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

روشهای اســتقرایی و خرد کردن ســیســتم به اجزاء

که به سـوی ناشـناختهها ،به ویژه به سوی چالشهای

تشــکیل دهندهی آن و بررســی روابط خطی این اجزاء

سـترگ پیش روند .چالشهایی که با پرسشهایی بس

بوده اســت .هر چند در پنج ســدهی گذشــته ،بشــر

سترگ و پیچیده همراه هستند .سیستمهای بیولوژیک

توانسته است بر این پایه به پیشرفتهای بسیار بزرگی

از قوانین حاکم بر سیستمهای پیچیده پیروی میکنند.

نایل شـود ولی طی چند دههی گذشته پی برده است

یـک ســـیســـتم پیچیـده دارای تعـداد زیادی اجزای

که این شـیوه ،پاسخگوی شناخت سیستمهای پیچیده

بر هم کنش اســـت که فعالیت انباشـــتی آنها نمایی

مانند سیستمهای بیولوژیک نیست و از این رو کم کم

غیر خطی داشــته و به شــکل آشــکار تحت فشــارهای

تفکر ســـیســـتمی در کاوشهای علمی ،راه خود را باز

خاصـــی نیز رفتار خود ســـازماندهی از خود نشـــان

مینماید .در حقیقت تفکر سـیسـتمی ،رهیافتی بسیار

میدهنـد .برای مـدل ســـازی هر رفتـار پیچیـده ،ما

فرا دقیق برای دریــافــت روابط غیر خطی اســـت کــه

میبایســـت از اجزاء تشـــکیل دهندهی جدا از هم آن

روشهای استقرایی در علم ،توان دریافت آنها را ندارند.

(زیـرســـیســـتـمهــا) و نـیـز الـگـوی پــیــچیــدهی

بنـابراین تفکر ســـیســـتمی ،بینش درک ماهیت کل

”خودســازماندهی“ که از بر هم کنش این اجزاء خاص

سـیستم را امکان پذیر میسازد؛ با درکی که نمیتوان

میآیند ،آگاهی داشته باشیم.

بر پایهی مطالعهی مجزای اجزای ســیســتم به دســت

تاکنون اســاس روش شــناخت فرایندها بر پایهی

آورد .بدین سـان تفکر سیستمی یک پارادایم است که

1

2

پیوســتگیهای میان اجزاء گوناگون و بر هم کنش آنها

صــورت بســیار پیچیدهای بر هم کنش دارند .خود این

را تحت رصد قرار میدهد.

شبکههای بر هم کنشی ،تشکیل شبکهای بزرگ شامل

امروزه به دانش بیولوژی و در نتیجه پزشـــکی به

گسـترهی متنوعی از ملکولهای زیستی میدهد که با

صـورت دانش اطالعات نگریسـته میشود .اطالعات در

شـــبکـهی بیماریها بر هم کنش دارد .در شـــبکهی

دو بخش نهفته هســتند ،بخشی از اطالعات در ژنوم و

بیماریها ،هر بیماری از بیماریها اثر پذیرفته و بر آنها

بخشی دیگر نیز از محیط زیست ارگانیسم بر میخیزد.

اثر القاء میکند و در حقیقت در این شـــبکهی تنیده،

علم نوپای بیولوژی سیستمی ۲در پی آن است که یک

هر بیمـاری نقش یـک گره با پیوندهای پیچیده را ایفا

رهیافت جامع نگر ،یکپارچه و هولســـتیک ایجاد کند.

میکند و با دیگر بیماریها بر هم کنش دارد .خود این

چنین تغییر پارادایمی در دانش بیولوژی موجب ایجاد

شـــبـکــهی بزرگ بــا شـــبکــهای بزرگ از عوامــل

تغییر در پارادایم فلســفهی پزشــکی گردیده اســت و

زیست  -محیطی ،اقتصادی و اجتماعی در بر هم کنش

پزشــکی آینده به ســوی پزشــکی ســیســتمی ۱گام

اسـت و همهی این شـبکهها در این سه سطی تشکیل

بر میدارد .پزشـکی سیستمی در حقیقت فرزند زایش

شبکهای از شبکهها ۳را میدهند.

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

بر اســاس تئوری مفهومی پزشــکی ســیســتمی،
بیماری برخاســته از پیامد شــبکههای آشــوب زده با

در فلســفهی پزشــکی ســیســتمی ،شــبکههای

بیمـاری در ارگـان دچار بیماری اســـت که از یک یا

پیچیــدهای وجود دارنــد کــه بر یکــدیگر بر هم کنش

تعدادی شــبکههای آشــوب زده با بیماری به بســیاری

دارند .این شـــبکه در یک ســـطی میتواند ملکولهای

دیگر (بـا پیشـــرفـت بیمـاری) ســـرایت میکند .این

زیستی باشند که در مسیرهای بیولوژیک ۴با یکدیگر به

آشــوبهای بیماری اولیه ممکن اســت ژنتیکی (مانند
1
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جهشهـا) و یا محیطی (مانند ارگانیســـمهای عفونی)

فناوریها ،طی چند سال آینده هر فردی با ابری حاوی

باشـند .این آشـوب اطالعاتی را که در این شبکهها به

میلیـاردهـا دادههـای بیولوژیک نقطهای احاطه خواهد

صورت دینامیک بیان میشوند تغییر داده و این تغییر

شـــد کـه برای تبـدیـل آنهـا به دانش به فناوریها و

در جریـان دینـامیک اطالعات میتواند پاتوفیزیولوژی

ابزارهای ریاضـیاتی و محاس باتی پیشرفته نیاز خواهیم

بیمـاری را توصـــیف نموده و رهیافتهای نوینی را در

داشـــت و این همـان اســـت کـه امروزه آن را تبدیل

تشخیص و درمان ارائه دهد.

دادههای بزرگ به دانش ۲مینامند.

در این چشـــم انـداز به بیماری ،مطالعات پاتوژنز

با این منظر هرگز نباید پزشـکی سـیستمی آینده

بیماری که در سطی شبکه از طریق رهیافت سیستمی

را ”پزشـکی ژنومیک“ نامید .زیرا پزشکی ژنومیک تنها

انجـام میپذیرند ،میتوانند راهبردهای بهتری را جهت

یک منظر از ماهیت پزشــکی ســیســتمی اســت که به

تشـــخیص و درمــان ،از طریق هــدد قرار دادن این

اطالعات نهفته در اســیدهای نوکلئوئیک میپردازد .در

شبکههای آشوب زده با بیماری عرضه نمایند.

حالی که پزشـــکی ســـیســـتمی یک دیدگاه جامع و

برای نگریســـتن در این پیچیــدگیهــا و یــافــت

هولســـتیـک اســـت کـه از تمـام گونـههای اطالعات

شـــبکـههـای آشـــوب زده با بیماری و فراهم آوردن

بیولوژیـک اســـتفـاده میکنـد (مـانند ،RNA ،DNA

اطالعات زیســتی ،ما نیاز به فناوریهای بس پیچیده و

پـروتـئینهــا ،متــابولیــتهــا ،ملکولهــای کوچــک،

برتر همـانند آنالیز تک ســـلولی ،تصـــویربرداریهای

بر هم کنشها ،ســـلولها ،ارگانها ،افراد ،شـــبکههای

ملکولی ،توالی یـابی ژنوم ،فنـاوریهـای پروتئومیک و

اجتماعی و پیامهای زیست محیطی بیرونی) و آنها را

ترانس کریپتومیک و دیگر فناوریهای امیکس داریم تا

بـه گونـهای یکپـارچـه میســـازد کـه بـه مـدلهــای

بتوانند در کمی سـازی اطالعات بیولوژیک و رازگشایی

کنش پذیر ۱و پیشگویی کننده برای سالمت و بیماری

از شـــبکـههـای بیولوژیـک مـا را یاری نمایند .با این

تبدیل میکند.
Big Data to Knowledge
Actionable
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3
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همگرایی رهیافتهای ســـیســـتمی به بیماریها،

عملکرد ژنوم انسانی و ارتباط آنها با سالمت و بیماری

فناوریهای برتر ،تصویر نگاری و اندازهگیریهای نوین

فراهم آوردهانـد .کارایی باالی توالییابی  ،DNAامکان

و ابزارهای محاســباتی و ریاضــیاتی جدید ،موجب تولد

آنـالیز مقـادیر عظیمی از ژنومها و ترانس کریپتومهای

پزشـکی سـیستمی آینده خواهند شد که بیش از آنکه

فرد را فراهم آورده و ترســیم متابولومها و پروتئومهای

منتظر شــود که بیماری بر فرد چیره شــود تا واکنش

مرجع ،بـه صـــورت کامل ،با به کارگیری شـــیوههای

نشـان دهد ،طی  ۲۰سال آینده مدلی ارائه خواهد داد

آنــالیتیــک قــدرتمنــد بر اســــاس کرومــاتوگرافی،

که پزشــکی ماهیت فردگرایانه ،۲پیشــگویی کنندگی،۱

اسـپکترومتری جرمی و  4NMRامکان پذیر شدهاند .از

پیشــگیرانه ۴و مشــارکت جویانه ۳خواهد داشــت که نه

سوی دیگر ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی و توسعهی

تنهـا هزینه  -اثر بخشتر خواهد بود بلکه به صـــورت

رهیافتهای سـیستمی (جهت آشکار سازی شبکههای

فزایندهای نیز بر تندرستی تمرکز خواهد کرد .این مدل

تنظیمی و عملکردی رفتار ســـیســـتمهای بیولوژیک

مفهومی ارائه شـده از پزشکی سیستمی که  P4نامیده

پیچیده) فراهم شدهاند.

میشــود ،توســط لروی ای هود ۱و دیوید جی گاالس

۶

ارائه شده است.

در این نوشتار تالش میشود که به تغییر پارادایم
در جهـان بیولوژی و ســـاختـاریـابی مفاهیم بیولوژی

فناوریهای با توان عملیاتی باال ۷جهت توالییابی

سیستمی اشارهای داشته باشیم و آنگاه از مفاهیم تفکر

 DNAو آنــالـیـز تـرانس کریپتومهــا ،پروتئومهــا و

ســیســتمی گذر خواهیم کرد و با فناوریهای نوپدید

متابولومها ،بنیانی را برای آشکار سازی ساختار ،تنوع و

سـالمت آشنا خواهیم شد و سپس با مفاهیم کاربردی
1

Personalized
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3 Preventive
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5 Leroy E. Hood
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پزشکی  P4که در حقیقت یک قالب تعریفی از پزشکی

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

سـیسـتمی اسـت ،در گسترههای بیماریهای مزمن و

به برنامههای راهبردی اتحادیهی اروپا در بخش پیوست

ســرطانها نظر خواهیم افکند و آنگاه به پتانســیلهای

این نوشـتار اشارهای شده است .بیشک در آیندهای نه

نهفتـه و چگونگی ایجـاد دگرگونی و انقالب در ارائهی

چنـدان دور ،ما نیز پذیرای این تحول بنیان برافکن در

خدمات سالمت پزشکی  P4میپردازیم.

پزشـــکی خواهیم بود و پیش از آنکه تنها به صـــورت

در آیندهای نه چندان دور که پرتوهای آن از سال

دریافت کنندگان خنثی این انقالب باشـــیم بایســـتی

 ۱۰۱۰آغاز به درخشش خواهند کرد ،خواهیم دید که

هم اکنون چـارچوب نقشـــهی راه خود را بـه گونهای

تعریف بیماریها ،ارگانها و ســـیســـتمهای بیولوژیک

تـدوین نمـاییم تـا بتوان ما نیز در این اربرر راه اطالعات

تغییر بنیادینی خواهند یافت و شـــیوهی درمان و نگاه

آینده ،هوشـمندانه کشور را رهسپار نماییم و این گونه

به ”پیکرهی شـــبکههای آشـــوب زده با بیماری“ نیز

اســت که میتوانیم از دوران پســا ســرمایهی اقتصــاد

آنچنـان انقالبی ایجـاد خواهنـد کرد که هم اکنون نیز

دانایی محور که به آن کاپیتالیســـم فکری نام نهادهاند

تصور آن ممکن است دشوار آید.

خود را حفظ کرده و در پـارهای از موارد نیز بـه برتری

برای رهســـپـاری بر این بزرگ راه اطالعـاتی که

جویی بپردازیم.

پزشکی سیستمی فراهم دیده است ،بنیاد ملی سالمت

در اینجـا نویســـنـدگان بر خود الزم میدانند از

آمریکا نقشـــهی راه توســـعهی علم و فناوری خود را

تالشهـای جنـاب آقـای دکتر مرنـدی ،دکتر فریدون

تدوین نموده اسـت و در بخشی دیگر از این نوشتار به

عزیزی ،دکتر مصـطفی قانعی و دیگر فرهیختگان عضو

جزئیات پرشــکوه شــگفت آور این نقشــهی علمی نگاه

گروه آینده نگاری و رصــد کالن ســالمت فرهنگســتان

خواهیم افکند و در یک مدل تحلیلی ،به پتانســـیلها،

علوم پزشـکی جمهوری اسالمی ایران که مشو ما در

تنگناها و چالشهای نقشهی علمی کشور در گسترهی

تدوین نوشتار بودهاند ،صمیمانه سپاسگزاری نمایند.

سالمت خواهیم پرداخت.
هم اکنون اروپا نیز در حال آماده سازی خود برای

همچنین از جنــاب آقــای دارا جوکــار کــه در
بازآفرینی تصــاویر و ویرایش متن از هیک کوشــشــی
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فروگذاری ننمودند و نیز از سرکار خانم فاطمه مرزوقی

پر نقص و عیب اســـت .امید اســـت اندیشـــه ورزان و

کـه شـــکیبانه حرفچینیهای متوالی متن را پذیرفتند

جسـتجوگران عرصهی دانش  ،نه تنها نویسندگان را از

سپاسگزاری مینماییم.

لغزشهـای روی داده آگاه نمایند بلکه خود با آفرینش

بیشــک نوشــتار کنونی که تالش نموده اســت از
بهترین متون مطرح در جهـان که توســـط آقای دکتر

کتب و مقاالت عالمانه ،جامعهی پزشــکی رو به رشــد
پرشتاب ایران را غنا بخشند.

لروی هود تدوین شــدهاند ســـود جوید ،هنوز بســـیار

6

دکتر مجید اسدی

دکتر ایرج نبی پور

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی هستهای
و تصویر برداری ملکولی خلیج فارس

رئیس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس
عضو گروه آینده نگاری ،نظریه پردازی و رصد کالن سالمت
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

فصل اول

بیولوژی سیستمی
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فزونی در دانش به شـرطی که چرخهی اکتشاد،

نائل آمد .افزون بر این آشـکارسـازی ژنوم انسانی ،این

دانایی و پرســـشهای نوین پایدار باشـــد ،همیشـــه با

حقیقت را آشــکار نمود که به پیچیدگی سـیســتمهای

آفرینش پرسـشهای فراوانی همراه است .نمونهی بارز

بیولوژی ،از آنچه تصــور میشــد ،فراتر اســت .به زبان

این حقیقـت را میتوان در البالی پروژهی توالی یابی

دیگر برجســتگی این پروژه آن بود که این اندیشــه را

ژنوم انســـانی یـافـت که این پروژه در فراتر از انتظار،

اسـتوار نمود که به سـیسـتمهای زیستی میبایست به

پرســـشهـای بیهمتـای دیگری را در رهیـافـتهای

صـورت جامع نگریسـت و روش سنتی جزئی نگری در

ســیســتمی برانگیخت .با پایان یافتن نســخهی خام

علم ،پاسـخگوی شناختشناسی نمیباشد .این دیدگاه

کـدگـذاری ژنتیکی انســـان ،چنین بر میآمد که این

جدید همچنین این تصـــور را که ژنومیکس به تنهایی

پروژه ،بیهمتاترین نقشــه را در تاریخ بشــری آشــکار

نمیتوانـد انقالبی در پزشـــکی ایجـاد نمـاید و نیاز به

کرده و نویدگر انقالبی در پزشـــکی در دهههای آینده

مفاهیم جدید بنیان افکن میباشد را تقویت نمود.

خواهد بود و آزمونها و داروهای نوینی را جهت درمان

یکی از اکتشافات برجستهی پروژهی ژنوم انسانی،

بیماریهای غیرقابل درمان ،ارائه خواهد داد؛ اما انجام

آشـکارسـازی تعداد ژنهای انسـان بود .یک ارگانیسم

این پروژه نشــان داد که ژنومیکس به تنهایی نمیتواند

پروکاریوتیک مانند  E. coliدارای  ۳۰۰۰ژن است؛ در

پاســخگوی پرســشهایی باشــد که بیش از این به نظر

حــالـی کــه یــک یــوکــاریوتیــک ســــاده مــاننــد

میآمد با انجام پروژهی ژنوم انســانی بتوان به حل آنها

 Saccharomyces cerevesiaeدارای  ۶۰۰۰ژن است.
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 ۲۳هزار کاهش داد.
بـه زبـان دیگر ،تنها ســـه برابر ژن نیاز
است که یک مخمر تک سلولی به یک انسان
پرســـلولی پیچیده تکامل یابد .با این وجود،
تنوع عملکردی ارگـانها ،ســـلولها و اجزاء
سلولی انسان به صورت آشکار چندین مرتبه
از هر ارگانیسـم سـادهای بیشتر است .از این
رو ،اجـزاء پروتئینی بــه صـــورت تــک در
ســـلولهــای انســــانی ،عملکرد و وظــایف
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چندگانهای را به عهده دارند و خود این اجزاء
به گونهای تنظیم شدهاند که کار برنامه ریزی
شدهای را در زمان درست در فضای زیرسلولی
سامان یافتهای به انجام رسانند .بر اساس این
تصـویر  -۲سـلسله مراتب سازمانی بدن انسان .یک ارگانیسم به ارگان ،بافت و سطی
سـلولی و زیر سـلولی تقلیل مییابد .در هر سطی از سازمان ،بر هم کنش پیچیدهای
در میان اجزاء حاکم است و دینامیک سیستم را تنظیم مینماید .ارتباطات تنظیمی
فرا مقیاســی مانند ملکولهای کوچک (ســیتوکینها ،هورمونها) وجود دارند که به
سـلولها ،بافتها یا بر تمام ارگان اثر میگذارند .ملکولهای زیستی امکان ارتباط در
میان و ورای هر مقیاسی را فراهم میآورند.

دیدگاه ،یافت اجزاء ملکولی یک سیستم برای
شناخت عملکرد آن سیستم به تنهایی کافی
نبوده و میبایست شیوهی ارتباط و پیوستگی
این اجزاء س ـیســتم با یکدیگر و نیز چگونگی
تنظیم شـــدن هر جزء توســـط جزء یا اجزاء

با توجه به پیچیدگی ســیســتم انســانی ،چنین انتظار

دیگر و نیز ماهیت رفتار ســـیســـتم که از شـــبکهی

میرفت که تعداد کامل ژنهای انســان بایســتی ۲۰۰

ملکولهای زیستی پدیدار مییابد را ترسیم نمود.

هزار باشـد ولی آنالیز توالی ژنوم انسانی ،این عدد را به

به زبان دیگر ،یک پاســـخ بیولوژیک ،یک برونده

خالص از نوسانهای تعداد انبوهی از ملکولهایی است

تکاملی را آغاز نموده است.

۱

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

بیولوژی س لیسللتمی :تکامل یک گسللترهی

چالش علم بیولوژی معاصــر آن است که بر بنیان

میان رشتهای

یک برنامهی نظری و تجربی یکپارچه ،به ترسیم نقشه،

هنوز دانشـــمنـدان به تعریفی همگرایانهای برای

درک و مــدلســــازی در ابعــاد هرهای ویژگیهــای

بیولوژی سیستمی دست نیافتهاند .با وجود جوان بودن

توپولوژیک و دینامیک شبکههای گوناگون که
کنترل رفتار سلولی را انجام میدهند ،برآید.
پیشـرفت پرشــتاب در تئوری شبکههای
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پیچیـده در طی چنـد ســـال گـذشـــتـه به
پاسخگویی این چالش و یافت قوانین حاکم بر
ســیســتمهای پیچیده ،کمک شــایانی نموده
است.
هم اکنون ،درک این نکته که پاســخهای
زیســتی از ویژگیهای انباشــتی شــبکههای
ملکولی ریشـــه مییابند ،راه گشـــای رهیافت
جـامع نگر ۲بـه دانش بیولوژی میبــاشـــد .بر
چنین بنیانی است که گسترهی ”بیولوژی“ ،به
صــورت یک گســترهی میان رشــتهای ،روند

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

1
2

تحلیل شــبکههای بزرگی که ویژگیهای
ژنومهای کامل ،یا ویژگیهای پروتئوم و
اینتراکتومهای ۲وابســـته ،نقشـــهبندی
جــامع و یکپــارچــهســــازی عملکردی
مسیرهای متابولیک ،یا ترکیبی از همهی
این ســـیســـتمهــا را در مقیــاسهــای
گوناگون ســـازمان بیولوژیک به تصـــویر
میکشــد ،قلمداد نمود .ســیســتمهای
بیولوژیـک تنها بزرگ نیســـتند بلکه به

12

صـورت پیچیده نیز سـازماندهی شدهاند.
این پیچیــدگی بــا ویژگیهــایی همچون
پویـایی ۱تنظیم و ســـازگارمندی ،۴بیان
میشـــونـد .این ویژگیهـا ،به جوهرهی
تصویر  - ۴بیولوژی سیستمها به مطالعهی ژنها یا پروتئینها به صورت منفرد نمیپردازد،
یعنی کاری که بیولوژی ســنتی طی  ۴۰ســال گذشــته انجام داده اســت؛ بلکه رفتار و
ارتباطات تمام عناصری که در یک سیستم بیولوژیک حکمفرما هستند را در حین فعالیت
مطالعه میکند.

حیات و پاســخدهی در ســطی ســلولی و
ارگـانیســـمی معنـا میدهنـد .بنابراین،
نمیتوان از نقش ویژه و عملکرد آنهــا

این گســـترهی نوپدید ،این درک فزاینده فراهم آمده

غافل ماند .در ماهیت ،ســیســتمهای غیرخطی (مانند

اسـت که بیولوژی سـیستمی را شاید بتوان مترادد با

ســس ـیتمهای بیولوژیک) پیچیده میباشــند و در مقام
1

Interactome
Dynamics
3 Adaptation
2

مشـابهت ،با بسیاری از شبکههای غیربیولوژیک (مانند
شـــبکهی جهانی وب) چنین به نظر میآید که بخش
عمدهای از سازمانبندی بیولوژیک به صورت مرتبهای

۲

و مــدوالر ۱اســــت .از این رو نگرش بــه تنوعی از
ســیســتمهای کوچکتر یا مدولها (مانند شــبکهی
پیامدهی ،شبکهی تنظیم کنندگی ژن و غیره) میتواند
بنیــانی را خلق نمــایــد کــه درک ژرد تر عملکردی
ســیســتمهای یکپارچه در مقیاس بزرگ ،امکان پذیر
گردد.
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بــه صـــورت عملی ،بر اســـاس تعریف ،بیولوژی
ســـیســـتمی ،مطالعهی رفتار ســـازمان و فرایندهای
بیولوژیـک پیچیده در ســـطوح ملکولهای تشـــکیل
دهندهی آن سـیستم است .بر اساس دیدگاه کریشنر،۴
بیولوژی ســـیســـتمی بـا نگـاه ویژه بـه جریان انتقال

تصـــویر  - ۳پروژههــای پیشآهن ـ
محاسبهگرایانه

بیولوژی س ـیســتمی با نگاه ویژه به شــرایط ســازگاری

فیزیولوژیک از بیولوژی رشد و نمو سود میجوید و نیز

ســلول و ارگانیســم بر فیزیولوژی تکیه نموده اســت.

تمام منظرهای ارگانیســم را محصــول انتخاب طبیعی

همچنین بیولوژی سیستمی برای توصیف توالی حاالت

قلمــداد مینمــایــد و از این رو بر بیولوژی تکــاملی و

اطالعات بر پایهی بیولوژی ملکولی ،اســـتوار اســـت.

بیولوژی ســـیســـتمی و

1

Hierarchical
Modular
3 Kirschner
2

اکولوژی استوار است (انتخابی که ما به ندرت در سطی
ملکولی آن را درک میکنیم).
بیولوژی سـیسـتمی تمام این مسیرها را از طریق
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کامپیوتر ،در میان علوم دیگر ،محتاج هستیم.
نلگر

۲و۱

بله بیولوژی هملاننلد یلک دانش

اطالعاتی

اندازه گیریهای کمی ،مدلسازی ،ساخت و ساز و نیز

منظر اطالعـاتی بیولوژی این اجازه را میدهد که

تئوری پردازی بـه انجام میرســـاند .بنابراین بیولوژی

دادهها حول ســه محور مرکزی به خوبی ســاماندهی

س ـیســتمی یک شــاخه از فیزیک نیســت .در حقیقت

شـــونـد .نخســـت بـایـد بدانیم که دو گونه اطالعات

بیولوژی سـیستمی ،فیزیک را جهت درک آنکه چگونه

بیولوژیـک موجود میبـاشـــد کـه شـــامـل اطالعــات

بیولوژی به خلق تنوع میپردازد ،به کار میبرد.

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

بســـیار مهم اســـت که توجه نماییم که در منظر

بر میخیزند) هســتند .این دو گونه اطالعات با یکدیگر

بیولوژی سـیستمی ،ابعادی از فرایندهای بیولوژیک که

در هم آمیخته میشوند تا مکانیسمهای مرکزی حیات

تاکنون ما به آنها توجه نشــان ندادهایم در معرض دید

را معنا دهند (مانند تکامل ،رشـــد و نمو ،پاســـخهای

مـا قرار میگیرد .برای نیـل بـه این هدد ،ما به آنالیز

فیزیولوژیـک ،پیری و آغاز و توســـعهی بیماری) .دوم

جامع و کمی عملکردهای ملکولی و بر هم کنش آنها

آنکه این پرســش ـی بس ـیار جالب اســت که چه چیزی

به شـیوهای نیاز داریم که ابعاد فضایی ،زمانی و تناوبی

اطالعات یکپارچه را بدل به فنوتیپ مینماید؟

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

در گســـترهی حیـات ،شـــبکـههای بیولوژیک،

آوردن پژوهشگران و دانشمندانِ گسترههای متنوعی از

اطالعات را به دست آورده ،انتقال داده ،یکپارچه کرده

علم مانند بیولوژی ملکولی ،بیوشـــیمی ،پروتئومیکس،

و ســپس به ماشــینهای ملکولی (ســاده و پیچیده)

ژنومیکس ،فیزیولوژی ،فیزیک ،ریاضـــیات ،آمار و علوم

میدهند تا عملکرد بیولوژیک نمایان شود.

Kumar D, Kanury Vs Rao. Systems biology and medicine.

 2نبی پور ،ایرج .نظریه رهیافت میان رشتهای در پزشکی .انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.۲۴۳۲ .

1

از این رو دینامیک شـــبکهها و
ماشینهای ملکولی ،یکی از کانونهای
مرکزی در رهیافتهای س ـیســتمی به
بیولوژی و بیماری محسوب میشود.
در آخر آنکـه اطالعات بیولوژیک
در تمــام عرصـــههــای بیولوژیــک از
 ،RNA ،DNAپروتئینها ،متابولیتها،
بر هم کنشها و ســلولها تا ارگانها،
افراد ،جمعیت و اکولوژیها به صــورت

15

سـلسله مراتبی چند مقیاسی چیدمان
شـــدهاند و همگی بیانگر چیدمان به
شــکل ســلســله مراتبی میباشــند.
اطالعات به صورت کالد گونه از پایین
بـه بـاال و از بـاال بـه پـایین چیـدمان
شدهاند.

تصویر  - ۱مقایسهی رهیافتهای پایین به باال و باال به پایین در دانش بیولوژی

در هـر کــدام از این ســـطوح،
”محیط“ به صـــورت مرتب به اطالعات دســـت اندازی

عملکرد یک ســیســتم بیولوژیک نایل شــد .از این رو

میکنـد تـا پیـام ژنومی دیجیتال اصـــیل را تعدیل و

درک آنکـه چگونـه اطالعـات ژنوم و محیط با یکدیگر

تنظیم نماید .بنابراین بسیار ضروری است که اطالعات

بر هم کنش نشان میدهند ،بسیار مورد نیاز است.

را در ســـطوح گوناگون یکپارچه نمود تا نقش محیطی

با دسترس پذیری به انبوه دادههای پیرامون اجزاء

آشکار شود؛ از این طریق است که میتوان به چگونگی

تمام گونههای ســیســتمهای بیولوژی ،مرکز توجه به

سوی شناخت بر هم کنشهایی است که آنها را ساخته

متـابولیـک ،پروتئینی microRNA ،و تنظیم کنندگی

و ســـاختـارهـای مـاکروملکولی گـذرا و یـا پـایدار با

ژن نمایان نمود .این دانش نوپدید ”بیولوژی شبکهای“

عملکردهای بیولوژیک ویژه را شکل میدهند .همچنین

از پیشـــرفــتهــای ژنومیکس عملکردی ،متــدهــای

نگاه به چگونگی بر هم کنشهایی اســـت که میتوان

محاســباتی ،توان محاســبهای و تئوریهای شــبکه و

آنها را به شــیوهی محاســباتی به صــورت شــبکههای

۲و۱

گرافیکی سود میجوید.

16

تصویر  - ۶مقایسهی نگاه به بیولوژی از منظر واگشت گرایانه ( )Rductionistو شیوهی نگاه یکپارچه ()Integrative
1

Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
2 Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,
preventive, personalized and participatory. N Biotechnol 2012; 29: 613-24.
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تصویر  - ۷روند تولید دانش در بیولوژی سیستمی

یکی از ویژگیهای بنیادین سـیستمهای پیچیده،

ساختارها ،نیرومندی و توان سیستمهای بیولوژیک در

نیرومندی ۲آنها اســـت .نیرومندی اشـــاره به ظرفیت

شــرایطی که تحت اثر تغییرات محیطی قرار میگیرند

ســیســتم در پاســخ به تغییرات در شــرایط بیرونی و

را توصیف میکنند.

یـا ســـازماندهی درونی ،بدون اثر بر رفتار طبیعی آن

در یـک فراگردکلی ،چنین مینماید که ابزارهای

دارد .بیولوژی شــبکهای به آشــکارســازی ســاختارهای

محاســـباتی و ریاضـــیات ،میتوانند درتقویت بیولوژی

مــدوالر ۱در شـــبکــههــای بیولوژیــک میپردازد .این

سیستمی به کار آیند.

Robustness
Modular

1
2

راهبرد استقرایی توسل جستهاند که این
رهیافت موجب شـــده اســـت که مرکز
کانون توجه به صورت فزایندهای از خود
انسان در تمامیت آن (آناتومی) ،به سوی
اندام (فیزیولوژی) ،ســـلولهای جداگانه
(بیولوژی ســـلولی) و اخیراً بــه ســـوی
ملکولهــا و ژنهــا (بیولوژی ملکولی)
ســو نماید .این راهبرد در پژوهشهای
زیســت پزشــکی ،به صــورتی بینهایت،

18

موفقیت آمیز بوده و احتماالً با کلونین
ژنوم کامل انســـانی به نقطهی اوج خود
رسیده است .اما با این وجود ،هم اکنون
تصویر  - 4پژوهشها و تحقیقات به پیش ران شده توسط فرضیه در بیولوژی سیستمی

بیولوژی سیستمی :یک رهیافت یکپارچه

3

آشکار است که با نگرش ژرد در ژنها،
پروتئینهـا و متـابولیـتها نمیتوان به

درک پیچیدگی حیات دست یافت.

بیولوژی انسـانی ،چه در بیماری و چه در سالمت،

بیولوژی سیستمی به صورت یک دانش نوپدید در

بینهایت پیچیده اســـت .به دلیل این پیچیدگی و نبود

جسـتجوی آن است که از این شیوهی استقرایی که به

ابزارهـای کافی برای پرداختن به این دادههای پیچیده،

صـورت تاریخی در پژوهشهای زیسـت پزشکی ریشه

پژوهندگان عالم زیسـت پزشـکی ،به صــورت سنتی ،به

دوانده است ،دوری جوید.
Integrative

1

بیولوژی سـیسـتمی این هدد را با شیوههای زیر
پیگیری مینماید:

میشــود) .چنانچه این دادهها در دســترس نباشــند،
میتوان مکمـل آنهـا را از اطالعـات موجود در پایگاه

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

اطالعاتی در دسترس ،از طریق سکوهای مدیریت دانش،
فراهم نمود.
 /۱به کارگیری الگوریتمهای زیســت محاســباتی

 /۱مدلســازی پیچیدگی س ـیســتم و ویژگیهای
پدیداری آن

۳

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

برای نیل به این اهداد ،بیولوژی س ـیســتمی یک

 /۴بـه کارگیری این مدلها جهت فرموله کردن

راهبردی پژوهشـــی تکرار شـــونده را پی میگیرد که

نظریـههـای نوین کـارکردی پیرامون مکانیســـمها و

عموماً شامل گامهای زیر میباشد:

مسیرهایی ۱که در بیماری مورد مطالعه درگیر هستند.
۱

 /۳آزمودن این نظریـههـای نوین از طریق ترتیب

جهـت گردآوری اطالعات کامل ژنوم ،ترانس کریپتوم،۴

دادن آزمـایشهـای تجربی بر پـایـهی آشـــفتگی ۶که

پروتئوم و متـابولوم در بیمارانی که به صـــورت دقیق از

میتوان آنها را در شبیهسازی مدلی (در سلیکو ،)۷کشت

دیدگاه فنوتیپی مشـخص شدهاند (که در صورت امکان

سـلولی 4و یا در شرایط زیستی ۳در مدلهای جانوری و

شــامل دادههای بالینی ،عملکردی و تصــویر برداری نیز

در آشــفتگیهای انتخاب شــده در افراد ســالم یا بیمار

 /۲بـه کـارگیری ســـکوهای با توان عملیاتی باال

1

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

انجام داد.

برترین را گزینش نماید.

 /۱مقایسـهی پاسخهای مشاهده شدهی تجربی با

این فرایند تکرار میگردد تا مدل اســـتخراجی با

مدلهای ریاضی اولیهی پیش بینی شده که سپس این

دقت معقولی ،یافتههای مشـــاهده شـــدهی تجربی را

مدلها برای همخوانی با نتایج آزمایشها ،مورد پاالیش

پیشــگویی نماید .در این زمان ،مدل موجب ایجاد یک

قرار میگیرند.

درک بهتر از بیمــاری مورد مطـالعــه و شـــنــاســـایی

 /۶انجـام آزمـایشهـای تجربی جـدید بر پایهی

مارکرهای زیستی جدید میشود .این روند به توسعهی

آشـفتگی که به صـورت محاسباتی و تجربی طراحی و

تداخالت تشــخیصــی و درمانی میانجامد که میتوان

مورد آزمون قرار میگیرنـد تـا میان نظریههای رقیب،

آنهـا را در کـارآزمـاییهـای بالینی آینده نگرانه مورد

سنجش و آزمون قرار داد.

۲

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

عناصر مرکزی بیولوژی سیستمی
بیولوژی سیستمی دارای سه عنصر مرکزی است:
الف /بنیان آن بر اسـاس فرضـیه است که به معنای
آن اســت که یک مدل بر اســاس یک فرضـیهی پیچیده،
ســـاختـارمنـد و دقیق از دادههـای موجود ســـاماندهی

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

میشود .آنگاه فرضیههای برآمده از پیش بینیهای مدل،

 /۱با آمار مناســب و اطالعات زیســتی به گونهای

با آشــفتگیهای س ـیســتمی ۱و کســب اطالعات توســط

یکپارچهســازی شــده باشــند که بتوانند به مســائل و

سکوهای با توان عملیاتی باال ۴مورد آزمون و سنجش قرار

دشواریهای انباشت پیام صدا ۱بپردازند.

میگیرند .آنگاه دادهها با تغییرات مناسب در مدل ،در هم

 /۶مــدلهــا میتواننــد بر اســـاس دادههــای در

در هم آمیخته میشـــوند و این فرایند تا ایجاد همخوانی

دســـترس ،توصـــیفی ،گرافیکی یا ریاضـــی بوده ولی

میـان پیش بینیهای جدید برآمده از تئوری و دادههای

میبایسـت توان پیش بینی کنندگی را در خود داشته

تجربی ،به صورت تکرارپذیر ،پیگیری میشود.

باشند .برای کاربرد پزشکی ،پیش بینیهای انجام شده

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

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

1

Agusti A, Sobradillo P, Celli B. Addressing the complexity of chronic obstructive pulmonary disease: from phenotypes
and biomarkers to scale-free networks, systems biology, and P4 medicine. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183: 1129-37.
2 Systems Perturbation
3 High-Throughput Platforms
4 High-Throughput
5 Signal-to-Noise
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تصـویر  - ۲۰رهیافت پیش ران شـده با مدل جهت یکپارچه سـازی دادههای بیولوژیک .رهیافت پیش رانده شـده توسط مدل فرضی ،دانش
زیست پزشکی و دادهها را به صورت یک مدل بیماری منفرد ارائه میدهد که نشانگر همبستگیها (سمت چپ) و یا علت و اثر (راست) است.

است .دو اصل توسط بیولوژیستها جهت
کاهش صدا و افزودن به توان آمار ،بنیان
گـذاشـــتـه شـــد که شـــامل فیلترها و
یکپارچه ســازها ۱میشــود .فیلترها جهت
غربـالگری و کاســـتن از تعداد کاندیداها
صــورت میگیرد که اســاس آن بر اســاس
پـیـش فـرضهــای بـیـولوژیــک پیرامون
پیچیدگی (مانند مدوالریتی ،سازمان بندی
ســلســله مراتبی ،پیچیدگی برخاســته از
تکـامـل و توار ) میباشـــد .دیگری در
دســترس بودن دادههای مکمل ژنومیک،
تـرانـس کـریـپتومیــک ،پروتئومیــک و
اینتراکتومیـک میبـاشـــد .بـه کارگیری
تصویر  - ۲۲گسترههای مورد پژوهش در بیولوژی سیستمی برای مهندسی بافت

موفقیـت آمیز این راهبردهـا در بیماری،
میتواند به درک تحول برانگیز بیماریها

تقویت پیام به صــدا ۲در بیولوژی ســیســتمهای

و شیوههای درمانی آنها منجر شود.

۴و۳

پیچیـده ،جهـت پرده برداری از پیچیدگی ،ضـــروری
1

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

23

24

فصل دوم

پزشکی سیستمی چیست؟

26

جابهجایی از منظر پزشکی بر پایهی ژنوم به

بوده اسـت .از انتشار پروژهی ژنوم انسانی در  ۱۶ژوئن

پزشکی بر پایهی شبکه

سـال  ،۱۰۰۰پیشـرفتهای چشمگیری در توالی یابی

مطالعات مندلی منتهی به شناخت الگوهای درک

ژنوم و آنــالیز و تفســـیر آن روی داده اســــت .این

بیماریهای بر پایهی یک ژن یا مونوژنیک گردید .اما

پیشـرفتها منجر به آن شدهاند که برای تعداد زیادی

اصول وراثت مندلی نمیتواند توار پلی ژنیک یا چند

از بیماریها ،روشهای تشخیص پزشکی فراهم شود.

عــاملی بیمــاریهــای پیچیــده را توصـــیف نمــایــد.

با وجود دســـترس پذیری آزمونهای ژنتیکی در

بیماریهای پیچیده مانند ســرطان یا بیماری آلزایمر،

آزمایشـگاههای پزشـکی ،پرسش اساسی هنوز بیپاسخ

مجموعهای پیچیده از شـرایط بالینی بسیار غیرهمگن

مـانـده اســـت که تا چه میزان ترجمان این دادههای

از خود نشان میدهند که بیانگر اثرات ترکیبی ژنهای

ملکولی میتواند به کاربرد بالینی منجر شــود .با وجود

گوناگون همراه با بر هم کنش آنها با عوامل زیســـت

تالشهــای گســـتردهی اخیر ،مــاننــد ” توالی یــابی

محیطی میباشند.

اگزومهای انسانی“” ،پروژهی ژنومی  “۲۰۰۰و ”پروژهی

آنالیز و تفســیر اطالعات ژنومیک ،نقطهی اصــلی

ژنوم فردی“ که همگی کوشـیدند تا گسترهی عمدهی

تمرکز پژوهشهای زیسـت پزشـکی در سالهای اخیر

پلی مورفیســـمهای تک نوکلئوئیدی ( ۲)SNPو تنوع

)Single-Uncleotide Polymorphisms (SNP

1

21

28

تصویر  - ۲۱رشد فناوریهای برتر زیستی در سال  ۱۰۰۰امکان رشد بیولوژی سیستمی را در سال  ۱۰۰۱فراهم آورد.

ســاختاری ژنوم را آشــکار ســازند ،اما این پروژهها تنها

ابعاد چندگانه دادههای ناهمگن روی آورده است که در

یـک بُعـد از ابعاد پیچیدهی عملکردی ژنوم را نشـــان

خود مفهوم پزشـــکی فردگرا ۲را کـه زمـانی بر پایهی

دادهاند.

 SNPsتوصیف میشد ،نهفته دارد.

هم اکنون مـا بـه این حقیقت نایل شـــدهایم که

بر پایهی این پارادایم ،دادههای ناهمگن زیســتی را

آنالیز  SNPsبه تنهایی به درک کامل ما از بیماریهای

میبایسـتی در ساختاری یکپارچه مورد تحلیل و تفسیر

پیچیـده و فراینـدهـای آغشـــته به پیچیدگی منتهی

قرار داد .بیولوژی سیستمی در دل خود به اجزاء زیستی

نمیشود و در نتیجه تغییر پارادایمی دوران پساژنومیک

گونـاگونِ مؤثر در پـاتوژنز بیمـاریهای پیچیده ،نگاهی

از نگاه به دادههای زیسـتی یک بعدی به سوی نگاه به

یکپـارچه در ســـاختاری بر پایهی شـــبکه داشـــته و
Personalized Medicine

1
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تصــویر  - ۲۴فزونی در کاربردهای تشــخیصـی بر پایهی ژنوم .تعداد آزمونهای ژنتیکی برای تشــخیص موارد بیماریهای گوناگون که توســط
آزمایشگاههای سراسر دنیا ارائه میشوند از سال  ،۲۳۳۴روندی افزایشی از خود نشان داده است.

