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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
162

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

163

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
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