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پیشگفتار

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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سالالرعت جهان رشالالد فزایندهای یافته اسالالت و اگر

رقابتهای فزایندهی هزارهی جدید ،نقشی کلیدی بازی

تحول جامعه ی کشالالالاورزی به جامعهی صالالالنعتی طی

کند .از این رو ،مطالعهی ابرروندها و بررسی اثر آنها بر

 ۲۲۲سالال به طول انجامید ،تحول جامعهی صنعتی به

فعالیت جوامع و گسالالترههای کسالالب و کار ،به شالالیوهای

جالالامعالاله ی اطالعالالاتی طی دو دهالاله روی داد .از این رو

حیاتی برای بقاء در فضای آینده ،تبدیل شده است.

بر اسالالالاس نظر جان نیسالالالبت ( ،)John Naisbittبرای

واژهی ابررونالد (کالن روند  )Megatrendتوسالالال

واکنش نسالالالبت به تغییرات بسالالالیار تند هزارهی جدید،

جان نیسالالبت در سالالال  ۲۳4۱میالدی با انتشالالار کتاب

راهی نالالداریم جز اینکالاله آینالالده را پیش بینی کنیم.

” ابرروندها “ ابداع گردید .کتاب این مؤلف آمریکایی در

پیش بینی بنیالالان یالالافتالاله بر اسالالالاس متالالدولوژی علم

 ۵۷کشالالالور انتشالالالار یافت و رتبهی پرفروش را به خود

آینده پژوهی میتواند در موقعیت جامعه در عرصالالههای

اختصالاص داد .در این کتاب ،او چشم اندازی را از هزاره

اجالتمالالاعی و افزایش توان اقتصالالالالادی و چیرگی در

بر اسالاس ده ابرروند به تصویر کشید .با توجه به نظرات

انقالبی وی ،شیوهی تحلیل روند ( )Trend Analysisدر
بخش صالالنعت و کسالالب و کار و مقو ت آینده پژوهی،
جایگاهی رفیع یافت.
ابرروندها از لحاظ ماهیت ،به گونهای فضای کسب
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حیات انسان اثر میگذارند.
 /۴ابرروندها ،خوی و منش جهانی دارند و منحصر
به جغرافیا و کشالور نیستند هر چند که ممکن است اثر
آنها در یک جغرافیای ویژه ،چشمگیرتر باشد.

و کالار و جالامعاله را تغییر میدهنالد کاله اثرات آنها نه

از این رو ،در تالدوین هر برنالامهی مبتنی بر آینده

سالالالها ،بلکه چندین دهه پا بر جا میماند .از سالالالوی

بالالایسالالالتی بالاله ابررونالالدهالالای حوزههالالای STEEP-V

دیگر ،اثر این ابررونالدهالا بر هر فرد جالامعهی انسالالالانی

(ابرروندهای اجتماعی ،فناوری ،محی زیسالالت ،اقتصاد،

خواهد بود و فرصالالتها و تهدیدات ویژهای را بر فضالالای

سیاست و ارزشها) نگریسته شود.

کسالالب و کار و جوامع انسالالانی فرود میآورند .از این رو،

این نوشتار در پی آن است که از ابرروندهای حاکم

نگرش به ابرروندها در هر فعالیت آینده پژوهی و تدوین

بر فضای دانش پزشکی پرده بردارد .ساختار این نوشتار

سالالالیالاسالالالتهالای کالن بالا برد زمانی طو نی ،اجباری

را میتوان در ساله بخش ترسیم نمود .در بخش نخست

میباشد.

به ادبیات عرصالالهی ابرروندها در علم و فناوری پرداخته

بر این اساس ،ابرروندها را میتوان تغییرات بنیادین

خواهد شد و با مفاهیم بنیادی و کلیدی و خوی و منش

عمدهای در سالط جوامع ،فناوریها ،عرصهی اقتصاد و

ابرروندها آشنا میشویم و به ارتباط گسست ناپذیر آنها

شالالرای سالالیاسالالی تعریف کرد که از سالاله ویژگی اصالاللی

با نوآوری و فرصالالالتهای توسالالالعه در علم و فناوری پی

پیروی میکنند:

خواهیم برد و سپس به چگونگی تحلیل ابرروندها و نیل

 /۲توسالعهی ابرروندها آهسالته است ولی در زمانی

به بینش ریز (میکرو) از کالن (ماکرو) خواهیم پرداخت.

که به تبلور میرسالالالند اثر آنها حداقل تا  ۱۵سالالالال

باله زبالانی دیگر از پویش مالاکرو به میکرو ،به حوزههای

پا بر جا میماند.

جدید نوآوری و فرصالالالتهای پیش روی علم و فناوری

 /۱ابرروندها بر گسالالالترههای گوناگون و متنوعی از

دست مییابیم.

بخش دوم نوشالالتار به ابرروندهای عرصالالهی دانش

مهبانگ ( )Big Bangرا در ذهن نقش میبندند و از این

پزشالالکی و فناوریهای وابسالالته میپردازد .نخسالالت به

رو بستهی فناوریهای همگرای ( NBICنانو ،بیو ،انفو و

پزشالکی سیستمی که خود برخاسته از بینش سیستمی

شناختی) را انفجار کوچک ( )Little Bangنام نهادهاند.

و نوزاد بیولوژی سیستمی است و پزشکی قرن بیستم را

در همگرایی فناوری زیستی و علوم شناختی است

به سالالالوی پزشالالالکی ( P4پزشالالالکی پیشالالالگویی کننده،

که میتوان سالط تماسی را برای انسان متصور شد که

پیشگیری کننده ،فردگرایانه و مشارکتی) سوق میدهد

او بتواند فضاهای مجازی را با شدت هر چه بیشتر تجربه

نظر خواهیم انداخت.

نمالایالد .از این رو ،فنالاوریهالای همگرا میتوانند از مرز

همگام نیز به روند پرشتاب شبیه سازی زیستی که

حس انسان گذر کرده و برای انسان در برخورد با محی

موجب پیشالرفت پزشکی سیستمی و شیوههای درمانی

فیزیکی ،سط ارتباط جدیدی را خلق نمایند .در بخش

شده و به صورت نظاممند در یک رهیافت میان رشتهای

فناوریهای همگرا (انقالب سالالوم) به پزشالالکی نانو و نانو

تالش مینمالایالد کاله دادههالای بالالینی و فنالاوری های

زیسالت فناوری ،مدلهای بافتی و پزشالالکی بازآفرینشی

امیکس یکپارچه شوند تا مسیرهای متابولیک عملکردی

نگاه خواهیم افکند .در حقیقت ،پزشکی بازآفرینی ،خود

آشکار شوند ،خواهیم پرداخت.

یک گسالترهی میان رشالتهای با رشالد پرشالتاب و رشد

ابرروند دوم حاکم بر فضالالای فناوریهای پزشالالکی،

یابندهی مطالعاتی اسالالالت که پژوهشهای سالالاللولهای

ابررونالد همگرایی فنالاوریهالا (و یالا فناوریهای همگرا)

بنیالادی ،مهنالدسالالالی بافت ،مواد زیسالالالتی ،فرایندهای

اسالالالت .این ابررونالد ،جالایگالالاه سالالالنگینی را در فراینالالد

بهبودی زخم و دیگر درمالانهالای بیولوژیک را شالالالامل

س الیاسالالتگذاریها در علم و فناوری به خود اختصالالاص

میشالالود و خواهیم دید که چگونه در مسالالیر پیشالالرفت

داده اسالالت .زیرا عناصالالر و بلو های سالالاختمانی مانند

پزشالکی بازآفرینشی ،فناوری مهندسی بافت برای خلق

بیالالت هالالا ،اتم هالالا ،نرون هالالا و ژن هالالا چنالالان بالالا یکالالدیگر

مدلهای آزمایشالالگاهی سالاله بعدی بافتها و ارگانها به

در هم آمیختگی مییالابند که شالالالگفتی برخاسالالالته از

صورت مدلهای زیستی ”زنده“ گام بر میدارد.
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یکی دیگر از ابرروندهای بسیار هیجان انگیز و داغ
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سامان داده است.

در عرصالهی پزشکی امروز ،پزشکی فردگرایانه است که

در بخش سالالالوم نوشالالالتالار باله ابرروندهایی که بر

در سالالایهی پیشالالرفتهای علوم ژنومیک و پروتئومیک

گسالترهی سالمت ،اثرات چشمگیری را از خود انعکاس

طی دههی گذشته موجب توسعهی شیوههای تشخیصی

می دهنالد ،نیم نگاهی خواهیم انداخت .بر اسالالالاس نظر

و درمانی هدفمند بر اساس اطالعات و دادههای ژنتیکی

پژوهنالالدگالالان بخش آینالالده پژوهی حوزهی سالالالالمالالت،

نهفتالاله در فرد گردیالالده انالالد .بالاله زبالالان دیگر ،پزشالالالکی

گسالترهی سالمت در هزارهی جدید متأثر از ده ابرروند

فردگرایانه به صالالالورت یک رهیافت نوین برای درمان و

اسالت که در بخش سالوم تالش شالده اسالت همراستا با

کالاربرد اطالعالات انبوه و متنوعی که در کد ژنتیکی هر

معرفی این ابرروندها ،به تحلیل سالالالیاسالالالت های کالن

فرد نهفته است ،در حال گذر پاردایمی خود است.

سالالالالمت جمهوری اسالالالالمی ایران به شالالالیوهی تحلیل

در هزارهی جالدید ،دریافت دادههای مرزشالالالکن و

ابرروند نیز بپردازیم.

راهیالابی باله علوم نوین در پناه جنبش میان رشالالالتهای

باله زبالان دیگر ،بالا متالدولوژی تحلیالل ابرروندهای

امکان پذیر اسالالالت و از این رو ،رهیافت میان رشالالالتهای

حاکم بر فضالالالای سالالالالمت و بیماری (که هم اکنون در

خود را به صالالورت یک ابرروند در علوم پزشالالکی نمایان

حوزههای مطالعات آینده پژوهی سالالراسالالر جهان آشکار

نموده اسالالالت و هم اکنون بنیالاد ملّی سالالالالمت آمریکا

شالالدهاند) تالش میکنیم که همخوانی و هم راسالالتایی

( ،)NIHبه عنوان بزرگترین نهاد پزشکی جهان ،بهترین

سالالیاسالالتهای تدوینی را با این کالن روندهای حوزهی

پروژههالای پیشالالالاهنالگ را برای آغالاز برنالامههای میان

سالالمت مورد سالالنجش قرار دهیم .بی شک ،نپرداختن

رشالالتهای در انسالالتیتوهای تحت نظارت خود به اجرا در

سالیاستهای راهبردی به فرصتها و تهدیدات برخاسته

آورده اسالالالت و بسال الیاری از پروژههای پژوهشال الی میان

از این ابرروندها میتواند در نقصان کارآیی و هدفمندی

رشتهای خود را در قالب کنسرسیومهای میان رشتهای،

این سیاستها اثرات جبران ناپذیری ایجاد کند .از سوی

جهت حل مسالالائل پیچیده و غامض سالالالمت و بیماری

دیگر ،تدوین سیاستها بر پایهی این ابرروندها میتواند

نقالالاط داغ و کلیالالدی برای تجلی نوآوری در عرصالالالهی

در اینجا سالزاوار است از جناب آقای دکتر فریدون

ارائهی خدمات سالمت و خلق فناوریهای بنیان ساز در

عزیزی ،معاون محترم علمی فرهنگسالالتان علوم پزشکی

حوزهی سالمت ،نقش عظیمی را ایفا نماید.

جمهوری اسالالمی ایران که مشوق این حقیر در نگارش

خوشالبختانه در تدوین سالیاستهای کالن سالمت

این نوشتار بودهاند صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

کشور ،از دیدگاه و اندیشهی برجستهترین خبرگان آشنا

از اسالالالتاد بزرگوار جناب آقای دکتر باقر ریجانی،

به گسترهی سالمت و تحو ت آن استفاده گردیده است

رئیس پژوهشالالگاه غدد و رئیس کرسالالالی نظریه پردازی

و این دانشالالالمندان آگاه ،یکی از موفقترین دیدگاههای

فلسالالالفه ،فقه و اخالق پزشالالالکی که همانند همیشالالاله

سالالیاسالالت سالالالمت را در تاریخ ایران تدوین نمودهاند .از

پشالالالتیبالان معنوی این حقیر بودند نیز کمال امتنان را

این رو ،تحلیل ابرروند این سالالیاستهای کالن ،میتواند

دارم.

مفاهیم توسالالعهی پایدار در بخش سالالالمت را ترسالالیم
نماید.
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همچنین از جنالالاب آقالالای دکتر مرنالالدی ،رئیس
محترم فرهنگسالالتان علوم پزشالالکی جمهوری اسالالالمی

هم اکنون مفهوم توسالالالعالهی پایدار به عنوان یک

ایران و اسالالالاتید و همکاران در گروه آیندهنگاری ،نظریه

آرمان در چشم انداز جوامع مترقی مطرح گردیده است.

پردازی و رصد کالن سالمت ،به ویژه جناب آقای دکتر

از این رو ،در اندیشهی هر آینده پژوهی ،مفهوم توسعهی

قانعی که از اندیشالههای برجسالتهی آنها خوشه چینی

پایدار به عنوان ” کار آینده پژوهی “ جای دارد .به زبان

نمودهام مراتب قدردانی خود را ابراز مینمایم.

دیگر ،آینده پژوهی همچون ابزاری برای نیل به توسعهی

از جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی ،رئیس محترم

پایدار جلوه میکند .بنابراین ،هدف نهایی آینده پژوهی،

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

نیل به توسالالعهی پایدار در فضالالای جهانی سالالرشالالار از

که با مطالعهی فصل ششم کتاب این حقیر از لغزشهای

پیچیدگی و تغییر اسالالت و تحلیل ابرروندها ،نخسالالتین

روی داده آگاه نمودند ،نیز صمیمانه تشکر مینمایم.

گام در این پویش است.

از جناب آقای دارا جوکار که در بازآفرینی تصالالاویر
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و ویرایش متن از هیچ کوشالشالالی فروگذاری ننمودند ،از

بهترین و معتبرترین منابع بهرهگیری شالالود و تصالالاویر

سرکار خانم فاطمه مرزوقی که شکیبانه حروفچینیهای

گونالالاگون از منالالابع متعالالدد برای گویالالایی متن برچیالالده

متوالی متن را پذیرفتند و همچنین از جناب آقای دکتر

شوند ،امّا بی شک بسیار نقص آلود و پر عیب است .امید

محمالد جواد حالائری نژاد که در تنظیم منابع مرا یاری

اسالالت اندیشالاله ورزان و جسالالتجوگران عرصالالهی علم و

نمودند نیز صمیمانه سپاسگزاری مینمایم.

فناوری ،نه تنها این حقیر را از لغزشهای روی داده آگاه

از گرانمالایهترین دارایی وجودم ،همسالالالر گرامی ام

نمالاینالد بلکاله خود بالا آفرینش کتب و مقا ت عالمانه،

سالالالرکار خانم دکتر کتایون وحدت که در ویرایش متن

جامعهی پزشالالالکی رو به رشالالالد پرشالالالتاب ایران را غنا

تالش فراوانی را از خود نشان دادهاند نیز سپاسگزارم.

بخشند.

هر چند که در نوشتار کنونی ،تالش گردیده که از

دکتر ایرج نبی پور
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

ابرروند چیست؟
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واژهی ابررونالد (کالن روند  ،)Megatrendتوسالالال

فضالای کسالب و کار و جوامع انسانی فرود میآورند .از

جان نیسالالبت ۲در سالالال ۲۳4۱میالدی با انتشالالار کتاب

این رو ،نگرش به ابرروندها در هر فعالیت آینده پژوهی

” ابرروند “ ابداع گردید .کتاب این مؤلف آمریکایی در ۵۷

و تدوین سالالالیاسالالالتهای کالن (با برد زمانی طو نی)

کشور انتشار یافت و رتبهی پرفروش را به خود اختصاص

اجباری میباشد (.)۱

داد .در این کتاب ،او چشالالم اندازی را از هزاره بر اسالالاس

بر این اسالالالاس ،ابررونالالدهالالا را می توان تغییرات

 ۲۲ابرروند به تصالالویر کشالالید .با توجه به نظرات انقالبی

بنیادین عمده در سالالط جوامع ،فناوریها ،عرصالالهی

وی ،شیوهی تحلیل روند ۱در بخش صنعت ،کسب و کار

اقتصالاد و شرای سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی

و مقو ت آینده پژوهی ،جایگاهی رفیع یافت (.)۲

اصلی پیروی میکنند:

ابررونالدهالا از لحالاظ ماهیت ،به گونه ای فضالالالای

 /۲ابرروندها توسالالعهی آهسالالتهای دارند ولی در

کسالالب و کار و جامعه را تغییر میدهند که اثرات آنها

زمانی که به تبلور میرسند اثر آنها حداقل  ۲۵تا ۱۵

نه در سالالالالها ،بلکه چندین دهه پا بر جا میماند .از

سال پا بر جا میماند.

سوی دیگر ،اثر این ابرروندها بر هر فرد جامعهی انسانی
خواهد بود و فرصالالالتها و تهدیدات ویژه ی خود را بر

 /۱ابرروندها بر گسالالترههای گوناگون و متنوعی از
حیات انسان اثر میگذارند.
John Naisbitt
Trend Analysis

1
2
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 /۴ابرروندها ،خوی و منش جهانی دارند و منحصر

میگذارند.

به جغرافیا و کشالور نیسالتند ،هر چند که ممکن است

دامنه و گسممتردگی :بر جامعه از سالالط ریز تا

اثر آنها در یک جغرافیای ویژه ،چشمگیرتر باشد (.)۴

کالن اثر میکنند و دامنههای سیاسی ،اقتصادی ،علم و

بر اساس این ویژگیها میتوان شاخصهای زیر را

فناوری ،سازمانهای اجتماعی و افراد را در بر میگیرند.

برای شناخت ابرروندها به دست آورد:
چارچوب زمانی :حداقل ،تداوم توان پیش بینی
شده برای  ۲۵سال آینده را دارند.
جهان شمممو ی :تقریباً بر تمام مناطق جهان اثر

اثر گذاری :اثر چشالمگیری بر روی حیات انسان
داشالالته و تغییرات کیفی ایجاد میکنند؛ به گونهای که
فرار از این تغییرات بسیار دشوار و حتی ناممکن است.
ابرروندها توسالالعههای آیندهی بسالالیار محتمل را

11

شکل  :۲نسبت فراوانی کاربرد شیوههای گوناگون آینده پژوهی (لطفاً به جایگاه ابرروندها بنگرید).
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شالکل  :۱همچنان که فرایند آینده نگاری از مرز  ۲4ماه میگذرد ،تعداد عوامل تعیین نشالده به شدت کاهش مییابند و
هر سناریویی نیز سیمای انتزاعی مییابد.

نشان میدهند و تمایل دارند که جهان ما را در حداقل

خ سالیر توسعهی یک ابرروند سوار شده و تحول آن

 ۲۵سال به بعد شکل دهند .از این رو ،ابرروندها نسبتاً

را پیگیری و خ گالالذر آن را در زمالالان هالالای آینالالده،

یالک عنصالالالر ثالابالت در فرایند آیندهنگری محسالالالوب

پیشالالگویی کنیم .بدین سالالان از تغییرات چشالالمگیر و

میشالوند .آنها به آهستگی پدیدار شده و به آهستگی

بنیان برافکن آینده ،شگفت زده نخواهیم شد .اما با این

نیز محو میشالالالوند اما خ سالالالیر آنها به خوبی قابل

وجود ،ابرروندها فق به مسالالالیر توسالالالعههای محتمل

پیشالالالگویی بوده و در یالالک محالدودهی زمالالانی قالالابالالل

آینده اشالالالاره کرده و هرگز آیندهی قطعی را ترسالالالیم

پیش بینی نیز حیالات آنها تداوم مییابد .بر اسالالالاس

نمیکنند .همین عدم قطعیت آینده اسالالت که انسالالان

ویژگیهای توصالالیف شالالده برای ابرروندها ،میتوانیم بر

آمادهی تغییر ،به صالالورت فعال تجلی مییابد .به زبان
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دیگر ،هر چند که سالالونگری ابرروندها به شالالناسالالایی

برای تحلیل و پیشگویی توسعهی فناوریها و نیز برای

آینالدههالای محتمالل اسالالالت ولی باید دانسالالالت امکان

طراحی و همسالازی با مفاهیم کسب و کار و همچنین

آیندههای دیگری که مقدور بوده و حتی خوشالالالایندتر

راهبردهالای سالالالیاسالالالت گذاری برای نیازهای آینده و

باشند نیز امکانپذیر است.

چالالشهالا را فراهم میآورنالد .آنهالا نمالایالانگر به هم

همانگونه که اشالالاره شالالد ،ابرروندها توسالالعههای

پیوسالالالتگی میان احتما ت فناورانه و عالئق اجتماعی

آینالدهی بسالالالیالار محتمالل را هدف قرار می دهند که

سالالیاسالالی هسالالتند که گذرگاههای تحقیق و توسالالعه،

اسالالتمرار داشالالته و جهان ما را طی دههی آینده و یا

نوآوری و خلق محصول را شکل میدهند.

حتی فراتر ،دگرگون میسالازند .همین ویژگی برجسته

ابرروندها خود به صورت یک هدف نهایی نیستند؛

اسالالت که ابرروندها را از پیامهای ضالالعیفی که بسالالیار

آنها ابزارهایی برای چیرگی بر پرسالالالشهای گوناگون،

غیر قطعی خودنمایی کرده و به سالالالختی قابل ردیابی

ترسالیم راهبردهای کسالب و کار و توسعهی سیاستها

هستند تمایز میدهد.

هستند.

ابررونالدها نسالالالبت به روندها (که به تندی تغییر
میکنند) نیز بسیار متفاوتتر هستند .یک روند بر روی

گروهبندی ابرروندها

یک موضالالالوع یا محصالالالول تأکید کرده و بدین طریق

ابرروندها را میتوان در سه گروه جای داد:

انتظالاراتی غیر واقعی را عرضالالاله می دارد در حالی که
3

ابرروندِ پشتیبان آن ،پا بر جا بوده و حتی در زمانی که

 /3ابرروندهای پیش ران شده با فناوری

آن موضالوع خاص و یا محصالول نیز از گسترهی توجه

این گروه از ابررونالدهالا ،احتما ت فرارویی که در

محو میشود ،به حیات خود ادامه میدهد.
ابرروندها یک چارچوب تحلیلی اسالالاسالالی مهم را

نتیجهی پیشالرفتهای علم و فناوری گشایش مییابند
را به تصالالویر میکشالالند .در حقیقت آنها ،گذرگاههایی

Technology-Driven Megatrends

1

که اصالو ً قابل دستیابی هستند را نشان میدهند که
میتوان با چیرگی بر موانع اجتماعی و قانونی به آنها
دست یافت.
توسالالالعههایی مانند کوچکسالالالازی مینیاتوری در
فنالاوری ۲و افزایش سالالالرعت ریزپردازندهها و وسالالالائل
محاسالالباتی ،توانمندیهای فناورانهی شالالبکهسالالالازی،
توانالالایی دسالالالتکالالاری مواد در مقیالالاس نالالانومتر ،دانش
فزاینده پیرامون سالالالیسالالالتمهای بیولوژیک در سالالالط
ملکولی و کالاربردهای فناوریهای وابسالالالته به مغز ،از
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مثالهای این گروه هستند.

 /2ابرروندهای اجتماعی
این گروه از ابررونالدها ،تغییرات اجتماعی و خوی
و منشالالالی کاله تمالایل دارند طی دههی آینده و فراتر

شکل  :۴گسترههایی که ابرروندها به آنها مینگرند.

استمرار یابند را ترسیم میکنند .آنها اثر فزایندهای بر
تقاضالالا برای محصالالو ت ،فناوریها و نوآوریها فراهم

اجتمالاعی میبالاشالالالند ولی بخشهایی از آنها نیز در

میآورند .توسعههای دموگرافیک مانند افزایش امید به

توسالعههای فناوری مانند  ICTیا پزشکی ،ریشه دارند.

زندگی ،رشالالالد فزایندهی فردگرایی و جهانیسالالالازی از

توسالالالعههای اجتماعی میتوانند به واکنشهایی منجر

مثالهای آن هستند .گر چه این ابرروندها ،توسعههای

شالوند که در نخست ممکن است اثر کافی برای تغییر

Miniaturisation

1

ابرروند نداشالالالته باشالالالند اما در طی زمان میتوانند به

احتمالا ً این مسالالالائل فشالالالار دهنده خود بر گزینش

صورت فزاینده بر توسعههای بعدی اثر گذارند.

توسالالالعههای فناوری و نوآوریها ،اثر هدایت شالالالونده
دارند .مثالهای عمدهی این گروه از ابرروندها ،اهمیت

 /1ابرروندهای پیش ران شده با مسئله

3

مسئلهی پایداری محی زیست و توجه فزایندهی خطر

این ابرروندها مسالالائل فشالالار دهندهای که انسالالان

و موارد امنیتی میباشالالالد که امروزه اهمیت فراوانی در

امروز بالا آنها رو به رو اسالالالت و یافت راهحل آنها از

پژوهشهای علمی و توسعهی فناوری به خود اختصاص

اولویت با یی برخوردارند را نشالالالان میدهند .بنابراین،

دادهاند (.)۳
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شکل  :۳منطق ابرروند
Problem-Driven Megatrends

1

ریز جنبشها

3

هر ابررونالد از چندین ریز روند ۱تشالالالکیل یافته
است.

بر اسالالاس نظر جان نیسالالبت ،برای واکنش نسالالبت به
تغییرات بسالالیار پرشالالتاب هزارهی جدید ،راهی نداریم
جز اینکه آینده را پیش بینی کنیم (.)۶

هر ابرروند شامل چندین روند کوچکتر است که

پیشبینی بنیالان یالافته بر اسالالالاس متدلوژی علم

باله آنهالالا ریز رونالالد و یالا ریز جنبش می گوینالد کالاله

آینده پژوهی ،میتواند در موقعیت جامعه در عرصههای

نمایانگر تغییرات در گسالالترهای کوچکتر هسالالتند که

اجتمالالاعی و افزایش توان اقتصالالالالادی و چیرگی در

بعضالالالی از اوقالات فق در محدوده ی منطقهای قابل

رقالابالتهای فزایندهی هزارهی جدید ،نقشالالالی کلیدی

تمایز هسالتند .بنابراین ،ابرروندها را میتوان بر اساس

بازی کند .از این رو ،مطالعهی ابرروندها و بررسالالی اثر

درجهی گسترش و انتشار آنها توصیف نمود.

آنها بر فعالیت جوامع در گسالترههای کسب و کار ،به

در شکل  ۳منطق شکلگیری ابرروند نمایش داده
شالالده اسالالت .همانگونه که هویدا اسالالت ،هر ابرروند از
چندین ریز روند تشالالکیل میشالالود که با یکدیگر یک
ابرروند تعریف شده را سامان میدهند (.)۵

شالیوهای حیاتی برای بقاء در فضای آینده تبدیل شده
است.
هم اکنون ،مفهوم توسالالالعهی پایدار به عنوان یک
آرمان در چشم انداز جوامع مترقی مطرح گردیده است.
از این رو ،در اندیشهی هر آینده پژوهی ،مفهوم توسعهی

نگریستن به ابرروندها چه اهمیتی دارد؟

پایدار به عنوان ” کار آینده پژوهی “ جای دارد ( .)۷به

سالالرعت جهان رشالالد فزایندهای یافته اسالالت و اگر

زبالان دیگر ،آینالده پژوهی همچون ابزاری برای نیالل به

تحول جامعهی کشالالالاورزی به جامعهی صالالالنعتی طی

توسالالالعالهی پایدار جلوه میکند .از این رو هدف نهایی

 ۲۲۲سال به طول انجامید ،تحول جامعهی صنعتی به

آینده پژوهی ،نیل به توسالالعهی پایدار در فضالالای جهانی

جالامعالهی اطالعالاتی طی دو دهه روی داد .از این رو،

سالرشالار از پیچیدگی و تغییرات است و تحلیل ابرروند،
Micro Movements
Microtrends

1
2
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نخستین گام در این پویش قلمداد میشود.
پس در تدوین هر برنامهای برای آینده ،بایستی به
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برای کسب و کارهای نوین در گستره ی جهانی فراهم
آورند .بنابراین ،در

اکوسالیسالتم ابرروندها و عناصر

ابررونالالدهالالای حوزه هالالای ( STEEP-Vابررونالالدهالالای

زنجیرهی ارزش و پیدا کردن گسالترههای سالالود آور و

اجتماعی ،فناوری ،محی زیسالت ،اقتصالاد ،سالیاست و

پرمنفعت ،بسالالالیار مهم اسالالالت .همچنین از آنجا که

ارزشها) نگریسته شود.

بسالالالیالاری از ابررونالدها در ماهیت با دیگر ابرروندها

ابررونالدهالا معنای گوناگون و اثرات متفاوتی برای

بر هم کنش و هم آغوشی پیوستهای دارند ،میتوان با

صالنعت ،شرکتها و افراد دارند .تحلیل این ابرروندها و

تحلیل آنها را فرصالتهای هم افزایانه (سینرژیتیک)

کالاربردهای آنها یک جزء مهم در تدوین اسالالالتراتژی

آنها که در پناه همین بر هم کنشها خلق میشوند

آیندهی هر شالرکت و بنگاه اقتصادی محسوب میشود

را کشالالف نمود .در یک فراگرد کلی ،ابرروندها با خود

کاله بر توسالالالعاله و فرایند نوآوری ،طراحی و برنامه ی

زمینههای نوآورانه ،سالالالود آور و قابلیتهای درونی و

فنالاوری این شالالالرکتها و بنگاهها اثر میگذارند .زیرا

هسالالالتالهای عرضالالاله می دارند که می توانند به عنوان

همانگونه که اشالاره شد ،ابرروندها در دگرگونی جامعه،

گسالالترهی رقابتپذیری برای بنگاههای کسالالب و کار

بازار کسالالالب و کار و فرهنگها اثرات شالالالگرفی ایجاد

تبدیل شالوند .چنین است که امروزه تحلیل ابرروندها

میکننالد .از این رو ،تحلیالل ابرروندها به عنوان پایهی

به عنوان یک سالالح رقابتی در عرصه ی جهان اقتصاد

کار راهبردی در تمام گسالترههای کسب و کار استفاده

مطرح شده است و شرکتها و بنگاههای کسب و کار

میشالالالونالد که شالالالامل طیف برنامهریزی راهبردی تا

در تالش هسالتند تا ضم ن شناخت ابرروندهایی که بر

توسعهی محصول ،نوآوری در بازار و برنامه ریزی جهت

حوزه ی کالالاری آنهالالا چنالالگ انالالداختالهانالالد ،زنجیره ی

منابع را پوشش میدهد (.)4

نوآوری و خلق ایالده و محصالالالو ت جدید را تقویت

با توجه به پوشالالش گسالالالترده و جهان شالالالمول
ابررونالالدهالالا ،آن هالالا می تواننالالد اثرات قالالابالالل لمس و
مقیاسپذیری در عرصالالاله ی یافت فرصالالالتهای جدید

نمایند (.)4
بر پایهی آنچه گفته شالالد میتوان ابرروندها را در
سه گسترهی زیرین به کاربرد:
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شکل  :۵ویژگیهای راهبردی ابرروندها

ا ف /چا شهای راهبردی

طراحان اسالتراتژیک قرار میدهند که آیا سازمان برای

ابررونالدهالا ،محی پیرامونی ما را دچار دگرگونی

تغییر ،واقعاً آماده اسالالالت؟ و به چه مواردی بایسالالالتی

میکننالد .بنالابراین ،بررسالالالی رونالدها میتوانند موارد

بیشتر توجه نشان داد؟

کلیدی که آینده در خود ذخیره دارد را برای طراحان
اسالالالتراتژیک سالالالازمانها ،بنگاههای کسالالالب و کار و

ب /فرصتهایی برای رشد و نوآوری

شرکتها هدف قرار دهند.

ابررونالدهالا ،پیش ران بازار کسالالالب و کار آینده

در حقیقت ،این ابرروندها این پرسالالش را در برابر

هسالالالتند .اگر اینگونه باشالالالد ،در نتیجه می توان این

برداشالالالت منطقی را داشالالالت کالاله نتیجالاله گیریهالالای

ابرروندها دسالالت یافت که به شیوههای گوناگونی رصد

نظاممندی دربارهی عرصههای آیندهی رشد ،بر اساس

شدهاند (.)۳-۲۳

تحلیل ابرروندها ،بتوان ترسیم نمود .همچنین ،هر چند

بررسی این مجموعه ابرروندها و جستجوی محتوای

که ابرروندها الهام بخش هنگامههای نخسالالالتین فرایند

مفهومی آنها نشالالالان دهندهی وجود یافت ابرروندهای

نوآوری هسالتند ،ولی بیشتر آنها تالشهای خالقانهی

مشالالتر

و یکسالالان در میان گروههای گوناگون اسالالت.

گروه برنامه ریزی آیندهی سازمان را یاری میدهند که

همانگونه که اشاره شد هر چند که ابرروندها گسترههای

گذرگاههای واقعی را برای نیل به موفقیت برگزینند.

گوناگونی از اقتصالاد ،جامعه ،سالیاست و علم را تحت اثر
قرار میدهنالد ولی در بخشهالایی از گسالالالترهها ،اثرات

18

ج /توسعهی دارایی

چشمگیری از خود نشان میدهند .از این رو ،گروههایی

از اثرات بالاله هم پیوسالالالتالاله ی ابررونالالدهالالا اغلالالب

از آیندهنگران نیز به رصالالد و شالالناخت ابرروندها در یک

چشالم پوشالی میشود .بر هم کنش و اثر متقابل میان

گسترهی ویژه تمایل بیشتری از خود نشان دادهاند .برای

ابررونالدهالا اغلالب به تغییرات تند و بنیان برافکنی در

مثال ،میتوان ابرروندهای گسالالالترهی فناوری ارتباطات

بخشهای منفرد بازار کسالالب و کار منتهی میشالالود .از

 ICTرا مورد پژوهش قرار داد و یا اینکه ابرروندهایی که

این رو ،برای سالالیاسالالتگذاران بنگاههای کسالالب و کار

بر گسالالترهی کش الاورزی حاکم هسالالتند را ترسالالیم کرد.

