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پیشگفتار
به نام آفرینندهی پیچیدگیهای هستی
برای درک جهان بیولوژیک ،دانش مندان ناچارند

روشهای اس تقرایی و خرد کردن س یس تم به اجزاء

که به س وی ناش ناختهها ،به ویژه به سوی چالشهای

تش کیل دهندهی آن و بررس ی روابط خطی آنها بوده

س ترگ پیش روند .چالشهایی که با پرسشهایی بس

اس ت .هر چند در پن س دهی گذش ته ،بش ر توانسته

س ترگتر و پیچیده همراه هس تند .س یس تمهای

اس ت بر این پایه به پیش رفتهای بس یار بزرگی نایل

بیولوژی ک از قوانین حاکم بر س یس تمهای پیچیده

ش ود ولی طیّ چند دههی گذش ته پی برده اس ت که

پیروی میکنند .یک س یس تم پیچیده دارای تعداد

این ش یوه ،پاس خگوی ش ناخت س یستمهای پیچیده

زیادی اجزای بر هم کنش اس ت که فعالیت انباش تی

مانند سیستمهای بیولوژیک نیست و از این رو کم کم

آنها نمایی غیر خطی داش ته و به ش کل آش کار تحت

تفکر س یس تمی در کاوشهای علمی ،راه خود را باز

فش ارهای خاص ی نیز رفتار ”خود سازماندهی“ از خود

نموده است .در حقیقت تفکر سیستمی ،رهیافتی بسیار

نش ان میدهند .برای مدل سازی هر رفتار پیچیده ،ما

فرا دقیق برای دری اف ت روابط غیر خطی اس ت ک ه

میبایس ت از اجزاء تش کیل دهندهی جدا از هم آن

روشهای استقرایی در علم ،توان دریافت آنها را ندارند.

(زی رس یس ت مه ا) و ن ی ز ال گ وی پ ی چی دهی

بن ابراین تفکر س یس تمی ،بینش درک ماهیت کل

”خود س ازماندهی“ که از بر هم کنش این اجزاء خاص

س یستم را امکان پذیر میسازد؛ با درکی که نمیتوان

میآیند ،آگاهی داشته باشیم.

بر پایهی مطالعهی مجزای اجزای س یس تم به دس ت

تاکنون اس ار روش ش ناخت فرایندها بر پایهی

آورد .بدین س ان تفکر سیستمی یک پارادایم است که

1

2

پیوس تگیهای میان اجزاء گوناگون و بر هم کنش آنها

ص ورت بس یار پیچیدهای بر هم کنش دارند .خود این

را تحت رصد قرار میدهد.

شبکههای بر هم کنشی ،تشکیل شبکهای بزرگ شامل

امروزه به دانش بیولوژی و در نتیجه پزش کی به

گس ترهی متنوعی از ملکولهای زیستی میدهد که با

ص ورت دانش اطالعات نگریس ته میشود .اطالعات در

ش بک هی بیماریها بر هم کنش دارد .در ش بکهی

دو بخش نهفته هس تند ،بخشی از اطالعات در ژنوم و

بیم اریها ،هر بیماری از بیماریهای دیگر اثر پذیرفته

بخشی دیگر نیز از محیط زیست ارگانیسم بر میخیزد.

و بر آنها اثر القاء می کند و در حقیقت در این شبکهی

علم نوپای بیولوژی سیستمی ۲در پی آن است که یک

تنی ده ،هر بیماری نقش یک گره با پیوندهای پیچیده

رهیافت جامع نگر ،یکپارچه و هولس تیک ایجاد کند.

را ایف ا میکن د و با دیگر بیماریها بر هم کنش دارد.

چنین تغییر پارادایمی در دانش بیولوژی موجب ایجاد

خود این ش بکهی بزرگ با ش بکهای بزرگ از عوامل

تغییر در پارادایم فلس فهی پزش کی گردیده اس ت و

زیست  -محیطی ،اقتصادی و اجتماعی در بر هم کنش

پزش کی آینده به س وی پزش کی س یس تمی ۱گام

اس ت و همهی این ش بکهها در این سه سطی تشکیل

بر میدارد .پزش کی سیستمی در حقیقت فرزند زایش

شبکهای از شبکهها ۳را میدهند.

یافته از تفکر بیولوژی س یس تمی است که با رهیافتی
سیستمی به سالمت و بیماری نظر میکند.

بر اس ار تئوری مفهومی پزش کی س یس تمی،
بیماری برخاس ته از پیامد ش بکههای آش وب زده با

در فلس فهی پزش کی س یس تمی ،ش بکههای

بیم اری در ارگ ان دچار بیماری اس ت که از یک یا

پیچی ده ای وجود دارن د ک ه بر یک دیگر بر هم کنش

تعدادی ش بکههای آش وب زده با بیماری به بس یاری

دارند .این ش بکه در یک س طی میتواند ملکولهای

دیگر (ب ا پیش رف ت بیم اری) س رایت میکند .این

زیستی باشند که در مسیرهای بیولوژیک ۴با یکدیگر به

آش وبهای بیماری اولیه ممکن اس ت ژنتیکی (مانند
1

Systems Biology
Systems Medicine
3 Biological Pathways
4 Network of Networks
2

جهشه ا) و یا محیطی (مانند ارگانیس مهای عفونی)

این فناوریها ،طیّ چند س ال آینده هر فردی با ابری

باش ند .این آش وب اطالعاتی را که در این شبکهها به

ح اوی میلی ارده ا داده های بیولوژیک نقطه ای احاطه

صورت دینامیک بیان میشوند تغییر داده و این تغییر

خواهد شد که برای تبدیل آنها به دانش به فناوریها و

در جری ان دین امیک اطالعات میتواند پاتوفیزیولوژی

ابزارهای ریاض یاتی و محاسباتی پیشرفته نیاز خواهیم

بیم اری را توص یف نموده و رهیافتهای نوینی را در

داش ت و این هم ان اس ت ک ه امروزه آن را تبدیل

تشخیص و درمان ارائه دهد.

دادههای بزرگ به دانش ۲مینامند.

در این چش م ان داز به بیماری ،مطالعات پاتوژنز

با این منظر هرگز نباید پزش کی س یستمی آینده

بیماری که در سطی شبکه از طریق رهیافت سیستمی

را ”پزش کی ژنومیک“ نامید .زیرا پزشکی ژنومیک تنها

انج ام میپذیرند ،میتوانند راهبردهای بهتری را جهت

یک منظر از ماهیت پزش کی س یس تمی اس ت که به

تش خیص و درم ان ،از طریق ه دد قرار دادن این

اطالعات نهفته در اس یدهای نوکلئوئیک میپردازد .در

شبکههای آشوب زده با بیماری عرضه نمایند.

حالی که پزش کی س یس تمی یک دیدگاه جامع و

برای نگریس تن در این پیچی دگیه ا و ی اف ت

هولس تی ک اس ت ک ه از تم ام گون ههای اطالعات

ش بک ه ه ای آش وب زده با بیماری و فراهم آوردن

بیولوژی ک اس تف اده میکن د (م انند ،RNA ،DNA

اطالعات زیس تی ،ما نیاز به فناوریهای بس پیچیده و

پ روت ئینه ا ،مت ابولی ته ا ،ملکوله ای کوچ ک،

برتر هم انند آنالیز تک س لولی ،تص ویربرداری های

بر هم کنشها ،س لولها ،ارگانها ،افراد ،ش بکههای

ملکولی ،توالی ی ابی ژنوم ،فن اوریه ای پروتئومیک و

اجتماعی و پیامهای زیست محیطی بیرونی) و آنها را

ترانس کریپتومی ک و دیگر فناوری های امیکس داریم

ب ه گون های یکپ ارچ ه میس ازد ک ه ب ه م دله ای

ت ا بتوانن د در کمّی س ازی اطالع ات بیولوژی ک و

کنش پذیر ۱و پیشگویی کننده برای سالمت و بیماری

رازگش ایی از شبکههای بیولوژیک ما را یاری نمایند .با

تبدیل میکند.
Big Data to Knowledge
Actionable

1
2

3

4

همگرایی رهیافتهای س یس تمی به بیماریها،

عملکرد ژنوم انسانی و ارتباط آنها با سالمت و بیماری

فناوریهای برتر ،تصویر نگاری و اندازهگیریهای نوین

فراهم آوردهان د .کارایی باالی توالییابی  ،DNAامکان

و ابزارهای محاس باتی و ریاض یاتی جدید ،موجب تولد

آن الیز مق ادیر عظیمی از ژنومها و ترانس کریپتومهای

پزش کی س یستمی آینده خواهند شد که بیش از آنکه

فرد را فراهم آورده و ترس یم متابولومها و پروتئومهای

منتظر ش ود که بیماری بر فرد چیره ش ود تا واکنش

مرجع ،ب ه ص ورت کامل ،با به کارگیری ش یوههای

نش ان دهد ،طی  ۲3سال آینده مدلی ارائه خواهد داد

آن الیتی ک ق درتمن د بر اس

ار کروم اتوگرافی،

که پزش کی ماهیت فردگرایانه ،۲پیش گویی کنندگی،۱

اس پکترومتری جرمی و  ۸NMRامکان پذیر شدهاند .از

پیش گیرانه ۴و مش ارکت جویانه ۳خواهد داش ت که نه

سوی دیگر ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی و توسعهی

تنه ا هزینه  -اثر بخشتر خواهد بود بلکه به ص ورت

رهیافتهای س یستمی (جهت آشکار سازی شبکههای

فزایندهای نیز بر تندرستی تمرکز خواهد کرد .این مدل

تنظیمی و عملکردی رفتار س یس تمهای بیولوژیک

مفهومی ارائه ش ده از پزشکی سیستمی که  P4نامیده

پیچیده) فراهم شدهاند.

میش ود ،توس ط لروی ای هود 2و دیوید جی گاالر
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ارائه شده است.

در این نوشتار تالش میشود که به تغییر پارادایم
در جه ان بیولوژی و س اخت اری ابی مفاهیم بیولوژی

فناوریهای با توان عملیاتی باال 7جهت توالییابی

سیستمی اشارهای داشته باشیم و آنگاه از مفاهیم تفکر

 DNAو آن ال ی ز ت رانس کریپتومه ا ،پروتئومه ا و

س یس تمی گذر خواهیم کرد و با فناوریهای نوپدید

متابولومها ،بنیانی را برای آشکار سازی ساختار ،تنوع و

س المت آشنا خواهیم شد و سپس با مفاهیم کاربردی
1
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پزشکی  P4که در حقیقت یک قالب تعریفی از پزشکی

گذار از این دوران پیش پارادایمی خود است .از این رو

س یس تمی اس ت ،در گسترههای بیماریهای مزمن و

به برنامههای راهبردی اتحادیهی اروپا در بخش پیوست

س رطانها نظر خواهیم افکند و آنگاه به پتانس یلهای

این نوش تار اشارهای شده است .بیشک در آیندهای نه

نهفت ه و چگونگی ایج اد دگرگونی و انقالب در ارائهی

چن دان دور ،ما نیز پذیرای این تحول بنیان برافکن در

خدمات سالمت پزشکی  P4میپردازیم.

پزش کی خواهیم بود و پیش از آنکه تنها به ص ورت

در آیندهای نه چندان دور که پرتوهای آن از سال

دریافت کنندگان خنثی این انقالب باش یم بایس تی

 ۱3۱3آغاز به درخشش خواهند کرد ،خواهیم دید که

هم اکنون چ ارچوب نقش هی راه خود را ب ه گونهای

تعریف بیماریها ،ارگانها و س یس تمهای بیولوژیک

ت دوین نم اییم ت ا بتوان ما نیز در این اربرر راه اطالعات

تغییر بنیادینی خواهند یافت و ش یوهی درمان و نگاه

آینده ،هوش مندانه کشور را رهسپار نماییم و این گونه

به ”پیکرهی ش بکه های آش وب زده با بیماری“ نیز

اس ت که میتوانیم از دوران پس ا س رمایهی اقتص اد

آنچن ان انقالبی ایج اد خواهن د کرد که هم اکنون نیز

دانایی محور که به آن کاپیتالیس م فکری نام نهادهاند

تصور آن ممکن است دشوار آید.

خود را حفظ کرده و در پ ارهای از موارد نیز ب ه برتری

برای رهس پ اری بر این بزرگ راه اطالع اتی که

جویی بپردازیم.

پزشکی سیستمی فراهم دیده است ،بنیاد ملّی سالمت

در ای ن ج ا ب ر خ ود الزم م ی دان ی م از

آمریکا نقش هی راه توس عهی علم و فناوری خود را

ج ن اب آق ای دکتر ب اقر الریج انی ،رئیس محترم

تدوین نموده اس ت و در بخشی دیگر از این نوشتار به

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی

جزئیات پرش کوه ش گفت آور این نقش هی علمی نگاه

تهران و رئیس کرس ی نظریه پردازی فلس فه ،فقه و

خواهیم افکند و در یک مدل تحلیلی ،به پتانس یلها،

اخالق پزش کی ک ه م انن د همیش ه بزرگواران ه در

تنگناها و چالشهای نقشهی علمی کشور در گسترهی

عرص ههای اندیش ه ورزی در گس ترهی علوم پزش کی

سالمت خواهیم پرداخت.

پیش تاز بودهاند و در انتش ار این نوش تار ما را یاری

هم اکنون اروپا نیز در حال آماده سازی خود برای

دادهاند ،صمیمانه سپاسگزاری نماییم.

5

6

همچنین از تالشه ای جن اب آقای دکتر س ید

بازآفرینی تص اویر و ویرایش متن از هیک کوش ش ی

علیرض ا مرن دی ،رئیس محترم فرهنگس ت ان علوم

فروگذاری ننمودند و نیز از سرکار خانم فاطمه مرزوقی

پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،دکتر فریدون عزیزی،

ک ه ش کیبانه حرفچینیهای متوالی متن را پذیرفتند

مع اون محترم علمی فرهنگس ت ان علوم پزش کی

سپاسگزاری مینماییم.

جمهوری اس المی ایران ،دکتر مص طفی قانعی و دیگر

بیش ک نوش تار کنونی که تالش نموده اس ت از

فرهیختگ ان عض و گروه آینده نگاری و رص د کالن

بهترین متون مطرح در جه ان که توس ط آقای دکتر

س المت فرهنگس تان علوم پزش کی جمهوری اسالمی

لروی هود تدوین ش دهاند س ود جوید ،هنوز بس یار

ایران که مش وق ما در تدوین نوشتار بودهاند ،صمیمانه

پر نقص و عیب اس ت .امید اس ت اندیش ه ورزان و

قدردانی مینماییم.

جس تجوگران عرصهی دانش ،نه تنها نویسندگان را از

از س رک ار خ انم دکتر کت ایون وح دت ک ه در

لغزشه ای روی داده آگاه نمایند بلکه خود با آفرینش

ب ازخوانی متن وق ت گرانبه ای خود را در اختی ار م ا

کتب و مقاالت عالمانه ،جامعهی پزش کی رو به رش د

گذاشتند نیز صمیمانه سپاسگزاری مینماییم.

پرشتاب ایران را غنا بخشند.

همچنین از جن اب آق ای دارا جوک ار ک ه در

دکتر مجید اسدی

دکتر ایرج نبی پور

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای
و تصویر برداری ملکولی خلی فارر

عضو گروه آینده نگاری ،نظریه پردازی و رصد کالن سالمت
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران
عضو کرسی نظریه پردازی فلسفه ،فقه و اخالق پزشکی

فصل اول

بیولوژی سیستمی
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فزونی در دانش به ش رطی که چرخهی اکتشاد،

نائل آمد .افزون بر این آش کارس ازی ژنوم انسانی ،این

دانایی و پرس شهای نوین پایدار باش د ،همیش ه با

حقیقت را آش کار نمود که پیچیدگی س یس تمهای

آفرینش پرس شهای فراوانی همراه است .نمونهی بارز

بیولوژی ،از آنچه تص ور میش د ،فراتر اس ت .به زبان

این حقیق ت را میتوان در البالی پروژه ی توالی یابی

دیگر برجس تگی این پروژه اس توار س ازی این اندیشه

ژنوم انس انی ی اف ت که این پروژه در فراتر از انتظار،

بود که به س یس تمهای زیس تی میبایس ت به صورت

پرس شه ای بیهمت ای دیگری را در رهی اف تهای

جامع نگریس ت و روش س نتی جزئی نگری در علم،

س یس تمی برانگیخت .با پایان یافتن نس خهی خام

پاسخگوی شناختشناسی نمیباشد .این دیدگاه جدید

ک دگ ذاری ژنتیکی انس ان ،چنین بر میآمد که این

همچنین این تصور را که ژنومیکس به تنهایی نمیتواند

پروژه ،بیهمتاترین نقش ه را در تاریخ بش ری آش کار

انقالبی در پزش کی ایجاد نماید و نیاز به مفاهیم جدید

کرده و نویدگر انقالبی در پزش کی در دهههای آینده

بنیان افکن میباشد را تقویت نمود.

خواهد بود و آزمونها و داروهای نوینی را جهت درمان

یکی از اکتشافات برجستهی پروژهی ژنوم انسانی،

بیماریهای غیرقابل درمان ،ارائه خواهد داد؛ امّا انجام

آش کارس ازی تعداد ژنهای انس ان بود .یک ارگانیسم

این پروژه نش ان داد که ژنومیکس به تنهایی نمیتواند

پروکاریوتیک مانند  E. coliدارای  ۳333ژن است؛ در

پاس خگوی پرس شهایی باش د که بیش از این به نظر

ح ال ی ک ه ی ک ی وک اریوتی ک س

اده م انن د

میآمد با انجام پروژهی ژنوم انس انی بتوان به حل آنها

 Saccharomyces cerevesiaeدارای  0333ژن است.
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 ۲۳هزار کاهش داد.
ب ه زب ان دیگر ،تنها س ه برابر ژن نیاز
است که یک مخمر تک سلولی به یک انسان
پرس لولی پیچیده تکامل یابد .با این وجود،
تنوع عملکردی ارگ انها ،س لولها و اجزاء
سلولی انسان به صورت آشکار چندین مرتبه
از هر ارگانیس م س ادهای بیشتر است .از این
رو ،اج زاء پروتئینی ب ه ص ورت ت ک در
س لوله ای انس انی ،عملکرد و وظ ایف

11

چندگانهای را به عهده دارند و خود این اجزاء
به گونهای تنظیم شدهاند که کار برنامه ریزی
شدهای را در زمان درست در فضای زیرسلولی
سامان یافتهای به انجام رسانند .بر اسار این
تص ویر  -۲س لسله مراتب سازمانی بدن انسان .یک ارگانیسم به ارگان ،بافت و سطی
س لولی و زیر س لولی تقلیل مییابد .در هر سطی از سازمان ،بر هم کنش پیچیدهای
در میان اجزاء حاکم است و دینامیک سیستم را تنظیم مینماید .ارتباطات تنظیمی
فرا مقیاس ی مانند ملکولهای کوچک (س یتوکینها ،هورمونها) وجود دارند که به
س لولها ،بافتها یا بر تمام ارگان اثر میگذارند .ملکولهای زیستی امکان ارتباط در
میان و ورای هر مقیاسی را فراهم میآورند.

دیدگاه ،یافت اجزاء ملکولی یک سیستم برای
شناخت عملکرد آن سیستم به تنهایی کافی
نبوده و میبایست شیوهی ارتباط و پیوستگی
این اجزاء س یس تم با یکدیگر و نیز چگونگی
تنظیم ش دن هر جزء توس ط جزء یا اجزاء

با توجه به پیچیدگی س یس تم انس انی ،چنین انتظار

دیگر و نیز ماهیت رفتار س یس تم که از ش بکهی

میرفت که تعداد کامل ژنهای انس ان بایس تی ۲33

ملکولهای زیستی پدیدار مییابد را ترسیم نمود.

هزار باش د ولی آنالیز توالی ژنوم انسانی ،این عدد را به

به زبان دیگر ،یک پاس خ بیولوژیک ،یک برونده

خالص از نوسانهای تعداد انبوهی از ملکولهایی است

تکاملی را آغاز نموده است.

۱

که به شیوهای درون وابسته عمل نموده تا یک شبکهی
بسیار به هم پیوسته را شکل دهند.

بیولوژی س لیسللتمی :تکامل یک گسللترهی

چالش علم بیولوژی معاص ر آن اس ت که بر بنیان

میان رشتهای

یک برنامهی نظری و تجربی یکپارچه ،به ترس یم نقشه،

هنوز دانش من دان به تعریفی همگرایانهای برای

درک و مدلسازی در ابعاد ذرهای ویژگیهای توپولوژیک

بیولوژی سیستمی دست نیافتهاند .با وجود جوان بودن

و دینامیک شبکههای گوناگون که کنترل رفتار
سلولی را انجام میدهند ،دست یابد.
پیش رفت پرش تاب در تئوری شبکههای
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پیچی ده در طیّ چن د س ال گ ذش ت ه به
پاسخگویی این چالش و یافت قوانین حاکم بر
س یس تمهای پیچیده ،کمک ش ایانی نموده
است.
هم اکنون ،درک این نکته که پاس خهای
زیس تی از ویژگیهای انباش تی ش بکههای
ملکولی ریش ه مییابند ،راه گش ای رهیافت
ج امع نگر ۲ب ه دانش بیولوژی میب اش د .بر
چنین بنیانی است که گسترهی ”بیولوژی“ ،به
ص ورت یک گس ترهی میان رش تهای ،روند

تص ویر  - ۱تکامل ش بکهی آکادمیک که با توسعهی بیولوژی سیستمی برانگیخته
شده است.
Holistic
Kumar D, Kanury Vs Rao. Systems biology and medicine.

