اﺑﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ و
ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ژﻧﻮم ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۸ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ و ﻫﺎروارد از ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم AtacWorks
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺸﺎت و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﮏ

ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در ژورﻧﺎل  Nature Communicationsﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
 AtacWorksﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﮏ ژﻧﻮم ﮐﺎﻣﻞ در ﺗﻨﻬﺎ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ.

اﮐﺜﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن ،ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﻣﻞ از  DNAﺑﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ) (base pairsﮐﻪ درون ﻫﺴﺘﻪ

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﮑﯽ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎده ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮای
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﺒﺪ ،ﺧﻮن ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺖ از ژنﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﺎده

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از  DNAﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﻮل را ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ در ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 AtacWorksاز روﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  ATAC-seqاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز در ژﻧﻮم
ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺷﺪت ﺳﯿﮕﻨﺎل در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ژﻧﻮم را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ

اوج رﺳﯿﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از  DNAاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی از آنﻫﺎ در دﺳﺘﺮس
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی در دﺳﺘﺮس  DNAﻣﺸﮑﻞﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺳﻠﻮل ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺳﯿﮕﻨﺎل واﺿﺢ ﻧﯿﺎز دارد AtacWorks .اﻣﺎ ﺑﺮای
ATAC-seq
ً
اﯾﺠﺎد ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ده ﺳﻠﻮل ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ ﺟﻌﺒﻪ اﺑﺰار ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮی ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺗﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
 AtacWorksاز ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ  Tensor Coreاﻧﻮﯾﺪﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ از
 ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺘﺎج ) (inferenceژﻧﻮم ﻧﯿﺎز دارد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ۳۲
ﻣﻌﻤﻮﻻ  ۱۵ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ.
ﻫﺴﺘﻪای
ً
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺎروارد از  AtacWorksﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ) (datasetﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﻪ
وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ را دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎص را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺣﺎوی ﺗﻨﻬﺎ  ۵۰ﺳﻠﻮل ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ از  DNAﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی آن در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده
و ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ را ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

