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Era leczenia przez komputer
10 CZERWCA 2012 7 MINUT CZYTANIA

Z pomocą matematyki i komputerów osiąga się dziś w biologii i medycynie cele spoza

horyzontów wyobraźni.

ele s! jasne: zatrzyma" raka, Alzheimera, cukrzyc#. A osi!gn!" je
mo$na, dostosowuj!c terapi# do konkretnego przypadku

i konkretnego cz%owieka, do jego indywidualnych cech okre&lonych
przez geny i &rodowisko. Co roku miliardy dolarów wydajemy na
pokonanie schorze' tak znanych, $e niemal oswojonych. I tylko
lakoniczne wzmianki, $e znów „po d%ugiej i ci#$kiej chorobie” odszed%
kto& bliski lub, znany u&wiadamiaj!, $e rak nie boi si# nazwiska ani
fortuny, a degeneracja neuronów jest w stanie pokona" najwi#ksze
umys%y. 

Idea%em terapii by%by program na komputer, tablet, a mo$e smartfon.
Ma%a aplikacja lub serwis internetowy, wszystko jedno. A w nim
elektroniczny zapis tego, co mamy w sobie – archiwum naszych genów
i matematyczny opis milionów logicznych po%!cze' pomi#dzy nimi.
Oczywi&cie musi by" gdzie& przycisk START, najlepiej zielony. No wi#c
startujemy.

Problemem nie s! tajemnicze prawa fizyki rz!dz!ce &wiatem o$ywionym. Elektromagnetyzm, mechanik# czy
teori# kwantów znamy do&" dobrze ju$ od lat. Te same prawa opisuj! wi!zania chemiczne pomi#dzy atomami
w strukturze diamentu, jak i bia%ka. S#k tkwi w ogromnym stopniu skomplikowania zjawisk biologicznych.
Wszystko zaczyna si# od jednej male'kiej komórki o &rednicy oko%o dziesi!tej cz#&ci milimetra. To w niej po
zap%odnieniu znajduj! si# 23 pary chromosomów (od obojga rodziców) z upakowanym DNA – podwójn! helis!
z informacj!. Po rozwini#ciu komplet DNA od jednego rodzica mierzy trzy metry i zawiera trzy miliardy znaków –
nukleotydów, z których ka$dy mo$e przyj!" jedn! z czterech warto&ci: A, C, G, T. Do zapisu czterech warto&ci
potrzeba co najmniej dwóch bitów, wi#c ca%o&" zajmie oko%o 750 MB, ot zwyk%! p%ytk# CD. 
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Dzisiaj ludzki genom można
rozszyfrować w jeden dzień. 15 lat temu
potrzeba było na to 2,5 roku.
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W kilku miliardach literek zapisanych jest nieco ponad 30 tys. genów – sekwencji nukleotydów z przepisem na
stworzenie bia%ek, budulca naszych organów i wykonawc# komórkowych polece'. Spacje pomi#dzy genami te$ s!
wa$ne, cho" jeszcze nie do ko'ca wiemy, jak dzia%aj! i za co odpowiadaj!. To cz#sty motyw w biologii – im wi#cej
wiemy, tym wi#cej pojawia si# znaków zapytania. Na szcz#&cie, bo ka$da kolejna zagadka to obietnica
fantastycznych odkry". Prawdziwa terra incognita tu$ pod naszym nosem, jednak skala zjawisk jest tak ogromna,
$e bez pomocy komputerów nie zrozumiemy nic.

Tropienie podzia!ów

Dzi& ludzki genom mo$na rozszyfrowa" w jeden dzie'. Na prze%omie wieków zespó% Craiga Ventera potrzebowa% do
analizy danych z eksperymentów dwóch i pó% roku pracy 160-procesorowego klastra. W 2000 r., kiedy
standardowy rozmiar dysku twardego wynosi% 10 GB, oni potrzebowali 500 GB. Przedsi#wzi#cie kosztowa%o grube
miliony dolarów i trwa%o dobrych par# lat pracy kilkusetosobowego zespo%u. W styczniu 2012 r. firma Life
Technologies Corp. pokaza%a &wiatu urz!dzenie, które sekwencjonuje ca%y genom cz%owieka w jeden dzie' za 1000
dol.

