ﻣﺤﻘﻘﺎن  ۶۴ژﻧﻮم ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درک
ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ  ۶۴ژﻧﻮم ﮐﺎﻣﻞ
اﻧﺴﺎن را ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
» ،«Scott Devineﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ) (UMSOMو از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ژﻧﻮﻣﯿﮏ )ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ(
وارد ﺷﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ ژﻧﻮم ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ

ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از ﺟﻔﺖﻫﺎی  DNAرﺳﯿﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از ژﻧﻮم را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنﻫﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺴﺎن رﺑﻂ داﺷﺘﻨﺪ«.

ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ) ،(Sequencingﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻤﻌﯿﺖ ) (Population-specificدرﺑﺎره اﺳﺘﻌﺪاد ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
در اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ اﺷﮑﺎل ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮی از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ) (Genetic variationاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ) (Datasetﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ  ۶۴ژﻧﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ از  ۲۵ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده از ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ژﻧﻮم ﺑﺪون راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اوﻟﯿﻦ ژﻧﻮم ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ) (Assembleﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﮔﺎﻣﯽ »ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ« در ﻣﺴﯿﺮ درک ﺳﺎز و ﮐﺎر ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و اﺑﺰار اﻣﯿﺪواری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای درک
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮاﻟﯽﯾﺎﺑﯽ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻣﺎه ﻓﻮرﯾﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
ﻃﺮح ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداری و ﺗﻌﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﻠﯽ ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻧﺎم »ﭘﺮوژه ژﻧﻮم
اﻧﺴﺎن« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  Scienceﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

