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به  سللیسللتمی از بیولوژی ”مفهوم کلارگاه 

 1“پزشکی سیستمی

ـــتاب ب یداریپد یراخ هایســـال در  یولوژیپرش

. ایمشاهد بوده یننو یرشته یکبه صورت  را یستمیس

برخاسته ، مستقل در علم یارشته ینچن یرشد و نمو

ـــت کـه تالش می یمیاز پـارادا با فرو نهادن  نمایداس

 لینا یســتمیســ یافتیبه درک ره، ییاســتقرا یافتره

ر د یولوژیب انشبه درک د، یکپارچه یایوهآمده و با ش

انبوه  توانمی گذر ین. از ایدبرآ یزیولوژیتوأمان با پاتوف

را با   ۱یکسام هـاییبرآمـده از فنـاور یننو هـایداده

ــک یکم  هایداده ه کرد و ب یکپارچه یولوژیکو ب یپزش

 یتفکر ینچن ییهارتقاء داد. در ســا یســطی کاربرد

                                                 
 ای است از:این بخش ترجمه 1

Report on European Commission, DG Research, Directorate of Health Workshop: From systems biology to systems 

medicine. Brussels, 14-15 June 2010 . 
2 -OMICS 

اد شک ردنب یاناز م، یستمیس یاست که دانش پزشک

و  یتجرب هایبا داده یننو هاییفنـاوردانش و  یـانم

 است. را هدد قرار داده ینیکاربرد بال یگستره

ـــاس ینا بر  یولوژیاز ب”بــا عنوان  یکـارگــاه اس

 ریتیتوسط بخش مد “یستمیس یبه پزشک یستمیسـ

ژوئن  ۲۱و  ۲۳در بروکسل در  اروپا یسیونکم سالمت

، ینیبال هایو خبرگان رشته یدبرگزار گرد ۱۰۲۰سال 

ــخ ــیتش ــتره یص برتر  هاییفناور، ییدارو هایو گس

ا ب یسـتمیو سـ یمحاسـبات یولوژی( و ب-omics )مانند

ــور نما ــگاه یندگانیحض ــنعت، از دانش  هایو آژانس ص

 هایچالش و هاگذار گرد هم آمدند تا به فرصت یهسرما

 بپردازند. یستمیس یپزشک یتوسعه
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 :کردرا جستجو می یرکارگاه سه هدد ز این

جهت کاربرد آن در  یستمیس یولوژیب یل/ تحل۲

 یپزشک

ــا۱ ــناس ــت یی/ ش  از گذار در، تنگناها و هافرص

 ینیبال یبه پزشک یستمیس بیولوژی

 یدیکل یاستیو س یپژوهش هایگستره یی/ شـناسا۴

ر د یقاتیتحق هاییهمکار یو بلند مدت برا یـانم، کوتـاه

 یتدر عالم واقع یستمیس یپزشک یجهت عرضه اروپا

 یجامعه یندگانآنجـا کـه نظر خبرگـان و نمـا از

ــنعت یعلم ــه اروپا یو ص گوناگون گذار از  هایدر عرص

 یاوح یستمیس یپزشک یبه سو یسـتمیسـ یولوژیب

در  ندتواننکات می ینبوده که ا یدینکات برجسته و کل

 به کار سالمت یکشور در حوزه یعلم ینقشه یمترسـ

ــه  روپاییکارگاه ا ینا هاییافتهبه  در ادامه ،یندآ در س

 پرداخت. یمبخش خواه

 

در  یسللتمیسلل یولوژی/ هنر کاربسللت بالف

 یپزشک

 هنر کاربستبه ، شرکت کننده در کارگاه خبرگان

                                                 
1 High - Throughput 

 یراب یستمیس یولوژیب هاییافتکاربرد ره یو چگونگ

 یماریو ب ســالمت یگســتره هایبا پرســش یاروییرو

ـــتهنگر چالش عنوان  ینو نقطه نظرات خود را در ا یس

 یباور بودند که هم اکنون انباشت ینبر ا همگیو  کردند

ـــمـگـ در مورد  یولوژیمنفرد ب هــایاز داده یـرچش

ــا  توانیموجود دارد کــه می یچیــدهپ هــاییمــاریب ب

از  ی. در بعضــیمشــو نایل اجزاء درک به آنها یمطالعه

 یگهم یآشــکار شــده اســت ول آنها عملکرد یزموارد ن

 .ستنده یچیدهپ یستمس یکاز  هاییبخش

ـــتی  یلاز مطالعات وجود دارند که به تحل انبـاش

 لیو تحل یهتجز یزو ن یســتیز هاییســممکان یِاشــبکه

 هاییتجهت درک رفتار جمع یسلول یهاکنش هم بر

ـــلول  یولوژیب هاییافتره ی. کاربردهاپردازندمی یس

 یاضیو ر یمحاسـباتهای مدل اندتوانسـته یسـتمیسـ

در  را هایماریوابســته به ب ییهپا یولوژیکب یرهایمســ

ارائه  یجانور هایدر مدل in vivo یشگاهیآزما یطشرا

ـــ یژه)به و، و ابزارها یدهنـد. فناور با  یزآنال هاییوهش

ـــترده یزجهت آنال  ۲باال یاتیتوان عمل ( هم ژنوم یگس

ــ یولوژیاکنون جهت کاربرد ب  ای در انســان یســتمیس
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 .باشنددر دسترس می یمارانب

