فصل ششم

پزشکی  P4و مراقبتهای سالمت

114

تبلور همگرایی پزش کی س یس تمی ،انقالب

زیرا پزشکی سیستمی این توان را دارد که با پرداختن

دیجیتالی و شبکههای اجتماعی را میتوان در پزشکی

ب ه فن اوریه ای نوینی همچون ژنومیکس ،مارکرهای

 P4مشاهده کرد .از این رو چتر گستردهی پزشکی P4

زیستی بیماریهای مزمن ،به بیماریهای در هنگامهی

نه تنها در سطی پزشکی ملکولی بلکه در سطی جامعه

پیش نش انگانی ۲نگریس ته و با تغییر س یمای آنها،

و ارائهی خدمات س المت نیز برافراش ته ش ده اس ت.

تندرس تی را حاکم نماید و از این رو پزش کی  P4قادر

پزش کی  P4فرص تهای بیهمتایی را نیز در س طی

اس ت که اکوس یس تم مراقبتهای س المت ۱را دچار

طرحهای کس ب و کار حوزهی س المت و بخشهای

تغییرات بنیادین کند.

متنوع اقتصاد سالمت فراهم خواهد آورد.

طیّ  ۲3س ال آین ده ،ترجم ان دانش بیولوژی

دیجیت ال کردن پزش کی برای هر فرد بیم ار،

س یس تمی در ص فحهی کارزار بالینی و ارائه خدمات

ک اهش هزین هه ای خ دمات س المت و خلق ثروت

س المت ،س یس تمی از ارائهی خدمات سالمت را فراهم

چشمگیر از طریق صنایع تندرستی ،منظرهایی هستند

میآورد که تص ور آن در هم اکنون نیز دش وار است .از

که پزشکی سیستمی ( )P4میتواند به صورت عمیقی،

این رو س یس تمهای قانون گذاری و س یاس ت گذاری

بر پیکرهی ارائهی خدمات سالمت اثری شگرد بگذارد.

س المت هنوز آمادگی الزم را برای رویارویی با تغییرات
Presymptomatical
Health Care Ecosystem

1
2
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انقالبی پزشکی ندارند و از سوی دیگر نیز پزشکان نیز با

پیش برد خود ب ا آنه ا روب هرو اس ت .برای پ ذیرش

رویکردهای پزشکی ملکولی در تشخیص و درمان ،بسیار

دس تاوردهای پزش کی س یس تمی ( ،)P4بخش اقتصاد

بیگانهاند (برای مثال هنوز از کارکردها و سودمندیهای

س المت و ش رکتهای درگیر کس ب و کار سالمت نیز

آزم ایش ف ارم اکوژنومی ک آگاهی کافی ندارند) .اینها

باید چاالکی خود را نشان دهند؛ زیرا عدم پذیرش تغییر

بخش ی از چالشهایی است که پزشکی سیستمی جهت

در پارادایم رو در روی آینده که از پزش کی سیستمی بر
میخیزد و ع دم ب ازنوش ت برن امهها و
طرحهای کس ب و کار بر پایهی پزش کی
س یس تمی میتواند در آیندهای نزدیک
متالشی شدن این شرکتها و گسترههای
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کسب و کار را موجب شود .از سوی دیگر
پ ذیرفتن پزش کی س یس تمی برای
س یس تمهای مراقبت س المت میتواند
خلق ثروت کند.
چنین به نظر میرس د که ص نایع
وابس ته به س المت کنونی که همچون
پزش کی معاص ر بیماری محور هس تند،
طیّ  ۲3تا  ۲2س اله آینده به ص نعت
تندرس تی ۲تغییر خط دهند .در حقیقت
س یمای تندرس تی توس ط شرکتهایی
شکل  -۴0بینش پویای سیستم مراقبتهای سالمت
Wellness Industry

1

بنیان و توسعه داده خواهد شد که با
بسیاری از شرکتهای کنونی متفاوت
خواهند بود .از س وی دیگر پزش کی
 P4میتواند با کاهش هزینهها ،امکان
انتقال دانش پزش کی س یس تمی و
فن اوریهای وابس ته را با هزینهای
بس یار پایین به کش ورهای در حال
توس ع ه فراهم آورده و از این رو به
س وی دموکراتیزه کردن ص نع ت
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تندرستی گام بردارد.
اکنون این باور در حال ش کل
گیری است که پزشکی  P4یک تغییر
بنی ادین پارادایمی را در مراقبتهای
س المت ،ایجاد خواهد کرد .پرواض ی

تصویر  - ۴7چرخهی بیولوژی بیماریها در پیوند با سیستمهای ارائهی مراقبتهای بالینی

اس ت که همیش ه تغییر پارادایمی با
یک بدبینی توأم است.

چالشهای اجتماعی ،اخالقی ،حفظ حریم خص وص ی،

برای اینکه پزش کی سیستمی بتواند این تغییرات

اعتماد پذیری ،حقوقی و قانونی ،مقرراتی ،س یاس ی و

بنیادین را در خدمات س المت خلق کند نیاز است که

اقتص ادی) پیوند یافته و با ش یوهی س یس تمی آش نا

بدبینی پزش کان ،ارائه دهندگان خدمات س المت و

شوند.

