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 چكيده
 يافتيه کرده و با رهيتغذ يستميس یولوژيتفكر ب یها هياست که از دست ما يكدر پزش يمير پاراداييک تغي يستميس يپزشك نه:يزم

د تا با کاربرد ينما يافته است تالش مي يتجل يستميس يکه در قالب پزشك يستميافت سيکند. ره ينظر م یماريبه سالمت و ب يستميس

و  ياتياضير ین رو ابزارهايها پرده بردارد و از ا یمارينهفته در ب یها يدگيچياز پ يملكول یها یر برداريد و تصوينوپد یها یفناور

 باشند. يم ياتي، حين انقالب در پزشكيظهور ا یانه برايمحاسبه گرا

 يعلم ی ، اهداف نقشهيستميس يسالمت با اهداف پزشك ی کشور در گستره يجامع علم ی نقشه يخوان افت همي یبرا ها: مواد و روش

سالمت  ی کشور در گستره يعلم ی شده در نقشه ينيب شيپ یديکل یها یها و فناور رساختيه با زيعنوان پاكا به يسالمت آمر ياد ملّيبن

 سه قرار گرفت.يمورد مقا

پرداخته شده است و به  یو نوآور یا ان رشتهيافت مي، رهیاطالعات، شبكه ساز  یکشور به فناور يعلم ی هر چند در نقشه ها: افتهي

مرزشكن  ید و برتر به عنوان راهبردينوپد یها ین به فناورياديبن یا توجه يده وليسته گردينگر نگر ک و جامعيهولست یسالمت از منظر

ک يوانفورماتيو ب يمحاسبات یولوژيها و ب ستميس یولوژي، بيژنوم انسان ی صورت نگرفته است و به پروژه يست پزشكيز یها در پژوهش

 نشان داده نشده است. یا توجه

 یها یعلم و فناور ی ن در حوزهينو یها یفناور يمير پارادايياز است که به تغين يستميس يرش ابرروند پزشكيجهت پذ :یريگ جهينت

را در قالب  یا ان رشتهيمطالعات م یالزم برا یها ر ساختيکشور حساس بوده و ز يعلم ی در سطح نقشه يست پزشكيوابسته به علوم ز

)توجه به  يرا از واکنش يمنظور نمود و نگاه به پزشك يست پزشكيز یها اس بزرگ در پژوهشيكپارچه در مقي يپژوهش یها برنامه

 ر داد.يي( تغيگرا )توجه به تندرست ( به منظر کنشیماريب

 رانيد، اينوپد یها ی، فناوري، نقشه علميستميس ي: پزشكیديواژگان کل

ISMJ 2014; 17(5): 974-992 
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 مقدمه
 

 و تیماه که است یانقالب گذار در یپزشک اکنون هم

 به ها، یماریب به واکنش حالت از را سالمت یها قبتمرا

. داد خواهد سوق ها آن یریشگیپ و ییشگویپ یسو

 یماریب که یهنگام که است آن یمعنا به یواکنش

 ختهیبرانگ کنش به یپزشک دانش شود، یم داریپد

 یها یفناور مانند) یفناور یها شرفتیپ امّا. شود یم

 و ها شبکه میمفاه) کیتئور مباحث ،(کسیاوم

( یستمیس یولوژیب) میمفاه زین و( دهیچیپ یها ستمیس

 موجب اند، داده یرو گذشته ی دهه یط حداقل که

 که اند شده “یستمیس یپزشک” یسو به یپزشک انتقال

 زبان به و یماریب نه است سالمت آن یمرکز ی هسته

 (.1) “یماریب با مبارزه” نه و “سالمت نگهداشت” گرید

 یابی یتوال جهت باال یاتیعمل توان با یها یفناور

DNA و ها پروتئوم ها، پتومیکر ترانس زیآنال و 

 و تنوع ساختار، یساز آشکار یبرا را یانیبن ها، متابولوم

 یماریب و سالمت با ها آن ارتباط و یانسان ژنوم عملکرد

 امکان ،DNA یابی یتوال یباال ییکارا. اند آورده فراهم

 فرد یها پتومیکر ترانس و ها ژنوم از یمیعظ ریمقاد زیآنال

 یها پروتئوم و ها متابولوم میترس و آورده فراهم را

 یها وهیش یریکارگ به با کامل صورت به مرجع،

 ،یکروماتوگراف اساس بر قدرتمند کیتیآنال

 از. اند شده ریپذ امکان NMR و یجرم یاسپکترومتر

 ی هتوسع و یاتیاضیر و یمحاسبات یابزارها گر،ید یسو

 یها شبکه یساز آشکار جهت) یستمیس یها افتی ره

 کیولوژیب یها ستمیس رفتار یعملکرد و یمیتنظ

 .اند شده فراهم( دهیچیپ

 نیا یشناس روش و یمفهوم ی توسعه به ن،یا بر افزون

 در متنوع یها داده یها گونه یساز کپارچهی یبرا ابزارها

 زا که) یزمان یها مقطع و سازمان چندگانه سطوح

 یماریب و یولوژیزیف انسان، نمو و رشد یها یژگیو

 و راتییتغ نیا ی مجموعه(. 2) است ازین زین( است

 یپزشک ی گستره در یفناور و علم ی توسعه در روندها

 بر که “یپزشک کیپساژنوم دوران” که اند شده موجب

 و یمحاسبات یها یفناور در ریاخ یها شرفتیپ اساس

 در با بود افتهی رشد باال، یاتیعمل توان با یتجرب

 یپزشک یسو به ،یستمیس یولوژیب از یا نهیزم برگرفتن

 (.3-5) کند لیم ،(دارد تر جامع ییمایس) که یستمیس

 بود خواهد “یستمیس یپزشک” ندهیآ یپزشک رو نیا از

 با و افتهی یرگیچ ها یماریب یها یدگیچیپ بر تواند یم که

 یماریب با زده آشوب یها شبکه یریگ هدف و زیآنال

 (. 7 و 6) دهد دینو را نینو یداروها

 یماریب ،یستمیس یپزشک یمفهوم یتئور اساس بر

 در “یماریب با زده آشوب یها شبکه” امدیپ از برخاسته

 یتعداد ای کی از که است یماریب دچار ارگان

 با) گرید یاریبس به یماریب با زده آشوب یها شبکه

 یها آشوب نیا. کند یم تیسرا( یماریب شرفتیپ

 ای و( ها جهش مانند) یکیژنت است ممکن هیاول یماریب

 آشوب نیا. باشند( یعفون یها سمیارگان مانند) یطیمح

 انیب کینامید صورت به ها شبکه نیا در که را یاطالعات

 کینامید انیجر در رییتغ نیا و داده رییتغ شوند یم

 فیتوص را یماریب یولوژیزیپاتوف تواند یم اطالعات

 درمان و صیتشخ در را ینینو یها افتیره و نموده

 (. 8) دهد ارائه

 یماریب پاتوژنز مطالعات ،یماریب به انداز چشم نیا در

 انجام یستمیس افتیره قیطر از شبکه سطح در که

 جهت را یبهتر یراهبردها توانند یم رند،یپذ یم

 نیا دادن قرار هدف قیطر از درمان، و صیتشخ

. ندینما عرضه “یماریب با زده بآشو یها شبکه”

 اصل پنج توان یم که است انداز چشم نیهم ی هیبرپا

 :شد متصور ندهیآ یپزشک در را نیادیبن
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 های طبّی در دو تغییر پارادایمی واگشت گرایی و دانش سیستمی ی درمان مقایسه (1شکل 

 صورت به یپزشک جهینت در و یولوژیب به ستنینگر/ 1

 دیکل عنوان به توانند یم دانش دو نیا که اطالعات دانش

 .ندینما فایا نقش یدگیچیپ یساز آشکار

 یعنی آن راهبرد و یستمیس یولوژیب یها خترسایز/ 2

 ران شیپ یولوژیب کاربرد) “یولوژیب مقدس ی گانه سه”

 فرهنگ ،(محاسبات ی توسعه ران شیپ یفناور و یفناور

 یابزارها و ها داده دیتول کردن زهیدموکرات ،یا رشته انیم

 . دهند یم قرار تیحما مورد را ها داده زیآنال

 ک،یهولست و نگر جامع ،یستمیس یتجرب یها افتیره/ 3

 و ها یماریب یها سمیمکان به نسبت را یژرف یها نشیب

 ها آن درمان و صیتشخ یسو به را ینینو یها افتیره

  ها یماریب یندهایفرا سمینامید زیآنال قیطر از

 .ندینما یم ریپذ امکان

 با یها داده به یابیدست امکان د،ینوپد یها یفناور/ 4

 ابعاد کشف ی اجازه و آورده راهمف را میعظ اسیمق

 .داد خواهند را ماریب یا داده یفضا دیجد

 آشکار امکان ساز، دگرگون ی کننده زیآنال یابزارها/ 5

 فراهم فرد هر یبرا را یا نقطه ی داده اردهایلیم نمودن

 ،یماریب و یتندرست یمنظرها میترس به و کرد خواهد

 (.9) داختپر خواهند قیدق فرا اتیجزئ با یشکل به

 به تواند یم یستمیس یپزشک اصل، پنج نیا کاربرد با

 و یینما بزرگ با زده، آشوب و شده ماریب یها شبکه

 اساس بر. بپردازد یملکول اسیمق حد در یساز آشکار

 یماریب یها شبکه به ستنینگر و یستمیس تفکر نیا

 از یا پاره که دیرس درک نیا به توان یم که است

 تظاهر از شیپ در توان یم را ها یرمایب یدادهایرو

 با و نموده ییشناسا زودرس صیتشخ با ،یماریب

 با زده آشوب یها شبکه یا گره نقاط بر یانداز چنگ

 یدرمان اقدامات و یصیتشخ شناخت به ،یماریب

 .پرداخت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و ها بافت ،یماریب دچار یها ارگان نده،یآ یپزشک در

