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مقاله آموزشي

آنالیز سریالی بیان ژن ( )SAGEو کاربردهای آن
الهام کریمی زاده*  ،نسرین معتمد
چکيده

تکنیک  SAGEیا  serial analysis of gene expressionروش قدرتمندی است که جهت آنالیز بیان ژن درمقیاسهای وسیع بکار گرفته
میشود .مجموع اطالعات  SAGEمشتق شده از یک نمونهی سلولی یا بافتی تحت عنوان کتابخانهی  SAGEمطرح میشود ،که بازتاب فراوانی
همه رونوشتها در یک نمونه در زمان مشخص میباشد .برخالف سایر تکنیکها ،روش  SAGEبه دانش اولیه در مورد توالی های ژن مورد نظر
نیازی ندارد ،همچنین امکان آنالیز کمی وکیفی توالی هر رونوشت را در بافت یا سلول مورد نظر فراهم مینماید .این روش بر پایه جداسازی توالیهای

 tagاز  mRNAو اتصال این توالیها بصورت سریالی به هم برای فراهم نمودن توالییابی آنها میباشد SAGE .بطور گسترده در پزشکی و

زیست شناسی برای آنالیز بیان ژن بکار گرفته میشود .جهت افزایش کارایی این تکنیک در شرایط بخصوص انواع تغییر یافتهای از آن با نام

 longSAGE، microSAGE، superSAGEو ....ایجاد شده است .در مقاله حاضر روش آنالیز سریالی بیان ژن ،اصولی که بر اساس آنها بنا نهاده

شده است ،مقایسهی  SAGEبا روش میکرواری ،انواع تغییریافته آن و بخشی از کاربردهای این تکنیک شرح داده شده است.
کلمات کلیدی :آنالیز سریالی بیان ژن ،توالی ژنی ،میکرواری

مقدمه
تکنیک  SAGEاجازهی آنالیز وسیع رونوشت های  mRNAرا بدون
داشتن دانش اولیه در مورد ترانسکریپتوم ارگانیسم فراهم مینمایدSAGE .
کتابخانه بزرگی از توالیهای الیگوندکلئوتیدی کوتاه ( )tagبا منشا mRNA
فراهم میآورد که از بافت یا سلول خاص استخراج شده است ( .)1توالی هر
tagبرای جستجوی آن در پایگاه اطالعاتی کافی است و فراوانی هرtag
مستقیما نشان دهنده فراوانی رونوشت مربوطه میباشد (.)2
تکنیک  SAGEبرای اولین بار در سال  1995توسط دکترولکولسکو 2و
1
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همکارانش در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا بکار گرفته شد ( .)1این تکنیک
نه تنها برای تولید پروفایلهای بیان ژن برای یک سلول یا بافت خاص
مورد استفاده قرار میگیرد ،بلکه برای شناسایی ژنهای ویژهای که درشرایط
خاص سلولی بیان میگردند نیز بکار گرفته میشود SAGE .همچنین
بطور گسترده در مطالعهی میکروارگانیسمها ،سرطان و تکامل مورد استفاده
قرار میگیرد.
2. Velculescu

1. Serial analysis of gene expression

الهام کریمی زاده  ،نسرین معتمد

تکنیک  SAGEبر اساس سه اصل مهم بنا نهاده شده است (2و3و4و5و:)6
اولین اصل استفاده از توالیهای اولیگونوکلئوتیدی کوتاه ( )tagدرحدود -27
10جفت باز میباشد که از بخش مشخصی از cDNAمشتق شده و برای
شناسایی منحصر به فرد یک رونوشت )mRNA (transcriptکافی
است (شکل  .)a1اصل دوم اتصال پشت سرهم توالیهای  tagمیباشدکه
اجازهی آنالیز سریالی رونوشتها را فراهم مینماید .حدود tag 25-50به هم
متصل شده و در ساختار یک وکتور قرار میگیرند و سپس بصورت اتوماتیک
تعیین توالی میشوند .در نتیجه ،با انجام یک واکنش تعیین توالی ،اطالعات
برای بیش از  30-35ژن مختلف بدست خواهد آمد(( )7شکل  .)b1سومین
اصل بیانگر آن است که تعداد دفعاتی که یک  tagویژه مشاهده میگردد،
دقیق ًا نشان دهند ه سطح بیان رونوشت های مرتبط با آن میباشد.

روش انجام آزمایش SAGE
روش انجام  SAGEاستاندارد برپای ه روشی است که ولکولسکو و
همکارانش در سال  1995انجام دادند ( .)1یک آزمایش  SAGEساده
شامل چندین مرحله است که در ادامه هر کدام از مراحل بصورت مختصر
شرح داده شده است (6و8و9و.)10
 -1استخراج  RNAاز سلول یا بافت مورد نظر و سنتز  cDNAدورشتهای
از آن با استفاده از پرایمرهای اولیگو dTکه در انتهای´ 5بیوتینه شدهاند.
cDNAی تولیدی توسط بیوتین برروی بیدهای مغناطیسی کوت شده با
استرپتاویدین ثابت میگردند (.)2
 -2هضم  cDNAلنگر شده بر روی بیدها توسط آنزیمهای محدود کننده
نوع  .IIهر رونوشت دارای یک جایگاه برش است که نزدیکترین ناحیه
به دم پلی  Aمیباشد .آنزیمهایی که در این مرحله استفاده میشوند را
3

آنزیمهای آنکورینگ 4مینامند زیرا جایگاه  tagدر cDNAمشخص
مینمایند NalIII .یک آنزیم مناسب برای این مرحله میباشد ،زیرا دارای
جایگاه شناسایی  4جفت بازی  GATCاست که اغلب در ژنوم و تقریبا
در تمام  cDNAها موجود میباشد .بعالوه ،جایگاهی که NalIIIایجاد
میکند  4جفت باز overhangاست و شرایط را برای لیگاسیون مناسب،
فراهم مینماید (.)2
 cDNA -3راجهت لیگاسیون با یکی از لینکرها (آداپتور) ،به دو قسمت
تقسیم مینمایند .هر دو لینکر دارای جایگاه شناسایی مشابه برای آنزیم
محدودکنند ه  taggingنوع IIمیباشند ،همچنین دارای توالی برای پرایمر
 PCRاندکه جایگاههای پرایمر برای آنها منحصر به فرد است (جایگاههای
پرایمر برای  Aو .)B
 -4هضم لینکر توسط آنزیمهای محدودکنند ه نوع  .IIبرش توسط
اندونوکلئازهای محدودکننده نوع  IIسبب ایجاد انتهاهای صاف به فاصلهی
حدود  20جفت باز از جایگاه شناسایی لینکر  Aو  Bمیگردد .آنزیمهایی
که در این مرحله استفاده میشوند را آنزیمهای تکینگ 5مینامند .زیرا این
آنزیمها مولکول cDNAرا در فاصلهی مشخص از جایگاه شناسایی
برش میدهند و در نتیجه قطع ه کوتاه  cDNAبا نام tagاز بیدها جدا
میگردد.
آنزیم  taggingبا نام 14 ،BsmFIجفت باز پایین دست توالی شناساییاش
را برش میدهد و یک  14 tagجفت بازی ایجاد مینماید (در SAGE
نرمال).
آنزیم  taggingبا نام 21 ، MmeIجفت باز پایین دست توالی
شناساییاش را برش میدهد و یک  21 tagجفت بازی ایجاد مینماید
(در)Long SAGE

شكل :1اصول تکنیک SAGEنمایش داده شده است (.)4
4. (AE)Anchoring

		3. Velculescu
5. (TE) tagging
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 -5اتصال  tagها به هم برای تشکیل  ditag ditag.های دارای پرایمر
 Aو Bبا هم مخلوط شده و برای اتصال آنها به هم از  DNAلیگاز T4
استفاده میشود ditag.های ایجاد شده دریک انتها دارای لینکر Aو در
انتهای دیگر دارای لینکر Bمیباشند.
 -6تکثیر  PCRبرای  ditagها از پرایمرهای  Aو  Bصورت میگیرد.
-7رها شدن  ditagها از لینکرها با هضم توسط. NalIII
این عمل دواثر مهم دارد:
 )1لینکرها از انتهای  ditagهاجداشده
 )2ایجاد انتهاهای چسبنده در´3و´5
در نتیجه ditagهای ایجاد شده به هم متصل میگردند و یک کنکاتامر
ایجاد مینمایند .برای جداسازی آنها از الکتروفورز ژل پلی آکریالمید استفاده
میگردد.
 -8لیگاسیون  ditagها برای تشکیل کنکاتامروکلون آنهادروکتورهای
پالزمیدی
 -9سرانجام توالی یابی ازکلونها صورت میگیرد.
مجموع tagهای  SAGEمشتق شده از یک نمونهی سلولی یا بافتی را
کتابخانهی  SAGEمینامند ،که فراوانی همهی رونوشتها در یک نمونه
در زمان مشخص را نشان میدهد (8و .)11یک کتابخانهی  SAGEمعمولی

