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  دالر 100يابي كل ژنگان انسان با توالي
  ترجمه: نازنين عندليب

  تهران، دانشگاه تهران، دانشكده زيست شناسي
  ut.ac.ir2727Andalib@ * مترجم مسئول، پست الكترونيكي:

 

مستقر در  1اولتيما ژنوميكسنام فناوري بهيك شركت زيست
برداشت و ادعا كرد، يك برنامه جديد كاليفرنيا از يك راز پرده

دهد كه طبق اين ميباال را ارائههزينه و توانيابي كمتوالي
  يابي كرد.دالر توالي 100توان كل ژنگان را با برنامه مي

آغاز شد، بودجه  1990كه طرح ژنگان انسان در سال زماني
ميليارد دالر بود. برخي از محققان  3يني شده براي آن بپيش

برداري از تمام حدود بيش از براين باور بودند كه نقشه
ژن و تعيين توالي جفت بازهاي شيميايي سازنده  20000

DNA سال زمان  13ها زمان الزم دارد، اگرچه در نهايت قرن
 يابي ژنگانزمان، تواليصرف انجام اين طرح شد. از آن

هاي فناوري با شرايط اقتصادي مناسب خوش پيشرفتدست
(يك روند بلندمدت در  2تر از قانون موربا سرعتي سريع

صنعت رايانه است كه شامل دوبرابر شدن عملكرد، هر 
شد. آنچه قبالً به ميليارد دالر هزينه و بار) انجامدوسال يك

و در تر ها زمان نياز داشت اكنون چندين مرتبه ارزانسال
  پذير است.عرض چندساعت امكان

هاي كيت Ancestry.com و  23andMeهايي مانندشركت
كننده ارائه دادند. اين را در سطح مصرف DNAآزمايش 

كننده و توانند اطالعاتي در مورد نياي مصرفها ميكيت
استعدادهاي ژنتيكي مرتبط با سالمت فرد را گزارش دهند. 

يابي هاي بر اساس توالي، روشدهنداكثر مردم ترجيح مي
ها كه اكنون هزينهجزئي (ناقص) را انتخاب كنند، درحالي

يابي كل ژنگان ممكن كه تواليطوريشدت كاهش يافته بهبه
صرفه باشد. هزينه الزم براي زودي مقرون بهاست به

به   3ژنتيكتوسط شركت وريتاس 2016يابي در سال توالي
                                                                                                                                                                
1 Ultima Genomics 
2 Moor`s Low 
3 Veritas Genetics 
4 Advances in genome biology and technology (AGBT) 
5 Whitehead 

دالر كاهش يافته كه  562به  2021دالر و در سال  1000
بسيار خبر ساز بود. شركت اولتيما ژنوميكس از اين راز 

عطف نقطهدالر به 100كند كه تنها با برداشت و ادعا ميپرده
يافته است. اين شركت يابي كل ژنگان دستاصلي توالي

اندازي يك دوره جديد در تحقيقات در راه"هدف خود را 
كند توصيف مي "هاي بهداشتيمراقبت شناسي وزمينه ژنگان

و از طرفي اين شركت، دانشمندان پيشرو در اين زمينه را 
  كند.ميليون دالرحمايت مالي مي 600

كه  4شناسي و فناوري ژنگاندر كنفرانس پيشرفت در زيست
در اين هفته در فلوريدا برگزار شد. اولين نتايج علمي 

يابي يي براي تواليمؤسسات تحقيقاتي پيشرو كه از برنامه
ژنتيك سرطان استفاده سلولي و اپييابي تككل ژنگان، توالي

براين، يك مطالعه چهار ميليون كردند، ارائه شد. عالوه
) MITخشي از ب (5سلولي در سطح ژنگاني در مؤسسه وايتهد
توان براي مطالعات انجام شد و نشان داد كه اين برنامه را مي

هاي اوليه داد. دادهسلولي در مقياس بزرگ هم انجامتك
 Hi-Cهاي ساختار ژنگان ارزيابي باليني و همچنين داده

  ) بيان شد.AGBTصورت قطعنامه در اين كنفرانس (به
ز به اطالعات شناسي نياپيچيدگي و ماهيت پوياي زيست

حاضر، است. درحالژنگاني را كمابيش نامحدود كرده
دليل هزينه يابي معمولي براي تحقيقات و تشخيص بهتوالي
شدت محدود است. در طول پنج سال گذشته، شركت باال به

يابي اساساً معماري توالي"نام اولتيما رويكرد جديدي به
ي مرسوم بود و را توسعه داد كه فراتر از رويكردها "جديد
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ها، تفاوت flow cellهاي آن در زمينه مهندسياز جمله تفاوت
  افزارهاست.يابي و تفاوت در نرمدر شيمي توالي
گذار و مديرعامل شركت اولتيما بنيان 1گيالدآلموگي

يي عنوان منبع طبيعي و مجموعهبه DNA"ژنوميكس گفت: 
ها براي موجودات زنده است، اما با از دستورالعمل

توانيم به تمام اطالعاتي كه براي هاي كنوني ما نميفناوري

شناسي الزم است هاي زيستدرك واقعي پيچيدگي
يي دالري اولين نمونه 100. برنامه ژنگان "پيداكنيمدست

شود. ميرد مقياس راديكال انجاماست كه با استفاده از رويك
صورت پيوسته هزينه اطالعات ژنگاني را ما متعهد هستيم، به

صورت ها بهكه اين آزمايشكاهش دهيم تا زماني
  هاي معمول در سيستم مراقبت بهداشتي قرارگيرد.آزمايش

  
  

  

  
  

شناسي و پزشكي شخصي ، مدير مركز ژنگان2مايكل اشنايدر
رويكردي كه شركت اولتيما "در دانشگاه استنفورد گفت: 

يابي را متحول خواهدكرد و آنچه ژنوميكس ارائه داد، توالي
توانيم انجام دهيم را به سطح كامالً جديدي را كه ما مي

                                                                                                                                                                
1 Gilad Almogy 
2 Michael snyder 

 خواهد رساند. توانايي تعيين توالي هزاران ژنگان و
بيني خطر بيماري را دگرگون ژنگان، تشخيص و پيشاپي

  ."خواهدكرد



 1401 بهار و تابستان ،11، شماره 6لد ج                                                                                     مجله زيست شناسي ايران (علمي)      

199 

آخرين "، استاد مؤسسه وايتهد گفت: 1جاناتان وايزمن
يابي پزشكي نياز مبرم به تواليها در تحقيقات زيستپيشرفت

ها يابي شركت اولتيما را در ميليوندارد. ما كيفيت توالي
ل شروع سلول منفرد بررسي كرديم و اكنون در حا

  ."پذير نبودندتري هستيم كه قبالً امكانهاي بزرگآزمايش

، مديرارشد علمي شركت اولتيما ژنوميكس 2دورون ليپسون
صورت پيوسته در زمينه دانشمندان و پزشكان به"گفت: 

وسعت، عمق و فراواني اطالعات ژنگاني باهم تبادل نظر 
داول هاي متهاي فناوريكنند. با غلبه بر محدوديتمي

ها و توانند آزمايشبعدي، اكنون محققان مييابي نسلتوالي
  ."هاي باليني را طراحي كنند كه قبالً غيرممكن بودسنجش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                                                                                                                                
1 Jonathan weissman 
2 Doron lipson 


