S SISTEMSKO BIOLOGIJO ODKRIVAMO SAMI SEBE

UVOD
Če druga polovica 20. stoletja velja za
digitalno dobo, smo z 21. stoletjem vstopili
v dobo biologije. Od odkritja zgradbe dvojne
vijačnice DNK leta 1953 je biologija doživela
podatkovno revolucijo. Danes lahko s pomočjo
sodobnih tehnologij zbiramo ogromne
količine »-omskih« bioloških podatkov, kot
so na primer genomski, ki opisujejo gensko
ozadje organizmov, proteomski, ki opisujejo
vse proteine v organizmih, metabolomski, ki
vključujejo vse metabolite, fenomski, ki opisujejo
videz organizmov. Prevedba celotne količine teh
podatkov v nova biološka znanja je zelo težka.
Zanjo je nujna sprememba v razmišljanju, in ta
sprememba je sistemska biologija.
Sistemska biologija sestavlja celoto iz delčkov.
Omogoča nam, da integriramo zapletene in
obsežne količine podatkov v računalniške
modele, s katerimi nato lahko izvajamo
računalniške simulacije. Z uporabo modelov
lahko raziskujemo lastnosti celic po svojih željah,
od ravni molekule do celotnega organizma.
Čeprav je sistemska biologija kot samostojno
področje zelo nova, ima več zgodovinskih
korenin: v teoriji dinamičnih sistemov,
molekulski biologiji, fiziologiji. Njen poseben
interdisciplinarni značaj vključuje sodelovanje
med molekularnimi biologi, genetiki, kemiki,
fiziki, računalničarji in matematiki. Sistemska
biologija tako omogoča zelo inovativna
sodelovanja in nove pristope k reševanju pred
tem neobvladljivih težav.
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Sistemski biologi s svojimi raziskavami
posegajo predvsem na področja ved o življenju
in področja, povezana z zdravjem. Njihove
raziskave pa vključujejo tudi energijo, okolje,
proizvodnjo hrane.
Že zdaj je jasno, da bo sistemska biologija in
njeno sprejetje v javnosti eden od ključev
prihodnjega razumevanja biologije.

KAJ JE SISTEMSKA BIOLOGIJA?
Sistemska biologija je hitro razvijajoče se
področje znanosti, ki raziskuje delovanje
zapletenih bioloških sistemov s povezovanjem
eksperimentalno pridobljenih podatkov z
matematičnimi in računalniškimi rešitvami.
Sistemska biologija:
• poskuša razumeti delovanje sistemov,
• raziskuje povezave med teorijo in
eksperimentom,
• je zelo interdiciplinarna in vključuje
povezano delovanje laboratorijskih
raziskovalcev z matematiki, fiziki in
tehnologi.

S sistemsko biologijo na znanstvenoraziskovalni ravni že nadzorujemo delovanje
virtualnega človeškega srca (http://videolectures.net/eccs07_noble_psb/ ).
Virtualno srce, ki ga je razvil Denis Noble, so Ameriška agencija za hrano in zdravila
(FDA) in nekatere farmacevtske družbe že sprejele kot alternativo testiranju zdravil
za srce na živalih. Glede na akademski in klinični uspeh virtualnega srca znanstveniki
podobne raziskave v okviru projekta Virtualni človek širijo tudi na druge organe.
V Evropi ta hip za največjo investicijo v sistemski biologiji velja projekt razvoja
virtualnih jeter (http://www.virtual-liver.de/wordpress/en/ ).

SISTEMSKA BIOLOGIJA SPREMINJA RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE
NOVIH ZDRAVIL V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI
V gospodarskem okolju ima sistemska biologija največji vpliv na razvoj zdravil.
Uspešen razvoj zdravil in njihovo odobritev so v zadnjih letih tudi velikim
farmacevtskim družbam zelo otežili sodoben pristop k zdravljenju kompleksnih
bolezni in hkratna stroga merila glede dovoljenega delovanja zdravil na organizem.
Farmacevtski velikan Merrimack Pharmaceuticals (http://merrimackpharma.com/
science/systems-biology-merrimack), ki je na seznamu podjetij največje ameriške
borze NASDAQ, je tako za odkrivanje novih zdravil za zdravljenje raka začel
uporabljati pristope sistemske biologije. Do zdaj izvajajo klinična preizkušanja že
šestih zdravil, razvitih po novih načelih sistemske biologije.

V POLJEDELSTVU SE S SISTEMSKO BIOLOGIJO BORIMO PROTI
PODNEBNIM SPREMEMBAM IN POVZROČITELJEM BOLEZNI
Sistemska biologija lahko pripomore k večji kakovosti pridelave poljščin ter gojenju
poljščin, prilagojenih podnebnim spremembam in novim povzročiteljem bolezni,
in sicer s poglobljenim poznavanjem metabolizma rastlin in njihovega odgovora na
različne dejavnike iz okolja (http://www.bbsrc.ac.uk/news/policy/2011/110111f-systems-biology-agriculture.aspx). Kljub dostopnosti metodologij rastlinska
biologija v primerjavi z drugimi znanstvenimi področji relativno zaostaja in do zdaj
pristopov sistemske biologije za izboljšanje rastlin še nismo uporabljali.
Na Nacionalnem inštitutu za biologijo so medtem prav s pristopi sistemske
biologije že določili nove komponente krompirjevega odgovora na pomembnega
virusnega povzročitelja bolezni – PVY, ki lahko prispevajo k omejevanju virusa in s
tem k zmanjšanju gospodarske škode, ki jo povzroča ta virus.

