
METACORE:
Виртуална лаборатория 
за откриване на данни и
анализ на биологични
пътеки

MetaCore – Функционален анализ на данни 
за генна експресия, SNP и CGH масиви, 
протеомика, метаболомика, и други 
потребителски взаимодействия

MetaCore е инструмент за анализ на биологичен път и извличане на информация, който позволява 

на учените/изследователите да анализират своите данни, генерирани от техните собствени 

изследвания, в контекста на предварително заложени научни данни, което им позволява да вземат 

по-информирани решения за научни изследвания.

 

Учените използват MetaCore, защото представлява изчерпателен и организиран източник на 

данни, събрани от публикации, и от него получават пълно разбиране на своята цел, биомаркер 

и болест на едно и също място.                   

 

идентификация 

на потенциални 

биомаркери 
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MetaCore ™ е интегрирана база данни и софтуерен пакет за анализ на пътеки за 

експериментални данни и списъци с гени. Обхватът на типовете данни включва микрочипове и 

базирана на последователност генна експресия, SNP и CGH масиви, протеомика, 

метаболомика, и други потребителски взаимодействия. MetaCore™ се основава на собствена, 

ръчно подбрана база данни за взаимодействия между човешки протеин-протеин, протеин-

ДНК и протеинови съединения, метаболитни и сигнални пътища за хора, мишки и плъхове, 

транскрипционни фактори, болести и токсичност и ефектите на биоактивни молекули, 

подкрепена от собствени онтологии и контролиран речник.  

MetaCore позволява функционален анализ на: 

генната експресия, метаболомика, протеомика, siRNA, SNP и много други. Аналитичният пакет 

на MetaCore включва лесни за използване, интуитивни инструменти за търсене, визуализация 

на данни, картографиране и обмен, биологични мрежи, множество мрежови алгоритми и 

филтри. 

Имате възможност на избор между десет алгоритъма за създаване на мрежа и множество 

филтри за оптимално извличане на данни. 

Възползвате се от база данни с достоверно съдържание, която съдържа над 500 интерактивни 

карти с утвърдени познания по човешка биология.  

100% ръчна обработка на над 2,7 млн. справки от публикации от екип професионални 

изследователи на ниво доктори с над 25 години опит, подложени на строг период на обучение 
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и придобиване на умения, за да се поддържа качеството и точността на подбираната 

информация. 

Налични данни от повече от 2,6 млн. молекулярни взаимодействия. Всяко молекулярно 

взаимодействие се отбелязва с механизъм, насоченост и ефект. Данни за 2.3M + физически и 

функционални взаимодействия между протеини, РНК и съединения, с подробности за 

насочеността, ефекта и механизма. 

Информация за биомаркери: Статистика за ранното откриване на геномни аберации (т.е. генни 

варианти, изобилие на иРНК и протеини и промени в активността) и ендогенни съединения, 

обхващащи ~3600 терапевтични показания. 

Информация за изследвания на токсичността, фокусирани върху биомаркери (т.е. иРНК, 

протеин или съединение) за откриване на патология на органи в отговор на приложение на 

токсични или защитни агенти. 

Критични данни: Достъп до всички важни данни, включително информация за над 2,7 млн. 

генни варианти, над 1500 молекулярни пътeки, в една платформа. Възможен е достъп до 

всички данни или само до данни, от което изследването се нуждае. Визуализирате данни на 

хора,мишки, плъхове, червеи, мухи, дрожди и кучета чрез наличните карти и мрежи. 

Изследвате Вашите данни в реално време: множество точки от данни, условия, времеви 

редове, примери на лечения чрез анимирани видеоклипове. 

Прилагате филтри за болести, тъкани, функционални процеси, определяне на субклетъчно 

ниво, за да се фокусирате върху мрежите на познания, имащи отношение към изследванията 

Ви. 

Имате пълен контрол върху настройките: избор на диапазони, цветове, набори от данни и т.н. 

Избирате, запазвате и експортирате изображения с висока разделителна способност на 

пътища и мрежи за картографиране на анализ на пътища. 

MetaCore на Clarivate Analytics е инструмент за анализ и дешифриране на функционална 

информация от списъци с регулирани гени. Той показва съответните пътища, заболявания и 

мрежи, свързани с гените, които представляват интерес в изследването. 

Пакетът работи на уеб-базирано приложение Java и с много различни браузъри на Mac или PC. 

MetaCore не е IP ограничен, така че можете да влезете в акаунта си от всеки компютър и да 

работите със съхранените си анализи по всяко време. 

„Съвсем ясно е, че управлението на знанието чрез MetaCore прави информацията 

значително по-ценна. Открихме, че с MetaCore улеснихме живота си. MetaCore вече е 

вграден във лабораториите на Fiocruz. Биолозите в лабораториите го използват почти 

ежедневно, за да провеждат своите анализи, освобождавайки био информаторите да се 

фокусират върху други проекти. Изследователите могат да идентифицират пътища, 

които могат да участват в изследваните процеси и да излязат с хипотези и начини за 

тяхното тестване. MetaCore определено е нещо, от което се нуждаем. " 

Dr. Guilherme Corrêa de Oliveira 

Head of Cellular and Molecular Parasitology 

Fiocruz, Brasil  
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Допълнителни материали: 

MetaCore: https://clarivate.com/cortellis/solutions/early-research-intelligence-solutions/ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За повече информация, моля, свържете се с: 

Цветелина Димитрова - Управител Бикам Плюс ООД, tzvetoluna@gmail.com  

Massimiliano Carloni – Clarivate Account Manager, Massimiliano.carloni@clarivate.com

https://clarivate.com/cortellis/solutions/early-research-intelligence-solutions/
mailto:tzvetoluna@gmail.com