 کیستمیس یابیارز یبرا یا یعال یها نمونه مار،یب خون

. بود خواهند گوناگون یفضاها و زمان در مار،یب طیشرا

 از هدفمند کیپروتئوم پتوم،یکر ترانس و ژنوم یابی یتوال

 زیآنال ،ینیپروتئ یها پسیچ ،یجرم یاسپکترومتر قیطر

 کیدنوکلئوئیاس ییشناسا یها ستمیس و یسلول تک

 ها آن با یستمیس یزشکپ که هستند ییابزارها از هدفمند

 که است نیچن. پردازد یم جستجو به ماریب یها داده در
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 از یمجاز یابر با فرد هر نده،یآ سال 11 در احتماالً

 چالش. شد خواهد احاطه یا نقطه ی داده اردهایلیم

 افتی متنوع، یها داده پیت نیا یساز کپارچهی ،یدیکل

 نیتدو و خاص ینیبال پیفنوت با ها آن یهمبستگ

 تیهدا جهت معنادار یستیز یمارکرها یها پانل

 یپزشک رو نیا از(. 9) بود خواهد ینیبال یکارها

 به منحصر یها یفناور و یدیکل یراهبردها ،یستمیس

  ها یماریب یها یدگیچیپ یآشکارساز جهت را خود

 .است دارا

 را ندهیآ یستمیس یپزشک دینبا هرگز منظر نیا با

 کی تنها کیژنوم یپزشک رایز .دینام “کیژنوم یپزشک”

 اطالعات به که است یستمیس یپزشک تیماه از منظر

 که یحال در. پردازد یم کینوکلئوئ یدهایاس در نهفته

 است کیهولست و جامع دگاهید کی یستمیس یپزشک

 کند یم استفاده کیولوژیب اطالعات یها گونه تمام از که

 ها، تیمتابول ها، نیپروتئ ،DNA، RNA مانند)

 ها، ارگان ها، سلول ها، کنش هم بر کوچک، یها ملکول

 یطیمح ستیز یها امیپ و یاجتماع یها شبکه افراد،

 به که سازد یم کپارچهی یا گونه به را ها آن و( یرونیب

 و سالمت یبرا کننده ییشگویپ و ریپذ کنش یها مدل

 یماریب یساز مدل ن،یبنابرا(. 11) کند یم لیتبد یماریب

 از ریناپذ کیتفک بخش کی پارچه،کی صورت به

 (.11) بود خواهد یستمیس یپزشک

 به یستمیس یها افتیره ییگرا هم صورت هر در

 و یرنگاریتصو برتر، یها یفناور ها یماریب

 یاتیاضیر و یمحاسبات یابزارها و نینو یها یریگ اندازه

 شد خواهد ندهیآ یستمیس یپزشک تولد موجب د،یجد

 شود رهیچ فرد بر یماریب که شود منتظر آنکه از شیب که

 ارائه یمدل ندهیآ سال 11 یط دهد، نشان واکنش تا

 ییشگویپ انه،یفردگرا تیماه یپزشک که داد خواهد

 که داشت خواهد انهیجو مشارکت و رانهیشگیپ ،یکنندگ

 صورت به بلکه بود خواهد “بخشتر اثر -نهیهز” تنها نه

 مدل نیا. کرد دخواه تمرکز یتندرست بر زین یا ندهیفزا

 دهینام P4 که یستمیس یپزشک از شده ارائه یمفهوم

 ارائه گاالس. یج دیوید و هود. یا یلرو توسط شود یم

 (.11) است شده

 یها یدگیچیپ ی مطالعه ،P4 یپزشک یتئور اساس بر

 :است استوار نیادیبن فرض سه بر کیولوژیب

 اطالعات است؛ موجود کیولوژیب اطالعات گونه دو/ 1

 ژنوم از رونیب در یطیمح اطالعات و یتالیجید ینومژ

 .دینما یم لیتعد را یتالیجید اطالعات که

 و یفرآور برداشت، کیولوژیب اطالعات/ 2

 کیولوژیب یها شبکه توسط و دهیگرد یساز کپارچهی

(RNA، و ها ژن یکنترل یها بخش ها، نیپروتئ 

 تیفعال که یملکول یها ستمیس به( کوچک یها ملکول

 .ابندی یم انتقال رسانند یم انجام به را یاتیح

 چند مراتب سلسله کی در کیولوژیب اطالعات/ 3

 هم بر ها، نیپروتئ ،DNA، RNA شامل یاسیمق

 و افراد ها، ارگان ها، بافت ک،یولوژیب یها شبکه ها، کنش

 .شوند یم یکدگذار ها، یاکولوژ تینها در

 نیا از حسط هر بر ستیز طیمح که گرفت نظر در دیبا

 اطالعات افتیدر و گذاشته اثر زین مراتب سلسله

 .دینما یم لیتعد ژنوم از را یتالیجید

 ندهیآ سال 21 تا 5 یط در ،P4 یپزشک یتئور اساس بر

 و هیتجز امکان ،یمحاسبات و فناورانه یها شرفتیپ

 ی ارائه و ینیبال یکاربردها یبرا ها یدگیچیپ لیتحل

 رو نیا از. آورد خواهد مفراه را سالمت یها مراقبت

 اطالعات بر آن اساس یعنی است؛ فردگرا ندهیآ یپزشک

 است کننده ییشگویپ بود، خواهد استوار فرد هر یکیژنت

 از یبعض خطر توانست خواهند یفرد اطالعات رایز

 بود خواهد رانهیشگیپ کند؛ نییتع فرد هر در را ها یماریب

 مانند) کیکتالیپروف اقدامات امکان خطر، نیتخم رایز
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 کاستن جهت( یدرمان اقدامات ای و یزندگ ی وهیش رییتغ

 خواهد یمشارکت تینها در داشت؛ خواهد وجود خطر

 مشارکت به رانهیشگیپ اقدامات از یاریبس در رایز بود،

 (.1) بود خواهد ازین مارانیب

 و ها یماریب یها ناشناخته از ییرازگشا به تالش

 یمایس در یماریب و متسال میترس و انسان یولوژیب

 بر فشار جادیا موجب ،(یستمیس یپزشک) ندهیآ یپزشک

 شده یا نقطه به ها آن سوق و ها پژوهش و مطالعات

 طلبد یم را ینینو یها یفناور شرفتیپ و رشد که است

. بکشانند ریتصو به را ماریب یا داده یفضا ابعاد بتوانند تا

  اشاره ریز یها یفناور به توان یم دگاهید نیا از

 (:12) نمود

 یخانوادگ ژنوم یابی یتوال/ 1

 کسیپروتئوم/ 2

 کسیمتابولوم/ 3

 یسلول تک زیآنال/ 4

 یملکول یربرداریتصو/ 5

  شده القاء پرتوان یادیبن یها سلول یفناور/ 6

 رشد بانیپشت که یفناور و علم گذشته، ی دهه در گرچه

 از را ییهمتا یب یرشد است بوده یستمیس یپزشک

 یدیجد یها شرفتیپ به هنوز یول است داده نشان ودخ

 : است ازین برسد ظهور به P4 یپزشک نکهیا یبرا

 یها ژنوم ساختار نییتع یبرا ییها وهیش ی توسعه/ 1

 ( یفرد یها ژنوم یابی یتوال) یفرد

 به ها سلول زیآنال ک،یدیکروفلوئیم یها کیتکن/ 2

 یملکول یربرداریتصو و تک صورت

 ،یارگان ی ژهیو نیپروتئ یاعتبارسنج و ییشناسا/ 3

micro RNA یملکول یمارکرها گرید و 

 مانند دیجد یمحاسبات و یاتیاضیر یها وهیش/ 4

 جادیا یها آشوب ی مطالعه امکان که کینامید یها شبکه

  را کیولوژیب یها شبکه در درمان توسط شده

 .ندینما یم فراهم

 الزم زانیم همان به زین یا عمده راتییتغ ن،یا بر افزون

 اندرکاران دست و مارانیب آموزش در که است

  انجام P4 یپزشک رامونیپ سالمت، یها مراقبت

 (.1) ردیگ

 ابزارها راهبردها، یستمیس یپزشک یکل فراگرد کی در

 هیتجز جهت را یکیتیآنال و یمحاسبات یها یتوانمند و

 P4 یپزشک(. 2) آورد یم فراهم اطالعات انبوه لیتحل و

 و ها یماریب با مبارزه جهت را ابزارها و راهبردها نیا

 (.12) برد یم کار به فرد یتندرست حفظ

 یپزشک یپرتوها دور، چندان نه یها سال در شک یب

 ستمیس بر و شد خواهد تابان ما کشور بر زین یستمیس

 شگرف یریتأث زین رانیا سالمت یها مراقبت و یپزشک

 متحول کشور در را سالمت نظام و گذاشت خواهد

 .کرد خواهد

 ای م؛یباش داشته افتیره دو میتوان یم ما گذر نیا در

 رییتغ نیا یها شرفتیپ و دستاوردها به یکنش صورت به

 کننده مصرف تنها و میده پاسخ یپزشک در یمیپارادا

 .میشو میسه آن خلق در خود نکهیا ای و میباش

 یستمیس یپزشک دانش پرشتاب ریمس در بودن میسه

 و علم ی توسعه ستمیس در یقیفرادق یساختارها به ازین

 در آن چارچوب یستیبا که دارد کشور در یفناور

 .ابدی تبلور سالمت ی گستره در کشور یعلم ی نقشه

 یایزوا به ستنینگر با که است آن نوشتار نیا هدف

 ایآ که ابدیدر سالمت ی گستره در کشور یعلم ی نقشه

 الزم یها رساختیز و ها وبچارچ راه، ی نقشه نیا در

 در یستمیس یپزشک ییشکوفا و رشد و یتجل یبرا

  یطراح و ینیب شیپ کشور سالمت نظام ی کرهیپ

 .است دهیگرد

 کایآمر یعلم ی نقشه به هدف، نیهم با آن از شیپ امّا

 سه،یمقا مقام در میبتوان تا مینگر یم سالمت ی گستره در
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 یعلم ی قشهن در موجود یها چالش و ها فرصت به