To jednak nie wszystko. Do zmaterializowania si# informacji genetycznej w postaci koloru oczu, kszta%tu cia%a,
cech osobowo&ci czy wreszcie predyspozycji do schorze' potrzeba niezwyk%ej maszynerii molekularnej. To ona
interpretuje genom i rozpoczyna proces podzia%u jednej pojedynczej zap%odnionej komórki, by w ko'cu ustali" ich
pe%n! liczb# na oko%o 50 bln u doros%ego cz%owieka. Niektóre z nich, jak neurony (mamy ich oko%o 100 mld),
towarzysz! nam przez ca%e $ycie, inne, jak na przyk%ad komórki t%uszczowe, wymieniamy mniej wi#cej co 10 lat,
a komórki skóry co kilka dni. To w%a&nie procesy kontroluj!ce liczb# komórek t%uszczowych s! na celowniku setek
laboratoriów; tabletka na oty%o&" wci!$ czeka na odkrycie. Naukowcy w ogóle darz! szczególnym
zainteresowaniem podzia%y komórkowe, gdy$ to b%#dy i pomy%ki w tych w%a&nie procesach stoj! za powstawaniem
nowotworów.

B%#dy wyst#puj! ju$ podczas produkcji bia%ek z informacji zawartej w genach. Bia%ka to ogromne cz!steczki
o fantazyjnych kszta%tach, sk%adaj!ce si# z tysi#cy atomów. Uczestnicz! praktycznie we wszystkich procesach
biochemicznych w organizmach $ywych. To w%a&nie ich trójwymiarowe kszta%ty decyduj! o funkcji i o tym, czy
dany proces zajdzie, czy nie. Kszta%t wynika z sekwencji zapisanej w DNA, a je$eli sekwencja zawiera przek%amanie
(wystarczy jeden z%y bit), istnieje ryzyko, $e bia%ko si# odpowiednio nie zwinie, czyli nie otrzyma nale$ytego
kszta%tu. Efektem tego s! dziesi!tki schorze': anemia, cukrzyca, Alzheimer, Parkinson – to tylko u%amek ca%ej
litanii. Nieprawid%owe zwini#cie bia%ka mo$e by" te$ jak najbardziej po$!dane. Dzieje si# tak, gdy chcemy na
przyk%ad zatrzyma" infekcje wirusowe. Atak odpowiedni! substancj! chemiczn! na bia%ka wirusowe potrafi
unieszkodliwi" intruza. Tak projektuje si# leki. W komputerze.

Potrzebne petaFLOP-y

Z pozoru sprawa wydaje si# prosta. Znamy sekwencj# DNA, znamy sk%adniki bia%ek, znamy te$ oddzia%ywania
fizyczne, jakim podlegaj!. Wystarczy wprowadzi" równania do komputera i wcisn!" Enter. Tak oczywi&cie mo$na,
ale na wynik mogliby&my czeka" i tysi!c lat. Nic dziwnego, $e tego typu obliczenia prowadzi si# na
najpot#$niejszych maszynach &wiata, w tym na maszynie, do której pod%!czy" si# mo$e ka$dy z nas.
Folding@home to projekt udost#pniania mocy obliczeniowych swojego peceta lub konsoli do gier do oblicze'
dotycz!cych zw(ania bia%ek. Pod koniec zesz%ego roku ta globalna sie" przekroczy%a ca%kowit! moc obliczeniow! 8
petaFLOPów (peta to 1 i 15 zer, FLOP wyra$a liczb# operacji zmiennoprzecinkowych na sekund#). Dla porównania,
pierwszy obecnie na li&cie 500 najszybszych komputerów &wiata, japo'ski K computer z instytutu RIKEN,
dysponuje moc! 10 petaFLOPów. Laptop, na którym powsta% ten tekst, ma moc milion razy mniejsz!.