حاوی  tag 50000-100000میباشد ( .)2سرانجام از برنامههای نرم افزاری
برای مطالعه و آنالیز کتابخانههای  SAGEاستفاده میگردد (.)2

انواع تغییریافتهی SAGE
جهت ارتقاء کارایی  SAGEاستاندارد ،انواع تغییر یافتهای ازآن ایجاد
شدهاند که چند مورد از آنها در زیر آمده است.
8(longSAGEو9و :)12هدف آن افزایش ویژگی  tagهای SAGE
برای شناسایی رونوشتها و برای نقشهیابی  tagهای  SAGEدر ژنوم
میباشد .با استفاده از آنزیم محدود کنند ه نوع IIمتفاوت با نام  MmeIبه
عنوان آنزیم رها کننده  ،tagمیتوان  tagهایی با طول  21جفت باز ایجاد
نماید .افزایش طول tagهای  SAGEویژگی آنها برای رونوشتهای
مرجع را افزایش داده و ازطرف دیگر فرکانس هم خوانی منحصر به فرد
 tagها با ژنوم را نیز باال میبرد (شکل.)3
مشکل بزرگی که افزایش طول  tagایجاد مینماید کاهش میزان هم
خوانی  tagها با مجموعه اطالعات  SAGEمیباشد .این امر ناشی از
تداخل خطاها یا پلیمورفیسم های تک نوکلئوتیدی در  tagهای بلند در
مقایسه با tagهای کوتاه میباشد .بعالوه  tagهای بلند سبب افزایش
قیمت توالییابیها و کاهش ظرفیت بررسیهای  SAGEمیگردند.

شكل :2نحوهی ساخت کتابخانهی  SAGEاستاندارد را بصورت شماتیک نشان میدهد (( .)9برای توضیح به متن مراجعه شود).
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شكل :3تفاوت  Long SAGEو SAGEنرمال نشان داده شده است (( .)9برای توضیح به متن مراجعه شود).

13(SuperSAGEو :)10هدف آن افزایش ویژگی  tagها و استفاده
مستقیم از آنها بعنوان پرایمرهای میکرواری میباشد .با استفاده از
اندونوکلئاز محدودکنند ه نوع  IIIبا نام EcoP151برای جداسازیtag ،
 SuperSAGEقادر است tagهای  26جفت بازی ایجاد نمایدtag .
های  SuperSAGEویژگی  tagهای  SAGEرا جهت شناسایی
رونوشتها و ژنوم افزایش داده و میتواند بطور مستقیم به عنوان پروبهای
میکرواری نیز بکار گرفته شوند .این تکنیک بویژه برای مطالعات بیان ژن
در موجوداتی که اطالعات ژنوم آنها در دسترس نیست بکار گرفته میشود.
 SuperSAGEدر مطالع ه ژنوم گیاهان بکار گرفته شده است (.)14
 microSAGEو  SAGE-liteقادراند پروفایل گستردهی بیان ژنی
برای حدود  5000سلول ایجاد نماید ،بنابراین آنالیز تسهیل شد ه نمونههای
بدست آمده از برشهای میکروسکوپی بافتهای فریز شده را امکانپذیر
مینمایند ( .)8در نتیجه به کمک این تکنیک میتوانیم تولید کتابخانههای
 SAGEراگسترش دهیم .در این روش از پلیمرازهایی باکارایی بیشتر
استفاده میگردد .شکلگیری ،رهاسازی و کنکاتامریزاسیون وجداسازی
 ditagها در این روش باکارایی بیشتری صورت میگیرد تا آلودگیها به
حداقل برسند .برای از بین بردن آلودگیها مراحل خالص سازی بیشتری
انجام میشود.

مقایسهی  SAGEو میکرواری
دو تکنیک پیشرفت ه جدید که به محققان اجاز ه تعیین الگوی بیان هزاران
ژن را به صورت همزمان میدهند DNA microarrayو SAGE
میباشند .هر دوی این تکنیکها نقاط ضعف وقوت خود را دارند و در اغلب
موارد اطالعات بدست آمده از این دو تکنیک مکمل هم میباشند .مقایس ه

