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چكيده
پزشكي فرادقيق ،رهيافتي در پزشكي است که تفاوتهاي ژني افراد ،محيط زيست و شيوة زندگي آنها را مدنظر قرار ميدهد و اين
هدف را با باز تعريف آگاهي ما از آغاز و پيشرفت ،پاسخ درماني و پيامدهاي سالمت ،از طريق اندازهگيريهاي دقيق ملكولي و عوامل
محيط زيست و رفتاري که در سالمت و بيماري نقش دارند ،فراهم ميآورد .بيشک پيشرفتهاي فناوريهاي اميكس مانند ژنوميكس،
فناوريهاي گردآوري دادهها و ذخيرهسازي آنها ،آناليز رايانهاي و کاربردهاي سالمت فناوري تلفن همراه در طّي دهة گذشته ،رشد
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(دريافت مقاله -31/11/8 :پذيرش مقاله)31/11/1 :

بيامان پزشكي فرادقيق را امكانپذير نمودهاند .در حقيقت ،پزشكي فرادقيق ،بهترين بستر را براي رشد ونمو پزشكي فردگرايانه
( )Personalized medicineفراهم ميآورد .از سوي ديگر ،پزشكي فرادقيق ،بهترين پيشران براي رشد و توسعه تكينگي ژنوميک و
فرادقيق ،رشد فوقالعادهاي را خواهد يافت .همچنين در رهيافت پزشكي فرادقيق ،علوم رياضي و محاسبات ،براي برآمدن بر چالش
برخورد با دادههاي بزرگ ( ،)Big Dataمتحول خواهند شد .در نهايت پايههاي پزشكي سيستمي به گونهاي استوار ميگردد که براي
تجزيه و تحليل بيمارهاي مزمن و رو به گسترش (مانند بيماريهاي قلبي – عروقي و سرطان که از سيستمهاي پيچيده پيروي ميکنند)
راهبردهاي درماني نويني ارائه خواهد داد.
واژگان کليدي :پزشكي فرادقيق ،پزشكي فردگرايانه ،ژنوميک ،دادههاي بزرگ ،سالمت همراه
* بوشهر ،مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
Email: Inabipour@gmail.com
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ديگر فناوريهاي اميكس در پزشكي ميباشد .همچنين کاربردهاي فناوري سالمت همراه و حسگرهاي زيستي در پناه رهيافت پزشكي
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مقدمه
آمريكا در خطابة ساالنة خود در سال  5102در ميان

ژنتيكي و برهم کنشهاي ژن -زيست محيط ،انجام

گردهمايي مشترک نمايندگان مجالس آمريكا ،هدف از

ميپذيرد .در اين مسير ،شناسايي تعيين کنندهاي

فرادقيق

تغييرات فردي در کارآمدي و ايمني شيوههاي درماني

( )Precision Medicineرا چنين کليد زد ”جهت

رايج نيز لحاظ گرديده و بيومارکرهايي که افراد را در

نيل به درمان بيماريهايي همچون سرطان و ديابت و

خطر افزوده و يا کاهنده از ايجاد بيماريهاي شايع

فراهم آوردن امكان دستيابي به اطالعات مورد نياز

قرار مي دهند،شناسايي شده و مورد اکتشاف قرار

فردي براي نگهداشت خود و اعضاء خانواده در

ميگيرند .همچنين از فناوريهاي سالمت همراه

شرايط سالمتر“ ( 0و  .)5اين پروژه با سرمايهگذاري

( )mHealthبراي ايجاد همبستگي ميان ميزان

 502ميليون دالري بودجة سال  5102ميالدي آغاز شد

فعاليتهاي فيزيكي و اندازهگيريهاي فيزيولوژيک و

که هدف آن مدل نويني از پژوهش بيمار محور است

نيز ميان در معرض قرار گرفتن با عوامل زيست

که جوياي ارائه درمان مناسب ،به بيمار مناسب ،در

محيطي و پيامدهاي سالمت،استفاده مي شود .از سوي

زمان مناسب ميباشد (.)3

ديگر ،اثر بر سالمتِ جهشهايي که با از دست دادن

در حقيقت ،پزشكي فرادقيق ،رهيافتي در پزشكي است

فعاليت به صورت هتروزيگوت است ،شناسايي مي

که تفاوتهاي ژني افراد ،محيط زيست و شيوة زندگي

شوند .طبقهبندي بيماريها بر اساس اصول جديد نيز

آنها را مدنظر قرار ميدهد و اين هدف را با

در اين پروژه پيگيري ميشود .همچنين شرکت

بازتعريف آگاهي ما از آغاز و پيشرفت ،پاسخ درماني

کنندگان در پروژه ،با اطالعات و دادههايي که سالمت

و پيامدهاي سالمت ،از طريق اندازهگيريهاي دقيق

آنها را فزوني ميدهد ،توانمند ميشوند .در اين

ملكولي و عوامل محيط زيست و رفتاري که در

پروژه ،با راهاندازي اين کهورت بينظير ،سكويي براي

سالمت و بيماري نقش دارند ،فراهم ميآورد.

انجام کارآزماييهاي باليني بر پاية درمان هدفمند

بيشک ،پيشرفتهاي فناوريهاي اميكس مانند

فراهم خواهد آمد (.)5

آغاز

پروژة

ژنوميكس،

پيشاهنگ

فناوريهاي

پزشكي

ذخيرهسازي آنها ،آناليز رايانهاي و کاربردهاي سالمت

مينمايد که اين پروژه تمام ابرروندهاي پزشكي را که

فناوري تلفن همراه در طّي دهة گذشته ،رشد بيامان

شكل دهندة پزشكي آينده هستند را در خود هضم

پزشكي فرادقيق را امكانپذير نمودهاند (.)5

نموده و ظرفيتهاي مورد نياز را براي آفرينش آيندة

به زبان ديگر ،پروژة پزشكي فرادقيق ،از فرصتهاي

پزشكي هويدا خواهد ساخت .از اين رو ،در اين

علمي با ارزش باال ،براي پيشبرد اهداف خود بر

نوشتار ،نخست به تعريف مفهومي پزشكي فرادقيق

جمعيت هدف پروژه که بيش از يک ميليون آمريكايي

ميپردازيم و سپس به توانمندي اين گستره براي

داوطلب است ،استفاده خواهد کرد .بر روي اين

پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد پزشكي آينده

کهورت ،برآورد کمّي خطر گسترهاي از بيماريها ،با

ميپردازيم و ضمن اشاره به چالشهاي آن به
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گردآوري

دادهها
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در بيستم ژانويه  ،5102باراک اوباما ،رئيسجمهور

يكپارچهسازي عوامل زيست محيطي ،فاکتورهاي
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پيشنهادهايي پيرامون تدوين راهبردهايي براي

تحقيقاتي بر پاية کهورتهاي جمعيتي در کشور،

گستراندن زمينة پزشكي فرادقيق در پروژههاي

خواهيم پرداخت.

