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پیشگفتار

بسماهلل الرحمن الرحیم
الََّذِی عَلََّمَ بِالْ َقلَمِ عَلََّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ
حمد و سپاس ایزد منان و تربیت کنندة جهانیان را که با نور اسالم
و رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ،امام خمینی (ره) و مقام
معظم رهبری ،ملت ایران را از بندهای اسارت رهانید و با بازگرداندن به
خویشتن خویش توانهای علمی امت مسلمان را در جهت بالندگی علم
و تربیت نیروی انسانی عالم و متعهد به ظهور رسانید.
دانش پزشکی که با دغدغة جستجوی حقیقت ،عشق و عالقة بیانتها
به زندگی و تالش برای رفع آالم از انسانها شروع و توسعه یافت ،ابتدا
متکی به پنج حس بشر برای تجمیع شرح حال و معاینات بالینی بود که
در مجموعههای طب بالینی پزشکانی همچون بقراط ،جالینوس ،رازی،
ابنسینا ،جرجانی و سپس هاروی را پیشرو تشخیص و درمان بیماریها
نمود .بدون شک ،سیر خارقالعاده پزشکی نوین با تکیه بر نوآوریها و
فناوریهای جدید در دو قرن گذشته و به ویژه  7۰سال اخیر ،دگرگونی
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عمدهای را در پیشگیری و مراقبت از بیماریها حاصل نموده و این راه
همچنان ادامه دارد.

با تکیه بر نوشتة ناصر خسرو قبادیانی در جامع المتکلمین که ”چشم
آلت است مر ادراک چیزی را که حاضر است امروز ،و گوش آلت است مر
ادراک چیزی را که دی و پریر بودست و گذشته است و فکرت آلت است
مر ادراک چیزی را که فردا و پس فردا خواهد بودن“ نگاه به آیندة پزشکی
با تفکر و تعلق سیستماتیک و پیشگویی احتماالت پیش رو و سپس رشد
آیندهپژوهی و آیندهنگری و تفکر در مسیر توسعة پایدار قرار میگیرد.
یکی از پیشروان آیندهنگاری و دیدهبانی پزشکی مترقی در کشور
ما استاد معظم جناب آقای دکتر ایرج نبیپور است که نوشتههای توأم با
درایت و حکمت او به عنوان یک حکیم ،همراه با سخنان مبتنی بر اکمال
و عرفانش به منزلة یک عارف در سالهای اخیر افقهای روشن و
ذیقیمتی را برای طالبان علم تصویر نموده است.
با همة پیشرفتهای علم پزشکی در دو قرن گذشته درمان قطعی
بسیاری از بیماریها امکانپذیر نیست .از آن جمله مراقبت از بسیاری از
بیماریهای غدد درونریز منجر به کنترل بیماری میشود ولی نمیتواند
سالمتی را به طور کامل به صورت قبل از وقوع بیماری برگردانده و سالمت
کامل را در همة سطوح بافتی و سلولی ایجاد کند .معهذا امید میرود که
با به کارگیری دانشهای نوین پزشکی و تمسک به فرآوریهای نوین
عالج کامل بسیاری از بیماریها در دسترس بشر قرار گیرد.
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پیشکفتار

بدون شک اندوکرینولوژی سیستمی ژرف یا فرادقیق با گسترش
دانش بشری در حیطههای مختلف علم زیستشناسی و طب حاصل
خواهد شد .مؤلف این کتاب ارزشمند آیندة علوم غدد را بر اساس روندها
و فناوریهای نوین ،پیشبینی و ترسیم کرده است و با ظرافت کامل
تجمیع یافتههای ژنومی ،متابولومیکس ،پروتئومیکس و متاژنومیکس،
اپیدمیولوژیک ،بالینی و فرابالینی را مورد مداقه قرار داده است .ایشان با
بهرهگیری از خالقیت و توانایی علمی ،مدلها و پیشبینی بیماریها در
علوم غدد درونریز و متابولیسم آینده ترسیم نموده و پنجره را برای درک
واقعیتهای دلانگیزی در آیندة طب گشوده است.
برای آنان که عمر پربرکت خود را در آموزش و پژوهش میگذرانند،
آرزوی سالمت و توفیق الهی و برای فرهیختگانی که چشم به آینده دارند
و آن چه را که دیگران نمیبینند با بهرهگیری از تفکر و تعقل خود ترسیم
و مسیر آینده را هموار مینمایند ،از درگاه ایزد منان ،دانش ،خرد و تقوا
مسئلت دارم.
ک أَنتَ السََّمِیعُ الْعَلِیمُ
اللََّهُمََّ تَ َقبََّلْ مِنََّا إِنََّ َ
ک أَنتَ التََّوََّابُ الرََّحِیمُ .وَ صَلََّى اهللُ
وَ تُبْ عَلَیْنَآ إِنََّ َ
دکتر فریدون عزیزی
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فصل اول :جابهجایی پارادایمی؛ بیمار آیندة اندوکرین ...

اندوکرینولوژی بالینی امروزه رشتهای است که بسیار به پژوهشهای
ترجمانی ۱وابسته است .تا دهة  ،۱96۰بررسیهای بالینی در اندوکرین بر
پایة معاینات بالینی و مشاهدة فنوتیپی بیمار استوار بود و با رهیافتی
فروکاستگرایانه ۲به تشخیص بالینی بیمار اقدام میگردید .به زبان دیگر،
از شیوة برپایة فنوتیپی به شناخت بیماری میپرداخت و این شیوه مستلزم
آن بود که بیمار ،عالئم و نشانگان بالینی بیماری را از خود بروز میداد.
در این هنگامه ،آسیبهای وارده بر غدة درونریز چنان بود که دیگر
برگشت عملکرد آن امکان نداشت .امَّا امروزه با اندازهگیری دقیق سطح
هورمونها با روشهای ایمنوآسی ،امکان شناسایی بیماران در هنگامههای
پیشبالینی و تحت بالینی فراهم آمده است .در این هنگامهها ،بیمارانی
که سیمای فنوتیپیک آشکاری ندارند ،مورد شناسایی قرار میگیرند.
امروزه با انجام آزمونهای تحریکی ۳و سرکوبگرانه ،۴اندازهگیریهای
هورمونی در شرایط بیماری به صورت واقعیتری امکانپذیر گردیده و به
رهیافت فروکاست گرایانة اندوکرینولوژیست ،دامنزده شده است (.)۱
1

Translational
Reductionism
3 Stimulatory
4 Inhibitory
2
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بدین سان ،هم اکنون بیماریهای غدد را میتوان در سه تیپ عمده
قرار داد:
 )۱بیماریهای اندوکرین با فزونی در هورمون
 )۲بیماریهای اندوکرین با کمبود هورمون
 )۳شرایط مقاومت

هورمونی۱

سندرمهای فزونی در هورمون ،به واسطة رشد نئوپالستیک
سلولهای اندوکرین ،بیماریهای خود ایمنی و فزونی در تجویز هورمون
رخ میدهند .جهشهایی که پیامدهی گیرندة هورمونی را فعال میسازند
در چندین گیرندة  GPCRمورد شناسایی قرار گرفتهاند .عوامل کمبود
هورمون را میتوان به تخریب غدهای در نتیجة پدیدة خود ایمنی ،جراحی،
عفونت ،التهاب ،انفارکتوس ،خونریزی و انفیلتراسیون توموری لحاظ نمود.
در حالی که سندرمهای مقاومت هورمونی شدید ،به دلیل نقایص ارثی در
گیرندههای غشایی ،گیرندههای هستهای و یا در مسیرهایی رخ میدهند
که پیامهای گیرندهای را انتقال میدهند (.)۲
با همة این پیشرفتها که در سنجشهای ایمنولوژیک ،اتصال
گیرندهای و فسفوریالسیونی رخ دادهاند ،ما به صورت واقعی به سختی
میتوانیم اتیولوژی یا پاتوفیزیولوژی کامل این بیماریها را درک کنیم .بر
همین منوال ،ما به صورت واقعی ،درمان علتی را برای این بیماریها
نداریم و شکل تقریباً کارآمد و عملی درمان شامل جایگزینی هورمونی در
Hormone resistance

1
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موارد تخریب خود ایمن یک غدة درونریز یا بیماریهای متابولیک یا
برداشت تومورها یا گاهی درمان اندوکرین برای تومورهای با منشأ غددی
میباشد ( .)۳هر چند که امروزه از درمان کامل بیماریهای غدد پس از
تشخیص توسط اندوکرینولوژیست و ارجاع بیماران به متخصصین جراحی،
یاد میکنیم (مانند درمان هیپرپاراتیروئیدی اولیه ،برداشت گره سرد در
سرطان تیروئیدی لوکالیزه ،برداشت الپاراسکوپیک آدنومهای آدرنال
تولید کنندة استروئید؛ فئوکروموسیتوما ،آدنومکتومی میکروآدنومهای
هیپوفیز) ولی در بسیاری از بیماریهای اندوکرین ،یک درمان کامل و
رضایتبخش موجود نمیباشد .درمان بیماری گریوز ،درمان ماکروآدنوم
هیپوفیز ،درمان دیابت تیپ یک و دو ،چاقی و ...اقدامات درمانی پسزمینة
واقعی پاتوفیزیولوژیک بیماری را هدف قرار نمیدهند و این موجب
میشود که بیمارِ مزمن اندوکرین ۱خلق شود و بسیاری از افراد برای
دورههای طوالنیای تحت درمان بر جای میمانند .این به معنای آن است
که اندوکرینولوژی بالینی با گذشت دو دهه از آغاز هزارة جدید ،مجبور به
ادامة مراقبت از تعداد عظیمی از بیماران مزمن اندوکرین است که
پایانناپذیر میباشد (۱و .)۴برای مثال ،اندوکرینولوژی بالینی هنوز راهی
برای اقدامات پیشگیرانه برای بیماریهای خود ایمن غدد ندارد و با
گذشت بیش از  ۱۰۰سال از زمانی که هاکارو هاشیموتو ۲این بیماری را
شناخت ،مکانیسم پاتوژنیک ایمنی ،سیر تاریخچة طبیعی پیامد و درمان
Chronic endocrine patient
Hakaru Hashimoto

1
2
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این بیماری هنوز از نقاط سحرآمیز و حل ناشدة اندوکرینولوژی بالینی
میباشد و اجماعی در مورد درمان این بیماری و یا دیگر بیماریهای خود
ایمن غدد به شیوة جایگزینی هورمونی وجود ندارد و پیرامون سیر
تاریخچه و پیامد آنها چندان نمیدانیم (.)۱
در مورد شیوههای درمان دارویی که امروزه انجام میشوند امکان
جایگزینی با هورمونهای سنتز شدة خالص و حتی ملکولهای صناعی
طراحی شده مانند انسولینهای جدید فراهم آمده است؛ امَّا المبرت و
همکاران او چنین بیان میدارند:

با این وجود ،حتی درمانهای جایگزین به نظر مستقیم با
هورمونیهایی مانند تیروکسین ،هیدروکورتیزون ،استروئیدهای
جنسی ،هورمون رشد و ویتامین دی ،کامل نیستند .گرچه
مرگومیر وابسته ظاهراً حذف گردیده است ولی کیفیت
زندگی بسیاری از بیماران که در حال درمان جایگزین ترکیبی
با این هورمونها هستند اغلب بهینه نمیباشد .بسیاری از
بیماران از خستگی و دیگر مسائل مبهم شاکی هستند که
نشانگر کاستی در راهبردهای جایگزین هورمونی میباشد که
برای شبیهسازی ترشح هورمون طبیعی به کار میروند .به
بسیاری از بیماران اغلب دوزاژهای استاندارد جایگزین داده
میشود در حالی که اندازهگیری غلظتهای پالسمایی ،TSH
 T4 ،FSH ،LH ،ACTHآزاد ،کورتیزول ،استرادیول،
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تستوسترون IGF-1 ،و کلسیم ،الزاماً نمایانگر اثرات بافتی در
بافتهای هدف غیراندوکرین نمیباشند (.)۴
این به معنای همان اشاراتی است که جناب آقای دکتر فریدون
عزیزی ،استاد بزرگ اندوکرینولوژی بالینی ،عنوان فرمودهاند که در موارد
بیماریهای اندوکرین گرچه بیماران با جایگزینی هورمونی ممکن است
بدون عالمت شوند ولی ترکیب بدن ،عوامل سلولی و هومورال این بیماران
با افراد سالم فرق خواهند داشت و از این رو ،بیعالمتی فقط از نشانگان
کنترل بودن بیماری میباشد و نه شفا یافتگی آن۱؛ یعنی برقراری شرایط
سالمتی که در پیش از رخداد بیماری وجود داشته است .این همان
تعریفی است که پزشکان مکاتب یونان  -روم و ایران از شفا داشتهاند؛

گزارة  Restitutio ad integrumبه معنای بازگشت وضعیت بدن به
سالمتی کامل ،بدون دارو و یا کمک خاص برای برقراری سالمت
میباشد (.)۵
با این تعریف ،اکثر بیماریهای غدد ،با شیوههای معمول درمانی
فقط تحت کنترل قرار گرفته و فاکتورهای بیوشیمیایی ،ساختار و عملکرد
غده ،به شکل بنیادینی تحت تغییر میباشند .نتیجة این روند همان سیر
پایان ناپذیر «بیمار مزمن اندوکرین» خواهد بود .آیا این روند همیشه این
گونه خواهد بود و جایگزینی برای «بیمار مزمن اندوکرین» خلق نخواهد
شد؟ پاسخ آن است که در آینده با درخشش اندوکرینولوژی سیستمی
Cure

1
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ژرف« ،۱بیمار آیندة اندوکرین» که بر جایگاه «بیمار مزمن اندوکرین» قرار
خواهد گرفت ،به گونهای دیگر تحت درمان قرار گرفته و اندوکرینولوژیست
بالینی در برابر او میبایست خواستههای دیگری را برآورده سازد که در
ادامة این نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.

تصویر  :۱اندوکرینولوژی سیستمی ژرف ،سیمای بیمار آیندة اندوکرین را ترسیم
خواهد کرد.

امَّا آنچه تاکنون هویدا است چنین به نظر میآید که اندوکرینولوژی
با گذشت زمان ،بیش از پیش به سوی گسترهای بزرگتر یعنی بیولوژی
سلولی  -ملکولی میل میکند زیرا دانش ما از مکانیسمهای ملکولی
هورمونی ،رو به فزونی است و با شناخت رو به گسترش ما از حضور
گیرندههای اورفان ۲و ملکولهای پیام دهنده جهت کنترل عملکردهای
بحرانی اندوکرین ،نگاه به بیمار آیندة اندوکرین ،دچار تغییر شگرفی
خواهد شد و ما به تعریف دگرگونساز سالمت و بیماری در گسترة علوم
Deep systems endocrinology
Orphan receptors

1
2
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غدد دست خواهیم یافت (.)6
همة اینها در پناه پیشرفتها و انقالب در بیولوژی ملکولی ،کشف
گیرندههای جدید ،ملکولهای پیام دهنده و پیامرسانهای شیمیایی که
در قالب شبکههای پیچیده نقش ایفا میکنند ،حاصل میآیند .این
بینشهای جدیدِ برخاسته از مطالعة اساس ملکولی عملکرد هورمونها و
برهمکنشها ،هم اکنون تغییر یافته و مفاهیم نوین علیت ملکولی
بیماریها و درمان آنها به تغییر ادامه خواهند داد (.)7

تصویر :۲گیرندههای هستهای (اورفان) :موجب جابهجایی معکوس اندوکرینولوژی و
فارماکولوژی میشوند (منبع.)۳ :

بدین سان ،چهرة بیمار آیندة اندوکرین از آنچه که در سیمای بیمار
مزمن اندوکرین کنونی میبینیم بسیار متفاوت خواهد بود و ما حداقل یک
گام به سوی شفای کامل میل خواهیم کرد و این یک تغییر ژرف و بنیادین
میباشد که جابهجایی پارادایمی را در اندوکرینولوژی بالینی رقم خواهد زد.

14
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در واقع ،با گذر از مسیر پیچیدة ژنوتیپ به فنوتیپ و پیشرفتهای بیولوژی
ملکولی و آگاهی از مکانیسمهای ملکولی هورمونی همراه با شکلگیری
اندوکرینولوژی سیستمی ،مفاهیم اندوکرینولوژی بالینی از بیماریها و
مکانیسمهای در پسزمینة آنها به گونهای بازساختاربندی خواهند شد که
احتما ًال ما دیگر با ماهیتی همچون «بیمار مزمن اندوکرین» کنونی روبهرو
نخواهیم بود .موتور محرکه و پیشران این جابهجایی پارادایمی از «بیمار
مزمن اندوکرین» به «بیمار آیندة اندوکرین» ،اندوکرینولوژی سیستمی
ژرف متأثر از بیولوژی ملکولی هورمونی است که میتواند راهحلهای نوینی
را در عرصههای فناوریهای رهایش دارویی ،۱شیمی ترکیبی،۲
فارماکوژنومیک ،تنظیم و ویرایش ژنی ارائه دهد.

Drug-delivery
Combinatorial chemistry

1
2
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بیشک ،اندوکرینولوژی سیستمی آینده در سیال توفندة تغییر
فلسفة پزشکی آینده غوطهور بوده و از این فلسفه مشروب میگردد؛
فلسفة پزشکی آینده خود متأثر از گسترههای پزشکی سیستمی ،پزشکی
فرادقیق ،پزشکی  P4و پزشکی ژرف میباشد .این گسترههای بنیان
برافکن در حوزة پزشکی چنان با فناوریهای همگرا ( NBICنانوفناوری،
زیست فناوری ،فناوریاطالعات و فناوری شناختی) و هوش مصنوعی در
هم آمیختهاند که موجب میشود شناخت ما از بیمار به مرزهای فرادقیق
و ژرف شبکههای بیماریها کشانده شود و از این رو ،در اینجا پسندیده
است که اندوکرینولوژی سیستمی را «اندوکرینولوژی سیستمی ژرف»
لقب دهیم .به زبان دیگر ،این «اندوکرینولوژی سیستمی ژرف» است که
با تغذیه از رویدادهای در حال رخداد حوزههای پزشکی سیستمی،
پزشکی فرادقیق ،پزشکی  P4و پزشکی ژرف ،به صورت یک پیشران و
قوة محرکة جابهجایی پارادایمی حرکت از سوی «بیمار مزمن اندوکرین»
به سوی «بیمار آیندة اندوکرین» نقش ایفا میکند .برای شناخت و درک
ژرفتر از «اندوکرینولوژی سیستمی ژرف» نیاز است که در اینجا به شکل
گذرا به این گسترهها نظر افکنیم امَّا پژوهندگان و عالقمندان ارجمند
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میتوانند برای جستن بُنمایههای ژرفتر به کتاب «فلسفة پزشکی آینده»
( ،)8از انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مراجعه بفرمایند.
امروزه به دانش بیولوژی و در نتیجه پزشکی ،به صورت دانش
اطالعات نگریسته میشود .اطالعات در دو بخش نهفته هستند ،بخشی از
اطالعات در ژنوم و بخشی دیگر نیز از محیط زیست ارگانیسم برمیخیزد.
علم نوپای بیولوژی سیستمی در پی آن است که یک رهیافت جامعنگر،
یکپارچه و هولستیک ایجاد کند .چنین تغییر پارادایمی در دانش بیولوژی
موجب ایجاد تغییر در پارادایم فلسفة پزشکی گردیده است و پزشکی
آینده به سوی پزشکی سیستمی ۱گام بر میدارد .پزشکی سیستمی در
حقیقت فرزند زایش یافته از تفکر بیولوژی سیستمی است که با رهیافتی
سیستمی به سالمت و بیماری نظر میکند.
در فلسفة پزشکی سیستمی ،شبکههای پیچیدهای موجودند که بر
یکدیگر برهمکنش دارند .این شبکه در یک سطح میتواند ملکولهای زیستی
باشند که در مسیرهای بیولوژیک با یکدیگر به صورت بسیار پیچیدهای
برهمکنش دارند .خود این شبکههای برهمکنشی ،تشکیل شبکهای بزرگ
شامل گسترة متنوعی از ملکولهای زیستی میدهد که با شبکة بیماریها
برهمکنش دارد .در شبکة بیماریها ،هر بیماری از بیماریهای دیگر اثر
پذیرفته و بر آنها اثر القاء میکند و در حقیقت در این شبکة تنیده ،هر
بیماری نقش یک گره با پیوندهای پیچیده را ایفا میکند و با دیگر بیماریها
Systems Medicine

1
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برهمکنش دارد .خود این شبکة بزرگ با شبکهای بزرگ از عوامل
زیست  -محیطی ،اقتصادی و اجتماعی در برهمکنش است و همة این
شبکهها در این سه سطح تشکیل شبکهای از شبکهها را میدهند.
بر اساس تئوری مفهومی پزشکی سیستمی ،بیماری برخاسته از
پیامد «شبکههای آشوبزده با بیماری» در ارگان دچار بیماری است که
از یک یا تعدادی شبکههای آشوبزده با بیماری به بسیاری دیگر (با
پیشرفت بیماری) سرایت میکند .این آشوبهای بیماری اولیه ممکن
است ژنتیکی (مانند جهشها) و یا محیطی (مانند ارگانیسمهای عفونی)
باشند .این آشوب ،اطالعاتی را که در این شبکهها به صورت دینامیک
بیان میشوند تغییر داده و این تغییر در جریان دینامیک اطالعات میتواند
پاتوفیزیولوژی بیماری را توصیف نموده و رهیافتهای نوینی در تشخیص
و درمان ارائه دهد.
در این چشمانداز به بیماری ،مطالعات پاتوژنز بیماری که در سطح
شبکه از طریق رهیافت سیستمی انجام میپذیرند ،میتوانند راهبردهای
بهتری را جهت تشخیص و درمان ،از طریق هدف قرار دادن این
«شبکههای آشوبزده با بیماری» عرضه نمایند.
برای نگریستن در این پیچیدگیها و یافت شبکههای آشوبزده با
بیماری و فراهم آوردن اطالعات زیستی ،ما نیاز به فناوریهای بس
پیچیده و برتر همانند آنالیز تک سلولی ،تصویربرداریهای ملکولی،
توالییابی ژنوم ،فناوریهای پروتئومیک و ترانسکریپتومیک و دیگر
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فناوریهای اُمیکس داریم تا بتوانند در کمَّیسازی اطالعات بیولوژیک و
رازگشایی از شبکههای بیولوژیک ما را یاری نمایند .با این فناوریها ،طیَّ
چند سال آینده هر فردی با ابری حاوی میلیاردها دادههای بیولوژیک
نقطهای احاطه خواهد شد که برای تبدیل آنها به دانش به فناوریها و
ابزارهای ریاضیاتی و محاسباتی پیشرفته نیاز خواهیم داشت و این همان
است که امروزه آن را تبدیل دادههای بزرگ به دانش ۱مینامند (9و.)۱۰
در آیندهای نه چندان دور که پرتوهای آن از سال  ۲۰۲۰آغاز به
درخشش کرده است ،خواهیم دید که تعریف بیماریها ،ارگانها و
سیستمهای بیولوژیک ،تغییر بنیادینی خواهند یافت و شیوة درمان و نگاه
به «پیکرة شبکههای آشوبزده با بیماری» آن چنان انقالبی ایجاد خواهند
کرد که هم اکنون نیز تصور آن ممکن است دشوار آید.
این تغییر پارادایمی نگاه به سالمت و بیماری در حوزة پزشکی که
بر پیشرفتهای فناوریهای دیجیتالی و ملکولی استوار است پزشکی را

به سوی پزشکی فرادقیق ۲سوق میدهد .در حقیقت” ،پزشکی فرادقیق
رهیافتی در پزشکی است که تفاوتهای ژنی ،محیط زیست افراد و شیوة
زندگی آنها را مدَّنظر قرار میدهد و این هدف را با بازتعریف آگاهی ما از
آغاز و پیشرفت ،پاسخ درمانی و پیامدهای سالمت ،از طریق
اندازهگیریهای دقیق ملکولی و عوامل محیط زیست و رفتاری که در
سالمت و بیماری نقش دارند ،فراهم میآورد“(۱۱و.)۱۲
Big Data to Knowledge
Precision medicine

1
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تصویر  :۳پارادایم رهیافتهای بیولوژی سیستمی یکپارچه.
تصویر نمایانگر این واقعیت است که اجزای گوناگون یک سیستم و سطوح بیولوژیک
متفاوت سازمانی به شکل یک سامانة یکپارچة کامل عمل مینمایند و بر یکدیگر
تاثیر گذاشته و از عوامل بیرونی و خارجی بسیاری نیز تاثیر میپذیرند( .منبع)۱7 :

برای نیل به چنین هدفی از پزشکی فرادقیق ،تالش میشود که
الگوی  GISهر انسانی بر اساس چندین الیه اطالعات که هر الیه یکی از
ده فناوری امیکس که میشناسیم است ،ترسیم گردد .این امیکسهای
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دهگانه از ژنومیکس تا فیزیوم ،اکسپوزوم ،فنوم و ترسیمنگار اجتماعی ۱را
شامل می شود .از این رو ،باید توجه نمود که چتر واژة پزشکی فرادقیق
بسیار گستردهتر از اطالعات ملکولی و ژنومی بوده و برای علت بیماریها
و نیز درمان آنها ،بر روی مباحث شیوة زندگی و محیطی که فرد در آن
زیست میکند نیز نظر میاندازد .به زبان دیگر ،چتر واژة پزشکی فرادقیق
به سه زیر گسترة بیولوژی ،رفتار و محیط زیست سایه افکنده و این
جامعیت دریافت علت بیماریها ،برخاسته از سه پیشرفت عمده بوده است
که نخستین آنها پیشرفتی فناورانه در پروندة الکترونیک سالمت،
پروفایلبندی مقرون به صرفة کارآمد  DNAو متابولیتها و نیز کاربرد
فراگیر ادوات پوشیدنی همراه (به صورت عمده در ارتباط با فناوری تلفن
همراه) است که فرصتهایی را برای درک این که چرا بیماریها روی
میدهند و ما باید چه کار انجام دهیم را فراهم آوردهاند (.)۱۲
اخیراً دکتر اریک توپال  ،متخصص قلب و عروق ،ژنتیک و پژوهشگر
پزشکی دیجیتالی که موفق شد در سال  ۲۰۱6پژوهانة  ۲۰7میلیون
دالری را از بنیاد ملَّی سالمت آمریکا ) (NIHجهت هدایت پروژة
آیندهنگرانة «پزشکی فرادقیق» بر روی یک میلیون آمریکایی دریافت
کند ،نظریة «پزشکی ژرف» را در سال  ۲۰۱9پیشنهاد داده است که
برخاسته از پیشرفتهای دو دهة گذشته پزشکی سیستمی و پزشکی
دیجیتالی همراه با همگرایی علم و فناوری در گسترة بیولوژی و
Social graph

1

فصل دوم :اندوکرینولوژی سیستمی ژرف :آیندة علوم غدد

23

شکلگیری پزشکی فرادقیق است .این نظریه سه جزء دارد که شامل
«فنوتیپسازی ژرف»« ،یادگیری ژرف» و «همدردی ژرف» میباشد .در
واقع «فنوتیپسازی ژرف» اشاره به همة تالشهایی دارد که در پارادایم
پزشکی فرادقیق صورت میگیرد تا بتوان تعریف ژرف هر بیمار (دیجیتالی
کردن ماهیت فرد) را انجام داد که این کار با به کار بردن دادههای مربوطه
شامل همة تاریخچة خانوادگی ،رفتاری ،اجتماعی و پزشکی فرد و
همچنین شرایط زیست محیطی ،فیزیولوژیک و آناتومیک بیمار که
بیولوژی او را میسازد ،صورت میگیرد .این بیولوژی شامل الیههای
چندگانه است ( ،RNA ،DNAپروتئینها ،متابولیتها ،ایمونوم،
میکروبیوم ،اپیژنوم و الیههای دیگر) .این همان نگرشی است که در
پژوهشهای زیست پزشکی به آن با اصالح «فنوتیپسازی ژرف» یاد
میشود« .فنوتیپسازی ژرف» ،بسیار گسترده بوده و تیپهای بسیاری از
دادهها را که بتوان تصور نمود ،پوشش میدهد و از دید طولی نیز بخش
عمدهای از زندگی ما که به شکل پویا بوده و مادام در گذر زمان در حال
تغییر است را شامل میشود(.)۵
از نظر او سه جزء اصلی در مدل «پزشکی ژرف» وجود دارد .جزء
اول «فنوتیپ سازی ژرف» است که در آن امکان دیجیتالی شدن پزشکی
با داده های جامع از سالمت و بیماری فرد در طول زندگی او فراهم
می شود و این با به دست آوردن داده های گسترده از اُمیکس های ده گانه
شامل ژنومیکس تا فیزیوم ،اکسپوزوم ،فنوم ،ترسیمنگاری اجتماعی،
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رفتارها و محیط زیست فرد ،امکان پذیر می گردد و این همان رهیافتی
است که امروزه با عنوان «پزشکی فرادقیق» از آن یاد می شود.
جزء دوم مدل «پزشکی ژرف» بر «یادگیری ژرف» ۱تأکید می ورزد.
اریک توپال د ر جزء دوم «پزشکی ژرف» ،واژة «یادگیری ژرف» را به کار
می برد تا به توصیف شبکه های عصبی ژرف بپردازد؛ یعنی الگوریتم هایی
که این اجازه را به نرم افزار می دهند تا خود را با انجام عملیات ،به واسطة
پردازش شبکه های چند الیة داده ها ،آموزش دهد و بتواند به خوانش
فرادقیق و سریع اسکن های پزشکی ،ضایعات پوستی ،برداشت پولیپ های
کوچک در هنگام کولونوسکوپی ،شناخت پاتولوژی در تصاویر از شبکیة
چشم افراد دیابتی و آشکار نمودن آریتمی های قلبی مانند فیبریالسیون
دهلیزی (با رصد داده های حاصل از حسگرهای موجود بر روی مچ دست
و غیره) ،بپردازد .جزء سوم مدل «پزشکی ژرف» به «همدردی ژرف»
میپردازد که ما به آن در بخش اندوکرینولوژی مشارکتی اشاره خواهیم
کرد.
همگرایی رهیافتهای سیستمی به بیماریها ،فناوریهای برتر،
تصویرنگاری و اندازهگیریهای نوین و ابزارهای محاسباتی و ریاضیاتی
جدید ،موجب تولد پزشکی سیستمی آینده خواهند شد که بیش از آن
که منتظر شود که بیماری بر فرد چیره شود تا واکنش نشان دهد ،طی
 ۱۰سال آینده مدلی ارائه خواهد داد که پزشکی ماهیت فردگرایانه،۲
Deep learning
Personalized

1
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پیشبینی کنندگی ،۱پیشگیرانه ۲و مشارکت جویانه ۳خواهد داشت که نه
تنها هزینه  -اثر بخشتر خواهد بود بلکه به صورت فزایندهای نیز بر
تندرستی ،تمرکز خواهد نمود .این مدل مفهومی ارائه شده از پزشکی
سیستمی که  P4نامیده میشود ،توسط لروی ای .هود ۴و دیوید جی.
گاالس ۵ارائه شده است .پزشکی ( 6P4پیشبینانه ،پیشگیرانه ،فردگرایانه
و مشارکتجویانه) ،پیشگام حرکت پساژنومیک 7به سوی پزشکی
فرادقیق 8است .پزشکی سیستمی  ،P4یک رهیافت انقالبی نوین در
گسترة زیست پزشکی است و بیش از آن که دیدگاه فروکاستگرایانه
داشته باشد میل به سوی کلنگری دارد .از آنجا که پزشکی  ،P4گسترة
کاربردی مفاهیم بیولوژی سیستمی و پزشکی سیستمی است گاهی آن
را پزشکی سیستمی  P4نیز مینامند .پزشکی  P4چون که با ابزارهای
پژوهشی و آنالیتیکی به موضوع پیچیدگی بدن انسان و بیماری در طبابت
روزانه چنگ میاندازد ،سیمایی کل نگرانه را به خود میبیند و به سالمت
و بیماری در ابعاد چندگانه ،در امتداد طول زندگی و همچنین کنترل
همة گونههای عملکردی به ویژه زندگی سالم میپردازد .بدین سان،

1
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پزشکی  P4در خلق مدل ارتباطی ژنوتیپ  -فنوتیپ ۱که پیچیده ،غامض
و غیرخطی ۲است ،تالش میکند.
در واقع ،پزشکی سیستمی  ،P4میوة رسیدة دوران پروژة ژنومیک
انسانی و ژنومیک عملکردی ۳است که برای پیشبینی و در نتیجه کنترل
پیچیدگی سالمت و بیماری ،به مطالعة سیستمهای پیچیده ،پویا و
یکپارچه میپردازد .از این رو ،با چنین رویکردی که پزشکی سیستمی P4

دارد این تئوری در جستجوی یک راهحل جامع برای به چالش کشاندن
زیست پیچیدگی ۴است .از این منظر ،حامیان این تئوری آن را کلنگر
قلمداد میکنند زیرا این توان تئوری سیستمی ۵است که میتوان از آن
برای پیشبینی و کنترل سالمت انسان که بسیار غامض و پیچیده است،
استفاده کرد.
باید در اینجا یادآوری نمود که در گذشته ،حامیان پزشکی انسانگرا6

از تئوری سیستمی در طرح مفهومی کل نگر خود از سالمت ،استفاده
کردهاند امَّا پافشاری آنها بیشتر بر روی برهمکنشهای اجتماعی و تجربة
فردی انسان به صورت یک موجود کل بوده است (انگل )۱977 7ولی در
مدل پزشکی سیستمی  P4به سالمت به صورت یک سطح چندگانه،
1
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فرایندی ،سیستمی ،مکانیستیک ،پیشبینیپذیر و فردگرایانه نگریسته
میشود .به زبان دیگر ،در این تئوری کلگرا ،فرض بر آن است که
«ویژگیهای پدیداری» کل (مانند سالمت و بیماری) را میتوان به صورت
مکانیستیک تبیین و به شکل علمی پیشبینی نموده و به شکل عالمانهای
کوانتیده ۱کرد .در این دیدگاه که از فروکاستنگری به کلنگری سیر
میشود ،سالمت و بیماری توان کوانتیده شدن ،پیشبینیپذیری و
عملپذیری ۲را از خود نشان داده و عملپذیری ،معنایی در فراتر از قابل
کنترل ۳بودن را ندارد (9و .)۱۴در چنین تصویری است که در نوسان
فروکاستنگری و کلنگری ،میتوان زیبایی پزشکی را در فراتر از مرزهای
دانشی و علمی ،در قاموس یک هنر که پیچیدگیهای تن آدمی را نقاشی
میکند ،تجسم نمود.
پس از پرداختن به چکیدهای از این تئوریهای مطرح در جهان
پزشکی کنونی که مرزهای آینده این علم را ترسیم میکنند در ادامه
بحث به اثر نظری و عملی این تئوریها بر شکلگیری آیندة علوم غدد و
زایش اندوکرینولوژی سیستمی ژرف خواهیم پرداخت.

