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MapViewer افزار استفاده از نرم

  
صرف بيش  ، پروژه ژنوم انسان به عنوان بزگتري پروژه پژوهشي بشر با) م١٩۵٣(توس واتسون و آريك 

حال حاضر، بدون  در). ٣-١شكل (به اتمام رسيد )  م٢٠٠٣در سال ( سال ١٢ ميليارد دالر و ٢از 
و يوآاروتي در حال انجام  وتيهاي مختلف پروآاري  پروژه ژنوم گونه۴۵٠٠ها، بيش از  احتساب ويروس

یافته است و تقریبا هر ماه پایان دو پروژه  اتمام) ها بجز ويروس( پروژه ژنوم ٣٠٠تا کنون بيش از . است
، سرعت انجام پروژه )ادامه این بخش را ببينيد(های جدیدتر  با در اختيار داشتن فناوری. اعالم می شود

 .خواهد شد های ژنوم به مراتب بيشتر
 هزار جفت باز و ژنوم ۶٠٠مثل مایکوپالسما ژنيتاليوم  دازه آوچكترين ژنوم يك موجود تك سلوليان

هاي مختلف حلقوي  ها به صورت اين ژنوم .ميليارد جفت باز است 3 موجوداتي مثل موش و انسان حدود
ها قرار  آروموزم د آه به حالت بسته بندي شده در داخل سلول در ساختارهايي به نامباشن خطي مي و

راهبردهاي متفاوتي براي تهيه توالي  ها، شكل ژنوم و چرخه زندگي موجود، ي ژنوم بنا به اندازه. دارند
   .شود ها به آار گرفته مي ژنوم

 
 

  .از ارائه مدل واتسون و آريك  سال پس۵٠اعالم اختتام پروژه ژنوم انسان 
 
  

 :ل تقسيم هستندهاي ژنوم در سه گروه قاب پروژه از نظر ماهيت، اطالعات حاصل از
 .مشهور است (Genomics) ژنوميكس ها آه به مربوط به ژنوم هاي هاي و توالي نقشه -1
  .مشهور است (Transcriptomics) ترانس آريپتوميكس به توالي آنها آه هاي قابل رونويسی و ژن -2
  .است مشهور (Proteomics) پروتئوميكس و توالي آنها به هاي ابراز شده ينپروتئ -3

هاي ژنوم و نحوه دسترسي به اطالعات گروه  پروژه در اين بخش سعي شده است تصويري عمومي از
 .اند هاي بعدي به تفصيل تشريح شده بخش گروه دوم وسوم در. اول آورده شود

شود آه به طور جداگانه توليد  دسته مربوط به هم تقسيم مي اطالعات مربوط به ژنوميكس خود در دو
هاي ژنتيكي و  هاي ژنومي در اين بخش، پس از بحث در مورد نقشه توالي هاي ژنومي و نقشه. اند شده

. هاي ژنتيكي خواهيم پرداخت هاي ژنومي و اتصال آنها به هم با آمك نقشه توالي چگونگي توليد
 دي به دسترسي، درك و تجزيه و تحليل اطالعات به دست آمده ازاين مفاهيم آمك زيا دانستن
  .نمايد هاي ژنوم مي پروژه
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MapViewer افزار استفاده از نرم
  

از طريق آدرس زير  (NCBI) توسط مرآز اطالعات علمي بيوانفورماتيك آمريكا اين برنامه
 :پژوهشگران جهان قرار گرفته است در اختيار

:// httpsearch-map/Entrez/bin-cgi/gov.inn.nlm.ncbi.www  
 :آورد امكانات زير را فراهم مي Map Viewer برنامه

 نمايش آروموزوم و چندين نقشه به طور همزمان -1
دادن   نقشه به صورت مرحله به مرحله از نقشه کرموزومي تا حد نشان بزرگنمايي -2

 توالي و بالعكس
 هاي در حال نمايش انتخاب نقشه -3
 ها جو با آليد واژهجست -4
 BLAST افزارهاي جستجو با توالي و استفاده از نرم -5
  هاي اطالعاتي ديگر مربوط پايگاه ارتباط با ساير -6
 
  

 MapViewer جستجو در
 هاي دسترسي هايي مانند نام ژن، نام لوآوس، شماره استفاده از آليد واژه جستجو با

