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واردی از مواد بیولوژیکی که توسط نانوپورها شناسایی می شـوند شـامل مـ   
دیهـــا، بافـــت، میکروارگانیســـم، گیرنـــده هـــای ســـلولی، آنتـــی با: قبیـــل

از .ها وغیره هستنداسیدهاینوکلئیک، پروتئین ها، باز های تغییریافته، آنزیم
مـاری هـای   این فناوری در آزمایشات مربوط به تعیین سـریع تـوالی ژنـی بی   

ونگی لـذا تشـخیص چگـ   وعفونی با سرعت جهش باال مانند ایدز و ماالریا
ارت بر پیش از تولد برای نقایص ژنتیکی، نظDNAغربالگری درمان آنها، 

ز نمونـه هـای   با استفاده ا)جهش های ژنتیکی گیاهان، برای تشخیص سرطان 
ده در کشـف شـ  ی کردن هویت تکه های اسـتخوان شخص مو( برداشته شده

(.9)باستان شناسی کاربرد خواهد داشت

:قسیممیشوندتکنیکنانوپورهابراساسمنافذشانبهسهدستهت
تئینـی  معموالً منافـذ ایـن نـوع نـانوپور هـا از پرو     :نانوپورهای بیولوژیکی-1

ه و این منافـذ  پوشانده شده است که دریک غشای دوالیه لیپیدی قرار گرفت
.شبیه کانال های پروتئینی موجود در غشای سلولی هستند

شـته و  این نانوپورها منافذی به انـدازه نانومتردا : نانوپورهای حالت جامد-2
ــد     ــه ان ــنتتیک قرارگرفت ــای س ــک غش ــوال ً)در ی ــذ  (. SiO2معم ــن مناف ای

.ن تشکیل شده اندمعموال ًازمواد سنتتیک از قبیل سیلیکون نیتریت یا گراف
ه جـای  منافذ پروتئینی در داخل یک غشـای جامـد بـ   : منافذ های هیبرید-۳

(.9)غشای دو الیه لیپیدی قرار می گیرد
مزیـت  .هسـتند نانوپورهای حالت جامد پیشرفته تر ازنانوپورهای بیولوژیکی
زینه کمتـری  نانوپورهای بیولوژیکی نسبت به حالت جامد این است که با ه

(.2)ل تغییر هستندقابل تولید بوده و به وسیله تغییر ژنتیکی به راحتی قاب
واردی از مواد بیولوژیکی که توسط نانوپورها شناسایی می شـوند شـامل مـ   

دیهـــا، بافـــت، میکروارگانیســـم، گیرنـــده هـــای ســـلولی، آنتـــی با: قبیـــل
از .ها وغیره هستنداسیدهاینوکلئیک، پروتئین ها، باز های تغییریافته، آنزیم

مـاری هـای   این فناوری در آزمایشات مربوط به تعیین سـریع تـوالی ژنـی بی   
ونگی لـذا تشـخیص چگـ   وعفونی با سرعت جهش باال مانند ایدز و ماالریا

ارت بر پیش از تولد برای نقایص ژنتیکی، نظDNAغربالگری درمان آنها، 
ز نمونـه هـای   با استفاده ا)جهش های ژنتیکی گیاهان، برای تشخیص سرطان 

ده در کشـف شـ  ی کردن هویت تکه های اسـتخوان شخص مو( برداشته شده
(.9)باستان شناسی کاربرد خواهد داشت

GridIONتصویر دستگاه -1شکل 

DNA:یابیتوالی

ل حالت او: نانوپورها به دو صورت انجام می شودتوسط DNAتولی یابی 
، کـه  میان ریز منافذ پروتئینی نانوپور اسـت از DNAعبوریک رشته کامل 

عبـور ازمیـان منافـذ    هنگـام  DNAدراین روش تک تک بازهای رشـته ی  
میـان ریـز   از DNAهنگام عبور یک پلیمـر  . پروتئینی قابل تشخیص هستند

