فصل پنجم

پزشکی سیستمی و بیماریهای غیرواگیر مزمن
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م دیری ت بیم اریه ای غیرواگیر مزمن م انن د

س الم ت و بیم اری اس ت ب ا این منظر و تعریف از

بیماریهای قلبی  -عروقی ،بیماریهای مزمن ریوی،

بیماریهای غیرواگیر مزمن همخوانی دارد .هدد پزشکی

متابولیک ،روماتولوژیک ،نورولوژیک و س رطانها یک

س یس تمی آن است که به تمام اجراء پیچیدگیهای این

مس ئلهی برجس تهی س المت در قرن  ۱۲اس ت که

بیم اریه ا چن

ان دازی کرده و ب ه درک فنوتیپهای

کم کم به س وی مراقبت یکپارچهی چند ش یوهای

متنوع بیماریها نائل ش ود و بدین س ان بتواند در سطی

جامع ،با رهیافتهای چند مقیاس ی و چند س طحی

پیش گیری و کنترل آنها از طریق ارتقاء س المت پزشکی

س یس ت م ی پ ی ش میرود .برای ک اهش اثرات

فردگرا و ک اربرد مؤثر منابع خدمات س المت ،نقش ایفا

اقتص ادی  -اجتماعی و س المت عموم جامعه ،باید به

نماید .پزش کی س یستمی این عملکرد را از طریق ارائهی

بیماریهای غیرواگیر مزمن به ص ورت بیان گسترهای

مراقبتهای یکپارچه ش ده همراه با کاربرد رهیافتهای

ی ا گروه مش ترکی از بیم اریه ا نگریس ت ک ه ب ا

میان رشتهای انجام میدهد.

بر هم کنشهای اقتص ادی  -اجتماعی ،ژن  -محیط و
بیم اریه ای همراه در هم تنی ده ش دهان د و ب ه

بیولوژی سیستمی و انفورماتیک پزشکی در

فنوتی پهای پیچیدهای که برای هر فرد ویژه اس ت

خلدملت پزشللکی  P4جهلت پرداختن به

منتهی میگردند.

بیماریهای غیرواگیر مزمن

مفهوم پزش کی س یستمی که یک دیدگاه جامع به

مهمترین چ الش بیماریهای غیرواگیر مزمن در
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تصویر  - ۴۴عناصری که به پزشکی سیستمی اجازهی ترسیم پیچیدگیهای زیستی را میدهند.
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قرن  ،۱۲درک پیچیدگیهای این بیماریها اس ت .به

پیش آگهی ،تش خیص و درمان بیماریها اس تفاده

بیولوژی و دانش پزش کی ب ه عنوان علوم اطالع اتی

میکند .شکل تبلور یافته پزشکی سیستمی که پزشکی

نگریس ته میشوند که به شیوههای سیستمی جامع با

 P4اس ت ،ب ا نگ اه ویژه به عملکردهای پیش گویی

به کارگیری رهیافتهای پیشران ش ده با فرض یه و

کنندگی ،پیش گیری کنندگی ،مش ارکتی و فردگرایانه

پیشران ش ده با اکتشاد نیاز دارند .پزشکی سیستمی

( ،)P4جهت تداخالت و برقراری سالمت ،به جمعیت و

در حقیق ت ب ه ک ارگیری بیولوژی س یس تمی در

بیم ار مینگرد و عملکردهای اجتماعی کارآیی را با در

پژوهشه ای پزش کی و ب الینی اس ت .ه دد آن

نظر گرفتن بُعد سالمت عمومی به اجرا میگذارد .بدین

یکپارچهس ازی گس ترهای از دادههای س طوح مرتبط

س ان پزش کی س یستمی ( ،)P4بنیان سالمت فراگیر

۲

با س ازمان س لولی با مارکرهای بالینی است .همانگونه

آینده خواهد بود.

که اش اره ش د پزش کی س یستمی از توان مدلسازی

از این رو نیاز فوری برای توس عهی س یستمهای

ریاض یاتی و محاس باتی جهت درک مکانیس مها،

مدیریت اطالعات وجود دارد که بتواند به صورت ایمن
Global Health

1

89

تص ویر  - ۴۳بیماریهای غیر واگیر با بر هم کنشهای ژن  -محیط همبس تگی دارند که توس ط تعیین کنندههای اجتماعی  -اقتص ادی،
روحی  -روانی ،س ن و جنس تعدیل میش وند .حاص ل این بر هم کنشها ،بیان بیولوژیک بیماریهای غیر واگیر و س پس بیان بالینی آنها با
بیماریهای زمینهای اس ت .تعریف جدیدی برای فنوتیپهای بیماریهای غیرواگیر نیاز اس ت تا بتوان توصیف نمود که چگونه شبکهی ملکولی و
عوامل محیطی میتوانند به پیامدهای بالینی پیچیده بیماریهای غیر واگیر منتهی ش وند و این اطالعات چگونه میتوانند در پیشگیری و کنترل
این بیماریها به کار آیند.

