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الصناع يف إحداث قفزة جديدة يف الطب الدقيق؟
كيف يساعد الذكاء
ي
الغرب
الصغي محمد
ر
ي
علم
صحف
ي
ي
الشخص"  ،هو مصطلح جديد نسبيا يف
مصطلح "الطب الدقيق" ،الذي يشار إليه أحيانا باسم "الطب
ي
مجال الرعاية الصحية ويعرف بكونه "نهجا ناشئا لعالج األمراض والوقاية منها ،يأخذ يف االعتبار التباين
الفردي يف الجينات والبيئة ونمط الحياة لكل شخص".
يساعد الطب الدقيق األطباء عىل تحديد عالجات ر
أكث تخصيصا للمرض ويعزز األساليب الفردية يف العالج
ا
بدل من النهج الشامل المستخدم حاليا لمعالجة جميع المرض بنفس األسلوب .لذلك ستصبح المعلومات
الن يعيش فيها ،وعاداته ونمط حياته ضمن خطة عمل
المتعلقة بالتاري خ
الجين للمريض والعوامل البيئية ي
ي
للعالج .لكن الحصول عىل هذه المعلومات يتطلب معالجة كميات ضخمة من البيانات قدرتها أحد
الدراسات بحجم تلك الموجودة يف  300مليون كتاب ،وتتطلب تقنيات متقدمة لمعالجتها بشكل رسي ع
الصناع.
كالذكاء
ي
الصناع
حاجة الطب الدقيق للذكاء
ي
التاىل ويزيد من الدقة والتنبؤ بالنتائج للمرض.
االصطناع ،ينتقل الطب الدقيق إىل المستوى
مع الذكاء
ي
ي
اآلىل للمساعدة يف هذه
ويعتقد البعض أن الطب الدقيق ر
غث ممكن تماما دون إضافة خوارزميات التعلم ي
العملية.
ر
لطف شوشان والدكتور جاويد شيخ ،من
يف مقال نش يف مجلة "عالم اكتشاف األدوية" ،استعرض الدكتور ي
كلية طب وايل كورنيل يف قطر ،الخطوط العريضة آلفاق تطور الطب الدقيق مدعوما بتقنيات الذكاء
الصناع.
ي
يقول المؤلفان إن أحد األهداف الرئيسية للطب الدقيق يتمثل يف حساب مخاطر إصابة الفرد بأي مرض
تحسي التشخيص وتصميم التدخالت العالجية ،وتقع
وتحديد اسثاتيجيات الوقاية والعالج الشخصية ،ك
ر
الن تتضمن الجينات الفردية
تطورات حالة المريض اعتمادا عىل مجموعات البيانات المعقدة
ر
الكبثة ي
ر
العقاقث الموجهة واألكث فعالية استنادا إىل تكامل
والتغثات البيئية .ويمكن أن يؤدي تصميم
والوظائف
ر
ر
ر
مصادر متعددة للبيانات لكل فرد ،إىل عالجات أكث تخصيصا.
تسخث مجموعات البيانات الضخمة الموجودة بالفعل من أجل إنتاج معلومات قابلة
لكن ظلت مشكلة
ر
الن تقف أمام تطور الطب الدقيق.
لالستخدام من طرف األطباء داخل النظام
الصح ،أحد ر
ي
أكث التحديات ي
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اآلىل والتعلم العميق وتحليل البيانات الضخمة ستكون ،وفقا
لذلك فإن تقنيات الذكاء
االصطناع والتعلم ي
ي
للباحثي ،أداة مساعدة مهمة للطب الدقيق .إىل جانب تقنيات المعلومات واالتصاالت بشكل عام وأجهزة
ر
الن يمكن استخدامها وتساعد حاليا عىل تحقيق مستوى أعىل من الدقة يف الرعاية الصحية .
االستشعار ي
البنوك الحيوية وتجربة قطر
مقدم الخدمات الصحية
مكن استخدام الخوارزميات الذكية الستغالل المجموعات الضخمة من البيانات
ي
األخثة يف رسعة
من األدوات الالزمة لتصميم التدخالت الشخصية للمرض بطريقة فردية .وأدت التطورات
ر
الن تم جمعها من السكان من طرف
جمع البيانات إىل زيادة هائلة يف حجم البيانات البيولوجية والطبية ي
بنوكا حيوية أنشئت لهذا الغرض .مثل التعاون مع  ، UK Biobankوبرنامج البحث " "All of Usو China
Kadoorie