 یچند منظر عمده و مزمن هاییماریب مـاهیت

ـــتقرا یولوژیبوده و ب ــدنمی ییاس ـــخگو توان  یپــاس

 یدگاهباشـــد. از د هایماریب ینمناســـب ا هایحل راه

ه ب توانرا می یانسان هاییماریب، یسـتمیسـ یپزشـک

 و یملکول، یسلول هایدر شبکه یصـورت آشـوب زدگ

 نینقلمــداد نمود. چ یچیــدهو پ یکپــارچــه یکیژنت

ــیر یبه توان مدل پرداز یچیدگیپ ــگوییدر پ یاض  یش

ــ دارد. در  یازن یماریو ب به ســالمت یســتمیپاســخ س

 یاجازه یســتمیســ یولوژیب هاییافتکاربرد ره یندهآ

ـــخ، هایماریب یینهزم یشجامع پ یـابیارز و  یصتش

 نظر بر اساس اکنون هم ام ا. داد خواهد را آنها یشرفتپ

 یولوژیانجام مطالعات ب، کارگاه در کنندگان شـــرکت

 هایباال در نمونه یفیتبه صورت جامع و با ک یستمیس

رو هنوز زود است که  یننادر بوده و از ا یانسـان ینیبال

را  نیمارادر ب یســتمیســ یولوژیکاربرد ب یاثر انباشــت

  مورد مطالعه قرار داد.

ـــتره که به نظر می چنـدین  هاییافتره آمدگس

 را به عنوان ینقش مهم توانندمی یســتمیســ یولوژیب

 باشـــند داشـــته آنها هاییچیدگیدر درک پ یمپارادا

اعضـــاء مورد  یان( در میدجد داروهای کشـــف مانند)

  بحو قرار گرفتند.

باور بودند که با  یناعضاء بر ا یزجا ن یندر هم ام ا

ـــرفـتوجود پ ـــگفت انگ هاییش  هایدر پژوهش یزش

 یناثر مثبت ا، گذشـــته یدر دهه یپزشـــک یســـتز

 یدرمان هاییوهش ییکشف و شناسا یبر رو هایتالش

عدم  یزمحدود است و علت آن ن یارهنوز بس، کارآمدتر

 هایپیچیدگی یدنکشـــ یردر به تصـــو یکنون ییتوانا

وجود  یاست. هنوز اطالعات کم یستیز هاییسـتمسـ

ـــالً اطالعـات یـادارد و   هایکنش هم بر یرامونپ یاص

است که پاسخ هدد  یازوجود ندارد و ن یا/شبکهیسلول

ـــبکه و نه به  یزیولوژیکف هایرا در درون چارچوب ش

 درک نمود. صورت منفرد و جدا

ـــتره  هایکارآزمایی در هااز داده یمیعظ یاگس

ـــوندخلق می یماردر افراد ب ینیبال ـــورت  یول ش به ص

 یایرهجز هایداده یندشوار است که ا یاربس یایندهفزا

. ام ا ندیاب فزونی آنها یداد تا محتوا یوندپ یکدیگررا به 

 ینکه ا آوردرا فراهم می یچارچوب یستمیسـ یپزشـک

و  کرد یکپارچهرا بتوان  یکدیگراز  افتادهجدا  هایداده

 یبه ســو“ حدس و دعا” از حالت یســان پزشــک ینبد

ــگوییپ” یراهبردها ــنجش یش . هم برد یشبه پ“ و س

ـــرکـت آغـاز بــه الحــا  ، بزرگ ییدارو هــایاکنون ش
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ــ یولوژیب هاییافتره ــتمیس  هایمدل تا اندکرده یس

  .یندو عملکرد داروها را خلق نما هایماریب یملکول

 تمییسس یولوژیاست که ب یازن یاربس وجود ینا با

با  یشواهد تجرب یبه ارائه، و در سـراسـر جهان در اروپا

جزء  یکبپردازد.  جامعهبرای ارزش افزوده و ســـودمند 

ت. اس “یهماهنگ” یستمیس یپزشـک یتوسـعه ینفکال

ــده م یافتره یک ــته یانهماهن  ش ، گوناگون هایرش

انجام  دیوابسته با هاینفعیه یگرو د دانشـگاه و صنعت

د یبا یســتمیســ یولوژیب یجامعه ین. افزون بر ایردگ

ــت اهداد خود به  یارائه جهت را هاتالش ینبهتر درس

مورد  ینون هاییفناور یتوسعه یزو ن یدر پزشک یستمیس یولوژیب یافتره یران کاربردها یشپ، ینیبال یازن - ۱۱تصویر 
 نموده است. یدهرا چک یستمیس یپزشک یینهدر زم هایتاز فعال یاپاره باالاست. فهرست  یازن
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 ینگذاران انجام دهد و در ا یاستو سـ یعموم یجامعه