به ذخیرهس ازی دادههای ناهمگن (ش امل دادههای

دس ترر پذیر بوده ،توان به اش تراک گذاری میان

ب الینی) پرداخته و ابزارهایی را برای مدیریت ،پژوهش

پژوهش گران را داش ته ،مورد کنکاش قرار گرفته و به

و اش تراک دادهها فراهم آورد .چنین اطالعاتی بایستی

ش یوهای ایمن و کنترل شده با پروفایلهای ملکولی و
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تصویر برداری که از فناوریهای با توان عملیاتی باال به

آزمایشهای تجربی مورد آنالیز قرار میگیرند .مارکرهای

دست آمدهاند ،یکپارچهسازی شود.

زیس تی نوین بر اس ار ترکیب مجموعهی دادههای

برای مثال بر اس ار یک پیش بینی در  ۲3سال

ژن وم ی ک س ،اپ ی ژن ت ی کس ،پروتئومیکس ،ترانس

آین ده ،هر بیم ار ب ا ابری مج ازی از میلی ارده ا داده

ک ریپتومیکس ،مت ابولومیکس و مت اژنومیکس ،مورد

نقط های احاطه خواهد ش د و از این رو ما به فناوری

ش ناس ایی قرار میگیرند .نیاز اس ت که این مارکرهای

اطالع اتی نی از داریم تا بتواند این ابعاد دادههای گی

زیس تی پیچی ده در کهورتهای بیماران ،به ص ورت

کننده را به فرضیههای ساده پیرامون سالمت و بیماری

آینده نگرانه و یا در مطالعات دارای ش اهدهای مستقل،

برای هر فرد بیم ار تب دی ل کن د .رهی اف ت بیولوژی

تکرار گردیده و مورد اعتبار سنجی قرار گیرند.

س یستمی که فارغ از سیستمهای طبقه بندی قدیمی

ب ا ک اربرد ش یوهه ای مورد اس تفاده در مدل

باش د را میتوان برای یافت مارکرهای زیس تی نوین

س یس تمهای پیچیدهی غیرپزش کی ،این امکان وجود

بیماریهای زمینهای ،ش دت بیماری و پیشرفت آن به

داردکه ”نخس تین پیامهای هش دار دهنده“ که حالت

ک ار برد .در این رهی اف ت فنوتی په ای بیماریهای

پیش رف ت بیم اری و رخ داد انتق ال ف از ن اگهانی را

غیرواگیر مزمن ب ه ش یوهای یکپ ارچ ه ب ا ک اربرد

پیش بینی میکنن د ،مورد پ ایش قرار داد .برای مثال

مدلس ازی ریاض ی و آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار

در مدل جانوری (موش) بیماری دژنراس یون عص بی،

میگیرن د و تم ام بیم اریها و بیماریهای زمینهای،

م ارکره ای زیس تی خون نش ان دادهاند که امکان

ش دت و پیگیری بیم اران (از طریق آن الیز مدلهای

تش خیص پیش نش انگان ۲و آنالیز مرحلهی پیش رفت

دینامیک) مورد توجه قرار میگیرند.

بیم اری وجود خواهد داش ت .مدلس ازی یک ابزار

فنوتیپهای ناش ناخته توصیف گردیده و سپس با

نیرومن د برای ک اهش پیچیدگی چش مگیر مجموعه

به کارگیری چرخههای تکرار ش وندهی مدلس ازی و

دادههای بیولوژیک جامع به فرض یههای س اده اس ت.
Pre-Symptomatic

1

م دلس ازی رفتار زمانی 1بیماری (فواص ل کوتاه یا

مارکرهای زیس تی خواهند داش ت طبقه بندی یک

طوالنی) میتوان د زیر فنوتی په ای 2بیم اریه ای

بیماری به زیر تیپهای گوناگون آن است تا درمانهای

غیرواگیر را شناسایی نماید.

ویژه و مناسب را بتوان برای هر زیر تیپ گزینش نمود.