Sistemska biologija v medicini
Sistemska biologija naj bi bila poglavitno
znanstveno vodilo uporabne sistemske
medicine. Ideja, da moramo za razumevanje
kompleksnih bolezni in s tem potencialno
ukrepanje upoštevati sistemsko zapletenost,
je neposredno povezana z uvajanjem robustne
sistemske biologije v biomedicinske raziskave.
Rutinska uporaba matematičnega modeliranja v
medicini bo omogočila napovedne zdravstvene
odločitve. Računalniške simulacije bodo zelo
olajšale premostitev vrzeli med farmacevtskimi
raziskavami in njihovo prevedbo v kliniko. S
takimi simulacijami je mogoče bolje načrtovati
poskuse, v katere je vključenih tudi manj
eksperimentalnih subjektov. Vse to v končni
stopnji poveča učinkovitost poskusov in zmanjša
stroške njihove izvedbe. S kvantitativnimi
analizami z modeliranjem že začenjamo bolje
razumeti interakcije, ki potekajo v spremenljivih
fizioloških sistemih in v spremenljivih razmerah.
Uporabna sistemska biologija tako tlakuje
pot sistemski biološki medicini. Slednja bo
zagotovila okvir za zdravljenje kompleksnih
multifaktorskih obolenj, ki bremenijo družbo –
rak, presnovne bolezni, Alzheimerjeva bolezen,
Parkinsonova bolezen, osteoporoza. Prispevala
bo tudi k personaliziranju zdravljenja s simulacijo
poteka bolezni. S takimi pristopi bomo lahko
začeli zdraviti tudi doslej neozdravljive bolezni.

Sistemska biologija v farmaciji
Od pristopov sistemske biologije bosta imeli
veliko koristi tudi farmacevtska industrija in
biotehnologija. S sistemskobiološkimi analizami
bomo lahko npr. določili delovanje novih
naravnih ali sintetičnih potencialno biološko

aktivnih spojin. Z računalniškim oblikovanjem
in novimi strategijami preizkušanja bomo lahko
prednostno izbrali potencialne kandidatne
učinkovine za naslednje faze preizkušanja. Še
več, klinično testiranje z računalniškimi modeli
ne bo le omogočalo identifikacije primernih tarč
za zdravila, temveč bo tudi prispevalo k izboru
molekul ali razmer, ki nanje vplivajo. To bo
imelo velik vpliv na varnost kombinacij zdravil in
njihovih odmerkov z napovednimi in zmanjšanimi
stranskimi učinki. S takimi pristopi bosta oblika
zdravil in njihovo testiranje učinkovitejša in
cenovno sprejemljivejša.

Sistemska biologija pri raziskavah živali
Pristopi sistemske biologije bodo imeli podoben
vpliv kot na raziskave pri ljudeh na raziskave
domačih in drugih živali. S tovrstnimi pristopi se
bosta področji še bolj povezovali, saj bo biološko
modeliranje še temeljiteje izpostavilo biološke
podobnosti med organizmi. Novi pristopi bodo
nadomestili tudi etično vprašljive preizkuse na
živalih, na primer za kozmetično industrijo.

Sistemska biologija pri raziskavah
v kmetijstvu
Možnosti, ki jih ponujajo virtualizacija in
simulacije v biologiji, bodo imele pozitiven vpliv
tudi na kmetijstvo. Računalniški poljski poskusi
bodo pospešili rastlinske programe žlahtnjenja z
manjšim finančnim vložkom in bolj predvidljivimi
rezultati. Simulacije na podlagi sistemske
biologije bodo omogočile izboljšanje nadzora
škodljivcev in bolezni ter predvidele odgovore
poljščin na specifične izzive okolja.
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Projekt ISBE – Infrastruktura
za sistemsko biologijo Evrope

Sistemska biologija je sprememba v razmišljanju in
omogoča povezovanje raziskovalnih področij, ki do zdaj niso
imela veliko skupnega. Na tak način, denimo, se že povezuje
znanje molekularnih biologov, rastlinskih fiziologov
in ekologov. Večnivojski pristopi sistemske biologije
omogočajo tako časovno kot prostorsko modeliranje.
Posledično zmanjšujejo količine zahtevanih poskusov in s
tem znižujejo stroške uvajanja novih izdelkov na tržišče.
Rezultati raziskav sistemske biologije že zdaj nakazujejo,
da bomo na njihovi podlagi lahko sprejemali informirane
odločitve na področju kompleksnih bioloških vprašanj,
pa naj bodo to zdravje ljudi, rastlin ali živali, okolje, varna
hrana in vse povezave med njimi.

Več slovenskih raziskovalnih institucij je že vključenih
v evropski projekt ISBE (http://project.isbe.eu/ ). Projekt
naj bi evropskim znanstvenikom z vseh področij ved
o življenju omogočil raziskovanje zapletenih bioloških
vprašanj s sistemskega vidika. S tem projektom bo
vzpostavljena dostopna mreža infrastrukturnih središč
po vsej Evropi. Infrastrukturna središča bodo zagotavljala
multidisciplinarno strokovno znanje, izobraževanje,
možnosti za izvajanje poskusov in modeliranje, repozitorije
podatkov ter modele, nujne za majhne ali velike programe
sistemske biologije.
Z raziskavami bioloških procesov z uporabo nove
infrastrukture bomo povečali naše temeljno znanje,
od ravni molekul in celic do celotnih organizmov. Uporaba
infrastrukture bo vodila do novih aplikacij v biomedicini,
kmetijstvu, okolju. Pozitivno bo vplivala na prihodnje
zdravstveno varstvo in tehnološki razvoj, povezan
z vedami o življenju, kar bodo občutili evropska družba,
industrija in celotno gospodarstvo.

Sistemska biologija
in njen vpliv na znanost,
gospodarstvo, posameznika
in družbo kot celoto
www.sistemska-biologija2014.si
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