و  یکپراگمات، یزانندهشـــو  برانگ یگذار با حفظ چهره

 ییکارها یرامونرا پ یدهااز نو یهانبو یدنبا، یرلمس پـذ

تمام  یدبا یزانجام شـــود ارائه دهد. همزمان ن یدکـه بـا

 را مد نظر قرار دهد. یاخالق یمنظرها

 کنندگان کارگاهشرکت ، هنگام بحو و گفتگو در

در  آن یندهو کاربرد آ یستمیس یولوژیب هایبه چالش

 نیبا ا یاروییجهت رو یرپرداختند و به موارد ز یپزشک

 :نمودند اشاره هاچالش

ــتمی /۲  فعاالن تمام تالش یانم یهماهنگ بایس

 یپزشک سـوی به هاگام ینتا اول یردصـورت گ وابسـته

نجام ا یککالس یدر پزشک یمپارادا ییرو تغ یسـتمیسـ

ش و تال یاز بلند همت یدرجات یدگذار با ین. در ایردپذ

 ژنوم یکه در پروژه یدر به ثمر نشــســتن چشــم انداز

 وجود داشته باشد. یستیبا یزصورت گرفت ن یانسان

در حال  هایپروژه یانم یقو ایشـــبکه/ خلق ۱

 یبا هدد به اشــتراک گذار یســتمیســ یولوژیانجام ب

 یکمتدولوژ هاییافتابزارها و ره، اطالعات و یا منابع

ـــترده یبـا جـامعه یزآم یـتموفق  یولوژیاز ب تریگس

 .ینیبال یو جامعه یستمیس

 ییستمس یولوژیب یپزشـک یکاربردها یارائه/ ۴

ــنعت ــرما جهت جذب ص ــتره یگذار یهو س  یدر گس

 یستمیس یپزشک

 دیمربوطه با ینیبال یازهاین تر آنکه/ از همه مهم۳

ـــو رانیشپ یرویبـه عنوان ن ـــک یعمده به س  یپزش

 .یندنما یفانقش ا یستمیس

 

/ یسللتمیسلل یولوژیب یمنظرها یل/ تحلب

، هافرصت یی)شناسا یسللتمیسلل یپزشللک

 ( یفناور یتوسعه نیازهای و تنگناها

ـــش اهمیت ـــت در  هایفرموله کردن پرس درس

ــ یولوژیب ــتمیس  وژییولقرار گرفت. ب یدمورد تأک، یس

 هب نه و است هاداده یگردآور یندفرا یکنه  یستمیسـ

لکه دارد؛ ب یکنندگ پیشگویی یسـازتوان مدل تنهایی

که به درک  “هایســـتمســـ” یراموناســـت پ یدانشـــ

 .پردازدمی یماریو ب در سالمت یستیز هاییستمس

در ، یچیدهپ هایداده سازییکپارچه، عمده چالش

متفاوت است؛ به  یمانساز گذر زمان و مکان و سـطوح

فراموش  یرامونپ محیط با هاکنش هم بر که یاگونه

 یتجرب هاییستمس یسهاساس آن مقا یننشـود. همچن

گوناگون اســت. چالش در آنجا نهفته اســت که چگونه 

ـــتیبـا  یبرتر هایناوریفراهم آمده با ف هایداده یس
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 کسیپتومیترانس کر، یکسپروتئوم، یکسهمچون ژنوم

در  “یدجد دانش”را به  یملکول هـاییربرداریو تصـــو

 یهانمود. با پرســش یلتبد یو علوم پزشــک یولوژیب

 دنماینمی یکه پژوهشگران و پزشکان طراح یمشـترک

اهداد کوتاه  ینچالش پرداخت. همچن ینبـه ا توانمی

 مد نظر قرار داد. یستیبا یزن مدت یمدت و طوالن

شــرکت کنندگان در از ، هنگام بحو مشــترک در

 ییندهآ تنگناهای و هاکارگاه خواســته شــد تا فرصــت

 دانش، گذر ینتا از ا یندنما یمرا ترس یستمیس یپزشک

ــورت واقع، اروپا یدر پهنه یننو ــان  یبه ص خود را نش

 دهد.

