»دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ دﻧﯿﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آﮐﺎم ﺷﺒﺮﻧﺪی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آذر ۱۳۹۹
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﯾﻦ ﺧﺒﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺮوز ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ اول ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ
و ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﺟﻤﻠﻪ »ﻧﯿﭽﺮ« و»ﺳﺎﯾﻨﺲ« ﺑﺪل ﺷﺪه و از ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻟﻪ  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ داﺷﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﮐﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮده در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ
»دﯾﭗ ﻣﺎﯾﻨﺪ« ،ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎمﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی

ﮔﻮﮔﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی را در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﺮوز اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ »آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ« ﺧﻮد
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﭼﯿﻨﺶ و ﺗﺎﺷﺪﮔﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﺣﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  50ﺳﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﻛﺮده ﺑﻮد.

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﻢﻗﺮن ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزیﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ را ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻨﻬﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ در واﻗﻊ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪﻫﺎی آن ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺟﻬﺸﯽ ﻋﻈﯿﻢ در ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در آﻏﺎز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺳﺎﻻﻧﻪ » «CASPاﻋﻼم ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ 100
ﺗﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺮوژه دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد» .ﺟﺎن ﻣﻮﻟﺖ«،
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه »ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ« ،ﮐﻪ در ﺳﺎل  1994اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻬﺎد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد
ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ از ﺗﻮاﻟﯽ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺮای

ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﻼشﻫﺎی داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و
ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﻨﻮﮐﻠﻮﻧﺎل آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺪف اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺧﺎص را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل اﺗﺼﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ در درﻣﺎن

ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل داروی »رﺗﺎﮐﺴﯿﻤﺐ«
ﮐﻪ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری  MSﮐﺎرﺑﺮد دارد.
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ دارﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﺎص در ﺳﻠﻮل ﻫﺪف
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ داروﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی دارو را ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درک ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﺗﯿﻦﻫﺎ و آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ داروﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﭘﺮوﺗﯿﻦﻫﺎی ﻫﺪف

در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻻزم اﺳﺖ و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژه و ﮐﺎراﯾﯽ آن در ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﯿﻢ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻟﻨﺪن »آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ« در ﺳﺎل  2018ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و اﻣﺴﺎل
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  2020از ﺗﻤﺎم رﻗﺒﺎ ﯾﮏ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در زﻣﯿﻨﻪ زﯾﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ» .آﻧﺪری ﻟﻮﭘﺎس« ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎﮐﺲ ﭘﻼﻧﮏ در ﺗﻮﺑﯿﻨﮕﻦ آﻟﻤﺎن ،ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در CASP
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎزی را ﺗﻐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ«.
ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﭙﻤﺎﯾﻨﺪ آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ ﻧﺎم دارد
ﺗﯿﻢ آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻫﻪ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮده و او را ﮔﯿﺞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر دارد اﻳﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﺮاﺗﯽ
اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﺤﻮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻮد» :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ زﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ و واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ روشﻫﺎی »اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ« ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ و ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻤﮑﻦ در اﺳﺖ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه
از ﺑﯿﻦ ﻧﺮود .اﻣﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روی ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﭽﻪ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ را

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻧﺤﻮه ﮐﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﮑﻞ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی آنﻫﺎ ﺗﻌﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ
ﭘﺮوﺗﯿﺌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ژن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺮ ژن در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮل

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪی اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ« .در واﻗﻊ

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ،ﺷﮑﻞ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﮑﻞ ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪی و ﺗﻮاﻟﯽ آنﻫﺎ

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای دﻫﻪ ﻫﺎ ،ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮای ﺗﻌﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺑﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺑﻠﻮری ﺷﮑﻞ )ﺑﺎ روشﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮوﺗﯿﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻠﻮری ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺷﻠﯿﮏ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻮر اﻧﻌﮑﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺗﻤﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ روش
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

ﺷﻤﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﺗﯿﺌﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎﻫﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﻣﺎ ﻃﯽ دﻫﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ) Cryo-EM ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ( ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری از

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺟﺰای ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﻌﻨﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﻣﺪتﻫﺎ ﺟﺎی ﺳﻮال ﺑﻮد .ﺗﻼشﻫﺎی اوﻟﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در دﻫﻪ  1980و  1990ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ادﻋﺎﻫﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن آنﻫﺎ را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ رد ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ روشﻫﺎ
ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ ﺑﯿﻦ  ۱۰۰رﻗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻی  ۹۰در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺳﺪ
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﺎن ﻣﻮﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی  CASPﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ دﺳﺖ ادﻋﺎﻫﺎ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از روشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ( ﺣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه ،ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ را ﯾﮏ ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ دور ﺷﻮﯾﺪ«.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ در  CASP13ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ آﻧﭽﻨﺎن درﺧﺸﺎن ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد در ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺒﻬﻮت
ﮐﺮد» .ﺟﺎن ﺟﻤﭙﺮ« ﮐﻪ رﻫﺒﺮی ﮔﺮوه  DeepMindرا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﺟﻔﺖ ﺷﺪه ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺳﭙﺲ در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ازﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﺪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ اول
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺗﯿﻢ آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺳﻌﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ روش داﺷﺖ اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .ﺟﻤﭙﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﯾﻦ روﻧﺪ را ﺗﻐﺮ دادﯾﻢ و ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﭼﯿﻦ ﺧﻮردﮔﯽ آنﻫﺎ را
ﺗﻌﻦ ﻣﯽﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮی را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ :ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ رواﺑﻂ
ﺑﯿﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺪف را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد؛ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﺟﺎﻣﭙﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ اﺳﺖ

دﻗﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ دوﺳﺎﻻﻧﻪ  CASPﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻫﺪف ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺎم »داﻣﯿﻦ« دادهاﻧﺪ )در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  100ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ در

ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﯿﻢﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی
ﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﯿﻤﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﯿﺶ

ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺗﯿﻢﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ روشﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻃﻼﯾﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .داوران ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و
داوریﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮر ﯾﺎ ﺑﻠﯿﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
دﺳﺘﺎورد دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻟﻮﭘﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم “ﮔﺮوه  ”427وارد ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
دﻗﺖ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ دوران ﺷﻬﺮت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺣﺪس ﻣﯽزدم ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ داوران ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺪﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ«.
ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺳﻮم ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺣﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﯾﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ .دﻗﺖ روشﻫﺎی ﺗﯿﻢ آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﻣﻮﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد اﺧﺘﻼفﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد اﺧﺘﻼف از ﻃﺮف ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺤﺴﺎﺑﺎﺗﯽ آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه و ﯾﺎ
ﺧﻄﺎﻫﺎﯾﯽ در روشﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد رخ داده اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﺖ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :

»ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم

ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ
دادهﻫﺎی ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ را اﻣﺴﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ  CASPﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ را آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ .در ﻣﻮرد اﻫﺪاف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺘﺎً دﺷﻮار ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ  75ﻧﻤﺮه از  100ﻧﻤﺮه ﺑﻮد ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮای آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ  90ﺑﻮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از »ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ« را در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ از ﺗﯿﻢﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ »ﺗﻨﺴﻨﺖ« ﻧﯿﺰ در  CASP14ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  CASPاز ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺮﯾﺸﯽ« ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﺸﺘﺎق اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ را ﭘﺲ از اراﺋﻪ اﯾﻦ رورﮐﺪر ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﻘﺮﯾﺸﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﺎ
روشﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻮﮔﺮاﻓﯽ( ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارد .ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان

اﯾﻦ روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻠﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ«.

ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎی ﺗﯿﻢ آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﮐﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻟﻮﭘﺎس ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﺳﻌﯽ در ﺗﻌﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن دارد .ﺗﯿﻢ ﻟﻮﭘﺎس ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ دادهﻫﺎی
اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺷﻌﻪ اﯾﮑﺲ ﺧﺎم را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺎﯾﺮ

اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﻮﭘﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺪل ﮔﺮوه  427ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ دﻫﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ
ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﺑﻪ ﻣﺎ داد ﮐﻪ ده ﺳﺎل در ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﻮدﯾﻢ«.
»دﻣﯿﺲ ﻫﺴﺎﺑﯿﺲ« ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺼﺪ دارد آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ را در

ﻣﺴﯿﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺴﺎﺑﯿﺲ ،ﮐﺸﻒ
دارو و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ را از اﻫﺪاف آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ :

»ﻣﺎ در ﺣﺎل درک ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﮐﺸﻒ داروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
دﯾﮕﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎﺳﺖ«.

دﻣﯿﺲ ﻫﺴﺎﺑﯿﺲ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ
در اواﯾﻞ ﺳﺎل  ،2020اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز
در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﺑﻮﻧﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ً
ﺑﻌﺪا از ﻃﺮﯾﻖ روش  Cryo-EMﺗﻌﻦ ﺷﺪ
ﻧﺎم » «Orf3aدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
و اﯾﻦ ﻗﺪرت ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮات در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ
ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ ﺑﻪ زودی ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺮوﻫﺎون« را ﺑﺒﻨﺪد ﮐﻪ از
روشﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﺳﺘﺎورد آﻧﻬﺎ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از دادهﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ آﺳﺎنﺗﺮ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ دادهﻫﺎی ژﻧﻮﻣﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رود .ﻟﻮﭘﺎس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

»ﺟﺎﻧﺖ ﺗﻮرﻧﺘﻮن« ،زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎری در »آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اروﭘﺎ«،
»اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اروﭘﺎ« در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،و ﯾﮑﯽ از داوران ﭘﯿﺸﯿﻦ  CASPﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ آﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ آﻧﻘﺪر ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﻐﺮ
ﻣﯽدﻫﺪ
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﺎﻧﺖ ﺗﻮرﻧﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق و ﭼﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روی داده اﺳﺖ.
او اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ اﯾﻦ روش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺰاران ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺗﻐﺮات ژﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ
،ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻟﻔﺎ ﻓﻮﻟﺪ ﺟﺪای از دﻧﯿﺎی زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺑﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Goﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺪف

ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻮش ﮔﺴﺘﺮده و ﺷﺒﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺎﺑﯿﺲ در اﯾﻨﺒﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ«.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ دوران ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرت ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از
ﺑﺎزیﻫﺎ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از آن ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
دﯾﭗﻣﺎﯾﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪای  ۵۰ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در
دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻈﯿﻤﯽ را از ﺳﺮ راه ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