بسالالالیار حیاتی اسالالالت که بدانند آیا دارایی محصالالالول

کمپالانی آینالالدهنگر مشالالالهور  ۱۲ ، Z-Punktابررونالد را

برایپالذیرش این آینده که برخاسالالالته از اثرات متقابل

فهرسالالت نموده اسالالت که برای آشالالنایی با ابرروندها به

ابروندها است آمادگی زم را دارد؟ (.)4

معرفی آنها میپردازیم (:)۲۴

 21ابرروند برجسته

 /3تغییر دموگرافیک

در سط مطبوعات علمی و گزارشهای گروههای

 رشد جمعیت جهانی

آینالده پژوه و آینالده نگالاران میتوان به مجموعهای از

 پیر شدن جمعیتها

 کاهش جمعیتها در غرب

مسئولیتپذیری فردی

 افزایش جریانهای مهاجرتی

 تغییر در الگوهای بیماریها

 جا به جایی دموگرافیک

 افزایش پرشتاب در هزینههای سالمت و فزونی
در خصوصیسازی هزینهها

 /2رسیدن فردگرایی به یک مرحلهی جدید

 بازسازمانی و تحول در بخش مراقبت از سالمت

 فردگرایی (اصالت فرد) ،یک پدیدهی جهانی

 رهیافتهای نوین به سوی تشخیص و درمان

 تغییر الگوی ارتبالاطات :ارتباطات محکم اند

 بازارهای همگرای جدید

و ارتباطات سست فراوان
 هویتها و بیوگرافیهای پیچیده

 /3تغییرات در نقشهای جنسی

 از بازارهای تودهای به بازارهای کوچک

 ریزش در نقشهای سنتی جنسی
 افزایش در نقش مهم زنان در محی کار

 /1جداییهای فرهنگی و اجتماعی
 قطبگرایی فزاینده میان فقرا و ثروتمندان
 شالیوههای زندگی پرمخاطره به صورت الگو در

 فالالزونی در ارزش مهالالارتهالالای اجتمالالاعی و
ارتباطاتی
 ساختارهای خانوادگی و سبک زندگی جدید

میآیند.
 چنالالد پالالارگی اجتمالالاعی میالالان موقعیالالتهالالای
زندگی گوناگون
 نظامهای ارزشی رقابت کننده و آمیخته به هم

 /6ا گوهای جدید جا به جایی
 جا به جاییها در سط جهانی افزایش مییابند.
 موانع جا به جایی افزایش مییابد.
 الگوهای جا به جایی intermodal

 /4بازسازمانی نظامهای مراقبت از سالمت

 شبکهسازی دیجیتالی ترافیک

 افزایش آگالالاهیهالالای سالالالالمالالت و فزونی در

 مفاهیم وسائل حمل و نقل جدید و فناوریهای
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رانندگی
 راهحلهای لجستیک هوشمندانه

 هوش دسالالتهای( ۱رفتار جمعی سالالیسالالتمهای
خود سازمان دهنده و بدون مرکزگرا)
 اثر گالذاری زیسالالالت شالالالناسالالالی بر نظامهای

 /7فرهنگ دیجیتال

تولیدی  -تمرکز زدایی و اقتصالالالاد با حلقهی

 فنالالاوری هالالای دیجیتالالال نفوذ کرده و تمالالام

بسته۴

منظرهای زندگی روزانهی ما را پیوند میدهند.
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 تمایز عظیم تر میان الگوهای زندگی دیجیتالی

 /3هوش حاضر در همه جا

 بومیهالای دیجیتال :اشالالالکال جدید ارتباطات

 گذار به سوی فناوری اطالعات مبتنی بر

اجتماعی ،مشارکت و سازماندهی
 نسخهی وب  ۴/۲در راه است.

ابر۳

 سالالالط تمالالاسهالالای (واسالالال هالالای) نوین و
محی های هوشمند
 پدیداری اینترنت

اشیاء۵

 /8یادگیری از طبیعت

 خلق زیرساختهای هوشمند

 فرایند و سالالاختارهای طبیعی به صالالورت یک

 مرزشکنی در هوش مصنوعی روبوتیک

ویژگی کلیدی نوآوری خود را نشان میدهند.
 بیونیک ۲در طراحی و فناوری در هم آمیخته
میشود.

 /31همگرایی 6فناوری
 مینیالاتورسالالالازی و نانوفناوری ،پیش رانهای
1

Bionics
Swarm Intelligence
3 Closed-Loop Economy
4
Cloud-Based IT
5 Internet of Things
6 Convergence
2

کلیدی در همگرایی فناوری میشوند.
 نوآوری پویا برای مواد جدید و شیوههای ساخت

 نوآوری باله عنوان پیش ران کلیالدی و عالامل
رقابت

 گسترش زیست فناوری

 دادهها و خلق ارزش مبتنی بر دانایی

 همگرایی فناوریهای  NBICبرای دسالالتیابی

 ظهور طبقالهی نخبگالالان دانالالایی محور جهالالان

به چشم انداز ”طبیعت دوم“

گستر  -طبقهی خالق
 آموزش مادام العمر

 /33جهانیسازی
 جا به جایی در مراکز قدرت اقتصادی
 اقتصاد

فرّار۲

 /31اکوسیستمهای کسب و کار
 شراکتهای نوین در زنجیرهی ارزش
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 پدیداری طبقهی متوس

 نوآوریهای نظاممند

 تکاله تکاله شالالالدن جهانی و پخش زنجیرههای

 کسالالالالب و کالالارهالالای در هالالم آمالالیالالختالاله و

ارزشی
 جهانی شالالالدن جریان سالالالرمایه  -بخش مالی
افسار گسیخته

هیبریالد - ۱افزایش سالالالطوح میانجی ۴موجب
پدید آمدن بازارهای جدید میشود.
 خلق  -بخش چهارم
 مدیریت

پیچیدگی۳

 /32اقتصاد دانایی محور
 افزایش سطوح آموزش در سراسر جهان
1

Volatile
Business mash-ups
3 Interface
4 Complexity
2

 /34تغییرات در جهان کار

 /36تحول در انرژی و منابع

 شیوههای کار انعطافپذیر و بسیار پویا

 افزایش در مصرف انرژی و منابع

 الگوهای سازمانی و مدیریتی نوین

 کمبود منابع استراتژیک

 شیوههای کار به صورت

همکارانه۲

 پیشرفتها در اتوماسیون

 کالالاربالرد مالنالالابالع جالالایگزین انرژی و منالالابع
تجدیدپذیر
 انقالب در کارآمدی منابع

 /33ا گوهای مصرف نوین

 زیرساختهای با عدم تمرکز

 جالا باله جالایی در عالئق مصالالالرف کنندگان و
22

شیوههای خرج کردن آنها
 جهان سالوم از رفاه و شالکوفایی عظیم خشنود
است.
 مصالالالرف گرایی فزاینالده در کشالالالورهای تازه
صنعتی شده

 /37تغییر آب و هوا و اثرات زیست محیطی
 افزایش درجه حرارت و گسیل گاز CO2

 افزایش خطرات برخالالاسالالالتالاله از مسالالالالائالالل
زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه و
تازه صنعتی شده

 مصرف پایدار در جهان غرب

 فزونی در کمبود مواد غذایی

 تغییر در خوی و منش خریالالد  -مالالدلهالالای

 مقررات سختگیرانه

مجازی و هیبرید
 افزایش اهمیت ش الیوهی مصالالرف مشالالارکتی و
همکارانه۱

 سالالالرم الایالالهگالالذاری بالالر روی فالالنالالاوریهالالای
پا

 -راهبردی برای کاهش و سازگارمندی با

تغییرات اقلیمی

Collaborative
Collaborative Consumption

1
2

 /38شهر نشینی

 /21جامعهی پرخطر جهانی

 رشالالالد نیرومند کالن شالالالهرها و اختالط بافت

 آسالیبپذیری فزاینده زیرساختهای فناوری و

شهری

اجتماعی

 افزایش در مسائل ساختاری مناطق روستایی

 فزونی در فاجعههای طبیعی

 توسالعه در حل مسالائل زیرسالاختی به صورت

 کشمکش و تضادهای غیرهمگن

سازگارمند
 توسعهی شهری پایدار

 جرم و جنایات سالازمان دهی شدهی جهانی و
جرمهای

سایبری۲

 اشکال جدید اقامت ،زندگی و مشارکت

 مراقبت و پایش در جامعهی

 /33نظم نوین سیاست جهانی

ابرروندهای فضای کسب و کار

 چین و هنالد ،برترینهالای قالدرتهای جهانی

برنالالامالالهی تحقیقالالاتی و تحلیلی آینالالده نگالالاری

میشوند.

شفاف۱
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1

ابرروندهای مرزشالالکن با عنوان رهبری  ۳۱۲۴۲توس ال

 بحران در دموکراسی به شیوهی غربی

مؤسالالالسالالالات هایگروپ ۵و زد پانکت ۶انجام گردید؛ از

 اتالحالالادهالالای اسالالالتراتژیالالک نوین در جهالالان

 ۱۲ابرروند شالالناسالالایی شالالده ۶ ،ابرروند که دارای توان

چند قطبی
 دگرگونی در نظامها
 آفریقا پیدا میشود.

ایجاد جا به جایی در فضالالای کسالالب و کار بودند ،مورد
بررسی دقیقتر قرار گرفتند (.)۳
پژوهشالگران این دو مؤسسه ،اثر بر هم کنش این
1

Cybercrime
Transparent Society
3 Business
4 Leadership 2030
5 Hay Group
6 Z_Punkt
2
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شکل  :۶نگرش ” کالن به ریز “ تحلیل ابرروندی

ابرروندها را جستجو کردند و این ابرروندها را به صدها

 فضای کسب و کار

تن از رهبران کسالالب و کار و پژوهشالالگران آکادمیک

 سازمانها

معرفی کردند .سپس دادههای گروپ هزاران کارمند و

 رهبری و تیمهای آنها

کارکنان بنگاههای سراسری جهان پیرامون دیدگاهها و

بر اسالالاس این تجزیه و تحلیل ،پژوهشالالگران آنچه

شیوههای رهبری سازمانهای خودشان ،مورد تجزیه و

که رهبران سازمانها ،برای کامیابی در جهانی که متأثر

تحلیالل قرار دادنالد .این تجزیاله و تحلیل ،یک دیدگاه

از این ابررونالدهالا نیالاز دارنالد را فراهم آوردنالد کاله به

دقیق پیرامون علتها و پیامدهای هر یک از این شش

چکیدهای از آن در زیر هر اَبرروند میپردازیم:

روند را در سه سط مهم زیر ،ترسیم میکند:

 /3ابرروند جهانیسازی 2/1

پیوسالالالتالهاند و منابع طبیعی بحرانی مانند نفت ،آب و

این نسخه از ابرروند (نسخهی جهانیسازی )۱/۲

مواد معدنی در حال تمام شالالدن هسالالتند .همزمان ،با

از نسالالخهی پیشالالین خود بسالالیار متفاوت اسالالت .در

وخیم شالالدن شالالرای بحران زیسالالت محیطی ،پایداری

حقیقت یک نظم جهانی نوینی در حال پدیدار شالالدن

برای بقاء سالالالازمانها حیاتی خواهد بود .کاهش کربن

اسالالت .قدرت اقتصالالادی به سالالوی آسالالیا میل میکند.

برای رقالابتپذیری بازار ،ضالالالروری بوده و بنگاهها نیاز

جهش تجالارت در میالان بازارهای در حال توسالالالعه

دارند که با حرکت محی زیست از  CSRعملکردهای

خواهد بود و کم کم اقتصادهای کهن از چرخه خارج

خود را بازساختارسازی نمایند.

میشالالوند و شالالرق دیگر فق یک بازار مصالالرف برای
غرب نخواهد بود.

رهبران به در

عمیق مفاهیم فرهنگ توسالالعهی

پایدار نیاز دارند و با یک منطق روشالالالن ،خود را برای

یک طبقهی متوسال جهانی جدید در حال رشالد

این تغییر رادیکال آماده سالالازند و از اینکه این مفاهیم

اسالالت و رقابت در میان بازارهای به شالالدت محلی در

بر عملکرد لحظاله به لحظهی آنها چه اثراتی خواهند

حال فزونی است و فضای کسب و کار خود را بر اساس

داشت ،به شکل مطلق شفافسازی نمایند .پرداختن به

این پویایی محلی ،تنظیم نموده است.

سالالاختارهای پایدار و مسالالئلهی منابع اتمامپذیر ،ارزان

یالک راهبرد مرکزی و منفرد در جهالان متالالأثر از
جهانیسازی  ،۱/۲دیگر کارساز نخواهد بود.
میبایسالالت بر چیرگی تنوع (با تمام اشالالکال آن)

چنگ انداخت .گزارهی ”جهانی فکر کن و محلی عمل
کن“ دیگر مناسب نخواهد بود.

نخواهد بود .هزینهها درحال انفجار بوده و این وظیفهی
رهبران سالازمانها است که این ” شکل و قالب نوین “
را به ذینفعهای خود یادآوری نمایند.
همسالالازگاری با این بحران زیسالالت محیطی ،تفکر
راهبردی تحول برانگیز را طلالب میکند و این خود به
اشکال جدید همکاریها (و در پارهای از مواقع به رقبا)

 /2بحران زیست محیطی

نیالازمنالد اسالالالت تا بتوان به راهحلهای پیچیده جهت

نشانگان تغییر اقلیم به شکل ترسناکی به واقعیت

چیرگی بر آنها دست یافت.
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 /1فردگرایی 3و پلورا یسم ارزشی

باله سالالالاختالارهالای انعطالافپذیرتر ،یا کم متمرکزتر و

با چیرگی یافتن ابرروند جهانیسالازی نسخهی ،۱/۲

مسط تر نیاز خواهد بود.

میلیونها انسالالان گزینشهای گسالالترهای در زمینهی

به نسل جدیدی از رهبران نیاز خواهد بود تا در

زنالالدگی و شالالالغالالل خواهنالالد داشالالالت و آن هالالا آزادی

تیمهای بسالالیار فردگرا و متنوع درگیر شالالوند .نکتهی

تصالالمیم گیری بر اسالالاس ارزشها را (و نه اقتصالالاد) به

کلیدی آن اسالالت که باید خود مختاری و اسالالتقالل را

دست خواهند آورد.

در چالارچوب حالد و مرزهای روشالالالن ارائه داد تا در

این ویژگی ،انگیزههالای آنهالا به عنوان کارمند و
مصرف کننده را دگرگون خواهد کرد .شیوهی زندگی،
26

شالالرای مناسالالب مردم بتوان ند عملکرد خود را نمایان
کنند.

شالالالخصالالالیالتیالابی ،خود اظهاری و اخالق ،از قیمت،
پرداخت و ترفیع سبقت خواهند گرفت.

 /4دوران دیجیتا ی

بنگاههای کسب و کار نیاز دارند که خود را بیشتر

فناوری ،تعادل قدرت را از سالالالوی سالالالازمانها و

از پیش به بازار و نیروی کار خود نزدیک نمایند .آنها

رهبران آنهالا جالا باله جا میکند .در دوران دیجیتال،

باید هر کارگر و مشالالتری خود را به صالالورت یک فرد

مصالالالرف کنندگان به سالالالادگی ارائه دهندگان کا و

نمایند؛ در غیر این صالورت ،فضای کسب و کار و

خدمات را برگزیده و مورد مقایسالاله قرار میدهند و در

در

نخبگان خود را از دست خواهند داد.

میالان خود باله انتقالال تجالارب میپردازند .کارفرمایان

سالالالازمانهای چابک ،فرصالالالتهای بازار محلی و

میتوانند در هر مکان و زمان ،با هر وسیله عمل نموده

تقاضالای رشد یابنده بر پایهی نیاز مشتریان را خواهند

و نیاز به فضالالاهای کار سالالنتی و سالاللسالالله مراتبی را به

ربود .کارفرمایان هوشمند نیز شیوههای کار متناسب با

چالش کشند.

افراد را (و نه سازمان) طراحی خواهند کرد و از این رو

از این رو ،شالالیوهی کار با تغییر در کار و مکان آن

Individualism

1
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شکل  :۷عرصههای عمل و حوزههای راهبردی نوآوری که ابرروندها به آنها میپردازند.

کاله باله صالالالورت همراه (موبالایالل) در میآینالد ،دچار

میانالدازد و باله آن ها دسالالالتاوردهای فناوری عرضالالاله

دگرگونی میشالالالود .شالالالهرت و اعتبالالار بنگالالاههالالای

میدارد.

کسب و کاری که افراد ناخشنود آنها در فکر نگهداشت

با این وجود ،این ”بومیان دیجیتال“ ممکن اسالالت

این بنگاهها به صورت آنالین نیستند ،مورد خطر جدی

به پیماننامههای همکاری احترام نگذارند .سالالالازمانها

قرار میگیرد .این دامنهی مجازی به نسالاللهای جوانی

باید خود را سالالازگار نموده و مهارتهای میانی را برای

که به آسالالانی به فناوری دیجیتال میل میکنند ،چنگ

هر دو گروه فراهم آورند .در یک فضای شفاف ،رهبران

بایسالالتی اسالالتانداردهای درسالالت و بیریایی را نمایان

مهارتهای شنیداری و همدلی برای شناسایی آنچه که

سالالازند .رهبران باید افراد متنوع و پراکنده را با درجات

هر عضالالو تیم را بر میانگیزد ،حیاتی خواهند بود .یک

گونالاگون قالابلیالتهای دیجیتالی ،مدیریت کنند و در

ندای نظام جمع و فراخوان برای نیروی کار ،دیگر کافی

تقویالت وحالدت ،یکپارچگی و روحیهی همکاری میان

نخواهد بود.

تیمهای با پیوندهای سالالالسالالالت که به ندرت با یکدیگر
مالقات میکنند ،تالش نمایند.

 /6همگرایی فناوری
فنالاوریهالای پیشالالالرفتاله ،نیروهای خود را برای
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 /3تغییر دموگرافیک

دگرگونی تمالام منظرهالای زندگی روزانهی ما بسالالالیج

جمعیت جهان رو به گسالترش و پیر شالدن است.

کردهاند.

بسالیاری از جوامع غربی به چنان مرحلهی بلوغ شدنی

فنالاوریهای  ،NBICنوآوریهای نیرومندی را در

رسیدهاند که به زودی کارایی خود را از دست خواهند

پزشالکی ،ارتباطات ،سالاخت و ساز ،انرژی ،تولید غذا و

داد .یالک جمعیالت پیر به معنای پژمردگی نیروی کار

بسیاری دیگر از گسترههای مهم تر تولید خواهند کرد.

جهانی ،کمبود مزمن مهارتها و جنگ خشالالونت آمیز

هم اکنون تنور مسابقه برای نوآوری گرم است.

برای دستیابی به نخبگان است.

همگرایی علوم شناختی ،نانو ،زیستی و اطالعاتی،

اقتصادهای در حال توسعه ممکن است ”چرخهی

بالازارهالای محصالالالول ناگفتهای را خلق خواهد نمود و

مغز“ را بالا موج مهاجرت معکوس تجربه کنند که توأم

بازارهایی را نیز به فنا خواهد برد .فضالالای کسالالب و کار

اسالالت با مهارتها و تقاضالالای جدید که ”مهاجرین به

باید به گونهای باشالالالد که اطمینان بخش آن گردد که

خانه“ با خود به ارمغان میآورند .جهان کسب و کار ،به

فشالالالارهالالای مالالالی کوتالالاه مالالدت نتواننالالد بر نیالالاز بالاله

جالذب ،توسالالالعه و نگهداشالالالت یک مخزن از نخبگان

سالالالرمالایهگذاری تحقیق و توسالالالعه ی پیشالالالگامانه و

برجسته و متنوع نیاز خواهد داشت .آنها بایستی خود

دراز مدت سرپوش گذارد.

را بر اسالالالاس نیالازهالای کالارفرمایان هماهنگ نمایند.

نیالاز به نوآوری ،دوران همکاریهای ”عظیم“میان

بخشها ،شرکتها و رشتههای علمی را پرورش خواهد

روز حیالاتیتر میشالالالود .بنالابراین ،متالدلوژی تحلیالالل

داد.

ابرروند ،۲در ابعاد عملکردی بنگاههای کسالالب و کار ،به
شالیوهای علمی سالامان یافته است .این فرایند از چهار
هنگامه گذر میکند؛ به گونهای که توسالالالعهی آیندهی

اشکال باز
دانایی در

بنگاه کسالالب و کار از سالالوی منشالالوری از ابرروندهای

سالالالاختار همکارانه ،اجازهی اشالالالترا

سالالطحی که پیش از این موجود نبوده اسالالت را خواهد

گزینش یافته نگریسالالالته میشالالالود که معمو ً یک افق

داد .برای نیل به این سالط  ،به همکاریهای استثنایی

زمانی  ۲۲ساله را پوشش میدهد.

و مهارتهای اثر گذار نیاز خواهد بود.

در هنگامهی نخسالالت ،ابرروندهایی که بیشالالترین

نیاز اسالت که رهبران ،پهلو به پهلوی پیشرفتها و

ارتباط با گسالالالترهی کاری شالالالرکت را دارند برگزیده

کاربردهای مرزشالالکن بمانند (حتی در گسالالترههایی که

میشوند (برای مثال تغییر دموگرافیک و عوامل کلیدی

کاملی از آنها نداشته باشند) .از

این ابرروند شالالامل رشالالد و پیر شالالدن جمعیت جهانی،

این رو ،آنها باید در مرز عدم قطعیت زندگی کنند زیرا

پژمردگی جوامع غربی و ”جهش کود “ در کشورهای

پیامدهای نوآوریهای  NBICبسیار غیر قابل پیش بینی

در حالال توسالالالعاله و نیز جریانهای افزایش یابندهی

هسالتند .همچنین آنها باید به واکنش جامعه نسبت به

مهالاجرت) .تیم تحلیلگر ابررونالدهالای شالالالرکت تالش

آنها ممکن است در

جهشهای رادیکال فناوری ،حساس بمانند (.)۳

میکنالد کاله همزمان ،در

ویژهای از این ابرروندهای

گزینش یافته به دست آورد.
از ابرروند به نوآوری (مفهوم تحلیل روند)

هنگالامالهی دوم شالالالامل تحلیل مشالالالتر

اثرات

همانگونه که اشالالاره شالالد ،نگاه به ابرروندها برای

ابرروندها اسالالالت که با اثرآنها بر روی جامعه و جهان

زیستِ بنگاههای اقتصادی و جهان کسب و کار ،روز به

صالالنعت آغاز میشالالود و بر اسالالاس این یافتهها ،اثرات

Megatrend Analysis
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شکل  :4چهار گام تحلیل ابرروند

ثانویهی آنها بر روی محی ویژهی شالالالرکت به بح

ویژگیهای شرکت ،ساختاربندی میشوند .در حقیقت

کشانده میشوند.

این گسالالالترهها ،نیاز پیش ران شالالالده با ابرروند جهت

در نتیجاله ،میالدانهالای کلیالدی عملکردی 1و یا

نوآوری و عملکرد را نشالالالالان میدهنالالد .در نهالالایالالت،

گسالالترههای نوآوری برخاسالالته از این ابرروندها ،پدیدار

کارفرمایان تمام بخشها (چنانچه امکانپذیر باشد) در

میشوند.

فرایند درگیر میشالالالوند و با یکدیگر در یک کارگاه به

در هنگامهی سالوم ،گسالترههای نوآوری بر اساس

صالالورت مشالالارکتی ،فعال و خالقانه ،دیدگاههای خود
Key Fields of Action
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شکل  :۳چهار گام تحلیل ابرروند

پیرامون محصالالالو ت و نوآوریهالای آینالده (بر پایهی

میدانهای نوآوری ،راهبرد نوآوری و یا یک نقشهی راه

میدانهای نوآوری) را مورد کنکاش قرار میدهند.

خواهد بود (.)۲۵

در هنگالامالهی چهالارم ،یافته ها به صالالالورت یک
مناظرهی سالالاختارمند به بح گذاشالالته میشالالوند و

تحلیل روند (رهیافت ماکرو به میکرو)

بر اسالاس دیدگاه ،فرصالتهای کسب و کار ،رتبه بندی

در فضای کاربردی ابرروندها برای طراحی نقشهی

میشوند.
نتیجهی تحلیل ابرروند ،محصالالالو ت و یا گزینش

راه بنگاه کسالالب و کار ،میتوان از روش رهیافت ماکرو
به میکرو استفاده کرد که شامل پنج گام است:

گام اول) شناسایی ابرروند :ابرروندهای جهانی،

زیر رونالد کالن شالالالهرها ،مناطق کالن و کریدورهای

پایدار و دگرگون سالالالاز در گسالالالترههای مورد عملکرد

کالن میشالالالود که این روندها موجب پایداری ابرروند

شرکت گزینش میشوند.

شالالهرسالالازی گردیده و پیش ران تغییرات در سالالط

گام دوم) شمناسایی زیر روندها :زیر روندهای
گسترههای گزینش شده مورد پویش قرار میگیرند.
برای مثال ،زیر روند شالالهر سالالازی شالالامل سالاله
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شکل  :۲۲از کالن تا ریز در تحلیل ابرروند

جامعه میشوند.

گام سموم) بررسی زیر روندها جهت ارزیابی
اثر آنها بر شرکت :در این گام باید دو سناریو در دو

فضالالای انتهایی و یک سالالناریو در فضالالای میانی برای

میشالالود .در این گام باید اثرات هم افزای ابرروندها را

ابرروند خلق کرده و اثرات ابرروند شالالناسالالایی شالالده را

در

نموده و از اثرات همگرایی ابررونالالدهالالا در خلق

مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .با خلق این سالالالناریوها،

فرصتهای سینرژیتیک ،آگاهی به دست آورد.

میتوان اثرات آنها بر روی شالرکت ،بنگاه کسب و کار

گام پنجم ) شناسایی نیازهای مالحظه نشده

و یا صالنعت (به صالورت ویژه) را بررسالی و فرصتهای

وابسممته به ابرروند :چگونگی نوآوری و توسالالالعه ی

بازار کسالب و کاری که از آنها بر میخیزد را جستجو

راهحلهای نوین جهت رضالالالایت مصالالالرف کنندگان و

نمود.

نیالازهالای ذینفعهالای شالالالرکالت ،صالالالنعت و یا بنگاه

گام چهارم) تعریف روشن محصول /خدمت:

کسب و کار تعیین و مورد تجزیه قرار میگیرند (.)۲۶

به شیوهی بارش افکار ،۲محصول به ابرروند پیوند داده
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Brainstorm

1
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فصل دوم

پزشکی سیستمی
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سالالالیسالالالتم هالای بیولوژیالک از قوانین حاکم بر

شالالود ولی طیّ چند دههی گذشالالته پی برده اسالالت که

سالالیسالالتمهای پیچیده پیروی میکنند .یک سالالیسالالتم

این شالیوه ،پاسالخگوی شالناخت سالیستمهای پیچیده

پیچیده دارای تعداد زیادی اجزای بر هم کنش اسالالت

مانند سیستمهای بیولوژیک نیست و از این رو کم کم

که فعالیت انباشالتی آنها نمایی غیر خطی داشته و به

تفکر سالالالیسالالالتمی در کاوشهای علمی ،راه خود را

شالالالکل آشالالالکار تحت فشالالالارهای خاصالالالی نیز رفتار

بازنموده اسالالت .در حقیقت تفکر سالالیسالالتمی ،رهیافتی

”خود سالالالازماندهی“ از خود نشالالالان می دهند .برای

بسیار فرا دقیق برای دریافت رواب غیر خطی است که

مدلسالالازی هر رفتار پیچیده ،ما میبایسالالت از اجزاء

روشهالای اسالالالتقرایی در علم ،توان دریافت آنها را

تشالکیل دهندهی جدا از هم آن (زیرسالیستمها) و نیز

ندارند .بنابراین تفکر سالالیسالالتمی ،بینش در

ماهیت

الگوی پیچیدهی ”خود سازماندهی“ که از بر هم کنش

کل سالالالیسالالالتم را امکانپذیر میسالالالازد؛ با درکی که

این اجزاء خاص میآیند ،آگاهی داشته باشیم.

نمیتوان بر پایهی مطالعهی مجزای اجزای سالیستم به

تاکنون اسالالاس روش شالالناخت فرایندها بر پایهی

دسالالت آورد .بدین سالالان تفکر سالالیسالالتمی یک پارادایم

روشهای اسالالتقرایی و خرد کردن سالالیسالالتم به اجزاء

اسالالالت که پیوسالالالتگیهای میان اجزاء گوناگون و بر

تشالکیل دهندهی آن و بررسی رواب خطی آنها بوده

هم کنش آنها را تحت رصالالد قرار میدهد .علم نوپای

اسالت .هر چند در پنج سالدهی گذشالته ،بشالر توانسته

بیولوژی سالالیسالالتمی در پی آن اسالالت که یک رهیافت

اسالالت بر این پایه به پیشالالرفتهای بسالالیار بزرگی نائل

جامع نگر ،یکپارچه و هولسالالالتیک ایجاد کند .چنین
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شکل  :۲۲چهار گسترهی کلیدی در تفکر سیستمی

تغییر پارادایمی در دانش بیولوژی موجب ایجاد تغییر

همهی اجزاء یک سالالیسالالتم نگریسالالته و به ترسالالیم

در پارادایم فلسالفهی پزشالکی گردیده اسالت و پزشکی

بر هم کنش آنها و ارزیابی دینامیک این اجزاء (هم

آینده به سالالوی پزشالالکی سالالیسالالتمی گام بر میدارد.

زمانی و هم فضالالایی) در همهی ابعاد عملکردی آنها

پزشکی سیستمی در حقیقت فرزند زایش یافته از تفکر

میپردازد.

بیولوژی سالیسالتمی اسالت که با رهیافتی سیستمی به
سالمت و بیماری نظر میکند.
با این منظر ،پزشالالکی سالالیسالالتمی به شالالناسالالایی

دو گوناله اطالعالات ،اطالعات ژنومی و اطالعات
بیرون از ژنومی (محیطی) ،اسالالاس بیولوژی را سالالامان
میدهند .این دو گونه اطالعات در ارگانیسالالالم فردی

(مانند یک انسالالالان) در هم
آمیخته و یکپارچه میشالالوند
تا فنوتیپ (طبیعی یا بیمار)
خلق شالالالود .این دو گونهی
اطالعات و فنوتیپ هایی که
آنها خلق میکنند از طریق
شبکههای زیستی به یکدیگر
پیوستگی دارند .این شبکهها
در بالاله دسالالالالالت آوردن،
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یکپارچه سالالالازی و سالالالپس
انالالتالالقالالال اطالالالعالالات بالاله
مالاشالالالین هالای ملکولی که
عملکرد زیستی را امکانپذیر
می نمایند ،فعالیت می کنند.
ایالن پویالالایی و دینالالامیالالک
شالالالبکاله ها و ماشالالالین های
ملکولی است که مرکز کانون
عمدهی مطالعات سالیستمی

شالکل  :۲۱سالط بندی شالبکههای متابولیک ،بیماری و اجتماعی و بر هم کنش این شبکهها و
تشکیل شبکهی شبکهها ()Network of Networks

قرار گرفته اسالالت .شالالبکهی
شالالبکهها یک رهیافت چند مقیاسالالی دیگری را جهت

در حقیقت یک فرضیهی بنیادی در پزشکی سیستمی،

سالالازماندهی و یکپارچهسالالازی اطالعات فراهم میآورد.

این ایده اسالالت که بیماری ،برخاسالالته از شالالبکههای
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آشالالوبزده با بیماری (آشالالوبزده با پیامهای زیسالالت

بیماریها حیاتی هسالالتند .به صالالورت طعنه آمیزی،

محیطی و یا تغییرات ژنتیکی) میباشالالد و در نتیجه

بسالالیاری از مردمان از واژهی ”پزشالالکی ژنومیک“ برای

سازمانِ ماشینیِ ملکولی که با این شبکههای آشوبزده

اشاره به ”پزشکی آینده“ استفاده میکنند در حالی که

با بیماری کدگذاری میشالالوند دچار تغییر شالالده و به

پزشالالکی ژنومیک در حقیقت یک بُعد از طبیعت اسالالت

پالالاتوفیزیولوژی بیمالالاری منتهی می گردد .از این رو

که تنها به اطالعات اسالالالید نوکلئوئیک میپردازد .در

پیگیری پویایی شالالبکههای آشالالوبزده با بیماری ،به ما

برابر این اندیشه ،پزشکی سیستمی چهرهای هولستیک

بینش ژرفی از مکانیسالالمهای بیماری داده و یک ابزار

و جامع نگر داشالالته و تمام گونههای اطالعات زیسالالتی

نیرومند برای پرداختن به چالشهای پیام به صالالدا که

شالالالالامالالل  ، RNA ، DNAپروتئین ،متالالابولیالالت هالالا،

در مالجموعالاله ی اطالعالالات عظیم وجود دارد ،فراهم

ملکولهای کوچک ،بر هم کنشها ،سالاللولها ،ارگانها،

میآورد .سالالرشالالت پیچیدگی بیولوژی انسالالان با هزاران

افراد ،شالالبکههای اجتماعی و پیامهای محی بیرونی را

عالامالل اجتماعی و محیطی که از تعیین کننده های

به کار میبرد و آنها را به گونهای یکپارچه مینماید تا

حیاتی سالالالمت هسالالتند ،در هم آمیخته شالالده اس الت.

مدلهایی با توان پیشالالالگویی کنندگی و کاربردی در

رهیافت سیستمی به پزشکی و سالمت به آن نیاز دارد

گسالالترهی سالالالمت و بیماری فراهم آیند .بدون شالالک،

که حجم چشمگیری از دادهها افشا گردیده و در مدلی

بسیاری از افرادی که واژهی پزشکی ژنومیک را به کار

تحت عنوان ” شبکهای از شبکهها “ یکپارچه شوند .در

میبرند در حقیقت به چشالالالم انداز گسالالالتردهتری از

این مدل ،بر هم کنشهای شالالبکهها و یکپارچهسالالازی

پزشکی که پزشکی سیستمی به آن نظر دارد مینگرند.

در بسالالالیالاری از سالالالطوح انجالالام گرفته و اطالعات

پس چرا این دیدگاه جامع را پزشالالکی سالالیسالالتمی نام

بیولوژیکی ،اجتماعی و محیطی فرد با یکدیگر پیوند

نگذاریم؟

مییابند (۲۷و .)۲4
در پزشالالکی سالالیسالالتمی راهبردها و فناوریهایی
نهفته اسالالالت که برای افشالالالا نمودن پیچیدگی های

پزشالکی سالیستمی ،پنج راهبرد را برای پرداختن
به پیچیدگی زیستی به کار میبرد:
 /۲پزشالکی سالیسالتمی به پزشکی به صورت یک
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شکل  :۲۴جهان زیست پزشکی ،خود به مثابهی یک سیستم پیچیده عمل میکند.

دانش اطالعاتی می نگرد و این نگرش یک چارچوب

همچنین بسالالیار حیاتی اسالالت که بسالالیاری از

خردورزاناله برای پرداختن باله پیچیالدگیها را فراهم

دادههای متنوع وابسالالته به هر بیمار را مدلسالالازی و

میآورد .برای مثال ،همانگونه که اشالالاره شالالد ما دارای

یکپارچه نمود (هر چند که پویایی سیستمی را نتوان با

دو گونه اطالعات زیسالتی هسالتیم که شامل اطالعات

آزمایشالالات تجربی پیگیری کرد) .دلیل آن نیز آشالالکار

دیجیتالی ژنوم بوده و دیگری پیامهای محیطی اسالالت

میباشالد زیرا کسی نمیتواند بیماری را از آغاز تا پایان

که از بیرون ژنوم بر میخیزند.

