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2. The take-off of proteomics

This possibility to be able to analyze spot of interest coming
from 2D gels was a crucial change of paradigm, and the real
start of proteomics. At those times where no complete
genome was published yet, Edman sequencing provided
enough information to look for homologs, or to devise
oligonucleotides for screening DNA libraries. It was also the
starting of brief golden age of 2D gel images databases [43–47].
To be useful to the community, 2D gel image databases must
contain enough information, and not be just descriptive.
Therefore, generic methods for obtaining information on
proteinsmust be available. However, if thesemethods become
very easy and widespread, every laboratory can make its own
identifications, and the added value of a 2D gel image database
decreases. This is why the development and use of 2D gel
databases culminated at this period, where protein identifi-
cation was feasible but not very easy, i.e. in the early 90s.

س 2- برداشتن پروتئومیک

این امکان برای قادر بودن برای تحلیل نقاط از ژل ھای دو بعدی، تغییر مھمی در نمونھ و آغاز واقعی پروتئومیکس بود. در آن موقع ھیچ ژنوم 
کامل، یا editoelcunogilo دستگاه ھا برای نمایش کتابخانھ ھای AND وجود نداشت. ھمچنین آغاز عصر طالیی پایگاه داده ھای تصاویر 
ژل دو بعدی بود. پایگاه ھای تصاویر ژل ھای دو بعدی برای مفید بودن برای جامعھ، می بایست شامل اطالعات کافی بودند و صرفا توصیفی 
نبودند. بنابراین روشھای کلی برای بدست آوردن اطالعات در مورد پروتئین ھا ھم باید وجود داشتھ باشد. البتھ، اگر این مدل ھا خیلی آسان و 
رایج میشدند، ھر آزمایشگاھی می توانست شناسایی ھای خود را انجام دھد و ارزش اضافھ شده پایگاه داده تصاویر ژل دو بعدی کاھش پیدا می 
کرد. بھ ھمین دلیل است کھ توسعھ و استفاده از پایگاه داده ھای ژل ھای دو بعدی در این دوره تکمیل شد، کھ شناسایی پروتئین در اوایل دھھ 90 

ود. ممکن بود اما کار آسانی نب
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