1
2

تحلیل ش بکههای بزرگی که ویژگیهای
ژنومهای کامل ،یا ویژگیهای پروتئوم و
اینتراکتومهای ۲وابس ته ،نقش هبندی
ج امع و یکپ ارچ ه س ازی عملکردی
مسیرهای متابولیک ،یا ترکیبی از همهی
این س یس تمه ا را در مقی اره ای
گوناگون س ازمان بیولوژیک به تص ویر
میکش د ،قلمداد نمود .س یس تمهای
بیولوژی ک تنها بزرگ نیس تند بلکه به
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ص ورت پیچیده نیز س ازماندهی شدهاند.
این پیچی دگی ب ا ویژگیه ایی همچون
پوی ایی ۱تنظیم و س ازگارمندی ،۴بیان
میش ون د .این ویژگیه ا ،به جوهرهی
تصویر  - ۴بیولوژی سیستمها به مطالعهی ژنها یا پروتئینها به صورت منفرد نمیپردازد،
یعنی کاری که بیولوژی س نتی طی  ۴3س ال گذش ته انجام داده اس ت؛ بلکه رفتار و
ارتباطات تمام عناصری که در یک سیستم بیولوژیک حکمفرما هستند را در حین فعالیت
مطالعه میکند.

حیات و پاس خدهی در س طی س لولی و
ارگ انیس می معن ا میدهن د .بنابراین،
نمیتوان از نقش ویژه و عملکرد آنه ا

این گس ترهی نوپدید ،این درک فزاینده فراهم آمده

غافل ماند .در ماهیت ،س یس تمهای غیرخطی (مانند

اس ت که بیولوژی س یستمی را شاید بتوان مترادد با

س س یتمهای بیولوژیک) پیچیده میباش ند و در مقام
1

Interactome
Dynamics
3 Adaptation
2

مش ابهت ،با بس یاری از شبکههای غیربیولوژیک (مانند
ش بک هی جهانی وب) چنین به نظر میآید که بخش
عمدهای از س ازمانبندی بیولوژیک به صورت مرتبهای

۲

و مدوالر ۱است .از این رو نگرش به تنوعی از سیستمهای
کوچکتر یا مدولها (مانند ش بکهی پیامدهی ،شبکهی
تنظیم کنن دگی ژن و غیره) میتوان د بنی انی را خلق
نماید که درک ژرد تر عملکردی س یستمهای یکپارچه
در مقیار بزرگ ،امکان پذیر گردد.
ب ه ص ورت عملی ،بر اس ار تعریف ،بیولوژی
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س یس تمی ،مطالعهی رفتار س ازمان و فرایندهای
بیولوژی ک پیچیده در س طوح ملکولهای تش کیل
دهندهی آن س یستم است .بر اسار دیدگاه کریشنر،۴
بیولوژی س یس تمی ب ا نگ اه ویژه ب ه جریان انتقال
اطالعات بر پایه ی بیولوژی ملکولی ،اس توار اس ت.
بیولوژی س یس تمی با نگاه ویژه به ش رایط س ازگاری

تص ویر  - ۳پروژه ه ای پیش آهن
محاسبهگرایانه

بیولوژی س یس تمی و

س لول و ارگانیس م بر فیزیولوژی تکیه نموده اس ت.

تمام منظرهای ارگانیس م را محص ول انتخاب طبیعی

همچنین بیولوژی سیستمی برای توصیف توالی حاالت

قلم داد می نم ای د و از این رو بر بیولوژی تک املی و

فیزیولوژیک از بیولوژی رشد و نمو سود میجوید و نیز

اکولوژی استوار است (انتخابی که ما به ندرت در سطی

1

Hierarchical
Modular
3 Kirschner
2

ملکولی آن را درک میکنیم).

نلگر

بیولوژی س یس تمی تمام این مسیرها را از طریق

14

بله بیولوژی هملاننلد یلک دانش

اطالعاتی

اندازه گیریهای کمّی ،مدلسازی ،ساخت و ساز و نیز

منظر اطالع اتی بیولوژی این اجازه را میدهد که

تئوری پردازی ب ه انجام میرس اند .بنابراین بیولوژی

دادهها حول س ه محور مرکزی به خوبی س اماندهی

س یس تمی یک ش اخه از فیزیک نیس ت .در حقیقت

ش ون د .نخس ت ب ای د بدانیم که دو گونه اطالعات

بیولوژی س یستمی ،فیزیک را جهت درک آنکه چگونه

بیولوژی ک موجود میب اش د ک ه ش ام ل اطالع ات

بیولوژی به خلق تنوع میپردازد ،به کار میبرد.

”دیجیتالی ژنوم“ و ”پیام محیطی“ (که از بیرون از ژنوم

بس یار مهم اس ت که توجه نماییم که در منظر

بر میخیزند) هس تند .این دو گونه اطالعات با یکدیگر

بیولوژی س یستمی ،ابعادی از فرایندهای بیولوژیک که

در هم آمیخته میشوند تا مکانیسمهای مرکزی حیات

تاکنون ما به آنها توجه نش ان ندادهایم در معرض دید

را معنا دهند (مانند تکامل ،رش د و نمو ،پاس خهای

م ا قرار میگیرد .برای نی ل ب ه این هدد ،ما به آنالیز

فیزیولوژیک ،پیری و آغاز و توس عهی بیماری) .پرسش

جامع و کمّی عملکردهای ملکولی و بر هم کنش آنها

دوم که بس یار جالب اس ت این اس ت که چه چیزی

به ش یوهای نیاز داریم که ابعاد فضایی ،زمانی و تناوبی

اطالعات یکپارچه را بدل به فنوتیپ مینماید؟

آنها را ترس یم نماید .جهت برآورد این نیاز ،به گرد هم

در گس ترهی حی ات ،ش بک ههای بیولوژیک،

آوردن پژوهشگران و دانشمندانِ گسترههای متنوعی از

اطالعات را به دست آورده ،انتقال داده ،یکپارچه کرده

علم مانند بیولوژی ملکولی ،بیوش یمی ،پروتئومیکس،

و س پس به ماش ینهای ملکولی (س اده و پیچیده)

ژنومیکس ،فیزیولوژی ،فیزیک ،ریاض یات ،آمار و علوم

میدهند تا عملکرد بیولوژیک نمایان شود.

کامپیوتر ،در میان علوم دیگر ،محتاج هستیم.

۲و۱

Kumar D, Kanury Vs Rao. Systems biology and medicine.
 2نبی پور ،ایرج .نظریه رهیافت میان رشتهای در پزشکی .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.۲۴۳۲ .

1

از این رو دینامیک ش بکهها و
ماشینهای ملکولی ،یکی از کانونهای
مرکزی در رهیافتهای س یس تمی به
بیولوژی و بیماری محسوب میشود.
در آخر آنک ه اطالعات بیولوژیک
در تم ام عرص هه ای بیولوژی ک از
 ،RNA ،DNAپروتئینها ،متابولیتها،
بر هم کنشها و س لولها تا ارگانها،
افراد ،جمعیت و اکولوژیها به ص ورت

15

س لسله مراتبی چند مقیاسی چیدمان
ش دهاند و همگی بیانگر چیدمان به
ش کل س لس له مراتبی میباش ند.
اطالعات به صورت کالد گونه از پایین
ب ه ب اال و از ب اال ب ه پ ایین چی دمان
شدهاند.

تصویر  - 2مقایسهی رهیافتهای پایین به باال و باال به پایین در دانش بیولوژی

در ه ر ک دام از این س طوح،
”محیط“ به ص ورت مرتب به اطالعات دس ت اندازی

عملکرد یک س یس تم بیولوژیک نایل ش د .از این رو

میکن د ت ا پی ام ژنومی دیجیتال اص یل را تعدیل و

درک آنک ه چگون ه اطالع ات ژنوم و محیط با یکدیگر

تنظیم نماید .بنابراین بسیار ضروری است که اطالعات

بر هم کنش نشان میدهند ،بسیار مورد نیاز است.

را در س طوح گوناگون یکپارچه نمود تا نقش محیطی

با دسترر پذیری به انبوه دادههای پیرامون اجزاء

آشکار شود؛ از این طریق است که میتوان به چگونگی

تمام گونههای س یس تمهای بیولوژی ،مرکز توجه به

سوی شناخت بر هم کنشهایی است که آنها را ساخته

مت ابولی ک ،پروتئینی microRNA ،و تنظیم کنندگی

و س اخت اره ای م اکروملکولی گ ذرا و ی ا پ ایدار با

ژن نمایان نمود .این دانش نوپدید ”بیولوژی شبکهای“

عملکردهای بیولوژیک ویژه را شکل میدهند .همچنین

از پیش رف ته ای ژنومیکس عملکردی ،مت ده ای

نگاه به چگونگی بر هم کنشهایی اس ت که میتوان

محاس باتی ،توان محاس بهای و تئوریهای ش بکه و

آنها را به ش یوهی محاس باتی به ص ورت ش بکههای

۲و۱

گرافیکی سود میجوید.

16

تصویر  - 0مقایسهی نگاه به بیولوژی از منظر واگشت گرایانه ( )Reductionistو شیوهی نگاه یکپارچه ()Integrative
1

Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
2 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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تصویر  - 7روند تولید دانش در بیولوژی سیستمی

یکی از ویژگیهای بنیادین س یستمهای پیچیده،

ساختارها ،نیرومندی و توان سیستمهای بیولوژیک در

نیرومندی ۲آنها اس ت .نیرومندی اش اره به ظرفیت

ش رایطی که تحت اثر تغییرات محیطی قرار میگیرند

س یس تم در پاس خ به تغییرات در ش رایط بیرونی و

را توصیف میکنند.

ی ا س ازماندهی درونی ،بدون اثر بر رفتار طبیعی آن

در ی ک فراگردکلی ،چنین مینماید که ابزارهای

دارد .بیولوژی ش بکهای به آش کارس ازی س اختارهای

محاس باتی و ریاض یات ،میتوانند درتقویت بیولوژی

م دوالر ۱در ش بک هه ای بیولوژی ک میپردازد .این

سیستمی به کار آیند.

Robustness
Modular

1
2

راهبرد استقرایی توسل جستهاند که این
رهیافت موجب ش ده اس ت که مرکز
کانون توجه به صورت فزایندهای از خود
انسان در تمامیت آن (آناتومی) ،به سوی
اندام (فیزیولوژی) ،س لولهای جداگانه
(بیولوژی س لولی) و اخیراً ب ه س وی
ملکوله ا و ژنه ا (بیولوژی ملکولی)
س وق نماید .این راهبرد در پژوهشهای
زیس ت پزش کی ،به ص ورتی بینهایت،

18

موفقیت آمیز بوده و احتماالً با کلونین
ژنوم کامل انس انی به نقطهی اوج خود
رسیده است .امّا با این وجود ،هم اکنون
تصویر  - ۸پژوهشها و تحقیقات به پیش ران شده توسط فرضیه در بیولوژی سیستمی

بیولوژی سیستمی :یک رهیافت یکپارچه

3

آشکار است که با نگرش ژرد در ژنها،
پروتئینه ا و مت ابولی تها نمیتوان به

درک پیچیدگی حیات دست یافت.

بیولوژی انس انی ،چه در بیماری و چه در سالمت،

بیولوژی سیستمی به صورت یک دانش نوپدید در

بینهایت پیچیده اس ت .به دلیل این پیچیدگی و نبود

جس تجوی آن است که از این شیوهی استقرایی که به

ابزاره ای کافی برای پرداختن به این دادههای پیچیده،

ص ورت تاریخی در پژوهشهای زیس ت پزشکی ریشه

پژوهندگان عالم زیس ت پزش کی ،به ص ورت سنتی ،به

دوانده است ،دوری جوید.
Integrative

1

بیولوژی س یس تمی این هدد را با شیوههای زیر
پیگیری مینماید:

میش ود) .چنانچه این دادهها در دس ترر نباش ند،
میتوان مکم ل آنه ا را از اطالع ات موجود در پایگاه

 /۲یکپارچهسازی ۲دادهها در درون و میان سطوح
گوناگون پیچیدگی زیس تی (ژنها ،ملکولها ،سلولها،
بافتها ،اندامها ،تمام بدن و حتی جامعه و محیط)

اطالعاتی در دسترر ،از طریق سکوهای مدیریت دانش،
فراهم نمود.
 /۱به کارگیری الگوریتمهای زیس ت محاس باتی

 /۱مدلس ازی پیچیدگی س یس تم و ویژگیهای
پدیداری آن

۳

جهت تولید مدلهای ریاض ی پیشگویی کنندهی چند
مقیاسی (از ملکول تا سطی ارگان)

برای نیل به این اهداد ،بیولوژی س یس تمی یک

 /۴ب ه کارگیری این مدلها جهت فرموله کردن

راهبرد پژوهشی تکرار شونده را پی میگیرد که عموماً

نظری هه ای نوین ک ارکردی پیرامون مکانیس مها و

شامل گامهای زیر میباشد:

مسیرهایی 2که در بیماری مورد مطالعه درگیر هستند.
۱

 /۳آزمودن این نظری هه ای نوین از طریق ترتیب

جه ت گردآوری اطالعات کامل ژنوم ،ترانس کریپتوم،۴

دادن آزم ایشه ای تجربی بر پ ای هی آش فتگی 0که

پروتئوم و مت ابولوم در بیمارانی که به ص ورت دقیق از

میتوان آنها را در شبیهسازی مدلی (در سلیکو ،)7کشت

دیدگاه فنوتیپی مش خص شدهاند (که در صورت امکان

س لولی ۸و یا در شرایط زیستی ۳در مدلهای جانوری و

ش امل دادههای بالینی ،عملکردی و تص ویر برداری نیز

در آش فتگیهای انتخاب ش ده در افراد س الم یا بیمار

 /۲ب ه ک ارگیری س کوهای با توان عملیاتی باال

1

Integration
High-Throughput Platforms
3 Transcriptome
4 Biocomputing
5 Pathways
6
Perturbation Experiments
7 In Silico
8 In Vitro
9 In Vivo
2
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تصویر  - ۳چرخهی مدل سازی سیستمی

انجام داد.

برترین را گزینش نماید.

 /2مقایس هی پاسخهای مشاهده شدهی تجربی با

این فرایند تکرار میگردد تا مدل اس تخراجی با

مدلهای ریاضی اولیهی پیش بینی شده که سپس این

دقتی معقول ،یافتههای مش اهده ش دهی تجربی را

مدلها برای همخوانی با نتای آزمایشها ،مورد پاالیش

پیش گویی نماید .در این زمان ،مدل موجب ایجاد یک

قرار میگیرند.

درک بهتر از بیم اری مورد مط الع ه و ش ن اس ایی

 /0انج ام آزم ایشه ای تجربی ج دید بر پایهی

مارکرهای زیستی جدید میشود .این روند به توسعهی

آش فتگی که به ص ورت محاسباتی و تجربی طراحی و

تداخالت تش خیص ی و درمانی میانجامد که میتوان

مورد آزمون قرار میگیرن د ت ا میان نظریههای رقیب،

آنه ا را در ک ارآزم اییه ای بالینی آینده نگرانه مورد

سنجش و آزمون قرار داد.

۲

ویژگیهای زیر باشند:
 /۲باید جامع و گسترده باشند.

عناصر مرکزی بیولوژی سیستمی
بیولوژی سیستمی دارای سه عنصر مرکزی است:
الف /بنیان آن بر اسار فرضیهای است که به معنای
آن یک مدل بر اسار یک فرضیهی پیچیده ،ساختارمند
و دقیق از دادههای موجود س اماندهی میش ود .آنگاه

 /۱گونههای گوناگون داده خلق گردیده و یکپارچه
شوند.
 /۴نگرش ژرفی را به بیولوژی فراهم آورند.
 /۳بتوان برای پایش پویایی و دینامیس م شبکهها
به کار برده شوند.

فرضیههای برآمده از پیش بینیهای مدل ،با آشفتگیهای

 /2با آمار مناس ب و اطالعات زیس تی به گونهای

س یس تمی ۱و کس ب اطالعات توس ط س کوهای با توان

یکپارچهس ازی ش ده باش ند که بتوانند به مس ائل و

عملیاتی باال ۴مورد آزمون و س نجش قرار میگیرند .آنگاه

دشواریهای انباشت پیام صدا 2بپردازند.

دادهه ا ب ا تغییرات من اس ب در م دل ،در هم آمیخته

 /0م دله ا میتوانن د بر اس ار دادهه ای در

م یش ون د و این فراین د ت ا ایج اد همخوانی می ان

دس ترر ،توص یفی ،گرافیکی یا ریاض ی بوده ولی

پیش بینیهای جدید برآمده از تئوری و دادههای تجربی،

میبایس ت توان پیش بینی کنندگی را در خود داشته

به صورت تکرارپذیر ،پیگیری میشود.

باشند .برای کاربرد پزشکی ،پیش بینیهای انجام شده

ب /بیولوژی سیستمی بر پایهی دادههای سکوهای
با توان عملیاتی باال ۳بوده و بایس تی این دادهها دارای

میبایس تی انجام پذیر و عملیاتی بوده و برای درمان
بیماران نیز سودمند باشند.

1

Agusti A, Sobradillo P, Celli B. Addressing the complexity of chronic obstructive pulmonary disease: from phenotypes
and biomarkers to scale-free networks, systems biology, and P4 medicine. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 1129-37.
2
Systems Perturbation
3 High-Throughput Platforms
4 High-Throughput
5 Signal-to-Noise
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تص ویر  - ۲3رهیافت پیش ران ش ده با مدل جهت یکپارچه س ازی دادههای بیولوژیک .رهیافت پیش رانده ش ده توسط مدل فرضی ،دانش
زیست پزشکی و دادهها را به صورت یک مدل بیماری منفرد ارائه میدهد که نشانگر همبستگیها (سمت چپ) و یا علت و اثر (راست) است.

است .دو اصل توسط بیولوژیستها جهت
کاهش صدا و افزودن به توان آمار ،بنیان
گ ذاش ت ه ش د که ش امل فیلترها و
یکپارچه س ازها ۱میش ود .فیلترها جهت
غرب الگری و کاس تن از تعداد کاندیداها
ص ورت میگیرد که بنیان آن بر اس ار
پ ی ش ف رضه ای ب ی ولوژی ک پیرامون
پیچیدگی (مانند مدوالریتی ،سازمان بندی
س لس له مراتبی ،پیچیدگی برخاس ته از
تک ام ل و توار ) میباش د .دیگری در
دس ترر بودن دادههای مکمل ژنومیک،
ت ران س ک ری پتومی ک ،پروتئومی ک و
اینتراکتومی ک میب اش د .ب ه کارگیری
تصویر  - ۲۲گسترههای مورد پژوهش در بیولوژی سیستمی برای مهندسی بافت

موفقی ت آمیز این راهبرده ا در بیماری،
میتواند به درک تحول برانگیز بیماریها

تقویت پیام به ص دا ۲در بیولوژی س یس تمهای

و شیوههای درمانی آنها منجر شود.

۴و۳

پیچی ده ،جه ت پرده برداری از پیچیدگی ،ض روری
1

Signal-to-Noise
Integrators
3
Tian Q, Price ND, Hood L. Systems cancer medicine: towards realization of predictive, preventive, personalized and
participatory (P4) medicine. J Intern Med 2012; 271: 111-21.
4 Younesi E, Hofmann-Apitius M. From integrative disease modeling to predictive, preventive, personalized and
participatory (P4) medicine. EPMA J 2013; 4: 23.
2
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فصل دوم

پزشکی سیستمی چیست؟

26

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.
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ب /بیولوژی س لیسللتمی بیماری تنفس لی و

36

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
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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
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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
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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
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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
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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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مطالعهی مسائل مرز شکن در دانش بیولوژی و یا

یک بیماری ژنتیکی متفاوت بودند .فرض یهی اولیهی

پزشکی و بیماری ،مطالعات را به نقطهای میل میدهد

این پژوهش گران آن بود ک ه با توالی یابی ژنوم تمام

که به فناوریهای نوینی نیاز خواهد بود تا ابعاد فضای

اعض اء چهار نفرهی این خانواده میتوان تعداد ژنهای

دادهه ای بیماران را آش کار نمایند .در اینجا به چند

ک ان دی د برای بیم اریه ای ژنتیکی را ب ه ص ورت

فناوری نوپدید مرزش کن برای پیش رفت پزش کی

چش مگیری کاهش داد .با انجام توالی یابی خانواده و

سیستمی ،نگاه خواهیم افکند.

