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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Развоj апликациjе за интеграциjу података из различитих извора о повезаности гена
и болести”
Значаj теме и области:
Разумевање генске основе патофизиолошких процеса у људском организму има велики клинички значаj
како у развоjу нових диjагностичких приступа у откривању болести тако и у развоjу нових терапиjских
модалитета. Технолошки напредак у последње две децениjе омогућио jе настанак нових метода
молекуларне биологиjе коjе су омогућиле значаjне продоре у разумевању генетичке етимологиjе многих
болести. С тим у вези jе и настанак многоброjних база података коjе садрже информациjе о повезаности
гена и конкретних патолошких стања.
Упркос великом значаjу коjе ове базе података имаjу на даља истраживања, постоjи неколико проблема
коjи се тичу начина на коjи се информациjе презентуjу самом кориснику као и домена у ком се
информациjе могу користити. Као прво, доста база форматира податке на начин коjи ниjе погодан за
рачунарску анализу. Такође, различите базе користе различите системе анотациjа коjи нису међусобно
компатибилне, што отежава поређење информациjа између база. Додатан проблем представљаjу
специjализоване базе података, коjе садрже податке само о одређеним класама болести.
Специфични циљ рада:
Специфични циљ рада jе креирање анотациjске датотеке коjа би садржала информациjе о повезаности
гена и болести, као и додатне информациjе и о гену и о болести из других извора. Анотациjска датотека
би пружала различите функционалности попут могућности претраживања садржаjа по одређеном
критериjуму, сортирања, извоза у одабрани формат, итд. Информациjе би биле прикупљане из бесплатних
и jавно доступних специjализованих база података о вези ген-болест као што су: DisGeNet, ClinVar,
HumsVar, CDT, и друге.
Остале битне информациjе:
Анотациjска датотека биће креирана у програмском jезику Python, а остале функционалности ће бити
имплементиране помоћу DataTables додатка библиотеke JQuery програмског jезика Javascript. Целокупан
код ће бити jавно доступан.
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