 از منظور نیبد. میابیب یآگاه سالمت ی حوزه در رانیا

 نیتدو یستمیس یپزشک یمنظرها یلیتحل یمتدلوژ

 یپزشک یسو به یستمیس یولوژیب از” کارگاه در شده

 ،(13( )2111 ژوئن 14-15) اروپا ونیسیکم “یستمیس

 ی توسعه یازهاین و تنگناها ها، فرصت” ییشناسا جهت

 در رانیا و کایآمر یعلم یها نقشه در دموجو ،“یفناور

 .میکن یم استفاده سالمت ی گستره

 

 سالمت ی گستره در كايآمر يعلم ی نقشه

 نیتر بزرگ عنوان به( NIH) کایآمر سالمت یملّ ادیبن

 1251 با جهان، یپزشک ستیز یها پژوهش سازمان

 و دانشمند هزار 211 از شیب با و یسازمان پژوهشگر

 تاکنون ،یالملل نیب و یملّ سازمان 3111 از پژوهشگر

  ایدن در یپزشک -ستیز علوم ی توسعه دار پرچم

 .است بوده

 یزرحون اسیال دکتر 2112  یم ماه در نکهیا از پس

 گرفت، دست به را کایآمر سالمت یملّ ادیبن استیر

 ی نقشه میترس منظور به را ییها ییگردهما از یا مجموعه

 نیا از مقصود. داد بیترت 21 قرن یپزشک یها پژوهش

 موجود یها شکاف و عمده یها فرصت افتی ها، کوشش

 از کدام چیه که بود یپزشک -ستیز قاتیتحق در

 کایآمر سالمت یملّ ادیبن به وابسته یتوهایانست

 تالش جهینت در و بپردازند آن به رأساً خود توانستند ینم

 (.14-16) کرد یم طلب را سالمت یملّ ادیبن مستقل

 از شیب شرکت با ییها ییگردهما یبروندادها با همگام

 یها بخش از یملّ ی شده شناخته یها برجسته از تن 311

 یملّ ادیبن یعلم ی نقشه مردم، و دولت صنعت، ک،یآکادم

 فراهم ادیبن نیا یها تیاولو یبرا را یچارچوب سالمت،

 را پژوهش بخش بر یگذار هیسرما که است آورده

 و ندهیزا ی سامانه یبرا را یانداز شمچ و نموده سنجش

 ی نقشه نیا. است کرده میترس یپزشک یها پژوهش مؤثر

 است گشوده ما یفرارو را یا برجسته یها فرصت ،یعلم

 یها میت اکتشاف، یبرا نینو یها گذرگاه شامل که

 یها پژوهش ساختار در مجدد یمهندس و ندهیآ یپژوهش

 (.16) باشند یم ینیبال

 جامع انداز چشم کی کایآمر یملّ ادیبن یمعل ی نقشه 

 کیتحر و یولوژیب از ما درک به دنیبخش ژرفا یبرا

 که باشد یم یا رشته انیم یقاتیتحق یها میت لیتشک

 که کرد خواهد یده شکل باز گونه آن را ینیبال قاتیتحق

 سالمت بهبود و یپزشک اکتشافات گرفتن شتاب موجب

 سال از ها، پروژه از یاریبس. شد خواهد کایآمر مردم

 (.17) اند دهیگرد آغاز 2111

 بر ریتأث موجب د،یجد یمیپارادا رییتغ شدن داریپد

 یپزشک” یسو به آن لیم و کایآمر سالمت یعلم ی نقشه

 توان با یها یفناور با یولوژیب شامل که دیگرد “یستمیس

 انیم یولوژیب خلق ،یانسان ژنوم ی پروژه باال، یاتیعمل

 رو نیا از(. 11) باشند یم یستمیس یولوژیب و یا رشته

 ادیبن یراهبردها بر یمیپارادا رییتغ نیا چگونه که مینیب یم

 نیا یپژوهش یها برنامه و گذاشته اثر کایآمر سالمت یملّ

 . اند شده دمانیچ یمیپارادا راتییتغ نیا حول ادیبن

 اطالعات آوردن دست به/ 1 یعنی یمیپارادا راتییتغ نیا

 نگاه/ 2 یژنوم رونیب یطیمح اطالعات و یژنوم یالتیجید

 یملکول یها ستمیس حد تا کیولوژیب یها شبکه به

 سلسله نگاه/ 3 و یاتیح یعلمکردها کارگزاران عنوان به

 ک،ینوکلئوئ یدهایاس سطح از اتیح دمانیچ به یمراتب

 ها بافت ک،یولوژیب یها شبکه ها، کنش هم بر ها، نیپروتئ

 یحاو که ها یاکولوژ تینها در و راداف ها، ارگان و

 اصول که اند شده موجب اند، شده یکدگذار اطالعات

 راه کا،یآمر یعلم ی نقشه یالبال در یستمیس یپزشک

 .ندینما باز یخوب به را خود
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 کایآمر سالمت یملّ ادیبن یعلم ی هنقش سازی ادهیپهای  گروه (2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 علم ی حوزه در یمیپارادا راتییتغ نیا اساس بر اکنون

 یعلم ی نقشه لیتحل به ،یپزشک ستیز علوم یفنارو و

 به نگاه نخست بُعد. میپرداز یم بُعد دو در کایآمر

 رشیپذ ازین مورد یها ساخت ریز یسامانده و ینیب شیپ

 شیزا موجب تنها نه که است یمیپارادا راتییتغ نیا

 ییشکوفا و رشد موجب بلکه اند شده یستمیس یپزشک

 دبُع. کنند یم عمل زین آن ران شیپ عنوان به و دهیگرد آن

 یها داده یسامانده و یتالیجید انقالب به نگاه دوم

 به است ازین که است ییدانا به آن لیتبد و میعظ

 نقشه نیا در شده ینیب شیپ یها ساخت ریز و چارچوب

 و یپزشک ستیز اطالعات یفناور منظر از

 . شود ستهینگر کیوانفورماتیب

 

 در دينوپد یها یفناور یبرا ييها رساختيز/ الف

  يپزشك -ستيز علوم ی گستره
 

 (GTEx) بافت -پيژنوت انيب پروژه/ 3

 و انیب ی مطالعه یبرا یمنبع نیتأم پروژه، نیا هدف

 در. است یکیژنت تنوع با آن ارتباط و یانسان ژن میتنظ

 دهندگان از یانسان یها بافت از یادیز تعداد پروژه نیا

 ژنوم در یکیژنت تنوع تا شد خواهند زیآنال و یگردآور

 جامع صورت به RNA انیب زیآنال با. شود یابیارز ها آن

 به ها ژن انیب سطوح به نگاه و منفرد یها بافت در

 تنوع با اریبس که ژن انیب در تنوع ،یکمّ صفات صورت

 صورت به توان یم را دارد یهمبستگ یکیژنت

 قرار ییشناسا مورد( eQTLs) یکمّ یصفت یها لوکوس

 ی ژهیو ژن انیب و پیژنوت انیم یهمبستگ افتی. داد

 گذارد یم اثر که ژنوم از یمناطق ییشناسا به کمک یبافت

 خواهد شود انیب یستیبا ژن کی از مقدار چه و ایآ که

 GWAS مطالعات در ریاخ یها شرفتیپ وجود با. کرد

 یها یماریب با که یکیژنت راتییتغ ییشناسا جهت در که

 سرطان، ،یروقع -یقلب یها یماریب مانند عیشا یانسان

 مقدار اند، دهیگرد انجام یمغز یها سکته و آسم ابت،ید

 کد مناطق از رونیب در یکیژنت راتییتغ نیا از یمیعظ

 در اغلب یحت و داشته قرار ها ژن نیپروتئ ی کننده
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 دشوار اریبس رو نیا از. دارند قرار ها ژن خود از رونیب

 شتهگذا اثر ییها ژن چه که کرد نیمع بتوان که است

 eQTLs جامع ییشناسا به سمیمکان کی با و شده

 تنوع با ها آن انیب که ییها ژن شناخت در ،یانسان

 ی هیپا و کرد خواهد کمک شوند یم گذاشته اثر یکیژنت

 چگونه که ییها سمیمکان ی مطالعه یبرا را یارزشمند

 (.19 و 18) آورد یم فراهم شود یم میتنظ ژن آن
 

 اجزاء شناخت جهت ربرت یها یفناور رشد/ 9

 ها شبكه و کيولوژيب یرهايمس ،يساختمان

 سالمت ادیبن یعلم ی نقشه یها پروژه مجموعه در

 ی توسعه یرو بر را خود توجه پژوهشگران کا،یآمر

 اجزاء از یکی. اند داشته معطوف ها شبکه و ها یفناور

 ییها نیپروتئ از یا مجموعه ،ییها شبکه نیچن یمرکز

 مجموعاً و دهیگرد کد سمیارگان ژنوم توسط که هستند

 بهتر درک یبرا. شوند یم دهینام پروتئوم عنوان تحت

 در بتوان تا است یا نوآورانه یابزارها به ازین پروتئوم

 از یمیعظ تعداد ارتباطات و گاهیجا زان،یم یقیحق زمان

 مشخص را دارند وجود یواحد سلول در که ها نیپروتئ

 مراکز از یا مجموعه کا،یآمر سالمت یملّ ادیبن. سازند

 سیتأس را رهایمس و ها شبکه یبرا یملّ کیتکنولوژ

 ارتقاء را دیجد کیپروتئوم یها یتکنولوژ تا اند نموده

 ییشناسا گسترش یبرا ،یتوانمند نیچن. دهند

 از افتهی شیزا یها یماریب افتنی و کیولوژیب یرهایمس

 (. 17) داشت خواهند ییکارآرا اریبس ،ییرهایمس نیچن

 پژوهشگران، یبرا که است آن گرید یبحران کانون

 اجزاء بهتر درک یبرا ینینو لیتحل و هیتجز یابزارها

 به مجموعاً که سلول در موجود یها شبکه و کیمتابول

 ژهیو به. گردد فراهم شود یم گفته متابولوم آن

 که هستند ییها یتکنولوژ مشتاق پژوهشگران

 ها، دراتیکربوه “خود مکان در” یها غلظت یریگ اندازه

 سلول در که را ها تیمتابول گرید و دهاینواسیآم دها،یپیل

 وجود سلول کی از یا ژهیو بخش کی در یحت ای واحد

 راه جامع، اطالعات گونه نیا. گردانند ریپذ امکان دارند،

 اختالالت ییشناسا تر شرفتهیپ یها وهیش یبرا را

 کنند یم باز مار،یب و یعیطب یها سلول انیم در ک،یمتابول

(17، 24-21.) 
 

