای همچون آلزایمر را به ترتیب

در دسترر بیماران آلزایمری است را بر روی تیپهای

ویژهای طبق ه بن دی نم ایند .فرایند تمایز عمدهترین

ویژه این بیم اری مورد آزمایش قرار دهند .امید بر آن

کالرهای نرونی را فراهم میآورد و س پس سلولها با

اس ت که داروهای ویژه بر روی یک یا چند زیرتیپ

Omics
Neurodegenerative Disease

1
2

بیماری بیش تر اثر گذار باش ند و از این رو پیامدهای
بهتری را برای بیماران فراهم کنند.

۲

این دلی ل ،فن اوری تص ویربرداری با محتوا و قدرت
تشخیص باال توسعه یافته تا تفسیر فرایندهای سلولی

تصویر برداری

و ملکولی بیماری امکان پذیر گردیده و در نهایت این

اطالع ات فض ایی و زم انی ،کلی د توس عه ی

فناوریهای پیشرفته با شیوههای تشخیصی ملکولی و

مدلهای بیماری خواهند بود که اجازهی ش ناس ایی

سیستمهای پشتیبانِ تصمیمات پزشکی نیز یکپارچه

اجزاء ”ش بکهی کارکرد پذیر “۱را فراهم میآورند .به

خواهند شد.

۴
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