A to tylko moc potrzebna do obliczenia w sensownym czasie zwini#cia pojedynczego bia%ka. W danej chwili
w ka$dej naszej komórce znajduje si# kilka tysi#cy ich typów w liczbie od kilku do kilkudziesi#ciu tysi#cy ka$de.
Bia%ka s! w ci!g%ym ruchu, przemieszczaj! si# w komórce i poza ni!, zmieniaj!c nieco swoje kszta%ty pod wp%ywem



reakcji chemicznych. To te$ mo$na symulowa" w komputerze, cho" metody musz! by" ju$ nieco sprytniejsze –
w przeciwnym razie nie starczy%oby czasu we Wszech&wiecie na doczekanie wyników. 

Obecnie uwag# naukowców skupiaj! jednak sieci – schematy interakcji pomi#dzy cz!steczkami biochemicznymi,
w tym bia%kami w obr#bie komórki, organu lub ca%ego organizmu. Znów mamy do czynienia z niezwyk%!
z%o$ono&ci!, przy której np. schemat londy'skiego metra to dzieci#cy elementarz. Spójna, kompletna
reprezentacja tych powi!za' dla ró$nych typów komórek jeszcze nie istnieje, na razie wystarczy" nam musz!
fragmenty.

To troch# tak, jakby&my trafili na nieznan! planet#, na której panuje kompletna ciemno&", a jedynym dost#pnym
dla nas o&wietleniem by%aby ma%a rowerowa lampka. Ale ludzie s! wytrwali, bo nagroda za odkrycie jest zwykle
wysoka. Nowy lek, nowa terapia, d%u$sze $ycie. To w%a&nie w z%ym funkcjonowaniu powi!za' upatruje si# )róde%
raka, gdy$ nie wszystkie mutacje genów oznaczaj! chorob#. Musi nast!pi" ca%y szereg okoliczno&ci, a przyczyna
jest systemowa.

Jak jednak interpretowa" wyniki, kiedy mamy do czynienia z kilkoma tysi!cami graczy, powi!zanych jeszcze
wi#ksz! liczb! zale$no&ci? Musimy zda" si# na maszyny. To one mog! wy%oni" powi!zania, korelacje, wyznaczy" te
ga%#zie sieci, których aberracje s! w stanie najbardziej przyczyni" si# do powstania choroby. A to ju$ krok od
zaprojektowania bardzo specyficznych leków dzia%aj!cych precyzyjnie jak laserowy skalpel.

Zanim lekarz wci&nie zielony guzik na ekranie tabletu przysz%o&ci i obliczy najlepsz! terapi# dla naszego zestawu
genów, musimy pokona" jeszcze d%ug!, lecz w pewnym stopniu przewidywaln! drog#. Potrzebujemy tysi#cy
kolejnych eksperymentów, aby skatalogowa" ogrom logicznych po%!cze' pomi#dzy cz!steczkami biologicznymi.
Potrzebujemy szybszych komputerów, wi#kszych dysków i sprawniejszych algorytmów, aby to wszystko zapisa"
w matematycznej postaci i zasymulowa" in silico – w p%ytce krzemu.

W grupie si!a

Istnieje jeszcze jeden bardzo wa$ny element uk%adanki – edukacja, bo bez odpowiednio wyszkolonych ludzi nic
z tego nie wyjdzie. Dzisiejsza biologia to nie wkuwanie na pami#" elementów szkieletu $aby czy cyklu rozrodczego
pantofelka, czym jeszcze nie tak dawno n#ka%a nas szko%a. W zasadzie nie jest to ju$ klasyczna biologia, lecz zlepek
wielu dziedzin z pogranicza chemii, fizyki, matematyki czy w ko'cu informatyki.

Lek na raka nie b#dzie dzie%em samotnego naukowca, lecz efektem wspó%pracy wielu mi#dzynarodowych
zespo%ów. Du$o si# ostatnio mówi o niedostosowaniu polskiego systemu nauczania do potrzeb wspó%czesnego
biznesu. Brak umiej#tno&ci pracy w grupie wymieniany jest jako jeden z grzechów g%ównych kandydatów do pracy.
Z tego powodu cierpi! firmy. We wspó%czesnej nauce ta umiej#tno&" jest jedn! z podstawowych.

Autor pracuje w instytucie Systems Biology Ireland w Dublinie. Zajmuje si# matematycznym modelowaniem sieci
komórkowych odpowiedzialnych za powstawanie nowotworów.
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