غيرواگير نياز است تا بتوان توصيف نمود که چگونه شبكهي ملكولي و عوامل محيطي ميتوانند به پيامدهاي باليني پيچيده بيماريهاي غير واگير منتهي شوند و اين اطالعات
چگونه ميتوانند در پيشگيري و کنترل اين بيماريها به کار آيند.

پزشكي تا امروز تمام انرژي خود را به ارائه درمان

کنش دارند که حساسيتپذيري تک تک ما را براي

يک اندازه (يک جور) براي تمام افراد که به يک

ايجاد بيماري و پاسخ به درمان رقم ميزنند .از اين

بيماري دچار شده اند ،معطوف داشته است .براي

رو،ممكن است که شيوههاي درمان بر اساس اين

مثال ،بيماري که دچار آسم ،ديابت يا بيماري قلبي-

گايد الينها که براي يک فرد بيمار در حد ميانگين

عروقي شده است بر اساس دستورالعملها و گايد

توصيه شدهاند براي تعدادي مفيد باشند ولي در افراد

الينهاي آن بيماري که بر اساس يک بيمار در حد

ديگر پاسخي ايجاد نكنند (.)4

ميانگين مي باشد طراحي شده و تحت درمان قرار

در حقيقت ،پزشكي فرادقيق در جستجوي آن است

ميگيرد .اين در حالي است که تعداد کمي از ما آن

که اين تغييرات فردي در سطح ژنوم ،محيط زيست و

بيمار در حد ميانگين هستيم .ژنهاي منحصر بفرد،

الگوهاي زندگي را براي شناسايي ،درمان و پيشگيري

محيطي که در آن زيست ميکنيم و گزينههاي

بيماري ،بكار ببرد .بنابراين ،پزشكي فرادقيق،
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پزشكي فرادقيق چيست؟

شيوههاي زندگي براي هر کداميک از ما چنان بر هم
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شيوههاي زندگي را براي تدوين شيوههاي تشخيصي