در نمونههای انسالالانی تحت پیگیری قرار دهد .نیاز به

پویایی سیستمی و پرداختن به صدا و خلق مدلها ،به

سیستمهای آشوبزدهی بیماری که همسان با بیماری

اهمیت مدلهای جانوری به صورت بیمار تجربی اشاره

انسالانی هستند از آنهایی که منحصر به جانور هستند

مینماید که در این صورت میتوان نقطهی آغاز فرایند

را به صالالورت آشالالکار شالالناسالالایی نمایند و از نگرش در

بیماری را شناسایی کرده و پویایی سیستمی را تا مرگ

سالیسالتمهای آشالوبزدهی بیماری که مشالابه انسانی

پیگیری نمود .نکتهی کلیدی آن اسالالت که مدلهای

هستند ،نگرش دینامیکی نسبت به بیماری انسانی پیدا

جانوری بایستی بیماریهای همسان در انسان را تقلید

کنند .بدین سالالان مطالعات جانوری در مورد بیماری

نمالاینالد و دانشالالالمنالدان بالاید بتوانند آن منظرهای

انسانی آگاه دهنده خواهند بود.
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شالالکل  :۲۳سالاله گانهی مقدس بیولوژی که موجب رانش بیولوژی فناوری میشالالود و فناوری موجب پیش رانش ابزارهای
محاسالباتی و ریاضالی میگردد .رسالیدن به این هدف ،نیاز به فرهنگ میان رشتهای دارد که دانشمندان رشتههای گوناگون
یاد بگیرند با زبان دانشالالمندان دیگر صالالحبت کنند و یاد بگیرند که با یکدیگر کار کنند .هنگامی که این سالاله گانهی مقدس
ظهور نماید ،مقادیر عظیمی از اطالعات زیستی ،را میتوان با شتاب فراوان خلق نمود.

 /۱بر اسالالاس نظر آقای هود ۲که از بنیانگذاران
تئوری پزشکی سیستمی است ،یک زیر ساخت ویژهای

در تیمهایی که با بیولوژی پیشرانده میشالالالوند کار
کنند تا در نهایت ،این سه گانهی مقدس تجلی یابد.

برای ورود به پزشالالکی سالالیسالالتمی مورد نیاز اسالالت .بر

نکتهی دوم اهمیت ،مقولهی دموکراسی در تولید

اسالاس نظر این دانشمند ،دانش مرزشکن بیولوژی باید

دادهها و ابزارهای آنالیز دادهها اسالالت که به این معنی

پیشران توسالالالعهی فناوریهای با توان عملیاتی با

اسالالت که این ابزارها باید قابل دسالالترس برای تک تک

شالالالود تا ابعاد نوینی از فضالالالای دادههای بیمار مورد

دانشمندان باشند تا بتوانند پروژههای کوچک و بزرگ

جستجو قرار گیرند و دادههای برخاسته از این فناوری

علمی خود را به سالامان برسانند .از این رو ،زیر ساخت

نیز باله نوباله ی خود جهالت پیش گامی در ابزارهای

پزشالکی سالیسالتمی شامل منظری ابزارمندانه است تا

تحلیلی به منظور مدلسازی و یکپارچهسازی گونههای

بتوان داده هالا را برای فنالاوری های امیکس گوناگون

دادههای متنوع به کار روند .آقای هود این سالاله گانه را

(ژنالومالیالالکالالس ،پالالروتالالئالالومالالیالالکالالس ،مالالتالالابولومیکس،

به نام سالاله گانهی مقدس نام گذاشالالته اسالالت؛ به این

اینتراکتومیکس ،سالالاللومیکس) تولید نمود و دیگری

صورت که بیولوژی پیشران فناوری و خود فناوری نیز

وجود یک فرهنگ ویژه اسالالت که دانشالالمندان را به

پیشران ابزارهای تحلیلی میشود .در یک فراگرد کلی،

یادگیری صالالحبت به زبان رشالالتههای علمی گوناگون و

گسالالترده از

نیز چگونگی کار با یکدیگر در تیمهای پژوهشالالی (با

پزشکی میگردد (تصویر  .)۲۳این رهیافت نیاز به یک

هدف آزمودن این سالالاله گانهی مقدس در زمینههای

این سالاله گانه موجب ایجاد انقالب و در
محی

میالان رشالالالتاله ای دارد کاله بیولوژیسالالالت ها،

علمی کوچک و بزرگ) وا میدارد.

شالالالیمیالدانالان ،دانشالالالمنالدان کامپیوتر ،مهندسالالالان،

 /۴رهیافتهای سالالالیسالالالتمی تجربی به بیماری،

ریاضیدانان ،فیزیکدانان و پزشکان ،همگی یاد میگیرند

هولسالتیک و جامعنگر میباشالند .به این صورت که با

که با زبان رشالالتههای دیگر صالالحبت کرده و با یکدیگر

خلق مجموعه ی داده های جامع و گسالالالترده ،امکان

Leroy Hood

1
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شالالکل  :۲۵یک نمای شالالماتیک از شالالبکهی طبیعی (سالالمت چپ) و شالالبکهی آشالالوبزده با بیماری (سالالمت
راسالالالت) .نقالاط گرهای (گلولالههالا) و لبالهها (خطوط انتقال یافته به گلولهها) در بیماری تغییر میکنند .در
حقیقت گرهها و لبهها به صورت پویا با پیشرفت بیماری تغییر مییابند.

پیگیری دینامیک شالالبکههای آشالالوبزده با بیماری ،از

پیشگیری بیماریها بازمینماید.

نقطهی آغاز و پیش روی بیماری فراهم گردیده و آنگاه

 /۳رهیافت سالالالیسالالالتمی به بیماری ،توسالالالعهی

با یکپارچهسالالازی دادههای متنوع با یکدیگر ،مدلهای

فناوریهای نوپدید و نوین را گوشالالالزد مینماید .این

پیشالالگویی کننده و کاربردی خلق شالالوند .از این رو

فناوریها میتوانند ابعاد نوین فضای دادهای افراد بیمار

پزشالالکی سالالیسالالتمی بینشهایی اسالالاسالالی را پیرامون

و سالالالم که بخشالالی از آن در دینامیسالالم شالالبکههای

مکالانیسالالالم های بیماری ها ارائه داده و بدین سالالالان

بیولوژیالک بالازتاب یافته اند را جسالالالتجو نمایند .این

فرصالالالت هالای نوینی را در راه تشالالالخیص ،درمان و

فنالاوری ها شالالالامل رهیافت های جدید به ژنومیکس،

پالروتالئالومالیالکالس ،مالتالالابولومیکس ،اینتراکتومیکس،

تبدیل نمود (.)۲۳،۱۲

سالاللومیکس ،اورگانومیکس ،تصالالویر برداری  in vitroو

با کاربرد این پنج اصل ،پزشکی سیستمی میتواند

 in vivoو دیگر انالدازهگیری های فنوتیپیک با توان

به شالبکههای بیمار شالده و آشوبزده ،با بزرگنمایی و

عملیالاتی بالا می باشالالالند .رهیافت های نانوفناوری و

آشالکارسازی در حد مقیاس ملکولی بپردازد .بر اساس

میکروفلوئیدیک به سالوی مینیاتورسازی ،اتوماسیون و

این تفکر سالیسالتمی و نگریستن به شبکههای بیماری

یکپارچهسازی دستورالعملهای شیمیایی پیچیده میل

اسالالت که میتوان به این در

رسالالید که پارهای از

مینمایند .امّا این فناوریها میبایسالت توس نیازهای

رویالدادهالای بیماریها را میتوان در پیش از تظاهر

حالقالیالقی بیولوژی و در مورد خالالاص ،افشالالالالاگری

بیماری ،با تشخیص زودرس شناسایی نموده و با چنگ

پیچیدگیهای بیماریها ،به پیشرانده شوند.

اندازی بر نقاط گرهای شبکههای آشوبزده با بیماری،

پیامد کنش این فناوریها ،توانایی فزایندهی خلق

به شناخت تشخیصی و اقدامات درمانی پرداخت.

مقادیر چشالالالمگیری از دادههای دیجیتالی (دادههای

در پزشکی آینده ،ارگانهای دچار بیماری ،بافتها

عظیم) برای هر فرد اسالت که زم است این دادههای

و خون بیمار ،نمونههایی عالی برای ارزیابی سیستمیک

عظیم به دانش تبدیل شالالوند .پیشالالرفتهای پنج سالالال

شرای بیمار ،در زمان و فضاهای گوناگون خواهند بود.

گذشته در توالییابی  ،DNAیک نمونه از الگوی انفجار

توالییابی ژنوم و ترانس کریپتوم ،پروتئومیک هدفمند

دادهها و نیز خلق فرصت جستجو در ابعاد نوین فضای

از طریق اسالالپکترومتری جرمی ،چیپسهای پروتئینی،

دادهای بیمار را به رخ میکشد.

آنالیز تک سالالاللولی و سالالالیسالالالتمهای شالالالناسالالالایی

 /۵انفجار دادهها به خلق ابزارهای تحلیلی جدید،

اسالالالیدنوکلئوئیک هدفمند از ابزارهایی هسالالالتند که

جهالالت تسالالالخیر و بالاله دسالالالت آوردن ،اعتبالالاردهی،

پزشکی سیستمی با آنها در دادههای بیمار به جستجو

ذخیرهسالالازی ،دادهکاوی ،یکپارچهسالالازی و در نهایت

میپردازد .چنین اسالت که احتما ً در  ۲۲سال آینده،

مدلسالالازی مجموعهی دادههای بیولوژیک نیاز دارد و

هر فرد بالا ابری مجازی از میلیاردها دادهی نقطهای

بر اساس این روند است که میتوان دادهها را به دانش

احاطه خواهد شالالد .چالش کلیدی ،یکپارچهسالالازی این
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تیپ دادههای متنوع ،یافت همبستگی آنها با فنوتیپ

پیچیدگی بیماریها دارا است.

بالینی خاص و تدوین پانلهای مارکرهای زیستی معنا

با این منظر هرگز نباید پزشالکی سالیستمی آینده

دار جهت هدایت کارهای بالینی خواهد بود ( .)۱۲از

را ”پزشالکی ژنومیک“ نامید .زیرا پزشکی ژنومیک تنها

این رو پزشالالالکی سالالالیسالالالتمی ،راهبردهای کلیدی و

یک منظر از ماهیت پزشالالکی سالالیسالالتمی اسالالت که به

فناوریهای منحصالالر به خود را جهت آشالالکارسالالازی

اطالعات نهفته در اسالالیدهای نوکلئوئیک میپردازد .در
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شکل  :۲۶پیچیدگی جهان بیولوژیک از ریز تا کالن ،از ژنوتیپ تا فنوتیپ

حالی که پزشالالکی سالالیسالالتمی یک دیدگاه
جامع و هولسالالالتیک اسالالالت که از تمام
گوناله هالای اطالعات بیولوژیک اسالالالتفاده
میکنالد (مانند  ،RNA ،DNAپروتئینها،
متالابولیالت هالا ،ملکول های کوچک ،بر هم
کنشها ،سلولها ،ارگانها ،افراد ،شبکههای
اجتمالاعی و پیالالامهالالای زیسالالالت محیطی
بیرونی) و آن هالا را باله گوناله ای یکپارچه
می سالالالازد کاله به مدل های کنشپذیر و
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پیشالالگویی کننده برای سالالالمت و بیماری
تبدیل میشالوند ( .)۲۳بنابراین ،مدلسازی
بیماری به صالالالورت یکپارچه ،یک بخش
تفکیک ناپذیر از پزشالکی سیستمی خواهد

شکل  :۲۷دو زمینهی مفهومی پزشکی  P4که شامل کمّیسازی ()Quantified
تندرستی و رازگشایی از بیماری میباشد.

بود (.)۱۱
در هر صالورت همگرایی رهیافتهای سالیستمی به

پیشگویی کنندگی ،پیشگیرانه و مشارکت جویانه خواهد

بالیالمالالاری هالالا ،فنالالاوری هالالای برتر ،تصالالالویرنگالالاری و

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

اندازهگیریهای نوین و ابزارهای محاسالباتی و ریاضیاتی

به صورت فزایندهای نیز بر تندرستی تمرکز خواهد کرد.

جدید ،موجب تولد پزشالکی سیستمی آینده خواهد شد

این مدل مفهومی ارائه شالده از پزشالکی سالیسالتمی که

که بیش از آن که منتظر شالالود که بیماری بر فرد چیره

 P4نامیده میشالالود توسالال لروی ای .هود و دیوید جی.

شالالود تا واکنش نشالالان دهد ،مدلی طی  ۲۲سالالال آینده

گا س ارائه شده است (.)۲۳

ارائاله خواهالد داد کاله پزشالالالکی ،مالاهیت فردگرایانه،

بالر اسالالالالاس تئوری پزشالالالکی ،P4مطالالالعالاله ی

پیچیدگیهای بیولوژیک بر سالاله فرض بنیادین اسالالتوار
است:

 /۱اطالعالالات بیولوژیالالک برداشالالالالت ،فرآوری و
یکپارچهسالازی گردیده و توسال شبکههای بیولوژیک

 /۲دو گونه اطالعات بیولوژیک موجود اسالالالت؛

( ،RNAپالروتئین هالالا ،بخش هالالای کنترلی ژن هالالا و

اطالعات ژنومی دیجیتالی و اطالعات محیطی در بیرون

ملکولهای کوچک) به سیستمهای ملکولی که فعالیت

از ژنوم که اطالعات دیجیتالی را تعدیل مینماید.

حیاتی را به انجام میرسانند انتقال مییابند.
 /۴اطالعات بیولوژیک در یک سلسله مراتب چند
مقیاسالالالی شالالالامل  ،RNA ،DNAپروتئین ها ،بر هم
کنشها ،شبکههای بیولوژیک ،بافتها ،ارگانها ،افراد و
در نهایت اکولوژیها ،کدگذاری میشوند.
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باید در نظر گرفت که محی زیسالت بر هر سط
از این سلسله مراتب نیز اثر گذاشته و دریافت اطالعات
دیجیتالی را از ژنوم تعدیل مینماید.
بر اساس تئوری پزشکی ، P4در طی  ۵تا  ۱۲سال
آینده پیشرفتهای فناورانه و محاسباتی ،امکان تجزیه
و تحلیل پیچیدگیها برای کاربردهای بالینی و ارائهی
مراقبتهای سالالالمت را فراهم خواهد آورد .از این رو
پزشکی آینده فردگرا است؛ یعنی اساس آن بر اطالعات
ژنتیکی هر فرد اسالالتوار خواهد بود؛ پیشالالگویی کننده
اسالت زیرا اطالعات فردی خواهند توانست خطر بعضی
تصالالالویر  - ۲4گالذار از ژنومیالک باله لیپیالدومیک از طریق
پروتئومیک و متابولومیک

از بیمالاری ها را در هر فرد تعیین کند؛ پیشالالالگیرانه
خالواهالالد بالود زیالرا تخمین خطر ،امکالالان اقالالدامالالات

تصالویر  - ۲۳آنالیز تک ساللولی ( )Single Cell Analysisمربوط به  ۴۱ساللول گالیو بالستوما که نشانگر خوشهی
ترانس کریپتومی به سه گروه کوانتیده شده ( )Quantizedمتمایز است.

پروفیالکتیک (مانند تغییر شیوهی زندگی و یا اقدامات

بکشالالالانند .از این دیدگاه میتوان به فناوریهای زیر

درمانی) جهت کاسالالتن خطر وجود خواهد داشالالت؛ در

اشاره نمود (:)۱۴

نهایت مشارکتی خواهد بود ،زیرا در بسیاری از اقدامات

 /۲توالییابی ژنوم خانوادگی

پیشگیرانه به مشارکت بیماران نیاز خواهد بود.

 /۱پروتئومیکس

تالش به رازگشالالایی از ناشالالناختههای بیماریها و

 /۴متابولومیکس

بیولوژی انسالان و ترسیم سالمت و بیماری در سیمای

 /۳آنالیز تک سلولی

پزشالکی آینده (پزشکی سیستمی) ،موجب ایجاد فشار

 /۵تصویر برداری ملکولی

بر مطالعات و پژوهشها و سالوق آنها به نقطهای شده

 /۶فناوری سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده

است که رشد و پیشرفت فناوریهای نوینی را میطلبد

گرچاله در دهاله ی گذشالالالته ،علم و فناوری که

تا بتوانند ابعاد فضالالالای داده ای بیمار را به تصالالالویر

پشالتیبان رشالد پزشالکی سالیستمی بوده است رشدی
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بیهمتایی را از خود نشالالان داده اسالالت ولی هنوز به

ایجاد شالالده توس ال درمان در شالالبکههای بیولوژیک را

پیشالرفتهای جدیدی برای اینکه پزشکی  P4به ظهور

فراهم مینمایند.

برسد نیاز است:
 /۲توسالالعهی شالالیوههایی برای تعیین سالالاختار
ژنومهای فردی (توالییابی ژنومهای فردی)
 /۱تکنیکهای میکروفلوئیدیک ،آنالیز سلولها به
صورت تک و تصویر برداری ملکولی
 /۴شالالناسالالایی و اعتبارسالالنجی پروتئین ویژهی
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ارگانی micro RNA ،و دیگر مارکرهای ملکولی
 /۳شالیوههای ریاضیاتی و محاسباتی جدید مانند
شالالبکههای دینامیک که امکان مطالعهی آشالالوبهای

افزون بر این ،تغییرات عمالده ای نیز باله همان
مالیالزان زم اسالالالالت کالاله در آمالوزش بیمالالاران و
دست اندرکاران مراقبتهای سالمت ،پیرامون پزشکی
P4انجام گیرد.
در یک فراگرد کلی پزشالکی سیستمی راهبردها،
ابزارها و توانمندیهای محاسباتی و آنالیتیکی را جهت
تجزیه و تحلیل انبوه اطالعات فراهم می آورد (.)۱۳
پزشالالکی  P4این راهبردها و ابزارها را جهت مبارزه با
بیماریها و حفظ تندرستی فرد به کار میبرد (.)۱۴

شبیهسازی زیستی

3

روند پرشالالتاب شالالبیهسالالازی زیسالالتی که از دیدگاه

استفاده می کند (.)۱۶

پارهای از پژوهشالالالگران و آینده نگاران خود یک ابرروند

در حقیقت ،رشالالد شالالبیهسالالازی زیسالالتی بدون

اسالت ،میتواند موجب پیشالالرفت پزشالالکی سالالیستمی و

دستاوردهای بیولوژی سیستمی امکانپذیر نخواهد بود

شالیوههای درمانی شالود ( .)۱۵شالبیهسازی زیستی یک

و بر پایهی همین دیدگاه اسالالت که پی میبریم چگونه

رهیافت نظاممند میان رشتهای است که دادههای بالینی

یک ابرروند (یعنی بیولوژی سیستمی) میتواند موجب

و فنالالاوریهالالای ” امیکس“ را یکپالالارچالاله مینمالالایالالد تالالا

شالکوفایی دیگر ابرروند (شالبیهسالازی زیسالتی) شود و

مسالالالیرهای متابولیک عملکردی را آشالالالکار سالالالازد .این

خود این ابررونالد نیز در پیشالالالرفالت های ابرروند دیگر

مسالیرها به صالورت شبکهی پیچیدهای مورد بررسی قرار

(پزشکی سیستمی) اثر بگذارد.

میگیرنالد تالا بتوان هدفهای بیولوژیک و ترکیبات فعال

با توسالالالعهی مدلهای کمّی و دقیق از فرایندهای

که کاندید درمان هستند را مورد شناسایی قرار داد (.)۱۶

زیسالالتی و مکانیسالالمهای تنظیمی ،بیولوژی سالالیسالالتمی

بنابراین ،شالالبیه سالالازی زیسالالتی را می توان به

یکپارچهی حیات و

میتواند بینشهای زم جهت در

صالالالورت مدل سالالالازی رایانه ای یا بیولوژی در محی

موجودات زنالالده را فراهم آورد .این مالالدل هالالا ،اجالالازه ی

سالالالیلیکو ۱محسالالالوب نمود کاله از فراوانی داده های

انباشت اطالعات از دادههای تجربی را برای ما امکانپذیر

متنوعی جهت ساخت مدلی پویا از فیزیولوژی انسان

نموده و برونیابی و پیش بینی کمّی شرای در جاهایی
Biosimulation
in silico

1
2
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اسالالالت کاله هالدف این تالش هالا ،مالدل
رایالاناله ای در مقیاس بزرگ اسالالالت که
توصالالیفات ریاضالالی فرایندهای عمده ی
فیزیولوژیک و بیوشالیمیایی را در سط
س لسله مراتبی از موجود انسان یکپارچه
می سالالازد .این شالالبیه سالالازی در محی
سالالیلیکویی را می توان به صالالورت یک
سکو ۱برای توسعه ی پزشکی فردگرایانه
و ارائه ی درمان های مؤثرتر برای بیماران
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و نیز طراحی و آزمون هالالای داروهالالای
نوین و ایمن تر در صنایع دار ویی به کار
آید (.)۱۷
این موضالالالوع از این لحالاظ اهمیت
شالکل  :۱۲از خلق فرضالیه تا آزمون فرضالیه در انفورماتیک زیسالالتی و مدلسازی
محاسبه گرایانه

دارد کالاله هزینالاله و وقالالت عمالالدهی بخش
پژوهش و توسالالالعه ) (R&Dدر صالالالنایع
دارویی ،صالالرف کشالالف و آزمون و ارزیابی

که اندازهگیریها انجام نشدهاند را امکانپذیر مینمایند.

داروهالای جالدیالد میشالالالود و یک چرخهی پژوهش و

در این چشالالالم انداز ،تالش های شالالالگرفی برای

توسالالالعه برای یک دارو بین  ۲۲تا  ۲۵سالالالال به طول

ایجاد ” انسالالالان فیزیولوژیک مجازی “1انجام گرفته

میانجامد و هزینهی یک محصول ،بالغ بر  4۲۲میلیون
Virtual Physiological Human
Platform

1
2
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شالکل  :۱۲سالیسالتمهای میکروفیزیولوژیک با کاربرد میکرو بافتهای برداشالت شده از  iPSCهای انسانی میتوانند
مدلهای فیزیولوژیک دقیقی را برای بافت انسانی فراهم آورند .کشف دارو و توسعهی آن با این سیستمها ،به صورت
شگفت انگیزی رشد یافته و شکافهای مطالعات جانوری را پرمیکند.

د ر میشود و بر اساس ارزیابیهای انجام شده ،از هزار

میکند .شبیهسازی زیستی به صورت یک ابزار نوین در

ترکیب مورد آزمایش ،یک محصالالالول اجازه ی ورود به

توسالالعهی دارو و صالالنایع دارویی و بخش ارائهی خدمات

کارآزماییهای بالینی را به دست میآورد و یکی از این

پزشکی ،خود را نمایان نموده است که در هزینه و زمان

پنج محصالول نیز موفق به کسب عنوان دارو شده و به

صالالالرفاله جویی ایجالاد کرده و پیش بینیپذیری مراحل

بازار دارویی راه مییابد (.)۱4

اولیهی توسعهی دارو را بهبودی میبخشد (.)۱۳

بر همین اسالالالاس ،شالالالبیهسالالالازی زیسالالالتی نقش

این سالیستم بیولوژیک ،شامل فرایندهای زیستی

بیهمتایی را در کشالف و توسعهی داروهای جدید بازی

است که میتوان این سیستم (مانند کلیه ،کبد ،قلب و

یا یک موجود به صالالورت کامل) را به صورت مدلهای

ارتباطات میان عناصر ،با معاد ت دیفرانسیلی که امکان

رایانهای پیشالرفته ،توصیف نمود .بر اساس این مدلها،

تکنیکهای شبیهسازی را جهت پیشگویی رفتار سیستم

شبیهسازی رفتار آنها (با درنظر گرفتن همهی اجزاء و

مورد مطالعه و نیز کمّیسالالازی عناصالالر بیولوژیک را در

برهم کنشهای آنها) امکانپذیر میشود .از این رو ،به

گذر زمان میّسالالر میسالالازند ،انجام میگردد .مدلها را

مدلسالازی و شالبیهسالازی در صنایع دارویی جدید به

شالالاید بتوان به گونهای به تصالالویر کشالالید که تغییرات

پیچیالالدگی هالالای

پارامترها را جهت پیشگویی پیامدهای جدید سناریوهای

فیزیولوژی انسالان و پیش بینی پاسالالخ انسان نسبت به

گونالاگون (مالانند اهداف دارویی جدید و یا پروتکلهای

شیوههای درمانی و دارویی ،نگریسته میشود (.)۱۳

کارآزمایی بالینی جدید) نشالالالان دهند .سالالالاخت چنین

عنوان یالالک فنالالاوری جهالالت در
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این فناوری همچنین امکان گسترش به گسترهی

مالدلهالایی نیازمند تعداد قابل مالحظهای داده پیرامون

سالالمت جهت شناسایی آزمایشها و آزمونهای نوین

عناصالالر بیولوژیک ،حالت و نیز ارتباطات آنها میباشالالد.

برای بهبود سالالالمت بیماران که در نهایت به صالالورت

به صورت رایج ،عمدهی کار شبیهسازی زیستی با کاربرد

مستقیم در سالمت فرد (پزشکی فردگرایانه) مؤثرند را

تکنیکهای ” از پایین به با “( ۱مانند ساخت مدلهای

دارد .همچنین میتوان با کاربرد بیماران مجازی ۲اثرات

مسالیرهای بیوشالیمیایی یا سالالیسالالتمهای زیر سلولی بر

تنوع در بیماران را بر روی مدلهای پیشالالگویی کننده،

اسالاس دادههای گردآوری شده از این سیستمها) انجام

در

۴

نمود (.)۴۲

میگیرد .تکنیالک دیگر ،بر رهیافت ” از با به پایین“

یک مدل شالبیهسازی شده ،اجزاء بیولوژیک (مانند

استوار است که تالش مینماید سیستمهای بیولوژیک را

پروتئینهالا ،سالالالیتوکینهالا و جمعیتهای سالالاللولی) و
ارتباطات آنها را به صورت کمّی به تصویر میکشد .این

مدلسازی کند ()۴۲
در یک فراگرد کلی ،شالالبیهسالالازی زیسالالتی اهداف

1

Virtual Patients
Bottom Up
3 Top Down
2
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شکل  :۱۱مدلسازی بیماری بر پایهی  iPSCویژه و درمان پیوندی بر پایهی سلولی.
ساللولهای تک هستهای از بیماران برای تولید  iPSCگرفته میشود .بسته به منبع سلولها ،هر دوی سلولهای حاوی حافظه مانند
سلولهای خونی بلوغ یافته و سلولهای نارس فاقد حافظه (واس یافتهی  )iPSCتولید میشوند .تمایز پس از  iPSCویژهی بیمار را
میتوان به صالالورت مسالالتقیم برای درمان بر پایهی سالاللول فردگرایانه ( )Personalizedبا ینهای سالاللولی مناسالالب مانند خون،
ماهیچهها و ساللول عصبی به کار برد .فناوری ویرایش ژنی مانند TALEN ، ZFNو  CRISPRبرای تثبیت خطای ژنی بیماران (حتی
با حذفهای بزرگ  DNAای) به کار برده خواهند شالد .همچنین پزشکی فردگرایانه بر پایهی  iPSCبیمار ،میتوان برای یافت دوزاژ
صحی داروهای شناخته شده و یا آزمون عوامل درمانی نوین ،به کار برد.

زیر را جستجو میکند:

 /۲یافت در بهتر از رفتار سالیسالتمهای زیستی
(مانند بدن انسان و چگونگی پیشرفت بیماریها)
 /۱پیشگوییِ بهتر از عملکرد و اثرات داروهای جدید

 /۴یافت شیوههای بهتر برای هدایت جریان دانش
با ارائهی جایگزینهای فراگیر دیگر به جای آزمایشالات
تجربی بر انسان و جانوران آزمایشگاهی ()۱۳
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فصل سوم

فناوریهای همگرا
(Converging Technologies)
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دو فرایند مینیاتورسازی ۲و مجازیسازی موجب

را به خود اختصالاص داده اسالت .شاید نخستین بار توجه

پیش ران ی همگرایی میان فناوریهای زیستی ،نانویی،

جامعهی علمی بر اساس یافتههای همایش ژوئن ۱۲۲۱

اطالعات و نیز علوم شناختی ۱گردیده و با برانگیختن

میالدی که توسالال برنامهی پیشالالالاهنگ نانوفناوری ملی

نوآوری و شتاب یافتن پژوهش و توسعه در بسیاری از

آمریکا برگزار گردید و نتایج آن به صالورت گزارشی تحت

گسالترهها ،موجب پیشرفت های انقالبی و پرشتاب در

عنوان ” فناوریهای همگرا برای بهبودی کارایی انسالالالان“

پزشکی ،انرژی ،حفاظت از محی زیست و فرایندهای

پیرامون همگرایی فناوریهای نانویی ،زیستی ،اطالعات و

توسالالعهای دیگر شالالدهاند ( .)۴۲این تغییرات شالالگرف

علوم شناختی ) (NBICتوس روکو و بین بریج ۳در سال

می توانالالد از فنالالاوری چیپس ۴تالالا رهالالاسالالالازی دارو و

 ۱۲۲۴میالدی انتشالالار یافت ( ،)۴۱-۴۳به سالالوی این

ایمپالنالت (شالالالامالل تحریالک الکترونیالالک مغز) را در

فناوریها جلب شد.

بر گیرد .بنالالابراین ،واژه ی فنالالاوریهالالای همگرا ،یالالک

در این گزارش از پردازنالدههالای زیسالالالت نانویی،۵

جایگاه سنگین فرایند سیاستگذاری در علم و فناوری

خود پایشی تندرستی فیزیولوژیک و اختالل عملکردی،
1

Miniaturization
Cognitive Sciences
3
Chips
4 Roco and Bainbridge
5 Nano-Bio Processors
2
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شکل  :۱۴پیشرفت پزشکی قرن بیستم بر پایهی همگرایی فناوریهای گوناگون استوار است.

با به کار گیری ادوات کاشت نانویی ،۲روبوتهای نانویی،

فناوری زیسالالتی در پناه علوم شالالناختی میتواند سالالط

گونههای گوناگون ارتباط شالالالنیداری و بینایی بر پایهی

تمالاس برای انسالالالان ایجاد کند که او بتواند فضالالالاهای

سالالالکوهای چند نمایی ،۱همچنین ایجاد سالالالط تماس

مجازی را با شدت هر چه بیشتر تجربه نماید .از این رو،

(واسالالال ) مغز با مغز ،مغز با ماشالالالین ،خلق محی های

این فناوریهای همگرا میتوانند از مرز حس انسان گذر

مجالالازی بالاله صالالالورت جغرافیالالا و محی هالالای مجالالازی

کرده و برای انسالان در برخورد با محی فیزیکی ،سط

رئالیسالالتیک به تفصالالیل ،بح شالالده اسالالت .برای مثال،

ارتباط جدیدی را خلق نمایند (.)۴۲-۴۴
Nano Implant Devices
Multimodal Platforms

1
2

این اندیشالالهها پیرامون دسالالتاورهای فناوریهای

نرونهالالا و ژنهالالا چنالالان بالالا یکالالدیگر در هم آمیختگی

همگرا چنان انقالبی و شگفت آور بود که گروه ، ETC

مییابند که شالالگفتیهای برخاسالالته از مهبانگ ۱را در

بسالالالتالهی فناوریهای همگرا ( NBICنانو ،بیو ،انفو و

ذهن نقش میبندند (.)۴۴

شالالالنالاختی  )Cognoرا انفجالار کوچک ۲نام نهاد .زیرا

در ترکیب سینرژیتیک  ، NBICچهار عنصر نهفته

عناصالالالر و بلو های سالالالاختمانی مانند بیتها ،اتمها،

است که پرشتابترین رشد را در دههی گذشته از خود
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شکل  :۱۳نمونههایی از همگرایی فناوریها در گسترههای زیست فناوری ،اطالعات و نانوفناوری

Little Bang
Big Bang

1
2

نشالالالان دادهانالد؛ یعنی علوم نانو و فناوری نانو ،فناوری

میدهند ،از واژههای کسب ،فراهم آوردن ،فرایندسازی

زیسالتی و زیسالت پزشالکی (شالامل مهندسی ژنتیک)،

و بالازخورد اطالعالات اسالالالتفاده میشالالالود .در نتیجه،

فناوری اطالعات (شالالالامل علوم کامپیوتر و ارتباطات)،

عناصالالری که پیش از این هیچگونه ارتباطی برای آنان

علوم شناختی (شامل علوم اعصاب شناختی) (.)۴۳

نمیتوانسالالتیم متصالالور شالالویم ،هم اکنون با یکدیگر در

همگرایی فنالاوریهالا ،نقش مهمی را در جامعه از

62

سالالط تماس قرار میگیرند .ژنها و دیگر اجزاء دارای

دیدگاه اقتصالالادی ،اجتماعی و منظرهای توسالالعهای از

” کالد “ بوده که قابل دسالالالت یابی و خواندن توسالالال

خود نشان میدهند و با سیاستگذاری مناسب میتوان

گیرندههای زیسالالتی هسالالتند؛ اطالعات اندیشالالهی ما را

رفالاه ،اقتصالالالاد توسالالالعه یافته ،فرایند نوآوری و تولید

می توان بر روی کالالامپیوترهالالا جالالای داد و برعکس؛

محصالالالو ت و خالدمات با ارزش افزوده را برای جامعه

”فناوری واداری“ ۱میتواند رفتار ما را با رو در رو کردن

فالراهالم آورد و از این منظر ،همگرایی فنالالاوری هالالا،

مغزمان با بعضالالالی از اطالعات ،تحت کنترل قرار دهد؛

فرصالتهای جدیدی را برای اهداف توسعهای و زدودن

بیولوژی سالالالینتتیالک 3در راه اسالالالت زیرا در آینده ما

شالالالکاف دیجیتالی خلق مینمایند .بنابراین ،همگرایی

خودمان میتوانیم اطالعات نهفته در ژنها را ترکیب و

فنالاوریهالا فق یالک موردِ مربوط به حوزه ی فناوری

تغییر دهیم و ارگانیسالالمها را بر مسالالیری که توسالال

نبوده و در حقیقت یک مفهوم توسعهای میباشد (.)۴۵

خودمان تعیین شده است ،به پیش برانیم.

