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از بیولوژی سیستمی به پزشکی سیستمی
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مفهوم کلارگاه ” از بیولوژی سللیسللتمی به
پزشکی سیستمی“

1

در س الهای اخیر پدیداری پرش تاب بیولوژی

است که دانش پزشکی سیستمی ،از میان بردن شکاد
می ان دانش و فن اوریهای نوین با دادههای تجربی و
گسترهی کاربرد بالینی را هدد قرار داده است.

سیستمی را به صورت یک رشتهی نوین شاهد بودهایم.

بر این اس ار ک ارگ اهی ب ا عنوان ”از بیولوژی

رشد و نموی چنین رشتهای مستقل در علم ،برخاسته

س یستمی به پزشکی سیستمی“ توسط بخش مدیریت

از پ ارادایمی اس ت ک ه تالش مینماید با فرو نهادن

سالمت کمیسیون اروپا در بروکسل در  ۲۳و  ۲2ژوئن

رهیافت اس تقرایی ،به درک رهیافتی س یس تمی نایل

سال  ۱3۲3برگزار گردید و خبرگان رشتههای بالینی،

آمده و با شیوهای یکپارچه ،به درک دانش بیولوژی در

تش خیص ی و گس ترههای دارویی ،فناوریهای برتر

توأمان با پاتوفیزیولوژی برآید .از این گذر میتوان انبوه

(مانند  )-omicsو بیولوژی محاس باتی و س یس تمی با

دادهه ای نوین برآم ده از فن اوریه ای امیکس ۱را با

حض ور نمایندگانی از دانش گاه ،ص نعت و آژانسهای

دادههای کمّی پزش کی و بیولوژیک یکپارچه کرد و به

سرمایه گذار گرد هم آمدند تا به فرصتها و چالشهای

س طی کاربردی ارتقاء داد .در س ایهی چنین تفکری

توسعهی پزشکی سیستمی بپردازند.

 1این بخش ترجمهای است از:
Report on European Commission, DG Research, Directorate of Health Workshop: From systems biology to systems
medicine. Brussels, 14-15 June 2010 .
-OMICS
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این کارگاه سه هدد زیر را جستجو میکرد:

و چگونگی کاربرد رهیافتهای بیولوژی سیستمی برای

 /۲تحلیل بیولوژی سیستمی جهت کاربرد آن در

رویارویی با پرس شهای گس ترهی س المت و بیماری

پزشکی
 /۱ش ناس ایی فرص تها و تنگناها ،در گذار از
بیولوژی سیستمی به پزشکی بالینی
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نگریس ته و نقطه نظرات خود را در این چالش عنوان
کردند و همگی بر این باور بودند که هم اکنون انباشتی
چش م گ ی ر از دادهه ای منفرد بیولوژی در مورد

 /۴ش ناسایی گسترههای پژوهشی و سیاستی کلیدی

بیم اریه ای پیچی ده وجود دارد ک ه میتوانیم ب ا

کوت اه ،می ان و بلند مدت برای همکاریهای تحقیقاتی در

مطالعهی آنها به درک اجزاء نایل ش ویم .در بعض ی از

اروپا جهت عرضهی پزشکی سیستمی در عالم واقعیت

موارد نیز عملکرد آنها آش کار ش ده اس ت ولی همگی

از آنج ا ک ه نظر خبرگ ان و نم ایندگان جامعهی

بخشهایی از یک سیستم پیچیده هستند.

علمی و ص نعتی اروپا در عرص ههای گوناگون گذار از

انب اش تی از مطالعات وجود دارند که به تحلیل

بیولوژی س یس تمی به سوی پزشکی سیستمی حاوی

ش بکهایِ مکانیس مهای زیس تی و نیز تجزیه و تحلیل

نکات برجسته و کلیدی بوده که این نکات میتوانند در

بر هم کنشهای سلولی جهت درک رفتار جمعیتهای

ترس یم نقشهی علمی کشور در حوزهی سالمت به کار

س لولی میپردازند .کاربردهای رهیافتهای بیولوژی

آیند ،در ادامه به یافتههای این کارگاه اروپایی در س ه

س یس تمی توانس تهاند مدلهای محاس باتی و ریاضی

بخش خواهیم پرداخت.

مس یرهای بیولوژیک پایهی وابس ته به بیماریها را در
شرایط آزمایشگاهی  in vivoدر مدلهای جانوری ارائه

الف /هنر کاربسللت بیولوژی سلیسللتمی در

دهن د .فناوری و ابزارها( ،به ویژه ش یوههای آنالیز با

پزشکی

توان عملیاتی باال ۲جهت آنالیز گس تردهی ژنوم) هم

خبرگان شرکت کننده در کارگاه ،به هنر کاربست

اکنون جهت کاربرد بیولوژی س یس تمی در انس ان یا

High-Throughput

1

بیماران در دسترر میباشند.

بحو قرار گرفتند.

م اهیت بیماریهای عمده و مزمن چند منظری

امّا در همین جا نیز اعضاء بر این باور بودند که با

بوده و بیولوژی اس تقرایی نمیتوان د پ اس خگوی

وجود پیش رف تهای ش گفت انگیز در پژوهشهای

راه حلهای مناس ب این بیماریها باش د .از دیدگاه

زیس ت پزش کی در دههی گذش ته ،اثر مثبت این

پزش کی س یس تمی ،بیماریهای انسانی را میتوان به

تالشهای بر روی کشف و شناسایی شیوههای درمانی

ص ورت آش وب زدگی در شبکههای سلولی ،ملکولی و

کارآمدتر ،هنوز بسیار محدود است و علت آن نیز عدم

ژنتیکی یکپ ارچ ه و پیچی ده قلم داد نمود .چنین

توانایی کنونی در به تص ویر کش یدن پیچیدگیهای

پیچیدگی به توان مدل پردازی ریاض ی در پیش گویی

س یس تمهای زیستی است .هنوز اطالعات کمی وجود

پاس خ س یس تمی به س المت و بیماری نیاز دارد .در

دارد و ی ا اص الً اطالع اتی پیرامون بر هم کنشهای

آینده کاربرد رهیافتهای بیولوژی س یس تمی اجازهی

سلولی/شبکهای وجود ندارد و نیاز است که پاسخ هدد

ارزی ابی جامع پیش زمینهی بیماریها ،تش خیص و

را در درون چارچوب ش بکههای فیزیولوژیک و نه به

پیشرفت آنها را خواهد داد .امّا هم اکنون بر اسار نظر

صورت منفرد و جدا درک نمود.

ش رکت کنندگان در کارگاه ،انجام مطالعات بیولوژی

گس ترهای عظیمی از دادهها در کارآزماییهای

سیستمی به صورت جامع و با کیفیت باال در نمونههای

بالینی در افراد بیمار خلق میش وند ولی به ص ورت

بالینی انس انی نادر بوده و از این رو هنوز زود است که

فزایندهای بسیار دشوار است که این دادههای جزیرهای

اثر انباش تی کاربرد بیولوژی س یس تمی در بیماران را

را به یکدیگر پیوند داد تا محتوای آنها فزونی یابند .امّا

مورد مطالعه قرار داد.

پزش کی س یستمی چارچوبی را فراهم میآورد که این

چن دین گس تره که به نظر میآمد رهیافتهای

دادههای جدا افتاده از یکدیگر را بتوان یکپارچه کرد و

بیولوژی س یس تمی میتوانند نقش مهمی را به عنوان

بدین س ان پزش کی از حالت ”حدر و دعا“ به س وی

پارادایم در درک پیچیدگیهای آنها داش ته باش ند

راهبردهای ”پیش گویی و س نجش“ به پیش رود .هم

(مانند کش ف داروهای جدید) در میان اعض اء مورد

اکنون ش رک ته ای دارویی بزرگ ،آغ از ب ه الح اق
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تصویر  - 22نیاز بالینی ،پیش ران کاربردهای رهیافت بیولوژی سیستمی در پزشکی و نیز توسعهی فناوریهای نوین مورد
نیاز است .فهرست باال پارهای از فعالیتها در زمینهی پزشکی سیستمی را چکیده نموده است.

رهیافتهای بیولوژی س یس تمی کردهاند تا مدلهای
ملکولی بیماریها و عملکرد داروها را خلق نمایند.