دیگر خ انوادهه ا ،آنان توانس تند از توالی یابی ژنوم
خانوادگی جهت حذد بیش از  73درص د از خطاهای

توالی یابی ژنوم

خانوادگی3

توالی یابی در یک خانوادهی چهار نفره و  ۳3درص د از

ب از توالی ی ابی خ انوادهه ا ،یک ابزار انقالبی در

خطاها در یک خانواده ش ش نفره اس تفاده کنند .افزون

پزش کی و ژنتی ک انس انی در آینده خواهد بود .در

بر این آنان توانستند تنوعهای نادر را بالفاصله شناسایی

مطالعهی آقای هود و همکاران وی ،نخس تین خانواده

کنند؛ زیرا این تنوعهای نادر در دو یا چند عضو خانواده

که توالی یابی ش د یک خانوادهی چهار نفره بود که

وجود داش تن د و از این قرار بس یار نامحتمل بود که

والدین آنها طبیعی بودند ولی هر کدام از بچهها دچار

خطاهای توالی یابی ۱باشند .این موضوع مهم است ،زیرا

Family Genome Sequencing
Sequencing Errors

1
2
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تص ویر  - ۱0یک نقش هی کروموزومی یکی از فرزندان با بیماری ژنتیکی مورد مطالعه که ژنهای کاندید احتمالی برای بیماری را نش ان
میدهد.

تنوعهای نادر ،منش اء بس یاری از بیماریها هس تند.

بیمار به اش تراک گذاش ته و از افراد طبیعی متفاوتند را

افزون بر این ،حقیقتاً هاپلوتیپهای تمام اعض اء خانواده

ش ناس ایی نماییم .این را نیز باید در نظر داش ت که

با دقت چشمگیری آشکار شدند.

ژنهای بیمار میبایست در چنین مناطقی ساکن باشند.

اهمی ت ابزاری ژنومیکس خانوادگی در توانایی آن

هود و همکاران وی در یک چنین خانوادهای ،فض ای

در کاهش چشمگیر ابعاد فضای جستجوی کروموزومی،

جس تجو را به  3/۲درص د کاهش دادند .چنین کاهشی

برای ژنهای بیمار است .با جستجو برای ژنهای بیمار،

این اجازه را به پژوهشگران میدهد تا ژنها را در مابقی

ما میتوانیم به آس انی بالکهای هاپلوتیپی 1که افراد

 DNAج انم ایی کنند .در خانوادهی چهار نفرهای که
Haplotype Blocks

1

گفته ش د ،پژوهشگران توانستند چهار کاندید ژنی بیمار

منفی س المت را موجب میش وند و تداخالت پزش کی

را ش ناس ایی کنند و از این رو نس بتاً ساده بود تا بتوان

برای برگردان اثرات آنها در دس ترر اس ت .برای مثال

ژنه ای بیمار که هر کدام از این دو بیماری ژنتیکی را

چن انچ ه توالی ی ابی ،نقص در ح امل ویتامین دی که

کدگذاری میکردند ،شناسایی نمود (تصویر .)۱0

موجب آغاز زودرر پوکی اس تخوان میش ود را آش کار

در آین دهی نزدی ک ،توالی ی ابی خ انوادگی یک

کن د ،یک راه حل در دس ترر ،مص رد دوزاژ عظیم

پایهی پروندهی پزشکی برای هر کدامیک از ما خواهد

ویت امین دی برای درمان پوکی اس تخوان خواهد بود.

بود .هزین هی توالی یابی در حال کاهش اس ت و در

آق ای هود و همکاران وی تقریباً  ۴33تنوع ژنی با نفوذ

گذری  2ساله به زیر یک هزار دالر خواهد رسید .نسل

بس یار باال را یافت کردهاند که در گروه ”تنوعهای ژنی

س وم فن اوریه ای توالی یابی با اس تفاده از اندازه

ک ارکرد پ ذیر“ ج ای میگیرن د .توالی یابی ژنوم ،یک

گیریه ای فیزیکی ت ک ملکولی ۲این اج ازه را ب ه ما

س رمایهگذاری در یک زمان اس ت و هنگامی که ژنوم

خواه د داد ت ا توالیه ایی ب ه طول ” ۲3,333ت ا

توالی یابی گردید ،میتوان آن را هر س ال برای ژنهای

 ۲33,333جف ت  -باز“ را در یک زمان بخوانیم .در

کارکرد پذیر شناخته شدهی جدید مورد پویش قرار داد.

نتیجه ،سرعت توالی یابی یک ژنوم انسانی بسیار شدید

توالی یابی یک س رمایهگذاری هوشمند برای بهبودی و

خواه د بود (در ح د  ۲2دقیق ه) ،و هزین ه نیز به زیر

بهینهسازی سالمت و اجتناب از بیماری است.

۳

 233دالر خواهد رسید.
تمام افراد از توالی یابی ژنوم س ود خواهند جست.

پروتئومیکس

س ود در ش ناسایی ”تنوعهای ژنی کارکرد پذیر “۱نهفته

پروتئوم ،مکمل کامل پروتئینهای یک س ازمان

میباش د .این ژنها ،ژنهای ناقص ی ۴هس تند که اثرات

زیستی (مانند یک فرد ،یک ارگان ،یک سلول ،خون و
1

Single-Molecule Physical Measurements
Actionable Gene Variants
3 Defective
4 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.
2
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غیره) میباش د .پروتئینها چندین س یمای ویژه دارند

همچنین پروتئینها پویا هس تند و اغلب ساختارهای

که آنها را از  DNAمتمایز نموده و آنالیز آنها را بیشتر

سه بُعدی خود را در زمینهی عملکرد بیولوژیک خود

پیچیده میسازند.

تغییر میدهند و از این روبه تغییرات محیطی پاس خ

نخس ت آنکه  DNAدر ماهیت دیجیتالی اس ت

میدهند .پروتئینهای همراه با ملکولهای زیس تی

(برای مثال ،کروموزومها ،رش تههای دیجیتالی ،Gs

دیگر و مت ابولی تها ،حیات را معنا داده و از این رو،

 As ،Csو Tsب ا رخنمودی دیپلوئی دی در هس ت ه

نسبت به  DNAیا  RNAبه فنوتیپ نزدیکتر هستند.

هس تن د)؛ در ح الیک ه پروتئینه ا ،افزون بر اینکه

ی ک رهی افت نیرومند جهت مطالعهی کمّی و

ترجم ان اطالع ات دیجیت الی از ژنوم را به ص ورت

کیفی پروتئینه ا در مخلوطه ای پیچی ده (م انند

رشتههای  ۱3آمینواسیدی در خود دارند ،با اطالعات

ب اف ته ا ،خون ،س لوله ا و غیره) ،به کارگیری

آن الوگ نیز توأم میب اش ن د (برای مث ال ،آنه ا به

اس پکتروس کوپی جرمی اس ت .پروتئینها از دیگر

س اختارهای س ه بعدی پیچیده ،تنیده میش وند و

ترکیب ات تخلیص میش وند و با آنزیمهایی مانند

ممکن اس ت در یک س ازمان فضایی ،مانند خون ،به

تریپسین هضم شده تا پپت یدها تولید شوند و سپس

تع داد یک یا چند کپی و یا حتی  ۲3۲3کپی از آنها

این پپتیدها مورد آنالیز (برای مثال توالی یابی) قرار

وجود داشته باشند) .به زبان دیگر ،در حالی که حدود

گرفت ه و در اس پکترومتر جرمی بررس ی کمّی

 ۱3هزار ژن ک د کنندهی پروتئینی در ژنوم انس ان

میشوند.

وجود دارد ،ممکن اس ت میلیونه ا پروتئین وجود

در ابتدا از اس پکتروس کوپی جرمی به ش یوهی

داشته باشد ،زیرا پروتئینها (ترجمه شده از )mRNA

 Shotgunجهت ش ناس ایی و اندازهگیری پروتئینها در

میتوانند توس ط بس یاری از فرایندهای بیولوژیکی

مخلوطهای پیچیده به کار برده میشد ولی سریعاً آشکار

(پس از آنکه ژنوم نس خه برداری ش د) مورد تغییر و

ش د که اغلب موارد ،بیش تر پپتیدهای آنالیز شده ،آنهایی

تع دی ل قرار گیرند (ش امل ویرایش RNA ،RNA

هستند که از پروتئینهای غالب در مخلوط بر میخیزند.

 ،splicingفرآوری پروتئین و تع دی ل ش یمی ایی).

ب ر این بنی ان ،ی ک رهی اف ت نوین ب ه ن ام

مینمایند ،مورد ش ناس ایی قرار داد و راب موریتز ۱در
بنیاد بیولوژی س یستمی با همکاری با رودی آبرسولد

۴

در  ،ETHاخیراً  ۴تا  0آزمون پپتیدی ۳را برای هر ۱3
هزار پروتئین انس انی ش ناسایی کردهاند .این آزمونها
در پایگاه دادهای که به صورت آزاد ،دسترر پذیر برای
همهی دانش مندان اس ت ،گذاش ته شدهاند .از این رو،
پروتئومیکس هدفمند (همانند پروژهی ژنوم انسانی که
منش دموکراتی ک پیش

ه نموده بود) خط مش ی

دموکراتی ک را از خود نم ای ان س اخته اس ت .این
آزمونهای پروتئومیکس هدفمند ،ابزارهای نیرومندی
در آنالیز بیولوژیک و ش ناخت مکانیسمهای بیماریها
خواهند بود و رهیافتهای نیرومندی را برای ش ناخت
تصویر  - ۱7گذار از ژنومیک به لیپیدومیک از طریق پروتئومیک و
متابولومیک

مارکرهای زیستی بیماریها فراهم خواهند آورد.
در آینده ما خواس تار خلق آزمونهای پروتئینی
هس تیم که قادر باش د هزاران پروتئین از یک بخش از

پروتئومیکس ه دفمن د ۲طراحی گردی د ک ه میتوان

یک قطرهی خونِ صدها میلیون بیمار را مورد آنالیز قرار

پپتیدهایی که به ص ورت ویژه یک پروتئین را تعریف

دهد .اسپکتروسکوپی جرمی ،قابلیت توسعه جهت چنین
1

Targeted Proteomics
Rob Moritz
3 Ruedi Abersold
4 Peptide Assays
2
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ابعاد آنالیزی را ندارد .برای مثال ،این گونه میتوان تصور

اس ی ده ای چرب ،نوکلئوتیدها و بس یاری دیگر از

نمود که ما میتوانیم احتماالً  23پروتئین خونی ویژهی

ملکولهای کوچک را آشکار نماینپد.

ارگ انی را از هر  23ارگ ان انس انی ،در یک مقیار دو

آی ا ان دازهگیریه ای کمّی هدفمند و غیرهدفمند

ساالنه ۲مورد آنالیز قرار دهیم .یک چیپ الیزای پروتئینی

متابولیتها ،نزدیکترین نما را از فنوتیپ بازتاب خواهند

میکروفلوئی دیک ۱که میتواند  23اندازه گیری را در 2

داد؟ پاسخ این پرسش هنوز در پردهی ابهام است.

دقیقه در  ۴33نانولیتر خون به انجام برساند توسط یکی

هم اکنون در ش رایط  ،in vivoش یوههایی که

از پیش گامان ،به نام جیم هیس طراحی و س اخته شده

ارگانیسم به صورت ”کلی“ مورد پژوهش قرار میگیرد،

است .برای گسترش آن  23اندازهگیری به  ۱233اندازه

با کاربرد ایزوتوپهای پایدار که پیگیری س رنوش ت و

گیری ( ،)23×23ما به توس عهی گونههای نوین عوامل

میزان نرخ مت ابولی تهای هر فرد ،اندازهگیری رفت و

تسخیر پروتئین ۴برای آزمونهای الیزا نیاز داریم.

۳

آمد متابولیتها و میزان آنزیمها امکان پذیر مینمایند،
در حال توس عه میباش ند .این روشها میتوانند به

متابولومیکس

صورت فزایندهای اطالعاتی را پیرامون پیشرفت بیماری

شیوهی اسپکتروسکوپی جرمی ،یک روش انتخابی

و مکانیس مهای فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک جبرانی

برای تعیین مت ابولوم افراد بیم ار اس ت .هم اکنون

و سازگارمند ارائه دهند .هم اکنون روشهای بر پایهی

اس پکتروس کوپی جرمی یا  LCممزوج ش ده با GC

اسپکتروسکوپی جرمی با حسگرهای آرایهای شناخت

میتوانند  ۴33- 233متابولیت مانند اسیدهای آمینه،

الگو 2ک ه ترکیب ات ارگ انیک فرّار را در هوای بازدمی

1

Biannual
Microfluidic Protein ELIZA Chip
3 Protein-Capture Agents
4
Agusti A, Sobradillo P, Celli B. Addressing the complexity of chronic obstructive pulmonary disease: from phenotypes
and biomarkers to scale-free networks, systems biology, and P4 medicine. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 1129-37.
5 Pattern-Recognition Array-Sensors
2

تص ویر  - ۱۸آنالیز تک س لولی ( )Single Cell Analysisمربوط به  ۴۱س لول گالیو بالس توما که نش انگر خوش هی
ترانس کریپتومی به سه گروه کوانتیده شده ( )Quantizedمتمایز است.

ش ناس ایی مینمایند در حال تکمیل هس تند و این
ش یوههای جدید میتوانند امض اء ملکولی ویژهی هر
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زودرر بیماریهایی همچون س رطان ش ش و افتراق
میان آسم و .)COPD

۴

بیم اری ۲را تعیین نم این د .بینیه ای الکترونیکی،۱
4

ابزاره ای تش خیص ی غیرته اجمی بوده ک ه نتای

آنالیزهای تک سلولی

نویدگری را نش ان دادهاند (برای مثال در ش ناس ایی

هم اکنون جیم هیس 2در ک الت ک 0در ح ال

1

Disease-Specific Molecular Signature
Electronic Noses
3 Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
4 Single Cell Analyses
5 J. Heath
6 Caltech
2
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توس عهی یک ابزار میکروفلوئیدیک ۲است که میتواند

کردن د و آنه ا را در فض ای چن د بع دی بر طبق

نمونهی خون را گرفته ،گلبولهای س فید را جدا کرده

کمّیس ازی ۴ترانس کریپتومهای آنها نقش ه بندی

و سلولها را به  ۲3جمعیت ناهمبسته تقسیم نماید .با

کردند (تص ویر  .)۱۳سه جمعیت کوانتیده شده مطلق

این فناوری ،آنگاه ما میتوانیم هر تیپ س لول جداگانه

مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل  ۴3سلول از ۴۱

را با در نظر گرفتن ترانس کریپتومها و پروتئومهای آن

سلول بررسی را شامل میشدند.

مورد پژوهش قرار دهیم .گلبولهای س فید که از این

هنوز ایدهای در مورد اهمیت زیس تی این س ه

طریق ج دا میش ون د ،میتوانن د به عنوان یک ابزار

خوش هی کوانتی ده وجود ن دارد ولی اگر تمام تومور

تش خیص ی نیرومند برای پدیدههای عمومی ،التهاب،

هوموژنیزه و مورد توالی قرار گیرد ،س یگنال (پیام) در

پاس خهای ایمنی و دیگر پاس خهای بیولوژیکی مانند

میان صدا ۳از دست میرود.

پروتئینه ای خونی ویژهی هر ارگان (که پیش از این
گفته شد) به کار برده شوند.

اخیراً پژوهش گران انس تیتو بیولوژی س یس تمی،
تک سلولها را در یک تومور گلیوبالستوما مورد بررسی

آن الیز ت ک س لولی ک ه در انس تیتو بیولوژی

قرار دادن د و وجود جمعیتهای س لولی کوانتیده را

س یس تمی انجام گردید نش ان داد که در س لولهای

مورد ت أیی د قرار دادن د .در آین ده نگ اه به آنالیزهای

س رطانی ،جمعیتهای س لولی کوانتیده ش ده ۱وجود

تک س لولی برای س رطان و دیگر بیماریها بس یار

دارد .پژوهشگران این انستیتو ،تک تک سلولهای خط

ض روری خواه د بود .این تیپ آنالیز تک س لولی را

س لولی گلیوبالستومای انسانی را برداشته و آنالیز تک

میتوان در س طی پروتئین و همچنین در س طی

سلولی بر روی آنها انجام دادند .آنها  ۴۱سلول را مورد

رونوشت (ترانس کریپت) نیز انجام داد .این پژوهشگران

پویش قرار دادند و  ۱۳نسخهی گوناگون را کمّیسازی

در همکاری با جیم هیس ،پروتئومیکس تک سلولی را
1

Microfluidic
Quantized Cell
3 Quantification
4 Noise
2

توس عه دادند .هیس توانس ته اس ت به  ۲3هزار سلول

جهت ش ناخت بیماریها به کار برد .ش اید بتوان این را

تک نگریسته و حدود  ۱3پروتئین ترشحی ،به ازای هر

مورد جستجو قرار داد که چگونه این گونه تقسیم بندیها

سلول را در یک دورهی زمانی نسبی ،مورد کمّیسازی

میتوانند در تش خیص بیماریها مؤثر آیند .پیش بینی

قرار دهد .در هر صورت یکی از پرسشهای بنیادین که

میش ود که آنالیزهای تک س لولی ،به شکل ژرفی ،درک

میتوان با آنالیز تک سلولی پاسخ داد آن است که چه

ما را از سالمت و بیماری دچار تحول سازند.

1

تعداد جمعیت ناهمبس ته (کوانتیده شده) از سلول در
2

ی ک ب اف ت ی ا ارگ ان زیس ت میکنند .هنگامی که

سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده

آن الیزهای تک س لولی انجام میش وند ،ملکولهای

س لولهای بنیادی پرتوان القاء ش ده ( )ipsرا

س طحی س لولی منحص ر به فرد را میتوان مورد

میتوان از منابع گوناگونی ،همچون فیبروبالس تها و

ش ن اس ایی قرار داده و از این طریق ج داس ازی

س لولهای خونی س فید برداش ت نمود و به ش کل

جمعیتهای کوانتیده و گونه بندی سلولی امکان پذیر

بیانتهایی آنها را بس ط داد .یک ش رکت س لولهای

میگردد .آنگاه س لولهای این جمعیتهای کوانتیده

بنیادی تحت عنوان ”دینامیک س لولی “۴به شکل رای

ش ده را میتوان مورد بررسی قرار داد تا یافت شود که

میتواند س لولهای  ipsرا از س لولهای خونی س فید

چگون ه آنه ا به پیامهای محیطی و بر هم کنشهای

خلق کرده و س پس آنها را به چهار تیپ س لولی تمایز

دیگرِ برخاسته از جمعیتهای کوانتیده پاسخ میدهند.

دهد (مانند س لولهای عص بی ،س لولهای ماهیچهای

میتوان آنالیزهای تک سلولی (برای مثال چه مقدار

قلبی ،س لولهای اندوتلیالی و هپاتوس یتی) که ۳۳

از هر کدام جمعیتهای کوانتیده ش ده در تومورها وجود
دارند) و یا با جداس ازی ده گانهی گلبولهای س فید را

درصد خالص هستند.
پژوهش گران انس تیتو بیولوژی س یس تمی تمایل
1

Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.
Induced Pluripotent Stem Cells
3 Cellular Dynamics, Inc. www.cellulardynamics.com
2
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دارند تا آنالیز تک سلولی را جهت مطالعهی فرایند تمایز

روشهای دس ته بندی س لولی پیش رفته دسته بندی

سلولهای عصبی ،به صورت کامل به کار برند .آنان این

میش ون د .در پژوهشه ای آین ده هرک دام از این

س لولها را در زمان تمایز س لولی در هش ت نقطهی

جمعی تهای س لولهای عص بی کوانتیده از طریق

زمانی ،مورد آنالیز قرار میدهند .جمعیتهای س لولی

پی امهای محیطی ،لیگاندها RNAi ،و داروها تحت اثر

کوانتیده ش ده را با آنالیز تک س لولی شناسایی کرده و

قرار داده ش ده و مورد بررسی قرار میگیرند .فرضیهی

س پس آن الیز ک ام ل امیکس ۲را بر روی هر جمعیت

حاکم آن است که هر منظر کوانتیدهی بیماری آلزایمر،

کوانتیده شده به انجام میرسانند .از این رو جهت انجام

ترکیبی متفاوت از ش بکههای آشوب زده با بیماری را

چنین پژوهشهایی آنها به مقادیر عظیمی از سلولهای

نمایان خواهد کرد .از این رو ،پیامهای هر گروه از دیگر

آغاز کننده نیاز دارند که میتوانند آنها را از جمعیتهای

گروهها متفاوت خواهد بود و به شکل منحصر به فردی

بزرگ س لوله ای  ipsکه توان تمایز به یکی از چهار

تیپ ویژهی آلزایمر را مورد ش ناسایی قرار میگیرد .با

فنوتیپ دارند ،به دست آورند.

اتم ام این رون د ،توالی ی ابی ژنوم خ انوادگی جه ت

پژوهش گران در تالش هستند تا سلولهای  ipsرا

طبق ه بن دی بیم اری آلزایمر ب ه تی پهای گوناگون

از بیماران دچار دژانرس یون عص بی ۱خلق نموده و

بیماری نیز انجام خواهد ش د .س پس یافتههای طبقه

سپس سلولهای  ipsبیماران را در شرایط آزمایشگاهی

بندی ،در دس ترر ش رکتهای دارویی قرار خواهند

 in vitroبه نرونها تمایز دهند .آنگاه تالش میشود تا

گرفت تا این شرکتها ،داروهای گوناگون که هم اکنون

بیم اریه ای پیچی دهای همچون آلزایمر را به ترتیب

در دسترر بیماران آلزایمری است را بر روی تیپهای

ویژهای طبق ه بن دی نم ایند .فرایند تمایز عمدهترین

ویژه این بیم اری مورد آزمایش قرار دهند .امید بر آن

کالرهای نرونی را فراهم میآورد و س پس سلولها با

اس ت که داروهای ویژه بر روی یک یا چند زیرتیپ

Omics
Neurodegenerative Disease

1
2

بیماری بیش تر اثر گذار باش ند و از این رو پیامدهای
بهتری را برای بیماران فراهم کنند.

