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پروتئینها در تمام سلولهای زنده عهدهدار نقشهای عملکردی سلول

چــرا کــه هیــچ روش تقویتی مانند واکنــش زنجیره پلیمراز بــرای پروتئین

هستند .هزاران نوع پروتئین مختلف عملکردهای سلول از همانندسازی

وجود ندارد .روشهای توالییابی پروتئین که توالی دقیق هر پروتئین را در

 DNAتا پیامرسانی و از تسریع متابولیسم تا تولید حرکت سلولی را انجام

سطحتکمولکولمیخوانند،میتوانندانقالبیبرایمطالعهپروتئومیک

میدهنــد؛ بنابرایــن تحلیل ســاختار و عملکــرد پروتئیــن اطالعات مهمی

به ارمغان آورند و حساسیت کافی برای شناسایی پروتئینهایی با فراوانی

بــه منظور درک فرآیندهای بیولوژیکی و شــناخت بیماریهــا در اختیار ما

بسیار کم فراهم کنند .بهعالوه ،چنین روشی در مقایسه با روشهای فعلی

میگذارد .در مقایسه با پیشرفتهای فنی چشمگیر در حوزه توالی ،DNA

به مطالعات پروتئومیکس تک سلولی قابلیتهای متنوعی میافزاید.

توسعه تکنیکهای بسیار حســاس و پربازده ،توالییابی پروتئین بهطور

در چند سال گذشته ،چندین رویکرد برای توالییابی پروتئین در سطح

جدی عقب مانده اســت .تنها روشهای مورد اســتفاده فعلی برای توالی

تکمولکول ارائه شــده اســت .این ایدههای نــو ادامه روشهای تخریب

پروتئیــن تخریب گامبهگام ادمن ،طیفســنجی جرمی یــا ترکیب این دو

گامبــهگام ادمــن و طیفســنجی جرمی هســتند .روشهای پیشــنهادی

روش است.

(شــکل  )۱براســاس تکنیکهــای تکمولکولــی ماننــد نانوحفرههــا،

اســتاندارد طالیــی فعلی بــرای توالییابــی پروتئین طیفســنجی جرمی

فلوئورسانس و جریانهای تونلی در نانوگپها هستند.

اســت .ایــن روش ایرادهایــی اساســی از لحــاظ محدودیــت شناســایی و
دامنه دینامیک دارد .نمونههای انســانی ،بســیار پیچیده و شامل دامنه

 -1انگشتنگاری پروتئین با استفاده از فلوئورسانس

گســتردهای از تنوع پروتئینی هســتند .در پالســمای انســان ،برای مثال،

تکنیکهــای فلوئورســانس بهمنظــور توســعه دســتگاههای توالییابی

تراکــم پروتئین میتواند از چند پیکوگرم در میلیلیتر (اینترلوکین) تا چند

 DNAپربــازده حائــز اهمیــت بــوده اســت .در سیســتمهایی ماننــد

میلیگرم در میلیلیتر (آلبومین) متفاوت باشد؛ بنابراین ،دامنه دینامیکی

سیستمهایایلومینا،پاسیفیکبیوساینسوهلیکوس DNA،بااستفاده

بسیار باال ( )~109برای آنالیز مقایسهای پروتئوم ضروری است .بهروزترین

از پایش اتصال نوکلئوتیدهای برچسبدار شده با فلوئورسانس ،طی فرآیند

طیفسنجیهای جرمی محدود به دامنه دینامیکی  ~104تا  105هستند.

تکثیر ،رشته توالی مییابد .روشهای نوپدید توسعه توالییابی پروتئین

ایراددیگراینابزار محدودیتشناساییآناست کهمانع کشفبیومارکرها

بــر پایه فلوئورســانس بــا چالشهای زیــادی روبهرو هســتند .از جمله این

میشود و نیاز به مقدار زیادی از نمونه دارد .اگر پروتئینی را درنظر بگیریم

محدودیتهای عمده میتوان به کمبود فلوئورفور آلی برای شناسایی ۲۰

که در سلولی با تعداد رونوشت کم باشد (کمتر از  ۱۰۰۰مولکول در هر سلول)،

آمینو اســید متفاوت بدون نویز قابلتوجه و عدم حضور شرایط شیمیایی
ً
مناســب برای برچسبگذاری  ۲۰آمینو اسید اشــاره کرد .اخیرا ،طر حهای

فراهم سازند .به همین دالیل طیفسنجی جرمی به عنوان تکنیکی برای

ســاده شــده که در آنها تنها یک زیرمجموعه کوچک از آمینو اسیدها که

آنالیز تک سلول تا شرایط ایدهآل فاصله قابل توجهی دارد.