  نيپروتئ یانداز دام به نينو یها یفناور ی توسعه/ 1

 کا،یآمر یمل ادیبن یعلم ی نقشه ی پروژه نیا هدف

 یبرا یعملکرد فرا یها یتکنولوژ ی توسعه کیتحر

 است کوچک یها ملکول از متنوع یها کتابخانه دیتول

 یها نیپروتئ به بتوانند یاختصاص و ژهیو شکل به که

 در بتوانند ای “ندازندیب دام به” را ها آن و متصل یانسان

 جادیا افتراق واحد، ملکول کی یعیطب تنوع انیم

 در انجام درحال یها تالش مکمل پروژه نیا. ندینما

 یرو بر که کایآمر سالمت یملّ ادیبن مراکز و ها تویانست

 .بود خواهد کنند یم کار یباد یآنت یها یتکنولوژ

 یعلم ی نقشه گرید یها برنامه با پروژه نیا ن،یا بر افزون

 و ینانوپزشک ،یملکول یها کتابخانه یها بخش در

 یژگیو لیدل به البته ابد؛ی یم ارتباط یساختمان یولوژیب

 ها بخش نیا با آن، ی شده نییتع اریبس اهداف و یفراکانون

 (.26 و 25، 17) داشت خواهد اریبس زیتما

 

 يملكول یبردار ريتصو و يملكول یها بخانهکتا/ 9

 کوچک یها ملکول است شده ثابت گرانشپژوه یبرا

 عملکردها کشف جهت آن، ریز ای 511 یملکول وزن با

 مهم العاده فوق in vivo و یسلول ،یملکول سطح در

 ها ملکول نیا که است شده ثابت نیهمچن. هستند

 اکثر و باشند یم ارزش با ها یماریب درمان یبرا

 طبقه نیا از دارند وجود بازار در امروز که ییداروها

 پژوهشگران به یملکول یها کتابخانه ی نقشه. هستند

 به یدسترس ییتوانا ،یمردم بخش در یپزشک -ستیز

 داد خواهد را “گسترده اسیمق در یغربالگر” تیظرف
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 عنوان به و کرده ییشناسا را کوچک یها ملکول تا

 ها، ژن عملکرد ی مطالعه هتج ییایمیش یها پروب

 قرار استفاده مورد ییایمیوشیب یرهایمس و ها سلول

 یبرا دیجد یها راه شیگشا موجب خود نیا. دهند

 در یرسان امیپ یرهایمس و ها ژن عملکرد کشف

 (.28 و 27 ،17) شد خواهد یماریب و سالمت

 

 ی شبكه ی هيپا بر يسلول یها امضاء ی کتابخانه/ 5

 (LINCS) كپارچهي

 ها، نیپروتئ ها، ژن) کیولوژیب یها ستمیس ی هیپا اجزاء

 صورت به گریکدی با( ها ملکول گرید و ها تیمتابول

 و رشد تا کنند یم کار ها سلول درون در منظم اریبس

. ندینما ابقاء را سالمت و داده ارتقاء را یعیطب نمو

 و ها شبکه ی دهیتن هم به اجزاء نیا چگونه آنکه درک

 و شوند ینگهدار سالمت در کیولوژیب یرهایمس

 زده آشوب یطیمح یکیژنت یها استرس با چگونه

 بزرگ چالش کی ند،ینما یم یماریب دیتول و شوند یم

 یها درمان آن اساس بر بتوان تا است یضرور یول

 آشوب یها شبکه برگشت جهت را دتریجد و بهتر

 .داد توسعه یعیطب سطح به زده

 هدف ،LINCS ی برنامه دفه نیا به یابیدست جهت

 انیب اساس بر یملکول یها امضاء ی کتابخانه ی توسعه

 .کند یم دنبال را یسلول راتییتغ گرید و ژن

 که هستند یپاسخ انگریب یسلول راتییتغ نیا

 آشوبگر عوامل به که یزمان در گوناگون یها سلول

 شامل که کنند یم ساطع خود از خورند یبرم متنوع

siRNA افتیره. باشند یم یستیز فعال یها ملکول و 

 یجستجو جهت باال یاتیعمل توان با یغربالگر

 فیتوص منظور به یاتیاضیر یها افتیره و ها سلول

 قرار استفاده مورد پاسخ یالگوها و یملکول راتییتغ

 منظم، ی وهیش کی در ها داده نیا. گرفت خواهند

 و یوستگیپ ارتقاء جهت شده، استاندارد و کپارچهی

 یگردآور ،یسلول متفاوت یها گونه در سهیمقا

 آن بر LINCS ی برنامه یا نهیزم فرض شیپ. شوند یم

 گام نیچند نیا از کی هر در اختالل جادیا که است

 در وابسته راتییتغ موجب ک،یولوژیب ندیفرا کی در

( یسلول پیفنوت) یسلول عملکرد و رفتار ات،یخصوص

 چه و چگونه که نآ ی مشاهده. شد خواهند یملکول و

 رییتغ یخاص یاسترسزاها با یسلول پیفنوت کی هنگام

 یها سمیمکان رامونیپ را ییها نشانه تواند یم کند یم

 یسلول یها شبکه در یزدگ آشوب جادیا که یا نهیزم

 مؤثرند یماریب جادیا در تینها در و کنند یم یملکول

 . دهد دست به را

 دسترس در یعموم منبع صورت به LINCS یها داده

 استفاده آن از یآسان به توان یم که گرفت خواهد قرار

 از عیوس یا گستره تا نمود تیتقو را آن و کرده

 یها هدف ییشناسا و داده پاسخ را هیپا یها پرسش

 ها یماریب دیجد یها درمان افتی جهت کیولوژیب

 (. 29) گردد لیتسه
 

  سلول تک زيآنال/ 6

 را تیواقع نیا منفرد، یها ولسل ی مطالعه از ریاخ شواهد

 با ت،یجمع کی در تک یها سلول که اند کرده آشکار

 نیا و هستند متفاوت یشگرف صورت به گریکدی

 و سالمت ی گستره در را یمهم یامدهایپ ها تفاوت

 یها افتیره. دهند یم نشان خود از یکل تیجمع یماریب

 نیا یتیجمع سطح در اتیخصوص به تنها که یتجرب

 متفاوت یها یژگیو از توانند ینم پردازند، یم ها سلول

 . بردارند پرده یسلول

 یبرا دیجد یها افتیره به ازین که است یحال در نیا

 هیپا کیولوژیب اصول از ییرازگشا جهت سلول تک زیآنال

 ها یماریب درمان و صیتشخ در یبهبود تینها در و

 کایآمر یعلم نقشه در رو نیا از. شود یم احساس اریبس

 ها پروژه بر یفراوان دیتأک کشور، نیا سالمت یملّ ادیبن در
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 ترجمان و یساز کپارچهی به که است شده یمراکز و

 تک یها سلول یها یژگیو میترس جهت ها یفناور

 نوآورانه یها افتیره و ابزارها از شدت به و پردازند یم

 که یمراکز از نیهمچن. کند یم تیحما نهیزم نیا در

 یها سلول یبردار نسخه یها امضاء ندیمان یم تالش

 یناهمگن زیآنال و یریگ اندازه جهت را منفرد یانسان

 ت،یجمع کی در ژهیو یسلول یها پیت فیتعر و یسلول

 نیا ی مجموعه(. 31) کند یم یبانیپشت اند داده قرار هدف

 . دینما یم باز ندهیآ فردگرا یپزشک یبرا را راه ها، تیفعال
 

 ريز بهبود و نينو ياتياضير و يسباتمحا یمتدها/ ب

 اطالعات یفناور ساخت
 

 انهيگرا محاسبه یولوژيب و کيوانفورماتيب/ 3

 سالمت یملّ ادیبن یعلم ی نقشه یادیبن یها پروژه از

 یولوژیب و کیوانفورماتیب ”یها پروژه کا،یآمر

 افزار نرم یمهندس ی سامانه کی که است “انهیگرا محاسبه

 ی شبکه کی قیطر از. نمود هدخوا خلق را یملّ

 کدانان،یزیف ها، دانیمیش شناسان، ستیز ان،یبن -وتریکامپ

 کشور، یکجا هر در پزشکان و وتریکامپ علوم دانشمندان

 از مجموعه کی کمک به را ها داده بود خواهند قادر

 زیآنال و گذاشته اشتراک به مشترک یافزار نرم یابزارها

 کیوانفورماتیب یها پروژه یشتک بر شدن رهسپار با. ندینما

 یملّ ادیبن یعلم ی نقشه انه،یگرا محاسبه یولوژیب و

 که “اطالعات راه ابر” قیطر از را ندهیآ کا،یآمر سالمت

 ریمس یط است، شرفتهیپ یپزشک یها پژوهش مختص

 (.31) کند یم

 