تالش جهت یافت مارکرهای زیس تی پیش رفت

فنوتیپها را میتوان با کاربرد رهیافتهای آماری مانند

بیماری با کمک رهیافتهای بیولوژی سیستمی جهت

”ش بک ههای رها از قیار” ،“۴مدلهای خوش های

ارزیابی مکانیس مهای آس م ش دید ،آلرژی و س رطان

بیزین “۳که بر اس ار بررسی بیماریهای غیرواگیر به

مورد اس تف اده قرار گرفت هان د .ی ک نقش مهم ک ه

ص ورت ک ل و در نظر گرفتن بیماریهای زمینهای،
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تصویر  - ۴2بر هم کنش میان عوامل زیست محیطی و ژنتیکی ،از طریق تعدادی از پاتوفنوتیپهای میانی ظریف به فنوتیپهای
بالینی منتهی میشوند.
1

Temporal Behavior
Sub-Phenotypes
3 Scale-Free Networks
4 Bayesian
2
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شدت و پیگیری استوار هستند ،مدلسازی کرد .چنین

میگیرند ،به کار گیرد .البته این تص میمگیریها نیز

رهی افتی این امک ان را ایج اد میکند که فنوتیپهای

باید با نگرشهای بالینی و راهبردهای اکتشافی توسعه

حدّ وسط و فنوتیپهای ویژهی بیمار ۲را یافت نمود.

یابند.

توس ع هی برن امهی کاری یکپارچه ،خودکار و

دانش بیوانفورماتیک نیاز دارد که به ص ورت دائم

کارآمد که مناس بترین راهبرد درمانی را نه تنها در

دادههای جامع را بازساماندهی و پاالیش کرده تا عناصر

س طی جمعی ت بلکه از آن مهمتر برای هر فرد بیمار

س ودمند بالینی و مدلهای کاربردی حاص ل آیند؛ به

پ یش گ ویی نم ای د ،چ الش عم ده خواه د بود.

گونهای که آنها بتوانند س یس تم اطالعات را در زمان

بیوانفورماتیک ،انفورماتیک پزشکی و گفتمان آنها (که

مناس ب به ش یوهای خودکار تغذیه کرده و تجربهی

گ اهی انفورم اتی ک بیوم دیکال نامیده میش ود) از

بالینی را به ص ورت دائم در این سیستم الحاق نمایند.

بازیگران کلیدی در س اختاردهی ،یکپارچهس ازی و

پزش کی  P4پرشتاب به سوی درک شرایط بیماری در

دس ترس ی مناس ب به مقادیر عظیم دادهها و دانش

حال توس عه اس ت و دادههای هر فرد بیمار بایستی به

مربوطه خواهند بود .از انفورماتیک پزش کی این انتظار

ص ورت مس تمر مورد بازبینی قرار گیرند تا بینشهای

میرود ک ه با فناوریهای ثبت مراقبتهای س المت

نوینی پیرامون س المت و بیماری فرد بیمار به دس ت

الکترونی ک قوی و فراگیر ،ب ه انب اش ت و پرداخ ت

آید .این ش بکهی بیوانفورماتیک عمومی که بر اس ار

تی په ای دادهه ای جامع ،پیچیده و متنوع بپردازد.

زیرس اخ تهای  ICTاس توار اس ت ،بنیانی برای

انفورماتیک زیستی بایستی راههای به کارگیری مدارک

توانمندسازی پزشکی  P4فراهم خواهد آورد.

مراقب ته ای س المت الکترونیکی پرمحتوا را جهت

با در نظر گرفتن پیچیدگی بیماریهای غیرواگیر،

پش تیبان تص میمگیریهای پیش رفتهای که تمام

پیش رفت علمی زیس ت بالینی به ص ورت بحرانی ،به

م ن ظ ره ای بیولوژی طبیعی و بیم اری را در نظر

آن الیز در مقی ار عظیم و ب ا کیفی ت باالی دادههای

Patient-Specific

1

برداشت شده از بسیاری از بانکهای زیستی و مطالعات

رهیافتهای مکمل که از مدلهای محاس باتی

زیس ت بالینی (همچون  ،)Bio ShaRE-EUبس تگی

که از گس ترش مدلهای موجود اس تخراج ش ده از

دارد .آنفورماتیک زیس ت پزش کی و سکوهای مدیریت

پروژهی فیزیوم( 2شامل تصویربرداری زیست پزشکی)

دانایی ،پیش رفتهای بس یار چش مگیری در جهت

اس تفاده میکنند را میتوان در ترکیب با مدلهای

توس ع هی فناوریهایی که به س اماندهی دادههای

آم اری برخ اس ت ه از دادههای بالینی به کار برد تا

ملکولی میپردازن د ،برداش ت هان د .آن الیز دادهه ا،

فنوتیپها را تعریف نموده و امکان توسعهی مدلهای

یکپارچهس ازی و مدلس ازی ،به ش یوههای آماری

پیشگویی کننده فراهم گردد .این اطالعات را میتوان

ویژهای (به منظور اجتناب از اکتش افات دروغین) نیاز

در درون چ ارچوب س کوی م دیری ت دانش ک امالً

دارد .برای مث ال ،اینه ا را میتوان ب ا کاربرد تلفیقی

یکپارچه ش ده به کار برد .چنین س کوهاییِ مدیریتِ

س کوی مدیریت دادههای پروژههای برنامهی چارچوب

دانش س پس بر روی زیرس اخت انفورماتیک پزشکی

اروپ ایی ۲ش ام ل Air ،MeDALL ،U-BIOPRED

عم ل نموده و گس تره را برای رهی اف ت پزش کی

 PROMو  SYNERGY- COPDو کاربرد پروژههای

سیستمی به بیماریهای غیرواگیر آماده میسازد .امّا

همس ان در دیگر نقاط جهان انجام داد.