رهیافتهای جدیدی را ارائه میدهد .از این منظر تمام

نمیتواننـد زمینـهای کـافی برای درک پیچیـدگیهای

اجزاء پاتوژنیک بیماریهای پیچیده ،در ورای نگاه منفرد

اختالالت پاتولوژیکی که در آغاز و پیشرفت بیماریهای

به ژنوم ،در چرخهای مفهومی مورد توجه قرار میگیرند.

پیچیده اثر میگذارند ،ارائه دهند.

برای مثـال ،مطالعات همبســـتگی گســـتردهی ژنومی

دانش برخاسته از  GWAsمحدودیتهایی دارد که

( ۲)GWASتالش نمودند تا از همبستگی پیچیده میان

از کـاربرد این دانش در زمانی که به تنهایی به کار برده

ژنها و بیماریها در ســـطی  SNPsپرده بردارند ،ولی

شـود میکاهد .بسـیار دشـوار است که به شکل مطلق،
)Genome-Wide Associations Studies (GWAS

1

۲

ژنهای عامل را شـناســایی و مکان یابی نمود .همچنین

پس منظر بیماری هســتند (که به نقشــههای بیماری

تغییر در عملکرد ژن با SNPsهای شــناســایی شــده در

موســوم میباشــند) چارچوب مناســبی را جهت تبدیل

زمینهی بیماری را نمیتوان بالفاصـــله آشـــکار نمود و

مدل توصـــیفی به مکانیســـتیک در پیوند با اطالعات

اغلـب نیز نمیتوان پی برد کـه چه مســـیرهای ویژهای

ژنتیکی بـه فراینـدهای بیماری و فنوتیپهای بالینی،

ممکن است با SNPsهای یافت شده تنظیم میشدهاند.

فراهم میآورند .بر پایهی چنین چارچوبی اســـت که

از منظر دیگر ،شـــبکههای ملکولی که نشـــانگر

همبسـتگی میان موارد بیولوژیک آشکار شده و تصویر

شــرایط ملکولی ســیســتم زیســتی آشــوب زده در

بزرگتری از مکانیسمهای بیماری پدیدار میشود.

31

تصـــویر  - ۲۳مدلهای ویژهی بیماری ( .)Disease-Specific Modelsتیپهای دادههای گوناگون از منظرهای چندگانهی
بیولوژیک را میتوان در هم ادغام و یکپارچه نمود تا یک مدل مکانیستیک یکپارچه خلق شود.
Disease Maps

1
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تصـویر  - ۲۱یک نمای شـماتیک از شـبکهی طبیعی (سـمت چپ) و شـبکهی آشـوب زده شده با بیماری (سمت راست) .نقاط گرهای
(گلولهها) و لبهها (خطوط انتقال یافته به گلولهها) در بیماری تغییر میکنند .در حقیقت گرهها و لبهها به صورت پویا با پیشرفت بیماری
تغییر مییابند.

به زبان دیگر ،ساخت نقشههای ملکولی ویژهی هر

وجود نقشـههای ملکولی بیماری ،تنها به عنوان ستون

بیماری ،نخســتین گام به ســوی مدلســازی بیماری

فقرات جهــت افزودن دیگر اجزاء دادههــای مکمــل از

بر پایهی یکپارچهســازی اســت .برای مثال نقشــهی

مقیـاسهـای ســـطوح دیگر بیولوژیک چندگانه عمل

بر هم کنشـــی بیماری پارکینســـون که به صـــورت

مینمایند .از این رو چنین نقشـــههایی که با اطالعات

محـاســـباتی قابل ردیابی بوده و مســـیرهای مؤثر در

متنوع ژنتیکی غنی شـــدهاند ،میتوانند پژوهشـــگران

پاتوژنز بیماری پارکینســـون را یکپارچه نموده اســـت،

گســترهی زیســت پزشــکی را در مدلســازی و خلق

اخیراً طراحی شــده و قابل دســترس میباشــد .با این

فرضیههای نوین از دل این مدلها و سپس آزمون آنها

تصویر  -۲۶دکتر لروی هود () Dr. Leroy Hood
درجـهی پزشـــکی حرفهای خود را از دانشـــگاه جان هاپکینز و
درجهی  Ph.Dرا از کالتک ( )Caltechکســـب کرده و در کالتک
برای  ۱۱سـال عضــو هیئت علمی دانشـکده بوده اســت .در ســال
 ۲۳۳۱بخش میان رشــتهای زیســت فناوری ملکولی در ســیاتل
آمریکا را بنیان گذاشــت که در همانجا در ســال  ۱۰۰۰انســتیتو
بیولوژی سـیسـتمی را تأسـیس کرد .او پیشگام در تبدیل پزشکی
واکـنشـــی ( )Reactive Medicineبــه پـزشـــکی  P4کنشگرا
( )Proactiveاســـت .تاکنون بیش از  ۷۰۰مقاله در مجالت معتبر
بین المللی و کتب مرجع به چاپ رسـانده است و  ۴۱پتنت و ۲۴
شـــرکـت بیوتکنولوژیـک مـانند ،Applied Biosystems ،Amgen
Integrated Diagnostics and ،Rosetta ،Darwin ،Systemix
 ،Acceleratorرا بنیان گذاشته است .دکتر هود عضو آکادمی ملی
علوم ،جـامعـهی فلســـفهی آمریکا ،انجمن آمریکایی هنر و علوم،
انستیتو پزشکی و آکادمیکی ملی مهندسی است .وی جوایز فراوان
و  ۲۷درجهی افتخاری از انسـتیتوهای آکادمیک متنوع در سراسر
جهان دریافت نموده است.

32

در شبکهی آزمایشگاهی ،مورد حمایت قرار دهند.

۲و۱

بیماری در نتیجهی ایجاد آشـوب زدگی در شبکههای
وابسته به آن ،در اندام دچار بیماری است که از یک یا

رهیافت سیستمی به بیماریها

چند شـــبکهی آشـــوب زدهی وابســـته به بیماری به

کمابیش این درک در حال شــکلگیری است که

بس ـیاری دیگر از شــبکهها ،با پیشــرفت بیماری انتقال
1

Yan Q. The integration of personalized and systems medicine: bioinformatics support for pharmacogenomics and drug
discovery. Methods Mol Biol 2008; 448: 1-19.
2 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.

مییابد .عوامل ایجاد آشـــفتگیهای نخســـتین ممکن

سـپس به تغییرات آنها در گذر  ۱۱هفتهای طی پیشرفت

اسـت ژنتیکی (مانند موتاسیونها) و یا زیست محیطی

بیماری پرداخته شد .جهت شناسایی ژنهای متمایز بیان

(مانند ارگانیســمهای عفونی) باشــند .این آشــفتگیها،

شـده ) ،۴(DEGsترانس کریپتومهای مغزی بیان شده از

اطالعات بیان شـده را به صورت پویا تغییر میدهند و

ترانس کریپتومهای شـاهد در  ۲۰نقطهی زمانی در سیر

این دینامیســم تغییر یافتهی جریان اطالعات میتواند

پیشرفت بیماری تفریق شدند.

بیانگر پاتوفیزیولوژی بیماری بوده و رهیافتهای نوینی

این مطالعات دینامیک زمانی ،چندین نکتهی تکان

را در عرصهی تشخیص و درمان پیشنهاد نماید .جهت

دهنده را آشـکار نمودند .نخست آنکه آشکار شد ۷۳۰۰

توصـــیف این تئوری ،بــه بررســـی دو مورد بیمــاری

نسـخهی  ،RNAدر گذر بیماری دچار تغییر شدهاند که

بر پایهی سیستمی ،میپردازیم:

این نســخهها توســط تقریباً یک ســوم ژنهای موش،

الف /بیولوژی سیستمی بیماری پریون

3

کدگذاری میشــدهاند .البته این دادهها نشــانگر وجود

لروی هود ۱و همکاران وی برای ترســـیم اصـــول

چشمگیر چالش و مشکل پیام به صدا ) ۳(S/Nمیباشند.

رهیافت ســیســتمی به بیماریها ،به مطالعهی بیماری

این صـدا برخاسـته از دو منبع اسـت :صدای تکنیکی و

دژنراسیون عصبی در موشهایی که پروتئینهای پریون

صــدای بیولوژیکی .صــدای بیولوژیک از در نظر گرفتن

عفونی به درون مغز آنها تزریق کرده بودند ،پرداختند.

یـک فنوتیپ ویژه (مانند ترانس کریپتوم مغز) حاصـــل

این مطالعات بسـیار مهم بودند؛ زیرا میتوانستند به

میآیـد که خود این فنوتیپ جمع جبری چندین منظر

مشـاهدهی آغاز دینامیک پیشرفت بیماری از آغاز (هنگام

از فرایندهای بیولوژی است که در خارج از فنوتیپ مورد

عفونـت) تـا مرگ بپردازند .در مرحلهی اول ،کانون توجه

(در این مورد بیماری دژانرســـیون عصـــبی) قرار دارند.

بر روی mRNAهای بیان شده در مغز متمرکز گردیده و

جهت تمرکز بر بیولوژی بیماری دژنراســـیون عصـــبی،
1

Prion Disease
Leroy Hood
)3 Differentially Expressed Genes (DEGs
)4 Signal to Noise (S/N
2
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شــیوههایی طرح ریزی شــدند (مانند ایجاد ترکیباتی از

آمد که چهار شبکهی بیولوژیک عمده در بیماری پریون

هشت سویهی پرورش یافته /سویهی پریونی متفاوت) تا

مشـــارکت مینمایند که این یافته بر اســـاس مطالعات

بتوان تنوعهای بیولوژیکی دیگر تیپها را تفریق نمود.

هیستوپاتولوژیک ،آشکار شد .این  DEGs ۴۰۰مرکزی،

این تفریقها 1نشــان دادند که حدود DEGs ۴۰۰

در چهار شبکهی بر هم کنشی که این هیستوپاتولوژیها

با بیماری دژنراسـیون عصبی همبستگی دارند (بنابراین،

را در  ۲۰نقطـهی زمـانی گوناگون در گذر  ۱۱هفتهای

این تفریقها موجب ایجاد بیش از  ۱۰برابر غنیســـازی

پیشـــرفـت بیمـاری کدگذاری میکردند ،مورد نقشـــه

در نسـبت پیام به صـدا شدند) .دوم آنکه چنین به نظر

برداری قرار گرفتنــد ۱۰۰ .ژن از این ژنهــا در چهــار
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تصـویر  - ۲۷یک نمای شـماتیک از آشـوبهای ایجاد شده در شبکهی دژنراسیون عصبی طی  ۱۰هفته از پیشرفت بیماری در یک
مدل موش .گسترش شبکههای آشوب زده با بیماری ،در سه نقطه زمانی ،قابل توجه است که نشانگر آشوب بیماری به صورت پیش
رونده در شبکهی عصبی دژنراسیونی میباشد.
Subtractions

1

شـبکهی عمده و  ۲۰۰ژن باقیماندهی در شش شبکهی

کریپتهای ویژهی ارگانی) ۴ایجاد نمود.

کوچکتر که بیش از این درگیری آنها در بیماری پریون

با این شـــیوه بیش از  ۲۰۰ترانس کریپت موشـــی

ناشـناخته مانده بودند ،نقشــه گذاری شــدند .سوم آنکه

ویژهی مغزی شـــناســـایی شـــدند که بســـیاری از آنها

دینامیک چگونگی تغییرات نســخهها ۲در گذر پیشرفت

پروتئینهایی ترشحی به خون را کدگذاری میکردند و از

بیمـاری ،توانســـت بـه صـــورت مجـازی ،تمام زوایای

این رو توانســـتند اثر انگشـــت ۳خونی ویژهی مغزی که

پاتوفیزیولوژی بیماری را توصیف کند که خود این یافته

میتواند مغز ســالم از مغز بیمار را شــناســایی نموده و در

یک پیشرفت چشمگیر در درک دینامیک بیماری است.

مورد بیماری نیز تیپ بیماری را آشکار سازد ،تعیین کنند.

چهارم آنکه این چهار شـبکهی عمده به صورت سریالی،

 ۲۱پروتئین ویژهی مغزی ،امکـان شـــناســـایی

توسط بیماری تحت آشوب زدگی ۱قرار گرفتند .اهمیت

زودرس پـیش بــالین بیمــاری پریون ،طبقــهبنــدی

این مشاهده آن است که توانست راهبردهای جدیدی را

تیپهای گوناگون بیماریهای دژنراتیو عصبی و توانایی

برای تشخیص و درمان بر اساس ”شبکههای آشوبزده“

پیگیری پیشـرفت بیماری پریون را به صــورت کامل از

در آغــاز بیمــاری فراهم آورد .در نهــایــت این تحلیــل

طریق خون فراهم آوردنـد .کاربرد چنین اثر انگشـــت

شـــبکهای پویا ،چندین رهیافت نوین جهت تشـــخیص

ویژهی وابسـته به ارگان ،در گسترهی پزشکی میتواند

بیماری بر اساس آزمایش خون (مانند تحلیلهای ترانس

به عنوان ابزاری نیرومند جهت تشخیص در آینده مورد

کریپتومهای ارگانی مقایسـهای ،جهت شـناسایی ترانس

کاربرد قرار گیرد.

۱و۶

1

Transcripts
Disease-Perturbed
3 Organ Specific Transcripts
4 Fingerprint
5 Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
6 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.
2
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ب /بیولوژی س لیسللتمی بیماری تنفس لی و

36

درمـانهـای رایج برای برگشـــت فرایند بیماری

ماهیچهای

شـــامـل ترکیبی از فعـالیـتهای ورزشـــی ،داروهای

مطالعهی برجســتهی دیگری که به نقش توانمند

ضد التهابی و مکملهای غذایی میباشند.

بیولوژی سـیستمی و رهیافتهای مدلسازی شبکهای

در یک مطالعه ،پروفایل بیانی ترانس کریپتومیک

جهت آشکار نمودن بر هم کنش شبکههای ملکولی ،در

در بیوپســی ماهیچههای اســکلتی بیماران  COPDو

ارگانهای چندگانه و ایجاد آشــفتگی در آنها توأمان با

گروه شــاهد در زمان اســتراحت ،قبل و بعد از فعالیت

بیماری اشاره مینماید ،بیماری تنفسی انسداد مجاری

ورزشـــی گردآوری شـــدند .از طریق یکپارچهســـازی

هوایی مزمن ) ۲(COPDاست که در این بیماری افزون

اطالعــات ”ژنهــای متمــایز بیــان شــــده“ ()DEGs

بر انسـداد پیشروندهی مجاری هوایی ،ضعف عضالنی

(شناسایی شده با سطوح سیتوکینهای سرمی) با یک

نیز وجود دارد.

گستره از پاسخهای فیزیولوژیکِ ثبت شده ،پژوهشگران

بیمـاری  COPDیـک بیمـاری التهـابی تهـدیــد

توانســتند شــبکههای بر هم کنش ـی آشــوبزده را در

کنندهی زندگی در شـــشها اســـت که با محدودیت

شـــرایط بیمـاری شـــنـاســـایی کنند .یافتهها نمای

مجاری هوایی پیشرونده که منجر به اختالل شدید در

برجســـتهی بیماری  COPDرا که در عدم همخوانی

کیفیت زندگی بیماران میشـود خود را نشان میدهد.

میان باز ســاماندهی بافتی ۱و کنترل متابولیســم انرژی

این بیماری به صـورت عمده ،غیر برگشت پذیر بوده و

اســـت ،مورد حمـایـت قرار دادند .این فرایند خود در

با ضــعف عضــالنی همبســتگی دارد و ش ـیوع آن رو به

نتیجهی ایجاد آشـوب در تنظیم نسـخه برداری ۴است

گســترش اســت و چهارمین عامل عمدهی مرگ و میر

کـه منجر بـه تعدیل ســـیتوکینهای التهابی همچون

در سطی جهان میباشد.

اینترکولین  β1میشود.

1

)Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD
Tissue Remodeling
3 Transcriptional Regulation
2

مطـالعـات اخیر بـه نقش احتمالی
 NF-KBدر اختالالت تنظیم نســـخــه
برداری اشاره کردهاند .جهت اعتباردهی
این نظریـه در بـازگویی فرایند بیولوژی
سـیســتمی ،پژوهشــگران مجموعهای از
آزمایشــات اعتباریابی را طراحی و انجام
دادند .آنان توانســـتند نتایج به دســـت
آمده از بیماران انســـانی را با اطالعات
گردآوری شده از مدلهای جانوری یا با
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نتایج مطالعات چاپ شــدهی پیشــین،
ترکیـب و مقـایســـه نمـایند .شـــواهد
برخاســـته از این مطالعات نتوانســـت

تصویر  - ۲4واژگان پزشکی سیستمی

فرض ـیهی مورد کاوش را تأیید نماید .از
سـوی دیگر این شواهد و یافتهها به پردازش فرضیهای

نتیجهی هیپوکســـی به پیشرانده میشـــود .در این

جایگزین اشــاره کردند به این صــورت که تغییرات اپی

فرضـــیـه ،نقاط هدفی وجود دارد که نویدگر داروها و

ژنتیک در پیوستگی با تعدیل کنندههای هیستونی ،۲با

روشهای تداخلی درمانی نوین جهت بازگشت فعالیت

اختالالت ماهیچهای همبســتگی داشــته و احتماالً در

ماهیچهای در بیماران  COPDمیباشد.

۱و۴

1

Histone Modifiers
Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
3 Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: Past, Present, and Future. Rambam Maimonides Med J 2013; 4: e0012.
2

بیولوژی سیستمی ،سالمت و بیماری

حاشـیهی شبکه بودند .این ژنها در تحلیل شبکههای

برای نشــان دادن اهمیت شــبکهای نگریســتن به

پیچیده ،نقش گرههایی ۴با ســطی پایین پیوســتگی ۳را

ســالمت و بیماری و درک ســالمت و بیماری بر بنیان

داشـتند و این در حالی بود که هابها (یعنی گرههایی

تحلیل شبکههای پیچیده ،نگاه به نتایج مطالعات اخیر

با پیوســـتگی باال) و نیز ســـوپر هابها (گرههایی که

در گســـترهی بیمـاریهای غیرواگیر و چند ژنی ۲که

هابها را با یکدیگر پیوند میدهند) نســبت به تداخل

تعـداد فراوانی از ژنهـا بـا یکدیگر بر هم کنش دارند

آزمایشــگاهی ،تغییرات کمتری را از خود نشــان دادند.

(مانند بیماری آسم) ،میتواند جالب باشد.

این مشــاهدات ،کاربردهای روششــناس ـی و بیولوژیک

پاســخ آلرژیک در یک مدل آســم تجربی توســط
38

دارند.

پژوهشـگران مورد بررسی قرار گرفت .این پژوهشگران،

نخســت آنکه این مشــاهدات نشــان میدهند که

شبکهای از بر هم کنشهای ملکولی با استفاده از پایگاه

ژنهـایی که عملکرد بیولوژیک مهمی دارند را نمیتوان

دادهی Biomolecular Object Network Databank

بدون کاربرد این راهبرد پژوهشی ،به شناخت آنها موفق

خلق نمودند و به بررسـی بیان ژنی در نتیجهی تداخل

شـد .دوم آنکه آنها نشـان میدهند که حداقل بعضی از

آزمــایشـــگــاهـی (در مــعــرض قــرار دادن آلبومین

پاسخهای بیولوژیک (مانند پاسخ ایمنی آلرژیک) توسط

تخم مرغی )۱پرداختند .تحلیل توپولوژیک ژنهای بیان

تغییرات در گرههای با پیوستگی کم روی میدهند.

شـده تحت شـرایط تجربی ،نشانگر وجود یک رابطهی

در مطالعهی دیگر به اثرات شبکههای اجتماعی بر

معکوس میان تغییر در بیان و پیوندهای آن ژن بود .به

شـــیوع چـاقی پرداختـه شـــد و نتایج آن در مجلهی

زبان دیگر ،ژنهایی که بیشترین تغییرات را در سطوح

پزشـــکی نیوانگلند به چاپ رســـید .پژوهشـــگران این

بیـانی از خود نشـــان دادنـد ،ژنهـایی بودنـد که در

مطالعه ،شـــبکهای از شـــرکتکنندگان در مطالعهی
1

Polygenic
Ovalbumin
3 Nodes
4 Connectivity
2

فرامینگهام را ســـازماندهی
کردنـد کـه در این شـــبکه
چگونگی پیوند میان شرکت
کنندگان به ترســیم کشیده
شــد .آنان مشــاهده کردند.
خطر چــاقی در یــک فرد،
چنـانچه خواهر یا برادر چا
داشته باشد ۳۰ ،درصد است.
در حــالـی کــه ایــن خطر
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چنـانچه یک دوســـت چا
داشــته باشــد  ۲۷۲درصــد
اســـت .این یــافتــه نشـــان
میدهد که شبکهی اجتماعی
در ایجــاد خطر برای چــاقی،
به نسبت بار ژنتیکی فرد ،اثر
نیرومنــدتری دارد .در همین
کـهورت ،پژوهشـــگران بــه
مطـالعـهی دینـامیک ترک

تصـویر  -۲۳سـطی بندی شبکههای متابولیک ،بیماری و اجتماعی و بر هم کنش این شبکهها و تشکیل
شبکهی شبکهها ()Network of Networks

دخانیات در یک دورهی ۱۳
ساله (از سال  ۲۳۷۲تا  )۱۰۰۰پرداختند .آنان مشاهده

در یک زمان مشـــابه ترک کردند و افراد ســـیگاری به

کردند که افراد با پیوندهای گروهی اجتماعی ،سیگار را

صورت پیشرونده در حاشیهی شبکه پدیدار شدند.
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تصویر  -۱۰نمای دیزیزوم ( .)Diseasomeدایرهها نشانگر بیماریها و مستطیلها بیانگر ژنها هستند.
پانل چپ :یک زیرمجموعهی کوچک از شبکهی بیماری انسان ( )HDNکه در بیماری (دایرهها) به یکدیگر پیوسته هستند ،اگر حداقل در یک ژن
مشارکت داشته باشند .پهنای هر پیوند به تعداد ژنهای به اشتراک گذاشته شده ،نسبت دارد.
پانل راسـت :یک زیرمجموعهی شـبکهی ژنی بیماری ( )GDNکه دو ژن (مربعها) به یکدیگر پیوسته هستند ،اگر حداقل در یک بیماری مشارکت
داشته باشند .پهنای هر پیوند به تعداد بیماریهای به اشتراک گذاشته شده ،نسبت دارد.
پانل مرکزی (دیزیزوم) :یک بیماری و یک ژن به یکدیگر پیوند دارند ،اگر جهشها در آن ژن به بیماری ویژه منتهی شــود .اندازهی دایره به تعداد
ژنهای شرکت کننده در بیماری وابسته ،بستگی دارد.

این مطـالعـات و دیگر پژوهشها ،از این حقیقت

کـافی نیســـت .میبـایســـتی گراد یـا نقشـــهای از

پرده برداری نمودند که شـــبکهها بر تمامی منظرهای

پیوســتگیهای اجزاء ســلولی که توســط این ژنها و یا

ســالمت و بیماری انســان ،چیرگی دارند .جهت درک

محصـــوالت این ژنهـا مورد تـأثیر قرار میگیرند نیز

مکانیســمهای بیماری ،تنها شــناخت ژنهای بیماری

فراهم شـود .با توجه به پویایی بیماری و سالمت ،تنها

یک تصـــویر از این ســـیســـتم نیز کافی
نیســت .آنچه مورد نیاز اســت یک ویدئو
است تا بتواند تکامل پیچیدگی بیولوژیک
در شــرایط طبیعی (ســالمت) و شــرایط
غیرطبیعی (بیمـاری) را در پیش از انجام
تداخالت درمانی به نمایش گذارد.
وجـود تغییرات ویژه در گســـترهی
شــبکههای ملکولی و ژنتیکی این حقیقت
را هویدا میسـازد که بیماریها مستقل از
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یکدیگر (چنانچه به نظر میآیند) نیس ـتند.
تعداد بیشماری از بیماریها هستند که با
وجود تظــاهرات بــالینی گونــاگون ،خود
بخشی از یک شبکه هستند .در حقیقت ،با
این رهیافت ،دیزیزوم ۲به معنای شــبکهی
بیماریهای انســانی که عناصــر ژنتیکی و

تصـویر  -۱۲شــبکهی ژنی مشــتق شــده از پایگاه دادهای شــبکهای بر هم کنش زیســت
ملکولی که بزرگترین پایگاه دادهی بر هم کنشهای ملکولی موش است .گرهها در شبکه
(ژنها) بر اساس تجربیات آزمایشگاهی چیدمان شدهاند.

ملکولی مشترکی دارند؛ توصیف میشود.
بر اســـاس این رهیــافــت ،پیونــد فراوانی میــان

بیماریها مشترک میباشد.

بیماریهای منفرد و گروهی از بیماریها وجود دارد و

ســرطان و بیماریهای نورولوژیک از بیماریهایی

منشـــاء ژنتیکی بیشـــتر بیماریها ،به طریقی با دیگر

هســـتند که پیوندهای بیشـــتری دارند ،در حالی که

Diseasome

1
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بیمـاریهـای متابولیک و اســـکلتی (برای مثال) یک

شـبکه دارند .از سوی دیگر این مشاهدات اشاره به این

نـاهمگنی ژنتیکی پـایین و پیوســـتگی نـاچیزی را بـا

نکته دارند که اکثریت ژنها که با بیماریها همبستگی

یکـدیگر از خود نشـــان میدهند .از  ۲۷۷۷ژن مورد

از خود نشـــان میدهند ،ژنهای ضـــروری نیســـتند.

مطالعه ۲۴۷۷ ،ژن با دیگر ژنها پیوستگی دارند .گرچه

همچنین ژنهای ضــروری که اثرات آنها اغلب در رحم

تعـداد ژنهـای مشـــترک در بیماریهای گوناگون با

و یا در اوایل زندگی خارج از رحمی کشــنده هســتند،

افزایش تعداد بیماریها کاهش مییابد ولی بعضـــی از

تمایل دارند که نقش هابها را داشـته باشند و جایگاه

ژنها مانند  TP53یا  PAX6با  ۲۰بیماری همبستگی

مرکزی را در شبکه اشغال کنند .در نهایت پژوهشگران

از خود نشــان میدهند که این موضــوع اشــاره به این

به این باور دســـت یافتند که پروتئینهایی که با یک

حقیقت دارد که آنها نقش هاب ()hubهای بزرگ را در

بـیـمــاری همبســـتگی دارنــد ،ده برابر بیشـــتر از

تصویر  -۱۱شبکهی فنوتیپیک بیماریها (گرهها بیماریها هستند).

پروتئینهـایی کـه با آن بیماری همبســـتگی ندارند،

 /۳تعیین کنندههای زیست محیطی

تمایل دارند تا در میان خودشان با یکدیگر بر هم کنش

چنانچه اســاسِ پاتوفیزیولوژیکِ این چهار شــبکه

نشان دهند.

مورد تأیید قرار گیرند ،میتوان جایگزینهای جدیدی

در یک فراگرد کلی تمام این مشـــاهدات بر این

برای بهینهســازی رهیافتهای درمانی برای بیماریها

نظر دارنـد کـه مـدولهای ۲ویژهای برای بیماریهای

متصـور شـد؛ مانند شــناسـایی هددهای درمانی نوین

خاص وجود دارد.

(برای مثال ،گیرندهی آندروژنی در سرطان پروستات)،

طبقهبندی کنونی بیماریها بر اســـاس تظاهرات

تعیین دوزاژ مناســب دارو بر اســاس پروفیل متابولیک

بالینی (فنوتیپ) اسـت .لوسکالزو ۱و همکاران وی یک

آن و یـافـت علـل مقـاومـت به درمان و یا بهبودی در

رهیافت نوین در طبقهبندی بیماریها پیشنهاد کردند

میزان سمیت داروها.

که بر اســـاس چهار شـــبکهی گوناگون که با یکدیگر
بر هم کنش دارند ،استوار است:
 /۲اختالل ملکولی اصــلی (ژنوم یا پروتئوم اولیه)
که با فنوتیپ اصلی در پیوستگی قرار دارد.
 /۱ژنها یا پروتئینهای تعدیل کنندهی فنوتیپ
اصلی (ژنوم یا پروتئوم ثانویه)
 /۴پلی مورفیســم یا هاپلوتیپها (فنوتیپ میانی)
که بر هر پاســخ ژنتیکی به اســترس (التهاب ،آپوپتوز،
تکثیر ،اصالح) اثر میگذارند.

هیـدالگو و همکـاران نشـــان دادند که پیشروی
بیمـاری (همـان نمـایش ویدئو که پیش از این عنوان
شــد) را میتوان بر اســاس تئوری شــبکههای پیچیده
ترســیم و مورد مطالعه قرار داد .این پژوهشــگران یک
شـــبکـهی بیمـار فنوتیپیک ) (PDNرا با بازنگری در
دادههای بالینی الکترونیک بیش از  ۴۰میلیون بیماری
موجود در ســـیســـتم مراقبتهای طبی آمریکا ۴تولید
نمودند .مطالعهی  PDNنشان داد:
 /۲بیماران ،بیماریهایی را از خود نشان میدهند
1

Modules
Loscalzo
3 Medicare
2
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تصـویر  - ۱۴دیاگرام شـماتیک از تیپهای گوناگون میلیاردها نقطه دادهی دیجیتالی که در ده سال آینده بخشی از پروندهی پزشکی
یک بیمار خواهند شــد .توجه نمایید که دادهها ،گســترهای متنوع را به خود اختصــاص میدهند که از دادههای ملکولی و ســلولی تا
دادههای پروندهای پزشکی کالسیک و اثرهای زیست محیطی که بر شبکههای اجتماعی اثر میگذارند را شامل میشود.

کـه این بیمـاریهـا در شـــبکـه به یکدیگر نزدیکتر
هستند.

متفاوت است.
 /۴بیماران تشخیص داده شده با بیماریهایی که

 /۱پیشروی بیماری در امتداد پیوندهای ۲شــبکه

بیشـــترین پیوندها را در  PNDدارند ،در مقایســـه با

در میـان بیمـاران بــا جنسهـا و نژادهــای گونــاگون،

آنهـایی کـه دچار بیماریهایی هســـتند که کمترین
Links

1

پیوندها را دارند ،زودتر میمیرند.
 /۳بیماریهایی که پیش از آنها بیماریهای دیگر

سـاماندهی میکند که نتایج آن سیستمهای بیولوژیک
(طبیعی و یا بیمار) است.

روی میدهنـد در  PNDنســـبـت به بیماریهایی که

با این منظر ،پزشــکی س ـیســتمی به شــناســایی

پیش از بیماریهای دیگر میآیند ،پیوندهای بیشــتری

همهی اجزاء یک ســیســتم نگریســته و به ترســـیم

را از خود نشــان میدهند و با مرگ و میر باالتری توأم

بر هم کنش آنهـا و ارزیـابی دینامیک این اجزاء (هم

هستند.

۲

پزشکی سیستمی

زمـانی و هم فضـــایی) در همهی ابعاد عملکردی آنها
میپردازد.

در  ۲۰سـال آینده ،خواهیم دید که هر ”مشتری

دو گونــه اطالعــات ،اطالعــات ژنومی و اطالعــات

خـدمـات ســـالمت“ ،با ابری مجازی از میلیاردها داده

بیرون از ژنومی (محیطی) ،اســـاس بیولوژی را ســـامان

احاطه خواهد شـد (تصـویر  .)۱۳گسترهی این دادهها،

میدهنـد .این دو گونـه اطالعـات در ارگانیســـم فردی

دادههای ملکولی و ســـلولی ،دادههای رایج پزشـــکی،

(مانند یک انسان) در هم آمیخته و یکپارچه میشوند تا

مـقــادیر چشـــمگیری از دادههــای تصـــویربرداری،

فنوتیـپ (طبیعی یا بیمار) خلق شـــود .این دو گونهی

دموگرافیـک تـا دادههای زیســـت محیطی را به خود

اطالعات و فنوتیپهایی که آنها خلق میکنند از طریق

اختصــاص خواهد داد .برای پرداختن به پیچیدگیهای

شـــبکههای زیســـتی به یکدیگر پیوســـتگی دارند .این

بیماری و ســالمت ،مجموعهی بزرگ دادهها مورد نیاز

شــبکهها در به دســت آوردن ،یکپارچهســازی و ســپس

اســت .این پیچیدگی به صــورت طبیعی ،برخاســته از

انتقـال اطالعـات بـه ماشـــینهای ملکولی که عملکرد

تکامل داروینی است .اصوالً تکامل داروینی یک فرایند

زیســـتی را امکان پذیر مینمایند ،فعالیت میکنند .این

تصـادفی و آشوب انگیزی است که راه حلهای کنونی

پویایی و دینامیک شـبکهها و ماشینهای ملکولی است

را برای رویــارویی ب ـا چــالشهــای زیســـت محیطی

که مرکز کانون عمدهی مطالعات سـیستمی قرار گرفته

Sobradillo P, Pozo F, Agustí A. P4 medicine: the future around the corner. Arch Bronconeumol 2011; 47: 35-40.
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اســـت .شـــبکهی شـــبکهها ۲یک رهیافت چند
مقیـاســـی ۱دیگری را جهـت ســـازمـانـدهی و
یکپــارچــهســـازی اطالعــات فراهم میآورد .در
حقیقـت یـک فرضـــیهی بنیادی در پزشـــکی
سیستمی ،این ایده است که بیماری ،برخاسته از
شــبکههای آشــوبزده با بیماری ( آشــوبزده با
پیامهای زیســت محیطی و یا تغییرات ژنتیکی)
میباشد و در نتیجه سازمانِ ماشینیِ ملکولی که
46

با این شــبکههای آشوبزده با بیماری کدگذاری
میشــوند دچار تغییر شــده و به پاتوفیزیولوژی
بـیمــاری منتهی میگردد .از این رو پیگیری
پویایی شــبکههای آشــوبزده با بیماری ،به ما
بینش ژرفی از مکانیســمهای بیماری داده و یک
ابزار نیرومنـدی را برای پرداختن بـه چالشهای
پیام به صـــدا که در مجموعهی اطالعات عظیم

تصـویر  - ۱۳تصـویری که "شـبکهی شـبکهها" را نشـان میدهد که شبکههای
ژنتیکی ،ملکولی ،ســلولی ،ارگانی و فردی یک شــبکهی یکپارچه از شــبکهها را
ترسیم میکنند .شبکهها ابزارهای نیرومندی جهت یکپارچه سازی و مدل سازی
دادههـای بیولوژیک هســـتند .شـــبکهها همچنین شـــیوههای نیرومندی جهت
پرداختن به مسائل و چالشهای پیام به صدا ( )Signal to Noiseفراهم میآورند.

وجود دارد ،فراهم میآورد.
سـرشت پیچیدگی بیولوژی انسان با هزاران عامل

سـالمت هسـتند ،در هم آمیخته شـده اسـت .رهیافت

اجتمـاعی و محیطی کـه از تعیین کننـدههای حیاتی

س ـیســتمی به پزشــکی و ســالمت به آن نیاز دارد که

Network of Networks
Multi-Scale

1
2

حجم چشــمگیری از دادهها افشــا گردیده و در مدلی

 /۱پروژهی ژنوم انسانی

تحت عنوان ”شــبکهای از شــبکهها “۲یکپارچهســازی

 /۴خلق بیولوژی میان رشتهای

شـــونـد .در این مدل ،بر هم کنشهای شـــبکهها و

 /۳بیولوژی سیستمی

یکپارچهســازی در بســیاری از ســطوح انجام گرفته و

در دل پزشکی سیستمی راهبردها و فناوریهایی

اطالعات بیولوژیکی ،اجتماعی و محیطی فرد با یکدیگر

نهفتـه اســـت کـه برای افشـــا نمودن پیچیدگیهای

پیوند مییابند.

بیماریها حیاتی هســـتند .به صـــورت طعنه آمیزی،

دادههای بزرگ ،دارای دو مســـئلهی چشـــمگیر

بســیاری از مردمان از واژهی ”پزشــکی ژنومیک“ برای

هسـتند؛ چگونه با مسـائل و چالشهای پیام به صدای

اشاره به ”پزشکی آینده“ استفاده میکنند در حالی که

عظیمی که درون زاد تمام مجموعههای دادهای بزرگ

پزشــکی ژنومیک در حقیقت یک بُعد از طبیعت اس ـت

هســتند رویارویی نمود و دیگر آنکه چگونه این دادهها

کـه تنها به اطالعات اســـید نوکلئوئیک میپردازد .در

را بـه دانش تبدیل نمود .حل این مســـائل وظیفهی

برابر این اندیشه ،پزشکی سیستمی چهرهای هولستیک

پزشــکی ســیســتمی اســت .یکی از چالشهای عظیم

و جامع نگر داشــته و تمام گونههای اطالعات زیســتی

پزشـــکی ســـیســـتمی آن اســـت که چگونه اطالعات

شامل  ،RNA ،DNAپروتئین ،متابولیتها ،ملکولهای

بیولوژیــک چنــد مقیــاســـی ۱را در درون مــدلهــای

کوچـک ،بر هم کنشهـا ،ســـلولهـا ،ارگانها ،افراد،

پیشگویی کننده و کاربردی ،یکپارچه نماید.

شبکههای اجتماعی و پیامهای محیط بیرونی را به کار

بی شـــک چهــار تغییر پــارادایمی بــه پزشـــکی
سیستمی منجر شدهاند:
 /۲بیولوژی بر پایهی فناوری توان عملیاتی باال

میبرد و آنهـا را بـه گونـهای یکپـارچـه مینمـاید تا
مـدلهـایی با توان پیشگویی کنندگی و کاربردی در

۴

گســترهی ســالمت و بیماری فراهم آیند .بدون شــک،

1

Network of Networks
Multi-Scale
3 High Throughput
2
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تصـویر  - ۱۱سه گانهی مقدس بیولوژی که موجب رانش بیولوژی فناوری میشود و فناوری موجب پیش رانش ابزارهای محاسباتی و
ریاضــی میگردد .رســیدن به این هدد ،نیاز به فرهن میان رشــتهای دارد که دانشــمندان رشــتههای گوناگون یاد بگیرند با زبان
دانشـمندان دیگر صحبت کنند و یاد بگیرند که با یکدیگر کار کنند .هنگامی که این سه گانهی مقدس ظهور نماید ،مقادیر عظیمی از
اطالعات زیستی ،را میتوان با شتاب فراوان خلق نمود.

بسیاری از افرادی که واژهی پزشکی ژنومیک را به کار

دانش اطالعــاتی مینگرد و این نگرش یــک چــارچوب

میبرنـد در حقیقت به چشـــم انداز گســـتردهتری از

خردورزانــه برای پرداختن بــه پیچیــدگیهــا را فراهم

پزشـــکی که پزشـــکی ســـیســـتمی به آن نظر دارد،

میآورد .برای مثال ،همانگونه که اشــاره شــد ما دارای

مینگرنــد .پس چرا این دیــدگــاه جــامع را پزشـــکی

دو گونه اطالعات زیســتی هســتیم که شامل اطالعات

سیستمی نام نگذاریم؟

دیجیتالی ژنوم بوده و دیگری پیامهای محیطی اســت

پزشـکی سـیستمی ،پنج راهبرد را برای پرداختن
به پیچیدگی زیستی به کار میبرد:
 /۲پزشـکی سـیسـتمی به پزشکی به صورت یک

که از بیرون ژنوم بر میخیزند.
همچنین بســـیار حیاتی اســـت که بســـیاری از
دادههای متنوع وابســـته به هر بیمار را مدلســـازی و

یکپارچه نمود (هر چند که پویایی سیستمی را نتوان با

 /۱بر اســـاس نظر آقای هود که از بنیانگذاران

آزمایشــات تجربی پیگیری کرد) .دلیل آن نیز آشــکار

تئوری پزشــکی ســیســتمی اســت ،یک زیر ســاخت

میباشـد زیرا کسی نمیتواند بیماری را از آغاز تا پایان

ویژهای برای ورود به پزشــکی ســیســتمی مورد نیاز

در نمونههای انســـانی تحت پیگیری قرار دهد .نیاز به

اســت .بر اســاس نظر این دانشــمند ،دانش مرزشــکن

پویایی سـیستمی ۲و پرداختن به صدا 2و خلق مدلها،

بیولوژی بـایـد پیشران توســـعه فناوریهای با توان

به اهمیت مدلهای جانوری به صـــورت بیمار تجربی

عملیاتی باال ۴شــود تا ابعاد نوینی از فضــای دادههای

اشـاره مینماید که در این صورت میتوان نقطهی آغاز

بیمار مورد جستجو قرار گیرند و دادههای برخاسته از

فرایند بیماری را شـناسایی کرده و پویایی سیستمی را

این فنـاوری نیز به نوبهی خود جهت پیش گامی در

تـا مرگ پیگیری نمود .نکتـهی کلیدی آن اســـت که

ابزارهای تحلیلی به منظور مدلسازی و یکپارچهسازی

مدلهای جانوری بایســـتی بیماریهای همســـان در

گونههای دادههای متنوع به کار روند .آقای هود این

انســـان را تقلید نمایند و دانشـــمندان باید بتوانند آن

ســه گانه را به نام ســه گانهی مقدس ۳نام گذاشــته

منظرهای سـیستمهای آشوب زده بیماری که همسان

اســت؛ به این صــورت که بیولوژی پیشران فناوری و

با بیماری انسانی هستند از آنهایی که منحصر به جانور

خود فناوری نیز پیشران ابزارهای تحلیلی میشـــود.

هستند را به صورت آشکار شناسایی نمایند و از نگرش

در یک فراگرد کلی ،این سه گانه موجب ایجاد انقالب

در سیستمهای آشوب زدهی بیماری که مشابه انسانی

و درک گسـترده از پزشـکی میگردد (تصویر  .)۴این

هستند نگرش دینامیکی نسبت به بیماری انسانی پیدا

رهیـافت نیاز به یک محیط میان رشـــتهای دارد که

کنند .بدین ســـان مطالعات جانوری در مورد بیماری

بیولوژیســتها ،شــیمیدانان ،دانشــمندان کامپیوتر،

انسانی آگاه دهنده خواهند بود.