۲

این دلی ل ،فن اوری تص ویربرداری با محتوا و قدرت
تشخیص باال توسعه یافته تا تفسیر فرایندهای سلولی

تصویر برداری

و ملکولی بیماری امکان پذیر گردیده و در نهایت این

اطالع ات فض ایی و زم انی ،کلی د توس عه ی

فناوریهای پیشرفته با شیوههای تشخیصی ملکولی و

مدلهای بیماری خواهند بود که اجازهی ش ناس ایی

سیستمهای پشتیبانِ تصمیمات پزشکی نیز یکپارچه

اجزاء ”ش بکهی کارکرد پذیر “۱را فراهم میآورند .به

خواهند شد.

۴
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فصل چهارم

پزشکی P4

68

همانگونه که اشاره شد بیولوژی سیستمی که یک
رهیافت جامعنگر و یکپارچه و هولستیک است ،پزشکی

س یس تمی جهت کمّیس ازی س المت و رمز گشایی از
بیماریها ،با هدد سالمت فردی سود میجوید.

س یس تمی را به عنوان فرزند زاده اس ت .پزش کی

همچنین پزش کی  P4بر فرص تهای اجتماعی و

س یس تمی خود یک رهیافت س یس تمی به سالمت و

چالشهای خلق ش ده در نتیجهی این انقالب در پزشکی

بیماری اس ت .در حقیقت بیولوژی سیستمی و انقالب

چن

انداخته اس ت .همگرایی رهیافتهای سیستمی به

دیجیت الی ،هر دو ب ا یک دیگر خدمات س المت را به

سالمت و بیماری با بیماران و ”مشتریان خدمات سالمت“

پزش کی گنش گرای  ۲P4ک ه پیش گویی کنن ده،۱

(که جدیداً به ص ورت ش بکهای فعال شدهاند) به پزشکی

فرد گرایانه ۴و مشارکت جویانه ۳است ،سوق دادهاند.

 P4خواهد انجامید .پزش کی  P4دستاوردهای دانش را با

پزش کی س یس تمی بر پایهی ابزارهای بیولوژیک،

کار بالینی و مدیریت سالمت (از طریق مشتریان خدمات

فناورانه و محاسباتی ،با هدد آشکارسازی پیچیدگیهای

س المت و بیماران ش بکه ش ده) یکپارچه میس ازد .این

بیماریها ،تمرکز یافته اس ت .پزشکی  ،P4یک برداشت

یکپارچه س ازی ،پایگاههای دادههای ناهمگن گس تردهای

الگودار از پزش کی سیستمی است و از ابزارهای پزشکی

پوش یده از ابر مجازی که حاوی میلیاردها داده اس ت را
1

Proactive P4 Medicine
Predictive
3 Personalized
4 Participatory
2
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تصویر  - ۱۳چهار

 Pبرای پزشکی P4

خلق خواه د نمود که هر فرد بیمار را احاطه خواهد کرد.

هم اکنون پیش گام چیزی اس ت که پیش از این هرگز

ب ه زب ان دیگر ،تحلیلهای این ابر دادهها منجر به خلق

وجود نداش ته است؛ یعنی درک ”کارکرد پذیر “۱سالمت

شبکهای از شبکهها ۲برای هر بیمار خواهد شد .اکتشافات

و بیماری ،به عنوان اس تمراری از حاالت ش بکهای که

و بهینهس ازی س المت و بیماری در پناه ش بکههای

منحص ر برای هر ”فرد انس انی“ در ”زمان و فض ا “ است.

وابستهی اجتماعی بیمار (مشتری) ،پدیدار خواهند شد.

این حاالت ش بکهای را میتوان توسط شیوههای متنوعی

بدین س ان ،پزش کی س یس تمی (پزش کی ،)P4

که منحص ر به دارو نخواهند بود ،مورد چالش قرار داد تا
Network of Networks
Actionable

1
2

حتی میلیونها بیمار) کمک ش ایانی خواهند کرد .در

در بازگشت و ابقاء سالمت مؤثر افتند.
این پایگاههای دادهها و ش بکهها ،اطالعات مورد

س ایهی این تالشها ،به ش کل روزافزونی از بیماریها

نیاز ،جهت ارائه خدمات س المت که زیبندهی ش رایط

رمزگش ایی گردیده و ماهیت تندرس تی ،بر اس ار

هر بیم ار اس ت را برای پزش کان و دیگر دهندگان

طبقه بندی فرا عالمانهی بیماریها و سالمت ،بر پایهی

خدمات سالمت فراهم میآورد .ما هم اکنون مشاهدهی

م ارکره ای فیزیولوژی ک ،س لولی و ملکولی پ دیدار

این روند در بعضی از سرطانها را آغاز کردهایم .به این

میشود.

ص ورت ک ه توالی ی ابی  DNAتومورها ،بینش ما را

همزمان با رشد اکتشافات پزشکی سیستمی ،یک

نس بت به جهشهای موجود در مسیرهای انتقال پیام

چرخ هی نوین هیج ان آور از نوآوریهای پرش تاب

ب از نموده و در نتیج ه میتوانیم گزینههای درمانی را

زیس ت پزش کی بر گردهی بیماران و مشتریان پدیدار

برای هر فرد برچینیم .افزون بر این دادههای بالینی و

خواهد گش ت و از این روند ،دادههای بیش تری تولید

نیز دادههای برخاس ته از بیماران و مش تریان ش بکه

خواهند ش د که پیش رفتها را فزونی داده و گامهای

ش ده (که به ص ورت فعال در مدیریت س المت خود و

بع دی جه ت دس ت یابی به بینشهای کارکرد پذیر

خانواده مش ارکت نمودهاند) ،میلیونها دادهی نقطهای

(پیرامون س یستمهای بیولوژیک فردی) را امکان پذیر

ارائ ه خواهن د کرد .این دادهه ا به بیولوژیس تهای

خواهند کرد.

۲

پزش کی  P4ش امل روشها و پارادایمهای نوین

در ش بکههای بیولوژیک پیچیده ،کمک خواهد کرد.

جهت تس هیل در ارتباطات جدید میان دانش مندان،

این دادهها به مراکز پژوهش ی علمی و ش رکتهای

ارائه دهندگان خدمات س المت ،بیماران و مشتریان و

اطالعات س المت نوپدید هدایت خواهند گردید و به

نیز پرداختن به فرصتها و چالشهای اجتماعی خواهد

مطالعات در مقیار بزرگ (با مش ارکت ص دها هزار و

بود ک ه به ص ورت اجتناب ناپذیر از این ارتباطات بر

س یستمی جهت آشکار نمودن سیگنال (پیام) از صدا

Noise

1

11

میخیزند.

۲و۱

ب ازی کنن د .این ب اور وجود دارد که توالی یابی ژنومی
ک امل را بایس تی در خانوادهها انجام داد .توالی یابی
خانوادگی ،بخش چش مگیری از خطاهای توالی DNA

چشم اندازی به آیندهی پزشکی P4
1

را تص حیی مینماید؛ از این رو توالی بسیار دقیقی خلق

طی ده س ال آینده ،هر فردی میتواند توالی ژنوم

میش ود .این ش یوه همچنین درک ژرفی را از س ازمان

۳

یک بُعدی بسیاری از تنوعهای ژنتیکی در کروموزومهای

(ژنهایی که ش ناس ایی آنها امکان انجام مجموعهای از

هر فرد (یعنی تعیین ه اپلوتی پ) فراهم آورده و ب دین

عملکرده ا را فراهم میآورن د که در بهبودی س المت

س ان کش ف ژنهای بیماری یا لوکورهای بیمار را به

فیزیکی ی ا کاهش اض طراب فرد مؤثرند) میتوانند در

صورت عظیمی تسهیل مینماید.

الف /پیشگویی کننده

خود را داش ته باش د .تنوعهای ژنتیکی کارکردپذیر

12

2

پذیرفتن انجام توالی ژنومی (به عنوان بخشی از پروندهی

آق ای هود و همکاران آنها در انس تیتو بیولوژی

پزشکی برای هر فرد) اثر گذارند .هر چند که هم اکنون

س یس تمی ،بیش از ” ۴33تنوع ژنی کارکردپذیر“ را

بیش ترین تنوعهای وابس ته به جنبههای پزش کی را به

ش ناس ایی کردهاند و هر س اله بر این تعداد افزوده

من اطق ک دگ ذاری ژنه ا معطود میکنن د ولی این

میش ود .در حقیقت ژنوم هر فردی به صورت ساالنه و

واقعی ت کم کم آش کار میگردد که تعداد کپی ،تنوع

هر س ال ه برای ”تنوعهای کارکردپذیر“ جدید ،مورد

س اختمانی و دیگر س یماهای س اختار کروموزومی نیز

ب ازن گ ری ق رار م یگیرد و این عملکرده ا نگرش

ممکن اس ت نقش چشمگیری را در اتیولوژی بیماریها

نیرومندی را جهت بهینه ش دن تندرس تی فرد فراهم

1

Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
2 Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,
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4 Actionable Genetic Variants
5 DNA Sequencing Errors

تصویر  - ۴3دسته بندی جمعیت بیمار بر پایهی مکانیسم بیماری

13

خواهن د آورد .ژنوم افراد یک س رمایهگذاری بر روی

چن دین هزار ”پروتئین ویژهی ارگ انی“ را طیّ پن

اطالع ات فردی فراهم آورده ک ه ارزش فزاین دهای را

دقیق ه ان دازهگیری نمایند .این وس یله این امکان را

برای همهی زندگی فرد ایجاد خواهد داد.

فراهم میآورد ت ا س المت و یا اختالل هر یک از 23

پزش کی  P4ب ه خون به عنوان پنجرهای برای
ارزیابی سالمت و بیماری مینگرد .پروتئینهای ویژهی
ارگانی در خون به ش یوهی طولی در گذر زندگی هر
فرد مورد آنالیز قرار میگیرند.

سیستمها ارگانی 1را در یک گذر طولی ،در طول زمان
تحت پیگیری قرار داد.
افزون بر این آزمونهای پروتئینی میکروفلوئیدیک

۱

امک ان آن الیز معمول ص دها میلیون بیمار (برای مثال،

در گذری  ۲3س اله ،ابزارهای دس تی میتوانند از

س الی دو ب ار) را فراهم خواه د آورد .بن ابراین گ ذار از

نوک انگش ت ،بخش ی از یک قطره خون را گرفته و

سالمت به بیماری بالفاصله شناسایی شده و اقدامات الزم
Organ Systems
Microfluidic Protein Assay

1
2

14

انجام میگیرند .افزون بر این ” ،اثر انگش ت خونی ویژهی

با این شیوه داروها مؤثرتر و ارزانتر میشوند زیرا

هر ارگان“ ،اجازهی طبقه بندی بیماریها را به زیر تیپها

مص رد و انتخاب اهداد دارویی منطقیتر میگردد.

و در نتیجه درمان مناس بتر و نیز پیگیری پیش رفت

افزون بر این ،پزش کی  P4در آینده خواهد توانس ت

بیماری را فراهم خواهد آورد .در آینده داروهای گوناگون

پدید آمدن ”ش بکههای آش وب زده با بیماری“ را در

بر علیه مراحل گوناگون پیش رفت بیماری مؤثر خواهند

بیماران پیش گویی و س پس داروهای پیشگیری کننده

بود .افزون بر این ،پزش کی  P4این توانمن دی را ایجاد

را طراحی کرده که پدیداری این شبکههای آشوب زده

خواهد کرد تا پاس خهای چندین ارگان را به یک بیماری

و بیم اریه ای همس ان را منع نمایند .یک رهیافت

آنالیز نموده و بدین سان آنالیزهای شبکهی شبکهها را از

س یس تمی به پاس خهای ایمنی ،در طول زمان ،به ما

 ،DNAملکول و سلولها به ارگانها امتداد داد.

درک ژرفی را از چگونگی خلق پاس خهای س لولی و
هومورال خواه د داد و از این رو این امک ان را برای ما

ب /پیشگیری کننده

3

فراهم میس ازد که واکسنهای مؤثری را برای بالیایی

آنالیزهای سیستمی نگرش ما را پیرامون دینامیک

هم انند ایدز خلق نماییم .آش کارا و به احتمال قوی،

”ش بکههای آش وب زده ش ده توسط بیماری“ افزایش

س لولهای بنیادی در آینده جایگزینی مناس ب برای

میدهن د .انتخاب یک رهیافت نوین ش بکه محور به

س لولهای ص دمه دیده و حتی اجزاء ارگانی خواهند

جای ژن محور ،جهت انتخاب اهداد دارویی ،بس یاری

بود .همچنین این سلولها همچون ابزارهای نیرومندی

از داروها را به سوی مهندسی مجدد با هدد برگرداندن

برای درک مکانیسمها و طبقهبندی بیماریها خواهند

به س وی طبیعی ”ش بکهی آش وب زده ش ده توس ط

بود .در نه ای ت دادهه ای دیجیت الی ک ه ”خود کمّی

بیماری“ سوق خواهند داد.

ش ده “۱را تعریف مینمایند ،نگرشهای نوین پرقدرتی

Preventive
Quantified Self

1
2

را جهت بهینهس ازی تندرس تی فرد ارائه خواهند داد.

از ح ال ت س المت به بیماری تغییر ماهیت میدهند

در حقیقت نقطهی تمرکز پزش کی  P4از بیماری به

رخنم ایی کنن د .افزون بر این تم ایل فزایندهای وجود

تندرستی سوق خواهد یافت.

دارد که اگر مش اهدات بر روی هر فرد به ص ورت تک
انج ام گردی ده و س پس نتای این مطالعات گردآوری

ج) فردگرایانه

3

به صورت متوسط انسانها با یکدیگر حدود شش

شوند ،میتوان نگرشی نوین و بنیادی را نسبت به فرایند
بیماری (یا سالمت) به دست آورد.

میلیون نوکلئوتید در ژنوم خود با هم تفاوت دارند و از

اینگون ه تص ور کنیم که هنگامی که تجربیات و

این رو هر کدامیک از ما از دید ژنتیکی منحصر به فرد

آزم ایش ات به گونهای تنظیم ش وند که تعداد ()N

هس تیم .حتی هر کدام یک از دوقلوهای همس ان نیز

”مساوی با یک“ خود جایگاه داشته باشد ،رهیافتهای

ممکن است تعداد ” ۴2تفاوتهای نوکلئوتیدی جهشی

نوین نیرومندی گش ایش خواهند ش د و میتوان به

می ان نس لی “۱متفاوت از هر کدامیک از والدین و از

ص ورت مؤثرتری ب ه فرد بیم ار پرداخت ه و دادههای

یکدیگر داشته باشند.

س ودمندی که از آنها خلق میشود را به خوبی در هم

هر فرد بایس تی به ص ورت منحص ر به فرد و نه

آمیخت .تص ور نمایید طی  ۲3س ال ۴۳3 ،میلیون

بر اس ار میانگین آماری ،درمان ش ود .ما بایس تی این

آمریکایی هر کدام میلیاردها دادهی نقطهای داش ته

حقیقت را فراموش نکنیم که افراد به گونهای با یکدیگر

باش ند؛ این میزان داده به ص ورت درون زاد یک منبع

متفاوتند که به ص ورت چش مگیری بر انتخاب روش

انباش تهی بسیار نیرومندی را خلق مینماید که جهان

درمانی آنها اثر میگذارد .افراد بایستی هر کدام به عنوان

پزش کی پیش گویی کنندهی ۴آینده را ترس یم خواهد

شاهد خود محسوب شوند تا در زمانی که دادههای آنها

کرد .بر این اس ار این باور وجود دارد که که بس یار

1

Personalized
Intergenerational Mutational Nucleotide Differences
3 Predictive Medicine
2
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ض روری اس ت که تمام دادههای بیماران به ص ورت

مش ارکت ”بیماران و مش تریان فعال “۱اس توار اس ت.

سامانهای جهت پژوهشگران و پزشکان ،برای داده کاوی

س یس تم خدمات سالمت موجود ما برای آشکار شدن

جهت پزش کی پیش گویی کنندهی آینده ،در دسترر

توانمندیهای نوین پزش کی  P4هنوز به خوبی سازگار

قرار گیرند.

نش ده اس ت .پزشکان ،شرکتهای تجهیزات پزشکی و

از همهی اینها باالتر اینکه این نوع مشارکت ما را

دارویی ،تنها به ارائهی خدمات و محص والت خاص ی

برای انقالب در خ دم ات س الم ت برای فرزن دان و

میپردازند و از این رو مش وقهای مالی محدودی را

نس لهای بعد توانمند میسازد و این نکتهای است که

برای به عرص ه نش اندن نوآوریها جهت ”پیش گویی و

اکثر بیماران در قبال آن مس ئول هستند .بدیهی است

پیش بینی بیماری“ و یا ”نگهداش ت تندرس تی“ در

که دادهها بایستی بینام شوند و افزون بر این ،ساختار

دسترر دارند .افزون بر این صنعت خدمات سالمت در

قوانین نیز بایس تی جهت حفاظت و حمایت افراد در

درون م دله ای م الی و مقرراتی بر پ ایهی مطالعات

برابر آش کارسازی دادههای پزشکیشان ،توسط عناصر

جمعیتی بزرگ (ک ه از وجود تف اوته ا در میزان در

دیگر جامعه (مانند کارمندان و یا ش رکتهای بیمه)

معرض قرار گرفتن محیطی و ژنتیکی حی اتی افراد

مهیا ش ود .بیش ک بیماران تدریجاً از س ودمندیهای

چش م پوشی میکنند)؛ قفل شدهاند .فشار برای ایجاد

داده کاوی در دادههای انباش تی خود و پیش گام بودن

تغییر هم اکنون احسار میشود؛ زیرا حرفهی پزشکی

در ترسیم مرزهای آیندهی پزشکی  P4آگاه شده و در

هم اکنون با چالش تمرکز بر پیامدها به جای پرداختن

این روند مشارکت خواهند کرد.

به ارائهی خدمات روبهرو اس ت .مهمترین منبع فش ار
برای تغییر” ،بیماران و مشتریان شبکهای و فعال شده“

د /مشارکتی
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پزش کی  P4به ص ورت بس یار عظیمی بر روی

میباش ند .به ص ورت کلی آنها یک ذینفع نوین و
حیاتی در پزش کی س یستمی ( )P4خواهند بود که از
Participatory
Activated Patients and Consumers

1
2

گروه گیرن دگان غیرفعال خدمات س المت ،در دوران

(ک ه به ص ورت کامالً دقیقی به عنوان یک ص نعت

پزش کی پیش دیجیتالی بس یار متفاوت میباش ند.

مدیریت بیماری توص یف ش ده اس ت) ،هم اکنون

”بیماران و مش تریان ش بکهای و فعال ش ده“ بیش از

عمدهی مدیریت س المت در گس ترههایی همچون

آنکه خدمات س المت کارآمدتر را تقاض ا کنند ،بیشتر

تغ ذی ه ،تحرک بدنی و خواب ،در محیط خانه و بدون

خود تالش و ک ار میکنن د؛ در حقیق ت آنه ا کم ک

کمک پزش کان و دیگر خبرگان آموزش دیدهی ارائه

مینمایند که تغییرات به راه درس ت هدایت ش ود تا

دهندهی خدمات سالمت ،انجام میپذیرند .در حقیقت

خدمات س المت مؤثرتر تجلی یابد .از این رو آنها در

برترین فروش ندگان کتاب ،پیرامون آخرین رژیمهای

گس ترهی س المت ،به ص ورت عناص ر فعال و پرتالش

غذایی و ارائه دهندگان محصوالت غیرمجاز سالمت ،به

نقش ایفا خواهند نمود.

صورت گسترده ،در بیرون چرخهی خدمات سالمت بر

”بیماران و مش تریان ش بکهای و فعال“ آغاز به

پایهی دانش به فعالیت مش غول هس تند .مص رد

فش ار بر خدمات س المت نمودهاند تا بر طبق ش رایط

کنندگان تحص یل کردهی امروزی س المت به ص ورت

ویژهی آنها سااااا گارمند ش ود (مانند ژنوم فردی که

فزایندهای در حال آگاهی یافتن از این واقعیت هستند

اس تاتیک بوده و تنها یک بار نیاز اس ت که توالی یابی

و آغاز به این درخواست نمودهاند که ”خدمات سالمت

ش ود و اندازه گیریهای دینامیک مانند خون که در

دانش بنی ان“ ،بایس تی به نیازهای آنها در مدیریت

طی زمان تغییر کرده و میتواند ش رایط تندرس تی و

س المت توجه نشان دهد .آنها موجب رشد بازار نوینی

بیماریها را پیگیری نمود) .آنها همچنین آغاز به فشار

برای تجهیزاتی ش دهاند که دادههای واقعی پیرامون

برای ش یوههای نوینی کردهاند تا بتوانند س یس تم

هر منظری از سالمتشان (از سطوح فعالیت بدنی تا

خ دمات س المت بر پایه ی دانش را نه تنها با هدد

نش انگان حیاتی) را نشان میدهند و بسیاری از آنها

درمان بیماریها بلکه به عنوان ”نگهداش ت تندرستی“

حرکت به س وی پزش کان خود را آغاز کردهاند تا به

و نیل به ”اهداد حیات“ ترغیب کنند.