الینفک توس عهی پزش کی سیستمی ”هماهنگی“ است.
یک رهیافت هماهن

ش ده میان رش تههای گوناگون،

با این وجود بسیار نیاز است که بیولوژی سیستمی

دانش گاه و صنعت و دیگر ذینفعهای وابسته باید انجام

در اروپا و در س راس ر جهان ،به ارائهی شواهد تجربی با

گیرد .افزون بر این جامعهی بیولوژی س یس تمی باید

ارزش افزوده و س ودمند برای جامعه بپردازد .یک جزء

بهترین تالشها را جهت ارائهی درس ت اهداد خود به

جامعهی عمومی و س یاست گذاران انجام دهد و در این

جهت جذب ص نعت و س رمایه گذاری در گس ترهی

گذار با حفظ چهرهی ش وق برانگیزاننده ،پراگماتیک و

پزشکی سیستمی

لمس پ ذیر ،نباید انبوهی از نویدها را پیرامون کارهایی

 /۳از همه مهمتر آنکه نیازهای بالینی مربوطه باید

ک ه ب اید انجام ش ود ارائه دهد .همزمان نیز باید تمام

ب ه عنوان نیروی پیشران عمده به س وی پزش کی

منظرهای اخالقی را مدّنظر قرار دهد.

سیستمی نقش ایفا نمایند.

در هنگام بحو و گفتگو ،شرکت کنندگان کارگاه
به چالشهای بیولوژی سیستمی و کاربرد آینده آن در

ب /تحلیل منظرهای بیولوژی سللیسللتمی/

پزشکی پرداختند و به موارد زیر جهت رویارویی با این

پزشللکی سلیسللتمی (شناسایی فرصتها،

چالشها اشاره نمودند:

تنگناها و نیازهای توسعهی فناوری)

 /۲میبایس ت هماهنگی میان تالش تمام فعاالن

اهمیت فرموله کردن پرس شهای درس ت در

وابس ته ص ورت گیرد تا اولین گامها به س وی پزشکی

بیولوژی س یس تمی ،مورد تأکید قرار گرفت .بیولوژی

س یس تمی و تغییر پارادایم در پزشکی کالسیک انجام

س یستمی نه یک فرایند گردآوری دادهها است و نه به

پذیرد .در این گذار باید درجاتی از بلند همتی و تالش

تنهایی توان مدلس ازی پیشگویی کنندگی دارد؛ بلکه

در به ثمر نش س تن چش م اندازی که در پروژهی ژنوم

دانش ی اس ت پیرامون ”س یس تمها“ که به درک

انسانی صورت گرفته نیز بایستی وجود داشته باشد.

سیستمهای زیستی در سالمت و بیماری میپردازد.

 /۱خلق ش بکهای قوی میان پروژههای در حال

چالش عمده ،یکپارچهسازی دادههای پیچیده ،در

انجام بیولوژی س یس تمی با هدد به اش تراک گذاری

گذر زمان و مکان و س طوح سازمانی متفاوت است؛ به

من ابع و یا اطالعات ،ابزارها و رهیافتهای متدولوژیک

گونهای که بر هم کنشها با محیط پیرامون فراموش

موفقی ت آمیز ب ا ج امعهی گس تردهتری از بیولوژی

نش ود .همچنین اسار آن مقایسه سیستمهای تجربی

سیستمی و جامعهی بالینی.

گوناگون اس ت .چالش در آنجا نهفته اس ت که چگونه

 /۴ارائهی کاربردهای پزش کی بیولوژی سیستمی

ب ایس تی دادههای فراهم آمده با فناوریهای برتری
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همچون ژنومیکس ،پروتئومیکس ،ترانس کریپتومیکس

مؤثر (از طریق درم انهای بر پایه ی مدل ریاض ی و

و تص ویربرداریه ای ملکولی را به ”دانش جدید“ در

محاسباتی و مطالعات بالینی بهتر بهینه طراحی شده).

بیولوژی و علوم پزش کی تبدیل نمود .با پرس شهای

 /۳شیوههای تشخیصی بهتر

مش ترکی که پژوهشگران و پزشکان طراحی مینمایند

 /2بهبودی در پروف ای ل بن دی بیم اران (ارزیابی

میتوان ب ه این چالش پرداخت .همچنین اهداد کوتاه

تنوع فردی از طریق مدلهای ریاض ی و محاسباتی که

مدت و طوالنی مدت نیز بایستی مدّنظر قرار داد.

طبق ه بندی بیماران و پزش کی فردگرا را امکان پذیر

در هنگام بحو مش ترک ،از ش رکت کنندگان در
کارگاه خواس ته ش د تا فرص تها و تنگناهای آیندهی
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مینماید؛ به ویژه طبقه بندی بیماران پس از درمان که
علت شکست کارآزماییها ،قابل درک میشوند).