 یستمیس یپزشکهای فرصت

ــکار۲ ــاز/ آش ــممکان یس  یزیولوژیکپاتوف هاییس

 یو چند عامل مزمن هاییماریب

ـــف دارو۱ ــــا/ کش در  یننو هــایراه یش؛ گش

؛ 2هــدفمنــد هــای؛ درمــان1یـبیتـرکـ هــایدرمــان

 ۴یمنیکننده و ا پیشگویی یکولوژیتوکس

 هایجهت آزمون درمان ۳یگزینجا هاییافت/ ره۴

                                                 
1 Combinatorial Therapies 
2 Targeted Therapies 
3 Safety 
4 Alternative 

و  یاضـــیمدل ر یبر پایه هایدرمـان یقمؤثر )از طر

  ده(.ش یطراح ینهبهتر به ینیو مطالعات بال یمحاسبات

 بهتر یصیتشخ هاییوه/ ش۳

 یابی)ارز یمـارانب یبنـد یـلدر پروفـا ی/ بهبود۱

که  یو محاسبات یاضـیر هایمدل یقاز طر یتنوع فرد

ـــک یمارانب یطبقـه بند  ریرا امکان پذ فردگرا یو پزش

پس از درمان که  یمارانب یطبقه بند یژهبه و نماید؛می

 (.شوندقابل درک می، هاییعلت شکست کارآزما

 دندیورز یدتأک ینکنندگان در کارگاه بر ا شــرکت

 یکه اثر رودانتظار می ینا یســتمیســ یکه از پزشــک

و  سالمت هایمراقبت هایینههز یقابل مالحظه بر رو

 یکپزش یراداشته باشد ز ییدارو صنعت ییندهاقتصاد آ

 یرا در رشد پرشتاب توسعه ینقش شگرف یسـتمیسـ

 هایبـه پژوهش وپـاار . هم اکنوننمـایـدمی یفـاا دارو

 ینبه شــدت پرداخته اســت که ا یســتمیســ یولوژیب

ـــگامیکنش اروپـا اثر پ ـــ یولوژیب یش ـــتمیس در  یس

 نهاآ .نمایدمی یلرا تسه یسـتمیسـ یپزشـک یگسـتره

ــ ینبه ا همچنین ــل آ یتکه ترب یدندباور رس  ییندهنس
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 یدر ســـرلوحــه یـدیجزء کل، پژوهشـــگران و آموزش

 یو پزشــک یسـتمیسـ یولوژیب یزآم یتموفق هایبرنامه

 ازیسیادهفرصت پ یداروپا نبا رو یناست. از ا یستمیسـ

ن دانشمندان و پزشکا ییندهنسل آ ایرشته یانم یتترب

 هایرشــته یدآموزش با یگســتره ین. ایدرا فراموش نما

و  کیزیف، یاضــیاتتا ر یو پزشــک یولوژیگوناگون را از ب

و  یتابستان مدارس یبرنامه یشامل شود. اجزا یمهندس

د هد ینا یای به سوساده یآموزش هاییوهش، یپیفلوش

هم اکنون از قـالــب  MRC، هســـتنـد. در انگلســـتـان

ــامــه  discipline” تحــت عنوان یپیفلوشـــ هــایبرن

hopping “کرده است تا دانشمندان و خبرگان  یتحما

 از آنچه خود تخصص دارند یگرد هایدر گستره، ینیبال

 .ازندبه پژوهش بپرد

 

 یستمیس یپزشک یتوسعه یبرا تنگناها

 یمتدها یقاز طر یعلم هاییهاز فرضـ ای/ انبوه۲

به آزمون و  یول شــوندمی یدتول یاضــیو ر یمحاســبات

 .است نیاز آنها یسنجاعتبار

 یبا تجربه، یبه صـــورت قو یدبا یســـاز/ مدل۱

 توأم شود. ینیبال یتو واقع یممستق

 یستمیس یپزشک در ییاروپا یهایهمکار در یراهبرد یهاگستره - ۱۶تصویر 
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در ، یچند سطح یسـازمدل یبه توسـعه یاز/ ن۴

و  یبافت، یمتفاوت ســـلول یمانســـاز مکان و ســـطوح

 .گردداحساس می یساختار ارگان

 یو متدلوژ یفناور یابزارها یبه توســـعه یاز/ ن۳

 یاعتبارسنج یبرا یازمورد ن هایداده یجهت جمع آور

 وجود دارد. ینیبال یینهمدل در زم

ــ۱ ــترس با  هیافت یوندپ ینیبال هایبه نمونه ی/ دس

جود و یدبا یقبه صورت فرادق ینیو بال یپزشک هایداده

 داشته باشد.