پرداخ ت کنندگان هزینههای س المت با چالشهای

یک مدل عملی برای نش ان دادن نقش بیهمتای

رو در روی نه ادین ه کردن پزش کی ( P4ش ام ل

 P4در چیرگی بر این چ الشه ا و نیز ایج اد تغییرات
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تصویر  - ۴۸یک شبکه که اجزاء بر هم کنش سیستم مراقبتهای سالمت را ترسیم کرده و نقش برجستهای که بیماران در توسعهی پزشکی P4

توس ط ش بکههای اجتماعی که خودش ان تص ویر میدهند به انجام میرس انند را نش ان میدهد .شبکهها این امکان را فراهم میآورند تا بتوان
با سازماندهی و مدلسازی دادهها ،بر مسئلهی پیام به صدا ( )Signal to Noiseکه در مجموعهی دادههای عظیم روی میدهد ،غالب آمد.

س ودمند در سطی مراقبتهای سالمت ،انجام پروژههای

برای مثال ،هم اکنون انستیتو بیولوژی سیستمی

چند مرکزی ،میان رش تهای فراگیر و جامع ،به ش کل

آمریک ا ب ا همکاری دانش گاه لوگزامبورگ ،طرح یک

و انجام پروژهی پایلوت در س طی

مش ارکت را با تمرکز بر بیماریهای دژنراسیون عصبی

یک کش ور کوچک ،ایالت و یا یک منطقه اس ت تا نشان

و بیماری پارکینس ون فراهم دیده اس ت که به عنوان

داده ش ود که چگونه پزشکی  P4میتواند با سیستمهای

هس تهی مرکزی رش د پزشکی سیستمی در قلب اروپا

مراقبت سالمت سازگار شده و آنها را دچار تحول سازد.

نقش ایفا خواهد کرد.

پروژههای پیش اهن

بنی انگذاران پزش کی  P4یک بنیاد غیرانتفاعی

ذینفعهای س یس تم مراقبتهای س المت مؤثر آیند.

تح ت عنوان ”انس تیتو پزش کی  “۲ P4با همکاری

برای برقراری چنین رهیافتی نیاز به زیر س اختهای

دانش کدهی پزشکی ایالتی اوهایو تأسیس نمودهاند که

مناس ب فناوری اطالعات ،تربیت مربیان تندرس تی و

هدد آن کمک به خلق ش بکهای ش امل  2تا  0مرکز

ارائه دهندگان خدمات س المت ،خلق سکوهای کارآمد

بالینی و انس تیتو بیولوژی س یس تمی اس ت تا بتوانند

و تولی د دادهه ای یکپارچه و پیش گامی در ابزارهای

آزمونها و آزمایشهای رای و بالینی طراحی ش ده در

تجزیه و تحلیل اس ت .از این رو پروژههای پایلوت و

انس تیتو بیولوژی س یستمی را در پروژههای پایلوت به

پیش اهن  ،برای الحاق بیماران ،پزش کان ،مشتریان و

کار برده و توان پزش کی  P4را نمایان کنند .همچنین

دیگر دست اندرکاران سیستم خدمات سالمت ،ایده آل

در یک همکاری نزدیک با دانشکدهی پزشکی دانشگاه

میباش ند .مش ارکت این ذی نفعهای س المت در

لوگزامبورگ ،اصول سیستمی را در برنامههای آموزشی

چرخهی پزشکی سیستمی ( ،)P4در قالب ”شبکههای

پیاده میس ازند و در نهایت یک کنس رس یوم پزشکی

اجتماعی فعال ش ده توس ط بیماران (یا مشتریان)“ در

فردگرا را ب ا ش رک ای بالینی منطقهای و بین المللی

پذیرش و ادغام پزش کی  P4در اندرون س یس تم

شکل میدهند.

مراقبتهای سالمت ،نقش اساسی ایفا میکند.

پس از انجام موفقیت آمیز این پروژههای پایلوت،
چگونگی ایج اد نظام تحول در س یس تم مراقبتها،

آموز

طراحی و در ی ک مقی ار ملّی ،منطق های و یا ایالتی

فراروی مراقبتهای سالمت

پیاده میگردد.

برای پزش کی  P4آموزش مش تریان ،بیماران،

و فناوری اطالعات؛ دو چالش بزرگ

اج رای ای ن پروژهه ای پ ایلوت میتوانن د در

پزش کان و اعض اء گستردهترِ جامعهی پزشکی شامل

توانمندس ازی بیماران و گنجاندن و درگیر کردن تمام

ذینفعهای اصلی در صنعت مراقبتهای سالمت یک

)P4 Medicine Institute (P4 MI

1
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چالش بزرگ اس ت .بدین س ان حقیقتاً آموزش یک

نماید .ایدهای دیگر کاربرد راهبردهایی مانند بازیهای

چ الش عظیم خواهد بود .برای چیرگی بر این چالش

رایانهای اس ت که بتوانند اص ول پزش کی  P4را به

به ش بکههای اجتماعی کارآمد توأمان با راهبردهای

بیماران ،پزش کان و اعض اء جامعهی خدمات سالمت

آموزش ی فناوری اطالعات کارآمد نیاز اس ت .در ابتدا

ارائه دهند.

