ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ داروﺳﺎزان

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺖ

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﯾﺪ و دﮐﺘﺮ داروﺧﺎﻧﻪ داروﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟ داروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﯿﻤﺎران از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺣﺎذﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ در آﯾﻨﺪه داروﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز درﺑﺎره ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ درﺑﺎره ورود ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ .اﻣﺎ ورود ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺣﻮزهای ﻫﻤﭽﻮن داروﺳﺎزی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ روﯾﮑﺮدی ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ دﯾﭗ ژﻧﻮﻣﯿﮑﺲ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ داروﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﻧﺪان ﻓﺮی ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ و ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﭗ ژﻧﻮﻣﯿﮑﺲ ﺑﻪ دو ﺣﻮزه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ژﻧﻮﻣﯽ
اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ دارد .ﺷﺮﮐﺖ او در ﻧﻈﺮ دارد از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ
دادهﻫﺎی ژﻧﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ژن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد رﻓﺘﺎر ژنﻫﺎ را دﺳﺘﮑﺎری ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ
دﯾﭗ ژﻧﻮﻣﯿﮑﺲ ﺗﻨﻬﺎ روی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺰﯾﯽ و ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ راز ﻃﻮل ﻋﻤﺮ
ﺳﻦ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن را ﺑﮕﻮﯾﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص ﻧﻘﺶ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر
روی ﺗﻮﺳﻌﻪ داروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺟﻬﺶ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  DNAﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ژنﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ژﻧﺘﯿﮑﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 350
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﺳﺎزی ﺑﻪ ﻃﺮز ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺷﺘﺎب روزاﻓﺰوﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داروﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺪﯾﻮن ﻇﻬﻮر اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﮑﺎری ﻣﻘﺮونﺑﻪﺻﺮﻓﻪ را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ ژنﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ DNA
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاﻧﺪان ﻓﺮی در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺎ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ ﻋﺼﺮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دادهﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺮوزه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دادهﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از دادهﻫﺎ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﯿﻢ و داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از آنﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ«.
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دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ
اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﭼﺸﻤﯽ در ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﮕﻮی
ﻣﻮﺟﻮد در  DNAﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .اﺳﺘﻔﺎن ﺳﻨﺪرز ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر

داﻧﺸﮕﺎه  UCSFواﻗﻊ در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ژﻧﻮﻣﯿﮏ و ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﺳﺖ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ» :ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد در اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﯾﻦ
اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دادهﻫﺎی ژﻧﻮم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ داروی ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ«.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 24ﺧﺮداد 1396

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/information-feature/8216/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%
D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-

%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA

