فصل دوم

پزشکی سیستمی چیست؟
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جابهجایی از منظر پزشکی بر پایهی ژنوم به

بوده اس ت .از انتشار پروژهی ژنوم انسانی در  ۱0ژوئن

پزشکی بر پایهی شبکه

س ال  ،۱333پیش رفتهای چشمگیری در توالی یابی

مطالعات مندلی منتهی به شناخت الگوهای درک

ژنوم و آن الیز و تفس یر آن روی داده اس ت .این

بیماریهای بر پایهی یک ژن یا مونوژنیک گردید .امّا

پیش رفتها منجر به آن شدهاند که برای تعداد زیادی

اصول وراثت مندلی نمیتواند توار پلی ژنیک یا چند

از بیماریها ،روشهای تشخیص پزشکی فراهم شود.

ع املی بیم اریه ای پیچی ده را توص یف نم ای د.

با وجود دس ترر پذیری آزمونهای ژنتیکی در

بیماریهای پیچیده مانند س رطان یا بیماری آلزایمر،

آزمایش گاههای پزشکی ،پرسشی اساسی هنوز بیپاسخ

مجموعهای پیچیده از ش رایط بالینی بسیار غیرهمگن

م ان ده اس ت که تا چه میزان ترجمان این دادههای

از خود نشان میدهند که بیانگر اثرات ترکیبی ژنهای

ملکولی میتواند به کاربرد بالینی منجر ش ود .با وجود

گوناگون همراه با بر هم کنش آنها با عوامل زیس ت

تالشه ای گس ترده ی اخیر ،م انن د ” توالی ی ابی

محیطی میباشند.

اگزومهای انسانی“” ،پروژهی ژنومی  “۲333و ”پروژهی

آنالیز و تفس یر اطالعات ژنومیک ،نقطهی اص لی

ژنوم فردی“ که همگی کوش یدند تا گسترهی عمدهی

تمرکز پژوهشهای زیس ت پزش کی در سالهای اخیر

پلی مورفیس مهای تک نوکلئوئیدی ( ۲)SNPو تنوع

)Single-Uncleotide Polymorphisms (SNP

1
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تصویر  - ۲۱رشد فناوریهای برتر زیستی در سال  ۱333امکان رشد بیولوژی سیستمی را در سال  ۱332فراهم آورد.

س اختاری ژنوم را آش کار س ازند ،امّا این پروژهها تنها

ابعاد چندگانه دادههای ناهمگن روی آورده است که در

ی ک بُع د از ابعاد پیچیدهی عملکردی ژنوم را نش ان

خود مفهوم پزش کی فردگرا ۲را ک ه زم انی بر پایهی

دادهاند.

 SNPsتوصیف میشد ،نهفته دارد.

هم اکنون م ا ب ه این حقیقت نایل ش دهایم که

بر پایهی این پارادایم ،دادههای ناهمگن زیس تی را

آنالیز  SNPsبه تنهایی به درک کامل ما از بیماریهای

میبایس تی در ساختاری یکپارچه مورد تحلیل و تفسیر

پیچی ده و فراین ده ای آغش ته به پیچیدگی منتهی

قرار داد .بیولوژی سیستمی در دل خود به اجزاء زیستی

نمیشود و در نتیجه تغییر پارادایمی دوران پساژنومیک

گون اگونِ مؤثر در پ اتوژنز بیم اریهای پیچیده ،نگاهی

از نگاه به دادههای زیس تی یک بعدی به سوی نگاه به

یکپ ارچه به س اختاری بر پایهی ش بکه داش ته و
Personalized Medicine

1
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تص ویر  - ۲۴فزونی در کاربردهای تش خیص ی بر پایهی ژنوم .تعداد آزمونهای ژنتیکی برای تش خیص موارد بیماریهای گوناگون که توس ط
آزمایشگاههای سراسر دنیا ارائه میشوند از سال  ،۲۳۳۴روندی افزایشی از خود نشان داده است.

رهیافتهای جدیدی را ارائه میدهد .از این منظر تمام

نمیتوانن د زمین های ک افی برای درک پیچی دگیهای

اجزاء پاتوژنیک بیماریهای پیچیده ،در ورای نگاه منفرد

اختالالت پاتولوژیکی که در آغاز و پیشرفت بیماریهای

به ژنوم ،در چرخهای مفهومی مورد توجه قرار میگیرند.

پیچیده اثر میگذارند ،ارائه دهند.

برای مث ال ،مطالعات همبس تگی گس ترده ی ژنومی

دانش برخاسته از  GWAsمحدودیتهایی دارد که

( ۲)GWASتالش نمودند تا از همبستگی پیچیده میان

از ک اربرد این دانش در زمانی که به تنهایی به کار برده

ژنها و بیماریها در س طی  SNPsپرده بردارند ،ولی

ش ود میکاهد .بس یار دش وار است که به شکل مطلق،
)Genome-Wide Associations Studies (GWAS

1

۲

ژنهای عامل را ش ناس ایی و مکان یابی نمود .همچنین

پس منظر بیماری هس تند (که به نقش ههای بیماری

تغییر در عملکرد ژن با SNPsهای ش ناس ایی ش ده در

موس وم میباش ند) چارچوب مناس بی را جهت تبدیل

زمینهی بیماری را نمیتوان بالفاص له آش کار نمود و

مدل توص یفی به مکانیس تیک در پیوند با اطالعات

اغل ب نیز نمیتوان پی برد ک ه چه مس یرهای ویژهای

ژنتیکی ب ه فراین دهای بیماری و فنوتیپهای بالینی،

ممکن است با SNPsهای یافت شده تنظیم میشدهاند.

فراهم میآورند .بر پایه ی چنین چارچوبی اس ت که

از منظر دیگر ،ش بکههای ملکولی که نش انگر

همبس تگی میان موارد بیولوژیک آشکار شده و تصویر

ش رایط ملکولی س یس تم زیس تی آش وب زده در

بزرگتری از مکانیسمهای بیماری پدیدار میشود.
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تص ویر  - ۲۳مدلهای ویژهی بیماری ( .)Disease-Specific Modelsتیپهای دادههای گوناگون از منظرهای چندگانهی
بیولوژیک را میتوان در هم ادغام و یکپارچه نمود تا یک مدل مکانیستیک یکپارچه خلق شود.
Disease Maps

1
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تص ویر  - ۲2یک نمای ش ماتیک از ش بکهی طبیعی (س مت چپ) و ش بکهی آش وب زده شده با بیماری (سمت راست) .نقاط گرهای
(گلولهها) و لبهها (خطوط انتقال یافته به گلولهها) در بیماری تغییر میکنند .در حقیقت گرهها و لبهها به صورت پویا با پیشرفت بیماری
تغییر مییابند.

به زبان دیگر ،ساخت نقشههای ملکولی ویژهی هر

وجود نقش ههای ملکولی بیماری ،تنها به عنوان ستون

بیماری ،نخس تین گام به س وی مدلس ازی بیماری

فقرات جه ت افزودن دیگر اجزاء دادهه ای مکم ل از

بر پایهی یکپارچهس ازی اس ت .برای مثال نقش هی

مقی اره ای س طوح دیگر بیولوژیک چندگانه عمل

بر هم کنش ی بیماری پارکینس ون که به ص ورت

مینمایند .از این رو چنین نقش ههایی که با اطالعات

مح اس باتی قابل ردیابی بوده و مس یرهای مؤثر در

متنوع ژنتیکی غنی ش دهاند ،میتوانند پژوهش گران

پاتوژنز بیماری پارکینس ون را یکپارچه نموده اس ت،

گس ترهی زیس ت پزش کی را در مدلس ازی و خلق

اخیراً طراحی ش ده و قابل دس ترر میباش د .با این

فرضیههای نوین از دل این مدلها و سپس آزمون آنها

تصویر  -۲0دکتر لروی هود () Dr. Leroy Hood
درج هی پزش کی حرفهای خود را از دانش گاه جان هاپکینز و
درجهی  PhD.را از کالتک ( )Caltechکس ب کرده و در کالتک
برای  ۱۱س ال عض و هیئت علمی دانش کده بوده اس ت .در س ال
 ۲۳۳۱بخش میان رش تهای زیس ت فناوری ملکولی در س یاتل
آمریکا را بنیان گذاش ت که در همانجا در س ال  ۱333انس تیتو
بیولوژی س یس تمی را تأس یس کرد .او پیشگام در تبدیل پزشکی
واک نش ی ( )Reactive Medicineب ه پ زش کی  P4کنشگرا
( )Proactiveاس ت .تاکنون بیش از  733مقاله در مجالت معتبر
بین المللی و کتب مرجع به چاپ رس انده است و  ۴۱پتنت و ۲۴
ش رک ت بیوتکنولوژی ک م انند ،Applied Biosystems ،Amgen
Integrated Diagnostics and ،Rosetta ،Darwin ،Systemix
 ،Acceleratorرا بنیان گذاشته است .دکتر هود عضو آکادمی ملّی
علوم ،ج امع هی فلس فهی آمریکا ،انجمن آمریکایی هنر و علوم،
انستیتو پزشکی و آکادمیکی ملّی مهندسی است .وی جوایز فراوان
و  ۲7درجهی افتخاری از انس تیتوهای آکادمیک متنوع در سراسر
جهان دریافت نموده است.
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در شبکهی آزمایشگاهی ،مورد حمایت قرار دهند.

۲و۱

بیماری در نتیجهی ایجاد آش وب زدگی در شبکههای
وابسته به آن ،در اندام دچار بیماری است که از یک یا

رهیافت سیستمی به بیماریها

چند ش بکهی آش وب زدهی وابس ته به بیماری به

کمابیش این درک در حال ش کلگیری است که

بس یاری دیگر از ش بکهها ،با پیش رفت بیماری انتقال
1

Yan Q. The integration of personalized and systems medicine: bioinformatics support for pharmacogenomics and drug
discovery. Methods Mol Biol 2008; 448: 1-19.
2 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.

مییابد .عوامل ایجاد آش فتگیهای نخس تین ممکن

س پس به تغییرات آنها در گذر  ۱۱هفتهای طیّ پیشرفت

اس ت ژنتیکی (مانند موتاسیونها) و یا زیست محیطی

بیماری پرداخته شد .جهت شناسایی ژنهای متمایز بیان

(مانند ارگانیس مهای عفونی) باش ند .این آش فتگیها،

ش ده ) ،۴(DEGsترانس کریپتومهای مغزی بیان شده از

اطالعات بیان ش ده را به صورت پویا تغییر میدهند و

ترانس کریپتومهای ش اهد در  ۲3نقطهی زمانی در سیر

این دینامیس م تغییر یافتهی جریان اطالعات میتواند

پیشرفت بیماری تفریق شدند.

بیانگر پاتوفیزیولوژی بیماری بوده و رهیافتهای نوینی

این مطالعات دینامیک زمانی ،چندین نکتهی تکان

را در عرصهی تشخیص و درمان پیشنهاد نماید .جهت

دهنده را آش کار نمودند .نخست آنکه آشکار شد 7۳33

توص یف این تئوری ،ب ه بررس ی دو مورد بیم اری

نس خهی  ،RNAدر گذر بیماری دچار تغییر شدهاند که

بر پایهی سیستمی ،میپردازیم:

این نس خهها توس ط تقریباً یک س وم ژنهای موش،

الف /بیولوژی سیستمی بیماری پریون

3

کدگذاری میش دهاند .البته این دادهها نش انگر وجود

لروی هود ۱و همکاران وی برای ترس یم اص ول

چشمگیر چالش و مشکل پیام به صدا ) ۳(S/Nمیباشند.

رهیافت س یس تمی به بیماریها ،به مطالعهی بیماری

این ص دا برخاس ته از دو منبع اس ت :صدای تکنیکی و

دژنراسیون عصبی در موشهایی که پروتئینهای پریون

ص دای بیولوژیکی .ص دای بیولوژیک از در نظر گرفتن

عفونی به درون مغز آنها تزریق کرده بودند ،پرداختند.

ی ک فنوتیپ ویژه (مانند ترانس کریپتوم مغز) حاص ل

این مطالعات بس یار مهم بودند؛ زیرا میتوانستند به

میآی د که خود این فنوتیپ جمع جبری چندین منظر

مش اهدهی آغاز دینامیک پیشرفت بیماری از آغاز (هنگام

از فرایندهای بیولوژی است که در خارج از فنوتیپ مورد

عفون ت) ت ا مرگ بپردازند .در مرحلهی اول ،کانون توجه

(در این مورد بیماری دژانرس یون عص بی) قرار دارند.

بر روی mRNAهای بیان شده در مغز متمرکز گردیده و

جهت تمرکز بر بیولوژی بیماری دژنراس یون عص بی،
1

Prion Disease
Leroy Hood
)3 Differentially Expressed Genes (DEGs
)4 Signal to Noise (S/N
2
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ش یوههایی طرح ریزی ش دند (مانند ایجاد ترکیباتی از

آمد که چهار شبکهی بیولوژیک عمده در بیماری پریون

هشت سویهی پرورش یافته /سویهی پریونی متفاوت) تا

مش ارکت مینمایند که این یافته بر اس ار مطالعات

بتوان تنوعهای بیولوژیکی دیگر تیپها را تفریق نمود.

هیستوپاتولوژیک ،آشکار شد .این  DEGs ۴33مرکزی،

این تفریقها 1نش ان دادند که حدود DEGs ۴33

در چهار شبکهی بر هم کنشی که این هیستوپاتولوژیها

با بیماری دژنراس یون عصبی همبستگی دارند (بنابراین،

را در  ۲3نقط هی زم انی گوناگون در گذر  ۱۱هفتهای

این تفریقها موجب ایجاد بیش از  ۱3برابر غنیس ازی

پیش رف ت بیم اری کدگذاری میکردند ،مورد نقش ه

در نس بت پیام به ص دا شدند) .دوم آنکه چنین به نظر

برداری قرار گرفتن د ۱33 .ژن از این ژنه ا در چه ار
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تص ویر  - ۲7یک نمای ش ماتیک از آش وبهای ایجاد شده در شبکهی دژنراسیون عصبی طیّ  ۱3هفته از پیشرفت بیماری در یک
مدل موش .گسترش شبکههای آشوب زده با بیماری ،در سه نقطه زمانی ،قابل توجه است که نشانگر آشوب بیماری به صورت پیش
رونده در شبکهی عصبی دژنراسیونی میباشد.
Subtractions

1

ش بکهی عمده و  ۲33ژن باقیماندهی در شش شبکهی

کریپتهای ویژهی ارگانی) ۴ایجاد نمود.

کوچکتر که بیش از این درگیری آنها در بیماری پریون

با این ش یوه بیش از  ۲33ترانس کریپت موش ی

ناش ناخته مانده بودند ،نقش ه گذاری ش دند .سوم آنکه

ویژهی مغزی ش ناس ایی ش دند که بس یاری از آنها

دینامیک چگونگی تغییرات نس خهها ۲در گذر پیشرفت

پروتئینهایی ترشحی به خون را کدگذاری میکردند و از

بیم اری ،توانس ت ب ه ص ورت مج ازی ،تمام زوایای

این رو توانس تند اثر انگش ت ۳خونی ویژهی مغزی که

پاتوفیزیولوژی بیماری را توصیف کند که خود این یافته

میتواند مغز س الم را از مغز بیمار ش ناسایی نماید و تیپ

یک پیشرفت چشمگیر در درک دینامیک بیماری است.

بیماری را نیز آشکار سازد ،تعیین کنند.

چهارم آنکه این چهار ش بکهی عمده به صورت سریالی،

 ۲2پروتئین ویژهی مغزی ،امک ان ش ناس ایی

توسط بیماری تحت آشوب زدگی ۱قرار گرفتند .اهمیت

زودرر پیش ب الینی بیم اری پریون ،طبق هبن دی

این مشاهده آن است که توانست راهبردهای جدیدی را

تیپهای گوناگون بیماریهای دژنراتیو عصبی و توانایی

برای تشخیص و درمان بر اسار ”شبکههای آشوبزده“

پیگیری پیش رفت این بیماری را به ص ورت کامل از

در آغ از بیم اری فراهم آورد .در نه ای ت این تحلی ل

طریق خون فراهم آوردن د .کاربرد چنین اثر انگش ت

ش بکهای پویا ،چندین رهیافت نوین جهت تش خیص

ویژهی وابس ته به ارگان ،در گسترهی پزشکی میتواند

بیماری بر اسار آزمایش خون (مانند تحلیلهای ترانس

به عنوان ابزاری نیرومند جهت تشخیص در آینده مورد

کریپتومهای ارگانی مقایس های ،جهت ش ناسایی ترانس

کاربرد قرار گیرد.

2و0

1

Transcripts
Disease-Perturbed
3 Organ Specific Transcripts
4 Fingerprint
5 Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
6 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.
2
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ب /بیولوژی س لیسللتمی بیماری تنفس لی و
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درم انه ای رای برای برگش ت فرایند بیماری

ماهیچهای

ش ام ل ترکیبی از فع الی تهای ورزش ی ،داروهای

مطالعهی برجس تهی دیگری که به نقش توانمند

ضد التهابی و مکملهای غذایی میباشند.

بیولوژی س یستمی و رهیافتهای مدلسازی شبکهای

در یک مطالعه ،پروفایل بیانی ترانس کریپتومیک

جهت آشکار نمودن بر هم کنش شبکههای ملکولی ،در

در بیوپس ی ماهیچههای اس کلتی بیماران  COPDو

ارگانهای چندگانه و ایجاد آش فتگی در آنها توأمان با

گروه ش اهد در زمان اس تراحت ،قبل و بعد از فعالیت

بیماری اشاره مینماید ،بیماری تنفسی انسداد مجاری

ورزش ی گردآوری ش دند .از طریق یکپارچهس ازی

هوایی مزمن ) ۲(COPDاست که در این بیماری افزون

اطالع ات ”ژنه ای متم ایز بی ان ش ده“ ()DEGs

بر انس داد پیشروندهی مجاری هوایی ،ضعف عضالنی

(شناسایی شده با سطوح سیتوکینهای سرمی) با یک

نیز وجود دارد.

گستره از پاسخهای فیزیولوژیکِ ثبت شده ،پژوهشگران

بیم اری  COPDی ک بیم اری الته ابی ته دی د

توانس تند ش بکههای بر هم کنش ی آش وبزده را در

کنندهی زندگی در ش شها اس ت که با محدودیت

ش رایط بیم اری ش ن اس ایی کنند .یافتهها نمای

مجاری هوایی پیشرونده که منجر به اختالل شدید در

برجس تهی بیماری  COPDرا که در عدم همخوانی

کیفیت زندگی بیماران میش ود خود را نشان میدهد.

میان باز س اماندهی بافتی ۱و کنترل متابولیس م انرژی

این بیماری به ص ورت عمده ،غیر برگشت پذیر بوده و

اس ت ،مورد حم ای ت قرار دادند .این فرایند خود در

با ض عف عض النی همبس تگی دارد و ش یوع آن رو به

نتیجهی ایجاد آش وب در تنظیم نس خه برداری ۴است

گس ترش اس ت و چهارمین عامل عمدهی مرگ و میر

ک ه منجر ب ه تعدیل س یتوکینهای التهابی همچون

در سطی جهان میباشد.