با اســتفاده از فلوئورســنت برچسبگذاری و شناسایی شــدهاند ،پیشنهاد

بایستی میلیونها سلول به کار گرفته شوند تا محدودیت شناسایی ابزار را

پیشــرفتهای چشــمگیر در فنــاوری توالییابــی  DNAکــه حتــی یــک

شــده اســت .این روشهــا ،در صورت اثبــات ،میتوانند منجر به توســعه

مولکــول  DNAمیتواند توالییابی شــود ،برای فناوریهــای نو در زمینه

روشهــای شناســایی پروتئیــن بــا حساســیت تکمولکــول شــوند .ایــن

توالییابی پروتئین الهامبخش بوده است .البته بهدلیل ماهیت پیچیده

رویکردها به نقشــهبرداری نوری  DNAشباهت دارند که برای شناسایی

پروتئینها ،جســتجوی چنین روش توالییابی مهم است .پروتئینها از

ویژگیهای معین ژنوم یا شناسایی پاتوژنهای مختلف ،اطالعات بخشی

 ۲۰آمینو اســید متفاوت ســاخته شــدهاند ،در حالی که  DNAتنها از چهار

از توالی کافی است.

باز ســاخته شده اســت .مســتقل از روش انتخابی ،شناسایی  ۲۰سیگنال

در سال  ،۲۰۱۵جو و همکارانش طرح انگشتنگاری مبتنی بر شناسایی

تراکم آنالیت پایین را میتوان با استفاده از پلیمراز تقویت کرد ،در حالی که

دو نــوع آمینواســید را پیشــنهاد دادنــد .در رویکــرد آنها ،آمینواســیدهای
ً
سیســتئین ( )Cو لیزیــن ( )Kپروتئیــن برچســبگذاری شــده و متعاقبــا

پلتفرمهای توالییابی پروتئین از چنین سیستم تکثیری بیبهره هستند

شناســایی میشــوند .ســپس میتــوان از توالــی سیســتئینها و لیزینهــا

متفــاوت بســیار چالشبرانگیز اســت .عالوه بــر این ،نمونههــای  DNAبا
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راه را برای توالییابی تک مولکول پروتئین هموار میکنیم
(توالــی  )CKبرای شناســایی پروتئیــن موردنظر
با اســتفاده از پایگاه داده پروتئین اســتفاده کرد.
امکانســنجی رویکــرد انگشــتنگاری ،CK
بهصورت محاســباتی و با اســتفاده از پایگاه داده
ً
پروتئین انســانی که شــامل تقریبا  ۲۰۰۰۰مدخل
پروتئیــن بــود ،موردارزیابــی قــرار گرفــت .نتایــج
بهدســتآمده نشــان داد کــه بــا اســتفاده از ایــن
روش میتــوان درصد عمده (بیــش از )%۸۰-۷۰
پروتئینهــا را حتــی با احتســاب نرخ خطــا (-۲۰
 )%۳۰بهطور دقیق تشخیص داد.
مارکــوت و همکارانــش روش متفاوتی در پیش
گرفتند که در آن انگشتنگاری پپتید با استفاده

شکل  -۱شماتیک جریان کار توالییابی تک مولکول پروتئین با فلوئورسانس ،نانوحفره یا
جریانهای تونلزنی .در آزمایشی معمولی ،پروتئینها از نمونه بیولوژیکی یا حتی تک سلول
خارج میشوند ،سپس برچسبگذاری ،واسرشته و به صورت بخشی تقسیم میشوند (در
صورت لزوم) و در آخر هر مولکول با روش تک مولکولی توالی مییابد.