این دوتکنیک از چند جنبه در زیر آمده است (9و10و15و.)12
 -1برای انجام  DNAمیکرواری نیاز به آگاهی اولیه از توالی ژنی میباشد
که رونوشت آن را آنالیز مینماییم .این امر محدودیت بزرگی محسوب
میگردد SAGE .میتواند برای ارگانیسمهایی که ژنوم آنها تعیین ویژگی
نشده است نیز مورد استفاده قرار گیرد.
 -2نواحی متفاوتی از رونوشت توسط  SAGEو میکرواری ردیابی میگردد.
ناحیه  3رونوشت برای  SAGEهدف است و حضور جایگاه شناسایی
آنزیم محدودکننده جهت رها شدن  tagاز الگو ،عامل تعیین کننده میباشد.
هدف میکرواری نواحی مختلف رونوشت میباشد و ترکیب بازها در این
روش عامل تعیینکننده جهت هیبریداسیون میباشد.
 -3تفاوت در نحو ه شناسایی رونوشت SAGE .اطالعات توالیها را جهت
شناسایی و تعیین کمی رونوشت جمع مینماید .میکرواری برسیگنالهای
فلورسانس جهت شناسایی رونوشت ها و شدت سیگنالها جهت تعیین
کمیت آنها تکیه دارد.
 -4مزیت دیگر  SAGEنسبت به  ،DNA microarrayسادگی
اطالعات تولیدی است (.)6
 SAGE -5نه تنها سبب تعیین دقیق فراوانی  mRNAمیگردد ،بلکه
قادر است تا تفاوتهای اندک در سطح بیان ژن را بین نمونهها نیز نشان
دهد.
 -6معموال از  SAGEجهت فراهم نمودن اطالعات اولیه از ترانسکریپتوم
استفاده میشود و سپس میکرواری جهت گسترش این اطالعات و در تعداد
نمونههای بیشتری بکار گرفته میشود.
 -7باتوجه به اینکه اطالعات  SAGEدیجیتالی است امکان مقایس ه بین
کتابخانهها با سهولت فراهم میگردد .در مقابل ،مقایس ه بین آزمایشهای
میکرواری به علت خطاهای تصادفی و معمول محققان و آزمایشگاهها
مشکل است (.)6
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کاربردهای SAGE
کاربردهای این تکنیک روزبه روز درحال گسترش هستند .در ادامه تعدادی
از آنها به اختصار توضیح داده شده است:
بررسی تغییرات ترانسکریپتوم .برای فهم بهتر از وقایع مولکولی که
در سرطان سینه رخ میدهد ،مطالعات دقیق  SAGE 6برای چهار مرحلهی
مختلف پیشرفت سرطان انجام شد .آنالیز تعدادی ازکتابخانههای SAGE
بدست آمده از بافتها و سلولهای جدا شده از پستان در حالت نرمال و
سرطانی در مراحل مختلف نشان داده است که اغلب تغییرات در رونویسی،
در مراحل اولی ه توسعهی سرطان ،یعنی انتقال از اپیتلیوم نرمال به DCIS
رخ میدهد DCIS .مرحل ه اولیه و پیش از تهاجمی شدن است که برای
ایجاد سرطان سین ه مهاجم پیش ساز است (.)16
 SAGEو مسیرهای مربوط به سرطان .تومورهای جامد معموال
در بخشهایی از مرکزشان دچار کمبود اکسیژن میشوند .نواحی کمبود
اکسیژن نقش مهمی در بیولوژی تومور و توسعهی آن دارند .ژنهایی که
تحت شرایط کمبود اکسیژن بصورت متفاوت تنظیم میگردند ،میتوانند
در مقاومت به دارو نقش داشته باشند .به تازگی از تکنیک  SAGEجهت
مطالعهی هیپوکسی استفاده شده است .الل 7و همکارانش سلولهای
گلیوبالستومای انسان را تحت شرایط کمبور اکسیژن مطالعه کردند .این
پژوهشگران  10ژن راکه درسلولهای توموری مختلف تحت تاثیر فاکتور
رونویسی  HIF-1αقرار میگرفتند و افزایش بیان مییافتند را شناسایی
کردند .بیان این ژنها در تومورها به نواحی دارای کمبود اکسیژن محدود
میگردد و میتواند در موارد درمانی مورد استفاده قرار گیرد (.)16
بررسی اثرات دارو بر بافتهای مورد بررسی .هوانگ 8و همکارانش
آنالیزکلی بیان ژن را برای سلولهای سرطان کلورکتال که تنهاژن p53
آنها متفاوت بود پس از تیمارشان با عامل  -5فلورویوراسیل انجام دادند.
آنها متوجه شدند که ژن فردوکسین ردوکتاز نقش مهمی در پاسخهای
آپوپتوزیس به درمانهای  -5فلورویوراسیل دارد ،زیرا نقص نسبی در این ژن
سبب کاهش حساسیت نسبت به دارو میشود .بنابراین روشهای درمانی
برای تغییر فعالیت فردوکسین ردوکتازرا میتوان بصورت درمان ترکیبی با
-5فلورویوراسیل بکاربرد (.)16
کاربرد  SAGEدر مطالعه بیماریهای ژنتیکی انسان
دیابت :دیابت یک بیماری مولتی فاکتوریال است که در اثر نقص عملکرد
انسولین حاصل میگردد .مطالعات  SAGEصورت گرفته توسط میسو 9و
همکارانش سبب شناسایی رونوشت جدیدی با نام هپاتوکین 10 Xشد که
با مقاومت به انسولین ارتباط دارد .مطالعات بیشتر در جهت روشن کردن
عملکرد بیماریزایی این رونوشت در بیماران دیابتی در حال انجام میباشد.
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بنابراین ،بکارگیری  SAGEدر مطالعات دیابت نه تنها به شناسایی پروفایل
بیان ژن ارگانهای درگیر کمک کرده ،بلکه به شناسایی رونوشت جدید
درگیر در این بیماری و درمانهای احتمالی وابسته به آن کمک شایانی
نموده است (.)17
بیماری پارکینسون :بیماری پارکینسون معمولترین بیماری مخرب
اعصاب 11به حساب میآید .این بیماری 1-2درصد از افراد باالی  60سال
را درگیر مینماید و تنها در اروپا بیش از  500000مورد از آن گزارش شده
است .نورالدین 12و همکارانش با استفاده از تکنیک ، SAGEپلیمورفیسم
بیمعنی13جدیدی در ژن زیر واحد  3آنزیم  NADHدهیدروژناز
میتوکندریایی( )ND3یافتند ND3 .بخشی ازکمپلکس  Iمیتوکندریایی
است و نقص بیوشیمیایی این کمپلکس زنجیر تنفسی در مغز افراد دارای
بیماری پارکینسون دیده میشود (.)18
کاربردهای  SAGEدرمطالعات گیاهی :ازجمله کاربردهای رایج
 SAGEدر مطالعات گیاهی میتوان به  )1مطالعه برهمکنش میزبان
با پاتوژن )2 ،بررسی پاسخ گیاهان به استرسهای مختلف محیطی)3 ،
مطالعهی متابولیسم مواد سمی و )4بررسی پروفایلهای بیانی بافت یا ارگان
بخصوص اشاره نمود .هرچند اغلب این بررسیها بر روی مدلهای گیاهی
برنج و آرابیدوپسیس تالیانا 14صورت گرفته است ولی استفاده ازتکنیک
 SAGEدر مطالعهی سایر گیاهان نیز روز به روز در حال گسترش است
(10و.)19
سایرکاربردهای  SAGEشامل تشخیص تفاوت بیان ژن در نمونه هایی
است که تحت شرایط پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی مختلف قرارگرفتهاند،
جهت شفاف ساختن مسیرهای مختلف سلولی ،کمک به شناسایی مسیرهای
ایجاد بیماریها ،جهت شناسایی ژنهای جدید و انواعی که دارای فراوانی
اندک هستند ( ،)20عالوه برآن جهت تکمیل سایر مطالعات بیان ژن (،)16
شناسایی اهداف پایین دست آنکوژنها و ژنهای مهارکنندهی تومورنیز مورد
استفاده قرار میگیرد (5و7و.)11