مهندســـان ،ریاضـــیدانان ،فیزیکدانان و پزشـــکان،
1
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همگی یـاد میگیرنـد کـه با زبان رشـــتههای دیگر

 /۴رهیافتهای ســیســتمی تجربی به بیماری

صــحبت کرده و با یکدیگر در تیمهایی که با بیولوژی

هولستیک و جامعنگر میباشند .به این صورت که با

پیشرانده میشــوند کار کنند تا در نهایت ،این ســه

خلق مجموعهی دادههای جامع و گســـترده ،امکان

گانهی مقدس تجلی یابد.

پیگیری دینامیک شبکههای آشوب زده با بیماری ،از

نکتـهی دوم اهمیت ،مقولهی دموکراســـی در

نقطـهی آغـاز و پیشروی بیمـاری فراهم گردیده و

تولید دادهها و ابزارهای آنالیز دادهها است که به این

آنگاه با یکپارچه ســـازی دادههای متنوع با یکدیگر،

معنی اســت که این ابزارها باید قابل دســترس برای

مدلهای پیشگویی کننده و کاربردی خلق شوند .از

تک تک دانشـــمندان باشـــند تا بتوانند پروژههای

این رو پزشــکی س ـیســتمی بینشهایی اســاس ـی را

کوچک و بزرگ علمی خود را به ســامان برسانند .از

پیرامون مکانیســـمهای بیماریها ارائه داده و بدین

این رو ،زیر ساخت پزشکی سیستمی شامل منظری

سـان فرصتهای نوینی را در راه تشخیص ،درمان و

ابزارمندانه است تا بتوان دادهها را برای فناوریهای

پیشگیری بیماریها باز مینماید.

اومـیـکـس ۲گـونــاگون (ژنومیکس ،پروتئومیکس،

 /۳رهیافت ســیســتمی به بیماری ،توســعهی

متابولومیکس ،اینتراکتومیکس ،ســـلومیکس) تولید

فناوریهای نوپدید و نوین را گوشــزد مینماید .این

ویژه اســـت که

فناوریها می توانند ابعاد نوین فضـــای دادهای افراد

دانشمندان را به یادگیری صحبت به زبان رشتههای

بیمـار و ســـالم که بخشـــی از آن در دینامیســـم

علمی گونــاگون و نیز چگونگی کــار بــا یکــدیگر در

شـــبکههای بیولوژیک بازتاب یافتهاند را جســـتجو

تیمهای پژوهشــی (با هدد آزمودن این ســهگانهی

نمایند .این فناوریها شـــامل رهیافتهای جدید به

مقــدس در زمینــههــای علمی کوچــک و بزرگ) وا

ژنـومـیـکـس ،پــروتــئــومــیــکــس ،متــابولومیکس،

میدارد.

ا ینتراکتومیکس ،ســلومیکس ،اورگانومیکس ،تصــویر

نمود و دیگری وجود یـک فرهنـ

-omics

1

برداری  in vitroو  in vivoو دیگر اندازهگیریهای

هخیره ســازی ،داده کاوی ،یکپارچهســازی و در نهایت

فنوتیپیک با توان عملیاتی باال میباشند .رهیافتهای

مدلســازی مجموعهی دادههای بیولوژیک نیاز دارد و

نــانـوفـنــاوری و مـ یکروفلوئیــدیــک ۲بــه ســـوی

بر اساس این روند است که میتوان دادهها را به دانش

مینیـاتورســـازی ،اتومـاســـیون و یکپارچه ســـازی

تبدیل نمود.

دسـتورالعملهای شیمیایی پیچیده میل مینمایند.

یک نکتهی حیاتی آن اســت که این راه حلهای

اما این فناوریها میبایسـت توسط نیازهای حقیقی

نرم افزاری بایســتی بر اســاس نیازهای علوم بیولوژی و

بیولوژی و در مورد خاص ،افشــاگری پیچیدگیهای

پزشـکی مرز شکن و بر پایهی خبرگی دامنههای علوم

بیماریها ،به پیش رانده شوند.

زیســـتی ،به پیشرانده شـــوند .یک انقالب بزرگ در

پیامد کنش این فناوریها ،توانایی فزایندهی خلق

پزشکی آن است که ما در حال خلق مقادیر عظیمی از

مقـادیر چشـــمگیری از دادههای دیجیتالی (دادههای

دادههــای دیجیتــالی برای خود کمی شـــده ۴هر فرد

عظیم) برای هر فرد اســت که الزم است این دادههای

هســـتیم کـه توانـایی مـا برای پایش و بهینهســـازی

عظیم به دانش ۱تبدیل شـوند .پیشـرفتهای پنج سال

تندرستی را تغییر شکل خواهد داد.

گـذشـــتـه در توالی یابی  ،DNAیک نمونه از الگوی

این پنج برجسـتگی ۳پزشکی سیستمی ،افشای

انفجار دادهها و نیز خلق فرصت جستجو در ابعاد نوین

پیچیــدگیهــای بیولوژیکی را بــا فراهم آوردن یــک

فضای دادهای بیمار را به رخ میکشد.

مسـیر به سوی خلق دادههای عظیم ،یکپارچه سازی

 /۱انفجار دادهها به خلق ابزارهای تحلیلی جدید،

و مدلســازی این دادهها به صــورتی که صــدا ۱را

جهــت تســـخیر و بــه دســــت آوردن ،اعتبــاردهی،

کاهش داده و مکانیســـمهای بیولوژیک را آشـــکار
1
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5 Noise
2
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 خلق،چارچوب مفهومی را برای تبدیل داده به دانش
۴و۱و۲

.مینمایند

 از گذر این. امکـان پـذیر خواهـد نمود،مینمـاینـد
 یک،فرایند اســت که این برجســتگیهای پنجگانه
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فصل سوم

فناوریهای نوپدید
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مطالعهی مسائل مرز شکن در دانش بیولوژی و یا

بیماری ژنتیکی گوناگون داشتند .فرضیهی اولیهی این

پزشکی و بیماری ،مطالعات را به نقطهای میل میدهد

پژوهشــگران آن بود که با توالی یابی ژنوم تمام اعضــاء

که به فناوریهای نوینی نیاز خواهد بود تا ابعاد فضای

چهار نفرهی این خانواده میتوان تعداد ژنهای کاندید

دادههـای بیماران را آشـــکار نمایند .در اینجا به چند

برای بیماریهای ژنتیکی را به صـــورت چشـــمگیری

فناوری نوپدید مرزشـــکن برای پیشـــرفت پزشـــکی

کــاهش داد .بــا انجــام توالی یــابی خــانواده و دیگر

سیستمی ،نگاه خواهیم افکند.

خانوادهها ،آنان توانســتند از توالی یابی ژنوم خانوادگی
جهت حذد بیش از  ۷۰درصــد از خطاهای توالی یابی

توالی یابی ژنوم

خانوادگی3

در یک خانوادهی چهار نفره و  ۳۰درصــد از خطاها در

بـاز توالی یـابی خـانوادههـا ،یک ابزار انقالبی در

یک خانواده شـش نفره استفاده کنند .افزون بر این آنان

پزشـــکی و ژنتیـک انســـانی در آینده خواهد بود .در

توانسـتند تنوعهای نادر را بالفاصله شناسایی کنند؛ زیرا

مطالعهی آقای هود و همکاران وی ،نخســتین خانواده

این تنوعهـای نادر در دو یا چند عضـــو خانواده وجود

که توالی یابی شـــد یک خانوادهی چهار نفره بود که

داشــتند و از این قرار بســیار نامحتمل بود که خطاهای

والـدین آنها طبیعی بودند ولی هر کدام از بچهها یک

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

Family Genome Sequencing
Sequencing Errors

1
2
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تصویر  - ۱۶یک نقشهی کروزومی یکی از فرزندان با بیماری ژنتیکی مورد مطالعه که ژنهای کاندید احتمالی برای بیماری را نشان میدهد.

نادر ،منشـاء بسیاری از بیماریها هستند .افزون بر این،

بیمار به اشــتراک گذاشــته و از افراد طبیعی متفاوتند را

حقیقتـاً هـاپلوتیـپهـای تمام اعضـــاء خانواده با دقت

شـــناســـایی نماییم .این را نیز باید در نظر داشـــت که

چشمگیری آشکار شدند.

ژنهای بیمار میبایست در چنین مناطقی ساکن باشند.

اهمیـت ابزاری ژنومیکس خانوادگی در توانایی آن

هود و همکاران وی در یک چنین خانوادهای ،فضـــای

در کاهش چشمگیر ابعاد فضای جستجوی کروموزومی،

جسـتجو را به  ۰/۲درصـد کاهش دادند .چنین کاهشی

برای ژنهای بیمار است .با جستجو برای ژنهای بیمار،

این اجازه را به پژوهشگران میدهد تا ژنها را در مابقی

ما میتوانیم به آســـانی بالکهای هاپلوتیپی 1که افراد

 DNAجـانمـایی کنند .در خانوادهی چهار نفرهای که
Haplotype Blocks

1

گفته شد ،پژوهشـگران توانستند چهار کاندید ژنی بیمار

ســالمت منفی را موجب میشــوند و تداخالت پزشــکی

را شـناسـایی کنند و از این رو نسـبتاً ساده بود تا بتوان

برای برگردان اثرات آنها در دســترس اســت .برای مثال

ژنهـای بیمار که هر کدام از این دو بیماری ژنتیکی را

چنـانچـه توالی یـابی ،نقص در حـامل ویتامین دی که

کدگذاری میکردند ،شناسایی نمود (تصویر .)۱۷

موجب آغاز زودرس پوکی اســتخوان میشــود را آشــکار

در آینـدهی نزدیـک ،توالی یـابی خـانوادگی یک

کنـد ،یک راه حل در دســـترس ،مصـــرد دوزاژ عظیم

پایهی پروندهی پزشکی برای هر کدامیک از ما خواهد

ویتـامین دی برای درمان پوکی اســـتخوان خواهد بود.

بود .هزینـهی توالی یابی در حال کاهش اســـت و در

آقـای هود و همکاران وی تقریباً  ۴۰۰تنوع ژنی با نفوه

گذری  ۱ساله به زیر یک هزار دالر خواهد رسید .نسل

بســیار باال را یافت کردهاند که در گروه ”تنوعهای ژنی

ســـوم فنـاوریهـای توالی یابی با اســـتفاده از اندازه

کـارکرد پـذیر“ جـای میگیرنـد .توالی یابی ژنوم ،یک

گیریهـای فیزیکی تـک ملکولی ۲این اجـازه را بـه ما

ســـرمایهگذاری در یک زمان اســـت و هنگامی که ژنوم

خواهــد داد تــا توالیهــایی بــه طول ” ۲۰,۰۰۰تــا

توالی یابی گردید ،میتوان آن را هر ســال برای ژنهای

 ۲۰۰,۰۰۰جفـت  -باز“ را در یک زمان بخوانیم .در

کارکرد پذیر شناخته شدهی جدید مورد پویش قرار داد.

نتیجه ،سرعت توالی یابی یک ژنوم انسانی بسیار شدید

توالی یابی یک سـرمایهگذاری هوشمند برای بهبودی و

خواهـد بود (در حـد  ۲۱دقیقـه) ،و هزینـه نیز به زیر

بهینهسازی سالمت و اجتناب از بیماری است.

۳

 ۱۰۰دالر خواهد رسید.
تمام افراد از توالی یابی ژنوم سـود خواهند جست.

پروتئومیکس

سـود در شـناسایی ”تنوعهای ژنی کارکرد پذیر “۱نهفته

پروتئوم ،مکمل کامل پروتئینهای یک ســـازمان

میباشــد .این ژنها ،ژنهای ناقصـی ۴هســتند که اثرات

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

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

همچنین پروتئینها پویا هسـتند و اغلب ساختارهای

که آنها را از  DNAمتمایز نموده و آنالیز آنها را بیشتر

سه بُعدی خود را در زمینهی عملکرد بیولوژیک خود

پیچیده میسازند.

تغییر میدهند و از این روبه تغییرات محیطی پاســخ

نخســت آنکه  DNAدر ماهیت دیجیتالی اســت

میدهند .پروتئینهای همراه با ملکولهای زیســـتی

(برای مثال ،کروموزومها ،رشـــتههای دیجیتالی ،Gs

دیگر و متـابولیـتها ،حیات را معنا داده و از این رو،

 As ،Csو Tsبــا رخنمودی دیپلوئیــدی در هســـتــه

نسبت به  DNAیا  RNAبه فنوتیپ نزدیکتر هستند.

هســـتنـد)؛ در حـالیکـه پروتئینهـا ،افزون بر اینکه

یـک رهیـافت نیرومند جهت مطالعهی کم ی و

ترجمـان اطالعـات دیجیتـالی از ژنوم را به صـــورت

کیفی پروتئینهـا در مخلوطهـای پیچیـده (مـانند

رشتههای  ۱۰آمینواسیدی در خود دارند ،با اطالعات

بـافـتهـا ،خون ،ســـلولهـا و غیره) ،به کارگیری

آنـالوگ نیز توأم میبـاشـــنـد (برای مثـال ،آنهـا به

اســپکتروســکوپی جرمی اســت .پروتئینها از دیگر

ســاختارهای ســه بعدی پیچیده ،تنیده میشــوند و

ترکیبـات تخلیص میشـــوند و با آنزیمهایی مانند

ممکن اسـت در یک سـازمان فضایی ،مانند خون ،به

تریپسین هضم شده تا پپتیدها تولید شوند و سپس

تعـداد یـک یا چند کپی یا  ۲۰۲۰کپی از آنها وجود

این پپتیدها مورد آنالیز (برای مثال توالی یابی) قرار

داشـته باشند) .به زبان دیگر ،در حالی که حدود ۱۰

گرفتــه و در اســـپکترومتر جرمی بررســـی کم ی

هزار ژن کد کنندهی پروتئینی در ژنوم انســان وجود

میشوند.

دارد ،ممکن اســت میلیونها پروتئین وجود داشــته

در ابتدا از اســـپکتروســـکوپی جرمی به شـــیوهی

بـاشـــد ،زیرا پروتئینها (ترجمه شـــده از )mRNA

 Shotgunجهت شــناســایی و اندازهگیری پروتئینها در

میتوانند توســـط بســـیاری از فرایندهای بیولوژیکی

مخلوطهای پیچیده به کار برده میشد ولی سریعاً آشکار

(پس از آنکه ژنوم نســخه برداری شــد) مورد تغییر و

شد که اغلب ،بیشتر پپتیدهای آنالیز شده ،آنهایی هستند

تعـدیـل قرار گیرند (شـــامل ویرایش RNA ،RNA

که از پروتئینهای غالب در مخلوط بر میخیزند.

 ،splicingفرآوری پروتئین و تعــدیــل شـــیمیــایی).

بـر این بنیــان ،یــک رهیــافــت نوین بــه نــام

مینمایند ،مورد شــناســایی قرار داد و راب موریتز ۱در
بنیاد بیولوژی سـیستمی با همکاری با رودی آبرسولد

۴

در  ،ETHاخیراً  ۴تا  ۶آزمون پپتیدی ۳را برای هر ۱۰
هزار پروتئین انسـانی شـناسایی کردهاند .این آزمونها
در پایگاه دادهای که به صورت آزاد ،دسترس پذیر برای
همهی دانشـمندان اسـت ،گذاشـته شدهاند .از این رو،
پروتئومیکس هدفمند (همانند پروژهی ژنوم انسانی که
منش دموکراتیــک پیشــــه نموده بود) خط مشـــی
دموکراتیـک را از خود نمـایـان ســـاخته اســـت .این
آزمونهای پروتئومیکس هدفمند ،ابزارهای نیرومندی
در آنالیز بیولوژیک و شـناخت مکانیسمهای بیماریها
خواهند بود و رهیافتهای نیرومندی را برای شــناخت
تصویر  - ۱۷گذار از ژنومیک به لیپیدومیک از طریق پروتئومیک و
متابولومیک

مارکرهای زیستی بیماریها فراهم خواهند آورد.
در آینده ما خواســـتار خلق آزمونهای پروتئینی
هســتیم که قادر باشــد هزاران پروتئین از یک بخش از

پروتئومیکس هــدفمنــد ۲طراحی گردیــد کــه میتوان

یک قطرهی خونِ صدها میلیون بیمار را مورد آنالیز قرار

پپتیدهایی که به صـــورت ویژه یک پروتئین را تعریف

دهد .اسپکتروسکوپی جرمی ،قابلیت توسعه جهت چنین
1

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

اســـیـدهـای چرب ،نوکلئوتیدها و بســـیاری دیگر از

نمود که ما میتوانیم احتماالً  ۱۰پروتئین خونی ویژهی

ملکولهای کوچک را آشکار نماینپد.

ارگـانی را از هر  ۱۰ارگـان انســـانی ،در یک مقیاس دو

آیـا انـدازهگیریهـای کمی هدفمند و غیرهدفمند

ساالنه ۲مورد آنالیز قرار دهیم .یک چیپ الیزای پروتئینی

متابولیتها ،نزدیکترین نما را از فنوتیپ بازتاب خواهند

میکروفلوئیـدیک ۱که میتواند  ۱۰اندازه گیری را در ۱

داد؟ پاسخ این پرسش هنوز در پردهی ابهام است.

دقیقه در  ۴۰۰نانولیتر خون به انجام برساند توسط یکی

هم اکنون در شـــرایط  ،in vivoشـــیوههایی که

از پیشـگامان ،به نام جیم هیس طراحی و سـاخته شده

ارگانیسم به صورت ”کلی“ مورد پژوهش قرار میگیرد،

است .برای گسترش آن  ۱۰اندازهگیری به  ۱۱۰۰اندازه

با کاربرد ایزوتوپهای پایدار که پیگیری ســرنوشــت و

گیری ( ،)۱۰×۱۰ما به توســعهی گونههای نوین عوامل

میزان نرخ متـابولیـتهای هر فرد ،اندازهگیری رفت و

تسخیر پروتئین ۴برای آزمونهای الیزا نیاز داریم.

۳

آمد متابولیتها و میزان آنزیمها امکان پذیر مینمایند،
در حال توســـعه میباشـــند .این روشها میتوانند به

متابولومیکس

صورت فزایندهای اطالعاتی را پیرامون پیشرفت بیماری

شیوهی اسپکتروسکوپی جرمی ،یک روش انتخابی

و مکانیســمهای فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک جبرانی

برای تعیین متــابولوم افراد بیمــار اســــت .هم اکنون

و سازگارمند ارائه دهند .هم اکنون روشهای بر پایهی

اســپکتروســکوپی جرمی یا  LCممزوج شــده با GC

اسپکتروسکوپی جرمی با حسگرهای آرایهای شناخت

میتوانند  ۴۰۰- ۱۰۰متابولیت مانند اسیدهای آمینه،

الگو ۱کـه ترکیبـات ارگـانیک فرار را در هوای بازدمی

1

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

تصــویر  - ۱4آنالیز تک ســـلولی ( )Single Cell Analysisمربوط به  ۴۱ســلول گالیو بالســـتوما که نشـــانگر خوشـــهی
ترانس کریپتومی به سه گروه کوانتیده شده ( )Quantizedمتمایز است.

شــناســایی مینمایند در حال تکمیل هســتند و این
شــیوههای جدید میتوانند امضــاء ملکولی ویژهی هر
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شــش و افترا
زودرس بیماریهایی همچون ســرطان ُ
میان آسم و .)COPD

۴

بیمــاری ۲را تعیین نمــاینــد .بینیهــای الکترونیکی،۱
4

ابزارهـای تشـــخیصـــی غیرتهـاجمی بوده کـه نتایج

آنالیزهای تک سلولی

نویدگری را نشــان دادهاند (برای مثال در شــناســایی

هم اکنون جیم هیس ۱در کــالتــک ۶در حــال

1

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

کردنــد و آنهــا را در فضــــای چنــد بعــدی بر طبق

نمونهی خون را گرفته ،گلبولهای ســفید را جدا کرده

کمیســـازی ۴ترانس کریپتومهای آنها نقشـــه بندی

و سلولها را به  ۲۰جمعیت ناهمبسته تقسیم نماید .با

کردند (تصـویر  .)۱۳سه جمعیت کوانتیده شده مطلق

این فناوری ،آنگاه ما میتوانیم هر تیپ ســلول جداگانه

مورد شناسایی قرار گرفتند که شامل  ۴۰سلول از ۴۱

را با در نظر گرفتن ترانس کریپتومها و پروتئومهای آن

سلول بررسی را شامل میشدند.

مورد پژوهش قرار دهیم .گلبولهای ســـفید که از این

هنوز ایدهای در مورد اهمیت زیســـتی این ســـه

طریق جـدا میشـــونـد ،میتواننـد به عنوان یک ابزار

خوشـــهی کوانتیـده وجود نـدارد ولی اگر تمام تومور

تشــخیصــی نیرومند برای پدیدههای عمومی ،التهاب،

هوموژنیزه و مورد توالی قرار گیرد ،ســیگنال (پیام) در

پاســخهای ایمنی و دیگر پاســخهای بیولوژیکی مانند

میان صدا ۳از دست میرود.

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

اخیراً پژوهشــگران انســتیتو بیولوژی سـیســتمی،
تک سلولها را در یک تومور گلیوبالستوما مورد بررسی

آنــالیز تــک ســـلولی کــه در انســـتیتو بیولوژی

قرار دادنـد و وجود جمعیتهای ســـلولی کوانتیده را

س ـیســتمی انجام گردید نشــان داد که در ســلولهای

مورد تـأییـد قرار دادنـد .در آینـده نگـاه به آنالیزهای

ســرطانی ،جمعیتهای ســلولی کوانتیده شــده ۱وجود

تک ســلولی برای ســرطان و دیگر بیماریها بســـیار

دارد .پژوهشگران این انستیتو ،تک تک سلولهای خط

ضـــروری خواهـد بود .این تیپ آنالیز تک ســـلولی را

سـلولی گلیوبالستومای انسانی را برداشته و آنالیز تک

میتوان در ســـطی پروتئین و همچنین در ســـطی

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

رونوشت (ترانس کریپت) نیز انجام داد .این پژوهشگران

پویش قرار دادند و  ۱۳نسخهی گوناگون را کمیسازی

در همکاری با جیم هیس ،پروتئومیکس تک سلولی را
1

Microfluidic
Quantized Cell
3 Quantification
4 Noise
2

توسـعه دادند .هیس توانسـته اسـت به  ۲۰هزار سلول

جهت شــناخت بیماریها به کار برد .شــاید بتوان این را

تک نگریسته و حدود  ۱۰پروتئین ترشحی ،به ازای هر

مورد جستجو قرار داد که چگونه این گونه تقسیم بندیها

سلول را در یک دورهی زمانی نسبی ،مورد کمیسازی

میتوانند در تشـــخیص بیماریها مؤثر آیند .پیش بینی

قرار دهد .در هر صورت یکی از پرسشهای بنیادین که

میشـود که آنالیزهای تک سـلولی ،به شکل ژرفی ،درک

میتوان با آنالیز تک سلولی پاسخ داد آن است که چه

ما را از سالمت و بیماری دچار تحول سازند.

1

تعداد جمعیت ناهمبســته (کوانتیده شده) از سلول در
5

یـک بـافـت یـا ارگـان زیســـت میکنند .هنگامی که

سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده

آنـالیزهای تک ســـلولی انجام میشـــوند ،ملکولهای

ســـلولهای بنیادی پرتوان القاء شـــده ( )ipsرا

ســـطحی ســـلولی منحصـــر به فرد را میتوان مورد

میتوان از منابع گوناگونی ،همچون فیبروبالســـتها و

شـــنــاســـایی قرار داده و از این طریق جــداســـازی

ســلولهای خونی ســفید برداشــت نمود و به شــکل

جمعیتهای کوانتیده و گونه بندی سلولی امکان پذیر

بیانتهایی آنها را بســط داد .یک شــرکت ســلولهای

میگردد .آنگاه ســـلولهای این جمعیتهای کوانتیده

بنیادی تحت عنوان ”دینامیک سـلولی “۴به شکل رایج

شـده را میتوان مورد بررسی قرار داد تا یافت شود که

میتواند ســلولهای  ipsرا از ســلولهای خونی ســفید

چگونـه آنهـا به پیامهای محیطی و بر هم کنشهای

خلق کرده و ســپس آنها را به چهار تیپ ســلولی تمایز

دیگرِ برخاسته از جمعیتهای کوانتیده پاسخ میدهند.

دهد (مانند ســلولهای عصــبی ،ســلولهای ماهیچهای

میتوان آنالیزهای تک سلولی (برای مثال چه مقدار

قلبی ،ســـلولهای اندوتلیالی و هپاتوســـیتی) که ۳۳

از هر کدام جمعیتهای کوانتیده شــده در تومورها وجود
دارند) و یا با جداســازی ده گانهی گلبولهای ســفید را

درصد خالص هستند.
پژوهشــگران انســتیتو بیولوژی ســیســتمی تمایل
1
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دارند تا آنالیز تک سلولی را جهت مطالعهی فرایند تمایز

روشهای دسـته بندی سـلولی پیشـرفته دسته بندی

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

میشـــونــد .در پژوهشهــای آینــده هرکــدام از این

ســلولها را در زمان تمایز ســلولی در هشــت نقطهی

جمعیـتهای ســـلولهای عصـــبی کوانتیده از طریق

زمانی ،مورد آنالیز قرار میدهند .جمعیتهای ســـلولی

پیـامهای محیطی ،لیگاندها RNAi ،و داروها تحت اثر

کوانتیده شـده را با آنالیز تک ســلولی شناسایی کرده و

قرار داده شـده و مورد بررسی قرار میگیرند .فرضیهی

ســـپس آنـالیز کـامـل امیکس ۲را بر روی هر جمعیت

حاکم آن است که هر منظر کوانتیدهی بیماری آلزایمر،

کوانتیده شده به انجام میرسانند .از این رو جهت انجام

ترکیبی متفاوت از شـبکههای آشوب زده با بیماری را

چنین پژوهشهایی آنها به مقادیر عظیمی از سلولهای

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

آغاز کننده نیاز دارند که میتوانند آنها را از جمعیتهای

گروهها متفاوت خواهد بود و به شکل منحصر به فردی

بزرگ ســـلولهـای  ipsکه توان تمایز به یکی از چهار

تیپ ویژهی آلزایمر را مورد شـناسایی قرار میگیرد .با

فنوتیپ دارند ،به دست آورند.

اتمــام این رونــد ،توالی یــابی ژنوم خــانوادگی جهــت

پژوهشـگران در تالش هستند تا سلولهای  ipsرا

طبقـه بنـدی بیمـاری آلزایمر بـه تیـپهای گوناگون

از بیماران دچار دژانرســـیون عصـــبی ۱خلق نموده و

بیماری نیز انجام خواهد شــد .ســپس یافتههای طبقه

سپس سلولهای  ipsبیماران را در شرایط آزمایشگاهی

بندی ،در دســترس شــرکتهای دارویی قرار خواهند

 in vitroبه نرونها تمایز دهند .آنگاه تالش میشود تا

گرفت تا این شرکتها ،داروهای گوناگون که هم اکنون

بیمـاریهـای پیچیـدهای همچون آلزایمر را به ترتیب

در دسترس بیماران آلزایمری است را بر روی تیپهای

ویژهای طبقـه بنـدی نمـایند .فرایند تمایز عمدهترین

ویژه این بیمـاری مورد آزمایش قرار دهند .امید بر آن

کالسهای نرونی را فراهم میآورد و سـپس سلولها با

اســـت که داروهای ویژه بر روی یک یا چند زیرتیپ

Omics
Neurodegenerative Disease

1
2

بیماری بیشــتر اثر گذار باشــند و از این رو پیامدهای
بهتری را برای بیماران فراهم کنند.

۲

این دلیـل ،فنـاوری تصـــویربرداری با محتوا و قدرت
تشخیص باال توسعه یافته تا تفسیر فرایندهای سلولی

تصویر برداری

و ملکولی بیماری امکان پذیر گردیده و در نهایت این

اطالعـات فضـــایی و زمـانی ،کلیـد توســـعهی

فناوریهای پیشرفته با شیوههای تشخیصی ملکولی و

مدلهای بیماری خواهند بود که اجازهی شــناســایی

سیستمهای پشتیبانِ تصمیمات پزشکی نیز یکپارچه

اجزاء ”شــبکهی کارکرد پذیر “۱را فراهم میآورند .به

خواهند شد.

۴
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فصل چهارم

پزشکی P4

68

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

سـیسـتمی جهت کمیسـازی سـالمت و رمز گشایی از
بیماریها ،با هدد سالمت فردی سود میجوید.

سـیسـتمی را به عنوان فرزند خود زاده اسـت .پزشکی

همچنین پزشـــکی  P4بر فرصـــتهای اجتماعی و

سـیسـتمی خود یک رهیافت سـیسـتمی به سالمت و

چالشهای خلق شـده در نتیجهی این انقالب در پزشکی

بیماری اسـت .در حقیقت بیولوژی سیستمی و انقالب

چن

انداخته اسـت .همگرایی رهیافتهای سیستمی به

دیجیتـالی ،هر دو بـا یکـدیگر خدمات ســـالمت را به

سالمت و بیماری با بیماران و ”مشتریان خدمات سالمت“

پزشـــکی گنش گرای  ۲P4کـه پیشـــگویی کننـده،۱

(که جدیداً به صـورت شـبکهای فعال شدهاند) به پزشکی

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

 P4خواهد انجامید .پزشـکی  P4دستاوردهای دانش را با

پزشــکی س ـیســتمی بر پایهی ابزارهای بیولوژیک،

کار بالینی و مدیریت سالمت (از طریق مشتریان خدمات

فناورانه و محاسباتی ،با هدد آشکارسازی پیچیدگیهای

ســالمت و بیماران شــبکه شــده) یکپارچه میســازد .این

بیماریها ،تمرکز یافته اسـت .پزشکی  ،P4یک برداشت

یکپارچه سـازی ،پایگاههای دادههای ناهمگن گسـتردهای

الگودار از پزشـکی سیستمی است و از ابزارهای پزشکی

پوشیده از ابر مجازی که حاوی میلیاردها داده است ،خلق
1
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2
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تصویر  - ۱۳چهار  Pبرای پزشکی

P4

خواهـد نمود که هر فرد بیماری را احاطه خواهد کرد .به

هم اکنون پیشـــگام چیزی اســـت که پیش از این هرگز

زبـان دیگر ،تحلیـلهـای این ابر دادههـا منجر به خلق

وجود نداشـته است؛ یعنی درک ”کارکرد پذیر “۱سالمت

شبکهای از شبکهها ۲برای هر بیمار خواهد شد .اکتشافات

و بیماری ،به عنوان اســـتمراری از حاالت شـــبکهای که

و بهینهســـازی ســـالمت و بیماری در پناه شـــبکههای

منحصـر برای هر ”فرد انسـانی“ در ”زمان و فضـا “ است.

وابستهی اجتماعی بیمار (مشتری) ،پدیدار خواهند شد.

این حاالت شـبکهای را میتوان توسط شیوههای متنوعی

بدین ســان ،پزشــکی ســیســتمی (پزشــکی ،)P4

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

1
2

حتی میلیونها بیمار) کمک شــایانی خواهند کرد .در

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

ســایهی این تالشها ،به شــکل روزافزونی از بیماریها

نیاز ،جهت ارائه خدمات ســالمت که زیبندهی شــرایط

رمزگشـــایی گردیده و ماهیت تندرســـتی ،بر اســـاس

هر بیمـار اســـت را برای پزشـــکان و دیگر دهندگان

طبقه بندی فرا عالمانهی بیماریها و سالمت ،بر پایهی

خدمات سالمت فراهم میآورد .ما هم اکنون مشاهدهی

مـارکرهـای فیزیولوژیـک ،ســـلولی و ملکولی پـدیدار

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

میشود.

صـــورت کـه توالی یـابی  DNAتومورها ،بینش ما را

همزمان با رشد اکتشافات پزشکی سیستمی ،یک

نسـبت به جهشهای موجود در مسیرهای انتقال پیام

چرخـهی نوین هیجـان آور از نوآوریهای پرشـــتاب

بـاز نموده و در نتیجـه میتوانیم گزینههای درمانی را

زیسـت پزشـکی بر گُردهی بیماران و مشتریان پدیدار

برای هر فرد برچینیم .افزون بر این دادههای بالینی و

خواهد گشــت و از این روند ،دادههای بیشــتری تولید

نیز دادههای برخاســته از بیماران و مشــتریان شــبکه

خواهند شــد که پیشــرفتها را فزونی داده و گامهای

شـده (که به صـورت فعال در مدیریت سـالمت خود و

بعـدی جهـت دســـت یابی به بینشهای کارکرد پذیر

خانواده مشــارکت نمودهاند) ،میلیونها دادهی نقطهای

(پیرامون سـیستمهای بیولوژیک فردی) را امکان پذیر

ارائـه خواهنـد کرد .این دادههـا به بیولوژیســـتهای

خواهند کرد.

۲

پزشــکی  P4شــامل روشها و پارادایمهای نوین

در شـــبکههای بیولوژیک پیچیده ،کمک خواهد کرد.

جهت تســهیل در ارتباطات جدید میان دانشــمندان،

این دادهها به مراکز پژوهشـــی علمی و شـــرکتهای

ارائه دهندگان خدمات ســالمت ،بیماران و مشتریان و

اطالعات ســـالمت نوپدید هدایت خواهند گردید و به

نیز پرداختن به فرصتها و چالشهای اجتماعی خواهد

مطالعات در مقیاس بزرگ (با مشــارکت صــدها هزار و

بود کـه به صـــورت اجتناب ناپذیر از این ارتباطات بر

سـیستمی جهت آشکار نمودن سیگنال (پیام) از صدا

Noise

1

11

میخیزند.

۲و۱

بـازی کننـد .این بـاور وجود دارد که توالی یابی ژنومی
کـامل را بایســـتی در خانوادهها انجام داد .توالی یابی
خانوادگی ،بخش چشــمگیری از خطاهای توالی DNA

چشم اندازی به آیندهی پزشکی P4
1

را تصـحیی مینماید؛ از این رو توالی بسیار دقیقی خلق

طی ده ســـال آینده ،هر فردی میتواند توالی ژنوم

میشــود .این ش ـیوه همچنین درک ژرفی را از ســازمان

۳

یک بُعدی بسیاری از تنوعهای ژنتیکی در کروموزومهای

(ژنهایی که شــناســایی آنها امکان انجام مجموعهای از

هر فرد (یعنی تعیین هــاپلوتیــپ) فراهم آورده و بــدین

عملکردهـا را فراهم میآورنـد که در بهبودی ســـالمت

ســان کشــف ژنهای بیماری یا لوکوسهای بیمار را به

فیزیکی یـا کاهش اضـــطراب فرد مؤثرند) میتوانند در

صورت عظیمی تسهیل مینماید.

الف /پیشگویی کننده

خود را داشـــته باشـــد .تنوعهای ژنتیکی کارکردپذیر
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۱

پذیرفتن انجام توالی ژنومی (به عنوان بخشی از پروندهی

آقـای هود و همکاران آنها در انســـتیتو بیولوژی

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

ســیســتمی ،بیش از ” ۴۰۰تنوع ژنی کارکردپذیر“ را

بیشــترین تنوعهای وابســته به جنبههای پزشــکی را به

شــناســایی کردهاند و هر ســاله بر این تعداد افزوده

منــاطق کــدگــذاری ژنهــا معطود میکننــد ولی این

میشـود .در حقیقت ژنوم هر فردی به صورت ساالنه و

واقعیـت کم کم آشـــکار میگردد که تعداد کپی ،تنوع

هر ســـالـه برای ”تنوعهای کارکردپذیر“ جدید ،مورد

ســاختمانی و دیگر ســیماهای ســاختار کروموزومی نیز

بــازنـگـری قـرار مــیگیرد و این عملکردهــا نگرش

ممکن اسـت نقش چشمگیری را در اتیولوژی بیماریها

نیرومندی را جهت بهینه شــدن تندرســتی فرد فراهم
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تصویر  - ۴۰دسته بندی جمعیت بیمار بر پایهی مکانیسم بیماری
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خواهنـد آورد .ژنوم افراد یک ســـرمایهگذاری بر روی

چنــدین هزار ”پروتئین ویژهی ارگــانی“ را طی پنج

اطالعــات فردی فراهم آورده کــه ارزش فزاینــدهای را

دقیقـه انـدازهگیری نمایند .این وســـیله این امکان را

برای همهی زندگی فرد ایجاد خواهد داد.

فراهم میآورد تـا ســـالمت و یا اختالل هر یک از ۱۰

پزشـــکی  P4بـه خون به عنوان پنجرهای برای
ارزیابی سالمت و بیماری مینگرد .پروتئینهای ویژهی
ارگانی در خون به شـــیوهی طولی در گذر زندگی هر
فرد مورد آنالیز قرار میگیرند.

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

۱

امکـان آنـالیز معمول صـــدها میلیون بیمار (برای مثال،

در گذری  ۲۰سـاله ،ابزارهای دســتی میتوانند از

 )biannualyرا فـراهم خواهــد آورد .بنــابراین گــذار از

نوک انگشـــت ،بخشـــی از یک قطره خون را گرفته و

سالمت به بیماری بالفاصله شناسایی شده و اقدامات الزم
Organ Systems
Microfluidic Protein Assay
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انجام میگیرند .افزون بر این ” ،اثر انگشــت خونی ویژهی

با این شیوه داروها مؤثرتر و ارزانتر میشوند زیرا

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

مصـــرد و انتخاب اهداد دارویی منطقیتر میگردد.

و در نتیجه درمان مناســـبتر و نیز پیگیری پیشـــرفت

افزون بر این ،پزشـــکی  P4در آینده خواهد توانســـت

بیماری را فراهم خواهد آورد .در آینده داروهای گوناگون

پدید آمدن ”شــبکههای آشــوب زده با بیماری“ را در

بر علیه مراحل گوناگون پیشـــرفت بیماری مؤثر خواهند

بیماران پیشـگویی و سـپس داروهای پیشگیری کننده

بود .افزون بر این ،پزشـــکی  P4این توانمنـدی را ایجاد

را طراحی کرده که پدیداری این شبکههای آشوب زده

خواهد کرد تا پاســخهای چندین ارگان را به یک بیماری

و بیمـاریهـای همســـان را منع نمایند .یک رهیافت

آنالیز نموده و بدین سان آنالیزهای شبکهی شبکهها را از

س ـیســتمی به پاســخهای ایمنی ،در طول زمان ،به ما

 ،DNAملکول و سلولها به ارگانها امتداد داد.

درک ژرفی را از چگونگی خلق پاســـخهای ســـلولی و
هومورال خواهـد داد و از این رو این امکـان را برای ما

ب /پیشگیری کننده

3

فراهم میسـازد که واکسنهای مؤثری را برای بالیایی

آنالیزهای سیستمی نگرش ما را پیرامون دینامیک

همانند ایدز خلق نماییم .آشـــکارا و به احتمال قوی،

”شـبکههای آشـوب زده شـده توسط بیماری“ افزایش

ســلولهای بنیادی در آینده جایگزینی مناســب برای

میدهنـد .انتخاب یک رهیافت نوین شـــبکه محور به

ســلولهای صــدمه دیده و حتی اجزاء ارگانی خواهند

جای ژن محور ،جهت انتخاب اهداد دارویی ،بســیاری

بود .همچنین این سلولها همچون ابزارهای نیرومندی

از داروها را به سوی مهندسی مجدد با هدد برگرداندن

برای درک مکانیسمها و طبقهبندی بیماریها خواهند

به ســوی طبیعی ”شــبکهی آشــوب زده شــده توســط

بود .در نهـایــت دادههـای دیجیتــالی کـه ”خود کمی

بیماری“ سو خواهند داد.

شــده “۱را تعریف مینمایند ،نگرشهای نوین پرقدرتی

Preventive
Quantified Self

1
2

را جهت بهینهســازی تندرســتی فرد ارائه خواهند داد.

از حـالـت ســـالمت به بیماری تغییر ماهیت میدهند

در حقیقت نقطهی تمرکز پزشـــکی  P4از بیماری به

رخنمـایی کننـد .افزون بر این تمـایل فزایندهای وجود

تندرستی سو خواهد یافت.

دارد که اگر مشــاهدات بر روی هر فرد به صــورت تک
انجـام گردیـده و ســـپس نتایج این مطالعات گردآوری

ج) فردگرایانه

3

به صورت متوسط انسانها با یکدیگر حدود شش

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

میلیون نوکلئوتید در ژنوم خود با هم تفاوت دارند و از

اینگونـه تصـــور کنیم که هنگامی که تجربیات و

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

آزمـایشـــات به گونهای تنظیم شـــوند که تعداد ()N

هســتیم .حتی هر کدام یک از دوقلوهای همســان نیز

”مساوی با یک“ خود جایگاه داشته باشد ،رهیافتهای

ممکن است تعداد ” ۴۱تفاوتهای نوکلئوتیدی جهشی

نوین نیرومندی گشـــایش خواهند شـــد و میتوان به

میـان نســـلی “۱متفاوت از هر کدامیک از والدین و از

صـــورت مؤثرتری بـه فرد بیمـار پرداختـه و دادههای

یکدیگر داشته باشند.

سـودمندی که از آنها خلق میشود را به خوبی در هم

هر فرد بایســتی به صــورت منحصــر به فرد و نه

آمیخت .تصـــور نمایید طی  ۲۰ســـال ۴۳۰ ،میلیون

بر اســاس میانگین آماری ،درمان شــود .ما بایســتی این

آمریکایی هر کدام میلیاردها دادهی نقطهای داشـــته

حقیقت را فراموش نکنیم که افراد به گونهای با یکدیگر

باشــند؛ این میزان داده به صــورت درون زاد یک منبع

متفاوتند که به صـــورت چشـــمگیری بر انتخاب روش

انباشـتهی بسیار نیرومندی را خلق مینماید که جهان

درمانی آنها اثر میگذارد .افراد بایستی هر کدام به عنوان

پزشــکی پیشــگویی کنندهی ۴آینده را ترســیم خواهد

شاهد خود محسوب شوند تا در زمانی که دادههای آنها

کرد .بر این اســاس این باور وجود دارد که که بســیار

1

Personalized
Intergenerational Mutational Nucleotide Differences
3 Predictive Medicine
2
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ضــروری اســت که تمام دادههای بیماران به صــورت

مشــارکت ”بیماران و مشــتریان فعال “۱اســتوار اســت.