از ورژن تکمولکولــی تخریــب گامبــهگام ادمــن

افزودن چنین برچسبی به تمام پروتئینها در مخلوط یا مهندسی آنزیمی که شناسایی هر پروتئینی

صــورت میگیــرد .برخــاف تخریــب گامبــهگام

که از آمادهســازی ســلولی و دیگر نمونههای بیولوژیکی به دســت آید را ممکن میسازد ،امکانپذیر

ســنتی ادمــن ،شناســایی تکمولکــول ،تحلیل

اســت .رویکــرد مارکوت بــرای انگشــتنگاری از رویکردی بهکل شــیمیایی بهره میگیــرد که برای

جمعیتهــای مخلــوط را ممکــن میســازد .در

اهداف تجاریســازی ســودمند است .البته شرایط ســخت الزم برای واکنش ادمن نیاز به انتخاب

ایــن رویکــرد ،پروتئینهــا به تکههــای پپتیدی
ً
خرد میشــوند (بــه بلنــدی حــدودا  ۳۰-۱۰آمینو

دقیق فلوئورفور و مجموعهای تطبیق برای میکروسکوپ سنتی ( )TIRFMدارد .یکی از معایب این
ً
روش آن اســت که هر چرخه تخریب ادمن تقریبا  ۴۵دقیقه طول میکشــد و باعث میشــود فرآیند

اسید) و آمینو اسیدهای خاص با فلوئورفورهایی

توالی بســیار کند شــود .رویکرد جایگزین برای تخریب ادمن در حال بررســی اســت ،در این رویکرد

بــا رنگهــای قابــل تشــخیص برچســبگذاری

آنزیمی طراحی میشود که میتواند آمینواسیدها را ،دانهدانه ،از پایانه  Nپروتئین جدا کند .استفاده

میشــوند .شبیهســازی کامپیوتــری بهمنظــور

از این آنزیم ،به نام ادمناز  ،به تخریب ادمن اجازه میدهد تا تحت شرایط فیزیولوژیکی و با سرعت

بررســی احتمال پیدا کردن پروتئین از شناسایی

بیشتری ادامه یابد.

۱

یــک توالــی پپتیــد منحصربهفــرد بــا اســتفاده از

انگشــتنگاری فلوئورســانس نقش مهمی در پیشــرفت تکنولوژیهای ســریع برای شناســایی و

روش انگشــتنگاری مارکــوت مــورد اســتفاده

آنالیــز مــوازی پروتئیــن ایفا میکنــد .میلیونها و هــزاران میلیــون تکمولکول را میتــوان همزمان

قــرار گرفته اســت .روشهــای تثبیــت متفاوت،

تثبیت و پایش کرد که این امر دری به سوی آزمایشات پربازده باز میکند .شناسایی تکمولکول

برچسبگذاریوتقسیمارزیابیشدندومشخص

پروتئین با اســتفاده از فلوئورســانس میتواند مکمل روشهای نوپدید توالییابی پروتئین باشــد و

شد حداقل چهار آمینواسید برچسبگذاری شده

حساسیت روشهای فعلی شناسایی مواد حجیم از جمله شناسایی پروتئین میکروآرایه آنتیبادی

متفاوت برای شناسایی  %۹۸پروتوم انسانی الزم

یا طیفسنجی جرمی مبتنی بر انگشتنگاری پروتئین را بهبود بخشد .حساسیت بهبود یافته این

است.

روشها برای کاربردهایی از جمله شناسایی بیومارکرها برای تشخیص بیماری حائز اهمیت است.

نقشههای انگشتنگاری که در اینجا پیشنهاد
شــده ،از ایــن حقیقت که پروتئینهــا را میتوان

 -2توالی پروتئین با استفاده از جریانهای تونلی

بــا اســتفاده از اطالعــات توالی ناقص شناســایی

ایده استفاده از جریانهای تونلی برای سنجش تکمولکولها برای اولین بار در سال  ۱۹۷۰مطرح

کــرد ،بهــره میبــرد .رویکــرد پیشــنهادی جــو و

شد .جریانهای تونلی میان دو الکترود فلزی که با استفاده از شکافی ،در محدوده چند آنگستروم تا

همکارانــش پروتئینهــای کامــل را میخوانــد و

چند نانومتر از هم جدا شدهاند ،سنجیده میشوند .زمانی که یک مولکول از شکاف نانومقیاس عبور

بــه این ترتیــب به برچســبگذاریهای ســاده و

میکند ،تغییر جریان تونلی اندازهگیری میشــود .این مدوالســیون جریان برای تعیین اینکه کدام

دو رنگ سوبســتراها نیاز دارد .محدودیت اصلی

مولکول در لحظه و بالدرنگ در شکاف حضور دارد مورد استفاده قرار میگیرد.