همراه (به صورت عمده در ارتباط با فناوري تلفن

و راهبردهاي درماني ويژة هر فرد بيمار ،مد نظر قرار

همراه) بوده که فرصتهايي را براي درک اينكه چرا

ميدهد (.)2

بيماريها روي مي دهند و ما بايد چه کاري انجام

چنين به نظر ميرسد که گسترة پزشكي فرادقيق بيش

دهيم را فراهم آوردهاند (.)2

از هر چيزي از پيشرفتهاي حاصله از ژنوميک و

سالمت همراه با خود هداياي فراواني را به ارمغان

پيشرفتهاي پزشكي ملكولي تأثير گرفته باشد؛ زيرا

آورده است .کاربرد اين ادوات همراه براي اهداف

نخستين بار که واژة پزشكي فرادقيق در دانشكدة

درماني و تداخالت پزشكي ،سنگ بنايي است که

کسب و کار هاروارد در سال  5112به کار برده شد،

ميبايست ما به آن نايل شويم .امّا مسلماً ادوات

هدف از کاربرد اي ن واژه آن بود که نشان دهد چگونه

موبايل براي جمعآوري دادهها از بيماران در زماني

شيوههاي تشخيص ملكولي ،اين امكان را براي

که آن ها سالم هستند و يا هنگامي که به بستر بيماري

پزشكان فراهم ميآورند تا به صورت غيرمبهمي علت

فرو ميافتند ،بسيار مفيد هستند .زيرا اين

بيماري ها را بدون تكي ه بر شهود ،مورد شناسايي قرار

اندازهگيريها براي پژوهشهاي باليني بسيار حائز

دهند .واژة پزشكي فرادقيق تا زماني که در يک

اهميت ميباشند .براي مثال ،در مشارکتي با شرکت

کميتة شوراي پژوهشي ملي اياالت متحدة آمريكا در

سامسونگ ،تالش ميشود يک زيرساخت هستهاي

سال  ،5100طرح پيش نقشة مدرن سازي تاکسونومي

براي جمعآوري دادههاي موبايل و تزريق اين دادهها

بيماريها بر پاية اطالعات ملكولي (مانند تغييرات

به ذخاير دادههاي باليني ،طراحي شود (.)2

ژنتيكي به جاي سيستم طبقهبندي بر پاية نشانگان) را

از اين رو ،پزشكي فرادقيق سوداي فراهم آوردن

هدف قرار داد ،مورد توجه واقع نگرديد (.)2

اطالعات گستردهاي را از مسير توالييابي ژنوم،

امّا در هر صورت ،امروزه ،چتر واژة پزشكي فرا دقيق

ساختار ميكروبيوم ،تاريخچة سالمت ،شيوههاي

بسي ار گسترده بوده و فراتر از اطالعات ملكولي و

زندگي و نوع تغذية فرد ،در سر مي پروراند و بخش

ژنومي را جستجو مينمايد و براي يافت علت

عظيمي از اين داده ها نه از راه ژنوم و متابولوم و غيره

بيماريها و نيز درمان آنها بر روي مباحث شيوة

بلكه از سنجشهاي فرادقيقي که حسگرهاي زيستي

زندگي و محيطي که فرد در آن زيست ميکند نيز

قابل پوشيدني از طريق فناوري موبايل فراهم

نظر انداخته است ( .)4به زبان ديگر ،چتر واژة

مي آوردند ،ايجاد مي شود .کاربرد آزمايشهاي

پزشكي فرادقيق بر سه زير گسترة بيولوژي ،رفتار و

ملكولي (به عنوان بخشي از مراقبت بيماران و

محيط زيست سايه افكنده است و اين جامعيت

انتخاب گزينههاي درماني ويژة يک فرد جهت

دريافت علت بيماريها ،برخاسته از سه پيشرفت

افزاي ش شانس بقا و کاهش اثرات و عوارض

عمده بوده است که نخستين آنها پيشرفتهاي

ناخواستههاي شيوههاي درماني) شايد چندان جديد

فناورانه در پروندة سالمت الكترونيک به صورت

نبوده و در بيماران با سرطان سينه ،ريه و سرطانهاي
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ميكروبيوم ،محيط زيست ،تاريخچة خانوادگي و

و متابوليتها و نيز کاربرد فراگير ادوات پوشيدني
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گسترهاي از پزشكي است که تفاوتهاي ژنومي،

گسترده ،پروفايلبندي مقرون به صرفة کارآمد DNA
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کولورکتال ،مالنوما و لوسمي در دهة گذشته انجام

چشمانداز آن در گسترة طوالنيتر زمان ،بسيار

ميشده است ولي آنچه هم اکنون نوين مينمايد،

شگفتانگيزتر خواهد بود ( .)7همانگونه که اشاره شد،

يكپارچهسازي اين اطالعات در سطح ملكولي با

پزشكي فرادقيق از دادههاي فناوريهاي اميكس ،دادههاي

داده ها و اطالعات برخاسته از سنجشهاي دقيق

بالدرنگ همراه ،دادههاي پروندة سالمت الكترونيک (که

توسط فناوريهاي پيچي ده است که امكان ثبت و

هر سة اين گسترهها ،منابعي از دادههاي بزرگ را براي

ضبط رويدادهاي فيزيولوژيک و پاتوفيزيولوژيک را

پژوهشهاي پزشكي فراهم ميآورند) ،استفاده ميکند و

بال درنگ ( )real timeفراهم آورده و اين اطالعات

بدين طريق پزشكي فرادقيق ميتواند موجب رشد و

با دادههاي رفتاري و محيط زيستي فرد در ترکيب با

تعالي زيرگسترههاي پيشرفت در پزشكي آينده شود که به

اطالعات ملكولي ،گسترهاي از دادههاي بزرگ را

اختصار به اين زير گسترهها و فرصتهاي نهفته در

خلق مينمايد؛ تبديل اين دادهها به دانش ميتواند

پزشكي فرادقيق که توأم با ايجاد تحول در اين فناوريها

انقالبي حيرتانگيز را در پزشكي آينده رقم زند.

است ،ميپردازيم.

(شكل )0
هر چند که اين آي ندة قابل تجسم در راه است ولي

پزشكي فردگرايانه

نخستين گامهاي پذيرش پايههاي پزشكي فرادقيق،

واژة

خود موجب زايش پيشرفتهاي کوتاه مدتي خواهد

(  ) Personalized Medicineبه نسبت واژة

شد که شايد تحول برانگيزترين آنها در بخش

پزشكي فرادقيق ،واژه اي کهن تر است و نخستين

مطالعات انكولوژي و شيوههاي درماني مربوط به

پيداي ش آن به سال  0111باز مي گردد .هر چند

انواع سرطانها باشد؛ ولي افزون بر دستاوردهاي

کميسي ون اروپا در بروکسل از پزشكي فردگرايانه،

پزشكي فرادقيق در گسترة انكولوژي ،رهيافت

تعريفي جامع و به دور از مغلطه را عنوان کرده

پزشكي فرادقيق ،چهارچوب قابل اطميناني را براي

است” :يک رهيافت پزشكي که از فناوري هاي

فارماکوژنوميک بنيان مي نهد که ما را قادر ميسازد که

پروفايلبندي ملكولي جهت تدوي ن راهبرد درماني

داروي مناسب را در دوزاژ مناسب به بيمار مناسب

مناسب در فرد مناسب و در زمان مناسب استفاده

تجويز کنيم .همچنين شناسايي بيماران با بيماريهاي

کرده ،استعداد به بيماري را در سطح جمعيت تعيين

نادر که دچار موتاسيونهاي حذف عملكردي هستند

نموده و شيوههاي پيشگيرانه طبقهبندي شدة به

(به گونهاي که اين بيماران را از بيماريهاي شايع

هنگام را ارائه مي دهد“ ( .)2امّا در البالي اين

محافظت مينمايند) ،مي تواند اهداف دارويي جذابي

تعريف و تعاريف نخستين از پزشكي فردگرايانه،

را براي جمعيتهاي بزرگي از بيماران ترسيم کند.

اي ن پندار نهفته است که درمان جداگانه براي هر

از سوي ديگر ،ممكن است مشاهدة کاربرد سودمند

فرد بر اساس ويژگي هاي همان فرد ارائه شود و اين

فناوري سالمت همراه ،راهبردهاي پيشگيري و درمان

در حالي است که هدفي که پزشكي فرادقيق

بيماريهاي مزمن را بهبود ببخشد و اينها همگي از

مي جوي د ،طبقه بندي افراد به زير جمعيت هايي است

اهداف کوتاه مدت پزشكي فرادقيق است و بيشک

که از لحاظ استعداد به بيماري خاصي با يكديگر

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07
] [ DOI: 10.7508/ismj.1395.01.014

http://bpums.ac.ir

پزشكي

فردگرايانه

سال نوزدهم/شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1931

/ 112طب جنوب

اختالف دارند و از لحاظ بيولوژي و پيش آگهي

پاسخ به درمان نيز با يكدي گر تفاوت دارند ()2

بيماري ها ني ز که ممكن است دچار شوند و همچنين

(شكل .)5

حتي عوارض جانبي ايجاد ميکنند (سمت راست).
دليل :زيرا ساختار ژنتيكي و پروفايل متابوليكي هر فردي بر اثر دارو مؤثر است .در پزشكي فردگرايانه ،الگوهاي فردي ،محصوالت متابوليک و سلولي نيز در هنگامهي تشخيص در
نظر گرفته ميشوند .به زبان ديگر ،شيوههاي تشخيص با مارکرهاي زيستي ،بيماران را به گروههاي مشابه تفكيک ميکند و اطالعات پيرامون بهترين شيوهي درمان ويژهي آن فرد را
فراهم ميآورد .سودمندي فراواني از اقدامات درماني براي هر بيمار بر پايهي درمانهاي فردگرايانه براي هر بيمار خلق ميشوند.

