»دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ« ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎﺷﺪﮔﯽ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﺮد :ﺗﺤﻮﻟﯽ در درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،آذر ۱۳۹۹
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ »دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ« ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻧﺤﻮه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ »ﺗﺎﺷﺪﮔﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ« دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﺗﺎﺷﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼی اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﯽﺷﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
» «AlphaFoldﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ AI
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،راهﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ از راه ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮﻟﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺷﻮد.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎر ﮐﻤﯽ
از آنﻫﺎ اﻃﻼع دارﯾﻢ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای درک ﻧﺤﻮه ﮐﺎر اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی

ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و زﻣﺎﻧﺒﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ روﻧﺪ ﺗﺎﺷﺪﮔﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ
و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮردﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ.

دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻧﺎم » «CASP14ﮐﻪ از ﺳﺎل
 ۱۹۹۴در ﺣﺎل ﮐﺎر روی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده» .ﺟﺎن ﻣﻮﻟﺖ« ،ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻋﻼم ﮐﺮده:

»ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دﻗﯿﻖ آنﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ
در ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ
ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺘﯽﺑﺎدیﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎری روی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای درک ﺑﯿﻤﺎری و ﮐﺸﻒ ﯾﮏ درﻣﺎن ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی درﮔﯿﺮ در آن اﺳﺖ .دهﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و وﯾﺮوسﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺷﮑﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ«.
دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺷﮑﻞ دو ﺳﻮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺤﻘﻘﺎن درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ،ﻫﻨﻮز ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ درک ﻧﺤﻮه ﺗﮑﺜﯿﺮ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ آنﻫﺎ ﺑﺎ  DNAﻣﯽﺷﻮد .دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ،ﮐﺎراﯾﯽ آن از ﺳﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻐﺮات زﯾﺎدی اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻘﻼب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻮد .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل

ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻫﻤﻪﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