ــاخت/ فقدان ز۶ ــته یانم هاییرس  یر)در ز ایرش

 مشترک( چشم انداز

از  یاریعمده در بســـ یگذار یهبه ســـرما یاز/ ن۷

ه ب یســتمیســ یپزشــک اندازی راه منظور به هاگســتره

 ییجاجابهزمان واحد تا بتوان  یکدر  یتصـــورت واقع

 شد. یرارا پذ یپزشک یمدر پارادا

 یواقع ییکپارچه یپژوهشــ های/ فقدان برنامه4

ــترده در پژوهش ــتز هایگس ــک یس ــاس  یپزش احس

  .شودمی

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

ـــتنــد، هــایفنــاور یــدگــاهد از ، خبرگــان توانس

را  ندیاب یشتریب یتوسعه یدکه با یایژهو هایگسـتره

 :شوداشاره می آنها به یرکه در ز یندنما ییشناسا

و  ۲االب یاتیبا توان عمل هاییاز فناور یباتی/ ترک۲

ـــط  یاتیبا توان عمل هـاییفنـاور، ۱هـایکسام متوس

 یکم   یتک سلول یزآنال، (یکسمتابولوم، یکس)پروتئوم

  ۴باال یاتیبا توان عمل

 یستیز گرهایگر پرتابل و حســیشـپا ی/ ابزارها۱

ـــ چنـدگـانه و  یولوژیـکب یعملکردهـا یجهـت بررس

ــر یملکول یلیپروفا یابزارها  ریینیاتوو خودکار م یعس

 شده

 ییربردارتصو ینامیکد گیری اندازه هایی/ فناور۴

 یکم  گیری اندازهو  یرتهاجمیتمام بدن به صـــورت غ

ـــطی  in vitroدر  ینـامیکو د ینمربوط بـه بـال در س

 یارگان و یا یبافت و یا یسلول

 یو محاســـبات یاضـــیر هایمدل ی/ توســـعـه۳

دادن  یوندجهت پ ؛ینیبال یطشرا یشده برا یسنجاعتبار

 هایییکارآزما یقاطالعات دق، یتیسطی جمع هایداده
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 یابزارها یا و متدها یماران؛ب یفرد هـایو داده ینیبـال

 هایداده یپت سازییکپارچهجهت  یو محاسبات یاضیر

 نییجهت تع، یکامینارتباطات د یافتجهت ، گونـاگون

 (یچند سطح یساز)شامل مدل یو بافت یساختار سلول

 

 هافناوری و هاساخت زیر

ـــرکـت  هــاییــازمنــدین، کننــدگــان کــارگـاه ش

 یرا جهت توانمند نمودن پزشک یایژهو هاییرساختز

ـــ ـــتمیس را  یرز هاییدهقرار دادند و ا یدمورد تأک یس

 کردند: یشنهادپ

مدت  یطوالن سـازییرههخ یبرا یی/ به سـکوها۲

ــکوها نیز و هاداده ــازییکپارچه یبرا ییس  یلو تحل س

 است. یازمورد ن یمارانب یریچند متغ هایداده

 ایمن صورت به هاداده سازییرههخ یالت/ تسـه۱

ـــتراک گذار ـــده یکه امکان اش  هایداده یکنترل ش

را  یملکول یلیپروفا هایو داده یمدارک پزشک، ینیبال

 .آورندفراهم می

 هایمتدولوژ یساز/ استاندارد۴

ــکوها۳ با  -omics هاییفناور یبرا یفناور ی/ س

                                                 
1 Funders’session 

 قابل قبول  یینههز

کارآمد که به صــورت  ینیو بال یهپا یالت/ تســه۱

 گذارندو مواد را به اشتراک میی منابع انسـان یکارآمد

 (.“مییستس یپزشک یبرا اروپا یمجاز یتوانست”)مانند 

 

  یشراه در پ (ج

 گذار یهسرما هایآژانس راهبردهای

بود که  ۲“گذاران یهبخش سرما” یکشامل  کارگاه

 / یستمیس یولوژیب هایو طرح یاندر جر هاییتفعال

ار گذ یهمربوط به سه آژانس سرما یسـتمیسـ یپزشـک

EC) ،BMBF  وMRC) یدارائه گرد. 

EU ـــتره یقـدرت جهان یـک  یولوژیب یدر گس

 ۳۱۰ یآن اســت و تعهد باال یو کاربردها یســتمیســ

 یجــادو ا یــتترب، جهــت پژوهش یورویی یـلـیونمـ

را از سال  یستمیسـ یولوژیب یسـاخت در گسـترهیرز

و  یتیچند مل  هاییتدر قـالـب فعال ۱۰۲۰تـا  ۱۰۰۳

 ینتحت ششم سالمت یدر گستره یهمکارانه پژوهش

( انجام FP6 & FP7چارچوب ) هایبرنـامه مینو هفت

 است. داده
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ــتره نتایج ــ یولوژیب یگس ــتمیس  یندر آخر یس