گوناگون بيماران به زير گروههايي بر اساس پروفايل

از تفاوتهاي بنيادين ديگر ميان اين دو رهيافت آن

ژنوميكي و پروتئوميكي و ترانس کريپتوميكي آنها

است که پزشكي فردگرايانه بيشتر باليني بوده ولي

شكسته ميشوند و توسعه دارو و راهبردهاي درماني

پزشكي فرادقيق بيشتر خوي و منش پژوهشي را در

بر اين پايه دنبال ميشود.بنابر اين ،در واژة فرد ،پندار

ترکيب يافتههاي باليني با يافتههاي ملكولي بر پاية

مغلطهآميزي در پزشكي فردگرايانه وجود دارد ،از اين

ژنوم دنبال مينمايد .در يک فراگرد کلي ،رهيافت

رو ،پژوهشگران در سال  5100اينگونه پسنديدند که از

پزشكي فرادقيق ،گسترهاي از امكانات و فرصتها را

واژة پزشكي فرادقيق به جاي پزشكي فردگرايانه

براي رشد مفاهيم پزشكي فردگرايانه گشايش ميکند

استفاده کنند ( ،)1هر چند که شايد هنوز هم در مفاهيم

که اين هدف را با يكپارچهسازي پژوهشهاي باليني و

و نيز کاربرد ،جدايي اين دو واژه از يكديگر دشوار

اطالعات ملكولي جهت درک اساسي بيولوژي

http://bpums.ac.ir
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به زبان ديگر ،در پزشكي فرادقيق ،جمعيتهاي

بوده و با يكديگر نيز همپوشاني دارند .در هر صورت،
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بيماريها و نيز گسترش و توسعه محصوالت پزشكي

ملكولي را هدف قرار ميدهند ،به عنوان پيشران

که بهترين پيامد را براي بيماران عرضه ميدارند،

نوآوري محسوب ميگردند و اين رهيافت نوين ،بيش

پيگيري مينمايد (.)2

از همه ،در دانش انكولوژي تابان است ( .)00از اين

به زبان ديگر ،پزشكي فرادقيق يک رهيافت نو پديد

رو ،چنين پيشبيني ميشود که در دهههاي پيش رو،

است که رشتههاي تحقيقاتي را با طبابت و تجربيات

اکثراً و يا تقريباً همة تومورها براي بيان و موتاسيون

باليني يكپارچه ميسازد و بر اين اساس ،ستوني از

تعدادي از گيرندهها مورد غربالگري قرار گرفته و

دانش را بنيان مينهد که ميتواند در مراقبت بيماران

بيماران سپس بر پاية داروي مناسب ،تحت درمان قرار

به صورت فردگرايانه به کار آيد (( .)01شكل )3

گيرند؛ مانند آنچه در دهة گذشته براي درمان سرطان

بيشک ،نخستين پرتوافشاني چنين رهيافتي در

سينة زنان شاهد بوديم که اميد به زندگي باالي 11

کارآزماييهاي باليني انعكاس مييابد .در اين

درصد را به ويژه براي بيماراني که براي گيرندة

کارآزماييها ،توسعه عوامل درماني که مكانيسمهاي

استروژن يا  HER2مثبت بودند را فراهم آورد (.)05

پيشرفتهاي

ري ه ،مورد توجه واقع شده است .اين پيشرفتها و

خارقالعادهاي را بر پاية درک ژرف تر از مكانيسمهاي

نيز نگاه ژرف پزشكي فرادقيق به کشف و توسعه

درماني

بيماريهاي

گوناگون،

بيولوژيک بيماريزايي آنها به دست خواهد داد .براي

عوامل درماني هدفمند بر پاية شواهد کارآزماييهاي

0

باليني ،نوي د دهندة درخشش نسل جديدي از داروها

به عنوان هدف درماني براي بيماران با موتان

ميباشد که زير جمعيتهاي ويژهاي از بيماران را در

مثال ،مسير گيرندة فاکتور رشد اپيدرمال ()EGFR

هر بيماري با ويژگي ،کارآمدي و توکيسيتي کمتر،
Epidermal Growth Factor Receptor pathway
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بدون ترديد ،توسعة داروهاي ويژه هدفمند ،در پاسخ

سوماتيک  EGFRدر کارسينوم سلولهاي غيرکوچک
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دستاوردهاي پروتئوميک مي تواند رشد و پيشرفت

مورد هدف قرار خواهد داد (.)03

پزشكي فرادقيق را امكان سازند .زيرا پزشكي فرادقيق

ژنوميكس و فناوريهاي اميكس
پيشرفتهاي اخير در فناوريهاي زيستي بر پاية
اميكس چند اليه و گسترده مقياس (مانند
پروتوميكس ،متابولوميكس ،ژنوميكس ،فنوميكس،
ترانس کريپتوميكس و غيره) ،اين امكان را براي رشد
و توسعة پزشكي فرادقيق جهت خلق پتانسيلهاي
درماني و مراقبتهاي پزشكي فراهم آوردهاند
( 03و  .)04از سوي ديگر ،ايجاد گسترهها و
تقاضاهاي فزاينده از سوي پزشكي فرادقيق ،راه را
براي توسعه مرزهاي دانش در بخشهاي گوناگون و
نوين فناوريهاي امي كس باز خواهد کرد .براي مثال،
با فشار پزشكي فرادقيق از سوي نهادهاي دولتي
دادههاي ژنتيک براي گسترهاي از سرطانها از
طريق ” پروژة اطلس ژنوم سرطان“ روي داده است
( .)02از سوي ديگر ،فزوني در تقاضا ،رقابت و نيز
پيشرفت فناوريهاي ژنوميكس ،موجب شده است
که هزينة نقشهبرداري از يک ژنوم انساني در سال
 5104فقط  4112دالر يا پنج سنت به ازاي مگاباز
 megabaseتوالي  DNAهزينه داشته باشد و اين در
حالي است که در  04سال پيش ،هزينة يک ژنوم
واحد 12 ،ميليون دالر بود .پيشبيني ميشود در
فرايند تكامل پزشكي فرادقيق اين هزينه به کمتر از
 0111دالر ،کاهش يابد ( 02و .)02
پروژة پروتئوم انسان ()HPP

