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FungiDB ،هاي ژنتیکی قارچه نقشهمربوط بنوین هاي پایگاه داده

بهزاديالهامبهزادي،پیام

، واحد شهرقدسیدانشگاه آزاد اسالمیشناسگروه میکروب

ي ژنتیکی موجودات مختلف یابی و شناسایی کامل نقشهبا توجه به روند رو به گسترش دانش ژنومیکس، توالی

ي ژنتیکی برخی از ند که شناسایی نقشههر چ. امري مهم و غیر قابل اجتناب استهازنده و از جمله قارچ

ها ي ژنتیکی کامل قارچها، از پیشرفت زیادي برخوردار بوده؛ اما شمار نقشهها و ازجمله باکتريمیکروارگانیزم

با .ها طراحی نشده استزیادي براي قارچداندك بوده و به همین دلیل هنوز پرایمرهاي یونیورسال و استاندار

شناسی، سبب شده است در قارچشناسی مولکولی و ژنومیکسنفوذ پرُسرعت دانش زیستگسترش و حالاین

را براي دپرایمرهاي یونیورسال و استاندارها بر آمده تا بتوانندي ژنتیکی قارچي نقشهشناسان درصدد تهیهقارچ

را متداول و فراگیر هاقارچهاي تشخیصی مولکولیروشاز این طریقتهیه کرده وها تشخیص مولکولی قارچ

گونه از اعضاي 17اي توالی ژنومی که در بر دارندهگردیدهایجاد اي هاي ویژهپایگاه دادهدر همین راستا، . نمایند

هاي ژنومی مزبور که پایگاه داده.باشدمیZygomycotaو Ascomycota ،Basidiomycotaهاي شاخه

ي مناسبی براي تواند سرچشمهمیازگی راه اندازي شده،تبه)FungiDB)http://fungidb.orgنام به

FungiDBهاي پایگاه داده.باشدin silicoهاي در پروژهزمینشناس ایرانشناس و قارچپژوهشگران میکروب

Ensembl fungi،MycoCosmمقایسه با در (http://jgi.doe.gov/fungi)وIMG tools یا

Microbes Onlineهاي در حال حاضر، توالی ژنوم قارچ.باشدخاصی برخوردار میهاياز ویژگی

Aspergillus clavatus ،Aspergillus flavus ،

Aspergillus fumigatus ،Aspergillus nidulans ،

Aspergillus niger ،Aspergillus terreus ،Candida albicans ،Coccidioides

immitis ،Cryptococcus neoformans ،
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Fusarium graminearum،Fusarium oxysporum ،

Fusarium verticillioides (Gibberella moniliformis) ،Magnaporthe oryzae ،

Neurospora crassa ،Puccinia graminis ،Rhizopus oryzae وSaccharomyces

cerevisiaeهاي پایگاه دادهدرFungiDBاه مزبور، نرم افزارها و در پایگ.باشددر دسترس کاربران می

هاي جدید و یابیبه ارسال توالیتوان اقداممیامکانات مناسبی براي کاربران در نظر گرفته شده که از طریق آن 

ها ي ژنتیکی قارچهاي مربوط به نقشههاي دادهکه، پایگاهاز آنجایی.نمودهاي مورد مطالعه ي توالییا مقایسه

آشنا شده و جدید بیشترتوانند با این پایگاهرو، پژوهشگران ایرانی میباشد، از اینمیبسیار اندك و انگشت شمار

.گردندمند از امکانات آن بهره
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