ابررونالالد همگرایی فنالالاوری هالالا دارای دو ویژگی

ویژگی دیگر همگرایی فناوری ،مینیاتورسالالالازی

اساسی است که اطالعاتسازی ۲و مینیاتورسازی شامل

ادوات اسالالالت که در سالالالایهی علوم نانو و نانوفناوری

میشالالود .برای توصالالیف فرایندهای بیشالالماری که در

امکانپذیر شالالده اسالالت .این فناوریها ،ما را در خلق

جهان ارگانیک ،غیر ارگانیک و نیز جهان شناختی روی

نقالاط تماس میان مغزها و کامپیوترها ،میان مواد در
1

Informatization
Persuasive Technology
3 Synthetic Biology
2
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شکل  :۱۵همگرایی در فناوریهای وابسته به پزشکی

جریالان خون و حسالالالگرهالای تر ،۲میان لباس فرد و

چیالپ هالای  RFID۱برای رشالالالد انفجالاری در تبادل

محی زیسالالالتِ زنده ی هوشالالالمندِ پیرامون ،توانمند

اطالعالات و بالازخوردهالا ،حیاتی هسالالالتند ( .)۴۶اگر

نمودهانالد .این باله معنای آن اسالالالت که ما می توانیم

ا نقالب اول را بیولوژی سلولی و ملکولی و انقالب دوم

سلولها را از بلو های ساختمانی بیولوژیک گرد هم

را ژنومیک قلمداد کنیم ،همگرایی فناوری نیز انقالب

آوریم .مواد نالانویی مالانند الکترودهای  minusculeو

سالالالوم اسالالالالت ( .)۴۷ام الّا اخیراً ،بنیالالانگالالذاران و
Wet Sensors
)Radio Ferquency Identification (RFID

1
2

64

تئوریپردازان همگرایی فناوری ،گام را فراتر نهاده اند

نوین امتداد یافت .امّا سالالط سالالوم همگراییCKTS ،

و چشم انداز  ۲۲سالهی  NBIC2را در چارچوب دراز

است (.)۴4

مدت همگرایی فناوری و توسالالالعه ی انسالالالانی که در

کالامیالابی برخالاسالالالتاله از دانایی ،ایده ها ،مواد و

اصالول یگانهی  NBICدر انقالب سوم نوید داده شده

فنالاوری های نوین که از فعالیت های همگرایی پدیدار

بود ،ترسیم کردهاند .به جهان نوینی مملو از اکتشاف،

میشالالوند ،به شالالدت هیجان انگیز اسالالت .پیش بینی

اختراع و نوآوری چنالگ انداخته اند که برخاسالالالته از

می شالالالود اثر فناوری های همگرا بر زندگی روزانه ،به

همگرایی دانایی ،فناوری و جامعه اسالالت .روکو و بین

صالالورت خارق العاده ای سالالودمند باشالالند .همگرایی

بریج ،در این تئوری جدید ،همگرایی دانایی و فناوری

اجتماعی دارای این پتانسالالیل اسالالت که به صالالورت

برای سالالالودمنالالدی جالالامعالاله ) (CKTS۲را بالاله عنوان

عظیم و کارآمدی توانمندیهای انسالالان ،رقابتپذیری

هسالته ی فرصالت برای پیشرفت در قرن بیست و یکم

در عرصالهی اقتصالاد و امنیت زندگی را بهبود بخشالالد

معرفی کرده اند .در حقیقت  ،CKTSیک برهم کنش

(.)۴4

دگرگون سالالالاز میالان رشالالالتاله های به نظر گوناگون،
فناوریها ،جوامع و دامنه های فعالیت انسانی با هدف

انقالب سوم :همگرایی فناوری

نیل به همسالالازی دو طرفه ،سالالینرژیسالالم ،یکپارچگی،

هم اکنون ،بیشالالالترین پژوهشهای علمی هیجان

است.

انگیز در ترکیب بیولوژی سالاللولی و ملکولی با ژنومیک،

سیر تکامل همگرایی فناوری شامل چند هنگامه طی

مهندسالی و دانش علوم فیزیکی در حال انجام است .از

چند دههی گذشالته بوده است .آغاز آن با نانوفناوری

این رو ،همگرایی فناوری ،سازندهی انقالب بزرگ سوم

در جهان مواد بوده اسالالالت که سالالالپس با فناوریهای

در علوم زیستی و پژوهشهای زیست پزشکی است.

خلق ارزش افزوده و رسیدن به اهداف مشتر

همگرا در قالب  NBICدر زمان پدیداری فناوری های

)Convergence of Knowledge and Technology for the benefit of Society (CKTS

1
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شکل  :۱۶سیر تحول فناوری و کاربردهای آن در گذر زمان

همانگونه که مشاهده کردیم ،همگرایی فناوری

رهیالافالالت هالالای مفهومی گونالاگون از علوم فیزیکی و

ف ق به صورت ساده شامل انتقال ابزار از یک شاخه

مهنالدسالالالی به سالالالوی پژوهش های بیولوژیک وارد

از علم به دیگری نیسالالت بلکه به صالالورت اسالالاسالالی،

علوم زیسالالالتی از نظام های

گردیده و همزمان در

تکاملی پیچیده به صورت متقابل بر علوم فیزیکی و

در سالراسالر کشور ایجاد کرده است که نشانگر رهیافت

مهندسالالی اثر می گذارند .بنابراین ،همگرایی فناوری،

همگرایی فناورانه اسالالت .این مراکز با رهیافت بیولوژی

در نتیجالاله ی یالالک گرده افشالالالالانی عقالنی حقیقی

سیستمی ،در جستجوی کارآمدترین گرههای تنظیمی

می باشد.
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سلولی جهت در

و درمان سرطان هستند .این کارها،

هم اکنون در مراکز دانشالالگاهی ،فضایی عقالنی و

کالاربرد مسالالالتقیم برای شالالالنالاسالالالایی بهترین اهداف

پژوهشالی ویژهای برای دانشمندان علوم زیستی فراهم

تشخیصی و عرضهی ابزارهای نوین نانوفناورانه خواهند

آوردهانالد تا با دانشالالالمندان علوم فیزیکی و مهندسها

بود (.)۴۷

بر هم کنش نموده و با یکدیگر همکاری نمایند .بنیاد

در حقیقت ،مرزشکنی رهیافت همگرایی فناوریها،

ملّی سالالالالمت آمریکا ) ،(NIHدر این مسالالالیر (به ویژه

فراتر از آن اسالالت که بنیادهای پژوهشالالی جدید بتوانند

پژوهشهای سالرطان) ،پیشگام است .برای مثال ،بنیاد

فضای مشترکی را برای رشتههای گوناگون فراهم آورند

ملّی سالالالرطالان ) ،(NICهفالت مرکز تعالی نانوفناوری

بلکه بیشالتر بر تیمهای پژوهشی میان رشتهای در قالب

سالالالرطان برای پژوهشهای میان دانشالالالگاهی و میان

همکالاریهالای علمی تکیاله مینمالایالد؛ کاله برای مثال

رشالالالتهای ایجاد کرده اسالالالت .این مراکز ،فعالیتهای

میتوان از جالدیدترین پروژههای  MITکه در این قالب

متنوعی را شالامل توسعه ی ادوات در مقیاس نانو برای

در حال انجام است به موارد زیر جهت آشنایی با مفهوم

رهاسالازی دارو به صورت هدفمند و یا تشخیصی و نیز

فناوریهای همگرا اشاره کرد:

تصالالویر برداری غیر تهاجمی و همچنین حس ملکولی
3

سالرطانها با تأکید بر سرطانهای پروستات ،مغز ،ریه،

ا ف) چیپس با نمای عصبی

تخمالدان و رودهی بزرگ آغاز کردهاند NCI .همچنین

ریز پردازنالدههایی که بیشالالالتر مانند مغز طراحی

یک مرکز یکپارچهی برنامهای را برای بیولوژی سرطان

شالالدهاند تا چیپسهای سالالنتی ،میتوانند در آیندهای

Neuromorphic Chips

1
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شکل  :۱۷رهیافتهای گوناگون در یکپارچهسازی فناوریها

نزدیالک رایالانههایی را خلق کنند که در مورد آنچه در

ج) نقشه برداری مغز

پیرامون آنها میگذرد ،زیرکانه پاسخ دهند (.)۴۳

بالرای پرد ه برداری از پیچیالالدگی بیکران مغز،
فناوری های همگرا در آینده خواهند توانست در فراتر

ب) ویرایش ژنوم

از حد دقت ،سالاللول های واقعی را نشالالان دهند که در

توانایی خلق پسالالتانداران نخسالالتین با جهشهای

حد یک یا دو میکرومتر خواهد بود و چنین نقشه سه

تعمدی ،شیوههای جدید خارقالعادهای جهت مطالعهی

بُ عدی از مغزی حاوی چندین ”پتابایت ۲داده“ خواهد

بیمالاریهالای مغزی پیچیالده و از دیدگاه ژنتیکی گیج

بالود کالاله هالم اکالنون این حجم اطالعالالات از توان

کننده ،فراهم میآورد (.)۳۲

کالالامپیوترهالالای کنونی خالالارج اسالالالت .این اطالعالالات
)Petabytes (1015

1
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برخاسالته از نقشه برداری مغز ،توان دانشمندان علوم

پالاتوفیزلوژیک مغز ،به صالالالورت خارق العادهای تحت

اعصالالاب را برای شالالناخت پیچیدگیهای بیولوژیک و

تأثیر قرار خواهد داد (.)۳۲

پزشکی نانو و نانو زیست فناوری
بسالالالیالاری از بیماریها از تغییرات در فرایندهای

تعریف میشالالالود .از آنجالا کاله مواد نانویی در مقیاس،

زیسالالتی در سالالط ملکولی با مقیاس نانو بر میخیزند.

همانند ملکولها و سیستمهای زیستی هستند میتوان

ژنهای موتاسالالیون یافته ،پروتئینهای تغییر سالالاختار

آنها را به گونهای مهندسالالی کرد که عملکرد متنوعی

یالافتاله و عفونت های ویروسالالالی و باکتریایی می توانند

داشالته باشالند و از این رو فناوری نانو برای کاربردهای

موجب اختالل عملکردی و ارتباطات ناهنجار در سط

پزشکی ،گسترهای بی همتا است (.)۳۱

سلولی شده و گاهی نیز به بیماریهای تهدید کنندهی

این کالاربردها می توانند از مواد کنتراسالالالت برای

حیات منجر شالالالوند .این ملکول ها و عوامل عفونی ،از

تصالویر برداری ساللولی تا درمان سالرطانها را پوشالالش

لحاظ اندازه در حد نانومتر هسالالتند و ممکن اسالالت در

دهند .واژههایی همانند نانوفناوری زیسالالالت پزشالالالکی،

سالیسالتمهای بیولوژیک توس موانع محصوری در حد

زیسالالالت فنالاوری و پزشالالالکی نانو برای توصالالالیف این

اندازهی نانومتری (مانند منافذ هستهای در حد  ۳نانو)

گسترهی هیبرید استفاده میشود (.)۳۴

محافظت شالوند .ویژگیهای شالالیمیایی ،اندازه و شالالکل

یکپالارچگی مواد زیسالالالتی نانویی با علم بیولوژی،

آنها بر جا به جایی ملکولها به اشکوبههای بیولوژیک

موجب توسعهی ادوات تشخیصی ،عوامل تصویر برداری

خالاص و بر هم کنش میالان ملکولها فرمان میرانند.

سلولی ،ابزارهای آنالیتیک ،کاربردهای درمانی فیزیکی

نانوفناوری به ”طراحی ،ویژگی یافتگی ،تولید و کاربرد

و رهاسازی داروها شدهاند.

مواد ،سالاختارها ،ادوات و سالالیستمها با کنترل اندازه و

در هر صالورت پزشکی نانو ،رشتهای نوپدید در زیر

شالالکل آنها در مقیاس نانو (بین یک تا صالالد نانومتر)“

چالتر فنالالاوری نالالانو اسالالالالت .در گزارش بنیالالاد علوم
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شکل  :۱4بر هم کنشهای کلیدی گسترههای بیولوژی و نانوفناوری

اروپا ) ،(ESF1پزشالکی نانو به صورت ” دانش و فناوری

اسالت ” :پزشالکی نانو  ...به تداخل طبّی بسیار ویژه در

تشالخیصالی ،درمان و پیشالالگیری بیماری و آسیبهای

مقیالالاس ملکولی برای درمالالان بیمالالاری و یالالا ترمیم

تروماتیک ،تسالکین درد ،نگهداشالت و بهبودی سالمت

بافتهای صالالالدمه دیده مانند اسالالالتخوان ،ماهیچه و یا

انسالالالان با کاربرد ابزارهای ملکولی و دانش ملکولی در

عصب است “( .)۳۵در تعریف  ESFپنج زیر شاخه برای

سط بدن انسان “ تعریف شده است ( .)۳۳این تعریف،

نانو پزشکی شناسایی شده است:

در تعریف بنیاد ملّی سالالالالمت آمریکا نیز بازتاب یافته

 /۲ابزارهای آنالیتیک

)European Science Foundation (ESF

1

 /۱تصویر برداری نانویی
 /۴مواد نانویی و ادوات نانویی

بیان کرد:

”در بیسالت سال آینده ،نانوفناوری به ما داروهای

 /۳درمانهای نوین و سیستمهای رهایش دارویی

ویژه ی مهندسالالی شالالده که به شالالکل اختصالالاصی فق

 /۵موارد بالینی ،قانونی و مسمومیتها

سالاللولهای سالالرطانی جهش یافته را در بدن هدف قرار

ریشالارد اسمالی ،۲برندهی جایزهی نوبل شیمی از

میدهند و چیزهای دیگر را به حال خود وا میگذارند،

دانشگاه رایس آمریکا ،پتانسیل کاربردی نانوفناوری در

عرضالاله خواهد کرد و از این رو ،سالالرطان دیگر چیزی

پزشکی و اثر تحولی آن را برای کنگرهی آمریکا چنین

مربوط به گذشته خواهد بود“ (.)۳۶
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شکل  :۱۳گذار از نانو زیست فناوری به پزشکی فردگرایانه

R. Smalley

1

بر اسالالالاس همین دیالدگالاه اسالالالت که امروزه در

نوینی شالالالالده انالالد کالاله نمونالاله هالالای آن را می توان در

جدیدترین تحو ت در حوزهی نانو پزشالالالکی ،شالالالاهد

فارماکولوژی ژنومی ،سالالالیسالالالتمهای زیسالالالتی بر روی

معرفی ذرات نانویی شالالالیمی درمانی بر علیه سالالالرطان

چیپسها ،پزشکی بازآفرینشی ،علوم اعصاب ،مهندسی

سینهی مقاوم به درمان هستیم (.)۳۷

نورومورفیک 1و سیستمهای غذایی مشاهده کرد.

نانوزیسالالت فناوری ،به صالالورت گسالالترهای تعریف

بنابراین ،اثر علمی این دسالالتاوردها آنچنان اسالالت

میشالالالود که شالالالامل کاربرد اصالالالول در مقیاس نانو و

کالاله در بالالرنالالامالاله هالالای بالالودجالاله ای دولالالت هالالا و

و ایجاد دگرگونی و

سالالالیاسالالالتگذاریهای علم و فناوری برای آینده کامالً

تبدیل سالیسالتمهای زیستی (زنده یا غیر زنده) بوده که

محسوس است و میتوان نشانههای آن را در کشورهای

اصالالالول بالیالولوژیالالک و مواد را جهالالت خلق ادوات و

پیشالرفته مانند آمریکا ،انگلستان ،آلمان ،استرالیا ،ژاپن

سیستمهای جدید در مقیاس نانو به کار میبرد (.)۳4

و سوئیس مشاهده کرد (.)۳4

شالالالیوههالای نانوفناوری جهت در

12

همگرایی فناوریهای نانوفناوری و زیست فناوری

شالتاب تند این دسالتاورد که حاصل این همگرایی

و نیز فناوری ارتباطات توأم با فناوری شالالالناختی ،طیّ

فناوریها است را میتوان در سط مطبوعات بینالمللی

دهاله ی آینالده شالالالتالاب خواهالد گرفالت .در حقیقت،

پزشکی نیز احساس نمود .برای مثال ،هم اکنون میتوان

همگرایی علوم در مقیالالاس نالالانو بالالا بیولوژی مالالدرن و

رفتالار ذرات نالانویی در بالدن زیسالالالتمنالد را بالا فناوری

پزشالکی ،یک ابرروند اسالالت که در سیاستگذاریهای

میکروفلوئیالالدیالالک پیش بینی نمود ( )۳۳و یالالا اینکالاله

علم و فناوری نیز بازتاب یافته است (.)۳4

می توان از مواد نانویی سالالالیلیکایی جهت آزاد سالالالازی

پژوهشهالا در مقیالاس نانو و در سالالالیسالالالتمهای

عوامل تمایز سالالاللول های بنیادی جنینی در شالالالرای

زیسالالالتی و آمیختن آنهالا بالا فناوری های اطالعاتی و

 in vivoاسالالالتفالاده کرد ( .)۵۲در همگرایی فنالاورانه

شالالناختی موجب ایجاد سالالکوهای علم و فناوری کامالً

نانوفناوری با زیسالالالت فناوری و دانش بیولوژی و خلق

Neuromorphic

1
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شکل  :۴۲فناوری نانو به عنوان ” کلید “ و فناوری زیستی و زیست پزشکی به عنوان ” قفل “ بر هم کنش دارند.

پزشالالالکی نالانو ،پتالانسالالالیل های دو طرفه ای برای این

دهد ،بر این اساس میتوان موارد زیر را برای همگرایی

فنالاوری ها نهفته اسالالالت .نانوفناوری می تواند با فراهم

فناوریها در مقیاس نانو انتظار داشت:

آوردن سالالالکوهای فناوری و خلق ابزارها در پژوهش و
دگرگونی در سیستمهای زیستی ما را کمک نماید و از
سوی دیگر ،زیست فناوری نیز میتواند مدلها و اجزاء
سالالر هم بندی شالالدهی زیسالالتی ۲را به نانوفناوری ارائه

 /۲نالالانوفنالالاوری ابزارهالالایی را برای انالالدازهگیری و
در سیستمهای زیستی فراهم میآورد.
 /۱نانوفناوری راهحلهایی را برای زیسالالت فناوری
و زیست پزشکی عرضه میدارد.
bio- assembled

1

 /۴سالالالیسالالالتم های زیسالالالتی ،مدل هایی را برای

امّا قلّهی برجسالالتهی پزشالالکی نانو ،نانوبوتهایی

نالانوفنالاوری ارائاله میدهند (مانند خلق سالالالاختارهای

هسالالتند که ادوات در حد اندازهی میکروب میباشالالند

ماللکولی بزرگتر ،تکثیر سالالالالاختالالارهالالا ،مهنالالدسالالالی

ولی نمیتواننالد تکثیر یالابنالد .گونالهای از نالانوبوتها

۵

نورومورفیک ،شالالبیهسالالازی فتوسالالنتزی و توسالالعهی

میتوانند وارد هسالتهی یک سلول شده و مواد ژنتیکی

گیرندهها و مارکرهای زیستی)

ناقص را برداشالالت کرده و آن را با نسالالخهای که شالالامل

 /۳سیستمهای زیستی ،مواد نانویی زیستی و اجزاء
در مقیاس نانویی را برای سالالالاخت در اختیار نانوفناوری

14

۳

جفت بازهای کامل هسالالتند و در آزمایشالالگاه سالالاخته
شدهاند ،جایگزین نمایند.

قرار میدهد (مانند مواد هیبرید ارگانیک  -غیر ارگانیک،

نتیجالهی این جراحی سالالاللولی کاله به نام درمان

خلق بلو های ساختمانی نانویی به نام لگوهای ملکولی

جایگزین کروموزومی ۶معروف اسالالت آن خواهد بود که

که میتواند ادوات نانویی را برای سالالالاخت حسالالالگرهای

تمام ژنهای ناقص وراثت یافته برداشت شده و میتوان

زیستی و یا پوششی به کار ببرد) (.)۳4

سلولهای سرطانی را بازبرنامه نویسی کرده و به حالت

در همگرایی فناوریها در آینده ،در پزشالالالکی نانو

سالالمت برگرداند و در نتیجه در آینده انسان میتواند

شالالاهد رشالالد نانوفناوری ملکولی ،سالالاخت سالاللولهای

تمالام بیمالاریهای ژنتیکی و یا ترکیبی از بیماریهای

تنفسالالالی( ۲طرحی برای سالالالاخت سالالاللول های خونی

ژنتیکی را کالاله خود بیمالالار گزینش می نمالالایالالد ،برای

مصالالالنوعی) ،پالکالتهالای مکانیکی ،۱فاگوسالالالیتهای

همیشه درمان کند.

نانوروبوتی( ۴که نقش گلبولهای سفید خون مصنوعی
را بازی خواهند کرد) ،خواهیم بود.

همچنین در آینالده می توان نالانوبوتهایی در حد
دقالت مطلق اتمی طراحی کرد .این حالد در مافوق آن
1

Respirocytes
Clottocytes
3 Microbivores
4 Nano bots
5 Chromallocytes
)6 Chromosome Replacement Therapy (CRT
2
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شکل  :۴۲کاربردهای نانو زیست فناوری

چیزی اسالالت که سالاللول طبیعی فعالیت خود را انجام

داد .در حقیقت ”زیست سیستمهای انسانی“ به گونهای

میدهنالد .باله صالالالورت عملی ،هر اتم در نانوبوت یک

کارآمد و مستقیم ،که در ورای آنچه در طبیعت وجود

عملکرد ویژه را در سالالاختار کلی از خود نشالالان خواهد

دارد ،هوشمندانه طراحی خواهند شد (.)۳۴

16

مدلهای بافتی
در مسالیر پیشرفتهای پزشکی بازآفرینشی ،شاهد

فنالاوری باله کالار برده شالالالونالد و چاله برای مطالالعهی

رشالالالد فنالاوری مهنالدسالالالی بالافت برای خلق مدلهای

فرایندهای فیزیولوژیک یا آزمون محصول ،در پیشرفت

آزمایشالالگاهی سالاله بُعدی بافتها و ارگانها به صالالورت

رهیافتهای پزشالالکی بازآفرینی بسالالیار کمک خواهند

مدلهای زیسالالتی ”زنده“ هسالالتیم .این مدلهای سالاله

کرد .این مدلهای بافتی سالاله بُعدی ،سالالرعت آزمایش

بُعدی ،بسالالیار واقعیتر از مدلهای کشالالت سالاللولی دو

داروها را افزایش داده و احتمال اینکه یک فرمو سیون

بُعالدی بوده و میتوان برای آزمون منظرهالالای ویژهای از

دارویی جالدیالد در کالارآزمالاییهالای بالینی با موفقیت

عملکرد بالافتها ،با سالالالط با یی از کنترل تجربی و با

بیرون آیالد را بهبودی داده و در گردآوری دادههالا (که

کمترین نگرانیهای اخالقی نسبت به مدلهای جانوری،

در بهینالهسالالالازی فرمو سالالالیون دارویی کمک کننده

به کار برد .این سالیستمهای مدل بافتی ،کم کم کاربرد

هسالالالتنالد) را تسالالالهیل مینمایند .نتیجهی این روند،

خود را در مطالالعالهی عملکرد طبیعی و پالاتولوژیالک به

کالاهش در هزینالههای توسالالالعهی دارو و کاربرد ایمن

دسالالت آورده و به منظور آزمون پتانسالالیلهای درمانی،

داروهای طراحی شدهی نوین است (.)۵۱

جالایگالاه ویژهای مییالابند .افزون بر این ،این مدلها به

همانگونه که در بخش پزشالالکی سیستمی عنوان

صالالورت ابزارهای سالالودمندی جهت توسالالعهی فناوریها

شالالد ،از هر  ۲۲هزار ترکیبی که وارد بخش پژوهش و

جهت پزشالالکی بازآفرینشالالی و تشالالخیص زودرس و نیز

توسالالالعالاله می شالالالود ،تقریبالالاً  ۵تالالا  ۲۲دارو بالاله فالالاز

غربالگری بافتی به کار میروند (.)۵۲

کالارآزمایی های بالینی ورود پیدا می کنند و در نهایت

این سالالیسالالتمهای مدل بافتی چه در توسالالعهی

فق یک دارو توسالالال  FDAآمریکا مورد تأیید قرار
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می گیرد .از این رو ،این فراینالالد
حالالدود  ۲۲تالالا  ۲۵سالالالالال طول
کشالالالیالده و هزیناله ی آن بالغ بر
 4۲۲میلیون تا یک میلیارد د ر
اسالالالت .بنالابراین ،همالانگونه که
توسال پژوهشالگران علوم وابسته
به پزشالالکی بازآفرینشالالی تئوری
پردازی شالده است ،میتوان تمام
18

این موارد را بالا سالالالیسالالالتم های
مالیالکالروفالیزیولوژیالالک in vitro

اختصالاصالی که عملکرد در سط
ارگان را در سالالط بافت عرضالاله
میدارند ،سر و سامان داد (.)۵۴
در حقیقالالت ،پیشالالالرفالالت در
بالیالولالوژی سالالاللالولی و فنالالاوری
میکروفلوئیالالدیالالک ،بنیالالانی برای

شکل  :۴۱پیوند مهندسی بافت با بیولوژی سلولی ملکولی و علوم محاسباتی

توسالالعهی آزمونهای در شالالرای
 in vitroبا عملکرد با بر پایهی ارگانی فراهم آوردهاند.

داروهالای مورد پژوهش ،از لحالاظ مسالالالمومیالالت مورد

یک پیشالرفت مرزشکن در دانش بیولوژی ،کشف

اسالالتفاده قرار داد .سالاللولهای  iPSاین توانایی را دارند

سلولهای انسانی بنیادی پرتوان القاء شده است )(iPS

که بتوان به صالورت مستمر در محی کشت به صورت

کالاله میتوان برای مالالدلسالالالازی بیمالالاری و غربالالالگری

غیر تمایز یافته کشت داده و سپس به ینهای سلولی
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شکل  :۴۴فناوریهای پایه جهت رشد مدلهای بافتی سه بعدی

گوناگون (برای مثال سالالاللولهای ماهیچهای ،کبدی و

سالالالیسالالالتمهای غربالگری دارو به کار برد ،فراهم آمده

آدیپوسالالیت یا نرونها) تمایز داد .با خلق شالالرای ریز

اسالالت .از این مدلها ،مدلهای کبدی و قلبی ،بسالالیار

محی فیزیولوژیک وابسته در ادوات میکروفلوئیدیک و

حائز اهمیت هستند .زیرا کاردیوتوکسیستی ،یک سوم

کاربرد سلولهای  iPSانسانی ،هم اکنون امکان ساخت

از عدم ورود به بازار داروها را شامل میشود و کبد نیز

مدلهای بافتی سالاله بُعدی گوناگون که بتوان به عنوان

مکان عمدهی متابولیسالالالم دارو بوده و اثرات غیر قابل

اجتنابی را بر سرنوشت داروها از خود بر جای میگذارد.

موازیسالازی ،۲مینیاتورسالازی سیستمهای بزرگ برای

در شرای بهینهی  ، in vitroمیتوان سیستمهای

سالالادهسالالازی شالالرای عمل و کاهش کاربرد معرفها و

فیزیولوژیالک پویالا را بالا ترکیالب بافتهای قلب و کبد
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کنترل معماری و ابعادی ساختاری کار شدهاند.

جهت تسالالریع در فرایند کشالالف داروهای جدید فراهم

افزون بر این ،از آنجا که جریان مایع در کانالهای

آورد و از این رو در صالالالرفالهجویی اقتصالالالادی و ایجاد

میکروفلوئیدیک ،مینار است ،میتوان آن را به صورت

مالدلهای قابل پیشبینی و کارا مشالالالارکت نمود .این

ریاضالالالی مدلسالالالازی کرد تا بتوان به صالالالورت پیش

شالیوهی برخاسالته از مفاهیم مدلسالازی بافتی ،بسیار

بینیهای تئوریک بر مسالالائل سالالیسالالتمهای پیچیدهی

پیشالرفتهتر از سیستمهای کشت کالسیک سلولها در

بیولوژیک چیرگی یافت.

ظرفهای کشالالت چند چاهکی اسالالت که برای آزمون

این مدلهای ریاضی ،همراه با تجزیه و تحلیلهای

داروهالا باله کالار می رود و در این حالالالت امکان تغییر

تالجالربالی ،یالالک سالالالیسالالالتم نیرومنالالدی برای در

شالرای به صورت فیزیولوژیک (با شرای ارگان و بافت

پیچیالالدگی هالالای فیزیولوژیالالک عملکرد ریز ارگالالان در

مربوطاله) وجود ندارد .کاربرد فناوری میکروفلوئیدیک

 in vitroایجالاد کرده و رهیالافالتهالای نوید

امکان گذار از شالالکاف میان شالالرای

آزمایشالالگاهی و

شالالالرای

دهندهای را برای پرداختن به بسیاری از مسائل زیستی

 in vitroرا ایالجالالاد کالرده اسالالالالت .در ایالالن مالالحی

شالالامل ارائههای ارگان بر روی چیپس جهت غربالگری

میکروفلوئیدیک ،کنترل شالرای شیمیایی و فیزیکی که

دارو و مدلسازی بیماری ،ایجاد میکنند (.)۵۴

در شیوههای دیگر میّسر نیست ،در ابعاد فضایی  -زمانی

در سالهای اخیر ،سیستمهای میکروفلوئیدیک و

و سالالالاخالالت سالالالکوهالالای غربالالالگری دارو در شالالالرای

ریز ابزارانه ،برای مقاصالالد گوناگون به کار رفتهاند .لی و

فیزیولوژیکتر امکانپذیر شالالده اسالالت .این رهیافتهای

همکاران وی یک سینوزوئید مصنوعی کبدی را طراحی

میکروفلوئیالالدیالالک ،موجالالب ایجالالاد درجالاله ی بالالا یی از

و آزمون نمودند که سالاختار سه بُعدی هپاتوسیتها را

Parallelization

1

شالبیهسالازی میکرد .آنها از یک سد شبیه اندوتلیالی

هپاتوسالالیتها را بهبودی داده و تکثیر هپاتوسالالیتها را

جهت کنترل انتشالالار مواد مغذی و رهاسالالازی دارو نیز

امکانپذیر نموده اسالت .چنین تصالور میشود که برای

اسالتفاده کردند ( .)۵۳با بهبود شالرای اتصال سلول به

غربالگری پرمحتوای دارو ،خلق سالاختارهای سه بُعدی

سلول ،این ساختار میتواند شرای مناسبتری را برای

از سالالاللولهالالای  iPSانسالالالانی ویژهی بیمالالاری جهالالت

نگهداشالت پرانباشت هپاتوسیتها به صورت سه بُعدی

مدلسالالازی  in vitroکه پیشالالگویی کنندهی شالالرای

فراهم آورد .ریز الگوسالالازی هپاتوسالالیتهای انسالالانی با

 in vitroهستند ،حیاتی باشد (.)۵۴

فیبروبالسالتها و ساللولهای استرومایی دیگر ،عملکرد

این سالالکوهای  in vitroسالاله بُعدی ریز مهندسالالی
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شکل  :۴۳دانش و فناوریهای وابسته به پزشکی جهت رشد پزشکی بازآفرینشی و خلق ارگان

شده جهت غربالگری پرمحتوای دارو
بالالرای بالالررسالالالی اثرات درمالالانی و
توکسیک ،یک پتانسیل واقعی را در
جهت کاهش وابسالالتگی به مدلهای
جالانوری در خود نهفتاله دارد که در
نهالایالت جایگزین مطالعات حیوانات
آزمایشگاهی خواهند شد.
مدلسالالالازی بیماری و سالالاللول
82

درمالالانی بالالا سالالاللول هالالای  iPSنیز
آیندهای بسالیار درخشان دارند .زیرا
کاربرد دانش سلولهای بنیادی iPS

برای مدلسالازی بیماری که شرای
پاتولوژیک انسالالانی را شالالبیهسالالازی
می نمالالاینالالد ،می تواننالالد جالالایگزین
کارآزماییهای وابسالالالته به مدلهای
جانوری و ینهای سالاللولی شالالوند.

شکل  :۴۵پیوند ارگانیک سلول درمانی ،مهندسی بافت و بازآفرینش بافت

هم اکنون امکالالان آفرینش  iPScاز
منالالابع سالالاللولی مختص بیمالالار (مالالاننالالد سالالاللولهالالای

جنینی برای بالازآفرینش بافت و حتی کل ارگانیسالالالم

فیبروبالسالالت پوسالالت ،سالاللولهای فولیکول ،نمونههای

هسالالالتند .بر اسالالالاس تکنیکهای مدرن کنونی ،رؤیای

خونی بیمالار و حتی مقالادیر کم سالالاللولهای اپیتلیال

پزشالالکی فردگرایانه در سالالط سالاللولی نیز به حقیقت

ادرار) وجود دارد .این iPScها مشابه سلولهای بنیادی

پیوسالالالته اسالالالت زیرا میتوان با این تکنیکها و خلق

 iPScفردگرایالالانالاله ،۲شالالالیوه ی تفکرمالالان را پیرامون

نمونالههالای تالازهی بیمالاری فراهم آورده و میتوان به

توسالالالعالهی درمان تغییر داد و بر پایه ی این فناوری،

شیوهی مدلسازی بیماری با کاربرد  ،iPScدرمانهای

میتوانیم گزینالههای درمانی جدید را از نمونههایی که

نوین قابل اعتماد و نیز مطالعات پاتولوژیک را در سط

از بیماران گرفتهایم ،بدون محدودیت ،مورد آزمون قرار

فردگرایانه به انجام رساند (.)۵۵

دهیم .به زبان دیگر ،میتوان بافتهای مورد نیاز مانند

برای نمونه میتوان به مدلسازی بیماری با کاربرد

خون سالالالازگالارمنالد بالا بیمالار ،ماهیچه ها و نرونها را

 iPScدر قالالب پزشالالالکی فردگرایانه ،به مطالعات اخیر

بازآفرینش نمود.

پیرامون درمان سالالالندرم  QTطو نی زودرس ،اشالالالاره

از سالوی دیگر ،سلولهای بنیادی پرتوانِ برداشت
شالالده از بیمار ،امکان دسالالترسالالی بی انتهایی را برای

کرد .امکان رهیافت فردگرایانه به این سندرم در پیش
از کاربرد  iPScوجود نداشت (.)۵۶
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Personalized iPSc

1
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پزشکی بازآفرینشی

3

پزشالکی بازآفرینشی یک گسترهی میان رشتهای

سوی سلولهای بنیادی پرتوان ) (iPSCsالقا نمود .در

با رشالالد پرشالالتاب و رشالالد یابندهی مطالعاتی اسالالت که

سالالالط مطبوعات پزشالالالکی نیز شالالالاهد انفجار مقا ت

پژوهشهای سالاللولهای بنیادی ،مهندسالالی بافت ،مواد

وابسالالته به پزشالالکی بازآفرینشالالی هسالالتیم و تنها در

زیسالالالتی ،فرایندهای بهبودی زخم و دیگر درمان های

گسالترهی سلول های بنیادی در گوگل اسکالر به بیش

بیولوژیک را شامل میشوند ( .)۵۷پتانسیل برنامهریزی

از دو میلیون مقاله بر میخوریم (.)۵4

دوبالارهی سالالاللول هالای خود بیمالار جهالت درمان های

پزشکی بازآفرینشی یک گسترهی هیجان انگیز در

بیولوژیالالک ،ترمیم بالالافتی و بالالازآفرینی برای پزشالالالکی

پزشالالالکی ترجمالانی ۱اسالالالت و تالش میکند که نتایج

بازآفرینشی ،حیاتی هستند .اینگونه پیش بینی میشود

پژوهشهای علوم پایه را در سط بالینی گسترش دهد

که جهان پزشالالکی از ابرروند در حال تکامل ”پزشالالکی

و در دامنالهی مراقبالتهالای سالالالالمت یک جا به جایی

بازآفرینشالی“ دچار انقالبی عظیم در عرصههای علوم و

پارادایمی ایجاد کند .در حقیقت ،در پزشکی بازآفرینشی

فناوری پزشالکی و گسترههای بالینی شود .برای مثال،

در سط برخورد رشتههایی همچون بیولوژی سلولهای

سالالاللولهای بنیادی مزانشالالالیمی میتوانند به سالالالوی

بنیادی ،ایمونولوژی ،مهندسالالالی بافت ،بیولوژی ملکولی،

سالاللولهای اسالالتخوانی ،چربی و غضالالروفی تمایز یابند.