سامانهای جهت پژوهشگران و پزشکان ،برای داده کاوی

سـیسـتم خدمات سالمت موجود ما برای آشکار شدن

جهت پزشـکی پیشـگویی کنندهی آینده ،در دسترس

توانمندیهای نوین پزشـکی  P4هنوز به خوبی سازگار

قرار گیرند.

نشـده اسـت .پزشکان ،شرکتهای تجهیزات پزشکی و

از همهی اینها باالتر اینکه این نوع مشارکت ما را

دارویی ،تنها به ارائهی خدمات و محصــوالت خاصــی

برای انقالب در خــدمــات ســـالمــت برای فرزنــدان و

میپردازند و از این رو مشـــو های مالی محدودی را

نسـلهای بعد توانمند میسازد و این نکتهای است که

برای به عرصــه نشــاندن نوآوریها جهت ”پیشــگویی و

اکثر بیماران در قبال آن مسـئول هستند .بدیهی است

پیش بینی بیماری“ و یا ”نگهداشـــت تندرســـتی“ در

که دادهها بایستی بینام شوند و افزون بر این ،ساختار

دسترس دارند .افزون بر این صنعت خدمات سالمت در

قوانین نیز بایســـتی جهت حفاظت و حمایت افراد در

درون مـدلهـای مـالی و مقرراتی بر پـایهی مطالعات

برابر آشـکارسازی دادههای پزشکیشان ،توسط عناصر

جمعیتی بزرگ (کــه از وجود تفــاوتهــا در میزان در

دیگر جامعه (مانند کارمندان و یا شـــرکتهای بیمه)

معرض قرار گرفتن محیطی و ژنتیکی حیــاتی افراد

مهیا شــود .بیشــک بیماران تدریجاً از ســودمندیهای

چشـم پوشی میکنند)؛ قفل شدهاند .فشار برای ایجاد

داده کاوی در دادههای انباشــتی خود و پیشــگام بودن

تغییر هم اکنون احساس میشود؛ زیرا حرفهی پزشکی

در ترسیم مرزهای آیندهی پزشکی  P4آگاه شده و در

هم اکنون با چالش تمرکز بر پیامدها به جای پرداختن

این روند مشارکت خواهند کرد.

به ارائهی خدمات روبهرو اســت .مهمترین منبع فشــار
برای تغییر” ،بیماران و مشتریان شبکهای و فعال شده“

د /مشارکتی
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پزشــکی  P4به صــورت بســیار عظیمی بر روی

میباشـــند .به صـــورت کلی آنها یک هینفع نوین و
حیاتی در پزشـکی سـیستمی ( )P4خواهند بود که از
Participatory
Activated Paticnts and Consumers

1
2

گروه گیرنـدگان غیرفعال خدمات ســـالمت ،در دوران

(کـه به صـــورت کامالً دقیقی به عنوان یک صـــنعت

پزشـــکی پیش دیجیتالی بســـیار متفاوت میباشـــند.

مدیریت بیماری توصـــیف شـــده اســـت) ،هم اکنون

”بیماران و مشــتریان شــبکهای و فعال شــده“ بیش از

عمدهی مدیریت ســـالمت در گســـترههایی همچون

آنکه خدمات سـالمت کارآمدتر را تقاضــا کنند ،بیشتر

تغـذیـه ،تحرک بدنی و خواب ،در محیط خانه و بدون

خود تالش و کــار میکننــد؛ در حقیقــت آنهــا کمــک

کمک پزشـــکان و دیگر خبرگان آموزش دیدهی ارائه

مینمایند که تغییرات به راه درســـت هدایت شـــود تا

دهندهی خدمات سالمت ،انجام میپذیرند .در حقیقت

خدمات ســـالمت مؤثرتر تجلی یابد .از این رو آنها در

برترین فروشـــندگان کتاب ،پیرامون آخرین رژیمهای

گسـترهی سـالمت ،به صــورت عناصـر فعال و پرتالش

غذایی و ارائه دهندگان محصوالت غیرمجاز سالمت ،به

نقش ایفا خواهند نمود.

صورت گسترده ،در بیرون چرخهی خدمات سالمت بر

”بیماران و مشــتریان شــبکهای و فعال“ آغاز به

پایهی دانش به فعالیت مشـــغول هســـتند .مصـــرد

فشــار بر خدمات ســالمت نمودهاند تا بر طبق شــرایط

کنندگان تحصـیل کردهی امروزی سـالمت به صــورت

ویژهی آنها سااااا گارمند شــود (مانند ژنوم فردی که

فزایندهای در حال آگاهی یافتن از این واقعیت هستند

اســتاتیک بوده و تنها یک بار نیاز اســت که توالی یابی

و آغاز به این درخواست نمودهاند که ”خدمات سالمت

شـــود و اندازه گیریهای دینامیک مانند خون که در

دانش بنیـان“ ،بایســـتی به نیازهای آنها در مدیریت

طی زمان تغییر کرده و میتواند شــرایط تندرســتی و

سـالمت توجه نشان دهد .آنها موجب رشد بازار نوینی

بیماریها را پیگیری نمود) .آنها همچنین آغاز به فشار

برای تجهیزاتی شــدهاند که دادههای واقعی پیرامون

برای شــیوههای نوینی کردهاند تا بتوانند ســیســتم

هر منظری از سالمتشان (از سطوح فعالیت بدنی تا

خـدمات ســـالمت بر پایهی دانش را نه تنها با هدد

نشـانگان حیاتی) را نشان میدهند و بسیاری از آنها

درمان بیماریها بلکه به عنوان ”نگهداشـت تندرستی“

حرکت به ســوی پزشــکان خود را آغاز کردهاند تا به

و نیل به ”اهداد حیات“ ترغیب کنند.

تفســیر دادههایشــان کمک کنند .پزشــکی  P4با

به دلیل ماهیت واکنشی سیستم خدمات سالمت

فراهم آوردن اطالعـات کـارکردپـذیر (که بیماران و
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مشتریان میتوانند جهت بهبودی سالمتشان به کار

صورت عظیمی چگونگی خوردن ،تحرک بدنی و خواب

برند) به این نیازهای رو به رشــد پاسخ میدهد .این

آنها را تعیین مینماید .بیماران و مشـتریان فعال شده

اطالعـات در بنیادهای بالینی با به کارگیری مربیان

در درون خانواده و شبکههای اجتماعی ،خود به صورت

تندرســـتی و مشـــاوران ژنتیکی در کنار پزشـــکان

کـارآمـدی با اســـتفاده از جریان فزایندهی دادههای

میتواند ”هزینه  -اثر بخش“ باشـــند .این ایده به

وابسته به سالمت فردگرایانه خواهند توانست از رخداد

صــورت عظیمی توســط شــبکههای اجتماعی پیونده

بیماریهای مزمنی همچون دیابت تیپ دو (که درصد

یـافتـهی دیجیتـالی کـه مهمترین آنهـا شـــبکههای

حجیمی از هزینههای خدمات ســالمت کل را میبلعد)

خانوادگی هســتند ،به انجام خواهد رسـید .یک راهبرد

کـاهش داده و بـا مدیریت بهتر بیماریهای مزمن ،به

مؤثر ،شـناسـایی اعضـاء خانوادهای اسـت که بیشترین

بهینهسازی تندرستی بپردازند.

فعالیت را در ســـاماندهی اســـتانداردهای وابســـته به

برای نیل به چنین هدفی ما به توســعه و روز آمد

سالمت خانوادگی داشته و به مراقبت از مسائل سالمت

شدن دائم استاندارد طالیی برای دادههای قابل اعتماد

اعضــاء خانواده عالقمند هســتند .میتوان بر روی این

و اطالعـات ســـالمت و بیماری پاســـخگو به نیازهای

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

پزشــکان ،بیماران و مشــتریان فعال شــده نیاز داریم.

در پزشــکی امروز به بیمار به صــورت نظام واری

رشـد ،توسعه و نگهداشت این استاندارد طالیی ،به کار

همچون چکیدههای آماری نگریســـته میشـــود و به

منسـجم میان دانشمندان گسترههای بالینی و علومِ بر

تالشهای پزشــکان گرفتار و با کمبود وقتی تکیه دارد

پایهی دانش سـیســتمی نیاز دارد .افزون بر این ما نیاز

که مقداری نیز از خدمات فردگرایانه را ارائه میدهند.

بـه توســـعهی راههایی برای برخورد فعال با اطالعات

کار با خانواده و شــبکههای اجتماعی این اجازه را

نادرســتی داریم که ممکن اســت از طریق شــبکههای

به پزشکی  P4میدهد تا به صورت نظاموار و کارآمدتر

اجتماعی در حال پخش و گسـترش باشند و گاهی نیز

به واقعیت زمینهی اجتماعی که بیماران و مشتریان در

الزم اســـت که این اطالعات نادرســـت را که اغلب در

آن فرورفتـهانـد بپردازد و همین زمینه اســـت که به

سـایتهای شـبکهی وب پزشکی کنونی و دیگر منابع

19

تصویر  - ۴۲عوامل جبری که در تصویردهی فنوتیپ بیماری درگیر هستند .فنوتیپ بیماری در نتیجهی بر هم کنش میان ملکولهای عامل،
عوامل محیطی و ملکولهای تعدیل کنندهی بیماری است.

اطالعات پزشـکی به فراوانی یافت میشـوند را تصحیی

در نهایت به بیماران و مشــتریان به صــورت منبع

نمود .گرچـه این اطالعــات نــادرســـت ممکن اســـت

مسـائل و مشکالت بیماری که باید حل شوند نگریسته

چشــمگیر به نظر آیند ولی این مســائل و چالشها با

نخواهد شد بلکه بر اساس آشکارسازی دادههایشان ،به

ســودمندیهای پخش و گســترش اســتاندارد طالیی

عنوان منبع راه حلهای تندرسـتی و بیماری نگریسته

کارکردپذیر برآمده از دادههای سالمتِ دانش بنیان که

خواهد شد.

مورد بازنگری قرار گرفتهاند ،قابل قیاس نخواهند بود.

نگاه به اشکال نوین خالقانهی درگیر کردن بیماران
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و مشـتریان فعال شـدهی شـبکهای ،به صـورت شرکت

مجموعـهی دادههـای فردگرایـانـه در مقیـاس بزرگ،

کنندگان فعال در ارائهی خدمات سالمت (برخالد نگاه

بنیانی برای کمیســازی تندرستی میشود و جامعه را

به آنها به صــورت دریافت کنندگان غیرفعال بســتههای

به درک کارآمدتر از اثرات رژیم غذایی ،خواب و تحرک

سالمت) ،به عنوان یک منبع عمده پرارزش برای انقالب

بدنی ،بر بخشهای جمعیت که بسیار ژرد طبقه بندی

در خدمات ســالمت خواهد بود .شــرکت کنندگان فعال

شدهاند ۲وادار میکند.

شـــده و شـــبکهای ،راههای نوینی را برای تعدیل رژیم

دیجیتالی شـدن پزشـکی  ،P4گسترش آن را در

غــذایی و تحرک بــدنی (جهــت حرکــت مــارکرهــای

سطی تمام شهروندان جهان ،چه در جوامع پیشرفته و

زیستیشان به سوی سالمت بهتر) یافت خواهند نمود.

چـه در جوامع در حال توســـعه امکان پذیر مینماید.

پرداختن به این مسائل ،سودمندیهای فراوانی را

برای مثال همان پیشـــرفتهایی را که در گســـترش

میآفریند .برای مثال پژوهشـــگران خواهند توانســـت

فنـاوری اطالعـات در تلفنهـای همراه کـه تمام ابعاد

تـغـیـیـرات رفتــاری را بــا اثرات بیومــارکری ،ژنوم،

جامعه را از ســـطی فقیر یا غنی درگیر نمود و موجب

تـاریخچـههـای پزشـــکی و دیگر متغیرهـای کلیدی،

ایجاد تغییر در شــرایط اقتصادی حتی در جوامع فقیر

همبســته کنند .چنین دادههایی (از میلیونها و حتی

گردید ،در روند دموکراتیزاسیون پزشکی  P4در سراسر

دهها هزار) موجب میشود که پژوهشگران نگرش ژرفی

جهان مشــاهده خواهیم کرد .این روند با در دســترس

را نسبت به اثرات تغذیه و تحرک بدنی به دست آورند

قرار گرفتن پزشکی  P4دیجیتال شده و ارزان ،خود را

کـه بیش از این امکـان پذیر نبوده اســـت .این چنین

نشان خواهد داد.

Stratified Population Sectors

1

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

پزشکی واکنشی ) - (Reactiveپزشکی مبتنی
بر شاهد

پزشکی  P4کنش گرا )(Proactive P4 Medicine

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

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

سیستم بیماری  -درمان

سیستم نگهداشت تندرستی

اندازه گیری محدود و اندک

اندازه گیریهای فراوان شـامل توالی یابی کامل ژنومی ،تسـتهای تشـخیصی
خونی با پارامترهای باال ،اندازه گیریهای اومیکس ) (omicsطولی

بیماری  -مرکز ،با استاندارد مراقبت توأم با تشخیص
بیماری

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

پروندهها چندان با یکدیگر پیوند نیافتهاند.

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

انتشـار گسـتردهی اطالعات پزشکی عمدت ًا از طریق
پزشکان به تنهایی صورت میگیرد.

شـبکه سازی اجتماعی بیماران موجب افزایش تجربیات به اشتراک گذاشتهی
آنها شـده 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.

دســـتـه بنـدی جمعیتهای بیماری به گروههای کوچکتر  ۱۰و یا در همین
حدود (که میتوان به صورت کارآمدتر جهت پذیرش  FDAعمل نمود).

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

مراقبـتهای ســـالمت برپایهی دانش در خانه و نیز در درمانگاه توســـط مشـــتریان
مراقبت از ســالمت "فعال شــده و شــبکهای شــده" با اســتفاده از کاربرد اطالعات
بیولوژی سیستمی و ابزارهای اندازه گیری بدون سیمی ) (wirelessانجام میشوند.

دانش اکتشافی و دانش پزشکی ،به صورت عمده هر
کـدام فضـــاهـای جداگانهای را به خود اختصـــاص
داده اند که به صورت اولیه از طریق چاپ مقاالت در
ژورنالهای معتبر پزشــکی با یکدیگر تماس حاصــل
مینمایند.

دانش اکتشافی و کار طبابت یکپارچه میشوند و این عمل از طریق شبکههای
دیجیتـالی و پایگاههای دادهای ناهمگن انجام میشـــود که دادههای بالینی را
جهت اهداد اکتشــافی گردآوری کرده و به صــورت کارآمد ،اطالعات پیرامون
بیماریها و جمعیتهای دســته بندی شــده ( )stratifiedرا به پزشــکان ،به
شکلی مداوم انتشار میدهند.
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در یک فراگرد کلی ،پزشــکی  P4دو هدد عمده

ژنتیکی را میتوان بـا آنالیز آنکه چگونه نقایص در جفت

برای هر شــرکت کننده دارد که شــامل ” کمیســازی

بـازها بر فنوتیپ ارگانیســـم اثر میگذارد ،تعریف نمود.

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

شـــبکــههــای تنظیم کننــدگی ژنی ،از بر هم کنش

چنین بــاوری وجود دارد کــه ”کمیســــازی

فاکتورهای نســخه برداری ۳با عناصــر تنظیمی  ۱ Cisبر

تندرستی“ در گذر زمان ،اهمیت فزایندهای یافته و در

روی کروموزوم خود را نشـــان میدهنـد .پروتئینهای

نهایت به عنوان مرکز توجه برجستهی اکثر افراد قرار

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

میگیرد .جدول  ۲یک مقایســهی تکان دهنده میان

ملکولهای کوچک دیگر در شــبکههای بر هم کنشــی

پزشـکی  P4کنش گرا ۱با پزشـکی واکنشی مبتنی بر

پروتئینی عملکردی ،۶بر هم کنش میکنند (برای مثال

شاهد (که هم اکنون در جریان است) ارائه میدهد.

۴

متـابولیـتهـا و آنزیمهـا در شـــبکـههـای متابولیکی
بر هم کنش میکننـد) .این فعـالیتهای بیولوژیک در

چهرهی عمومی پزشکی P4

ســـطی ســـلولی یکپارچه شـــده و با یکدیگر در درون

پزشــکی  P4به ایجاد درک فرد بیمار از ”شــبکهی

شــبکههای ســلولی ،بافتی و ارگانی بر هم کنش کرده و

شـبکههای“ خود او تمرکز دارد که شــامل یک ســلسله

همگی آنها در درون یک ارگانیســـم واحد ،در زمینهی

مراتب از شــبکههایی اســـت که در ســـطوح چندگانه،

گسـترش یافتهی محیط آن همبسته میشوند .هر کدام

پیچیده و دینامیک سازمانهای بیولوژیک عمل نموده و

از این شـبکهها با دیگر تیپهای شبکهای گفتمان کرده

خود فرد و محیط او را در برمیگیرد .یــک شـــبکــهی

تا ”شـبکهای از شـبکهها“ را بیافرینند .به صورت آشکار

1

Quantifying of Wellness
Proactive
3
Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,
preventive, personalized and participatory. N Biotechnol 2012; 29: 613-24
4 Transcription Factors
5 Cis- Requlatory Elements
6 Functional Protein Interaction Networks
2

83

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

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

هدد تعدیل محتوی اطالعاتی آن) آگاهی یافت .بدین

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

گونه پزشـکی  P4پیرامون یکپارچهسازی اطالعات از هر

در درک یک بیماری آن است که چگونه این شبکههای

کدامیک از این شـــبکهها گفتگو کرده و درک ما را از

واحـد را از دادههـای فرد بیمار طراحی نمود تا بتوان از

اینکه چگونه اطالعات ژنوم دیجیتالی و اطالعات زیست

چگونگی یکپارچه شــدن و در نهایت از چگونگی بازتاب

محیطی با یکدیگر ترکیب میشوند تا فنوتیپها طبیعی

آشـوبهای برآمده از بیماری در ”شـبکهی شبکهها“ (با

و بیمـاری را خلق نمـاینـد ،افزایش میدهد .ارزیابی هر
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کدام از این شبکهها برای یافت پیامهای زیست محیطی

بینان گذاشـــته شـــود بر مطالعات فرد محور متمرکز

که با هر کدام یک از این ســطوح بر روی هســتهی پیام

اسـت؛ مجموعهی دادههای عظیم انباشته شدهی بیمار

دیجیتال برخورد مینمایند ،اساسی است.

را یکپارچه نموده و داده کاوی مینماید و از این طریق

بدین سان یک درک واقعی از مکانیسمهای زیستی

در راه پیشــگامی در مس ـیر پزشــکی  P4آینده قدم بر

و بیمـاری ،بـه دســـت آوردن اطالعات از هر کدام از این

میدارد؛ شــبکههای اجتماعی پیشرانده شــده توســط

شـبکهها و درک بهتر از خصـوصیات سیستمی که از این

بیمار را به زیرتیپهای مشخص جهت همسانسازی با

ترکیبات پدیدار میآیند ،نیازمند است.

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

پزشکی  P4در مقام مقایسه با ”پزشکی مبتنی بر

که به صورت انباشتی از اندازهگیریهای دیجیتالی هر

شـــاهد“ که هم اکنون وجود دارد ،دارای نکاتی تکان

فرد ،تعریف میشود به ما نگرشهای قابل هضم واقعی،

دهنده اســت .در تضــاد با پزشــکی مبتنی بر شــاهد،

جهت بهینهسازی تندرستیمان ارائه میدهد.

۲

در یک فراگرد کلی پزشــکی  P4دو هدد مرکزی

است؛ بیش از آنکه بر بیماری متکی باشد بر نگهداشت

را دنبال میکند که شـامل ”کمیسـازی تندرستی “۴و

تندرستی پافشاری میکند؛ بیشتر از پزشکی مبتنی بر

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

پزشـکی  P4بیش از آنکه واکنشـی باشد ،واکنش گرا

شـــاهد به اندازهگیریهای متغیرهای بیولوژیک از فرد

بسیار به هم وابسته هستند.

۳

بیمـار میپردازد؛ بیش از آنکــه بر مطـالعــات جمعیتی

1

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

فصل پنجم

پزشکی سیستمی و بیماریهای غیرواگیر مزمن
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مــدیریــت بیمــاریهــای غیرواگیر مزمن مــاننــد

ســـالمــت و بیمــاری اســـت بــا این منظر و تعریف از

بیماریهای قلبی  -عروقی ،بیماریهای مزمن ریوی،

بیماریهای غیرواگیر مزمن همخوانی دارد .هدد پزشکی

متابولیک ،روماتولوژیک ،نورولوژیک و ســـرطانها یک

سـیسـتمی آن است که به تمام اجراء پیچیدگیهای این

مســئلهی برجســتهی ســالمت در قرن  ۱۲اســت که

بیمـاریهـا چنـ

انـدازی کرده و بـه درک فنوتیپهای

کم کم به ســـوی مراقبت یکپارچهی چند شـــیوهای

متنوع بیماریها نائل شـود و بدین سـان بتواند در سطی

جامع ،با رهیافتهای چند مقیاســـی و چند ســـطحی

پیشـگیری و کنترل آنها از طریق ارتقاء سـالمت پزشکی

ســـیســـتـمـی پـیـش میرود .برای کــاهش اثرات

فردگرا و کـاربرد مؤثر منابع خدمات ســـالمت ،نقش ایفا

اقتصادی  -اجتماعی و سالمت عموم جامعه ،باید به به

نماید .پزشـکی سـیستمی این عملکرد را از طریق ارائهی

بیماریهای غیرواگیر مزمن به صـورت بیان گسترهای

مراقبتهای یکپارچه شـــده همراه با کاربرد رهیافتهای

یـا گروه مشـــترکی از بیمـاریهـا نگریســـت کــه بــا

میان رشتهای انجام میدهد.

بر هم کنشهای اقتصــادی  -اجتماعی ،ژن  -محیط و
بیمــاریهــای همراه در هم تنیــده شـــدهانــد و بــه

بیولوژی سیستمی و انفورماتیک پزشکی در

فنوتیـپهای پیچیدهای که برای هر فرد ویژه اســـت

خلدملت پزشللکی  P4جهلت پرداختن به

منتهی میگردند.

بیماریهای غیرواگیر مزمن

مفهوم پزشـکی سـیستمی که یک دیدگاه جامع به

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

پیش آگهی ،تشـــخیص و درمان بیماریها اســـتفاده

بیولوژی و دانش پزشـــکی بــه عنوان علوم اطالعــاتی

میکند .شکل تبلور یافته پزشکی سیستمی که پزشکی

نگریسـته میشوند که به شیوههای سیستمی جامع با

 P4اســـت ،بـا نگـاه ویژه به عملکردهای پیشـــگویی

به کارگیری رهیافتهای پیشران شـــده با فرضـــیه و

کنندگی ،پیشــگیری کنندگی ،مشــارکتی و فردگرایانه

پیشران شـده با اکتشاد نیاز دارند .پزشکی سیستمی

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

در حقیقــت بــه کــارگیری بیولوژی ســـیســـتمی در

بیمـار مینگرد و عملکردهای اجتماعی کارآیی را با در

پژوهشهــای پزشـــکی و بــالینی اســـت .هــدد آن

نظر گرفتن بُعد سالمت عمومی به اجرا میگذارد .بدین

یکپارچهســازی گســترهای از دادههای ســطوح مرتبط

سـان پزشـکی سـیستمی ( ،)P4بنیان سالمت فراگیر

۲

با سـازمان سـلولی با مارکرهای بالینی است .همانگونه

آینده خواهد بود.

که اشـاره شـد پزشــکی سـیستمی از توان مدلسازی

از این رو نیاز فوری برای توسـعهی سـیستمهای

ریاضـــیاتی و محاســـباتی جهت درک مکانیســـمها،

مدیریت اطالعات وجود دارد که بتواند به صورت ایمن
Global Health

1
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تصـــویر  - ۴۳بیماریهای غیر واگیر با بر هم کنشهای ژن  -محیط همبســـتگی دارند که توســـط تعیین کنندههای اجتماعی  -اقتصـــادی،
روحی  -روانی ،ســـن و جنس تعدیل میشـــوند .حاصـــل این بر هم کنشها ،بیان بیولوژیک بیماریهای غیر واگیر و ســـپس بیان بالینی آنها با
بیماریهای زمینهای اسـت .تعریف جدیدی برای فنوتیپهای بیماریهای غیرواگیر نیاز اسـت تا بتوان توصیف نمود که چگونه شبکهی ملکولی و
عوامل محیطی میتوانند به پیامدهای بالینی پیچیده بیماریهای غیر واگیر منتهی شـوند و این اطالعات چگونه میتوانند در پیشگیری و کنترل
این بیماریها به کار آیند.

به هخیرهســـازی دادههای ناهمگن (شـــامل دادههای

دســـترس پذیر بوده ،توان به اشـــتراک گذاری میان

بـالینی) پرداخته و ابزارهایی را برای مدیریت ،پژوهش

پژوهشــگران را داشــته ،مورد کنکاش قرار گرفته و به

و اشـتراک دادهها فراهم آورد .چنین اطالعاتی بایستی

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

آزمایشهای تجربی مورد آنالیز قرار میگیرند .مارکرهای

دست آمدهاند ،یکپارچهسازی شود.

زیســـتی نوین بر اســـاس ترکیب مجموعهی دادههای

برای مثال بر اسـاس یک پیش بینی در  ۲۰سال

ژنـومـیـکـس ،اپـی ژنـتـیـکس ،پروتئومیکس ،ترانس

آینـده ،هر بیمــار بــا ابری مجــازی از میلیــاردهــا داده

کـریپتومیکس ،متــابولومیکس و متــاژنومیکس ،مورد

نقطـهای احاطه خواهد شـــد و از این رو ما به فناوری

شــناســایی قرار میگیرند .نیاز اســت که این مارکرهای

اطالعـاتی نیـاز داریم تا بتواند این ابعاد دادههای گیج

زیســـتی پیچیـده در کهورتهای بیماران ،به صـــورت

کننده را به فرضیههای ساده پیرامون سالمت و بیماری

آینده نگرانه و یا در مطالعات دارای شـاهدهای مستقل،

برای هر فرد بیمــار تبــدیــل کنــد .رهیــافــت بیولوژی

تکرار گردیده و مورد اعتبار سنجی قرار گیرند.

سـیستمی که فارغ از سیستمهای طبقه بندی قدیمی

بـا کـاربرد شـــیوههـای مورد اســـتفاده در مدل

باشــد را میتوان برای یافت مارکرهای زیســتی نوین

سـیســتمهای پیچیدهی غیرپزشــکی ،این امکان وجود

بیماریهای زمینهای ،شـدت بیماری و پیشرفت آن به

داردکه ”نخســتین پیامهای هشــدار دهنده“ که حالت

کـار برد .در این رهیـافـت فنوتیـپهـای بیماریهای

پیشـــرفـت بیمـاری و رخـداد انتقـال فـاز نـاگهانی را

غیرواگیر مزمن بــه شـــیوهای یکپــارچــه بــا کــاربرد

پیش بینی میکننـد ،مورد پـایش قرار داد .برای مثال

مدلسـازی ریاضـی و آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار

در مدل جانوری (موش) بیماری دژنراســیون عصــبی،

میگیرنـد و تمـام بیمـاریها و بیماریهای زمینهای،

مـارکرهـای زیســـتی خون نشـــان دادهاند که امکان

شـــدت و پیگیری بیمـاران (از طریق آنـالیز مدلهای

تشــخیص پیش نشــانگان ۲و آنالیز مرحلهی پیشــرفت

دینامیک) مورد توجه قرار میگیرند.

بیمـاری وجود خواهد داشـــت .مدلســـازی یک ابزار

فنوتیپهای ناشـناخته توصیف گردیده و سپس با

نیرومنـد برای کـاهش پیچیدگی چشـــمگیر مجموعه

به کارگیری چرخههای تکرار شـــوندهی مدلســـازی و

دادههای بیولوژیک جامع به فرض ـیههای ســاده اســت.
Pre-Symptomatic

1

مـدلســـازی رفتار زمانی 1بیماری (فواصـــل کوتاه یا

مارکرهای زیســـتی خواهند داشـــت طبقه بندی یک

طوالنی) میتوانــد زیر فنوتیــپهــای 2بیمــاریهــای

بیماری به زیر تیپهای گوناگون آن است تا درمانهای

غیرواگیر را شناسایی نماید.

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

تالش جهت یافت مارکرهای زیســـتی پیشـــرفت

فنوتیپها را میتوان با کاربرد رهیافتهای آماری مانند

بیماری با کمک رهیافتهای بیولوژی سیستمی جهت

”شـــبکـههای رها از قیاس” ،“۴مدلهای خوشـــهای

ارزیابی مکانیســمهای آســم شــدید ،آلرژی و ســرطان

بیزین “۳که بر اسـاس بررسی بیماریهای غیرواگیر به

مورد اســـتفــاده قرار گرفتــهانــد .یــک نقش مهم کــه

صـــورت کـل و در نظر گرفتن بیماریهای زمینهای،
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تصویر  - ۴۱بر هم کنش میان عوامل زیست محیطی و ژنتیکی ،از طریق تعدادی از پاتوفنوتیپهای میانی ظریف به فنوتیپهای
بالینی منتهی میشوند.

1

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

میگیرند ،به کار گیرد .البته این تصـــمیمگیریها نیز

رهیـافتی این امکـان را ایجـاد میکند که فنوتیپهای

باید با نگرشهای بالینی و راهبردهای اکتشافی توسعه

حد وسط و فنوتیپهای ویژهی بیمار ۲را یافت نمود.

یابند.

توســـعـهی برنـامهی کاری یکپارچه ،خودکار و

دانش بیوانفورماتیک نیاز دارد که به صــورت دائم

کارآمد که مناســـبترین راهبرد درمانی را نه تنها در

دادههای جامع را بازساماندهی و پاالیش کرده تا عناصر

ســـطی جمعیـت بلکه از آن مهمتر برای هر فرد بیمار

ســودمند بالینی و مدلهای کاربردی حاصــل آیند؛ به

پـیشـــگــویی نمــایــد ،چــالش عمــده خواهــد بود.

گونهای که آنها بتوانند ســیســتم اطالعات را در زمان

بیوانفورماتیک ،انفورماتیک پزشکی و گفتمان آنها (که

مناســـب به شـــیوهای خودکار تغذیه کرده و تجربهی

گـاهی انفورمـاتیـک بیومـدیکال نامیده میشـــود) از

بالینی را به صـورت دائم در این سیستم الحا نمایند.

بازیگران کلیدی در ســـاختاردهی ،یکپارچهســـازی و

پزشـکی  P4پرشتاب به سوی درک شرایط بیماری در

دســترســی مناســب به مقادیر عظیم دادهها و دانش

حال توسـعه اسـت و دادههای هر فرد بیمار بایستی به

مربوطه خواهند بود .از انفورماتیک پزشــکی این انتظار

صــورت مســتمر مورد بازبینی قرار گیرند تا بینشهای

میرود کـه با فناوریهای ثبت مراقبتهای ســـالمت

نوینی پیرامون ســالمت و بیماری فرد بیمار به دســت

الکترونیــک قوی و فراگیر ،بــه انبــاشـــت و پرداخــت

آید .این شــبکهی بیوانفورماتیک عمومی که بر اســاس

تیـپهـای دادههـای جامع ،پیچیده و متنوع بپردازد.

زیرســـاخـتهای  ICTاســـتوار اســـت ،بنیانی برای

انفورماتیک زیستی بایستی راههای به کارگیری مدارک

توانمندسازی پزشکی  P4فراهم خواهد آورد.

مراقبـتهـای ســـالمت الکترونیکی پرمحتوا را جهت

با در نظر گرفتن پیچیدگی بیماریهای غیرواگیر،

پشـــتیبان تصـــمیمگیریهای پیشـــرفتهای که تمام

پیشــرفت علمی زیســت بالینی به صــورت بحرانی ،به

مـنـظـرهــای بیولوژی طبیعی و بیمــاری را در نظر

آنـالیز در مقیـاس عظیم و بـا کیفیـت باالی دادههای

Patient-Specific

1

برداشت شده از بسیاری از بانکهای زیستی و مطالعات

رهیافتهای مکمل که از مدلهای محاســباتی

زیســت بالینی (همچون  ،)Bio ShaRE-EUبســتگی

که از گســترش مدلهای موجود اســتخراج شــده از

دارد .آنفورماتیک زیسـت پزشـکی و سکوهای مدیریت

پروژهی فیزیوم( 2شامل تصویربرداری زیست پزشکی)

دانایی ،پیشـــرفتهای بســـیار چشـــمگیری در جهت

اســـتفاده میکنند را میتوان در ترکیب با مدلهای

توســـعـهی فناوریهایی که به ســـاماندهی دادههای

آمـاری برخـاســـتـه از دادههای بالینی به کار برد تا

ملکولی میپردازنــد ،برداشـــتــهانــد .آنــالیز دادههــا،

فنوتیپها را تعریف نموده و امکان توسعهی مدلهای

یکپارچهســـازی و مدلســـازی ،به شـــیوههای آماری

پیشگویی کننده فراهم گردد .این اطالعات را میتوان

ویژهای (به منظور اجتناب از اکتشــافات دروغین) نیاز

در درون چـارچوب ســـکوی مــدیریــت دانش کــامالً

دارد .برای مثـال ،اینهـا را میتوان بـا کاربرد تلفیقی

یکپارچه شــده به کار برد .چنین ســکوهاییِ مدیریتِ

ســکوی مدیریت دادههای پروژههای برنامهی چارچوب

دانش سـپس بر روی زیرســاخت انفورماتیک پزشکی

اروپـایی ۲شـــامـل Air ،MeDALL ،U-BIOPRED

عمــل نموده و گســـتره را برای رهیــافــت پزشـــکی

 PROMو  SYNERGY- COPDو کاربرد پروژههای

سیستمی به بیماریهای غیرواگیر آماده میسازد .اما

همســـان در دیگر نقاط جهان انجام داد.

متأســفانه هم اکنون بر اســاس تجربیات موجود این

پروفـایل بندی در مقیاس عظیم برای کشـــف اولیهی

مـنظرهــای ضـــروری انفورمــاتیــک پزشـــکی ،در

مـارکرهـای پیشـــرفـت بیماری در پیش از رخنمایی

ســـرمـایه گذاری بر روی بیماریهای پیچیده مورد

پیشـــاهن

نشـــانگــان بیمــاری ،هم اکنون در مطــالعـات کهورت

اغماض قرار گرفتهاند.

3

آیندهی انسانی در دست انجام است.

1

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

محیط زنــدگیشـــان شـــده و اثراتی منفی بر روی

غیرواگیر مزمن با کاربرد پزشلکی سیستمی

تندرســتی فیزیکی ،اجتماعی و روحی آنها ایجاد نمایند.

(پزشکی )P4

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

مراقبتهای سالمت یکپارچه ،۲یک جزء هستهای

رویارویی با بیماریهای غیرواگیر ،ما نیاز به یک درک

در تحول ســـالمت و مراقبتهای اجتماعی اســـت که

توسـعه یافته از بیماریهای غیرواگیر توسط بیماران و

تالش مینمـایـد شـــکـاد ســـنتی میان ســـالمت و

درک بهتر از عوامل مشـــترک آنها داریم .در ســـطی

مراقبتهای اجتماعی را مســدود نماید .علوم ســالمت

محلی ،راهبردهــایی همچون مراقبــتهــای اولیــهی

جمعیتی ،باید پزشــکی فردگرا را در تداخالت ســالمت

ســـو یافته به ســـوی جامعه میتوانند موجب پیوند و

عمومی برای پیشـــگیری و مــدیری ـت بیمــاریهــای

تقویت تالشهای فردی و عمومی در گسترهی سالمت

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

شوند.

تمام هینفعها (شــامل بیماران) یکپارچه نماید .اهداد
چنین یکپارچهسازی شامل موارد زیر است:
 /۲بررســـی و کنکـاش پرســـشهـای مربوط به
بیماریهای غیرواگیر

جهت درک ،ابقاء و بهبودی سـالمت جمعیتهای
انســانی و افراد ،یک راهبرد یکپارچهی پژوهشــی باید
شامل تمام اجزاء تحقیقاتی بیماریهای غیرواگیر بوده
و به منظور مدیریت بهینهی بیمار ۴نیز یکپارچه شــود.

 /۱افزایش کیفیت خدمات سالمت اولیه

ارزیابیهای هوشــمندانه در ســطوح زیر نیز مورد نیاز

 /۴پخش و انتشار اطالعات نوینی که سالمت کلی

است:

را در سطی محلی و ملی بهبودی خواهند بخشید.
بیمـاریهای مزمن میتوانند موجب قطع افراد از

 /۲پــذیرش ســـیمــای چنـد بیمـاری زمینـهای

۳

بیمـاریهای غیرواگیر توســـط بیمار ،با توجه ویژه به
1

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

موانع فرهنگی ،اجتماعی ،جنسی و سنی

اقتصـادی چشمگیری را بر روی جامعه گذاشته و عدم

 /۱گنجــانــدن بیمــاران و مشــــارکــت آنهــا در

مســــاوات را افزایش میدهنــد .بــه بُعــد اجتمــاعی

تصـــمیم گیریهـای مدیریتی ،پژوهشـــی و طراحی

بیماریهای غیرواگیر باید در گســترههای اشــتغال و

کارآزماییهای بالینی

اقتصـــاد نیز پرداخته شـــود .در برآورد ســـود خالص

 /۴بهبودی در کیفیـت زنـدگی کـه میتوانـد بــه

اجتماعیِ بهبودی در مراقبتهای پزشــکی و اجتماعیِ

عنوان نتیجهی سـیستم مدیریت که به خوبی طراحی

بیماریهای غیرواگیر ،سودمندیهای همراه را نیز باید

شده است ،آن را لحاظ نمود.

محاسبه کرد.

هــدد قـرار دادن بـیـمــاریهــای غـیرواگیر و

هزینههای سالمت برای بیماریهای غیرواگیر باید

بیماریهای زمینهای آنهاا ،به صـــورت مســـتقیم بر

با ســودمندیهای ســالمت ،خلق ثروت و توســعهی

بنای اروپای پایدار

اقتصـــادی در تعـادل بـاشـــنـد .مدیریت بیماریهای

محسـوب شـده اسـت) ،اثر خواهد گذاشت .غربالگری،

غیرواگیر ،به هماهنگی هی نفعها در بخشهای دولتی

تشـــخیص زودرس ،پیشـــگیری و درمان بیماریهای

و خصـوصـی در چارچوب حکومتی (شـامل شبکههای

زمینهای پنهان در بیماران تشـــخیص داده شـــده با

مراقبت) نیاز دارد .بنابراین پژوهش جهت شــناســایی

بیمـاریهـای غیرواگیر ،میتوانند بیماری زایی آنها را

تعیین کننـدههای اجتماعی بایســـتی انجام شـــود تا

کاهش و سالها زندگی پرسالمت را افزایش دهند.

سـیستمهای سالمت عمومی خلق گردیده و کارآمدی

ســـالمـت (کـه بـه عنوان ســـن

هزینههای مســتقیم و غیرمســتقیم بیماریهای

به اثر بخشی در سطی جامعه ترجمان یابد.

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

افزون بر این در تقویت تســاوی در ســـالمت در

ویژه در جمعیتهای فرو نهاده چشــمگیر هســتند .به

میان کشـــورها و گروههای اقتصـــادی اجتماعی باید

پزشـــکی  P4در زمینهی اقتصـــاد ســـالمت نیز باید

کوشـــید تا آرزوهای بلند مرتبهی کمیســـیون تعیین

نگریسـته شـود تا آشکار شود که راهبردهای گران نیز

کننـدههـای اجتماعی ســـالمت برآورده شـــوند .این

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

کمیســـیون تالش میکند تا شـــکاد میان ملتها و
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گروهها را در یک نسل نابود کند .ارزشها ،اساس اکثر

(قابل اجرا در ســطی ارائهی خدمات ســالمت اولیه) را

عملها در ســالمت و اقتصــاد هســتند و این ارزشها

میتوان با استفاده از متدلوژی روزآمد توسعه داد .آنگاه

اغلب آشـکار نمیباشند .تغییر در پارادایم و رهیافت به

میتوان ســیاســتهای پیادهســازی را طراحی نمود تا

ســـوی بیمـاریهـای غیرواگیر ،ارزشهـای اجتماعی

مفهوم بیماریهای غیرواگیر در عمل ترجمه گردد .این

بنیــادین و رفتــارهــای حرفــهای را مورد چــالش قرار

سـیاســتها بایســتی بار بیماریها را حول محور ایجاد

میدهند .تضـاد آشکار میان توسعهی رهیافت پزشکی

تسـاوی در سـالمت ،با در نظر گرفتن جنسیت و سن،

بـه بیمـاریهـای غیرواگیر بـا ابعاد ســـالمت عمومی

صفحه آرایی نمایند.

پیشـــگیری و مراقبت این بیماریها ،نیازمند پرداختن
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بـه یـک تحلیل مبتنی به ارزش اســـت .بنابراین یک

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

تحلیل جامع ارزشهای نهفته در پزشــکی  P4باید در

الزم اســـت که بســـیاری از خبرگان ســـالمت و

یـک زمینـهی تنوع گرا هـدایـت گردیـده و به عنوان

غیرســالمت ،در رهیافت عمومی به پژوهش و مدیریت

بخشـی از اسـاس تصمیم گیریها محسوب شود .وزن

بیماریهای غیرواگیر آموزش داده شوند.

مربوط به هینفعهای گوناگون که در اولویت ســـنجی

برنـامههای تربیتی نوآورانه با کاربرد  ICTدر این

مشـارکت دارند بایسـتی با شفافیت و نسبت به جایگاه

پیادهســـازی ضـــروری خواهد بود .چنین آموزشـــی

آنها روشن گردد.

میبایســت به پرســشهایی مانند چگونه موضــوع را

توســـعهی پزشـــکی  P4باید به عنوان یک هدد

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

جامع و نه یک امتیاز منحصــر به کشــورهای ثروتمند،

نـه اینکـه بـه آموزش بـه صـــورت یـک فرایند انتقال

قلمداد شود .با کاربست دادههای به دست آمده از تمام

مکانیکی برای فرد نگریسته شود.