1
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ابرروند رشد و شکوفایی فناوریهای  NBICاز سال  ۲۰۰۰آغاز
گردید و هر کدامیک از فناوریهای  NBICاز عناصر پایه (اتم،DNA ،
بیت یا سیناپس) شروع میگردد .این عناصر ،ساختار پیشرفت قرن بیست
و یکم را سامان داده و در درون سیستمهای چندگانه یکپارچه گردیده و
در نهایت فناوریهای پیشرفتة  NBICرا ساخته و پردازش میکنند .با
یک رهیافت سیستمی با هدف عمومی ،۱همة چهار فناوریهای NBIC

به یکدیگر پیوند مییابند و هر فناوری نوپدید بنیادی ،زایشهایی در
گسترة خود و یا در خط برخورد با یکی یا بیشتر حوزههای دیگر NBIC

از خود نمایان میکند .این بر همبستگی میان فناوریهای چهارگانة
بنیادین در  NBICچنان است که امروزه تقریباً هیچ تحقیق و توسعه
توسط یک فناوری در یک حوزة منفرد پیشرفت نمیکند مگر آن که کار
میان رشتهای در حوزههای چندگانه انجام شود ( .)۱۵مجموعهای از
ابزارهای فیزیکی و تئوریک در همة حوزههای  NBICامکان دیدار سازی،
تصویرسازی ،دستکاری ،شبیهسازی و سنتز مواد را فراهم آوردهاند .این
هماهنگی ،تغییر شکل بنیادین تعدادی از گسترههای علوم و فناوری ،از
General purpose system approach

1
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الکترونیک ،اپتیک و علم مواد تا ارائه مراقبتهای سالمت ،درمان سرطان،
کشاورزی هوشمند ،حسگری از راه دور و مدیریت دادهها ،محاسبهگری،
ارتباطات و ساخت و تولید را نوید میدهند (.)۱6
این در پلتفورم فناوری  NBICاست که از برهمکنش عناصر این
چهار فناوری بنیادین ،امکان خلق فناوریهای همگرای بیشماری را
میتوان تجسم نمود که در ادامة این نوشتار به گسترة فناوریهای همگرا
در علوم غدد فرازی خواهیم داشت و به اثرات مرزشکن فناوریهای همگرا
در حوزههای گوناگون اندوکرینولوژی اشاره خواهیم کرد.
در این فصل از نوشتار به نقش آفرینی فناوریهای ُامیکس )(Omics

اشاره میشود که چگونه در پناه رشد و بالندگی این فناوریها ،امکان
سنجش تغییرات در ژنوم (ژنومیکس ،اپیژنومیکس) ،بیان گسترة

ژنی۱

(ترانسکریپتومیکس) ،۲سطوح گسترة پروتئینی (پروتئومیکس) و گسترة
ملکولهای بیوشیمیایی درگیر در متابولیسم (متابولومیکس) را فراهم
میسازند .این اندازهگیریها از تمرکز بر یک ژن ،پروتئین یا متابولیت که
در  ۳۰سال گذشته جاری بودند به سوی تغییرات در اندازهگیریهای
بالدرنگ در هزاران تا میلیونها هدف ملکولی میل کردهاند که عمدة این
پیشرفتها نخست با پروژة ژنوم انسانی که در سال  ۱99۱آغاز گردید به
پیشرانده میشوند؛ زیرا در پناه توسعههای شگرف در توالییابی با کاربرد
فناوریهای توالییابی نسل بعد ،توان خلق دادهها برای آنالیز ژنومیک و
Global gene expression
Transcriptomics

1
2

فصل سوم :نقش فناوریهای  NBICو فنوتیپسازی ژرف در علوم غدد آینده

33

ترانسکریپتومیک به شکل فزایندهای رو به گسترش است ( .)۱7دادههای
متابولومیکس نیز میتوانند تنوع دادههای پروتئومیک و ژنتیک را به تنوع
عملکردی پیوند داده و بینشهای نوینی را در گسترة فعالیتهای پیامدهی،
تنظیمی و متابولیک در یک سلول و یا بافت فراهم سازند ( .)۱8با کاهش
ادامهدار در هزینه و زمان پردازش آنالیز نمونهها و افزایش تیپ مجموعه
دادههای امیکس خلق شده همانند گالیکومیکس ،۱لیپیدومیکس،
میکروبیومیکس ۲و فنومیکس ،۳امید فراوانی وجود دارد که تحوالت
ریشهای و بنیان برافکنی در علوم غدد از منظر شناسایی دقیق اساس
پاتوفیزیولوژی آنها رخ دهد .برای مثال ،میدانیم که عملکرد غدة هیپوفیز
با یک سیستم پیچیده متشکل از هیپوتاالموس و شبکههای بیولوژیک
هیپوفیز تنظیم میگردد و گرچه هورمونهای مترشحه از آن به خوبی مورد
مطالعه قرار گرفتهاند امَّا اطالعات ما در زمینة پروتئوم هیپوفیز محدود
میباشد .اخیر ًا با مطالعة پروتئومیک غدة هیپوفیز توانستهاند ۲۱6۴
پروتئین را مورد شناسایی قرار دهند که  ۴8۰پروتئین دارای پتانسیل
ترشحی بوده و  ۱87پروتئین نیز در  -Nترمینال استیله بودهاند .این
اطالعات جدید میتواند به عنوان منبعی بسیار پر ارزش برای مطالعات
بعدی در مورد نقش فیزیولوژیک غدة هیپوفیز و پروتئینهای ترشحی از
آن مورد استفاده قرار گیرد .پیشبینی میشود که شناسایی این
1
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پروتئینهای ناشناخته در این مطالعه خواهند توانست پژوهشهای
بیوشیمیایی را سرعت بخشیده و نقش آنها را در عملکرد غدة هیپوفیز
قدامی و بیماریها در توأمان با آن ،آشکار نمایند ( .)۱9فراهم آمدن
ابزارهای فناورانة امیکس جهت پایش تغییرات در هر سطحی از ارگانیسم
و یکپارچهسازی دادههای امیکس در سطوح گوناگون بیولوژیک ،میتوانند
فرصتهایی را برای اکتشاف در عملکرد اندوکرین و درک نقشهای پیچیدة
ژنهای کلیدی در منظرهای گوناگون عملکرد آن ،خلق نمایند (.)۱7
هر تیپ از دادههای امیکس برای خود به صورت تیپیک ،فهرستی از
تفاوتهای همراه با بیماری را فراهم میسازد .این دادهها میتوانند به
عنوان نشانگرهای مفیدی برای ترسیم فرایند بیماری بوده و بینشهایی
را پیرامون مسیرهای بیولوژیک و یا فرایندهایی که بین شرایط بیماری و
سالمت متفاوت هستند ارائه دهند .امَّا با این وجود ،آنالیز یک تیپ داده،
محدود به همبستگیها بوده و اکثراً فرایندها را تا مرز علت ،مورد بررسی
قرار میدهد .اغلب از یکپارچهسازی تیپ دادههای گوناگون جهت
آشکارسازی تغییرات علیتی احتمالی منتهی به بیماری ،یا اهداف درمانی،
استفاده میشود که میتوان آنها را در مطالعات ملکولی بعدی مورد
آزمون قرار داد (.)۲۰
در هر صورت ،از آنجا که ژنها ،ترانسکریپتها ،پروتئینها ،متابولیتها
و همگی فرایندهای انجام گرفته در سلولها ،یک سیستم پیچیده را شکل
میدهند که به هر کدامیک از اینها و بسیاری از این اجزاء نیاز دارند تا
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به شکل توأمان با یکدیگر عمل نمایند ،به روشنی آشکار میگردد که
استفادة تنها از یک رهیافت امیکس منفرد ممکن است برای ترسیم
پیچیدگیهای نهفته در سیستمهای بیولوژیک کافی نباشد .برای مثال،
مقدار هورمون تولید شده ،مکان اثر ،فعالیت بیولوژیک یا ارتباط عملکردی
آن با دیگر متابولیتها را نمی توان به سادگی با عرضة سطح بیان ژن آن
هورمون مورد بررسی قرار داد زیرا در سلولها ،بسیاری از سطوح
تنظیمی ،بعد از این که ژنها نسخهبرداری شدند ،رخ میدهند مانند
تنظیمهای پسا نسخهبرداری ،۱ترجمانی ۲و پساترجمانی ۳و همة اشکال
کنترل بیوشیمیایی مانند تنظیم آلواستریک ۴یا بازخوردی .۵برای مثال،
در یک مطالعه که در زمینة کنترل گلیولیز انجام شد ،آشکار گردید که
سطح کنترلی آن در گسترههای متابولیک ،پروتئومیک و ژنومیک مشترک
میباشد .از این رو ،رهیافتهای مبتنی بر مطالعة امیکسهای

چندگانه6

برای درک بیولوژی ارگانیسمها در سطح سیستمی به کار برده شدهاند و
بدین سان این رهیافتهای یکپارچه میتوانند گسترة مکانیسمهای
تنظیمی در پسزمینه و شبکههای متابولیک پیچیده در ارگانیسمهای
یوکاریوتیک تا حدی آشکار نمایند (.)۲۱

1

Post-transcriptional
Translational
3 Post- translational
4 Allosteric
5 Feedback regulations
6 Multiomics
2
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تصویر  :۵با استفاده از مجموعه دادههای منفرد که به ژنوتیپ نزدیکتر هستند
(ژنومیکس و ترانس کریپتومیکس) و آنهایی که به فنوتیپ نزدیکتر میباشند
(پروتئومیکس و متابولومیکس) به اضافة مجموعهای از پلتفورم امیکسهای دیگر،
مجموعه دادهها ،با استفاده از رهیافتهای آماری و یادگیری ماشین پیشرفته،
یکپارچه میشوند .نتایج میتواند مسیرهای ساده یا شبکههای پیچیده بوده و ممکن
است شامل ملکولهای شناخته شده یا نوین باشد .افزون بر این ،نتایج ممکن است
حاالت بیماری و سالمت را پیشبینی کرده ،بینشهایی را برای تداخالت درمانی
مؤثر ارائه داده یا تنظیم فضایی  -زمانی سیستمها مانند سلول و بافت یا تیپ ارگان
خاصی آشکار نمایند (منبع.)۱8 :

بر پایة پروفایلبندی امیکسهای چندگانه به صورت طولی ،ما
میتوانیم ردَّ پاهای فردی حاالت پیش و پس از بیماری را مورد شناسایی
قرار دهیم .برای مثال ۱۰8 ،فرد سالم برای یک سال با دادههای شخصی
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امیکس چندگانه شامل متابولومیکس ،پروتئومیکس و متاژنومیکس
رودهای ۱مورد پایش قرار گرفتند .بر پایة مشاهدات امیکسهای چندگانه،
افرادی که از حاالت پیش بیماری مانند باال بودن گلوکز یا سطوح
هموگلوبین  ،A1cالتهاب و کمبود آهن برخوردار بودند جهت تغییر شیوة
زندگی و تغذیه برای پیشگیری از پیامدهای بد سالمت ،مورد مدیریت و
راهنمایی قرار گرفتند .افزون بر این ،بعضی از مطالعات امیکس چندگانه،
افراد با ردَّ پاهای پس بیماری را به حاالت پیش بیماری در نتیجة تداخالت
رخ داده ،مورد شناسایی قرار دادهاند .برای مثال ،اثر تغذیة ایزوکالریک با
کربوهیدرات پایین در افراد با استاتوز کبدی توسط دادههای امیکس
چندگانه شامل متابولوم ،با بیوپسی کبد (ترانسکریپتوم) ،متاژنوم روده و
نشانگرهای التهابی ،مورد بررسی قرار داده شد .پس از دو هفته از شروع
تغذیه با کربوهیدرات پایین ،کاهش چشمگیری در چربی کبد ،سطوح
پالسمایی تریگلیسیرید و نشانگرهای التهابی ،با وجود عدم تغییرات
معنیدار وزن ،مشاهده گردید؛ به ویژه ،مدلهای متابولیک مقیاس ژنومی
) (GEMSبه عنوان داربستهایی جهت توضیح فنوتیپهای متابولیک با
یکپارچهسازی دادههای متابولومیکس و ترانسکریپتومیکس فراهم شدند.
یک  GEMکبدی ،شارندگی ۲فزون یافته از طریق اکسیداسیون بتا
اسیدهای چرب و متابولیسم تک کربنی که ضد اکسیدانها و کوفاکتورها
شامل  NAD+و گلوتاتیون برای اکسیداسیون بتا را تولید میکند ،مورد
Gut metagenomics
Flux

1
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پیشبینی قرار گرفت و این شارندگیها همچنین با تولید فوالت فزون
یافتة میکروبیوم رودهای ،در پیوند قرار داده شدند (.)۲۲
از این منظر ،میبینیم که چگونه مدلسازی رایانشی عالمانه
متابولیسم بدن مانند مدلسازی متابولیک در مقیاس ژنومی ) (GEMرا
میتوان برای شناسایی ردَّ پاهای بیماریها مورد استفاده قرار داد تا
طراحی درمانهای فردگرایانه ۱را هدایت نمود و بتوان نقش میکروبیوم
در متابولیسم ارگانیسم میزبان تخمین زد .این مدلهای عالمانه میتوانند
همچون داربستی برای یکپارچهسازی دادههای امیکس چندگانه ،نقش
ایفا کرده و بدین سان شناسایی ردَّپاهای متابولیسم از تنظیم گریخته را
با رهیافتهای سیستمی مورد شناسایی

قرار داد .برای مثال ،سطوح مانوز۲

فزون یافته به دلیل کاهش برداشت کبدی به عنوان نشانگر احتمالی
مقاومت به انسولین اولیه با رهیافتهای امیکس چندگانه ،مورد شناسایی
قرار گرفتهاند (.)۲۳
در پزشکی آینده ،کاوش در امیکسها موجب خواهد شد تا ما توانایی
تعریف ژرف هر بیمار (دیجیتالی کردن ماهیت فرد) ،با به کار بردن
دادههای مربوطه شامل تاریخچة خانوادگی ،رفتاری ،اجتماعی و پزشکی
فرد و همچنین شرایط زیست محیطی ،فیزیولوژیک و آناتومیک که
بیولوژی فرد را میسازند ،به دست آوریم؛ زیرا بیولوژی ما شامل الیههای
چندگانه ( ،RNA ،DNAپروتئینها ،متابولیتها ،ایمونوم ،میکروبیوم،
Personalized treatments
Mannose

1
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اپیژنوم و الیههای دیگر) میباشد .در پژوهشهای زیست پزشکی ،به این
نوع نگرش ،با اصطالح «فنوتیپسازی ژرف» یاد میشود .فنوتیپسازی
ژرف بسیار گسترده بوده و تیپهای بسیاری از دادهها را که بتوان تصور
نمود پوشش میدهد و از دید طولی نیز بخش عمدهای از زندگی ما که
به شکل پویا بوده و مادام در گذر زمان در حال تغییر است را شامل
میشود ( .)۱۳در واقع ،این فناوریهای امیکس هستند که ما را به اندرون
پیچیدگیهای سحرآمیز شبکههای ملکولی و ژنومی هدایت مینمایند و
یک اندوکرینولوژیست خواهد توانست بینشهای ژرفی را پیرامون ژنتیک
ملکولی و کاربرد پانلهای ژنی جهت پردهبرداری از نقص یا نقایص ژنتیکی
که در پسزمینة یک بیماری اندوکرین نهفته است را آشکار کرده و بدین
سان راهی برای درمان فردگرایانه و فرادقیق بیماران گشوده سازد.
در سال  ،۲۰۳۰این فناوریها موجب رشد و شکوفایی تکنیکهای
دیگری همچون پانلهای ژنی ،۱نسخة آرایهای ۲شد و در نتیجه ،امر تفسیر
و مشاوره به عنوان بخشی از کار رایج روزانة اندوکرینولوژیست گردیده و
سطح مراقبتهای فردی را فزونی خواهند داد (.)۲۴
پزشکی فرادقیق به درک ارتباط میان ژن و فنوتیپ و طبقهبندی
بیماریها به زیرتیپها بر طبق مکانیسمهای بیولوژیک پسزمینهای آنها
نیاز دارد .امَّا پژوهشگران ،عملکرد اکثر ژنها را نمیدانند و آنچه که
میدانند منحصر به تعدادی از تیپ سلولها ،بافتها یا زمینههای
Gene panels
Arrays prescription

1
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فیزیولوژیک است .افزون بر این ،توصیف فنوتیپهای بیماری اغلب
نمیتواند تظاهرات متنوع بیمارهای مشترک را دریابد و یا زیرکالسهای
بیماریهای دیگر که پیامد یا پاسخ به درمان را پیشبینی میکنند تعریف
نماید و از این رو ،توصیف فنوتیپی به شکل مشخص ،غیردقیق میباشد.
برای چیرگی بر این دشواریها به یک مطالعة توانفرسا جهت بررسی
اجزاء مشخص یک فنوتیپ نیاز است که به فراتر از آنچه که در معاینات
و بررسیهای رایج پزشکی جاری میباشد نفوذ نماید .چنین
«فنوتیپسازی ژرف» به گردآوری جزئیات پیرامون تظاهرات بیماری در
یک شیوة منحصر به فرد و دقیقتر و کاربرد الگوریتمهای عالمانه جهت
یکپارچهسازی در غنایی از دادهها با دیگر انواع اطالعات ،نیازمند است .به
صورت تاریخی ،فنوتیپسازی نمایانگر دادههای بزرگ ۱نبوده است.
اطالعات پیرامون فنوتیپهای فردی با تنوع ژنتیک در میان افراد
همسانسازی نشدهاند« .فنوتیپسازی ژرف» ،ویژگی بیشتر ،تیپهای
دادههای بزرگ جدید و ارتباطات نهفته میان زیرتیپها و تنوعهای
ژنتیکی را فراهم خواهد آورد.
این رهیافت ،پژوهشگران را برای پرداختن به پرسشهای نوین آماده
خواهد ساخت .برای مثال ،چه الگوی ویژهای از بیان پروتئین یا تنظیم
ژن در سلولهای بیمار شده وجود دارد؟ چه رویدادی پیرامون متابولیتها
یا دیگر تغییرات بیوشیمیایی دیگر روی میدهد؟ آیا باکتریهای رودهای
Big data
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غیرمعمول وجود دارند؟ آیا بیمار شرایط غیروابسته مانند خود ایمنی یا
یک بیماری روانی که ممکن است یک مسیر بیولوژیک را به اشتراک
بگذارد ،دارا میباشد؟ این اطالعات «ژنوتیپسازی ژرفِ» جامع ،در ترکیب
با دیگر دادههای بزرگ مانند دادههای ژنومیک ،میتواند مکانیسمهای
پسزمینة موجود در هر بیماری واحدی را آشکار سازد .در واقع،
«فنوتیپسازی ژرف» ،ابعاد گوناگون بیماری را نشان میدهد (.)۲۵
امروزه در فنوتیپسازی ژرف ،هماوردی ژنوتیپ با فنوتیپ از دیگر
امیکسها ،از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است و بدین گونه ،کمَّیسازی
هماوردی میان ژنهای سوئیچ ۱و بیماریهای انسانی (فنوتیپ) در شبکة
اینتراکتوم ،۲مورد پژوهشهای نوین قرار گرفته است .این پژوهشها نشان
دادهاند که ژنهای سوئیچی که با بیماریهای خاصی همبستگی دارند به
نسبت دیگر گرهها ۳در شبکه به یکدیگر نزدیکتر میباشند .این نزدیک
بودن توپوگرافیک با ارتباط عملکردی در فنوتیپهای مشاهدهای ،توأمان
مییابد .این به معنای آن است که بیماریهای گوناگون اغلب میتوانند
مکانیسمهای پسزمینهای مشترک داشته و فنوتیپهای میانی
(فنوتیپهای همگرا) ۴را به اشتراک گذارند .امَّا این واقعیت را نباید
فراموش نمود که با وجودی که بیماریهای گوناگون میتوانند
فنوتیپهای همگرا را به اشتراک گذارند ،تعیین گرههای شبکهای ملکولی
1

Switch genes
Interactome
3 Nodes
4 Convergent phenotypes
2
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مسئول آنها ،مختص به بیماری میباشند .این واقعیت کامالً با اصول
بنیادین پزشکی سیستمی (شبکهای) همخوانی مییابد که بیان میدارد
پروتئینهای مؤثر در فرایند بیماری به شکل تصادفی پراکنش نیافتهاند
بلکه در مناطق ویژهای از اینتراکتوم ملکولی انباشت مییابند و این خود
نشانگر وجود مدولهای مختص شبکهای بیماری برای هر بیماری خاص
میباشد (.)۲6
این یافتههای نوین برخاسته از پژوهشهای ملکولی در سطح شبکههای
بیماریها نشان میدهند که میبایست به بیماریهای اندوکرین در فراتر
از سطح مکانیسمهای ویژة ملکولی آن نگریست زیرا با این بینش ما
میتوانیم در آینده نه تنها فنوتیپ بیماری را در فراتر از سطح پروتئینهای
شناخته شدة مسئول در ایجاد فرایند بیماری مورد کاوش قرار دهیم بلکه
میتوان در همبستگی و برهمکنشهای پروتئین  -پروتئین در سطح
گستردهتر به بینش ژرفتر پیرامون شبکة ویژة آن بیماری اندوکرین نیز
دست بیابیم .این به معنای آن است که در اندوکرینولوژی نوین آینده ،ما
به «یک ژن  -یک پروتئین» یا «یک هورمون  -یک گیرنده» ،نخواهیم
نگریست و با بینشی مسلح به فناوریهای امیکس چندگانه ،تور ردیابی
مکانستیک بیماری را در ورای سطح موجود ،مورد پژوهش قرار خواهیم
داد .برای مثال ،میدانیم که گیرندههای استروژنی با تنظیم فرایندهای
نسخهبرداری ۱در سطح ژنی عمل مینمایند .مکانیسم کالسیک عمل
Transcriptional processes
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گیرندة استروژنی شامل اتصال استروژن به گیرندهها در هسته است که
پس از آن گیرندهها دیمریزه میشوند و به عناصر پاسخ ویژه به نام عناصر
پاسخ استروژنی ۱که در پروموتورهای ژنهای هدف قرار دارند ،اتصال
مییابند .با این وجود ،عناصر پاسخ استروژنی میتوانند بیان ژنی را بدون
اتصال مستقیم  DNAتنظیم کنند .این از طریق برهمکنشهای
پروتئین  -پروتئین با دیگر فاکتورهای نسخهبرداری اتصال  DNAای در
هسته انجام میشود .افزون بر این ،گیرندههای استروژنی همبسته با غشاء،
عملکردهای استروژنی غیرژنومی را هدایت کرده که منجر به تغییر
عملکردهای پروتئینی در سیتوپالسم و تنظیم بیان ژن میشود .این دو
مکانیسم آخری در عملکرد گیرندة استروژن ،گسترهای از ژنها را وادار
به تنظیم شدن در فراتر از گسترهای میکند که توسط مکانیسم تنظیمی
کالسیک عملکرد گیرندة استروژنی به تنهایی صورت میگیرد .به زبان
دیگر ،مسیرهایی در شبکة ملکولی اثر هورمونی وجود دارند که عملکرد
ژنومیک و غیرژنومیک یک هورمون بر روی ژنهای هدف ،همگرایی
مییابند .در هر صورت ،عملکردهای ژنومیک و غیرژنومیک عناصر پاسخ
استروژنی بر فیزیولوژی بسیاری از بافتهای هدف اثر گذاشته و بدین
طریق ،درک ما از مکانیسمهای ملکولی که در پسزمینة این عملکردها
وجود دارند ،افزایش یافته و راه برای توسعة داروهای نوین که بر
عملکردهای گیرندة خاص هدفمند شدهاند گشایش مینمایند (.)۲7
Estrogen response elements

1
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تصویر  :6تصویری شماتیک از مکانیسمهای پیامدهی گیرندة استروژن ()ER
 )۱مکانیسم کالسیک عمل گیرندة استروژن؛  E2-ERمستقیم به  EREدر پروموتور
ژن هدف اتصال مییابد.
 )۲عملکردهای ژنومیک مستقل از ERE؛ کمپلکس  E2-ERاز طریق برهمکنشهای
پروتئین  -پروتئین به یک کمپلکس عامل نسخهبرداری ( )TFکه به پروموتور ژن
هدف در تماس است ،افسارزده میشود.
 )۳عملکردهای ژنومیک مستقل از لیگاند؛ عوامل رشد ( ،)GFآبشار پروتئین کیناز را
فعال کرده و منجر به فسفوریالسیون ( )Pو فعالسازی  ERهستهای در EREs
میشوند.
 )۴عملکردهای غیرژنومیک؛ کمپلکسهای  E2-ERآبشارهای پروتئین  -کیناز را
فعال میسازند که منجر به تغییر عملکرد پروتئینها در سیتوپالسم میشوند ،مانند
فعالسازی  eNOSیا تنظیم بیان ژن از طریق فسفوریالسیون ( )Pو فعالسازی یک
( TFمنبع.)۲7 :
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میبینیم که اندوکرینولوژی سیستمی که از پزشکی سیستمی و
شبکههای ملکولی مشروب میگردد میتواند با چنین بینشی ما را به
سوی زرادخانهای از داروهای نوین هدایت نماید .این فنوتیپسازی ژرف
است که با کاربستهای فناوریهای امیکس چندگانه ،به «دانش ژرف
پزشکی» چنگ انداخته به سوی ژرفای ناشناختههای تن آدمی تا حد
ژنوم ،پروتئوم ،ترانسکریپتوم ،میکروبیوم و اکسپوزوم میل میکند.
پیش از این ،دکتر لروی هود ۱به نقش توالییابی ژنوم خانوادگی،۲
پروتئومیکس ،متابولومیکس ،آنالیز تک سلول ،۳سلولهای بنیادی پرتوان
القاء شده ۴و تصویربرداریهای ملکولی اشاره نموده و اهمیت آنها را در
ساختار رهیافت پزشکی  P4ترسیم کرده است ()9؛ امَّا در «فنوتیپسازی
ژرف» که توسط اریک توپال ارائه گردیده است و نقش محوری را در
اندوکرینولوژی سیستمی ایفا مینماید ،تیپهای بسیاری از دادهها را
میتوان تصور نمود .این دادهها شامل بخش طولی زندگی فرد بوده و
شکل پویایی داشته و مادام در گذر زمان ،در حال تغییر میباشند .از این
رو ،پایش بالدرنگ این دادهها نیز در ساختار دانش ژرف پزشکی و
اندوکرینولوژی سیستمی نقش حیاتیای را در آینده با به کار بردن زیست
حسگرها و حسگرهای پوشیدنی خواهند داشت و ما میتوانیم اطالعات
نقطهای و دقیقی از نمای طولی زندگی در محیط بیرونی کسب کرده و
1

Leroy Hood
Family genome sequencing
3 Single cell analysis
4 Induced pluripotent stem cells
2
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اثرات آنها را بر روی سطح هورمونها و متابولومها در سطح شبکة
ملکولی پیشبینی کرده و از ابعاد ناشناخته بیماریهای اندوکرین اطالع
حاصل نماییم.
کاربرد این فناوریها در فنوتیپسازی ژرف از بیمار میتواند بسیار
مؤثرتر باشد زیرا بدن فرد بیمار را به نمای یک بدن سایبورگ

دیجیتالی۱

تبدیل میکند (.)۲8
از این رو ،یک تجزیه و تحلیل فنوتیپی ،اهمیت عظیمی برای
آشکارسازی فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی شبکههای ملکولی و سطوح
سلولی دارد زیرا نشانههایی پیرامون ژنهاRNA ،ها یا پروتئینها که مسیر
یا مدولها را تشکیل میدهند ،فراهم میسازد .در این مسیرهای
بیولوژیک است که عملکرد ناهنجار به پیامدهای فنوتیپی تبدیل میگردد.
چندین مطالعة اخیر ،کاربرد همبسته نمودن فنوتیپها به نماهای ژنتیکی
یا شبکههای سلولی در مقیاس ژنومی را نشان دادهاند.
هم اکنون ،از نظر فنی ،به جز توالیسازی ژنوم ،امکان انجام
آزمایشات ژنتیکی برای بیش از دو هزار حاالت بالینی وجود دارد و
میتوان بیش از ده هزار متابولیت گوناگون را در سطح خون به شیوههای
اسپکتروسکوپی حجمی با دقت باال ،انجام داد .با انجام این مطالعات
بیولوژیک و متابولومیک در سطح کهورتهای بزرگ ،میتوانیم مدلهای
نیرومندی را برای مطالعة عوامل خطر و مکانیسمهای بیماریها در سطح
Digital cyborg body

1

فصل سوم :نقش فناوریهای  NBICو فنوتیپسازی ژرف در علوم غدد آینده

47

جمعیت برای بیماریهای عمدة اندوکرین مانند دیابت ،هیپرکلسترولمی
و ...جویا شویم .در یک فراگرد کلی« ،فنوتیپسازی ژرف» ،از دو منبع
بزرگ ملکولی یا سطح میکروسکوپیک و دیگری از جهان اکولوژیک یا
سطح ماکروسکوپیک ،حاصل میآید .در سطح ملکولی یا میکروسکوپیک،
«فنوتیپسازی ژرف» از جهان امیکسهای چندگانه بهرهمند میشود و
در سطح ماکروسکوپیک نیز از دادههای اپیدمیولوژیک جمعیت و
انفورماتیک سالمت عمومی سود میجوید و بدین سان دادههای بزرگ
برای اندوکرینولوژی سیستمی ،شکل میگیرند.
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تئوریها ،سیستمهای آرمانگرایانه یا انتزاعی را تعریف یا مشخص
میسازند ولی مدلها ،ساختارهایی هستند که این مشخصات یا تعاریف
را برآورده میسازند .این مدلها کم و بیش همانند و همریخت با
سیستمهای واقعی هستند و میتوان از آنها در کنترل و پیشبینی
سیستمهای واقعی استفاده کرد .بدین سان ،مدلها به فرضهای
مجموعههای فیزیکی عینیت میبخشند و در صورتبندی و نیز توسعة
تئوریهای علمی مهم هستند زیرا تئوریها اغلب با مدلها بیان میشوند.
از این رو ،مدلها در میانة جایگاه تئوریها و دادهها قرار میگیرند و دادهها
برای تأیید یا ابطال تئوریها و مدلها استفاده میشوند .مدلها و تئوریها
که با زبان ریاضی بیان میشوند در علوم پزشکی به صورت گستردهای به
کار برده میشوند (.)8
«در اندوکرینولوژی سیستمی ژرف» نیز مدلها که در میانة تئوری
و دادهها قرار دارند ،بسیار برای تبیین و پیشبینی بیماریها و رخدادهای
متابولیک نقش حیاتی بازی میکنند .برای مثال ،یک مدل دینامیک چند
بافتی ۱که بازگو کنندة خصوصیات کلیدی متابولیسم انسانی در سطح
Dynamic multi-tissue model

1
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فیزیولوژیک و ملکولی بر پایة یکپارچهسازی دادههای ترانسکریپتومیک
است ،توسعه داده شده است .این مدل ،شبیهسازی دینامیک
متابولیتهای درون سلولی و بیرون سلولی در مقیاس ژنومی را
شبیهسازی میکند .ظرفیت پیشبینی مدل از طریق شبیهسازی دقیق
شرایط سالمت (مانند ناشتا بودن ،هنگام مصرف وعدههای غذایی یا در
هنگام ورزش) و نیز پیشبینی نشانگرها برای مجموعهای از خطاهای
مادرزادی متابولیسم ،با دقت  8۳درصد ،نشان داده شده است .این
رهیافت نوین برای برتری دادن به نشانگرهای نوین برای بسیاری از
بیماریهای متابولیک و نیز یکپارچهسازی انواع گوناگون دادههای
امیکسهای فردی و حرکت به سوی تجزیه و تحلیل متابولیتهای خون
و ادرار به صورت فردگرایانه ،بسیار مفید است (.)۲9
در مثال دیگر ،یک مدل نقشهای دقیق برای مسیرهای متابولیک
واسطههای لیپیدی به نام ) (LimeMapساخته شده است که پروفایل
جامع واسطههای لیپیدی که در بیماریهای گوناگون تغییر میکنند را
تصویرسازی مینماید .واسطههای لیپیدی از عوامل عمده در عملکردهای
بیولوژیک چندگانه بوده و به شکل نیرومندی با بیماریها همبستگی
دارند .مطالعات اخیر در گسترة لیپیدومیکس ،۱امکان تجزیه و تحلیل
متابولیتهای چندگانه و همبستگی با واسطههای لیپیدی منفرد را فراهم
آوردهاند (.)۳۰
Lipidomics

1
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تصویر :7نقشة متابولیک واسطة لیپیدی ( )LimeMapکه شامل  ۲8۲فاکتور (۲۲۲
واسطة لیپیدی و متابولیت 6۰ ،آنزیم و گیرنده) و  ۲79واکنش است (منبع.)۳۰ :

مشاهده نمودیم که چگونه فنوتیپسازی ژرف و متدهای به کارگیری
در پزشکی شبکهای یا سیستمی همچون فناوریهای امیکس و کاربرد
مدلسازی رایانهای ،موجب ایجاد یک رهیافت جامعنگر و هولستیک برای
حل چالشهای زیست پزشکی گردیده و تدریجاً این رهیافتها نیز در کار
طبابت و پزشکی النهگزینی میکنند .در این فرایند ،پزشک از نشانگان
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فنوتیپی و بالینی به زیرتیپهای ملکولی (مانند اندوتیپها )۱بیماریها
میل کرده و بدین سان میتواند با ردَّ پاهای ملکولی به شناسایی بیماریها
و حتی پیشبینی آنها اقدام نماید (.)۳۱
مقولة پیشبینی در پزشکی آینده بسیار حائز اهمیت است زیرا با
پرداختن به مکانیسمهای زمینهای بیماریها (در پیش از این که نشانگان
بالینی آنها تظاهر نمایند) راه را برای تداخالت کنشگرا ۲باز میکند .در
این گام ،هنگامی که فنوتیپ ،عوامل خطر خود را نشان میدهد میتوان
تالش را معطوف به حذف این عوامل خطرساز و بازگشت فرد به یک
حالت بهینه از سالمت کرد.
هم اکنون نشانگرهای زیستی ۳کالسیک مانند لیپیدها ،گلوکز خون
و پروتئین فعال سی ،نقش مهمی را در پیشبینی بیماریها دارند .نسل
جدید نشانگرهای زیستی ،دقت مورد شناسایی قرار دادن اختالالت را به
شکل ایدهآل در اوایل فرایند بیماری افزایش خواهند داد؛ اما باز تأکید
میگردد که به دلیل برهمکنش پیچیده سیستمهای گوناگون و
نشانگرهای زیستی در درون انسان ،الزم است یک رهیافت بر پایة
سیستمی برای به دست آوردن شناخت بهتر از پروفایل کلی مارکرهای
زیستی ،به جای نگاه به تک تک آنها ،اتخاذ گردد ( .)۳۲بیشک رشد
فناوری ،به ویژه فناوری آزمون پروتئینی میکروفلوئیدی ،۴امکان آنالیز
1

