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حیوانات آزمایشگاهی
ســاالنه بیــش از  100میلیــون حیــوان آزمایشــگاهی در جهــان تولیــد شــده
و ســپس در تحقیقــات مختلــف مــورد تزریــق ،عفونــی شــدن ،جراحــی ،ایجــاد
تغییــرات ژنتیکــی ،خــوردن اجبــاری داروهــا یــا مــواد شــیمیایی قــرار گرفتــه و
در نهایــت نیــز بــدون آنکــه از نتیجــه ایــن تحقیقــات بهــرهای بــه آنهــا برســد،
کشــته میشــوند ( .)1حیوانــات مذکــور شــامل انــواع گونههــای حیوانــات
آزمایشــگاهی نظیــر جونــدگان آزمایشــگاهی ،خرگوشهــا ،ســﮓها ،گربههــا،
پرنــدگان و نخســتینیها میباشــند ( .)1در منبــع دیگــر ایــن رقــم معــادل 115
میلیــون حیــوان آزمایشــگاهی در ســال تخمیــن زده شــده اســت ( )2و ســایر منابــع
غیــر رســمی نیــز بــه آمــار بســیار باالتــری اشــاره دارنــد .در حــدود  95درصــد از
حیوانــات آزمایشــگاهی اســتفاده شــده ،شــامل مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی ،مــوش
کوچــک آزمایشــگاهی ،و ســایر جونــدگان کوچــک میباشــند ( )1و  0/33درصــد
از حیوانــات آزمایشــگاهی مــورد اســتفاده در جهــان در دســته پریماتهــا قــرار
میگیرنــد ( .)2بــا توجــه بــه اینکــه هــر کــدام از ایــن حیوانــات ،سیســتم عصبــی
بســیار تکامــل یافتــهای دارنــد و قــادر بــه احســاس انــواع حــاالت ناخوشــایند نظیــر
درد ،اضطــراب ،تــرس ،ناامیــدی ،و ســایر حــاالت ناخوشــایند میباشــند ،شــدت
آســیبی کــه بــه ایــن تعــداد زیــاد از حیوانــات توســط بشــر وارد میشــود ،از نظــر
اخالقــی موضوعــی بســیار بحــﺚ برانگیــز اســت ( .)3بــه بیــان دیگــر ،در هــر ثانیــه
در حــدود  4حیــوان آزمایشــگاهی بــه دالیــل علمــی نظیــر تحقیقــات ،آمــوزش
یــا تســت مــواد شــیمیایی و دارویــی در مراکــز علمــی جهــان کشــته میشــود و
یــا در مثالــی ملموستــر ،در مــدت زمانــی کــه بــرای خوانــدن ایــن پاراگــراف از
ابتــدا تــا اینجــا صــرف نمودیــد ،حــدود  188حیــوان در آزمایشــگاههای مختلــف
جهــان ،پایــان عمــر خــود را تجربــه کردنــد؛ عمــری کــه در اغلــب مــوارد همــراه
بــا تحمــل رنــج و درد یــک بیمــاری تحمیــل شــده از ســوی بشــر ســپری شــده
اســت .بیماریهایــی کــه بــرای آزمــون و خطــا بــه حیــوان تحمیــل شــدهاند و
تضمیمنــی نیســت کــه روش درمانــی بــه کار رفتــه در مــورد ایــن حیوانــات ،اصــو ًال
تﺄثیــر مثبتــی بــر بهبــود بیمــاری داشــته باشــد؛ چــرا کــه در اینجــا اساسـ ًا هــدف،
»یافتــن یــک روش درمانــی« اســت.

آنچــه گفتــه شــد را میتــوان مقایســه کــرد بــا حساســیت بســیار زیــادی
کــه اغلــب افــراد بشــر در مــورد ســالمت خــود و عزیزانشــان نشــان میدهنــد
و چنانچــه دچــار بیمــاری شــوند ،بــه دنبــال بهتریــن و مﺆثرتریــن روش درمانــی
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هســتند کــه کارایــی عالــی آن کامـ ً
ال اثبــات شــده باشــد .و در اینجــا ایــن ســﺆال
مطــرح میشــود کــه آیــا ایــن تبعیــﺾ در بهرهمنــدی از لــذت حیــات و رفــاه کــه
توســط بشــر بــر دیگــر جانــداران تحمیــل میشــود ،از نظــر اخالقــی موضوعــی
قابــل قبــول اســت؟ جاندارانــی کــه خودشــان نیــز بــه حیــات خــود عالقــه دارنــد،
و حتــی اگــر در مقیــاس یــک مورچــه باشــند از خطــر پرهیــز میکننــد و در مواقــع
لــزوم بــرای حفــظ حیــات خــود فــرار کــرده یــا حتــی بــرای حفــظ حیــات خــود یــا
ســایر حیواناتــی کــه برایشــان اهمیــت دارنــد ،میجنگنــد.