اینترکولین  β1میشود.

1

)Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD
Tissue Remodeling
3 Transcriptional Regulation
2

مط الع ات اخیر ب ه نقش احتمالی
 NF-KBدر اختالالت تنظیم نس خ ه
برداری اشاره کردهاند .جهت اعتباردهی
این نظری ه در ب ازگویی فرایند بیولوژی
س یس تمی ،پژوهش گران مجموعهای از
آزمایش ات اعتباریابی را طراحی و انجام
دادند .آنان توانس تند نتای به دس ت
آمده از بیماران انس انی را با اطالعات
گردآوری شده از مدلهای جانوری یا با

31

نتای مطالعات چاپ ش دهی پیش ین،
ترکی ب و مق ایس ه نم ایند .ش واهد
برخاس ته از این مطالعات نتوانس ت

تصویر  - ۲۸واژگان پزشکی سیستمی

فرض یهی مورد کاوش را تأیید نماید .از
س وی دیگر این شواهد و یافتهها به پردازش فرضیهای

نتیجهی هیپوکس ی به پیش رانده میش ود .در این

جایگزین اش اره کردند به این ص ورت که تغییرات اپی

فرض ی ه ،نقاط هدفی وجود دارد که نویدگر داروها و

ژنتیک در پیوستگی با تعدیل کنندههای هیستونی ،۲با

روشهای تداخلی درمانی نوین جهت بازگشت فعالیت

اختالالت ماهیچهای همبس تگی داش ته و احتماالً در

ماهیچهای در بیماران  COPDمیباشد.

۱و۴

1

Histone Modifiers
Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
3 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.
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بیولوژی سیستمی ،سالمت و بیماری

حاش یهی شبکه بودند .این ژنها در تحلیل شبکههای

برای نش ان دادن اهمیت ش بکهای نگریس تن به

پیچیده ،نقش گرههایی ۴با س طی پایین پیوس تگی ۳را

س المت و بیماری و درک س المت و بیماری بر بنیان

داش تند و این در حالی بود که هابها (یعنی گرههایی

تحلیل شبکههای پیچیده ،نگاه به نتای مطالعات اخیر

با پیوس تگی باال) و نیز س وپر هابها (گرههایی که

در گس ترهی بیم اریهای غیرواگیر و چند ژنی ۲که

هابها را با یکدیگر پیوند میدهند) نس بت به تداخل

تع داد فراوانی از ژنه ا ب ا یکدیگر بر هم کنش دارند

آزمایش گاهی ،تغییرات کمتری را از خود نش ان دادند.

(مانند بیماری آسم) ،میتواند جالب باشد.

این مش اهدات ،کاربردهای روشش ناس ی و بیولوژیک

پاس خ آلرژیک در یک مدل آس م تجربی توس ط
38

دارند.

پژوهش گران مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهشگران،

نخس ت آنکه این مش اهدات نش ان میدهند که

شبکهای از بر هم کنشهای ملکولی با استفاده از پایگاه

ژنه ایی که عملکرد بیولوژیک مهمی دارند را نمیتوان

دادهی Biomolecular Object Network Databank

به ش ناخت آنها بدون کاربرد این راهبرد پژوهشی ،نایل

خلق نمودند و به بررس ی بیان ژنی در نتیجهی تداخل

ش د .دوم آنکه حداقل بعض ی از پاس خهای بیولوژیک

آزم ایش گ اه ی (در م ع رض ق رار دادن آلبومین

(مانند پاسخ ایمنی آلرژیک) توسط تغییرات در گرههای

تخم مرغی )۱پرداختند .تحلیل توپولوژیک ژنهای بیان

با پیوستگی کم روی میدهند.

ش ده تحت ش رایط تجربی ،نشانگر وجود یک رابطهی

در مطالعهی دیگر به اثرات شبکههای اجتماعی بر

معکور میان تغییر در بیان و پیوندهای آن ژن بود .به

ش یوع چ اقی پرداخت ه ش د و نتای آن در مجلهی

زبان دیگر ،ژنهایی که بیشترین تغییرات را در سطوح

پزش کی نیوانگلند به چاپ رس ید .پژوهش گران این

بی انی از خود نش ان دادن د ،ژنه ایی بودن د که در

مطالعه ،ش بکهای از ش رکتکنندگان در مطالعهی
1

Polygenic
Ovalbumin
3 Nodes
4 Connectivity
2

فرامینگهام را س ازماندهی
کردن د ک ه در این ش بکه
چگونگی پیوند میان شرکت
کنندگان به ترس یم کشیده
ش د .آنان مش اهده کردند.
خطر چ اقی در ی ک فرد،
چن انچه خواهر یا برادر چاق
داشته باشد ۳3 ،درصد است.
در ح ال ی ک ه ای ن خطر
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چن انچه یک دوس ت چاق
داش ته باش د  ۲7۲درص د
اس ت .این ی افت ه نش ان
میدهد که شبکهی اجتماعی
در ایج اد خطر برای چ اقی،
به نسبت بار ژنتیکی فرد ،اثر
نیرومن دتری دارد .در همین
ک هورت ،پژوهش گران ب ه
مط الع هی دین امیک ترک

تص ویر  -۲۳س طی بندی شبکههای متابولیک ،بیماری و اجتماعی و بر هم کنش این شبکهها و تشکیل
شبکهی شبکهها ()Network of Networks

دخانیات در یک دورهی ۱۳
ساله (از سال  ۲۳7۲تا  )۱333پرداختند .آنان مشاهده

در یک زمان مش ابه ترک کردند ولی افراد سیگاری به

کردند که افراد با پیوندهای گروهی اجتماعی ،سیگار را

صورت پیشرونده در حاشیهی شبکه پدیدار شدند.