Endotypes
Proactive intervention
3 Biomarkers
4 Microfluidic protein assay
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نشانگرهای زیستی شناخته شده و جدید را فراهم میکند .با چنین
فناوریهایی ،ما میتوانیم سالمت یا اختالل هر یک از  ۵۰سیستمهای
ارگانی ۱را در یک گذر طولی ،در طول زمان ،تحت پیگیری قرار داده و
چندین هزار «پروتئین ویژة ارگانی» را در طی پنج دقیقه مورد ارزیابی
قرار دهیم ( .)9از این رو ،به جای یک نشانگر زیستی ،مجموعههای
پیچیدهای از آنها مورد بررسی قرار گرفته و جهت پیشبینی رخداد روند
بیماری مورد پایش و اندازهگیری قرار میگیرند .این شرایط برای ظهور
پرتوان اندوکرینولوژی سیستمی ژرف بسیار الزامآور است زیرا پژوهشهای
پر امید دهة  ۱99۰اندوکرینولوژی که در جستجوی یافت نشانگرهای
زیستی جهت پیشبینی بیماریهای اندوکرین بودند ،هم اکنون چندان
پژواکی ندارند .برای مثال ،این پژوهشها نشان دادند که برای پیشبینی
دیابت از نشانگرهای زیستی به صورت آنتی بادیهای ویژه در چرخش
خون میتوان در شرایط پیش دیابت استفاده کرد .حضور آنتی بادیهای
بر علیه انسولین در  ،%7۵حضور آنتی بادیهای بر علیه  GAD65۲در %8۵
و آنتی بادیهای بر ضد  ICA512۳در  ۴۵درصد موارد ،پیشبینی کنندة
دیابت بودهاند ولی چنانچه هر سه اندازهگیری میشدند این میزان به ۱۰۰
درصد نزدیک میگردید ( .)۳۳این یافتههای نشان میدهند که تمرکز بر
یک یا چند نشانگر زیستی به جای مجموعهای پیچیده از آنها ،نمیتواند
1

Organ Systems
Glutamic acid decarboxylase
3 Islet Cell Antibody
2
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آرمان پیشبینی کنندگی بیماری که اندوکرینولوژی سیستمی ژرف در
جستجوی آن است را برآورده سازد .از این رو ،فنوتیپسازی ژرف ،سوخت
الزم را برای اندوکرینولوژی ژرف ،با رهیافتی شبکهای فراهم میسازد.
همانگونه که اشاره شد ،در این فنوتیپسازی ژرف ،بر یک مسیر دادهای
تمرکز نمیگردد و دادههای متابولیک در کنار ژنومیک و دیگر امیکسها
قرار داده میشوند تا بتوان مدل پیشبینی کنندگی بیماری را افزایش داد.
هر چند که در بسیاری از مطالعات آیندهنگرانة بزرگ مانند مطالعهای
که در فنالند غربی انجام شد و نقش واریانتهای ژنی  PPARGو
 CAPN10برای پیشبینی دیابت تیپ دو نشان داده شد و بر واریانتهای
ال
ژنتیکی برای استعداد به بیماری پافشاری گردید ( ،)۳۴ولی هم اکنون کام ً
آشکار شده است که این دادهها چندان در پیشبینی دیابت در عمل کارساز
نمیباشند .از این رو ،ما به مجموعهای پیچیده از نشانگرهای زیستی ،عوامل
خطرساز متابولیک و نیز دادههای زیستی به دست آمده از حسگرهای
پوشیدنی که تغییرات بیوفیزیکی و بیوشیمیایی ما را در گذر زمان به صورت
پیوسته مورد پایش و اندازهگیری قرار میدهند ،در کنار دادههای ژنومیکی،
نیاز داریم تا بتوانیم رخداد دیابت را پیشبینی کنیم و در همین مسیر به
تداخالت سیستمی نیز بپردازیم ( .)۳۵این به معنای آن است که در این
دوران با انفجار فزاینده دادههای بزرگ روبهرو خواهیم بود که تغییرات
پارادایمی را در تشخیص بیماریها ایجاد خواهند کرد و ستون اصلی این
پارادایم ،استفاده از دادههای بزرگ برای پیشبینی است (.)۱۲
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تصویر  :8مدل آیندهنگرانة دیابت با رهیافت پزشکی فرادقیق (منبع.)۴9 :

میدانیم که چالش استفاده از دادههای بزرگ ،هنوز س َّد راه این
جهشهای پارادایمی است و بیشک هوش مصنوعی و الگوریتمهای
پیشبینی کنندة یادگیری ماشین ۱در این مسیر میتوانند تحول شگرفی
را ایجاد نمایند .از طریق الگوریتمهای یادگیری ماشین ،منابع دادههای
بالینی ،ما را قادر خواهند ساخت تا به سرعت مدلهای پیشبینی را برای
هزاران پرسش بالینی مشابه خلق کنیم .هر چند الگوریتمهای یادگیری
Machine learning
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ماشین هوش مصنوعی میتوانند دقت پیشبینی در مقایسه با کاربرد
مدلهای رگرسیونی سنتی با یافت ارتباطات غیرخطی پیچیدة موجود در
دادهها را بهبودی ببخشند امَّا برای برآمدن بر چالش دادههای بزرگ برای
پیشبینی رخدادهای بالینی آینده بیشک به تنوع عظیمتری از دادهها که
گسترهای از دادههای اجتماعی دموگرافیک تا ژنومیک فردی و خوانشهای
حسگرهای زیستی پوشش میدهند ،نیاز است .در این مسیر ،به یاد داشته
باشیم که با فناوری هوش مصنوعی پیشرفته ،این پیشبینیها نمیتوانند
چهرة قطعیت را به خود گرفته و سیمای عدم قطعیت که در جهان پزشکی
سرشار است را بزدایند امَّا هر چند که حذف عدم قطعیت امکانپذیر نیست،
این رهیافت پیشبینی بر پایة الگوریتمهای یادگیری ماشین در ترکیب با
سخت افزار انسان که همچون پزشک بالینی خود را نشان میدهد ،میتواند
در پیشبینیهای مورد نیاز در اندوکرینولوژی سیستمی ژرف ،ما را یاری
نماید .برای مثال ،چه زمانی یک فرد به دیابت مبتال میشود؟ یک فرد
دیابتی در  ۱۰سال آینده چه عوارض و بیماریهای همراهی را از خود نشان
میدهد؟ مصرف هورمونهای جایگزین در یائسگی چه مقدار با بیماریهای
همراه توأم خواهد شد؟ بر اساس فنوتیپسازی ژرف یک بیمار ،چه زمانی
او به کمکاری تیروئید مبتال خواهد شد (.)۳۵
برای نشان دادن نقش یادگیری ماشین در پیشبینی ،به مطالعهای
که اخیراً در مورد بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) ۱که بسیار
)Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD

1

فصل چهارم :مدلها و پیشبینی بیماریها در علوم غدد آینده

59

شایع بوده و موجب عوارض جدی در افراد دیابتی تیپ دو و غیردیابتی
میشود ،اشاره میکنیم .تشخیص زودهنگام کبد چرب غیرالکلی مهم
است زیرا میتوان از صدمة غیرقابل بازگشت به کبد جلوگیری کرده و در
نهایت از سرطان هپاتوسلوالر پیشگیری نمود .در این مطالعه که از
دادههای فنوتیپسازی ژرف مطالعات کهورت (تعداد  ۱۵۱۴نفر) و
کمَّیساز چربی کبد توسط  MRIاستفاده گردید نشان داده شد که ترکیب
دادههای بالینی (آنزیمهای کبدی و دیگر نشانههای سرولوژیک زیستی،
آنتروپومتری و عملکرد سلولهای بتا ،حساسیت به انسولین و الگوی
زندگی) با دادههای امیکس چندگانه (ژنتیک ،ترانسکریپتومیکس،
پروتئومیکس و متابولومیکس) برای پیشبینی  NAFLDکافی هستند
( .)۳6در اندوکرینولوژی سیستمی مانند پزشکی ژرف ،پیشبینی بر
پیشگیری مقدم است و در واقع این پیشبینی است که اهداف پیشگیرانه
را برای جمعیتها بر اساس عوامل خطر و نشانگرهای زیستی آنها
طبقهبندی و هدفگذاری مینماید .با گذشت چند دهه که از اقدامات
تداخلی برای پیشگیری از دیابت تیپ یک و دو انجام شده است و نتایج
مطالعات گوناگون که پس از سالها از تصادفی قرار دادن افراد در خطوط
درمانی و کنترل گذشته است ،اکنون به این آگاهی دست یافتهایم که این
اقدامات پیشگیرانه چنانچه بر پایة پیشبینی بر اساس پسزمینة
ویژگیهای زیستی افراد باشد ،بسیار مؤثرند .برای مثال ،اکثر
کارآزماییهای بالینی پیشگیرانه در دیابت تیپ یک کارآمد نبودهاند که
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بخشی از آن به دلیل این بوده است که پروفایل خطر ژنتیکی منحصر به
فرد افراد و پاسخ منحصر به فرد آنها به اقدام پیشگیرانه (ایمن درمانی
یا تداخل غذایی) در این کارآزماییها لحاظ نشده بودند .برای مثال ،پاسخ
التهابی به عفونت با آنترو ویروسها که در آغاز تیپ یک بیماری دیابت
مؤثر است ،نشان داده شد که از طریق ژنتیکی اعمال میگردد و تغذیه
اثرات متفاوتی در ایجاد خود ایمنی و پیشرفت به دیابت تیپ یک دارد.
چندین مطالعه نشان دادهاند که مستعد بودن به آنتیبادی جزیرهای
پانکراس و پیشرفت به سوی دیابت تیپ یک به توانایی استفادة کافی از
ویتامین دی بستگی دارد .شرایط باال بودن  ۲۵هیدروکسی ویتامین دی
در بند ناف با کاهش خطر دیابت تیپ یک همبستگی داشته است و این
فقط در کودکانی بوده است که برای واریان ژن گیرندة ویتامین دی
) (VDRهوموزیگوت بودهاند .همچنین خطر خود ایمنی جزیرة پانکراس
با کاهش دریافت غذایی اسید چرب  n-۳آلفالینولینک مشاهده شده است
ک ه این نیز فقط در کسانی بوده است که ژنوتیپ خاصی در ژن دی
ساچوراز اسید چرب (FADS) ۱داشتهاند .از این رو ،بدون در نظر گرفتن
پروفایل ژنتیکی خاص کودکان ،مکملسازی غذایی ممکن است موفقیت
آمیز نباشد و این نشانگر آن است که در اقدامات پیشگیرانه میبایست
پیشبینی خطر دیابت تیپ یک بر اساس دادههای فرادقیق حاصل از
امیکسهای چندگانه (مانند ژنومیک و متابولومیک) استوار باشد (.)۳7
)The Fatty Acid Desaturase Gene (FADS
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در همین راستا ،میدانیم که پیشنهادات تغذیهای بهینه شده برای
هر فرد میتواند کژرویهای گالیسمیک پس از مصرف غذا ۱را به مقدار
چشمگیری نسبت به رهیافتهای استاندارد در افراد سالم کاهش دهد.
ترکیبات غذایی که مناسبترین پروفایل گالیسمیک القاء میکنند بر پایة
مدلهایی میباشند که از دادههای زیستی فردی (مانند میکروبیوم ،ژنوم،
متابولوم) ،اطالعات از عوامل الگوی زندگی (مانند الگوی خواب و ورزش)
و اطالعات حاصل از کژرویهای گالیسمیک پس از مصرف غذا (مانند
مصرف یک مجموعهای از غذاهای استاندارد) ،حاصل میآیند .این
مطالعات نشان دادهاند که طرحهای پیشگیرانه غذایی فردگرایانه ۲ممکن
است بتوانند این کژرویهای گالیسمیک پس از مصرف غذا را کاهش
دهند؛ البته اثر طوالنی مدت این اقدامات پیشگیرانه بر کنترل قندخون،
به مطالعة بیشتری نیاز دارد (.)۳7
در یک فراگرد کلی ،بر پایة «اندوکرینولوژی سیستمی ژرف» باید
چنین عنوان نمود که با فنوتیپسازی ژرف از فرد و گردآوری اطالعات و
دادههای متنوع از شبکه یا شبکههای گستردة ملکولی آشوبزده در وی
میتوان با کمک الگوریتمهای یادگیری ماشین هوش مصنوعی ،به
پیشبینی رخدادهای آیندة بیماری و آنگاه اقدامات بهینه بر پایة
امیکسهای چندگانه و یادگیری ژرف ،اقدام نمود.

Postprandial glycemic excursions
Personalized diet plans

1
2
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از دستاوردهای فنوتیپسازی ژرف و یادگیری ژرف در
اندوکرینولوژی سیستمی ،خلق گلواژههای «پزشکی فرادقیق» و
«پزشکی فردگرایانه» در اندوکرینولوژی میباشد .در آغاز این بخش از
نوشتار ،پیرامون پزشکی فرادقیق اشارهای شد و در این بخش ،ژرفتر به
اثر ژرف آن در اندوکرینولوژی سیستمی خواهیم پرداخت.
پزشکی تا امروز تمام انرژی خود را به ارائه درمان یک اندازه (یک
جور) برای تمام افرادی که به یک بیماری دچار شدهاند معطوف داشته
است .برای مثال ،فردی که دچار پرکاری تیروئید است بر اساس
دستورالعملها و گایدالینهایی که بر اساس یک بیمار در حد میانگین
طراحی شدهاند ،تحت درمان قرار میگیرد؛ این در حالی است که تعداد
کمی از ما یک بیماری خاص را در حد میانگین دارا هستیم .ژنهای
منحصر به فرد ،محیطی که در آن زیست میکنیم و گزینههای شیوههای
زندگی برای هر کدامیک از ما چنان برهمکنش دارند که حساسیتپذیری
تک تک ما برای ایجاد بیماری و پاسخ به درمان را رقم میزنند .از این رو،
ممکن است که شیوههای درمان بر اساس این گایدالینها که برای یک
فرد بیمار در حد میانگین توصیه شدهاند برای تعدادی مفید باشند ولی
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در افراد دیگر پاسخ ایجاد نکنند (.)۳8
این در حالی است که همانگونه که پیش از این اشاره شد ،پزشکی
فرادقیق در جستجوی آن است که تغییرات فردی در سطح ژنوم ،محیط
زیست و الگوهای زندگی را برای شناسایی ،درمان و پیشگیری بیماری به
کار برد .بنابراین ،پزشکی فرادقیق ،گسترهای از پزشکی است که
تفاوتهای ژنومی ،میکروبیوم ،محیط زیست ،تاریخچة خانوادگی و
شیوههای زندگی را برای تدوین شیوههای تشخیصی و راهبردهای درمانی
ویژة هر فرد بیمار ،مدنظر قرار میدهد (.)۳9
امَّا واژة پزشکی فردگرایانه ۱به نسبت واژة پزشکی فرادقیق ،واژهای
کهنتر است و نخستین زمان پیدایش آن به سال  ۱999باز میگردد .هر
چند کمیسیون اروپا در بروکسل از پزشکی فردگرایانه ،تعریفی جامع و به

دور از مغلطه را عنوان کرده است :یک رهیافت پزشکی که از فناوریهای
پروفایلبندی ملکولی جهت تدوین راهبرد درمانی مناسب در فرد مناسب
و در زمان مناسب استفاده کرده ،استعداد به بیماری را در سطح جمعیت
تعیین نموده و شیوههای پیشگیرانه طبقهبندی شدة به هنگام را ارائه
میدهد ( .)۴۰امَّا در البهالی این تعریف و تعاریف نخستین از پزشکی
فردگرایانه ،این پندار نهفته است که درمان جداگانه برای هر فرد بر اساس
ویژگیهای همان فرد ارائه شود و این در حالی است که هدف پزشکی
فرادقیق ،طبقهبندی افراد به زیرجمعیتهایی است که از لحاظ استعداد
Personalized Medicine
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به بیماری خاصی با یکدیگر اختالف دارند و از لحاظ بیولوژی و پیشآگهی
بیماریها نیز که ممکن است دچار شوند و همچنین پاسخ به درمان نیز
با یکدیگر متفاوتند ( .)۳9به زبان دیگر ،در پزشکی فرادقیق ،جمعیتهای
گوناگون بیماران به زیرگروههایی بر اساس پروفایل ژنومیکی و
پروتئومیکی و ترانسکریپتومیکی آنها ،شکسته میشوند و توسعة دارو و
راهبردهای درمانی ،بر این پایه دنبال میشوند .بنابراین ،در پزشکی
فردگرایانه ،در واژة فرد ،پندار مغلطه آمیزی وجود دارد .از این رو،
پژوهشگران در سال  ۲۰۱۱این گونه پسندیدند که از واژة پزشکی فرادقیق
به جای پزشکی فردگرایانه استفاده کنند ()۴۱؛ هر چند که شاید هنوز
هم در مفاهیم و نیز کاربرد ،جدایی این دو واژه از یکدیگر دشوار بوده و
با یکدیگر نیز هم پوشانی دارند .در هر صورت ،از تفاوتهای بنیادین دیگر
میان این دو رهیافت آن است که پزشکی فردگرایانه بیشتر بالینی بوده
ولی پزشکی فرادقیق بیشتر خوی و منش پژوهشی را در ترکیب یافتههای
بالینی با یافتههای ملکولی بر پایة ژنوم دنبال مینماید .در یک فراگرد
کلی ،رهیافت پزشکی فرادقیق ،گسترهای از امکانات و فرصتها را برای
رشد مفاهیم پزشکی فردگرایانه گشایش میکند که این هدف را با
یکپارچهسازی پژوهشهای بالینی و اطالعات ملکولی جهت درک اساس
بیولوژی بیماریها و نیز گسترش و توسعة محصوالت پزشکی که بهترین
پیامد را برای بیماران عرضه میدارند ،پیگیری مینماید (.)۳9
این گفتار ،این معنا میدهد که هر چند از لحاظ مفهومی ،تفاوتی
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میان پزشکی فردگرایانه و پزشکی فرادقیق موجود است امَّا هم اکنون
جامعة علمی گرایش به سوی پزشکی فرادقیق داشته و از آن برای رشد
پزشکی فردگرایانه استفاده میکند .از این رو ،در اندوکرینولوژی سیستمی
ژرف نیز به مقولة پزشکی فرادقیق بسیار عالمانه نگریسته میشود و بازتاب
آن را میتوان در تالشهای نوین برای بازتعریف ،طبقهبندی ،تشخیص،
درمان و پیشگیری بیماریهای اندوکرین مشاهده کرد .بیشک دادههای
گسترة پزشکی فرادقیق در درمان بیماریهای اندوکرین تحول بینادینی
را ایجاد خواهند کرد؛ برای مثال ،بر پایة این نگرش نوین به پزشکی ،دادن
دوزاژ ثابت دارو به یک بیماری با پرکاری تیروئیدی دیگر وجود نخواهد
داشت و تجویز دوزاژ دقیق داروهای ضد تیروئیدی برای هر فرد دچار
هیپرتیروئیدی امکانپذیر خواهد شد و از دادن دارو به زنان بارداری که
مطالعات ژنومیک و ملکولی آنها پیشبینی اثرات جانبی را بر جنین
دارند ،پرهیز میگردد .با رشد فارماکولوژی سیستمی در عرصة اندوکرین
بر پایة پزشکی فرادقیق ،امکان مطالعات و تجویز داروها بر اساس
فارماکوژنومیک و فارماکوپروتئومیک دارو ،فراهم میشود ( )۴۲و بدین
سان ،نوید تجویز دقیق و درمان مقرون به صرفه ،با دوری جستن از
عوارض ناخواسته برای هر بیمار خاص ،بر طبق پروفایل و اطالعات منحصر
به فرد ملکولی و نشانگرهای زیستی فردی ،به منصة ظهور میرسد (.)۴۳
باز این در عرضة پزشکی فرادقیق است که میتوان به تشخیص و
درمان چاقی اقدام ورزید زیرا در پزشکی فرادقیق به فراتر از دادههای
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ژنومیک پیرامون چاقی نگریسته میشود و شواهد پیرامون مسائل
اجتماعی ،شیوة زندگی و شبکههای رفتاری که بر فعالیت بدنی و مصرف
مواد غذایی اثر دارند ،مورد تعمق قرار میگیرند (.)۴۴
در آکرومگالی بیان گیرندة سوماتواستاتین تیپ  (SSTR2) ۱۲برای
پیشبینی پاسخ به لیگاندهای گیرندة سوماتواستاتین (SRL) ۲نسل اول
مهم است .حدود  ۲۵درصد از بیماران به لیگاندهای گیرندة
سوماتواستاتین که به اکثر بیماران در آغاز درمان داده میشوند ،مقاوم
هستند .با رهیافت پزشکی فردگرایانه در درمان این بیماری میتوان
درمان را بهینه کرد و با دادن درمان مناسب به فرد خاص و کاهش
هزینهها ،راهی نوین را گشود و بدین سان از شیوة آزمون و خطا در درمان
بیماری آکرومگالی اجتناب ورزید .همچنین این امکان وجود دارد که
بیماران را بر اساس پزشکی فرادقیق به گروههای گوناگون طبقهبندی
نموده و درمان هدفمند را تجویز کرد .این شیوة درمان هدفمند بر پایة
پزشکی فردگرایانه ،کارآمدی درمان را فزونی داده و با کنترل سریعتر
بیماری موجب کاهش هزینهها میگردد (.)۴۵
پیشرفتهای پزشکی فرادقیق در فراتر از پروتئومیک و متابولومیک،
عرصة ترانسکریپتومیکس را در نوردیده است و بدین سان ،گزینههای
پیش رو در تشخیص و درمان بیماریهای اندوکرین را متنوع ساخته
است .برای مثال ،پزشکان قادر خواهند بود که یک «پانل شیمیایی
)Somatostatin receptor type 2 (SSTR2
)Somatostatin receptor ligands (SRL

1
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آدرنال» ۱را برای پیشگیری عوارض در بیماران اندازهگیری کرده و از ایجاد
عوارض در آنها که میتوانند تغییرات رفتاری را در بیماران به وجود
آورند ،پیشگیری نمایند .آنها نه تنها محصوالت استروئیدی همچون
کورتیزول ،آلدوسترون و متانفرینها را مورد سنجش قرار میدهند بلکه
خواهند توانست پیشنیازهای استروئیدی همچون  - ۱6آلفا  -هیدروکسی
پروژسترون -۱۱ ،بتا هیدروکسی پروژسترون یا بیش فعالیت گیرندة
مینرالوکورتیکوئیدی ،چه در مغز یا کلیهها را مورد بررسی قرار دهند.
بسیاری از متابولیتها مانند سطوح ساکسینات ،فومارات ،سیترات،
ایزوسیترات و گلوتامات ،بینشهای بیشتری در مورد پیشگیرایی مسیر
تومور بیماران فراهم آورده و تشخیص و درمان بر پایة پزشکی فرادقیق را
امکانپذیر مینمایند .این پیشرفتها در عرصة بیماریهای آدرنال موجب
خلق فارماکولوژی سیستمی در اندوکرینولوژی در پیوند با پزشکی
فرادقیق گردیده و درمان دارویی فردگرایانه برای بیماری که دچار یک
نقص در مسیر ملکولی خاصی است مانند مسیر پیامرسانی ( Wntچه در
کارسینوم قشری آدرنال یا آدنوم آدرنال باشد) را با گسترش آنالیز
گیرندههای اکتوپیک جهت ارائه هدفهای داروی فردگرایانه ،مهیا
میسازد (.)۴6
نقش برجستة پزشکی فرادقیق در اندوکرینولوژی که عرصههای
تشخیص و درمان در نوردیده است را میتوان در گسترة تومورهای
Adenal Chem Panel

1
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نورواندوکرین مشاهده کرد که شیوه و ابزارهای تشخیصی فرادقیق شامل
ملکولهایی که با سیستم ترشحی این تومورها در پیوند هستند ،ابزارهای
تشخیصی نوین شامل تکنیکهای شناخت الگو ،۱ردیابهای نوین PET

و بیوپسی مایع ۲در ترکیب با آزمونهای  RNAیا  DNAای ،درمانهایی
همانند درمان گیرندة رادیونوکلئیدی با لیگاندهای رادیویی ۳نوین و
شیوههای نوپدید درمانی شامل واکسیناسیون و ایمن درمانی را ارمغان
آوردهاند که در حال گذران کارآزماییهای بالینی خود هستند (.)۴7
در طی چند دهه ،گامهای مهمی در راه شناخت پاتوفیزولوژیک بیماری
گریوز برداشته شده است و پروفایل ،استعداد ژنتیکی و عوامل محیطی مانند
مصرف دخانیات ،اندازة گواتر و مقادیر  TRAbدر پاسخ به درمان دارویی،
پروفایل  HLAو ِاگرانولوز در درمان باتیونامیدها و تنظیم کنندههای
گیرندههای  IGFدر درمان افتالموپاتی گریوز مطرح شدهاند امَّا هنوز برای
تشخیص و درمان بر پایة پزشکی فرادقیق در بیماریهای اندوکرین ،راه
بسیاری مانده است تا پیموده شود زیرا ما هنوز از آرمان شفا در بیماری
گریوز تا فقط کنترل آن فاصله داریم ( .)۵این در حالی است که تغییر روند
و سیر بالینی گریوز را در کشورهای گوناگون مشاهده میکنیم؛ به این صورت
که حجم تیروئید در طی چند دهة گذشته در بیماران گریوز کاهش یافته
است و حتی در هنگام تشخیص نیز فاقد گواتر بوده و فراوانی افتالموپاتی
1

Pattern recognition
Liquid biopsy
3 Radioligands
2
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گریوز در حد متوسط و شدید نیز کاهش از خود نشان میدهد .تجربیات
اخیر پژوهشگران نیز حاکی از آن است که گزینة مصرف مزمن متی مازول
برای درمان آغازین و قطعی در بعضی از بیماران ،ارجحتر میباشد (۵و.)۴8
بر همین اساس است که در طرح درمانی دقیق بیماری گریوز ،کنترل
تیروتوکسیکوز فراهم آمده و این با پرهیز از مصرف بیش از حد دارو و القاء
هیپوتیروئیدی توأم گردیده است و راه را برای درمان التهاب اوربیت بدون
تکیه فقط بر گلوکوکورتیکوئید ،هموار ساخته است .بیشک با یافت راههای
کنترل اندوکرینوپاتی خود ایمن پیچیده ۱با کشف مسیرهای سیستم ایمنی
و اختالل آن در بیماری گریوز مانند مسیر اینترلوکین  ،۲7اینترلوکین ۳۵
و خانواده اینترلوکین  ،۱۲ایدة بازگشت طبیعی شدن سیستم اختالل یافتة
ایمنی در بیماری گریوز محقق خواهد شد (.)۴8
درمان دیابت ،جایی است که پزشکی فرادقیق بیشترین و
اثرگذارترین حضور خود را نشان خواهد داد .هم اکنون پزشکی فرادقیق
در اشکال مونوژنیک دیابت مانند  ،MODYدیابت نوزادی و
هیپوگالیسمی هیپرانسولینمی مادرزادی توان خود را نشان داده است .در
بسیاری از چنین مواردی ،پزشکی فرادقیق میتواند یک تغییر دهندة
بازی باشد زیرا میتوان به شکل کامل تجویز انسولین را متوقف کرد و با
داروهای کاهندة قند خون به درمان اقدام نمود ( .)۴9بدون تردید ،پزشکی
فرادقیق در درمان دیابت موجب بهبودی در کیفیت زندگی و کنترل بهتر
Complex autoimmune endocrinopathy

1
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شرایط متابولیک و پیشگیری از عوارض مربوطه خواهد شد و بر روند و سیر
طبیعی بیماری و عوامل خطرساز آن مؤثر خواهد بود (۴9و.)۵۰

مفهوم پزشکی فرادقیق که چکیدة آن در گزارة درمان درست برای
بیمار درست در وقت درست تجلی یافته ممکن است چندان نوین نباشد
ولی آنچه که به شکل افراطگرایانه تغییر یافته توانایی ما در تعریف و درک
تنوع بیولوژیک انسانی از طریق  )۱ارزیابی حالت ژنتیکی و متابولیک؛ )۲
به کار بردن دادهها برای طبقهبندی بیماریها بر اساس پروفایل
امیکسهای چندگانه و طراحی دیزیزوم؛  )۳اقدامات علمی جهت
پیشگیری و درمان که ویژه برای شرایط پاتولوژیک خاصی میباشند که
این پیشرفتها ،مرزهای پزشکی فرادقیق را ترسیم میکنند.

تصویر  :9تشخیصهای فرادقیق (منبع.)۳7 :
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همآمیزی این موارد با اطالعات دقیق گردآوری شده و همچنین
دادههای پزشکی حاصل از نگاشت الکترونیک ،فرصتهای بیهمتای
غیرموازیای برای بهینه کردن درمان دیابت فراهم میآورند .چنین است
که بحث پزشکی فرادقیق در دیابت بسیار برجسته شده است و در گزارش
همگرایانة انجمن دیابت آمریکا ) (ADAو انجمن اروپایی مطالعة دیابت
) ،(EASDبه این موارد پرداخته شده است و پیشبینی کردهاند که
رهیافتهای پزشکی فرادقیق در عرصة بیماری دیابت ،الگوریتمهای
تشخیصی برای تعریف زیرتیپهای دیابت به منظور تصمیم برای ارائه
بهترین رهیافتهای تداخلی و درمانی را فراهم خواهند آورد (.)۳7

فصل ششم
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اندوکرینولوژی سیستمی ژرف با دو بازوی پیشران نیرومند به سوی
آینده میل می کند .یکی از بازوهای آن منظرهای پیشرفتة پزشکی
سیستمی شامل راهبردها ،فناوریها ،ابزارهای آنالیتیک بر پایة
فناوریهای امیکس چندگانه است که با آن میتوان دادههای بزرگ را
تولید و تجزیهوتحلیل نمود و دینامیک شبکهها را برای هر فرد بیمار
آشکار کرد و دیگری بیماران آگاهمند و فهیم میباشند که از طریق انقالب
فناوری اطالعات میتوانند با دسترسی به انباشتی از اطالعات علمی و
روزآمد و تشکیل شبکهای از بیماران همانند خود ،به صورت فعال ،در
فرایند سالمت و بیماری درگیر شده و با مشارکت ارائه دهندگان خدمات
پزشکی و سالمت ،پژوهشگران و سیاستگزاران بخش سالمت تشکیل
شبکهای همکارانه را داده و در پژوهشها و تصمیمگیریهای سالمت ،به
صورت اشتراکی ،در یک رهیافت میان رشتهای مشارکت نموده و بدین
سان اندوکرینولوژی مشارکتی را شکل دهند .بیشک ،پزشکی مشارکتی
که چهارمین  Pفلسفة پزشکی  P4است بسیار گسترده بوده و یک رکن
اساسی در پزشکی آینده است امَّا در اینجا به نقش بیمار از دو زاویه در
روند شکلگیری اندوکرینولوژی مشارکتی مینگریم؛ یکی از منظر
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مشارکت بیماری در اشتراک گذاری تصمیم و دیگری از منظر شکلگیری
شبکههای پویا و هدفمند مجازی بیماران که ما آن را شبکة اجتماعی
ژرف ۱نام مینهیم و در آن بیماران با یکدیگر در پیوند خواهند بود و
تجربیات خود را از بیماری به اشتراک میگذارند .با شکلگیری این جوامع
آنالین ،بیماران چنان قدرت اجتماعی به دست خواهند آورد که تیم
درمانگر را به احترام به عقاید و بینش آنها وادار مینماید .در حقیقت،
در فضای اجتماعی و مجازی پزشکی و خدمات سالمت ،با روند شفافیت
و پاسخگویی که در حال رشد است ،بیماران خواهند توانست بهترین
اطالعات پزشکی و شیوههای درمانی را برگزینند .همچنین اطالعات بالینی
همراه با الگوریتمهای تصمیمگیری هوشمندانه ،بر روی تلفنهای هوشمند
قرار خواهند گرفت و در نتیجه بیماران به همان اطالعاتی دسترسی خواهند
یافت که پزشکان ،پرستاران و تیم درمانگران در اختیار دارند .از این رو،
انتخاب گزینههای درمانی و احترام درمانگران به انتخاب بیماران ،از پایههای
اصلی شکلگیری پزشکی مشارکتی خواهد بود (9و.)۵۱
پیش از نگرش به شبکههای هوشمند بیماران در فضای مجازی ،به
موضوع تصمیمگیری اشتراکی ۲در اندوکرینولوژی خواهیم پرداخت که از
سنگ بناهای مهم در رهیافت اندوکرینولوژی سیستمی خواهد بود .در
واقع ،تصمیمگیری اشتراکی یک فرایند همکارانه است که بیماران و
پزشکان با یکدیگر در یک گفتمان ژرف اندیشانه کار میکنند .هدف این
Deep social network
Shared decision- making
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گفتمان یافت گزینههای منطقی است که بهترین مناسبت با بیمار داشته
و وضعیت ویژة بیمار را در نظر میگیرد .هافمن و همکاران او بیان کردهاند
که تصمیمگیری اشتراکی برای پزشکی مبتنی بر شاهد ) (EMBجهت
ترجمان آن در «گسترة مراقبت بیمار محوری» ۱که جایگاه ویژهای در
احترام به ارزشها ،عقاید و نیازهای بیمار دارد و مسئول پاسخگویی به
آنها است؛ نقش مهمی را بازی میکند؛ زیرا بدون مشارکت بیمار در
تصمیمگیری اشتراکی و فرصت به بازگویی نیازها ،عقاید و ارزشهای
بیمار ،این خطر برای پزشکی مبتنی بر شاهد وجود دارد که در باتالق
«خودکامگی شاهد» گرفتار شود .در این باتالق ،ارائه مراقبتهای پزشکی
و سالمت ،منحصراً با دادهها ،بدون مفهومسازی فردی و رویکرد فردگرایانه
(که الزامی است) ،صورت میپذیرد ( .)۵۲متأسفانه هم اکنون در
گایدالینهای بالینی به تصمیمگیری اشتراکی توجه خاصی صورت نگرفته
است امَّا این وضعیت به آرامی در حال تغییر است و در آینده،
اندوکرینولوژی سیستمی از آن بسیار مشروب خواهد شد.
نخستین بار در سال  ۲۰۱۵بود که انجمن دیابت آمریکا ) (ADAو
انجمن اروپایی مطالعة دیابت در بیانیة رسمی خود در مدیریت
هیپرگ الیسمی تیپ دو دیابت ،آشکارا رهیافت «بیمار محوری» را که
میبایست در آن «تصمیمگیری اشتراکی» ادغام شود ارائه داد .از این رو،

Patient-centered care
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تصویر  :۱۰مدل تصمیمسازی اشتراکی (منبع.)۵۳ :

شاهد شکلگیری روند رو به فزونی تصمیمگیری اشتراکی در مراقبت از
بیماران دیابتی هستیم ( .)۵۳این روند ،آیندة «اندوکرینولوژی سیستمی
ژرف» را ترسیم خواهد کرد و به تصمیمهای بالینی و گایدالینهای
پزشکی توان و نیرو خواهد داد زیرا  6۰درصد از پیشنهادهای همة
گایدالینهای علمی بالینی کنونی اندوکرینولوژی با شواهد کم کیفیت یا
بسیار کم کیفیت حمایت گردیده و فقط یکی از ده پیشنهادات بالینی در
بهترین حالت بر شواهدی استوار است که از سطح اطمینان باال در
تخمینها ،برخوردار میباشد ( .)۵۴از این رو ،مشارکت بیماران در
تصمیمگیری بالینی و شکلدهی به تصمیمگیری اشتراکی میتواند توان
کاربردی پیشنهادهای گایدالینها را افزوده و به دانش بیماران در مورد
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گزینههای در دسترس درمانی و دقت تخمینهای خطر گزینههای درمانی،
کمک نماید.
این موضوع از این لحاظ در اندوکرینولوژی که با بیماران مزمن سر
و کار دارد و بیماران معموالً بیماریهای همراه گوناگونی دارند ،مهم است
زیرا حتی هنگامی که شواهد با کیفیت مطلوبی برای حمایت از یک
پیشنهاد خاص بالینی موجود است ،تصمیمگیری سر راست پیرامون
افزوده شدن یک درمان یا تداخل جدید میتواند برای بیماری که با
مدیریت چندین بیماری همراه ،دستوپنجه نرم میکند ،چالش ساز باشد.
در این شرایط ،هر گزینة درمانی نه تنها شامل سودمندیهای احتمالی و
خطرات موجود است بلکه با خود یک مجموعهای از شرایط اجباری را به
ارمغان میآورد که به انرژی ،زمان و توجه بیماران نیاز خواهد داشت (.)۵۲
در این موقعیتها ،رهیافت «بیمار محوری» که در خود مفهوم
تصمیمسازی اشتراکی را لحاظ نموده است میتواند ضمن ارزش گذاری
به ارزشها و پاسداشت از عقاید و نیازهای بیماران ،درمانهایی را با نگاه
به بیمار به عنوان یکی از شرکاء ارائه دهد که باالترین اثر بخشی بالینی
را خواهد داشت؛ بیشک در این رهیافت« ،توانمندسازی بیماران» به
صورت آموزش و درگیری نمودن آنان به عنوان شرکای فرایند خدمات
پزشکی و سالمت میتواند رفتار جویای مراقبتهای سالمت