در آمــار مربــوط بــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در اروپــا در ســال
 ،2005مشــخص شــد کــه از مجمــوع  12/1میلیــون حیــوان اســتفاده شــده در 25
کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا 79 ،درصــد از آنهــا جــزو دســته پســتانداران بــوده
کــه جونــدگان (مــوش کوچــک آزمایشــگاهی و مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی)
 75درصــد از تعــداد کل حیوانــات و خرگوشهــا  2/6درصــد از ایــن تعــداد را
تشــکیل داده بودنــد .حیطــه اصلــی اســتفاده از حیوانــات شــامل علــوم پایــه (33
درصــد) بــود و در رتبههــای بعــدی پژوهــش و توســعه ( 31درصــد) و تولیــد و
کنتــرل کیفــی محصــوالت پزشــکی ،مــواد ،یــا ابزارهــا ( 15درصــد) را تشــکیل
میدادنــد ( .)4بــا ایــن حــال میتــوان ایــن ســﺆال را مطــرح کــرد کــه بــا وجــود
ایــن حجــم زیــاد مطالعــات بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی و ایــن آســیب وســیع
کــه بــه مجموعــه وســیعی از حیوانــات در آزمایشــگاههای علــم وارد میآیــد،
آیــا تغییــرات آنچنــان مﺆثــری در کیفیــت زندگــی انســان یــا درمــان بیماریهــای
العــالج در دهههــای اخیــر اتفــاق افتــاده اســت؟ میــزان ناشــناختههای دانــش
زیستپزشــکی مــا اکنــون در چــه حــدی اســت؟ بــرای چنــد بیمــاری درمــان مﺆثــر
یافتــه شــده؟ مکانیــزم کامــل بیماریزایــی چنــد بیمــاری تــا کنــون بــه خوبــی
شــناخته شــده؟ و بــا وجــود ایــن حجــم زیــاد داروهــا ،مکانیــزم اثــر چــه تعــداد از
آنهــا را توانســتهایم بــه طــور کامــل درک کنیــم؟ متﺄســفانه پاســخ تمــام ســﺆاالت
فــوق دو کلمــه اســت» :بســیار کــم«!
بــه طــور کلــی دلیــل ایــن امــر آن اســت کــه پژوهــش بــر روی حیوانــات در
مــوارد متعــدد منجــر بــه اطالعــات ضــد و نقیــﺾ بــا نتایــج پژوهــش بــه عمــل
آمــده بــر روی انســان شــده اســت .بــه عنــوان مثــال ،ســالها قبــل مطالعــات
بــر روی جمعیــت انســانی نشــان داد کــه اشــعه یونیــزان حتــی بــا مقادیــر کــم
(نظیــر آنچــه در تصویــر بــرداری تشــخیصی اشــعه ایکــس اســتفاده میشــود)
بــرای انســان خطرنــاک میباشــد .بــا ایــن حــال مطالعــات بــر روی حیوانــات
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آزمایشــگاهی نتایــج متضــادی بــه همــراه داشــت و بــه ایــن ترتیــب موجــب
ســالها تﺄخیــر در قانونگــذاری و ارائــه اخطــار کافــی بــه افــراد بــرای پیشــگیری از
حــوادث نامطلــوب ناشــی از اشــعههای یونیــزان شــد .در مثــال دیگــر ،بــر اســاس
نتایــج مطالعــات انســانی ارتبــاط بیــن مصــرف مشــروبات الکلــی و بــروز ســیروز
کبــدی موضوعــی کام ـ ً
ال روشــن و غیــر قابــل انــکار اســت ،لیکــن تالشهــای
مکــرر بــرای ایجــاد ســیروز کبــدی بــه واســطه اســتفاده از الــکل در حیوانــات
آزمایشــگاهی (بــه جــز بابونهــا) همــواره بــا شکســت مواجــه شــده اســت .حتــی
در مــورد بابونهــا نیــز ،نتایــج آزمایشهــای مختلــف ضــد و نقیــﺾ بــوده اســت
( .)1داروهایــی نظیــر تالیدومایــد ،زومپیــراک ،روفــه کوکســیب ،ریمونابانــت ،و
دیاتیلاستیلبســترول همگــی در حیوانــات آزمایشــگاهی تســت شــده و ایمــن
بــه نظــر رســیدند ،در حالــی کــه پــس از اســتفاده در انســان موجــب عواقــب وخیــم
و فجایعــی بــرای انســان شــدند (.)1

در مــواردی نیــز نتایــج حاصــل از تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی موجــب
تولیــد اطالعــات گمراهکننــده و تﺄخیــر در پیشــرفتهای پزشــکی شــدهاند (.)1