بـرای  .منافذ را اشغال می کندروزنه DNAمنافذ درهرزمان یک بازانفرادی
ه میان منافذ یک روش کنترل شده مورد نیاز است کـ از DNAعبور رشته 

ــد     ــی ماننــ ــیار اختصاصــ ــای بســ ــزیم هــ ــن روش از آنــ -phi29در ایــ

DNApolymerase می شوداستفاده .
ط آنــزیم دوم عبـور نوکلئوتیـد هـا ازمنافـذپروتئینی اسـت کـه توسـ       حالـت  

از روش آنزیم اگزونوکلئدر این . شده استجدا DNAاگزونوکلئازاز رشته
ازها را به ترتیـب  به ریزمنافذ پروتئینی متصل شده وبه دنبال آن این آنزیم، ب

.کنندمی جدا DNAاز رشته 
این اتصال بازها قبل از عبور از ریزمنافذ با آن یک اتصال برقرارکرده واین 

ایی باعث کاهش جریان یون از ریزمنافذ شده وایـن افـت جریـان در شناسـ    
(.3)استحائز اهمیت DNAبازهای توالی 

نـوع و  طبیعی ریزمنافذ آلفا همولیزین به علـت محـدودیت درانـدازه، ت   نوع 
ندارد، اما تکنیک جدید را DNAثبات به تنهایی توانایی تشخیص بازهای 

DNAازهـای  با استفاده از روش های مهندسی پروتئین، توانایی تشخیص ب

ــ   (.3)داردرا  ــال کواالنسـ ــل اتصـ ــانوپور از قبیـ ــیمیایی درنـ ــرات شـ ی تغییـ
ن عمل باعـث  سیکلودکسترین به سطح داخلی روزنه در نانوپور است که ای

.عبورازریزمنفذ ها می شودحین DNAشناسایی دقیق تر بازهای انفرادی 
یون سـیتوزین مـی   بر این باعث شناسایی بازهای تغییریافته مثل متیالسعالوه 
رشته ای توسط منافذتک DNAبرای توالی یابی 1996در اوایل سال .شود

ــ  ی امــروزه پروتئینــی آلفــا همــولیزین ازپتانســیل عمــل اســتفاده مــی شــد ول
(.3)ازعبورجریان الکتریکی از میان منافذ استفاده می شود

در DNAتهرشدر روش منافذ پروتئینی آلفا همولیزین نرخ جا بجا شدگی 
ــرای کــاهش جابجــا      ــذا ب ــد ل ــی یاب ــزایش م ــل اف طــی ایجــاد پتانســیل عم

اسیدهای بنابراین برای شناسایی. آنزیم ها استفاده می شوداز DNAشدگی
کون در نوکلئیک در تکنیک جدید الزم است کـه رشـته هـا بـه حالـت سـ      

(.3)آورده شوند
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ــکل  ــابی 2شــ ــی ردیــ ــایالکترونیکــ ــل  در  DNAبازهــ ــول داخــ محلــ
آداپتـور  بازها به طـور انفـرادی بـا اتصـال بـه     . نانوپورآکسفوردرا نشان می دهد

یـان ریـز   در هـر بـار عبـور بازهـا از م    . سیکلودکسترین  از ریز منافذ می گذرنـد 
ازهـای  در این دیاگرام براسـاس مقـدار قطـع ب   . منافذ جریان  یونی قطع می شود

(8و6.)ندمختلف آدنین، تیمین، گوانین و سیتوزین قابل شناسایی هست

در محلول داخل نانوپور آکسفوردDNAردیابی الکترونیکی بازهای :2شکل

:RNAتوالییابی

RNAآنـالیز مسـتقیم   برای DNAبر توالی یابی عالوه GridIONسیستم 

.طراحی شده استنیز 

:توالییابیپروتئینها
ندی در در حال حاضر روش های قابل اطمینان برای آنالیز پروتئین ها  به ک