بس یاری از افراد تمایل دارند که همان بیمار س نتی

چالش دیگر چگونگی تولید فناوری اطالعات برای

باش ند و اجازه بدهند تا پزشک به آنها بگوید که چه

مراقبتهای س المت است؛ به گونهای که بتواند به ابعاد

بهتر اس ت .امّا هنگامی که این افراد از توان پزش کی

دادهه ای چن د مقیار و چند الیه ای عظیم برآمده از

پیشران ش ده توس ط مش تری ۲در جهت بهبودی

پزش کی  P4بپردازد .در پایان پزشکی  P4را میتوان به

سالمت خود آگاهی یابند ،به صورت اجتناب ناپذیری

ص ورت ”ش بکهی شبکههای“ به هم تنیده تعریف نمود

این شکل نوین مراقبتهای سالمت را پذیرا میشوند.

(ش بکههای ژنتیکی پیوند یافته با ش بکههای ملکولی،

انس تیتو بیولوژی س یس تمی ( )ISBبه ص ورت

پیوند یافته با شبکههای سلولی ،پیوند یافته با شبکههای

موفقیت آمیزی مدولهای بیولوژی سیستمی را جهت

ارگانی ،پیوند یافته با ش بکههای افراد در جامعه که هر

گنجاندن بیولوژی مرزش کن در درور دبیرس تانها

ک دامی ک از اینه ا ،نگرشهای منحص ر به فردی را

توس عه داده است و هم اکنون نیز مدلهای همسانی

پیرامون پیچیدگیهای بیماریها ارائه میدهند) .ما باید

را برای پزش کی  P4طراحی نموده اس ت .آموزش

فرد را در متن و زمینهی تمام این ش بکههای در هم

زودهنگام بیماران و مش تریان ،نکتهی کلیدی اس ت.

تنیده درک نماییم ،زیرا این تنها راهی است که میتوان

ای دهی ج ال ب دیگر راهاندازی ش بکهی تلویزیونی

ب ه اطالع ات دیجیت الی ژنوم و همچنین ب ه پی امهای

تجاری با پوش ش گس ترده اس ت که بتواند دانش

محیطی متنوعی که بر فرد از منابع گوناگون بس یار اثر

پزش کی  P4را در حد یک بینندهی متوس ط عرض ه

میگذارند ،دس تیابی نمود .این نیاز ،تقاضای عظیمی را

Consumer-Driven Medicine

1

برای توس ع هی یک س اختار فناوری اطالعات ()IT

مراقبتهای سالمت خواهد گذاشت.

مراقبتهای س المت ایجاد میکند .س اختار فناوری

 /۲پزشکی  P4عملکرد مراقبتهای سالمت را در

اطالعات مراقبتهای س المت ،باید جامع ،س ازگارمند،

هر مس یری دگرگون خواه د س اخت .تص ویر ۴۳

پیشران ش ده با دادهها (برای مثال از پایین به باال) و

چکی دهای از راهبرده ای اثرگ ذار نوین و فناوریهای

پیشران ش ده با بیولوژی بوده و به ص ورت بنیادی نیز

پزش کی  P4را که در آینده خلق خواهند ش د ،ارائه

س اختار باز متن 1داش ته باشد .احتماالً ،این تقاضا فراتر

میدهد.

از توان هر س ازمان واحدی اس ت که  ITجامع را برای

 /۱پزشکی  P4نیاز به این دارد که تمام شرکتهای

مراقبتهای س المت ساماندهی کند؛ به گونهای که در

وابس ته به مراقبتهای س المت ،طرحهای کس ب و کار

فراتر از مدارک پزش کی ،همهی دادههای ناهمگن را که

خود را در  ۲3سال آینده و یا در سالیان آینده بازنویسی

(قلب پزشکی  P4است) گردآوری و پخش و انتشار دهد.

نم ایند .بس یاری نمیتوانند چنین کنند و از این رو به

امّا این همان چیزی اس ت که مورد نیاز پزش کی P4

دایناس ورهای صنعتی تبدیل خواهند شد؛ این در حالی

اس ت و یک رهیافتِ با باز متن هدایت ش ده به ص ورت

اس ت که فرص تهای اقتصادی بسیار چشمگیری برای

کارآمد میتواند  ITرا برای مراقبتهای س المت آینده

پدیدار ش دن ش رکتهای نوینی که به نیازمندیها و

دگرگون س ازد .در این گذار بایس تی از بینشهای ژرد

فرصتهای پزشکی  P4چشم دوخته باشند ،وجود دارد.

برآمده از قلب شبکههای اجتماعی نیز بهره جست.

