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ّب ارائِ  رٍش جذیذی برای بررسی خَاظ هکبًیکی زیست هَلکَل DNA هحققبى آلوبًی بب استفبدُ از اٍریگبهی

 .کردًذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

داًطگبُ لَدٍیٌگ هبکسیویلیبًس  بِ گسارش گرٍُ علن ٍ فٌبٍری آًب بِ ًقل از ستبد ٍیصُ تَسعِ ًبًَ، هحققبى

 .ّب استفبدُ ضَد هَلکَل تَاًذ برای تعییي هطخصبت خَاظ فیسیکی زیست آلوبى ًبًَابساری هعرفی کردًذ کِ هی

رٍ ّستٌذ کِ ببیذ دقیقبً کبر آًْب را بذاًٌذ. یکی  ضٌبسبى ّویطِ بب تعذاد زیبدی پرٍتئیي ٍ شى در بذى رٍبِ زیست

دّی  کٌص دارًذ ٍ عبهل اختالل یب پبسخ ّب چگًَِ بب ّن برّن ایي است کِ ایي پرٍتئیي ضٌبسبى از سَاالت زیست

 .آًْب بِ اختالل چیست

تَاى ًیرٍی ثببت بر  تین لیذل از هحققبى ایي پرٍشُ، ایذُ جذیذی برای ایي کبر ارائِ کرد کِ بب استفبدُ از آى هی

تَاًٌذ بگَیٌذ کِ آیب  رد. پصٍّطگراى ایي پرٍشُ بب ایي رٍش هیگیری ک ّر هبکرٍهَلکَل را در ابعبد ًبًَهتری اًذازُ

 پرٍتئیي یب شى، درصَرت تغییر سبختبر قبدر بِ اًجبم رفتبر ًرهبل است یب ًِ؟

است. ایي  ای خَدآرا بِ کبر گرفتِ ضذُ  ضَد کِ در آى ًبًٍَسیلِ سٌجی ًیرٍ استفبدُ هی در ایي رٍش از طیف

صَرت هَازی است. سرعت پردازش  ری ًذارد ٍ قبدر بِ تحلیل تعذاد زیبدی هَلکَل بًِبًٍَسیلِ ًیبز بِ ّیچ ابسا

 .ایي رٍش بسیبر ببالست

تَاًٌذ بر هحذٍدیت دٍ بعذی هَجَد در دستگبُ هیکرٍسکَپ ًیرٍ غلبِ کٌٌذ. در رٍش  بب ایي رٍش، هحققبى هی

ّبی هَرد هطبلعِ بِ طَر هستقین بِ  لضَد. هَلکَ هیکرٍسکَپ ًیرٍ، از اًبرک هغٌبطیسی ٍ ًَری استفبدُ هی

ّبی  طَر دقیق کٌترل ضَد. برای ایي کبر هحذٍدیت ضًَذ. آًْب ًیبز دارًذ تب هَقعیت ًوًَِ بِ یکذیگر هتصل هی

 .زیبدی ٍجَد دارد



 

ذ. کٌٌ گیرین، کبهالً خَدکبر عول هی ایي سبختبرّبیی کِ هب بِ کبر هی»گَیذ:  تین لیذل از هحققبى ایي پرٍشُ هی

 «.کٌین ّب استفبدُ هی هب از ایي سبختبرّب برای هطبلعِ تعذاد زیبدی از هَلکَل

برای ایجبد ًبًَسبختبرّبی هَرد ًظر استفبدُ کردًذ. ًیرٍی  DNA در ایي پصٍّص هحققبى از اٍریگبهی

بی ضَد. ایي تغییر، فَاصل هیبى ًطبًگرّ ضذُ رٍی هَلکَل هَرد ًظر هَجب تغییر سبختبر آى هی اعوبل

گیری  تَاى فطبر ٍارد ضذُ بر سبختبر را بب دقت ًبًَهتری اًذازُ دّذ ٍ از ایي طریق هی فلَرسبًس را تغییر هی

 .کرد

استفبدُ کردًذ ٍ اطالعبتی  TATA ایي گرٍُ از ایي رٍش برای هطبلعِ ًَعی پرٍتئیي اتصبل دٌّذُ هَسَم بِ

 .ئیي را ارائِ کردًذدرببرُ ًقص ًیرٍی ٍارد ضذُ بر آى در عولکرد ایي پرٍت
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