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 یلا 2 خیرات رد هک هیسور گروبزرتپ نس رهش هب بناجنیا و جلخ کباب روسفورپ ياقآ بانج رفس شرازگ امارتحا

	Genome هیسور مونژ يهژورپ یئآمهدرگ رد روضح فده اب 1397 رهم 15 ات 10 اب قباطم 2018 ربتکا 7

Russia ددرگیم میدقت دش ماجنا: 

 

 هدش ماجنا ياههمانرب شرازگ

 ،رهم 13 و 12 هعمج و هبنشجنپ ياهزور یط دوب Russia	Genome يهژورپ یئآمهدرگ رفس یلصا يهمانرب .1

 هیسور فلتخم ياهرهش زا ياهتسجرب نادنمشناد دادیور نیا رد  .دیدرگ رازگرب 18 تعاس دودح ات 10 تعاس زا

 نیا یلصا تاعوضوم .دنتشاد روضح ناریا یمالسا يروهمج و اکیرمآ ،كرامناد ،ایلاتیا ریظن ییاهروشک نینچمه و

 :زا دندوب ترابع دادیور

 تسا رکذ هب مزال .Russia	Genome يهژورپ جیاتن و ارجا داعبا دروم رد یملع ياهینارنخس يهئارا •

 لاح رد هیسور تیعمج فلتخم ماوقا زا هنومن یهجوت لباق دادعت مونژ لک یباییلاوت فده اب هژورپ نیا

	.تسا هدش یباییلاوت لماک روط هب رفن 500 مونژ نونک ات و تسا ارجا

	Steering( يربهار يهتیمک کی دش ررقم .هژورپ یتآ دنور دروم رد يریگمیمصت و ثحب •

Committee( هب هژورپ ياههداد نینچمه .دریگ هدهع رب ار هدنیآ رد هژورپ تیاده تیلووسم و باختنا 

	.دوشیم رشتنم ناگیار و نیالنآ تروص هب هیهت ضحم

 شزادرپ متیروگلا ینارنخس نیا رد .دش ماجنا 12 تعاس رهم 13 هعمج زور رد بناجنیا ینارنخس يهئارا •

 رتویپماک یسدنهم يهدکشناد رد بناجنیا هاگشیامزآ طسوت هک )Aryana( انایرآ مان اب کیمونژ ياههداد

	Graph( فارگ یلاوت شیاریو يهلصاف يهژورپ جیاتن نینچمه .دش یفرعم تسا هتفای هعسوت

Traversal	 Edit	Distance( یتلایا هاگشناد زا زاستیچ اضردیمح رتکد هاگشیامزآ طسوت هک 

 نآ یط هک موناریا يهژورپ ،نایاپ رد .دش هئارا هدیدرگ ارجا بناجنیا يراکمه اب و اکیرمآ يودارولوک

Whole-exome 800 دش یفرعم تسا هدیدرگ یباییلاوت فلتخم تیموق تشه زا یناریا.	

 جلخ رتکد ياقآ بانج طسوت هک دوب O’Brien	Steve روسفورپ هاگشیامزآ زا دیدزاب ،رفس يهمانرب نیمود .2

 ناشیا نواعم اب ،ناشیا اب هسلج يرازگرب نمض دش ماجنا رهم 14 هبنش زور هک دیدزاب نیا رد .دیدرگ گنهامه



 تاقالم ره رد .میدرک تاقالم کیمونژ يوتیتسنا ياضعا زا رفن دنچ و Brukhin	Vladimir 	روسفورپ

 یشهوژپ یملع يراکمه ناکما دروم رد ،هاگشیامزآ فلتخم ياضعا یشهوژپ ياههمانرب تاییزج اب ییانشآ نمض

 .دش هرکاذم

 

 یشهوژپ یملع يراکمه ياهداهنشیپ

 

 .دش يریگیپ Pevzner	Pavel روسفورپ هورگ اب يراکمه ریسم داجیا رب ینبم جلخ روسفورپ یلبق داهنشیپ .1

 ناشیا میت صاخ روط هب و دراد کیتامروفناویب ياهرازبا يهعسوت يهنیمز رد ییالاب یللملانیب رابتعا روکذم هورگ

 یشهوژپ يراکمه کی هب رجنم دناوتیم عوضوم نیا .دناهداد هعسوت ار SPAdes مونژ یلبمسا رازفامرن هیسور رد

 .دوش يدج

 

 هاگشیامزآ رد هک )Aryana( انایرآ کیمونژ ياههداد لیلحت رازفا مرن دش ررقم ،O’Brien روسفورپ داهنشیپ هب .2

 يور رب )Insertion/Deletion( کیمونژ هفاضا و فذح یحاون نتفای تهج تسا هتفای هعسوت بناجنیا

 30 ات 20 دودح ياههداد لوا يهلحرم رد ،اتسار نیا رد .دوش شیامزآ Russia	Genome يهژورپ ياههداد

 ،بولطم جیاتن لوصح تروص رد و دنراذگیم رارق رایتخا رد دناهدش یباییلاوت هژورپ نیا رد هک يدارفا مونژ زا هنومن

 میظع يهژورپ کی رد یللملانیب يراکمه يهبرجت ،ام رظن زا عوضوم نیا تیمها .دوش لقتنم يرتشیب ياههداد

 تساهتسناوت انایرآ رازفا مرن هک دراد تیمها ببس نادب عوضوم نیا ،هیسور ناراکمه رظن زا نینچمه .تسا کیمونژ

 .دنک هئارا کیمونژ هفاضا و فذح ياههداد قباطت رد اهرازفامرن ریاس هب تبسن يرتبولطم جیاتن

 

 1399 لاس کیتنژ یلم يهرگنک کیتامروفناویب شخب تیریدم ،سردم تیبرت هاگشناد زا الوم رتکد داهنشیپ هب .3

 ناشناراکمه و O’Brien روسفورپ زا یمسر تروص هب میناوتیم ،ساسا نیمه رب .دش لوحم بناجنیا هب )2020(

 .مینک توعد هرگنک نیا يرازگرب رد تکراشم تهج

 

 تارابتعا لحم زا یشهوژپ يهجدوب ذخا يارب كرتشم يراکمه حرط کی دش ررقم ،جلخ روسفورپ داهنشیپ هب .3

 .دوش نیودت يروهمج تسایر يروآنف و یملع تنواعم
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 یچراز یفیرش یلع