۱

 /۴در زمانی در آینده ،پزش کی  P4بر هزینههای
خزندهی مراقبتهای سالمت چیرگی یافته و در حقیقت

اثر پزشکی سیستمی ( )P4بر جامعه

این هزین هه ا را به گونهای کاهش میدهد که میتوان

پزشکی سیستمی ( )P4اثر عظیمی را بر جامعه و

پزشکی  P4را به کشورهای در حال توسعه انتقال داده و

1

Open Source
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
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رهیافتهای سیستمی ،بینشهایی نوین و اساسی نسبت به مکانیسمهای بیماری فراهم میآورد.



ژنوم انسانی از طریق واریانهای ژنهای کنش پذیر ) ،(actionable variant genesشیوه ای را جهت بهینه سازی
سالمت انسان و پرداختن به بیماری فراهم میسازد.



خون نقش یک پنجره را در سالمت و بیماری خواهد داشت .تستهای تشخیصی بیماری ،ارزیابی سمیّت دارویی،
ارزیابی تندرستی و بسیاری از چندگانههای دیگر از طریق بررسی خون انجام خواهد پذیرفت.



دسته بندی بیماریها به زیر تیپها برای همسان سازی شرایط بیماریها و کشف داروهای مناسبتر ،امکان پذیر
میشود.



ارزیابی پاسخ چندگانهی ارگانی در یک بیماری امکان پذیر میگردد.



رهیافت نوین به سوی کشف هدفمند دارویی .مهندسی مجدد شبکههای آشوب زاده با بیماری و برگشت به حالت
طبیعی با داروها



دیجیتال کردن پارامترهای انسانی هر فرد ،فرصت تمرکز بر تندرستی و بهینه سازی درمانهای خود بیماری را فراهم
آورده و کنکاش جهت یافت طب پیش گویی کنندهی آینده ) (Predictive medicineمیتواند در خلق مقیار
اندازه گیریها ) (metricsجهت ارزیابی و بهینه سازی سالمت مؤثر واقع شود.
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تصویر  - ۴۳چکیده ای از فرصتهای اصولی که پزشکی  P4به دانش پزشکی و مراقبتهای سالمت عرضه میدارد.

از این رو در دموکراتیزه کردن مراقبتهای س المت گام

هر فرد بیمار هویدا نماید؛ توانایی ش ناس ایی تنوعهای

برداش ت؛ تص ویری که تا پن س ال پیش تص ور آن

ژنتیکی که موجب میشوند داروها به شیوهای خطرناک

ن اممکن بود .این پسان دازها ،از تش خیص زودرر و

در بیم ار مت ابولیزه ش ون د (این ح ال ت را ب ه ن ام

بن ابراین درم ان ک ارآم دتر بیم اریها؛ طبقه بندی هر

ف ارم اکوژنومیکس مین امن د و بیش از  23نوع چنین

بیماری عمدهای (مانند س رطان سینه) به زیر تیپهای

تنوعی ژنتیکی تاکنون ش ناس ایی و اعتبار س نجی

عم دهی دیگر در پزش کی س یس تمی که میتواند

ش دهاند)؛ توانایی مهندس ی مجدد با دارو” ،ش بکههای

درمانهای کارآمد ”فردگرایانه“ را جهت زیرتیپ بیماری

آش وب زده شده با بیماری“ جهت گزینش منطقی دارو

بر پایهی هزینهی کمتر و توان بیش تر؛ تأکید فزاینده بر

را برای بهینهس ازی س المت خودش توانمند میسازد.

روی تندرس تی برای هر فرد؛ و پدیداری پیش رفتهای

این دیجیتالی شدن پزشکی ،دادههایی را فراهم خواهد

تکان دهنده در پزش کی مدرن ،حاصل میآیند .توانایی

آورد که پزشکی  P4را توانمند میسازد تا مراقبتهای

فزاینده برای پرداختن مؤثر به سرطان ،کاربرد سلولهای

سالمت را از طریق ”شبکههای اجتماعی پیشران شده

بنی ادی جه ت درم انهای جایگزین و نیز رهیافتهای

توس ط مشتری“ متحول سازد .دیجیتال شدن پزشکی

نوین در تش خیصهای پزش کی و درک مکانیس مهای

از طریق تولید ”مجموعه دادههای بزرگ برای هر فرد“،

بیماریها ،درک پیری (که این اجازه را به افراد میدهد

یکی از منظرهای دگرگون کنندهی پزشکی  P4است و

تا س المت روحی و فیزیکی مؤثر خودش ان را به صورت

از این گ ذرگ اه هر کس میتواند به ش کلی نفیس و

عادی در دهههای  ۸3و  ۳3س الگی بهینه و گس ترش

بس یار دقیق ،تندرس تی و پاس خهای مناس ب برای

دهن د) ،درک مت اژنوم( ۲برای مث ال جمعیت میکروبی)

بیماریهای پدید آمده را پیکرتراشی نماید.