5

نيز در ساية

است بتواند درک ما را از  51هزار ژن کد کنندة
پروتئيني انساني که بر اساس ژنوم انسان پيشبيني
شدهاند را افزايش دهد (.)03

( )Proteoformsدر بدن وجود دارند و در هنگام
رويدادهاي بيولوژيک و پاتوفيزيولوژيک اين
ملكول ها چه انجام ميدهند ،آگاهي بيابيم (.)07
در شكاف ميان شناخت بيماريهاي شايع و
ژنوميكس ،علوم و فناوريهاي ترانس کريپتوميكس
و متابولوميكس ميتوانند پيوند عملي مهمي را فراهم
آوردند و از اين رو از اجزاء کليدي در پيشبرد
اهداف

پزشكي

فرادقيق

محسوب

ميشوند.

اسپكتروسكوپي حجمي با دقت باال ،تجزيه و تحليل
انقالبي را در گسترة بيوشيمي بدن ايجاد کرده است
که تاکنون نتيجه آن شناسايي بيش از ده هزار
متابوليت (همراه با موادي است که در نتيجة برخورد
با محيط زيست ،تغذيه ،فعاليت ميكروبي و مصرف
دارويي در بدن ما جريان مييابند) شده است .از اين
رو ،باز مطالعة مواد شيميايي خون با تكنيکهاي
متابولوميک ني ز در دستور کار است و متابولوميكس
در ترکيب با ترانس کريپتوميكس مي تواند درک ما را
از شرايط بيولوژيک انساني فزوني داده و بزرگ راهي
را براي پزشكي فرادقيق ،گشايش نمايد (.)02-51
چالش مهمي که در پزشكي فرادقيق و پزشكي
فردگرايانه و فناوريهاي اميكس با آن روبرو هستيم
آن است که ملكول  DNAدر هر سلول واحدي به
صورت تک ملكول است و در نتيجه بيان ژن و
تغييرات ژنوميک به صورت تصادفي روي ميدهند و
از اين رو ،لزوم اندازهگيري در سطح تک سلول و
تک ملكول احساس ميشود؛ به صورتي که ژنوميک

Human Proteome Project
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پيشرفتهاي ژنوميک راهاندازي شده است و اميد

موفق به برآورد اهداف خود خواهد شد که ما با
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تک سلولي در گفتمان با تک ملكول قرار ميگيرد.

همراه هوشمند ،مي توانند در فراهم آوردن اين

توانايي شمارش تعداد کپي يک ژن و شناخت يک

اطالعات ،نقش بي همتايي را ايفا نمايند .پيشرفت در

موتاسيون تک در ي ک سلول ،هم اکنون امكانپذير

ساخت و به کارگيري حسگرهاي زيستي قابل

نيست و اهميت آن بسيار فزاينده است و شيوههاي

پوشيدني ،به عنوان ستون کليدي سالمت همراه

جستجوي تک ملكول امكان درک بهتر از جهان

خود را نمايان کرده است .اين حس گرهاي سالمت
4

بيولوژي را فراهم آورده و در آينده نشانگاني از

قابل پوشيدن شامل ساعت هاي هوشمند (که کاربرد

حضور پرقدرت پزشكي فرادقيق را بر ما عرضه

رايج را ميان مردم يافته اند) و نيز حس گرهاي

خواهد داشت (.)50

تحقيقاتي (که مي توانند سطح برخورد رفتاري و
زيست محيطي ما را ثبت و انعكاس دهند) ،چنان