متأس فانه هم اکنون بر اس ار تجربیات موجود این

پروف ایل بندی در مقیار عظیم برای کش ف اولیهی

م نظره ای ض روری انفورم اتی ک پزش کی ،در

م ارکره ای پیش رف ت بیماری در پیش از رخنمایی

س رم ایه گذاری بر روی بیماریهای پیچیده مورد

پیش اهن

نش انگ ان بیم اری ،هم اکنون در مط الع ات کهورت

اغماض قرار گرفتهاند.

3

آیندهی انسانی در دست انجام است.

1

)European Framework Program 7 (EUFP7
Physiome
3 Bousquet J, Anto JM, Sterk PJ, et al. Systems medicine and integrated care to combat chronic noncommunicable
diseases. Genome Med 2011; 3: 43.
2
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مراقبتهای سللالمت یکپارچهی بیماریهای

محیط زن دگیش ان ش ده و اثراتی منفی بر روی

غیرواگیر مزمن با کاربرد پزشلکی سیستمی

تندرس تی فیزیکی ،اجتماعی و روحی آنها ایجاد نمایند.

(پزشکی )P4

برای گذر از ورای رهیافت بیماری  -تا  -بیماری 2جهت

مراقبتهای سالمت یکپارچه ،۲یک جزء هستهای

رویارویی با بیماریهای غیرواگیر ،ما نیاز به یک درک

در تحول س المت و مراقبتهای اجتماعی اس ت که

توس عه یافته از بیماریهای غیرواگیر توسط بیماران و

تالش مینم ای د ش ک اد س نتی میان س المت و

درک بهتر از عوامل مش ترک آنها داریم .در س طی

مراقبتهای اجتماعی را مس دود نماید .علوم س المت

محلی ،راهبرده ایی همچون مراقب ته ای اولی هی

جمعیتی ،باید پزش کی فردگرا را در تداخالت س المت

س و یافته به س وی جامعه میتوانند موجب پیوند و

عمومی برای پیش گیری و م دیری ت بیم اریه ای

تقویت تالشهای فردی و عمومی در گسترهی سالمت

غیرواگیر ،در شیوهای ”هزینه  -اثر بخش“ ،با مشارکت

شوند.

تمام ذینفعها (ش امل بیماران) یکپارچه نماید .اهداد
چنین یکپارچهسازی شامل موارد زیر است:
 /۲بررس ی و کنک اش پرس شه ای مربوط به
بیماریهای غیرواگیر

جهت درک ،ابقاء و بهبودی س المت جمعیتهای
انس انی و افراد ،یک راهبرد یکپارچهی پژوهش ی باید
شامل تمام اجزاء تحقیقاتی بیماریهای غیرواگیر بوده
و به منظور مدیریت بهینهی بیمار ۴نیز یکپارچه ش ود.

 /۱افزایش کیفیت خدمات سالمت اولیه

ارزیابیهای هوش مندانه در س طوح زیر نیز مورد نیاز

 /۴پخش و انتشار اطالعات نوینی که سالمت کلی

است:

را در سطی محلی و ملّی بهبودی خواهند بخشید.
بیم اریهای مزمن میتوانند موجب قطع افراد از

 /۲پ ذیرش س یم ای چن د بیم اری زمین های

۳

بیم اریهای غیرواگیر توس ط بیمار ،با توجه ویژه به
1

Integrated Care
Disease-by-Disease
3 Optimal Patient Management
4 Multi-Morbidity
2

موانع فرهنگی ،اجتماعی ،جنسی و سنی
 /۱گنج ان دن بیم اران و مش ارک ت آنه ا در

اقتص ادی چشمگیری را بر روی جامعه گذاشته و عدم
مس

اوات را افزایش میدهن د .ب ه بُع د اجتم اعی

تص میم گیریه ای مدیریتی ،پژوهش ی و طراحی

بیماریهای غیرواگیر باید در گس ترههای اش تغال و

کارآزماییهای بالینی

اقتص اد نیز پرداخته ش ود .در برآورد س ود خالص

 /۴بهبودی در کیفی ت زن دگی ک ه میتوان د ب ه

اجتماعیِ بهبودی در مراقبتهای پزش کی و اجتماعیِ

عنوان نتیجهی س یستم مدیریت که به خوبی طراحی

بیماریهای غیرواگیر ،سودمندیهای همراه را نیز باید

شده است ،آن را لحاظ نمود.

