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 کند یدر ژنوم بر سالمت انسان را آشکار م یتنوع تعداد کپ یاثرات قو دیروش جد

 

 

 

 

 یهایژگیآنها با و وندیبزرگ و پ ینوع ساختار هاونیلیم ییشناسا یبرا یمحاسبات کیمحققان از تکن

 اند.و تراکم استخوان استفاده کرده یمانند قد، سطح چرب یمرتبط با سالمت

و  شوندیحذف م ایافراد تکرار  یاز ژنوم هستند که در برخ یمناطق (CNVs) یعدد کپ یهاانتیوار

است، اما  CNVصدها هزار  یجهش ناتوان کننده ژن هستند. ژنوم انسان حاو جینوع را کی

 که ستندیو دانشمندان مطمئن ن کنندیم ییآنها را شناسا نیتنها بزرگتر یژنوم زیمعمول آنال یهاروش

 .دهندیانجام م یاکثر آنها چه کار

 

زنان و دانشکده  مارستانیو ب گهامیو هاروارد، بر Broad MITاز محققان در موسسه  یمیت اکنون

 ایتانیبر Biobankرا در  CNV ونیلیم 15کرده اند که  جادیا یروش محاسبات کیهاروارد  یپزشک

 زاز همان داده ها. محققان ا یقبل یها لیو تحل هیاز تجز شتریشش برابر ب -کرده است  ییشناسا

استفاده کردند  یها و ده ها صفت انسان CNV نیا نیب یکیولوژیکشف صدها ارتباط ب یروش خود برا

 یخاص مانند قد، شمارش خون و نشانگرها یها یژگیژن ها و و نیرا ب یدیجد یوندهایو پ

 سالمت آشکار کردند. یکیولوژیب

و صفات تا به  CNVs نیارتباط ب یهالیتحل نیترمنتشر شد، از کامل Cellکه امروز در  هاافتهی نیا

تر مانند بزرگ یو روشن کردن اثرات انواع ساختار ییشناسا یبرا یدیامروز است و روش جد

CNV ندکیارائه م گذارند،یم ریبر ژنوم تأث یادهیچیپ یهاکه به روش. 



 

 نیا لیگفت: پتانس اریو دست Broadمرتبط در  یاز اعضا یکیمطالعه،  نیارشد ا سندهیرو لوه، نو-پو

که  دهدیم ییهاکشف راه یبرا یشتریب یهابه ما فرصت م،ینگاه کن قیها عمگونه نیبه ا میکه بتوان

و دانشکده  گهامیرزنان ب مارستانی. استاد در بگذاردیم ریتأث یانسان یهاپیبر فنوت یکیتنوع ژنت

 نیب دهیچیارتباطات پ میتا بتوان دهدیبه ما م یشتریب یهادست، سرنخ نییهاروارد. در پا یپزشک

 «.میو درک کن ریو تنوع صفت را تفس کیژنت

 یگرفتن انواع تعداد کپ

 (SNPs) یدیتک نوکلئوت یها سمیمورف یدر مورد پل ییداده ها یحاو یستیز یاز بانک ها یاریبس

هستند،  جیرا اریها بس SNPبزرگ هستند. اگرچه  یها تیدر جمع DNAدر  یتک حرف راتییتغ ای

ها  ونیلیتا م 50که از  -ها  CNV گر،ید یصفت دارند. از سو کیبر  یجزئ راتیاما معموالً تأث

را در  یمهم تر راتییتوانند تغ یکنند و م یم رفعالیاز ژن ها را غ یبرخ -جفت باز طول دارند 

 راتییتغ نیا صیتشخ خواستیم Loh میژن. ت کی یتعداد نسخه ها شیکنند، مانند افزا جادیژنوم ا

 بهبود بخشد. ا،یتانیبر Biobankموجود، مانند  SNP یهارا از داده یساختار

شده  یریگاندازه SNP هیآرا یهاتنها با استفاده از داده یکیبزرگ، تنوع ژنت یهااز گروه یاریبس در

سخت است.  اریبس یفعل یهاتمیکوچک با استفاده از الگور یهاCNV صیها تشخاست، که از آن

Margaux Hujoelشگاهیمطالعه و محقق فوق دکترا در آزما نیاول ا سندهی، نو Loh :فکر  ما، گفت

 شیافزا یاز آنها برا میها وجود داشته باشد که بتواندر گروه یگریکه ممکن است اطالعات د میکرد