  ييدارو توان با ژنوم از یرسازيتصو/ 9

 و اتیوصخص درک شیافزا برنامه، نیا ییغا هدف

 ی خانواده چهار در که است ییها نیپروتئ عملکرد

 یجا هستند( داروها هدف که) معروف ینیپروتئ

  با افتهی جفت یها رندهیگ شامل که دارند؛

 ،یا هسته یها رندهیگ ،G (GPCRs) نیپروتئ

 ینازهایک و یونی ینازهایک ،یونی یها کانال

 سه تلویپا فاز کی با برنامه نیا. هستند ینیپروتئ

 ی پروژه نیا ی هیاول هدف که شود یم آغاز ساله

 دانش تیریمد مرکز کی نهادن انیبن لوت،یپا

 که است کپارچهی یکیانفورمات حل راه ی توسعه

 کی شرفتیپ از تیحما مرکز، نیا یلیتکم جزء

 گوناگون منابع از را ها داده که است یا شبکه پرتال

 در افشک ییشناسا به و کرده یگردآور یا داده

 در. پردازد یم ها نیپروتئ نیا مورد در موجود دانش

 با هیپا یها پژوهش تیتقو برنامه، نیا هدف تینها

 دانش از یآگاه جهت کیژنوم یها داده نمودن انبوه

 و کسب هدف، نیا با. است پروتئوم از موجود

 توانند یم ییدارو صنعت و کوچک یکارها

 یانسان تسالم شیافزا جهت را ینینو یها درمان

 (.32) ندینما یطراح
 

 گزارش یامدهايپ یريگ اندازه ياطالعات ستميس/ 1

 ( PROMIS) مارانيب توسط شده

 یامدهایپ یریگ اندازه ،یاطالعات ستمیس نیا هدف

 درد، مانند ،(PROs) ماریب توسط شده گزارش

 مشارکت و یخلق اختالل ،یکیزیف ییکارا ،یخستگ

 یزندگ تیفیک بر را یفراوان اثر که است یاجتماع

. کنند یم جادیا مزمن یها یماریب از یا گستره در

 مانند سالمت یامدهایپ ینیبال یریگ اندازه

 است ممکن ،یربرداریتصو و ینیبال یها شیآزما

 با مارانیب روز به روز عملکرد با را یکم یوستگیپ

 یحالت نیبهتر اغلب. باشند داشته مزمن یها یماریب

 قضاوت را ها درمان یبخش اثر انندتو یم مارانیب که

. است عالئم و نشانگان در راتییتغ ی مطالعه کنند،

 یده گزارش در یبهبود PROMIS ی برنامه هدف

 توسط شده گزارش یامدهایپ در راتییتغ تیفیک و
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 یبرا را یدیجد یها میپارادا برنامه، نیا. است ماریب

 اطالعات یده گزارش و کاربرد ،یگردآور یچگونگ

 ستمیس کی برنامه نیا. کند یم خلق ینیبال یژوهشپ

 یدسترس که دهد یم توسعه را وب ی هیپا بر

 ستمیس و اطالعات بانک به را ینیبال پژوهشگران

 با افتهی توان( CAT) یا انهیرا سازگارمند آزمون

 (.33) دینما یم ریپذ امکان را یمتر روان
 

 نكتار و ينيبال یها پژوهش یها شبكه/ 9

 “یملّ یکیالکترون ینیبال یها ییکارآزما و قاتیتحق”

 یکیانفورمات یها ساخت ریز ،“نکتار” خالصه طور به

 به و کارا یقاتیتحق یها شبکه فقرات ستون نقش که

 لیتشک. کرد خواهد خلق دارند را افتهی ارتباط هم

 امکان که نکتار ای و ینیبال یها پژوهش یها شبکه

 در رانهیشگیپ یردهاراهب و دیجد یها درمان آزمون

 از د،ینما یم تر عیسر را مارانیب از یتر میعظ تعداد

 سالمت یملّ ادیبن یساز شبکه راهبرد یدیکل نقاط

 (.17) است کایآمر
 

 (BD2K) دانش به بزرگ یها داده ليتبد/ 5

 یابزارها و یفناور ی ندهیفزا شرفتیپ با همزمان

 از یا ندهیفزا انبوه پژوهشگران ،یپزشک ستیز

. کنند یم لیتحل و دیتول دهیچیپ کیولوژیب یها داده

 دانش استخراج جهت ینینو یلیتحل یابزارها

 و است ازین مورد یا داده ی توده نیا از ،یبحران

 به جهت یستیبا دیجد یقیتشو یها استیس

 تا گردند نیتدو یا داده و یافزار نرم یگذار اشتراک

 ی رهگست پژوهشگران یتمام یبرا ها داده ارزش

 بر افزون. ابدی شیافزا یپزشک ستیز یها پژوهش

 نیتضم که ها متاداده و یها داده یاستانداردها نیا

 یستیبا باشند ها آن یدست کی و تیفیک ی کننده

 .شوند داده توسعه

 کند یم تالش برنامه نیا در کایآمر سالمت یملّ ادیبن

 لیتسه را یپزشک -ستیز بزرگ یها داده کاربرد که

 یافزارها نرم و ها داده لیتحل یها وهیش کرده،

 یروین تیترب در نموده، بخش توسعه را مربوطه

 اسیمق در ها داده زیآنال به وابسته یها رشته یانسان

 یها داده یبرا را یتعال مراکز و دهیورز اهتمام میعظ

 ی برنامه نیا(. 27) نهد انیبن یپزشک ستیز بزرگ

 2113 سال از هک کایآمر سالمت یملّ ادیبن دیجد

 در را یمیعظ تحول تواند یم است دهیگرد آغاز

 سالمت یها مراقبت و یپزشک ستیز یها پژوهش

 به را میعظ یها داده کند یم تالش رایز دینما جادیا

 ی توسعه و سالمت ارتقاء جهت ریپذ کنش دانش

 (.34) دینما لیتبد علم

 

 يپزشك یبرا رانيا يعلم ی نقشه یها ساخت ريز

 (يستميس يپزشك) ندهيآ

 سالمت، ی گستره در کشور یعلم جامع ی نقشه

 هدف که است کشور یعلم جامع ی نقشه از یبخش

 و یفناور علم، مدت بلند ی برنامه نیتدو آن

 پژوهش، تا کند یم تالش و است رانیا در ینوآور

 به اتفاق، کی از را دانش از یبردار بهره و آموزش

. دهد قرار کشور ی هتوسع راه در و منظم انیجر کی

 از شیب کشور، سالمت یعلم ی نقشه ی هیته یبرا

 نظام خبرگان و رانیمد پژوهشگران، از نفر 311

 یبانیپشت و خدمات ی ارائه پژوهش، آموزش،

 زدهیس در سال کی به کینزد یمدت یط سالمت

 یپزشک سالمت، خدمات ی ارائه ،یآموزش) پانل

 ستیز رو،دا ،یپزشک زاتیتجه پژوهش، ،یملکول

 یفناور ه،یتغذ و غذا تیامن زنان، سالمت ،یفناور

 یگذار استیس و تیریمد ست،یز طیمح اطالعات،

 با( یفناور نانو و یانسان و یمال منابع سالمت،
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 به یپژوه  ندهیآ یعلم و شده شناخته یها روش

 .گذاشتند همت نقشه نیتدو

 با همراه ساختارمند و یجمع تالش نیا ماحصل

 به ،یپژوه ندهیآ ی گستره در یعلم یمتدلوژ

 سالمت یتخصص ی تهیکم توسط یمونوگراف صورت

 در یفرهنگ انقالب یعال یشورا یستیز علوم و

 تحت یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت

 اسفند در “سالمت یعلم جامع ی نقشه” عنوان

 (.35) افتی انتشار 1388

 یفناور و علم ی حوزه در یدست باال سند نیا

 و وار نظام تالش نینخست نکهیا لیدل به شور،ک

 باشد یم یفناور و دانش ی گستره در رانیا یعلم

 شتاب در شک یب و است نیتحس خور در اریبس

 فاءیا را یمهم نقش کشور در یپزشک ستیز علوم

 .کرد خواهد

 در موجود یها فرصت به نوشتار از بخش نیا در

 نگناها،ت سالمت، ی گستره در کشور یعلم ی نقشه

 رشیپذ یبرا لزوم مورد یها یفناور و ها رساختیز

 یپزشک با یستمیس یپزشک) نینو یپزشک یها هیپا

P4 )میپرداز یم آن گسترش و رشد و: 

 

 ی گستره در کشور يعلم ی نقشه یها فرصت/ الف

 يستميس يپزشك ی توسعه یبرا سالمت

 