محاسبه کرد.

ه دد ق رار دادن ب ی م اریه ای غ یرواگیر و

هزینههای سالمت برای بیماریهای غیرواگیر باید

بیماریهای زمینهای آنهاا ،به ص ورت مس تقیم بر

با س ودمندیهای س المت ،خلق ثروت و توس عهی

بنای اروپای پایدار

اقتص ادی در تع ادل ب اش ن د .مدیریت بیماریهای

محس وب ش ده اس ت) ،اثر خواهد گذاشت .غربالگری،

غیرواگیر ،به هماهنگی ذی نفعها در بخشهای دولتی

تش خیص زودرر ،پیش گیری و درمان بیماریهای

و خص وص ی در چارچوب حکومتی (ش امل شبکههای

زمینهای پنهان در بیماران تش خیص داده ش ده با

مراقبت) نیاز دارد .بنابراین پژوهش جهت ش ناس ایی

بیم اریه ای غیرواگیر ،میتوانند بیماری زایی آنها را

تعیین کنن دههای اجتماعی بایس تی انجام ش ود تا

کاهش و سالها زندگی پرسالمت را افزایش دهند.

س یستمهای سالمت عمومی خلق گردیده و کارآمدی

س الم ت (ک ه ب ه عنوان س ن

هزینههای مس تقیم و غیرمس تقیم بیماریهای

به اثر بخشی در سطی جامعه ترجمان یابد.

غیرواگیر کنترل نشده ،برای بیمار ،خانواده و جامعه ،به

افزون بر این در تقویت تس اوی در س المت در

ویژه در جمعیتهای فرو نهاده چش مگیر هس تند .به

میان کش ورها و گروههای اقتص ادی اجتماعی باید

پزش کی  P4در زمینهی اقتص اد س المت نیز باید

کوش ید تا آرزوهای بلند مرتبهی کمیس یون تعیین

نگریس ته ش ود تا آشکار شود که راهبردهای گران نیز

کنن دهه ای اجتماعی س المت برآورده ش وند .این

”هزینه  -اثربخش“ هستند .بیماریهای مزمن ،یک بار

کمیس یون تالش میکند تا ش کاد میان ملتها و
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گروهها را در یک نسل نابود کند .ارزشها ،اسار اکثر

(قابل اجرا در س طی ارائهی خدمات س المت اولیه) را

عملها در س المت و اقتص اد هس تند و این ارزشها

میتوان با استفاده از متدلوژی روزآمد توسعه داد .آنگاه

اغلب آش کار نمیباشند .تغییر در پارادایم و رهیافت به

میتوان س یاس تهای پیادهس ازی را طراحی نمود تا

س وی بیم اریه ای غیرواگیر ،ارزشه ای اجتماعی

مفهوم بیماریهای غیرواگیر در عمل ترجمه گردد .این

بنی ادین و رفت اره ای حرف های را مورد چ الش قرار

س یاس تها بایس تی بار بیماریها را حول محور ایجاد

میدهند .تض اد آشکار میان توسعهی رهیافت پزشکی

تس اوی در س المت ،با در نظر گرفتن جنسیت و سن،

ب ه بیم اریه ای غیرواگیر ب ا ابعاد س المت عمومی

صفحه آرایی نمایند.

پیش گیری و مراقبت این بیماریها ،نیازمند پرداختن
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ب ه ی ک تحلیل مبتنی به ارزش اس ت .بنابراین یک

تربیت میان رشتهای تمام ذینفعها ،با تأکید ویژه
بر روی مشارکت بیماران ،یک جزء ضروری است.

تحلیل جامع ارزشهای نهفته در پزش کی  P4باید در

الزم اس ت که بس یاری از خبرگان س المت و

ی ک زمین هی تنوع گرا ه دای ت گردی ده و به عنوان

غیرس المت ،در رهیافت عمومی به پژوهش و مدیریت

بخش ی از اس ار تصمیم گیریها محسوب شود .وزن

بیماریهای غیرواگیر آموزش داده شوند.

مربوط به ذینفعهای گوناگون که در اولویت س نجی

برن امههای تربیتی نوآورانه با کاربرد  ICTدر این

مش ارکت دارند بایس تی با شفافیت و نسبت به جایگاه

پیاده س ازی ض روری خواهد بود .چنین آموزش ی

آنها روشن گردد.

میبایس ت به پرس شهایی مانند چگونه موض وع را

توس عهی پزش کی  P4باید به عنوان یک هدد

آموزش داد؟ و چگونه مردم آن را یاد بگیرند؟ بپردازد و

جامع و نه یک امتیاز منحص ر به کش ورهای ثروتمند،

ن ه اینک ه ب ه آموزش ب ه ص ورت ی ک فرایند انتقال

قلمداد شود .با کاربست دادههای به دست آمده از تمام

مکانیکی برای فرد نگریسته شود.