کنشوار۱

بیماران را تسهیل نماید ( ۵۵و .)۵6
Proactive health care-seeking behavior

1
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در مواقعی که درمان قطعی برای حفظ جان بیمار الزامی است مانند
تجویز کورتیکوستروئید در نارسایی آدرنال ،شاید تصمیمگیری اشتراکی
جایگاهی نداشته باشد امَّا در مواردی مثل تصمیمگیری برای شروع
انسولین پس از شکست ثانویة درمانی با دو داروی کاهندة قند خون در
مقابل درمان سه گانة داروی کاهندة قند خون ،میتوان به تصمیمگیری
اشتراکی واگذار نمود تا شرایط ،عقاید ،نیازها و ارزشهای بیمار لحاظ
گردد .جالب اینجاست که در مطالعهای ،اثر تصمیمگیری اشتراکی در
شرایط پیش دیابتی ۱جهت پیشگیری از دیابت و کاهش وزن در طی ۱۲
ماه در مقابل با درمان استاندارد نشان داده شد ( .)۵7حتی در درمان
دیابت تیپ دو نیز سودمندیهای روانی و هیجانی تصمیمگیری اشتراکی
نیز آشکار گردید (.)۵8
در تصمیمگیری اشتراکی یادآوری این نکته مهم است که به بیمار و
پزشک هر دو به عنوان شرکای خبرة فرایند درمان نگریسته میشود .پزشک
از این لحاظ خبره است که شواهد و منظرهای طبی بیماری را عرضه
میدارد و بیماران تجربة خود را از زندگی با بیماری ،ارزشهای مورد قبول
در زندگیشان و این که چگونه بعضی از اقدامات با شرایط آنها مناسبت
یافته و در شرایط خاصی لحاظ میشوند بیان میدارند (.)۵8
این تغییر راهبردی در اندوکرینولوژی به سوی تصمیمگیری
اشتراکی که آهسته آغاز گردیده است به گسترههای دیگری از اندوکرین
Prediabetes

1
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در فراتر از مراقبتهای بیماران دیابتی نیز گسترش یافته است .برای مثال،
در گایدالینهای انجمن تیروئید آمریکا ) ،(ATAبرای مدیریت
هیپرتیروئیدی ،بر تصمیمسازی اشتراکی و درگیر نمودن بیماران در
فرایند درمان تأکید شده است زیرا در بسیاری از گزینههای درمانی در
درمان پرکاری تیروئیدی و سرطان تمایز یافتة تیروئید که با خطر کمی
توأم هستند ،میتوان بیماران را مشارکت داد و بدین سان به سوی
اندوکرینولوژی مشارکتی گام برداشت .در این گام نیاز است که
اندوکرینولوژیست اطالعات دقیقی پیرامون کارآمدی و خطرات توأمان با
هر گزینة درمانی را برای بیماران فراهم آورد و بیماران آنگاه خواهند
توانست بهترین گزینه را با پرهیز از خطرات جانبی و احتمالی برگزینند.
چنین است که امروزه در حال جابهجایی پارادایمی از مصرف ید
رادیواکتیو در درمان بیماری گریوز به سوی درمان آغازین و طوالنی مدت
با داروهای ضد تیروئید (با دوزاژ پایین) هستیم ( .)۵9در سرطان تیروئید
تمایز یافته ،تصمیمسازی اشتراکی یک راهبرد در پرهیز از درمان افراطی
است .در یک مطالعه نشان داده شد که بیماران با سرطان تیروئید تمایز
یافته که در روند تصمیمسازی قرار نگرفته بودند به میزان دو برابر ،شانس
دریافت ید رادیواکتیو داشتهاند و این بیماران همچنین سطح رضایت
پایین خود را از این تصمیم ،بیشتر از گروه دیگر اعالم نمودند (.)6۰
در مطالعات حتی به نقش مهم تصمیمگیری اشتراکی در هنگامی که
از پزشکی از راه دور برای مدیریت سطح قند خون استفاده میگردد ،اشاره
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شده است ( .)6۱با تمام این پیشرفتها و مطالعات ،از آنجا که در فرایند
تصمیمگیری اشتراکی به دانش و آگاهمندی بیمار از بیماری و سیر طبیعی
آن نیاز است ،مواد آموزش و ادوات کمک آموزشی نقش مهمی را ایفا
میکنند .در درمانگاههای غدد و گسترة اندوکرینولوژی مدرن ،به این ادوات
و مواد آموزشی توجه خاصی شده است و بسیاری از ابزارهای حمایت از
تصمیمسازی اشتراکی برای توانمندسازی بیماران و حتی پزشکان برای
طراحی رابطة «پزشک  -بیمار» بر پایة تصمیمسازی اشتراکی و پزشکی
مشارکتی تدوین گردیده و در حال گسترش میباشند (6۲و.)6۳
امَّا در آینده ،چیزی که قابل توجه میباشد آن است که این ادوات
آموزشی خود را در قالب رباتهای همراه نشان خواهند داد .این رباتهای
همراه به عنوان دستیاران شناختی هوشمند ،۱ایدة انسان  -ماشین یا
همگرایی و یا به زبان دیگر ،همزیستی انسان  -ماشین را در آینده تجلی
خواهند داد .امَّا هم اکنون ما شکل رباتیک حامی اجتماعی (SAR) ۲را
داریم که تماس فیزیکی با کاربر ندارد و محیط وی را نیز دستکاری نمیکند
و میتواند در نقش درمانگر ،مربی ،معلم یا راهنما قرار گرفته و برای کاربر،
حمایت اجتماعی یا شناختی و نه صرف ًا فیزیکی را فراهم آورد (.)6۴
این حامیان اجتماعی رباتیک در آموزش بیمار ،تغییر شیوة زندگی
وی و گزینش شیوه و روشهای درمانی و خود مراقبتی ،بسیار حائز
اهمیت بوده و بر محدودیتهای برنامههای کاربردی موجود چیرگی
Intelligent cognitive assistants
Socially Assistive Robotics

1
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مییابند .امَّا در آیندهای که شاید در فراتر از  ۲۰۳۵بتوان آن را تصور
نمود این حامیان اجتماعی رباتیک با اتصال از طریق اینترنت اشیاء ،به
دادههای زیست حسگرهای پوشیدنی بیماران ،دسترسی یافته و با هوش
مصنوعی خود میتوانند بینهایت داده را که شامل دادههای فیزیکی،
بیوشیمیایی و پایشهای بالدرنگ است را از طریق کاربرد فناوری
میکروفلوئیدی مورد ارزیابی قرار دهند و به هوشمندی و آگاهمندی
بیماران کمک نمایند تا این بیماران را به عنوان یک شریک فراخبره در
فرایند تصمیمسازی مشارکتی وارد شوند .این به معنای خلق دستیاران
مجازی پزشکی میباشد که در توانمندسازی بیماران ،انقالب شگرفی را
رقم خواهند زد .برای مثال ،در آینده این دستیاران مجازی پزشکی
میتوانند با گردآوری دادهها که شامل هزاران بار اندازهگیری ممتد و
مداوم گلوکز خون و شرایط بیوفیزیکی و زیست پزشکی بیمار مانند
وضعیت میکروبیوم او میباشد به ارائه راهنماییهای الزم جهت خود
مراقبتی بیمار در یک سطح فوق پیشرفته کمک نمایند .این تصویر از
آینده چندان یک تخیل علمی نیست بلکه واقعیتی است که صدها شرکت
دانش بنیان هم اکنون بر روی جزء به جزء آن کار میکنند و نمونههای
بیشماری از آن را میتوان در کتاب پرمغز اریک توپال تحت عنوان
«پزشکی ژرف» مشاهده کرد (.)۱۳
پیش از این که این روند فناورانه با پیشرفتهای هوش مصنوعی
خود را جلوه دهد ،روند دیگری در شکلگیری پزشکی مشارکتی مؤثر
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است که در آغاز این بخش از نوشتار به آن اشاره کردیم و آن نیز
شکلگیری «بیمار شبکهمند» و «شبکههای اجتماعی فعال شده با بیمار»
است که یکی از پیشرانهای ابزارمند برای آگاهمند نمودن بیماران
توسط شبکهای از همتایان خود میباشد .برای مثال ،بیماران با نارسایی
آدرنال با تشکیل شبکهای از بیماران همسان خود به تبادل تجربیات و
حس تجربی منحصر به فرد خود از شرایط بیماری و درمان آن میپردازند
و همزمان از دست آوردهای تجربی و دانش همتایان خود در آن سوی
خط نیز بهره میبرند و بدین سان مفهوم «بیمار آگاهمند» شکل میگیرد.
هم اکنون پلتفورمهایی مانند  CureTogether ،Patientlikemeو
 Association of Cance Online Registriesنمونههای کالسیکی از این
مفهوم هستند که میتوانند در غنای «علم شهروندی» ۱نیز اثرگذار باشند.
علم شهروندی بیشک از ساز و کارهایی است که با یکپارچهسازی دانش
پزشکی در اندرون جامعه ،جامعه را به گفتمان علمی هدایت نموده و علم
را با نیازهای بیماران به عنوان یک انسان ،سازگار میسازد .در واقع،
پزشکی مشارکتی در قالب علم شهروندی ،محیطی مناسب برای انتشار
دانش تولیدی در پیکرة جامعه و ارتباط بیماران با یکدیگر و بیماران با
جامعة تخصصی پزشکی فراهم آورده و از این طریق نه تنها میتوان دانش
پزشکی را مردمی ساخت بلکه از توان علمی بیماران به عنوان شهروندان
غیرحرفهای نیز در یک راهبرد مشارکتی بهره جست ( .)8از این رو ،یکی
Citizen science
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از پایههای پیشرفت آیندة «اندوکرینولوژی سیستمی ژرف» ،استفاده از
شبکهسازی اجتماعی ژرف ،همگام با ارتباط تنگاتنگ با پزشکی مشارکتی
و علم شهروندی بر پایة پلتفورمهای پیشرفتة اطالعاتی انقالب صنعتی
چهارم میباشد.
در قالب چنین همگرایی پیچیدة میان بیماران ،ادوات ماشینی،
پزشکان ،ارائه دهندگان خدمات پزشکی و سیاستگزاران عرصة سالمت
است که میتوان به ژرفای این شبکهسازی پی برد و شاهد خلق «بیمار
آگاهمند» شد که خود این بیماران در پلتفورم «علم شهروندی» میتوانند
در فرایند پژوهشهای علمی و پزشکی نیز مشارکت نمایند .در واقع،
پلتفورمهای همگرا بر پایة فناوریهای انقالب صنعتی چهارم ،زیرساخت
الزم را برای تعالی پژوهشهای مشارکتی مبتنی بر جامعه ) (CBPRفراهم
آورده و خود بیماران نیز همچون دانشمندان غیرحرفهای به خلق دانش
خواهند پرداخت و در فرایند پزشکی مشارکتی ،سهیم میگردند .برای
مثال ،شبکه بیماران با نارسایی آدرنال میتوانند با حسگرهای پوشیدنی
خود به پایش سطح دقیق و بالدرنگ هورمونهای خود پرداخته و
چگونگی تغییرات ریتم شبانهروزی آنها در پیوند با دریافت استروئیدها
و مینرالوکورتیکوئیدهای خود را ثبت و در شبکه قرار داده تا
اندوکرینولوژیستها با کمک هوش مصنوعی به پردازش این دادههای
بزرگ اقدام نمایند و این شبکة پیچیده را در پیوند با کیفیت روحی و
روانی بیماران و هیجانات آنها که توسط خود بیماران در شبکه به
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اشتراک گذاشته میشود ،مورد ارزیابی قرار دهند .بدین سان ،در چنین
ساختاری است که اندوکرینولوژیستها همانند دیگر پزشکان ،در برج عاج
خود دیگر نخواهند بود و با شکلگیری پزشکی مشارکتی تمام عیار آینده
و رشد فرایند خلق «بیمار آگاهمند» که در زمرة شرکای فرایند
تصمیمگیری مشارکتی بالینی قرار میگیرند ،به یک سیال توفنده در فراتر
از آن چیزی که برخاسته از بینش اومانیستیک در روابط بیمار  -پزشک،
است ،ورود مینمایند (.)8
در زیر مباحث مربوط به «اندوکرینولوژی مشارکتی ژرف» به جز
موضوع «تصمیمگیری اشتراکی» که به آن اشاره شد میتوان همدلی
ژرف ۱را نیز لحاظ نمود .زیرا در رابطة پزشک  -بیمار ،همدلی از مقولههای
بسیار مهمی است که در فلسفة پزشکی آینده نیز بازتاب دارد .دکتر اریک
توپال که کاردیولوژیست ،بنیانگذار و رئیس انستیتو تحقیقاتی پزشکی
ترجمانی اسکریپس است و نقش پیشگامی را در همگرایی فناوریهای
پزشکی بر عهده دارد و همانگونه که اشاره شد تئوری پزشکی ژرف را ارائه
داده است ،در جزء سوم این تئوری ،از همدلی ژرف نام میبرد.
از نظر اریک توپال در مدل «پزشکی ژرف» ،این کاربرد هوش
مصنوعی در پزشکی است که با خرید وقت و زمان ارزشمند برای دست
اندرکاران امور بالینی (از پرستار تا پزشک) ،میتواند به شکلدهی یک
رابطة انسانی فراگیر میان ارائه دهندگان خدمات سالمت با بیمار موجب
Empathy

1
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شود .این به معنای آن است که در ارتباط گسسته میان پزشک و بیمار
که امروزه با آن روبهرو هستیم (یعنی ویزیت یک بیمار در کمتر از 7
دقیقه که با عدم حس و لمس کردن بیمار و چشم دوختن در دیدگان او
توأم است) ،هوش مصنوعی خواهد توانست با فروکاستن از بار تشخیص و
انجام بسیاری از وظایف ،موجب شود که پزشک وقت بیشتری را به بیمار
خود اختصاص دهد تا یک رابطة مملو از همدلی میان آنها شکل گیرد.
از این رو ،از نظر اریک توپال ،جزء اساسی در پزشکی ژرف آینده «همدلی
ژرف و ایجاد رابطه» است.
ما نیز در اینجا همدلی ژرف را در قلب اندوکرینولوژی مشارکتی قرار
میدهیم زیرا همانگونه که در آنجا پزشک و بیمار هر دو به عنوان دو
خبره ،تجربیات خود را از بیمار به اشتراک میگذارند تا تصمیمی اشتراکی
اتخاذ گردد در همدلی نیز پزشک در حالت هیجانی بیمار سهیم میشود
و فهمی آشکار از حالت هیجانی بیمار به دست آورده و رفتارهای اجتماعی
او را درک میکند.
به زبان دیگر ،همدلی یک مقولة چند بعدی در فرایند بالینی میباشد
که سه بعد را از خود نشان میدهد .این ابعاد شناختی یعنی بازشناسی
دقیق تجربیات بیمار ،ابعاد عاطفی یعنی سهیم شدن در احساسات بیمار
و ابعاد رفتاری یعنی بیان همدلی به بیمار میباشد ( .)6۵در جریان
همدلی در متن ارائة مراقبتها به بیمار ،بُعد شناختی آن بسیار برجسته
است که شامل درک تجربیات ،نگرانیها و چشماندازهای بیمار است که
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با توانایی به ارتباط گذاشتن این درک و قصد کمک به بیمار ،ترکیب
میگردد ( .)66از منظری دیگر ،میتوان همدلی را به صورت مفهومی که
شامل دامنههای شناختی و نیز عاطفی یا هیجانی میباشد ،توصیف نمود.
دامنة شناختی همدلی شامل توانایی درک تجربیات و احساسات درونی
شخص دیگر و توانمندی دیدن جهان بیرونی از منظر فرد دیگر است؛ این
در حالی است که دامنة عاطفی شامل ورود به درون و ملحق شدن به
تجربیات و احساسات شخص دیگر میباشد .ارتباطات عاطفی که
پاسخهای هیجانی را بر میانگیزند از لحاظ مفهومی بیشتر با

همدردی۱

تا همدلی در ارتباط هستند .از این رو ،جایز است که بین همدردی و
همدلی تفاوت قائل شویم؛ هرچند که هر دو مفهوم شامل «به اشتراک
گذاری» هستند ولی پزشکان همدل ،درک خود را به اشتراک گذاشته
ولی پزشکان همدرد ،هیجانات خود را با بیماران خودشان به اشتراک
میگذارند (.)67
امروزه آموزش ایجاد رابطة همدلی به برنامههای آموزشی
دانشکدههای پزشکی راه یافتهاند زیرا یافتهها و پژوهشهای جدید نشانگر
آن هستند که همدلی نه تنها موجب تقویت رابطة پزشک  -بیمار میگردد
بلکه در ابعاد دیگر گسترة بالینی نیز سودمندیهایی را از خود نشان داده
و با برانگیختن همنوایی در ارتباطات فردی در رابطة پزشک  -بیمار
موجب ایجاد پاسخهای روانی  -اجتماعی  -زیستی  -عصب

شناختی۲

Sympathy
Psycho-Socio-Bio-Neurological responses

1
2
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میشود ( .)8چنین است که در اندوکرینولوژی سیستمی ژرف نیز همدلی
ژرف و برقراری رابطة همدالنه ،از چشماندازهای آن است .بیشک با کاربرد
فناوری هوش مصنوعی و خرید زمان در رابطه با ارتباط پزشک  -بیمار،
شاهد شکلگیری ژرفتر این رابطه در آینده میان اندوکرینولوژیست و
بیماران خواهیم بود.
از این منظر ،پزشکی مشارکتی آینده ،بسیار گسترده بوده و نه تنها
تصمیمگیری اشتراکی را نوید میدهد بلکه همچون چتری فراگیر بر
روابط پزشک  -بیمار نیز سایه میافکند .در شکلگیری این رابطة
همدالنه ،بدون تردید منافع بالینی درمانی نهفتهای نیز وجود دارد؛ برای
مثال ،نشان داده شده است که افراد دیابتی که درگیر رابطة همدالنه با
پزشکان خود بودهاند ،گلوکز خون و سطوح کلسترول بهتری را نسبت به
گروه دیگر بیمارانی که دارای پزشکان با سطح پایین همدلی بودند از خود
نشان دادهاند (.)68
در یک فراگرد کلی ،در «اندوکرینولوژی سیستمی» در پناه
پیشرفتهای فناورانه ،به ویژه در عرصة هوش مصنوعی و ابرروند
شکلگیری پزشکی مشارکتی ،شاهد ارتباط همدالنة میان
اندوکرینولوژیست با بیمار خواهیم بود؛ بیماری که بسیار آگاهمند است و
بسیاری یا حتی همة مسائل پزشکی خود را میتواند با دستیاران پزشکی
مجازی یا پزشکان مجازی که به شکل فراگستر در شبکه وجود دارند،
حلوفصل نماید؛ امَّا بیش از پیش ،به یک رابطة سرشار از عاطفه با درک
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عالمانه نیاز دارد که اندوکرینولوژیست آینده میتواند آن را با ترسیم طرح
خلق یک رابطة همدالنه عرضه نماید .در پایان ،نکتهای که حائز اهمیت
است و اریک توپال در کتاب پزشکی ژرف خود به خوبی به آن اشاره کرده
است ،موضوع معاینة فیزیکی است .او مینویسد هر چند که فناوریهای
پزشکی امکان نگریستن به اندرون بدن را بدون معاینة فیزیکی امکانپذیر
نمودهاند و در آینده در تلفنهای هوشمند همراه میتوان بسیاری از
تصویربرداریها و معاینات فیزیکی را بدون لمس بدن با آنها انجام داد
ولی باز این لمس کردن بیماران توسط پزشکان خواهد بود که جوهرة
حس انسانی در پزشکی را سامان میدهد و هر چند که این لمس کردن
معاینة فیزیکی ممکن است اطالعاتی فراتر از ابزارهای نیرومند اسکنر
آینده به ما ندهند امَّا انجام معاینات فیزیکی موجب نزدیکی پزشک
(اندوکرینولوژیست) با بیمار گردیده و در فرایند شفایابی اثر میگذارد (.)9
شاید فراتر از این بیان را بهتر بتوانیم در گفتار اخیر میکائیل آمینوف،
نورولوژیست  UCSFپیرامون آیندة معاینة نورولوژیک بیابیم که چنین
اندیشه کرده است:

”معاینة نورولوژیک به زمان ،شکیبایی ،تالش و خبرگی نیاز
دارد و ممکن است در شرایط دشوار و ناخوشایندی انجام
شود این در حالی است که تصویربرداری و یا مطالعة
آزمایشگاهی ،به سادگی فقط نیاز به تکمیل یک برگة
درخواست دارد و مسئولیت به یک همکار دیگر داده
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می شود .پس چرا باید بیمار را معاینه کرد؟ منظر مهم ویژة
معاینة فیزیکی آن است که معاینه ،یک پیوند و تعلق را
میان پزشک و بیمار برقرار می سازد و به بنیان گذاشتن
یک رابطة ویژه ،به شکل درک دو جانبه و احترام آمیز
کمک می کند .درک این موضوع برای کسانی که خودشان
هرگز (یا هنوز) بیمار نبوده اند ،دشوار است .هنر نورولوژی
بالینی شامل توانایی برهم کنش میان بیماران در سطح یک
انسان و ارتباط دادن هر یافته ای ،چه بالینی و چه
اکتشافی ،به زمینه ای است که از آن ها به دست آورده
شده اند .اگر پزشکی توسط فناوری ،از انسانیت تهی شود،
کیفیت مراقبت از سالمت یا بعضی از منظرهای آن به
صورت اجتنابناپذیری دچار آسیب می گردد؛ به همان
شیوه ای که صندوق صوتی ،ارتباطات را تسهیل می نماید،
به شکل رایج ،عدم قطعیت ،خستگی و ناشکیبایی را به
وجود می آورد زیرا فاقد تماس مستقیم انسان است .معاینة
نورولوژیک ،ارتباط پزشک  -بیمار را برقرار می سازد و این
اجازه می دهد که مسائل بالینی در زمینه به گونه ای
نگریسته شوند که می توان قضاوت صحیح بالینی (که با
رهیافت های الگوریتمیک ساده شده در مخاطره قرار گرفته
است) را برای مدیریت آن ها ،به کار برد“ (.)۱۳
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یک بر هم زنندة اندوکرین ،مادهای شیمیایی است که مانند
هورمونهای طبیعی بدن عمل میکند و یا توانایی بدن برای ساخت،
رهاسازی یا دفع هورمونها را تغییر داده و بدین سان تعادل ظریف
سیستم اندوکرین را بر هم میزند .این مواد در محیط زیست ما ،غذا و
محصوالت مصرفی وجود دارند (69و .)7۰نتایج به دست آمده از مدلهای
جانوری ،مشاهدات بالینی انسانی و بررسیهای اپیدمیولوژیک ،به این نظر
مشترک دست یافتهاند که مواد شیمیایی بر هم زنندة اندوکرین(EDC) ۱

از منظر سالمت عمومی بسیار چشمگیر میباشند .از این رو ،جامعة
اندوکرین ،سازمان بهداشت جهانی ) (WHOو برنامة محیط زیست
سازمان ملل ) (UNEPو بسیاری از انجمنهای بالینی ،گزارشها،
دستورالعملها و پیشنهادات خود را در مورد  EDCارائه دادهاند ( .)7۱در
واقع ،خطر اثرات بر سالمت ناخواستة این مواد هنگامی که برخورد با آنها
هنگامی که با شکلگیری و تمایز سیستمهای ارگانی در اوایل رشد و نمو
همزمانی پیدا میکنند؛ فزونی مییابد (.)7۲
در نخست ،این گونه تصور میشد که برهم زنندههای اندوکرین اثر
Endocrine- disrupting chemicals
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بیولوژیک خود را از طریق گیرندههای استروئیدی هستهای با شبیهسازی
یا آنتاگونیست نمودن عمل هورمون طبیعی انجام میدهند و اکثر آنها
به عنوان استروژن دروغین ۱و یا به صورت کمتر با خصوصیات
ضد آندروژنی یا ضد استروژنی خود را نشان میدهند .امَّا امروزه،
پژوهشهای علمی بنیادی نشان میدهند که مکانیسم آنها بسیار
گستردهتر است از آنچه که تصور میشد و شامل برهمکنش با فاکتورهای
نسخهبرداری ،گیرندههای هورمونی استروئیدی غیرهستهای ،تنظیم ژنی
و یا حتی اثرات فراتر از نسل ،از طریق هدف قرار دادن الینهای سلول
ژرمینال ،است (.)7۳
مواد  EDCافزون بر گیرندههای هستهای کالسیک ،از طریق
گیرندههای وابستة استروژنی ،گیرندههای استروژنی وابسته به غشاء و
برهمکنش با اهدافی در سیتوزل ،اثر خود را اعمال کرده و منجر به
فعالسازی مسیر  Src/Ras/Erkیا تنظیم اکسیدنیتریک میشوند؛
همچنین تغییرات در متابولیسم هورمونهای درونی ،گفتمان میان
مسیرهای ژنومیک و غیرژنومیک ،گفتمان میان گیرندههای استروژنی
پس از اتصال در متیالسیون  DNAیا تغییرات هیستونی و ناپایداری
ژنومی با اختالل در شمایل دوکی نیز میتوانند نقش ایفا کنند (.)7۴

Pseudoestrogens

1
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تصویر  :۱۱تصویر شماتیک مکانیسم عمل استروژنی توسط استروژن ()E2
یا مواد شیمیایی برهم زنندة اندوکرین (منبع.)77 :

این مسیرهای استروژنی ،ضدآندروژنی ،تیروئیدی PPAR ،گاما،
رتینوئیدی و دیگر گیرندههای هستهای؛ آنزیمهای استروئیدوژنیک،
گیرندهها و سیستمهای انتقال دهندههای عصبی؛ و دیگر مسیرهایی که به
خوبی در حیات وحش و انسانها به خوبی حفظ شدهاند ،نشان میدهند
که میتوان از جانوران آزمایشگاهی در مدلهای  in vivoو  in vitroاستفاده
کرد و از این منظر ،مطالعات اندوکرینولوژی محیطی میتوانند در شناسایی
اثرات  EDCها بسیار راهگشا باشند و در واقع این بخش از دانش
اندوکرینولوژی ،بینش ما را از منظر تنوع مکانیسمهای تنظیمی ،افزایش
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میدهد و از این رو ،شاید حتی بتوان مطالعه بر  EDCها را در زمرة
اندوکرینولوژی محیطی نیز منظور داشت (7۵،7۳و.)76

تصویر  :۱۲ویژگیهای کلیدی مواد شیمیایی برهم زنندة اندوکرین؛
مکانیسمهای گوناگونی که یک برهم زنندة شیمیایی اندوکرین انجام میدهد (منبع.)7۳ :

هم اکنون شواهد ،به ویژه برای ارتباط میان مواد پروفلوروالکیل ۱و
چاقی کودکان و بزرگساالن ،عدم تحمل قند خون ،دیابت بارداری ،کاهش
وزن ،کاهش کیفیت مایع منی ،سندرم پلی کیستیک تخمدان ،اندومتریوز
Perfluoroalkyl

1
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و دیابت بزرگسالی ،کاهش کیفیت منی و سندرم پلیکیستیک تخمدان؛
فتالیتها ۲با نارس بودن نوزادان ،کاهش فاصلة آنوژنیتال پسران ،چاقی
کودکان و عدم تحمل قند خون؛ آفتکشهای ارگانوفسفاتی و کاهش
مایع منی؛ برخورد شغلی با آفتکشها و سرطان پروستات وجود دارد.
شواهد بیشتری برای نقص شناختی ۳و بیماریهای نقص توجه ۴در
کودکان پس از برخورد با بیسفنول  ،Aآفتکشهای ارگانوفسفاتی و کند
سازان شعلة پلیبرومیناتی ۵به دست آمده است ( .)7۱برخورد انسان با
 EDCها ،عمدتاً از طریق بلع و تا حدی از راه استنشاق و پوستی صورت
میگیرد .اکثر آنها لیپوفیلیک بوده و در بافت چربی انباشت یافته و از
این رو دارای نیمة عمر طوالنی در بدن هستند .بنابراین ،شناخت خطر
توأم با یک  EDCواحد پیچیده بوده و انسانها با مقادیر کمی از صدها
مادة شیمیایی ،از آغاز زندگی خود ،روبهرو هستند .این برخوردهای زیست
محیطی طوالنی که به اکسپوزوم مشهور است ،در آینده نیاز است که در
مطالعات ارزیابی خطر جامع ،مد نظر قرار گیرند (.)77
باید دانست که  EDCها مواد دارویی نابهنجار یا آالیندههایی نادر
نیستند .در یک بررسی توسط سازمان غذا و داروی آمریکا ،بیش از ۱8۰۰
1

Bisphenols
Phthalates
3 Cognitive deficits
4 Attention -deficit
5 Polybrominated flame retardants
2
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مادة شیمیایی که حداقل یکی از سه مسیر اندوکرین (استروژن ،اندروژن،
تیروئید) را بر هم میزنند مورد شناسایی قرار گرفتند .از  ۵7۵مادة
شیمیایی مورد غربالگری توسط کمیسیون اروپا نیز  ۳۲۰ماده ،شواهدی
برای برهم زنندگی سیستمهای اندوکرین دارند (.)7۱
این گونه است که امروزه راهبردهای جامع و گسترش یافته برای
شناسایی EDCها در حال تدوین بوده و در واقع در آینده ،اندوکرینولوژی
شاهد یک جابهجایی از سوی پارادایم بر پایة خطر که شکننده میباشد
به سوی یک جایگاه کنشوار میباشد .بنابراین ،استفاده از هر مادة
شیمیایی را با مقداری شاهد ،از لحاظ وجود خصوصیات خطر ساز بودن
تا حصول دادههای آزمونپذیر اعتمادپذیر در دسترس ،منع میسازد.
چنین است که امروزه  EDCها در عرصههای اقتصادی ،مقرراتی و
سیاستگزاری ،مورد توجه خاصی قرار گرفتهاند و سازمان بهداشت جهانی و
 UNEPاصولی را برای سیاستگزاران این حوزهها طراحی نمودهاند
(78و .)79امَّا از دید پژوهش بر روی  EDCها ،چندین چالش بزرگ وجود
دارد که در مطالعات آینده باید به آنها پرداخت .نخست آن که
نمونهگیریهای زیستی میبایست به صورت طولی انجام شوند و برای این
منظور به عنوان مثال به نمونهبرداریهای متعدد در طول دوران حاملگی
جهت کاهش خطای اندازهگیری نیاز است .بدین سان میتوان از تورشهای
مطالعات مقطعی و ارزیابیهای برخورد با مواد  EDCکه نیمه عمر کوتاهی
دارند ،پرهیز نمود .چالش دوم برآمدن بر ناتواناییهای متدولوژیک در آزمون
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 EDCهای گوناگون و بهبودی در این فرایند است .این به معنای آن است که
ما در آینده باید از مجموعهای از آزمایشهای  in vitroبا توان عملیاتی باال
جهت پیشبینی توکسیکولوژی  EDCها استفاده کنیم که این نتایج خواهند
توانست در شناسایی خطر و ارزیابی خطر بالقوة آنها کمک نمایند (7۱و.)79
برای نیل به این هدف ،باید منتظر رشد و توسعة فناوریهای برتر همگرا
در عرصة پژوهشهای میدانی و  in vitroباشیم.
فناوریهای متابولیک در شناسایی برخوردهای نوین و نوپدید و دیگر
متدهای اکسپوزومیک به ما بینشهای مکانیستیکی ارائه میدهند و
فرصتهایی را برای توسعة مارکرهای حد واسطی که به خوبی پیامدهای
بیماری را پیشبینی میکنند و اثرات انباشتی برخوردهای برهمکنشی
چندگانه را نشان میدهند ،فراهم میسازند .همچنین ،ژنومیک و دیگر
ابزارهای مربوطه میتوانند برهمکنشهای میان ژنها (یا بیان ژنی) و
برخوردها (برای مثال پلی مورفیسمهای پارکسوناز ۱و اثرات آنها بر
پیامدهای سالمت حاصل از برخورد با آفتکشهای ارگانوفسفاتی) مورد
بررسی قرار دهند (.)7۱
چالش سوم پیوند دادن پژوهشهای بنیادین بر روی  EDCها با
مطالعات بالینی است و در این میان درک فزون یافته از خطرات بالقوه بر
سالمت انسان ،بر آمده از برخورد با ترکیبی از  EDCها ،مهم بوده و
تاکنون این موضوع در اندوکرینولوژی کنونی مورد مطالعه قرار نگرفته
Paroxonase

1
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است و امید است با توسعة ابزارهای پیشرفتة متکی بر فناوریهای برتر،
بتوان بر این چالش چیرگی یافت (.)7۰
چالش چهارم ،چندگانگی گیرندههای هدف است و این واقعیت که
بسیاری از گیرندههای هدف سلولی میتوانند در یک زمان واحد در یک
ارگانیسم منفرد مورد هدف قرار گیرند و این موضوع ارزیابی اثر یک EDC

خاص بر بسیاری از سامانههای اندوکرینی را دشوار میسازد .افزون بر این،
انسانها معمو ًال به یک ترکیب واحد برخورد ندارند بلکه همانگونه که اشاره
شد به ترکیبی از  EDCها برخورد داشته و از آنجا که این مواد شیمیایی
ممکن است به صورت افزودنی یا آنتاگونیستی با یکدیگر برهمکنش داشته
باشند ،پیامد بالینی نهایی ممکن است متنوع باشد .در هر صورت ،احتمال
بیشتری وجود دارد که بیماریهای حاصله از این برخوردها در انسانها
پیامد همافزایی برخورد مزمن با مقادیر کم مخلوطی از  EDCها باشد (.)7۳
با وجود این چالشها ،آیندة مطالعات بر روی  EDCها در
اندوکرینولوژی آینده بسیار هیجانانگیز بوده و میتواند نویدگر معرفی و
توسعة نشانگرهای زیستی برای نشان دادن برخورد با آنها و پیامدهای
بالینی این مواد باشد .از سوی دیگر ،انجام مطالعات بر روی اثرات  EDCها
بر روی اپیژنوم ،برنامهریزی رشد و نمو ،۱اثرات در فراتر از نسل ۲و
رازگشایی از گفتمان و برهمکنشها میان سامانههای اندوکرین و
سامانههای متابولیک و ایمنی ،بسیار امیدبخش خواهند بود (.)7۰
Developmental programming
Transgenerational effects