اجزاء پژوهش ،دستورالعملهای ۲بیماریهای غیرواگیر

بدین ســان دریافت دیدگاهها ،رفتارهای فکری و

Guidelines

1

تمـام اطالعـات مورد نیـاز جهـت برآورد این راهبرد را

درمــانی نوین ،بــه همکــاری راهبردی میــان بخش

بایستی مدنظر قرار داد .برنامهی آموزشی نیاز دارد که

خصـوصی و دولتی همانند آنچه که هم اکنون در اروپا

سـیستم آموزشی جهت کمک به شرکت کنندگان (به

و آمریکا در جریان است ،نیاز میباشد.

منظور تفکر به شـیوهای منســجم پیرامون بیماریهای
غیرواگیر) به پیشرانده شود.

سازمان بهداشت جهانی ( ،)WHOظرفیت سازی
به ویژه در کشــورهای در حال توســعه را مورد حمایت

برنامهی کاری بایستی به گونهای حول بازخورد به

قرار داده و به پرورش شـــیوهی مشـــارکت جویانه در

بیمار توســعه داده شــود تا کمک به درگیر کردن آنان

سـراسـر جهان توجه نشان داده و بر روی تن

کردن

در تمام منظرهای بیماریهای غیرواگیر ،حتی پژوهش

شکاد در عدم مساوات در مراقبتهای سالمت اهتمام

نماید.

ورزیـده اســـت و این را بـا یـافـت رهیـافـتهایی که

بســـیاری از بیماران با بیماریهای غیرواگیر ،در

ســیســتمهای ســالمت گوناگون ،عوامل اقتصــادی و

کشــورهای در حال توســعه زندگی میکنند که اغلب

فرهنگی را هدد قرار میدهند ،به انجام میرســـاند .با

دارو و خدمات در دسترس نبوده و یا غیرقابل دسترس

وجود اجمـاع در حـال رشـــد ،در خصـــوص نیـاز به

اســـت و این در حالی اســـت که باید داروهای مؤثری

قویســازی ســیســتم ســالمت ،توافق اندکی بر روی

مانند کورتیکواســتروئیدهای اســتنشــاقی برای آســم و

راهبردهای پیادهسازی این امر وجود دارد.

انسـولین برای دیابتیها در دسترس تمام بیماران قرار

باید اصــولِ راهنمایِ با پذیرش گســترده ،با زبانی

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

مشترک ،جهت توسعهی راهبردی و ارتباط با جامعهی

پزشــکی  P4باید در ســراســر جهان انجام گیرد .این

جهـانی بـه شـــکل عمومی و پرداختن به بیماریهای

احتمـال وجود دارد که کاربردهای ژنومیک و ( ICTبا

غیرواگیر به شکل خاص ،توسعه یابند.

هزینههای نسبتاً پایین) در چند سال آینده در بسیاری

در یک فراگرد کلی مدیریت بیماریهای غیرواگیر

از کشـورهای در حال توسـعه رایج شوند .افزون بر این

نیاز دارد که به ســوی رهیافتهای ســیســتمی چند

جهـت چیرگی بر تنگنـاهـای راه توســـعه راهبردهای

کیفیتی ،راهبردهــای جــامع و ارائــهی مراقبــتهــای
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یکپـارچـه گـام بردارد که بدین ســـان میتواند بار اثر

و درمان

اجتماعی بیماریهای غیرواگیر را کاهش دهد.
برای نیل به این هدد میبایســت به بیماریهای
غیرواگیر به صـــورت ســـیمای یک گروه مشـــترک از

 /۴ارائهی ســـیســـتمهای مراقبتهای ســـالمت
نوآورانه با پیادهســازی شــیوههای پیگیری بیماران به
صورت مستقیم در محیط خانه

بیمــاریهــایی کــه عوامــل خطر ،تعیین کننــدههــای
اقتصــادی  -اجتماعی و بیماریهای زمینهای گوناگون

 /۳ایجـاد رونـد کـاهشـــی در افزایش هزینههای
سالمت

دارند نگریسـته شــود .این دیدگاه امکان کاربرد اصــول
پزشــکی ســیســتمی ( )P4را در زمینهی بیماریهای
98

 /۱تدوین سـاختار تربیت نیروهای میان رشتهای
نوین

۱و۴و۳

غیرواگیر ،آشــکارســازی نقاط مشــترک آنها ،عرضــهی
مراقبتهای سـالمت جامع و کاهش در عدم تساوی را

پزشکی سیستمی ( )P4و سرطانها

در سراسر جهان ارائه خواهد داد.

وجود ناهمگنی ۱در سرطان ،به صورت گستردهای

نتایج قابل انتظار با هدد قرار دادن حمایت بهتر
از بیماران ،شامل موارد زیر میباشند:
 /۲ســـاختاربندی و توســـعهی بهتر پژوهشهای
ترجمانی 1جهت بیماریهای غیرواگیر
 /۱افزایش عظیم در توانمندیها جهت پیشگیری

از تـنـوع زیســـتـی آن بــر میخیزد زیرا فرکــانس
موتاسـیونهای تصادفی در سلولهای سرطانی انسانی
بیش از  ۲۰۰تا  ۱۰۰بار بیشـــتر از ســـلولهای نرمال
مجاور اســـت .این اطالعات ژنتیکی ،ماهیت دیجیتالی
دارند و میتوان به صورت فرادقیقی آنها را تعیین نمود.
1

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

ناهمگنی هیستوپاتولوژیک سرطان ،بازتابی از تغییرات

هستند ،سازماندهی کرد.

ژنتیکی و نیز اثر تغییرات دینـامیک و محیطی بر روی

هم اکنون این بـاور پـدید آمده اســـت که در هر

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

ارگان ،تعداد ناشــناختهای از تیپ ســلولهای متمایز از

فراگرد کلی ،تغییرات بســـیار گســـتردهای در ســـطی

هم وجود دارد که تعریف آنها بر اساس الگوهای پایدار و

شـــبکـههـای ملکولی روی میدهند که موجب ایجاد

متمایز بیان ژنی امکان پذیر اســت .چنین تصــوری نیز

ناهمگنی ملکولی در ســرطانهای انســانی میشــوند.

پیرامون ســرطانها که اغلب منشــاء اپیتلیالی دارند نیز

همین خصـوصـیات ناهمگنی است که ماهیت مقاومت

وجود دارد .در حقیقت اکثر ســرطانها از جمعیتهای

به درمان و پاســـخهای متفاوت نســـبت به رژیمهای

سلولهای اپیتلیالی متمایز از هم ساخته شدهاند که هر

درمانی را خلق مینماید.

کدام یک از این جمعیتها نقش مهم و متمایزی را در

از این رو در دیدگاه پزشکی سیستمی به سرطان

فرایند نئوپالســتیک ایفا میکنند .بررســی ملکولی این

به صـورت یک بیماری نگریسـته نمیگردد و بیشتر به

جمعیتهای ســلولی متمایز از هم توســط فناوریهای

صورت مجموعهای متنوع از بیماریها با عوامل ملکولی

مرزشـــکن ژنومیک و پروتئومیک و در نهایت با فناوری

بســیار متغیر نگریســته میشــود که برجســتگیهای

آنـالیز تک ســـلولی ،۲برای درک ماهیت حقیقی پاتوژنز

فنوتیپیک مشـترکی را از خود نشان میدهند .بنابراین

سرطان ،ضروری است.

چنین ســـطی از پیچیـدگی در ســـرطانها ،به آنالیز

در هر بیمار ســرطانی دو پرســش بنیادین است که

سـیسـتمی جامع در سـطی بافتی  -ملکولی ،سلولی و

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

فنوتیپی نیـاز دارد .این دادههـا را باید بتوان در قالب

ویژه در بیمار اسـت (برای مثال کدامیک از پنج یا بیشتر

مــدلهــایی کــه پیشـــگویی کننــده و کــارکرد پــذیر

تیپ سـرطان سینه) و دوم آنکه تا چه میزانی سرطان در

Single-Cell Analysis
Subtype

1
2
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بیمار پیشـرفت کرده اسـت .پاسخ این پرسشها با کاربرد

”تحلیل شـــبکههای آشـــوب زده با بیماری“ ،ایجاد

پزشــکی ســیســتمی با هدد شــناســایی ”شــبکههای

خواهد کرد.

آشــوب زده توســط بیماری “1که به شــکل فرادقیقی هر

وجود سطی باالی جهش در سلولهای سرطانی،

زیرتیـپ را تعریف کرده و اطالعــات زیســـتی متنوعی را

این امکان را برای سـلولهای سرطانی فراهم میآورد

جهت آشـکارســازی مرحلهی ۱پیشــرفت سرطان در فرد

که از پاسخ به داروها دوری جویند و اینگونه است که

بیمار یکپارچه مینماید ،انجام خواهد شد.

در بــالین ،مقــاومــت دارویی را بــا کــاربرد تــک دارو

در هر صـورت با پزشکی سیستمی میتوان یکی

مشاهده میکنیم .از دیدگاه پزشکی سیستمی ،سطی

از چالشهای مرکزی پزشــکی مدرن که پرداختن به

بـاالی جهش در ســـرطـان به معنای آن اســـت که

بیمـاریهای پیچیده مانند ســـرطان اســـت را مورد

سرطانهای متفاوت ممکن است ترکیبهای متفاوتی

بازنگری قرار داد و این ســـرطانها (مانند ســـرطان

از شـــبکـههــا را دچــار تغییر ســـازنــد و از این رو

ســـینـه) را بـه زیرتیپهای متمایز از هم (هرکدام با

زیرتیـپهای متمایز از هم ســـرطانها از یک ارگان

ترکیبی از شــبکههای آشــوب زده با بیماری) طبقه

خاص مشـــتق میشـــوند .این زیرتیپهای متفاوت

بندی نمود .رهیافتهای س ـیســتمی به خون ،بافت و

ممکن اسـت به داروهای متمایزی پاسخ داده و پیش

روشهای تشـخیصـی بر اسـاس شیوههای تشخیصی

آگهیهـای گونـاگونی داشـــته باشـــند و از این رو،

تک سـلولی ،۴اجازهی طبقه بندی سـرطان به صورت

رهیافتهای نوینی را برای طبقه بندی تشــخیصــی،

یک بیماری پیچیده را خواهد داد .این رهیافت انقالبی

نیاز خواهند داشت.

را در صنایع دارویی برای یافت داروهای نوین از طریق

تومورهـای توپر ۳مـاننـد ســـرطـان ســـینه و
1

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

ســرطانهای هماتولوژیک مانند لنفوم ،هم اکنون به

ویژه در حال پیشــرفت اســت ،جهش ادامه مییابد و

پنج گروه یا بیشـــتر ،بر اســـاس یک یا چند مارکر

الگوهای اطالعات بیان شـــده ( miRNA ،mRNAو

ملکولی (مـانند وضـــعیت گیرنده و یا وجود جهش

پروتئینهـا) نیز بــه تغییر ادامــه میدهنــد .از این رو

ژنتیکی) طبقه بندی شـــده اند .با افزایش فزایندهی

چـالش بزرگ آن اســـت که بتوان نتایج و پیامدهای

داده از طریق تالشهایی که با توالی یابی ژنوم کامل

پیشرفت تومور در انسان را افترا داد .به دست آوردن

تومورهـا صـــورت میگیرد (مـانند مشـــارکتهایی

اطالعـات زمانی (چگونه تومور با زمان تغییر میکند)

همچون  ۲ TCGAو  ،)۱ ICGCامکـان طبقه بندی

بســـیار دشـــوار اســـت .برای چیرگی بر این چالش،

فرادقیق سرطانها و گسترش آن به تیپهای بسیار

شــیوههای عالمانهی تشــخیصــی جدیدی مورد نیاز

متنوع سرطانها وجود خواهد داشت.

اســـت .بیشـــک فناوری آنالیز تک ســـلول ،یکی از

پزشــکی ســیســتمی ( )P4با ابزارهای فناورانه و
محاسباتی ،این طبقه بندیها را فراهم میآورد.

فناوریهای تغییر دهنده در بیولوژی ســرطان خواهد
بود.

از این رو رهیافتهای سیستمی برای طبقه بندی

از منظری دیگر یکی از سودمندیهای کاربست

زیرتیپی ســلولی ســرطانها و نیز لحاظ نمودن مس ـیر

پزشـــکی  P4در ســـرطــانهــا ،ایجــاد تحول در

تکـاملی زیرتیـپ ســـلولهای ســـرطانی و در نهایت

کارآزماییهایی بالینی است .در حقیقت پزشکی P4

توسعهی درمانهای ترکیبی ،نقش مهمی را در پزشکی

با خوی مشارکت جویانهی خود میتواند در تدوین و

سرطان سیستمی 3ایفا مینمایند.

طراحی کـارآزمـایی های بزرگ داروهای ســـرطانی،

از ســـوی دیگر ،واقعیت تکان دهنده در مورد

شیوههای پیشگیری از سرطان و مشارکت بیماران و

ســرطان آن اســت که مادامی که تومور یک زیرتیپ

شهروندان اثر بگذارد .زیرا ماهیت مشارکت جویانه و
1

The Cancer Genome Atlas
International Cancer Genome Consortium
3 Systems Cancer Medicine
2
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فردگرایــانــه پزشـــکی P4میتوانــد زمینــهی خلق
مشارکتهای راهبردی نوینی را میان بیماران ،مراکز

بـالینی بزرگ ،کنســـرســـیومهـای مراکز بالینی و
گروههای مشاوره دهنده به بیماران ،ایجاد نماید.
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تبلور همگرایی پزشـــکی ســـیســـتمی ،انقالب

زیرا پزشکی سیستمی این توان را دارد که با پرداختن

دیجیتالی و شبکههای اجتماعی را میتوان در پزشکی

بـه فنـاوریهـای نوینی همچون ژنومیکس ،مارکرهای

 P4مشاهده کرد .از این رو چتر گستردهی پزشکی P4

زیستی بیماریهای مزمن ،به بیماریهای در هنگامهی

نه تنها در سطی پزشکی ملکولی بلکه در سطی جامعه

پیش نشـــانگانی ۲نگریســـته و با تغییر ســـیمای آنها،

و ارائهی خدمات ســالمت نیز برافراشــته شــده اســت.

تندرســتی را حاکم نماید و از این رو پزشــکی  P4قادر

پزشــکی  P4فرصــتهای بیهمتایی را نیز در ســطی

اســت که اکوســیســتم مراقبتهای ســالمت ۱را دچار

طرحهای کســب و کار حوزهی ســالمت و بخشهای

تغییرات بنیادین کند.

متنوع اقتصاد سالمت فراهم خواهد آورد.

طی  ۲۰ســــال آینــده ،ترجمــان دانش بیولوژی

دیجیتــال کردن پزشـــکی برای هر فرد بیمــار،

ســیســتمی در صــفحهی کارزار بالینی و ارائه خدمات

کـاهش هزینـههـای خـدمات ســـالمت و خلق ثروت

سـالمت ،سـیسـتمی از ارائهی خدمات سالمت را فراهم

چشمگیر از طریق صنایع تندرستی ،منظرهایی هستند

میآورد که تصـور آن در هم اکنون نیز دشــوار است .از

که پزشکی سیستمی ( )P4میتواند به صورت عمیقی،

این رو س ـیســتمهای قانون گذاری و س ـیاســت گذاری

بر پیکرهی ارائهی خدمات سالمت اثری شگرد بگذارد.

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

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

پیشـــبرد خود بـا آنهــا روبـهرو اســـت .برای پــذیرش

رویکردهای پزشکی ملکولی در تشخیص و درمان ،بسیار

دسـتاوردهای پزشـکی سـیسـتمی ( ،)P4بخش اقتصاد

بیگانهاند (برای مثال هنوز از کارکردها و سودمندیهای

سـالمت و شـرکتهای درگیر کسـب و کار سالمت نیز

آزمـایش فـارمـاکوژنومیـک آگاهی کافی ندارند) .اینها

باید چاالکی خود را نشان دهند؛ زیرا عدم پذیرش تغییر

بخشـی از چالشهایی است که پزشکی سیستمی جهت

در پارادایم رو در روی آینده که از پزشـکی سیستمی بر
میخیزد و عـدم بـازنوشـــت برنـامهها و
طرحهای کســب و کار بر پایهی پزشــکی
ســیســتمی میتواند در آیندهای نزدیک
متالشی شدن این شرکتها و گسترههای
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کسب و کار را موجب شود .از سوی دیگر
پــذیرفتن پزشـــکی ســـیســـتمی برای
ســیســتمهای مراقبت ســالمت میتواند
خلق ثروت کند.
چنین به نظر میرســد که صــنایع
وابســـته به ســـالمت کنونی که همچون
پزشــکی معاصــر بیماری محور هســتند،
طی  ۲۰تا  ۲۱ســـاله آینده به صـــنعت
تندرســتی ۲تغییر خط دهند .در حقیقت
سـیمای تندرســتی توســط شرکتهایی
شکل  -۴۶بینش پویای سیستم مراقبتهای سالمت
Wellness Industry

1

بنیان و توسعه داده خواهد شد که با
بسیاری از شرکتهای کنونی متفاوت
خواهند بود .از ســوی دیگر پزشــکی
 P4میتواند با کاهش هزینهها ،امکان
انتقال دانش پزشــکی ســیســتمی و
فنـاوریهای وابســـته را با هزینهای
بســیار پایین به کشــورهای در حال
توســـعـه فراهم آورده و از این رو به
ســـوی دموکراتیزه کردن صـــنعــت
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تندرستی گام بردارد.
اکنون این باور در حال شـــکل
گیری است که پزشکی  P4یک تغییر
بنیـادین پارادایمی را در مراقبتهای
ســالمت ،ایجاد خواهد کرد .پرواضــی

تصویر  - ۴۷چرخهی بیولوژی بیماریها در پیوند با سیستمهای ارائهی مراقبتهای بالینی

اســت که همیشــه تغییر پارادایمی با
یک بدبینی توأم است.

چالشهای اجتماعی ،اخالقی ،حفظ حریم خصــوص ـی،

برای اینکه پزشـکی سیستمی بتواند این تغییرات

اعتماد پذیری ،حقوقی و قانونی ،مقرراتی ،ســیاســی و

بنیادین را در خدمات سـالمت خلق کند نیاز است که

اقتصــادی) پیوند یافته و با ش ـیوهی سـیســتمی آشــنا

بدبینی پزشـــکان ،ارائه دهندگان خدمات ســـالمت و

شوند.

پرداخـت کنندگان هزینههای ســـالمت با چالشهای

یک مدل عملی برای نشـــان دادن نقش بیهمتای

رو در روی نهــادینـه کردن پزشـــکی ( P4شـــامــل

 P4در چیرگی بر این چــالشهــا و نیز ایجــاد تغییرات
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سالمت را ترسیم کرده و نقش برجستهای که بیماران در توسعهی پزشکی P4

تصویر  - ۴4یک شبکه که اجزاء بر هم کنش سیستم مراقبتهای
توسـط شـبکههای اجتماعی که خودشـان تصـویر میدهند به انجام میرسـانند را نشـان میدهد .شبکهها این امکان را فراهم میآورند تا بتوان
با سازماندهی و مدلسازی دادهها ،به مسئلهی پیام به صدا ( )Signal to Noiseکه در مجموعهی دادههای عظیم روی میدهد ،غالب آمد.

سـودمند در سطی مراقبتهای سالمت ،انجام پروژههای

برای مثال ،هم اکنون انستیتو بیولوژی سیستمی

چند مرکزی ،میان رشـــتهای فراگیر و جامع ،به شـــکل

آمریکـا بـا همکاری دانشـــگاه لوگزامبورگ ،طرح یک

و انجام پروژهی پایلوت در ســطی

مشـارکت را با تمرکز بر بیماریهای دژنراسیون عصبی

یک کشـور کوچک ،ایالت و یا یک منطقه اسـت تا نشان

و بیماری پارکینســون فراهم دیده اســت که به عنوان

داده شـود که چگونه پزشکی  P4میتواند با سیستمهای

هسـتهی مرکزی رشـد پزشکی سیستمی در قلب اروپا

مراقبت سالمت سازگار شده و آنها را دچار تحول سازد.

نقش ایفا خواهد کرد.

پروژههای پیشــاهن

بنیـانگذاران پزشـــکی  P4یک بنیاد غیرانتفاعی

هینفعهای س ـیســتم مراقبتهای ســالمت مؤثر آیند.

تحـت عنوان ”انســـتیتو پزشـــکی  “۲ P4با همکاری

برای برقراری چنین رهیافتی نیاز به زیر ســـاختهای

دانشـکدهی پزشکی ایالتی اوهایو تأسیس نمودهاند که

مناســب فناوری اطالعات ،تربیت مربیان تندرســتی و

هدد آن کمک به خلق شــبکهای شــامل  ۱تا  ۶مرکز

ارائه دهندگان خدمات سـالمت ،خلق سکوهای کارآمد

بالینی و انســتیتو بیولوژی سـیســتمی اســت تا بتوانند

و تولیـد دادههـای یکپارچه و پیشـــگامی در ابزارهای

آزمونها و آزمایشهای رایج و بالینی طراحی شــده در

تجزیه و تحلیل اســـت .از این رو پروژههای پایلوت و

انسـتیتو بیولوژی سـیستمی را در پروژههای پایلوت به

پیشـاهن  ،برای الحا بیماران ،پزشــکان ،مشتریان و

کار برده و توان پزشــکی  P4را نمایان کنند .همچنین

دیگر دست اندرکاران سیستم خدمات سالمت ،ایده آل

در یک همکاری نزدیک با دانشکدهی پزشکی دانشگاه

میباشـــند .مشـــارکت این هی نفعهای ســـالمت در

لوگزامبورگ ،اصول سیستمی را در برنامههای آموزشی

چرخهی پزشکی سیستمی ( ،)P4در قالب ”شبکههای

پیاده میسـازند و در نهایت یک کنسـرسـیوم پزشکی

اجتماعی فعال شـده توسـط بیماران (یا مشتریان)“ در

فردگرا را بـا شـــرکـای بالینی منطقهای و بین المللی

پذیرش و ادغام پزشـــکی  P4در اندرون ســـیســـتم

شکل میدهند.

مراقبتهای سالمت ،نقش اساسی ایفا میکند.

پس از انجام موفقیت آمیز این پروژههای پایلوت،
چگونگی ایجـاد نظام تحول در ســـیســـتم مراقبتها،

آموز

طراحی و در یـک مقیـاس ملی ،منطقـهای و یا ایالتی

فراروی مراقبتهای سالمت

پیاده میگردد.

برای پزشـــکی  P4آموزش مشـــتریان ،بیماران،

و فناوری اطالعات؛ دو چالش بزرگ

اجـرای ایـن پروژههــای پــایلوت میتواننــد در

پزشـکان و اعضـاء گستردهترِ جامعهی پزشکی شامل

توانمندســازی بیماران و گنجاندن و درگیر کردن تمام

هینفعهای اصلی در صنعت مراقبتهای سالمت یک

)P4 Medicine Institute (P4 MI
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چالش بزرگ اســت .بدین ســان آموزش حقیقتاً یک

نماید .ایدهای دیگر کاربرد راهبردهایی مانند بازیهای

چـالش عظیم خواهد بود .برای چیرگی بر این چالش

رایانهای اســت که بتوانند اصــول پزشــکی  P4را به

به شـــبکههای اجتماعی کارآمد توأمان با راهبردهای

بیماران ،پزشـکان و اعضـاء جامعهی خدمات سالمت

آموزشـی فناوری اطالعات کارآمد نیاز اســت .در ابتدا

ارائه دهند.

بســیاری از افراد تمایل دارند که همان بیمار ســنتی

چالش دیگر چگونگی تولید فناوری اطالعات برای

باشـند و اجازه بدهند تا پزشک به آنها بگوید که چه

مراقبتهای سـالمت است؛ به گونهای که بتواند به ابعاد

بهتر اســت .اما هنگامی که این افراد از توان پزشــکی

دادههـای چنـد مقیاس و چند الیه ای عظیم برآمده از

پیشران شــده توســط مشــتری ۲در جهت بهبودی

پزشـکی  P4بپردازد .در پایان پزشکی  P4را میتوان به

سالمت خود آگاهی یابند ،به صورت اجتناب ناپذیری

صـورت ”شـبکهی شبکههای“ به هم تنیده تعریف نمود

این شکل نوین مراقبتهای سالمت را پذیرا میشوند.

(شــبکههای ژنتیکی پیوند یافته با شــبکههای ملکولی،

انســـتیتو بیولوژی ســـیســـتمی ( )ISBبه صـــورت

پیوند یافته با شبکههای سلولی ،پیوند یافته با شبکههای

موفقیت آمیزی مدولهای بیولوژی سیستمی را جهت

ارگانی ،پیوند یافته با شــبکههای افراد در جامعه که هر

گنجاندن بیولوژی مرزشــکن در دروس دبیرســتانها

کـدامیـک از اینهـا ،نگرشهای منحصـــر به فردی را

توسـعه داده است و هم اکنون نیز مدلهای همسانی

پیرامون پیچیدگیهای بیماریها ارائه میدهند) .ما باید

را برای پزشـــکی  P4طراحی نموده اســـت .آموزش

فرد را در متن و زمینهی تمام این شـــبکههای در هم

زودهنگام بیماران و مشــتریان ،نکتهی کلیدی اســت.

تنیده درک نماییم ،زیرا این تنها راهی است که میتوان

ایـدهی جـالـب دیگر راهاندازی شـــبکهی تلویزیونی

بـه اطالعـات دیجیتـالی ژنوم و همچنین بـه پیـامهای

تجاری با پوشـــش گســـترده اســـت که بتواند دانش

محیطی متنوعی که بر فرد از منابع گوناگون بســیار اثر

پزشــکی  P4را در حد یک بینندهی متوســط عرضــه

میگذارند ،دسـتیابی نمود .این نیاز ،تقاضای عظیمی را

Consumer-Driven Medicine

1

برای توســـعـهی یک ســـاختار فناوری اطالعات ()IT

مراقبتهای سالمت خواهد گذاشت.

مراقبتهای ســـالمت ایجاد میکند .ســـاختار فناوری

 /۲پزشکی  P4عملکرد مراقبتهای سالمت را در

اطالعات مراقبتهای ســالمت ،باید جامع ،ســازگارمند،

هر مســـیری دگرگون خواهـد ســـاخت .تصـــویر ۴۳

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

چکیـدهای از راهبردهـای اثرگـذار نوین و فناوریهای

پیشران شــده با بیولوژی بوده و به صــورت بنیادی نیز

پزشـــکی  P4را که در آینده خلق خواهند شـــد ،ارائه

سـاختار باز متن 1داشـته باشد .احتماالً ،این تقاضا فراتر

میدهد.

از توان هر ســازمان واحدی اســت که  ITجامع را برای

 /۱پزشکی  P4نیاز به این دارد که تمام شرکتهای

مراقبتهای سـالمت ساماندهی کند؛ به گونهای که در

وابسـته به مراقبتهای ســالمت ،طرحهای کســب و کار

فراتر از مدارک پزشــکی ،همهی دادههای ناهمگن را که

خود را در  ۲۰سال آینده و یا در سالیان آینده بازنویسی

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

نمـایند .بســـیاری نمیتوانند چنین کنند و از این رو به

اما این همان چیزی اســـت که مورد نیاز پزشـــکی P4

دایناسـورهای صنعتی تبدیل خواهند شد؛ این در حالی

اســت و یک رهیافتِ با باز متن هدایت شــده به صــورت

اسـت که فرصـتهای اقتصادی بسیار چشمگیری برای

کارآمد میتواند  ITرا برای مراقبتهای ســالمت آینده

پدیدار شــدن شــرکتهای نوینی که به نیازمندیها و

دگرگون ســازد .در این گذار بایســتی از بینشهای ژرد

فرصتهای پزشکی  P4چشم دوخته باشند ،وجود دارد.

برآمده از قلب شبکههای اجتماعی نیز بهره جست.

۱

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

اثر پزشکی سیستمی ( )P4بر جامعه

این هزینـههـا را به گونهای کاهش میدهد که میتوان

پزشکی سیستمی ( )P4اثر عظیمی را بر جامعه و

پزشکی  P4را به کشورهای در حال توسعه انتقال داده و

1

Open Source
Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,
preventive, personalized and participatory. N Biotechnol 2012; 29: 613-24
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رهیافتهای سیستمی ،بینشهایی نوین و اساسی نسبت به مکانیسمهای بیماری فراهم میآورد.



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



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



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



ارزیابی پاسخ چندگانهی ارگانی در یک بیماری امکان پذیر میگردد.



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



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

از این رو در دموکراتیزه کردن مراقبتهای ســالمت گام

هر فرد بیمار هویدا نماید؛ توانایی شــناســایی تنوعهای

برداشــت؛ تصــویری که تا پنج ســال پیش تصــور آن

ژنتیکی که موجب میشوند داروها به شیوهای خطرناک

نـاممکن بود .این پسانـدازها ،از تشـــخیص زودرس و

در بیمــار متــابولیزه شـــونــد (این حــالــت را بــه نــام

بنـابراین درمـان کـارآمـدتر بیمـاریها؛ طبقه بندی هر

فــارمــاکوژنومیکس مینــامنــد و بیش از  ۱۰نوع چنین

بیماری عمدهای (مانند سـرطان سینه) به زیر تیپهای

تنوعی ژنتیکی تاکنون شـــناســـایی و اعتبار ســـنجی

عمـدهی دیگر در پزشـــکی ســـیســـتمی که میتواند

شــدهاند)؛ توانایی مهندس ـی مجدد با دارو” ،شــبکههای

درمانهای کارآمد ”فردگرایانه“ را جهت زیرتیپ بیماری

آشـوب زده شده با بیماری“ جهت گزینش منطقی دارو

بر پایهی هزینهی کمتر و توان بیشــتر؛ تأکید فزاینده بر

را برای بهینهسـازی سـالمت خودش توانمند میسازد.

روی تندرســتی برای هر فرد؛ و پدیداری پیشــرفتهای

این دیجیتالی شدن پزشکی ،دادههایی را فراهم خواهد

تکان دهنده در پزشــکی مدرن ،حاصل میآیند .توانایی

آورد که پزشکی  P4را توانمند میسازد تا مراقبتهای

فزاینده برای پرداختن مؤثر به سرطان ،کاربرد سلولهای

سالمت را از طریق ”شبکههای اجتماعی پیشران شده

بنیـادی جهـت درمـانهای جایگزین و نیز رهیافتهای

توسـط مشتری“ متحول سازد .دیجیتال شدن پزشکی

نوین در تشــخیصهای پزشــکی و درک مکانیســمهای

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

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

یکی از منظرهای دگرگون کنندهی پزشکی  P4است و

تا سـالمت روحی و فیزیکی مؤثر خودشـان را به صورت

از این گـذرگـاه هر کس میتواند به شـــکلی نفیس و

عادی در دهههای  4۰و  ۳۰ســالگی بهینه و گســترش

بســیار دقیق ،تندرســتی و پاســخهای مناســب برای

دهنـد) ،درک متـاژنوم( ۲برای مثـال جمعیت میکروبی)

بیماریهای پدید آمده را پیکرتراشی نماید.

رودهها و دیگر ســطوح بدن و در نهایت پدیداری درک

کارکرد مهم دیگر که از دیجیتالی کردن پزشــکی

ژرد از دژنراســیون عصــبی (که میتواند در اجتناب از

در قالب پزشـــکی  P4بر میخیزد آن اســـت که خلق

تراژدیهـای فردی و اجتمـاعی بیمـاریهایی همچون

دادههـای فردی بـه صـــورت باور نکردنی ارزان تمام

بیماری آلزایمر و پارکینســـون مؤثر آیند) ،شـــامل این

میشـــود (برای مثال ،اولین هزینهی توالی یابی ژنوم

پیشرفتها هستند.

انســـانی حدود یک میلیارد دالر بود و امروزه هزینهی

 /۳پزشـــکی  P4از طریق به پیشراندن پدیداری

آن چنــد هزار دالر اســـت و در چنــد ســـال آینــده،

فنـاوریهـای نوین و تکنیـکهـای محـاســـباتی در

توالی یــابی ژنوم احتمــاالً  ۲۰۰دالر هزینــه خواهــد

دیجیتالی کردن پزشــکی پیشـگام اســت .مفهوم ”خود

داشــت)؛ از این رو فناوریهای دیجیتال و روند کاهش

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

یابندهی هزینههای آنها بر برگشـــت ســـیر خزندهی
Metagenome
Quantified Self

1
2

113

114

تصویر  - ۳۰سودمندیهای پیاده سازی پزشکی  P4در سطی جامعه و فرد در جهت پیشگیری از رخداد بیماریهای غیرواگیر

صــعودی مراقبتهای ســالمت ،اثر چشــمگیری خواهد

طریق دگرگونسازی صنعت سالمت خلق خواهند شد.

داشت.

افزون بر این پیش بینی میشـــود که طی  ۲۰تا ۲۱

 /۱پـزشـــکـی  P4ثـروت فـزاینــدهای را برای

ســال ،یک صــنعت تندرســتی ۲بر پایهی علم ،پدیدار

سیستمهای مراقبتهای از سالمت ،جوامع و ملتهایی

خواهـد آمـد کـه در زمـانی ،انـدازهی آن از صـــنعت

که از آن اســتفاده میکنند ،خلق خواهد نمود .کاهش

مراقبتهای ســـالمت فزونی خواهد یافت .در حقیقت

هزینههای خدمات ســالمت را یادآور شــدیم .همچنین

پزشــکی  P4یک گســترهی انباشــته از فرصــتهای

فرصـتهای اقتصـادی بسیاری از دانش پزشکی  P4از

اقتصادی است.

Wellness Industry

1

 /۶بیمار (مشــتری) از طریق شــبکههای اجتماعی،

آنـالیتیـک) بـایـد بـه گونهای توســـعه یابند تا بتوانند

پدیداری پزشکی  P4را به پیش میراند .به دلیل محافظه

دادههــای بزرگ را تولیــد و تجزیــه و تحلیــل کرده تــا

کاری و ســیســتمهای بوروکراتیک ،پزشــکان ،خبرگان

دینامیک شـــبکهها برای هر فرد بیمار آشـــکار گردد.

مراقبتهای ســالمت و صــنعت خدمات ســالمت ،از توان

راه حلهای تکنیکی این چالشها به صــورت کارآمدی

”شـبکههای اجتماعی به پیشران شـده توسط بیماران“،

در حال پیشـــرفت هســـتند .دومین هدد چالشهای

در ایجاد تغییر در ســیســتم مراقبتهای ســالمت عقب

اجتماعی پزشــکی  P4اســت که بایســتی چاره گشــایی

خواهند ماند .در حقیقت بیماران ممکن است تنها نیروی

شوند .این چالشهای دومی ،مانع بزرگی جهت پذیرش

پیشران توانا در تغییرات حقیقی ســیســتم مراقبتهای

پزشکی  P4در سیستمهای مراقبتهای سالمت هستند.

سالمت کنونی باشند تا پزشکی را از سیمای واکنشی ۲به

این چالشهای اجتماعی به هشت شکل زیر میباشند:

سیمای کنشگرای ۱پزشکی  P4سو دهند.

۴و۳

 /۲پرســـشهـای آشـــکـاری پیرامون منظرهای
اخـالقـی ،قــانـونی ،اجتمــاعی ،امنیتی ،حفظ حریم

پزشللکی مشللارکتی :2یک نیروی پیشران

خصوصی ،سیاستی و مقرراتی اقتصاد پزشکی  P4برای

برای ایجاد انقالب در مراقبتهای سالمت

افراد بیمار وجود دارد.

پیادهسـازی پزشـکی سـیستمی ( )P4بر دو هدد

 /۱پرســش ســحرانگیز و دشــوار آن اســت که چه

اســـتوار اســـت :نخســـت منظرهای تکنیکی پزشـــکی

کســـانی را باید در تعریف ”مشـــارکتی“ منظور نمود .به

ســـیســـتمی (شـــامـل راهبردهـا ،فناوریها ،ابزارهای

صــورت آشــکار ”بیماران“ بایســتی گنجانده شــوند؛ زیرا

1

Passive
Proactive
3
Hood L, Balling R, Auffray C. Revolutionizing medicine in the 21st century through systems approaches. Biotechnol J
2012; 7: 992-1001.
4 Hood L, Flores M. A personal view on systems medicine and the emergence of proactive P4 medicine: predictive,
preventive, personalized and participatory. N Biotechnol 2012; 29: 613-24.
5 Participatory Medicine
2
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ایدهی مرکزی پزشــکی ”فردگرا“ بیمارانی هســتند که به

انبوه که آموزش عالی را دگرگون ساخته و پزشکی P4

صـــورت فزایندهای کنترل ســـالمت خود را به دســـت

را در دســـترس تعداد بیشـــتری از افراد قرار میدهد،

میگیرنــد .امــا برای اینکــه پزشـــکی  P4در انــدرون

میتوان رویـارویی نمود .در حقیقـت فناوری اطالعات

سـیسـتمهای مراقبت سالمت گنجانده شود باید پزشکان

برای مراقبتهای سالمت آینده ،باید شیوههای آموزش

و دیگر کارکنان مراقبتهای سالمت ،دیگر اعضاء سیستم

همگانی را ارائه دهد.

مراقبـت ســـالمـت (پرداخـت کنندگان و ارائه دهندگان

 /۳بســیار ضــروری اســت که بیماران را در مورد

خدمات سـالمت) ،کسـانی که با سـیاســت و پیادهسازی

ارزش دادههایشان آموزش دهیم؛ که چگونه این دادهها

مراقبتهای سـالمت سـر و کار دارند و کسانی که درگیر

میتوانند دانش زیســت پزشکی را بدون صدمه به آنها

آموزش دانش آموزان و جـامعـهی عمومی هســـتند نیز

پیشرفت دهند .یک نکتهی کلیدی در توسعهی مداوم

لحاظ شـوند .گرد آوردن همهی این شرکت کنندگان در

پزشکی  ،P4داده کاوی مستمر در ابری از دادههای هر

زیر چتر پزشکی  P4خود یک چالش عظیم است.

فرد از میلیاردها انسـان اسـت .زیرا این رهیافت ،امکان

 /۴در نهایت گرد آوردن همهی این شرکت کنندگان

پیشـــرفـت پرشـــتـاب در درک مـا از پیچیدگیهای

در زیر چتر پزشـکی  P4نیاز به تغییر در سیستم آموزش

بیماریها و تندرســـتی را فراهم آورده و به صـــورتی

و بازخورد مشـــتری دارد .به زبانی دیگر اما چگونه درک

شــگرد ،مراقبتهای ســالمت را تغییر میدهد .بسـیار

مناسـبی را از پزشکی  P4جهت همهی شرکت کنندگان

ضروری است که دادههای هر بیماری برای ”داده کاوی“

در سـیسـتم مراقبت از سالمت ارائه دهیم و چگونه ما به

و جهت ”پزشکی پیشگویی کنندهی آینده“ در دسترس

صـــورت نظام وار بازخورد آنها را برای تدوین خدمات و

قرار گیرد .ســیاســتهای محدود کنندهی کمیتههای

محصوالت تندرستی نوین به دست آوریم؟

اخال دانشگاهها باید با سیاست در دسترس قرار دادن

این چالشهای عظیم را با کاربســت ابزارهای IT

نیرومنـد مانند برقراری دروس آزاد آنالین به صـــورت

آزاد دادههـا برای خبرگـان ســـالمـت ،با حفظ حریم
خصوصی افراد جایگزین شود.

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

پزشکی سیستمی

پیامد مراقبتهای سالمت

نگرشهای اســاســی به دینامیک شــبکههای آشــوب زده با
نگرشهای مکانیسـتیک ،تشـخیص ،درمان و پیشگیری را برای هر فرد
بـــیـــمـــاری ( )Disease-perturbed networksدر
بیمار امکان پذیر میسازد.
ارگانیسمهای مدل فراهم میکند.
بیماری ،تندرسـتی و محصوالت ژنی حساس دارویی را شناسایی کرده
پیشـــگـام در توالی یـابی ژنوم خـانوادگی بوده و ژنهــای
و افـرادی کــه یــک یــا بـیشـــتـر از  ۴۰۰تـنوع ژنی کنش پــذیر
بیماری را به صورت ارزان و کارآمد شناسایی مینماید.
( )actionable gene variantsرا دارند مورد شناسایی قرار میدهد.
تسـتهای تشـخیصی بیماریها ،ارزیابی مسمومیت دارویی و سالمت؛
خون را به پنجرهای جهت افترا میان ســـالمت و بیماری
برای مثـال ســـرطـان ریه ،بیماری اســـترس پس از تروما )،(PTSD
تبدیل میکند.
توکسیستی کبد و هپاتیت
دسته بندی بیماریها به زیرتیپهای مشخص

برای گزینش داروهای ویژهی مؤثر برای هر زیرتیپ

دســـته بندی بیماران  -واکنشهای ناخواســـتهی دارویی،
تعدیل کنندهی ژنها به مکانیســمهای بیماری ،برای مثال
دسته بندی کردن بیماران برای درمانهای مناسب
بیماری زودرس و دیررس هانتینگتون ،ژنهای واریانت که
حساسیت به جیوه را در بچهها افزایش میدهند.
امکان رهیافت چند ارگانی جهت مطالعهی بیماری

آشـــکار ســـازی پیچیدگی بیماری فرد و چگونه یک بیماری منفرد بر
چندین ارگان اثر میگذارد.

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

تندرستی یک پیش ران برای پزشکی  P4در آینده است.

با خلق کارآزماییهای بالینی بزرگ مقیاس و چند متغیری چنین مطالعاتی ،نگرشهای ژرفی را نسبت به مکانیسمهای بیماری در
مـاننـد فرامینگهـام ،امکـان آنـالیز طولی بیمار و یا حاالت مراحـل اولیـه فراهم آورده و رهیافتهای نوینی را جهت تشـــخیص و
درمان عرضه خواهند نمود.
تندرستی را فراهم مینماید.

111

118

” /۱شـبکههای اجتماعی فعال شـده توسط بیمار

پدیداری پزشکی  P4است که بر تندرستی تمرکز دارد.