41

تصویر  -۱3نمای دیزیزوم ( .)Diseasomeدایرهها نشانگر بیماریها و مستطیلها بیانگر ژنها هستند.
پانل چپ :یک زیرمجموعهی کوچک از شبکهی بیماری انسان ( )HDNکه در بیماری (دایرهها) به یکدیگر پیوسته هستند ،اگر حداقل در یک ژن
مشارکت داشته باشند .پهنای هر پیوند به تعداد ژنهای به اشتراک گذاشته شده ،نسبت دارد.
پانل راس ت :یک زیرمجموعهی ش بکهی ژنی بیماری ( )GDNکه دو ژن (مربعها) به یکدیگر پیوسته هستند ،اگر حداقل در یک بیماری مشارکت
داشته باشند .پهنای هر پیوند به تعداد بیماریهای به اشتراک گذاشته شده ،نسبت دارد.
پانل مرکزی (دیزیزوم) :یک بیماری و یک ژن به یکدیگر پیوند دارند ،اگر جهشها در آن ژن به بیماری ویژه منتهی ش ود .اندازهی دایره به تعداد
ژنهای شرکت کننده در بیماری وابسته ،بستگی دارد.

این مط الع ات و دیگر پژوهشها ،از این حقیقت

ک افی نیس ت .میب ایس تی گراد ی ا نقش های از

پرده برداری نمودند که ش بکهها بر تمامی منظرهای

پیوس تگیهای اجزاء س لولی که توس ط این ژنها و یا

س المت و بیماری انس ان ،چیرگی دارند .جهت درک

محص والت این ژنه ا مورد ت أثیر قرار میگیرند نیز

مکانیس مهای بیماری ،تنها ش ناخت ژنهای بیماری

فراهم ش ود .با توجه به پویایی بیماری و سالمت ،تنها

یک تص ویر از این س یس تم نیز کافی
نیس ت .آنچه مورد نیاز اس ت یک ویدئو
است تا بتواند تکامل پیچیدگی بیولوژیک
در ش رایط طبیعی (س المت) و ش رایط
غیرطبیعی (بیم اری) را در پیش از انجام
تداخالت درمانی به نمایش گذارد.
وج ود تغییرات ویژه در گس ترهی
ش بکههای ملکولی و ژنتیکی این حقیقت
را هویدا میس ازد که بیماریها مستقل از

41

یکدیگر (چنانچه به نظر میآیند) نیس تند.
تعداد بیشماری از بیماریها هستند که با
وجود تظ اهرات ب الینی گون اگون ،خود
بخشی از یک شبکه هستند .در حقیقت ،با
این رهیافت ،دیزیزوم ۲به معنای ش بکهی
بیماریهای انس انی که عناص ر ژنتیکی و

تص ویر  -۱۲ش بکهی ژنی مش تق ش ده از پایگاه دادهای ش بکهای بر هم کنش زیس ت
ملکولی که بزرگترین پایگاه دادهی بر هم کنشهای ملکولی موش است .گرهها در شبکه
(ژنها) بر اسار تجربیات آزمایشگاهی چیدمان شدهاند.

ملکولی مشترکی دارند؛ توصیف میشود.
بر اس ار این رهی اف ت ،پیون د فراوانی می ان

بیماریها مشترک میباشد.

بیماریهای منفرد و گروهی از بیماریها وجود دارد و

س رطان و بیماریهای نورولوژیک از بیماریهایی

منش اء ژنتیکی بیش تر بیماریها ،به طریقی با دیگر

هس تند که پیوندهای بیش تری دارند ،در حالی که

Diseasome

1

42

بیم اریه ای متابولیک و اس کلتی (برای مثال) یک

ش بکه دارند .از سوی دیگر این مشاهدات اشاره به این

ن اهمگنی ژنتیکی پ ایین و پیوس تگی ن اچیزی را ب ا

نکته دارند که اکثریت ژنها که با بیماریها همبستگی

یک دیگر از خود نش ان میدهند .از  ۲777ژن مورد

از خود نش ان میدهند ،ژنهای ض روری نیس تند.

مطالعه ۲۴77 ،ژن با دیگر ژنها پیوستگی دارند .گرچه

همچنین ژنهای ض روری که اثرات آنها اغلب در رحم

تع داد ژنه ای مش ترک در بیماریهای گوناگون با

و یا در اوایل زندگی خارج از رحمی کش نده هس تند،

افزایش تعداد بیماریها کاهش مییابد ولی بعض ی از

تمایل دارند که نقش هابها را داش ته باشند و جایگاه

ژنها مانند  TP53یا  PAX6با  ۲3بیماری همبستگی

مرکزی را در شبکه اشغال کنند .در نهایت پژوهشگران

از خود نش ان میدهند که این موض وع اش اره به این

به این باور دس ت یافتند که پروتئینهایی که با یک

حقیقت دارد که آنها نقش هاب ()hubهای بزرگ را در

ب ی م اری همبس تگی دارن د ،ده برابر بیش تر از

تصویر  -۱۱شبکهی فنوتیپیک بیماریها (گرهها بیماریها هستند).

پروتئینه ایی ک ه با آن بیماری همبس تگی ندارند،

 /۳تعیین کنندههای زیست محیطی

تمایل دارند تا در میان خودشان با یکدیگر بر هم کنش

چنانچه اس ارِ پاتوفیزیولوژیکِ این چهار ش بکه

نشان دهند.

مورد تأیید قرار گیرند ،میتوان جایگزینهای جدیدی

در یک فراگرد کلی تمام این مش اهدات بر این

برای بهینهس ازی رهیافتهای درمانی برای بیماریها

نظر دارن د ک ه م دولهای ۲ویژهای برای بیماریهای

متص ور ش د؛ مانند ش ناس ایی هددهای درمانی نوین

خاص وجود دارد.

(برای مثال ،گیرندهی آندروژنی در سرطان پروستات)،

طبقهبندی کنونی بیماریها بر اس ار تظاهرات

تعیین دوزاژ مناس ب دارو بر اس ار پروفیل متابولیک

بالینی (فنوتیپ) اس ت .لوسکالزو ۱و همکاران وی یک

آن و ی اف ت عل ل مق اوم ت به درمان و یا بهبودی در

رهیافت نوین در طبقهبندی بیماریها پیشنهاد کردند

میزان سمیّت داروها.

که بر اس ار چهار ش بکهی گوناگون که با یکدیگر
بر هم کنش دارند ،استوار است:
 /۲اختالل ملکولی اص لی (ژنوم یا پروتئوم اولیه)
که با فنوتیپ اصلی در پیوستگی قرار دارد.
 /۱ژنها یا پروتئینهای تعدیل کنندهی فنوتیپ
اصلی (ژنوم یا پروتئوم ثانویه)
 /۴پلی مورفیس م یا هاپلوتیپها (فنوتیپ میانی)
که بر هر پاس خ ژنتیکی به اس ترر (التهاب ،آپوپتوز،
تکثیر ،اصالح) اثر میگذارند.