ن اسـت کـه   مزیتی که نانوپور های پروتئینـی دارنـد ایـ   . حال پیشرفت است
بـزرگ  سنسورهای قابل تغییر برای مولکول های کوچک تا مولکول هـای 

الیز پـروتئین  یک روش الکترونیکی خاص آن.مثل پروتئین را دارا می باشند
تئین جدیـد  مثل نانوپورها می تواند برای محققانی که به دنبـال کشـف پـرو   

.هستند مفید باشد
قیم پـروتئین هـا   نانوپور روش هایی رابرای آنالیز الکترونیکـی مسـت  تکنیک 

ــد      ــی کن ــراهم م ــا  ف ــا آپتامره ــا ب ــب نانوپوره ــیله ترکی ــ .بوس ــامر ی ک آپت
ه یـک جایگـاه   الیگونوکلئیک اسید است که می تواند به طور اختصاصی ب
ئین هنگـام  پـروت -روی پروتئین هدف متصل شودکه این کمـپلکس آپتـامر  

ن ثبت مـی  گذراز ریز منافذ باعث قطع جریان شده و در نتیجه سیگنالهای آ
. پروتئین برگشت پذیر است-شود و این کمپلکس آپتامر

ی شناسـایی  پـروتئین، فرصـت بیشـتری را بـرا    -مـدت ترکیـب آپتـامر   طول 
اد شده توسـط  همچنین فرکانس ایج. پروتئین توسط دستگاه ایجاد می کند

(.9و7)گذارداین ترکیب، اطالعاتی درباره غلظت پروتئین نیزدر اختیار می

:آنالیزمولکولهایکوچک
آنـالیز  تکنولوژی نانوپور همچنین می تواند مولکول هـای کوچـک را نیـز   

است شـامل  مولکول های کوچکی که توسط نانوپورها قابل شناسایی. کند
:موارد ذیل می باشد

نها،کافئین،توکسینها،ویتامی:ریزمولکولهایفعالزیستی-1
.کوکائین،هروئینوغیره

.توکسینها،ایبوپروفن:ترکیباتسنتتیک-2
۳- ـ:نظــرزیــستیازـغیرفـعالمولکولهای ،جرهمــوادمنفـ

(.۹)رنگها،آالیندههایشیمیایی

نانوپورها وجود دارد این است کهتوسط DNAمشکلی که در توالی یابی 
یـن  برای حل ا. سریع می باشدازنانوپورخیلی DNAسرعت عبور رشته ی 

تجیهز شدن آلفا ،DNAمشکل راه حل هایی مانند اتصال پروتئین به انتهای
مـرازی کـه توسـط    پلـی  DNAهمولیزین بـا سـیکلو دکسـترین، اسـتفاده از    

Akeson ش گرفته شده است ارائه گردیدکه هر سه رو29از فاژوهمکاران
پلـی  DNAویژگـی  . کنـد مـی کنـد   را DNAسـرعت حرکـت رشـته ی    

رشـته ای متصـل شـده، حتـی     تـک  DNAاسـت کـه بـه    ایـن  phi29مراز
داخـل  بـه  DNAدرمقابل نیروی ولتاژ ایجاد شده کـه بـرای عبوررشـته ی    

(.5)منافذ الزم است؛ مقاومت ایجاد می کند

:برتریروشنانوپور
اری هـایی  پیش گویی های ژنتیکی در خصوص بروز شرایط خاص و بیم-1

مانند سرطان، دیابت یا اعتیاد
صرفه جویی در زمان و هزینه-2
K3000،Kاستفاده از توالی کل ژنوم به جای اسـتفاده از چیـپ هـای     -3

750،K 250،K 56،K 60،K Kو 55 ، ترتیب در انسان، گاوبه 6000
.سگ، گوسفند، خوک، اسب و جوجه  اسنیپی در تحقیقات

حله زمان بر نکته جالب این است که در این روش توالی یابی نیازی به مر-4
ه تکـه  و عالوه بر این، با این شـیوه بـدون نیـاز بـه تکـ     نیست DNAتقویت
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