(Accession numbers)  گونه آليد واژه ديگر قابل انجام استنام نشانگرها و هر. 
. مراحعه کنيد mapview/gov.nih.nlm.ncbi.www://http/  برای ورود به این پایگاه به آدرس
در این صفحه اطالعات ژنومی . پایگاه را نشان می دهد شکل زیر صفحه اصلی این

  .وجودات زیر قابل دسترسی استم

 
  

 : مورد جستجو قرار دادابزارهای زیر می توان این پایگاه را با استفاده از
صفحه جستجوی موجود مورد نظر که در صفحه با عالمت ذره بين مشخص  باز کردن

  می شود؛
  موجود مورد نظر؛ BLAST صفحه جستجوی باز کردن
  .منابع اطالعات ژنومی آن موجود باز کردن

http://www.ncbi.nlm.nin.gov/cgi-bin/Entrez/map-search
http://www.ncbi.nlm.nin.gov/cgi-bin/Entrez/map-search
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/


!

 
  

 thaliana برای مثال گياه( زنده مورد نظر خود شوید  وارد صفحه جستجوی موجود
Arabidopsis).  

 
وارد صفحه ای خواهيد شد که در زیر آمده . بين کليک کنيد روی کليد دارای تصویر ذره

اده شده ، ميتوکندری و کلروپالست گياه نشان د  کروموزوم۵در این صفحه : است
در نظر گرفته شده است که می توانيد با  دو جعبه برای جستجو در این مکان. است

ژنوم یا در یک کروموزوم خاص  استفاده از نام ژن و شماره دسترسی آن در تمام
توانيد به اطالعات  بعالوه با کليک کردن روی شماره کروموزوم می. جستجو کنيد

  .ا کنيدموجود روی یک کروموزوم دسترسی پيد



 
 ۵جستجو برای ژن های اسيد فسفاتاز موجود در کروموزوم  در این قسمت

از وارد کردن کليد واژه مورد نظر در محل مناسب و  پس. پسيس انجام می شودآرابيدو
. شده و نتيجه به شکل زیر نشان داده می شود جستجو انجام find فشار دادن کليد

هاي يافت شده توسط آليد  آروموزوم مكان خطوط آوتاه قرمز رنگ و اعداد قرمز زير هر
 .دهد واژه را نشان مي

 
  

 مورد در ارتباط ۴٣ این گياه ۵شکل نشان داده شده است در کروموزوم  همانطور که در
این پاسخ به این معنی نيست که در روی این . نظر وجود دارد دبا کليد واژه مور

) ها مثال اگزون( نقطه ۴٣دهد در  وجود دارد بلكه نشان مي  ژن فسفاتاز۴٣کروموزوم 
در این صفحه عالوه بر . اين آليد واژه ذآر شده است» آ توالي وجود دارد آه در نام

 یافته را توضيح می ۴٣ که قابل مشاهده است شکل مورد نظر جزئيات دیگری نيز
 .دهد



Error!

 
، نوع map element ان ژنی یاصفحه شما قادرید اطالعات مربوط به مک همچنين در این

و نيز موقعيت هر یافته روی کرموزوم ها را ...) یا رونوشت و EST) توالی گزارش شده
 .کنيد پيدا
 
  

 .کليک کنيد و اطالعات موجود در آن را مشاهده کنيد map element  روی شاخصه یک

 
صفحه زیر قابل مشاهده خواهد . تباط دارد کليک کنيد ار Entrez  روی دکمه که به

  :شد
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  توسط بلست در مپ ويور  به اين قسمت رسيديد به تصوير زير توجه کنيداگر 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .شده و جزئيات آن را به صورت زير مالحظه خواهيد نمود رآورد يافت -۵

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :نتایج ادامه صفحه
Error!

 
هاي قبل را  بخش) BLAST افزار انجام جستجوي هاي اين نرم قابليت از مهمترين -6

برای دسترسی به این نوع توانایی . يا پروتئين مورد نظر است DNA با توالي) ببينيد
صفحه جستجوی زیر . را فعال کنيد BLAST يا B برگردید و کليد مجددا به صفحه اول

انجام این جستجو توالی مورد نظر را در جعبه مربوطه  برای: ی شودقابل مشاهده م
 BLAST پارامترهای جستجوی. برنامه را انتخاب کنيد پایگاه اطالعاتی و. وارد کنيد

  .اختياری است



 
  

اگر قصد تغيير آنها . پارامترهای خروجي جستجو یادآوری می شود در صفحه حدواسط،
           .این صفحه استفاده کنيد را دارید می توانيد از



Error!