 اطالعات یفناور به توجه/ 3

 ی نقشه انداز شمچ یمحورها و سالمت نظام در

 دانش و اطالعات تیریمد” به کشور یعلم

 از. است شده ستهینگر رساختیز عنوان به ،“سالمت

 از استفاده” به نقشه کالن یراهبردها در رو نیا

 و ارتباطات لیتسه جهت شبکه و اطالعات یفناور

 گسترش” و است شده اشاره“ ها یهمکار

 یمومع دانش کیرآکادمیغ و کیآکادم یها آموزش

“ یلیتحص مقاطع تمام در( IT) اطالعات یفناور

 یفناور ساخت ریز. است گرفته قرار دیتأک مورد

 یپزشک یها گزارش کردن یتالیجید یبرا اطالعات

 حد در که ماریب فرد هر یبرا ،یستمیس یپزشک در

 اریبس دارد، کیولوژیب و یپزشک ی داده تیگابایگ

 مکانا گرید یسو از و( 36) باشد یم یاتیح

 فراهم را دانش به بزرگ یها داده لیتبد تیریمد

 لیتبد چالش بر برآمدن قتیحق در. آورد یم

 یپزشک یاساس ی فهیوظ دانش، به بزرگ یها داده

 زین نقشه کالن یراهبردها در(. 11) است یستمیس

 ینگهدار و حفظ ،یبند طبقه نظام یساز کپارچهی” به

  یپافشار “سالمت ی حوزه در یملّ دانش یموجود

 .است شده
 

  یساز شبكه/ 9

 جهت یساز شبکه” ران،یا سالمت یعلم ی نقشه در

 یتخصص مرکز امکانات و ها تیقابل از استفاده

 نظر در راهبرد کی صورت به “یردولتیغ و یدولت

 یملّ ی شبکه ی سامانه سیتأس” و است شده گرفته

 جامع ی شبکه جادیا” نیهمچن و “ینیبال ییکارآزما

 یبرا سالمت یریگ میتصم و آموزش کیونالکتر

 ی کننده ارائه یها گروه و یهمگان یبردار بهره

 . اند شده محسوب یاساس اقدامات زین“ خدمات
 

 یا رشته انيم یها افتيره/ 3

 در کشور یعلم ی نقشه کالن یراهبردها در

 سالمت، ی هیپا علوم تیتقو” سالمت ی گستره

 یمرزها گسترش یبرا یابی ژرف و ینگر ژرف

 سالمت یا رشته نیب یها یهمکار ی توسعه و دانش

 به زین نقشه الزامات بخش در و(“ کاربرد -هیپا)

 “محور موضوع یا رشته انیم یها انجمن لیتشک”

 . است شده اشاره
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 یريخطرپذ و ینوآور/ 4

 تا هستند آن یپ در یکمی و ستیب قرن یها سازمان

 به را خود سازمان و نوآوران به را خود کارکنان

 ،ینوآور بدون که چرا. کنند بدل ینوآور نیماش

 و ندیفرا ،یتکنولوژ محصول، ن،ینو یمفهوم چیه

 یرو ،یور بهره و یریپذ رقابت ،یاقتصاد رشد چیه

 یها پژوهش از تیحما رو نیا از(. 17) داد نخواهد

 یاساس اریبس خالق، نیمتفکر قیتشو جهت پرخطر،

 .است

 تیحما یبرا یاقتصاد یها بنگاه یریشکلگ لیتسه”

 کالن یراهبردها از “ریخطرپذ یها پژوهش از

 . باشد یم کشور یعلم ی نقشه
 

  سالمت به نگر جامع و کيهولست نگاه/ 5

 -یقلب یها یماریب مانند ریرواگیغ یها یماریب

 ک،یروماتولوژ ک،یمتابول ،یتنفس ،یعروق

 و عمده مسائل از ها سرطان و کینورولوژ

 که رسد یم نظر به و هستند 21 رنق ی برجسته

 گرفتن نظر در با ها یماریب نیا به کیهولست راهبرد

 -یاقتصاد یها کنش هم بر و ستیز طیمح -ژن اثر

 میترس را ها آن ی دهیچیپ پیفنوت تواند یم یاجتماع

 کشور یعلم ی نقشه اقدامات بخش در(. 37) دینما

 تحول خصوص در پژوهش انجام” عنوان تحت

 نگر، سالمت یکردهایرو با کشور سالمت ی شبکه

 تیتقو عدالت، سالمت، یاجتماع یها کننده نییتع

 علم، نظام بر یمبتن و یبخش نیب یها یهمکار

 یاجتماع یها کننده نییتع به ،“ینوآور و یفناور

 .است شده انداخته ژهیو ینگاه سالمت،

 

 در يستميس يپزشك ی توسعه یب/ تنگناها

  سالمت ی گستره در رانيا يعلم ی نقشه

 کی عنوان به یپزشک علم و یولوژیب به نگاه عدم •

 یاطالعات دانش

 پژوهش و گسترش آموزش، یبرا رساختیز نبود •

  یستمیس یولوژیب دانش ی نهیزم در

 و صیتشخ پاتوژنز، به کپارچهی نگاه وجود عدم •

 با یستمیس یها دگاهید اساس بر یها یماریب درمان

  یمستیس یها افتیره

 در کپارچهی یپژوهش یها برنامه به توجه عدم •

 یپزشک ستیز یها پژوهش در بزرگ اسیمق

 انیم مطالعات یبرا الزم یها رساختیز نبود •

  یا رشته

 یها یفناور و دینوپد یها یفناور به توجه عدم •

  نیادیبن یراهبرد عنوان به برتر

 کیوانفورماتیب و یمحاسبات یولوژیب به توجه عدم •

 ،یصیتشخ ستمیس در ماریب مشارکت به توجه عدم •

 الزم یها رساختیز یطراح و یپژوهش و یدرمان

  یمشارکت یپزشک یبرا

 نه و بوده یواکنش شکل به یپزشک به نگاه •

 معطوف یماریب یسو به توجه جهینت در و گرا کنش

 (3)شکل  یتندرست یسو به نه و است گشته

 از یریگ رهبه کشور، یعلم ی نقشه در چند هر

 یها تیمز از استفاده در را کشور که ییها یفناور

 یها یفناور” به رسانند یم یاری ثروت خلق و ینسب

 “نیادیبن یها سلول و یملکول” ،“یپزشک” ،“یستیز

 از و است شده تیعنا خاص توجه “یفناور نانو” و

 اند شده محسوب سالمت یفناور و علم یها تیاولو

 به ژهیو توجه از نقشه، یبردهرا بُعد در یول

 و نیادیبن یها سلول و یملکول یپزشک یها یفناور

 مرزشکن یها پروژه و یاتیعمل یها برنامه نیتدو

 .ستین ینشان
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 .است یا رشته انیم ی برنامه کی انهیگرا محاسبه یستیز علوم: انهیگرا محاسبه یستیز علوم از یینما (3شکل 

 

 ک،یژنوم دانش یعلم ی توسعه که است یحال در نیا

 مانند مرزشکن یها یفناور و کیپروتئوم

 ی دهه در یملکول یها یربرداریتصو و کیوانفورماتیب

 را یستمیس یپزشک وستنیپ تیواقع به امکان ر،یاخ

 .اند کرده هموار

 یبرا ییسکوها کشور یعلم ی نقشه در نیهمچن

 زین و یطوالن یزمان یبرا ها داده یساز رهیذخ

 چند یها داده لیتحل و یساز کپارچهی یبرا ییسکوها

 است یحال در نیا. است نشده دهید ماران،یب یریمتغ

 برخاسته یها داده از یانباشت با ک،ینزد یا ندهیآ در که

 اطالعات که شد میخواه رو روبه یسلول تک زیآنال از

 زین را یها سلول نیا یپروتئوم و یپتومیکر ترانس

 که گرید ی توسعه(. 39و  38) شود یم شامل

 نگاه ردیپذ صورت کشور یعلم ی نقشه در ستیبا یم

 “ها شبکه” و “دهیچیپ یها ستمیس” دیجد دانش به

 و یملکول ی دهیچیپ یها شبکه نگاه نیا در. است

 ی دهیچیپ یها شبکه سطح در کیولوژیب یرهایمس

 زین ها یماریب ی شبکه خود و ابندی یم تبلور ها یماریب

 نیا از. ردیپذ یم اثر زین یاقتصاد -یاجتماع ی شبکه از

 ،یعفون و ریواگ یها یماریب به ستیبا یم رو

 یعصب و یتنفس ،یعروق -یقلب یها یماریب ها، سرطان

 نیا(. 41-43) ستینگر یستمیس یمنظر از زین

 است نیا از فراتر یزیچ ها، یماریب نیا به ستنینگر

 نیا یاجتماع و یاقتصاد یها کننده نییتع به تنها که

 گسترده چنان چشمانداز دیبا و کرد نگاه ها یماریب

 تا رندیگ یجا آن در یشکل به عوامل تمام تا باشد
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 ژهیو به آن، گوناگون ابعاد در P4 یپزشک یتجل امکان

 دیآ فراهم آن انهیفردگرا و یکنندگ ییشگویپ بُعد

 یاه یفناور به ستیبا یم زین دید نیهم با(. 44-41)

 زین یملکول یربرداریتصو ژهیو به ،یربرداریتصو

 (.42) شود ستهینگر

 یعلم ی نقشه ی توسعه در ستیبا یم که گرید یمنظر

 یپزشک ی انهیجو مشارکت بحث شود، ستهینگر کشور

 یپزشک ریناپذ ییجدا بخش. است( P4 یپزشک) ندهیآ

 یمشارکت یراهبردها که است  یمشارکت یپزشک نده،یآ

 را P4 یپزشک توان یم که است آور الزام یها هرا از یکی

 مارانیب گرید یسو از(. 11) نمود عرضه مارانیب به

 ندهیآ در توانند یم اطالعات و ابزارها با شده توانمند

 قتیحق در ند،ینما فاءیا خود سالمت در را یفعال نقش

 دهندگان ارائه با ها آن نده،یآ یمشارکت یپزشک در

 تیریمد ،یطراح در خود، انپزشک و سالمت خدمات

 نقش یمشارکت صورت به خود، اهداف به یابیدست و

 ی شبکه انیبن به یستیبا رو نیا از. کرد خواهند فایا

 ک،یآکادم پژوهشگران شامل که ریفراگ حد در ها یماریب

 و سالمت خدمات دهندگان ارائه جامعه، گذاران استیس

 ی نقشه ی توسعه در است مردم و مارانیب ی توده زین

 یها شبکه نیهم. نمود ژهیو توجه کشور یعلم

 تر، عیوس ی گستره کی در توانند یم که هستند ها یماریب

 شده کپارچهی ماران،یب ی شده رانده شیپ به یها شبکه با

 ی صحنه در را یمشارکت یپزشک اهداف و میمفاه و

 (.46 و 45) رسانند ظهور به عمل

 یها شهیاند ی هیاس در گذشته ی دهه یط که چند هر

 دکتر یآقا جناب سالمت، ی عرصه گرانقدر استاد

 ییهمتا یب و نوآورانه یها تالش ،یافضل ملک نیحس

 انجام یمشارکت یپزشک میمفاه با جامعه ییآشنا جهت

 سطح در تنها نه میمفاه نیا که رفت یم و دیگرد

 سالمت ی گستره در بلکه یپژوهش یها چارچوب

 به کشور یعلم ی قشهن در یول شود ریفراگ

 ینقش و یمشارکت یپزشک میمفاه زین و ها رساختیز

  باشد داشته سالمت نظام تحول در تواند یم که

 . است نشده ییاعتنا( 49-45)