الزام برچسب شناسایی در پایانه  Cو  Nسوبسترا

لیندســی و همکارانش اولین ســنجش آمینواسیدها و پپتیدهای کوتاه با استفاده
در ســال ِ ،۲۰۱۴

بهمنظــور شناســایی واسرشــتگی اســت .به نظر

از جریانهــای تونلــی را گــزارش کردنــد .بــا اســتفاده از نقشــهای دوبعــدی از دامنه جریان و شــکل

میرســد ترســیم نقشــههای الحــاق بهمنظــور

پیکها ،آمینو اســیدهای آنالیزشــده در هر دسته با دقت  %۸۰یا باالتر مشخص میشدند .کاوای و
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مقاالت
همکارانش نیز پس از آن پژوهشــی انجام دادند که تمامی  ۲۰آمینو اســید

که اطالعات ســاختاری درباره مولکول موردنظر ارائه میدهد .با اســتفاده

و فسفوتایروزینها را با استفاده از جریانهای تونلی تحت شرایط متفاوت

از ایــن اصــل ،بیوپلیمرهــا چنــان توالی مییابنــد که هر قســمت از زنجیره

آزمایشگاهیآزمایش کردند.

در انقبــاض نانوحفــره بهصورت عرضی توالی یابد .پتانســیل نانوحفرهها

رویکــرد شناســایی تونلــی کــه لیندســی و همکارانــش اســتفاده کردنــد،

بــرای توالی  DNAاثبات شــده اســت .اســتفاده از نانوحفرههــا برالی توالی

حساسیت قابل توجهی مبتنی بر جریان تونلزنی کوانتومی از خود نشان

تکمولکــول پروتئینهــا مــرز بعــدی اســت .این کار بــه هیچ وجه ســاده

داد .این روش میتواند ایزومرها و مولکولها با تفاوت ساختاری جزیی را

نیست ،چراکه برای توالییابی پروتئین با استفاده از نانوحفرهها بایستی
ً
از پــس چالشهای بزرگــی برآییم .اول اینکه ،برخــاف  DNAکه ضرورتا

از یــک دیگر تمایز دهــد .از معایب ایــن روش میتوان به پیچیدگی قابل

توزیــع بار یکنواختی دارد ،ســاختار آمینو اســیدها توزیع بار بســیار متنوعی

که با دیگر روشها مانند طیفسنجی جرمی غیرقابل تشخیص هستند،
مالحظه دادهها اشاره کرد .هر مولکول میتواند در نقطه اتصال جهتهای

دارد؛ بنابراین انتقال تکجهت پلیپپتیدها بهوسیله اعمال الکتروفورز در

متفاوتــی بگیــرد و تغییرات ترجمــهای و دورانی مهمی از خود نشــان دهد

نانوحفرهها به آســانی قابل اجرا نیســت .دوم ،بیشتر پروتئینها در حالت

کــه بــه ســیگنالهای جریــان متفاوتــی میانجامــد؛ بنابراین بــا توجه به

پایه خود پیچ خوردهاند .اختالل در ساختار دوم و سوم آنها برای عبور از

ترکیبهــای چندگانــه کــه ممکــن اســت مشــاهده شــود ،الگوریتمهــای

نانوحفره ضروری است .سوم ،توالی پروتئین نیازمند تمایز  ۲۰آمینو اسید

یادگیری ماشین برای تشخیص هر مولکول الزامی است.
پژوهــش کاوای و همکارانــش ،مشــخصهیابی سیســتماتیکی از آمینــو

متفــاوت ،بــا اندازهای پنــج برابر بزرگتــر از توالی  DNAبا چهار باز اســت.
برای اولین انتقال در نانوحفره از پلیپپتیدهایی اســتفاده شــد که تنها ۲۰

اسیدها و پپتیدهای کوتاه متفاوت نشان میدهد .از  ۲۰آمینو اسید بررسی

تا  ۳۰آمینو اسید داشتند .پپتیدهای کوتاه ساختار سوم ندارند و بدون نیاز

شــده ۷ ،آمینو اســید ســیگنالهای قابل تشــخیص تولید کردند .این امر

به عوامل تغییر ساختار ،قابل انتقال هستند .در حالی که انتقال پپتیدها

نشاندهنده گام امیدبخشی به سمت تشخیص تفاوت آمینو اسید برای

هنوز هم مدل ارزشمندی برای فهمیدن گامهای پایهای فرآیند پیچیده

توالییابی پروتئین است .آرایههایی که شامل نقاط اتصال با اندازههای

انتقال پروتئین است ،هدف نهایی توالییاب پروتئین مبتنی بر نانوحفره،

متفاوت هســتند ،ممکن اســت تعداد آمینو اســیدهای قابل شناســایی را

خواندن تمام پروتئینها است و به تغییر ماهیت پروتئین نیاز دارد.