پزشکی سیستمی را ترسیم نمایند تا از این گذر ،دانش

ش رکت کنندگان در کارگاه بر این تأکید ورزیدند

نوین در پهنهی اروپا ،به ص ورت واقعی خود را نش ان

که از پزش کی س یس تمی این انتظار میرود که اثری

دهد.

قابل مالحظه بر روی هزینههای مراقبتهای سالمت و

فرصتهای پزشکی سیستمی

اقتصاد آیندهی صنعت دارویی داشته باشد زیرا پزشکی

 /۲آش کارس ازی مکانیس مهای پاتوفیزیولوژیک

س یس تمی نقش شگرفی را در رشد پرشتاب توسعهی

بیماریهای مزمن و چند عاملی
 /۱کش ف دارو؛ گش

دارو ایف ا مینم ای د .هم اکنون اروپ ا ب ه پژوهشهای

ایش راهه ای نوین در

بیولوژی س یس تمی به ش دت پرداخته اس ت که این

درم انه ای ت رک ی بی1؛ درم انه ای ه دفمن د2؛

کنش اروپ ا اثر پیش گامی بیولوژی س یس تمی در

توکسیکولوژی پیشگویی کننده و ایمنی

۴

 /۴رهیافتهای جایگزین ۳جهت آزمون درمانهای

گس ترهی پزش کی س یس تمی را تسهیل مینماید .آنها
همچنین به این باور رس یدند که تربیت نس ل آیندهی
1

Combinatorial Therapies
Targeted Therapies
3 Safety
4 Alternative
2
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تصویر  - 20گسترههای راهبردی در همکاریهای اروپایی در پزشکی سیستمی

پژوهش گران و آموزش ،جزء کلی دی در س رلوح هی

 “hoppingحمایت کرده است تا دانشمندان و خبرگان

برنامههای موفقیت آمیز بیولوژی س یس تمی و پزش کی

بالینی ،در گسترههای دیگر از آنچه خود تخصص دارند

س یستمی است .از این رو اروپا نباید فرصت پیادهسازی

به پژوهش بپردازند.

تربیت میان رشتهای نسل آیندهی دانشمندان و پزشکان
را فراموش نماید .این گس ترهی آموزش باید رش تههای

تنگناها برای توسعهی پزشکی سیستمی

گوناگون را از بیولوژی و پزش کی تا ریاض یات ،فیزیک و

 /۲انبوهای از فرض یههای علمی از طریق متدهای

مهندسی شامل شود .اجزای برنامهی مدارر تابستانی و

محاس باتی و ریاض ی تولید میش وند ولی به آزمون و

فلوشیپی ،شیوههای آموزشی سادهای به سوی این هدد

اعتبارسنجی آنها نیاز است.

هس تن د .در انگلس ت ان MRC ،هم اکنون از ق ال ب
برن ام هه ای فلوش یپی تح ت عنوان ” discipline

 /۱مدلس ازی باید به ص ورت قوی ،با تجربهی
مستقیم و واقعیت بالینی توأم شود.

 /۴نیاز به توس عهی مدلس ازی چند سطحی ،در

از دی دگ اه فن اوریه ا ،خبرگ ان توانس تن د،

مکان و س طوح س ازمانی متفاوت س لولی ،بافتی و

گس ترههای ویژهای که باید توسعهی بیشتری یابند را

ساختار ارگانی احسار میگردد.

شناسایی نمایند که در زیر به آنها اشاره میشود:

 /۳نیاز به توس عهی ابزارهای فناوری و متدلوژی

 /۲ترکیباتی از فناوریهای با توان عملیاتی باال ۲و

جهت جمع آوری دادههای مورد نیاز برای اعتبارسنجی

امیکس ه ا ،۱فن اوریه ای با توان عملیاتی متوس ط

مدل در زمینهی بالینی وجود دارد.