1
2

فصل هشتم

درخواستهای نوین از علوم غدد آینده

106

علوم غدد آینده و فناوریهای همگرا

107

فصل هشتم :درخواستهای نوین از علوم غدد آینده

با رشد و توسعة جوامع انسانی و غنای اقتصادی آینده ،با یک روند
فزایندة انتظارات و درخواستهای نوین از سوی مشتریان اندوکرینولوژی
روبهرو خواهیم بود و فشار مضاعفی بر اندوکرینولوژی زیبایی ۱فرود خواهد
آورد .در آیندهای نزدیک ،اندوکرینولوژی زیبایی با ارائه درمانهای ضد
سالخوردگی ،امیدهای فراوانی برای عرضه خواهد داشت (7و.)8۰
داروهای ضد سالخوردگی یک رهیافت هولوستیک به سالخوردگی
ارائه میدهند و بر شرایط فزونی دهندة سالمت در سراسر زندگی فرد
تمرکز دارند؛ به جای اینکه بیماریهای وابسته به سالخوردگی را هدف
قرار دهند.
امروزه میدانیم که سالخوردگی شامل چهرهای چندگانه است که
ایجاد تنوعی از بیماریها را در سالمندان ارتقاء میدهد که شامل
بیماریهای تحلیل برندة عصبی ،قلبی ،متابولیک و همچنین سرطان
است .این ویژگیهای وابسته به سن خود شامل یک افزایش تدریجی در
تولید گونههای فعال اکسیژن ) ،(ROSناپایداری ژنومی و کاهش
پیشرونده در توان ضد اکسیدانی ،ترمیم  DNAو سامانههای
Cosmetic endocrinology

1
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پروتئواستاتیک ۱است .چندین تالش صورت گرفته است تا این چهرههای
وابسته به سن را بهبود دهند (مانند محدودیت در مصرف کالری ،مصرف
ضد اکسیدانتها و القاء کنندههای اتوفاژی) (.)8۱
از آنجا که در پستانداران چندین منظر از سالخوردگی با کاهش
عملکرد سلولهای بنیادی سوماتیک همبستگی دارند ،تشخیص و درمان
ضد سالخوردگی در آینده نیز به سوی سلولهای بنیادی به پیش خواهند
رفت .فرایندهای سلولیای که به خوبی در طول تکامل حفظ شدهاند و
موجب دانش سالخوردگی در سلولهای بنیادی میگردند و بر طول عمر
ارگانیسم اثر میگذارند شامل انباشت صدمات  DNAای ،تغییرات
اپیژنتیکی ،از دست دادن پروتئواستاسیس ،افزایش استرس اکسیداتیو،
اختالالت میتوکندریال و از هم گسیختگی در پیامدهی برون سلولی
میباشند .استرس اکسیداتیو نیز در سالخوردگیِ غدد اندوکرین دخالت
داشته و موجب اختالل عملکرد آنها میشود .بر پایة «تئوری نیتریک
اکسید سالخوردگی» ،تولید افزایش یافتة رادیکالهای آزاد در دستگاه
مرکزی عصبی شامل محور هیپوتاالموس  -هیپوفیز ،ممکن است مسئول
سالخوردگی این ساختارها باشند (.)8۲
از این رو ،پرداختن به مقولة سالخوردگی نه تنها در رهیافت
هولوستیک آن بلکه از دیدگاه اندوکرین نیز بسیار مهم میباشد و از سوی
دیگر میتواند درخواستهای رو به افزایش جامعة متمدن آینده برای
Proteostatic systems

1
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کشف و توسعة داروهای ضد سالخوردگی را پاسخ دهد .هم اکنون ،با دو
پدیدة یائسگی و بیماری تحت حاد بالینی تیروئید در سالمندی روبهرو
هستیم که درمانهای جایگزین هورمونی برای برگشت تغییرات اندوکرین
در اواخر زندگی را دشوار مینمایند .ما اثر ناچیزی از درمان با تیروکسین
در هیپوتیروئیدی تحت بالینی به دست میآوریم و گزارشات فراوانی نیز
از جایگزینی هورمونی در هنگامة یائسگی در زنان وجود دارد که نشانگر
خطرآفرینی این رویکرد میباشند .از این رو ،راهبرد اندوکرینولوژی آینده
آن است که به سوی تنظیم موضعی دسترسپذیری هورمونی ۱با تغییر در
متابولیسم پیش  -گیرندهای ۲میل کند که این راهبرد ،پتانسیل درمانی
بزرگتری را در مبارزه با بیماریهای وابسته به سالخوردگی عرضه خواهد
داشت .با درک بهتر از تغییرات حاصله از سالخوردگی در بخش اندوکرین
هیپوتاالموس و در هر دوی مسیرهای پایین دستی و تنظیم کنندههای همتا،
استفادة احتمالی مکمل هورمونی در سالمندی تعیین خواهد شد (.)8۳
در هر صورت ،آیندة اندوکرینولوژی سرشار از انتظارات و
درخواستهای نوین مشتریان آن است که خواهان طول عمر افزایش یافته
میباشند .با توجه به اثرات مثبت هورمون رشد بر ابقاء نیتروژن ،افزایش
تودة بدنی و کاهش تودة چربی ،مصرف گستردة غیراثبات شدة آن برای
برگشت ،توقف یا کاهش روند فرسودگی سالمندی با افزایش عملکرد
ورزشی ،رو به فزونی گذاشته است؛ این در حالی است که غلظت هورمون
Hormone bioavailability
Pre-receptor

1
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رشد به شکل طبیعی با سالخوردگی کاهش مییابد و در چندین مدل
جانوری به اثر محافظت کنندگی سطوح پایین هورمون رشد که وابسته
به سن است ،اشاره شده است که موجب افزایش طول عمر میگردد .این
که آیا سطوح کاهش یافتة هورمون رشد ،نقش اجازه دهنده برای طول
عمر طوالنیتر ،حفاظت از عملکرد قلب و یا کاهش رخداد سرطان دارد،
به مطالعات کنترل شدة قویای نیازمند میباشد .از این رو،
اندیکاسیونهای ضد سالخوردگی برای مصرف هورمون رشد در حال
حاضر ،نامناسب ،غیرایمن و غیرقانونی است ( .)8۴امَّا بیشک در آینده،
اجزاء متنوع محور  GH-IGFبرای بهبودی در درمان بسیاری از بیماریها
توسعه داده خواهند شد ( .)8۵امَّا هم اکنون همانگونه که اشاره شد،
استفاده از هورمون رشد و  DHEAبه عنوان داروهای ضد سالخوردگی،
توصیه نمیشوند (.)86
در یک فراگرد کلی ،آیندة اندوکرینولوژی به دلیل رشد فزایندة این
نوع درخواستها از سوی مشتریان ،میتواند بسیار هیجان انگیز بوده و در
آیندهای نه چندان دور نیز شاهد درخشش اندوکرینولوژی زیبایی به دلیل
این نوع درخواستهای نوین خواهیم بود.
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پیش از ورود به بحث پیرامون فناوریهای همگرا و آیندة علوم
دارویی ،یادآوری این نکتة مهم ضروری است که هنوز تفاهمی در سطح
ادبیات سیاست علمی جهان پیرامون این که چه گسترههایی از فناوری و
پژوهش در زیر چتر همگرایی قرار میگیرند ،وجود ندارد و هنوز چندان
آشکار نیست که کدامیک از این فناوریها را میتوان برای همگرایی،
بحرانی نامید .این خود برخاسته از این موضوع است که هنوز در تعریف
واژة فناوریهای همگرا ،یک اجماع در سطح جامعة علمی وجود ندارد؛
برای مثال ،از دیدگاه مکتب آمریکایی ،همگرایی در گسترة فناوریهای
 NBICنهفته است و از دید این مکتب ،یک سینرژیسم از ترکیب
فناوریهای نانو ،زیستی ،شناختی و اطالعاتی روی میدهد؛ امَّا در اروپا،
بر اساس نظر گروههای خبرگان سطح باال ،)HLEG( ۱مفهوم همگرایی
در تنوعی گسترده از حوزههای علمی و فناوری ،قابل طرح و کاربرد است
و این پتانسیل برای هر حوزة فناوری وجود دارد که به همگرایی میل کند
و از این رو در اروپا ،گذارة «فناوریهای همگرا برای جامعة دانایی اروپا
( ،»)CTEKSتدوین گردید (.)87
The High Level Expert Groups
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در سناریوی آمریکایی ،فرض بر این استوار است که این فناوریها
به حدَّ اشباع رسیدهاند و آنها باید با یکدیگر امتزاج بیابند تا راه پرشتاب
رشد را طی کنند .امَّا در سناریوی اروپایی ،بر گسترههای کاربردی که
همگرایی ممکن است خود را نشان دهد ،تمرکز اصلیای وجود ندارد بلکه
بر آن پافشاری میشود تا گسترههایی از فناوری یافت شود که همگرایی
میتواند به عنوان یک پیشاهنگ و ضربانساز جهت ایجاد مرزشکنی در
دانش و نوآوری ،نقش خود را ایفا نماید.

تصویر  :۱۳تکامل تاریخی مفهوم همگرایی علم ،فناوری و جامعه

در بحث پیرامون همگرایی فناوریها و آیندة علوم غدد ،توجه اصلی
ما بر رویکرد اروپایی استوار است .به زبان دیگر ،ما بر موضوعات ،گسترهها،
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رهیافتها و حوزههای پزشکی که پرارزش هستند و میتوانند توسعة
فناوری را در گسترههای مورد نظر برانگیخته نمایند ،تمرکز مییابیم.

تصویر  :۱۴فناوریهای  NBICکه در سال  ۲۰۱۵به نام  NBICAتغییر یافت.

به زبان دیگر ،در این نوشتار ،اصرار بر این است فناوریهای بحرانی
که میتوانند با ترکیب رهیافتها و شیوههای گوناگون از رشتهها و
حوزه های مهندسی و علمی متفاوت ،به زایش نوآوری در گسترة علوم
غدد منتهی گردند ،شناسایی شوند .برای یافت این فناوریهای بحرانی
که خود نه تنها زایشیافتة فعالیتهای همگرایی بوده بلکه همگراییهای
فراوانی را نویدگر هستند ،از مطالعات بیکرت و همکاران در قالب پروژة
اروپایی  CONTECSاستفاده میکنیم .در حقیقت ،این فهرست از
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فناوریها ،خود خوشهای از فعالیتهای میانرشتهای است که تاکنون
انجام شدهاند و در گذار تکاملی خود به سوی همگرایی و خلق فناوریهای
دیگر ،سیر میکنند.
بیشک ،در گزینش این فهرست ،پتانسیل کاربردهای آنها،
همکاریهای میانرشتهای و انباشت رو به فزونی پروژههای تحقیقاتی،
مؤثر بودهاند .به زبان دیگر ،با مطالعة پروژههای علمی در حوزة علوم غدد،
میتوان آنها را خوشهبندی نمود و در یکی از این فناوریها جا داد.
گروه بیکرت با همین تمرین خوشهسازی ،۱به هشت گسترة فناوری
دست یافته است ( .)88در تدوین نقشة فناوری برای علوم غدد ،هر چند از
این هشت گستره ،خوشهچینی مینماییم ولی به دلیل رخداد پارادایم
پزشکی فرادقیق ۲و پزشکی سیستمی ،۳از این رهیافتها که خود حاوی
بسیاری فناوریهای همگرا هستند نیز بینهایت استفاده خواهیم کرد.
ما برای یافت فناوریهای بحرانی (همانگونه که توصیف گردید) نه
تنها از کارهای گروه بیکرت بهره جستیم بلکه از رهیافتی آیندهپژوهانه
در آیندة پزشکی و فناوریهای وابسته ،به شیوة آنالیز روند استفاده کردیم.
با نگریستن به ابرروندها به گسترههایی از فناوریها دست یافتیم که
آکنده از فرصتهای خلق فناوریهای همگرا هستند .تفاوت بنیادین
فهرست ما با فهرست بیکرت که برای پروژة اروپایی  CONTECSفراهم
1

Clustering exercise
Precision medicine
3 Systems medicine
2
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آمده بود آن است که فهرست ما میل به علوم زیست پزشکی دارد ()88
این شیوه را پیش از این ما برای تدوین نقشة راه برای علوم پایة پزشکی
دادهایم ( .)۱۵در ادامة این نوشتار ،در فصول بعد ،به تکتک این فناوریها
و نقشی که در توسعة علوم غدد در آینده خواهند داشت میپردازیم.

تصویر  :۱۵نقشة راه فناوری برای علوم غدد
(گسترههای فناوریهای همگرا و رهیافتهایی که پتانسیل زایش فناوریهای همگرا
را دارند).
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در پزشکی فرادقیق ،اندازهگیریهای فعالیتهای فیزیولوژیک تن
آدمی و برخوردهای زیستمحیطی وی بسیار مهم هستند زیرا میتوان با
ثبت و نگارش این اندازهگیریها ،آنها را با پیامدهای سالمت ،پیوند داد؛
زیرا هماکنون میدانیم که عوامل رفتاری و زیستمحیطی ،بیش از عوامل
ژنتیکی ،مسئول مرگ زودرس میباشند .بر این اساس ،پژوهشهای
برهمکنش ژن  -محیطزیست و اپیژنتیک ،به ادغام عوامل خطر رفتاری
و زیستمحیطی با اطالعات واریانتهای ژنتیکی ،توجه نشان دادهاند تا
چهارچوب علمی ای را برای پاسخ درمانی فراهم آورند .از این رو ،ساخت
و بهکارگیری حسگرهای زیستی قابل پوشیدن ،۱یکی از ستونهای کلیدی
پزشکی فرادقیق جهت گردآوری این اطالعات زیستی میباشد .این
حسگرهای سالمت پوشیدنی ،شامل ساعتهای هوشمند (که کاربرد رایج
را در میان مردم یافتهاند) و نیز حسگرهای تحقیقاتی (که میتوانند سطح
برخورد رفتاری و زیستمحیطی ما را ثبت و انعکاس دهند) ،چنان راه
پیشرفت را طی خواهند کرد که نه تنها نیازهای پزشکی فرادقیق را پاسخ
خواهند داد بلکه از روابط پیچیدة ژن ،محیطزیست و سالمت نیز پرده
Wearable biosensors

1
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برخواهند داشت .همچنین حسگرهای زیستی درونی میتوانند میزان
حرکت ،موقعیت ،شیوة جابهجایی و حملونقل ،صدا ،تصویر ،برهمکنشهای
اجتماعی و پارامترهای فیزیولوژیک ما را رصد کنند .تلفنهای هوشمند،
نقش میانجی را میان حسگرهای زیستی قابل پوشیدن و انسان برای
پارامترهای فیزیولوژیک مانند تنفس ،دستگاه گردش خون ،متابولیتهای
بدن و ژنوم انسان ،بازی خواهند کرد (89و.)9۰
امروزه ،زیستحسگرهای زیستی ،به دلیل پتانسیل آنها برای فراهم
آوردن اطالعات دائم و بالدرنگ فیزیولوژیک از طریق اندازهگیریهای
دینامیک و غیرتهاجمی از مارکرهای بیوشیمیایی در مایعات زیستی مانند
عرق ،اشک ،بزاق و مایع بین بافتی ،توجه فراوانی را به خود جلب نمودهاند.
توسعههای اخیر بر روی زیستحسگرهای الکتروشیمیایی و اپتیکی همراه
با پیشرفتها در پایشهای غیرتهاجمی مارکرهای زیستی شامل
متابولیتها ،باکتریها و هورمونها تمرکز یافتهاند .این ادوات زیست
پزشکی پوشیدنی به شکل عام حاوی آرایهای از حسگرها و محرکها،
سامانههای کسب داده و واحدهای قدرت بیسیم و ارتباطات دادهای
میباشند که امکان شناخت پیامهای زیستی الکتروشیمیایی،
الکتروفیزیولوژیکی و فیزیکی و یا انتقال تحریکات درمانی یا ملکولهای
دارویی از بدن انسان را دارند (.)9۱
فناوریهای همگرا در رشد و توسعة زیستحسگرها نقش بیهمتایی
را ایفا میکنند .پیشرفتهای اخیر در این فناوریها موجب شده است که
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برچسب فلورسنسی به مواد نانویی امکانپذیر شده و در نتیجه محدودة
مرز حساسیت زیستحسگرها افزایش یابد .همچنین استفاده از

آپتامرها۱

یا نوکلئوتیدها ،Affibodies ،آرایههای پپتیدی ۲و پلیمرهای ملکولی
نقشدار شده ،ابزارهایی را برای توسعة زیستحسگرهای نوآورانه در برابر
شیوههای کالسیک عرضه نمودهاند .در هر صورت ،فناوریهای همگرا در
پیشرفتهای زیستحسگرها ،آن چنان تأثیرگذار بودهاند که هماکنون
میتوان از ترکیب زیستحسگرهای چندگانه ،۳نمونهگیری

میکروفلوئیدی۴

و سامانههای انتقال صحبت کرد که با یکپارچهسازی ،مینیاتورسازی،
کاربرد مواد انعطافپذیر برای بهبودی در قدرت بیسیمپذیری و آسان
نمودن عملکرد ،توأمان یافتهاند (.)89
از سوی دیگر ،فناوریهای همگرا موجب امکان کاشتن
زیستحسگرها در بدن انسان را فراهم آوردهاند .این زیستحسگرهای
قابل کاشت ۵که در پزشکی فرادقیق کاربردهای بیشماری دارند ،کالس
مهمی از زیستحسگرها هستند زیرا میتوانند دادههای دائم از سطوح
یک آنالیت 6هدف را فراهم آورند و بدینسان روند تغییرات در سطوح آن
آنالیت را در گسترة زمان ،بدون نیاز به هیچگونه تداخلی از سوی بیمار و
پزشک ،پایش کنند .چنین زیستحسگرهای کاشتنی ،پتانسیل عظیمی
1

Aptamers
Peptide arrays
3 Multiplexed biosensing
4 Microfluidic sampling
5 Implantable biosensors
6 Analyte
2
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را در تشخیص ،پایش ،مدیریت و درمان گسترهای از شرایط بیماری عرضه
میدارند ( .)9۲امروزه ،زیستحسگرها در گسترهای متنوع کاربرد دارند
که این محدوده شامل شناسایی متابولیتها (برای مثال الکتات یا قند)
تا پایش الکترولیتها (برای مثال سدیم ،پتاسیم یا کلسیم) ،در مایعاتی
همچون عرق ،CSF ،بزاق و اشک در ارتباط با واکنشهای آنزیمی و
شناخت یونی ۱میباشند.
در گسترة اندوکرینولوژی ،زیست حسگرها کاربردهای فراوانی دارند
و در اندازهگیری هورمونهای کورتیزول ،هورمون رشد ،هورمونهای
جنسی ،TSH ، hCG ،انسولین و مارکرهای متابولیسمی استخوان ،به کار
برده شدهاند .دو روند پیش رو میتوانند در ساخت زیست حسگرها در
اندوکرینولوژی ،تحولساز باشند .نخستین روند ،استفاده از مواد نانویی
برای کاهش مرز تشخیصی و افزایش نسبت سیگنال به صدا ۲و دیگری
مینیاتورسازی ادوات زیست حسگر با کاربرد مواد نانویی جهت کاشت
آنها در بدن است که میتواند کاربرد آنها را برای بیماران سادهتر نموده
و کیفیت زندگی را نیز بهبودی ببخشند (.)9۳
در این چرخش به سوی فناوری همگرا جهت طراحی و ساخت
زیست حسگرهای  POC۳بر پایة نوری و الکتروشیمیایی برای تشخیص
نشانگرهای زیستی از پروتئینها تا اسیدهای نوکلئیک و متابولیتها ،از
1

Ion-recognition reactions
Signal to noise ratio
3 Poin-Of-Care
2
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مواد گوناگون نانویی برای افزایش حساسیت آزمون استفاده شده است و
در این زمینه تحقیقات پردامنهداری در حال انجام میباشند .خوشبختانه
در پژوهشگاه علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مراکز تحقیقاتی
ویژهای در طراحی و توسعة زیستحسگرها در اندوکرینولوژی ،سامان
یافتهاند (9۳و .)9۴
در هر صورت ،این همگرایی فناوری نانو و علوم نانویی با گسترة
تشخیص پزشکی ،نوید دهندة زیست حسگرهایی خواهد بود که حساسیت،
ویژگی ،اعتمادپذیری و تکرارپذیری بهبود یافتهای را خواهند داشت .روند
مینیاتورسازی این زیست حسگرها نیز امکان کاشت آنها در بدن یا قابلیت
حمل آسان برای تشخیص سریع ،قابل استفادة دوباره و مقرون به صرفه
بودن آنها را فراهم خواهد آورد و پایش مداوم هورمونها ،متابولیتها و
سطح قند خون و ادغام این دادهها به صورت دادههای بزرگ در ساختار
پزشکی فرادقیق و سیستمی امکانپذیر میگردد (9۵و .)96همگرایی
فناوریهای زیست حسگرها و میکروفلوئیدیک ۱نیز از گسترههای نوپدید
در جهان علم است .همچنین کاربرد زیست حسگرهای بر پایة  DNAنیز
اخیر ًا مورد توجه جامعة علمی قرار گرفته است که علت را باید در کاربرد
احتمالی آن در آنالیز ژن ،تشخیص پزشکی و پایشهای زیست محیطی
جستجو نمود .بیشک در آینده ،فناوری همگرا تراشههای زیست حسگر
نانو DNA ۲جایگزین کاربرد  PCRخواهد شد و تحقیق و توسعة آینده بر
Microfluidic
Nano biosensor chip

1
2
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روی ریزتراشههای  DNAبه سوی سامانههای  DNAرها یافته از ،PCR
میل خواهد نمود (.)96
از آنجا که گیرندههای ملکولی غشایی نقش بیهمتایی را در عملکرد
هورمونها و انتقال پیام به درون سلول ایفا میکنند ،پژوهشهای پایه در
خصوص آنها در دو سو قابل نگرش میباشند ،از یک سو پژوهشگران در
جستجوی آن هستند که برای یافت مکانیسم عملکرد هورمونها و داروها
در تحقیقات فارماکولوژیک و انتقال پیام ۱به مطالعة این گیرندهها به
وسیلة کاربرد زیست حسگرهای نوین بپردازند و از سوی دیگر نیز خود
این گیرندههای ملکولی غشایی جهت طراحی و ساخت زیست حسگرهای
بر پایة پروتئین غشایی مورد توجه قرار گرفتهاند (.)99 ،98
از زیست حسگرهای BRET ۲برای مطالعة بیولوژی ،فارماکولوژی و
انتقال پیام گیرندههای  ۳GPCRاستفاده شده است ( .)97از سوی دیگر،
در یک همگرایی فناوری با کاربرد سلولهای مهندسی شده با هدف
چیرگی بر محدودیتهای زیست حسگری ،توانستهاند که گیرندههای
 GPCRرا به زیست حسگرهای قابل تنظیم تبدیل نمایند .این همگرایی
میمون میان فناوری زیست حسگرها و بیولوژی سینتتیک میتواند نشانگر
آن باشد که چگونه میتوان با همگرایی فناورانه بر محدودیتهای موجود
در بیولوژی و مطالعة زیست پزشکی در عرصة گیرندهها غالب آمد .کار با
1

Signal transduction
Bioluminescence Resonance Energy Transfer
3 G Protein-Coupled Receptors
2
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گیرندههای  GPCRبه دلیل وجود دامنههای میان غشایی متعدد آنها
بسیار دشوار است .این گیرندهها به شکل بسیار پیچیدهای عمل نموده و
با ترکیبات چندگانه و مسیرهای متابولیک درونی فراوانی برهمکنش
دارند .این گیرندهها در اشکال گوناگون حیات وجود داشته و نقش
بیهمتایی را در بسیاری از فرایندهای پیام رسانی حیاتی ،ایفا میکنند.
از این رو ،در نخست چنین به نظر میآمد که این گیرندهها ،گزینههای
مقبولی برای زیست حسگری نباشند ولی در سایة فناوریهای همگرا و
ویرایش ژنی کریسپر ،۱توانستهاند که آنها را به زیست حسگرهای قابل
تنظیمی ،تبدیل نمایند (.)۱۰۰
رباتهای نانویی( ۲نانوبوتها) ،۳ماشینهایی قابل کنترل در مقیاس
نانو هستند که از یک حسگر و یک موتور تشکیل شدهاند و میتوانند
وظایف ویژهای را انجام دهند .اولین دانشمندی که از واژة نانوبوت استفاده
کرد ریچارد فایمن ۴بود که در سال  ،۱9۵9در سخنرانی عمومی خود
تحت عنوان «انبوهی فضا در بخش زیرین وجود دارد» از این واژه نام برد.
سپس اریک درکسلر ،۵الهام گرفته از این سخنرانی ،کتاب خود را با عنوان
«موتورهای خلقت» به چاپ رساند و در آنجا از ماشینهای ملکولی
برنامهریزی شدة ژنتیکی به عنوان فناوریهای آینده در بیولوژی سلولی،
1

CRISPR
Nanorobots
3 Nanobots
4 Richard Feyman
5 Eric Drexler
2
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یاد نمود .اولین مطالعه در مورد نانوبوتها توسط رابرت فریتاس ۱انجام
شد که مربوط به نانوبوتهای پزشکی تحت عنوان سلولهای

تنفسی۲

میباشد که شبیه سلولهای خونی هستند .امروزه نانورباتها ،دیگر
ایدهای بر روی کاغذ نیستند و پژوهش و توسعه در مورد آنها در جریان
است و تحقیقات فراوانی برروی موتورهای نانویی ،به عنوان بخش محرکة
آنها انجام میشود .مسئلة دیگر در مورد کاربرد آنها در پزشکی ،سوخت
و زیستپذیری می باشد زیرا در پزشکی نانویی به دنبال نانورباتهایی
هستند که نیازی به سوخت ندارند و زیستپذیر باشند (.)۱۰۱
نانوربات از دید گاه تئوریک ،ادوات میکروسکوپی در مقیاس نانومتر
(یک نانومتر برابر یک میلیاردم متر) است .کربن عنصر اصلی سازندة بدنة
این ماشینهای نانویی است که به شکل الماس مانند در آنها قرار
میگیرد .ساختار الماس مانند به این ماشینهای نانویی ویژگیهای خنثی
و همچنین قدرت میدهد و سطوح فراصاف نیز احتمال برانگیختن
سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهند؛ هر چند که به دلیل شبکة
حفاظتی طراحی شده برای آنها ،رباتهای نانویی خواهند توانست میان
تیپهای سلولی گوناگون ،با چک کردن آنتیژنهای سطحی آنها ،تمایز
گذارند .نانورباتهایی که در پزشکی به کار خواهند رفت ،حداکثر اندازهای
که خواهند داشت  ۰/۵-۳میکرومتر است زیرا در فراتر از این اندازه امکان
عبور از مویرگها برای آنها وجود نخواهد داشت (.)۱۰۲
Robert Freitas
Respirocytes

1
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تصویر  :۱6روندهای جاری در کاربرد میکرو /نانوبوتها
در پزشکی فرادقیق (منبع.)۱۰۳ :

برای نیل به چنین ابعاد و پیچیدگیای به همگرایی میان فناوریهای
گوناگون از الکترونیک نانویی ،مواد زیستی جدید ،فوتوگرافی ،زیست
فناوری ،بیولوژی ملکولی ،رباتیک ،مهندسی زیست پزشکی ،نانوفناوری و
نانومکانیک و دیگر فناوریهای نوین نیاز است؛ زیرا این رباتهای نانویی
با برهمکنشهای فرادقیق با اجسام در مقیاس نانو و دستکاریهایی در
حد نانو میبایست بتوانند وظایف برنامهریزی شدة خود را انجام دهند .از
این رو ،با چنین پشتوانهای از عملکرد و ساختار فرادقیق ،نانوبوتها دیگر
واژگانی مربوط به داستانهای علمی تخیلی نیستند و مفهومی کامالً
فناورانه را در قالبی غیرتخیلی با مفاهیمی کامالً مهندسی ،عرضه میدارند.
بیشک ساختارهای زیستی برای طراحان نانورباتها بسیار الهامبخش
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هستند و با الهام از موتورهای بیولوژیک سلولهای زنده ،شیمیدانان
کمکم یاد میگیرند که از دینامیک پروتئینی ،برای قوة رانش ماشینهای
نانویی با واکنشهای شیمیایی ،استفاده کنند.

تصویر  :۱7میکروبوت ،به عنوان حامل سلولهای ماکروفاژ،
گلبول قرمز و اسپرم (منبع.)۱۰۳ :
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توسعه در رباتهای نانویی و کاربرد آنها در پزشکی موجب رشد و
تکامل بیهمتایی از کاربرد رباتهای نانویی در پزشکی مدرن گردیده و با
افزایش کیفیت زندگی ،ظهور پزشکی فرادقیق را امکانپذیر مینمایند .اثبات
مفهومی رباتهای نانویی در کاربرد گستردة آنها در موارد بالینی نشانگر
توان بالقوة آنها در حرکت به سوی پزشکی فرادقیق میباشد .در واقع،
رباتهای نانویی ،نسل جدید پزشکی نانویی هستند .دانشمندان این امید را
دارند که با خلق رباتهای نانویی هوشمند بتوانند آنها را برنامهریزی کرده
تا به رهایش داروهای بسیار توکسیک مستقیم ًا در تومورهای سرطانی ،بدون
درگیر کردن بافتهای پیرامونی ،اقدام نمایند (.)۱۰۴
در عرصة علوم غدد نیز میتوان آیندهای درخشان را برای کاربرد
رباتهای نانویی ترسیم کرد .از کاربردهای آیندة این رباتهای نانویی
میتوان به استفادة در رهایش دارو در بافتهای ترشح کنندة هورمون
مورد نظر ،به عنوان ابزارهای جراحی یا نمونهبرداری از بافت یا نفوذ
بیهمتای آنها تا رهاسازی دارو یا ژنهای مورد نظر در درون سلول و
کاربرد آنها به عنوان ابزارهای تصویربرداری در پزشکی هستهای برای
غدد و تومورهای اندوکرین اشاره نمود .از این رو ،مشاهده میشود که
تحقیق و توسعه در زمینة کاربرد رباتهای نانویی در علوم غدد میتواند
بسیار هیجانانگیز بوده و آیندة اندوکرینولوژی را با پزشکی فرادقیق ،به
صورت واقعی پیوند دهد.
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پزشکی بازآفرینشی یک گسترة میان رشتهای با رشد پرشتاب و
بالندة مطالعاتی است که پژوهشهای سلولهای بنیادی ،مهندسی بافت،
مواد زیستی ،فرایندهای بهبودی زخم و دیگر درمانهای بیولوژیک را
شامل میشود ( .)۱۰۵پتانسیل برنامهریزی دوبارة سلولهای خود بیمار
جهت اهداف درمانی بیولوژیک ،ترمیم بافتی و بازآفرینی ،برای پزشکی
بازآفرینشی ،حیاتی هستند .این گونه پیشبینی میشود که جهان پزشکی
از ابرروند در حال تکامل «پزشکی بازآفرینشی» ،۱دچار انقالبی عظیم در
عرصههای علوم و فناوری پزشکی و گسترههای بالینی شود .در سطح
مطبوعات پزشکی نیز شاهد انفجار مقاالت وابسته به پزشکی بازآفرینشی
هستیم و تنها در گسترة سلولهای بنیادی در گوگل اسکالر به بیش از
دو میلیون مقاله بر میخوریم (.)۱۰6
پزشکی بازآفرینشی یک گسترة هیجان انگیز در پزشکی

ترجمانی۲

است و تالش میکند که نتایج پژوهشهای علوم پایه را در سطح بالینی
گسترش دهد و در دامنة مراقبتهای سالمت یک جابهجایی پارادایمی
ایجاد کند .در حقیقت ،در پزشکی بازآفرینشی در سطح برخورد
Regenerative medicine
Translational

1
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رشتههایی همچون بیولوژی سلولهای بنیادی ،ایمونولوژی ،مهندسی
بافت ،بیولوژی ملکولی ،مواد زیستی ،بیولوژی پیوند اعضاء و گسترة
بالینی ،تالش مینماید تا شیوههای درمانی نوین را خلق کند (.)۱۰7
آن چه قلب تپندة پزشکی بازآفرینشی را به جنبش درآورده است
پژوهشها پیرامون سلولهای بنیادی (چه سلولهای بنیادی جنینی و
چه بالغ) است .هر چند که سلولهای بنیادی جنین توانایی تمایز به هر
تیپ سلول ویژهای را دارند ،اما کاربرد آنها در پژوهشهای علمی ،از
دیدگاه اخالقی ،مورد کنکاش قرار گرفته است؛ امَّا مرز شکنی عمده که
توسط دو تیم پژوهشی مستقل به انجام رسید این موضوع را تحت شعاع
خود قرار داده است .در نوامبر  ۲۰۰7میالدی ،یک تیم ژاپنی تحت هدایت
شینیایاماناکا و یک تیم آمریکایی به سرپرستی جیمز تامپسون ،گزارش
کردند که به صورت موفقیت آمیزی سلولهای بنیادی شبه جنینی را از
سلولهای پوست انسان بالغ آفریدهاند و آن را سلولهای بنیادی پرتوان
القاء شده ) (iPSنامیدند .نتایج آنها در مجالت سلول و ساینس (به
ترتیب) ،به چاپ رسید و دروازة انقالب در پژوهشهای پزشکی
بازآفرینشی را گشایش نمودند (.)۱۰7
در مسیر پژوهشهای پزشکی بازآفرینشی ،ساخت بافت سه بعدی
که بتوان ساختارها را در ترکیب با سلولها به گونهای چیدمان کرد که
سلولها بتوانند بافت سه بُعدی را بسازند ،بسیار حائز اهمیت میباشد .اما
هر آنچه که زمان در پیش رو داشته باشیم ،مدلهای بیماری بر پایة
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سلولهای  ،iPSبیشک نوید دهندة شیوههای درمانی نوین در آینده
میباشند؛ به گونهای که وزن شواهد کنونی آن چنان است که پزشکی
بازآفرینشی این پتانسیل را دارد تا درمانهای نوین ،نوآورانه و حتی درمان
کامل بیماریهایی را که با شیوهها و رهیافتهای سنتی راهحلی برای
آنها وجود نداشته است را بر جامعة بشری عرضه دارد (.)۱۰8
برای دستیابی به پیشرفتهای برخاسته از ابرروند پزشکی
بازآفرینشی ،کشورهای پیشرفته در باالترین مجامع تصمیمگیری و
سیاستگذاری علوم و فناوری ملَّی خود به تدوین راهبردها و برنامههای
پژوهشی اقدام نمودهاند که میتوان از کشور ایاالت متحدة آمریکا نام برد
که در بنیاد ملَّی سالمت خود مرکز پژوهشهای پزشکی بازآفرینشی را از
سال  ۲۰۱۰میالدی با هدف خدمترسانی به عنوان منبع ملَّی علوم
سلولهای بنیادی جهت توسعة کاربردهای نوین پزشکی و درمانهای بر
پایة سلول ،راهاندازی کرده است .تمرکز این مرکز پژوهشی ،سلولهای
بنیادی ) (iPSCاست (.)۱۰9
پیامد بینظمی در شرایط التهابی و ایمنی ،۱بروز بیماریهای
متابولیک میباشند و چنین تصور میرود که در دوران اوجگیری اپیدمی
بیماریهای متابولیک ،گسترة رو به رشد مهندسی بافت و پزشکی
بازآفرینشی (TERM) ۲بتواند پیوندهای میان شرایط التهابی ،متابولیسم
ایمنی ،بیماریهای متابولیک و بازآفرینشی بافتی را آشکار سازد (.)۱۱۰
Immune inflammatory dysregulation
Tissue engineering and regenerative medicine