هی دالگو و همک اران نش ان دادند که پیشروی
بیم اری (هم ان نم ایش ویدئو که پیش از این عنوان
ش د) را میتوان بر اس ار تئوری ش بکههای پیچیده
ترس یم و مورد مطالعه قرار داد .این پژوهش گران یک
ش بک هی بیم ار فنوتیپیک ) (PDNرا با بازنگری در
دادههای بالینی الکترونیک بیش از  ۴3میلیون بیماری
موجود در س یس تم مراقبتهای طبّی آمریکا ۴تولید
نمودند .مطالعهی  PDNنشان داد:
 /۲بیماران ،بیماریهایی را از خود نشان میدهند
1

Modules
Loscalzo
3 Medicare
2
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تص ویر  - ۱۴دیاگرام ش ماتیک از تیپهای گوناگون میلیاردها نقطه دادهی دیجیتالی که در ده سال آینده بخشی از پروندهی پزشکی
یک بیمار خواهند ش د .توجه نمایید که دادهها ،گس ترهای متنوع را به خود اختص اص میدهند که از دادههای ملکولی و س لولی تا
دادههای پروندهای پزشکی کالسیک و اثرهای زیست محیطی که بر شبکههای اجتماعی اثر میگذارند را شامل میشود.

ک ه این بیم اریه ا در ش بک ه به یکدیگر نزدیکتر
هستند.

متفاوت است.
 /۴بیماران تشخیص داده شده با بیماریهایی که

 /۱پیشروی بیماری در امتداد پیوندهای ۲ش بکه

بیش ترین پیوندها را در  PNDدارند ،در مقایس ه با

در می ان بیم اران ب ا جنسه ا و نژاده ای گون اگون،

آنه ایی ک ه دچار بیماریهایی هس تند که کمترین
Links

1

پیوندها را دارند ،زودتر میمیرند.
 /۳بیماریهایی که پیش از آنها بیماریهای دیگر
روی میدهن د در  PNDنس ب ت به بیماریهایی که

را برای روی ارویی ب ا چ الشه ای زیس ت محیطی
س اماندهی میکند که نتای آن سیستمهای بیولوژیک
(طبیعی و یا بیمار) است.

پیش از بیماریهای دیگر میآیند ،پیوندهای بیش تری

با این منظر ،پزشکی سیستمی به شناسایی همهی

را از خود نش ان میدهند و با مرگ و میر باالتری توأم

اجزاء یک سیستم نگریسته و به ترسیم بر هم کنش آنها

هستند.

۲

و ارزیابی دینامیک این اجزاء (هم زمانی و هم فض ایی)
در همهی ابعاد عملکردی آنها میپردازد.

پزشکی سیستمی

دو گون ه اطالع ات ،اطالع ات ژنومی و اطالع ات

در  ۲3س ال آینده ،خواهیم دید که هر ”مشتری

بیرون از ژنومی (محیطی) ،اس ار بیولوژی را س امان

خ دم ات س المت“ ،با ابری مجازی از میلیاردها داده

میدهن د .این دو گون ه اطالع ات در ارگانیس م فردی

احاطه خواهد ش د (تص ویر  .)۱۴گسترهی این دادهها،

(مانند یک انسان) در هم آمیخته و یکپارچه میشوند تا

دادههای ملکولی و س لولی ،دادههای رای پزش کی،

فنوتی پ (طبیعی یا بیمار) خلق ش ود .این دو گونهی

م ق ادیر چش مگیری از دادهه ای تص ویربرداری،

اطالعات و فنوتیپهایی که آنها خلق میکنند از طریق

دموگرافی ک ت ا دادههای زیس ت محیطی را به خود

ش بکههای زیس تی به یکدیگر پیوس تگی دارند .این

اختص اص خواهد داد .برای پرداختن به پیچیدگیهای

ش بکهها در به دس ت آوردن ،یکپارچهس ازی و س پس

بیماری و س المت ،مجموعهی بزرگ دادهها مورد نیاز

انتق ال اطالع ات ب ه ماش ینهای ملکولی که عملکرد

اس ت .این پیچیدگی به ص ورت طبیعی ،برخاس ته از

زیس تی را امکان پذیر مینمایند ،فعالیت میکنند .این

تکامل داروینی است .اصوالً تکامل داروینی یک فرایند

پویایی و دینامیک ش بکهها و ماشینهای ملکولی است

تص ادفی و آشوب انگیزی است که راه حلهای کنونی

که مرکز کانون عمدهی مطالعات س یستمی قرار گرفته

Sobradillo P, Pozo F, Agustí A. P4 medicine: the future around the corner. Arch Bronconeumol 2011; 47: 35-40.
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اس ت .ش بکهی ش بکهها ۲یک رهیافت چند
مقی اس ی ۱دیگری را جه ت س ازم ان دهی و
یکپ ارچ ه س ازی اطالع ات فراهم میآورد .در
حقیق ت ی ک فرض یهی بنیادی در پزش کی
سیستمی ،این ایده است که بیماری ،برخاسته از
ش بکههای آش وبزده با بیماری ( آش وبزده با
پیامهای زیس ت محیطی و یا تغییرات ژنتیکی)
میباشد و در نتیجه سازمانِ ماشینیِ ملکولی که
46

با این ش بکههای آشوبزده با بیماری کدگذاری
میش وند دچار تغییر ش ده و به پاتوفیزیولوژی
ب یم اری منتهی میگردد .از این رو پیگیری
پویایی ش بکههای آش وبزده با بیماری ،به ما
بینش ژرفی از مکانیس مهای بیماری داده و یک
ابزار نیرومن دی را برای پرداختن ب ه چالشهای
پیام به ص دا که در مجموعهی اطالعات عظیم

تص ویر  - ۱۳تص ویری که "ش بکهی ش بکهها" را نش ان میدهد که شبکههای
ژنتیکی ،ملکولی ،س لولی ،ارگانی و فردی یک ش بکهی یکپارچه از ش بکهها را
ترسیم میکنند .شبکهها ابزارهای نیرومندی جهت یکپارچه سازی و مدل سازی
دادهه ای بیولوژیک هس تند .ش بکهها همچنین ش یوههای نیرومندی جهت
پرداختن به مسائل و چالشهای پیام به صدا ( )Signal to Noiseفراهم میآورند.