افزایش دهند و احتمال تشــخیص آمینو اســیدها در مخلوط را باال ببرند.

یکی دیگر از موانع اصلی توسعه توالییاب پروتئین با استفاده از نانوحفره،

بهبودهــای فنــی در آزمایشهــای تجربــی و فرآیندهای خاص ایــن کار را
ً
آســان میکند .برای مثال ،اخیرا نشــان داده شده که پوشش بیشتر روی

توزیع بار غیریکنواخت ساختارهای آمینو اسیدی است .برخالف DNAکه
توزیع بار یکنواختی دارد و با نیروی الکتروفورز در نانوحفره حرکت میکند،

نانوالکترودها باعث بهبودهایی در نسبت سیگنال به نویز و پهنای باند

پروتئینها بار محلی متفاوتی حمل میکنند .بهعالوه مشــخص نیســت

اندازهگیریهامیشود.

کــه نیروهــای الکتروفــورز و الکترواســمز از پــس انتقال پروتئیــن بربیایند.

برای تبدیل این مفهوم به ابزار توالییابی ،اندازهگیری جریانهای تونلی

در تمــام مطالعاتــی که تاکنون انجام شــده ،انتقال پروتئینها در مقیاس

بایســتی با مکانیسمهایی ترکیب شــود که پلیپپتیدها را بهصورت آمینو

زمانی ســریعتر از یک میلی ثانیه اتفاق میافتد که برای هدف توالییابی
ً
بسیار سریع است .در واقع ،انتقال تک پروتئین ماهیتا بسیار سریع اتفاق

دهد که چندین گروه اولین تالشهای آزمایشگاهی خود در این زمینه را

میافتد .کنترل سرعت انتقال بهمنظور تضمین زمان کافی برای خواندن

گزارش کردهاند.

دقیق آمینو اسیدهای متفاوت بهوسیله نانوحفره امری ضروری است.

اســید به آمینو اســید و کنترل شده در جایگاه تولید سیگنال (شکاف) قرار

بهطور خالصه ،با استفاده از رویکرد نانوحفره در زمینه توالییابی پپتیدها
 -3توالی پروتئین با استفاده از نانوحفرهها

و پروتئینها پیشــرفتهای بزرگی حاصل شــده اســت .این شــاخه بسیار

در سال ،۲۰۱۴سازمان فناوریهای مبتنی بر نانوحفرههای آ کسفورد خبر

فعاالنه مورد مطالعه قرار گرفته و به همین دلیل پیشرفتهای مهمی در

تولید اولین دستگاه توالییابی  DNAتکمولکول مبتنی بر نانوحفرهها را

یشــود.
جهت توســعه توالییاب پروتئین در ســالهای آتی پیشبینی م 

اعالم کرد .این دســتگاههای جیبی با امکان خواندن بســیار طوالنی و در

یکــی از مزایــای نانوحفــره در ایــن زمینــه امــکان خوانــدن طوالنی اســت.

شناسایی آزمایشگاهی ،انقالبی در توالییابی  DNAبه ارمغان آوردند .در

روشهای ســنتی توالییابی از جمله تخریب ادمن و طیفسنجی جرمی

آزمایش نانوحفره ،غشاء عایق شامل حفرهای نانومتری میان دو قسمت

بــر پایه تقســیم پروتئینها بــه پپتیدهای کوتاه اســت ،اما دســتگاههای

پر شده با الکترولیت است .وقتی ولتاژی در غشاء اعمال میشود ،جریان

نانوحفره توالییابی پروتئین کامل را ممکن میسازد .چالش اصلی کنترل

یونی درون نانوحفره جریان مییابد .همانطور که مولکولها تکتک به

ســرعت انتقــال پلیپپتیدها اســت .در حــال حاضر رویکردهــای متفاوتی

حفره منتقل میشوند ،مدوالسیونی در جریانهای یونی مشاهده میشود

در دســت بررســی اســت و احتمال مــیرود مانند مــورد توالییابــی ،DNA
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راه را برای توالییابی تک مولکول پروتئین هموار میکنیم
پروتئینهــا اســت .تالشهــا در شــاخههای فلوئورســانس تکمولکــول،

انتقالهایی به کمک آنزیم این گام را جلو ببرند.