1
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در میان بیماریهای متابولیک ،پرداختن به بیماری دیابت از منظر
پزشکی بازآفرینشی بسیار هیجان انگیز است و بیشترین تالشها در زمینة
بیماریهای متاب ولیک به این بیماری اختصاص یافته است و پزشکی
بازآفرینشی مترصد ربایش بهترین فرصتها در این گستره است (.)۱۱۱

تصویر  :۱8رهیافتهای روششناسانه
برای جایگزین کردن سلول بتا در دیابت (منبع.)۱۱۳ :

هر چند پژوهشها در مهندسی بافت برای ساخت ماتریکس خارج
سلولی برای النهگزینی سلولهای بتای پانکراس رو به گسترش است امَّا
مطالعه بر روی سلولهای بنیادی در ترکیب با مهندسی بافت که منجر
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به خلق پانکراس صناعی زیستی ۱میگردد نیز ادامه دارد ( .)۱۱۲اینها
تالشهایی هستند که در فراتر از پیوند پانکراس و کپسولگذاری
سلولهای بتای پانکراس قرار دارند و فقط محدود به درمان جایگزین
سلولهای بتا نیستند بلکه شامل رهیافتهای زیر نیز میباشند:
 /۱سلولهای بنیادی پرتوان جنینی )(EPSC
 /۲سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده )(iPSC
 /۳سلولهای بنیادی بالغ مزانشیمی )(MSC

 /۴باز برنامهنویسی /فراتمایز تیپهای متنوع سلولهای غیر بتا
پانکراس (مانند سلولهای آسینار و سلولهای انترواندوکرین).
 /۵القاء تکثیر سلولهای بتا پانکراس موجود
گروههای فراوانی از پژوهشگران در این تالش هستند تا تمایز
سلولهای بنیادی جنینی را به سوی سلولهای بالغ بتا ارتقاء دهند تا این
سلولها با فاکتورهای نسخهبرداری سلولهای بتا بالغ مانند NKX6.1

غنی گردیده و رهایش انسولین در پاسخ به گلوکز را همراه با افزایش
سطح درون سلولی کلسیم نشان داده و حاوی گرانولهای انسولین شوند
که از لحاظ ساختاری مشابه سلولهای بتا انسانی باشند و بتوانند
هیپرگلیسمی را در زمانی که در موجود زندة پیوندزده میشوند کاهش
دهند .این پژوهشها بیشک در آینده خواهند توانست تودة الزم سلولهای
بتا بالغ را برای کاربردهای درمانی احتمالی فراهم آورند .احتما ًال اولین
Bioartificial pancreas
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کارآزمایی انسانی با استفاده از  EPCSجهت جایگزینی سلولهای بتا پانکراس
از دست رفته در دیابت تیپ  ۱شامل استفاده از سلول پروژنیتور پانکراس
 PDX-1+است که با سلولها به ادوات جدا یافته از ایمنی ،۱در زیر پوست،
کاشته میشوند (.)۱۱۳
سلولهای  iPSCتمایز و پتانسیل تکثیری مشابه  EPSرا نشان
میدهند و از آنها برای خلق خوشههای مشابه جزایر پانکراس از
سلولهای سوماتیک استفاده شده است که در شرایط برون میتوانند
رهایش تحریک توسط گلوکز و بیان فاکتورهای کلیدی بلوغ سلولهای
بتا را از خود نشان دهند .استفاده از این سلولها این مزیت را خواهند
داشت که سلول درمانی بر پایة ویژة بیمار بوده و مدلسازی و تشخیص
خاص بیمار را پیگیری میکند .از این رو ،رهیافت استفاده از  iPSCبرای
بازآفرینش سلولهای بتا به صورت القایی جهت پیشگیری از دست دادن
سلولهای بتا در دیابت ،یک گسترة پژوهشی بسیار داغ میباشد (.)۱۱۳
البته در رهیافت درمان جایگزینی سلولهای بتا به شیوة مهندسی
ژنتیکی ،نیاز است که درک ما از این که چگونه سلولهای بتا به دیگر
متابولیتها مانند اسیدهای آمینه ،اسیدهای چرب آزاد و کیتونها پاسخ
میدهند نیز افزایش یابد .همچنین مسائل ایمنی و موارد مربوطه که
ممکن است موجب تومورزایی گردند (به ویژه در بیمارانی که هم اکنون
سرکوب ایمنی شدهاند) نیز در آینده از موضوعات پژوهشی خواهند بود.
Immuno-isolation devices

1
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هم اکنون پژوهشگران با مهندسی سلولهای بنیادی با ژنهای
خودکشی ،۱در هر سلولی که پس از پیوند هنوز تقسیم میشود و یا به
سلول بتا پانکراس تبدیل نمیشود ،تالش دارند تا بر این چالشها چیرگی
یابند ( .)۱۱۱برای رسیدن به این هدف ،شناخت گستردهتر از
زیرجمعیتهای سلولهای بتاپانکراس بسیار حائز اهمیت است زیرا هدف قرار
دادن این زیرجمعیتهای خاص میتواند تالشها را در بازآفرینش درمانی
سلولهای جزیرهای درونزا در میان افراد با دیابت توسعه دهد ( .)۱۱۴در
گسترة پزشکی بازآفرینشی ،ارتقاء بازآفرینش سلولهای اندوکرین از
طریق سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده یا پارانشیمی به دست آمده از
ارگان ،به بخشهای دیگر اندوکرینولوژی نیز گسترش یافته است .یکی از
این گسترهها ،کاربرد درمانی سلولهای بنیادی در بیماریهای هیپوفیز
است که این کار با سلولهای بنیادی درونی هیپوفیز ۲یا سلولهای بنیادی
پرتوان به دست آمده از جنین یا سلولهای پرتوان القاء شده (برای مثال
از پوست ،کبد) انجام میگیرد که رهیافتهای نوید دهندهای را در
جایگزینی برای برقراری عملکرد هیپوفیز فراهم خواهند آورد
(۱۱۵و.)۱۱6

Suicide genes
Intrinsic pituitary stem cells

1
2
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تصویر  :۱9منبع سلولهای بالغ اندوکرین.
سلولهای تولید کنندة هورمونی را میتوان از منبع اتولوگ یا اورتولوگ به دست
آورد .منابع اتولوگ سلولهای بنیادی درونی هیپوفیز ( )PitSCجداسازی شده از خود
بیمار ،یا سلولهای سوماتیک (مانند فیبروبالست پوست ،هپاتوسیتها ،بافت مغز
استخوان ،سلولهای چربی و غیره) که به سلولهای بنیادی پرتوان القاء شده ()iPSC
برنامهریزی میشوند را شامل میشوند .منبع اورتولوگ شامل سلولهای بنیادی
جنینی ( )ESCبه دست آمده از تودة درونی بالستوسیست میباشد .با درمان
جایگزینی سلولی از طریق رهیافت میان بینی که غیرتهاجمی میباشد ،ایمپلنت
انجام میگیرد (منبع.)۱۱6 :

هر چند که هم اکنون درمان دارویی جایگزین برای نارسایی هیپوفیز
موجود است امَّا جایگزینی هورمونی از طریق بیرونی نه نقش شفاگری و
نه نقش پایداری را دارد و در نتیجه درمانهای نوین جایگزین مانند
پزشکی بازآفرینشی ،در بهینهسازی مدیریت و درمان نارسایی هیپوفیز و
بهبودی در کیفیت زندگی بیماران ،بسیار کارآمد خواهند بود زیرا آشکار
گردیده که درمان کنونی نارسایی هیپوفیز با جایگزینی دارویی نمیتواند
تغییرات فیزیولوژیک را مشابهسازی نموده و بیماران در خطر باالیی از
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کمبود هورمون خواهند بود و حتی فرد بسیار آگاهمند و تحصیل کرده
نیز هنوز خطر باالیی از رخداد توفان آدرنالی تجربه میکند.
زیمر و همکاران نشان دادند که چهار سلول هیپوفیز که تولید ،ACTH
 ،GHپروالکتین و  FSHمیکنند را میتوان از سلولهای بنیادی پرتوان ،القاء
نمود و همچنین آنها نشان دادند که بخشی از این سلولها به سیگنالهای
آزادسازی هورمون در شرایط برونتنی پاسخ میدهند (.)۱۱7
این پژوهش منجر به آن شده است که هم اکنون القاء هیپوتاالموس
با عملکرد واقعی و بافتهای هیپوفیزی از سلولهای بنیادی پرتوان ،جهت
اهداف پزشکی بازآفرینشی ،فراهم گردیدهاند .سپس کانو و همکاران او
توانستند نرونهای تولید کنند

وازوپرسین۱

را از پروژنیتورهای

هیپوتاالموس به دست آورند که با تحریک بیرونی ،پپتیدهای عصبی را
آزاد میساختند .آنها سپس خود شکلیابی بافت هیپوفیز قدامی را در
کشتهای بافت سه بعدی از سلولهای بنیادی جنینی موش ،گزارش
کردند .همین گروه از پژوهشگران به کاربرد توسعه یافته از  iPSCبرای
بازآفرینش بافتهای هیپوتاالموس و هیپوفیز برای برقراری محور
هیپوتاالموس  -هیپوفیز تأکید نمودند (.)۱۱8
درمان بیماری خود ایمن آدیسون ظرف  6۰سال گذشته بدون تغییر
مانده است .اکثر بیماران دارای نشانگانی هستند که به خوبی با جایگزینی
استروئید خارجی کنترل میشوند ولی با وجود رعایت بیماران و درمانهای
Vasopressinergic neurons

1
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بهینة کنونی ممکن است نشانگانی پابرجا مانده و یا این که توفان آدرنال
راجعه اتفاق افتاده و کیفیت زندگی بیماران نیز کاهش یابد.
درمان رایج با استروئید نیز با مرگومیر زودرس ،خطرات افزایش
یافتة قلبی  -عروقی و عوارض دیگر توأم است .از این رو ،رهیافتهای
نوین درمانی برای چیرگی بر موارد فوق ،بسیار ضروری میباشد .یکی از
شیوههای نوین در این خصوص ،استفاده از پزشکی بازآفرینشی و ویژگی
پالستیسیتی ۱آدرنال است .آدرنال پالستیسیتی اشاره به وجود پروژنتیور
آدرنوکورتیکال یا سلولهای بنیادی دارد که به صورت مداوم در قشر
آدرنال با تحریک هورمون تروپیک خود ) (ACTHجایگزین میشود.
مطالعات جانوری حاکی از آن هستند که این سلولها در کپسول یا منطقة
زیرکپسولی قشر آدرنال قرار دارند .هدف پزشکی بازآفرینشی در بیماری
آدیسون ،باز برنامهنویسی سلولی یا دستکاری پروژنتیور آدنوکورتیکال یا
سلولهای بنیادی است که مطالعات جانوری آن در دست اجرا میباشند
و در آینده وارد عرصة بالینی خواهند شد (.)۱۱9
در پزشکی بازآفرینشی تیروئید ،خلق فولیکولهای عملکردی ،نقش
مهمی را ایفا میکند زیرا سلول فولیکوالر تیروئید مسئول سنتز هورمونها
بوده و برای عملکرد خود به بیان فاکتورهای نسخهبرداری  Nkx2-1و
 ،Pax8دیگر فاکتورهای نسخهبرداری و محیط بیرونی ویژه برای رشد ،نیاز
دارد .در شرایط آزمایشگاهی ،ضمن بیان  Pax8و  Nkx2-1در اوایل رشد
Plasticity

1
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تصویر  :۲۰تصویری از رهیافتهای تنظیم کنندة ایمنی و بازآفرینشی
در بیماری خود ایمن آدیسون (منبع.)۱۱9 :
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سلولهای بنیادی جنینی و افزودن  TSHو مهیا کردن سامانة رشد سه
بعدی ،مشاهده گردید که این سلولهای بنیادی به ساختارهای فولیکوالری
که تیروگلوبین را بیان کرده و میتوانند ید را برداشت نمایند ،توسعه
مییابند؛ هنگامی که آنها به موشهایی که فاقد تیروئید بودند پیوندزده
شدند ،این فولیکولها به صورت کامل عملکرد خود را نشان داده و به سوی
سنتز هورمون تیروئیدی بازگشت کردند .این تجربیات نشان میدهند که
درمانهای بر پایة پزشکی بازآفرینشی برای کمکاری تیروئید امکانپذیر
میباشد اما هم اکنون به دلیل به کار بردن راهبرد فرابیان عامل
نسخهبرداری ،۱پیادهسازی آن در سطح بالینی امکانپذیر نمیباشد و باید
منتظر پیشرفتهای آینده باشیم؛ تکنیکهای ردیابی و تصویربرداری
ملکولی آشکار کردهاند که پروتئین مورفوژنیک استخوانی  ۴و فاکتور رشد
فیبروبالستی  (FGF-2) ۲به شکل مطلق برای اندودرم برآمده از سلولهای
بنیادی جنینی موشی برای تبدیل شدن به سلولهای فولیکوالر تیروئیدی
الزم میباشند.
در هر صورت ،با پیشرفتهای انجام گرفته در این زمینه میتوان
امید داشت تا بتوان با رهیافت تمایز جهتدار ،با استفاده از ،iPSC
بازساخت فولیکولها برای پیوند را فراهم نمود (.)۱۲۰

Transcription factor overexpression

1
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تصویر  :۲۱توسعة  in vitroسلولهای فولیکوالر تیروئید به دست آمده از سلولهای
بنیادی جنینی توسط تمایز هدایت شده :میکروسکوپی ایمنوفلوروسنس روز ۳۰
نشانگر ایجاد ساختارهایی همانند فولیکول تیروئید پس از رنگآمیزی ایمنی برای
 Nkx2-1و تیروگلوبولین ( )Tgمیباشد (منبع.)۱۲۰ :

پیشرفتهای امیدبخش در عرصة پزشکی بازآفرینشی در
اندوکرینولوژی چنان بوده است که جامعة اندوکرین نیز به صدور بیانیهای
رسمی در این خصوص اقدام کرده و زمینة سیاستی ،اخالقی و مقرراتی
آن را برای پژوهشها و کاربردهای بالینی و نیز استفاده از سلولهای
بنیادی جنینی و ادامة پژوهشها بر روی فناوری انتقال هستة سلول
سوماتیک (SCNT) ۱باز نموده است (.)۱۲۱

Somatic cell nuclear transfer

1
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ارگان بر روی یک تراشه که مشهور به سامانة میکروفیزیولوژیک یا
تراشه بافتی نیز است در طی ده سال اخیر توجه قابل توجهی را به خود
اختصاص داده است که این به دلیل ویژگی ارائه دهندگی این تراشهها در
مراحل چندگانه در گذر کشف دارو و فرایندهای توسعهای مربوطه
میباشد .این ادوات نوآورانه میتوانند بینشهایی در مورد عملکرد ارگانها
در شرایط سالمت و بیماری و فرایندهای پاتوفیزیولوژیک فراهم آورده و
همچنین به شکل دقیقی ،ایمنی و اثربخشی داروهای انسانی را مورد
آزمون و پیشبینی قرار دهند .بنابراین ،آنها جایگزینهای مناسبی برای
شیوههای پیشبالینی سنتی کشت سلول و مطالعات حیوانات
آزمایشگاهی در آیندة نزدیک خواهند بود (.)۱۲۲
ارگان بر روی یک تراشه یک فناوری بنیان برافکن است که به شکل
گستردهای ،کارآمدی ،مفید بودن و هزینههای فرایند کشف دارو را تغییر
داده و بینش ما را در مورد بیولوژی انسانی افزودهاند و امکان انجام
پژوهشهای بالینی در جایی که انجام کارآزماییهای بالینی امکانپذیر
نمیباشند را فراهم میسازد .فناوری ارگان به روی یک تراشه خود یک
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فناوری همگرا میباشد که از فناوریهای سامانههای سیالی ،۱تکنیک
کشت ،شیوههای آنالیتیک ،پروتکلهای کشت سلول دو بعدی و سه بعدی
در مدلهای  in vitroنوین بهره میبرد .اخیراً ،ارگان بر روی یک تراشه،
به بازاری به ارزش  ۲۱میلیون دالری دست یافته و در سال  ۲۰۲۵به
 ۲۲۰میلیون دالر ،بالغ میگردد (.)۱۲۳
ارگان بر روی یک تراشه ،۲ادواتی میکرومهندسی بوده که به صورت
کوچکترین واحد ،شرایط عملکردهای بیوشیمیایی و کشش مکانیکی
سلولی در ارگانهای گوناگون (مانند ریهها ،کبد و مغز) و حتی تومورها
را بر روی یک تراشه نمایان میسازند .ریزتراشه یک ابزار علمی نیرومند
برای شبیهسازی و توسعة پژوهش به شیوهای سه بعدی بوده که سازمان
فضایی بافتی را بهبودی بخشیده و اتصال سلول به سلول برهمکنشهای
ماتریکس را تحت جریان مداوم ،فزونی میدهد (.)۱۲۴
میکروفلوئیدی ،۳یک علم و فناوریای است که به شکل فرادقیقی،
مایعات در مقیاس میکرو را دستکاری و فرآوری میسازد و این کار را با
کنترل فرادقیق مایعات در مقیاس میکرو با استفاده از کانالهایی که اندازة
آنها از دهها تا صدها میکرون بوده ،به انجام میرساند و به عنوان
آزمایشگاه بر روی یک تراشه ۴نیز شناخته میشود .کانالهای در مقیاس
میکرو با وجود کوچکی دارای سطحی عظیم و انتقال جرم باال بوده و در
1

Fluidic
Organ-on-a-chip
3 Microfluidics
4 Lab-on-a-chip
2

فصل دوازدهم :ارگان بر روی یک تراشه

153

فناوری میکروفلوئیدی به دلیل کاربرد معرفهای کم ،حجمهای قابل
کنترل ،سرعت ترکیب شدن تند ،پاسخهای سریع و کنترل فرادقیق
ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی ،کاربرد فراوان دارند (.)۱۲۵

تصویر  :۲۲شماتیک سامانة اندوکرین بر روی یک تراشه.
الف) ساماندهی تراشه؛ با استفاده از یک پمپ سرنگی و جریان پسروی ،سلولها در
محفظههای مربوطه بارگیری میشوند (سرعت جریان :یک میکرولیتر در دقیقه).
همچنین محیط کشت با سرعت  ۰/۵میکرولیتر در دقیقه پرفیوژن مییابد و گلوکز را
تأمین مینماید (سرعت جریان ۲ :و  ۱۰میکرولیتر در دقیقه) .در بخش خروجی
محیط ،مایع چرخشی برای آنالیز بعدی گردآوری میشود .دو محفظة سلولی توسط
تیوب اتصال دهنده با یکدیگر در پیوند میباشند .ب) ابعاد تراشة میکروفلوئیدی سه
بعدی .میکروپیالرها ،کانال میکروفلوئیدی را به بخش محفظة کشت سلول مرکزی و
دو کانال جانبی برای پرفیوژن محیط کشت تقسیم میکنند (منبع.)۱۳۱ :
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از سوی دیگر ،میکروفلوئیدی نه تنها محرکهای غلظتی مکانیکی
گوناگون را تولید میکند بلکه گرادیان بعضی از ملکولهای پیامرسان
(شامل داروها) را که میتوان در شیوهای که از نظر زمانی قابل کنترل
بوده و به شکل خودکار کار میکند را در آن به کار برد .از این رو ،ارگان
بر یک تراشه ،بدن بر روی یک تراشه ۱و انسان بر روی یک تراشه ۲که
همگی در زیر عنوان «سامانههای میکروفیزیولوژی» قرار میگیرند از ۱۵
سال پیش به عنوان سامانههایی پرجذبه برای بررسی پاسخ به مواد
شیمیایی و فارماکولوژیک ،پدیدار شدهاند (.)۱۲6
مدلهای رایج سه بعدی معمولی که در آنها سلولها در ماتریکس
خارج سلولی رشد میکنند ،نمیتوانند جنبههای بحرانی ارگانهای انسانی را
بازتاب دهند (مانند حدفاصل سلول  -بافت و محرکهای فیزیکی و شیمیایی
همچون جریان و فشار) .این در حالی است که سامانههای میکروفیزیولوژیک،
مزیتهای ضروریای را در این رابطه فراهم میسازند .نخست آن که مایع در
کانالهای با مقیاس میکرو محصور بوده و امکان تماس نزدیک میان تیپهای
سلولی گوناگون (برای مثال میان اپیتلیوم و اندوتلیوم عروقی) را برای برآورده
ساختن کنش دینامیک سلول به سلول ،فراهم میآورد .دوم آن که نماهای
ریزمحیط شامل گرادیانهای فضایی زمانی کشش شیمیایی و مکانیکی که
برای شبیهسازی عملکرد ارگانی بحرانی میباشند را میتوان در یک شرایط
میکروفلوئیدی واحد مورد بررسی قرار داد.
Body-on-a-chip
Human-on-a-chip
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افزون بر این ،عروق بر روی یک تراشه ،جریان ضرباندار درونرگی
خون و جریان بین بافتی که تعیین کنندگان کلیدی عملکرد بافتی هستند
را تقلید مینماید و در نهایت در سامانههای میکروفیزیولوژیک ،شفافیت
اپتیک ادوات میکروفلوئیدی ،امکان پایش بالدرنگ را ایجاد میکند (.)۱۲7
بنابراین ،ارگان بر روی یک تراشه که از مدل کشت سلول سه بعدی نیز
بهره میبرد بهتر عملکرد و ساختار بافتی را شبیهسازی میکند (.)۱۲8
بدینسان ،ارگانهای بر روی یک تراشه ،کاندیداهای بسیار نوید دهنده
برای بررسی مکانیسم فیزیولوژی عضو و نیز ایجاد پلتفورمهای آزمون
دارویی هستند که با پیشرفتهای آیندة آنها از این تراشهها میتوان برای
پزشکی فردگرایانه و مدلسازی بیماری نیز استفاده نمود ( .)۱۲9چنین
است که ارگان بر روی یک تراشه در ترکیب با رشتههای متنوعی همچون
علوم شیمی ،مواد و بیولوژی ،به عنوان یکی از ده فناوری برتر ،از دیدگاه
فروم اقتصادی جهان ،معرفی شده است ( .)۱۲۵امَّا باید در نظر داشت که در
قلب فناوری ارگان بر روی یک تراشه ،فناوری میکروفلوئیدی (آزمایشگاه بر
روی یک تراشه) نهفته است که خود یک گسترة میانرشتهای در پژوهش
میباشد که فناوریهای میکرو و نانویی ،فناوری حسگرهای شیمیایی و
شیمی تجزیهای را همگرا مینماید (.)۱۳۰
با همگرایی فناوری میکروفلوئیدیک با کشت سلول سه بُعدی ،یک
تراشة بافت سه بُعدی که با شیوة میکروفلوئیدیک مورد تغذیه قرار
میگرفت به صورت یک «سیستم اندوکرین بر روی تراشه» ۱ساخته شد
Endocrine system on chip
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که به شکل بالقوهای میتوانست برای غربالگری داروها در درمان دیابت
با اندازهگیری آزادسازی انسولین در طی زمان ،به کار گرفته شود.
پژوهشگران این مطالعه ،یک کشت همراه با سلولهای بتای ترشح کنندة
انسولین پانکراس را در مجاورت با سلولهای  (L-cells) Lواقع در رودة
کوچک که ترشح انسولین را تحریک میکرد ،فراهم ساختند تا اثر گلوکز
در تولید  GLP-1از سلولهای الین L-و انسولین از الین سلولهای بتای
پانکراس مورد بررسی قرار دهند .نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم
اندوکرین توسعه داده شده بر روی یک تراشه ،ابزار مفیدی برای بررسی
تغییرات دینامیک هورمونهای اندوکرین (انسولین و  )GLP-1در یک
محیط وابسته به گلوکز میباشد .افزون بر این ،نشان داده شد که این
سامانه را میتوان برای غربالگری آنالوگهای  GLP-1و انسولین طبیعی
و تحریک کنندههای  GLP-1در درمان دیابت به کار برد (.)۱۳۱
همگرایی فناوری سلولهای بنیادی با فناوری سامانههای
میکروفیزویولوژیک در قالب فناوری ارگان بر روی یک تراشه در
پژوهشهای دیابت موجب انقالب خواهد شد و امکان ظهور پزشکی
فردگرایانه برای بررسی داروهای ویژة هر فرد و شیوههای درمانی فراهم
خواهد ساخت ( .)۱۳۲همچنین با یکپارچهسازی ارگانهای چندگانه ۱بر
روی یک تراشه میتوان به ایدة بدن بر روی یک تراشه ۲برای بررسی
عوارض دیابت بر ارگانها و شیوههای تغییر و نیز تنظیم دارویی جهت
Multi-organ
Human-on-a-chip
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پیشگیری از این عوارض نایل شد.
در هر صورت ،فناوری پانکراس انسانی بر روی یک تراشه ،یک
فناوری رو به شتاب است که یک پلتفورم را برای مدلسازی in vitro

فرایندها و برهمکنشهای پیچیده در فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی
سلولهای جزیرهای فراهم میسازد.

تصویر  :۲۳پانکراس بر روی یک تراشه (منبع.)۱۳۲ :

توسعه در طراحیهای میکروفلوئیدیک با کاربرد مواد تصویربرداری
سازگار و فناوری زیست حسگرها میتواند یک ابزار آیندة نوین را برای
پیشبینی پیامد پیوند سلولهای پانکراس در قالب فناوری «پانکراس بر
روی یک تراشه» ترسیم نماید زیرا با این شیوه میتوان به کیفیت
سلولهای جزایر پانکراس پرداخت و از آزمایشات بر روی جانوران
آزمایشگاهی پرهیز نمود و بدین سان راه را برای تداخالت درمانی دیابت
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هموار کرد .هر چند تالشهای سترگی در مهندسی میکروفلوئیدیک
جهت توسعة پلتفورمهای «پانکراس بر روی یک تراشه» به صورت
عملکردی انجام شده است ولی هنوز این فناوری در حال گذار دوران
نوزادی خود است ()۱۳۳؛ امَّا این فناوری هم اکنون خود را برای
پژوهشهای دیابت با کاربرد سلولهای بنیادی آماده ساخته است.

تصویر  :۲۴دو ارگان (کبد و پانکراس) بر روی یک تراشه (منبع.)۱۳۲ :
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میدانیم که سلولهای بتای پانکراس ،در پیش از پیوند زدن به بیمار
دیابتی ،نیاز داشت که آزمون شوند که آیا به شکل عملکردی توانایی
ترشح کافی انسولین را دارند یا خیر؟ شیوة جاری کنونی بر پایة فناوریای
است که در دهة  ۱97۰پایهگذاری شده است و بسیار زمانبر و دشوار
میباشد .فناوری «سلولهای جزیرهای بر روی یک تراشه» ۱یک جایگزین
مناسب برای بررسی سلولهای جزیرهای بر پایة ترشح انسولین میباشد.
در واقع ،پس از تولید سلولهای بتای ترشح کنندة انسولین از سلولهای
بنیادی  ،iPSعملکرد آنها را در پیش از پیوند میتوان در سلولهای
جزیرهای بر روی یک تراشه مورد آزمون قرار داد .همچنین از این فناوری
میتوان برای غربالگری اثرات داروهای تحریک کنندة انسولین و مطالعة
بیولوژی بنیادی سلولهای جزیرهای پانکراس استفاده کرد.
بیشک فناوری «سلولهای جزیرهای بر روی یک تراشه» که از
همگرایی فناوریهای میکروفلوئیدیک ،حسگرهای زیستی ،الکترونیک،
بیوانفورماتیک و نرمافزار سود میجوید میتواند در مطالعات پایه در دیابت
تحوالت بنیان برافکنی را رقم زند (۱۳۴و.)۱۳۵
پلتفورمهای پانکراس بر روی یک تراشه نه تنها به عنوان یک سیستم
جهت انجام کنترل کیفی پس از اقدامات جداسازی به کار میروند بلکه میتوان
از آن برای بررسی عملکرد سلولهای مشابه بتای پانکراس به دست آمده از
سلولهای بنیادی استفاده نمود و آنها را با سلولهای پانکراس اولیه در یک
Islet-on-a-chip

1
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پلتفورم استاندارد شده مورد مقایسه قرار داد .کنترل کیفی در یک پلتفورم
میکروفلوئیدی میتواند درک جامعی از کیفیت و عملکرد سلولهای جزایر
پانکراس جداسازی شده را فراهم آورده و پیامدهای پیوند جزایر پانکراس را
پیشبینی نماید .سلولهای جزایر پانکراس یا سلولهای همانند سلول بتای
پانکراس به دست آمده بر روی یک تراشه در ترکیب با دیگر ارگانوئیدها ،برای
مثال کبد ،کلیه ،بافت اندوتلیال نه تنها دانش ما را در مورد عملکرد سلولهای
جزایر پانکراس و برهمکنشهای آنها با دیگر تیپهای بافتی افزایش میدهد
بلکه میتواند به عنوان یک سامانة ارزشمند جهت توسعة دارو (مانند داروهای
دیابت و سرکوب کنندة ایمنی) استفاده شود (.)۱۳۳
در ساخت ارگان بر روی یک تراشه در اندوکرینولوژی ،طراحی کنترل
هورمونی به صورت شبانهروزی ۱و تناوبی بسیار مهم است زیرا این ریتمهای
شبانهروزی است که عملکرد همة دستگاههای ارگانی را تنظیم مینماید و
از آنجا که این ریتمهای شبانهروزی در مطالعات توکسیکولوژیک،
فارماکولوژیک و بیولوژی سیستمی مهم میباشند ،برقراری امکان رصد،
مشاهده و تفسیر اطالعات حاصله از این ریتمهای شبانهروزی و تناوبی
در ارگان بر روی یک تراشه یا چند ارگان بر روی یک تراشه و از همه
مهمتر بدن بر روی یک تراشه ،بسیار مهم و حیاتی است .از این رو ،نصب و
پیوند یک سامانة اندوکرین میکروفرموالتور ۲که میتواند ریتمهای بیولوژیک
را در مدلهای  in vitroبرقرار سازد در مطالعات فارماکوکینتیک و
Circadian
Endocrine system MicroFormulator
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فارماکودینامیک برای شبیهسازی شرایط واقعی سامانههای فیزیولوژیک ،بسیار
ضروری میباشد تا بدین سان بتوان تنظیم هورمونی شبانهروزی در مدلهای
بیولوژی  in vitroدر قالب ارگان بر روی یک تراشه را ارائه نمود (.)۱۳6

تصویر  :۲۵کاربردهای پانکراس بر رو یک تراشه برای پژوهشهای دیابت
و پیوند جزایر پانکراس
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مطالعات بر روی ارگان بر روی یک تراشه در گسترة اندوکرین
محدود به پانکراس نبوده و در ارگان تولید مثلی نیز گسترش یافته است.
نکتة مهم در طراحی و ساخت ارگان بر روی یک تراشه در اندوکرینولوژی،
بررسی و برقراری امکان گفتمان میان دو ارگان یا چند ارگان با یکدیگر
است .اخیراً یک ارگان تولید مثلی دوگانه بر روی یک تراشه ساخته شده
است که گفتمان اندوکرین دو جانبه میان اندومتر رحم و تخمدان را
بازگویه میکند (.)۱۳7
از این ارگان بر روی یک تراشه برای مطالعة توکسیسیتی مواد
خطرناک بر روی اندامان باروری استفاده میشود.
در یک فراگرد کلی ،ارگان بر روی یک تراشه ،یک فناوری همگرا
است که در اندوکرینولوژی بالینی نقش بیهمتایی را در پژوهش و
مطالعات دارویی و توکسیکولوژیک ایفا خواهد کرد.