مواد زیسالتی ،بیولوژی پیوند اعضالالاء و گسالالترهی بالینی،

س اللولهای پوسالالت را میتوان با برنامه ریزی دوباره به

تالش مینماید تا شیوههای درمانی نوین را خلق نماید.
Regenerative Medicine
Translational

1
2

85

زخم های پوسالالالتی ،دیابت ،بیماری های
کبدی ،ترمیم غضالالروف و اسالالتخوان به
دست آمده است .هر چند که هم اکنون
موفقیت این درمانها به اثبات رسیدهاند
ولی هنوز نمی تواننالد به صالالالورت کامل
شالالالرای پالاتولوژیالک را واگردانالده و یا
تصالالحی نمایند زیرا عمدهی فرایندهای
بیمالاری هالای شالالالایع تنهالا در نتیجه ی
کمبود یک پروتئین واحد نیسالالالت بلکه
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فراینالدهالای بیمالاری هالا برخالاسالالالته از
تغییرات ،در بر هم کنشهای پیچیدهای
از اجزاء متنوع سلولی نهفته میباشند.
در هر صالالالورت ،چالش پزشالالالکی
بازآفرینشالی تنها ترکیب این رشتههای
متنوع پایه نیست بلکه تالش میکند تا
شکل  :۴۶پزشکی بازآفرینشی ()Regenerative Medicine

بالا خلق فلسالالالفاله و در

جالدیالالدی از

پزشالالالکی ،باله بیمالاری ها بپردازد .زیرا
درمان های پیشالالین بیشتر ساده بوده و

برای مثال ،یک درمان بر پایهی سلولهای بنیادی

از دکترین فلسالفهی پزشالالکی معاصر پیروی میکنند

میتواند به یک سکوی درمانی برای گسترهای از درمان

ولی در دکترین فلسالالفهی آیندهی پزشالالکی ،نگاه به

بیماریها توسالالعه یابد .اخیراً موفقیتهایی برای درمان

بیماریها و شیوههای درمانی آنها (از دیدگاه مقیاس

نانو فناورانه) بسالالالیار پیچیده خواهند بود .هر چند که

علمی و استوار ،پزشکی بازآفرینشی می تواند از دوران

پزشالکی بازآفرینشی درمانهایی را عرضه می دارد که

مشالاهده ی فنومنولوژیک به سالالوی محصو ت زنده و

در نگاه نخست به صورت مفهومی خود را ساده نشان

پالایدار تجاری که در بهبودی جان میلیونها انسالالالان

میدهند ،ولی پژوهشگران بارها و بارها ،با تالش برای

بیمالار مؤثر خواهنالد بود میالل نماید .امّا هرگز نباید

و کنترل فرایندهای بیولوژیک و مواد زیستی که

فراموش کرد که در همین دوران کنونی مشالالالاهدهی

عملکرد آن هالا در مقیالاس نالانو اسالالالت ،با پیچیدگی

فنومنولوژیک اسالالت که دانش بیولوژی بازآفرینشالالی،۲

فزاینالده و عوارضالالالی غیر قالابالل پیش بینی رو به رو

تالش می کند از اینکه چگونه بعضالالی از ارگانیسالالمها

میشوند.

می تواننالالد تمالالام انالالدام ،چشالالالم ،آرواره هالالا ،قلالالب و

در

آینالالدهای را کالاله می توان برای ابررونالالد پزشالالالکی

بخش هایی از مغز خود را کامل بازسالالالاخت نمایند را

بازآفرینشالی متصالور شد شگفت انگیز است و میتواند

توصالالیف نماید .این مشالالاهدات می توانند راه را برای

نوید دهندهی پیشالالالگیری از نقایص مادرزادی ،کنترل

پزشکی بازآفرینشی هموار نمایند .همچنین مشاهدات

رشالالالد غیر طبیعی بافتها ،کاهش سالالالرعت تحلیل و

و پژوهش ها در سط بیولوژی بازآفرینشی در کرمهای

پیر شالالالدن بالافالت ها و تسالالالهیل در ترمیم ،باززایی و

پهن پالنارین نیز بسیار هیجان انگیز هستند؛ زیرا این

جایگزینی بافتهای آسالالالیب دیده باشالالالند .همچنین

ارگانیسم های پیچیده دارای تقارن دو طرفه بوده ،مغز

میتوان تولیالد آزمالایشالالالگالاهی بالافالتهالا و اندامهای

واقعی دارنالالد و می تواننالالد هر بخش از بالالدن خود را

جایگزین را متصور شد.

باززایی نمایند (.)۶۲

افزون بر این ،کالالاربرد موفقیالالت آمیز الکترونیالالک

همگالالام بالالا مشالالالاهالالدات فنومنولوژیالالک بیولوژی

زیستی (بیونیک) در پزشکی ،با پیشرفتهای گسترهی

بازآفرینشالی ،آنچه قلب تپندهی پزشکی بازآفرینشی را

پزشکی بازآفرینشی پیوند خواهند یافت ( .)۵۳با بنیان

به جنبش در آورده است پژوهشها پیرامون سلولهای

Regenerative Biology

1
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شکل  :۴۷هرم پزشکی بازآفرینشی

بنیالادی (چاله سالالاللول های بنیادی جنینی و چه بالغ)

موضالوع را تحت شالعاع خود قرار داده است .در نوامبر

اسالالت .هر چند که سالاللولهای بنیادی جنینی توانایی

 ۱۲۲۷مالیالالدی ،یالالک تالیم ژاپنی تحالالت هالالدایالالت

تمالایز باله هر تیپ سالالاللول ویژهای را دارند ،امّا کاربرد

شالینیایاماناکا و یک تیم آمریکایی با سالالرپرستی جیمز

آنهالا در پژوهشهالای علمی ،از دیالدگاه اخالقی مورد

تامپسون ،گزارش کردند که به صورت موفقیت آمیزی

کنکالاش قرار گرفته اسالالالت؛ امّا مرزشالالالکنی عمده که

ساللولهای بنیادی شبه جنینی را از سلولهای پوست

توسالال دو تیم پژوهشالالی مسالالتقل به انجام رسالالید این

انسالان بالغ آفریدهاند و آن را سلولهای بنیادی پرتوان
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شکل  :۴4پیوستگی پزشکی بازآفرینشی با بیماریهای قلبی  -عروقی و سرطانها

۲

فعال را بازآفرینش نمایند ،نظر دارد .از این نظر ،هدف

و ساینس (به ترتیب) به چاپ رسید و دروازهی انقالب

مهندسالی بافت ،حل کمبود بحرانی ارگان است که آن

در پژوهشهای پزشکی بازآفرینشی را گشایش نمودند.

را با خلق ارگانهای زیست مصنوعی حیاتپذیر ،انجام

همانند درمان با سالاللولهای بنیادی ،مهندسالالی بافت و

میدهد.

القاء شده ) (iPSنامیدند .نتایج آنها در مجالت سلول

مواد زیسالالتی نیز توجه فراوانی را به خود جلب نمودند.

از سالالوی دیگر ،یک سالالوم از شالالرکتهای جهانیِ

مهندسی بافت در سط پایه ،به داربستهای بافتی سه

پزشالالالکی بالالازآفرینی ،تمرکز خود را بر توسالالالعالاله ی

بُعدی (مواد زیسالتی) با سلولهایی که میتوانند ارگان

مواد زیسالالالتی گذاشالالالتهاند .مواد زیسالالالتی ،هر مادهی
Cell

1

طبیعی و یا مصنوعی است که با بافت زنده و یا مایعات

نیز به خود پیوند دهند (به مثابهی فاکتورهای رشالالد و

بیولوژیالک در سالالالط تمالاس قرار می گیرد .پلیمرها،

سالاللولها ،تا پدیدهی بهبودی را تسالالریع کرده و به این

فلزات (مانند تیتانیوم) ،سرامیکها و مواد کمپوزیت را

شیوه خواهند توانست در پیوند اعضاء کمک نمایند).

میتوان به صالورت مواد ”زیست سازگار“ توسعه داد و
هم اکنون در ایمپلنالالتهالالای مفصالالاللی و دنالالدانی و در

هم اکنون مهنالالدسالالالی بالالافالالت و مواد زیسالالالتی،
گسترههای زیر را پوشش میدهند:

اسالالتنتهای قلبی به کار میروند .این مواد زیسالالتی را

 مهندسی بافت استخوان

میتوان باله گونالهای تغییر داد که فعالیت بیولوژیک را

 مهندسی بافت قلب
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شکل  :۴۳نگرش  FDAآمریکا به پزشکی بازآفرینشی

 مهندسی بافت کبد

یک محصالالالول دارویی به بازار  ۲۲تا  ۲۳سالالالال طول

 مهندسی بافت قرنیه

میکشد.

 بهبودی زخم

هم اکنون ،محصالو ت پزشالکی بازآفرینشی برای

 بافت مهندسی شدهی رگهای خونی

سالالالرطان پروسالالالتات ،۲درمان زخم های پای دیابتی،۱

 توسعهی داربستها با مواد زیستی ()۶۲

جالالایگزینی غضالالالروف زانو ،۴تسالالالریع بهبودی پس از

برای نیل به کامیابی در گسالالترههای داغ مهندسالالی

جراحی لثه ۳و جایگزینی فیبروبالستها ،۵در بازارهای

بافت ،مواد زیسالالالتی و سالالاللولهای بنیادی ،به تشالالالکیل

آمریکا و دیگر کشالالالورها یافت میشالالالوند .پیش بینی

تیمهای میان رشالتهای از تکنولوژیستهای پزشکی و نیز

میشالالالود طیّ کمتر از پنج سالالالال آینالالده ،پزشالالالکی

دانش ژن درمانی ،ایمونولوژی پیوند اعضاء و در مفاهیم

بالازآفرینشالالالی در زمیناله های زیر به موفقیت های مرز

عمیق پاتوژنز بیماریها نیاز اسالالالت و برای گسالالالترش و

شکنی نائل شود:

توسالالعهی این دامنهها ،نیاز اسالالت که پیوند میمونی میان
دانشگاه ،صنعت و قانونگذاران ایجاد شود (.)۶۱
سالرعت پرشالتاب پزشالکی بازآفرینشی چنان زیاد

 /۲آنچه به ساللولهای بنیادی مزانشالیمی وابسته
است.
 /۱سلولهای عصبی

اسالالالت کاله می توان مشالالالاهالده کرد کاله از زمان آغاز

 /۴چشم

گسالترهی سلولهای بنیادی پرتوان که  ۲۳تا  ۲۵سال

 /۳سالالالاخالت در سالالاله بُعد (با کاربرد مخلوطی از

از تولد آن میگذرد ،شاهد انجام کارآزماییهای بالینی
هسالتیم و این در حالی اسالت که معمو ً برای رسیدن

سلولها و ساختارها)
برای مثال ،از سلولهای مزانشیمی میتوان جهت

1

Provenge
Appligraf
3 Carticel
4 Gintuit
5 Fibrocell
2
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درمالالان هالالای قلبی ،رگ هالالای خونی و بیمالالاری کرون

پتانسیلهای درمانی مربوطه اندیشه نمود.

اسالالتفاده کرد .در زمینهی سالاللولهای عصالالبی نیز در

در زمینهی چشالالم نیز بسالالیار هیجان انگیز بوده و

آینده به تعداد فراوان به سالاللولهای دسالالتگاه مرکزی

هم اکنون چندین شرکت در حال انجام کارآزماییهای

اعصالالالاب دسالالالت خواهیم یالالافالالت تالالا بتوان در مورد

بالینی هستند (مانند درمان دژنراسیون ماکو ).
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شکل  :۳۲ورود فرآوردههای پزشکی بازآفرینشی به بازار ،روندی پرشتاب یافته است.
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شکل  :۳۲گسترههایی از بیماریها که پزشکی بازآفرینشی به آنها نظر دارد.

امّا نقطهی اوج این روند ،سالالاخت بافت سه بُعدی

پژوهشالالگران پزشالالکی بازآفرینشالالی برای آینده اسالالت

است که کسی بتواند ساختارها را در ترکیب با سلولها

درمان بیماریهای قلبی و دیابت است ولی نیل به این

به گونهای چیدمان کند که سالاللولها بتوانند بافت سالاله

چشم انداز به یک دهه تالش نیاز دارد (.)۶۴

بُعدی را برای ما بسازند.

امّا هر آنچه که زمان در پیش رو داشالالته باشالالیم،

امالالّا این هالالا طی کمتر از پنج سالالالال آینالالده روی

مدلهای بیماری بر پایهی سالاللولهای  ،iPSبی شالالک

خواهنالد داد ولی آنچاله کاله در مرکز توجاله و عالقهی

نویالالد دهنالالدهی شالالالیوههالالای درمالالانی نوین در آینالالده

میباشند ()۶۱؛ به گونهای که وزن شواهد آنچنان است

با ترین مجامع تصالمیمگیری و سیاستگذاری علوم و

که پزشالالالکی بازآفرینشالالالی این پتانسالالالیل را دارد که

فنالاوری ملّی خود ،باله تالدوین راهبردهالا و برنامه های

درمالالان هالالای نوین ،نوآورانالاله و حتی درمالالان کالالامالالل

پژوهشالالی اقدام نمودهاند که میتوان از کشالالور ایا ت

بیماریهایی را که با شالالالیوهها و رهیافتهای سالالالنتی

متحده ی آمریکا نام برد که در بنیاد ملّی سالمت خود

راه حلی برای آنها وجود نداشالالته اسالالت ،بر جامعهی

مرکز پژوهشهای پزشکی بازآفرینشی را از سال ۱۲۲۲

بشری عرضه دارد (.)۶۳

میالدی بالا هدف خدمت رسالالالانی به عنوان منبع ملّی

برای دسالالالتیابی به پیشالالالرفتهای برخاسالالالته از

علوم سالالاللولهای بنیادی جهت توسالالالعهی کاربردهای

ابرروند پزشالکی بازآفرینشالی ،کشالورهای پیشالالرفته در

نوین پزشالکی و درمانهای بر پایهی سلول ،راه اندازی
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شکل  :۳۱بازار فروش سلولهای بنیادی در سناریوهای گوناگون
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شکل  :۳۴سود حاصل از درمانهای بر پایهی سلولهای بنیادی ،روندی پرشتاب را از خود نشان میدهد.

کرده اسالالت .تمرکز این مرکز پژوهشالالی ،سالاللولهای

سالالالط مجلس اعیالان ،کمیتهی علم و فناوری خود را

بنیادی ) (iPScsاست .در آنتاریور کانادا نیز برای یافت

جهت تدوین اسالتراتژی این کشور در زمینهی پزشکی

فرصالالتهای تجاری پزشالالکی بازآفرینشالالی و به دسالالت

سالامان داده اسالت ( .)۶۳در تدوین این استراتژیها بر

آوردن جالایگالاه رهبری در تولید محصالالالو ت تجاری،

نظام نوآوری و ارزشی ،توسعهی محصول ،سرمایهگذاری

بخش صالنایع وابسته را فعال نمودهاند ( .)۶۲آلمان نیز

بر بخش پژوهش ،چالالشهالای کالارآزماییهای بالینی،

با  ۱۷هزار نیروی کار در بخش زیسالالت فناوری و ۷۲۲

شالالناسالالایی بیماریهای کلیدی که گسالالترهی آیندهی

نهاد پژوهشی در این زمینه ،تالش میکند تا معروفیت

پزشکی بازآفرینشی خواهد بود ،تشویق به پژوهشهای

جهانی به دسالالت آورد ( .)۵۱اخیراً ،انگلسالالتان نیز در

میان رشتهای و نیز طراحی یک سیستم هشدار دهنده

پیرامون توسالالالعههای بینالمللی در زمینهی پزشالالالکی

 ۱۳درصالالالد بوده و این فناوری ،بازار فروشالالالی بیش از

بازآفرینشی ،تأکید نمودهاند (.)۶۳

 ۲۲میلیالارد د ر را در سالالالال  ۱۲۱۲میالدی به خود

همهی این تالشها که در سالالط جهانی صالالورت
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اختصاص خواهد داد (.)۶۲

میگیرد ،نشالان دهندهی پتانسیل بسیار با ی پزشکی

در چشالالم انداز نهایی طی بیسالالت سالالال آینده ،با

بازآفرینشالی در صالحنهی تجاریسازی است .زیرا رشد

حمایت و سالرمایه گذاری ملّی در پزشکی بازآفرینشی،

سالالالا نهی بازار کلی سالالاللولهای بنیادی و درمانهای

رؤیالای ” بافت ها در خدمت تقاضالالالا “ به عالم واقعیت

وابسالالالته ،ابزارهای توسالالالعهی دارویی و بانک بند ناف،

خواهد پیوست.

فصل چهارم

پزشکی فردگرایانه
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پیشالالالرفالت های علوم ژنومیک و پروتئومیک طی
دههی گذشالته موجب توسعهی شیوههای تشخیصی و
درمانی هدفمند شده است .به این صورت که اطالعات

فزونی ایجالاد کرده و در نهایت پیامدهای سالالالالمت را
بهبودی بخشد (.)۶۵
بر این پایه ،پزشالکی فردگرایانه یکی از موضوعات

و داده هالالای ژنتیکی نهفتالاله در یالالک فرد کالاله توسالالال

بسالالیار هیجان انگیز و داغ در عرصالالهی پزشالالکی امروز

فناوریهای ژنومیک و پروتئومیک آشالالکار میشالالالوند،

اسالت .گر چه هنوز دشالوار است که به اصول نهفته در

میتواننالد در خلق رهیافتهای مبتنی بر فرد و ارائهی

پزشکی فردگرایانه به صورت کامل دست یافت ولی در

خدمات سالالمت ،اثر شالگرفی را از خود نمایان سازند.

به ی مفهوم این ابرروند ،پتانسالالیل ایجاد دگرگونی

آزمایشهای ژنومیک ما را توانمند میسازد که استعداد

در اقالدامالات پزشالالالکی ،بالا ارائهی درمانهای مؤثر که

یالک فرد را نسالالالبت به بیماری یافت کنیم و همچنین

زیبندهی هر فرد بر پایهی پروفایل ژنتیکی وی اسالالت،

پیش بینی کنیم کاله چگوناله یک بیمار به یک داروی

به خوبی تجلی مییابد .پزشالالکی فردگرایانه به صالالورت

خاص پاسالالخ میدهد و از این رو درمانهای همسالالاز با

یالک رهیافت نوین برای درمان و کاربرد اطالعات انبوه

بیماری خاص را ارائه نماییم .بنابراین ،دانش پزشالالالکی

و متنوعی که در کد ژنتیکی هر فرد نهفته اسالالالت ،در

فردگرا میتوانالد از ارائالهی درمانهای غیر ضالالالروری

حالالال گالالذار پالالارادایمی خود اسالالالالت ( .)۶۶کالالاربرد

پیشالالگیری کرده و واکنشهای ناخواسالالته نسالالبت به

آزمایشهای ژنتیکی و شالیوههای تشخیص ملکولی در

داروهالا را کالاهش دهالد .همچنین در کارایی درمانها

گسالالالترهی طبابت موجب خلق رهیافت فردگرایانه در
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شالکل  :۳۳افراد گوناگون ،پاسالخهای گوناگونی را به درمانهای مشابه ارائه میدهند .به زبان دیگر ،هر چند که این درمانها در
عدهای مؤثر است اما در پارهای دیگر ،بی اثر بوده و حتی عوارض جانبی ایجاد میکنند (سمت راست).
دلیالل :زیرا سالالالاختالار ژنتیکی و پروفایل متابولیکی هر فردی بر اثر دارو مؤثر اسالالالت .در پزشالالالکی فردگرایانه ،الگوهای فردی،
محصو ت متابولیک و سلولی نیز در هنگامهی تشخیص در نظر گرفته میشوند .به زبان دیگر ،شیوههای تشخیص با مارکرهای
زیسالالالتی ،بیماران را به گروههای مشالالالابه تفکیک میکند و اطالعات پیرامون بهترین شالالالیوهی درمان ویژهی آن فرد را فراهم
میآورد .سودمندی فراوانی از اقدامات درمانی برای هر بیمار بر پایهی درمانهای فردگرایانه برای هر بیمار خلق میشوند.

پزشالکی شالده است .آزمونهای ژنتیکی ،مواد ژنتیکی

کنندهی پروتئین و مارکرهای زیسالالتی اسالالت را مورد

فرد و یالا یک ارگانیسالالالم که شالالالامل  ۱۴هزار ژن کد

آنالیز قرار میدهند .در این روند ،گاهی نیز از شیوههای
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شکل  :۳۵آینده نگاری در گسترهی پزشکی فردگرایانه و سیر تکامل آن

تشالالالخیصالالالی ملکولی که هم اکنون برای  ۱۵۲۲مورد

 شناسایی یک فرد مستعد به یک بیماری خاص

شالرای گوناگون (نادر و شالالایع) در دسالالترس هستند،

 شالناسالایی اینکه آیا یک فرد بیماری خاصی را

اسالتفاده میشود .تخمینهای اخیر نشانگر وجود هزار

دارد که اغلب شالالالناسالالالایی بیماری در مراحل

تا هزار و سالیصالد آزمایش ژنتیکی است که هم اکنون

زودرستری نسبت به قبل ،امکانپذیر میشود.

در دسالالترس ما میباشالالالند .آزمایشهای جدید نیز به

 شالناسایی اثر بخشی یک داروی ویژه برای یک
فرد (.)۶۷

صالالالورت منظم بالا نرخ چنالد آزمالایش در هر ماه وارد

شالاید بتوان مثالهای کالسیک این موضوع و نیز

عرصهی کار میشوند .این فزونی در اطالعاتِ برخاسته

مفهومی پزشالالالکی فردگرایالالانالاله را از دو داروی

از غربالالگری ژنتیکی و ملکولی و آزمونهای وابسالالالته،

در

میتواند پزشکان و بیماران را در موارد زیر یاری نماید:

وارفارین و هرسالپتین ۲به دسالت آورد .مطالعات نشالان
Herceptin

1
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دادهانالد کاله از میان بیش از  ۱۲میلیون نفر آمریکایی

درمانی آنتیبادیهای مونوکلونال استوار است گیرندهی

که وارفارین اسال التفاده میکنند ،بعضالالالی دچار عوارض

فاکتور رشدی اپیدرمال ) (HER2/nev/EGFRرا هدف

جانبی میشالوند و بعضالالی دیگر خیر .پژوهشها نشالالان

قرار میدهالد .بنالابراین فق بیمارانی که نسالالالخههای

دادهانالالد کالاله یالالک واریالالان نوکلئوتیالالد در سالالالیتوکروم

چنالدگالانالهای از  HER2را دارنالد ،باله درمان پاسالالالخ

 (CYP2C9) P450مسئول این تنوع مشاهده شده در

میدهند .کاربرد هرسالپتین موجب توسعهی شیوههای

پاسالخ نسالبت به دارو است .تنوعهای ژنتیکی دیگر که

تشخیصی و استانداردسازی شناسایی پروتئین HER2

پالاسالالالخ فرد را نسالالالبت به وارفارین تغییر میدهد در

شده است (.)۶4

کمپلکس پروتئینی احیاء کنندهی اپوکسالالالید ویتامین

این دو مثال ،کامالً رهیافت پزشالکی فردگرایانه را

 (VKORC1) Kاسالالالت .سالالالازمان غذا و دارو آمریکا

باله تصالالالویر میکشالالالند که معنای آن ” ارائهی درمان

) (FDAبالاله اهالمالیالالت تعیین ژنوتیالالپ  CYP2C9و

مناسب به بیمار مناسب در زمان مناسب“ است.

 VKORC1در زمان درمان با وارفارین پی برده است و
آن را پیشنهاد کرده است.

هم اکنون آزمالالایشهالالای ژنتیکی و شالالالیوههالالای
تشالخیص ملکولی در دو درصد از جمعیت به کار برده

سالالالازمالان غالذا و دارو آمریکالا ترکیالب زیسالالالتی

می شالوند ولی این پتانسیل وجود دارد که بیش از ۶۲

هرسالالپتین ۲را که به سالاللولهای بعضالالی از تومورهای

درصالالالد از جمعیالت در آینده از این رویکردها سالالالود

سالرطان سالینه میچسبد و موجب برانگیختن سیستم

جوینالد .همچنین انتظالار میرود در آینالدهای نزدیک،

دفاعی بدن برای حمله به آنها گردیده و حتی ممکن

توالیسالالالازی ژنوم کالامل هر فرد که کد ژنتیکی کامل

است از تکثیر آنها نیز پیشگیری کند ،مورد تأیید قرار

فرد را نقشالالاله بنالدی مینماید نیز کاربرد عمومی پیدا

داده است .فق  ۲۲تا  ۱۲درصد از بیماران سرطانی از

کند (.)۶۷

این دارو سالالالود میبرند .زیرا هرسالالالپتین که بر پایهی

بنالابراین ،بر پایهی ابرروند پزشالالالکی فردگرایانه،

Trastuzumab

1
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شکل  :۳۶جایگاه پزشکی فردگرایانه در پزشکی سیستمی سرطان

چنین پیش بینی میشالالود که زمان ”یک درمان واحد

خلق دارو و یا ادوات پزشکی که ویژهی یک فرد خاص

برای هماله“ جالالای خود را باله شالالالیوههالالای درمالانی و

باشالد نیسالت بلکه تالش میکند بر اساس فناوریهای

تالداخالت پزشالالالکی اثر بخشتری دهند که بر پایهی

ژنومیالک و پروتئومیالک ،افراد را باله زیر جمعیتهایی

پروفالایل ژنتیکی فرد طراحی و تجویز میگردند (.)۶۳

تقسالیم کند که از لحاظ پاسخ دهی به بیماری خاصی

البته بایسالالالتی این نکته را یادآوری نمود که پزشالالالکی

و یا پاسالالخ به درمان ویژهای ،با یکدیگر تفاوت داشالالته

فردگرایانه هم اکنون در رهیافت خود در جسالالالتجوی

باشند.

به زبان دیگر ،رهیافت کنونی پزشالالکی فردگرایانه،

”یالالک رهیالالافالالت پزشالالالکی کالاله از فنالالاوری هالالای

شالیوههای ارزیابی سنتی در ترکیب با تعیین ژنوتیپ و

پروفالایالل بنالدی ملکولی جهت تدوین راهبرد درمانی

ارزیالالابی ژنومیالالک جهالالت پیشالالالگویی خطر بیمالالاری و

مناسالالب در فردِ مناسالالب و در زمانِ مناسالالب اسالالتفاده

پیامدهای درمان را مورد استفاده قرار میدهد (.)۶4

کرده ،اسالالتعداد به بیماری را در سالالط جمعیت تعیین

انتظار میرود که تجویز داروها و درمانهای یافته
شالده برای فرد مناسالب ،در زمان مناسالب است بتواند
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نموده و شالالیوههای پیشالالگیرانه طبقه بندی شالالدهی به
هنگام را ارائه میدهد“ (.)۷۲

کالارایی ارائالالهی خالالدمالالات درمالالانی را افزایش داده و از

بر پالایالهی این تعریف ،در پزشالالالکی فردگرایالانه،

هزینالههالای مراقبالتهای سالالالالمت بکاهد .زیرا یافت

جمعیالالت هالالای گونالالاگون بیمالالاران بالاله زیر گروه هالالایی

مالارکرهالای زیسالالالتی بر پالایالهی فناوریهای امیکس

بالر اسالالالالاس پالروفالالایالالل ژنالومیکی و پروتئومیکی و

) (Omicsو توسالالعهی شالالیوههای ملکولی تشالالخیصالالی

ترانس کریپتومیکی آنهالا شالالالکسالالالته میگردند؛ این

غیر تهاجمی ،میتوانند افراد گروههای در معرض خطر

زیر گروهسالازی ،توسالعهی دارو و نیز درمان را تسهیل

را شالناسایی کرده و با غربالگری بر پایهی طبقه بندی

مینماید.

شالانس خطر و انجام اقدامات پیشالگیرانه ،سرعت رشد

به کارگیری رهیافت پزشالالالکی فردگرایانه موجب

هزینههای سالرسالام آور مراقبتهای سالمت را کاهش

ایجالاد تعالاریف جالدیالدی برای جمعیتهای بیماران و

دهند (.)۷۲

تعیین اهداف در توسالالعهی محصالالو ت تشالالخیصالالی و

بر پایهی آنچه گفته شالد ،میتوانمفاهیم پزشکی

دارویی شالالالده و اهمیالت مدیریت اطالعات پزشالالالکی،

به ی تعریفی که توسالال کمیسالالیون

بانکهای زیستی و فناوری اطالعات ) (ITرا دو چندان

اروپا در بروکسالل ا ز پزشکی فردگرا ارائه کرده است را

مینماید .بنابراین ،اطالعات نگهداری شدهی بانکهای

فردگرا را از
در

نمود:

زیسالالتی 1پیرامون هر بیمار و نیز بیماریهای گوناگون،

Biobanks

1

جزء کلیدی زیر سالالاخت مورد نیاز توسالالعهی پزشالالکی

هنوز نیز باله دشالالالواری میتوان آینالده آن را در بخش

فردگرایالاناله خواهد بود ( .)۶۶زیرا اطالعات ژنومیک و

سالالمت و روند پیوستگی آن را با فناوریهای امیکس

دیگر اطالعالات پایهی بیمار (که پیش بینی میشالالالود

تصالالالور نمود .برای مثال ،فناوری بسالالالیار نوین کاربرد

طیّ  ۲۲سالالال آینده برای هر فرد بیمار میلیاردها داده

سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده ) (iPScدر عرصهی

نقطهای پیرامون سالالالمت و بیماری وی وجود داشالالته

درمانی ،هم اکنون چهرهی فردگرایانه را به خود گرفته

باشالالالد) رکن اسالالالاسالالالی در سالالالازماندهی پژوهشهای

و پیشاپیش به استقبال اصول حاکم بر پزشکی فردگرا

زیسالالت پزشالالکی ،طبابت و سالالیاسالالتگذاری در بخش

جهت ارائهی شیوههای درمان نوین بر پایهی سلولهای

سالمت ایفا مینماید.

بنیادی ،رهسپار شده است (.)۵۲،۳۳

ابرروند پزشکی فردگرایانه چنان گسترده است که

شکل  :۳۷پیادهسازی پزشکی فردگرایانه

از سالوی دیگر ،این تنها عرصهی طبابت نیست که
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شکل  :۳4پیوند فرد با فناوری و ارائه دهندگان خدمات سالمت و پیامدهای مربوطه

از ابرروند پزشکی فردگرایانه اثر میپذیرد بلکه رخنمایی

زیست فناوری را به شدت به خود جلب نمودهاند (.)۶۶

این ابرروند بر بخش صالالالنعت نیز بسالالالیار اثر گذار بوده

با توجه به پیچیدگی مقولهی پزشکی فردگرایانه و

اسالت .بررسالیها در مطبوعات پزشکی نشانگر آن است

نیالاز به فناوریهای برتر در حوزههای گوناگون امیکس،

که گسالالالترهی سالالالرطان ،مهمترین بازار مهم پزشالالالکی

مشالالالارکالت کمپالانیهای گوناگون برای چیرگی بر این

فردگرایانه طی  ۲۲تا  ۲۵سال آینده باشد .بازار داروهای

پیچیدگیها و رقابتپذیری ،امری حیاتی است (.)۷۲

ضالد سرطان ،شیوههای تشخیصی ،مارکرهای زیستی و

فق در ایا ت متحدهی آمریکا ،بازار برخاسالالته از

محصالالالو ت فنالالاورانالاله  -طبّی ،نظر شالالالرکالالت هالالای

پزشالالکی فردگرایانه ۱۴۱ ،میلیارد د ر میباشالالد که با
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شکل  :۳۳سناریوهای گوناگون برای رشد شیوههای تشخیص ملکولی و آزمونهای ژنتیکی

رشالد سالا نهی  ۲۲درصد ،در سال  ۱۲۲۵میالدی به

اسالالت ،میتوان با پروفایل بندی ژنتیک فرد ،۲مسالالائل

 ۳۵۲میلیارد د ر خواهد رسید (.)۶۵

سالالالالمالالت و بیمالالاری و واکنش بالاله داروهالالای وی را

دانش پزشکی فردگرایانه در رهیافت نوینی تحت

پیش بینی ۱نموده و نسالالبت به پیشالالالگیری از آنها با

عنوان پزشالالکی  P4در هم آمیخته شالالده اسالالت .آقای

تأکید بر سالالالالمت و نه درمان بیماری ۴با رهیافتی که

دکتر لروی هود که بنیانگذار بنیاد بیولوژی سالالیستمی

توانمندسالالالازی بیماران را جهت ارائهی مشالالالارکت در

در آمریکا اسالالت تئوری پرداز پزشالالکی  P4اسالالت .در

تصالالمیم گیری پیرامون مسالالائل مراقبتهای سالالالمت

تئوری پزشالالکی  P4که پزشالالکی فردگرایانه سالالتون آن

مدّ نظر قرار میدهد ،۳اقدام نمود (.)۷۱
1

Personalized
Predictive
3 Preventive
4 Participatory
2
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شکل  :۵۲فرایند مشارکت در پزشکی فردگرایانه

از این رو ،مشالالالاهالده می کنیم که چگونه ابرروند

برای ارائه دهندگان خدمات سالمت نه تنها در شرای

پزشکی فردگرایانه در گسترهی پزشکی ،با ابرروند دیگر

بالینی بلکه در گسالالالترههای سالالالالمت جامعه و رشالالالد

در حوزهی سالمت یعنی ابرروند مشارکت که در فصل

صالنایع وابسته و تشویق شرکتهای کوچک و متوس

دیالگالر ایالن نالوشالالالتالالار بالاله آن خالالواهیم پرداخالالت،

در عرصهی پژوهش و توسعهی فناوریهای برتر ،بسیار

در هم میآمیزند و از این رو توجه به پزشکی فردگرایانه

حائز اهمیت است.

فصل پنجم

رهیافت میان رشتهای
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یکی از ابرروندهای نیرومند که طی دههی گدشته

گونالاگون صالالالورت میگیرد تالا در

ژرفی از الگوهای

خود را از پیش نمالالایالالان نموده اسالالالالت رهیالالافالالت

سیستمهای پیچیده و نیز فرایند در هم تنیدگی پدیده

میان رشالالتهای در علم و فناوری اسالالت .علم و فناوری

که در عالم هستی نمود دارند ،به دست آید (۷۴و .)۷۳

امروزین به چند دلیل به سالوی رهیافت میان رشتهای

در طول یکصالالد سالالال گذشالالته ،پایههای آموزش
عالی بر روی رشتههای آکادمیک استوار بوده است تا با

میل کرده است:

الف /پیچیدگی درونی طبیعت و جامعه

تولید دانش نوین ،یک فرآیند مورد قبول را ارائه دهد.