 ینشگز های. پروژهیدارائه گرد EU فراخوان ســـالمت

ـــده دارا ـــالمت و  یینهدر زم یمنظر کـاربرد یش س

ـــرمـا یمـاریب از ، گوناگون هـاییگـذار یـهبودنـد. س

، هاتساخیربا اثر باال تا ز یآهن  پزشک یشپ هایپروژه

 ERANETs یزو ن یخصــوصــ -یمردم هایمشــارکت

 شدند. یمترس

آلمان مطرح  ۲(BMBF) یکبد مصــنوع یبرنامه

ـــاهن پ یپروژه ینبرنـامه بزرگتر ینا یـد؛گرد ر د یش

امل است که ش یوابسته به پزشک یسـتمیسـ یولوژیب

 .شودمی یورویی یلیونم ۳۴ یگذار یهگروه و سرما ۷۰

MRC  ـــتـان  یرا برا “ ۱مـدل تمـام جامع”انگلس

 گذارییهو سرما یستمیسـ یولوژیبر ب یگذار یهسـرما

 یــک. بردکوچــک و بزرگ بــه کــار می هــایدر پروژه

ــدآن اســت که به نظر می یافتدر  هاییافتکه ره رس

 یائهاز ار، یتکارآمدتر باشند. کسب موفق یافتهتمرکز 

 یبرجا دیمانع ج یک. خیزدیم جالب بر هایپرســش

 افراد، دانان یاضیر یانارتباط م یزمانده اسـت که آن ن

                                                 
1 Virtual Liver Programme 
2 All inclusive Model 

 یوحرکت به س یاست. چگونگ هایولوژیستو ب ینیبال

 یک، باالتر اثر بـا و ترآهنـ  بزرگ یشپ هـایپروژه

 چالش است.

ـــترک کارگاه در ـــرکت ، یهنگام بحو مش از ش

 یپژوهشــ یو راهبردها هایاســتســ یرامونکنندگان پ

و  خلق سـود در صنعت یبرا یپژوهشـ یازهای)مانند ن

SMEــت  یالملل ینب هاییهمکار نیز و ها که الزم اس

 یزانجام شوند و ن ییاروپا هاییهمکار یمجرا یقاز طر

( وپاار در یسـتمیسـ یپزشـک یتبدل به واقع یچگونگ

 پرسش به عمل آمد.

 

 یدر پزشللک یراهبرد یعلم هلایگسللتره

در  ییاروپاهای یجهت همکار یسللتمیسلل

 و بلند مدت یانم، کوتاه

و  مزمنهــای یمــاریب یزیولوژیــکدرک پــاتوف *

، یچاق، یابتد، )ســـرطـان یچنـد عـامل هـاییمـاریب

 ســـازییادهپ یقو...( از طر یریپ، یکمتابول هاییماریب

 تییسز یمارکرها ییو شـناسا یماریب ایشـبکه یلتحل
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 یو داروهــا یآگه یشپ، زودرس یصکــه در تشـــخ

 .داشت هندکاربرد خوا یچیدهپ یماریدر هر ب یانهفردگرا

 بییترک ییدارو یو غربالگر یبیترک های* درمان

بــا  یــانــهفردگرا یکسژنوم ســـازییکپــارچــه* 

ــهفردگرا یـکسمـتــابـولـومـ ــان ــدوکرینومیکس، ی ، ۲ان

 ۱ینیبال یگذار یپو فنوت یکسپروتئوم

 بر اســاس یســتیبا ییمشــترک اروپا های* پروژه

 نییخبرگان بال استوار بوده و با حضور ینیبال هاینمونه

 بوده و به یانهواقع گرا باید هاطرح ینبه انجام رســند. ا

ــا ــناس  ینیورزند که کاربرد بالاهتمام  ییمارکرها ییش

 پروژه مشاهده کرد. انتهای در بتوان را آنها

 

 یدر جهت توسعه یدکه با یگرد هاییاستس 

 انجام شوند یستمیس یپزشک یگستره

ـــه یـک ینتـدو *  هایپژوهش یراه برا ینقش

همراه با گرفتن مشاوره از ، در اروپا یستمیس یپزشـک

در  یکوتاه یمقاالت علم یدبا ینســراســر اروپا. همچن

 هانفعیکه مخاطب آن تمام ه هاییاز ژورنال ایگستره

 خصوص به چاپ رساند. ینهستند در ا

                                                 
1 Endocrinomics 
2 Clinical Phonotyping 

 یکمتمرکز در خصوص  هایکارگاه یماندهساز *

 یکاربرد یگستره یارشته و 

 یبر پراکندگ یرگیجهت چ یبـه اقـدامات یـاز* ن

 یرامونپ یدر سطی مل   یو اخالق یوضـع مقررات قانون

 بیماران اطالعات از هاداده

کــه موجــب جلــب عالقــه بــه  هــایییــت* فعــال

ـــرمـا ـــک یقاتیتحق هایبر برنامه یگذار یـهس  یپزش

 .شوندمرجع می هاییمارستاندر ب یستمیس

 یکردن جامعه یرجهت درگ ای* فراخوان رســانه

 یپزشـــک یو انتشـــار اطالعات و دســـتاوردها یعموم

 یستمیس

ـــترش  هایییـتبـه فعـال یـاز* ن که موجب گس

ــ یولوژیب ــتمیس و جوامع  یهپا یولوژیب یاز مرزها یس

 .شوندمی ینی/ بال یجهان پزشک یبه سو یاضیر

 

 یالملل ینب هاییهمکار یبرا هاییگستره

ــتانداردها برا ینتدو * و  یکاردار، یگردآور یاس

 هاداده سازییرههخ

 و یمحاسبات هایمدل برای هاداده یگاهپا یان* بن
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 .اندشده یکه اعتبارسنج یاضیاتیر

 