 در کشور یعلم ی نقشه ی سهیمقا یکل فراگرد کی در

 سالمت یملّ ادیبن راه ی نقشه با سالمت ی گستره

 نیتدو در که ازدس یم آشکار را قتیحق نیا کا،یآمر

 ی حوزه در یمیپارادا راتییتغ کا،یآمر یعلم ی نقشه

 به یپزشک ستیز علوم به وابسته یها یفناور و علم

 گذاشته اثر نقشه یراهبردها بر و شده درک یخوب

 یعلم ی نقشه در که است یحال در نیا(. 17) است

 اثر یها میپارادا رییتغ به نیادیبن یا توجه ما، کشور

 ی عرصه بر باال یاتیعمل توان با یها یفناور

 و است نگرفته صورت یپزشک -ستیز یها پژوهش

 یولوژیب و ها ستمیس یولوژیب ،یانسان ژنوم ی پروژه به

 یا رشته انیم مطالعات به ژهیو به زین و انهیگرا محاسبه

 .است نشده داده نشان یا توجه

 شیپ یها پروژه نیبهتر کا،یآمر سالمت یملّ ادیبن

 در یا رشته انیم یها برنامه آغاز یبرا را گآهن

 است آورده در اجرا به خود نظارت تحت یتوهایانست

 در ،یا رشته انیم یپژوهش یها پروژه از یاریبس و

 مسائل حل یبرا یا رشته انیم یها ومیکنسرس قالب

 داده سامان را یماریب و سالمت غامض و دهیچیپ

 ییآشنا یبرا یآموزش و یتیترب ییها برنامه و است

 فراهم پسادکترا سطوح تا مقاطع تمام در پژوهشگران

 ی شرفتهیپ یها روش و ها یفناور ی توسعه و کرده

 داده قرار خود تیحما مورد را یا رشته انیم یلیتحل

 از یاریبس در هنوز که است یحال در نیا. است

 چند هر جهان، یپزشک کیآکادم مراکز و ها دانشگاه

 انیم یها برنامه از کیتئور و یفکر لحاظ از که

 چارچوب در هنوز یول کنند یم تیحما یا رشته
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 نیچن. زنند یم پا و دست خود یسنت یا رشته یمرزها

 یپزشک یراهبرد یها استیس لیم که رسد یم نظر به

 دو از برخاسته ،یا رشته انیم یها برنامه یسو به

 یفاکتورها” یدگیتن هم در و “یستمیس تفکر” نشیب

 و سالمت یها پژوهش در “یاجتماع و کیوژولیب

 (.51) باشد یماریب

 یملّ ادیبن هوشمند سازمان یعلم ی نقشه یطراح

 انجام به را ییها پروژه که است چنان کایآمر سالمت

 و نتواند یگرید واحد ای سازمان چیه که رساند یم

 نیا که است نیچن. دهد انجام توانست نخواهد

 نو یها طهیح یاکتشاف یها هپروژ در یشگامیپ سازمان،

 یعلم جنبش رأس در را کالیومدیب علوم ی هیپا و

 نیا رو نیا از. است داده قرار خود دیجد ی هزاره

 در که را خود کی ی شماره گاهیجا خواهد یم سازمان

 بوده یستیتالیکاپ اقتصاد یحام و داشته یصنعت دوران

 حورم ییدانا اقتصاد یدار هیسرما پسا دوران در است

 به. کند حفظ زین اند نهاده نام یفکر سمیتالیکاپ آن به که

 یعقالن سمِیتالیکاپ هوشمندِ سازمان نیا گر،ید زبان

 ییجو یبرتر که است آن یپ در کم،ی و ستیب قرن

 یپزشک ستیز یها حوزه در را کایآمر یستیالیآمپر

 شدن یطبقات و ییدانا در شکاف نیبنابرا. بدارد پاس

 پرشتاب یفزون به رو ،ییدانا اسیمق گاهدید از جوامع

 (. 17) است

 رییتغ کینزد یا ندهیآ در چند هر گرید زبان به

 ی گستره ی همه یستمیس یپزشک یمیپارادا

 و یدولت یها بخش در را سالمت یها مراقبت

 را آن به وابسته عیصنا و کار و کسب و یخصوص

 زین هنکت نیا به دیبا امّا کند، یم شگرف راتییتغ دچار

 که توسعه حال در و جنوب یکشورها که کرد اشاره

 یتالیجید شدت به که ندهیآ “یستمیس یپزشک” علم در

 ابعاد در سالمت خدمات ی ارائه و است فناورانه و

 هیتک نو یها یفناور بر شدت به یکنندگ ییشگویپ

 یپزشک یکاال کنندگان مصرف عنوان به کرد، خواهد

 نظام در ندهیآ راحانط و اند شده محسوب یستمیس

 به کاال نیا انتقال یسودا در کایآمر یدار هیسرما پسا

 و باشند یم توسعه حال در یکشورها به ارزان یمتیق

 ندهیآ یپزشک کردن زهیدموکرات را حرکت نیا نام

 (.12) اند دهینام

 ی ندهیآ راه ی نقشه قیدق نیتدو ما، یفرارو راه تنها

 کالن یستیبا و است هوشمندانه یشکل به کشور

 راتییتغ زین و یفناور و علم ی حوزه یروندها

 نیتدو با و کرده رصد را یپزشک دانش یمیپارادا

 با مرزشکن، و برافکن انیبن ر،یپذ کنش یراهبردها

 ها گستره تمام در یاطالعات و یتالیجید انقالب رشیپذ

 یها رساختیز ینمو و رشد آوردن فراهم و

 به وابسته یها یاورفن همانند نو یها یفناور

 زیآنال یفناور ها، کسیام و کسیپروتئوم کس،یژنوم

 همانند و کیدیکروفلوئیم یها یفناور و سلول تک

 تیواقع به و ییشکوفا یبرا را الزم یها بسته آن،

 لیتبد و کشور در یستمیس یپزشک یا شهیر رساندن

 و محور -یتندرست به محور -ماریب از سالمت نظام

 .میبردار گام( 51) اگر کنش یمایس

 ی توسعه مفهوم که مینکن فراموش هرگز گرید یسو از

 جوامع انداز چشم در آرمان کی عنوان به که داریپا

 لین که دارد یا دهیچیپ ابعاد است، شده مطرح یکنون

 لیتحل که است ریپذ امکان ییابزارها توسط آن به

. اند داده قرار خود کار ی سرلوحه در را یستمیس

 ی توسعه مفهوم پژوه، ندهیآ هر ی شهیاند در ن،یهمچن

 زبان به. دارد یجا“یپژوه ندهیآ کار” عنوان به داریپا

 به لین یبرا یابزار همچون یپژوه ندهیآ گر،ید

 نیا به یستیبا تینها در. کند یم جلوه داریپا ی توسعه

 به لین ،یپژوه ندهیآ یینها هدف که میابی دست ادراک

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 19

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-611-en.html


 3191 آذر و دی/ 5سال هفدهم/ شماره                            /طب جنوب                                                                  992
 

http://bpums.ac.ir 

 (. 52) است رییتغ و یدگیچیپ از سرشار یجهان یفضا در داریپا ی توسعه
 

References: __________________________________________________________ 

1.Sobradillo P, Pozo F, Agustí A. P4 medicine: 

the future around the corner. Arch 

Bronconeumol 2011; 47: 35-40. 

2.Auffray C, Chen Z, Hood L. Systems 

medicine the future of medical genomics and 

healthcare. Genome Med 2009; 1: 2. 

3.Ahn AC, Tewari M, Poon CS, et al. The 

clinical applications of a systems approach. 

PLoS Med 2006; 3: e209. 

4.Schadt EE, Lamb J, Yang X, et al. An 

integrative genomics approach to infer causal 

associations between gene expression and 

disease. Nat Genet 2005; 37: 710-7. 

5.Butte AJ. Medicine. The ultimate model 

organism. Science 2008; 320: 325-7. 

6.Yan Q. The integration of personalized and 

systems medicine: bioinformatics support for 

pharmacogenomics and drug discovery. 

Methods Mol Biol 2008; 448: 1-19. 

7.Kumar D, RAO KV. Systems biology and 

medicine. Curr. Trends Sci 2009: 379-393. 

8.Del Sol A, Balling R, Hood L, et al. Diseases 

as network perturbations. Curr Opin 

Biotechnol 2010; 21: 566-71. 

9.Hood L, Tian Q. Systems approaches to 

biology and disease enable translational 

systems medicine. Genomics Proteomics 

Bioinformatics 2012; 10: 181-5. 

10.Hood L, Flores M. A personal view on 

systems medicine and the emergence of 

proactive P4 medicine: predictive, preventive, 

personalized and participatory. N Biotechnol 

2012; 29: 613-24. 

11.Younesi E, Hofmann-Apitius M. From 

integrative disease modeling to predictive, 

preventive, personalized and participatory (P4) 

medicine. EPMA J 2013; 4: 23. 

12.Hood L, Balling R, Auffray C. 

Revolutionizing medicine in the 21st century 

through systems approaches. Biotechnol J 

2012; 7: 992-1001. 

13.Report on European Commission, DG 

Research, Directorate of Health Workshop: 

From systems biology to systems medicine. 