ب /تمالایل به کاوش مسالالالائل پژوهش پایهای در

این مدل رشته محوری ،در اکثر دانشگاهها حاکم بوده

سط مشتر رشتهها

و بر جریان منابع به سالالوی آموزش ،پژوهش و دیگر

ج /نیاز به حل مسائل پیچیدهی اجتماعی

فعالیتهای دانشالگاهی ،سیطره داشته است .این مدل

د /نیالاز باله خلق بینشهای انقالبی و فناوریهای

رشالته محوری ،بر گردهی خود ،تخصصگرایی را رواج

زاینده

داده است .در تخصصگرایی ،متخصصین یک رشته به

در رهیالافت میان رشالالالتهای ،نه تنها بر روی یک

پا یش تئوریها ،روش و فناوریهای خود پرداخته و

کار میشالالالود (مانند رهیافت چند

به گسالالترش مرزهای دانش در گسالالترهی رشالالته خود

رشالالتهای) بلکه یک در هم تنیدگی ،یکپارچهسالالازی و

میپردازند .رهیافت میان رشالالتهای ،نه تنها هرگز این

ائتالفی نیز در روشها ،تئوریها و مفاهیم رشالالالتههای

سودمندی نهفته در رهیافت رشته محوری را ریشهکن

پروژهی مشالالالتر
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پیچیالالده می بالالاشالالالالد کالاله
نمی توان به اندازه ی کافی
با یک رشالته یا تخصص به
آن پرداخت)۷۶(“.
از آن جالالالا کالالاله
تخصالالصگرایی موجب جدا
یالافتگی دانشالالالمنالالدان به
صالالورت جزیرههایی به دور
از هم میشود و یا در گفتار
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ترمینولوژی فلسالالفهی علم،
دانشالالمندان را در سالالیلو یا
شکل  :۵۲پیشرانهای میانرشتهای

کلبالالههالالای دانش کالاله بالاله
صورت تک به تک افتادهاند،

نالمالی کنالالد ،بلکالاله بیشالالالتر بنیالالان خود را بر نهالالاد

گرفتار میکند ،توسالالعهی علم در چنین شالالرایطی به

توانمندیهای مدل رشته محوری ،مینهد (.)۷۵

دشالالواری و یا به صالالورت ناممکن جلوه مینماید (.)۷۷

به زبان دیگر ،همانگونه که کلین ۲و نیوول ۱بیان

این موضالوع به ویژه در علوم سالمت که با گسترههای

کردهاند” :مطالعات میان رشتهای به صورت یک فرآیند

پیچیدهای سالالر و کار دارد ،بسالالیار نمایان اسالالت .چنین

پاسالالخ به یک پرسالالش ،حل مسالالئله و پرداختن به

اسالالالت کاله بنیاد سالالالالمت آمریکا ( ،)NIHمطالعات

موضالالوعی اسالالت که در ماهیت چنان گسالالترده و یا

میان رشالالتهای را به عنوان دانشالالی مورد نیاز قلمداد
Klein
Newell

1
2
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شالکل  :۵۱میدانهایی نوآورانه جدید در مباح تحقیقات میان رشالتهای در چهار گسترهی گوناگون؛ در نقشهی علمی بنیاد
ملّی سالمت آمریکا ( )NIHبر روی دو مقولهی علوم نانو و بیوانفورماتیک با یک رهیافت میان رشتهای توجه شده است.

نموده و به آن در طراحی نقشالالالهی علمی آمریکا در

زیسالالتشالالناسالالان مولکولی و ریاضالالیدانان میبایسالالت

گسترهی سالمت ،اولویتی آشکار داده است (.)۷4

ابزارهای پژوهشالالالی ،رهیافتها و فناوریهای خود را

نقشهی علمی آمریکا در گسترهی سالمت که یک

ترکیب نموده تا مسائل پیچیدهی سالمت مانند درد و

الگوی راهبردی جدید برای سرمایه گذاری بنیاد علمی

چاقی را با توان بیشالالتر حل کنند .با در هم تنیدگی

آمریکا است ،پژوهش میان رشتهای را این گونه توصیف

رشالالالتههای به ظاهر بدون وجود وابسالالالتگی به هم،

نموده اسالالالت” :هم آغوشالالالی توانمندیهای تجزیه و

شالالالکالافهالالای سالالالنتی در ترمینولوژی ،رهیالالافالالت و

تحلیلی دو یا چند رشالالتهی جدای علم ،برای حل یک

روششالناسالی به آهسالتگی محو میشالوند .با برداشت

مسئلهی زیستی“ .برای مثال ،دانشمندان علوم رفتاری،

موانع سالالد راه مشالالارکت ،گردهمایی واقعی اندیشالالهها

نمود یافته و افق چشالمانداز پژوهشگران مسائل زیست

نخسالالت پسالالندیده اسالالت که چند رشالالتهای ۲را تعریف

پزشالکی گسالترده گشته و بینشهای غیرقابل انتظار و

کرده و به تفاوتهای آن با میان رشالالتهای ،نیم نگاهی

تازهای فراهم آمده و حتی به زایش رشالالتههای هیبرید

افکنیم.

جدید منتهی میگردد که از دیدگاه تجزیه و تحلیلی،
بسیار عالمانه خواهند بود (.)۷۳

چند رشتهای
در فرآیند چند رشالتهای ،مشالارکت میان شرکت
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ا ف /رهیافت میان رشتهای چیست؟

کنندگانی که پیش زمینههای گوناگونی دارند ص الورت

هر چند تعاریف متنوعی برای میان رشالالتهای در

می گیرد .هر شالالالرکالت کننده در پژوهش و آموزش

گسترههای گوناگون بیان شده است ولی در این ادبیات

چند رشتهای ،با توانمندیهای تخصصی رشتهی خود،

هنوز نمیتوان به یک تعریف قابل قبول برای پژوهش

مشارکت میکند .در این مشارکت ،افراد با تخصصهای

میان رشتهای که دارای ویژگی کافی باشد دست یافت؛

رشالالتهای خود ،وظایف متفاوتی را برای حل مسالالئلهی

تا این تعریف موجب تسالالالهیل فعالیت هایی همچون

پیش رو که در پروژهی مشالالتر

وجود دارد از خود

شالناسایی شایستگیها ،ساختار و منابع مورد نیاز برای

نشان میدهند ،امّا در هنگام کار بر روی این مسئله ،از

مراقبتهای سالالالمت و سالالیاسالالتگذاری در گسالالترهی

مرزهای دانش رشتهای خود فراتر نمیروند (.)4۲

سالمت شود (.)۷4

بالر اسالالالالاس تالعالریالف روزنفیلالالد ،۱پروژه هالالای

با این وجود ،در این نوشالتار تالش میشود که در

چند رشالالتهای ،پروژههایی هسالالتند که پژوهشالالگران

به ی تعاریف میان رشتهای که در ادبیات رایج علمی

حوزههای گوناگون ،روشها و ایدههای رشتههای خود

موجود است ،به چیستی میان رشتهای بپردازیم .امّا در

را برای تجزیه و تحلیل پرسش پژوهشی ویژهای ،عرضه

Multidisciplinary
Rosenfield

1
2

شامل داد و ستدِ بسیار نزدیکتر و مشارکتیتر در میان

میدارند (.)4۲
در پژوهش چند رشالالتهای ،مشالالارکت متنوعی از
رشالالتهها بر روی یک برنامهی پژوهشالالی وجود دارد؛

پژوهشالالگران حوزههای گوناگون اسالالت که بر روی یک
مسئلهی مشتر

کار میکنند (.)4۲

بالالدون آن کالاله یالالک در هم تنیالالدگی ۲در مفالالاهیم،

به زبان دیگر ،پژوهش میان رشتهای یک مشارکت

معرفتشالالناسالالی و روششالالناسالالی روی دهد .درجهی

در میان چند رشالته میباشد که مفاهیم ،روششناسی

در هم تنیدگی بین رشالتهها فق تا مرز پیوسالتگی در

و معرفت شناسی میان آنها ،داد و ستد و در هم تنیده

نتایج پژوهش ،پیش میرود (.)4۱

گردیده و به غنای متقابل مشارکت کنندگان میانجامد

در یک گروه چند رشالالتهای در حوزهی سالالالمت،

( .)4۱یک گروه میان رشالتهای در گسالترهی سالالمت،

ارائه دهندگان خدمات سالمت در صدد درمان بیماران

سط ژرفی از مشارکت را میجوید (در مقایسه با گروه

به صالالورت مسالالتقل هسالالتند ولی اطالعات خود را با

چند رشتهای)؛ آن گونه که افراد با زمینههای گوناگون،

یکدیگر به مشارکت میگذارند .امّا این در نهایت بیمار

دانش خود را متقابالنه ترکیب نموده و بدین سالالالان

است که دریافت کنندهی نهایی مراقبت است (.)4۴

سالالطوح گوناگونی از مراقبتهای طرح ریزی شالالدهی
سالمت را کامل مینمایند (.)4۴

میان رشتهای

2

چنین به نظر میرسالالد که میل سالالیاسالالتهای

در رهیافت میان رشالالتهای ،نه تنها بر روی یک

راهبردی پزشالکی به سالوی برنامههای میان رشالالتهای،

کار میشود ،بلکه یک در هم تنیدگی

برخالالاسالالالتالاله از دو بینش ” تفکر سالالالیسالالالتمی“ و

یا ائتالفی نیز در روشها ،تئوریها و مفاهیم رشتههای

در هم تنیدگی ” فاکتورهای بیولوژیک و اجتماعی“ در

گوناگون روی میدهد (.)4۲

پژوهشهای سالالالمت و بیماری باشالالد .هر چند که از

پروژهی مشتر

بر اساس دیدگاه روزنفیلد ،پروژههای میان رشتهای

مدتها پیش ،رهیافت میان رشالالتهای در پژوهشهای
Integration
Interdisciplinary

1
2
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اپیدمیولوژی ،دکترین ویژهای را به خود اختصالالاص داده

مطالعات سالالمت و بیماری پرداخته و از پتانسیلهای

بود ( .)4۳-4۵اما این در حقیقت در هم تنیدگی علوم

رهیافتهای سالالیسالالتمی در سالالالمت جامعه به بح

اجتماعی و زیسالالت پزشالالکی در پژوهشهای سالالالمت

میپردازد (.)4۷

اسالالالت کاله به عنوان یک پارادایم چیره ،خود را در
فلسفهی پزشکی نمایانده است (.)4۶-4۷

چنین انالدیشالالاله می شالالالود که در هم تنیدگی
رهیافتهای اجتماعی و بیولوژیک ،موجب در

علمی

بالالدین سالالالان ،دانش اپیالالدمیولوژی بالاله ارائالاله ی

جالامعتر از عوامالل سالالالالمالالت و بیمالالاری گردیده و

مالدل هالایی جهالت ادغالام فالاکتورهالای اجتماعی در

راهبردهای بنیان برافکن پیشالالالگیری از بیماریها را
توسالالالعه میدهد .از آنجا که در این
اندیشهی جدید از فرآیند در هم تنیدگی
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عوامل اجتماعی و بیولوژیک یاد میشود
و نه از میل رهیافت های اجتماعی به
سالالالوی پزشالالالکی و سالالالالمت عمومی،
می توان چنین برداشالالالالت نمود کالاله
بیشالک فلسالفهی تئوریک پزشکی در
یالک تغییر پالارادایم ،میل به سالالالوی
رهیالافت میان رشالالالتهای را در سالالالر
می پرورانالالد .بینش دیگر کالاله همچون
تکانه ای موجب میل سالالالیاسالالالت های
راهبردی پزشالالکی به سالالوی برنامههای
شالالکل  :۵۴مثالهای از گسالالترههای هیبرید :در بنیاد ملی سالالالمت آمریکا هدف از
پژوهش میانرشالالتهای در هم تنیدن و یک پارچهسالالازی دو یا چند رشالالتهی علمی
جداگانه برای خلق یک رشد جدید هیبرید است.

میان رشالالتهای جهت بهبود سالالالمت
مردم شده است ،تفکر سیستمی است.

ب /رهیمافمت میان رشممتهای در بنیاد ملّی
سالمت آمریکا

گردانیده است.
این بنیاد از برون دادهای گردهماییهایی با بیش

به صالورت سالنتی ،پژوهش در گسترهی سالمت،

از  ۴۲۲تن از برجسالالالتالهترین چهره های آکادمیک،

چنان سالازمان بندی شالده اسالت که پژوهشگران را از

صنعت ،دولت و مردم ،چارچوبی را برای تدوین نقشهی

حوزههای گسالالتردهی علمی گرد هم آورده و سالالپس

علمی سالالالازمان خود برای سالالالرمایهگذاری در بخش

آنها را در بخشهایی مشخص بر اساس تخصص خود،

پژوهش فراهم آورد تا چشالالم اندازی را برای سالالامانهی

جای میدهد .امّا پیشرفت علمی در دههی گذشته و با

زاینده و مؤثر پژوهشهای پزشکی ترسیم کند.

دسترسی بیشتر به رازهای مولکولی حیات ،دو واقعیت

نقشالالهی علمی بنیاد ملّی سالالالمت آمریکا در سالاله

اساسی را آشکار کرده است؛ مطالعهی بیولوژی و رفتار

زمینهی عمده سامان یافته است که شامل گذرگاههای

انسالالالان یالک فرآیند دینامیک اسالالالت و دوم آن که

نوین برای اکتشالالالاف ،مهنالدسالالالی مجالدد سالالالاختار

تقسالیم بندی سالنتی در حوزهی تحقیقات سالمت ،در

پژوهشهای بالینی و تیمهای پژوهشی آینده میباشد.

بعضی از مواقع مانع از اکتشافات علمی میگردد.

تیم های پژوهشالالالی آینده شالالالامل پژوهش های

بنابراین ،بنیاد ملّی سالالالالمت آمریکا ) ،(NIHبه

پرخطر ،مشالالارکتهای بخش خصالالوصالالی  -مردمی و

عنوان بزرگترین سالازمان پزشکی جهان ،در نقشهی

پژوهشهای میان رشالتهای برای کنکاش و چارهسازی

علمی خود ،همچون سالالازمانهای کسالالب و کار قرن

مسالائل تحقیقاتی زیسالت  -پزشکی قرن بیست و یکم

بیسالالت و یکمی که به بازنگری و مهندسالالی مجدد

در قلب نقشهی علمی بنیاد ملّی سالمت آمریکا ،آشکار

سالالالاختار و فرآیندهای خود جهت حفظ برتری در

شدهاند (.)44

رقابت جهانی دسالالت زدهاند ،به چرخشالالی عظیم به

هدف گستردهی برنامهی میان رشتهای بنیاد ملّی

سالالوی مدیریت دانایی ،جهت خلق دانایی ،اشالالترا

سالالالالمت آمریکا ،تغییر فرهنگ پژوهش آکادمیک در

دانایی و آفرینش”سالازمانی یادگیرنده و هوشمند“ در

جامعهی برون دانشالالالگاهی و همچنین در برنامههای

پهنهی اقتصالالاد دانایی محور قرن بیسالالت و یکم روی

درون دانشالالالگاهی خودِ بنیاد اسالالالت ،به گونهای که
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در یالالک فالالراگالالرد کالاللی ،چنین
تالالش هالالایالی بالاله منظور تغییر
فرهنالگ پژوهش سالالالامان داده
شالالالده اند .بنابراین ،رهیافت های
میان رشتهای و تیمهای علمی به
عنوان رسالالالم طبیعی هالالدایالالت
پالالژوهالالش قالاللالالمالالداد شالالالالده و
دانشمندانی که چنین مسیری را
پیگیری کنند به خوبی شالالناخته
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شده و مورد تقدیر قرار میگیرند.
این نهاد بهترین پروژه های
شالکل  :۵۳نمایی از اعضالای تشالکیل دهندهی پژوهشهای میانرشالتهای در نقشهی علمی
بنیاد ملّی سالمت آمریکا

پیشاهنگ را برای آغاز برنامههای
میان رشالالتهای در انسالالتیتوهای
تحالت نظالالارت خود به اجرا در

رهیافتهای میان رشالتهای تسهیل شوند .این برنامهی

آورده و بسیاری پروژههای پژوهشی میان رشتهای ،در

پژوهشالالی شالالامل برنامههای پیشالالاهنگی اسالالت که

قالب کنسالرسیومهای میان رشتهای ،برای حل مسائل

مرزبندی بخشالالالی آکادمیک را درون انسالالالتیتوهای

پیچیده و غامض سالمت و بیماری را سامان داده است.

آکادمیک از میان برداشته و همکاری را میان انستیتوها

همچنین برنامههای تربیتی و آموزشالالی برای آشالالنایی

افزایش داده ،دانشالالالمندانی را برای ترویج تالشهای

پژوهشالالگران در تمام مقاطع تا سالالطوح پسالالا دکترا را

میان رشالالتهای تربیت نموده و پلهایی را میان علوم

فراهم آورده و توسالالالعالالهی فنالالاوریهالالا و روشهالالای

بیولوژیک و علوم رفتاری و اجتماعی برقرار میسالالازند.

پیشرفتهی تحلیلی میان رشتهای را مورد حمایت خود

قرار داده است .این در حالی است که هنوز در بسیاری

تضالمین کنندهی کار مشتر

از دانشگاهها و مراکز آکادمیک پزشکی جهان ،هر چند

پیگیری یک هدف مشتر

که از لحاظ فکری و تئوریک از برنامههای میان رشتهای

از بنیاد ملی سالمت آمریکا که چنین کنسرسیومهایی

حمالایالت می کننالد ولی هنوز در چالارچوب مرزهای

نه گزیدهاند ،حمایتهای مدیریتی خاصالالی را جهت

رشتهای سنتی دست و پا میزنند (.)4۳

اعضاء به صورت آسان و
میباشند .در انستیتوهایی

اجرای اهالداف برنالامه فراهم آوردهاند .همچنین این

در مجموع ،بر روی  ۳کنسالالرسالالیوم پژوهش میان

برنامههای مدیریتی ،تضالالمین کنندهی آن هسالالتند که

رشالالتهای ،در این برنامهی پیشالالاهنگ ،سالالرمایهگذاری

به پژوهشالگران برنامههای پژوهشی میان رشتهای ارج

شالده اسالت .پژوهشگران در هر کنسرسیوم ،پروژههای

گذاشالته شالود و مرزهای میان بخشی در بخشها و یا

پژوهشالی ائتالفی ،خدمات مرکزی برنامههای آموزشی

دانشالالالکالده هالای دانشالالالگاهی نیز نتوانند در اهداف

و سالالالاختالالاری مالالدیریتی را توسالالالعالاله داده انالالد کالاله

کنسالرسیوم خللی ایجاد کنند .از این رو ،کنسرسیومها

شالکل  :۵۵علوم مهندسالی زیسالتی ،بیولوژی رشالد و نمو ،محاسبهگرایانه و ژنتیک در کنسرسیومِ بر پایهی سیستمی جهت
مهندسی و طراحی عضو ،نقش محوری دارند.
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رسالالم نوینی را در برنامهی مدیریتی  NIHمورد آزمون

پیش رو و پیشالالرفتهی دیگر این بنیاد در عرصالالههای

قرار میدهند .هر چند که هر کنسالالرسالالیوم به صالالورت

گونالاگون پزشالالالکی و بیولوژی ملکولی برخالاسالالالته از

یک پروژهی یکپارچهی تک طراحی شده و بر هر جزء

ابرروندهای دیگر ،اثر شگرفی را از خود بر جای گذارد.

واحد به صالورت جداگانهای سالرمایهگذاری شده است؛

بر اسالالالاس پیشرانهای عمدهی ابرروندِ رهیافت

ولی به یکدیگر پیوسته هستند .بنابراین هر کنسرسیوم

میان رشتهای در علم و فناوری ،شاهد رشد پرشتاب و

با یک تیم از اعضای خود مدیریت میشود که هر کدام

فزایندهی دانشکدهها ،گروهها و پروژههای میان رشتهای

از آنان یک جزء کنسرسیوم را تحت نظر قرار میدهند.

در گسالتره ی پزشالکی در سراسر جهان هستیم که بی

سالالیسالالتم مدیریت پیچیدهی چند وجهی هدایت

شالالک این چرخش راهبردی وپذیرایی از دسالالتاوردهای

مشارکت و همکاری پژوهشگران گوناگون در پروژههای

این ابررونالد میتواند مرزهای دانش را در عرصالالالههای

پیچیدهی این کنسالالرسالالیومها ،خود جنبشالالی بسالالیار

گوناگون علوم پزشالکی و فناوریهای وابسالالته به سوی

نوآورانه بوده که میتواند بر توسعه وپذیرش پروژههای

پیشرفت حیرت انگیز سوق دهد.

فصل ششم

ابرروندها در سالمت
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ابرروند اول:
بیمهی سالمت همگانی و چرخشی از پوشش بیمهای بر پایهی کارفرما
به سوی پوشش بیمهای دو ت محور
برای آشالالنایی با این ابرروند ،بررسالالی سالالیسالالتم

هنوز پوشالالالش همگانی بیمهای برای مردم آمریکا فراهم

بیمهی سالالالمت آمریکا که دارای قویترین ادبیات در

نیالالامالالده اسالالالت و این بحران بالاله ویژه در بنگالالاههالالای

بیمهها (به ویژه بیمههای مکمل) است ،راه گشا

کسالالالب و کاری که زیر  ۵۲نفر در اسالالالتخدام دارند به

میباشالالالد .در حقیقت پایهی نظام بیمهی سالالالالمت

روشالنی قابل رؤیت است .از این رو ،نظام بیمهای آمریکا

۲

که بر اسالاس پوشالش بیمهای بر پایهی کارفرما ۴استوار

بوده که سالمندان و از کارافتادگان را پوشش میدهد

است دچار سه چالش عظیم گردیده است که میبایست

و برنامهی مدیکید ۱که فقرا و افراد نیازمند به درمان

بر آنان چیرگی یابد .نخستین چالش ،تحت پوشش قرار

که توان مالی ندارند را تحت پوشالش قرار داده است.

نگرفتن میلیونها آمریکایی از خدمات بیمهی سالالالمت

این دو برنامه به عنوان ابزار قوی این کشور در پوشش

اسالالالالت .دومین چالالالش وجود فزونی در هزینالالههالالای

بسالالیاری از خدمات بیمهای برای افراد تحت پوشالالش،

مراقبتهای سالالمت است که رشدی فراینده را به خود

نقش دارند (.)۳۲

اختصالاص داده اسالت و سومین چالش ،کیفیت خدمات

بح

آمریکا بر دو برنامهی ملی میباشد که شامل مدیکیر

با وجود گذشالالتن چند دهه از اجرای این برنامهها،

ارائه شده است که از استانداردها فاصله دارد (.)۳
1

Medicare
Medicaid
3 Employer-Based Coverage
2
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شکل  :۵۶آینده نگاری مشاوران اوباما برای گسترهی سالمت

طراحی برنامهی حمایتی بیماران و  ACA۲که در
سال  ۱۲۲۲میالدی توس دولت اوباما طراحی گردید با

بر پایهی کارفرما جای خود را به پوشالالش بیمهای فراهم
آمده توس دولت فدرال خواهد داد (۳۳و .)۳۵

هدف تحت پوشالالش قرار دادن  ۴۲میلیون آمریکایی راه

این ابرروند موجب ایجاد پوشالالالش همگانی بیمهی

اندازی شالد که فاقد پوشش بیمهی سالمت بودند (۳۲و

سالمت شده و میتواند بر اساس ساز و کار خود ،امکان

 .)۳۱این طرح ،بنگاههای کسالالالب و کار را که به دلیل

انتخاب برای مشالتریان خدمات سالمت را فراهم آورده

افزایش حق بیمه توان بیمه کردن مستخدمین خود را

و رقابت را در میان بنگاههای بیمهای فزونی بخشیده و

نداشتهاند ،هدف قرار میدهد (.)۳۴

سالالالط مراقبالالتهالالای پرکیفیالالت را فراهم آورد (.)۳۶

در سال  ۱۲۱۵میالدی شرکتهای بیمه به صورت

نکتهی قابل لمس در این ابرروند که در کشور آمریکا

بنیادین تغییر خواهند یافت و سالیسالتم پوشش بیمهای

در حال شکلگیری است ،تزریق کردن بخش عمدهای

Affordable Care ACT

1

از یارانه ی دولتی برای اجرای آن اسالالت ( .)۳۲این در

اسالالاسالالی بر هدف ”پوشالالش کلیهی خدمات درمانی که

حالی اسالت که سهم هزینههای بخش سالمت آمریکا

عدم ارائه آن ها سالالالالمت فرد را به مخاطره میاندازد“

در کل تولید ناخالص داخلی از  ۵/۴درصالالد در سالالال

اسالتوار اسالت ،پسندیده است بر نقش پررنگ دولت در

 ۲۳۶۲میالدی به  ۲۴/۳درصد در سال  ۲۳۳۷میالدی

آینده در تأمین منابع بیمهی همگانی ،به ویژه از محل

افزایش از خود نشان داده است (.)۳۷

یارانهها در بند  ۳تأکید شالالالود .به زبان دیگر ،تأکید بر

در سالیاسالتهای کلی سالالمت جمهوری اسالمی

تخصیص سهمی از یارانه نقدی خانوار ،افزون بر مالیات

ایران ،توجه بسالالیار برجسالالته و پیشالالرفتهای نسالالبت به

بر درآمد عمومی یا اختصالالالاصالالالی ،میتواند در فراهم

بیمالهی همگانی (به ویژه گسالالالترش بیمههای مکمل)

آوردن منبعی مطمئن در ایجاد حساب پیش پرداختها

شده است و در نظام پرداخت نیز به کیفیت عملکرد و

در چارچوب نظام بیمهی اجتماعی سالالالمت ،نقش ایفا

نیز ایجالاد بالازار رقالابتی برای ارائالهی خالدمات بیمهی

نماید .در هر صورت ،نباید فراموش کرد که هزینههای

درمانی تأکید شالده است (بند  ۳و زیر بندهای  ۳-۵و

درمالان ،رشالالالد فزاینده ای دارد و از پیامدهای آن این

 .)۳-۷در بند  ۲۲مربوط به تأمین منابع مالی پایدار در

اسالالت که سالالا نه بیش از دو درصالالد خانوارها به علت

بخش سالالمت ،تأکید به افزایش سهم سالمت از تولید

پرداخت هزینههای بهداشالالت و درمان ،به زیر خ فقر

ناخالص داخلی شالالده اسالالت و در زیر بند  ۲۲-۳نیز به

میروند (.(۲۷

پرداخت یارانه به بخش سالالمت اشالاره شده است .در

در هر صالالالورت ،ابرروند آینده در حوزهی بیمهی

سالال  ۲۴4۷میالدی ۵4 ،درصد از هزینههای سالمت

همگانی آن اسالالت که نقش دولتها به عنوان پرداخت

را مردم متحمالالل شالالالالده بودنالالد و دولالالت مرکزی و

کننده ۲برجسته شده و دولت نقش محوری و مرکزی

۱

کارفرمایان نیز به ترتیب  ۱۷و  ۲۲درصد این هزینهها

در برابر نقش کارفرمایان پیدا خواهد کرد (.)۲۲۲

را پرداخت کرده بودند ( .)۳4از آنجا که اصل  ۱۳قانون
Payer
Centrality

1
2
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ابرروند دوم:
مراقبتهای سالمت فرامکان (پزشکی از راه دور ،سالمت از راه دور ،سالمت همراه)
رشالالالالد فزاینالالدهی فنالالاوری دیجیتالالال و علوم

تلفنهای هوشالمند ۵و شکلگیری شبکههای اجتماعی

کامپیوتر ،امکان دسالالترسالالی آگاهانه افراد به گزینش

تا حسالالگرهای زیسالالتی ،۶خواهند توانسالالت مشالالتریان

مراقبتهای سالالالالمت توسال ال خود (فردگرایانه )۲را

سالالالمت را با اطالعات بیشالالتر مسالالل نموده و آنها را

فراهم آوردهاند (.)۲۲۲

برای تصالالالمیم گیری درحوزه سالالالالمالت و مراقبت از

امروزه ،فنالاوریها ،پیش ران ابرروندی گردیدهاند

خودشالالالان توانمنالد نمالاینالد .همین فناوریها موجب

کاله پیش بینی میشالالالود بر پالایالهی این ابرروند ،طی

خواهنالد شالالالد کالاله درمالانگران بتواننالد بیمالاران را در

دههی آینده بیش از  ۵۲درصد از مراقبتهای سالمت،

فرامکالانهالا ،با گزینههای فراوانتری تحت درمان قرار

از سالالوی بیمارسالالتانها و درمانگاهها ،به سالالوی خانه و

دهند (.)۲۲۲

جامعه ،میل خواهد کرد (.)۲۲۲

سالمت همراه ۷هم اکنون در راه گذار پارادایمی و

شالالکل گیری پزشالالکی از راه دور ،۱سالالالمت از راه

انفجاری خود اسالالت و با خلق نوآوریهای مرزشالالکن،

دور ،۴برنالامههای کاربردی سالالالالمت همراه ۳در قالب

چهرهی مراقبتهای سالالالمت را در آینده تغییر خواهد
1

Personalized
Telemedicine
3 Telehealth
4 Mobile Heath Applications
5 Smartphones
6 Biosensors
7 Mobile Health
2
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داد (.)۲۲۱
برنالامهی رفورم مراقبت های سالالالالمت آمریکا که

پزشالکی از راه دور ،سالمت از راه دور و سالمت همراه،
از پیش رانهای این برنامه هستند.

توس دولت اوباما در دست اجرا است ،به ویژه برنامهی

هم اکنون در بسیاری از ایالتهای آمریکا ،قوانینی

 ،ACA۲موجب تغییر پارادایمی صالالالنعت مراقبتهای

تدوین شده تا بازپرداخت هزینههای خدمات از راه دور

سالالالمت آمریکا گردیده و این صالالنعت در جسالالتجوی

سالمت را تضمین نمایند.

برآوردن اهالداف این برنالامه ،خود را سالالالازگار میکند.

سالالالالمت همراه ،یک مفهوم جدید اسالالالت که به
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شکل  :۵۷اکوسیستم سالمت همراه ()mHealth

Affordable Care ACT
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شکل  :۵4تلفنهای هوشمند و سالمت همراه ()mHealth

توصیف خدماتی میپردازد که با وسائل ارتباطی همراه

نرم افزاری مناسالالالب را برای آمیزش دیجیتالی بیماران

پشالتیبانی میشوند (مانند وسائل مانیتورینگ بیمار به

فراهم آورده است.

صالالالورت بی سالالالیم ،تلفنهای هوشالالالمند ،دسالالالتیاران

کالاربردهای جاری برنامههای کاربردی سالالالالمت

دیجیتالالی فردی و رایالانه های تبلت) .نرم افزاری تلفن

بر روی ادوات همراه شامل تدار

مستقیم مراقبتهای

همراه ،وسالائل و تجهیزات و سالالنسورهای توأم با تلفن

سالالالالمالت ،مانیتورینگ نشالالالانگان حیاتی بیماران ،در

همراه ،امکالان خلق سالالالالمت همراه را فراهم آوردهاند.

اختیالار قرار دادن اطالعالات بیمالار به پزشالالالکان و در

تولیالد انبوه و بازاریابی تلفنهای هوشالالالمند طی چند

مواردی نیز انجالالام پژوهشهالالای بالالالینی و گردآوری

سال گذشته موجب شکوفایی ”سالمت همراه“ گردیده

دادههای مراقبتهای سالمت جامعه میباشند.

اسالالت .برنامههای کاربردی سالالالمت همراه زیر سالالاخت

حسالالالگرهای ویژه و ادوات گوناگونی که به عنوان
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شکل  :۵۳رشد آیندهی بازار سالمت همراه ()mHealth

پیوستهای برنامههای نرمافزاری سالمت کار میکنند،

پرسالالالرعت به کارگیری برنامههای کاربردی سالالالالمت

موجالب خلق ایالده پردازی و نوآوریهای شالالالگرفی در

همراه و تلفنهای هوشمند ،موجب پیش راندن پزشکی

گسترهی مراقبتهای سالمت شدهاند.

از راه دور و سالمت از راه دور خواهند شد .این پدیده،

در هر صورت ،امید است که با مدد فناوری ،امکان
ادغام و یکپارچهسالالازی پزشالالکی از راه دور و سالالالمت
همراه (به صالالورت یک فناوری واحد) امکانپذیر شالالود.
اما هم اکنون کامالً پدیدار اسالالالت که رشالالالد فزاینده و

خود پیشال الگام بازسالالالاختارسالالالازی عمده در صالالالنعت
مراقبتهای سالمت خواهد گردید (.)۲۲۱
در حقیقتپذیرش فناوری سالالالمت همراه توسالال
بیمالاران ،موجالب افزایش مسالالالئولیالتپذیری آنها در

ارائالهی خالدمالات سالالالالمت در قالب خود
مراقبتی خواهد شالالد و درمانها به صالالورت
فردگرایالاناله بر پایهی فناوری میل خواهند
کرد.
پژوهشهای جدید نشالالالان دادهاند که
کاربرد نظام خود مراقبتی درقالب تلفنهای
هوشمند میتوانند در مراقبت از بیماریهای
مزمن مانند دیابت ،قلب و عروق و سرطانها
کارآمد باشند (.)۲۲۴-۲۲۵
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این تلفنهای هوشمند در تریاژ بیماران
با سالالالرطان پوسالالالت ( ،)۲۲۵برنامهی خود
مراقبتی دیابت و بهبودی در میزان HbA1C

آن هالالا ( (۲۲۴و در در

مالالراقالالبالالتهالالای

بالالازتوانالالایی قلبی ( )۲۲۳مؤثر بودهانالالد و در
سالط مطبوعات علمی پزشالالکی شاهد رشد
چشالالمگیر و تعجب برانگیز کاربرد تلفنهای
هوشالالالمند میباشالالالیم .در سالالالط آموزش

شکل  :۶۲فناوری اطالعات در گسترهی سالمت

پزشالالکی نیز تلفنهای هوشالالمند در ارائهی
اطالعالات برای پزشالالالکان به صالالالورت بازآموزی و برای

 ۳۵درصالالد از انترنها از تلفنهای هوشالالمند اسالالتفاده

دانشالجویان به عنوان یک همراه کاری رشد گستردهای

میکردهانالالد ( .)۲۲۶همچنین این تلفن هالالا در ارائالاله ی

داشتهاند .در یک پژوهش که در ایرلند انجام شده است،

خالدمات سالالالالمت در سالالالط جمعیت نیز راه یافتهاند
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شکل  :۶۲رشد فناوری اطالعات در گذر زمان بر اساس تعداد دستگاه و تجهیزاتی که به هم ارتباط دارند.

( .)۲۲۷پیش بینی میشالود که تا سال  ،۱۲۱۲بین ۱۵

با توجه به اهمیت روزافزون و انقالبی این ابرروند

تا  ۵۲درصالالد از داد و سالالتدهای صالالنعت مراقبتهای

در ارائهی خدمات سالالالالمت ،هر چند که در نقشالالالهی

سالالمت ،به صالورت الکترونیکی بوده و شکل تماس ۱۵

تحول نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران ،به اقدامات

درصالالد از بیماران با ارائه دهندگان خدمات سالالالمت ،به

زم جهت ایجاد سامانهی آموزشی جهت افزایش سواد

صالالورت سالالالمت همراه با کاربرد تلفنهای هوشالالمند و

سالمت برای کلیهی افراد جامعه ،تجهیز واحدهای ارائه

ساعتهای مچی هوشمند خواهد بود (.)۲۲۴

کنندهی پزشالکی از راه دور و ارتقاء فرهنگ دسترسی
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شکل  :۶۱آزمایشگاه خون همراه که توس دانشمندان فرانسوی اختراع گردیده است.