فصل سیزدهم

بیولوژی سینتتیک
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بیولوژی سینتتیک یک گسترة دانشی نوپدید است که با خود انبوهی
از امکانات و کاربردهای بالقوه به ارمغان میآورد و از آنجا که رشتههای
گوناگون را از مهندسی تا علوم پایه با یکدیگر درهم میآمیزد ،بیشتر
چنین مینماید که سیمای یک علم میانرشتهای را داشته باشد .در
گزارش آکادمی سلطنتی مهندسی ،بیولوژی سینتتیک را به صورت
رشتهای که طراحی و مهندسی اجزاء ،۱ادوات ۲و سامانهها ۳بر پایة بیولوژی
را هدف قرار داده است ،تعریف شده است (۱۳8و .)۱۳9بر پایة این تعریف،
میتوان بیولوژی سینتتیک را به صورت کاربرد اصول مهندسی در سطح
اجزاء اساسی و پایة «بیولوژی» ،چکیده نمود.
از این دیدگاه ،بیولوژی سینتتیک در واقع مهندسی بیولوژی است که
چشماندازهای مهندسی را در تمام سطوح سلسله مراتب ساختارهای
بیولوژیک ،از سطح ملکولهای واحد تا کل سلولها ،بافتها و ارگانیسمها به
کار میبرد .از دیدگاه جوهری ،بیولوژی سینتتیک میتواند طرح «سامانههای
بیولوژیک» را به شیوهای منطقی و سیستمی جلوه دهد (.)۱۴۰
1

Parts
Devices
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هر چند که در بسیاری از درسنامههای آکادمیک پیرامون بیولوژی
سینتتیک ،پافشاری بر کاربرد اصول مهندسی جهت معرفی شیوههای
نوین تولید است امَّا تعریف دیگر بیولوژی سینتتیک حاوی این ایده است
که بیولوژی سینتتیک را میتوان برای پیشرفت تئوری بیولوژیک پایه به
کار برد؛ یا به زبانی دیگر:

”بیولوژی سینتتیک طراحی و ساخت سامانههای
بیولوژیکی است که اصول مهندسی را با هدف درک
بیولوژی توسط تولید فناوریهای بیولوژیک سودمند ،به
کار میبرد“.
در این منظر ،در حالی که زیست فناوری به کاربرد مدارهای
بیولوژیک کنترل شده در طراحی و تولید محصوالت جدید تمرکز دارد،
بیولوژی سینتتیک ،فرصتهای نوینی را در جهت معکوس ارائه میدهد
(کاربرد مدارهای بیولوژیک مصنوعی جهت درک مسائل بیولوژیک
بنیادی) (.)۱۴۱
بیولوژی سینتتیک و مهندسی متابولیک بسیار به پیشرفتهای
موجود و آینده در شیوهها و تکنیکها و ابزارهای تغییرسازی در DNA

وابسته هستند .دلیل این بیان آن است که هر دوی این حوزههای کاری
نیازمندیهای بنیادینی را برای تغییر منطقی در توالیهای  ،DNAخلق
جهشهای ویژه ،ترکیب و ادغام قطعات یا تکههای  DNAدر ژنوم یک
ارگانیسم مورد توجه یا در یک پالسمید میجویند (.)۱۴۲
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در کاربرد بیولوژی سینتتیک و مهندسی متابولیک در گسترة علوم
غدد به مدلسازی ریاضیاتی نیز در کنار ابزارها ،شیوهها و تکنیکها نیاز
است زیرا پیچیدگی محورهای اندوکرین و رفتار پویای هورمون در شبکة
اندوکرینولوژی چندان غامض و پیچیده است که یافت یک بینش از چنین
رفتارهای پویامند تنها با نگاه به دادههای تجربی امکانپذیر نیست و به
مدلسازی ریاضی نیاز دارد ( .)۱۴۳به زبان دیگر ،بیولوژی سینتتیک برای
ساماندهی سازههای صناعی خود نیاز به درک گسترده در ترکیب
مدلسازی ریاضی و رهیافتهای تجربی خواهد داشت تا بتواند ریتمهای
حاصل از فرایندهای تنظیمی در سطوح چندگانه سازمانی را ترسیم نماید.
در واقع ،برای ساخت مدلهای ژنتیکی خود تنظیم که پاسخگو به
تکانههای محیطی بوده و تعادل پویای خود را حفظ مینماید ،نخست
میبایست بیولوژیستها و فناوران بیولوژیک از سیستم اندوکرین
بیولوژیک ) ۱(BESآگاهی یافته تا به طراحی سامانة اندوکرین مصنوعی
) ۲(AESبپردازند .البته امروزه این دیدگاه شکل گرفته است که
سیستمهای تنظیم کنندة عمدة بدن انسان شامل دستگاه عصبی ،سیستم
ایمنی و سیستم اندوکرین به صورت مستقل عمل نمیکنند بلکه به شکل
یک سامانة واحد ارتباطات اطالعاتی عمل مینمایند و با حضور
سیتوکینها ،انتقال دهندههای عصبی و هورمونها ،مسیرهای پیچیدة
شبکهای اطالعاتی در سطح بدن شکل میگیرد که بسیار هوشمندانه خود
Biological Endocrine System
Artificial Endocrine System
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را نشان میدهد و در تنظیم متابولیسم ،رشد و نمو ،باروری ،تفکر و حرکت
ارگانیسم ،نقش ایفا مینمایند ( .)۱۴۴درک این سیستم واحد ارتباطات
اطالعاتی برای ساخت سامانههای سینتتیک آینده که در مدار این سیستم
قرار داده خواهند شد ،بسیار حیاتی میباشد.
به عبارت دیگر ،درک گسترده از سیستم پیچیدة شبکهای ارتباطات
و اطالعات در سطوح چندگانة ارگانیسم با محوریت سامانههای عصبی،
ایمنی و هورمونی جهت طراحی و ساخت سامانههای عملکردی بیولوژیک،
ضروری بوده و این درک میبایست با مدد ابزارهای پیشرفته ،رو به گسترش
قرار گیرد .بیشک ،یکی از ابزارهای مهم در این گذار ،ویرایش ژن توسط
فناوری کریسپر ) (CRISPRو پروتئین  9همراه کریسپر )(CRISPR/Cas9

است که خود را به صورت یک رهیافت مهندسی ژنتیک نوآورانه در
پژوهشهای سرطان ،ژن درمانی ،مطالعات عملکردی و بیولوژی
سینتتیک نشان داده است .این فناوری به ویژه برای ارائه واریانتهای
ژنتیکی و بدین سان غیرفعالسازی یک سرکوب کنندة تومورال یا
فعالسازی یک انکوژن و ارزیابی بیولوژیک اثرات ژنهای هدفگذاری
شده ،بسیار سودمند است .امروزه از این تکنیک برای ساخت و طراحی
الینهای سلولی نورواندوکرین جهت بررسی موتاسیونهای سوماتیک و
تومورزایی استفاده میشود (.)۱۴۵
همچنین از تکنیک کریسپر برای مهندسی سلولهای بتای طراحی
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شده ۱برای بازطراحی دستگاه ترشح انسولین جهت ترشح وابسته به
گلوکز ۲و عامل تنظیم کنندة ایمنی( ۳اینترلوکین  )۱۰به کار گرفته شده
است (.)۱۴6
این بازطراحی با هدف جلوگیری از ایجاد فیبروز و التهاب در پیوند
سلولهای بتای پانکراس در غشاءهای نیمه تراوایی است که در پیوند
جزایر پانکراس استفاده میشود .در واقع سلولهای بتا پانکراس مهندسی
شده که سیتوکینهای ضد التهابی و ضد فیبروتیک به صورت وابسته به
گلوکز ترشح میکنند میتوانند در سلول درمانی و حفاظت از جزایر
پیوندی در مقابل سیستم ایمنی سلول میزبان راهگشا باشند .بنابراین،
مهندسی ژنتیک با کاربرد تکنیک کریسپر  Cas9و ویرایش ژنوم میتواند
پلتفورمهایی را در سلول درمانی بیماریهای اندوکرین در آینده فراهم
آورد (.)۱۴6
همچنین اخیراً از ویرایش ژنومی کریسپر  Cas9برای ویرایش اختالل
ژنتیکی در سندرم ولفرام ۴که با دیابت ،آتروفی اپتیک و مسائل نورولوژیک
خود را نشان میدهد ،استفاده شده است .در این مطالعه ،پژوهشگران با
استفاده از سلولهای بنیادی  iPSCپوست بیمار مبتال به سندرم ولفرام،
سلولهای بتای پانکراس تولید کنندة انسولین را تمایز دادند و سپس با
ویرایش ژنی با استفاده از ابزار کریسپر  Cas9نقص ژنتیکی را ترمیم
1

Designer beta cells
Glucose- dependent
3 Immunomodulatory
4 Wolfram syndrome
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نمودند و سپس سلولها را به موش دیابتی ایمپلنت کردند که نتیجة آن
درمان دیابت در این موشها بود ( .)۱۴7این مطالعه راه را برای درمان
دیابت تیپ یک و دو که حاصل عوامل ژنتیکی چندگانه و محیطی است،
گشایش خواهد کرد.
تا اینجا به مفهوم بیولوژی سینتتیک ،سامانة اندوکرین مصنوعی و
ابزارهای کاربردی در بیولوژی سینتتیک و مهندسی ژنتیک اشاره گردید
امَّا این که مفهوم واقعی بیولوژی سینتتیک در علوم غدد چه میباشد را
میتوان از دو مطالعة زیر تا حدی به دست آورد و باید منتظر زمان بود تا
درخشش بیولوژی سینتتیک در گسترة علوم غدد را در آینده ،شاهد
شویم.
در یک مطالعه از راهبرد درمانی الهام یافته از بیولوژی سینتتیک جهت
چیرگی بر دیابت هپاتوژنوس ۱استفاده شد .دیابت هپاتوژنوس ارتباط پیچیده
و دو طرفه است که دیابت تیپ دو را با بسیاری از اشکال مزمن بیماری
کبدی پیوند میدهد و اخیر ًا مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .تعیین
کنندة پاتوژنیک اصلی در این بیماری ،مقاومت نسبت به انسولین است .از
اسید اولئانولیک ۲که یک تریترپنوئید مشتق از گیاه است و در طب چینی
برای بیماریهای کبدی کاربرد دارد همزمان با امکان ترشح GLP-1 ،in vitro

در تسکین مقاومت به انسولین و بهبود عملکرد پانکراس و کبد در توأمان با
یک مدار ژنتیکی درمانی مهندسی شده بر پایة اصول الهام یافته از بیولوژی
Hepatogenous diabetes
Oleanolic acid
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سینتتیک استفاده شد که این عملکرد ترکیبی موجب کاهش نارساییهای
متابولیک وابسته به بیماری دیابت هپاتوژنوس در طی  ۱۵روز در جانوران
آزمایشگاهی گردید .هنگامی که موشهای دیابتی یا میکروکپسولهای
مخلوط شده ایمنی حاوی سلولهای بیان کنندة  GLP-1قابل کنترل توسط
اسیداولئونیک ایپملنت شدند و به آنها به صورت خوراکی اسید اولئانولیک
دادند ،پژوهشگران کاهش سریع نارساییهای متابولیک (مانند
هیپرگلیسمی ،دیس لیپیدی و اختالالت آنزیمی کبدی) را در این موشهای
آزمایشگاهی مشاهده کردند (تصویر  .)۲6در واقع ،پژوهشگران این مطالعه
یک بیان ژنی تحریک یافته توسط اسید اولئانولیک بر پایة الهام از بیولوژی
سینتتیک در سلولهای کلیة جنینی ساختند .همچنین این پژوهشگران،
یک سوئیچ ایمنی تحریکی توسط داکسی سیکلین در ساختار سلول
مهندسی شده تعبیه کردند که میتوانست به صورت دقیق در صورت نیاز،
عملکرد مدار ژنی را متوقف نماید و در سناریوهای ناخواسته به عنوان یک
مدار ایمنی نقش ایفا نماید (.)۱۴8
هنگامی که موشهای دیابتی هپاتوژنوس با میکروکپسولهای
حفاظت شدة ایمنی حاوی سلولهای بیان کنندة  shGLP-1کنترلی با
اسید اولئانولیک ،ایمپلنت میشوند و به آنها از راه خوراکی اسید
اولئانولیک (استخراج یافته از زیتون) میدهند ،عملکرد ترکیبی تجویز
اسید اولئانولیک با بیان  shGLP-1منجر به کاهش همزمان و سریع
بسیاری از اختالالت متابولیکی مانند اختالالت لیپیدی ،هیپرگلیسیمی و
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افزایش در آنزیمهای کبدی میشود (.)۱۴8

تصویر  :۲6راهبرد درمانی الهام یافته از بیولوژی سینتتیک
برای مبارزه با دیابت هپاتوژنوس

امروزه ،شبکههای ژنی سینتتیک به چنان درجه باالیی از دقت و
کیفیت رسیدهاند که به صورت دقیق میتوانند رفتار سلول را در پاسخ به
پیامهای درونی یا بیرونی برنامهریزی کنند .ایمپلنتهای سلول پردازش
یافته با شبکههای ژنی سینتتیک نهفته در آنها برای درمان نقرس،
سندرم متابولیک و چاقی در موشها استفاده شدهاند .در مطالعهای که
اخیراً به چاپ رسیده است ،یک مدار تعادلی برای هورمون تیروئید طراحی
گردید که توانست محور فیزیولوژیک هیپوتاالموس  -هیپوفیز  -تیروئید،
در یک مدل موش که به صورت تجربی دچار بیماری گریوز شده بود را
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برقرار سازد .کنترل دینامیکی این مدار ،ویژگیهای اصلی سلولهای
ترشح کنندة  TSHدر هیپوفیز را شبیهسازی میکرد .این مدار ژنی
سینتتیک ،تعادل هورمونی با پایش سطوح هورمون تیروئید و تنظیم بیان
آنتاگونیست گیرندة  (TSHAntag) TSHرا برعهده داشت .آنتاگونیست
گیرندة  ،TSHبه صورت رقابتی ،اتصال  TSHیا آنتی بادی انسانی به
گیرندة  TSHرا منع میکرد .میدانیم که غدة هیپوفیز ظرفیت حفاظت
ارگانیسم از هیپرتیروئیدی را ندارد .این مدار ژنی بر پایة سلول طراحی
شده ۱به صورت دینامیکی تولید آنتاگونیست  TSHرا در پاسخ به سطوح
پاتولوژیک هورمون تیروئیدی کنترل کرده و بدین سان در تکمیل ظرفیت
غدة هیپوفیز در طی هیپرتیروئیدی عمل مینماید .این مدار کنترل
سینتتیک که شامل یک گیرندة حسگر تیروئیدی سینتتیک است به
صورت برگشتپذیری بیان ژن آنتاگونیست  TSHرا از پروموتورهای
وابسته به گیرندة حسگر تیروئیدی تحریک میسازد .در موشهای
هیپرتیروئید ،این مدار سینتتیک سطوح هورمونهای تیروئید پاتولوژیک
را حس کرده و کنترل بازخوردی محور هیپوتاالموس  -هیپوفیز  -تیروئید
را به سطوح هورمون تیروئید درستکار ،برگشت داد .به نظر میآید که این
طراحی الهام یافته از بیولوژی سینتتیک ،با حفظ کنترل تعادلی تیروئیدی
در شرایط بیماری ،فاقد مضرات درمانهای کنونی هیپرتیروئیدی بوده و
موجب ارتقاء درمان بیماریهای تیروئید میشود (.)۱۴9
Designer cell

1
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تصویر  :۲7الف) یک سوئیچ ژنی سلول پستاندار حساس به هورمون تیروئید که با
محور هیپوتاالموس  -هیپوفیز  -تیروئید در تقابل قرار میگیرد .مدار سینتتیک
حسگر  -کنشگر  TSR-TSHAntagبه صورت مداوم سطوح  T3سیستمیک را پایش
کرده و تولید  TSHAntagمربوطه را هماهنگ نموده و بدین سان فعالسازی بیش از
حد  TSHRتوسط آنتیبادی در بیماری گریوز را خنثی کرده و هموستاز هورمون
تیروئید را با یک چرخة بازخوردی منفی سینتتیک برقرار میسازد.
ب) سوئیچ ژنی حساس به هورمون تیروئید (( )TSRمنبع.)۱۴9 :
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هدف برنامة پیشاهنگ مغز ) (Brainکه در دوم آوریل  ۲۰۱۳توسط
اوباما کلید خورد ،سرعت بخشیدن به توسعة رهیافتهای تجربی و نظری
و نیز ضروریات فناوریهای عصبی نوآورانه جهت درک دینامیسم و اصول
ساختار و عملکرد مغز میباشد .پرسش علمی در قلب این پروژه آن است
که چگونه فعالیتهای الکتریکی و شیمیایی نوسانی از طریق مسیرهای
آناتومیک پایدار جریان مییابند تا درک و رفتار ما را خلق نمایند .در
حقیقت ،ریشة برنامة پیشاهنگ مغز در سایة چندین نشست که در بنیاد
علمی و انستیتو مغز آلن ۱ساماندهی گردید شکل گرفت .این پژوهشگران
در پی آن بودند که نقشة فعالیت مغز ) (BAMرا به تصویر بکشانند .به
زبان دیگر ،این دانشمندان نقشه الگوهای فعالیت تمام نرونهای مغز را
خواستار شدند زیرا بر این باور دست یافته بودند که ویژگیهای آفرینش
یافته از مسیرهای عصبی را نمیتوان با ثبت نرونهای واحد با
زیرمجموعهای کوچک از نرونها ،به تنهایی به دست آورد (.)۱۵۰
بیشک ،برنامة همراستا با پروژة پیشاهنگ مغز ،پروژة کونکتوم
انسانی ۲یعنی ماتریکس ارتباطی مغز انسان است که یک اساس
Allen Brain Institute - ABN
Human connectome
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اجتناب ناپذیر برای پژوهش نوروبیولوژی پایه و کاربردی است .امَّا شبکة
ارتباطات آناتومیک که عناصر عصبی مغز انسان را پیوند میدهد تا حد
عظیمی ناشناخته برجای مانده است .شناخت آن از این لحاظ مهم است
که درک عملکرد یک شبکه به شناخت عناصر و چگونگی به هم تنیدگی
آنها نیاز دارد .به چنین مجموعه دادههایی که در توصیف شبکة عناصر
و پیوندهای میان آنها که مغز انسان را میسازد ،کونکتوم انسانی
میگویند .شناخت کونکتوم انسانی در فناوریهای شناختی ،علوم اعصاب
و عصب روانشناسی ،نقش بیهمتایی را ایفا مینماید .در هر صورت ،آن
چه اهمیت دارد آن است که مجموعه دادههای حاصل از کونکتوم انسانی،
ابزار مهمی در مدلسازی مکانیستیک و ترجمان دادههای عملکردی مغز
انسان است ( .)۱۵۱هنوز راه درازی مانده است تا به انتهای پروژة کونکتوم
انسانی نائل شویم .تاکنون فقط یک کونکتوم تکمیل شده است و آن
مربوط به کرم گرد  C. elegansاست که حاوی فقط  ۳۰۰نرون با  7هزار
اتصال است که ترسیم پیوند یافتگی نرونی آن چند سال به طول
میانجامد .اما در نظر بگیرید که کونکتوم شما  ۱۰۰میلیارد بار بزرگتر از
این کرم گرد است و یک میلیون بار اتصال بیشتر از ارتباطات حروف
ژنومی شما دارد .از این رو ،همانگونه که سئونگ گفته است:

ژنومها در مقایسه با کونکتومها ،یک بازیچه هستند.
با این وجود ،پژوهشگران در راه بازگشایی کونکتوم انسانی بسیار
پابرجا هستند؛ آنها تالش میکنند تا از مقیاس ماکرو به وسیلة MRI
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پیشرفته با فناوریهای نوین مانند  dMRIو  fMRIبه مقیاس میکرو به
وسیلة میکروسکوپهای پیشرفتة الکترونی حرکت نمایند تا به هدف
نهایی «یک سیناپس در یک لحظه» ،۱توفیق یابند (.)۱۵۲
از این رو ،پروژة کونکتوم انسانی در سه مقیاس ،در توصیف
ساختارهای مغز گام برمیدارد:
 /۱مقیاس ماکرو شامل مناطق مغز و مسیرها
 /۲مقیاس مزو شامل ریزستونها و الگوهای ارتباطی آنها
 /۳مقیاس میکرو شامل نرونهای واحد و سیناپسها (.)۱۵۱
یادآوری این نکته حائز اهمیت است که با شناخت کونکتوم امکان
این که عملکردها را در کمال بتوان درک نمود امکانپذیر نیست؛ همانند
آن که نتوانستیم با شناخت کامل ژنوم به شناخت عملکرد کامل نائل
شویم .در ابتدای پروژة ژنوم تصور بر آن بود با شناخت ژنوم ما به همة
اسرار سلول پی خواهیم برد امَّا به تندی آشکار شد که شبکههای بسیار
پیچیدة تنظیمی نسخهبرداری ،مسیرهای پیامدهی ،نیروهای مکانیکی و
مکانیسمهای بغرنج بیان ژن ،همگی نقش ضروریای در ترجمان
توالییابی موجود در  DNAبه عملکرد سلولی ،بافتی و ارگانیسمی ایفا
میکنند .از این رو ،به نظر میرسد که همانند پروژة ژنوم ،پروژة کونکتوم
نیز حاوی چنین پیچیدگیهای بغرنج بوده و بدین سان هر دوی ژنوم و
کونکتوم ،شبکههای پیچیدهای را میآفرینند (.)۱۵۱
One synapse at a time

1
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در یک فراگرد کلی ،هدف پروژة کونکتوم انسانی ،نقشهبرداری از
صدها منطقة مجزای عملکردی یا «بستههای» مغز انسانی میباشد تا
بتوان به این درک رسید که چگونه این مناطق به یکدیگر پیوند داشته و
چگونه هر کدامیک در رفتار ما مشارکت مینمایند.
همچنین هدف پروژة کونکتوم انسانی آن است تا این درک حاصل
شود که چگونه سامانههای عملکردی پیچیدة مغز در بیماریهای اعصاب
و روان به کژی میروند .برای پاسخ دادن به این چالشها ،به دادههای
حاصل از فناوریهای پیشرفته وابسته به  MRIاز افراد جوان ،افراد در
حال رشد و سالمندان و نیز بیماران نیاز است ( .)۱۵۲بیشک ،با این
رهیافت ،درک ما از مغز و بیماریهای اعصاب و روان به گونهای بنیادی
شکل میگیرد که هم اکنون شاهد آذرخشهای آن از فراسوی سالهای
آینده هستیم (.)۱۵۳
کونکتومیکس ،۱تولید و مطالعة کونکتومها است :نقشههای جامع در
دستگاه عصبی مرکزی یک ارگانیسم که به شکل تعریفی در مغز یا چشم
یا دستگاه عصبی موجود در دستگاه گوارش آن موجود وجود دارد .در این
تعریف آنچه آشکار است آن است که به فناوریهای پیچیدهای در گسترة
فناوریهای همگرا نیاز است.
در این مسیر تصویربرداری مسیرهای مغز انسانی ،توسعه در دیفیوژن
 (dMRI) MRIبرای بازساخت مسیرهای آناتومی در مطالعات کونکتومی
Connectomics

1
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بسیار حیاتی میباشد ( .)۱۵۴زیرا همانگونه که اشاره شد در قالب همین
 MRIهای پیشرفته از مقیاس ماکرو (مانند  dMRIو  )fMRIاست که
میتوان به مقیاس میکرو به وسیلة میکروسکوپهای پیشرفتة الکترونی
حرکت نمود.
با این پیشگفتار کوتاه پیرامون کونکتوم ،اکنون زمان آن رسیده است
که به این بپردازیم که چرا کونکتومیکس به عنوان فناوری همگرا میتواند
در آیندة علوم غدد نقش ایفا نماید؟ بدون تردید ،پاسخ این پرسش در
این نهفته است که به پیوند یافتگی علوم غدد با علوم اعصاب در گسترة
نورواندوکرینولوژی نظر بیفکنیم .داستان از بنیانهای گذاشته شده در
طی یک صد سال گذشته از کارهای هریس ۱پیرامون کنترل مغز در ترشح
هورمونهای هیپوفیز پیشین و پسین به ترتیب از طریق فاکتورهای
رهاسازنده ۲ترشح شده در سیستم پرتال هیپوتاالموس  -هیپوفیزی و
مستقیماً از پایانههای آکسونی به دستگاه گردش خون عمومی آغاز
میشود و امروزه به پالستیسیتی ۳و برنامهریزی اپیژنتیکی ۴سیستمهای
نورواندوکرین امتداد مییابد (.)۱۵۵
ماحصل چنین رهیافتها و پژوهشها بدانجا کشانده شده است که به
مغز نیز به عنوان یک ارگان اندوکرین نگریسته میشود و بدین سان حد و
مرز میان نورولوژی و اندوکرینولوژی محو میگردد تا جایی که حتی دیوارة
1

Geoffrey W Harris
Releasing factors
3 Plasticity
4 Epigenetic programming
2
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خون  -مغز ۱نیز به عنوان یک بافت اندوکرین قلمداد میگردد ( .)۱۵6دو
دستگی نخستین میان اندوکرینولوژی و علوم اعصاب با منشأ آشکار
جنینی متفاوت سلولهای اندوکرین و نرونها تقویت گردید ولی با درک
کنونی از تعیین کنندههای ملکولی و ژنومیک مقایسهای ،داستانی دیگر
در حال شکلپذیری است و آن این است که مغز نیز یک ارگان اندوکرین
بوده و اندوکرینولوژیستها نیز میبایست در پی برآمدن بر چالشهای
هورمونهای مغز برآیند.
در فراتر از فاکتورهای رها سازنده و شناخت آنها به عنوان
پپتیدهای عصبی ،۲امروزه شناخت ما از بیش از  ۳۰۰پپتید گوناگون که
در ترکیبات متنوع در زیرجمعیتهای متمایز از نرونها در سراسر مغز
بیان میشوند ،گسترش یافته است .مغز از آن چه روزگاری به عنوان
نرونهای همگن که تصور میشد ویژگی عملکردی خود را عمدتاً از طریق
الگوهای پیوند یافتگی سختافزاری سیمپیچی شدة خود به دست آورده
و یک زبان مشترک را به اشتراک میگذارند به سوی این دیدگاه میل
مینماید که مغز از تنوع گستردهای از تیپ نرونهای متنوع متمایز که به
زبانهای چندگانه گفتمان میکنند ،تشکیل شده است .از این رو ،پروژة
کونکتوم انسانی در آشکارسازی این تصویر جدید از مغز بسیار راهگشا
میباشد .در همین جابهجایی پارادایمی از مغز این واقعیت نهفته است که

Blood-brain barrier
Neuropeptides

1
2
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شاید نتوان همانند گذشته نیز حد و مرزی میان انتقال دهندة عصبی ۱و
هورمونها در نظر گرفت .بدین سان ،پپتیدهای عصبی که عمدت ًا به عنوان
انتقال دهندههای عصبی در مغز نگریسته میشدند کمکم به عنوان
پپتیدهای تنظیم کننده ۲در علوم اعصاب و علوم غدد خودنمایی کرده و
دوران جدیدی را در حوزة همگرایی علوم آغاز نمودهاند (۱۵7و .)۱۵8این
پپتیدهای عصبی از مکانیسمهای اتوکراین ،پاراکراین و عصبی

هورمون۳

در فراتر از پیوند یافتگی سیناپسی و فعالیت الکتریکی تبعیت نموده و در
مدار مکانیسمهای همسان با ترشح سلولهای اندوکرین کالسیک قرار
میگیرند .به زبان دیگر ،پپتیدهای عصبی به عنوان خود تنظیم کنندههای
فعالیت عصبی ،تنظیم کنندههای پاراکراین جمعیت نرونی تجمع یافته و
یا به عنوان تنظیم کنندههای عصبی هورمونی جمعیتهای متمایز نرونی،
عمل میکنند (.)۱۵8
بر پایة چنین جابهجایی پارادایمی ،پروژة کونکتوم انسانی که در
پسزمینة خود بسیاری از فناوریهای همگرا را یدک میکشد ،در
رازگشایی از بسیاری از پدیدههای تنظیمی در عرصة علوم غدد که از مغز
(به عنوان یک ارگان جدید اندوکرین) ،منشأ میگیرند و موجبات سالمت
و بیماری در پدیدههای اندوکرینولوژی مانند سیکل قاعدگی و باروری،
بروز یائسگی و پدیدههای رشد و نمو میشوند میتوانند پردهبرداری
1

Neurotransmitter
Regulating peptides
3 Neurohormonal
2
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نمایند .به زبان دیگر ،این پروژة کونکتوم انسانی همراه با نقشة فعالیت
مغز انسان است که به شکل فناوریهای همگرا میتوانند در نگرش ما به
مکانیسمهای هورمونی و تنظیمی و نیز بیماریزایی ،تحول ایجاد کنند.
بیشک ،در این مسیر نیز فناوریهای پیشرفتة همگرای نوین ،نوید
دهندة اکتشافات آینده هستند .در حالی که رهیافتهای شیمی

ژنتیکی۱

به صورت مستقیم گیرندههای جفت یافته پروتئین  ۲Gرا هدف قرار
میدهند ،رهیافتهای اپتوژنتیک ۳عمدتاً برای فعالسازی یا منع نرونها
از طریق تنظیم کانالهای یونی استفاده شدهاند؛ هر چند که از ابزارهای
فناوری اپتوژنتیک جهت هدف قرار دادن آبشار پیامرسانی درون سلولی
استفاده شدهاند .بنابراین ،هر دوی رهیافتهای شیمی ژنتیکی و
اپتوژنتیکی میتوانند برای هدف قرار دادن مسیرهای غیروابسته به فعالیت
الکتریکی که رهاسازی پپتیدی را تنظیم میکنند (چنانچه مسائل
اندازهگیری این رهاسازی در یک مقیاس زمانی مناسب حل شوند) ،مورد
پذیرش قرار گیرند (.)۱۵8
در هر صورت ،این پیشرفتها همراه با کونکتومیکس ،چهرة آیندة
علوم غدد را از تنظیم هورمونی تا سطح سنتز و متابولیسم مورد تغییر
بنیادین قرار خواهند داد و همة اینها در سایة رشد نورواندوکرینولوژی
ژرف حاصل خواهد آمد .این نگرش کونکتومی منحصر به مغز نیست و
1

Chemogenetic
G-protein-coupled receptors
3 Optogenetic approaches
2
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امروزه میدانیم که دیدگاه سنتی مبنی بر اینکه سلولهای اندوکرین
رودهای ۱اطالعات را از روده به دیگر ارگانهای بدن ،با آزادسازی
هورمونها به درون گردش خون ارسال میدارند جامع نمیباشد؛ هر چند
که برای بعضی از هورمونهای گوارشی صادق است ولی برای مابقی
درست نمیباشد.
برای مثال امروزه ،میدانیم که بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیک
 GLP-1ترشح شده از سلولهای اندوکرین رودهای از طریق فعالسازی
پایانههای اعصاب حسی رودهای انجام میپذیرد .مخاط رودهای با اعصاب
رودهای بیرونی و درونی دستگاه گوارش عصبدهی میشوند تا از
محتویات پیچیده در حفرة درونی روده آگاهی یافته و به آنها پاسخ دهند.
امَّا اکنون این دیدگاه شکل گرفته است که نرونهای حسی رودهای به
صورت غیرمستقیم نیز اطالعات رودهای خود را از طریق رهاسازی
هورمونها از سوی سلولهای اندوکرین رودهای دریافت میکنند .البته
این ارتباط میان سلولهای اندوکرین رودهای و اعصاب ،دو طرفه بوده و
فعالیت این سلولها نیز با نرونهای رودهای قابل تنظیم است .این ترکیب
عملکردی هورمونهای دستگاه گوارش و کونکتوم رودهای ۲موجب انتقال
پیام از سلولهای حسی اپیتلیوم روده به مغز میشود .در هر صورت،
ترکیب پیچیدة عملکردی سلولهای اندوکرین رودهای و کونکتوم رودهای
موجب تنظیم حرکت در دستگاه گوارش ،درک غذا و رفتار تغذیهای و
Enteroendocrine
Gut connectome

1
2
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پایش میکروبیوتای رودهای میشود (.)۱۵9
در یک فراگرد کلی ،فناوریهای همگرا موجود در پسزمینة تکامل
درک ما از کونکتوم مغز و دستگاه گوارش ،میتوانند نه تنها در رازگشایی
از ناشناختههای علوم غدد ما را یاری دهند بلکه میتوانند از همگرایی
علوم (علوم غدد و علوم اعصاب) نیز پردهبرداری نمایند.
این همگرایی تا بدانجا پیش رفته است که گارت لنج ۱چنین
مینویسد:

برای مثال ،با در نظر گرفتن همسانیهای میان سلولهای
بتای پانکراس و یا هر تیپ سلول هیپوفیز با نرونها ،کامالً
آشکار به نظر میآید که اگر این سلولها در مغز جایگزین
میشدند ،برای این که آنها را نرون بنامیم ،درنگ
نمیکردیم (.)۱۵8

Gareth Leng

1

فصل پانزدهم

ترانوستیک و تصویربرداری ملکولی

188

علوم غدد آینده و فناوریهای همگرا

فصل پانزدهم :ترانوستیک و تصویربرداری ملکولی

189

پزشکی سیستمی و پزشکی فرادقیق در سایة پیشرفتهای ژنوتیپ
و فنوتیپ فردی و شناسایی مسیرهای ملکولی از طریق پلتفورمهای
امکیس با توان عملیاتی باال ،۱امکان تشخیص و درمان ملکولی توأمان
بیماریها را با در نظر گرفتن ویژگیهای پسزمینة ملکولی فرد بیمار،
فراهم آوردهاند .این فناوری ،ترانوستیک ۲نام دارد ( .)۱6۰فناوری همگرا
ترانوستیک همچون ابزاری نیرومند در پزشکی فردگرایانه به کار گرفته
می شود و تداخالت درمانی مناسب و ویژة فرد را با حذف درمانهای
غیرالزم برای بیمارانی که درمان استاندارد مناسب آنها نمیباشد فراهم
میسازد و با بهینهسازی طرح درمانی مناسب ،موجب ایجاد نگرشی نوین
در پزشکی و به ویژه در اندوکرینولوژی هستهای ۳بالینی گردیده است .در
پیش از این نیز در اندوکرینولوژی هستهای بالینی از مفهوم ترانوستیک
در درمان با ید رادیواکتیو در سرطان تمایز یافتة تیروئیدی استفاده شده
است .در واقع ،در پزشکی فردگرایانه با استفاده از ابزارهای ترانوستیک ید
رادیواکتیو ،اثرات درمانی با سطح باال به همراه پرهیز از عوارض ناخواستة
1

High throughput omics
Theranostic
3 Nuclear endocrinology
2
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جدی ،از طریق طرح درمانی ویژه هر فرد میتوان ارائه داد .بدین سان،
کاربرد این فناوری همگرا در درمان سرطانهای تیروئیدی ،چه تمایز یافته
و یا غیرتمایز یافته ،گسترش خواهد یافت (.)۱6۱
این به معنای آن است که در آینده ،ید رادیواکتیو با دیگر شیوههای
درمانی ترکیب خواهد شد؛ برای مثال ،از  FDGممکن است برای شناسایی
بیمارانی که مقاوم به ید رادیو اکتیو هستند ،در پیش از درمان ،استفاده شود
و بدین طریق هر دوی ید رادیواکتیو و درمان هدفمند ۱را میتوان برای درمان
جنبههای گوناگون یک بیماری مورد استفاده قرار داد (.)۱6۲
امَّا پیش از این که ژرفتر به منظرهای کاربردی فناوری همگرا
ترانوستیک در اندوکرینولوژی هستهای و چشمانداز آن بنگریم ،به معرفی
مختصر آن می پردازیم .همانگونه که عنوان گردید ،ترانوستیک از ترکیب
واژگان درمانی  Therapeuticsو تشخیصی  Diagnosticsبرآمده است و
در این فناوری یک رادیو داروی فعال جهت شناسایی (تشخیص) و یک
رادیو داروی دیگر برای رهایش دارویی ،جهت درمان تومور اصلی و یا هر
تومور متاستاتیک ،استفاده میشود .برای مثال ،گیرندة سوماتواستاتین
) (SSTR2بر روی غشاء سلول تومورال میتواند به عنوان هدف داروهای
سرطانی عمل نماید .رادیو داروی فعال تشخیصی ،Ga-68 DOTATOC
این گیرنده را هدف قرار میدهد .با تزریق وریدی و چرخش آن در گردش
خون ،این رادیو دارو به همة بافتهای بدن میرسد .اگر بیمار یک تومور
Targeted treatment

1
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نورواندوکرین با  SSTR2بر روی غشای سلول تومورال خود داشته باشد،
این رادیو دارو به گیرنده  SSTR2متصل گردیده و در اسکن  PETقابل
مشاهده خواهد بود (تصویر .)۲8

تصویر  :۲8رادیوداروی تشخیصی Ga-68 DOTATOC

که گیرندة  SSTR2را هدف قرار میدهد (منبع.)۱6۳ :

تصویر  :۲9هدف قرار دادن سلولهای تومورال که دارای گیرندة  SSTR2بر غشاء
هستند با رادیوداروهای  Lu-177و ( Y-90منبع.)۱6۳ :

علوم غدد آینده و فناوریهای همگرا

192

هنگامی که تومور نورواندوکرین با استفاده از این رادیو دارو فعال و
اسکن  PETتشخیص داده شد ،آنگاه  Ga-68را میتوان با رادیو داروی
دیگری مانند  (Lutetium-177) Lu-177یا (Yttrium-90) Y-90

جایگزین کرد که میتواند سلولهای تومورالی که بر سطح غشاءهای خود
گیرندة  SSTR2دارند هدف قرار داده و بکشد (تصویر .)۲9
سلولهای سالم که فاقد گیرندة  SSTR2بر غشاء خود هستند مورد
تأثیر رادیودارو قرار نمیگیرند ( .)۱6۳گرچه تصویربرداریهای ملکولی و
ردیابهای نوین  PETو بیوپسی مایع ۱در ترکیب با آزمایشهای DNA

و  ،RNAدر گام به سوی پزشکی فرادقیق در تومورهای نورواندوکرین
مورد استفاده قرار گرفته یا خواهند گرفت امَّا درمان رادیو نوکلئیدی
گیرندة پپتیدی ۲با رادیو لیگاندها ۳از شیوههای درمانهای نوپدیدی
هستند که در نئوپالسمهای نورواندوکرین وارد فازهای گوناگون
کارآزماییهای بالینی شدهاند (.)۱6۴
درمان رادیو نوکلئیدی با  ،177Lu DOTA-TATEپیشامدهای
بیماران با نئوپالسمهای نورواندوکرین به خوبی تمایز یافتة پیشرفته که
برای گیرندة سوماتواستاتین مثبت هستند را با  68 GA-DOTAبهبود
بخشیده است (.)۱6۵

1

Liquid biopsy
Peptide receptor radionuclide
3 Radioligands
2
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تصویر  :۳۰تصویربرداری با  PETبا استفاده از آگونیست گیرندة SSTR2
چپ) در مقایسه با آنتاگونیست گیرندة SSTR2

(( )68Ga-DOTATOCسمت
(( )68Ga OPS202سمت راست) در همان بیمار که دچار تومور نورواندوکرین به
خوبی تمایز یافتة ناحیة ایلئوم (برداشت شده) بوده و دارای متاستاز در کبد ،پستان و
پریتونئوم بوده است (منبع.)۱66 :

این ویژگی برجستة نئوپالسمهای نورواندوکرین در بیان فزون یافتة
همگن گیرندههای هورمونی پپتیدی خاص بر روی سطح سلولهای
تومورال که ترشح و تکثیر سلولی را در این نئوپالسمها کنترل میکنند،
اهداف ملکولی را برای تداخالت تشخیصی و درمانی (ترانوستیک) فراهم
میسازند (.)۱66
در کاربرد از فناوری ترانوستیک جهت چیرگی بر نئوپالسمهای
نورواندوکرین یا گسترههای دیگر ،به تیمی متشکل از اندوکرینولوژیست،
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جراح ،انکولوژیست و متخصصین پزشکی هستهای نیاز است .بیشک،
آیندة هیجان انگیزی برای پیشرفت در توسعة رادیو داروهای فعال که
گیرندههای دیگر سطح سلولی یا مسیرهای آنزیمی و تنوعهای کلونال را
هدف قرار میدهند و همچنین استفاده از ترکیباتی که تابشهای آلفا و
بتا ۱را ساطع میکنند ،وجود دارد ( .)۱67در همین راستای راهبردی
است که مفهوم «فنوتیپ تصویربرداری» معنا مییابد.
در واقع ،هر «فنوتیپ تصویربرداری» به صورت یک نشانگر زیستی
ملکولی نگریسته میشود که گسترهای متنوع از رویدادهای پاتوفیزیولوژیک
شامل تغییرات ژنتیکی و اپیژنتیکی را بازتاب داده و یکپارچه مینماید؛
برای مثال ،فنوتیپهای  18F-FDGدر طبقهبندی تومورها (مانند سرطان
تیروئید مقاوم ،سیستم درجهبندی تومور نورواندوکرین) استفاده میشود
زیرا مطالعات گوناگونی نشان دادهاند که  18F-FDGاطالعات ارزشمندی
برای پیش آگهی بعضی از سرطانها مانند سرطانهای تیروئیدی (مدوالر
و فولیکوالر) و تومورهای نورواندوکرین فراهم میسازد .همچنین برداشت
 18F-FDGرا میتوان در بعضی از بدخیمیها به عنوان نشانگر فعالیت
متابولیک اندوتلیال نگریست و از آن برای پایش پاسخ به درمان ضد
آنژیوژنیک ۲استفاده کرد.