در هلا SME یبرا یپژوهشللهلای فرصللت

 یستمیس یپزشک

ـــعـه * ـــازمدل یابزارها یتوس ـــیر یس و  یاض

 یمحاسبات

ـــعــه یـننـو هــایی* فـنــاور : یابزار یو توس

 یونو اتوماس سازیینیاتورم

 یو غربالگر یننو یستیز یمارکرها ییشـناسـا* 

 ییدارو

 ییدارو یو غربالگر ییدارو ی* توسعه

 هدد هایژن یعسر یابیاعتبار  یبرا ییمتدها *

ــتاوردها یدبا ییاروپا های* پروژه ــکار و  یدس آش

 یو درمانگاه داشـته باشند تا برا یمارانب یبرا یروشـن

SME.ها جذاب شوند 

 

/ یعصللنلا یبرا یپژوهشلل هلایفرصلللت

 یستمیس یدر پزشک ییدارو هایشرکت

 یپیشگویجهت  یاضیاتیو ر یمحاسبات یابزارها *

 (یاثرات سم  یجادا ویژه به) آنها اثرات داروها و عوارض

ـــبـات هـایمـدل * ـــیاتیو ر یمحـاس قابل  یاض

ـــعه بینی پیش  ییدارو یراهبردها یمنطق یکـه توس

 .یندنمامی یترا هدا یننو

در  یو درک تنوع فرد یــانــهفردگرا ی* داروهــا

 پاسخ به داروها

 ییدارو یو غربالگر یستیز ی* مارکرها

که نشان  یزآم یتموفق هایداسـتان های* نمونه

 یندهایدر فرا یبه بهبود یســـتمیســـ یولوژیدهند ب

 منجر شده هاینهدر کاهش زمان و هز ییدارو یتوسعه

 .است

 یانم یهمکار یکه بر رو EU یبرنـامه یـک* 

 تهیافتمرکز  و دست اندرکاران سالمت صنعت، دانشگاه

 صنعت جذاب خواهد بود. یبرا شکباشد بی

 

راه  یچشللم انداز و نقشلله ییبرپا ینتدو (د

 در اروپا یستمیس یپزشک یبرا

د اتفا  نظر داشتن ینکنندگان کارگاه بر ا شرکت

، یدر آد یتبه واقع یستمیس یکه به منظور آنکه پزشک

 یکچشــم انداز هماهن  شــده و  یک یســتیجامعه با

از  یانســان ژنوم یکه پروژه یدر ســطحراه را  ینقشــه

 .یدبرپا نما خود نشان داد

اجمــاع بر آن بود کــه  یکــارگــاه هــایبحــو در
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 تمییسس یپزشک یرامونکه پ هاییپرسـش یچیدگیپ

 :کندرا الزام آور می یرموارد ز، وجود دارد

 یتجرب هاییستمس ییسهنمودن و مقا یبترک *

ـــان هایمثـال نمونه ی)برا ـــلول هایینال، یانس ، یس

ـــلول هــایینال  هــایمــدل یمــاریبرآمــده از ب یس

 (.in vitroو  in vivo یطشرا هایمدل، یکیژنت / موش

ـــازییکپارچهو  هـاینمودن فنـاور یـب* ترک  س

 هــاییمثـال فنـاور یاز منـابع متعـدد )برا هـایداده

omics- ،ینامیکد هایداده ۲منفرد یسلول یهایفناور 

 (.in vivoو  in vitro یو کم 

 یزجهت آنال هایفناور یسهنمودن و مقا یب* ترک

ــیه آزمون و کردن فرموله جهت و هاداده  ین. اهافرض

مان ساز جامع از سطوح چندگانه از یدگاهد یکشـامل 

قال انت، یژن یم)تنظ یسلول هاییستمدر سـ یعملکرد

 است؛ هاارگان/  هابافت یزیولوژی( تا فیسممتابول، یامپ

 بر اساس یاضـیاتیو ر حاسـباتیم، یآمار هایرهیافت

  است. یازموجود مورد ن هایو پرسش ینهزم

خودش جامع  یواســـطهه ب یواحد یافتره هیک

ارزش افزوده را فراهم  یسهو مقا سازییکپارچه ؛یستن

                                                 
1 Singl - cell Technologies 
2 Tree Model 

 یدامکـان پد ینکـه چرا تـاکنون ا یـلدل ین. اآوردمی

محدود و  هاییگذار یهدر سرما یستیاست را با یامدهن

ــ ینکها ــط جوامع جدا از  هایافتره یناز ا یاریبس توس

ـــعـه  ـــتجوج یدبا اندیافتههم توس نمود. به منظور  س

و متدها با  هایفناور، هارهیافت، هاهم آوردن گروه ردگ

ـــترده یـک، یکـدیگر  یازهماهن  مورد ن یتالش گس

 است.