اجزاء پژوهش ،دستورالعملهای ۲بیماریهای غیرواگیر

بدین س ان دریافت دیدگاهها ،رفتارهای فکری و

Guidelines

1

تم ام اطالع ات مورد نی از جه ت برآورد این راهبرد را

درم انی نوین ،ب ه همک اری راهبردی می ان بخش

بایستی مدّنظر قرار داد .برنامهی آموزشی نیاز دارد که

خص وصی و دولتی همانند آنچه که هم اکنون در اروپا

س یستم آموزشی جهت کمک به شرکت کنندگان (به

و آمریکا در جریان است ،نیاز میباشد.

منظور تفکر به ش یوهای منس جم پیرامون بیماریهای
غیرواگیر) به پیشرانده شود.

سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOظرفیت سازی
به ویژه در کش ورهای در حال توس عه را مورد حمایت

برنامهی کاری بایستی به گونهای حول بازخورد به

قرار داده و به پرورش ش یوهی مش ارکت جویانه در

بیمار توس عه داده ش ود تا کمک به درگیر کردن آنان

س راس ر جهان توجه نشان داده و بر روی تن

کردن

در تمام منظرهای بیماریهای غیرواگیر ،حتی پژوهش

شکاد در عدم مساوات در مراقبتهای سالمت اهتمام

نماید.

ورزی ده اس ت و این را ب ا ی اف ت رهی اف تهایی که

بس یاری از بیماران با بیماریهای غیرواگیر ،در

س یس تمهای س المت گوناگون ،عوامل اقتص ادی و

کش ورهای در حال توس عه زندگی میکنند که اغلب

فرهنگی را هدد قرار میدهند ،به انجام میرس اند .با

دارو و خدمات در دسترر نبوده و یا غیرقابل دسترر

وجود اجم اع در ح ال رش د ،در خص وص نی از به

اس ت و این در حالی اس ت که باید داروهای مؤثری

قویس ازی س یس تم س المت ،توافق اندکی بر روی

مانند کورتیکواس تروئیدهای اس تنش اقی برای آس م و

راهبردهای پیادهسازی این امر وجود دارد.

انس ولین برای دیابتیها در دسترر تمام بیماران قرار

باید اص ولِ راهنمایِ با پذیرش گس ترده ،با زبانی

گیرند .افزون بر این ،کاربرد ”هزینه  -اثر بخش“ جامع

مشترک ،جهت توسعهی راهبردی و ارتباط با جامعهی

پزش کی  P4باید در س راس ر جهان انجام گیرد .این

جه انی ب ه ش کل عمومی و پرداختن به بیماریهای

احتم ال وجود دارد که کاربردهای ژنومیک و ( ICTبا

غیرواگیر به شکل خاص ،توسعه یابند.

هزینههای نسبتاً پایین) در چند سال آینده در بسیاری

در یک فراگرد کلی مدیریت بیماریهای غیرواگیر

از کش ورهای در حال توس عه رای شوند .افزون بر این

نیاز دارد که به س وی رهیافتهای س یس تمی چند

جه ت چیرگی بر تنگن اه ای راه توس عه راهبردهای

کیفیتی ،راهبرده ای ج امع و ارائ هی مراقب ته ای
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یکپ ارچ ه گ ام بردارد که بدین س ان میتواند بار اثر

و درمان

اجتماعی بیماریهای غیرواگیر را کاهش دهد.
برای نیل به این هدد میبایس ت به بیماریهای
غیرواگیر به ص ورت س یمای یک گروه مش ترک از

 /۴ارائهی س یس تمهای مراقبتهای س المت
نوآورانه با پیادهس ازی ش یوههای پیگیری بیماران به
صورت مستقیم در محیط خانه

بیم اریه ایی ک ه عوام ل خطر ،تعیین کنن دهه ای
اقتص ادی  -اجتماعی و بیماریهای زمینهای گوناگون

 /۳ایج اد رون د ک اهش ی در افزایش هزینههای
سالمت

دارند نگریس ته ش ود .این دیدگاه امکان کاربرد اص ول
پزش کی س یس تمی ( )P4را در زمینهی بیماریهای
98

 /2تدوین س اختار تربیت نیروهای میان رشتهای
نوین

۱و۴و۳

غیرواگیر ،آش کارس ازی نقاط مش ترک آنها ،عرض هی
مراقبتهای س المت جامع و کاهش در عدم تساوی را

پزشکی سیستمی ( )P4و سرطانها

در سراسر جهان ارائه خواهد داد.