 .میاستفاده کن CNV نیا صیخود در تشخ ییتوانا

Hujoel شدت کاوشگر  یهاساختند که داده یتمیالگور مشیو تSNP Biobank UK را که  یاز افراد

با  (SNPاز  یا)خوشه پیهاپلوت کی یگذارمرتبط بودند، بر اساس اشتراک گریکدیاز فاصله دور با 

 زا شتریشش برابر ب یها CNV صیاده ها را کاهش داد و تشخدر د زینو نیکرد. ا یبندهم گروه

 رفعالیاز غ یمیشده، ن ییشناسا یها CNVکه  افتندیکرد. آنها در ریرا امکان پذ یقبل یها کیتکن

 یم لیدر ژنوم نسبت داده بودند، تشک یساختار راتییرا که دانشمندان قبالً به تغ یژن یها یساز

 دهند.

کردند  ییارتباط را شناسا 250از  شیصفت بودند. آنها ب 56و  CNVs نیبه دنبال ارتباط ب میسپس ت

 یاریها بود. بس CNV میمستق جهیبود که احتماالً نت یژنوم هیناح ایمکان  100به  کیکه شامل نزد

که  یافراد ،مانند قد آشکار کردند. به عنوان مثال ییها یژگیخاص و و یژن ها نیب یدیجد یوندهایپ

کرد، به طور متوسط حدود  یم رفعالیرا غ UHRF2بودند که ژن  ینادر اریبس یها CNV یدارا

که فقط در  - ینادر با اثرات قو یگونه ها ریبودند که نداشتند. سا یمتر کوتاه تر از افراد یهفت سانت

را در  یدارزشمن یها نشیتوانند ب یم -بانک قابل کشف هستند  ستیز اسیبزرگ در مق یگروه ها

 ارائه دهند. دهیچیپ یها یماریبر ب یژنوم راتیمورد تأث

 

 

 



 پنهان یرازها

Hujoel  وLoh  باChikashi Terao رهبر گروه در مرکز ،RIKEN کپارچهی یعلوم پزشک یبرا 

بود،  Lohبا  Broad and Brigham and Women's Hospitalدر  یکه همکار فوق دکتر

از موارد را  یاریژاپن اعمال کنند و بس BioBank یداده ها یکردند تا مدل خود را بر رو یهمکار

 لیو تحل هیتجز یمحققان از نرم افزار خود برا ریاست که سا دواریام Lohروندها  انکردند. هم دییتأ

 یبرا یتبه راح دیابزار با نیاستفاده کنند. او گفت: "ا یستیز یبانک ها ریدر سا یژنوم یداده ها

 یتواند ارتباط ها یقابل استفاده باشد، که م یاجداد یگروه ها ریدر سا لیو تحل هیانجام همان تجز

 را نشان دهد." یکامال متفاوت و جالب یکیژنت

 

مانده  یکشف باق یهنوز برا ایتانیبر وبانکیدر ب یها حت CNVاز  یبزرگ تیکه اکثر دیگو یم میت نیا

 دیتول ییهاهیرا با استفاده از آرا SNP یهابزرگ عمدتاً داده یستیز یهاکه بانک ییاند. از آنجا

. دهندیم ستها را از دCNVاکثر  کنند،یدر ژنوم نگاه م یخاص یهاکه فقط به مکان کنندیم

Hujoel یابی یتوال یمطالعه داده ها یروش خود است تا محققان بتوانند از آن برا قیدر حال تطب 

تصور  نیکند. لوه همچن یم یژنوم را بررس نیکل اگزوم استفاده کنند، که تمام مناطق کد کننده پروتئ

در کل  CNV صیتشخ یکل ژنوم برا یابی یتوال یداده ها یممکن است آن را برا گرانیکند که د یم

 ژنوم اعمال کنند.

 

 یپنهان ژنوم وجود دارد که تا به امروز برا یهابخش نیبه کاوش در ا یادیعالقه ز»گفت:  هوجوئل

که  مینیبیم یعنوان روشما کار خود را هم به«. بوده است ینامرئ کیاکثر مطالعات مرتبط با ژنت

مردم  یبرا یشتریب زهیانگ نیمنابع داده باشد و همچن ریبا سا قیو قابل تطب دیهمچنان مف میدواریام

 «.دهدیرا شکل م یانسان یهایژگیو یاست که تنوع ساختار ییهاروش افتنیادامه  یبرا
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