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

 /۶باور بر این اســت که ”شــبکههای اجتماعی فعال

در گســـترهی پزشـــکی  P4ایفا میکنند .هم اکنون

شـــده بـا بیمار“ یکی از قویترین نیروهایی هســـتند که

چندین شــبکه وجود دارند که در حال ایجاد دگرگونی

پذیرش پزشـــکی  P4را به پیش میرانند .بیماران ،حرکت

در پزشـــکی و ســـالمـت هســـتند .برای مثال افراد

بـه ســـوی پزشـــکانی که اخیراً تربیت شـــدهاند و دانش

شـبکههای ”خودکمی شـده“ که هم اکنون در سراسر

فناوریهای نو و راهبردهایی که کاربرد پزشــکی را متحول

ایاالت متحدهی آمریکا گســترده شــدهاند ،از ابزارهای

میسـازند ،آغاز نمودهاند .یک پرسـش چالش آور آن است

دیجیتالی برای سنجش پارامترهای فیزیکی خود (وزن،

که چگونه ”شبکههای اجتماعی فعال شده توسط بیمار“ را

ضـــربـان ،تنفس ،کیفیت خواب ،اســـترس و غیره) و

به گونهای خلق نمود که سیستمهای مراقبت از سالمت را

کاربرد آنها جهت بهینهسازی سالمت خودشان استفاده

برای پذیرش پزشکی  P4برانگیخته نمایند.

میکنند .همچنین شـــبکههای اجتماعی بیماری نگر

 /۷پرواضـی است که منظر مشارکتی پزشکی ،P4

(برای مثال  ،PatientsLikeMeاتحاد ســرطان سینه،۲

بسیار به فناوری اطالعات روزآمد و با کالس برتر برای

بنیـاد پژوهش مـالیتیـل میلومـا) وجود دارنـد که هم

مـدیریت و یکپارچهســـازی میلیونها میلیارد دادهی

اکنون تغییر در چگونگی انجام کارآزماییهای بالینی را

فردی بســـتگی دارد .بـه زبان دیگر پزشـــکی  P4به

آغاز کردهاند.

در هم آمیزی ،داده کاوی ،یکپارچهســازی دادهها و در

این شـــبکـههای اجتماعی نشـــان میدهند که

نهـایت تولید مدلهایی برای هر بیمار که پیشـــگویی

مراقبــتهــای ســـالمــت و تنــدرســـتی میتواننــد از

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

بیمارستانها به سوی بنیاد و حتی خانهها میل نمایند.

بسـیار ضروری است که یک بخش سوم قابل اعتمادی

چنین عدم تمرکز زدایی پزشـــکی ،یک منظر مهم در

وجود داشـته باشــد که حاوی اطالعات دقیق و روزآمد

Breast Cancer Allia

1

پزشـکی سـیسـتمی و پزشـکی  P4باشــد .اغلب اوقات

مشـــارکت ،از عناصـــر تحول برانگیز در ســـیســـتم

بیماران با اطالعات نادرســتی که از اینترنت به دســت

مراقبتهای سالمت محسوب میشود.

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

پزشلکی  P4و سلیستم خدمات سالمت در

و کارکنان مراقبتهای سالمت به خوبی حس میشود.

کشورهای در حال توسعه

 /4آشـــکـار اســـت که اگر اطالعات از دادههای

بنیان پزشــکی ســیســتمی که پیشــگویی کننده،

بیماران بایســتی به صــورت کارآمد جهت بهینهســازی

پیشـگیری کننده ،فردگرا و مشـارکت جویانه ( )P4است،

تندرســتی آنها و کاهش بیماری به کار برده شــوند ،به

بیولوژی سـیستمی میباشد و برای عملکرد خود از اجزاء

مفســـری قابل اعتماد ،برای آنالیز دادهها برای هر فرد

گوناگون ســیســتم مراقبتهای ســالمت بهره میجوید.

نیازمند است.

پزشــکی  ،P4پیامدهای بیماری که توســط خود بیماران

در چشمانداز آینده ،به وجود خبرگان مراقبتهای

گزارش میشـوند و سازمانهای دولتی و خصوصی درگیر

سـالمت جدید (که در ترمینولوژی پزشــکی سیستمی

در مدیریت خدمات سالمت را نیز در برمیگیرد .افزون بر

آنهـا را ”مربیهـای تندرســـتی و مراقبت ســـالمت“

بیولوژی سیستمی و ژنومیکس ،مدلسازی پاتوفیزیولوژی

مینامند) نیاز اســت .این خبرگان در دادههای هر فرد

بیماریها در یک زمینهی کاربردی  -بالینی ،تصویربرداری

بیمار نگریسـته و سپس این دادهها را به شیوهای ارائه

ملکولی و بانکهای زیســتی ،از اجزاء کلیدی هســتند که

میدهند که تشویق کنندهی بیماران به استفاده از آنها

توســعهی موفقیت آمیز پزشــکی س ـیســتمی را تضــمین

جهت بهبودی در سالمتشان است.

میکننـد .این تالش میـان رشـــتـهای که قلب تپندهی

در یک فراگرد کلی وجود ”شـــبکههای بیماران

پزشکی سیستمی است به شبکهای از دانشمندان از تمام

رانده شــده توســط بیمار (مشــتری)“ یکی از نیروهای

رشــتهها ،با توجه منحصــر به فرد به تجربهی بالینی و

پیشران نیرومند برای ایجاد تغییرات بنیادین در نظام

آموزشهای پیشـــرفته مبتنی بر رفتارهای پیشـــرفتهی

ســالمت کنونی اســت و از این رو میبینیم که عنصــر

اطالعات نیاز دارد .برای پیادهســازی چنین چشــم اندازی
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از پزشکی سیستمی ،بخش صنعت و دانشگاه باید در یک

میبایســت به بیولوژی س ـیســتمی یکپارچه و پزشــکی

فضـای منسجم ،با دسترسی به منابع باز و دسترس پذیر

ســیســتمی ( )P4و مراکز پزشــکی نوینی که به ارائهی

دادهها ،در یک فاز پیش رقابتی در فرایند کشف داروهای

خدمات ســالمت بر پایهی پزشــکی ســیســتمی ارائه

جدید با یکدیگر کار کنند .این روند به توســـعهی بعدی

میدهنـد نظر کرده و این مراکز را با مراکز مراقبتهای

مـالکیت فکری و رهیافتهای کارآمدتر تشـــخیصـــی و

سـالمت پزشـکی سـیستمی در کشورهای توسعه یافته

درمانی منتهی خواهد شــد .چنین نقشــهی راه توســعهی

پیوند دهند و با شــبکه ســازی ،تالش نمایند که مراکز

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

مراقبتهای سـالمت پزشـکی سیستمی خود را در قلب

بسـیار فراتر از اولویتهای مراقبتهای سالمت کشورهای

زیرســـاخت خدمات ســـالمت ضـــروریترِ جاریِ خود

در حال توســعه اســت که اکثریت جمعیت آنها محروم از

بگنجـاننـد .این در هم تنیدگی این مراکز نوین در قلب

سـطی قابل قبول مراقبتهای پزشکی و بهداشتی هستند

شـبکههای سـنتی خدمات سـالمت ،میتواند دسترسی

و مهمترین چالشهای آنها مبارزه با بیماریهای عفونی و

بالفاصــله را به فناوریهای پیچیده و پیشــرفتهتر فراهم

سـوء تغذیه اسـت که با عدم دسـترسـی به آب سالم نیز

آورده و اجـازه میدهد تا این کشـــورها از دانش و توان

تشدید میگردد.

علمی کشـورهای توسعه یافته بهره جویند .چنین مراکز

هر چنـد در آینـدهای نـه چنـدان دور هزینههای

پزشــکی س ـیســتمی که مراحل تکاملی خود را در قلب

تولید خدمات پزشکی  P4بسیار کاهش خواهند یافت و

شـبکهی سـنتی خدمات سالمت طی میکنند ،راهی را

انتقال فناوریهای پیشــرفته وابســته به پزشــکی  P4به

جهت دسترسی به سطی قابل قبول خدمات سالمت باز

کشـورهای در حال توسعه و جنوب امکان پذیر میشود

گشـوده و موجب کاهش شکاد فزاینده میان کشورهای

و شـاهد رخنمایی دموکراتیزاسـیون پزشــکی سیستمی

توســعه یافته و کشــورهای در حال توســعه ،در ارائهی

خواهیم بود ولی رهبران کشـورهای در حال توسـعه نیز

خدمات سالمت ،خواهند شد.

۲و۱
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فصل هفتم

زیرساختهای پزشکی آینده (پزشکی سیستمی)
در نقشههای علمی سالمت ایران و آمریکا
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هم اکنون پزشـــکی در گـذار انقالبی اســـت که

فناوریهای با توان عملیاتی باال ۲جهت توالی یابی

ماهیت و مراقبتهای ســـالمت را از حالت واکنش به

 DNAو آنــالـیـز تـرانس کریپتومهــا ،پروتئومهــا و

بیماریها ،به سـوی پیشـگویی و پیشـگیری آنها سو

متابولومها ،بنیانی را برای آشکارسازی ساختار ،تنوع و

خواهد داد .واکنشی به معنای آن است که هنگامی که

عملکرد ژنوم انسـانی و ارتباط آنها با سالمت و بیماری

بیمـاری پـدیدار میشـــود ،دانش پزشـــکی به کنش

فراهم آوردهاند .کارایی باالی توالی یابی  ،DNAامکان

برانگیخته میشـــود .اما پیشـــرفتهای فناوری (مانند

آنـالیز مقادیر عظیمی از ژنومها و ترانس کریپتومهای

فنــاوریهــای اومیکس) ،مبــاحــو تئوریــک (مفــاهیم

فرد را فراهم آورده و ترس ـیم متابولومها و پروتئومهای

شبکهها و سیستمهای پیچیده) و نیز مفاهیم (بیولوژی

مرجع ،بـه صـــورت کامل با به کارگیری شـــیوههای

سیستمی) که حداقل طی دههی گذشته روی دادهاند،

آنــالیتیــک قــدرتمنــد بر اســــاس کرومــاتوگرافی،

موجب انتقال پزشـکی به سـوی ”پزشـکی سیستمی“

اسپکترومتری جرمی و  ۱ NMRامکان پذیر شدهاند .از

شدهاند که هستهی مرکزی آن سالمت است نه بیماری

سوی دیگر ،ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی و توسعهی

و به زبان دیگر ”نگهداشــت ســالمت“ و نه ”مبارزه با

رهیافتهای سـیسـتمی (جهت آشکارسازی شبکههای

بیماری“ (.)۲

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

(که از ویژگیهای رشـــد و نمو انســـان ،فیزیولوژی و

افزون بر این ،به توسعهی مفهومی و روششناسی

بیمـاری اســـت) نیز نیاز اســـت ( .)۱مجموعهی این

این ابزارهـا برای یکپـارچهســـازی گونههای دادههای

تغییرات و رونــدهــا در توســـعــهی علم و فنــاوری در

متنوع در سـطوح چندگانه سازمان و مقطعهای زمانی

گســـترهی پزشـــکی موجـب شـــدهانـد که ”دوران
پسـاژنومیک پزشـکی“ که بر اساس پیشرفتهای اخیر
در فناوریهای محاســـباتی و تجربی با توان عملیاتی
باال ،۲رشد یافته بود با در برگرفتن زمینهای از بیولوژی
سـیسـتمی ،به سـوی پزشـکی سیستمی که (سیمایی
جامعتر دارد) ،میل کند (.)۴-۱
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از این رو پزشکی آینده ”پزشکی سیستمی“ خواهد
بود کـه میتوانـد بر پیچیـدگیهای بیماریها چیرگی
یافته و با آنالیز و هدد گیری شــبکههای آشــوب زده با
بیماری ۱داروهای نوین را نوید دهد ( ۶و.)۷
بر اســاس تئوری مفهومی پزشــکی ســیســتمی،
بیماری برخاســته از پیامد ”شــبکههای آشــوب زده با
بیمـاری“ در ارگـان دچار بیماری اســـت که از یک یا
تعدادی شــبکههای آشــوب زده با بیماری به بس ـیاری
تصـویر  - ۳۲پیچیدگی فرآوری دادههای ژنومیک از سطی ژنوم
تا پروتئوم

دیگر (بـا پیشـــرفـت بیمـاری) ســـرایت میکند .این
آشــوبهای بیماری اولیه ممکن اســت ژنتیکی (مانند
High-Throughput
Disease-Perturbed Networks
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تصویر  - ۳۱چهار گسترهی کلیدی در تفکر سیستمی

جهشها) و یا محیطی (مانند ارگانیســـمهای عفونی)

بیماری که در سطی شبکه از طریق رهیافت سیستمی

باشـند .این آشـوب اطالعاتی را که در این شبکهها به

انجـام میپذیرند ،میتوانند راهبردهای بهتری را جهت

صورت دینامیک بیان میشوند تغییر داده و این تغییر

تشـــخیص و درمــان ،از طریق هــدد قرار دادن این

در جریـان دینـامیک اطالعات میتواند پاتوفیزیولوژی

”شــبکههای آشــوب زده با بیماری“ عرضــه نمایند .بر

بیماری را توصـــیف نموده و رهیافتهای نوینی را در

پایهی همین چشــم انداز اســت که میتوان پنج اصــل

تشخیص و درمان ارائه دهد (.)4

بنیادین را در پزشکی آینده متصور شد:

در این چشـــم انـداز به بیماری ،مطالعات پاتوژنز

 /۲نگریســتن به بیولوژی و در نتیجه پزشــکی به

صورت دانش اطالعـات کـه این دو دانش میتوانند به

تولید دادهها و ابزارهای آنالیز دادهها را مورد حمایت

عنوان کلید آشکارسازی پیچیدگی ۲نقش ایفا نمایند.

قرار میدهند.

 /۱زیرساختهای بیولوژی سیستمی و راهبرد آن

 /۴رهیافتهای تجربی ســیســتمی ،جامع نگر و

یعنی ”ســـه گانهی مقدس بیولوژی“ (کاربرد بیولوژی

هولسـتیک ،بینشهای ژرفی را نسبت به مکانیسمهای

پـیشران فنــاوری و فنــاوری پیشران توســـعــهی

بیماریها و رهیافتهای نوینی را به سـوی تشخیص و

میان رشتهای ،دموکراتیزه کردن

درمـان آنهـا از طریق آنـالیز دینـامیســـم فرایندهای

محاسـبات) ،فرهن
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تصویر  - ۳۴مقایسهی درمانهای طبی در دو تغییر پارادایمی واگشت گرایی و دانش سیستمی

Complexity

1

بیماریها امکان پذیر مینمایند.

پرداخت.

 /۳فنـاوریهـای نوپـدیـد ،امکـان دســـتیابی به

در پزشکی آینده ،ارگانهای دچار بیماری ،بافتها

دادههـای بـا مقیاس عظیم ۲را فراهم آورده و اجازهی

و خون بیمار ،نمونههای عالیای برای ارزیابی سیستمیک

کشف ابعاد جدید فضای دادهای بیمار را خواهند داد.

شـرایط بیمار ،در زمان و فضاهای گوناگون خواهند بود.
۴

 /۱ابزارهای آنالیز کنندهی دگرگون ســاز ،امکان

توالی یابی ژنوم و ترانس کریپتوم ،پروتئومیک هدفمند

آشـــکار نمودن میلیاردها دادهی نقطهای را برای هر

از طریق اســـپکترومتری جرمی ،چیپسهای پروتئینی،

فرد فراهم خواهد کرد و به ترسیم منظرهای تندرستی

آنـالیز تک ســـلولی ۳و ســـیســـتمهای شـــناســـایی

و بیمـاری ،بـه شـــکلی با جزئیات فرا دقیق خواهند

اسیدنوکلئوئیک هدفمند از ابزارهایی هستند که پزشکی

پرداخت (.)۳

سیستمی با آنها در دادههای بیمار به جستجو میپردازد.

با کاربرد این پنج اصل ،پزشکی سیستمی میتواند

چنین اســت که احتماالً در  ۲۰ســال آینده ،هر فرد با

به شـبکههای بیمار شـده و آشوبزده ،با بزرگنمایی و

ابری مجازی از میلیاردها دادهی نقطهای احاطه خواهد

آشـکارسازی در حد مقیاس ملکولی بپردازد .بر اساس

شــد .چالش کلیدی ،یکپارچهســازی این تیپ دادههای

این تفکر سـیسـتمی و نگریستن به شبکههای بیماری

متنوع ،یافت همبســتگی آنها با فنوتیپ بالینی خاص و

اســـت که میتوان به این درک رســـید که پارهای از

تـدوین پـانـلهـای مارکرهای زیســـتی معنا دار جهت

رویـدادهـای بیمـاریها را میتوان در پیش از تظاهر

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

بیماری ،با تشخیص زودرس شناسایی نموده و با چن

سـیستمی ،راهبردهای کلیدی و فناوریهای منحصر به

انـدازی بر نقـاط گرهای ۱شـــبکههای آشـــوب زده با

خود را جهت آشـکارسازی پیچیدگیهای بیماریها دارا

بیماری ،به شـــناخت تشـــخیصـــی و اقدامات درمانی

است.
1

Large-Scale Data
Nodal Points
3 Targeted Proteomics
4 Single-Cell Analysis
2
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با این منظر هرگز نباید پزشـکی سـیستمی آینده

در هر صورت همگرایی رهیافتهای سیستمی به

را ”پزشـکی ژنومیک“ نامید .زیرا پزشکی ژنومیک تنها

بـیـمــاریهــا فنــاوریهــای برتر ،تصـــویرنگــاری و

یک منظر از ماهیت پزشــکی س ـیســتمی اســت که به

اندازهگیریهای نوین و ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی

اطالعات نهفته در اســیدهای نوکلئوئیک میپردازد .در

جدید ،موجب تولد پزشکی سیستمی آینده خواهد شد

حالی که پزشـــکی ســـیســـتمی یک دیدگاه جامع و

که بیش از آنکه منتظر شـــود که بیماری بر فرد چیره

هولســـتیـک اســـت کـه از تمـام گونههای اطالعات

شـود تا واکنش نشـان دهد ،طی  ۲۰سال آینده مدلی

بیولوژیـک اســـتفـاده میکنـد (مـانند ،RNA ،DNA

ارائـه خواهـد داد کـه پزشـــکی مـاهیـت فردگرایانه،۴

پـروتـئینهــا ،متــابولیــتهــا ،ملکولهــای کوچــک،

پیشـگویی کنندگی ،۳پیشـگیرانه ۱و مشـارکت جویانه

۶

بر هم کنشها ،ســـلولها ،ارگانها ،افراد ،شـــبکههای

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

اجتماعی و پیامهای زیســت محیطی بیرونی) و آنها را

بود بلکه به صــورت فزایندهای نیز بر تندرســتی تمرکز

به گونهای یکپارچه میســـازد که به مدلهای کنش

خواهد کرد .این مدل مفهومی ارائه شــده از پزشــکی

پذیر ۲و پیشگویی کننده برای سالمت و بیماری تبدیل

سیستمی که  P4نامیده میشود توسط لروی ای .هود

۷

میکند ( .)۲۰بنابراین ،مدلســازی بیماری به صــورت

و دیوید جی .گاالس 4ارائه شده است (.)۲۰

یکپـارچـه ،۱یــک بخش تفکیــک نــاپـذیر از پزشـــکی
سیستمی خواهد بود (.)۲۲

بر اســــاس تئوری پزشـــکی  ،P4مطــالعــهی
پیچیدگیهای بیولوژیک بر ســه فرض بنیادین اس ـتوار
1

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

است:

ارائهی مراقبتهای ســالمت را فراهم خواهد آورد .از

 /۲دو گونـه اطالعـات بیولوژیــک موجود اســـت؛

این رو پزشکی آینده فردگرا است؛ یعنی اساس آن بر

اطالعات ژنومی دیجیتالی و اطالعات محیطی در بیرون

اطالعات ژنتیکی هر فرد استوار خواهد بود ،پیشگویی

از ژنوم که اطالعات دیجیتالی را تعدیل مینماید.

کننده است زیرا اطالعات فردی خواهند توانست خطر

 /۱اطالعــات بیولوژیــک برداشــــت ،فرآوری و

بعضـــی از بیمــاریهــا را در هر فرد تعیین کنــد؛

یکپارچهسـازی گردیده و توسـط شبکههای بیولوژیک

پیشـــگیرانــه خواهــد بود زیرا تخمین خطر ،امکــان

( ،RNAپـروتــئینهــا ،بخشهــای کنترلی ژنهــا و

اقدامات پروفیالکتیک (مانند تغییر ش ـیوهی زندگی و

ملکولهای کوچک) به سیستمهای ملکولی که فعالیت

یا اقدامات درمانی ) جهت کاســتن خطر وجود خواهد

حیاتی را به انجام میرسانند انتقال مییابند.

داشـــت؛ در نهـایـت مشـــارکتی خواهد بود ،زیرا در

 /۴اطالعات بیولوژیک در یک سلسله مراتب چند
مقیــاســـی 1شــــامــل  ،RNA ،DNAپروتئینهــا،
بر هم کنشها ،شبکههای بیولوژیک ،بافتها ،ارگانها،
افراد و در نهایت اکولوژیها ،کدگذاری میشوند.

بس ـیاری از اقدامات پیشــگیرانه به مشــارکت بیماران
نیاز خواهد بود (.)۲
تالش به رازگشـایی از ناشناختههای بیماریها و
بیولوژی انسـان و ترسیم سالمت و بیماری در سیمای

باید در نظر گرفت که محیط زیســت بر هر سطی

پزشـکی آینده (پزشکی سیستمی) ،موجب ایجاد فشار

از این سلسله مراتب نیز اثر گذاشته و دریافت اطالعات

بر مطالعات و پژوهشها و ســو آنها به نقطهای شــده

دیجیتالی را از ژنوم تعدیل مینماید.

است که رشد و پیشرفت فناوریهای نوینی را میطلبد

بر اســاس تئوری پزشــکی  ،P4در طی  ۱تا ۱۰

تـا بتواننـد ابعـاد فضـــای دادهای بیمار را به تصـــویر

سـال آینده پیشرفتهای فناورانه و محاسباتی ،امکان

بکشـــاننـد .از این دیدگاه میتوان به فناوریهای زیر

تجزیه و تحلیل پیچیدگیها برای کاربردهای بالینی و

اشاره نمود (:)۲۱
Multi - Scale Hierarchy

1
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 /۲توالی یابی ژنوم خانوادگی
 /۱پروتئومیکس

۲

۱

شــبکههای دینامیک که امکان مطالعهی آشــوبهای

۴

ایجاد شــده توســط درمان در شــبکههای بیولوژیک را

 /۴متابولومیکس

 /۳آنالیز تک سلولی

۳

 /۱تصویربرداری ملکولی

فراهم مینمایند.
افزون بر این ،تغییرات عمــدهای نیز بــه همــان

 /۶فناوری سلولهای بنیادی پرتوان ۱القاء شده

میزان الزم اســـت کـه در آموزش بیماران و دســـت

گرچه در دههی گذشته ،علم و فناوری که پشتیبان

اندرکاران مراقبتهای ســالمت ،پیرامون پزشــکی P4

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

خود نشـان داده است ولی هنوز به پیشرفتهای جدیدی
برای اینکه پزشکی  P4به ظهور برسد نیاز است:
 /۲توســـعهی شـــیوههایی برای تعیین ســـاختار
ژنومهای فردی (توالی یابی ژنومهای فردی)
 /۱تکنیکهای میکروفلوئیدیک ،۶آنالیز ســـلولها
به صورت تک و تصویربرداری ملکولی
 /۴شـــناســـایی و اعتبارســـنجی پروتئین ویژهی
ارگانی micro RNA ،۷و دیگر مارکرهای ملکولی

انجام گیرد (.)۲
در یک فراگرد کلی پزشـکی سیستمی راهبردها،
ابزارها و توانمندیهای محاسباتی و آنالیتیکی را جهت
تجزیــه و تحلیــل انبوه اطالعــات فراهم میآورد (.)۱
پزشـــکی  P4این راهبردها و ابزارها را جهت مبارزه با
بیماریها و حفظ تندرستی فرد به کار میبرد (.)۲۱
بی شــک در ســالهای نه چندان دور ،پرتوهای
پزشکی سیستمی نیز بر کشور ما تابان خواهد شد و بر
سیستم پزشکی و مراقبتهای سالمت ایران نیز تأثیری
1

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

شــگرد خواهد گذاشــت و نظام ســالمت را در کشــور
متحول خواهد کرد.
در این گذر ما میتوانیم دو رهیافت داشته باشیم؛
یا به صـورت کنشـی به دستاوردها و پیشرفتهای این
تغییر پارادایمی در پزشـکی پاسخ دهیم و تنها مصرد
کننده باشیم و یا اینکه خود در خلق آن سهیم شویم.
ســهیم بودن در مســیر پرشــتاب دانش پزشــکی
سـیسـتمی نیاز به سـاختارهای فرادقیقی در سـیستم
توســعهی علم و فناوری در کشــور دارد که بایســتی
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چارچوب آن در نقشــهی علمی کشــور در گســترهی
سالمت تبلور یابد.
هدد این نوشــتار آن اســت که با نگریســتن به
زوایای نقشهی علمی کشور در گسترهی سالمت دریابد
که آیا در این نقشهی راه ،چارچوبها و زیرساختهای
الزم برای تجلی و رشـد و شکوفایی پزشکی سیستمی
در پیکرهی نظام ســالمت کشــور پیش بینی و طراحی
گردیده است.

تصــویر  - ۳۳هدد بنیاد ملی ســالمت آمریکا ،بهبودی در ســالمت
مردم آمریکا با هدایت و سرمایه گذاری بر روی پژوهشهای پزشکی
است .این بنیاد تربیت دانشمندان را به عهده داشته و به عنوان رابط
میان اطالعات علمی گسترهی سالمت و پزشکی با مردم ،خانواده ها،
ارائـه دهندگان خدمات ســـالمت و بیماران نقش ایفا میکند .هدد
این بنیاد در پژوهشهای پزشکی ،آشکار سازی دانش جدید در مورد
پیشــگیری ،شــناســایی ،تشــخیص و درمان بیماریها و معلولیتها
است.

اما پیش از آن با همین هدد ،به نقشــهی علمی
آمریکا در گسترهی سالمت مینگریم تا بتوانیم در مقام

منظور از متدلوژی تحلیلی منظرهای پزشکی سیستمی

مقایسـه ،به فرصـتها و چالشهای موجود در نقشهی

تدوین شـده در کارگاه ”از بیولوژی سیستمی به سوی

علمی ایران در حوزهی ســـالمت آگاهی بیابیم .بدین

پزشــکی س ـیســتمی“ کمیســیون اروپا ( ۲۳-۲۱ژوئن

 ،)۲۴( ) ۱۰۲۰جهت شـناسـایی ”فرصتها ،تنگناها و

 ۲۱۱۰پژوهشـــگر ســـازمـانی و با بیش از  ۱۰۰هزار

نیازهای توسعهی فناوری“ ،موجود در نقشههای علمی

دانشـــمنـد و پژوهشـــگر از  ۴۲۰۰ســـازمـان ملی و

آمریکا و ایران در گسترهی سالمت استفاده میکنیم.

بـیـن الـمللی ،تــاکنون پرچم دار توســـعــهی علوم
زیست  -پزشکی در دنیا بوده است.

نقشهی علمی آمریکا در گسترهی سالمت

پس از اینکــه در مــاه می  ۱۰۰۱دکتر الیــاس

بنیــاد ملی ســـالمــت آمریکــا ( )NIHبــه عنوان

زرحونی ۲ریاسـت بنیاد ملی سـالمت آمریکا را به دست

بزرگترین سازمان پژوهشهای زیست پزشکی جهان ،با

گرفــت ،مجموعــهای از گردهمــاییهــایی را بــه منظور
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تصویر  - ۳۱گروههای پیاده سازی نقشهی علمی بنیاد ملی سالمت آمریکا
Elias A. Zerhouni

1
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تصویر  - ۳۶راهبرد نقشهی علمی بنیاد ملی سالمت آمریکا ()NIH

ترسیم نقشهی پژوهشهای پزشکی قرن  ۱۲ترتیب داد.

همگام با بروندادهای گردهماییهایی با شــرکت

مقصــود از این کوشــشها ،یافت فرصــتهای عمده و

بیش از  ۴۰۰تن از برجستههای شناخته شدهی ملی

شـکادهای موجود در تحقیقات زیسـت  -پزشکی بود

از بخشهای آکادمیک ،صنعت ،دولت و مردم ،نقشهی

کـه هیچکدام از انســـتیتوهای وابســـته به بنیاد ملی

علمی بنیاد ملی سالمت ،چارچوبی را برای اولویتهای

سـالمت آمریکا نمیتوانستند خود رأس ًا به آن بپردازند

این بنیاد فراهم آورده اســـت که ســـرمایه گذاری بر

و در نتیجه تالش مســتقل بنیاد ملی ســالمت را طلب

بخش پژوهش را ســـنجش نموده و چشـــم اندازی را

میکرد (.)۲۳-۲۶

برای ســامانهی زاینده و مؤثر پژوهشهای پزشـــکی
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ترسـیم کرده اســت .این نقشــهی علمی ،فرصــتهای

اثر گذاشــته و برنامههای پژوهشـی این بنیاد حول این

برجســتهای را فراروی ما گشــوده اســت که شــامل

تغییرات پارادایمی چیدمان شدهاند.

گذرگاههای نوین برای اکتشــاد ،تیمهای پژوهشــی

این تغییرات پارادایمی یعنی  /۲به دست آوردن

آینده و مهندســـی مجدد در ســـاختار پژوهشهای

اطالعـات دیجیتالی ژنومی و اطالعات محیطی بیرون

بالینی میباشند ( ۲۶خودم) .نقشهی علمی بنیاد ملی

ژنومی  /۱نگـاه بـه شـــبکـههـای بیولوژیـک تا حد

آمریکا یک چشــم انداز جامع برای ژرفا بخشــیدن به

سـیستمهای ملکولی به عنوان کارگزاران علمکردهای

درک مــا از بیولوژی و تحریــک تشـــکیــل تیمهــای

حیاتی و  /۴نگاه سـلسله مراتبی به چیدمان حیات از

تحقیقاتی میان رشتهای میباشد که تحقیقات بالینی

ســـطـی اســـیــدهــای نـوکـلئوئیــک ،پروتئینهــا،

را آنگونه باز شـکلدهی خواهد کرد که موجب شتاب

بر هم کنشهـا ،شـــبکـههـای بیولوژیک ،بافتها و

گرفتن اکتشـــافات پزشـــکی و بهبود ســـالمت مردم

ارگـانهـا ،افراد و در نهـایـت اکولوژیهـا که حاوی

آمریکا خواهد شد .بسیاری از پروژهها ،از سال ۱۰۰۰

اطالعات کدگذاری شـدهاند ،موجب شدهاند که اصول

آغاز گردیدهاند (.)۲۷

پزشکی سیستمی در البالی نقشهی علمی آمریکا ،راه

پدیدار شــدن تغییر پارادایمی جدید ،موجب تأثیر

خود را به خوبی بازنمایند.

بر نقشــهی علمی ســالمت آمریکا و میل آن به ســوی

اکنون بر اســــاس این تغییرات پــارادایمی در

”پزشــکی ســیســتمی“ گردید که شــامل بیولوژی با

حوزهی علم و فناروی علوم زیست پزشکی ،به تحلیل

فناوریهای با توان عملیاتی باال ،۲پروژهی ژنوم انسانی،

نقشـــهی علمی آمریکـا در دو بُعـد میپردازیم .بُعد

خلق بیولوژی میان رشــتهای و بیولوژی ســیســتمی

نخست نگاه به پیش بینی و ساماندهی زیرساختهای

میبـاشـــنـد ( .)۲۰از این رو میبینیم که چگونه این

مورد نیاز پذیرش این تغییرات پارادایمی اســت که نه

تغییر پارادایمی بر راهبردهای بنیاد ملی سالمت آمریکا

تنها موجب زایش پزشــکی س ـیســتمی شــدهاند بلکه

High Throughput

1

 خلق منبع دادهها که امکان مطالعه ی سـیستماتیک تنوع ژنتیکی و تنظیم بیان ژن را در چندین بافت انسانی مرجع
فراهم میآورد.
 عرضــهی منبعی از نمونههای زیســتی به جامعهی علمی که شــامل بافتها ،اســیدهای نوکلیئیک و الینهای ســلولی
میباشد که میتوان یا آنها فنوتیپهای ملکولی دیگر را تعیین کرد.
 حمایت و انتشــار نتایج یک مطالعهی جامع در زمینهی اخال  ،قانون و موارد اجتماعی مربوط به اهدا کنندگان و نیز
کسب رضایتنامه
 حمـایـت از توســـعهی متدهای آماری نوین جهت آنالیز  eQTLsانســـانی ،به تنهایی و نیز در زمینهی فنوتیپهای
ملکولی دیگر
 در دسترس قرار دادن دادهها با شتاب قابل ممکن به جامعهی علمی

 حمایت از انتشـار دانش ،اسـتانداردها و پروتکلهای وابسـته به گردآوری نمونههای زیسـتی و شیوههای آنالیز که در
هنگام اجرای پروژه توسعه نیافتهاند.

تصویر -۳۷
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اهداد پروژهی GTEx

موجـب رشـــد و شـــکوفایی آن گردیده و به عنوان

الف /زیرسللاخلتهلایی برای فنلاوریهای

پیشران آن نیز عمــل میکننــد .بُعــد دوم نگــاه بــه

نوپدید در گسترهی علوم زیست  -پزشکی
3

انقالب دیجیتـالی و ســـامـانـدهی دادههای عظیم و

 /3پروژه بیان ژنوتیپ  -بافت ()GTEx

تبدیل آن به دانایی است که نیاز است به چارچوب و

هـدد این پروژه ،تــأمین منبعی برای مطـالعــهی

زیر ساختهای پیش بینی شده در این نقشه از منظر

بیان و تنظیم ژن انســـانی و ارتباط آن با تنوع ژنتیکی

فناوری اطالعات زیســـت پزشـــکی و بیوانفورماتیک

است .در این پروژه تعداد زیادی از بافتهای انسانی از

نگریسته شود.

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

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

شـــنـاخـت ژنهایی که بیان آنها با تنوع ژنتیکی اثر

جامع در بافتهای منفرد و نگاه به ســطوح بیان ژنها

گذاشته میشوند کمک خواهد کرد و پایهی ارزشمندی

به صـورت صـفات کمی ،تنوع در بیان ژن که بسیار با

را برای مطـالعـهی مکانیســـمهایی که چگونه آن ژن

تنوع ژنتیکی همبســـتگی دارد را میتوان به صـــورت

تنظیم میشود فراهم میآورد ( ۲4و .)۲۳

لوکوسهای صـفتی کمی ( ۲ )eQTLsمورد شـناسایی

 /5رشللد فناوریهای برتر جهت شللناخت

قرار داد .یـافـت همبســـتگی میان ژنوتیپ و بیان ژن

اجزاء سللاختمانی ،مسللیرهای بیولوژیک و

ویژهی بافتی ۱کمک به شــناســایی مناطقی از ژنوم که

شبکهها

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

در مجموعه پروژههای نقشهی علمی بنیاد سالمت

شـــود خواهـد کرد .بـا وجود پیشـــرفتهای اخیر در

آمریکا ،پژوهشـــگران توجه خود را بر روی توســـعهی

مطالعات  ۴ GWASکه در جهت شــناســایی تغییرات

فناوریها و شــبکهها معطود داشــتهاند .یکی از اجزاء

ژنتیکی کـه بـا بیمـاریهـای انســـانی شـــایع مـانند

مرکزی چنین شبکههایی ،مجموعهای از پروتئینهایی

بیماریهای قلبی  -عروقی ،ســرطان ،دیابت ،آســم و

هستند که توسط ژنوم ارگانیسم کد گردیده و مجموع ًا

ســـکتههای مغزی انجام گردیدهاند ،مقدار عظیمی از

تحت عنوان پروتئوم نامیده میشــوند .برای درک بهتر

این تغییرات ژنتیکی در بیرون از منـاطق کد کنندهی

پروتئوم نیاز به ابزارهای نوآورانهای اســـت تا بتوان در

پروتئین ژنها قرار داشـــته و حتی اغلب در بیرون از

زمان حقیقی میزان ،جایگاه و ارتباطات تعداد عظیمی

خود ژنها قرار دارند .از این رو بسـیار دشـوار است که

از پروتئینهـا کـه در ســـلول واحـدی وجود دارند را

بتوان معین کرد که چه ژنهایی اثر گذاشـته شده و با

مشـخص سازند .بنیاد ملی سالمت آمریکا ،مجموعهای

یک مکانیسـم به شــناسایی جامع  eQTLsانسانی ،در

از مراکز تکنولوژیک ملی برای شــبکهها و مســیرها را

1

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

تأسیس نمودهاند تا تکنولوژیهای
پروتئومیک جدید را ارتقاء دهند.
چنین توانمندی ،برای گســترش
شـناسایی مسیرهای بیولوژیک و
یافتن بیماریهای زایش یافته از
چنین مسیرهایی ،بسیار کارآرایی
خواهند داشت (.)۲۷
کــانــون بحرانی د یگر آن
اســـت که برای پژوهشـــگران،
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ابزارهای تجزیه و تحلیل نوینی
برای درک بهتر اجزاء متابولیک
و شــبکههای موجود در ســلول
کـه مجموعـاً بــه آن متــابولوم

1

گفته میشـــود فراهم گردد .به

تصــویر  - ۳4روبوت کالیپســیس در انســتیتو تحقیقات ملی ژنوم انســانی آمادگی آنالیز ترکیبات
شیمیایی برای بررسی اثرات توکسیکولوژیک را دارد.

ویژه پژوهشـــگران مشـــتــا
تکنولوژیهایی هســـتند که اندازهگیری غلظتهای

دارند ،امکان پذیر گردانند .این گونه اطالعات جامع،

”در مـکــان خــود“ کــربوهیــدرات هــا ،ل یپیــدهــا،

راه را برای شیوههای پیشرفته تر شناسایی اختالالت

آمینواسیدها و دیگر متابولیتها را که در سلول واحد

متابولیک ،در میان ســـلولهای طبیعی و بیمار ،باز

یا حتی در یک بخش ویژهای از یک ســـلول وجود

میکنند ( ۲۷و .)۱۰-۱۳
Metabolome

1

 /1توسعهی فناوریهای نوین به دام اندازی
پروتئین
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 /4کتلاباانههای ملکولی و تصللویر برداری

3

ملکولی

هدد این پروژهی نقشـــهی علمی بنیــاد ملی

برای پژوهشــگران ثابت شــده اســت ملکولهای

آمریکا ،تحریک توسعهی تکنولوژیهای فرا عملکردی

کوچک با وزن ملکولی  ۱۰۰یا زیر آن ،جهت کشــف

برای تولید کتابخانههای متنوع از ملکولهای کوچک

عملکردهــا در ســـطی ملکولی ،ســـلولی و in vivo

اســـت که به شـــکل ویژه و اختصـــاصـــی بتوانند به

فو

العاده مهم هستند .همچنین ثابت شده است که

پروتئینهای انسانی متصل و آنها را ”به دام بیندازند“

این ملکولها برای درمان بیماریها با ارزش میباشند

یـا بتواننـد در میـان تنوع طبیعی یک ملکول واحد،

و اکثر داروهایی که امروز در بازار وجود دارند از این

افترا ایجــاد نمــاینــد .این پروژه مکمــل تالشهــای

طبقـه هســـتنـد .نقشـــهی کتابخانههای ملکولی به

درحال انجام در انستیتوها و مراکز بنیاد ملی سالمت

پژوهشـــگران زیســـت  -پزشـــکی در بخش مردمی،

آمریکــا کــه بر روی تکنولوژیهــای آنتی بــادی کــار

توانایی دســترســی به ظرفیت ”غربالگری در مقیاس

میکنند خواهد بود.

گســـترده“ را خواهـد داد تـا ملکولهـای کوچک را

افزون بر این ،این پروژه بــا برنــامــه هــای دیگر

شناسایی کرده و به عنوان پروبهای شیمیایی جهت

نقشـــه ی علمی در بخش های کتابخانه های ملکولی،

مطـالعـهی عملکرد ژنهـا ،ســـلولها و مســـیرهای

نانوپزشـــکی و بیولوژی ســـاختمانی ارتباط مییابد؛

بیوشیمیایی مورد استفاده قرار دهند .این خود موجب

البتـه بـه دلیـل ویژگی فراکانونی و اهداد بســـیار

گشــایش راههای جدید برای کشــف عملکرد ژنها و

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

مس ـیرهای پیام رســانی در ســالمت و بیماری خواهد

داشت ( ۲۷و  ۱۱و .)۱۶

شد ( ۲۷و  ۱۷و .)۱4

Protein Capture Technologies

1

 /2کتاباانهی امضللاءهای سلللولی بر پایهی
شبکهی یکپارچه

 siRNAو ملکولهای فعال زیسـتی میباشند .رهیافت
غربـالگری بـا توان عملیـاتی باال ۱جهت جســـتجوی

)3 (LINCS

اجزاء پـایهی ســـیســـتمهای بیولوژیک (ژنها،

ســلولها و رهیافتهای ریاضــیاتی به منظور توص ـیف

پروتئینها ،متابولیتها و دیگر ملکولها) با یکدیگر به

تغییرات ملکولی و الگوهای پاســخ مورد اســتفاده قرار

صـورت بسـیار منظم در درون سلولها کار میکنند تا

خواهنـد گرفـت .این دادهها در یک شـــیوهی منظم،

رشـــد و نمو طبیعی را ارتقاء داده و ســـالمت را ابقاء

یکپارچه و اســتاندارد شــده ،جهت ارتقاء پیوســتگی و

نمـاینـد .درک آنکـه چگونـه این اجزاء به هم تنیدهی

مقـایســـه در گونـههـای متفاوت ســـلولی ،گردآوری

شــبکهها و مســیرهای بیولوژیک در ســالمت نگهداری

میشوند .پیش فرض زمینهای برنامهی  LINCSبر آن

شـــونـد و چگونـه بـا اســـترسهای ژنتیکی محیطی

اســـت که ایجاد اختالل در هر یک از این چندین گام

آشــوب زده میشــوند و تولید بیماری مینمایند ،یک

در یک فرایند بیولوژیک ،موجب تغییرات وابســـته در

چالش بزرگ ولی ضـروری اسـت تا بتوان بر اساس آن

خصوصیات ،رفتار و عملکرد سلولی (فنوتیپ سلولی) و

درمانهای بهتر و جدیدتر را جهت برگشت شبکههای

ملکولی خواهند شــد .مشــاهدهی آن که چگونه و چه

آشوب زده به سطی طبیعی توسعه داد.