رودهها و دیگر س طوح بدن و در نهایت پدیداری درک

کارکرد مهم دیگر که از دیجیتالی کردن پزش کی

ژرد از دژنراس یون عص بی (که میتواند در اجتناب از

در قالب پزش کی  P4بر میخیزد آن اس ت که خلق

تراژدیه ای فردی و اجتم اعی بیم اریهایی همچون

دادهه ای فردی ب ه ص ورت باور نکردنی ارزان تمام

بیماری آلزایمر و پارکینس ون مؤثر آیند) ،ش امل این

میش ود (برای مثال ،اولین هزینهی توالی یابی ژنوم

پیشرفتها هستند.

انس انی حدود یک میلیارد دالر بود و امروزه هزینهی

 /۳پزش کی  P4از طریق به پیشراندن پدیداری

آن چن د هزار دالر اس ت و در چن د س ال آین ده،

فن اوریه ای نوین و تکنی که ای مح اس باتی در

توالی ی ابی ژنوم احتم االً  ۲33دالر هزین ه خواه د

دیجیتالی کردن پزش کی پیش گام اس ت .مفهوم ”خود

داش ت)؛ از این رو فناوریهای دیجیتال و روند کاهش

کمّی شده “۱دادههایی را فراهم خواهد آورد که هر فرد

یابندهی هزینههای آنها بر برگش ت س یر خزندهی
Metagenome
Quantified Self

1
2
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تصویر  - ۳3سودمندیهای پیاده سازی پزشکی  P4در سطی جامعه و فرد در جهت پیشگیری از رخداد بیماریهای غیرواگیر

ص عودی مراقبتهای س المت ،اثر چش مگیری خواهد

طریق دگرگونسازی صنعت سالمت خلق خواهند شد.

داشت.

افزون بر این پیش بینی میش ود که طیّ  ۲3تا ۲2

 /2پ زش ک ی  P4ث روت ف زاین دهای را برای

س ال ،یک ص نعت تندرس تی ۲بر پایهی علم ،پدیدار

سیستمهای مراقبتهای از سالمت ،جوامع و ملتهایی

خواه د آم د ک ه در زم انی ،ان دازهی آن از ص نعت

که از آن اس تفاده میکنند ،خلق خواهد نمود .کاهش

مراقبتهای س المت فزونی خواهد یافت .در حقیقت

هزینههای خدمات س المت را یادآور ش دیم .همچنین

پزش کی  P4یک گس ترهی انباش ته از فرص تهای

فرص تهای اقتص ادی بسیاری از دانش پزشکی  P4از

اقتصادی است.

Wellness Industry

1

 /0بیمار (مش تری) از طریق ش بکههای اجتماعی،

آن الیتی ک) ب ای د ب ه گونهای توس عه یابند تا بتوانند

پدیداری پزشکی  P4را به پیش میراند .به دلیل محافظه

دادهه ای بزرگ را تولی د و تجزی ه و تحلی ل کرده ت ا

کاری و س یس تمهای بوروکراتیک ،پزش کان ،خبرگان

دینامیک ش بکهها برای هر فرد بیمار آش کار گردد.

مراقبتهای س المت و ص نعت خدمات س المت ،از توان

راه حلهای تکنیکی این چالشها به ص ورت کارآمدی

”ش بکههای اجتماعی به پیشران ش ده توسط بیماران“،

در حال پیش رفت هس تند .دومین هدد چالشهای

در ایجاد تغییر در س یس تم مراقبتهای س المت عقب

اجتماعی پزش کی  P4اس ت که بایس تی چاره گش ایی

خواهند ماند .در حقیقت بیماران ممکن است تنها نیروی

شوند .این چالشهای دومی ،مانع بزرگی جهت پذیرش

پیشران توانا در تغییرات حقیقی س یس تم مراقبتهای

پزشکی  P4در سیستمهای مراقبتهای سالمت هستند.

سالمت کنونی باشند تا پزشکی را از سیمای واکنشی ۲به

این چالشهای اجتماعی به هشت شکل زیر میباشند:

سیمای کنشگرای ۱پزشکی  P4سوق دهند.

۴و۳

 /۲پرس شه ای آش ک اری پیرامون منظرهای
اخ الق ی ،ق ان ونی ،اجتم اعی ،امنیتی ،حفظ حریم

پزشللکی مشللارکتی :2یک نیروی پیشران

خصوصی ،سیاستی و مقرراتی اقتصاد پزشکی  P4برای

برای ایجاد انقالب در مراقبتهای سالمت

افراد بیمار وجود دارد.