(پروتئومیکس ،متابولومیکس) ،آنالیز تک سلولی کمّی

 /2دس ترس ی به نمونههای بالینی پیوند یافته با
دادههای پزشکی و بالینی به صورت فرادقیق باید وجود
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داشته باشد.
 /0فقدان زیرس اختهای میان رش تهای (در زیر
چشم انداز مشترک)

با توان عملیاتی

باال۴

 /۱ابزارهای پایش گر پرتابل و حس گرهای زیس تی
جهت بررسی عملکردهای بیولوژیک چندگانه و ابزارهای
پروفایلی ملکولی سریع و خودکار مینیاتوری شده
 /۴فناوریهای اندازه گیری دینامیک تصویربرداری

 /7نیاز به س رمایه گذاری عمده در بس یاری از

تمام بدن به ص ورت غیرتهاجمی و اندازه گیری کمّی

گس ترهها به منظور راه اندازی پزش کی س یس تمی به

مربوط ب ه ب الین و دین امیک در  in vitroدر س طی

ص ورت واقعیت در یک زمان واحد تا بتوان جابهجایی

سلولی و یا بافتی و یا ارگانی

در پارادایم پزشکی را پذیرا شد.

 /۳توس عهی مدلهای ریاض ی و محاس باتی

 /۸فقدان برنامههای پژوهش ی یکپارچهی واقعی

اعتبارس نجی ش ده برای ش رایط بالینی؛ جهت پیوند

گس ترده در پژوهشهای زیس ت پزش کی احس ار

دادن دادهه ای س ط ی جمعیتی ،اطالع ات دقیق

میشود.

کارآزماییهای بالینی و دادههای فردی بیماران؛ متدها

1

High-Thoughput
-Omics
3 High-throughput quantitative single-cell analysis
2

و یا ابزارهای ریاضی و محاسباتی جهت یکپارچهسازی

هزینهی قابل قبول

تیپ دادههای گوناگون ،جهت یافت ارتباطات دینامیک،

 /2تس هیالت پایه و بالینی کارآمد که به ص ورت

جهت تعیین ساختار سلولی و بافتی (شامل مدلسازی

کارآمدی منابع انس انی و مواد را به اشتراک میگذارند

چند سطحی)

(مانند ”انستیتو مجازی اروپا برای پزشکی سیستمی“).

زیر ساختها و فناوریها

ج) راه در پیش

ش رک ت کنن دگ ان ک ارگ اه ،نی ازمن دیه ای

راهبردهای آژانسهای سرمایه گذار

زیرساختهای ویژهای را جهت توانمند نمودن پزشکی

کارگاه شامل یک ”بخش سرمایه گذاران“ ۲بود که

س یس تمی مورد تأکید قرار دادند و ایدههای زیر را

فعالیتهای در جریان و طرحهای بیولوژی سیستمی /

پیشنهاد کردند:

پزش کی س یس تمی مربوط به سه آژانس سرمایه گذار

 /۲به س کوهایی برای ذخیرهس ازی طوالنی مدت
دادهها و نیز س کوهایی برای یکپارچهس ازی و تحلیل
دادههای چند متغیری بیماران مورد نیاز است.

) BMBF ،ECو  )MRCارائه گردید.
 EUی ک ق درت جهانی در گس ترهی بیولوژی
س یس تمی و کاربردهای آن اس ت و تعهد باالی ۳۱3

 /۱تس هیالت ذخیرهسازی دادهها به صورت ایمن

م ی ل یون یورویی جه ت پژوهش ،تربی ت و ایج اد

که امکان اش تراک گذاری کنترل ش دهی دادههای

زیرس اخت در گس ترهی بیولوژی س یستمی را از سال

بالینی ،مدارک پزشکی و دادههای پروفایلی ملکولی را

 ۱33۳ت ا  ۱3۲3در ق ال ب فعالیتهای چند ملّیتی و

فراهم میآورند.

همکارانه پژوهشی در گسترهی سالمت تحت ششمین

 /۴استانداردسازی متدولوژیها

و هفتمین برن امههای چارچوب ( )FP6 & FP7انجام

 /۳س کوهای فناوری برای فناوریهای  -omicsبا

داده است.

Funders’session

1
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نتای گس ترهی بیولوژی س یس تمی در آخرین

بالینی و بیولوژیستها است .چگونگی حرکت به سوی

فراخوان س المت  EUارائه گردید .پروژههای گزینش

پروژهه ای پیش آهن

بزرگتر و ب ا اثر باالتر ،یک

ش ده دارای منظر ک اربردی در زمینهی س المت و

چالش است.

بیم اری بودن د .س رم ای ه گ ذاریه ای گوناگون ،از

در هنگام بحو مش ترک کارگاهی ،از ش رکت

پزشکی با اثر باال تا زیرساختها،

کنندگان پیرامون س یاس تها و راهبردهای پژوهش ی

مش ارکتهای مردمی -خص وص ی و نیز ERANETs

(مانند نیازهای پژوهش ی برای خلق س ود در صنعت و

ترسیم شدند.