الکترونیکی مردم به منابع و خدمات سالمت در بستهی

متأسفانه در سیاستهای کالن سالمت ،به این ابرروند

ارائه شالده برای فناوری اطالعات ،اشاره شده است ولی

به شکل ویژه پرداخته نشده است.
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ابرروند سوم:
تغییر پارادایم از حجم به ارزش در ارائهی خدمات سالمت
مفهوم ارزش ،۲بالا ارائالهی خالدمات با کیفیت و با

سالیسالتم سالنتی پرداخت ،نتوانسالته است مردم را در

هزینهی پایین آمیخته شده است ( )۲۲4این در حالی

سالمت نگهدارد و از کاستن خطاهای پزشکی ،عوارض

اسالالت که در نظامهای مراقبت کنونی ،بح کیفیت و

و پرهیز از خدمات غیر ضالالروری نیز ناتوان بوده اسالالت.

هزینه ،با دشالالواریهای جدی رو به رو اسالالت .یکی از

امالّا ،تغییر انقالبی حرکت از حجم به ارزش در ارائهی

عمالدهترین این مسالالالائل آن اسالالالت که نظام پرداخت

خدمات سالالالالمت و خرید خدمات سالالالالمت بر پایهی

کنونی خالدمات سالالالالمت ،مشالالالوق ارائهی خدمات به

ارزش ۱در فراهم آوردن خالدمالات بالا کیفیالت وکاهش

صالالالورت حجم اسالالالت تا بر پایهی ارزش .پزشالالالکان،

هزینهها ،سالالالودمندیهای فراوانی را با خود به ارمغان

بیمارسالتانها و دیگر ارائه دهندگان خدمات سالمت با

خواهد آورد (.)۲۲۳-۲۲۲

ارائهی خدمات به مردمِ بیشتر ،سود و عایدات بیشتری

نظام ارائهی خدمات سالمت  ،VBPیک متدولوژی

را جالالذب میکننالالد و از این طریق در ایجالالاد افزایش

پرداخت است که در ایجاد کیفیت در خدمات از طریق

هزینههای خدمات سالالالمت و تورم سالالهیم میشالالوند.

مشالالوقهای پرداختی و ایجاد شالالفافیت مؤثر اسالالت .در

چنین اسالالالت که در این فرایند ،بهبودی چندانی را در

حقیقت ،در نظام ارائهی خدمات سالمت ،ارزش ،تابعی

پیامدهای سالالمت شاهد نخواهیم بود .در حقیقت این

از کیفیت ،کارآمدی ،ایمنی و هزینه اسالالت .در ،VBP

Value
)VBP (Value-Based Purchasing

1
2
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ارائه دهندگان خدمات سالالالمت
برای کیفیالت و هزینهی ارائه ی
خالدمات سالالالالمت ،پاسالالالخگو

۲

میبالاشالالالند .یک نظام از پیش
تعریف شالالالالده کالاله بر نتالالایج و
پالالیالالامالالدهالالا ۱احالالاطالاله دارد و
عملکردهای از پیش تعیین شده
را مالالورد سالالالنجش دقیق قرار
136

میدهد ،بر کارایی  VBPنظارت
مینماید .همچنین در این نظام،
مشالالالوقهالالایالالی برای پرهیز از
هزینههای گران قیمت ،غیر زم
و نامناسالالب نیز سالالاختار بندی
میشود (.)۲۲۲
تغییر پالالارادایم حرکالالت از

شکل  :۶۴تغییر پارادایم از حجم به ارزش

حجم به ارزش ۴با سه پیش ران
عمده نیز شالالالتاب گرفته و موجب تغییرات بنیادین در
بازار خدمات سالالالمت خواهد شالالد .این سالاله پیش ران

شامل:

خود مراقبتی فزاینالده اسالالالت که در جسالالالتجوی

1

Accountable
Out-Come
3 Volume to Value
2
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شکل  :۶۳سیر تکاملی مورد انتظار برای عقد قراردادها و مدلهای بازپرداختی ،از پرداخت برای حجم به پرداخت برای ارزش

خالدمات پرارزش بوده و از این طریق موجب حذف ۵۲۲

سالالالالمت اسالالالت که با رقابت و نوآوری ،تنور گرما بخش

میلیارد د ر فعالیت با ارزش پایین در بازار سالمت آمریکا

”سالمت پرارزش“ را خواهند افروخت (.)۲۲۱

خواهد گردید و منحنی هزینهی این کشالالالور را مسالالالط

در چرخهی زنجیرهی  ،VBPشالالیوههای سالالنتی

مینماید .دومین پیش ران ،جنبش به سالالالوی سالالالالمت

پرداخت خدمات سالالالالمت که مبتنی بر کارانه اسالالالت

جامعه اسالالالت که موجب خلق بازار رشالالالد پایندهی دهها

جای خود را به شالالیوههای نوآورانه مانند مشالالارکت در

میلیارد د ری آینده خواهد شالد و سالالومین پیش ران نیز

خطر ،۲سالرانه ۱و بستههای خرید ۴خواهند داد (۲۲۲و

ورود بازیگران جدید بخشهای فناوری و خرده پا به بازار

 .)۲۲۳شالیوهی بسالتههای خرید ،یک گذرگاه به سوی
1

Risk Sharing
Capitation
3 Bundling Agreements
2
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شکل  :۶۵رشد بهبود کیفیت در ارائهی خدمات به بیماران در تغییر پارادایمی سالمت

پرداختهای مراقبت جامع خواهد بود که رضایتمندی

هزینالههالا و افزایش کیفیالت خواهد بود ،در قلب خود

بیمالاران ارائه ی خدمات پرکیفیت و کم هزینه را نوید

تولد سالازمان مراقبتهای سالالمت پاسخگو  ACO۱را

میدهد (.)۲۲۳

نوید خواهد داد ( .)۲۴مفهوم  ACOکه توسالال الیوت

همچنین تأکید بر ارائهی مراقبتهای سالمت ،به

فیشالالر در سالالال  ۱۲۲۶میالدی ارائه گردید در رشالالد

ویژه در سط اولیه ۲بر پایهی ارزش که توأم با کاهش

نظالامهالای ارائالهی خالدمالات یکپالارچه ۴که پیش نیاز
1

Primary Care
Accountable Care Organization
3 Integrated Delivery System
2

شالکلگیری  VBPاسالت ،راه گشالا خواهد بود .نقطهی

پرداخالت مبتنی بر کیفیالت عملکرد ،افزایش کارایی،

بحرانی پیادهسالالازی  ،VBPاسالالتاندارسالالازی و برقراری

ایجالاد درآمالد عالاد ناله و ترغیالب انگیزههالای مثبت

نظام ارائهی اطالعات شالالفاف پیرامون پیامدهای ۲بیمار

ارائه کنندگان خدمات ،توجه گردیده اسالالالت .سالالالوار

است (.)۲۲۲

شالالالدن بر پالارادایم حرکت از سالالالوی حجم به ارزش

خوشالالبختانه در سالالیاسالالتهای کالن سالالالمت

میتوانالالد در ارائالاله ی خالالدمالالات پرکیفیالالت و کالالاهش

جمهوری اسالالمی ایران ،در بند  4به اسالتاندارسازی،

هزینههای سالالرسالالام آور سالالالمت ،نقش مهمی را ایفا

افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای

نماید .برای مثال ،حرکت از سالالوی پرداخت کارانه که

جامع و یکپارچه سالالالمت با محوریت عدالت و تأکید

در سیستم مدیکیر آمریکا انجام میگیرد (و مبتنی بر

بر پاسالالخگویی و اطالع رسالالانی شالالفاف ،اثر بخشالالی،

پرداخت به خدمات فراوان پرهزینه و پیچیدهی پزشکی

کارایی و بهره وری در قالب شالالالبکه ی بهداشالالالتی و

اسالت) به سالالوی  VBPمیتواند  ۱۲۳میلیارد د ر طی

درمانی منطبق به نظام سالالالط بندی و ارجاع ،تأکید

 ۲۲سال آینده ،هزینهها را کاهش دهد (.)۲۲۲

فراوان شالالده اسالالت و در بند  ۷-۳نیز به اصالالالح نظام

Outcomes

1
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ابرروند چهارم:
خلق دادههای بزرگ و تبدیل دادههای بزرگ به دانش سالمت )(BD2K

همزمان با پیشالالرفت فزایندهی فناوری و ابزارهای

کرده ،شیوههای تحلیل دادهها و نرم افزارهای مربوطه را

زیسالت پزشالکی ،انبوه فزایندهای از دادههای زیستی و

توسعه داده و در تربیت نیروی انسانی رشتههای وابسته

سالمت ،در حد بسیار پیچیده فراهم خواهد شد .از این

باله آنالالیز داده در مقیاس بزرگ اهتمام ورزیده و مراکز

رو ،وجود فنالاوری برای دیجیتالالی کردن دادههای هر

تعالی را برای دادههای بزرگ زیسالالت پزشکی بنیان نهد

فرد بیمالار کاله در حالد گیگا بایت دادهی پزشالالالکی و

( .)۲۲۵این برنامهی جدید بنیاد ملی سالالالالمت آمریکا،

بیولوژیک دارد ،بسیار حیاتی میباشد (۲۲۳و .)۲۲۵

میتواند تحول عظیمی را در پژوهشهای زیست پزشکی

از سالالالوی دیگر ،امکالان مالدیریت تبدیل دادههای

و مراقبالتهای سالالالالمت ایجاد کند؛ زیرا تالش میکند

بزرگ بالاله دانش ) ،(BD2Kیالالک چالالالش فرا روی علوم

دادههالالای بزرگ را بالاله دانش کنشپالالذیر جهالالت ارتقالالاء

زیسالالالت پزشالالالکی آینده اسالالالت .در حقیقت ،برآمدن

سالمت وتوسعهی علم تبدیل نماید (.)۲۲۷

بر چالالش تبدیل دادههای بزرگ ،وظیفهی اسالالالاسالالالی

همانگونه که شرکت  IBMبیان کرده است ،تالش

پزشالالالکی آینده خواهد بود ( .)۲۲۶هم اکنون بنیاد ملی

برای فنالاوری تبالدیل داده های بزرگ به دانش موجب

سالالمت آمریکا در چارچوب برنامهی آیندهنگرانهی خود

پیدایش بینش کامل نسبت به بیماران ،هماهنگسازی

کاله از سالالالال  ۱۲۲۴میالدی آغاز کرده اسالالالت ،تالش

مراقبتهای سالالمت و انجام پرداختها بر اساس مدل

میکند که کاربرد دادههای زیسالت  -پزشکی را تسهیل

پیامد محور ،1مدیریت سالالالمت جامعه و درگیر نمودن

Outcomes-Based

1

141

142

شالالکل  :۶۶دیاگرام شالالماتیک از تیپهای گوناگون میلیاردها نقطه دادهی دیجیتالی که در  ۲۲سالالال آینده بخشالالی از پروندهی
پزشالکی یک بیمار خواهند شالد .توجه نمایید که دادهها ،گسالترهای متنوع را به خود اختصاص میدهند که از دادههای ملکولی و
سلولی تا دادههای پروندهای پزشکی کالسیک و اثرهای زیست محیطی که بر شبکههای اجتماعی اثر میگذارند را شامل میشود.

بیماران میشود .در حقیقت این تالش موجب برقراری

شامل موارد زیر میشوند:

نظامهای مراقبت از سالالمت به شکل پایدار شده و در

 /۲کالالاربالرد پویالالای اطالعالالات برای بهبودی در

بهبودی مراقبالت هالای سالالالالمالت و پیامدها و افزایش

تصالالالمیمگیری کالاله موجالالب بهبودی در فراینالالدهالالای

دسالالترسالالی به خدمات سالالالمت ،نقش مهمی را بازی

برنامهریزی ،مدیریت کارآمد جامعه و خلق فرصتهای

خواهالد کرد ( .)۲۲۲زیر ابرروندهای ۲مهم این ابرروند

عظیم برای نوآوری میشود.
Sub-Megatrends

1

 /۱در هم آمیزی و یکپالارچالهسالالالازی مجموعهی

تنهالا میتوانالد موجالب بهبودی در پیالامدها و کاهش

دادههای دموگرافیک ،ملکولی و بالینی برای توسالالالعهی

هزینههای همراه با رضالالالایتمندی بیماران شالالالود بلکه

شالالالرکتهای دارویی و تجهیزات پزشالالالکی جهت ایجاد

اشتباهات پزشکی را کاهش داده و هزینههای مدیریتی

پیونالد میالان این شالالالرکالتها و ارائه دهندگان خدمات

را نیز تقلیل دهد (.)۴

سالمت و دسترسی به مالحظات ایمنی و استانداردها و

هر چند که در نظام سالالمت و محورهای چشمانداز

ارائالهی خدمات به صالالالورت هزینه اثربخش ،اثر خواهد

نقشالالالهی علمی کشالالالور باله ”مدیریت اطالعات و دانش

گذاشت.

سالالمت“ به عنوان زیرسالاخت نگریسالته شده است و در

 /۴داده های بزرگ ،انجام کارآزماییهای بالینی را

راهبردهای کالن نقشهی علمی کشور به ”یکپارچهسازی

تسالالالهیل نموده و در ایجاد نتایج قابل اعتماد و فراهم

نظالام طبقه بندی ،حفظ و نگهداری موجودی دانش ملی

آوردن بسالالالترهای پژوهشالالالی ،انقالبی شالالالگرف ایجاد

در حوزهی سالالالالمت“ پافشالالالاری شالالالده اسالالالت ولی در

خواهند کرد (.)۲۲۲

سالالیاسالالتهای کلی سالالالمت ،به هیچ بند ویژهای که به

از آنجالا که برای گذار به انقالب دادههای بزرگ،

مقولهی فناوری اطالعات سالالالمت پرداخته باشالالد تا راه را

بسالالترسالالازی فناوری اطالعات سالالالمت ۲اجتناب ناپذیر

برای انقالب دادههالالای بزرگ فراهم نمالالایالالد ،بالاله چشالالالم

اسالالت ARRA۱ ،آمریکا ۲۳ ،میلیارد د ر را به صالالورت

نمیخورد .از آنجا که بدونپذیرش انقالب دادههای بزرگ

هزیناله و معالافیالتهالای مالیاتی جهت سالالالازگارمندی

و تحول در فنالاوری اطالعات سالالالالمت و بیوانفورماتیک،

ارائالهدهنالدگالان خدمات سالالالالمت با فناوری اطالعات

امکالان زیسالالالت و تنالازع بقالاء در هزارهی جدید ،چالش

سالمت در نظر گرفته است.

برانگیز خواهد شالالالد ( ،)۲۲4-۲۱۱پرداختن به این مقوله

بی شالک ،بهبودی در فناوری اطالعات سالمت نه

در برنامههای کالن سالمت ،بسیار حیاتی میباشد.
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ابرروند پنجم:
جهانیسازی در خدمات سالمت و شکل گیری توریسم پزشکی
بر اسالالالاس مطالالالعالالات دانشالالالگالالاه پرینسالالالتون،

( )۲۱۳ولی در این ابرروند ،بح بر روی ارائهی خدمات

جهانیسازی در کنار رشد اقتصادی ،در سالمت جامعه

سالالالالمالت در مقیالاس جهالانی اسالالالت و باله بح

اثر

سودمند بوده و چنانچه جریان خدمات سالمت از سوی

جهانیسازی بر روی سالمت نمیپردازد؛ به زبانی دیگر،

کشالالالورهای پیشالالالرفته به فقیر ادامه یابد میتواند در

این ابررونالد از شالالالکالل گیری ارائالهی کالا ی خدمات

سالالالمت کل جهان نقش مهمی را ایفا نماید ( .)۲۱۴از

سالمت در گسترهی اقتصاد جهانی و به ویژه در اقتصاد

این رو ،جهالالانیسالالالازی یالالک چالالالش کلیالالدی در برابر

دانایی محور تمرکز دارد.

سالالالیاسالالالتگذاران سالالالالمت و ارائه دهندگان خدمات

رشالالد اقتصالالاد جهانی ،موجب خواهد شالالد که با

سالمت خودنمایی میکند .هر چند در طی سه دههی

شالالکل گیری طبقهی متوس ال در کشالالورهای در حال

گالذشالالالتاله شالالالاهالد شالالالکلگیری این ابرروند و تأثیر

رشالالالد و اقتصالالالادهالای نوپا ،1مردم این کشالالالورها به

غیرمسالالالتقیم آن بر روی اقتصالالالالاد ملی ،خالالانگی و

جستجوی کا ی پرکیفیت خدمات سالمت پرداخته و

بخشهای وابسالالته به سالالالمت مانند آب ،بهسالالازی و

مرزهالای ملی خود را در نوردند .از سالالالوی دیگر ،این

آموزش و اثر مستقیم آن بر روی عوامل خطرساز فردی

حرکت همیشاله از سمت کشورهای در حال توسعه به

و جمعیتی و سالالیسالالتم مراقبتهای سالالالمت بودهایم

سالوی کشالورهای پیشرفته نخواهد بود بلکه با افزایش

Emerging
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هزینهی سرسام آور خدمات سالمت در
کشالالالورهای پیشالالالرفته ،ممکن اسالالالت
طبقالهی متوسالالال این کشالالالورهالا به
کشالورهای دیگری که خدمات سالمت
را بالا هزینالهی کمتری ارائاله میدهند،
میل کنند .بر این اسالالالاس ،در سالالالال
 ۱۲۲۱میالدی حدس زده میشالالود که
بیش از  ۲/۶میلیون نفر از آمریکالاییها
146

در جسالالتجوی درمانهای کم هزینهتر،
در قالب توریسم پزشکی ،به کشورهای
دیگر مسافرت کرده باشند (.)۲۱۵
هر چند که توریسالم پزشکی یک
مفهوم اواخر قرن بیسالالتمی اسالالت ولی
رشد فزاینده و سرسام آور آن را در این
هزاره شالالالاهالالد خواهیم بود ( .)۲۱۶در
جریان توریسالم پزشالکی ،کشالور صادر
کننالدهی خالدمالات سالالالالمالت نه تنها
ذخیره ی ارزی خود را فزونی میدهالالد

شکل  :۶۷چارچوب مفهومی برای جهانیسازی و سالمت

بلکه از فرار مغزها نیز جلوگیری میکند
و کشالالور وارد کنندهی خدمات سالالالمت نیز فشالالار بر

انتظار بیماران برای خدمات پیچیده را کاهش میدهد؛

هزینههای خدمات سالالالمت خود را کاسالالته و لیسالالت

هر چند که در این مسیر ممکن است اعتبار کیفیتی و
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شکل  :۶4افزایش توریست پزشکی (از آمریکا به کشورهای دیگر)

قالانونی خود را خالدشالالاله دار کند ( .)۲۱۷با تمام این

شالالکل فزایندهای در حال رشالالد اسالالت ،به گونهای که

سالالودمندیها و خطرات ،کشالالورها با زیر پا گذاشالالتن

نظامهای ارائهی خدمات سالالالالمت ملی نمیتوانند این

تعهالدات نظاممند پیشالالالین ،مانند گات ،۲کم کم وارد

نیروها را کنترل نمایند .بی شالالالک این روند نه تنها در

تعهالدات دو جالانبه و چند جانبه با کشالالالورهای دیگر

کشالورهای در حال توسالعه بلکه در کشورهای صنعتی

شدهاند (.)۲۱۷

نیز اثر شگرف خود را نمایان خواهد کرد (.)۲۱4

در حقیقت در هزارهی جدید ،فشالار بازار سالمت

اصالالو ً بح جهانیسالالازی و سالالالمت از دو زاویه

برای فعالیت در گسالالترهی جهانی و ارائهی خدمات ،به

قابل تعمق است .از یک بُعد اثر جهانیسازی بر سالمت
GATS

1

جامعه اسالت و از بُعد دیگر اثر آن بر ساختار و عملکرد

جهالانی و گالذر ویروس از مرزهای جغرافیایی ،فشالالالار

نظامهای سالالمت میباشد .همانگونه که اشاره شد اثر

فزایندهی بسالیاری را بر اقتصادهای محلی و منطقهای

عمومی جهالانی سالالالازی بر سالالالالمالت با تمام خطرات

ایجالالاد میکنالالد و برای چیرگی بر این خطر جهالالانی،

شالالناخته شالالده مانند حرکت محصالالو ت ،پاتوژنها و

عملکرد بسیار هماهنگی نیاز است.

توکسالالینها از مرزهای جغرافیایی و محی های تعریف

از سالوی دیگر ،با رشالد طبقهی متوسال کشور و

شدهی مراقبت بیماران و ایجاد شرای پیچیده (،)۲۱۳

افزایش رشالالد اقتصالالاد ملی ،این طبقه بازار خوبی برای

توانسته است بر شرای سالمت بعضی از جوامع انسانی

شرکتهای دارویی چند ملیتی و بزرگ خواهند بود که

اثالالرات سالالالالودمالالنالالدی را
148

حکمفرمالا کرده و امیالد باله
زنالالدگالی را در این جوامع
افزایش دهد (.)۲۴۲
در کشالالالور ما نیز نیاز
اسالت که در سط کالن به
فرصالالالالت هالالا و تهالالدیالالدات
برخاسالالته از جهانیسالالازی
توجه خاص عنایت شالالود و
ایالن موضالالالوع بالاله تعریف
ساختارهای جدید در سط
وزارت بهداشالالالت ،درمان و
آموزش پزشالالالکی نیاز دارد.
امروزه بحال

پالانالدمیهای

شالالکل  :۶۳مقایسالالهی هزینههای جراحی در کشالالورهای گوناگون که عرصالالهی توریسالالم پزشالالکی
هستند.

داروهالای برند خود را در فراتر از قالبهای ژنریک و با

در منطقهی جنوب غربی آسیا را هدف قرار داده است،

ارائهی خدمات پزشالکی از راه دور ارائه دهند .از سوی

میتوان رسالیدن به این مکان را به صورت یک فرصت

دیگر همین طبقاله میتوانالد در آینده جویای خدمات

برای اقتصاد ملی مطرح نمود .به زبان دیگر ،میتوان با

سالمت در فراتر از مرزهای ملّی باشد .از این رو ،تدوین

تعریف سالاختارها و سیاستهای آیندهنگرانه نسبت به

نظام قانونی و بهداشالتی ملّی (برای پاسالالخگویی به این

طراحی و پیادهسازی زیر ساخت توریسم پزشکی برای

روند) در ساختار سیاستهای کالن سالمت ،نیاز است.

کشالالورهای خاورمیانه ،آسالالیای میانه و قفقاز و حتی تا

برعکس این پالالدیالالده ،همالالانگونالاله کالاله در بنالالد ۲۳

شالرق مدیترانه برنامه ریزی کرد .گسالترههای پزشکی

سیاستهای کالن جمهوری اسالمی ایران ،جایگاه برتر

زیالبالالایالی ،جالراحی ،دنالالدانپزشالالالکی ،بیمالالاری هالالای
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شکل  :۷۲کشورهای فعال در عرصهی توریسم پزشکی
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شکل  :۷۲کشورهای فعال در توریسم پزشکی در سط جهان

قلبی  -عروقی ،ارتوپالالدی و سالالالرطالالان را می توان از

برنامه ریزی کرد .از این رو برایپذیرش فرصالالالتهای

جنبههای برجسته در این توریسم قلمداد نمود (.)۲۲۲

فرا روی این ابرروند ،بایسالتی در طراحی سالیاستهای

همچنین میتوان هوشالالالمندانه نسالالالبت به صالالالادرات

کالن سالمت ،از سو گیری قالبهای سنتی ”جایگزینی

پرجذبهی گیاهان دارویی و داروهای طب سالالالنتی ،در

واردات“ ،به سالالوی قالبهای نوآورانه در اقتصالالاد نوین

کنار صادرات داروهای با ارزش افزوده بر پایهی فناوری

جهانی ،یعنی اقتصاد دانایی محور میل نمود.

نوین ،به کشالالورهای با اقتصالالاد در حال رشالالد منطقه،

ابرروند ششم:
سا مندان و کشش بر نظام سالمت
پیر شالالالدن جمعیت موجب میشالالالود که عمدهی

در حقیقت افزایش جمعیت سالالالالمند به گونهای

جالامعاله از بیمالاریهای مزمن ،بیماریهای با هزینهی

خواهد بود که در سالالال  ۱۲۵۲میالدی 4۲ ،درصالالد از

درمان با و ناتوانیهای جسالالالمی و عملکردی در رنج

سالمندان در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند

قرار گیرد .این فرایند ،بر نظامهای مراقبت از سالالالمت

کرد و در خوشبینانهترین حالت نیز یک پنجم جمعیت

فشار عظیمی ایجاد خواهد کرد (.)۲۱۵

ایران و در بالدبینانهترین حالت ،یک چهارم ایرانیان در

شکل  :۷۱در سال  ،۱۲۵۲بیش از یک پنجم جمعیت جهان ،با ی  ۶۲سال عمر خواهند داشت.
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شکل  :۷۴مقایسهی هزینههای خدمات سالمت سا نه در کشورهای گوناگون بر اساس سنین بیماران

سالالال  ۱۲۵۲میالدی ،سالالالمند خواهند بود ( .)۲۴۲در

عاملی اسالت که بر پیکرهی نظام سالمت ،اثر عظیمی

حال حاضالالر  4/۱درصالالد جمعیت کشالالور را سالالالمند

را وارد میکند ( .)۲۴۴به دلیل میزان فزایندهی سرعت

تشکیل میدهد و در سال  ۲۳۱۲خورشیدی حدود ۲4

پیر شالالالدن جمعیالالت ایران ،پیش بینی میشالالالود در

تا  ۱۲میلیون نفر از جمعیت کشالور سالمندان خواهند

دهههای آینده ،هزینهی سالالمت در ایران رشالد بسیار

بود (.)۲۴۱

با یی را از خود نشان دهد (.)۲۴۳

بر اساس نتایج بار کلی بیماریها در سال ۱۲۲۲

هر چند که در طب سالالنتی ایران از  ۲۲۲۲سالالال

میالدی ،سالالالمند شالالدن جمعیت ایران یکی از سالاله

پیش ،شالالالیوه های متنوعی برای مدیریت سالالالالمندی

برقرار بوده اسالالالت ( )۲۴۵ولی به نظر میرسالالالد که با

گنجانده شالالالود .اسالالالاس این اسالالالتراتژیها ،تأکید بر

پیر شالالالدن جمعیالت کشالالالور ،بالایالد ارائهی مدلهای

هماهنگیهای بین بخشالالی ،ادغام مراقبتهای سالمت

مدیریتی مراقبت و یکپارچهسالالازی شالالیوههای سالمت

سالالمندان در سیستم ارائهی خدمات بهداشتی کشور،

رفتالاری ،مالدّ نظر قرار گیرنالد ( .)۲۲۲بالا توجه به بار

شالبیهسالازی مراقبت از سالمندان به صورت یک مدل

سالالالنگین هزینالههای مراقبت از بیماریهای مزمن در

کلی مشالالالتمالل بر خالدمات اجتماعی  -اقتصالالالادی و

دوران سالمندی و پیر شدن پرسرعت جمعیت ایران و

شناسایی نقش  PHCدر ارائهی بخش عمدهی مراقبت

فشالالار مضالالاعف بر نظام مراقبتهای سالالالمت کشالالور،

از سالالالمت سالالالمندان در کشالالورهای عضالالو با تأکید بر

بایستی در سیاستهای کالن سالمت کشور ،به ابرروند

جمعیت روستایی است (.)۲۴۶

پیر شدن جمعیت و فشار بر نظام مراقبتهای سالمت،

در هر صالورت ،گسترهی پرداختن به سالمندی و

توجه ویژه شالالالود و اسالالالتراتژی پیشالالالنهادی منطقهی

نقش ارائهی نظام سالالالمت کشالالور در پاسالالخگویی به

مدیترانه شالالرقی سالالازمان بهداشالالت جهانی در زمینهی

نیالازمندیهای پزشالالالکی و عملکردی آنها ،به ارائه ی

مراقبت از سالالالمت سالالالمندان ،در متن سالالیاسالالتها

مدلهای نوآورانه نیاز دارد.
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ابرروند هفتم:
تحول در نظام آموزش پزشکی
در قرن بیسالالتم ،همیشالاله به آموزش پزشالالکی به

روندهای مالیه و نیروهای اقتصادی و تحو ت اجتماعی

گونهای نگریسالالالته میشالالالد که میبایسالالالت خود را با

میتوانند چه اثراتی بر آموزش پزشکی بگذارند (.)۲۴۷

ابرروندها هماهنگ سالالازد و اینگونه برآورد میشالالد که

اما دیدگاه قرن بیسالالت و یکمی تغییر کرده اسالالت و نه
155

شکل  :۷۳گذرگاههای تحول در آموزش پزشکی در سال  ۱۲۲۵میالدی

تنها به بررسالالی ابرروندهای گسالالترهی سالالالمت که بر

در گسالترهی فضالای آموزشی است؛ به اینگونه که یک

آموزش پزشالالالکی اثر میگالذارند (مانند پیر شالالالدن

جا به جایی فزاینده از فضالالای بیمارسالالتانی به سالالرپایی

جمعیالالت و ظهور فزاینالالدهی بیمالالاریهالالای مزمن)

شالالاهد خواهیم بود .به صالالورتی که درگیری نهادهای

تحول در نظام

پزشالکی مبتنی بر جامعه و مطبهای خصوصی در امر

آموزش پزشالکی که در حال روی دادن است ،خود نیز

آموزش پزشالالکی ،فزونی خواهند یافت و مشالالوقهایی

به صالالورت یک ابرروند بسالالیار پراهمیت ،در گسالالترهی

برای کسالالالانی کالاله در راه آموزش پزشالالالکی مبتنی بر

سالمت جلوه نموده است (.)۲۴۳

جالامعاله ۱تالش میکننالد ،در نظرگرفته خواهد شالالالد

پرداخته میشالالالود ( ،)۲۴4بلکه بح
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در بح تحول در نظام آموزش پزشالالکی ،شالالاهد

( .)۲۳۲همزمان با مطرح شدن بح پزشکی فردگرایانه

بازتعریف صالفات یک پزشک خوب هستیم .به اینگونه

و مراقبالتهای سالالالالمت فردگرایانه ،۴چگونگی ادغام

که نقش سالنتی پزشالالک که بر برج عاج نشسته (مدل

دسالالالتاوردهای فناوریهای اُمیکس مانند ژنومیکس در

فرمالانروایالانه) به مدل همکاری و مشالالالارکتی با بیمار

عرصالالهی آموزش پزشالالکی نمایان خواهد شالالد (.)۲۳۲

تبدیل شالده اسالت .به زبان دیگر ،طب پزشک محوری

بازتأکید میشود که در فراتر از بح فناوریهای نوین،

باله طبابت بر پایهی بیمار محور ،۲تغییر ماهیت خواهد

موضالوع برجسته در تحول آموزش پزشکی قرن بیست

داد .از سالالوی دیگر ،به دلیل پیچیدگی ارائهی خدمات

و یکم ،مقولهی سالالمت جامعه است .زیرا به پزشکانی

سالالالالمت در هزارهی جدید و باز شالالالدن گسالالالترههای

نیاز خواهیم داشالالالت که زم اسالالالت ضالالالمن داشالالالتن

جو ن برای پزشالالکان و تیم درمانگران ،مفهوم رهیافت

مهالارتهای موجود در دوران بیماریهای حاد (که در

میالان رشالالالتالهای در آموزش پزشالالالکی معنالا مییابد.

قرن بیسالالالتم با آن مواجهه بودیم) ،بتوانند مهارتهای

همچنین از تحو ت دیگر در آموزش پزشکی ،تغییرات

زم برای چیرگی بر دوران بیماریهای مزمن پیچیده

1

Patient-Centered
Based Community
3 Personalized Healthcare
2

(که در قرن بیسالالت و یکم با آنها دسالالت و پنجه نرم

را که با جامعه بسالالتهاند تا بیماران را از بار بیماریهای

میکنیم) ،نیز به دسالت آورند .تنها از این طریق است

آزار دهنده رها نمایند ،به انجام برسانند ( .)۲۳۱از این

که آموزشگران جامعهی پزشکی میتوانند پیمان خود

رو ،رسالالالیالدن به نقطهی بهینه در آموزش پزشالالالکی،
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سالالالالمالت فرد و تمام جامعه اسالالالت که در نوشالالالتن

سالالالالمالت جمعیالت و مهارتهای مدیریتی مربوطه با

برنالامههای آموزش پزشالالالکی و آموزش مداوم انعکاس

آموزش پزشکی روی خواهد داد (.)۲۴۳

یافته اسالت ( .)۲۳۴-۲۳۵طراحان استراتژی تحول در

خوشالالبختانه ،برنامهی ادغام آموزش پزشالالکی در

نظالام سالالالالمالت آمریکالا کاله بالا دولت اوباما همکاری

گسترهی سالمت جامعه در کشورمان پیشینه داشته و

میکنند ،اعتقاد به این دارند که شالالش ابرروند با انجام

دارای تجربیات مثبت و منفی برجسالالالتهای اسال الت که

دکترین اوباماکر ۲روی خواهد داد که تحول در آموزش

میتوان بالا برداشالالالت این تجربیالات (مانند پزشالالالکی

پزشکی یکی از آنها میباشد .آنها بر این باورند که تا

جامعه نگر) ،نسالالبت به تدوین سالالیاسالالتهای کالن و

سالال  ۱۲۱۵میالدی ،آموزش پزشکی به چهار شیوهی

بازنگری در برنامههای آموزش پزشالالکی کشالالور اهتمام

زیر دچار تحو ت بنیادین خواهد شد:

ورزید .به زبان دیگر ،طی دو دههی گذشالالته ،کشالالور

 /۲آموزش پزشالالکی به سالاله سالالال تعدیل خواهد

عزیزمان به تجربیاتی گرانقدر در این زمینه دست یافته

یافت و دوران آموزش تخصصی نیز کوتاهتر خواهد شد.

اسالت و دارای بسالتر و زیر ساخت بسیار مناسبی است

 /۱نیمی از دوران بالینی در دانشکدههای پزشکی،

که شالالاید نتوان نمونهی آن را در هیچ کشالالوری دیگر

در بیرون از بیمارستانها انجام خواهد شد.

یافت .از این رو در سیاستهای کالن سالمت ،پافشاری

 /۴پرستاران ،داروسازان و کارکنان امور اجتماعی

بر وجود این پتانسالالیلها و برنامهریزیهای کالن حول

حرفهای۱

نقاط درخشان و پردستاورد آنها (در عرصهی سالمت

با دانشجویان پزشکی در سیستم تربیتی چند
ادغام خواهند شد.

 /۳در هم آمیزی رسالالمی آموزش در گسالالترههای

فردی و سالمت جامعه) ،بسیار خالی بوده و خأل آن به
خوبی احساس میشود.