توسط کاربردهاي سالمت همراه 3،اندازه گيري هاي

پزشكي فرادقيق را پاسخ خواهند داد بلكه از روابط

فعاليت هاي فيزيولوژيک تن آدمي و برخوردهاي

پيچيدة ژن ،محيط زيست و سالمت نيز پرده

زيست محيطي وي به گونه اي مشاهده خواهند شد

برخواهند داشت( .شكل )4

که مي توان با ثبت و نگاشت اين اندازه گيري ها،

همچنين ،حس گرهاي زيستي دروني مي توانند ميزان

آن هارا با پيامدهاي سالمت ،پيوند داد ( .)5زيرا هم

حرکت ،موقعيت ،شيوة جابجايي و حمل و نقل،

اکنون مي داني م که عوامل رفتاري و زيست محيطي،

اصوات ،تصاوير ،برهم کنش هاي اجتماعي و

بي ش از عوامل ژنتيكي مسئول مرگ زودرس

پارامترهاي فيزيولوژي ک ما را رصد کنند (.)55

مي باشند .بر اين اساس ،پژوهش هاي برهم کنش

بي شک ،ثبت و نگاشت اين داده ها ،بسيار فراتر از

ژن -محيط زيست و اپي ژنتيک ،به ادغام عوامل

آن شيوه هايي است که پيش از اين براي ثبت

خطر رفتاري و زيست محيطي با اطالعات

بالدرنگ ( )Real timeتجربيات رفتاري در شرايط
2

چهارچوب علمي اي را براي پاسخ درماني فراهم

شده بودند ( .)53همچنين در پناه نيازهاي پزشكي

آورند (.)55

فرادقيق ،تلفن هاي همراه هوشمند ،نقش ميانجي را

به سالمت همراه و پيشرفت در تلفن هاي همراه

ميان حس گرهاي زيستي قابل پوشي دن و انسان براي

هوشمند ،به عنوان ي ک ابرروند حاکم بر فضاي

پارامترهاي فيزيولوژي ک مانند تنفس ،دستگاه گردش

جهان پزشكي ،نگريسته مي شود ( .)53با توجه به

خون ،متابوليت هاي بدن و ژنوم انسان ،بازي

ني از روزافزون پزشكي فرادقيق به داده ها و

خواهند کرد ( .)55-52ممكن است هنوز راه
2

پارامترهاي فيزيولوژيک تن آدمي ،بدون ترديد،

طوالني براي ارتباط کامل انسان-رايانه ()HCI

اطالعات فيزيكي ،رفتاري و زيست محيطي،

وجود داشته باشد ولي نيازهاي پزشكي فرادقيق (به

فناوري هاي مربوط به سالمت همراه و تلفن هاي
4

)( Wearable Health Sensors
Ecological Momentary Assessment
6
Human Computer Interface
5

)( Mobile Health (m-health) applications
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واريانت هاي ژنتيكي ،توجه نشان داده اند تا

واقعي در لحظه (مانند شيوه هاي  )EMAطراحي
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عنوان پي ش ران عمده براي رشد و تكامل اين سطح

زيست محيطي) نقش بي همتايي را ايفا خواهد کرد

از ارتباط و تدوين راهبردهاي ثبت و نگارش

(.)52-52

پارامترهاي بالدرنگ فيزيولوژيک ،رفتاري و

همزمان با پيشرفت فزاينده ي فناوري و ابزارهاي

حقي قت ،برآمدن بر چالش تبديل داده هاي بزرگ،

زيست پزشكي و انباشت داده و اطالعات از

وظيفه اساسي پزشكي آي نده خواهد بود (.)51

گستره اي از بيولوژي ،محيط زيست ،رفتارهاي

اين داده ها چنان بزرگ و پيچي ده هستند که

فردي و اجتماعي و داده هاي سالمت و بيماري ،در

روش هاي معمول توان آنالي ز و پردازش آن ها را

آيندهاي نزديک ،داده هاي بزرگ مقياسي در حد

ندارد و از اين رو ،تدوين شيوه هاي نوين براي

چندين گيگابايت داده هاي پزشكي و بيولوژيک

برآمدن بر اين چالش ،نياز مبرم پزشكي فرادقيق

براي هر فرد مهيا خواهد شد (( .)51شكل )2

است که در پي ي افت دانش ،در البالي اين انباشت

از اي ن رو ،امكان مديريت اين داده ها و تبديل

مي باشد تا بتواند پاسخي را براي رازهاي دانش

داده هاي بزرگ به دانش ( ،)BD2Kيک چالش

پزشكي يافت نمايد ( 31و .)30
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داده هاي بزرگ

فراروي علوم زيست پزشكي آينده است .در
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شكل  )2دياگرام شماتيک از تيپهاي گوناگون ميلياردها نقطه دادهي ديجيتالي که در ده سال آينده بخشي از پروندهي پزشكي يک بيمار خواهند شد .توجه نماييد که دادهها،
گسترهاي متنوع را به خود اختصاص ميدهند که از دادههاي ملكولي و سلولي تا دادههاي پروندهاي پزشكي کالسيک و اثرهاي زيست محيطي که بر شبكههاي اجتماعي اثر
ميگذارند را شامل ميشود.

رشتهاي و بين رشتهاي با حضور تيمهاي پژوهشي از

براي يكپارچهسازي دادههاي فناوريهاي اميكس،

رياضيدانان ،آماردانان ،پژوهشگران گسترة زيست

باليني ،زيستي ،زيست محيطي و رفتاري هر فرد ،نياز

پزشكي و مهندسان الزم ميباشد تا براين اساس ،

به شيوهها و ابزارهاي جديد محاسباتي دارد تا بتواند از

مدلها ،شيوهها و رهيافتهايي فراهم آيند تا بينش

چالش تبديل دادههاي بزرگ به دانش ،رهايي يابد

نويني را براي ما خلق کنند تا بتوانيم پيشرفتهاي

( .)35در حقيقت ،اين ابزارها تالش خواهند کرد که

آينده را در گسترة پزشكي فرادقيق برآن بنيان نهيم

ميان پايگاه دادههاي باليني (مانند پروندة الكترونيک

( .)30سر فصلهاي دانش داده ( )data scienceدر

سالمت) ،ژنوتيپ ،فنوتيپ و پيامدهاي سالمت فرد،

اين محتوي ،فراتر از آناليز شبكه ،آناليز عليتي و

پيوند برقرار کرده و با يكپارچهسازي اين دادهها ،توليد

يادگيري ماشيني ( )machine learningخواهد بود

دانش جديد امكانپذير شود (( .)33شكل )2
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پزشكي سيستمي و سيستمهاي پيچيده

ملكولي که عملكرد زيستي را امكانپذير مينمايند،

دو گونه اطالعات ،اطالعات ژنومي و اطالعات بيرون از

فعاليت ميکنند .اين پويايي و ديناميک شبكهها و

ژنومي (محيطي) ،اساس بيولوژي را سامان ميدهند .اين

ماشينهاي ملكولي است که مرکز کانون عمدة مطالعات

دو گونه اطالعات در ارگانيسم فردي (مانند يک انسان)