Alpha - and beta - emitters
Antiangiogenic therapy

1
2
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اسکن PET

تصویر  :۳۱تومور پانکراس همراه با متاستازهای آن در
با استفاده از ( Ga-68 DOTATOCمنبع.)۱6۳ :

اخیراً ،ایمن درمانی با منع کنندههای چک پوینت ،۱رهیافت درمان
را در پارهای از بدخیمیها متحول ساخته است .این راهبرد درمانی هم
اکنون در بدخیمیهای اندوکرین تحت مطالعه میباشد و پیشبینی
میشود که تومورهای با ناپایداری ژنتیکی باالتر (آناپالستیک و سرطان
تیروئید با تمایز ناچیز ،تومورهای نورواندوکرین گوارشی  G3و کارسینوم
آدنوکورتیکال) ،بهترین پاسخ دهنده به این رهیافت باشند .در آینده،
تصویربردای غیر تهاجمی لیگاندهای ایمنی در تومورها ،در این مسیر،

Check - point inhibitors

1
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بسیار کمک کننده خواهد بود (.)۱68
اخیراً در تومورهای دیگر اندوکرین مانند کورتیکوتروپینوما ،۱شیوة
 68Ga CRH PET - CTبه شکل یک تصویربرداری غیرتهاجمی نوین با
هدف قرار دادن گیرندههای  CRHارائه شده است که نه تنها مرزهای
تومور را تعیین نموده و اطالعات ارزشمندی را برای جراح در هنگام
جراحی تومور فراهم مینماید بلکه در تفریق منبع هیپوفیزی و خارج
هیپوفیزی سندرم کوشینگ وابسته به  ACTHنیز کمک مینماید (.)۱69
در آینده این رادیوداروهای فعال نه تنها در تشخیص بیماری اندوکرین
خاص یا تومورال به کار خواهند رفت بلکه یک پلتفورم درمانی را برای
توسعة رادیو داروهای فعال جهت اهداف درمانی و دیگر راهبردهای
درمانی ،فراهم میسازند (.)۱68

Corticotropinoma

1

فصل شانزدهم

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

198

علوم غدد آینده و فناوریهای همگرا

فصل شانزدهم :هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

199

هوش مصنوعی یکی از برجستهترین فناوریهای مطرح در این
گستره است که روز به روز ارزش بیمانند آن در حوزههای گوناگون علوم
پزشکی هویدا میگردد .هوش مصنوعی توانسته است با ارائه تشخیصهای
فرادقیق ،منسجم و یکپارچه ،به افزایش بهرهوری و کارآیی در نظام
سالمت ،کمک شایانی بنماید .هوش مصنوعی به صورت کاربرد
تکنیکهایی که رایانهها را توانا میسازند رفتار انسانی را تقلید نمایند،
تعریف میشود .هوش مصنوعی شامل یک زیرگستره تحت عنوان
یادگیری ماشین است .نقطة کلیدی تمایز میان رهیافتهای سنتی با
یادگیری ماشین ۱در آن است که در یادگیری ماشین ،یک مدل از نمونهها
و مثالها یاد میگیرد تا این که این ماشین با قواعد ،برنامهریزی شود.
برای انجام دادن یک کار و عمل« ،مثالها» ،به «شکل ورودیها»
(یافتهها)« ،خروجیها» (برچسبها) فراهم میشوند.
برای نمونه ،اسالیدهای دیجیتالی خوانده شده توسط پاتولوژیستها،
به یافتهها (یا ورودی به شکل پیکسلهای اسالیدها) و خروجیها (برای
مثال ،اطالعات حاکی از این که یک اسالید حاوی شواهد تغییراتی دال
Machine learning

1
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بر وجود سرطان است) ،تبدیل میشوند .با استفاده از الگوریتمها جهت
یادگیری از مشاهدات ،آنگاه رایانه تعیین میکند چگونه نگاشتی از
یافتهها به خروجیها انجام شود تا یک مدل که اطالعات را عمومیت
میدهد ،خلق شود و بدینسان یک عمل را میتوان به شکل درست و
صحیح بر دادههای جدید و هرگز دیده نشده (برای مثال ،اسالید
پاتولوژیای که هنوز توسط یک پاتولوژیست خوانده نشده است) ،انجام
داد .این فرایند به نام یادگیری ماشینِ نظارت شده ۱معروف است.

تصویر  :۳۲ساختار یک شبکة عصبی ژرف با یک الیة ورودی،
بسیاری الیههای پنهان و الیة خروجی

Supervised machine learning

1

201

فصل شانزدهم :هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

این توانایی ،پیدا کردن یک مدل الگوهای آماری ،در میان میلیونها
یافته میباشد و فعالیت آن چیزی است که از توان انسان خارج بوده و
توسط ماشینهای هوشمند (هوش مصنوعی) انجام میگیرد .یک
زیرگسترة از یادگیری ماشین ،یادگیری ژرف ۱است که از شبکههای
عصبی مصنوعی که از مقادیر عظیمی دادة تجربی میآموزد و میپذیرد،
استفاده میکند .شبکههای عصبی ژرف یعنی الگوریتمهایی که این اجازه
را به نرمافزار میدهند تا فوراً با انجام عملیات ،به واسطة پردازش
شبکههای چندالیة دادهها ،آموزش دهد و بتواند به خوانش فرادقیق و
سریع اسکنهای پزشکی ،ضایعات پوستی ،برداشت پولیپهای کوچک در
هنگام کولونوسکوپی ،شناخت پاتولوژی در تصاویر از شبکیة چشم افراد
دیابتی و آشکار نمودن آریتمیهای قلبی مانند فیبریالسیون دهلیزی (با
رصد دادههای حاصل از حسگرهای موجود بر روی مچ دست و هزاران
مورد دیگر) بپردازد.
پدیداری یادگیری ژرف در پناه فزونی در دادههای بزرگ و رشد دائم
توان یارانهها فراهم آمده است .وجود انعطافپذیری در ساختار شبکههای
عصبی به یادگیری ماشین ،توان مضاعفی را میدهد (۱7۰و.)۱7۱
از آنجا که اصطالحات «هوش مصنوعی» ۲و «یادگیری

ماشین»۳

اغلب با یکدیگر و گاهی نیز به جای یکدیگر در ادبیات علمی پزشکی
1

Deep learning
Artificial intelligence
3 Machine learning
2
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استفاده میشوند ،پسندیده است که تعریف سازمان غذا و دارو آمریکا از

هوش مصنوعی در اینجا آورده شود” :دانش و مهندسی ساخت ماشینهای
هوشمند ،به ویژه برنامههای رایانهای هوشمند“ .یادگیری ماشین نیز به

صورت یک ”تکنیک هوش مصنوعی است که برای طراحی و تربیت
الگوریتمهای نرم افزاری جهت یادگیری و عمل بر روی دادهها میتوان به
کار برد“ تعریف میگردد که از این رو ،یادگیری ماشین در زیردامنة هوش
مصنوعی معنا مییابد .بنابراین ،همة یادگیری ماشینها ،هوش مصنوعی
هستند ولی هر هوش مصنوعیای شامل یادگیری ماشین نمیباشد.
«یادگیری ژرف» به یک زیردامنه از الگوریتمهای یادگیری ماشینِ انباشت
یافته از شبکههای عصبی چند الیه ارجاع دارد که ساختار شبکة مغز
انسان را شبیهسازی مینماید (.)۱7۲
در اندوکرینولوژی نیز هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کاربرد
فزایندهای را یافتهاند و پزشکان از آن برای بهبودی در دقت تشخیص و
کمک به تداخالت درمانی و جراحی خود استفاده میکنند و شیوههای
تشخیصی و درمانی بر پایة فنوتیپ منحصر به فرد و سیمای ژنتیکی فرد
بیمار با استفاده از هوش مصنوعی امکانپذیر میگردد و از این رو ،هوش
مصنوعی و یادگیری ماشین ،نویدگر آغاز دوران جدیدی در علوم غدد
میباشند (.)۱7۳
در یک بازنگری که در سال  ۲۰۲۰توسط هونگ و همکاران در پایگاه
دادهها انجام گردید ،آشکار شد که حدود تعداد  ۲۰۰۰مقاله پیرامون
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یادگیری ماشین در پژوهشهای اندوکرینولوژی و متابولیسم تا پایان دهة
گذشته به چاپ رسیده است (.)۱7۲

تصویر  :۳۳مطالعات بر پایة یادگیری ماشین در گسترة اندوکرینولوژی
در طیَّ سالهای ( ۲۰۱۵-۲۰۱9منبع)۱7۲ :

از نظر این پژوهشگران ،هوش مصنوعی و یادگیری ماشین ،در
غربالگری و تشخیص (بهبودی در راهبردهای غربالگری ،تسهیل در جریان
تشخیصی ،یافت خوشههای جدید بیماری و همبستگیها) ،پیشبینی
خطر (پیامدهای بالینی ،پاسخهای درمانی) و پژوهشهای ترجمانی ،۱در
اندوکرینولوژی و متابولیسم کاربرد دارند (.)۱7۲
Translational research

1
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توجه جامعة اندوکرین ۱به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین با ارائه
نتایج شگفتانگیز آنها در کاهش جراحیهای غیرضروری تیروئید و
پیامدهای بهتر دیابت جلب گردید (.)۱7۴
برای نشان دادن نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در موارد
فوق الذکر به چند مثال در این زمینهها میپردازیم .در یک مطالعة جدید
نشان داده شد که مدل توسعه یافته از طریق یادگیری ماشین خودکار
میتواند ویژگی باالیی را برای شناسایی ندولهای تیروئید یافت شده توسط
سونوگرافی با جهشهای خطر باال در آزمایشات ملکولی ارائه دهد .این یافته
نشان دهندة وجود امید برای کاربردهای تشخیصی تفسیر توسط یادگیری
ماشین تصاویر سونوگرافیک در ندولهای تیروئیدی است که در وضعیت
بینابینی قرار میگیرند ( .)۱7۵کاربرد یادگیری ماشین در تفسیر نتایج
FNAهای تیروئید نیز حاکی از یک جابهجایی پارادایمی در پاتولوژی به
سوی پاتولوژی دیجیتالی و محاسبهگرایانه ۲است (.)۱76
ادغام یک الگوریتم یادگیری ماشین در سامانة دادهها و گزارشدهی
تصویربرداری تیروئید کالج آمریکایی رادیولوژی ) ،(TI-RADSعملکرد
رادیولوژیست را بهبودی داده و پیشبینی خطر بدخیمی بهتری را در
طبقهبندی گرههای تیروئید و مورد شناسایی قرار دادن ندولهای پرخطر
ایجاد کرده است (.)۱77
در یک مطالعة چند مرکزی تشخیصی که در زمینة کاربرد مدل
Endocrine Society
Computational pathology
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هوش مصنوعی بر پایة یادگیری ماشین جهت کمک به تشخیص ندولهای
تیروئیدی و درمان آنها انجام گردید ،آشکار شد که این مدل )(ThyNet

میتواند به صورت چشمگیری عملکرد تشخیصی رادیولوژیستها را بهبود
داده و کمک نموده تا از  FNAهای غیرضروری ندولهای تیروئیدی
کاسته شود (.)۱78
کاربرد مدلهای یادگیری ماشین در طبقهبندی پوکی استخوان با
استفاده از گرافیهای استخوان لگن نشانگر دقت باالی آنها بود که عملکرد
این مدلها با افزودن متغیرهای همراه از پروندة بیمار ،افزایش یافت (.)۱79
در هر صورت ،مدلهای یادگیری ماشین و یادگیری ژرف در مطالعات پوکی
استخوان کاربرد یافتهاند تا بتوانند خطر شکستگی را مدلسازی کنند (.)۱8۰
ضایعات تازه در غدة هیپوفیز تا  ۱8درصد از بیماران سرطانی که
درمان با منع کنندههای چک پوینت ایمنی ۱دریافت میدارند مشاهده
میگردد .از یادگیری ماشین برای تعریف شاخصهای تشخیص افتراق
میان متاستاز هیپوفیز از هیپوفیزیت خود ایمن ۲در بیماران تحت درمان
با منع کنندههای چک پوینت ایمنی استفاده گردید (.)۱8۱
جالب اینجا است که شیوههای یادگیری ماشینی میتوانند به صورت
دقیقی ،آکرومگالی را از تصاویر صورتی تشخیص دهند (( )۱8۲تصویر .)۳۴

Immune checkpoint blockade
Autoimmune hypophysitis
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یک گروه که توسط پژوهشگران در گوگل هدایت می شد ،یک الگوریتم
را توسعه داد که به شکل خودکار ،رتینوپاتی دیابتی و ادم ماکوال را مورد
شناسایی قرار می دهد .آن چه که ما می دانیم آن است که در این کار ،این
پژوهشگران ،از  ۱۲8۱7۵تصویر شبکیه برای آموزش و دو مجموعه تصاویر
اعتبارسنجی شده ( 996۳و  ۱7۴8تصویر) ،مجموع ًا بیش از  7۵هزار بیمار،
استفاده کردند .تصاویر شبکیه توسط بیش از  6۰چشم پزشک دارای بورد
تخصصی ،درجه بندی شدند که بعضی از این چشم پزشکان ،هزاران تصویر
(با محدودة میانه از  ۱7۴۵تا  89۰6تصویر) را خواندند .نرم افزار توسعه یافته
دارای حساسیت تأثیر برانگیز  87تا  9۰درصد و ویژگی  98درصد بود .گوگل
تنها تیمی نبود که الگوریتم یادگیری ژرف را برای رتینوپاتی دیابتی توسعه
داد .با استفاده از بیش از  ۳۵هزار تصویر شبکیه ،IBM ،دقت  86درصد را
گزارش کرد .حتی یک فرد  ۱6ساله به نام کاویا کوپاراپو ،یک الگوریتم را با
اقتباس از  ResNet-50مایکروسافت توسعه داد و از داده های  ۳۴هزار تصویر
از انستیتو م َّلی چشم برای آموزش استفاده کرد .او به همراه برادرش و تیم
خود ،یک شرکت به نام  Eyeagnosisرا تشکیل دادند و یک اتصال لنزی
سه بعدی را برای یک گوشی هوشمند طراحی کردند؛ به گونه ای که
الگوریتم می توانست به شکل بالقوه در هر جایی برای تشخیص رتینوپاتی
دیابتی به کار برده شود .یک شرکت زایشی از گروه چشم پزشکی دانشگاه
ایووا به نام  IDxیک الگوریتم یادگیری ژرف را توسعه داد که از دوربین
شبکیه ای تاپ کن برای شناسایی رتینوپاتی دیابتی استفاده می کرد .در ده

علوم غدد آینده و فناوریهای همگرا

208

مکان در آمریکا ،گروهی از  9۰۰بیمار دیابتی ،به شکل آینده نگرانه ،در
مطب های پزشکان عمومی ،مورد معاینة چشم با ماشین  IDxبه اضافة
الگوریتم قرار گرفتند .تصاویر بالفاصله به ابر ( ،)Cloudجهت آنالیز انتقال
یافتند و نتایج ظرف چند دقیقه آماده بودند .دقت تشخیصی برای رتینوپاتی
دیابتی باال بود و حساسیت  87درصد و ویژگی  9۰درصد به دست آمد.
 IDxدر سال  ،۲۰۱8توسط  FDAمورد تأیید قرار گرفت (.)۱۳
با استفاده از یادگیری ماشین این امکان وجود دارد تا به صورت
دقیقی گروههای پرخطر را برای پیشبینی موارد آیندة دیابت بهتر از
امتیازبندیهای خطر موجود ،مورد شناسایی قرار داد (.)۱8۳
دستاوردهای اشاره شده پیرامون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین
چند نکته را گوشزد مینمایند:
 /۱برنامة آموزش دانشکدههای پزشکی میبایست از تمرکز بر
فراگیری اطالعات به مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی سوق
نماید.
 /۲پزشکان باید در زمینة مدیریت و کار با برنامههای کاربردی هوش
مصنوعی و یادگیری ماشین آموزش یابند.
 /۳تمرکز میبایست بر تربیت پزشکان جهت تفسیر دادههای
خروجی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین گذاشته شود تا به
صورت مؤثری این نتایج در تصمیمگیریهای بالینی مورد
استفاده قرار گیرند (.)۱7۳
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اینترنت اشیاء ،(IoT) ۱اشاره به شبکة به هم پیوستة اجسام فیزیکی
همچون حسگرها ،ادوات سنجش سالمت ،سنجشگرهای هوشمند،
دستگاههای خانگی ،وسایل خودران و غیره دارد که این به هم پیوستگی
گسترده ،اجسام را توانمند میسازد تا حس ،فرآوری اطالعات و ارتباط
میان یکدیگر را انجام داده و به صورت خودکار با افراد برهمکنش کرده و
هوشمندانه به ارائه خدمت به کاربران بپردازند .اینترنت اشیاء از
دستاوردهای بیهمتای انقالب صنعتی چهارم است که هنوز بسیار مانده
است تا کاربردهای آن تجلی نموده و اثر آن بر جوامع بشری رخنمود یابد.
در واقع ،اینترنت اشیاء یک فناوری پیشرفته است که همة اجسام هوشمند
را در قالب یک شبکه ،بدون هیچ برهمکنش انسانی ،به هم پیوند میدهد.
از این رو ،هر شئای که بتوان آن را اتصال به اینترنت داد تا به پایش
انتقال دادهها بپردازد را میتوان یک وسیلة اینترنت اشیاء نامید (.)۱8۴
چنانچه انقالب صنعتی چهارم که درخششهای آن را کمکم شاهد
هستیم را یک همگرایی میان فناوریهای دیجیتالی ،فیزیکی و بیولوژیکی
در نظر بگیریم ،بیشک اینترنت اشیاء ،در کنار دستاوردهای دیگر این
)Internet of Things (IoT
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انقالب مانند هوش مصنوعی ،نانوزیست فناوری ،علوم مواد پیشرفته،
ذخیرهسازی انرژی ،محاسبهگری کوانتومی و رباتیک ،همچون ستارهای
درخشان خودنمایی میکند (.)۱8۵
در واقع اینترنت اشیاء ،جهان ادوات هوشمندی است که با اینترنت
به یکدیگر اتصال دارند و دادههای بالدرنگ ۱را به شبکهای از ماشینهای
پردازشی که در میان خود ارتباط برقرار نموده (پردازش ماشین به ماشین)
خوراکرسانی کرده و دادهها را بر اساس مربوط بودن ،تریاژ نموده
(یادگیری ماشین) و الگوها را برای تبدیل شدن آنها به معادالت ،مشاهده
میکنند (.)۱86
جالب در اینجا است که از دیدگاه مهندسان  ،IoTاز سه سامانة
موجود در بدن یعنی سامانههای عصبی ،ایمنی و اندوکرین ،این
سامانههای اندوکرینی است که همچون یک واحد عملکردیِ خود
ساماندهیِ فرادقیق که بسیار همانند یک زیرساخت اینترنت اشیاء در
مقیاس بزرگ است خود را نشان میدهد .زیرا در این سامانه ،پیامها و
دستورات (هورمونها) و انتقال دادهها هماهنگ بوده و همزمانی یافته و
فرآوری میشوند و چند شاخگیهای طویل که از فرایندهای همزمان
چندگانه جریان مییابند در همة شبکه رخنمایی میکنند .از این رو ،در
زیرساخت اینترنت اشیاء آینده ،سامانة اندوکرین ،یک کاندید مناسب برای
الهامبخشی جهت توسعة بیشتر در میان افزار ،تجزیهوتحلیل و
Real-time data
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تصویرسازی اینترنت اشیاء خواهد بود ()۱87؛ حتی تعدادی از مهندسان
 IoTدر ادغام مفاهیم و مشاهدات سامانة مصنوعی اندوکرین با سامانة
ایمنی تحت عنوان سامانة ایمنی  -اندوکرین ۱نیز جهت الهامبخشی در
طراحی الگوریتمها برای خدمات اینترنت اشیاء ،اقدام کردهاند (.)۱88
همانگونه که در انقالب صنعتی سوم ،فناوری اطالعات و ارتباطات
اثری شگرف را بر نظام سالمت و ارائه مراقبتهای طبی فرود آورد ،در
انقالب صنعتی چهارم نیز فناوری اینترنت اشیاء بر نظامهای سالمت و
پزشکی اثرات تحول برانگیزی وارد خواهد کرد که درخششهای آن را
میتوان از هم اکنون مشاهده کرد و پیشبینی نمود که در سال ۲۰۴۵
نیز به مرز تکنیکی خود سیر نماید .چنین مینماید که چالشهای کنونی
که نظامهای سالمت با آنها گریبانگیر هستند مانند پدیدة پیر شدن
جمعیت ،کمبود منابع ارائه خدمات سالمت و فزونی در هزینههای
پزشکی ،فناوریهای برپایة اینترنت اشیاء بتواند در پرداختن به این
چالشها ،ما را یاری نمایند (.)۱89
بیشک ،رشد بیامان ادوات تلفنهای هوشمند و برنامههای کاربردی
و پیوند یافتگی فراگستردة بیسیم ادوات الکترونیکی و دیجیتالی همراه با
در دسترس بودن سرمایة معنوی ،مهارت و سرمایههای سازمانی غیرملموس
و به زبان دیگر ،سرمایة دانش بنیان ،در رشد و شکوفایی اینترنت اشیاء و
نیاز به آن نقش مهمی را بر عهده دارند .چندین روند موجود در کنار
Immune-endocrine system
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نیازمندیهای اقتصاد دانش بنیان به همگرایی به سوی اینترنت اشیاء ،نقش
ایفا مینمایند که یکی از آنها روند فزونی نیاز به کیفیت و کاهش هزینهها
است .در نظام سالمت نیز روند فزایندة کاربرد پزشکی از راه دور و سالمت
از راه دور نیز موجب تعالی در اینترنت اشیاء گردیده و مفهوم اینترنت m-

 healthاشیاء ،گستردهتر خواهد شد (.)۱89
در واقع ،در اینترنت اشیاء ،مفاهیم پزشکی از راه دور ،سالمت از راه
دور ،تلفنهای هوشمند و برنامههای کاربردی ،هوش مصنوعی و یادگیری
ماشین و زیست حسگرهای پوشیدنی و کاشتنی با یکدیگر امتزاج یافته و
همگرایی مییابند.
برای آشکارسازی این مفهوم در گسترة اندوکرینولوژی ،به مطالعة
پایهای که توسط گروهی از پژوهشگران تحت عنوان  TPT۱انجام گردید،
اشاره میشود؛ هر چند که این مطالعه هنوز بسیار مقدماتی بوده و
الیههای سطحی از اندوکرین  IoT -را به نمایش میگذارد .در این
پژوهش ،خوشهای از اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی ،زیست حسگرهای
معتبر ،پایش مداوم گلوکز ۲از طریق پروفایل سرپایی گلوکز ۳با
الگوریتمهای یادگیری ماشین یکپارچه گردید تا پزشکان را قادر نماید
بیماران را در کنترل دیابت توانمند کنند (.)۱9۰
نتایج این مطالعة اخیر ،در کنترل  HbA1cو مقاومت نسبت به
1

)Twin Precision Treatment (TPT
Continuous glucose monitoring
3 Ambulatory Glucose Profile
2

215

فصل هفدهم :اندوکرین  -اینترنت اشیاء ()IoT

انسولین ،بسیار شگفتانگیز بوده است (.)۱9۰
بدون تردید ،در قلب فناوری اندوکرین  IoT -مانند دیگر بخشهای
اینترنت اشیاء ،حسگرهای زیستی ،به ویژه حسگرهای زیستی پوشیدنی،۱
نقش مهمی دارند .این حسگرهای سالمت قابل پوشیدن شامل ساعتهای
هوشمند (که کاربرد رایج را در میان مردم یافتهاند) و نیز حسگرهای
پوشیدنی تحقیقاتی (که میتوانند سطح برخورد رفتاری و زیست محیطی
ما را ثبت و انعکاس دهند) ،چنان راه پیشرفت را طی خواهند کرد که نه
تنها نیازهای پزشکی فرادقیق را پاسخ خواهند داد بلکه از روابط پیچیدة
ژن ،محیط و سالمت نیز پرده برخواهند داشت (.)۱9۱
همچنین حسگرهای زیستی درونی میتوانند میزان حرکت،
موقعیت ،شیوة جابهجایی و حملونقل ،صدا ،تصویر ،برهمکنشهای
اجتماعی و پارامترهای فیزیولوژیک ما را رصد کنند .همچنین تلفنهای
همراه هوشمند ،نقش میانجی را میان حسگرهای زیستی قابل پوشیدن و
انسان برای پارامترهای فیزیولوژیک مانند تنفس ،دستگاه گردش خون،
متابولیتهای بدن و ژنوم انسان ،بازی خواهند کرد .دستبندهای مچی به
عنوان یکی از این ادوات پوشیدنی میتوانند ضربان ،فعالیت فیزیکی،
درجه حرارت ،سطح اکسیژن و فشار خون را ثبت و به تلفن هوشمند فرد
و سپس به شبکة پیچیدة «ابر» ۲که پزشک ،داروساز و دیگر ارائه دهندگان
خدمات سالمت به آن متصل هستند ،شرایط فیزیولوژیک بیمار را اطالع
Wearable health sensors
Cloud

1
2
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دهند (.)۱9۱
در اندوکرین  IoT -این ادوات پوشیدنی حسگر و ادوات کاشتنی
حسگر و همچنین نانورباتها و رباتهای نانویی آینده که در بدن قرار
دارند ،میتوانند اطالعات حاصل از سنجش هورمونهای گوناگون،
وضعیت میکروبیوتای بدن (گوارشی) ،عملکرد بهینة بالدرنگ غدد
درونریز همراه با اثرات هورمونی بر روی سنجههای فیزیولوژیک بدن در
شرایط سالمت و بیماری را ارسال نمایند .این ادوات نیز همزمان با یکدیگر
برهمکنش داشته و از طریق تداخل انسانی و یا ماشینی به صورت
برهمکنش ماشین  -ماشین بر این اطالعات تفسیر و مداخالت الزم انجام
میشود .در این سطح از اینترنت اشیاء ،اندوکرین  IoT -میتواند قابل
استفاده در خانه برای ارائه خدمات از راه دور ،ارائه مراقبتهای سالمت
الکترونیک و مدیریت بیمارستانی قرار گیرد.
بدون تردید ،در اندوکرین  ،IoT -تلفنهای همراه هوشمند و
برنامههای کاربردی ،نقش کلیدی را بر عهده دارند .برای مثال ،با ارسال
اطالعات تغذیهای و کالری مصرفی ،وضعیت میکروبیوتای بیمار همراه با
سنجش مداوم گلوکز خون ،سنجش وضعیت انسولین و مقاومت نسبت به
آن به تلفن هوشمند بیمار انجام گردیده و همزمان به کاربران دیگر در
فضای مجازی (مانند پزشکان و ارائه دهندگان خدمات سالمت) ارسال
میگردد و با دسترسی آنها به فضای اطالعاتی «ابر» امکان مداخلة بدون
آگاهمندی بیمار ،در سطح قند خون و ترشح انسولین و تغییرات در سطح

فصل هفدهم :اندوکرین  -اینترنت اشیاء ()IoT

217

سنجههای دیگر متابولیک و فیزیولوژیک وی توسط پزشکان واقعی یا
مجازی (پزشک مجازی یا یک هوش مصنوعی) انجام خواهد شد .بدین
سان ،سیستم اندوکرین با سامانة  IoTیکپارچه گردیده و زیرساخت
گستردهتری تحت عنوان اندوکرین  IoT -نمود مییابد .از این طریق برای
مثال ،میتوان ایدة پانکراس هوشمند مصنوعی که کنترل آن یک
یکپارچگی بیولوژیک و فناورانه را نمایش میدهد نمایان میگردد.
در واقع ،آن چه ترسیم گردید ،آیندة فناوری همگرای اندوکرین -
 IoTاست که درخششهای آن را هم اکنون میتوانیم در کاربردهای
شبکههای حسگر بیسیم ) ۱(WSNکه در آن حسگرهای ناهمگن برای
بررسی فعالیت فیزیکی فرد مشارکت مینمایند و این اطالعات میتوانند
با ثبت فعالیت فیزیکی و با پیوند آن با دیگر اطالعات حاصل از زیست
حسگرهایی که اطالعات ضروری از وضعیت تغذیهای و میکروبیوتای فرد
را مهیا میسازند ،به تغییر شیوة الگوی زندگی فرد دچار سندرم متابولیک
یا دیابت اقدام نمود (۱۳۱،۱۱و.)۱۳۲
هم اکنون الگوریتمهای شناسایی پدیدة افتادن فرد بر روی زمین
( ،)fallبر پایة یادگیری ژرف جهت ادوات اینترنت اشیاء با استفاده از
شتاب سنجهای پوشیدنی ،به منظور مراقبت از بیماران برای پیشگیری از
افتادن آنها و جلوگیری از شکستگیهای حاصل از پوکی استخوان،
طراحی گردیده است که میتواند در زندگی مستقل سالمندان بسیار مؤثر
)Wireless Sensor Networks (WSN

1
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باشد (.)۱۳۳
از بازوهای دیگر اندوکرین  ،IoT -فناوری تراشه بر روی یک قرص،۱
قرصهای دیجیتالی( ۲قرص هوشمند ،حسگر بلعیدنی) ۳است .حسگر
بلعیدنی وسیلهای است که این اجازه را به تیم درمانگر میدهد تا مصرف
و الگوی تبعیت داوریی ۴را در زمان واقعی ارزیابی نموده و پذیرش دارویی
از سوی بیمار را با سنجههای فیزیولوژیک مهم ارتباط داده تا اقدامات
مناسب در پاسخ به این الگوها و سنجههای سالمت انجام شوند (.)۱8۲
یکپارچهسازی و ادغام این فناوری در اندوکرین  IoT -و ارسال اطالعات
از سوی این ریزتراشة دارویی به فضای «ابر» و دسترسی پزشکان واقعی
و مجازی به این اطالعات و ترکیب نمودن دادههای حاصل با دیگر
اطالعات ورودی از حسگرها و شرایط فیزیولوژیک بیمار میتواند در پایش
و درمان بیماران تحت درمان دارویی ،انقالب ایجاد نماید.
از دیگر کاربردهای فناوری اندوکرین  ،IoT -کاربرد آن در
کارآزماییهای بالینی است که ردَّگیری بالدرنگ و واقعی سالمت و
بیماری افراد مورد پژوهش در شرایط طبیعی در بیرون از مراکز پژوهشی،
امکانپذیر میگردد .این فناوری نه تنها محدودیت چک آپ متوالی
شرکت کنندگان در کارآزمایی بالینی را میتواند حذف کند بلکه میتواند
افرادی را که توانایی جابهجایی ندارند و نمیتوانند به مراکز پژوهشی برای
1

Chip on a pill
Digital Pill
3 Ingestible sensor
4 Adherence
2
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کارآزماییهای بالینی ورود نمایند را وارد حلقة شرکت کنندگان در
کارآزمایی نماید و بدین سان تعداد و تنوع افراد شرکت کننده را افزایش
دهد .از ویژگیهای مهم این نوع کارآزماییهای بالینی که شاید بتوان نام
آنها را کارآزماییهای بالینی هوشمند ۱گذاشت آن است که تبعیت بیماران
به پروتکلها را افزایش داده و پایش آنها را آسان مینمایند .هم اکنون
شرکتهای دارویی در سراسر جهان به پذیرش هر چه سریعتر فناوریهایی
همچون اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی« ،ابر» و دیگر ادوات یادگیری
ماشین در ارتباط با کارآزماییهای بالینی ،گام برمیدارند (.)۱8۲

تصویر  :۳۵سامانة قرص دیجیتالی پروتئوس ،مجهز به زیستحسگر همراه با پچ
ارسال اطاعات به گوشی همراه که در انکولوژی و گسترههای دیگر کاربرد یافته است.

Smart Clinical Trials

1
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بدون تردید ،در آیندة نزدیک ،ما شاهد یکپارچگی ارائة مراقبتهای
سالمت از راه دور با هوش مصنوعی خواهیم بود و این یکپارچگی میتواند
موجب پیشرفتهایی شگرف در تصویربرداری از راه دور ،تسهیل در
همکاری پزشکان با پزشکان و ارائه دهندگان خدمات سالمت با همتایان
و نیز افزایش توانمندی پزشکان در تشخیص و درمان بیماران از «راه دور»
از طریق همکاری میان آنها و هوش مصنوعی (به عنوان پزشک مجازی)
شود .از سوی دیگر ،کاربرد هوش مصنوعی در اندوکرین  ( IoT -به عنوان
پزشک مجازی) ،با رصد دادههای بالدرنگ و انباشتی بیماران که از طریق
زیست حسگرهای پوشیدنی آنها فراهم میشوند ،نسبت به ارائة خدمات
پزشکی و نیز تندرستی و حتی به پیشبینی بیماریهایی که هنوز در
بیماران رخ ندادهاند ،اقدام نمود .این پیشرفتهای آینده ،خود گویای
بخشی ناچیز از آن چه که واقعاً در انقالب صنعتی چهارم در
اندوکرینولوژی در قالب اندوکرین  IoT -روی میدهند است و بیشک
آیندة اندوکرینولوژی ،مشحون از زیبایی و شگفتی خواهد بود.
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