geneetilisi andmeid?

Kuidas kaitsta
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Teadusuuringuteks jääb
Siit tulenebki geneetika and
justkui üle kaks varianti lubada
mete suurim probleem. Esiteks
geneetilisi ja terviseandmete
on selge, et ilma arvutiteta ei saa
uuringuid iäbi viia üksnes väga
anaiüüsida väga paijude inimes
väikesei hooiikalt vaiitud usal
te omavaheiisi miljoneid erine
dusväärsel teadiaskonnal, piira
vusi, et otsida haigusi soodus
tes oluliselt ligipääsu andmetele.
tavaid geenivariante. Samas on
Vöi pakkuda pikas perspektiivis
iga inimese DNA küll unikaalne,
välja viise, kuidas koguda ja
kuid siiski sarnane oma vane
anaiüüsida andmeid nii, et isegi
mateja lähisugulaste DNA-ga.
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Piisavalt paijude DNA-s varieeru
meid, küll aga saavad läbi viia
vate positsioonide kohta info
vajalikke anaiüüse. See viimane
teadmine vöimaidab tuvastada
tundub hetkel veidi vastuoiulise
isiku identiteeti. Seda kasuta
r,öudena. Kuid ometi onjust
takse ühelt pooit kriminalistikas.
Eesti noored teadlased jöudnud
Kuid teisalt on jöutud olukorrani,
uue teetähiseni ja näidanud,
kus inimesi on tuvastatud ka
kuidas see oleks vöimalik.
täielikku anonüümsust eeldava
Meie töörühm koosseisus
tel puhkudei. Näiteks muutub
Lima Kamm, Dan Bogdanov,
vöimalikuks anonüümse sperma
Sven Laurja Jaak Vilo pakkus
doonorist isa päritolu tuvasta
väija, kuidas saaks kasutada
mine. Hiljuti avaldati teadus
turvaliste ühisarvutuste piatvor
ajakirjas Science artikkei, kus
mi, et just seliiseid anaiüüse Iäbi
avalike sugupuu (näiteks
viia. Tarkvara Tehnoioogia
geni.com) ja avalike, inimeste
Arend uskeskuse (STACC.ee),
endi jagatud geneetilise info
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andmebaaside teavet kombi-
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26+98+4=128, jääk 1 00-ga jagades 28,
mis on ka esialgsete väärtuste summa

Sharemindi pöhiidee (jääk 100). Näide väärtuste (9, 4, 15) jaotamisest
kolmele soltumatule andmebaasiie ja summeerimisest. Koik andmebaasid
sisaldavad juhuslikke väärtusi, nii et kolme arvu summa on esiaigne väärtus
(kasutades 100-ga jagamise jääki). Näiteks 89+19+1=109, jääk 100-ga
jagades 9. Summeerimiseks ei pea aigseid väärtusi kusagil kasutama ja
ükski kolmest osapooiest nende kolita rnidagi „ei lekita“.
koostöös vaimis uurimistöö, kui
das vila läbi geneetiiisi assotsiat
siooniuuringuid, kasutades
Sharemind-platvormi. Seilisei
juhul töötavad omavahel koos
koim osapooit, näiteks riikiik
andmeturbe agerltuur, patsien
tide usalduskogu ja tervishoiu
asutus. igaüks saab andmete
kohta täiesti juhuslikuna näiva
versiooni. lsegi juhul, kui kaks
osapooit,,kaotavad“ oma and
med vöi need varastatakse, siis
nende pöhjai ei saa taastada
esiaigseid päris väärtusi. Seega
andmeturve on tagatud niikaua,
kui vähemait üks osapool on
oma andmeid suutnud piisavalt
kaitsta. Andmete analüüsiks
kasutatakse aga krüptograafiiisi
protokolle, nii et arvutusi teos
tatakse iga osapoolejuhusiikena
näivate väärtuste peal, kuid öige
löpptuiemus saadakse kolme
osapoole vahetuiemuste kombi
neerimisel.
Joonisei on toodud seile
printsiibi väga väike näide. Sama
moodi saab esitada köikide
geenivariantide väärtusi. Ühe
nukieotiidi variatsioonide puhul
alleelide väärtust, kas vastav

nukleotiid on 2, 1 voi 0 koopias,
ehk kahei, ühei vöi mitte kum
maigi kromosoomil. Seileks, et
lugeda kokku, kui mitmel isikul,
kellel on mingi diagnoos, esineb
vastav geenivariant, saab kirju
tada Sharemind‘i jaoks vastava
programmi, mis isikute algseid
andmeid kusagil, isegi mitte pro
grammi sees, välja ei arvuta.
Praktiliste eksperimentidega
näitasidki Lima Kamm ja Dan
Bogdanov, et olulisemad geeni
variantide tuvastamise algorit
mid on vöimalik realiseerida nii,
et need töötavad vaid möned
korrad aeglasemait kui senised,
avatud andmete peal töötavad
programmid. Igal juhul on tegu
ka praktikas kasutatava lahen
dusega.
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