سيستمي قرار گرفته است و پزشكي سيستمي حاصل

در هم آميخته و يكپارچه ميشوند تا فنوتيپ (طبيعي يا

زايش چنين رهيافتي است .با اين منظر ،پزشكي سيستمي

بيمار) خلق شود .اين دو گونه اطالعات و فنوتيپهايي

به شناسايي همة اجزاء يک سيستم نگريسته و به ترسيم

که آنها خلق ميکنند از طريق شبكههاي زيستي به

برهم کنش آنها و ارزيابي ديناميک اين اجزاء (هم زماني

يكديگر پيوستگي دارند .اين شبكهها در به دست آوردن،

و هم فضايي) در همة ابعاد عملكردي آنها ميپردازد

يكپارچهسازي و سپس انتقال اطالعات به ماشينهاي

(( .)34شكل )7

پيچيده که بر يكديگر بر هم کنش دارند ،اساس و پاية

بهترين شيوه براي شناخت و درمان هر فرد بيمار که

درک از سالمت و بيماري است ،براي نگريستن در

هدف پزشكي فرادقيق است ،نايل شد .بنابراين،

اين پيچيدگيها و يافت شبكههاي آشوب زده با

رهيافت باليني پزشكي فرادقيق ،خود پيشران عمده

بيماري و فراهم آوردن اطالعات زيستي ،به

رشد و تكامل نگاه سيستمي در پزشكي سيستمي

فناوريهاي بس پيچيده و برتر مانند فناوريهاي

خواهد بود و بر اين پايه است که در پزشكي فرادقيق

اميكس نياز است تا بتوان بر چالش تبديل اين دادههاي

ميتوان هر بيماري را به شكل يک سيستم پيچيده در

برخاسته از شبكههاي پيچيده به دانش ،مستولي گشت.

نظر گرفت که با گردآوري اطالعات برخاسته از

از اين رو ،پزشكي سيستمي بسيار با پزشكي فرادقيق

کاربرد فناوريهاي اميكس در پيوند با پارامترهاي

قرابت مينمايد؛ زيرا ميتوان يافتههاي پزشكي

فيزيوپاتولوژيک ،زيست محيطي و رفتاري ،به شناخت

سيستمي که بر پاية شناخت سيستمهاي پيچيده در

آنها نزديک شد (( .)32شكل )2

سطح ملكولي ،زيست  -محيطي و اقتصادي اجتماعي

http://bpums.ac.ir

] [ DOI: 10.7508/ismj.1395.01.014

از آنجا که در فلسفة پزشكي سيستمي ،شبكههاي

است را در پزشكي فرادقيق يكپارچه نمود تا به يافت
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با همة برجستگيهاي پزشكي فرادقيق و پتانسيلهاي

نگهداري سالمت محسوب ميشوند ( .)32چالش

نهفتة در آن که در ارتقاء شيوههاي تشخيص و درمان

ديگر ،دسترسي به منبع باز جامع اطالعات ملكولي

بيماران تحولي شگرف را ايجاد خواهد کرد ،اين

افراد ،موجب ايجاد پرسشهاي بيشمار پيرامون

رهيافت با چالشهاي فراواني رو در رو خواهد بود که

چگونگي برخورد با حريم شخصي و اخالقي در

مورد بحث بسياري از پژوهشگران و انديشمندان

گسترة زيست پزشكي خواهد شد ( .)41در طيف

حوزة سالمت قرار گرفتهاند ( .)32-31به دليل

گستردة منتقدين پزشكي فرادقيق ،گروهي هستند که بر

پيچيدگي و گستردگي اين نقطه نظرها ،جا دارد که در

اين باورند که پزشكي فرادقيق توان پردهبرداري از

نوشتاري ديگر به شكل مفصل به آن ها بپردازيم .امّا

ارتباطات پيچيدة حاکم بر بيماريهاي مزمن (که بار

در هر صورت ،يادآوري چند نكته شايد ضروري

بيماري فراواني را ايجاد ميکنند) را ندارد ( )40و

باشد .نخست آنكه براي پيادهسازي پزشكي فرادقيق

گروهي ديگر نيز معتقدند که رهيافت پزشكي فرادقيق

(به دليل آنكه طرحي نو از ارتباط بين پزشک و بيمار

اگر نيز توفيق يابد که به اهداف تشخيصي و درماني

را ميطلبد) به سطح بااليي از سواد سالمت از سوي

خود نايل شود و سطح بسيار برتري را از ارائه

بيماران نياز است؛ بيماراني که ديگر سوژة پزشكي

خدمات درماني ارائه دهد ،باز نميتواند در ايجاد
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چالشهاي پزشكي فرادقيق

نيستند بلكه خود از شرکاي کليدي فرايند دستيابي و
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جامعه را به يكسان ارتقاء دهد؛ زيرا از ديدگاه اين

چشمگير مطالعات کهورت در سطح جمعيتهاي

گروه ،مؤلفههاي عمدة سالمت در بيرون از گسترة

گوناگون هستيم .ميتوان با ايجاد يک کانون رصد ،نسبت

ژنها و شبكههاي ملكولي فعاليت ميکنند (.)45

به ايجاد يک پايگاه داده با منبع باز ( )open sourceبه

با تمام اين چالشها و بدبينيها ،شرکتهاي بيمهاي

ذخيرهسازي دادهها و اطالعات فراواني که از اين

بر اين باور دست مييابند که ارائه مراقبتهاي سالمت

مطالعات برميخيزند ،اقدام نمود.

بهتر به بيماران توسط پزشكي فرادقيق موجب کاهش

اين اطالعات در سطوح اطالعات دموگرافيک،

هزينههاي مراقبت ميشود ،زيرا تجويز داروهاي

اقتصادي  -اجتماعي ،باليني ،شيوه فعاليت فيزيكي و

غيرکارآمد را حذف کرده و از ايجاد عوارضي که از

تغذيهاي و حتي برخوردهاي گوناگون با مواد طبيعي

کاربرد نامناسب داروها برميخيزند ،اجتناب ميورزد.

در محيط زيست و غيره تا حدي غني ميباشند.