پیادهس ازی پزش کی س یستمی ( )P4بر دو هدد

 /۱پرس ش س حرانگیز و دش وار آن اس ت که چه

اس توار اس ت :نخس ت منظرهای تکنیکی پزش کی

کس انی را باید در تعریف ”مش ارکتی“ منظور نمود .به

س یس تمی (ش ام ل راهبرده ا ،فناوریها ،ابزارهای

ص ورت آش کار ”بیماران“ بایس تی گنجانده ش وند؛ زیرا

1

Passive
Proactive
3 Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
4 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.
5 Participatory Medicine
2
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ایدهی مرکزی پزش کی ”فردگرا“ بیمارانی هس تند که به

انبوه که آموزش عالی را دگرگون ساخته و پزشکی P4

ص ورت فزایندهای کنترل س المت خود را به دس ت

را در دس ترر تعداد بیش تری از افراد قرار میدهد،

میگیرن د .ام ّا برای اینک ه پزش کی  P4در ان درون

میتوان روی ارویی نمود .در حقیق ت فناوری اطالعات

س یس تمهای مراقبت سالمت گنجانده شود باید پزشکان

برای مراقبتهای سالمت آینده ،باید شیوههای آموزش

و دیگر کارکنان مراقبتهای سالمت ،دیگر اعضاء سیستم

همگانی را ارائه دهد.

مراقب ت س الم ت (پرداخ ت کنندگان و ارائه دهندگان

 /۳بس یار ض روری اس ت که بیماران را در مورد

خدمات س المت) ،کس انی که با س یاس ت و پیادهسازی

ارزش دادههایشان آموزش دهیم؛ که چگونه این دادهها

مراقبتهای س المت س ر و کار دارند و کسانی که درگیر

میتوانند دانش زیس ت پزشکی را بدون صدمه به آنها

آموزش دانش آموزان و ج امع هی عمومی هس تند نیز

پیشرفت دهند .یک نکتهی کلیدی در توسعهی مداوم

لحاظ ش وند .گرد آوردن همهی این شرکت کنندگان در

پزشکی  ،P4داده کاوی مستمر در ابری از دادههای هر

زیر چتر پزشکی  P4خود یک چالش عظیم است.

فرد از میلیاردها انس ان اس ت .زیرا این رهیافت ،امکان

 /۴در نهایت گرد آوردن همهی این شرکت کنندگان

پیش رف ت پرش ت اب در درک م ا از پیچیدگیهای

در زیر چتر پزش کی  P4نیاز به تغییر در سیستم آموزش

بیماریها و تندرس تی را فراهم آورده و به ص ورتی

و بازخورد مش تری دارد .به زبانی دیگر امّا چگونه درک

ش گرد ،مراقبتهای س المت را تغییر میدهد .بس یار

مناس بی را از پزشکی  P4جهت همهی شرکت کنندگان

ضروری است که دادههای هر بیماری برای ”داده کاوی“

در س یس تم مراقبت از سالمت ارائه دهیم و چگونه ما به

و جهت ”پزشکی پیشگویی کنندهی آینده“ در دسترر

ص ورت نظام وار بازخورد آنها را برای تدوین خدمات و

قرار گیرد .س یاس تهای محدود کنندهی کمیتههای

محصوالت تندرستی نوین به دست آوریم؟

اخالق دانشگاهها باید با سیاست در دسترر قرار دادن

این چالشهای عظیم را با کاربس ت ابزارهای IT

نیرومن د مانند برقراری درور آزاد آنالین به ص ورت

آزاد دادهه ا برای خبرگ ان س الم ت ،با حفظ حریم
خصوصی افراد جایگزین شود.

جدول  -۱چگونه پزشکی سیستمی ،مراقبتهای سالمت را تغییر تصویر میدهد.

پزشکی سیستمی

پیامد مراقبتهای سالمت

نگرشهای اس اس ی به دینامیک ش بکههای آش وب زده با
نگرشهای مکانیس تیک ،تش خیص ،درمان و پیشگیری را برای هر فرد
ب ی م اری ( )Disease-perturbed networksدر
بیمار امکان پذیر میسازد.
ارگانیسمهای مدل فراهم میکند.
بیماری ،تندرس تی و محصوالت ژنی حسار دارویی را شناسایی کرده
پیش گ ام در توالی ی ابی ژنوم خ انوادگی بوده و ژنه ای
و اف رادی ک ه ی ک ی ا ب یش ت ر از  ۴33ت نوع ژنی کنش پ ذیر
بیماری را به صورت ارزان و کارآمد شناسایی مینماید.
( )actionable gene variantsرا دارند مورد شناسایی قرار میدهد.
تس تهای تش خیصی بیماریها ،ارزیابی مسمومیت دارویی و سالمت؛
خون را به پنجرهای جهت افتراق میان س المت و بیماری
برای مث ال س رط ان ریه ،بیماری اس ترر پس از تروما )،(PTSD
تبدیل میکند.
توکسیستی کبد و هپاتیت
دسته بندی بیماریها به زیرتیپهای مشخص

برای گزینش داروهای ویژهی مؤثر برای هر زیرتیپ

دس ته بندی بیماران  -واکنشهای ناخواس تهی دارویی،
تعدیل کنندهی ژنها به مکانیس مهای بیماری ،برای مثال
دسته بندی کردن بیماران برای درمانهای مناسب
بیماری زودرر و دیررر هانتینگتون ،ژن های واریانت که
حساسیت به جیوه را در بچهها افزایش میدهند.
امکان رهیافت چند ارگانی جهت مطالعهی بیماری

آش کار س ازی پیچیدگی بیماری فرد و چگونه یک بیماری منفرد بر
چندین ارگان اثر میگذارد.

