
1

علوم آزمایشگاهیها و بیوانفورماتیک در مدیریت دادهمشکل
بهزاديالهامبهزادي،پیام

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرقدسگروه میکروب

در اختیار دانشمندان و محققین هاي زیادي را دادهمتاژنومیکس دانشی است مهم، نوین و بسیار پرهزینه که 

نداشت و آنها شد کاربرد خاصی براي دانشمندانیهایی که از بیوانفورماتیک حاصل مهدر آغاز کار، داد. گذاردمی

به فکر ها و کسب تجربه ج، دانشمندان با گسترده شدن دادهتدریاما به. آوري اطالعات بودندپیوسته در حال جمع

س، استفاده از این دانش در یکی از کاربردهاي جدید متاژنومیک.هاي گوناگون از این اطالعات افتادنداستفاده

هاي بیوانفورماتیک دهخوبی از دامانده تا نظام بالینی بتواند بهالبته، راه زیادي. هاي بالینی استیريگتصمیم

یکی از مشکالت بزرگی که بر سر راه دانش .مند شودبهرههاي بالینیهاي آزمایشگاهی و بیماريبراي تشخیص

دانش زیرا ؛جانبه بودن این رشته استد چندنظام بالینی و آزمایشگاهی وجود دارمتاژنومیکس و کاربرد آن در 

که در بسیاري از موارد شناسیریاضی، کامپیوتر و زیستدانش بسیار مهمسهمتاژنومیکس تلفیقی است از 

مپیوتر دارند ي ریاضی و کاکنند گرایش زیادي به دو رشتهمیشود پژوهشگرانی که در این رابطه کارمشاهده می

. آیدمیشمار بي مطالعات آزمایشگاهی و بالینی ها در زمینهسیار عمده براي مدیریت دادهو این خود یک اشکال ب

اي که در شناسان خبرهزیستي جالب دیگري که در رابطه با دانش متاژنومیکس وجود دارد این است کهنکته

و DNAهاي نوکلئوتیديیتوالي اطالعات زیادي در زمینهاندتنها توانستهاین زمینه مشغول پژوهش هستند

هاي نقشهبرخی از تکمیل و ي گوناگونهاشناسایی ساختار ژني آن،البته نتیجهکهآوري نمایندجمعآنالیز آنها

و بررسی هستند مطالعهل وژنومیکس مشغمتاي دانش که در زمینهيشناسان ماهرهنوز زیست.ستاژنتیکی 

این مسئله نگرانی بسیار زیادي را .هاي متاژنومی داشته باشنددادهاساسدرك درستی از سازماندهیاندهنتوانست

ر این زمینه نیاز براي پژوهش دي موردجاد کرده است؛ زیرا هزینهنظران دانش متاژنومیکس ایصاحبدر میان 

اطالعات شود، کاربرد چندانی از صرف میهرامخارجی که در این با توجه بهو بودهآور بسیار هنگفت و سرسام
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مبناي اصول ، امکان درك درستی ازطور که پیشتر گفته شدهمانگردد، چرا که بدست آمده حاصل نمی

ي ها که نتیجههاي توالیدر حال حاضر، انبوهی از داده.هاي متاژنومیکی براي دانشمندان وجود نداردداده

اطالعات .هاستدادهدانشمندان به این بیشترنیازمند توجه امامطالعات متاژنومی بسیار است، وجود داشته 

برداري قابل بهرهکامالًهاي تشخیصی بالینیدر علوم آزمایشگاهی و روشبدست آمده از دانش متاژنومیکس

البته، موفقیت در دانش .ل شونددرستی مدیریت و تجزیه و تحلیباي حاصله ــهخواهند بود اگر داده

در ابتداي . دهدی است که در دانش کامپیوتر رخ میهایارتباط با پیشرفتدراي طور گستردهبهمتاژنومیکس 

و ، ژاپنهاي علمی مجامع اروپایی، انجمن)خورشیدي1360و 1350هاي برابر با دهه(میالدي 1980ي دهه

دند که یک نموئهاي اسیدهاي نوکلمربوط به توالیهاي آرشیوهاي دادهجادایي آمریکا اقدام بهایاالت متحده

صورت بهها هاي این پایگاهگروه وسیعی از داده.هاستتر از آن سالتر و گستردهها بسیار کاملامروزه این پایگاه

:عبارتند ازمربوط به اسیدهاي نوکلییکسه آرشیو .گیرداختیار کاربران پژوهشگر قرار میرایگان در

EMBL-Bank)اروپا( ،DDBJ)ژاپن(،GenBank)ي آمریکامتحدهایاالت.(

ــم ــر روي هــــــــ ــادي بــــــــ ــالش زیــــــــ ــون تــــــــ ــک واکنــــــــ SNPsبیوانفورماتیــــــــ

)Single-Nucleotide Polymorphism(شود تا بتوان به کمک آنها اقدام به تشـخیص  می

هـا و  ، مـدیریت داده SNPsهـر چنـد کـه بهـره گـرفتن از      .هـا نمـود  ینی و آزمایشـگاهی برخـی از بیمـاري   بال

زمان دهد، اما هنوز مدتماه کاهش می6تا 3به مرز زمانی ها را الینی برخی از بیماريبیوانفورماتیک شناسایی ب

به کـاهش هـر چـه    واند در نهایت منجر تهایی میال، متداول شدن چنین روشحبا این. تشخیص، طوالنی است

. هاي تشخیصی بالینی گرددبیشتر زمان در روش
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