تفس یر دادههایش ان کمک کنند .پزش کی  P4با

به دلیل ماهیت واکنشی سیستم خدمات سالمت

فراهم آوردن اطالع ات ک ارکردپ ذیر (که بیماران و
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مشتریان میتوانند جهت بهبودی سالمتشان به کار

صورت عظیمی چگونگی خوردن ،تحرک بدنی و خواب

برند) به این نیازهای رو به رش د پاسخ میدهد .این

آنها را تعیین مینماید .بیماران و مش تریان فعال شده

اطالع ات در بنیادهای بالینی با به کارگیری مربیان

در درون خانواده و شبکههای اجتماعی ،خود به صورت

تندرس تی و مش اوران ژنتیکی در کنار پزش کان

ک ارآم دی با اس تفاده از جریان فزایندهی دادههای

میتواند ”هزینه  -اثر بخش“ باش ند .این ایده به

وابسته به سالمت فردگرایانه خواهند توانست از رخداد

ص ورت عظیمی توس ط ش بکههای اجتماعی پیونده

بیماریهای مزمنی همچون دیابت تیپ دو (که درصد

ی افت هی دیجیت الی ک ه مهمترین آنه ا ش بکههای

حجیمی از هزینههای خدمات س المت کل را میبلعد)

خانوادگی هس تند ،به انجام خواهد رس ید .یک راهبرد

ک اهش داده و ب ا مدیریت بهتر بیماریهای مزمن ،به

مؤثر ،ش ناس ایی اعض اء خانوادهای اس ت که بیشترین

بهینهسازی تندرستی بپردازند.

فعالیت را در س اماندهی اس تانداردهای وابس ته به

برای نیل به چنین هدفی ما به توس عه و روز آمد

سالمت خانوادگی داشته و به مراقبت از مسائل سالمت

شدن دائم استاندارد طالیی برای دادههای قابل اعتماد

اعض اء خانواده عالقمند هس تند .میتوان بر روی این

و اطالع ات س المت و بیماری پاس خگو به نیازهای

افراد فعال کار کرد تا عالیق خود را بهتر دنبال نمایند.

پزش کان ،بیماران و مش تریان فعال ش ده نیاز داریم.

در پزش کی امروز به بیمار به ص ورت نظام واری

رش د ،توسعه و نگهداشت این استاندارد طالیی ،به کار

همچون چکیدههای آماری نگریس ته میش ود و به

منس جم میان دانشمندان گسترههای بالینی و علومِ بر

تالشهای پزش کان گرفتار و با کمبود وقتی تکیه دارد

پایهی دانش س یس تمی نیاز دارد .افزون بر این ما نیاز

که مقداری نیز از خدمات فردگرایانه را ارائه میدهند.

ب ه توس عه ی راههایی برای برخورد فعال با اطالعات

کار با خانواده و ش بکههای اجتماعی این اجازه را

نادرس تی داریم که ممکن اس ت از طریق ش بکههای

به پزشکی  P4میدهد تا به صورت نظاموار و کارآمدتر

اجتماعی در حال پخش و گس ترش باشند و گاهی نیز

به واقعیت زمینهی اجتماعی که بیماران و مشتریان در

الزم اس ت که این اطالعات نادرس ت را که اغلب در

آن فرورفت هان د بپردازد و همین زمینه اس ت که به

س ایتهای ش بکهی وب پزشکی کنونی و دیگر منابع
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تصویر  - ۴۲عوامل جبری که در تصویردهی فنوتیپ بیماری درگیر هستند .فنوتیپ بیماری در نتیجهی بر هم کنش میان ملکولهای عامل،
عوامل محیطی و ملکولهای تعدیل کنندهی بیماری است.

اطالعات پزش کی به فراوانی یافت میش وند را تصحیی

در نهایت به بیماران و مش تریان به ص ورت منبع

نمود .گرچ ه این اطالع ات ن ادرس ت ممکن اس ت

مس ائل و مشکالت بیماری که باید حل شوند نگریسته

چش مگیر به نظر آیند ولی این مس ائل و چالشها با

نخواهد شد بلکه بر اسار آشکارسازی دادههایشان ،به

س ودمندیهای پخش و گس ترش اس تاندارد طالیی

عنوان منبع راه حلهای تندرس تی و بیماری نگریسته

کارکردپذیر برآمده از دادههای سالمتِ دانش بنیان که

خواهد شد.

مورد بازنگری قرار گرفتهاند ،قابل قیار نخواهند بود.

نگاه به اشکال نوین خالقانهی درگیر کردن بیماران
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و مش تریان فعال ش دهی ش بکهای ،به ص ورت شرکت

مجموع هی دادهه ای فردگرای ان ه در مقی ار بزرگ،

کنندگان فعال در ارائهی خدمات سالمت (برخالد نگاه

بنیانی برای کمّیس ازی تندرستی میشود و جامعه را

به آنها به ص ورت دریافت کنندگان غیرفعال بس تههای

به درک کارآمدتر از اثرات رژیم غذایی ،خواب و تحرک

سالمت) ،به عنوان یک منبع عمده پرارزش برای انقالب

بدنی ،بر بخشهای جمعیت که بسیار ژرد طبقه بندی

در خدمات س المت خواهد بود .ش رکت کنندگان فعال

شدهاند ۲وادار میکند.

ش ده و ش بکهای ،راههای نوینی را برای تعدیل رژیم

دیجیتالی ش دن پزش کی  ،P4گسترش آن را در

غ ذایی و تحرک ب دنی (جه ت حرک ت م ارکره ای

سطی تمام شهروندان جهان ،چه در جوامع پیشرفته و

زیستیشان به سوی سالمت بهتر) یافت خواهند نمود.

چ ه در جوامع در حال توس عه امکان پذیر مینماید.

پرداختن به این مسائل ،سودمندیهای فراوانی را

برای مثال همان پیش رفتهایی را که در گس ترش

میآفریند .برای مثال پژوهش گران خواهند توانس ت

فن اوری اطالع ات در تلفنه ای همراه ک ه تمام ابعاد

ت غ ی ی رات رفت اری را ب ا اثرات بیوم ارکری ،ژنوم،

جامعه را از س طی فقیر یا غنی درگیر نمود و موجب

ت اریخچ هه ای پزش کی و دیگر متغیره ای کلیدی،

ایجاد تغییر در ش رایط اقتصادی حتی در جوامع فقیر

همبس ته کنند .چنین دادههایی (از میلیونها و حتی

گردید ،در روند دموکراتیزاسیون پزشکی  P4در سراسر

دهها هزار) موجب میشود که پژوهشگران نگرش ژرفی

جهان مش اهده خواهیم کرد .این روند با در دس ترر

را نسبت به اثرات تغذیه و تحرک بدنی به دست آورند

قرار گرفتن پزشکی  P4دیجیتال شده و ارزان ،خود را

ک ه بیش از این امک ان پذیر نبوده اس ت .این چنین

نشان خواهد داد.

Stratified Population Sectors

1

جدول  - ۲پزشکی  P4در دنیای طبابت یک انقالب قلمداد میشود.

پزشکی واکنشی ) - (Reactiveپزشکی مبتنی
بر شاهد

پزشکی  P4کنش گرا )(Proactive P4 Medicine

پاسخ و واکنش در زمانی که فرد دچار بیمار میشود
(بر اسار عالئم)

کنش فعال در پیش از آنکه فرد دچار بیماری ش ود (بر اسار مارکرهای پیش
عالمتی).

سیستم بیماری  -درمان

سیستم نگهداشت تندرستی

اندازه گیری محدود و اندک

اندازه گیریهای فراوان ش امل توالی یابی کامل ژنومی ،تس تهای تش خیصی
خونی با پارامترهای باال ،اندازه گیریهای اومیکس ) (omicsطولی

بیماری  -مرکز ،با استاندارد مراقبت توأم با تشخیص
بیماری

فرد  -مرکز ،با استاندارد مراقبتی که بیشتر تکیه بر اندازهگیریهای چندگانه دارد.

پروندهها چندان با یکدیگر پیوند نیافتهاند.

دادههای بینهایت یکپارچه ش ده که میتوان از البالی آنها بهبودی مداوم در
راهبردهای مراقبتهای سالمت را کسب کرد.

انتش ار گس تردهی اطالعات پزشکی عمدتاً از طریق
پزشکان به تنهایی صورت میگیرد.

ش بکه سازی اجتماعی بیماران موجب افزایش تجربیات به اشتراک گذاشتهی
آنها ش ده و همچنین بیماران ،دانش مربوطه را با مشاورهی پزشکان خودشان
انتشار میدهند.

داروها در جمعیتهای بزرگ آزمون میشوند.
دهها هزار مورد آمار مورد قبول  FDAفراهم شود.

دس ت ه بن دی جمعیتهای بیماری به گروههای کوچکتر  23و یا در همین
حدود (که میتوان به صورت کارآمدتر جهت پذیرش  FDAعمل نمود).

مراقبتهای سالمت برپایهی دانش ،تقریباً به صورت
کامل در درمانگاهها و یا بیمارستانها انجام میشود

مراقب تهای س المت برپایهی دانش در خانه و نیز در درمانگاه توس ط مش تریان
مراقبت از س المت "فعال ش ده و ش بکهای ش ده" با اس تفاده از کاربرد اطالعات
بیولوژی سیستمی و ابزارهای اندازه گیری بدون سیمی ) (wirelessانجام میشوند.

دانش اکتشافی و دانش پزشکی ،به صورت عمده هر
ک دام فض اه ای جداگانهای را به خود اختص اص
داده اند که به صورت اولیه از طریق چاپ مقاالت در
ژورنالهای معتبر پزش کی با یکدیگر تمار حاص ل
مینمایند.

دانش اکتشافی و کار طبابت یکپارچه میشوند و این عمل از طریق شبکههای
دیجیت الی و پایگاههای دادهای ناهمگن انجام میش ود که دادههای بالینی را
جهت اهداد اکتش افی گردآوری کرده و به ص ورت کارآمد ،اطالعات پیرامون
بیماریها و جمعیتهای دس ته بندی ش ده ( )stratifiedرا به پزش کان ،به
شکلی مداوم انتشار میدهند.
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در یک فراگرد کلی ،پزش کی  P4دو هدد عمده

ژنتیکی را میتوان ب ا آنالیز آنکه چگونه نقایص در جفت

برای هر ش رکت کننده دارد که ش امل ” کمّیس ازی

ب ازها بر فنوتیپ ارگانیس م اثر میگذارد ،تعریف نمود.

تندرستی “۲و ”رازگشایی از بیماری“ آنان میباشد.

ش بک هه ای تنظیم کنن دگی ژنی ،از بر هم کنش
ازی

فاکتورهای نس خه برداری ۳با عناص ر تنظیمی  2 Cisبر

تندرستی“ در گذر زمان ،اهمیت فزایندهای یافته و در

روی کروموزوم خود را نش ان میدهن د .پروتئینهای

نهایت به عنوان مرکز توجه برجستهی اکثر افراد قرار

تولید شده از طریق نسخه برداری و ترجمه ،با یکدیگر و

میگیرد .جدول  ۲یک مقایس هی تکان دهنده میان

ملکولهای کوچک دیگر در ش بکههای بر هم کنش ی

پزش کی  P4کنش گرا ۱با پزش کی واکنشی مبتنی بر

پروتئینی عملکردی ،0بر هم کنش میکنند (برای مثال

چنین ب اوری وجود دارد ک ه ”کمّی س
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شاهد (که هم اکنون در جریان است) ارائه میدهد.

۴

مت ابولی ته ا و آنزیمه ا در ش بک هه ای متابولیکی
بر هم کنش میکنن د) .این فع الیتهای بیولوژیک در

چهرهی عمومی پزشکی P4

س طی س لولی یکپارچه ش ده و با یکدیگر در درون

پزش کی  P4به ایجاد درک فرد بیمار از ”ش بکهی

ش بکههای س لولی ،بافتی و ارگانی بر هم کنش کرده و

ش بکههای“ خود او تمرکز دارد که ش امل یک س لسله

همگی آنها در درون یک ارگانیس م واحد ،در زمینهی

مراتب از ش بکههایی اس ت که در س طوح چندگانه،

گس ترش یافتهی محیط آن همبسته میشوند .هر کدام

پیچیده و دینامیک سازمانهای بیولوژیک عمل نموده و

از این ش بکهها با دیگر تیپهای شبکهای گفتمان کرده

خود فرد و محیط او را در برمیگیرد .ی ک ش بک هی

تا ”ش بکهای از ش بکهها“ را بیافرینند .به صورت آشکار

1

Quantifying of Wellness
Proactive
3 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
4 Transcription Factors
5 Cis-Regulatory Elements
6 Functional Protein Interaction Networks
2

83

تصویر  - ۴۱دو زمینهی مفهومی پزشکی  P4که شامل کمّی سازی ( )Quantifiedتندرستی و رازگشایی از بیماری میباشد.

”آشوبهای برآمده از بیماری“ در یک شبکه ،در سراسر

هدد تعدیل محتوی اطالعاتی آن) آگاهی یافت .بدین

دیگر شبکهها بازتاب مییابد .از این رو ،یک چالش مهم

گونه پزش کی  P4پیرامون یکپارچهسازی اطالعات از هر

در درک یک بیماری آن است که چگونه این شبکههای

کدامیک از این ش بکهها گفتگو کرده و درک ما را از

واح د را از دادهه ای فرد بیمار طراحی نمود تا بتوان از

اینکه چگونه اطالعات ژنوم دیجیتالی و اطالعات زیست

چگونگی یکپارچه ش دن و در نهایت از چگونگی بازتاب

محیطی با یکدیگر ترکیب میشوند تا فنوتیپها طبیعی

آش وبهای برآمده از بیماری در ”ش بکهی شبکهها“ (با

و بیم اری را خلق نم این د ،افزایش میدهد .ارزیابی هر
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کدام از این شبکهها برای یافت پیامهای زیست محیطی

بینان گذاش ته ش ود بر مطالعات فرد محور متمرکز

که با هر کدام یک از این س طوح بر روی هس تهی پیام

اس ت؛ مجموعهی دادههای عظیم انباشته شدهی بیمار

دیجیتال برخورد مینمایند ،اساسی است.

را یکپارچه نموده و داده کاوی مینماید و از این طریق

بدین سان یک درک واقعی از مکانیسمهای زیستی

در راه پیش گامی در مس یر پزش کی  P4آینده قدم بر

و بیم اری ،ب ه دس ت آوردن اطالعات از هر کدام از این

میدارد؛ ش بکههای اجتماعی پیشرانده ش ده توس ط

ش بکهها و درک بهتر از خص وصیات سیستمی که از این

بیمار را به زیرتیپهای مشخص جهت همسانسازی با

ترکیبات پدیدار میآیند ،نیازمند است.

دادههای مناسب ،طبقه بندی میکند” .خود کوانتیده“۱

پزشکی  P4در مقام مقایسه با ”پزشکی مبتنی بر

که به صورت انباشتی از اندازهگیریهای دیجیتالی هر

ش اهد“ که هم اکنون وجود دارد ،دارای نکاتی تکان

فرد ،تعریف میشود به ما نگرشهای قابل هضم واقعی،

دهنده اس ت .در تض اد با پزش کی مبتنی بر ش اهد،

جهت بهینهسازی تندرستیمان ارائه میدهد.

۲

در یک فراگرد کلی پزش کی  P4دو هدد مرکزی

است؛ بیش از آنکه بر بیماری متکی باشد بر نگهداشت

را دنبال میکند که ش امل ”کمّیس ازی تندرستی “۴و

تندرستی پافشاری میکند؛ بیشتر از پزشکی مبتنی بر

”رمز گشایی بیماری“ است و این دو هدد برای هر فرد

پزش کی  P4بیش از آنکه واکنش ی باشد ،واکنش گرا

ش اهد به اندازهگیریهای متغیرهای بیولوژیک از فرد

بسیار به هم وابسته هستند.

۳

بیم ار میپردازد؛ بیش از آنک ه بر مط الع ات جمعیتی

1

Proactive
Quantized Self
3 Quantification of Wellness
4 Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
2

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.
88

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
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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
96

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

The Cancer Genome Atlas
International Cancer Genome Consortium
3 Systems Cancer Medicine
2
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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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1

Tian Q, Price ND, Hood L. Systems cancer medicine: towards realization of predictive, preventive, personalized and
participatory (P4) medicine. J Intern Med 2012; 271: 111-21.
 ۱نبی پور ،ایرج .نقشهی علمی بنیاد ملی سالمت آمریکا و اقتصاد دانایی محور .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.۲۴۸7 .

فصل ششم

پزشکی  P4و مراقبتهای سالمت
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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

119

121

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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فصل هفتم

زیرساختهای پزشکی آینده (پزشکی سیستمی)
در نقشههای علمی سالمت ایران و آمریکا
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هم اکنون پزش کی در گ ذار انقالبی اس ت که

فناوریهای با توان عملیاتی باال ۲جهت توالی یابی

ماهیت و مراقبتهای س المت را از حالت واکنش به

 DNAو آن ال ی ز ت رانس کریپتومه ا ،پروتئومه ا و

بیماریها ،به س وی پیش گویی و پیش گیری آنها سوق

متابولومها ،بنیانی را برای آشکارسازی ساختار ،تنوع و

خواهد داد .واکنشی به معنای آن است که هنگامی که

عملکرد ژنوم انس انی و ارتباط آنها با سالمت و بیماری

بیم اری پ دیدار میش ود ،دانش پزش کی به کنش

فراهم آوردهاند .کارایی باالی توالی یابی  ،DNAامکان

برانگیخته میش ود .امّا پیش رفتهای فناوری (مانند

آن الیز مقادیر عظیمی از ژنومها و ترانس کریپتومهای

فن اوریه ای اومیکس) ،مب اح و تئوری ک (مف اهیم

فرد را فراهم آورده و ترس یم متابولومها و پروتئومهای

شبکهها و سیستمهای پیچیده) و نیز مفاهیم (بیولوژی

مرجع ،ب ه ص ورت کامل با به کارگیری ش یوههای

سیستمی) که حداقل طیّ دههی گذشته روی دادهاند،

آن الیتی ک ق درتمن د بر اس

ار کروم اتوگرافی،

موجب انتقال پزش کی به س وی ”پزش کی سیستمی“

اسپکترومتری جرمی و  ۱ NMRامکان پذیر شدهاند .از

شدهاند که هستهی مرکزی آن سالمت است نه بیماری

سوی دیگر ،ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی و توسعهی

و به زبان دیگر ”نگهداش ت س المت“ و نه ”مبارزه با

رهیافتهای س یس تمی (جهت آشکارسازی شبکههای

بیماری“ (.)۲

تنظیمی و عملکردی رفتار س یس تمهای بیولوژیک
High-Throughput
Nuclear Magnetic Resonance
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پیچیده) فراهم شدهاند.

(که از ویژگیهای رش د و نمو انس ان ،فیزیولوژی و

افزون بر این ،به توسعهی مفهومی و روششناسی

بیم اری اس ت) نیز نیاز اس ت ( .)۱مجموعهی این

این ابزاره ا برای یکپ ارچهس ازی گونههای دادههای

تغییرات و رون ده ا در توس ع هی علم و فن اوری در

متنوع در س طوح چندگانه سازمان و مقطعهای زمانی

گس ترهی پزش کی موج ب ش دهان د که ”دوران
پس اژنومیک پزش کی“ که بر اسار پیشرفتهای اخیر
در فناوریهای محاس باتی و تجربی با توان عملیاتی
باال ،۲رشد یافته بود با در برگرفتن زمینهای از بیولوژی
س یس تمی ،به س وی پزش کی سیستمی که (سیمایی
جامعتر دارد) ،میل کند (.)۴-2
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از این رو پزشکی آینده ”پزشکی سیستمی“ خواهد
بود ک ه میتوان د بر پیچی دگیهای بیماریها چیرگی
یافته و با آنالیز و هدد گیری ش بکههای آش وب زده با
بیماری ۱داروهای نوین را نوید دهد ( 0و.)7
بر اس ار تئوری مفهومی پزش کی س یس تمی،
بیماری برخاس ته از پیامد ”ش بکههای آش وب زده با
بیم اری“ در ارگ ان دچار بیماری اس ت که از یک یا
تعدادی ش بکههای آش وب زده با بیماری به بس یاری
تص ویر  - ۳۲پیچیدگی فرآوری دادههای ژنومیک از سطی ژنوم
تا پروتئوم

دیگر (ب ا پیش رف ت بیم اری) س رایت میکند .این
آش وبهای بیماری اولیه ممکن اس ت ژنتیکی (مانند
High-Throughput
Disease-Perturbed Networks
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تصویر  - ۳۱چهار گسترهی کلیدی در تفکر سیستمی

جهشها) و یا محیطی (مانند ارگانیس مهای عفونی)

بیماری که در سطی شبکه از طریق رهیافت سیستمی

باش ند .این آش وب اطالعاتی را که در این شبکهها به

انج ام میپذیرند ،میتوانند راهبردهای بهتری را جهت

صورت دینامیک بیان میشوند تغییر داده و این تغییر

تش خیص و درم ان ،از طریق ه دد قرار دادن این

در جری ان دین امیک اطالعات میتواند پاتوفیزیولوژی

”ش بکههای آش وب زده با بیماری“ عرض ه نمایند .بر

بیماری را توص یف نموده و رهیافتهای نوینی را در

پایهی همین چش م انداز اس ت که میتوان پن اص ل

تشخیص و درمان ارائه دهد (.)۸

بنیادین را در پزشکی آینده متصور شد:

در این چش م ان داز به بیماری ،مطالعات پاتوژنز

 /۲نگریس تن به بیولوژی و در نتیجه پزش کی به

ص ورت دانش اطالعات که این دو دانش میتوانند به

تولید دادهها و ابزارهای آنالیز دادهها را مورد حمایت

عنوان کلید آشکارسازی پیچیدگی ۲نقش ایفا نمایند.