SMEها و نیز همکاریهای بین المللی که الزم اس ت

پروژههای پیش آهن
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برنامهی کبد مص نوعی ( ۲)BMBFآلمان مطرح

از طریق مجرای همکاریهای اروپایی انجام شوند و نیز

در

چگونگی بدل به واقعیت پزش کی س یس تمی در اروپا)

گردی د؛ این برن امه بزرگترین پروژهی پیش اهن

بیولوژی س یس تمی وابسته به پزشکی است که شامل

پرسش به عمل آمد.

 73گروه و سرمایه گذاری  ۳۴میلیون یورویی میشود.
 MRCانگلس ت ان ”م دل تم ام جامع “۱را برای

گسللترههلای علمی راهبردی در پزشللکی

س رمایه گذاری بر بیولوژی س یستمی و سرمایهگذاری

سللیسللتمی جهت همکاریهای اروپایی در

در پروژهه ای کوچ ک و بزرگ ب ه ک ار میبرد .ی ک

کوتاه ،میان و بلند مدت

دریافت آن اس ت که به نظر میرس د که رهیافتهای

* درک پ اتوفیزیولوژی ک بیم اری ه ای مزمن و

تمرکز یافته کارآمدتر باشند .کسب موفقیت ،از ارائهی

بیم اریه ای چن د ع املی (س رط ان ،دیابت ،چاقی،

پرس شهای جالب بر میخیزد .یک مانع جدی برجای

بیماریهای متابولیک ،پیری و )...از طریق پیادهس ازی

مانده اس ت که آن نیز ارتباط میان ریاضی دانان ،افراد

تحلیل ش بکهای بیماری و ش ناسایی مارکرهای زیستی

Virtual Liver Programme
All inclusive Model

1
2

ک ه در تش خیص زودرر ،پیش آگهی و داروه ای
فردگرایانه در هر بیماری پیچیده کاربرد خواهند داشت.

* سازماندهی کارگاههای متمرکز در خصوص یک
رشته و یا گسترهی کاربردی

* درمانهای ترکیبی و غربالگری دارویی ترکیبی

* نی از ب ه اق داماتی جهت چیرگی بر پراکندگی

* یکپ ارچ ه س ازی ژنومیکس فردگرای ان ه ب ا

وض ع مقررات قانونی و اخالقی در سطی ملّی پیرامون

م ت اب ول وم ی کس فردگرای ان ه ،ان دوکرینومیکس،۲
پروتئومیکس و فنوتیپ گذاری بالینی

۱

* پروژههای مش ترک اروپایی بایس تی بر اس ار
نمونههای بالینی استوار بوده و با حضور خبرگان بالینی

دادهها از اطالعات بیماران
* فع الی ته ایی ک ه موج ب جل ب عالق ه ب ه
س رم ای ه گذاری بر برنامههای تحقیقاتی پزش کی
سیستمی در بیمارستانهای مرجع میشوند.

به انجام رس ند .این طرحها باید واقع گرایانه بوده و به

* فراخوان رس انهای جهت درگیر کردن جامعهی

ش ناس ایی مارکرهایی اهتمام ورزند که کاربرد بالینی

عمومی و انتش ار اطالعات و دس تاوردهای پزش کی

آنها را بتوان در انتهای پروژه مشاهده کرد.

سیستمی
* نی از ب ه فع الی تهایی که موجب گس ترش

سیاستهای دیگر که باید در جهت توسعهی

بیولوژی س یس تمی از مرزهای بیولوژی پایه و جوامع

گسترهی پزشکی سیستمی انجام شوند

ریاضی به سوی جهان پزشکی  /بالینی میشوند.

* ت دوین ی ک نقش هی راه برای پژوهشهای
پزش کی سیستمی در اروپا ،همراه با گرفتن مشاوره از

گسترههایی برای همکاریهای بین المللی

س راس ر اروپا .همچنین باید مقاالت علمی کوتاهی در

* تدوین اس تانداردها برای گردآوری ،کارداری و

گسترهای از ژورنالهایی که مخاطب آن تمام ذینفعها
هستند در این خصوص به چاپ رساند.

ذخیرهسازی دادهها
* بنیان پایگاه دادهها برای مدلهای محاسباتی و
Endocrinomics
Clinical Phonotyping

1
2
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ریاضیاتی که اعتبارسنجی شدهاند.