هنگام یک فنوتیپ ســلولی با اســترسزاهای خاصــی

جهت دســـتیابی به این هدد برنامهی ،LINCS

تغییر میکنــد میتوانــد نشــــانــههــایی را پیرامون

هدد توسعهی کتابخانهی امضاءهای ملکولی بر اساس

مکانیســـمهای زمینهای که ایجاد آشـــوب زدگی در

بیان ژن و دیگر تغییرات سلولی را دنبال میکند.

شـــبکههای ســـلولی ملکولی میکنند و در نهایت در

این تغییرات ســلولی بیانگر پاســخی هســتند که

ایجاد بیماری مؤثرند را به دست دهد.

ســـلولهای گوناگون در زمانی که به عوامل آشـــوبگر

دادههـای  LINCSبه صـــورت منبع عمومی در

متنوع بر میخورند از خود ســاطع میکنند که شــامل

دسترس قرار خواهد گرفت که میتوان به آسانی از آن

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

1
2
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3

اسـتفاده کرده و آن را تقویت نمود تا گسترهای وسیع

 /7آنالیز تک سلول

از پرسـشهای پایه را پاسخ داده و شناسایی هددهای

شــواهد اخیر از مطالعهی ســلولهای منفرد ،این

بیولوژیـک جهـت یـافـت درمـانهای جدید بیماریها

واقعیت را آشــکار کردهاند که ســلولهای تک در یک

تسهیل گردد (.)۱۳

جمعیت ،با یکدیگر به صـورت شگرفی متفاوت هستند
و این تفاوتها پیامدهای مهمی را
در گســترهی ســالمت و بیماری
جـمعیــت کلی از خود نشــــان
میدهنـد .رهیافتهای تجربی که
تنها به خصـــوصـــیات در ســـطی
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جمعیتی این ســلولها میپردازند،
نمیتواننـد از ویژگیهای متفاوت
سلولی پرده بردارند.
این در حالی است که نیاز به
رهیافتهای جدید برای آنالیز تک
ســلول جهت رازگشــایی از اصــول
بیولوژیک پایه و در نهایت بهبودی
در تشـــخیص و درمان بیماریها
تصـویر  - ۳۳نمایی از علوم زیسـتی محاسـبه گرایانه :علوم زیسـتی محاسبه گرایانه یک برنامهی
میان رشته ای است.

بسـیار احساس میشود .از این رو
در نقشـــه علمی آمریکـا در بنیاد

Single Cell Analysis

1

ملی سالمت این کشور ،تأکید فراوانی بر
پروژهها و مراکزی شـــده اســـت که به
یکپارچهسازی و ترجمان فناوریها جهت
ترســـیم ویژگیهـای ســـلولهای تک
میپردازنــد و بــه شــــدت از ابزارهــا و
رهیــافــتهــای نوآورانــه در این زمینــه
حمـایت میکند .همچنین از مراکزی که
۲

تالش مینمایند امضاءهای نسخه برداری

ســـلولهــای انســـانی منفرد را جهــت
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اندازه گیری و آنالیز ناهمگنی ۱ســلولی و
تعریف تیـپهـای ســـلولی ویژه در یک
جمعیـت ،هدد قرار دادهاند پشـــتیبانی
میکند ( .)۴۰مجموعهی این فعالیتها،
راه را برای پزشـــکی فردگرا آینــده بــاز
مینماید.

تصـویر  - ۱۰شـبکهی  PROMISشـامل پزشکان ،پژوهشگران بالینی و خبرگان سنجش
هسـتند که در حول شـش مکان پژوهشی اولیهی ( )PRSو یک مرکز هماهن کنندهی
آماری ،ســازمان یافتهاند و تمام آنها در تماس نزدیک با دانشــمندان پروژههای بنیاد ملی
سـالمت آمریکا از چندین انسـتیتوی مختلف این بنیاد میباشند و بر روی این پروژه پنج
ساله کار خواهند کرد.

ب /متدهای محاسللباتی و ریاضیاتی نوین و

ســـالمـت آمریکا ،پروژههای”بیوانفورماتیک و بیولوژی

بهبود زیر ساخت فناوری اطالعات

محاسـبه گرایانه“اسـت که یک سـامانهی مهندسی نرم

 /3بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسبه گرایانه

افزار ملی را خلق خواهد نمود .از طریق یک شـــبکهی

از پروژههـای بنیـادی نقشـــهی علمی بنیاد ملی

کامپیوتر  -بنیان ،زیســت شــناســان ،شــیمیدانها،
Transcriptional Signatures
Heterogeneity

1
2
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فیزیکدانان ،دانشمندان علوم کامپیوتر و پزشکان در هر

مرکز مدیریت دانش ۱توســـعهی راه حل انفورماتیکی

کجای کشــور ،قادر خواهند بود دادهها را به کمک یک

یکپارچه اســـت که جزء تکمیلی این مرکز ،حمایت از

مجموعه از ابزارهای نرم افزاری مشــترک به اشــتراک

پیشرفت یک پرتال شبکهای است که دادهها را از منابع

گذاشــته و آنالیز نمایند .با رهســپار شــدن بر کشــتی

گوناگون دادهای گردآوری کرده و به شـناسایی شکاد

پروژههای بیوانفورماتیک و بیولوژی محاســـبه گرایانه،

در دانش موجود در مورد این پروتئینها میپردازد .در

نقشــهی علمی بنیاد ملی ســالمت آمریکا ،آینده را از

نهـایـت هـدد این برنامه ،تقویت پژوهشهای پایه با

طریق ”ابر راه اطالعــات“ کــه مختص پژوهشهــای

انبوه نمودن دادههـای ژنومیـک جهت آگاهی از دانش

پزشکی پیشرفته است ،طی مسیر میکند (.)۴۲

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

 /5تصویرسازی از ژنوم با توان دارویی

3

جهت افزایش سالمت انسانی طراحی نمایند (.)۴۱

هدد غایی این برنامه ،افزایش درک خصوصیات و
عملکرد پروتئینهـایی اســـت کـه در چهار خانوادهی

 /1سیستم اطالعاتی اندازهگیری پیامدهای
شده توسط بیماران

(1)PROMIS

پروتئینی معرود (که هدد داروها) هستند جای دارند؛

گزار

کــه شــــامــل گـیــرنــدههــای جــفــت یــافتــه بــا

هــدد این ســـیســـتم اطالعــاتی ،انــدازهگیری

پروتئین  ،(GPCRs) Gگیرندههای هستهای ،کانالهای

پیامدهای گزارش شــده توســط بیمار ( ،)PROsمانند

یونی ،کینازهای یونی و کینازهای پروتئینی هســـتند.

درد ،خســـتـگی ،کــارایی فیزیکی ،اختالل خلقی و

این برنامه با یک فاز پایلوت سـه ساله آغاز میشود که

مشــارکت اجتماعی اســت که اثر فراوانی را بر کیفیت

هـدد اولیـهی این پروژهی پـایلوت ،بنیان نهادن یک

زنــدگی در گســـترهای از بیمــاریهــای مزمن ایجــاد

1

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

میکنند .اندازهگیری بالینی پیامدهای ســـالمت مانند

ملی“ بـه طور خالصـــه ”نکتـار ،“۴زیر ســـاخـتهای

آزمـایشهای بالینی و تصـــویربرداری ،ممکن اســـت

انفورمـاتیکی کــه نقش ســـتون فقرات شـــبکــههــای

پیوســـتگی کمی را بـا عملکرد روز بـه روز بیماران با

تحقیقـاتی کـارا و بـه هم ارتبـاط یـافته را دارند خلق

بیماریهای مزمن داشــته باشــند .اغلب بهترین حالتی

خواهد کرد .تشکیل شبکه های پژوهش های بالینی و یا

که بیماران میتوانند اثر بخشــی درمانها را قضــاوت

نکتـار که امکان آزمون درمانهای جدید و راهبردهای

کنند ،مطالعهی تغییرات در نشــانگان و عالئم اســت.

پیشــگیرانه در تعداد عظیمتری از بیماران را ســریعتر

هـدد برنامهی  PROMISبهبودی در گزارش دهی و

مینماید ،از نقاط کلیدی راهبرد شبکهسازی بنیاد ملی

کیفیت تغییرات در پیامدهای گزارش شـــده توســـط

سالمت آمریکا است (.)۲۷

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

چگونگی گردآوری ،کــاربرد و گزارشدهی اطالعــات

 /2تبدیل دادههای بزرگ به

پژوهشـی بالینی خلق میکند .این برنامه یک سیستم

همزمان با پیشــرفت فزایندهی فناوری و ابزارهای

بر پـایهی وب ۲را توســـعه میدهد که دســـترســـی

زیست پزشکی ،پژوهشگران انبوه فزایندهای از دادههای

پژوهشـــگران بالینی را به بانک اطالعات و ســـیســـتم

بیولوژیـک پیچیـده تولیـد و تحلیل میکنند .ابزارهای

آزمون ســازگارمند رایانهای ( )CATتوان یافته با روان

تحلیلی نوینی جهــت اســـتخراج دانش بحرانی ،از این

متری ۱را امکان پذیر مینماید (.)۴۴

تودهی دادهای مورد نیاز اسـت و سیاستهای تشویقی
جدید بایســتی جهت به اشــتراک گذاری نرم افزاری و

 /4شبکههای پژوهشهای بالینی و نکتار

دادهای تــدوین گردنــد تــا ارزش دادههـا برای تمــامی

”تحقیقـات و کـارآزمـاییهای بالینی الکترونیکی

پژوهشــگران گســترهی پژوهشهای زیســت پزشــکی
1

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

ایران اســت و تالش میکند تا پژوهش ،آموزش و بهره

متادادهها که تضــمین کنندهی کیفیت و یک دســتی

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

آنها باشند بایستی توسعه داده شوند.

در راه توسـعهی کشور قرار دهد .برای تهیهی نقشهی

بنیـاد ملی ســـالمت آمریکا در این برنامه تالش

علمی سـالمت کشور ،بیش از  ۴۰۰نفر از پژوهشگران،

میکند که کاربرد دادههای بزرگ زیسـت  -پزشکی را

مــدیران و خبرگــان نظــام آموزش ،پژوهش ،ارائــهی

تسـهیل کرده ،شیوههای تحلیل دادهها و نرم افزارهای

خدمات و پشـتیبانی سالمت طی مدتی نزدیک به یک

مربوطه را توسعه بخش نموده ،در تربیت نیروی انسانی

سال در سیزده پانل (آموزشی ،ارائهی خدمات سالمت،

رشــتههای وابســته به آنالیز دادهها در مقیاس عظیم

پزشـــکی ملکولی ،پژوهش ،تجهیزات پزشـــکی ،دارو،

اهتمـام ورزیـده و مراکز تعالی را برای دادههای بزرگ

زیســـت فناوری ،ســـالمت زنان ،امنیت غذا و تغذیه،

زیســت پزشــکی بنیان نهد ( .)۱۷این برنامهی جدید

فناوری اطالعات ،محیط زیســت ،مدیریت و س ـیاســت

بنیـاد ملی ســـالمـت آمریکا که از ســـال  ۱۰۲۴آغاز

گذاری سـالمت ،منابع مالی و انسانی و نانو فناوری) با

گردیده است میتواند تحول عظیمی را در پژوهشهای

روشهای شناخته شده و علمی آینده پژوهی به تدوین

زیسـت پزشکی و مراقبتهای سالمت ایجاد نماید زیرا

نقشه همت گذاشتند.

تالش میکنـد دادههای عظیم را به دانش کنش پذیر

ماحصــل این تالش جمعی و ســاختارمند همراه با

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

متدلوژی علمی در گســترهی آینده پژوهی ،به صــورت
مونوگرافی توســط کمیتهی تخصــصـی ســالمت و علوم

زیرسللاختهای نقشللهی علمی ایران برای

زیستی شورای عالی انقالب فرهنگی در وزارت بهداشت،

پزشکی آینده (پزشکی سیستمی)

درمان و آموزش پزشــکی تحت عنوان ”نقشــهی جامع

نقشـهی جامع علمی کشور در گسترهی سالمت،

علمی سالمت“ در اسفند  ۲۴44انتشار یافت (.)۴۱

بخشی از نقشهی جامع علمی کشور است که هدد آن

این ســـند باال دســـتی در حوزهی علم و فناوری

تـدوین برنـامهی بلند مدت علم ،فناوری و نوآوری در

کشور ،به دلیل اینکه نخستین تالش نظام وار و علمی

ایران در گسـترهی دانش و فناوری میباشــد بسیار در

شبکه جهت تسهیل ارتباطات و همکاریها “۲اشاره شده

خور تحسـین اسـت و بیشـک در شـتاب علوم زیست

اسـت و ”گسترش آموزشهای آکادمیک و غیرآکادمیک

پزشکی در کشور نقش مهمی را ایفاء خواهد کرد.

دانش عمومی فنـاوری اطالعــات ( )ITدر تمـام مقــاطع

در این بخش از نوشـتار به فرصتهای موجود در

تحصــیلی “۱مورد تأکید قرار گرفته اســت .زیرســاخت

نقشــهی علمی کشــور در گســترهی ســالمت ،تنگناها،

فنــاوری اطالعــات برای دیجیتــالی کردن گزارشهــای

زیرســـاخـتها و فناوریهای مورد لزوم برای پذیرش

پزشکی در پزشکی سیستمی ،برای هر فرد بیمار که در

پایههای پزشـکی نوین (پزشـکی سـیستمی با پزشکی

حد گیگابایت دادهی پزشــکی و بیولوژیک دارد ،بســیار

 )P4و رشد و گسترش آن میپردازیم:

حیاتی میباشــد ( )۴۶و از ســوی دیگر امکان مدیریت
تبـدیـل دادههای بزرگ به دانش ۴را فراهم میآورد .در

الف /فرصلتهای نقشلهی علمی کشور در

حقیقـت برآمـدن بر چـالش تبـدیل دادههای بزرگ به

گسلترهی سلالمت برای توسلعهی پزشکی

دانش ،وظیفهی اسـاسـی پزشکی سیستمی است (.)۲۰

سیستمی

در راهبردهای کالن نقشــه نیز به ”یکپارچهســازی نظام

 /۲توجه به فناوری اطالعات

طبقـه بنـدی ،حفظ و نگهداری موجودی دانش ملی در

در نظام ســالمت و محورهای چشــم انداز نقشــهی

حوزهی سالمت“ ۳پافشاری شده است.

علمی کشـور به ”مدیریت اطالعات و دانش سالمت“ ،به

 /۱شبکه سازی

عنوان زیرســاخت نگریســته شــده اســت .از این رو در

در نقشــهی علمی ســالمت ایران” ،شــبکهســازی

راهبردهای کالن نقشه به ”استفاده از فناوری اطالعات و

جهت اســتفاده از قابلیتها و امکانات مرکز تخصــص ـی

 1نقشهی جامع علمی سالمت .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اسفند ماه  .۲۴44ص ۱۱
 2همان ،ص ۶۱
Big Data to Knowledge
 ۳نقشهی جامع علمی سالمت .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،اسفند ماه  .۲۴44ص ۳۳

3
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تصویر  - ۱۲نمایی از اعضای تشکیل دهندهی پژوهشهای میانرشتهای در نقشهی علمی بنیاد ملی سالمت آمریکا

دولتی و غیردولتی“ 1بـه صـــورت یک راهبرد در نظر

بهره برداری همگانی و گروههای ارائه کنندهی خدمات

گرفته شـده اسـت و ”تأسـیس سامانهی شبکهی ملی

“ ۴نیز اقدامات اساسی محسوب شدهاند.

کارآزمایی بالینی“ ۱و همچنین ”ایجاد شــبکهی جامع

 /۴رهیافتهای میان رشتهای

الکترونیــک آموزش و تصـــمیمگیری ســـالمــت برای

در راهبردهای کالن نقشـــهی علمی کشـــور در

 1همان ،ص ۱۳
 2همان ،ص ۱4
 3همان ،ص ۶۰

گســـترهی ســـالمت ”تقویت علوم پایهی ســـالمت،

کالن نقشهی علمی کشور میباشد.

ژرد نگری و ژرد یابی برای گسترش مرزهای دانش و

 /۱نگاه هولستیک و جامعنگر به سالمت

توســـعـهی همکـاریهـای بین رشـــتهای ســـالمت

بـیمــاریهــای غیرواگیر مــاننــد بیمــاریهــای

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

قلبی  -عروقی ،تنفســـی ،متـابولیـک ،رومـاتولوژیک،

۱

نورولوژیک و ســرطانها از مســائل عمده و برجســتهی

”تشــکیل انجمنهای میان رشــتهای موضــوع محور“
اشاره شده است.

قرن  ۱۲هستند و به نظر میرسد که راهبرد هولستیک

 /۳نوآوری و خطر پذیری

بـه این بیمـاریهـا با در نظر گرفتن اثر ژن  -محیط

سازمانهای قرن بیست و یکمی در پی آن هستند

زیست و بر هم کنشهای اقتصادی  -اجتماعی میتواند

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

فنوتیپ پیچیدهی آنها را ترسیم نماید ( .)۴۷در بخش

نوآوری بـدل کنند .چرا که بدون نوآوری ،هیک مفهومی

اقـدامات نقشـــهی علمی کشـــور تحت عنوان ”انجام

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

پژوهش در خصـوص تحول شـبکهی سـالمت کشور با

رقابت پذیری و بهرهوری ،روی نخواهد داد ( .)۲۷از این

رویکردهای ســـالمت نگر ،تعیین کنندههای اجتماعی

رو حمــایـت از پژوهشهـای پرخطر ،۴جهــت تشـــویق

ســـالمت ،عدالت ،تقویت همکاریهای بین بخشـــی و

متفکرین خال  ،بسیار اساسی است.

مبتنی بر نظــام علم ،فنــاوری و نوآوری“ ،۱بــه تعیین

”تســهیل شــکلگیری بنگاههای اقتصــادی برای
حمـایـت از پژوهشهـای خطر پـذیر“ ۳از راهبردهای

کنندههای اجتماعی سالمت ،نگاهی ویژه انداخته شده
است.

 1همان ،ص ۳4
 2همان ،ص ۶۱
High Risk
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 ۱همان ،ص ۶۱
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تنگناهای توسلعهی پزشلکی سیستمی در

 عدم توجه به بیولوژی محاسباتی و بیوانفورماتیک

نقشهی علمی ایران در گسترهی سالمت

 عدم توجه به مشـارکت بیمار در سیستم تشخیصی،

 عدم نگاه به بیولوژی و علم پزشـــکی به عنوان یک
دانش اطالعاتی

برای پزشکی

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

سیستمی۲

 عـدم وجود نگـاه یکپـارچه به پاتوژنز ،تشـــخیص و
درمان بیماریهای بر اساس دیدگاههای سیستمی با
148

رهیافتهای

سیستمی۱

 عـدم توجـه بـه برنامههای پژوهشـــی یکپارچه در
مقیاس بزرگ در پژوهشهای زیست پزشکی
 نــبــود زیرســــاخــتهــای الزم برای مطــالعــات
میان

درمانی و پژوهشــی و طراحی زیرســاختهای الزم

رشتهای۴

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

مشارکتی۳

 نگـاه بـه پزشـــکی به شـــکل واکنشـــی بوده و نه
کنش گرا ۱و در نتیجـه توجـه بـه ســـوی
معطود گشته است و نه به سوی

بیماری۶

تندرستی۷

هر چند در نقشــهی علمی کشــور ،بهرهگیری از
فناوریهایی که کشـــور را در اســـتفاده از مزیتهای
نســبی و خلق ثروت یاری میرســانند به ”فناوریهای
زیسـتی“” ،پزشکی“” ،ملکولی و سلولهای بنیادین“ و
”نـانو فنـاوری“ توجه خاص عنایت شـــده اســـت و از
اولویتهای علم و فناوری سـالمت محسـوب شــدهاند

8

ولی در بُعد راهبردی نقشه ،از توجه ویژه به فناوریهای
پزشـــکی ملکولی و ســـلولهــای بنیــادین و تــدوین
1

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

اجتمــاعی  -اقتصــــادی نیز اثر میپــذیرد .از این رو

این در حالی اســـت که توســـعهی علمی دانش

میبایســت به بیماریهای واگیر و عفونی ،ســرطانها،

ژنومیـک ،پروتئومیک و فناوریهای مرزشـــکن مانند

بیماریهای قلبی  -عروقی ،تنفســی و عصــبی نیز از

بیوانفورماتیک و تصـــویربرداریهای ملکولی در دههی

منظری سیستمی نگریست ( .)۳۰-۳۴این نگریستن به

اخیر ،امکان به واقعیت پیوســتن پزشــکی سیستمی را

این بیمـاریهـا ،چیزی فراتر از این اســـت که تنها به

هموارکردهاند.

تعیین کنندههای اقتصــادی و اجتماعی این بیماریها

همچنین در نقشهی علمی کشور سکوهایی ۲برای

نگاه کرد و باید چشـمانداز چنان گسترده باشد تا تمام

هخیرهسازی دادهها برای زمانی طوالنی و نیز سکوهایی

عوامـل به شـــکلی در آن جای گیرند تا امکان تجلی

برای یکپارچهســـازی و تحلیل دادههای چند متغیری

پزشکی  P4در ابعاد گوناگون آن ،به ویژه بُعد پیشگویی

بیماران ،دیده نشــده اســت .این در حالی اســت که در

کنندگی و فردگرایانه آن فراهم آید ( .)۳۰-۳۴با همین

آیندهای نزدیک ،با انباشــتی از دادههای برخاســته از

دید نیز میبایست به فناوریهای تصویربرداری ،به ویژه

آنالیز تک ســـلولی روبهرو خواهیم شـــد که اطالعات

تصویربرداری ملکولی نیز نگریسته شود (.)۳۱

ترانس کریپتومی و پروتئومی این ســـلولهــای را نیز

منظری دیگر که میبایست در توسعهی نقشهی

شامل میشود ( .)۴4-۴۳توسعهی دیگر که میبایست

علمی کشـور نگریسته شود ،بحو مشارکت جویانهی

در نقشــهی علمی کشــور صــورت پذیرد نگاه به دانش

پزشکی آینده (پزشکی  )P4است .بخش جدایی ناپذیر

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

پزشکی آینده ،پزشکی مشارکتی ۱است که راهبردهای

نگـاه شـــبکـههـای پیچیدهی ملکولی و مســـیرهای

مشــارکتی یکی از راههای الزام آور اســت که میتوان

بیولوژیک در ســطی شــبکههای پیچیدهی بیماریها

پزشـکی  P4را به بیماران عرضه نمود ( .)۲۰از سوی

تبلور مییابند و خود شبکهی بیماریها نیز از شبکهی

دیگر بیمـاران توانمنـد شـــده بـا ابزارهـا و اطالعات
Platforms
Participatory Medicine

1
2
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تصـویر  - ۱۱علوم مهندسـی زیستی ،بیولوژی رشد و نمو ،محاسبهگرایانه و ژنتیک در کنسرسیومِ بر پایهی سیستمی جهت
پروژهی میان رشتهای ”مهندسی و طراحی عضو  NIHآمریکا“ نقش محوری دارند.

میتوانند در آینده نقش فعالی را در سالمت خود ایفاء

ویژه نمود .همین شــبکههای بیماریها هســتند که

نمایند ،در حقیقت در پزشکی مشارکتی آینده ،آنها با

میتوانند در یک گسـترهی وسـیعتر ،با شبکههای به

ارائه دهندگان خدمات ســالمت و پزشــکان خود ،در

پیشرانده شدهی بیماران ،۲یکپارچه شده و مفاهیم و

طراحی ،مـدیریـت و دســـتیـابی به اهداد خود ،به

اهداد پزشکی مشارکتی را در صحنهی عمل به ظهور

صــورت مشــارکتی نقش ایفا خواهند کرد .از این رو

رسانند ( ۳۱و .)۳۶

بایستی به بنیان شبکهی بیماریها در حد فراگیر که

هر چنـد کـه طی دههی گذشـــته در ســـایهی

شامل پژوهشگران آکادمیک ،سیاست گذاران جامعه،

اندیشــههای اســتاد گرانقدر عرصــهی ســالمت ،جناب

ارائه دهندگان خدمات سالمت و نیز تودهی بیماران و

آقای دکتر حس ـین ملک افضــلی ،تالشهای نوآورانه و

مردم اسـت در توسـعهی نقشـهی علمی کشور توجه

بیهمتایی جهت آشـــنایی جامعه با مفاهیم پزشـــکی
Patient-Driven Networks

1

مشـــارکتی انجـام گردید و میرفت که این مفاهیم نه

سـالمت آمریکا ،این حقیقت را آشـکار میسازد که در

تنها در سطی چارچوبهای پژوهشی بلکه در گسترهی

تـدوین نقشـــهی علمی آمریکا ،تغییرات پارادایمی در

سـالمت فراگیر شـود ولی در نقشـهی علمی کشور به

حوزهی علم و فناوریهای وابســـته به علوم زیســـت

زیرسـاختها و نیز مفاهیم پزشـکی مشارکتی و نقشی

پزشـکی به خوبی درک شده و بر راهبردهای نقشه اثر

که میتواند در تحول نظام ســـالمت داشـــته باشـــد

گذاشـته است ( .)۲۷این در حالی است که در نقشهی

( )۳۱-۳۳اعتنایی نشده است.

علمی کشور ما ،توجهای بنیادین به تغییر پارادایمهای

در یک فراگرد کلی مقایســـهی نقشـــهی علمی

اثر فنـاوریهـای بـا توان عملیـاتی باال ۲بر عرصـــهی

کشـور در گسـترهی سـالمت با نقشـهی راه بنیاد ملی

پژوهشهای زیست  -پزشکی صورت نگرفته است و به
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تصـویر  - ۱۴میدانهای نوآورانهی جدید در مباحو تحقیقات میان رشـتهای در چهار گسـترهی گوناگون :در نقشهی علمی بنیاد ملی
سالمت آمریکا ( )NIHبر روی دو مقولهی علوم نانو و بیوانفورماتیک با یک رهیافت میان رشتهای توجه شده است.
High Throughput

1

پروژهی ژنوم انســانی ،بیولوژی س ـیســتمها و بیولوژی

میان رشـتهای ،برخاسته از دو بینش ”تفکر سیستمی“

محـاســـبـه گرایـانـه و نیز بـه ویژه به مطالعات میان

و در هم تنیـدگی ”فاکتورهای بیولوژیک و اجتماعی“

رشتهای ۲توجهای نشان داده نشده است.

در پژوهشهای سالمت و بیماری باشد (.)۱۰

بنیاد ملی سالمت آمریکا ،بهترین پروژههای پیش

طراحی نقشهی علمی سازمان هوشمند بنیاد ملی

را برای آغـاز برنـامـههای میان رشـــتهای در

ســالمت آمریکا چنان اســت که پروژههایی را به انجام

انستیتوهای تحت نظارت خود به اجرا درآورده است و

میرســـاند که هیک ســـازمان یا واحد دیگری نتواند و

بسـیاری از پروژههای پژوهشی میان رشتهای ،در قالب

نخواهد توانست انجام دهد .چنین است که این سازمان،

کنسرسیومهای میان رشتهای برای حل مسائل پیچیده

پیشگامی در پروژههای اکتشافی حیطههای نو و پایهی

و غامض ســـالمت و بیماری را ســـامان داده اســـت و

علوم بیومــدیکــال را در رأس جنبش علمی هزارهی

برنامههایی تربیتی و آموزشی برای آشنایی پژوهشگران

جدید خود قرار داده اســـت .از این رو این ســـازمان

در تمـام مقاطع تا ســـطوح پســـادکترا فراهم کرده و

میخواهد جایگاه شـــمارهی یک خود را که در دوران

توســعهی فناوریها و روشهای پیشــرفتهی تحلیلی

صـنعتی داشته و حامی اقتصاد کاپیتالیستی بوده است

میان رشتهای را مورد حمایت خود قرار داده است .این

در دوران پسا سرمایه داری اقتصاد دانایی محور که به

در حالی اســت که هنوز در بســیاری از دانشــگاهها و

آن کـاپیتالیســـم فکری نام نهادهاند نیز حفظ کند .به

مراکز آکادمیک پزشـــکی جهان ،هر چند که از لحاظ

زبان دیگر ،این ســازمان هوشــمندِ کاپیتالیسـمِ عقالنیِ

فکری و تئوریک از برنامههای میان رشـــتهای حمایت

قرن بیســت و یکم ،در پی آن اســت که برتری جویی

میکنند ولی هنوز در چارچوب مرزهای رشتهای سنتی

آمپریالیســتی آمریکا را در حوزههای زیســت پزشــکی

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

پاس بدارد .بنابراین شــکاد در دانایی و طبقاتی شـدن

س ـیاســتهای راهبردی پزشــکی به ســوی برنامههای

جوامع از دیدگاه مقیاس دانایی ،رو به فزونی پرشــتاب

آهنـ
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Interdisciplinary Biology

1

است (.)۲۷
بــه زبــان دیگر هر چنــد در آینــدهای
نزدیک تغییر پارادایمی پزشـکی سـیستمی
همهی گسـترهی مراقبتهای سالمت را در
بخشهای دولتی و خصوصی و کسب و کار
و صـــنایع وابســـته به آن را دچار تغییرات
شـــگرد میکنـد ،امـا باید به این نکته نیز
اشــاره کرد که کشــورهای جنوب و در حال
توســعه که در علم ”پزشــکی ســیســتمی“
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آینده که به شدت دیجیتالی و فناورانه است
و ارائهی خدمات سالمت در ابعاد پیشگویی
کنندگی به شـــدت بر فناوریهای نو تکیه
خواهـد کرد ،بـه عنوان مصـــرد کنندگان

تصــویر  - ۱۳مثالهای از گســترههای هیبرید :در بنیاد ملی ســالمت آمریکا هدد از
پژوهش میانرشتهای در هم تنیدن و یکپارچهسازی دو یا چند رشتهی علمی جداگانه
برای خلق یک رشتهی جدید هیبرید است.

کاالی پزشکی سیستمی محسوب شدهاند و
طراحان آینده در نظام پســـا ســـرمایهداری آمریکا در

آیندهی کشـور به شــکلی هوشــمندانه است و بایستی

سـودای انتقال این کاال به قیمتی ارزان به کشورهای در

کالن رونـدهـای حوزهی علم و فناوری و نیز تغییرات

حال توســعه میباشــند و نام این حرکت را دموکراتیزه

پـارادایمی دانش پزشـــکی را رصـــد کرده و با تدوین

کردن پزشکی آینده نامیدهاند (.)۲۱

راهبردهای کنش پذیر ،۲بنیان برافکن و مرزشـــکن ،با

تنهــا راه فراروی مــا ،تــدوین دقیق نقشـــهی راه

پذیرش انقالب دیجیتالی و اطالعاتی در تمام گسترهها

Actionable

1

و فراهم آوردن رشد و نموی زیرساختهای فناوریهای

جوامع کنونی مطرح شـده اسـت ،ابعاد پیچیدهای دارد

نو همــاننــد فنــاوریهــای وابســـتــه بــه ژنومیکس،

که نیل به آن توســط ابزارهایی امکان پذیر اســت که

پروتئومیکس و امیکسها ،فناوری آنالیز تک ســـلول و

تحلیل سیستمی را در سرلوحهی کار خود قرار دادهاند.

فناوریهای میکروفلوئیدیک و همانند آن ،بســـتههای

همچنین ،در اندیشهی هر آینده پژوه ،مفهوم توسعهی

الزم را برای شــکوفایی و به واقعیت رســاندن ریشــهای

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

پزشـکی سـیستمی در کشور و تبدیل نظام سالمت از

دیگر ،آینــده پژوهی همچون ابزاری برای نیــل بــه

۲

توسعهی پایدار جلوه میکند .در نهایت بایستی به این

بیمار  -محور به تندرستی  -محور و سیمای کنشگرا
( )۱۲گام برداریم.
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از ســـوی دیگر هرگز فراموش نکنیم کــه مفهوم
توسـعهی پایدار که به عنوان یک آرمان در چشم انداز

ادراک دســت یابیم که هدد نهایی آینده پژوهی ،نیل
به توسعهی پایدار در فضای جهانی سرشار از پیچیدگی
و تغییر است (.)۱۱

Proactive

1

پیوست

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

1

در ســـالهای اخیر پدیداری پرشـــتاب بیولوژی

است که دانش پزشکی سیستمی ،از میان بردن شکاد
میـان دانش و فنـاوریهای نوین با دادههای تجربی و
گسترهی کاربرد بالینی را هدد قرار داده است.

سیستمی را به صورت یک رشتهی نوین شاهد بودهایم.

بر این اســـاس کـارگــاهی بــا عنوان ”از بیولوژی

رشد و نموی چنین رشتهای مستقل در علم ،برخاسته

سـیستمی به پزشکی سیستمی“ توسط بخش مدیریت

از پـارادایمی اســـت کـه تالش مینماید با فرو نهادن

سالمت کمیسیون اروپا در بروکسل در  ۲۳و  ۲۱ژوئن

رهیافت اســتقرایی ،به درک رهیافتی س ـیســتمی نایل

سال  ۱۰۲۰برگزار گردید و خبرگان رشتههای بالینی،

آمده و با شیوهای یکپارچه ،به درک دانش بیولوژی در

تشــخیصــی و گســترههای دارویی ،فناوریهای برتر

توأمان با پاتوفیزیولوژی برآید .از این گذر میتوان انبوه

(مانند  )-omicsو بیولوژی محاسـباتی و سـیسـتمی با

دادههـای نوین برآمـده از فنـاوریهـای امیکس ۱را با

حضــور نمایندگانی از دانشــگاه ،صــنعت و آژانسهای

دادههای کمی پزشــکی و بیولوژیک یکپارچه کرد و به

سرمایه گذار گرد هم آمدند تا به فرصتها و چالشهای

ســطی کاربردی ارتقاء داد .در ســایهی چنین تفکری

توسعهی پزشکی سیستمی بپردازند.

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

و چگونگی کاربرد رهیافتهای بیولوژی سیستمی برای

 /۲تحلیل بیولوژی سیستمی جهت کاربرد آن در

رویارویی با پرســشهای گســترهی ســالمت و بیماری

پزشکی
 /۱شــناســایی فرصــتها و تنگناها ،در گذار از
بیولوژی سیستمی به پزشکی بالینی
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نگریســـته و نقطه نظرات خود را در این چالش عنوان
کردند و همگی بر این باور بودند که هم اکنون انباشتی
چشـــمـگـیـر از دادههــای منفرد بیولوژی در مورد

 /۴شـناسایی گسترههای پژوهشی و سیاستی کلیدی

بیمــاریهــای پیچیــده وجود دارد کــه میتوانیم بــا

کوتـاه ،میـان و بلند مدت برای همکاریهای تحقیقاتی در

مطالعهی آنها به درک اجزاء نایل شــویم .در بعض ـی از

اروپا جهت عرضهی پزشکی سیستمی در عالم واقعیت

موارد نیز عملکرد آنها آشــکار شــده اســت ولی همگی

از آنجـا کـه نظر خبرگـان و نمـایندگان جامعهی

بخشهایی از یک سیستم پیچیده هستند.

علمی و صــنعتی اروپا در عرصــههای گوناگون گذار از

انبـاشـــتی از مطالعات وجود دارند که به تحلیل

بیولوژی سـیسـتمی به سوی پزشکی سیستمی حاوی

شــبکهایِ مکانیســمهای زیســتی و نیز تجزیه و تحلیل

نکات برجسته و کلیدی بوده که این نکات میتوانند در

بر هم کنشهای سلولی جهت درک رفتار جمعیتهای

ترسـیم نقشهی علمی کشور در حوزهی سالمت به کار

ســـلولی میپردازند .کاربردهای رهیافتهای بیولوژی

آیند ،در ادامه به یافتههای این کارگاه اروپایی در ســه

سـیسـتمی توانسـتهاند مدلهای محاسـباتی و ریاضی

بخش خواهیم پرداخت.

مسـیرهای بیولوژیک پایهی وابســته به بیماریها را در
شرایط آزمایشگاهی  in vivoدر مدلهای جانوری ارائه

الف /هنر کاربسللت بیولوژی سلیسللتمی در

دهنـد .فناوری و ابزارها( ،به ویژه شـــیوههای آنالیز با

پزشکی

توان عملیاتی باال ۲جهت آنالیز گســـتردهی ژنوم) هم

خبرگان شرکت کننده در کارگاه ،به هنر کاربست

اکنون جهت کاربرد بیولوژی ســیســتمی در انســان یا

High - Throughput

1

بیماران در دسترس میباشند.

بحو قرار گرفتند.

مـاهیت بیماریهای عمده و مزمن چند منظری

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

بوده و بیولوژی اســـتقرایی نمیتوانــد پــاســـخگوی

وجود پیشـــرفـتهای شـــگفت انگیز در پژوهشهای

راه حلهای مناســـب این بیماریها باشـــد .از دیدگاه

زیســـت پزشـــکی در دههی گذشـــته ،اثر مثبت این

پزشـکی سـیسـتمی ،بیماریهای انسانی را میتوان به

تالشهای بر روی کشف و شناسایی شیوههای درمانی

صـورت آشـوب زدگی در شبکههای سلولی ،ملکولی و

کارآمدتر ،هنوز بسیار محدود است و علت آن نیز عدم

ژنتیکی یکپــارچــه و پیچیــده قلمــداد نمود .چنین

توانایی کنونی در به تصـــویر کشـــیدن پیچیدگیهای

پیچیدگی به توان مدل پردازی ریاضــی در پیشــگویی

سـیسـتمهای زیستی است .هنوز اطالعات کمی وجود

پاســخ ســیســتمی به ســالمت و بیماری نیاز دارد .در

دارد و یـا اصـــالً اطالعـاتی پیرامون بر هم کنشهای

آینده کاربرد رهیافتهای بیولوژی س ـیســتمی اجازهی

سلولی/شبکهای وجود ندارد و نیاز است که پاسخ هدد

ارزیـابی جامع پیش زمینهی بیماریها ،تشـــخیص و

را در درون چارچوب شـــبکههای فیزیولوژیک و نه به

پیشرفت آنها را خواهد داد .اما هم اکنون بر اساس نظر

صورت منفرد و جدا درک نمود.

شـــرکت کنندگان در کارگاه ،انجام مطالعات بیولوژی

گســـترهای عظیمی از دادهها در کارآزماییهای

سیستمی به صورت جامع و با کیفیت باال در نمونههای

بالینی در افراد بیمار خلق میشـــوند ولی به صـــورت

بالینی انسـانی نادر بوده و از این رو هنوز زود است که

فزایندهای بسیار دشوار است که این دادههای جزیرهای

اثر انباشــتی کاربرد بیولوژی س ـیســتمی در بیماران را

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

مورد مطالعه قرار داد.

پزشـکی سـیستمی چارچوبی را فراهم میآورد که این

چنـدین گســـتره که به نظر میآمد رهیافتهای

دادههای جدا افتاده از یکدیگر را بتوان یکپارچه کرد و

بیولوژی س ـیســتمی میتوانند نقش مهمی را به عنوان

بدین ســان پزشــکی از حالت ”حدس و دعا“ به ســوی

پارادایم در درک پیچیدگیهای آنها داشـــته باشـــند

راهبردهای ”پیشــگویی و ســنجش“ به پیش برد .هم

(مانند کشـــف داروهای جدید) در میان اعضـــاء مورد

اکنون شـــرکـتهــای دارویی بزرگ ،آغـاز بــه الحــا
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تصویر  - ۱۱نیاز بالینی ،پیش ران کاربردهای رهیافت بیولوژی سیستمی در پزشکی و نیز توسعهی فناوریهای نوین مورد
نیاز است .فهرست باال پارهای از فعالیتها در زمینهی پزشکی سیستمی را چکیده نموده است.

رهیافتهای بیولوژی ســیســتمی کردهاند تا مدلهای
ملکولی بیماریها و عملکرد داروها را خلق نمایند.

الینفک توسـعهی پزشـکی سیستمی ”هماهنگی“ است.
یک رهیافت هماهن

شــده میان رشــتههای گوناگون،

با این وجود بسیار نیاز است که بیولوژی سیستمی

دانشـگاه و صنعت و دیگر هینفعهای وابسته باید انجام

در اروپا و در سـراسـر جهان ،به ارائهی شواهد تجربی با

گیرد .افزون بر این جامعهی بیولوژی ســیســتمی باید

ارزش افزوده و ســـودمند برای جامعه بپردازد .یک جزء

بهترین تالشها را جهت ارائهی درســت اهداد خود به

جامعهی عمومی و سـیاست گذاران انجام دهد و در این

جهت جذب صــنعت و ســرمایه گذاری در گســترهی

گذار با حفظ چهرهی شـــو برانگیزاننده ،پراگماتیک و

پزشکی سیستمی

لمس پـذیر ،نباید انبوهی از نویدها را پیرامون کارهایی

 /۳از همه مهمتر آنکه نیازهای بالینی مربوطه باید

کـه بـاید انجام شـــود ارائه دهد .همزمان نیز باید تمام

بـه عنوان نیروی پیشران عمده به ســـوی پزشـــکی

منظرهای اخالقی را مدنظر قرار دهد.

سیستمی نقش ایفا نمایند.

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

ب /تحلیل منظرهای بیولوژی سللیسللتمی/

پزشکی پرداختند و به موارد زیر جهت رویارویی با این

پزشللکی سلیسللتمی (شناسایی فرصتها،

چالشها اشاره نمودند:

تنگناها و نیازهای توسعهی فناوری)

 /۲میبایســت هماهنگی میان تالش تمام فعاالن

اهمیت فرموله کردن پرســـشهای درســـت در

وابسـته صـورت گیرد تا اولین گامها به سـوی پزشکی

بیولوژی ســیســتمی ،مورد تأکید قرار گرفت .بیولوژی

سـیسـتمی و تغییر پارادایم در پزشکی کالسیک انجام

سـیستمی نه یک فرایند گردآوری دادهها است و نه به

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

تنهایی توان مدلسـازی پیشگویی کنندگی دارد؛ بلکه

در به ثمر نشــســتن چشــم اندازی که در پروژهی ژنوم

دانشـــی اســـت پیرامون ”ســـیســـتمها“ که به درک

انسانی صورت گرفت نیز بایستی وجود داشته باشد.

سیستمهای زیستی در سالمت و بیماری میپردازد.