جریانهای تونلی و نانوحفرهها ادامه دارد .در این مجال ،ما رویکردهای
 -4چشمانداز

کلیدی که تاکنون برای توالییابی تکمولکول پروتئین پیشنهاد شدهاند

پــروژه ژنوم انســان ســالهای هیجانانگیز مطالعات ژنومــی را آغاز کرد.

را همــراه بــا نقــاط قــوت و محدودیتهــای آنها ارائــه کردیــم .در جدول

در ســالهای پیشرو شاهد پیشرفت مهمی در دیگر ئومیکها ،۲به ویژه

 ۱خالصــهای از طر حهــای متفــاوت ارائــه شــده ،همــراه بــا درنظــر گرفتن

پروتئومیک خواهیم بود .در این حوزه ،توسعه رویکردهای تکمولکولی

معیارهــای مرتبــط برای توســعه توالییاب پروتئین ،از جملــه مدت زمان

کلید دســتیافتن به حساســیت و گستره دینامیک موردنیاز برای تحلیل

خواندن و احتمال اجرای توالییابی جدید را ارائه کردیم.

جدول  -۱خالصه رویکردهای توالییابی تکمولکول پروتئین

فلوئورسانس

جریان تونلزنی

نانوحفره

روش

طول خواندن

پتانسیل برای
توالییابی جدید

نیاز به
برچسبگذاری

اثبات مفهوم

اسکن  FRETبا استفاده از ClpX

طول کامل

خیر

بلی

محاسباتی /تحلیل پپتید

تخریب گامبهگام ادمن

چند آمینو اسید

خبر

بلی

محاسباتی

تونلزنی شناسایی

طول کامل اگر با نانوحفره یا
آنزیم ادغام شود

بلی

خیر

اندازهگیری تکمولکول

بریک جانکشنهای زیرنانومتری

طول کامل اگر با نانوحفره یا
آنزیم ادغام شود

بلی

خیر

اندازهگیری تکمولکول

-نانوحفره حالت جامد

طول کامل

بلی

خیر

اندازهگیری تکمولکول

نانوحفره گرافن

طول کامل

بلی

خیر

محاسباتی

نانوحفره بیولوژیکی

طول کامل

بلی

خیر

اندازهگیری تکمولکول

نانوحفره بیولوژیکی با آنزیم

طول کامل

بلی

خیر

اندازهگیری تکمولکول
نشاندادن انتقال کنترلشده

تحقــق رویــای توالییــاب تکمولکــول پروتئیــن از نظــر فنــی بســیار

ً
در ژنتیک و اطالعات رونویســی ،هیچوقت مستقیما شناسایی نشدهاند.

چالشبرانگیــز اســت .هرچنــد ،اگــر ایــن هــدف محقــق شــود با تســهیل

در کنار شناســایی پروتئین ،شناســایی پروتئینها با فراوانی کم میتواند

شناســایی پروتئینهــا بــا فراوانــی کــم و دســتیابی بــه پروتئومیکهــای

بــرای مطالعه اصالحات پســاترجمه و کاهش نیاز به فرآیندهای پیچیده

تک ســلول واقعــی ،در پژوهشهــای پروتئومیک ،انقالبی برپا میشــود.

غنیســازی مفید باشــد .در آخر ،احتمال انجام تحلیــل پروتئومیک تک

پروتئینهــا بــا فراوانــی کــم بــرای پژوهشهای زیســت پزشــکی ضروری

ســلول ،پژوهشهــای پروتئومیک هیجانانگیــز را ممکن میســازد و به

هســتند چــرا کــه شناســایی بیومارکرهــای اختصاصــی بیمــاری را ممکن

دانشــمندان اجــازه میدهــد تغییــرات بیــان پروتئیــن هــر ســلول را تحت

میســازند .عالوهبرایــن ،حساســیت شناســاگر تکمولکول دسترســی به

محرکهای خاص مطالعه کنند.

پروتئــوم تاریــک ۳انســان را امکانپذیــر میکنــد .پروتئــوم تاریــک شــامل
ً
تقریبا  ۳۰۰۰پروتئین انسانی است که برخالف شواهد مبنی بر وجودشان

ایــن مقالــه بهصــورت خالصه شــده در اختیار شــما قــرار گرفته اســت ،در
صورت عالقهمندی برای مطالعه متن کامل به سایت مراجعه کنید.

پینوشتها

3. Dark Proteome

2. Omics

1. Edmanase
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