Brussels, 14-15 June 2010. 

14.Overview of the NIH Roadmap, NIH 

Roadmap for Medical Research. (Accessed 13 

May 2008 at 

http://nihroadmap.nih.gov/overview.asp.) 

15.Zerhouni EA. US biomedical research: basic, 

translational, and clinical sciences. JAMA 

2006; 294: 1352-8. 

16.Shimada J. Strategy of the National Institutes 

of Health (NIH) of the US to Accelerate 

Biomedical Research (NIH Readmap). Mis 

Quarterly 2004; No 12: 11-5. 

17.Nabipour I. NIH Road Map and knowledge-

based development. Bushehr University of 

Medical Sciences Press, 2007.  

18.Genotype-Tissue Expression (GTEx). 

National Institutes of Health. (Accessed 15 

March 2014 at 

http://commonfund.nih.gov/GTEx/overview.) 

19.GTEx Consortium. The Genotype-Tissue 

Expression (GTEx) project. Nat Genet 2013; 

45: 580-5. 

20.Building Blocks, Biological Pathways, and 

Networks, NIH Roadmap for Medical 

Research. (Accessed 13 May 2008 at 

http://nihroadmap.nih.gov/buildingblocks.)/ 

21.Castle AL, Fiehn O, Kaddurah-Daouk R, et 

al. Metabolomics Standards Workshop and the 

development of international standards for 

reporting metabolomics experimental results. 

Brief in Bioinform 2006; 7: 159-65. 

22.Ideker T, Winslow LR, Lauffenburger AD. 

Bioengineering and System Biology, Ann 

Biomed Eng 2006; 34: 257-264. (Accessed 25 

February 2008 at 

http://www.cdpcenter.org/files/pubs/ideker-

bioengineering-06.pdf.) 

23.Sheeley DM, Breen JJ, Old SE. Building 

integrated approaches for the proteomics of 

complex, dynamic systems: NIH programs in 

technology and infrastructure development. J 

Proteome Res 2005; 4: 1114-22. 

24.Zerhouni EA. Clinical research at a 

crossroads: the NIH roadmap. J Investig Med 

2006; 54: 171-3. 

25.Zerhouni E. Medicine. The NIH Roadmap. 

Science New York, NY 2003; 302: 63-72. 

26.Zehrouni AE. Translational and Clinical 

Science – Time for a New Vision. N Eng J 

Med 2005; 353: 1621-3.( Access 25 February 

2008 at 

http://content.nejm.org/cgi/reprint/353/15/162

1.pdf) 

27.Shi ZD, Wu H, Ruddy B, Griffiths GL. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 19

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-611-en.html


 993/ پزشكي سيستمي و نقشه علمي کشور                                                                                        و همكاران پور  نبي

 

http://bpums.ac.ir 

Imaging Probe Development Center: a 

National Institutes of Health core synthesis 

resource for imaging probes. J Biomed Opt 

2007;12: 051502. 

28.Molecular Libraries and Imaging, NIH 

Roadmap for Medical Research. (Accessed 13 

May 2008 at 

http://nihroadmap.nih.gov/molecularlibraries .)/ 

29.Library of Integrated Network-Based Cellular 

Signatures (LINCS). (Accessed 15 March 

2014 at 

http://commonfund.nih.gov/LINCS/overview .) 

30.Single Cell Analysis. (Accessed 15 March 

2014 at 

http://commonfund.nih.gov/Singlecell/snapsho

t.) 

31.Bioinformatics and Computational Biology, 

NIH Roadmap for Medical Research. 

(Accessed 13 May 2008 at 

http://nihroadmap.nih.gov/bioinformatics.)/ 

32.Illuminating the Druggable Genome-

Overview. (Accessed 15 March 2014 at 

http://commonfund.nih.gov/idg/overview.) 

33.Cella D, Yount S, Rothrock N, et al. The 

Patient-Reported Outcomes Measurement 

Information System (PROMIS): progress of an 

NIH Roadmap cooperative group during its 

first two years. Med Care 2007;45: 3-11. 

34.Big Data to Knowledge. (Accessed 15 March 

2014 at 

http://commonfund.nih.gov/Bd2k/overview) 

35.Health Ministry of I.R.Iran. Especial 

Committee of health and biosciences. Health 

Road Map. 2008. 

36.Hood L, Galas D. P4 Medicine Personalized, 

Predictive, Preventive, Participatory a change 

of view that changes everything. (Accessed 15 

March 2014 at 

http://www.cra.org/ccc/files/docs/init/P4_Medi

cine.pdf). 

37.Bousquet J, Anto JM, Sterk PJ, et al. Systems 

medicine and integrated care to combat 

chronic noncommunicable diseases. Genome 

Med 2011; 3: 43. 

38.Ma C, Fan R, Ahmad H, et al. A clinical 

microchip for evaluation of single immune 

cells reveals high functional heterogeneity in 

phenotypically similar T cells. Nat Med 2011; 

17: 738-43. 

39.Vermesh U, Vermesh O, Wang J, et al. High-

density, multiplexed patterning of cells at 

single-cell resolution for tissue engineering 

and other applications. Angew Chem Int Ed 

Engl 2011; 50: 7378-80. 

40.Bengoechea JA. Infection systems biology: 

from reactive to proactive (P4) medicine. Int 

Microbiol 2012; 15: 55-60. 

41.Agusti A, Sobradillo P, Celli B. Addressing 

the complexity of chronic obstructive 

pulmonary disease: from phenotypes and 

biomarkers to scale-free networks, systems 

biology, and P4 medicine. Am J Respir Crit 

Care Med 2011; 183: 1129-37. 

42.Hood L, Friend SH. Predictive, personalized, 

preventive, participatory (P4) cancer medicine. 

Nat Rev Clin Oncol 2011; 8: 184-7. 

43.Tian Q, Price ND, Hood L. Systems cancer 

medicine: towards realization of predictive, 

preventive, personalized and participatory (P4) 

medicine. J Intern Med 2012; 271: 111-21. 

44.Bradley WG, Golding SG, Herold CJ, et al. 

Globalization of P4 medicine: predictive, 

personalized, preemptive, and participatory--

summary of the proceedings of the Eighth 

International Symposium of the International 

Society for Strategic Studies in Radiology, 

August 27-29, 2009. Radiology 2011; 258: 

571-82. 

45.Hood L, Auffray C. Participatory medicine: a 

driving force for revolutionizing healthcare. 

Genome Med 2013; 5: 110. 

46.Hood L. Systems Biology and P4 Medicine: 

Past, Present, and Future. Rambam 

Maimonides Med J 2013; 4: e0012. 

47.Schwenk TL, Green LA. The Michigan 

Clinical Research Collaboratory: following the 

NIH Roadmap to the community. Ann Fam 

Med 2006; 4 (Suppl 1): S49-54. 

48.Macaulay AC, Nutting PA. Moving the 

frontiers forward: incorporating community-

based participatory research into practice-

based research networks. Ann Fam Med 2006; 

4: 4-7. 

49.Carlson B. P4 medicine could transform 

healthcare, but payers and physicians are not yet 

convinced. Biotechnol Healthc 2010; 7: 7-8. 

50.Nabipour I. Interdisciplinary theory in 

medicine. Bushehr University of Medical 

Sciences Press, 2011. 

51.Annual Meeting Reports. P4 Medicine 

(predictive, personalized, preventive, & 

participatory): catalyzing a revolution from 

reactive to proactive medicine. Science Editor 

2012; 35: 17. 

52.Nabipour I. Forecasting in technology, a tool 

for sustainable development. Bushehr 

University of Medical Sciences Press, 2010.  

 

 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

m
j.b

pu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            18 / 19

http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-611-en.html


ISMJ 2014; 17(5): 974-992 

Website: http://bpums.ac.ir 

Journal Address: http://ismj.bpums.ac.ir 

 

 

Review Article 

 

 

Infrastructures for systems medicine in Iran’s 

health roadmap 
 

I. Nabipour ,
1,2*

, M. Assadi
 3 

 
1 Future Studies Group, The Academy of Medical Sciences of the I.R.IRAN 
2 The Persian Gulf Marine Biotechnology Research Center, The Persian Gulf Biomedical Research Center, 

Bushehr University of Medical Sceince, Bushehr, IRAN 
3 The Persian Gulf Nuclear Medicine Research Center, The Persian Gulf Biomedical Research Center, Bushehr 

University of Medical Sceince, Bushehr, IRAN 

 

 

(Received 25 May, 2014 Accepted 11 Sep, 2014) 
 

 

Abstract 
 

Background: Systems medicine denotes a paradigm shift in medicine that arising from fundamental 

thoughts in systems biology. Systems medicine looks at health and disease using systems approaches. 

Systems or holistic approaches to studying the complexities of disease, emerging measurement and 

visualization molecular technologies to exploring of patient data space, and new computational and 

mathematical tools are fundamentals for this revolution in medicine. 

Methods: In order to explore the scientific/technological key objectives for systems medicine in “Iran’s 

Scientific Map in the Health Sector”, the details of goals, policies and requisites of Iran’s Health Roadmap 

were compared with horizontal and vertical policies of “National Institutes of Health (NIH) Roadmap for 

Medical Research in U.S.A”. 

Results: A great attention has been paid on information technology, networking, interdisciplinary 

approach, innovation and high- risk research in Iran’s Health Roadmap. However, areas of research such 

as biological pathways (including metabolomics) and networks; structural biology; molecular libraries and 

imaging; bioinformatics and computational biology; and human genome have not been adequately 

addressed. 

Conclusion: In order to react to waves of systems medicine, as a megatrend in health, Iran’s Scientific 

Map in the Health Sector should be synthesized to paradigm shift of emerging technologies in 

biomedicine. A framework for a broad interdisciplinary approach in biomedical research should be 

addressed to change medicine from reactive to proactive.   
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