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ნაწილი პირველი

შესავალი და ბიოლოგიური მონაცემთა ბაზები



 

3

თავი 1

შესავალი

თანამედროვე ბიოლოგიაში აუცილებელია რაოდენობრივი აღრიცხ-
ვისა და რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდების გამოყენება. ბიოლო-
გიურ კვლევათა უმეტესობაში კონკრეტული ბიოლოგიური საკითხის 
გადასაჭრელად იყენებენ რაიმე ტიპის მათემატიკურ, სტატისტიკურ 
ან გამოთვლით მეთოდებს, რომელთა საშუალებითაც ახორციელებენ 
აღრიცხული მონაცემების შეჯერებასა და სხვადასხვა ტიპის ინფორმა-
ციის ინტეგრირებას. მაგალითად, ყოველდღიური ლაბორატორიული 
ექსპერიმენტების შეფასებისას, როგორიცაა: ხსნარის სერიული განზა-
ვება, ბაქტერიული კოლონიებისა და ფაგების სტერილური ლაქების 
დათვლა, ან ბუნებრივ გარემოში ხეებისა და ცხოველების აღრიცხვა, 
აუცილებლად უნდა მივმართოთ აღრიცხვასა და სტატისტიკას. გენე-
ტიკის განვითარების ფუძემდებლებმა, გრეგორ მენდელმა და თომას 
მორგანმა, გენეტიკური მემკვიდრულობის პრინციპების აღმოჩენა 
შეძლეს მცენარეებისა და ხილის ბუზების გენეტიკური ცვალებადო-
ბის უბრალო გაანგარიშებით. რაოდენობრივი ანალიზის მეთოდების 
უფრო საფუძვლიანი გამოყენების მაგალითებია ადამიანის პოპულა-
ციის ზრდის პროგნოზი, ან ფერმენტების კატალიზის კინეტიკური 
მოდელის შემუშავება. გამოთვლითი მეთოდების კიდევ უფრო დახ-
ვეწილი გამოყენების მაგალითია „თამაშების თეორია“, რომლის საშუ-
ალებით შესაძლებელია ცხოველების ქცევისა და ევოლუციის მოდელი-
რება, ან კერძო წარმოებულის მილიონობით არაწრფივი განტოლების 
საშუალებით – სისხლის კარდიალურ მიმოქცევის მოდელირება. არა 
აქვს მნიშვნელობა მარტივ გამოთვლებს გამოვიყენებთ თუ რთულს, 
დახვეწილსა თუ დაწვრილებითს, ნათელია, რომ მათემატიკური და 
კომპიუტერული მეთოდები თანამედროვე ბიოლოგიური კვლევების 
შემადგენელ ნაწილად იქცა. თუმცა, ბიოლოგიაში რაოდენობრივი ინს-
ტრუმენტების გამოყენების ვერც ერთი ეს მაგალითი ვერ ჩაითვლება 
ბიოინფორმატიკის ნაწილად, რომელიც ბუნებით თვითონაც გამოთვ-
ლითია. მკითხველმა რომ ერთმანეთისგან გაარჩიოს ბიოინფორმატიკა 
და რაოდენობრივი ბიოლოგიის სხვა მიმართულებები, მომდევნო ნა-
წილში დეტალურად განვიხილავთ ბიოინფორმატიკის არსს.

ბიოინფორმატიკა, რომელსაც უფრო დაწვრილებით შემდგომში 
განვმარტავთ, ბიოლოგიურ მაკრომოლეკულებზე არსებული ინფორ-
მაციის რაოდენობრივი ანალიზია, რომელსაც კომპიუტერების საშუ-