مهندس ی مجدد شبکههای آشوب زده با بیماری به سوی روند طبیعی
رهیافتهای محاس به گرایانه جهت پیش گامی در دوباره با داروها و دوباره هدفمند کردن داروها .توسعهی تند و ارزان داورهایی
که از ایجاد آشوب زدگی با بیماری ) (disease-perturbedدر شبکهها
استفاده کردن دارو ) (drug reuseو کشف هدد دارو
جلوگیری میکنند.
تمرکز بر تندرستی

تندرستی یک پیش ران برای پزشکی  P4در آینده است.

با خلق کارآزماییهای بالینی بزرگ مقیار و چند متغیری چنین مطالعاتی ،نگرشهای ژرفی را نسبت به مکانیسمهای بیماری در
م انن د فرامینگه ام ،امک ان آن الیز طولی بیمار و یا حاالت مراح ل اولی ه فراهم آورده و رهیافتهای نوینی را جهت تش خیص و
درمان عرضه خواهند نمود.
تندرستی را فراهم مینماید.
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” /2ش بکههای اجتماعی فعال ش ده توسط بیمار

پدیداری پزشکی  P4است که بر تندرستی تمرکز دارد.

(مشتری)“ نقشهای مهمی را در شرکت دادن فعاالن،

 /0باور بر این اس ت که ”ش بکههای اجتماعی فعال

در گس ترهی پزش کی  P4ایفا میکنند .هم اکنون

ش ده ب ا بیمار“ یکی از قویترین نیروهایی هس تند که

چندین ش بکه وجود دارند که در حال ایجاد دگرگونی

پذیرش پزش کی  P4را به پیش میرانند .بیماران ،حرکت

در پزش کی و س الم ت هس تند .برای مثال افراد

ب ه س وی پزش کانی که اخیراً تربیت ش دهاند و دانش

ش بکههای ”خودکمّی ش ده“ که هم اکنون در سراسر

فناوریهای نو و راهبردهایی که کاربرد پزش کی را متحول

ایاالت متحدهی آمریکا گس ترده ش دهاند ،از ابزارهای

میس ازند ،آغاز نمودهاند .یک پرس ش چالش آور آن است

دیجیتالی برای سنجش پارامترهای فیزیکی خود (وزن،

که چگونه ”شبکههای اجتماعی فعال شده توسط بیمار“ را

ض رب ان ،تنفس ،کیفیت خواب ،اس ترر و غیره) و

به گونهای خلق نمود که سیستمهای مراقبت از سالمت را

کاربرد آنها جهت بهینهسازی سالمت خودشان استفاده

برای پذیرش پزشکی  P4برانگیخته نمایند.

میکنند .همچنین ش بکههای اجتماعی بیماری نگر

 /7پرواض ی است که منظر مشارکتی پزشکی ،P4

(برای مثال  ،PatientsLikeMeاتحاد س رطان سینه،۲

بسیار به فناوری اطالعات روزآمد و با کالر برتر برای

بنی اد پژوهش م الیتی ل میلوم ا) وجود دارن د که هم

م دیریت و یکپارچه س ازی میلیونها میلیارد داده ی

اکنون تغییر در چگونگی انجام کارآزماییهای بالینی را

فردی بس تگی دارد .ب ه زبان دیگر پزش کی  P4به

آغاز کردهاند.

در هم آمیزی ،داده کاوی ،یکپارچهس ازی دادهها و در

این ش بک ههای اجتماعی نش ان میدهند که

نه ایت تولید مدلهایی برای هر بیمار که پیش گویی

مراقب ته ای س الم ت و تن درس تی میتوانن د از

کننده و کارکرد پذیر باشند ،وابسته است .افزون بر این

بیمارستانها به سوی بنیاد و حتی خانهها میل نمایند.

بس یار ضروری است که یک بخش سوم قابل اعتمادی

چنین عدم تمرکز زدایی پزش کی ،یک منظر مهم در

وجود داش ته باش د که حاوی اطالعات دقیق و روزآمد

Breast Cancer Allia

1

پزش کی س یس تمی و پزش کی  P4باش د .اغلب اوقات

مش ارکت ،از عناص ر تحول برانگیز در س یس تم

بیماران با اطالعات نادرس تی که از اینترنت به دس ت

مراقبتهای سالمت محسوب میشود.

آوردهاند به نزد پزش کان خود میآیند .از این رو وجود
یک منبع قابل اعتماد اطالعاتی برای بیماران ،پزشکان

پزشلکی  P4و سلیستم خدمات سالمت در

و کارکنان مراقبتهای سالمت به خوبی حس میشود.