وجود دارد ،فراهم میآورد.
س رشت پیچیدگی بیولوژی انسان با هزاران عامل

س المت هس تند ،در هم آمیخته ش ده اس ت .رهیافت

اجتم اعی و محیطی ک ه از تعیین کنن دههای حیاتی

س یس تمی به پزش کی و س المت به آن نیاز دارد که

Network of Networks
Multi-Scale

1
2

حجم چش مگیری از دادهها افش ا گردیده و در مدلی

 /۱پروژهی ژنوم انسانی

تحت عنوان ”ش بکهای از ش بکهها “۲یکپارچهس ازی

 /۴خلق بیولوژی میان رشتهای

ش ون د .در این مدل ،بر هم کنشهای ش بکهها و

 /۳بیولوژی سیستمی

یکپارچهس ازی در بس یاری از س طوح انجام گرفته و

در دل پزشکی سیستمی راهبردها و فناوریهایی

اطالعات بیولوژیکی ،اجتماعی و محیطی فرد با یکدیگر

نهفت ه اس ت ک ه برای افش ا نمودن پیچیدگیهای

پیوند مییابند.

بیماریها حیاتی هس تند .به ص ورت طعنه آمیزی،

دادههای بزرگ ،دارای دو مس ئلهی چش مگیر

بس یاری از مردمان از واژهی ”پزش کی ژنومیک“ برای

هس تند؛ چگونه با مس ائل و چالشهای پیام به صدای

اشاره به ”پزشکی آینده“ استفاده میکنند در حالی که

عظیمی که درون زاد تمام مجموعههای دادهای بزرگ

پزش کی ژنومیک در حقیقت یک بُعد از طبیعت اس ت

هس تند رویارویی نمود و دیگر آنکه چگونه این دادهها

ک ه تنها به اطالعات اس ید نوکلئوئیک میپردازد .در

را ب ه دانش تبدیل نمود .حل این مس ائل وظیفهی

برابر این اندیشه ،پزشکی سیستمی چهرهای هولستیک

پزش کی س یس تمی اس ت .یکی از چالشهای عظیم

و جامع نگر داش ته و تمام گونههای اطالعات زیس تی

پزش کی س یس تمی آن اس ت که چگونه اطالعات

شامل  ،RNA ،DNAپروتئین ،متابولیتها ،ملکولهای

بیولوژی ک چن د مقی اس ی ۱را در درون م دله ای

کوچ ک ،بر هم کنشه ا ،س لوله ا ،ارگانها ،افراد،

پیشگویی کننده و کاربردی ،یکپارچه نماید.

شبکههای اجتماعی و پیامهای محیط بیرونی را به کار

بی ش ک چه ار تغییر پ ارادایمی ب ه پزش کی
سیستمی منجر شدهاند:
 /۲بیولوژی بر پایهی فناوری توان عملیاتی باال

میبرد و آنه ا را ب ه گون های یکپ ارچ ه مینم اید تا
م دله ایی با توان پیشگویی کنندگی و کاربردی در

۴

گس ترهی س المت و بیماری فراهم آیند .بدون ش ک،

1

Network of Networks
Multi-Scale
3 High Throughput
2

41

48

تص ویر  - ۱2سه گانهی مقدر بیولوژی که موجب رانش بیولوژی فناوری میشود و فناوری موجب پیش رانش ابزارهای محاسباتی و
ریاض ی میگردد .رس یدن به این هدد ،نیاز به فرهن میان رش تهای دارد که دانش مندان رش تههای گوناگون یاد بگیرند با زبان
دانش مندان دیگر صحبت کنند و یاد بگیرند که با یکدیگر کار کنند .هنگامی که این سه گانهی مقدر ظهور نماید ،مقادیر عظیمی از
اطالعات زیستی ،را میتوان با شتاب فراوان خلق نمود.

بسیاری از افرادی که واژهی پزشکی ژنومیک را به کار

دانش اطالع اتی مینگرد و این نگرش ی ک چ ارچوب

میبرن د در حقیقت به چش م انداز گس تردهتری از

خردورزان ه برای پرداختن ب ه پیچی دگیه ا را فراهم

پزش کی که پزش کی س یس تمی به آن نظر دارد،

میآورد .برای مثال ،همانگونه که اش اره ش د ما دارای

مینگرن د .پس چرا این دی دگ اه ج امع را پزش کی

دو گونه اطالعات زیس تی هس تیم که شامل اطالعات

سیستمی نام نگذاریم؟

دیجیتالی ژنوم بوده و دیگری پیامهای محیطی اس ت

پزش کی س یستمی ،پن راهبرد را برای پرداختن
به پیچیدگی زیستی به کار میبرد:
 /۲پزش کی س یس تمی به پزشکی به صورت یک

که از بیرون ژنوم بر میخیزند.
همچنین بس یار حیاتی اس ت که بس یاری از
دادههای متنوع وابس ته به هر بیمار را مدلس ازی و

یکپارچه نمود (هر چند که پویایی سیستمی را نتوان با

 /۱بر اس ار نظر آقای هود که از بنیانگذاران

آزمایش ات تجربی پیگیری کرد) .دلیل آن نیز آش کار

تئوری پزش کی س یس تمی اس ت ،یک زیر س اخت

میباش د زیرا کسی نمیتواند بیماری را از آغاز تا پایان

ویژهای برای ورود به پزش کی س یس تمی مورد نیاز

در نمونههای انس انی تحت پیگیری قرار دهد .نیاز به

اس ت .بر اس ار نظر این دانش مند ،دانش مرزش کن

پویایی س یستمی ۲و پرداختن به صدا 2و خلق مدلها،

بیولوژی ب ای د پیشران توس عه فناوریهای با توان

به اهمیت مدلهای جانوری به ص ورت بیمار تجربی

عملیاتی باال ۴ش ود تا ابعاد نوینی از فض ای دادههای

اش اره مینماید که در این صورت میتوان نقطهی آغاز

بیمار مورد جستجو قرار گیرند و دادههای برخاسته از

فرایند بیماری را ش ناسایی کرده و پویایی سیستمی را

این فن اوری نیز به نوبهی خود جهت پیش گامی در

ت ا مرگ پیگیری نمود .نکت هی کلیدی آن اس ت که

ابزارهای تحلیلی به منظور مدلسازی و یکپارچهسازی

مدلهای جانوری بایس تی بیماریهای همس ان در

گونههای دادههای متنوع به کار روند .آقای هود این

انس ان را تقلید نمایند و دانش مندان باید بتوانند آن

س ه گانه را به نام س ه گانهی مقدر ۳نام گذاش ته

منظرهای س یستمهای آشوب زده بیماری که همسان

اس ت؛ به این ص ورت که بیولوژی پیشران فناوری و

با بیماری انسانی هستند از آنهایی که منحصر به جانور

خود فناوری نیز پیشران ابزارهای تحلیلی میش ود.