جهــت تفکر  یبــه عنوان راه  ۱یمــدل درخت یــک

آن و  یآینده یو توســعه یســتمیســ یپزشــک یرامونپ

شــده است. مدل  یشــنهادپ آن در اروپا یسـازهماهن 

آن  یکه تنه دهدجامع را نشان می یافتره یک یدرخت

آن نشانگر  هایاجماع در جامعه بوده و شاخه بر اسـاس

جعبه ، درخت یمتمرکز آن اســـت. تنه یدســـتاوردها

ــک یبرا یابزار ــ یپزش ــتمیس ــت که  یس ــاساس  بر اس

، هایفناور، جعبه ابزار ین. ایابدجامعه توسعه می یازهاین

ـــازیمــدل هــایالگوریتم، هـاداده یگــاهپـا نرم افزار ، س

 رشد یندهکه در آ یخدمات اشـتراک یگرو د یسـازمدل

ن یرا شــامل خواهد شــد. آنگاه اجزاء مناســب ا یابندمی

 ینا .کنند ســـیراب را هاشـــاخه توانندمی “جعبه ابزار”
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منابع جهت رشد تنه به صورت  یامکان توسعه، یطراح

را فراهم خواهد آورد. ام ا  ترسریع و “تراثربخش - ینههز”

ــاالتـر هــایـنا یاز هـمــه  یطراح ییـوهشـــ یـنا، ب

 یرجامعه امکان پذ یبه آن را از ســـو یریپذ دســـترس

 اییافته یوندپ یراهبرد یطراح انامک روند ین. انمایدمی

 یســازمدل هاییافتو ره هایکه فناور کندمی یجادرا ا

 یزوده و ننم یکدیگرگارمند با ساز و یرپذ یوندگوناگون را پ

 .سازدگوناگون جامعه هم راستا می یازهایبا ن

 ابدی یانجر یشهر یبه سو یستیبا یگذار سرمایه

 شوند. جاری هاشاخه یبه سو یرقابت بر اساسو آنگاه 

ـــ یرفراگ هایماریکاربرد مدل ب و تفکر  هایوهبوده و ش

 ییمرتبط )در جا ینیبال هایمشـترک را حول پرسش

شد( داشته با تواندرا می یاثرمهم یستمیس یکه پزشک

  خواهد نمود. یفتعر

ـــک یرامونآغـاز بحو پ برای  یآن که چگونه پزش

شـــرکت ، در آورده ب یترا بتوان به واقع یســـتمیســـ

ای، منظرهای نوین جهت درک، تشخیص و یا درمان بیماری های میان رشتهپزشـکی سیستمی: تیم - ۱۷تصـویر 
 هادر تمام مدول
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 یر روب یهتمرکز اول یدباور بودند که با ینکنندگان بر ا

ـــکلدر که ، یماریهر ب ینیبال یازهاین و یمارب  ۷۱ ش

 .یردصورت گ شده است نشان داده

شرکت کنندگان توافق ، هنگام بحو مشـترک در

 یو کاربردها یستمیسـ یولوژیب هایکردند که چالش

 هاییازن یبر رو یبه تمرکز اصل یآن در پزشک ییندهآ

 خواهد آمد یآن در پارگراد بعد هایکه مثال ینیبـال

 محتاج است.

 

 یستمیس یکه در پزشک ینیبال هایگسلتره

 شود پرداخته آنها به یندهاست در آ یازن

، کوتاه مدت( )در ینیبالهـای ییدر کـارآزمـا *

ـــ یولوژیب هاییـافتره ـــتمیس  یطراح تواندمی یس

را  هاینهکرده و زمان و هز یترا هدا ینیبال ییکـارآزما

 .یدکوتاه نما

 بر اســــاس ینیبــال هــاییــپفنوت یف* بــا تعر

  یملکولو  ینامیکید یرهایمتغ

ـــف مـارکرهـا ـــتیز ی* کش  یتمؤثر بـا ماه یس

 یهاکاربرد یبرا ید)مف یماریب یشرفتپ یچندگانه برا

ـــخ یآگه یشپ، مانند برآورد خطر ینیبـال ؛ (یصو تش

ــتیمارکر ز یناغلب چند ــم یس  هایگیرییمجهت تص

 است. یازمورد ن یمناسب پزشک

ــم  ۲یبی* درمان ترک )در  یجهت کاهش اثرات س

با  یبترک یک یافتجهت  یـافتره ینمـدت(؛ ا یـانم

ســودمند خواهد بود؛ ، مؤثر یداروها ترِیینپا یدوزاژها

در اغلب موارد  یزو ن یازمینه یماریدر مورد ب یژهبه و

 در فرد اثر گذاشته است. یماریب یکاز  بیش که

ـــعــه دارو یبهبود *  ســـازیینــهبه، ییدر توس

 یق)از طر ییدارو یمنیا، یو آزادساز ییدارو یبخشاثر

ـــ یمطالعه ، (دارو یکننده یزمتابول یمیآنز یرهایمس

 زمان و دوزاژ درمان 

ـــالم ن ینهمچن * ـــت کـه به افراد س  یزمهم اس

.مدت( یپرداخته شود )طوالن

  

                                                 
1 Combinatorial Therapy 
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