پیش بینی ک ه توس عهی منطقی راهبردهای دارویی
نوین را هدایت مینمایند.

فرصللتهلای پژوهشللی برای SMEهلا در
پزشکی سیستمی
* توس ع هی ابزارهای مدلس ازی ریاض ی و
محاسباتی
* ف ن اوریه ای ن وی ن و توس ع هی ابزاری:
مینیاتورسازی و اتوماسیون
168

* ش ناس ایی مارکرهای زیستی نوین و غربالگری
دارویی

* داروه ای فردگرای ان ه و درک تنوع فردی در
پاسخ به داروها
* مارکرهای زیستی و غربالگری دارویی
* نمونههای داس تانهای موفقیت آمیز که نشان
دهند بیولوژی س یس تمی به بهبودی در فرایندهای
توسعهی دارویی در کاهش زمان و هزینهها منجر شده
است.
* ی ک برن امهی  EUکه بر روی همکاری میان

* توسعهی دارویی و غربالگری دارویی

دانشگاه ،صنعت و دست اندرکاران سالمت تمرکز یافته

* متدهایی برای اعتبار یابی سریع ژنهای هدد

باشد بیشک برای صنعت جذاب خواهد بود.

* پروژههای اروپایی باید دس تاوردهای آش کار و
روش نی برای بیماران و درمانگاه داش ته باشند تا برای

د) تدوین برپایی چشللم انداز و نقشللهی راه

SMEها جذاب شوند.

برای پزشکی سیستمی در اروپا
شرکت کنندگان کارگاه بر این اتفاق نظر داشتند

فرصلللتهلای پژوهشللی برای صللنلایع/

که به منظور آنکه پزشکی سیستمی به واقعیت در آید،

شرکتهای دارویی در پزشکی سیستمی

جامعه بایس تی یک چش م انداز هماهن

* ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی جهت پیشگویی

نقش هی راه را در س طحی که پروژهی ژنوم انس انی از

اثرات داروها و عوارض آنها (به ویژه ایجاد اثرات سمّی)
* م دله ای مح اس ب اتی و ریاض یاتی قابل

ش ده و یک

خود نشان داد برپا نماید.
در بح وه ای ک ارگ اهی اجم اع بر آن بود ک ه

پیچیدگی پرس شهایی که پیرامون پزشکی سیستمی

میآورد .این دلی ل ک ه چرا ت اکنون این امک ان پدید

وجود دارد ،موارد زیر را الزام آور میکند:

نیامده است را بایستی در سرمایه گذاریهای محدود و

* ترکیب نمودن و مقایسهی سیستمهای تجربی

اینکه بس یاری از این رهیافتها توس ط جوامع جدا از

(برای مث ال نمونههای انس انی ،الینهای س لولی،

هم توس ع ه یافتهاند باید جس تجو نمود .به منظور

الینه ای س لولی برآم ده از بیم اری م دله ای

گرد هم آوردن گروهها ،رهیافتها ،فناوریها و متدها با

موش  /ژنتیکی ،مدلهای شرایط  in vivoو .)in vitro

مورد نیاز

* ترکی ب نمودن فن اوریه ا و یکپارچهس ازی

یک دیگر ،ی ک تالش گس تردهی هماهن
است.

دادهه ای از من ابع متع دد (برای مث ال فن اوریه ای

ی ک م دل درختی ۱ب ه عنوان راهی جه ت تفکر

 ،-omicsفناوریهای سلولی منفرد ۲دادههای دینامیک

پیرامون پزش کی س یس تمی و توس عهی آیندهی آن و

و کمّی  in vitroو .)in vivo

هماهن س ازی آن در اروپا پیش نهاد ش ده است .مدل

* ترکیب نمودن و مقایسه فناوریها جهت آنالیز

درختی یک رهیافت جامع را نشان میدهد که تنهی آن

دادهها و جهت فرموله کردن و آزمون فرض یهها .این

بر اس ار اجماع در جامعه بوده و شاخههای آن نشانگر

ش امل یک دیدگاه جامع از سطوح چندگانه از سازمان

دس تاوردهای متمرکز آن اس ت .تنهی درخت ،جعبه

عملکردی در س یستمهای سلولی (تنظیم ژنی ،انتقال

ابزاری برای پزش کی س یس تمی اس ت که بر اس ار

پیام ،متابولیسم) تا فیزیولوژی بافتها  /ارگانها است؛

نیازهای جامعه توسعه مییابد .این جعبه ابزار ،فناوریها،

رهیافتهای آماری ،محاس باتی و ریاض یاتی بر اسار

پ ایگ اه دادهه ا ،الگوریتمه ای م دلس ازی ،نرم افزار

زمینه و پرسشهای موجود مورد نیاز است.

