ﻧﻮآوران

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﺮﻃﺎن )و ﺷﺎﯾﺪ درﻣﺎن آن(

ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ ﻳﻜﻲ از دﺷﻮارﺗﺮﻳﻦ اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺎل داﻧﻴﻨﻮ اﻳﺪهاي دارد ﻛﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎی ﺧﻮردﻧﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ )ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ﻫﺎﺿﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي« ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آنﭼﻪ وي
ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮوع درك ﻣﺎ از ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﻗﺪرت آنﻫﺎ در درك ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻛﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي ﻣﺸﺨﺺ .داﻧﻴﻨﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﭘﺸﺖ اﻳﻦ درك ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
روزي ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎي ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺤﻮه درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ.

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺳﺨﻨﺮان :ﺗﺎل داﻧﯿﻨﻮ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 4 :دﻗﯿﻘﻪ و  11ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ :ﻣﺎرس 2015
ﮐﻠﯿﺪواژه ﺟﺴﺖوﺟﻮBacteria :
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲTED 2015 :
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺪاﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی درون ﺑﺪن ﻣﺎ از ﺗﻌﺪاد ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﺗﻤﺎم ﻛﻬﻜﺸﺎن ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در درون ﺟﺰﯾﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ از ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻣﺮوز ﻗﺎدرﯾﻢ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻛﻨﯿﻢ.

ﺷﮑﻞ 1
دﯾﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ )ﺷﮑﻞ  ،(1ﻣﯽداﻧﻢ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزی ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺳﺖ ،وﻟﯽ در واﻗﻊ ﻧﻘﺸﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﻚ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهام و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﻗﺎدرﯾﻢ دیانای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و آن را در
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی داﺧﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ ﻣﻮزون ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻛﻮﭼﻜﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢﮔﺎمﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد .اﯾﻦ ﺗﺠﻤﻊ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻓﻘﻂ ﯾﻚ ﺗﺎر ﻣﻮ اﺳﺖ .آنﭼﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﻛﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﯾﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺣﺮﻛﺖ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ زﻣﺎن روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢﮔﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ
.(2

ﺷﮑﻞ 2
ﺣﺎﻻ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﺎ ﺑﺮ ﯾﻚ ﭘﺪﯾﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻛﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺳﺨﺖ و ﺷﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺠﻤﻊ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺮوع ﺑﻪ
درﺧﺸﯿﺪن ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﻚ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﯽ ﻣﻮزون اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻓﻠﻮرﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺳﻮﭘﺮﻧﻮا ﻧﺎﻣﯿﺪهاﯾﻢ؛ زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺘﺎرهای اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ
.(3

ﺷﮑﻞ 3
ﺣﺎﻻ در ﻛﻨﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪﯾﺸﯿﺪم ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان
واداﺷﺖ؟ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻛﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی درون ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻛﺮد .ﯾﻜﯽ از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ درﺑﺎره ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درون ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ً ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻣﻜﺎنﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ آنﻫﺎ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺸﺘﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺧﻮراﻧﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﻚ  -ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  -ﺑﻪ ﻣﻮش ﺷﺮوع و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﯾﻢ ﻛﻪ اﯾﻦ
ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎی ﻛﺒﺪی را ﺑﺮای رﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻀﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻣﻮر در ﺑﺪن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ادرار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻛﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
رﻧﮓ ادرار را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد در ﺑﺪن ﺳﺮﻃﺎن وﺟﻮد دارد .ﻣﺎ ﻛﺎر را اداﻣﻪ دادﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ اﯾﻦ روش
و ﻓﻨﺎوری ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﺒﺪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﺴﯿﺎر
دﺷﻮار اﺳﺖ.

درباره سخنران
تحقیقات تال دانینو بر شناخت نحوه تعامل شبکه ژنها در سیستمهای بیولوژیک و
توسعه قوانین طراحی بهمنظور بازمهندسی رفتارهای بیولوژیک جدید با کاربردهای
مفید تمرکز دارد .وی دانشجوی فوق دکتری در دانشگاه  MITدر آزمایشگاه
فناوریهای چندمقیاسی تجدیدپذیر است .بهعنوان یک دانشجوی فوق دکتری ،روی
استفاده از باکتریها برای معاینههای سرطان و درمان آن فعالیت دارد .تحقیقات
وی در نشریههای علمی همچون ساینس ،نیچر و  Cellمنتشر شده است .دانینو همچنین
پروژههای  Bio-Artsرا توسعه میدهد که تصاویر و داستانهایی از علم را در قالب
تابلوهای هنری مجسم میسازد .وی در سال  2015بهعنوان یکی از اعضای TED
پذیرفته شد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آنﻫﺎ را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻛﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻃﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮلﻫﺎی ﺗﺮاﭘﯿﻮﺗﯿﻚ از داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻣﻮر درﻣﺎن ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و اﯾﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﻛﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدﯾﻢ .آﯾﻨﺪهای را ﺗﺼﻮر ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﯾﻚ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎن و ﺣﺘﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ و درﻣﺎن ﻛﻨﯿﺪ .ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی زﻧﺪﮔﯽ اﻓﻖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻮزه ﺳﺮﻃﺎن ﮔﺸﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﻃﯽ ﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ
وﯾﻚ ﻣﻮﻧﯿﺰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ﺳﻤﺒﻠﯽ از ﺟﻬﺎن را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻛﺮدم )ﺷﮑﻞ  .(4در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﻣﯿﺪوارم زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻫﺪف اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ روﯾﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای را در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد.
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