 
  MapViewer برنامه هاي انواع خروجي

1- Genome view 
ديده … هاي متعددي باضافه نقاط ارتباط با توالي و  آروموزوم و نقشه در این بخش

   .شود مي
Error!

 
تغيير  Map and Options هاي در حال نمايش را از طريق دآمه تواند نقشه مي آاربر
توان  شود آه در آن مي اي جديد مي اين دآمه باعث باز شدن پنجره زدن. دده



سپس با زدن دآمه دستورات در پنجره قبلي اجرا . انتخاب آرد هاي دلخواه را نقشه
  .شود مي

Error!

 
 زدن دآمه هاي مورد نظر در سمت چپ و در این صفحه آاربر پس از انتخاب نقشه

Delete/Add در آخر با زدن دآمه. شود راست نوشته مي هاي انتخاب شده در سمت نقشه Apply ،
 .شود مي  نمايش دادههاي انتخاب شده در پنجره اول نقشه

 
  

2- SV) Sequence viewer) 
. دهد طور گرافيكي توالي انتخاب شده و مناطق اطراف آن را نمايش مي اين صفحه به

نمايشي آلي، در سطوح بزرگنمايي مختلف براي منطقه مورد نظر  در باالي اين صفحه
. شود نشان داده مينوآلئوتيدي و پروتئيني براي ژن انتخابی  و در پايين صفحه توالي
ها و حروف  ها و اينترون ها مناطق رونويسي شده، اگزون توالي خطوط گرافيكي در ذيل

هايي نيز براي جلو  دآمه. دهند مناطق رمز آننده را نشان مي اي در توالي اسيد آمينه
  .نمايش تعبيه شده است و عقب بردن توالي در حال



Error!

 
  

نمايش آلي از منطقه اطراف ژن مورد نظر آه در آن منطقه انتخابي  در این صفحه
اي باضافه  الي نوآلئوتيدي و اسيد آمينهدر پايين صفحه تو. دارد بزرگنمايي شده وجود
نمايش ) خطوط نازك(و اينترون ) خطوط ضخيم(ها  شامل اگزون مناطق رونويسي شده

  .شود مي داده
3- Evidence viewer 

شود، اين صفحه جدولي از شواهد و قرايني آه به   ديده مي٨شكل  همانطور آه در
هاي   مربوط به آن ژن به خصوص تواليو اطالعات) رونويسي منطقه قابل(پيشنهاد ژن 

اهميت اين صفحه آن است آه امكان . دهد را نشان مي انجامد اگزوني واينتروني مي
هاي ديگر را به راحتي در اختيار آاربر  و يا بانك هاي ديگر اين بانك ارتباط با داده

 .گذارد مي



 
جدولي از اطالعات وشواهد آه براي پيشنهاد مدل  Evidence Viewer صفحه نمايشي از

يا عاليم رنگي هر يك از آلمات و . شود مي ژني به آار رفته است در اين صفحه ديده
  .سازد مي پذير اي ديگر را امكان  ارتباط به داده

 
  

4- seq) Sequence Download) 
توالي موجود در منطقه آروموزومي مورد نظر را به صورت متني نشان  اين صفحه

هاي ويراستاري متن و  هاي ديگر در برنامه قابل انتقال به پنجره آه) ٩شكل (دهد  مي
تواند در همين صفحه منطقه مورد  وجود انتخاب قبلي، آاربر مي با. باشد مانند آن مي

 .دهد نمايش را تغيير



 
منطقه مورد نظر با استفاده  پس از نهايي شدن Sequence Download نمايشي از صفحه

نشان داده شده در قسمت  تواند توالي از امكانات انتخاب در باالي صفحه، آاربر مي
   .دهد هاي ديگر انتقال پايين صفحه را به پنجره

  
5- mm) Model Maker) 

 مورد نظر خود را براي يك توالي ژنومي تهيه دهد آاربر مدل ژني اجازه مي اين صفحه
شود، معموال تعدادي مدل قابل انتخاب در اين  طور آه در شكل زیر ديده مي همان. آند

 تواند از آنها براي ساختن مدل خود استفاده شوند آه آاربر مي داده مي صفحه نمايش
  .آند

 