Obamacare
Multi-Professional

1
2

ابرروند هشتم:
مردم شرکاء ارائهی خدمات سالمت خواهند بود؛ شکلگیری پزشکی مشارکتی
توانمنالد سالالالازی و اعتماد به مشالالالتریان خدمات

در هماله جالا “ رو به رو خواهند بود که بر اسالالالاس این

سالالالمت ،میتواند کارایی عظیمی را در ارائهی خدمات

اطالعالالات ،قیمالالت و هزینالالهی خالالدمالالات سالالالالمالالت از

متبلور سالالازد .در آینده بیماران نه تنها اطالعات کافی

بیمارسالالالتانی تا درمانگاهی و نیز شالالالیوههای درمانی به

پیرامون بیماری و سالالمت خواهند داشالت بلکه مسل

صالورت شالفاف در دسالترس مشالتریان خدمات سالمت

باله ابزارهایی خواهند بود که بهتر میتوانند وضالالالعیت

قرار گرفتاله و در نتیجاله خود بیماران میتوانند خدمات

سالمت و رفتارهای خود را پایش کنند .همچنین آنها

پرکیفیت را با هزینهی پایین (به انتخاب خود) برگزینند

میتوانند کنترل بهتری را بر سط مراقبتهای سالمت

و بر اسالالالاس این پالدیالدهی حاکم در دههی کنونی ،در

خود نشان دهند .از آنجا که عمدهی هزینههای سالمت

آینالده این بیماران خواهند بود که به صالالالورت عظیمی

در آینالده مربوط باله بیمالاریهالای مزمن خواهد بود و

کسب و کار سالمت را به پیش میرانند (.)۲۳۶

بسالالالیالاری از عوامالل خطر سالالالاز این بیمالاریها قابل

در این ابرروند که با افزایش سالمت و با فزونی در

پیشگیری هستند میتوان با تکیه بر رفتارهای سالمت

کیفیت خدمات توأم خواهد بود ،خود بیماران طرحهای

آفرین مردم و توجه آنها به سالالالمت خود ،از فزونی از

مراقبت از سالالالمت خود را به صالالورت فردگرایانه پایه

این هزینهها جلوگیری نمود (.)۲۲۲

ریزی خواهند کرد (.)۲۳۷

روند حاکم بر فضالالالای اطالعاتی جهانی به گونهای

هالمچنین سالالالکوی فنالالاوری اطالعالالات ،امکالالان

اسالالت که امروزه و در آینده مردم با پدیدهی ” اطالعات

شالالالکلدهی جوامع مجازی بیماران به هم پیوسالالالته را
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شکل  :۷۶شرکاء نظام سالمت و جایگاه پزشکی فردگرایانه

فراهم نموده و با شکلگیری فضای اجتماعی ۲عرصهی

سالالمت و بیماری به اشترا

خدمات سالالالمت که مشالالتریان آن با یکدیگر در پیوند

این جوامع آنالین ،بیماران دچار چنان قدرت اجتماعی

خواهنالد بود ،بیمالاران می تواننالد تجربیالات خود را از

خواهند شد که تیم درمانگران و ارائه دهندگان خدمات

گذاشته و با شکلگیری

Social Media

1

سالالالالمالت را باله احترام باله عقاید و بینش آنها وادار

بنابراین در این هزاره ،شالالاهد رشالالد منابع و فناوریهایی

مینمایند .در حقیقت در فضالالالای اجتماعی و مجازی

هستیم که میتوانند مراقبت از خود را با محوریت خانه

۲

خدمات سالالمت ،با روند شفافیت و پاسخگویی (که از

و خود پایشالالی مورد حمایت قرار دهند .در حقیقت در

عناصالر رو به رشد دههی اخیر است) ،بیماران خواهند

آینده ،بخش عظیمی از سالطوح درمان از طریق سرپایی

توانست بهترین اطالعات سالمت و شیوههای درمانی را

به صالورت پزشکی خانگی با مرکزیت بیمار ،۱با تأکید بر

خود برگزیننالالد .همچنین اطالعالالات بالالالینی همراه بالالا

خالود مالالدیالریتی ارائالاله خواهالالد شالالالالد (.)۲۳4-۲۵۴

الگوریتمهالای تصالالالمیمگیری هوشالالالمنالالداناله ،بر روی

خود مراقبتی ،منظر پراهمیت در مقولهی بیمار محوری

تلفنهالای هوشالالالمنالد قرار خواهند گرفت و در نتیجه

اسالت .یافتههای پزشکی مبتنی بر شاهد ،نشانگر مؤثر

بیماران به همان اطالعاتی دسترسی پیدا خواهند کرد

بالودن خالود مراقبتی در اسالالالتراتژیهالالای حمالالایتی

که پزشکان ،پرستاران و تیم درمانگران در اختیار دارند

میباشند (.)۲۵۳

( .)۲۳۶از این رو ،انتخالاب گرینههای درمانی و احترام

شالالالکالالل گیری تغییر سالالالبالالک زنالالدگی و تغییر

درمالانگران باله انتخالاب بیمالاران ،از پالایههای اصالالاللی

رفتارهای تغذیهای و ورزشالالالی ،بر پایهی پزشالالالکی

شکلگیری پزشکی مشارکتی خواهد بود.

مشالارکتی اسالتوار بوده و می تواند سالمت جامعه را

از سالالالوی دیگر بیمالاران فهیم از طریق اطالعات

هدف قرار دهد .با مشالالارکت ارائه دهندگان خدمات

خود ،مسالالالئولیالت مدیریت سالالالالمت خود را به عهده

سالمت ،سیاست گذاران عرصهی سالمت ،پژوهشگران

خواهنالد داشالالالت و آنهالا به صالالالورت فعال در فرایند

و مردم می توان سالالبک زندگی سالالالم را برای کاهش

سالالالالمالت و بیمالالاری خود درگیر خواهنالد شالالالد .این

هزینالههالای بیمالاریهالای مزمن و بیماریهای قابل

رفتارهای فردی نه تنها در برقراری سالالالمت سالالودمند

پیشگیری تغییر داد.

بوده بلکه میتوانند هزینههای سالالالمت را کاهش دهند.

در سالیاسالالتهای کلی سالالمت جمهوری اسالالالمی
Home-Based
Patient-Centered Medical Home

1
2
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ایران ،به خوبی به ارتقای سالمت جامعه با ترویج سبک

سالالیاسالالتهای حامی خود مراقبتی در ارائهی خدمات

زندگی اسالمی  -ایرانی در بند  ۴و اصالح سبک زندگی

سالمت و فراهم آوردن زیر ساختهای فناورانهی نوین

در عرصهی تغذیه به مدد طب سنتی (بند  )۶-۲۱و نیز

برای پخش و گسالالالترش و نهالالادینالاله کردن آن و دوم

افزایش آگاهی ،مسئولیتپذیری ،توانمندی و مشارکت

اهمیالت برجسالالالتاله باله سالالالالمالت جالامعاله ۲و تدوین

ساختارمند و فعا نهی فرد ،خانواده و جامعه در تأمین

راهکارهایی جهت تغییر رفتار و سبک زندگی ،پیرامون

حفظ و ارتقای سالالمت با استفاده از ظرفیت نهادها در

شالالالیوههالای تغالذیالهای و فعالالیالت فیزیکی ،بر پایهی

بند  ۲۲اشاره شده و از نقاط بسیار قوت این سیاستها

آموزههای اجتماعی  -اسالالالالمی (زیرا بدون سالالالالمت

میباشالالد .انجام این سالالیاسالالتها تالش ارائه دهندگان

جامعه ،سالمت فردی به دست نخواهد آمد) ( .)۲۳۶از

خالدمات سالالالالمت در سالالالط کالن را میطلبد که با

این رو ،طراحالان برنالامالههالالای راهبردی در عرصالالالهی

طراحی برنامههای ارائهی خدمات سالالالمت در دو بُعد،

سالالالالمالت ،بر برقراری سالالالالمت جامعه جهت نیل به

در به ثمر نشستن آنها اهتمام ورزند .نخست توجه به

سالمت فردی ،تأکید فراوان نمودهاند (.)۲۳۶-۲۵۴

Community Health

1

ابرروند نهم:
گذار به ابر نظامهای سالمت

3

نظریالاله پردازان اوبالالامالالا در اوبالالامالالاکر پیش بینی

برتری طلبی در عرصالالهی رقابت میباشالالد .طیّ پنج تا

کردهانالد که در سالالالال  ۱۲۱۲میالدی بیش از ۲۲۲۲

هفت سالال آینده ،بیش از  ۱۲درصد از بیمارستانهای

بیمارستان آمریکایی که به مراقبتهای حاد میپردازند

آمریکا از این اسالالتراتژی پیروی خواهند کرد .بر پایهی

بسته خواهند شد .با گسترش وپذیرش فناوری پزشکی

این اسالتراتژی ،پیش بینی میشود که ادغام و تملک و

از راه دور ،مالانیتورینالگ ،آزمایش و درمان بیماران در

کسالالالب امتیالالاز در میالالان و نیز ورای گروههالالای ذینفع

بیرون از بیمارسالالتان و مطب پزشالالکان رایج شالالده و با

(شالالالامالل پرداخت کنندگان ،بیمارسالالالتانها ،نظامهای

پیدایی پزشالکی دیجیتالی ،بسالالته شالالدن بیمارستانها

سالالالالمت ،تأمین کنندگان مواد دارویی و دیگر نهادهای

وارد مرحلهی جدی خواهد شالالد ( .)۲۴۳اما تا پیش از

مراقبالت سالالالالمت) ،موجب خلق ابر نهادهای مراقبت از

رسیدن به این چشم انداز ،بیمارستانها از روندی دیگر

سالالالمت ۴خواهد شالالد که این نهادها با سالالازمانهایی با

پیروی میکنند یعنی روندی که از دهههای پیش آغاز

ابعاد عظیم ۳مدیریت خواهند شالالالد .رشالالالد ابر نهادهای

شده است .این روند شامل ادغام و تملک ۱بیمارستانها

سالالمت ،دورهی پزشالالکان ،درمانگران و بیمارستانهای

جهت کاهش هزینهها ،افزایش کارایی ،بهبود کیفیت و

مستقل را به پایان خواهد رساند (.)۲۲۲
1

Mega Health Systems
Mergers and Acquisitions
3 Mega-Health Care
4 Mega-Sized Organizations
2
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فزایندهی اسالتراتژیک ،اقتصادی
و مقرراتی هزارهی جدید دسالالت
و پنجه نرم کنند (.)۲۵۵-۲۵۷
در طیّ فرایند ادغام ،عموماً
بیمالارسالالالتان هایی که از لحاظ
جالغرافیالالایی در مجالالاورت هم
هسالالالتنالالد ،تحالالت یالالک امتیالالاز
مشالالالتر

از لحاظ سالالالازمانی

همجوشی می یابند .ولی فرایند
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تملک یا کسب امتیاز ،عموماً در
بیمالارسالالالتان هایی که از لحاظ
شکل  :۷۷محی نظام سالمت در پیوند با ویژگیهای سازمانی و پیامدها

جغرافیالایی در مکان های دوری
از هم قرار دارنالالد روی داده و

بسیاری از تحلیلگران و آینده پژوهان ،به ابرروند

بیمارسالالالتان تملک یافته ،با سالالالازمان خود ،زیر نظر

تجمیع ۲که شامل ادغام و تملک (یا کسب امتیاز) است

بیمارسالالالتان کسالالالب کنندهی امتیاز به فعالیت ادامه

بالاله عنوان ابررونالالد چشالالالمگیر در جهالالان صالالالنعتی

می دهالد ( .)۲۵4در حقیقالت مقولالهی ادغام و تملک

نگریسالالتهاند که موجب خلق نظامهای بیمارسالالتانی با

بیمالارسالالالتالانها از مقو ت رفورم در نظامهای مراقب

خدمات گسالالترده و با ” اقتصالالاد بزرگ مقیاس “ خواهد

سالمت و اقتصاد سالمت میباشد ( .)۲۵۳از اهداف این

گردیالد کاله تنهالا این نظالامها میتوانند با فشالالالارهای

استراتژی ،در ورای افزایش کیفیت و کاهش هزینههای
Consolidation

1

فزایندهی مراقبتهای سالمت ،نیل به مقولهی سالمت

تعداد بیماران افزودهتر خواهد شالالد ،بیماران پیرتر بوده

جمعیت ۲اسالت (۲۵۳-۲۶۲و  .)۲۵۵سالمت جامعه از

و بالاله دلیالالل وجود بیمالالاریهالالای مزمن و پیچیالالده ،بالالا

این لحاظ اهمیت پیدا کرده است که جمعیت در حال

گسالالالترهای از بیماریها گالویز خواهند بود .از این رو

پیر شالالالدن اسالالالت و همراه با خود بیماریهای مزمن

برای پاسالخ دهی به این نیاز فزاینده با رشد فزایندهی

مالالادام العمری همچون دیالالابالالت ،نالالارسالالالالایی قلبی و

مصرفگرایی در خدمات سالمت ،راهی به جز ادغام در

بیمالاریهالای مزمن ریوی باله ارمغالان آورده و طبیعت

فرا روی نهادهای بیمارسالالتانی نخواهد بود ،زیرا ماهیت

درمالان بیمالاریهالای حالاد به بیماریهای مزمن تغییر

درمالانهالا پیچیالالدهتر و پرهزینالالهتر خواهالد بود و برای

ماهیت داده و بیماران آگاه هزارهی جدید در جستجوی

پاسخ دهی به عوارض بیماریهای مزمن جامعهی پیر،

خالدمالات پرکیفیت با ارزش و ارائهی خدمات آسالالالان،

نیالاز اسالالالت که سالالالاختارهای بازتوانی ۴و مراقبتهای

پالالاسالالالخگو ،احترام آمیز و مؤثر هسالالالتنالالد .از این رو

تسالکینی ۳و آسایشگاهی در کنار سیستم پیچیدهی بر

درمانهای هزارهی جدید ،به صورت پویا در جستجوی

پالایالهی فنالاوری پیشالالالرفتالهی بیمالارسالالالتالانی که به

مالدلهالای پزشالالالکی کنشپالذیر ۱اسالالالت که در ورای

جراحیهالای روبوتیالک و پزشالالالکی ترمیمی بر پایهی

دستورالعملهای بالینی بر روی پیشگیری و حمایت از

فنالاوریهالای سالالاللولی  -بالافتی و جایگزینی ارگان و

مراقبتهای سالالالالمت که به صالالالورت خود مراقبتی و

پزشکی بازآفرینشی میپردازند ،گنجانده شوند (.)۲۳۳

خود مدیریتی استوار هستند ،میل مینماید (.)۲۲۲

از این رو ،در ابر نظالالام سالالالالمالالت آینالالده ،مالالاهیالالت

به نظر میآید که سیمای بیماران بستری آینده با

بیمالارسالالالتالانهالای بزرگ به گونهای خواهد بود که از

آنچه هم اکنون اسالالت بسالالیار متفاوت باشالالد .در آینده

طیفی از فناوریها شالامل مزرعهی بیمارستانی ۵که در
1

Population Health
Proactive
3
Rehabilitation
4 Palliative Care
5 Hospital Farm
2
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آنجا جانوران برای پیوند زنوی ۲پرورش داده میشالالوند

باله رشالالالد فزایندهی شالالالبکههای مراقبتهای اولیه و

تالا برآورد خطر بیماریهای مزمن و صالالالنعت مدیریت

خدمات بیماران سالرپایی را نیز پاسخگو باشند (.)۲۶۴

سالالالمت جامعه (با زیر سالالاختی از فناوری اطالعات که

هالمچنین این مالالدل ابرنهالالادی میتوانالالد بالاله نظالالام

چنالدین میلیالارد د ری خواهد بود) برخوردار خواهند

مراقبالتهالالای سالالالالمالت پرهزینالالهی آمریکالا را کالاله از

شد (۲۲۲و .)۲۶۱

پالالدیالالدههالالای ارائالالهی خالالدمالالات غیر منسالالالجم ،بالالا

چنین مینماید که این ابرنهادهای سالالالالمت ،نیاز

عدم هماهنگی کافی و فقدان پاسالالخگویی مناسالالب در
رنج اسالالت ( ،)۲۳۷سالالودرسالالانی نماید.
خوشالالبختانه در نظام سالالالمت کشالالور
عزیزمالان ایران ،مقدمات برجسالالالته و
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پرپتالانسالالالیلی برای پالاسالالالخگویی به
نیالازهالای هزارهی جدید در سالالالاختار
ادغام شالالبکههای بهداشالالت ،درمان و
آموزش پزشالالکی فراهم آمده اسالالت و
همچنین گرانیگالاههالای ارزشالالالمندی
بالرای برنالالامالالهریزی راهبردی جهالالت
رویالارویی با نیازهای آینده وجود دارد
کاله میتوان بر پالایهی آنها به اهداف
هزاره نالالائالالل شالالالالد .همچنین نگالالاه
شکل  :۷4هزینهی بخش سالمت در بخش بیماریهای قابل پیشگیری

هولسالتیک به سالالمت و مقدم داشتن

Xenotransplantation

1

پیشالگیری به درمان در بند  ۱و تأکید بر استقرار نظام

قطب بندی جغرافیایی و تشالالالکیل کنسالالالرسالالالیومهای

سالالالط بنالدی بالا اولویالت خالدمات ارتقاء سالالالالمت و

پزشکی برای درمانهای پیچیده در سط دانشگاههای

پیشالگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی

عل وم پزشالکی و خدمات بهداشتی درمانی دیده شود و

(بند  )4-۲از نقاط قوت سالالیاسالالتهای کالن سالالالمت

نیز نباید از امکان پرقوت و آتشالالین و رو به فراموشالالی

اسالت .بی شالک در سالیاسالتهای کالن سالمت ،برای

برنامههای پیشالالینِ ادغام مانند پزشالالکی جامعه نگر و

افزایش کیفیت و کم کردن هزینهها و پاسالالالخگویی به

پزشک خانواده که میتوانند در برآورد نیازهای سالمت

نیاز فزاینده به پیشالالالگیری و درمان بیماریهای مزمن

جمعیت انقالب ایجاد کنند غافل شد.

(به ویژه در سالالمندی) ،زم اسالت که تمهیداتی برای
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ابرروند دهم:
پزشکی ( P4پیشگویی کننده ،پیشگیری کننده ،فردگرایانه و مشارکتی)
پزشالالالکی کنونی بر روی عالئم فرد بیمالار تالأکید

پزشالالکی  P4خود برخاسالالته از نگاه سالالیسالالتمی

میکند؛ برعکس در پزشکی آینده (پزشکی سیستمی،

نسالبت به سالالمت و بیماری اسالت .بر اسالالاس تئوری

پزشکی  ،)P4به صورت مستقیم پایهی ژنتیکی بیماری

مفهومی پزشالالکی سالالیسالالتمی و پزشالالکی  ،P4بیماری

را هالدف قرار داده و کالل جمعیت را به زیر گروههایی

برخاسالته از پیامد ” شبکههای آشوبزده با بیماری “

طبقه بندی مینماید که هر کدام ویژگیهای منحصالالر

در ارگالان دچار بیماری اسالالالت که از یک یا تعدادی

باله فرد خود را خواهنالالد داشالالالت .بر اسالالالاس تحلیالالل

شالبکههای آشالالوبزدهی بیماری به بسیاری دیگر (با

زیست پزشکی ،سودمندی برخاسته از رهیافت پزشکی

پیشالرفت بیماری) سرایت میکند .پزشکی  P4تالش

 ،P4ایجاد دقت ،کارایی ،ایمنی و سرعت در تشخیص و

می کند که با مدد فناوریهای امیکس ،مانند فناوری

درمان بیماریها خواهد بود .در پزشالالکی  P4با کاربرد

تالوالالی یالالابی ژنوم ،پروتئوم و ترانسکریپتومیالالک و

انقالب در فنالالاوریهالالای امیکس (مالالاننالالد ژنومیکس،

فنالالاوریهالالای بس پیچیالالدهتر آنالالالیز تالالک سالالاللول و

سیتومیکس ،پروتئومیکس) ،رهیافتهای جدیدی برای

تصالالویر برداریهای ملکولی ،در کمّیسالالازی اطالعات

توسالالعهی دارو و نیز یافت شالالیوههای جدید درمانی و

بیولوژیک و رازگشالالایی از شالالبکههای آشالالالوبزده با

تشالخیصی و ارائهی مراقبتهای سالمت پدید خواهند

بیمالاری ما را یاری نماید .با این فناوریها طیّ چند

آمد (.)۲۲۲

سالالالال آینالالده ،هر فردی بالالا ابری حالالاوی میلیالالاردهالالا
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شکل  :۷۳چهار

 Pبرای پزشکی P4

دادههای بیولوژیک نقطه ای احاطه خواهد شالالالد که با

تصالالالویر نگالالاری و انالالدازهگیریهالالای نوین و ابزارهالالای

فناوریهای تبدیل دادههای بزرگ به دانش ۲میتوان

محاسالباتی و ریاضالیاتی جدید ،موجب تولد پزشکی P4

مدلهای کنشپذیر ۱و پیشگو یی کننده برای سالمت

خواهند شالد که پیش از آنکه منتظر شود که بیماری بر

و بیمالالاری طراحی نمود کالاله در راه پیشالالالگیری از

فرد چیره شود تا واکنش نشان دهد ،طی  ۲۲سال آینده

بیماریها ،انقالبی ایجاد خواهند کرد (۲۶۳و .)۲۶۵

مدلی ارائه خواهد داد که پزشالالالکی ماهیت پیشالالالگویی

بالاله زبالالان دیگر ،در آینالالدهای نزدیالالک ،همگرایی

کننده و پیشگیرانه در فرد و جامعه خواهد داشت.

رهیافتهای سالالیسالالتمی به بیماریها ،فناوریهای برتر،
)Big Data to Knowledge (BD2K
Actionable

1
2

جدول  - ۲پزشکی  P4در دنیای طبابت یک انقالب قلمداد میشود.
پزشکی واکنشی )(Reactive

پزشکی  P4کنش گرا

پزشکی مبتنی بر شاهد

)(Proactive P4 Medicine

پالاسالالالخ و واکنش در زمالانی کاله فرد دچار بیماری
میشود (بر اساس عالئم).

کنش فعال در پیش از آنکه فرد دچار بیماری شود (بر اساس مارکرهای پیش
عالمتی).

سیستم بیماری  -درمان

سیستم نگهداشت تندرستی

اندازهگیری محدود و اند

اندازهگیریهای فراوان شالالامل توالییابی کامل ژنومی ،تسالالتهای تشالالخیصالالی
خونی با پارامترهای با  ،اندازهگیریهای امیکس ) (omicsطولی

بیماری محور ،با اسالتاندارد مراقبت توأم با تشخیص
بیماری

فرد محور؛ با استاندارد مراقبتی که بیشتر تکیه بر اندازهگیریهای چندگانه دارد.

پروندهها چندان با یکدیگر پیوند نیافتهاند.

دادههای بینهایت یکپارچه شالالده که میتوان از به ی آنها بهبودی مداوم
در راهبردهای مراقبتهای سالمت را کسب کرد.

انتشالار گسالتردهی اطالعات پزشکی عمدتاً از طریق
پزشکان به تنهایی صورت میگیرد.

شالبکهسالازی اجتماعی بیماران موجب افزایش تجربیات به اشترا گذاشتهی
آنها شالده 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.

دسالالالتاله بندی جمعیتهای بیماری به گروههای کوچکتر  ۵۲و یا در همین
حدود (که میتوان به صورت کارآمدتر جهتپذیرش  FDAعمل نمود).

مراقبتهای سالمت بر پایهی دانش ،تقریباً به صورت
کامل در درمانگاهها و یا بیمارستانها انجام میشود.

مراقبتهای سالالالالمت بر پایهی دانش در خانه و نیز در درمانگاه توسالالال مشالالالتریان
مراقبت از سالالالمت ” فعال شالالده و شالالبکهای شالالده “ با اسالالتفاده از کاربرد اطالعات
بیولوژی سیستمی و ابزارهای اندازهگیری بدون سیم ) (wirelessانجام میشوند.

دانش اکتشافی و دانش پزشکی ،به صورت عمده هر
کدام فضاهای جداگانهای را به خود اختصاص دادهاند
کالاله بالاله صالالالورت اولیالاله از طریق چالالاپ مقالالا ت در
ژورنالهای معتبر پزشالالکی با یکدیگر تماس حاصالالل
مینمایند.

دانش اکتشافی و کار طبابت یکپارچه میشوند و این عمل از طریق شبکههای
دیجیتالالی و پایگاههای دادهای ناهمگن انجام میشالالالود که دادههای بالینی را
جهت اهداف اکتشالالافی گردآوری کرده و به صالالورت کارآمد ،اطالعات پیرامون
بیماریها و جمعیتهای دسالالته بندی شالالده ( )stratifiedرا به پزشالالکان ،به
شکلی مداوم انتشار میدهند.
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در آیندهای نه چندان دور که پرتوهای آن از سال

علمی کشور در حوزهی سالمت است و بی شک نیل به

 ۱۲۱۲میالدی آغاز به درخشش خواهند کرد ،خواهیم

تبدیل ایران به قطب پزشالالکی منطقهی آسیای جنوب

دیالد که تعریف بیماریها ،ارگانها و سالالالیسالالالتمهای

غربی و جهان اسالم (بند  ) ۲۳بدون توجه به روندها و

بیولوژیالک تغییر بنیالادینی خواهنالد یافت و شالالالیوهی

تغییر پارادایم پزشکی که در هزارهی کنونی در جریان

درمالان و نگاه به ”پیکرهی شالالالبکههای آشالالالوبزده با

میباشالالالند ،امکانپذیر نخواهد بود .این حقیر پیرامون

بیماری“ دچار چنان انقالبی خواهند شد که هم اکنون

تنگناهای توسعهی پزشکی  P4در نقشهی علمی ایران

نیز تصور آن ممکن است دشوار آید.
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در گسالتره ی سالالمت به تفصیل بح

نموده است که

در تدوین سیاستهای کلی ،جایگاهی برای تبلور

عالقمنالدان میتواننالد تحلیالل کالن رونالدی مذکور را

پزشالالالکی  P4یافت نمیکنیم .هر چند که طی دههی

مطالعه بفرمایند ( .)۷۱امّا در یک فراگرد کلی ،ما باید

گذشالته در سایهی اندیشه های استاد گرانقدر عرصهی

کالن رونالدهالای حوزهی علم و فنالاوری و نیز تغییرات

سالالالالمت ،جناب آقای دکتر حسالالالین ملک افضالالاللی،

پالارادایمی دانش پزشالالالکی را رصالالالد کرده و با تدوین

تالشهای نوآورانه و بیهمتایی جهت آشنایی جامعه با

راهبردهالای کنشپالالذیر ،بنیالالان برافکن و مرز شالالالکن،

مفاهیم پزشالالکی مشالالارکتی انجام گردید و میرفت که

بالالاپالالذیرش انقالب دیجیتالالالی و اطالعالالاتی در تمالالام

این مفاهیم نه تنها در سالالط چارچوبهای پژوهشالالی

گسالترهها و فراهم آوردن رشد و نموی زیر ساختهای

بلکه در گسالترهی سالمت فراگیر شود ،ولی در تدوین

فناوریهای نو همانند فناوریهای وابسته به ژنومیکس،

سالیاسالتهای کالن سالمت به زیر ساختها و مفاهیم

پروتئومیکس و دیگر امیکسهالالا و فنالالاوریهالالای برتر

پزشالکی مشارکتی و نقشی که میتواند در تحول نظام

همچون آنالالیز تک سالالاللول ،بسالالالتههای زم را برای

سالالمت داشالته باشد اشارهای نشده است .پیادهسازی

شکوفایی و به واقعیت رساندن ریشهای پزشکی  P4در

بنیانها و زیرسالالاختهایپذیرش مفاهیم پزشالالکی P4

کشالالالور و تبالدیالل نظالام سالالالالمالت از بیمار محور به

منوط به اجرای سالیاست های کالن مندرج در نقشهی

تندرستی محور گام برداریم.

پیوست

سیاستهای كلی سالمت جمهوری اسالمی ایران
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بسماهللا رحمنا رحیم
 -۲ارائهی خدمات آموزشالی ،پژوهشالی ،بهداشالتی ،درمانی و توانبخشالی سالالمت مبتنی بر اصول و ارزشهای
انسانی  -اسالمی و نهادینه سازی آن در جامعه
 -۲-۲ارتقاء نظام انتخاب ،ارزشالالیابی و تعلیم و تربیت اسالالاتید و دانشالالجویان و مدیران و تحول در محی های
علمی و دانشگاهی متناسب با ارزشهای اسالمی ،اخالق پزشکی و آداب حرفهای
 -۱-۲آگالاهسالالالازی مردم از حقوق و مسالالالئولیتهای اجتماعی خود و اسالالالتفاده از ظرفیت محی های ارائهی
مراقبتهای سالمت برای رشد معنویت و اخالق اسالمی در جامعه
 -۱تحقق رویکرد سالمت همه جانبه و انسان سالم در همهی قوانین ،سیاستهای اجرایی و مقررات با رعایت:
 -۲-۱اولویت پیشگیری بر درمان
 -۱-۱روزآمد نمودن برنامههای بهداشتی و درمانی
 -۴-۱کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدید کنندهی سالمت مبتنی بر شواهد معتبر علمی
 -۳-۱تهیهی پیوست سالمت برای طرحهای کالن توسعهای
 -۵-۱ارتقاء شاخصهای سالمت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقهی آسیای جنوب غربی
 -۶-۱اصالح و تکمیل نظامهای پایش ،نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای

صحی سیاستهای کلی
 -۴ارتقاء سالالالالمت روانی جامعه با ترویج سالالالبک زندگی اسالالالالمی  -ایرانی ،تحکیم بنیان خانواده ،رفع موانع
تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی ،ترویج آموزشهای اخالقی و معنوی و ارتقاء شاخصهای سالمت روانی
 - ۳ایجاد و تقویت زیرسالالاختهای مورد نیاز برای تولید فرآوردهها و مواد اولیهی دارویی ،واکسالالن ،محصالالو ت
زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بینالمللی
 - ۵ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازهی تجویز صرفاً بر اساس نظام سط بندی و راهنماهای
بالینی ،طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشالالور و سالالیاسالالتگذاری و نظارت کارآمد بر تولید ،مصالالرف و واردات دارو،
واکسن ،محصو ت زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعهی صادرات
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 -۶تأمین امنیت غذایی و بهرهمندی عاد نهی آحاد مردم از سالالالبد غذایی سالالالالم ،مطلوب و کافی ،آب و هوای
پا  ،امکانات ورزشی همگانی و فرآوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای
و جهانی
 -۷تفکیک وظایف تولیت ،تأمین مالی و تدار

خدمات در حوزهی سالمت با هدف پاسخگویی ،تحقق عدالت و

ارائهی خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
 -۲-۷تولیت نظام سالالمت شالامل سالیاسالتگذاریهای اجرایی ،برنامه ریزیهای راهبردی ،ارزشیابی و نظارت
توس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -۱-۷مدیریت منابع سالالالالمت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشالالالت ،درمان و آموزش پزشالالالکی و
همکاری سایر مراکز و نهادها
 -۴-۷تدار

خدمات توس ارائه کنندگان خدمت در بخشهای دولتی ،عمومی و خصوصی

 -۳-۷هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.
 -4افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های جامع و یکپارچه سالمت با محوریت عدالت و تأکید
بر پاسالخگویی ،اطالع رسالانی شالفاف ،اثربخشالی ،کارآیی و بهرهوری در قالب شبکهی بهداشتی و درمانی منطبق بر

نظام سط بندی و ارجاع از طریق:
 -۲-4ترویج تصمیمگیری و اقدام مبتنی بر یافتههای متقن و علمی در مراقبتهای سالمت ،آموزش و خدمات
با تدوین اسالالتانداردها و راهنماها ،ارزیابی فناوریهای سالالالمت ،اسالالتقرار نظام سالالط بندی با اولویت خدمات ارتقاء
سالمت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی
 -۱-4افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سالمت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین
استانداردها
 -۴-4تدوین برنامهی جامع مراقبتی ،حمایتی برای جانبازان و جامعهی معلو ن کشور با هدف ارتقاء سالمت و
توانمندسازی آنان
 -۳توسعهی کمی و کیفی بیمههای بهداشتی و درمانی با هدف:
 -۲-۳همگانی ساختن بیمهی پایهی درمان
 -۱-۳پوشالش کامل نیازهای پایهی درمان توسال بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینههای
درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری ،دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.
 -۴-۳ارائهی خدمات فراتر از بیمهی پایه توسال بیمهی تکمیلی در چارچوب دستورالعملهای قانونی و شفاف
به گونهای که کیفیت ارائهی خدمات پایهی درمانی همواره از مطلوبیت زم برخوردار باشد.
 -۳-۳تعیین بستهی خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سط بیمههای پایه و تکمیلی توس وزارت بهداشت
و درمان و خرید آنها توسالالال نظام بیمهای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسالالالتهها با حذف اقدامات زائد و
هزینههای غیرضروری در چرخهی معاینه ،تشخیص بیماری تا درمان
 -۵-۳تقویت بازار رقابتی برای ارائهی خدمات بیمهی درمانی
 -۶-۳تدوین تعرفهی خدمات و مراقبتهای سالمت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فنی واقعی
یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی
 -۷-۳اصالح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد ،افزایش کارایی ،ایجاد درآمد عاد نه و ترغیب انگیزههای
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مثبت ارائه کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیتهای ارتقاء سالمت و پیشگیری در مناطق محروم
 -۲۲تأمین منابع مالی پایدار در بخش سالمت با تأکید بر:
 -۲-۲۲شفاف سازی قانونمند درآمدها ،هزینهها و فعالیتها
 -۱-۲۲افزایش سهم سالمت ،متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائهی خدمات بهداشتی و درمانی ،از تولید ناخالص
داخلی و بودجهی عمومی دولت به نحوی که با تر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق
یابد.
 -۴-۲۲وضع عوارض بر محصو ت و مواد و خدمات زیانآور سالمت
 -۳-۲۲پرداخت یارانه به بخش سالالالمت و هدفمندسالالازی یارانههای بهداشالالت و درمان با هدف تأمین عدالت و
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ارتقاء سالمت به ویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهکهای پایین درآمدی
 -۲۲افزایش آگاهی ،مسالؤولیت پذیری ،توانمندی و مشالارکت ساختارمند و فعا نهی فرد ،خانواده و جامعه در
تأمین ،حفظ و ارتقاء سالالمت با اسالتفاده از ظرفیت نهادها و سالازمانهای فرهنگی ،آموزشی و رسانهای کشور تحت
نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -۲۱بازشناسی ،تبیین ،ترویج ،توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران
 -۲-۲۱ترویج کشت گیاهان دارویی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعهی نوآوریهای علمی و
فنی در تولید و عرضهی فرآوردههای دارویی سنتی تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -۱-۲۱استاندارد سازی و روزآمد کردن روشهای تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآوردههای مرتب با آن
 -۴-۲۱تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینهی طب سنتی
 -۳-۲۱نظارت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بر ارائهی خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی
 -۵-۲۱برقراری تعالامالل و تبالادل منطقی میان طب سالالالنتی و طب نوین برای همافزایی تجربیات و روشهای
درمانی
 -۶-۲۱اصالح سبک زندگی در عرصهی تغذیه

 -۲۴توسالعهی کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشالکی به صالورت هدفمند ،سالمت محور ،مبتنی بر نیازهای
جامعه ،پاسالالالخگو و عاد نه و با تربیت نیروی انسالالالانی کارآمد ،متعهد به اخالق اسالالالالمی حرفهای و دارای مهارت و
شایستگیهای متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور
 -۲۳تحول راهبردی پژوهش علوم پزشالالکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دسالالتیابی به مرجعیت
علمی در علوم ،فنون و ارائهی خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقهی آسیای جنوب غربی و جهان
اسالم
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