ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان از ﻧﻘﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺒﻮد داروﻫﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﯿﻤﯿﺪان ﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را دﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد روش درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد
داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﻫﻢ زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺎز

دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈﺎر
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان  MITاﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻼﺷﻨﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در داروﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ دارو ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
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اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺬف ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ
اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﮕﻮﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  ۲۵۰ﻫﺰار ﮔﺮاف ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
آﻣﻮزش دادﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﺮاف ﻫﺎ در واﻗﻊ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻤﻠﻮ از ﺟﺰﺋﯿﺎت از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ ﺑﻮد.
آﻧﻬﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن اﻟﮕﻮﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺗﺎزه ای ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﻬﺘﺮ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺳﺎزی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ دارو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﺤﻮل ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﻣﺪل ﻫﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ

ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۴۳.۵درﺻﺪ اﺳﺖ.

در ﮔﺎم دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ از ﻣﺪل ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺎﯾﻪ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺻﻠﯽ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد( را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪل
ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺻﻠﯽ ۸۰۰ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل دﯾﮕﺮ را ﺑﻬﺒﻮد داده و
ﺧﻮاص ﺧﻮﺑﺸﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﭘﺎﯾﻪ را ﺑﺴﺎزد.
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺧﻮد را در دﯾﮕﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎی داروﺳﺎزی ﻣﻮرد
آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺰان اﻧﺪﮐﯽ از داده ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﮏ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در داروﺳﺎزی ﻧﯿﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
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