از اين رو ،هر چند در پزشكي فرادقيق ،هزينههاي

اطالعات بيوشيميايي و فيزيكي نيز با اندازهگيريهاي

پيوسته به آزمايشهاي ويژه هر بيمار ،رشد فزايندهاي

سنتي در اين کهورتها وجود دارند که ميتوان اين

خواهند يافت ولي در نهايت به دليل ارائه مراقبتهاي

دو منبع اطالعاتي را با اطالعات پروندة الكترونيک

سالمت در سطح اوليهتر و حتي پيش از آشكاري

سالمت ( 7)EHRکه در آيندهاي بسيار نزديک سامان

نشانگان بيماري و همچنين ارائه درمان ويژه هر فرد به

مييابد ،پيوند داد .تا اينجاي کار شايد فقط به طراحي

صورت کارآمد ،موجب صرفهجويي در هزينهها خواهند

برگ سفيد اطالعات به صورت همگرا و امكان

شد ( .)43با گذشت زمان و پيشرفت رهيافت پزشكي

دستيابي و ذخيرهسازي دادهها با به کارگيري اصول

فرادقيق ،نميبايست انتظار آن را داشت که اين چالشها

مديريت دانش ،نياز باشد .امّا در سطح دوم ،تعدادي از

و سطح انتقادات کاهش يابند بلكه با روند شگفتآوري

اين مطالعات کهورت ،داراي بانکهاي زيستي از مواد

که اين رهيافت از خود نشان ميدهد ،روز به روز شاهد

بيولوژيک هستند که ميتوان در قالب پروژههاي ملّي

نداهاي بيشتر ازسوي منتقدان خواهيم بود.

نسبت به تأمين بودجه براي اين مطالعات جهت انجام

پيشنهاد
ممكن است هنوز ما توانايي هدايت مطالعات جمعيتي
کهورت با حجم نمونة باالي يک ميليون را نداشته باشيم
ولي بيشک با توجه به اقدامات بسيار برجستة معاونت
تحقيقات و فناوري وزرات بهداشت درمان و آموزش
دکتر رضا ملکزاده( معاون محترم کنوني اين معاونت) به
انجام پژوهشهاي کهورت محور ،تصور راهاندازي اين
چنين مطالعاتي در آيندهاي نه چندان دور ،چندان بعيد به

کريپتوميک اقدام نمود .هم اکنون ،از نظر فني ،به جز
تواليسازي ژنوم ،امكان انجام آزمايشات ژنتيكي براي
بيش از دو هزار شرايط باليني وجود دارد ( )41و
ميتوان بيش از ده هزار متابوليت گوناگون را در سطح
خون به شيوههاي اسپكتروسكوپي حجمي با دقت باال،
انجام داد ( .)02با انجام اين مطالعات بيولوژيک و
متابولوميک در سطح کهورتهاي بزرگ ،ميتوانيم
مدلهاي نيرومندي را براي مطالعة عوامل خطر و

نظر نميرسد؛ امّا تا پيش از نيل به چنين آيندهاي ،هم
Electronic Health Record
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پزشكي و عالقهمندي خاص استاد برجسته جناب آقاي

مطالعات ژنوميک ،پروتئوميک و حتي ترانس
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در اين پويش ،بايد با رهيافتي ميان رشتهاي ،از توان

وزير وقت بريتانيا ،پروژة  011هزار نفري را آغاز کرد

تيمهاي متخصصين امور محاسباتي و رايانهاي،

و در  00مارس سال 5102ميالدي ،اعالم گرديد که

اپيدميولوژيستها ،متخصصين باليني ،رياضيدانان،

کشور چين تصميم دارد پروژة ده ميليارد دالري خود

بيولوژيستهاي ملكولي ،شيميدانان ،متخصصين

را بر روي پزشكي فرادقيق آغاز کند ( .)2از اين رو،

محيط زيست و علوم اجتماعي ،در يک رهيافت

در يک اقدام همگرايانه ،معاونت تحقيقات و فناوري

همگرايانه ،استفاده نمود.

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،با همكاري

اين رهيافت ميان رشتهاي ميتواند وجود شكاف ميان

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ،ميبايست

علوم پايه و باليني را مسدود نموده و راه را براي

نسبت به آغاز مطالعات پزشكي فرادقيق با حمايت از

پزشكي فرادقيق گشايش نمايد .در اين پويش،

مطالعات کهورت کنوني و طراحي يک مطالعة بزرگ

نميبايست از نقش بيماران و شرکت کنندگان در

ملّي ،تالش نمايند .انجام اين مطالعات و دستاوردهاي

مطالعات کهورت به عنوان شرکاء کليدي مطالعات،

شگفتآور برخاسته از يافتهها ميتواند نه تنها ما را در

غافل ماند .در تجزيه و تحليل و ساماندهي مطالعات

راه شناخت بيماريها و مسائل سالمت (که از

ژنوميک در کنار متخصصين باليني و بيولوژيستهاي

مدلهاي سيستمهاي پيچيده تبعيت ميکنند) ،رهنمون

ملكولي ،به بيماران نيز به عنوان سنگ بناي اين

سازد بلكه ميتواند موجبات ايجاد غرور ملّي در سطح

مطالعات نگريسته ميشود (.)44

جامعة علمي بينالملل نيز شود .بدون ترديد ،احساس

نكتة آخر آنكه در راهاندازي اين مطالعات ،يک عزم

غرور ملّي از انجام چنين مطالعهاي ،از غرور پرتاب

ملّي با حمايت سياستگزاران جامعه مورد نياز است .به

ماهواره به جو زمين يا انجام مطالعات غرور آفرين

ياد داشته باشيم که که کهورت يک ميليون نفرة آمريكا

بزرگ در شتاب دهندهها ،کمتر نخواهد بود.

با سخنراني اوباما در اتحادية بين المجالس آمريكا آغاز
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Abstract
Precision medicine is an approach in medicine that takes into account individual differences in people's
genes, environments, and lifestyle. This field of medicine redefines our understanding of disease onset and
progression, treatment response, and health outcomes through the more precise measurement of molecular,
environmental, and behavioral factors that contribute to health and disease. Undoubtedly, the advances in
omics technologies including genomics, data collection and storage, computational analysis, and mobile
health applications over the last decade produced significant progress for precision medicine. In fact,
precision medicine is a platform for the growth of personalized medicine, wearable biosensors, mobile
health, computational sciences, genomic singularity, and other omics technologies. In the pathway of
precision medicine, mathematics and computational sciences will be revolutionized to overcome the
challenges in Big Data. By the birth of precision medicine, novel therapeutic strategies for chronic
complex diseases such as cardiovascular disease and cancers would be designed in Systems Medicine.
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