 /۱خلق شـــبکهای قوی میان پروژههای در حال

چالش عمده ،یکپارچهسازی دادههای پیچیده ،در

انجام بیولوژی س ـیســتمی با هدد به اشــتراک گذاری

گذر زمان و مکان و سـطوح سازمانی متفاوت است؛ به

منابع و یا اطالعات ،ابزارها و رهیافتهای متدولوژیک

گونهای که بر هم کنشها با محیط پیرامون فراموش

موفقیـت آمیز بـا جـامعهی گســـتردهتری از بیولوژی

نشـود .همچنین اساس آن مقایسه سیستمهای تجربی

سیستمی و جامعهی بالینی.

گوناگون اســت .چالش در آنجا نهفته اســت که چگونه

 /۴ارائهی کاربردهای پزشـکی بیولوژی سیستمی

بـایســـتی دادههای فراهم آمده با فناوریهای برتری
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همچون ژنومیکس ،پروتئومیکس ،ترانس کریپتومیکس

مؤثر (از طریق درمـانهای بر پایهی مدل ریاضـــی و

و تصـــویربرداریهـای ملکولی را به ”دانش جدید“ در

محاسباتی و مطالعات بالینی بهتر بهینه طراحی شده).

بیولوژی و علوم پزشــکی تبدیل نمود .با پرســشهای

 /۳شیوههای تشخیصی بهتر

مشـترکی که پژوهشگران و پزشکان طراحی مینمایند

 /۱بهبودی در پروفـایـل بنـدی بیمـاران (ارزیابی

میتوان بـه این چالش پرداخت .همچنین اهداد کوتاه

تنوع فردی از طریق مدلهای ریاضـی و محاسباتی که

مدت و طوالنی مدت نیز بایستی مدنظر قرار داد.

طبقـه بندی بیماران و پزشـــکی فردگرا را امکان پذیر

در هنگام بحو مشــترک ،از شــرکت کنندگان در
کارگاه خواســته شــد تا فرصــتها و تنگناهای آیندهی
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مینماید؛ به ویژه طبقه بندی بیماران پس از درمان که
علت شکست کارآزماییها ،قابل درک میشوند).

پزشکی سیستمی را ترسیم نمایند تا از این گذر ،دانش

شــرکت کنندگان در کارگاه بر این تأکید ورزیدند

نوین در پهنهی اروپا ،به صــورت واقعی خود را نشــان

که از پزشــکی س ـیســتمی این انتظار میرود که اثری

دهد.

قابل مالحظه بر روی هزینههای مراقبتهای سالمت و

فرصتهای پزشکی سیستمی

اقتصاد آیندهی صنعت دارویی داشته باشد زیرا پزشکی

 /۲آشــکارســازی مکانیســمهای پاتوفیزیولوژیک

سـیسـتمی نقش شگرفی را در رشد پرشتاب توسعهی

بیماریهای مزمن و چند عاملی

دارو ایفـا مینمـایـد .هم اکنون اروپـا بـه پژوهشهای

 /۱کشـــف دارو؛ گشــــایش راههــای نوین در

بیولوژی س ـیســتمی به شــدت پرداخته اســت که این

درمــانهــای تـرکـیـبی1؛ درمــانهــای هــدفمنــد 2؛

کنش اروپـا اثر پیشـــگامی بیولوژی ســـیســـتمی در

توکسیکولوژی پیشگویی کننده و ایمنی

۴

 /۴رهیافتهای جایگزین ۳جهت آزمون درمانهای

گسـترهی پزشـکی سـیسـتمی را تسهیل مینماید .آنها
همچنین به این باور رســیدند که تربیت نســل آیندهی
1

Combinatorial Therapies
Targeted Therapies
3 Safety
4 Alternative
2
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تصویر  - ۱۶گسترههای راهبردی در همکاریهای اروپایی در پزشکی سیستمی

پژوهشـــگران و آموزش ،جزء کلیـدی در ســـرلوحــهی

 “hoppingحمایت کرده است تا دانشمندان و خبرگان

برنامههای موفقیت آمیز بیولوژی سـیسـتمی و پزشــکی

بالینی ،در گسترههای دیگر از آنچه خود تخصص دارند

سـیستمی است .از این رو اروپا نباید فرصت پیادهسازی

به پژوهش بپردازند.

تربیت میان رشتهای نسل آیندهی دانشمندان و پزشکان
را فراموش نماید .این گســترهی آموزش باید رشــتههای

تنگناها برای توسعهی پزشکی سیستمی

گوناگون را از بیولوژی و پزشــکی تا ریاضــیات ،فیزیک و

 /۲انبوهای از فرضـیههای علمی از طریق متدهای

مهندسی شامل شود .اجزای برنامهی مدارس تابستانی و

محاســباتی و ریاضــی تولید میشــوند ولی به آزمون و

فلوشیپی ،شیوههای آموزشی سادهای به سوی این هدد

اعتبارسنجی آنها نیاز است.

هســـتنـد .در انگلســـتـان MRC ،هم اکنون از قـالــب
برنــامــههــای فلوشـــیپی تحــت عنوان ” discipline

 /۱مدلســـازی باید به صـــورت قوی ،با تجربهی
مستقیم و واقعیت بالینی توأم شود.

 /۴نیاز به توسـعهی مدلسـازی چند سطحی ،در

از دیــدگــاه فنــاوریهــا ،خبرگــان توانســـتنــد،

مکان و ســـطوح ســـازمانی متفاوت ســـلولی ،بافتی و

گسـترههای ویژهای که باید توسعهی بیشتری یابند را

ساختار ارگانی احساس میگردد.

شناسایی نمایند که در زیر به آنها اشاره میشود:

 /۳نیاز به توســـعهی ابزارهای فناوری و متدلوژی

 /۲ترکیباتی از فناوریهای با توان عملیاتی باال ۲و

جهت جمع آوری دادههای مورد نیاز برای اعتبارسنجی

امیکسهـا ،۱فنـاوریهـای با توان عملیاتی متوســـط

مدل در زمینهی بالینی وجود دارد.

(پروتئومیکس ،متابولومیکس) ،آنالیز تک سلولی کمی

 /۱دســترســی به نمونههای بالینی پیوند یافته با

با توان عملیاتی

دادههای پزشکی و بالینی به صورت فرادقیق باید وجود
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داشته باشد.
 /۶فقدان زیرســاختهای میان رشــتهای (در زیر
چشم انداز مشترک)

باال۴

 /۱ابزارهای پایشـگر پرتابل و حسـگرهای زیستی
جهـت بررســـی عملکردهـای بیولوژیـک چنـدگـانه و
ابزارهای پروفایلی ملکولی ســریع و خودکار مینیاتوری
شده

 /۷نیاز به ســـرمایه گذاری عمده در بســـیاری از

 /۴فناوریهای اندازه گیری دینامیک تصویربرداری

گســترهها به منظور راه اندازی پزشــکی سـیســتمی به

تمام بدن به صـــورت غیرتهاجمی و اندازه گیری کمی

صـــورت واقعیت در یک زمان واحد تا بتوان جابهجایی

مربوط بـه بـالین و دینـامیک در  in vitroدر ســـطی

در پارادایم پزشکی را پذیرا شد.

سلولی و یا بافتی و یا ارگانی

 /4فقدان برنامههای پژوهشــی یکپارچهی واقعی

 /۳توســـعـهی مدلهای ریاضـــی و محاســـباتی

گســترده در پژوهشهای زیســت پزشــکی احســاس

اعتبارسنجی شده برای شرایط بالینی؛ جهت پیوند دادن

میشود.

دادههای سطی جمعیتی ،اطالعات دقیق کارآزماییهای

1

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

بـالینی و دادههـای فردی بیماران؛ متدها و یا ابزارهای

هزینهی قابل قبول

ریاضی و محاسباتی جهت یکپارچهسازی تیپ دادههای

 /۱تســهیالت پایه و بالینی کارآمد که به صــورت

گونـاگون ،جهت یافت ارتباطات دینامیک ،جهت تعیین

کارآمدی منابع انسـانی و مواد را به اشتراک میگذارند

ساختار سلولی و بافتی (شامل مدلسازی چند سطحی)

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

زیر ساختها و فناوریها

ج) راه در پیش

شـــرکـت کننــدگــان کــارگـاه ،نیــازمنــدیهــای

راهبردهای آژانسهای سرمایه گذار

زیرساختهای ویژهای را جهت توانمند نمودن پزشکی

کارگاه شامل یک ”بخش سرمایه گذاران“ ۲بود که

ســـیســـتمی مورد تأکید قرار دادند و ایدههای زیر را

فعالیتهای در جریان و طرحهای بیولوژی سیستمی /

پیشنهاد کردند:

پزشـکی سـیسـتمی مربوط به سه آژانس سرمایه گذار

 /۲به سـکوهایی برای هخیرهسـازی طوالنی مدت
دادهها و نیز ســکوهایی برای یکپارچهســازی و تحلیل
دادههای چند متغیری بیماران مورد نیاز است.

) BMBF ،ECو  )MRCارائه گردید.
 EUیـک قـدرت جهانی در گســـترهی بیولوژی
س ـیســتمی و کاربردهای آن اســت و تعهد باالی ۳۱۰

 /۱تسـهیالت هخیرهسازی دادهها به صورت ایمن

مـیـلـیون یورویی جهــت پژوهش ،تربیــت و ایجــاد

که امکان اشـــتراک گذاری کنترل شـــدهی دادههای

زیرسـاخت در گسـترهی بیولوژی سـیستمی را از سال

بالینی ،مدارک پزشکی و دادههای پروفایلی ملکولی را

 ۱۰۰۳تـا  ۱۰۲۰در قـالـب فعالیتهای چند ملیتی و

فراهم میآورند.

همکارانه پژوهشی در گسترهی سالمت تحت ششمین

 /۴استانداردسازی متدولوژیها

و هفتمین برنـامههای چارچوب ( )FP6 & FP7انجام

 /۳ســکوهای فناوری برای فناوریهای  -omicsبا

داده است.

Funders’session

1
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نتایج گســترهی بیولوژی ســیســتمی در آخرین

بالینی و بیولوژیستها است .چگونگی حرکت به سوی

فراخوان ســـالمت  EUارائه گردید .پروژههای گزینش

پروژههـای پیش آهنـ

بزرگتر و بـا اثر باالتر ،یک

شـــده دارای منظر کـاربردی در زمینهی ســـالمت و

چالش است.

بیمـاری بودنـد .ســـرمـایـه گـذاریهـای گوناگون ،از

در هنگام بحو مشـــترک کارگاهی ،از شـــرکت

پزشکی با اثر باال تا زیرساختها،

کنندگان پیرامون س ـیاســتها و راهبردهای پژوهش ـی

مشــارکتهای مردمی -خصــوص ـی و نیز ERANETs

(مانند نیازهای پژوهشـی برای خلق سـود در صنعت و

ترسیم شدند.

SMEها و نیز همکاریهای بین المللی که الزم اســت

پروژههای پیش آهن
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برنامهی کبد مصــنوعی ( ۲)BMBFآلمان مطرح

از طریق مجرای همکاریهای اروپایی انجام شوند و نیز

در

چگونگی بدل به واقعیت پزشـکی سـیسـتمی در اروپا)

گردیـد؛ این برنـامه بزرگترین پروژهی پیشـــاهن

بیولوژی سـیسـتمی وابسته به پزشکی است که شامل

پرسش به عمل آمد.

 ۷۰گروه و سرمایه گذاری  ۳۴میلیون یورویی میشود.
 MRCانگلســـتـان ”مـدل تمـام جامع “۱را برای

گسللترههلای علمی راهبردی در پزشللکی

سـرمایه گذاری بر بیولوژی سـیستمی و سرمایهگذاری

سللیسللتمی جهت همکاریهای اروپایی در

در پروژههــای کوچــک و بزرگ بــه کــار میبرد .یــک

کوتاه ،میان و بلند مدت

دریافت آن اســت که به نظر میرســد که رهیافتهای

* درک پــاتوفیزیولوژیــک بیمــاریهــای مزمن و

تمرکز یافته کارآمدتر باشند .کسب موفقیت ،از ارائهی

بیمـاریهـای چنـد عـاملی (ســـرطـان ،دیابت ،چاقی،

پرســشهای جالب بر میخیزد .یک مانع جدی برجای

بیماریهای متابولیک ،پیری و )...از طریق پیادهســـازی

مانده اسـت که آن نیز ارتباط میان ریاضی دانان ،افراد

تحلیل شـبکهای بیماری و شـناسایی مارکرهای زیستی

Virtual Liver Programme
All inclusive Model

1
2

کــه در تشـــخیص زودرس ،پیش آگهی و داروهــای
فردگرایانه در هر بیماری پیچیده کاربرد خواهند داشت.

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

* درمانهای ترکیبی و غربالگری دارویی ترکیبی

* نیـاز بـه اقـداماتی جهت چیرگی بر پراکندگی

* یکپــارچــهســـازی ژنومیکس فردگرایــانــه بــا

وضـع مقررات قانونی و اخالقی در سطی ملی پیرامون

مـتــابـولـومـیـکس فردگرایــانــه ،انــدوکرینومیکس، ۲
پروتئومیکس و فنوتیپ گذاری بالینی

۱

* پروژههای مشــترک اروپایی بایســتی بر اســاس
نمونههای بالینی استوار بوده و با حضور خبرگان بالینی

دادهها از اطالعات بیماران
* فعــالیــتهــایی کــه موجــب جلــب عالقــه بــه
ســـرمـایـه گذاری بر برنامههای تحقیقاتی پزشـــکی
سیستمی در بیمارستانهای مرجع میشوند.

به انجام رســند .این طرحها باید واقع گرایانه بوده و به

* فراخوان رســانهای جهت درگیر کردن جامعهی

شــناســایی مارکرهایی اهتمام ورزند که کاربرد بالینی

عمومی و انتشـــار اطالعات و دســـتاوردهای پزشـــکی

آنها را بتوان در انتهای پروژه مشاهده کرد.

سیستمی
* نیـاز بـه فعـالیـتهایی که موجب گســـترش

سیاستهای دیگر که باید در جهت توسعهی

بیولوژی ســیســتمی از مرزهای بیولوژی پایه و جوامع

گسترهی پزشکی سیستمی انجام شوند

ریاضی به سوی جهان پزشکی  /بالینی میشوند.

* تـدوین یـک نقشـــهی راه برای پژوهشهای
پزشـکی سیستمی در اروپا ،همراه با گرفتن مشاوره از

گسترههایی برای همکاریهای بین المللی

ســراســر اروپا .همچنین باید مقاالت علمی کوتاهی در

* تدوین اســتانداردها برای گردآوری ،کارداری و

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

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

1
2
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ریاضیاتی که اعتبارسنجی شدهاند.

پیش بینی کـه توســـعهی منطقی راهبردهای دارویی
نوین را هدایت مینمایند.

فرصللتهلای پژوهشللی برای SMEهلا در
پزشکی سیستمی
* توســـعـهی ابزارهای مدلســـازی ریاضـــی و
محاسباتی
* فـنــاوریهــای نـویـن و توســـعــهی ابزاری:
مینیاتورسازی و اتوماسیون
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* شـناسـایی مارکرهای زیستی نوین و غربالگری
دارویی

* داروهــای فردگرایــانــه و درک تنوع فردی در
پاسخ به داروها
* مارکرهای زیستی و غربالگری دارویی
* نمونههای داسـتانهای موفقیت آمیز که نشان
دهند بیولوژی ســـیســـتمی به بهبودی در فرایندهای
توسعهی دارویی در کاهش زمان و هزینهها منجر شده
است.
* یـک برنـامهی  EUکه بر روی همکاری میان

* توسعهی دارویی و غربالگری دارویی

دانشگاه ،صنعت و دست اندرکاران سالمت تمرکز یافته

* متدهایی برای اعتبار یابی سریع ژنهای هدد

باشد بیشک برای صنعت جذاب خواهد بود.

* پروژههای اروپایی باید دســتاوردهای آشــکار و
روشـنی برای بیماران و درمانگاه داشـته باشند تا برای

د) تدوین برپایی چشللم انداز و نقشللهی راه

SMEها جذاب شوند.

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

فرصلللتهلای پژوهشللی برای صللنلایع/

که به منظور آنکه پزشکی سیستمی به واقعیت در آید،

شرکتهای دارویی در پزشکی سیستمی

جامعه بایســتی یک چشــم انداز هماهن

* ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی جهت پیشگویی

نقشــهی راه را در ســطحی که پروژهی ژنوم انســانی از

اثرات داروها و عوارض آنها (به ویژه ایجاد اثرات سمی)
* مـدلهـای محـاســـبـاتی و ریاضـــیاتی قابل

شــده و یک

خود نشان داد برپا نماید.
در بحــوهــای کــارگــاهی اجمــاع بر آن بود کــه

پیچیدگی پرسـشهایی که پیرامون پزشکی سیستمی

میآورد .این دلیـل کـه چرا تـاکنون این امکـان پدید

وجود دارد ،موارد زیر را الزام آور میکند:

نیامده است را بایستی در سرمایه گذاریهای محدود و

* ترکیب نمودن و مقایسهی سیستمهای تجربی

اینکه بســیاری از این رهیافتها توســط جوامع جدا از

(برای مثـال نمونههای انســـانی ،الینهای ســـلولی،

هم توســـعـه یافتهاند باید جســـتجو نمود .به منظور

الینهــای ســـلولی برآمــده از بیمــاری مــدلهــای

گرد هم آوردن گروهها ،رهیافتها ،فناوریها و متدها با

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

مورد نیاز

* ترکیـب نمودن فنـاوریهـا و یکپارچهســـازی

یکـدیگر ،یـک تالش گســـتردهی هماهن
است.

دادههـای از منـابع متعـدد (برای مثـال فنـاوریهــای

یــک مــدل درختی ۱بــه عنوان راهی جهــت تفکر

 ،-omicsفناوریهای سلولی منفرد ۲دادههای دینامیک

پیرامون پزشــکی س ـیســتمی و توســعهی آیندهی آن و

و کمی  in vitroو .)in vivo

هماهن سـازی آن در اروپا پیشــنهاد شــده است .مدل

* ترکیب نمودن و مقایسه فناوریها جهت آنالیز

درختی یک رهیافت جامع را نشان میدهد که تنهی آن

دادهها و جهت فرموله کردن و آزمون فرضــیهها .این

بر اسـاس اجماع در جامعه بوده و شاخههای آن نشانگر

شـامل یک دیدگاه جامع از سطوح چندگانه از سازمان

دســـتاوردهای متمرکز آن اســـت .تنهی درخت ،جعبه

عملکردی در سـیستمهای سلولی (تنظیم ژنی ،انتقال

ابزاری برای پزشــکی ســیســتمی اســت که بر اســاس

پیام ،متابولیسم) تا فیزیولوژی بافتها  /ارگانها است؛

نیازهای جامعه توسعه مییابد .این جعبه ابزار ،فناوریها،

رهیافتهای آماری ،محاسـباتی و ریاضـیاتی بر اساس

پـایگــاه دادههـا ،الگوریتمهــای مــدلســـازی ،نرم افزار

زمینه و پرسشهای موجود مورد نیاز است.

مدلسـازی و دیگر خدمات اشـتراکی که در آینده رشد

هیک رهیافت واحدی به واســـطهی خودش جامع

مییابند را شــامل خواهد شــد .آنگاه اجزاء مناســب این

نیست؛ یکپارچهسازی و مقایسه ارزش افزوده را فراهم

”جعبه ابزار“ میتوانند شـــاخهها را ســـیراب کنند .این
Singl - cell Technologies
Tree Model
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تصـویر  - ۱۷پزشـکی سیستمی :تیمهای میان رشته ای ،منظرهای نوین جهت درک ،تشخیص و یا درمان بیماری
در تمام مدولها

طراحی ،امکان توسعهی منابع جهت رشد تنه به صورت

سرمایه گذاری بایستی به سوی ریشه جریان یابد

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

و آنگاه بر اساس رقابتی به سوی شاخهها جاری شوند.

از هـمــهی ایـنهــا بــاالتـر ،ایـن شـــیـوهی طراحی

کاربرد مدل بیماریها فراگیر بوده و شـــیوهها و تفکر

دســـترس پذیری به آن را از ســـوی جامعه امکان پذیر

مشـترک را حول پرسشهای بالینی مرتبط (در جایی

مینماید .این روند امکان طراحی راهبردی پیوند یافتهای

که پزشکی سیستمی اثرمهمی را میتواند داشته باشد)

را ایجاد میکند که فناوریها و رهیافتهای مدلســازی

تعریف خواهد نمود.

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

برای آغـاز بحو پیرامون آن که چگونه پزشـــکی
ســـیســـتمی را بتوان به واقعیت به در آورد ،شـــرکت

کنندگان بر این باور بودند که باید تمرکز اولیه بر روی

* کشـــف مـارکرهـای زیســـتی مؤثر بـا ماهیت

بیمار و نیازهای بالینی هر بیماری ،که در شـــکل ۱۷

چندگانه برای پیشرفت بیماری (مفید برای کاربردهای

نشان داده شده است صورت گیرد.

بـالینی مانند برآورد خطر ،پیش آگهی و تشـــخیص)؛

در هنگام بحو مشـترک ،شرکت کنندگان توافق
کردند که چالشهای بیولوژی سـیستمی و کاربردهای

اغلب چندین مارکر زیســتی جهت تصــمیمگیریهای
مناسب پزشکی مورد نیاز است.

آیندهی آن در پزشکی به تمرکز اصلی بر روی نیازهای

* درمان ترکیبی ۲جهت کاهش اثرات ســمی (در

بـالینی که مثالهای آن در پارگراد بعدی خواهد آمد

میـان مـدت)؛ این رهیـافت جهت یافت یک ترکیب با

محتاج است.

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

گسلترههای بالینی که در پزشکی سیستمی
نیاز است در آینده به آنها پرداخته شود
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که بیش از یک بیماری در فرد اثر گذاشته است.
* بهبودی در توســـعــه دارویی ،بهینــهســـازی

* در کـارآزمـاییهـای بالینی (در کوتاه مدت)،

اثربخشی دارویی و آزادسازی ،ایمنی دارویی (از طریق

رهیـافتهای بیولوژی ســـیســـتمی میتواند طراحی

مطالعهی مســـیرهای آنزیمی متابولیز کنندهی دارو)،

کـارآزمایی بالینی را هدایت کرده و زمان و هزینهها را

زمان و دوزاژ درمان

کوتاه نماید.
* بــا تعریف فنوتیــپهــای بــالینی بر اســــاس

* همچنین مهم اســـت کـه به افراد ســـالم نیز
پرداخته شود (طوالنی مدت).

متغیرهای دینامیکی و ملکولی

Combinatorial Therapy
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،۳۲ ،۳۰ ،44 ،4۷ ،4۲ ،۶۳ ،۱۳ ،۱۱ ،۱۲ ،۳۳ ،۳۷ ،۳۶

۲۷۲ ،۲۷۰ ،۲۶۷ ،۲۶۶

،۲۱۴ ،۲۱۰ ،۲۲۳ ،۲۲۲ ،۲۲۰ ،۲۰۳ ،۲۰۱ ،۲۰۲ ،۳۱

بنیاد ملی سالمت آمریکا ۲۷۶ .............................................................

،۲۳4 ،۲۳۲ ،۲۴4 ،۲۴۳ ،۲۴۲ ،۲۱۳ ،۲۱۶ ،۲۱۱ ،۲۱۳

بیماری ،۱۰ ،۲۳ ،۲4 ،۲۱ ،۲۳ ،۱ ،۳ ،۴ ،۱ .....................................

،۲۶۱ ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۶۰ ،۲۱۳ ،۲۱4 ،۲۱۷ ،۲۱۱ ،۲۱۱

،۳۱ ،۳۰ ،۴4 ،۴۶ ،۴۱ ،۴۳ ،۴۴ ،۴۱ ،۴۲ ،۴۰ ،۱۷ ،۱۴
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۲۷۲ ،۲۶4 ،۲۶۷ ،۲۶۶

،۶۳ ،۶۴ ،۶۰ ،۱۷ ،۱۱ ،۱۰ ،۳۳ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۱ ،۳۳ ،۳۴

بیولوژی سیستمی ،۱۲ ،۲۳ ،۲4 ،۲۷ ،۲۳ ،۲۴ ،۲۲ ،۷ ،۳ ،۱ .....

،4۱ ،4۲ ،۷۳ ،۷۷ ،۷۶ ،۷۱ ،۷۳ ،۷۴ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۳ ،۶۱

،44 ،4۷ ،4۲ ،۶۳ ،۱۳ ،۳۷ ،۴4 ،۴۷ ،۴۶ ،۴۱ ،۴۴ ،۱4

،۲۰۶ ،۲۰۰ ،۳۳ ،۳۱ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۱ ،۳۲ ،۳۰ ،4۷ ،4۳

،۲۱۶ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۱۰ ،۲۲۳ ،۲۲۰ ،۲۰۳ ،۲۰۱ ،۳۲ ،۳۰

،۲۱۱ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۲۳ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۶ ،۲۲۱ ،۲۰4

،۲۶۲ ،۲۶۰ ،۲۱۳ ،۲۱4 ،۲۱۷ ،۲۱۱ ،۲۳4 ،۲۴۳ ،۲۴۲

،۲۱4 ،۲۱۱ ،۲۳4 ،۲۳۰ ،۲۴۳ ،۲۴4 ،۲۱۳ ،۲۱4 ،۲۱۷

۲۷۲ ،۲۶4 ،۲۶۷ ،۲۶۶ ،۲۶۱ ،۲۶۱

۲۷۲ ،۲۶۳ ،۲۶۶ ،۲۶۲ ،۲۱۳

بیولوژی شبکهای ۲۷ ،۲۶ .....................................................................

بیماری پریون۴۱ ،۴۳ ،۴۴...................................................................

بیولوژی محاسبه گرایانه ۲۱۱ ،۲۳۱ ،۲۳۲.......................................

بیماری دژنراسیون عصبی ۳۰ ،۴۳ ،۴۴..............................................

بیولوژی مولکولی ۲4 ،۲۳ ،۲۴ ............................................................

بیماری زمینهای ۳۳ ...............................................................................

پ

بیماریهای قلبی  -عروقی ۲۳۳ ،۲۳۷ ،4۷.....................................
بیماریهای متابولیک و اسکلتی ۳۱ ..................................................
بیماریهای مزمن ریوی 4۷ .................................................................
بیماریهای نورولوژیک ۳۲ ...................................................................
بیوشیمی ۲۳ ............................................................................................
بیولوژی،۲۱ ،۲۳ ،۲۴ ،۲۲ ،۳ ،۷ ،۳ ،۱.............................................
،۳۱ ،۴4 ،۴۷ ،۴۶ ،۴۱ ،۴۴ ،۱4 ،۱۴ ،۱۲ ،۲۳ ،۲4 ،۲۷

پاتوژنز ۲۳4 ،۲۱۱ ،۳۳ ،۴۲ ،۱4 ،۴ ..................................................
پاتوفیزیولوژیک ۲۶۶ ،۲۶۱ ،۶۰ ،۳۴ ..................................................
پارادایم ۲۶۳ ،۲۶۲ ،۲۱۳ ،۲۰۶ ،۳۶ ،۱4 ،۳ ،۱ ،۲ ........................
پروتئوم ۲۳۱ ،۲۴۶ ،۳۳ ،۱۷ ،۳۴ ،۲۳ ،۲۱ .....................................
پروتئومیکس ،۶۱ ،۱۳ ،۱۷ ،۱۰ ،۲۳ .................................................
۲۶۷ ،۲۶۳ ،۲۶۱ ،۲۱۳ ،۲۴۰ ،۳۰

پروتئومیکس هدفمند ۱۳.....................................................................

،۳۰ ،4۱ ،۷۲ ،۱4 ،۱۲ ،۳۴ ،۴4 ،۱4 ،۱۷ ،۱۴ ،۱۲ ،۲4 ،

پروتئین ویژهی ارگانی ۲۴۰ ،۷۴ ........................................................

،۲۱۱ ،۲۳۳ ،۲۳۷ ،۲۳۴ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۱۰ ،۲۰۰ ،۳۴ ،۳۱

پروندهی پزشکی۷۱ ،۱۷ ......................................................................

۲۶۷ ،۲۶۲ ،۲۱۳ ،۲۱4

پزشکی آینده،۲۱۱ ،۲۱۳ ،۲۱۲ ،۳۷ ،۱ ...........................................
۲۱۴ ،۲۳۳ ،۲۳۳ ،۲۱۳ ،۲۱۷
پزشکی ژنومیک ۲۱4 ،۳۷ ،۴ ..............................................................
پزشکی سیستمی ۳۱ ،۱۱ ،۱ ،۳ ،۴ ،۱ .............................................

پیش نشانگان ۲۰۱ ،۳۰ ........................................................................
پیشگویی کننده ۲۱4 ،۶۳ ،۴ ..............................................................
پیشگیری ،۳۶ ،۳۱ ،۳۳ ،44 ،4۷ ،۷۳ ،۱۰ .....................................
۲۱۴ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۰۲ ،۳4

،4۷ ،4۱ ،۷۲ ،۷۰ ،۶۳ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۰ ،۳۳ ،۳4 ،۳۷ ،۳۶ ،

پیوستگی ۲۳۴ ،۲۴۳ ،۳۱ ،۳۴ ،۳۱ ،۴4 ،۴۷ ،۲۰ .........................

،۲۰۷ ،۲۰۶ ،۲۰۱ ،۲۰۲ ،۲۰۰ ،۳۳ ،۳4 ،۳۳ ،۳۴ ،44

پیوند ،۳۳ ،4۲ ،۳۷ ،۳۲ ،۴۳ ،۴4 ،۴۰ ..............................................

،۲۱۲ ،۲۱۰ ،۲۲۳ ،۲۲۷ ،۲۲۱ ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۰۳ ،۲۰4
،۲۳۳ ،۲۴۳ ،۲۴۲ ،۲۴۰ ،۲۱۳ ،۲۱4 ،۲۱۷ ،۲۱۳ ،۲۱۴

۲۷۰ ،۲۶۳ ،۲۱۳ ،۲۱۰ ،۲۲۰ ،۲۰۷
ت

،۲۱۳ ،۲۱4 ،۲۱۷ ،۲۱۱ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۳۳ ،۲۳4 ،۲۳۱
،۲۶4 ،۲۶۷ ،۲۶۶ ،۲۶۱ ،۲۶۳ ،۲۶۴ ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۶۰
۲۷۲ ،۲۷۰ ،۲۶۳
پزشکی فردگرا ۲۶۱ ،۲۳۲ ،۲۰۳ ،۳۳ ،4۷ ،۱4..............................
پلی مورفیسم۳۴ ،۱۷ ............................................................................
پویایی سیستم ۳۳..................................................................................
پیام به صدا ۳۷ ،۳۶ ،۴۳ ،۴۴ ،۱۴ .....................................................
پیچیدگی،۳۲ ،۱4 ،۱۴ ،۲۳ ،۲4 ،۲۱ ،۲۰ ،۳.................................
۲۶۳ ،۲۱۳ ،۲۱۳ ،۲۱۶ ،۲۲۷ ،۳۳ ،۳۱ ،۳۰ ،۳4 ،۳۶ ،۳۱
پیچیده ۲۷ ،۲۳ ،۲۴ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۰ ،۳ ،۴ ،۱ ،۲ .............................

تحرک بدنی 4۰ ،۷4 ،۷۷ .....................................................................
تصویر برداری ۲۴4 ،۳۰ ،۶۱ ،۱۲ ،۲۳ ..............................................
تصویر برداری مولکولی ۲۴4................................................................
تعیین کنندههای اجتماعی سالمت ۲۳۷ ،۳۱ .................................
تکنولوژی ۲۳۷.........................................................................................
تندرستی ،۷4 ،۷۷ ،۷۶ ،۷۱ ،۷۱ ،۷۲ ،۱۲ ،۳ .................................
،۲۲۶ ،۲۲۴ ،۲۰۳ ،۲۰۶ ،۲۰۱ ،۳۳ ،4۳ ،4۱ ،4۲ ،4۰ ،۷۳
۲۱۳ ،۲۳4 ،۲۴۰ ،۲۱4 ،۲۱۷ ،۲۲۳ ،۲۲4 ،۲۲۷
تنوعهای ژنی کارکرد پذیر ۱۷ ............................................................
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توالی یابی ژنوم ۲۴۰ ،۲۱۷ ،۲۲۷ ،۱۷ ..............................................
توالی یابی ژنوم خانوادگی ۲۴۰ ،۲۲۷ ...............................................

خون۲۰۰ ،۳۰ ،۷۷ ،۷۴ ،۶۲ ،۱۳ ،۱4 ،۱۷ ،۴۱ .............................
۲۱۷ ،۲۲۷ ،

توسعهی فناوری۲۱۱ ،۲۴4 ،۱۰.......................................................

د

تومور ۲۰۲ ،۶۱ .......................................................................................
داده،۱4 ،۱۲ ،۱۰ ،۳۶ ،۳۱ ،۳۳ ،۱۷ ،۱۲ ،۲۳ ،۶ ،۴........................
ج

،۳۳ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۱ ،۳۰ ،4۳ ،۷4 ،۷۶ ،۷۱ ،۷۲ ،۶۳ ،۶۳ ،۶۴

جامع نگر ۲۳۷ ،۲۱۶ ،۳۷ ،۲۲ ،۳ ،۱ .................................................

،۲۱۱ ،۲۲4 ،۲۲۶ ،۲۲۲ ،۲۲۰ ،۲۰4 ،۲۰۷ ،۲۰۲ ،۲۰۰

جیم هیس ۶۱ ،۶۲ ،۶۰ ........................................................................

۲۷۲ ،۲۶۱ ،۲۱۷ ،۲۱۱ ،۲۳۱ ،۲۳۴ ،۲۳۰ ،۲۴۳ ،۲۴۰

چ
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دادههای بزرگ ۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۳۷ ،۴ ..................
دارو ۲۷۲ ،۲۶۱ ،۲۳۳ ،۲۲۷ ،۲۲۱ ،۲۰۰ ،۳۷ ،۷۰ ،۳۴ ...............

چاقی ۲۶۶ ،۴4........................................................................................
چند ژنی ۴4 .............................................................................................
چیپ۶۰ ....................................................................................................
خ
خدمات سالمت ،4۷ ،4۰ ،۷4 ،۷۷ ،۷۶ ،۷۲ ،۶۳ ،۱ .....................

دانش ،۱۳ ،۲۳ ،۲4 ،۲۶ ،۲۳ ،۲۲ ،۳ ،۶ ،۴ ،۱................................
،۳۱ ،44 ،4۲ ،۷4 ،۷۷ ،۶۳ ،۱۱ ،۱۱ ،۱۲ ،۳۳ ،۳4 ،۳۷
،۲۱۴ ،۲۱۰ ،۲۲4 ،۲۲۶ ،۲۲۳ ،۲۲۰ ،۲۰۷ ،۲۰۱ ،۳۴
،۲۳۳ ،۲۳4 ،۲۳۷ ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۲۳۱ ،۲۴۲ ،۲۱۶
۲۶۱ ،۲۱۷ ،۲۱۴

،۲۲۳ ،۲۲۶ ،۲۲۱ ،۲۲۳ ،۲۲۰ ،۲۰۳ ،۲۰۷ ،۲۰۱ ،۳۶ ،۳۳

دانش اطالعاتی ۲۳4 ،۳4 ،۲۳ ............................................................

۲۱۴ ،۲۱۰ ،۲۳۳ ،۲۱۰

درمانهای ترکیبی ۲۶۷ ،۲۶۱ ،۲۰۲ .................................................

خطر پذیری ۲۳۷ ....................................................................................

درمانهای هدفمند ۲۶۱ .......................................................................

خال ۲۳۷ ................................................................................................

دیجیتال ۲۲۴ ،۲۰۱ ،4۳ ،4۰ ،۲۱ ....................................................

خواب۲۲4 ،4۰ ،۷4 ،۷۷ ......................................................................

دیزیزوم ۳۲....................................................................................................

خود کمی شده ۲۲۴ ،۷۳ ،۱۲.............................................................

دینامیک ۷۳ ،۶۴ ،۱۰ ،۳۱ ،۴۳ ،۴۱ ،۴۴ ،۲۱ ،۲۲ ،۴ ..................

،۲۶۱ ،۲۶۳ ،۲۴۰ ،۲۱۱ ،۲۲۷ ،۲۲۱ ،۳۳ ،۳۰ ،4۱ ،۷۷ ،
۲۶۳

ژنوم ،۱۳ ،۱۷ ،۲۳ ،۲4 ،۲۱ ،۲۳ ،۳ ،۳ ،۴ ،۱ ..................................
،4۰ ،۷۷ ،۷۱ ،۷۱ ،۶۳ ،۱۳ ،۱4 ،۱۷ ،۱۱ ،۳4 ،۳۷ ،۳۴

ذ

،۲۳۱ ،۲۴۶ ،۲۴۳ ،۲۱۳ ،۲۱۴ ،۲۲۴ ،۲۲۰ ،۲۰۲ ،۳۳ ،4۴
۲۶4 ،۲۶۲ ،۲۱4 ،۲۱۱

هی نفع ۲۰۳ ،۳۱ ...................................................................................
ر
رژیم غذایی 4۰........................................................................................
رشتههای دیجیتالی ۱4........................................................................
رفتار زمانی۳۲.........................................................................................
ریاضیات۲۶۴ ،۲۷ ،۲۳..........................................................................
ز

ژنومیکس ۲۲۳ ،۲۰۱ ،۳۰ ،۱۶ ،۱۰ ،۲۶ ،۲۳ ،۳ ............................
۲۶۷ ،۲۶۱ ،۲۱۳ ،
س
ساختارهای مدوالر ۲۷ ..........................................................................
سازمان بهداشت جهانی ۳۷ .................................................................
سرطان ۲۰۰ ،۳۳ ،۳4 ،۳۲ ،۶۱ ،۶۲ ،۳۴ ،۳۲ ،۱۷........................
۲۶۶ ،۲۴۶ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۱ ،۲۰۲ ،

زرحونی ۲۴۱............................................................................................

سرطان سیستمی ۲۰۲..........................................................................

زیست پزشکی ،۲۴۱ ،۲۲۶ ،۳۴ ،۷۲ ،۴۲ ،۱۷ ،۲4........................

سکوهای با توان عملیاتی باال ۱۲ ،۲۳ ...............................................

۲۶۳ ،۲۱۳ ،۲۱۱ ،۲۱۲ ،۲۳4 ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۲۴۳

سالمت ،۳۷ ،۳۶ ،۳۱ ،۳۰ ،۴4 ،۲4 ،۱ ،۳ ،۴ ،۱ ............................

ژ
ژن ۱4 ،۳۱ ،۴4 ،۴۳ ،۴۰ ،۱۷ ،۲۶ ،۲۴ ،۲۰ ،۳ ............................
۲۳۷ ،۲۴۳ ،۲۴۱ ،4۷ ،۷۳ ،

،4۰ ،۷4 ،۷۷ ،۷۶ ،۷۱ ،۷۴ ،۷۱ ،۷۲ ،۷۰ ،۶۳ ،۶۴ ،۱۷
،۲۰۶ ،۲۰۱ ،۳4 ،۳۷ ،۳۶ ،۳۱ ،۳۳ ،۳۱ ،۳۰ ،44 ،4۷ ،4۲
،۲۲۱ ،۲۲۳ ،۲۲۴ ،۲۲۱ ،۲۲۲ ،۲۲۰ ،۲۰۳ ،۲۰4 ،۲۰۷
،۲۱۳ ،۲۱4 ،۲۱۴ ،۲۱۲ ،۲۱۰ ،۲۲۳ ،۲۲4 ،۲۲۷ ،۲۲۶

ژنتیک ۱۱.................................................................................................

،۲۳۲ ،۲۳۰ ،۲۴۳ ،۲۴4 ،۲۴۶ ،۲۴۳ ،۲۴۴ ،۲۴۱ ،۲۴۲

ژنوتیپ ۲۴۶ ،۲۴۱ .................................................................................

،۲۱۱ ،۲۱۲ ،۲۱۰ ،۲۳4 ،۲۳۷ ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۳۴ ،۲۳۱
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۲۷4 ،۲۶4 ،۲۶۶ ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۱۳ ،۲۱4 ،۲۱۷ ،۲۱۳
سلسله مراتبی چند مقیاسی ۲۱ .........................................................
سلولهای بنیادی پرتوان ۲۴۰ ،۶۴ ...................................................
سلومیکس ۱۰ .........................................................................................

ص
صنعت ،۲۱۰ ،۲۲۱ ،۲۲۳ ،۲۰۳ ،۲۰۶ ،۷۷ ،۷۶ .............................
۲۶4 ،۲۶۶ ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۶۰ ،۲۱۷ ،۲۳۱ ،۲۴۴
صنعت تندرستی ۲۲۳ ،۲۰۶ ...............................................................

سه گانهی مقدس ۳۳ ............................................................................
ع

سیستم ،۳۱ ،۳۲ ،۴۰ ،۲۳ ،۲۷ ،۲۱ ،۲۴ ،۲۰ ،۲ ...........................
،۲۴۰ ،۲۲۳ ،۲۲۶ ،۲۲۱ ،۲۰۳ ،۳۷ ،۳۱ ،۳۱ ،4۲ ،۷۷ ،۷۶

علوم کامپیوتر ۲۳۱ ،۲۳ ........................................................................

۲۱4 ،۲۳4 ،۲۳۱ ،۲۴۲
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غ
غربالگری ۲۶4 ،۲۶۷ ،۲۴۳ ،۲۴4 ،۳۱ ،۱۴ .....................................

شبکه ۳۲ ،۴۳ ،۴4 ،۱4 ،۱۷ ،۲۶ ،۲۴ ،۴ ،۱....................................

ف

،۲۲4 ،۲۲۰ ،4۱ ،4۲ ،۷۳ ،۷۲ ،۶۳ ،۶۱ ،۳۳ ،۳۴ ،۳۱ ،
۲۳۳ ،۲۳۷ ،۲۳۶ ،۲۳۱ ،۲۳۴ ،۲۳۲ ،۲۱۱ ،۲۱۰
شبکه سازی۲۳۱ ،۲۱۰ ،4۲................................................................
شبکههای اجتماعی ،۲۰۳ ،۲۰۱ ،4۳ ،۷4 ،۳۷ ،۴4 ......................
۲۱4 ،۲۲4 ،۲۲۱ ،۲۲۴ ،۲۲۲ ،۲۲۰
شبکههای آشوب زده شده توسط بیماری ۷۳ .................................
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