للباحثي ،جزءا من اسثاتيجية الطب الدقيق
تعد مبادرات الرعاية الصحية الشخصية يف قطر ،وفقا
ر
المنسقة والشاملة لتقديم رعاية صحية ذات مستوى رفيع يف المستقبل .ويجري ،يف هذا اإلطار ،قطر
بيوبنك  Qatar Biobankدراسة جماعية واسعة عىل السكان ،كانت مؤسسة قطر قد أطلقتها يف عام
.2012
تغط مجموعات البيانات الواسعة للبنك الحيوي تسلسل الجينوم الكامل ل  20ألف فرد والعوامل
ي
الن يتعرضون لها .ويخطط برنامج قطر جينوم  Qatar Genome Programmeلتحديد
البيئية ي
لحواىل  300ألف قطري ،مما سيوفر مصادر غنية من البيانات لتحقيق أهداف
الجينوم الكامل
التسلسل
ي
ي
االصطناع.
تطبيق الطب الدقيق يف قطر وتطويره بدعم من الذكاء
ي
العلم ،وبرنامج قطر جينوم Qatar Genome
األخثة ،أطلق الصندوق القطري لرعاية البحث
و يف اآلونة
ر
ي
 Programبرنامج أبحاث "الطريق نحو الطب الدقيق" ».«Path Towards Precision Medicine
المتغثات الجينية الخاصة بالمرض يف
لدعم أبحاث الجينوم بهدف تعزيز اكتشاف األدوية واستخدام
ر
القطريي.
العالجات المخصصة والشخصية للسكان
ر
اكتشاف األدوية وتطويرها
غث المتوقعة
تاريخيا ،يعد اكتشاف األدوية عملية طويلة ومكلفة للغاية وعرضة للفشل بسبب السمية ر
الكاف للجزيئات العالجية المحتملة .وتقدر تكاليف إطالق عقار
غث
للدواء أو حركيته الضعيفة أو النشاط ر
ي
جديد ف السوق ما ربي عدة مليارات إىل ر
عشات المليارات من الدوالرات ،وعادة ما يستغرق ما ربي ثالث
ي
ر
ر
.
بحن ربي  106عقار جديد طورتها  10رسكات أدوية أنها تكلف يف المتوسط 2.7
إىل  20عاما وجد مسح
ي
مليار دوالر.
اآلىل
يف عرص تطبيق البيانات الضخمة استفاد تنفيذ الخوارزميات القائمة عىل الذكاء
االصطناع والتعلم ي
ي
غث االنتقائية ،حن بالنسبة لعقار
"جي واحد ،هدف واحد ،دواء واحد" يف إطار من األهداف ر
من نموذج ر
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غث المتجانسة
واحد .يف هذا السياق ،يمكن لخوارزميات الذكاء
الصناع التعلم من مجموعات البيانات ر
ي
واكتشاف أهداف دوائية جديدة أو إعادة توظيف األهداف الحالية أو توجيه بروتوكول اتخاذ القرار يف
النهاية.
والن فتحت
يف اآلونة
ر
األخثة ،تم إثبات ذلك من خالل برامج مشاركة البيانات الشيرية الدولية لكوفيد ،19-ي
اآلىل األطباء إىل التصنيف الشي ع لشدة العدوى
مستنثة يمكن أن يوجه فيها الذكاء
رؤية
ر
االصطناع والتعلم ي
ي
ر
وبالتاىل إىل العالج األكث فعالية.
ي
اآلل يف علم األورام الدقيق
الذكاء
االصطناع والتعلم ي
ي
كبث عىل البيانات الجينية للمريض التخاذ قرارات العالج .فقد أدى
تعتمد عالجات األورام الدقيقة بشكل ر
غث المسبوقة من
تسلسل الجينوم الكامل بالفعل إىل
تحسي فهمنا لألورام .ومكنت التفاصيل الجزيئية ر
ر
عاىل الكفاءة ،إىل جانب تطوير جيل جديد من األدوية.
إتاحة العالج الموجه ي
كث
المؤلفي ،تطوير
يف الوقت نفسه ،يتواصل ،بحسب
عقاقث الشطان بشعة بفضل الطب الدقيق ،مع تر ر
ر
ر
بالتعبثات المتوقعة لدى مرض مختارين .لقد أثبت استخدام
الجهود عىل مطابقة األدوية أو العالجات
ر
ا
اآلىل بالفعل نجاحه يف اختيار تركيبة الدواء بناء عىل خزعة المريض (فحص عينة
الذكاء
االصطناع والتعلم ي
ي
من خالياه)  ، biopsyوتقديم توصيات بشأن أدوية المناسبة .يف عالج الشطان ،من الرصوري تحديد
اآلىل يف لعب دور
الشخص .بدأ الذكاء
أهداف دوائية موثوقة والجينات الدافعة للطب
االصطناع  /التعلم ي
ي
ي
عقاقث الشطان،
يف توليد األدوية المرشحة الجديدة وإعادة توظيف األدوية الموجودة .أما بالنسبة لتطوير
ر
فال مفر من وجود طلب حاسم عىل العوامل الستهداف الطفرات منخفضة الحدوث.