هستند را به صورت آشکار شناسایی نمایند و از نگرش

در یک فراگرد کلی ،این سه گانه موجب ایجاد انقالب

در سیستمهای آشوب زدهی بیماری که مشابه انسانی

و درک گسترده از پزشکی میگردد (تصویر  .)۱2این

هستند نگرش دینامیکی نسبت به بیماری انسانی پیدا

رهی افت نیاز به یک محیط میان رش تهای دارد که

کنند .بدین س ان مطالعات جانوری در مورد بیماری

بیولوژیس تها ،ش یمیدانان ،دانش مندان کامپیوتر،

انسانی آگاه دهنده خواهند بود.

مهندس ان ،ریاض یدانان ،فیزیکدانان و پزش کان،
1
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همگی ی اد میگیرن د ک ه با زبان رش تههای دیگر

 /۴رهیافتهای س یس تمی تجربی به بیماری

ص حبت کرده و با یکدیگر در تیمهایی که با بیولوژی

هولستیک و جامعنگر میباشند .به این صورت که با

پیشرانده میش وند کار کنند تا در نهایت ،این س ه

خلق مجموعهی دادههای جامع و گس ترده ،امکان

گانهی مقدر تجلی یابد.

پیگیری دینامیک شبکههای آشوب زده با بیماری ،از

نکت هی دوم اهمیت ،مقولهی دموکراس ی در

نقط هی آغ از و پیشروی بیم اری فراهم گردیده و

تولید دادهها و ابزارهای آنالیز دادهها است که به این

آنگاه با یکپارچه س ازی دادههای متنوع با یکدیگر،

معنی اس ت که این ابزارها باید قابل دس ترر برای

مدلهای پیشگویی کننده و کاربردی خلق شوند .از

تک تک دانش مندان باش ند تا بتوانند پروژههای

این رو پزش کی س یس تمی بینشهایی اس اس ی را

کوچک و بزرگ علمی خود را به س امان برسانند .از

پیرامون مکانیس مهای بیماریها ارائه داده و بدین

این رو ،زیر ساخت پزشکی سیستمی شامل منظری

س ان فرصتهای نوینی را در راه تشخیص ،درمان و

ابزارمندانه است تا بتوان دادهها را برای فناوریهای

پیشگیری بیماریها باز مینماید.

اوم ی ک س ۲گ ون اگون (ژنومیکس ،پروتئومیکس،

 /۳رهیافت س یس تمی به بیماری ،توس عهی

متابولومیکس ،ا ینتراکتومیکس ،س لومیکس) تولید

فناوریهای نوپدید و نوین را گوش زد مینماید .این

ویژه اس ت که

فناوریها می توانند ابعاد نوین فض ای دادهای افراد

دانشمندان را به یادگیری صحبت به زبان رشتههای

بیم ار و س الم که بخش ی از آن در دینامیس م

علمی گون اگون و نیز چگونگی ک ار ب ا یک دیگر در

ش بکههای بیولوژیک بازتاب یافتهاند را جس تجو

تیمهای پژوهش ی (با هدد آزمودن این س هگانهی

نمایند .این فناوریها ش امل رهیافتهای جدید به

مق در در زمین هه ای علمی کوچ ک و بزرگ) وا

ژن وم ی ک س ،پ روت ئ وم ی ک س ،مت ابولومیکس،

میدارد.

اینتراکتومیکس ،س لومیکس ،اورگانومیکس ،تص ویر

نمود و دیگری وجود ی ک فرهن

-omics

1

برداری  in vitroو  in vivoو دیگر اندازهگیریهای

ذخیره س ازی ،داده کاوی ،یکپارچهس ازی و در نهایت

فنوتیپیک با توان عملیاتی باال میباشند .رهیافتهای

مدلس ازی مجموعهی دادههای بیولوژیک نیاز دارد و

ن ان وف ن اوری و م یکروفلوئی دی ک ۲ب ه س وی

بر اسار این روند است که میتوان دادهها را به دانش

مینی اتورس ازی ،اتوم اس یون و یکپارچه س ازی

تبدیل نمود.

دس تورالعملهای شیمیایی پیچیده میل مینمایند.

یک نکتهی حیاتی آن اس ت که این راه حلهای

امّا این فناوریها میبایس ت توسط نیازهای حقیقی

نرم افزاری بایس تی بر اس ار نیازهای علوم بیولوژی و

بیولوژی و در مورد خاص ،افش اگری پیچیدگیهای

پزش کی مرز شکن و بر پایهی خبرگی دامنههای علوم

بیماریها ،به پیش رانده شوند.

زیس تی ،به پیش رانده ش وند .یک انقالب بزرگ در

پیامد کنش این فناوریها ،توانایی فزایندهی خلق

پزشکی آن است که ما در حال خلق مقادیر عظیمی از

مق ادیر چش مگیری از دادههای دیجیتالی (دادههای

دادهه ای دیجیت الی برای خود کمّی ش ده ۴هر فرد

عظیم) برای هر فرد اس ت که الزم است این دادههای

هس تیم ک ه توان ایی م ا برای پایش و بهینهس ازی

عظیم به دانش ۱تبدیل ش وند .پیش رفتهای پن سال

تندرستی را تغییر شکل خواهد داد.

گ ذش ت ه در توالی یابی  ،DNAیک نمونه از الگوی

این پن برجس تگی ۳پزشکی سیستمی ،افشای

انفجار دادهها و نیز خلق فرصت جستجو در ابعاد نوین

پیچی دگیه ای بیولوژیکی را ب ا فراهم آوردن ی ک

فضای دادهای بیمار را به رخ میکشد.

مس یر به سوی خلق دادههای عظیم ،یکپارچه سازی

 /2انفجار داده ها به خلق ابزارهای تحلیلی جدید،

و مدلس ازی این دادهها به ص ورتی که ص دا 2را

جه ت تس خیر و ب ه دس ت آوردن ،اعتب اردهی،

کاهش داده و مکانیس مهای بیولوژیک را آش کار
1

Microfluidic
Knowledge
3 Quantified
4 Pillars
5 Noise
2
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 خلق،م ف هومی را برای تب دی ل داده ب ه دانش
۴و۱و۲

.مینمایند

 از گذر این فرایند. امکان پذیر خواهد نمود،نم ایند
 یک چارچوب،اس ت که این برجستگیهای پن گانه
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