نتیجهگیری
تکنیک  SAGEبطور گستردهای در زیست شناسی ،پزشکی و مطالعات
داروسازی مورد استفاده قرار میگیرد و اجاز ه آنالیز سریع و دقیق رونوشتها
در نمون ه مورد بررسی (سلول یابافت) را در مقیاسهای وسیع فراهم مینماید.
امروزه  SAGEبصورت موفقیت آمیزی جهت مقایس ه پروفایل بیان ژن
7. Lal
9. Misu
11. neurodegenerative
13. missense

6. Ductal carcinomas in situ
			8. Hwang
		10. hepatokine
		12. Noureddine
14. Arabidopsis thaliana

 نسرین معتمد، الهام کریمی زاده

 سبب سرعت بخشیدن به شناسایی،ترکیب با تکنیکهای پروتئومیکس
اهداف دارویی با کارایی باال و کشف نسل جدیدی از داروهای درمانی
.گردد

سلولها سرطانی و نرمال یا بین نمونههای تیمار شده با انواعی که تیماری
 در مورد ترانسکریپتوم سلولهای. مورد استفاده قرار میگیرد،دریافت نکردهاند
 از طریق اینترنتSAGE سرطانی و مخمر پایگاههای اطالعاتی بر پایهی
 میتواند به تنهایی یا بصورتSAGE  تکنیک.)21( در دسترس میباشد
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