التحديات والتوجهات المستقبلية
أحد التحديات الرئيسية يف عملية تطوير األدوية هو ضمان سالمة الدواء .إن ترجمة المعرفة باآلثار
المعروفة لألدوية لتوقع آثارها الجانبية عملية صعبة .سىع العلماء والمهندسون من المؤسسات األكاديمية
االصطناع  / MLالستخراج المعرفة
والصناعات الدوائية مثل  Rocheو  Pfizerإىل استخدام الذكاء
ي
الن تم جمعها يف التجارب الشيرية .حاليا ،هناك مجال نشط للبحث هو تحليل هذه
المفيدة من البيانات ي
البيانات يف سياق سالمة األدوية.
االصطناع
الن يمكن من خاللها للذكاء
ي
لطف شوشان والدكتور جاويد شيخ ،فإن الطرق ي
بحسب الدكتور ي
كبثة .فالطب
تعتث مبتكرة ويمكن أن تؤدي بالتأكيد إىل إنجازات علمية ر
وتعلم اآللة دعم الطب الدقيق ر
كبثا يف عالج األمراض النادرة ،إضافة إىل اكتشاف أمراض لم يتم تشخيصها
الدقيق يحدث بالفعل تحسنا ر
سابقا ،ويتمتع المرض الذين يعانون من رسطانات قاتلة اآلن بمتوسط عمر أعىل ،ويصل يف بعض الحاالت
التعاف التام.
إىل
ي
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االصطناع أنه السالح الفعال الذي سيقلب مجرى
يتساءل الباحثان يف نهاية المقال :هل سيثبت الذكاء
ي
ر
األمور يف هذه المعركة طويلة المدى بعد أن كافح البش عىل مدى العقود العديدة الماضية ،األمراض
المزمنة مثل السكري والسمنة والشطان واألمراض النادرة.؟
والعاملي يف هذا المجال يراهنون عىل ذلك .ف يف البلدان ذات الدخل
قبل أن يجيبا أن العديد من البلدان
ر
االصطناع.
المرتفع ،تم بالفعل تطبيق ممارسات الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء
ي
االصطناع
عىل سبيل المثال ،تم تقديم مبادرات وطنية يف المملكة المتحدة وسنغافورة ،قائمة عىل الذكاء
ي
للتعامل بفعالية مع عبء العديد من األمراض .وتشارك قطر يف هذه المعركة من خالل إطالق مبادرات
وه يف طريقها ألن تصبح مركزا للتجارب وتأمل
وطنية لتطبيق الطب الدقيق المدعوم بالذكاء
ي
االصطناع ،ي
ر
أن تقود الدول المجاورة ف ر
للباحثي.
األكث أهمية ،وفقا
الشق األوسط وشمال إفريقيا يف هذا المسىع
ر
ي

المصادر :
Precision medicine in the era of artificial intelligence, https://www.ddw-

•

online.com/precision-medicine-in-the-era-of-artificial-intelligence-9224202101/
Precision Medicine, AI, and the Future of Personalized Health Care,

•

https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cts.12884
https://www.qatarbiobank.org.qa/research-ar
Qatar Genome Programme
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ر
ي
علم
صحف
ي
ي
ر
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وب gharbis@gmail.com
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