کشورهای در حال توسعه

 /۸آش ک ار اس ت که اگر اطالعات از دادههای

بنیان پزش کی س یس تمی که پیش گویی کننده،

بیماران بایس تی به ص ورت کارآمد جهت بهینهس ازی

پیش گیری کننده ،فردگرا و مش ارکت جویانه ( )P4است،

تندرس تی آنها و کاهش بیماری به کار برده ش وند ،به

بیولوژی س یستمی میباشد و برای عملکرد خود از اجزاء

مفس ری قابل اعتماد ،برای آنالیز دادهها برای هر فرد

گوناگون س یس تم مراقبتهای س المت بهره میجوید.

نیازمند است.

پزش کی  ،P4پیامدهای بیماری که توس ط خود بیماران

در چشمانداز آینده ،به وجود خبرگان مراقبتهای

گزارش میش وند و سازمانهای دولتی و خصوصی درگیر

س المت جدید (که در ترمینولوژی پزش کی سیستمی

در مدیریت خدمات سالمت را نیز در برمیگیرد .افزون بر

آنه ا را ”مربیه ای تندرس تی و مراقبت س المت“

بیولوژی سیستمی و ژنومیکس ،مدلسازی پاتوفیزیولوژی

مینامند) نیاز اس ت .این خبرگان در دادههای هر فرد

بیماریها در یک زمینهی کاربردی  -بالینی ،تصویربرداری

بیمار نگریس ته و سپس این دادهها را به شیوهای ارائه

ملکولی و بانکهای زیس تی ،از اجزاء کلیدی هس تند که

میدهند که تشویق کنندهی بیماران به استفاده از آنها

توس عهی موفقیت آمیز پزش کی س یس تمی را تض مین

جهت بهبودی در سالمتشان است.

میکنن د .این تالش می ان رش ت های که قلب تپندهی

در یک فراگرد کلی وجود ”ش بکههای بیماران

پزشکی سیستمی است به شبکهای از دانشمندان از تمام

رانده ش ده توس ط بیمار (مش تری)“ یکی از نیروهای

رش تهها ،با توجه منحص ر به فرد به تجربهی بالینی و

پیشران نیرومند برای ایجاد تغییرات بنیادین در نظام

آموزشهای پیش رفته مبتنی بر رفتارهای پیش رفتهی

س المت کنونی اس ت و از این رو میبینیم که عنص ر

اطالعات نیاز دارد .برای پیادهس ازی چنین چش م اندازی
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از پزشکی سیستمی ،بخش صنعت و دانشگاه باید در یک

میبایس ت به بیولوژی س یس تمی یکپارچه و پزش کی

فض ای منسجم ،با دسترسی به منابع باز و دسترر پذیر

س یس تمی ( )P4و مراکز پزش کی نوینی که به ارائهی

دادهها ،در یک فاز پیش رقابتی در فرایند کشف داروهای

خدمات س المت بر پایهی پزش کی س یس تمی ارائه

جدید با یکدیگر کار کنند .این روند به توس عهی بعدی

میدهن د نظر کرده و این مراکز را با مراکز مراقبتهای

م الکیت فکری و رهیافتهای کارآمدتر تش خیص ی و

س المت پزش کی س یستمی در کشورهای توسعه یافته

درمانی منتهی خواهد ش د .چنین نقش هی راه توس عهی

پیوند دهند و با ش بکه س ازی ،تالش نمایند که مراکز

علم و فناوری که پزشکی سیستمی ( )P4به آن نیاز دارد

مراقبتهای س المت پزش کی سیستمی خود را در قلب

بس یار فراتر از اولویتهای مراقبتهای سالمت کشورهای

زیرس اخت خدمات س المت ض روریترِ جاریِ خود

در حال توس عه اس ت که اکثریت جمعیت آنها محروم از

بگنج انن د .این در هم تنیدگی این مراکز نوین در قلب

س طی قابل قبول مراقبتهای پزشکی و بهداشتی هستند

ش بکههای س نتی خدمات س المت ،میتواند دسترسی

و مهمترین چالشهای آنها مبارزه با بیماریهای عفونی و

بالفاص له را به فناوریهای پیچیده و پیش رفتهتر فراهم

س وء تغذیه اس ت که با عدم دس ترس ی به آب سالم نیز

آورده و اج ازه میدهد تا این کش ورها از دانش و توان

تشدید میگردد.

علمی کش ورهای توسعه یافته بهره جویند .چنین مراکز

هر چن د در آین دهای ن ه چن دان دور هزینههای

پزش کی س یس تمی که مراحل تکاملی خود را در قلب

تولید خدمات پزشکی  P4بسیار کاهش خواهند یافت و

ش بکهی س نتی خدمات سالمت طی میکنند ،راهی را

انتقال فناوریهای پیش رفته وابس ته به پزش کی  P4به

جهت دسترسی به سطی قابل قبول خدمات سالمت باز

کش ورهای در حال توسعه و جنوب امکان پذیر میشود

گش وده و موجب کاهش شکاد فزاینده میان کشورهای

و ش اهد رخنمایی دموکراتیزاس یون پزش کی سیستمی

توس عه یافته و کش ورهای در حال توس عه ،در ارائهی

خواهیم بود ولی رهبران کش ورهای در حال توس عه نیز

خدمات سالمت ،خواهند شد.
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