مدلس ازی و دیگر خدمات اش تراکی که در آینده رشد

هیک رهیافت واحدی به واس طهی خودش جامع

مییابند را ش امل خواهد ش د .آنگاه اجزاء مناس ب این

نیست؛ یکپارچهسازی و مقایسه ارزش افزوده را فراهم

”جعبه ابزار“ میتوانند ش اخهها را س یراب کنند .این
Single-cell Technologies
Tree Model

1
2
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تص ویر  - 27پزش کی سیستمی :تیمهای میان رشته ای ،منظرهای نوین جهت درک ،تشخیص و یا درمان بیماری
در تمام مدولها

طراحی ،امکان توسعهی منابع جهت رشد تنه به صورت

سرمایه گذاری بایستی به سوی ریشه جریان یابد

”هزینه  -اثربخشتر“ و سریعتر را فراهم خواهد آورد .امّا

و آنگاه بر اسار رقابتی به سوی شاخهها جاری شوند.

از ه م ه ی ای نه ا ب االت ر ،ای ن ش یوه ی طراحی

کاربرد مدل بیماریها فراگیر بوده و ش یوهها و تفکر

دس ترر پذیری به آن را از س وی جامعه امکان پذیر

مش ترک را حول پرسشهای بالینی مرتبط (در جایی

مینماید .این روند امکان طراحی راهبردی پیوند یافتهای

که پزشکی سیستمی اثرمهمی را میتواند داشته باشد)

را ایجاد میکند که فناوریها و رهیافتهای مدلس ازی

تعریف خواهد نمود.

گوناگون را پیوند پذیر و سازگارمند با یکدیگر نموده و نیز
با نیازهای گوناگون جامعه هم راستا میسازد.

برای آغ از بحو پیرامون آن که چگونه پزش کی
س یس تمی را بتوان به واقعیت به در آورد ،ش رکت

کنندگان بر این باور بودند که باید تمرکز اولیه بر روی

* کش ف م ارکره ای زیس تی مؤثر ب ا ماهیت

بیمار و نیازهای بالینی هر بیماری ،که در ش کل 27

چندگانه برای پیشرفت بیماری (مفید برای کاربردهای

نشان داده شده است صورت گیرد.

ب الینی مانند برآورد خطر ،پیش آگهی و تش خیص)؛

در هنگام بحو مش ترک ،شرکت کنندگان توافق
کردند که چالشهای بیولوژی س یستمی و کاربردهای

اغلب چندین مارکر زیس تی جهت تص میمگیریهای
مناسب پزشکی مورد نیاز است.

آیندهی آن در پزشکی به تمرکز اصلی بر روی نیازهای

* درمان ترکیبی ۲جهت کاهش اثرات س مّی (در

ب الینی که مثالهای آن در پارگراد بعدی خواهد آمد

می ان م دت)؛ این رهی افت جهت یافت یک ترکیب با

محتاج است.

دوزاژهای پایینترِ داروهای مؤثر ،س ودمند خواهد بود؛
به ویژه در مورد بیماری زمینهای و نیز در اغلب موارد

گسلترههای بالینی که در پزشکی سیستمی
نیاز است در آینده به آنها پرداخته شود
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که بیش از یک بیماری در فرد اثر گذاشته است.
* بهبودی در توس ع ه دارویی ،بهین ه س ازی

* در ک ارآزم ایی ه ای بالینی (در کوتاه مدت)،

اثربخشی دارویی و آزادسازی ،ایمنی دارویی (از طریق

رهی افتهای بیولوژی س یس تمی میتواند طراحی

مطالعهی مس یرهای آنزیمی متابولیز کنندهی دارو)،

ک ارآزمایی بالینی را هدایت کرده و زمان و هزینهها را

زمان و دوزاژ درمان

کوتاه نماید.
* ب ا تعریف فنوتی په ای ب الینی بر اس ار

* همچنین مهم اس ت ک ه به افراد س الم نیز
پرداخته شود (طوالنی مدت).

متغیرهای دینامیکی و ملکولی

Combinatorial Therapy
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