وجود ناهمگنی 2در سرطان ،به صورت گستردهای

نتای قابل انتظار با هدد قرار دادن حمایت بهتر
از بیماران ،شامل موارد زیر میباشند:
 /۲س اختاربندی و توس عهی بهتر پژوهشهای
ترجمانی 1جهت بیماریهای غیرواگیر
 /۱افزایش عظیم در توانمندیها جهت پیشگیری

از ت ن وع زیس ت ی آن ب ر میخیزد زیرا فرک انس
موتاس یونهای تصادفی در سلولهای سرطانی انسانی
بیش از  ۲33تا  233بار بیش تر از س لولهای نرمال
مجاور اس ت .این اطالعات ژنتیکی ،ماهیت دیجیتالی
دارند و میتوان به صورت فرادقیقی آنها را تعیین نمود.
1

Translational Research
Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,
preventive, personalized and participatory. N Biotechnol 2012; 29: 613-24
3 Bousquet J, Anto JM, Sterk PJ, et al. Systems medicine and integrated care to combat chronic noncommunicable
diseases. Genome Med 2011; 3: 43.
4 Carlson B. P4 medicine could transform healthcare, but payers and physicians are not yet convinced. Biotechnol Healthc
2010; 7: 7-8.
5 Hetergeneity
2

ناهمگنی هیستوپاتولوژیک سرطان ،بازتابی از تغییرات

هستند ،سازماندهی کرد.

ژنتیکی و نیز اثر تغییرات دین امیک و محیطی بر روی

هم اکنون این ب اور پ دید آمده اس ت که در هر

اپی ژنوم ،ترانس کریپتوم ،پروتئوم و غیره است .در یک

ارگان ،تعداد ناش ناختهای از تیپ س لولهای متمایز از

فراگرد کلی ،تغییرات بس یار گس تردهای در س طی

هم وجود دارد که تعریف آنها بر اسار الگوهای پایدار و

ش بک هه ای ملکولی روی میدهند که موجب ایجاد

متمایز بیان ژنی امکان پذیر اس ت .چنین تص وری نیز

ناهمگنی ملکولی در س رطانهای انس انی میش وند.

پیرامون س رطانها که اغلب منش اء اپیتلیالی دارند نیز

همین خص وص یات ناهمگنی است که ماهیت مقاومت

وجود دارد .در حقیقت اکثر س رطانها از جمعیتهای

به درمان و پاس خهای متفاوت نس بت به رژیمهای

سلولهای اپیتلیالی متمایز از هم ساخته شدهاند که هر

درمانی را خلق مینماید.

کدام یک از این جمعیتها نقش مهم و متمایزی را در

از این رو در دیدگاه پزشکی سیستمی به سرطان

فرایند نئوپالس تیک ایفا میکنند .بررس ی ملکولی این

به ص ورت یک بیماری نگریس ته نمیگردد و بیشتر به

جمعیتهای س لولی متمایز از هم توس ط فناوریهای

صورت مجموعهای متنوع از بیماریها با عوامل ملکولی

مرزش کن ژنومیک و پروتئومیک و در نهایت با فناوری

بس یار متغیر نگریس ته میش ود که برجس تگیهای

آن الیز تک س لولی ،۲برای درک ماهیت حقیقی پاتوژنز

فنوتیپیک مش ترکی را از خود نشان میدهند .بنابراین

سرطان ،ضروری است.

چنین س طی از پیچی دگی در س رطانها ،به آنالیز

در هر بیمار س رطانی دو پرس ش بنیادین است که

س یس تمی جامع در س طی بافتی  -ملکولی ،سلولی و

باید پاسخ داده شوند .نخست آنکه چه زیرتیپ ۱از سرطان

فنوتیپی نی از دارد .این دادهه ا را باید بتوان در قالب

ویژه در بیمار اس ت (برای مثال کدامیک از پن یا بیشتر

م دله ایی ک ه پیش گویی کنن ده و ک ارکرد پ ذیر

تیپ س رطان سینه) و دوم آنکه تا چه میزانی سرطان در

Single-Cell Analysis
Subtype

1
2
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بیمار پیش رفت کرده اس ت .پاسخ این پرسشها با کاربرد

”تحلیل ش بکههای آش وب زده با بیماری“ ،ایجاد

پزش کی س یس تمی با هدد ش ناس ایی ”ش بکههای

خواهد کرد.

آش وب زده توس ط بیماری “1که به ش کل فرادقیقی هر

وجود سطی باالی جهش در سلولهای سرطانی،

زیرتی پ را تعریف کرده و اطالع ات زیس تی متنوعی را

این امکان را برای س لولهای سرطانی فراهم میآورد

جهت آش کارس ازی مرحلهی ۱پیش رفت سرطان در فرد

که از پاسخ به داروها دوری جویند و اینگونه است که

بیمار یکپارچه مینماید ،انجام خواهد شد.