قرار میدهند.

 /۱زیرساختهای بیولوژی سیستمی و راهبرد آن

 /۴رهیافتهای تجربی س یس تمی ،جامع نگر و

یعنی ”س ه گانهی مقدر بیولوژی“ (کاربرد بیولوژی

هولس تیک ،بینشهای ژرفی را نسبت به مکانیسمهای

پیش ران فن اوری و فن اوری پیش ران توس ع هی

بیماریها و رهیافتهای نوینی را به س وی تشخیص و

میان رشتهای ،دموکراتیزه کردن

درم ان آنه ا از طریق آن الیز دین امیس م فرایندهای

محاس بات) ،فرهن
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تصویر  - ۳۴مقایسهی درمانهای طبّی در دو تغییر پارادایمی واگشت گرایی و دانش سیستمی

Complexity

1

بیماریها امکان پذیر مینمایند.

پرداخت.

 /۳فن اوریه ای نوپ دی د ،امک ان دس تیابی به

در پزشکی آینده ،ارگانهای دچار بیماری ،بافتها

دادهه ای ب ا مقیار عظیم ۲را فراهم آورده و اجازهی

و خون بیمار ،نمونههای عالیای برای ارزیابی سیستمیک

کشف ابعاد جدید فضای دادهای بیمار را خواهند داد.

ش رایط بیمار ،در زمان و فضاهای گوناگون خواهند بود.
۴

 /2ابزارهای آنالیز کنندهی دگرگون س از ،امکان

توالی یابی ژنوم و ترانس کریپتوم ،پروتئومیک هدفمند

آش کار نمودن میلیاردها دادهی نقطهای را برای هر

از طریق اس پکترومتری جرمی ،چیپسهای پروتئینی،

فرد فراهم خواهد کرد و به ترسیم منظرهای تندرستی

آن الیز تک س لولی ۳و س یس تمهای ش ناس ایی

و بیم اری ،ب ه ش کلی با جزئیات فرا دقیق خواهند

اسیدنوکلئوئیک هدفمند از ابزارهایی هستند که پزشکی

پرداخت (.)۳

سیستمی با آنها در دادههای بیمار به جستجو میپردازد.

با کاربرد این پن اصل ،پزشکی سیستمی میتواند

چنین اس ت که احتماالً در  ۲3س ال آینده ،هر فرد با

به ش بکههای بیمار ش ده و آشوبزده ،با بزرگنمایی و

ابری مجازی از میلیاردها دادهی نقطهای احاطه خواهد

آش کارسازی در حد مقیار ملکولی بپردازد .بر اسار

ش د .چالش کلیدی ،یکپارچهس ازی این تیپ دادههای

این تفکر س یس تمی و نگریستن به شبکههای بیماری

متنوع ،یافت همبس تگی آنها با فنوتیپ بالینی خاص و

اس ت که میتوان به این درک رس ید که پارهای از

ت دوین پ ان له ای مارکرهای زیس تی معنا دار جهت

روی داده ای بیم اریها را میتوان در پیش از تظاهر

هدایت کارهای بالینی خواهد بود ( .)۳از این رو پزشکی

بیماری ،با تشخیص زودرر شناسایی نموده و با چن

س یستمی ،راهبردهای کلیدی و فناوریهای منحصر به

ان دازی بر نق اط گرهای ۱ش بکههای آش وب زده با

خود را جهت آش کارسازی پیچیدگیهای بیماریها دارا

بیماری ،به ش ناخت تش خیص ی و اقدامات درمانی

است.
1

Large-Scale Data
Nodal Points
3 Targeted Proteomics
4 Single-Cell Analysis
2
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با این منظر هرگز نباید پزش کی س یستمی آینده

در هر صورت همگرایی رهیافتهای سیستمی به

را ”پزش کی ژنومیک“ نامید .زیرا پزشکی ژنومیک تنها

ب ی م اری ه ا فن اوریه ای برتر ،تص ویرنگ اری و

یک منظر از ماهیت پزش کی س یس تمی اس ت که به

اندازهگیریهای نوین و ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی

اطالعات نهفته در اس یدهای نوکلئوئیک میپردازد .در

جدید ،موجب تولد پزشکی سیستمی آینده خواهد شد

حالی که پزش کی س یس تمی یک دیدگاه جامع و

که بیش از آنکه منتظر ش ود که بیماری بر فرد چیره

هولس تی ک اس ت ک ه از تم ام گونههای اطالعات

ش ود تا واکنش نش ان دهد ،طی  ۲3سال آینده مدلی

بیولوژی ک اس تف اده میکن د (م انند ،RNA ،DNA

ارائ ه خواه د داد ک ه پزش کی م اهی ت فردگرایانه،۴

پ روت ئینه ا ،مت ابولی ته ا ،ملکوله ای کوچ ک،

پیش گویی کنندگی ،۳پیش گیرانه 2و مش ارکت جویانه

0

بر هم کنشها ،س لولها ،ارگانها ،افراد ،ش بکههای

خواهد داشت که نه تنها ”هزینه  -اثر بخشتر“ خواهد

اجتماعی و پیامهای زیس ت محیطی بیرونی) و آنها را

بود بلکه به ص ورت فزایندهای نیز بر تندرس تی تمرکز

به گونهای یکپارچه میس ازد که به مدلهای کنش

خواهد کرد .این مدل مفهومی ارائه ش ده از پزش کی

پذیر ۲و پیشگویی کننده برای سالمت و بیماری تبدیل

سیستمی که  P4نامیده میشود توسط لروی ای .هود

7

میکند ( .)۲3بنابراین ،مدلس ازی بیماری به ص ورت

و دیوید جی .گاالر ۸ارائه شده است (.)۲3

یکپ ارچ ه ،۱ی ک بخش تفکی ک ن اپ ذیر از پزش کی
سیستمی خواهد بود (.)۲۲

بر اس

ار تئوری پزش کی  ،P4مط الع هی

پیچیدگیهای بیولوژیک بر س ه فرض بنیادین اس توار
1

Actionable
Integrative Disease Modeling
3 Personalized
4 Predictive
5 Preventive
6 Participatory
7 Leroy E. Hood
8 David J. Galas
2

ارائهی مراقبتهای س المت را فراهم خواهد آورد .از

است:
 /۲دو گون ه اطالع ات بیولوژی ک موجود اس ت؛

این رو پزشکی آینده فردگرا است؛ یعنی اسار آن بر

اطالعات ژنومی دیجیتالی و اطالعات محیطی در بیرون

اطالعات ژنتیکی هر فرد استوار خواهد بود ،پیشگویی

از ژنوم که اطالعات دیجیتالی را تعدیل مینماید.

کننده است زیرا اطالعات فردی خواهند توانست خطر

ت ،فرآوری و

بعض ی از بیم اریه ا را در هر فرد تعیین کن د؛

 /۱اطالع ات بیولوژی ک برداش

یکپارچهس ازی گردیده و توس ط شبکههای بیولوژیک

پیش گیران ه خواه د بود زیرا تخمین خطر ،امک ان

( ،RNAپ روت ئینه ا ،بخشه ای کنترلی ژنه ا و

اقدامات پروفیالکتیک (مانند تغییر ش یوهی زندگی و

ملکولهای کوچک) به سیستمهای ملکولی که فعالیت

یا اقدامات درمانی ) جهت کاس تن خطر وجود خواهد

حیاتی را به انجام میرسانند انتقال مییابند.

داش ت؛ در نه ای ت مش ارکتی خواهد بود ،زیرا در

 /۴اطالعات بیولوژیک در یک سلسله مراتب چند
مقی اس ی 1ش

ام ل  ،RNA ،DNAپروتئینه ا،

بر هم کنشها ،شبکههای بیولوژیک ،بافتها ،ارگانها،
افراد و در نهایت اکولوژیها ،کدگذاری میشوند.

بس یاری از اقدامات پیش گیرانه به مش ارکت بیماران
نیاز خواهد بود (.)۲
تالش به رازگش ایی از ناشناختههای بیماریها و
بیولوژی انس ان و ترسیم سالمت و بیماری در سیمای

باید در نظر گرفت که محیط زیس ت بر هر سطی

پزش کی آینده (پزشکی سیستمی) ،موجب ایجاد فشار

از این سلسله مراتب نیز اثر گذاشته و دریافت اطالعات

بر مطالعات و پژوهشها و س وق آنها به نقطهای ش ده

دیجیتالی را از ژنوم تعدیل مینماید.

است که رشد و پیشرفت فناوریهای نوینی را میطلبد

بر اس ار تئوری پزش کی  ،P4در طی  2تا ۱3

ت ا بتوانن د ابع اد فض ای دادهای بیمار را به تص ویر

س ال آینده پیشرفتهای فناورانه و محاسباتی ،امکان

بکش انن د .از این دیدگاه میتوان به فناوریهای زیر

تجزیه و تحلیل پیچیدگیها برای کاربردهای بالینی و

اشاره نمود (:)۲۱
Multi-Scale Hierarchy

1
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 /۲توالی یابی ژنوم خانوادگی
 /۱پروتئومیکس

۲

۱

ش بکههای دینامیک که امکان مطالعهی آش وبهای

۴

ایجاد ش ده توس ط درمان در ش بکههای بیولوژیک را

 /۴متابولومیکس

 /۳آنالیز تک سلولی

۳

 /2تصویربرداری ملکولی

فراهم مینمایند.
افزون بر این ،تغییرات عم دهای نیز ب ه هم ان

 /0فناوری سلولهای بنیادی پرتوان 2القاء شده

میزان الزم اس ت ک ه در آموزش بیماران و دس ت

گرچه در دههی گذشته ،علم و فناوری که پشتیبان

اندرکاران مراقبتهای س المت ،پیرامون پزش کی P4

رشد پزشکی سیستمی بوده است رشدی بیهمتایی را از
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 /۳ش یوههای ریاضیاتی و محاسباتی جدید مانند

خود نش ان داده است ولی هنوز به پیشرفتهای جدیدی
برای اینکه پزشکی  P4به ظهور برسد نیاز است:
 /۲توس عهی ش یوههایی برای تعیین س اختار
ژنومهای فردی (توالی یابی ژنومهای فردی)
 /۱تکنیکهای میکروفلوئیدیک ،0آنالیز س لولها
به صورت تک و تصویربرداری ملکولی
 /۴ش ناس ایی و اعتبارس نجی پروتئین ویژهی
ارگانی micro RNA ،7و دیگر مارکرهای ملکولی

انجام گیرد (.)۲
در یک فراگرد کلی پزش کی سیستمی راهبردها،
ابزارها و توانمندیهای محاسباتی و آنالیتیکی را جهت
تجزی ه و تحلی ل انبوه اطالع ات فراهم میآورد (.)۱
پزش کی  P4این راهبردها و ابزارها را جهت مبارزه با
بیماریها و حفظ تندرستی فرد به کار میبرد (.)۲۱
بی ش ک در س الهای نه چندان دور ،پرتوهای
پزشکی سیستمی نیز بر کشور ما تابان خواهد شد و بر
سیستم پزشکی و مراقبتهای سالمت ایران نیز تأثیری
1

Family Genome Sequencing
Proteomics
3 Metabolomics
4
Single Cell Analysis
5 Pluripotent
6 Microfluidic Techniques
7 Organ-Specific Protein
2

ش گرد خواهد گذاش ت و نظام س المت را در کش ور
متحول خواهد کرد.
در این گذر ما میتوانیم دو رهیافت داشته باشیم؛
یا به ص ورت کنش ی به دستاوردها و پیشرفتهای این
تغییر پارادایمی در پزش کی پاسخ دهیم و تنها مصرد
کننده باشیم و یا اینکه خود در خلق آن سهیم شویم.
س هیم بودن در مس یر پرش تاب دانش پزش کی
س یس تمی نیاز به س اختارهای فرادقیقی در س یستم
توس عهی علم و فناوری در کش ور دارد که بایس تی

131

چارچوب آن در نقش هی علمی کش ور در گس ترهی
سالمت تبلور یابد.
هدد این نوش تار آن اس ت که با نگریس تن به
زوایای نقشهی علمی کشور در گسترهی سالمت دریابد
که آیا در این نقشهی راه ،چارچوبها و زیرساختهای
الزم برای تجلی و رش د و شکوفایی پزشکی سیستمی
در پیکرهی نظام س المت کش ور پیش بینی و طراحی
گردیده است.

تص ویر  - ۳۳هدد بنیاد ملّی س المت آمریکا ،بهبودی در س المت
مردم آمریکا با هدایت و سرمایه گذاری بر روی پژوهشهای پزشکی
است .این بنیاد تربیت دانشمندان را به عهده داشته و به عنوان رابط
میان اطالعات علمی گسترهی سالمت و پزشکی با مردم ،خانواده ها،
ارائ ه دهندگان خدمات س المت و بیماران نقش ایفا میکند .هدد
این بنیاد در پژوهشهای پزشکی ،آشکار سازی دانش جدید در مورد
پیش گیری ،ش ناس ایی ،تش خیص و درمان بیماریها و معلولیتها
است.

امّا پیش از آن با همین هدد ،به نقش هی علمی
آمریکا در گسترهی سالمت مینگریم تا بتوانیم در مقام

منظور از متدلوژی تحلیلی منظرهای پزشکی سیستمی

مقایس ه ،به فرص تها و چالشهای موجود در نقشهی

تدوین ش ده در کارگاه ”از بیولوژی سیستمی به سوی

علمی ایران در حوزهی س المت آگاهی بیابیم .بدین

پزش کی س یس تمی“ کمیس یون اروپا ( ۲۳-۲2ژوئن

 ،)۲۴( ) ۱3۲3جهت ش ناس ایی ”فرصتها ،تنگناها و

 ۲۱23پژوهش گر س ازم انی و با بیش از  ۱33هزار

نیازهای توسعهی فناوری“ ،موجود در نقشههای علمی

دانش من د و پژوهش گر از  ۴۲33س ازم ان ملّی و

آمریکا و ایران در گسترهی سالمت استفاده میکنیم.

ب ی ن ال مللی ،ت اکنون پرچم دار توس ع ه ی علوم
زیست  -پزشکی در دنیا بوده است.

نقشهی علمی آمریکا در گسترهی سالمت

پس از اینک ه در م اه می  ۱33۱دکتر الی ار

بنی اد ملّی س الم ت آمریک ا ( )NIHب ه عنوان

زرحونی ۲ریاس ت بنیاد ملّی س المت آمریکا را به دست

بزرگترین سازمان پژوهشهای زیست پزشکی جهان ،با

گرف ت ،مجموع های از گردهم اییه ایی را ب ه منظور
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تصویر  - ۳2گروههای پیاده سازی نقشهی علمی بنیاد ملّی سالمت آمریکا
Elias A. Zerhouni

1

133

تصویر  - ۳0راهبرد نقشهی علمی بنیاد ملّی سالمت آمریکا ()NIH

ترسیم نقشهی پژوهشهای پزشکی قرن  ۱۲ترتیب داد.

همگام با بروندادهای گردهماییهایی با ش رکت

مقص ود از این کوش شها ،یافت فرص تهای عمده و

بیش از  ۴33تن از برجستههای شناخته شدهی ملّی

ش کادهای موجود در تحقیقات زیس ت  -پزشکی بود

از بخشهای آکادمیک ،صنعت ،دولت و مردم ،نقشهی

ک ه هیچکدام از انس تیتوهای وابس ته به بنیاد ملّی

علمی بنیاد ملّی سالمت ،چارچوبی را برای اولویتهای

س المت آمریکا نمیتوانستند خود رأساً به آن بپردازند

این بنیاد فراهم آورده اس ت که س رمایه گذاری بر

و در نتیجه تالش مس تقل بنیاد ملّی س المت را طلب

بخش پژوهش را س نجش نموده و چش م اندازی را

میکرد (.)۲۳-۲0

برای س امانهی زاینده و مؤثر پژوهشهای پزش کی
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ترس یم کرده اس ت .این نقش هی علمی ،فرص تهای

اثر گذاش ته و برنامههای پژوهش ی این بنیاد حول این

برجس تهای را فراروی ما گش وده اس ت که ش امل

تغییرات پارادایمی چیدمان شدهاند.

گذرگاههای نوین برای اکتش اد ،تیمهای پژوهش ی

این تغییرات پارادایمی یعنی  /۲به دست آوردن

آینده و مهندس ی مجدد در س اختار پژوهشهای

اطالع ات دیجیتالی ژنومی و اطالعات محیطی بیرون

بالینی میباشند ( ۲0خودم) .نقشهی علمی بنیاد ملّی

ژنومی  /۱نگ اه ب ه ش بک هه ای بیولوژی ک تا حد

آمریکا یک چش م انداز جامع برای ژرفا بخش یدن به

س یستمهای ملکولی به عنوان کارگزاران علمکردهای

درک م ا از بیولوژی و تحری ک تش کی ل تیمه ای

حیاتی و  /۴نگاه س لسله مراتبی به چیدمان حیات از

تحقیقاتی میان رشتهای میباشد که تحقیقات بالینی

س ط ی اس ی ده ای ن وک لئوئی ک ،پروتئینه ا،

را آنگونه باز ش کلدهی خواهد کرد که موجب شتاب

بر هم کنشه ا ،ش بک هه ای بیولوژیک ،بافتها و

گرفتن اکتش افات پزش کی و بهبود س المت مردم

ارگ انه ا ،افراد و در نه ای ت اکولوژیه ا که حاوی

آمریکا خواهد شد .بسیاری از پروژهها ،از سال ۱333

اطالعات کدگذاری ش دهاند ،موجب شدهاند که اصول

آغاز گردیدهاند (.)۲7

پزشکی سیستمی در البالی نقشهی علمی آمریکا ،راه

پدیدار ش دن تغییر پارادایمی جدید ،موجب تأثیر
بر نقش هی علمی س المت آمریکا و میل آن به س وی

خود را به خوبی بازنمایند.
اکنون بر اس

ار این تغییرات پ ارادایمی در

”پزش کی س یس تمی“ گردید که ش امل بیولوژی با

حوزهی علم و فناروی علوم زیست پزشکی ،به تحلیل

فناوریهای با توان عملیاتی باال ،۲پروژهی ژنوم انسانی،

نقش هی علمی آمریک ا در دو بُع د میپردازیم .بُعد

خلق بیولوژی میان رش تهای و بیولوژی س یس تمی

نخست نگاه به پیش بینی و ساماندهی زیرساختهای

میب اش ن د ( .)۲3از این رو میبینیم که چگونه این

مورد نیاز پذیرش این تغییرات پارادایمی اس ت که نه

تغییر پارادایمی بر راهبردهای بنیاد ملّی سالمت آمریکا

تنها موجب زایش پزش کی س یس تمی ش دهاند بلکه

High Throughput

1

 خلق منبع دادهها که امکان مطالعهی س یستماتیک تنوع ژنتیکی و تنظیم بیان ژن را در چندین بافت انسانی مرجع
فراهم میآورد.
 عرض هی منبعی از نمونههای زیس تی به جامعهی علمی که ش امل بافتها ،اس یدهای نوکلیئیک و الینهای س لولی
میباشد که میتوان یا آنها فنوتیپهای ملکولی دیگر را تعیین کرد.
 حمایت و انتش ار نتای یک مطالعهی جامع در زمینهی اخالق ،قانون و موارد اجتماعی مربوط به اهدا کنندگان و نیز
کسب رضایتنامه
 حم ای ت از توس عهی متدهای آماری نوین جهت آنالیز  eQTLsانس انی ،به تنهایی و نیز در زمینهی فنوتیپهای
ملکولی دیگر
 در دسترر قرار دادن دادهها با شتاب قابل ممکن به جامعهی علمی

 حمایت از انتش ار دانش ،اس تانداردها و پروتکلهای وابس ته به گردآوری نمونههای زیس تی و شیوههای آنالیز که در
هنگام اجرای پروژه توسعه نیافتهاند.
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تصویر  -۳7اهداد پروژهی GTEx

موج ب رش د و ش کوفایی آن گردیده و به عنوان

الف /زیرسللاخلتهلایی برای فنلاوریهای

پیش ران آن نیز عم ل میکنن د .بُع د دوم نگ اه ب ه

نوپدید در گسترهی علوم زیست  -پزشکی
3

انقالب دیجیت الی و س ام ان دهی دادههای عظیم و

 /3پروژه بیان ژنوتیپ  -بافت ()GTEx

تبدیل آن به دانایی است که نیاز است به چارچوب و

ه دد این پروژه ،ت أمین منبعی برای مط الع هی

زیر ساختهای پیش بینی شده در این نقشه از منظر

بیان و تنظیم ژن انس انی و ارتباط آن با تنوع ژنتیکی

فناوری اطالعات زیس ت پزش کی و بیوانفورماتیک

است .در این پروژه تعداد زیادی از بافتهای انسانی از

نگریسته شود.