در ب الین ،مق اوم ت دارویی را ب ا ک اربرد ت ک دارو

در هر ص ورت با پزشکی سیستمی میتوان یکی

مشاهده میکنیم .از دیدگاه پزشکی سیستمی ،سطی

از چالشهای مرکزی پزش کی مدرن که پرداختن به

ب االی جهش در س رط ان به معنای آن اس ت که

بیم اریهای پیچیده مانند س رطان اس ت را مورد

سرطانهای متفاوت ممکن است ترکیبهای متفاوتی

بازنگری قرار داد و این س رطانها (مانند س رطان

از ش بک هه ا را دچ ار تغییر س ازن د و از این رو

س ین ه) را ب ه زیرتیپهای متمایز از هم (هرکدام با

زیرتی پهای متمایز از هم س رطان ها از یک ارگان

ترکیبی از ش بکههای آش وب زده با بیماری) طبقه

خاص مش تق میش وند .این زیرتیپهای متفاوت

بندی نمود .رهیافتهای س یس تمی به خون ،بافت و

ممکن اس ت به داروهای متمایزی پاسخ داده و پیش

روشهای تش خیص ی بر اس ار شیوههای تشخیصی

آگهیه ای گون اگونی داش ته باش ند و از این رو،

تک س لولی ،۴اجازهی طبقه بندی س رطان به صورت

رهیافتهای نوینی را برای طبقه بندی تش خیص ی،

یک بیماری پیچیده را خواهد داد .این رهیافت انقالبی

نیاز خواهند داشت.

را در صنایع دارویی برای یافت داروهای نوین از طریق

توموره ای توپر ۳م انن د س رط ان س ینه و
1

Disease-Perturbed Networks
Stage
3 Single-Cell Diagnostics
4 Solid
2

س رطانهای هماتولوژیک مانند لنفوم ،هم اکنون به

ویژه در حال پیش رفت اس ت ،جهش ادامه مییابد و

پن گروه یا بیش تر ،بر اس ار یک یا چند مارکر

الگوهای اطالعات بیان ش ده ( miRNA ،mRNAو

ملکولی (م انند وض عیت گیرنده و یا وجود جهش

پروتئینه ا) نیز ب ه تغییر ادام ه میدهن د .از این رو

ژنتیکی) طبقه بندی ش دهاند .با افزایش فزایندهی

چ الش بزرگ آن اس ت که بتوان نتای و پیامدهای

داده از طریق تالشهایی که با توالی یابی ژنوم کامل

پیشرفت تومور در انسان را افتراق داد .به دست آوردن

توموره ا ص ورت میگیرد (م انند مش ارکتهایی

اطالع ات زمانی (چگونه تومور با زمان تغییر میکند)

همچون  ۲ TCGAو  ،)۱ ICGCامک ان طبقه بندی

بس یار دش وار اس ت .برای چیرگی بر این چالش،

فرادقیق سرطانها و گسترش آن به تیپهای بسیار

ش یوههای عالمانهی تش خیص ی جدیدی مورد نیاز

متنوع سرطانها وجود خواهد داشت.

اس ت .بیش ک فناوری آنالیز تک س لول ،یکی از

پزش کی س یس تمی ( )P4با ابزارهای فناورانه و
محاسباتی ،این طبقه بندیها را فراهم میآورد.

فناوریهای تغییر دهنده در بیولوژی س رطان خواهد
بود.

از این رو رهیافتهای سیستمی برای طبقه بندی

از منظری دیگر یکی از سودمندیهای کاربست

زیرتیپی س لولی س رطانها و نیز لحاظ نمودن مس یر

پزش کی  P4در س رط انه ا ،ایج اد تحول در

تک املی زیرتی پ س لولهای س رطانی و در نهایت

کارآزماییهایی بالینی است .در حقیقت پزشکی P4

توسعهی درمانهای ترکیبی ،نقش مهمی را در پزشکی

با خوی مشارکت جویانهی خود میتواند در تدوین و

سرطان سیستمی 3ایفا مینمایند.

طراحی ک ارآزم ایی های بزرگ داروهای س رطانی،

از س وی دیگر ،واقعیت تکان دهنده در مورد

شیوههای پیشگیری از سرطان و مشارکت بیماران و

س رطان آن اس ت که مادامی که تومور یک زیرتیپ

شهروندان اثر بگذارد .زیرا ماهیت مشارکت جویانه و
1
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فردگرای ان ه پزش کی P4میتوان د زمین هی خلق
مشارکتهای راهبردی نوینی را میان بیماران ،مراکز

ب الینی بزرگ ،کنس رس یومه ای مراکز بالینی و
گروههای مشاوره دهنده به بیماران ،ایجاد نماید.

۲و۱
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