دهندگان گردآوری و آنالیز خواهند شد تا تنوع ژنتیکی
Genotype-Tissue Expression

1
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در ژنوم آنها ارزیابی شود .با آنالیز بیان  RNAبه صورت

ش ن اخ ت ژنهایی که بیان آنها با تنوع ژنتیکی اثر

جامع در بافتهای منفرد و نگاه به س طوح بیان ژنها

گذاشته میشوند کمک خواهد کرد و پایهی ارزشمندی

به ص ورت ص فات کمّی ،تنوع در بیان ژن که بسیار با

را برای مط الع هی مکانیس مهایی که چگونه آن ژن

تنوع ژنتیکی همبس تگی دارد را میتوان به ص ورت

تنظیم میشود فراهم میآورد ( ۲۸و .)۲۳

لوکورهای ص فتی کمّی ( ۲ )eQTLsمورد ش ناسایی

 /2رشللد فناوری های برتر جهت شللناخت

قرار داد .ی اف ت همبس تگی میان ژنوتیپ و بیان ژن

اجزاء سللاختمانی ،مسللیرهای بیولوژیک و

ویژهی بافتی ۱کمک به ش ناس ایی مناطقی از ژنوم که

شبکهها

اثر میگذارد که آیا و چه مقدار از یک ژن بایستی بیان

در مجموعه پروژههای نقشهی علمی بنیاد سالمت

ش ود خواه د کرد .ب ا وجود پیش رفتهای اخیر در

آمریکا ،پژوهش گران توجه خود را بر روی توس عهی

مطالعات  ۴ GWASکه در جهت ش ناس ایی تغییرات

فناوریها و ش بکهها معطود داش تهاند .یکی از اجزاء

ژنتیکی ک ه ب ا بیم اریه ای انس انی ش ایع م انند

مرکزی چنین شبکههایی ،مجموعهای از پروتئینهایی

بیماریهای قلبی  -عروقی ،س رطان ،دیابت ،آس م و

هستند که توسط ژنوم ارگانیسم کد گردیده و مجموعاً

س کتههای مغزی انجام گردیدهاند ،مقدار عظیمی از

تحت عنوان پروتئوم نامیده میش وند .برای درک بهتر

این تغییرات ژنتیکی در بیرون از من اطق کد کنندهی

پروتئوم نیاز به ابزارهای نوآورانهای اس ت تا بتوان در

پروتئین ژنها قرار داش ته و حتی اغلب در بیرون از

زمان حقیقی میزان ،جایگاه و ارتباطات تعداد عظیمی

خود ژنها قرار دارند .از این رو بس یار دش وار است که

از پروتئینه ا ک ه در س لول واح دی وجود دارند را

بتوان معین کرد که چه ژنهایی اثر گذاش ته شده و با

مش خص سازند .بنیاد ملّی سالمت آمریکا ،مجموعهای

یک مکانیس م به ش ناسایی جامع  eQTLsانسانی ،در

از مراکز تکنولوژیک ملّی برای ش بکهها و مس یرها را

1

)expression Quantitative Trait Loci (eQTLs
Tissue-Specific Gene Expression
3 Genome-Wide Association Studies
2

تأسیس نمودهاند تا تکنولوژیهای
پروتئومیک جدید را ارتقاء دهند.
چنین توانمندی ،برای گس ترش
ش ناسایی مسیرهای بیولوژیک و
یافتن بیماریهای زایش یافته از
چنین مسیرهایی ،بسیار کارآرایی
خواهند داشت (.)۲7
ک ان ون بحرانی د یگر آن
اس ت که برای پژوهش گران،
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ابزارهای تجزیه و تحلیل نوینی
برای درک بهتر اجزاء متابولیک
و ش بکههای موجود در س لول
ک ه مجموع اً ب ه آن مت ابولوم

1

گفته میش ود فراهم گردد .به

تص ویر  - ۳۸روبوت کالیپس یس در انس تیتو تحقیقات ملّی ژنوم انس انی آمادگی آنالیز ترکیبات
شیمیایی برای بررسی اثرات توکسیکولوژیک را دارد.

ویژه پژوهش گران مش ت اق
تکنولوژیهایی هس تند که اندازهگیری غلظتهای

دارند ،امکان پذیر گردانند .این گونه اطالعات جامع،

” در م ک ان خ ود“ ک ربوهی درات ه ا ،ل یپی ده ا،

راه را برای شیوههای پیشرفته تر شناسایی اختالالت

آمینواسیدها و دیگر متابولیتها را که در سلول واحد

متابولیک ،در میان س لولهای طبیعی و بیمار ،باز

یا حتی در یک بخش ویژهای از یک س لول وجود

میکنند ( ۲7و .)۱3-۱۳
Metabolome

1

 /1توسعهی فناوریهای نوین به دام اندازی
پروتئین
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3

 /4کتلاباانههای ملکولی و تصللویر برداری
ملکولی

ه دد این پروژه ی نقش ه ی علمی بنی اد ملی

برای پژوهش گران ثابت ش ده اس ت ملکولهای

آمریکا ،تحریک توسعهی تکنولوژیهای فرا عملکردی

کوچک با وزن ملکولی  233یا زیر آن ،جهت کش ف

برای تولید کتابخانه های متنوع از ملکول های کوچک

عملکرده ا در س طی ملکولی ،س لولی و in vivo

اس ت که به ش کل ویژه و اختص اص ی بتوانند به

فوق العاده مهم هستند .همچنین ثابت شده است که

پروتئینهای انسانی متصل و آنها را ”به دام بیندازند“

این ملکولها برای درمان بیماریها با ارزش میباشند

ی ا بتوانن د در می ان تنوع طبیعی یک ملکول واحد،

و اکثر داروهایی که امروز در بازار وجود دارند از این

افتراق ایج اد نم این د .این پروژه مکم ل تالش ه ای

طبق ه هس تن د .نقش ه ی کتابخانه های ملکولی به

درحال انجام در انستیتوها و مراکز بنیاد ملّی سالمت

پژوهش گران زیس ت  -پزش کی در بخش مردمی،

آمریک ا ک ه بر روی تکنولوژی ه ای آنتی ب ادی ک ار

توانایی دس ترس ی به ظرفیت ”غربالگری در مقیار

میکنند خواهد بود.

گس ترده“ را خواه د داد ت ا ملکول ه ای کوچک را

افزون بر این ،این پروژه ب ا برن ام ه ه ای دیگر

شناسایی کرده و به عنوان پروبهای شیمیایی جهت

نقش ه ی علمی در بخش های کتابخانه های ملکولی،

مط الع ه ی عملکرد ژن ه ا ،س لول ها و مس یرهای

نانوپزش کی و بیولوژی س اختمانی ارتباط مییابد؛

بیوشیمیایی مورد استفاده قرار دهند .این خود موجب

البت ه ب ه دلی ل ویژگی فراکانونی و اهداد بس یار

گش ایش راههای جدید برای کش ف عملکرد ژنها و

تعیین شده ی آن ،با این بخش ها تمایز بسیار خواهد

مس یرهای پیام رس انی در س المت و بیماری خواهد

داشت ( ۲7و  ۱2و .)۱0

شد ( ۲7و  ۱7و .)۱۸

Protein Capture Technologies

1

 /2کتاباانهی امضللاءهای سلللولی بر پایهی
شبکهی یکپارچه

 siRNAو ملکولهای فعال زیس تی میباشند .رهیافت
غرب الگری ب ا توان عملی اتی باال ۱جهت جس تجوی

)3 (LINCS

اجزاء پ ایهی س یس تمهای بیولوژیک (ژنها،

س لولها و رهیافتهای ریاض یاتی به منظور توص یف

پروتئینها ،متابولیتها و دیگر ملکولها) با یکدیگر به

تغییرات ملکولی و الگوهای پاس خ مورد اس تفاده قرار

ص ورت بس یار منظم در درون سلولها کار میکنند تا

خواهن د گرف ت .این دادهها در یک ش یوهی منظم،

رش د و نمو طبیعی را ارتقاء داده و س المت را ابقاء

یکپارچه و اس تاندارد ش ده ،جهت ارتقاء پیوس تگی و

نم این د .درک آنک ه چگون ه این اجزاء به هم تنیدهی

مق ایس ه در گون هه ای متفاوت س لولی ،گردآوری

ش بکهها و مس یرهای بیولوژیک در س المت نگهداری

میشوند .پیش فرض زمینهای برنامهی  LINCSبر آن

ش ون د و چگون ه ب ا اس ترر های ژنتیکی محیطی

اس ت که ایجاد اختالل در هر یک از این چندین گام

آش وب زده میش وند و تولید بیماری مینمایند ،یک

در یک فرایند بیولوژیک ،موجب تغییرات وابس ته در

چالش بزرگ ولی ض روری اس ت تا بتوان بر اسار آن

خصوصیات ،رفتار و عملکرد سلولی (فنوتیپ سلولی) و

درمانهای بهتر و جدیدتر را جهت برگشت شبکههای

ملکولی خواهند ش د .مش اهدهی آن که چگونه و چه

آشوب زده به سطی طبیعی توسعه داد.

هنگام یک فنوتیپ س لولی با اس تررزاهای خاص ی

جهت دس تیابی به این هدد برنامهی ،LINCS

تغییر میکن د میتوان د نش

ان هه ایی را پیرامون

هدد توسعهی کتابخانهی امضاءهای ملکولی بر اسار

مکانیس مهای زمینهای که ایجاد آش وب زدگی در

بیان ژن و دیگر تغییرات سلولی را دنبال میکند.

ش بکههای س لولی ملکولی میکنند و در نهایت در

این تغییرات س لولی بیانگر پاس خی هس تند که

ایجاد بیماری مؤثرند را به دست دهد.

س لولهای گوناگون در زمانی که به عوامل آش وبگر

دادهه ای  LINCSبه ص ورت منبع عمومی در

متنوع بر میخورند از خود س اطع میکنند که ش امل

دسترر قرار خواهد گرفت که میتوان به آسانی از آن

)Library of Integrated Network-Based Cellular Signatures (LINCS
High-Throughput

1
2
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3

اس تفاده کرده و آن را تقویت نمود تا گسترهای وسیع

 /7آنالیز تک سلول

از پرس شهای پایه را پاسخ داده و شناسایی هددهای

ش واهد اخیر از مطالعهی س لولهای منفرد ،این

بیولوژی ک جه ت ی اف ت درم انهای جدید بیماریها

واقعیت را آش کار کردهاند که س لولهای تک در یک

تسهیل گردد (.)۱۳

جمعیت ،با یکدیگر به ص ورت شگرفی متفاوت هستند
و این تفاوتها پیامدهای مهمی را
در گس ترهی س المت و بیماری
ج معی ت کلی از خود نش

ان

میدهن د .رهیافتهای تجربی که
تنها به خص وص یات در س طی

141

جمعیتی این س لولها میپردازند،
نمیتوانن د از ویژگیهای متفاوت
سلولی پرده بردارند.
این در حالی است که نیاز به
رهیافتهای جدید برای آنالیز تک
س لول جهت رازگش ایی از اص ول
بیولوژیک پایه و در نهایت بهبودی
در تش خیص و درمان بیماریها
تص ویر  - ۳۳نمایی از علوم زیس تی محاس به گرایانه :علوم زیس تی محاسبه گرایانه یک برنامهی
میان رشته ای است.

بس یار احسار میشود .از این رو
در نقش ه علمی آمریک ا در بنیاد

Single Cell Analysis

1

ملّی سالمت این کشور ،تأکید فراوانی بر
پروژهها و مراکزی ش ده اس ت که به
یکپارچهسازی و ترجمان فناوریها جهت
ترس یم ویژگیه ای س لولهای تک
میپردازن د و ب ه ش دت از ابزاره ا و
رهی اف ته ای نوآوران ه در این زمین ه
حم ایت میکند .همچنین از مراکزی که
۲

تالش مینمایند امضاءهای نسخه برداری

س لوله ای انس انی منفرد را جه ت

141

اندازه گیری و آنالیز ناهمگنی ۱س لولی و
تعریف تی په ای س لولی ویژه در یک
جمعی ت ،هدد قرار دادهاند پش تیبانی
میکند ( .)۴3مجموعهی این فعالیتها،
راه را برای پزش کی فردگرا آین ده ب از
مینماید.

تص ویر  - 23ش بکهی  PROMISش امل پزشکان ،پژوهشگران بالینی و خبرگان سنجش
هس تند که در حول ش ش مکان پژوهشی اولیهی ( )PRSو یک مرکز هماهن کنندهی
آماری ،س ازمان یافتهاند و تمام آنها در تمار نزدیک با دانش مندان پروژههای بنیاد ملّی
س المت آمریکا از چندین انس تیتوی مختلف این بنیاد میباشند و بر روی این پروژه پن
ساله کار خواهند کرد.

ب /متدهای محاسللباتی و ریاضیاتی نوین و

س الم ت آمریکا ،پروژههای”بیوانفورماتیک و بیولوژی

بهبود زیر ساخت فناوری اطالعات

محاس به گرایانه“اس ت که یک س امانهی مهندسی نرم

 /3بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسبه گرایانه

افزار ملّی را خلق خواهد نمود .از طریق یک ش بکهی

از پروژهه ای بنی ادی نقش هی علمی بنیاد ملّی

کامپیوتر  -بنیان ،زیس ت ش ناس ان ،ش یمیدانها،
Transcriptional Signatures
Heterogeneity

1
2

142

فیزیکدانان ،دانشمندان علوم کامپیوتر و پزشکان در هر

مرکز مدیریت دانش ۱توس عهی راه حل انفورماتیکی

کجای کش ور ،قادر خواهند بود دادهها را به کمک یک

یکپارچه اس ت که جزء تکمیلی این مرکز ،حمایت از

مجموعه از ابزارهای نرم افزاری مش ترک به اش تراک

پیشرفت یک پرتال شبکهای است که دادهها را از منابع

گذاش ته و آنالیز نمایند .با رهس پار ش دن بر کش تی

گوناگون دادهای گردآوری کرده و به ش ناسایی شکاد

پروژههای بیوانفورماتیک و بیولوژی محاس به گرایانه،

در دانش موجود در مورد این پروتئینها میپردازد .در

نقش هی علمی بنیاد ملّی س المت آمریکا ،آینده را از

نه ای ت ه دد این برنامه ،تقویت پژوهشهای پایه با

طریق ”ابر راه اطالع ات“ ک ه مختص پژوهش ه ای

انبوه نمودن دادهه ای ژنومی ک جهت آگاهی از دانش

پزشکی پیشرفته است ،طیّ مسیر میکند (.)۴۲

موجود از پروتئوم اس ت .با این هدد ،کسب و کارهای
کوچک و صنعت دارویی میتوانند درمانهای نوینی را

 /2تصویرسازی از ژنوم با توان دارویی

3

جهت افزایش سالمت انسانی طراحی نمایند (.)۴۱

هدد غایی این برنامه ،افزایش درک خصوصیات و
عملکرد پروتئینه ایی اس ت ک ه در چهار خانوادهی
پروتئینی معرود (که هدد داروها) هستند جای دارند؛
کهش

 /1سیستم اطالعاتی اندازهگیری پیامدهای
گزار

شده توسط بیماران

(1)PROMIS

ام ل گ ی رن دهه ای ج ف ت ی افت ه ب ا

ه دد این س یس تم اطالع اتی ،ان دازهگیری

پروتئین  ،(GPCRs) Gگیرندههای هستهای ،کانالهای

پیامدهای گزارش ش ده توس ط بیمار ( ،)PROsمانند

یونی ،کینازهای یونی و کینازهای پروتئینی هس تند.

درد ،خس ت گی ،ک ارایی فیزیکی ،اختالل خلقی و

این برنامه با یک فاز پایلوت س ه ساله آغاز میشود که

مش ارکت اجتماعی اس ت که اثر فراوانی را بر کیفیت

ه دد اولی هی این پروژهی پ ایلوت ،بنیان نهادن یک

زن دگی در گس ترهای از بیم اریه ای مزمن ایج اد

1

Iluminating the Druggable Genome
Knowledge Management Center
)3 Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS
2

میکنند .اندازهگیری بالینی پیامدهای س المت مانند

ملّی“ ب ه طور خالص ه ”نکت ار ،“۴زیر س اخ ت های

آزم ایشهای بالینی و تص ویربرداری ،ممکن اس ت

انفورم اتیکی ک ه نقش س تون فقرات ش بک هه ای

پیوس تگی کمی را ب ا عملکرد روز ب ه روز بیماران با

تحقیق اتی ک ارا و ب ه هم ارتب اط ی افته را دارند خلق

بیماریهای مزمن داش ته باش ند .اغلب بهترین حالتی

خواهد کرد .تشکیل شبکه های پژوهش های بالینی و یا

که بیماران میتوانند اثر بخش ی درمانها را قض اوت

نکت ار که امکان آزمون درمانهای جدید و راهبردهای

کنند ،مطالعهی تغییرات در نش انگان و عالئم اس ت.

پیش گیرانه در تعداد عظیمتری از بیماران را س ریعتر

ه دد برنامهی  PROMISبهبودی در گزارش دهی و

مینماید ،از نقاط کلیدی راهبرد شبکهسازی بنیاد ملّی

کیفیت تغییرات در پیامدهای گزارش ش ده توس ط

سالمت آمریکا است (.)۲7

بیمار اس ت .این برنامه ،پارادایمهای جدیدی را برای
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دانش )4 (BD2K

چگونگی گردآوری ،ک اربرد و گزارشدهی اطالع ات

 /2تبدیل دادههای بزرگ به

پژوهش ی بالینی خلق میکند .این برنامه یک سیستم

همزمان با پیش رفت فزایندهی فناوری و ابزارهای

بر پ ایهی وب ۲را توس عه میدهد که دس ترس ی

زیست پزشکی ،پژوهشگران انبوه فزایندهای از دادههای

پژوهش گران بالینی را به بانک اطالعات و س یس تم

بیولوژی ک پیچی ده تولید و تحلیل میکنند .ابزارهای

آزمون س ازگارمند رایانهای ( )CATتوان یافته با روان

تحلیلی نوینی جه ت اس تخراج دانش بحرانی ،از این

متری ۱را امکان پذیر مینماید (.)۴۴

تودهی دادهای مورد نیاز اس ت و سیاستهای تشویقی
جدید بایس تی جهت به اش تراک گذاری نرم افزاری و

 /4شبکههای پژوهشهای بالینی و نکتار

دادهای ت دوین گردن د ت ا ارزش دادهه ا برای تم امی

”تحقیق ات و ک ارآزم ایی های بالینی الکترونیکی

پژوهش گران گس ترهی پژوهشهای زیس ت پزش کی
1

Web-Based System
Psychometricaly-Robuts Computer Adaptive Testing
3 NECTAR
4 Big Data to Knowledge
2
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افزایش یابد .افزون بر این اس تانداردهای دادههای و

ایران اس ت و تالش میکند تا پژوهش ،آموزش و بهره

متادادهها که تض مین کنندهی کیفیت و یک دس تی

برداری از دانش را از یک اتفاق ،به یک جریان منظم و

آنها باشند بایستی توسعه داده شوند.

در راه توس عهی کشور قرار دهد .برای تهیهی نقشهی

بنی اد ملّی س المت آمریکا در این برنامه تالش

علمی س المت کشور ،بیش از  ۴33نفر از پژوهشگران،

میکند که کاربرد دادههای بزرگ زیس ت  -پزشکی را

م دیران و خبرگ ان نظ ام آموزش ،پژوهش ،ارائ هی

تس هیل کرده ،شیوههای تحلیل دادهها و نرم افزارهای

خدمات و پش تیبانی سالمت طی مدتی نزدیک به یک

مربوطه را توسعه بخش نموده ،در تربیت نیروی انسانی

سال در سیزده پانل (آموزشی ،ارائهی خدمات سالمت،

رش تههای وابس ته به آنالیز دادهها در مقیار عظیم

پزش کی ملکولی ،پژوهش ،تجهیزات پزش کی ،دارو،

اهتم ام ورزی ده و مراکز تعالی را برای دادههای بزرگ

زیس ت فناوری ،س المت زنان ،امنیت غذا و تغذیه،

زیس ت پزش کی بنیان نهد ( .)۱7این برنامهی جدید

فناوری اطالعات ،محیط زیس ت ،مدیریت و س یاس ت

بنی اد ملّی س الم ت آمریکا که از س ال  ۱3۲۴آغاز

گذاری س المت ،منابع مالی و انسانی و نانو فناوری) با

گردیده است میتواند تحول عظیمی را در پژوهشهای

روشهای شناخته شده و علمی آینده پژوهی به تدوین

زیس ت پزشکی و مراقبتهای سالمت ایجاد نماید زیرا

نقشه همت گذاشتند.

تالش میکن د دادههای عظیم را به دانش کنش پذیر

ماحص ل این تالش جمعی و س اختارمند همراه با

جهت ارتقاء سالمت و توسعهی علم تبدیل نماید (.)۴۳

متدلوژی علمی در گس ترهی آینده پژوهی ،به ص ورت
مونوگرافی توس ط کمیتهی تخص ص ی س المت و علوم

زیرسللاختهای نقشللهی علمی ایران برای

زیستی شورای عالی انقالب فرهنگی در وزارت بهداشت،

پزشکی آینده (پزشکی سیستمی)

درمان و آموزش پزش کی تحت عنوان ”نقش هی جامع

نقش هی جامع علمی کشور در گسترهی سالمت،

علمی سالمت“ در اسفند  ۲۴۸۸انتشار یافت (.)۴2

بخشی از نقشهی جامع علمی کشور است که هدد آن

این س ند باال دس تی در حوزهی علم و فناوری

ت دوین برن امه ی بلند مدت علم ،فناوری و نوآوری در

کشور ،به دلیل اینکه نخستین تالش نظام وار و علمی

ایران در گس ترهی دانش و فناوری میباش د بسیار در

شبکه جهت تسهیل ارتباطات و همکاریها “۲اشاره شده

خور تحس ین اس ت و بیش ک در ش تاب علوم زیست

اس ت و ”گسترش آموزشهای آکادمیک و غیرآکادمیک

پزشکی در کشور نقش مهمی را ایفاء خواهد کرد.

دانش عمومی فن اوری اطالع ات ( )ITدر تم ام مق اطع

در این بخش از نوش تار به فرصتهای موجود در

تحص یلی “۱مورد تأکید قرار گرفته اس ت .زیرس اخت

نقش هی علمی کش ور در گس ترهی س المت ،تنگناها،

فن اوری اطالع ات برای دیجیت الی کردن گزارشه ای

زیرس اخ تها و فناوریهای مورد لزوم برای پذیرش

پزشکی در پزشکی سیستمی ،برای هر فرد بیمار که در

پایههای پزش کی نوین (پزش کی س یستمی با پزشکی

حد گیگابایت دادهی پزش کی و بیولوژیک دارد ،بس یار

 )P4و رشد و گسترش آن میپردازیم:

حیاتی میباش د ( )۴0و از س وی دیگر امکان مدیریت
تب دی ل دادههای بزرگ به دانش ۴را فراهم میآورد .در

الف /فرصلتهای نقشلهی علمی کشور در

حقیق ت برآم دن بر چ الش تب دیل دادههای بزرگ به

گسلترهی سلالمت برای توسلعهی پزشکی

دانش ،وظیفهی اس اس ی پزشکی سیستمی است (.)۲3

سیستمی

در راهبردهای کالن نقش ه نیز به ”یکپارچهس ازی نظام

 /۲توجه به فناوری اطالعات

طبق ه بن دی ،حفظ و نگهداری موجودی دانش ملّی در

در نظام س المت و محورهای چش م انداز نقش هی

حوزهی سالمت“ ۳پافشاری شده است.

علمی کش ور به ”مدیریت اطالعات و دانش سالمت“ ،به

 /۱شبکه سازی

عنوان زیرس اخت نگریس ته ش ده اس ت .از این رو در

در نقش هی علمی س المت ایران” ،ش بکهس ازی

راهبردهای کالن نقشه به ”استفاده از فناوری اطالعات و

جهت اس تفاده از قابلیتها و امکانات مرکز تخص ص ی

 1نقشهی جامع علمی سالمت .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اسفند ماه  .۲۴۸۸ص 22
 2همان ،ص 02
Big Data to Knowledge
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تصویر  - 2۲نمایی از اعضای تشکیل دهندهی پژوهشهای میانرشتهای در نقشهی علمی بنیاد ملّی سالمت آمریکا

دولتی و غیردولتی“ 1ب ه ص ورت یک راهبرد در نظر

بهره برداری همگانی و گروههای ارائه کنندهی خدمات

گرفته ش ده اس ت و ”تأس یس سامانهی شبکهی ملّی

“ ۴نیز اقدامات اساسی محسوب شدهاند.

کارآزمایی بالینی“ ۱و همچنین ”ایجاد ش بکهی جامع

 /۴رهیافتهای میان رشتهای

الکترونی ک آموزش و تص میمگیری س الم ت برای

در راهبردهای کالن نقش هی علمی کش ور در

 1همان ،ص 2۳
 2همان ،ص 2۸
 3همان ،ص 03

گس ترهی س المت ”تقویت علوم پایهی س المت،

کالن نقشهی علمی کشور میباشد.

ژرد نگری و ژرد یابی برای گسترش مرزهای دانش و

 /2نگاه هولستیک و جامعنگر به سالمت

توس ع هی همک اریه ای بین رش تهای س المت

ب یم اریه ای غیرواگیر م انن د بیم اریه ای

(پایه  -کاربرد)“ ۲و در بخش الزامات نقش ه نیز به

قلبی  -عروقی ،تنفس ی ،مت ابولی ک ،روم اتولوژیک،

۱

نورولوژیک و س رطانها از مس ائل عمده و برجس تهی

”تش کیل انجمنهای میان رش تهای موض وع محور“
اشاره شده است.

قرن  ۱۲هستند و به نظر میرسد که راهبرد هولستیک

 /۳نوآوری و خطر پذیری

ب ه این بیم اریه ا با در نظر گرفتن اثر ژن  -محیط

سازمانهای قرن بیست و یکمی در پی آن هستند

زیست و بر هم کنشهای اقتصادی  -اجتماعی میتواند

تا کارکنان خود را به نوآوران و سازمان خود را به ماشین

فنوتیپ پیچیدهی آنها را ترسیم نماید ( .)۴7در بخش

نوآوری ب دل کنند .چرا که بدون نوآوری ،هیک مفهومی

اق دامات نقش هی علمی کش ور تحت عنوان ”انجام

نوین ،محصول ،تکنولوژی ،فرایند و هیک رشد اقتصادی،

پژوهش در خص وص تحول ش بکهی س المت کشور با

رقابت پذیری و بهرهوری ،روی نخواهد داد ( .)۲7از این

رویکردهای س المت نگر ،تعیین کنندههای اجتماعی

رو حم ای ت از پژوهشه ای پرخطر ،۴جه ت تش ویق

س المت ،عدالت ،تقویت همکاریهای بین بخش ی و

متفکرین خالق ،بسیار اساسی است.

مبتنی بر نظ ام علم ،فن اوری و نوآوری“ ،2ب ه تعیین

”تس هیل ش کلگیری بنگاههای اقتص ادی برای
حم ای ت از پژوهشه ای خطر پ ذیر“ ۳از راهبردهای

کنندههای اجتماعی سالمت ،نگاهی ویژه انداخته شده
است.

 1همان ،ص ۳۸
 2همان ،ص 02
High Risk
 ۳نقشهی جامع علمی سالمت .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اسفند ماه  .۲۴۸۸ص 2۱
 2همان ،ص 0۱

3

141

تنگناهای توسلعهی پزشلکی سیستمی در

 عدم توجه به بیولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک

نقشهی علمی ایران در گسترهی سالمت

 عدم توجه به مش ارکت بیمار در سیستم تشخیصی،

 عدم نگاه به بیولوژی و علم پزش کی به عنوان یک
دانش اطالعاتی

برای پزشکی

 نبود زیرساخت برای آموزش ،گسترش و پژوهش در
زمینهی دانش بیولوژی

سیستمی۲

 ع دم وجود نگ اه یکپ ارچه به پاتوژنز ،تش خیص و
درمان بیماریهای بر اسار دیدگاههای سیستمی با
148

رهیافتهای

سیستمی۱

 ع دم توج ه ب ه برنامههای پژوهش ی یکپارچه در
مقیار بزرگ در پژوهشهای زیست پزشکی
 ن ب ود زیرس
میان

درمانی و پژوهش ی و طراحی زیرس اختهای الزم

اخ ته ای الزم برای مط الع ات

رشتهای۴

 عدم توجه به فناوریهای نوپدید و فناوریهای برتر
به عنوان راهبردی بنیادین

مشارکتی۳

 نگ اه ب ه پزش کی به ش کل واکنش ی بوده و نه
کنش گرا 2و در نتیج ه توج ه ب ه س وی
معطود گشته است و نه به سوی

بیماری0

تندرستی7

هر چند در نقش هی علمی کش ور ،بهرهگیری از
فناوریهایی که کش ور را در اس تفاده از مزیتهای
نس بی و خلق ثروت یاری میرس انند به ”فناوریهای
زیس تی“” ،پزشکی“” ،ملکولی و سلولهای بنیادین“ و
”ن انو فن اوری“ توجه خاص عنایت ش ده اس ت و از
اولویتهای علم و فناوری س المت محس وب ش دهاند

8

ولی در بُعد راهبردی نقشه ،از توجه ویژه به فناوریهای
پزش کی ملکولی و س لوله ای بنی ادین و ت دوین
1

Systems Biology
System Approach
3 Multidiscriplinary
4 Participatory Medicine
5 Proactive
6 Disease
7 Wellness
2
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برنامههای عملیاتی و پروژههای مرزشکن نشانی نیست.

اجتم اعی  -اقتص ادی نیز اثر میپ ذیرد .از این رو

این در حالی اس ت که توس عه ی علمی دانش

میبایس ت به بیماریهای واگیر و عفونی ،س رطانها،

ژنومی ک ،پروتئومیک و فناوریهای مرزش کن مانند

بیماریهای قلبی  -عروقی ،تنفس ی و عص بی نیز از

بیوانفورماتیک و تص ویربرداریهای ملکولی در دههی

منظری سیستمی نگریست ( .)۳3-۳۴این نگریستن به

اخیر ،امکان به واقعیت پیوس تن پزش کی سیستمی را

این بیم اریه ا ،چیزی فراتر از این اس ت که تنها به

هموارکردهاند.

تعیین کنندههای اقتص ادی و اجتماعی این بیماریها

همچنین در نقشهی علمی کشور سکوهایی ۲برای

نگاه کرد و باید چش مانداز چنان گسترده باشد تا تمام

ذخیرهسازی دادهها برای زمانی طوالنی و نیز سکوهایی

عوام ل به ش کلی در آن جای گیرند تا امکان تجلی

برای یکپارچهس ازی و تحلیل دادههای چند متغیری

پزشکی  P4در ابعاد گوناگون آن ،به ویژه بُعد پیشگویی

بیماران ،دیده نش ده اس ت .این در حالی اس ت که در

کنندگی و فردگرایانه آن فراهم آید ( .)۳3-۳۴با همین

آیندهای نزدیک ،با انباش تی از دادههای برخاس ته از

دید نیز میبایست به فناوریهای تصویربرداری ،به ویژه

آنالیز تک س لولی روبهرو خواهیم ش د که اطالعات

تصویربرداری ملکولی نیز نگریسته شود (.)۳۱

ترانس کریپتومی و پروتئومی این س لوله ای را نیز

منظری دیگر که میبایست در توسعهی نقشهی

شامل میشود ( .)۴۸-۴۳توسعهی دیگر که میبایست

علمی کش ور نگریسته شود ،بحو مشارکت جویانهی

در نقش هی علمی کش ور ص ورت پذیرد نگاه به دانش

پزشکی آینده (پزشکی  )P4است .بخش جدایی ناپذیر

جدید ”سیستمهای پیچیده“ و ”شبکهها“ است .در این

پزشکی آینده ،پزشکی مشارکتی ۱است که راهبردهای

نگ اه ش بک هه ای پیچیدهی ملکولی و مس یرهای

مش ارکتی یکی از راههای الزام آور اس ت که میتوان

بیولوژیک در س طی ش بکههای پیچیدهی بیماریها

پزش کی  P4را به بیماران عرضه نمود ( .)۲3از سوی

تبلور مییابند و خود شبکهی بیماریها نیز از شبکهی

دیگر بیم اران توانمن د ش ده ب ا ابزاره ا و اطالعات
Platforms
Participatory Medicine

1
2
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تص ویر  - 2۱علوم مهندس ی زیستی ،بیولوژی رشد و نمو ،محاسبهگرایانه و ژنتیک در کنسرسیومِ بر پایهی سیستمی جهت
پروژهی میان رشتهای ”مهندسی و طراحی عضو  NIHآمریکا“ نقش محوری دارند.

میتوانند در آینده نقش فعالی را در سالمت خود ایفاء

ویژه نمود .همین ش بکههای بیماریها هس تند که

نمایند ،در حقیقت در پزشکی مشارکتی آینده ،آنها با

میتوانند در یک گس ترهی وس یعتر ،با شبکههای به

ارائه دهندگان خدمات س المت و پزش کان خود ،در

پیشرانده شدهی بیماران ،۲یکپارچه شده و مفاهیم و

طراحی ،م دیری ت و دس تی ابی به اهداد خود ،به

اهداد پزشکی مشارکتی را در صحنهی عمل به ظهور

ص ورت مش ارکتی نقش ایفا خواهند کرد .از این رو

رسانند ( ۳2و .)۳0

بایستی به بنیان شبکهی بیماریها در حد فراگیر که

هر چن د ک ه طیّ دههی گذش ته در س ایهی

شامل پژوهشگران آکادمیک ،سیاست گذاران جامعه،

اندیش ههای اس تاد گرانقدر عرص هی س المت ،جناب

ارائه دهندگان خدمات سالمت و نیز تودهی بیماران و

آقای دکتر حس ین ملک افض لی ،تالشهای نوآورانه و

مردم اس ت در توس عهی نقش هی علمی کشور توجه

بیهمتایی جهت آش نایی جامعه با مفاهیم پزش کی
Patient-Driven Networks

1

مش ارکتی انج ام گردید و میرفت که این مفاهیم نه

س المت آمریکا ،این حقیقت را آش کار میسازد که در

تنها در سطی چارچوبهای پژوهشی بلکه در گسترهی

ت دوین نقش هی علمی آمریکا ،تغییرات پارادایمی در

س المت فراگیر ش ود ولی در نقش هی علمی کشور به

حوزهی علم و فناوریهای وابس ته به علوم زیس ت

زیرس اختها و نیز مفاهیم پزش کی مشارکتی و نقشی

پزش کی به خوبی درک شده و بر راهبردهای نقشه اثر

که میتواند در تحول نظام س المت داش ته باش د

گذاش ته است ( .)۲7این در حالی است که در نقشهی

( )۳2-۳۳اعتنایی نشده است.

علمی کشور ما ،توجهای بنیادین به تغییر پارادایمهای

در یک فراگرد کلی مقایس هی نقش هی علمی

اثر فن اوریه ای ب ا توان عملی اتی باال ۲بر عرص هی

کش ور در گس ترهی س المت با نقش هی راه بنیاد ملّی

پژوهشهای زیست  -پزشکی صورت نگرفته است و به
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تص ویر  - 2۴میدانهای نوآورانهی جدید در مباحو تحقیقات میان رش تهای در چهار گس ترهی گوناگون :در نقشهی علمی بنیاد ملّی
سالمت آمریکا ( )NIHبر روی دو مقولهی علوم نانو و بیوانفورماتیک با یک رهیافت میان رشتهای توجّه شده است.
High Throughput

1

پروژهی ژنوم انس انی ،بیولوژی س یس تمها و بیولوژی

میان رش تهای ،برخاسته از دو بینش ”تفکر سیستمی“

مح اس ب ه گرای ان ه و نیز ب ه ویژه به مطالعات میان

و در هم تنی دگی ”فاکتورهای بیولوژیک و اجتماعی“

رشتهای ۲توجهای نشان داده نشده است.

در پژوهشهای سالمت و بیماری باشد (.)23

بنیاد ملّی سالمت آمریکا ،بهترین پروژههای پیش

طراحی نقشهی علمی سازمان هوشمند بنیاد ملّی

را برای آغ از برن ام ههای میان رش تهای در

س المت آمریکا چنان اس ت که پروژههایی را به انجام

انستیتوهای تحت نظارت خود به اجرا درآورده است و

میرس اند که هیک س ازمان یا واحد دیگری نتواند و

بس یاری از پروژههای پژوهشی میان رشتهای ،در قالب

نخواهد توانست انجام دهد .چنین است که این سازمان،

کنسرسیومهای میان رشتهای برای حل مسائل پیچیده

پیشگامی در پروژههای اکتشافی حیطههای نو و پایهی

و غامض س المت و بیماری را س امان داده اس ت و

علوم بیوم دیک ال را در رأر جنبش علمی هزاره ی

برنامههایی تربیتی و آموزشی برای آشنایی پژوهشگران

جدید خود قرار داده اس ت .از این رو این س ازمان

در تم ام مقاطع تا س طوح پس ادکترا فراهم کرده و

میخواهد جایگاه ش مارهی یک خود را که در دوران

توس عهی فناوریها و روشهای پیش رفتهی تحلیلی

ص نعتی داشته و حامی اقتصاد کاپیتالیستی بوده است

میان رشتهای را مورد حمایت خود قرار داده است .این

در دوران پسا سرمایه داری اقتصاد دانایی محور که به

در حالی اس ت که هنوز در بس یاری از دانش گاهها و

آن ک اپیتالیس م فکری نام نهادهاند نیز حفظ کند .به

مراکز آکادمیک پزش کی جهان ،هر چند که از لحاظ

زبان دیگر ،این س ازمان هوش مندِ کاپیتالیس مِ عقالنیِ

فکری و تئوریک از برنامههای میان رش تهای حمایت

قرن بیس ت و یکم ،در پی آن اس ت که برتری جویی

میکنند ولی هنوز در چارچوب مرزهای رشتهای سنتی

آمپریالیس تی آمریکا را در حوزههای زیس ت پزش کی

خود دست و پا میزنند .چنین به نظر میرسد که میل

پار بدارد .بنابراین ش کاد در دانایی و طبقاتی ش دن

س یاس تهای راهبردی پزش کی به س وی برنامههای

جوامع از دیدگاه مقیار دانایی ،رو به فزونی پرش تاب

آهن
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Interdisciplinary Biology

1

است (.)۲7
ب ه زب ان دیگر هر چن د در آین دهای
نزدیک تغییر پارادایمی پزش کی س یستمی
همهی گس ترهی مراقبتهای سالمت را در
بخشهای دولتی و خصوصی و کسب و کار
و ص نایع وابس ته به آن را دچار تغییرات
ش گرد میکن د ،ام ّا باید به این نکته نیز
اش اره کرد که کش ورهای جنوب و در حال
توس عه که در علم ”پزش کی س یس تمی“

153

آینده که به شدت دیجیتالی و فناورانه است
و ارائهی خدمات سالمت در ابعاد پیشگویی
کنندگی به ش دت بر فناوریهای نو تکیه
خواه د کرد ،ب ه عنوان مص رد کنندگان

تص ویر  - 2۳مثالهای از گس ترههای هیبرید :در بنیاد ملی س المت آمریکا هدد از
پژوهش میانرشتهای در هم تنیدن و یکپارچهسازی دو یا چند رشتهی علمی جداگانه
برای خلق یک رشتهی جدید هیبرید است.

کاالی پزشکی سیستمی محسوب شدهاند و
طراحان آینده در نظام پس ا س رمایهداری آمریکا در

آیندهی کش ور به ش کلی هوش مندانه است و بایستی

س ودای انتقال این کاال به قیمتی ارزان به کشورهای در

کالن رون ده ای حوزهی علم و فناوری و نیز تغییرات

حال توس عه میباش ند و نام این حرکت را دموکراتیزه

پ ارادایمی دانش پزش کی را رص د کرده و با تدوین

کردن پزشکی آینده نامیدهاند (.)۲۱

راهبردهای کنش پذیر ،۲بنیان برافکن و مرزش کن ،با

تنه ا راه فراروی م ا ،ت دوین دقیق نقش هی راه

پذیرش انقالب دیجیتالی و اطالعاتی در تمام گسترهها

Actionable

1

و فراهم آوردن رشد و نموی زیرساختهای فناوریهای

جوامع کنونی مطرح ش ده اس ت ،ابعاد پیچیدهای دارد

نو هم انن د فن اوریه ای وابس ت ه ب ه ژنومیکس،

که نیل به آن توس ط ابزارهایی امکان پذیر اس ت که

پروتئومیکس و امیکسها ،فناوری آنالیز تک س لول و

تحلیل سیستمی را در سرلوحهی کار خود قرار دادهاند.

فناوریهای میکروفلوئیدیک و همانند آن ،بس تههای

همچنین ،در اندیشهی هر آینده پژوه ،مفهوم توسعهی

الزم را برای ش کوفایی و به واقعیت رس اندن ریش های

پ ایدار به عنوان ”کار آینده پژوهی“جای دارد .به زبان

پزش کی س یستمی در کشور و تبدیل نظام سالمت از

دیگر ،آین ده پژوهی همچون ابزاری برای نی ل ب ه

۲

توسعهی پایدار جلوه میکند .در نهایت بایستی به این

بیمار  -محور به تندرستی  -محور و سیمای کنشگرا
( )2۲گام برداریم.
154

از س وی دیگر هرگز فراموش نکنیم ک ه مفهوم
توس عهی پایدار که به عنوان یک آرمان در چشم انداز

ادراک دس ت یابیم که هدد نهایی آینده پژوهی ،نیل
به توسعهی پایدار در فضای جهانی سرشار از پیچیدگی
و تغییر است (.)2۱

Proactive

1

پیوست

از بیولوژی سیستمی به پزشکی سیستمی

156

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
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* 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

1
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