بــه عنــوان مثــال مدلســازی بیمــاری فلــج اطفــال در حیوانــات آزمایشــگاهی
موجــب ایجــاد درک نادرســتی از مکانیســم بــروز ایــن عفونــت گردیــد .مطالعــات
در میمونهــا بــه اشــتباه نشــان داد کــه ویــروس فلــج اطفــال از راه تنفســی قابــل
انتقــال بــوده؛ ایــن در حالــی اســت کــه راه اصلــی انتقــال ویــروس در انســان بــه
صــورت گوارشــی اســت .درک نامناســب از مکانیســم بــروز ایــن بیمــاری ،موجــب
هدایــت اشــتباه فعالیتهــای پیشــگیری از ایــن بیمــاری شــده و باعــﺚ تﺄخیــر
در توســعه متدولوژیهــای کشــت بافتــی بــرای کشــف واکســن ایــن بیمــاری
گردیــد .در مثالــی دیگــر ،پژوهــش بــرای یافتــن روش جراحــی مناســب جهــت
جایگزیــن کــردن شــریانهای بســته شــده انســان بــا وریدهــای همــان فــرد ،بــه
دلیــل نتایــج ناامیــد کننــده آزمایشهــای بعمــل آمــده بــر روی ســﮓها -کــه بــه
اشــتباه نشــان مــیداد کــه از وریــد نمیتــوان بــه ایــن منظــور اســتفاده کــرد -بــه
تاخیــر افتــاد .و بــه عنــوان مثالــی دیگــر ،میتــوان بــه مطالعــات اپیدمیولوژیــک
در رابطــه بــا اثــر مصــرف دخانیــات و بــروز ســرطان در انســان اشــاره کــرد کــه
پژوهشــهای انســانی نشــان داد بیــن ایــن دو ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد ،در حالــی
کــه شــرکتهای ســازنده دخانیــات بــا اســتناد بــه اطالعــات گمــراه کننــده بــه
دســت آمــده از تحقیقــات بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی ،حتــی تــا ســال 1994
از پذیــرش ارتبــاط بیــن مصــرف دخانیــات و ســرطان امتنــاع میورزیدنــد (.)1
بــه گفتــه یکــی از دانشــمندان برجســته انســتیتو ملــی ســرطان آمریــکا (دکتــر
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ریچــارد کالســنر)» :تاریــخ تحقیقــات ســرطان مــا تبدیــل شــده اســت بــه تاریــخ
درمــان ســرطان در مــوش آزمایشــگاهی! اکنــون دهههــای متمــادی اســت کــه
مــا ســرطان در مــوش را درمــان میکنیــم؛ در حالــی کــه روشهــای درمانــی
مﺆثــر در مــوش آزمایشــگاهی ،بــرای انســان کاربــردی ندارنــد« (.)1

در برخــی مــوارد نیــز اساسـ ًا بهتــر اســت از حیوانــات آزمایشــگاهی در پژوهش
اســتفاده نشــود؛ بــه عنــوان مثــال آســیب عروقــی ناشــی از دارو بــه عنــوان یــک
عارضــه کلینیکــی جــدی ناشــی از داروهــای تحریــک کننــده عــروق -بویــژه
در اطفــال -حاصــل میشــود .ایــن عارضــه بــه طــور معمــول در جونــدگان و
برخــی حیوانــات بزرگتــر در اثــر داروهایــی کــه میــزان تــون عروقــی را متﺄثــر
میســازند ،رخ میدهــد ،لیکــن مکانیــزم اثــر آن در انســان متفــاوت اســت .لــذا
ممکــن اســت دارویــی کــه در حیــوان آزمایشــگاهی موجــب بــروز آســیب عروقــی
میشــود ،در انســان چنیــن اثــری نداشــته باشــد .بــا ایــن حــال ،امــروزه اگــر در
مســیر ســاخت داروهــای جدیــد ایــن عارضــه در حیوانــات مشــاهده گــردد ،در کار
بــر روی مــاده کاندیــد داروی مذکــور خاتمــه یافتــه و ایــن مــاده از فراینــد پژوهــش
خــارج میگــردد .بــه عبــارت دیگــر ،ممکــن اســت دارویــی کــه اساسـ ًا در انســان
خاصیــت ایجــاد آســیب عروقــی نــدارد ،بــه دلیــل اینکــه در حیــوان آزمایشــگاهی
موجــب ایــن عارضــه شــده بــه اشــتباه از مســیر پژوهــش خــارج شــود .بنابرایــن
صنعــت داروســازی بســیار نیازمنــد بــه یافتــن مدلهــای مناســب بررســی آســیب
عروقــی اســت کــه بــا انســان تناســب بیشــتری داشــته باشــند و از گمــراه کــردن
پژوهشهــا جلوگیــری نماینــد (.)5
در تمــام مــوارد فــوق ،اســتفاده از حیوانــات »ذاتــ ًا« و بــه دلیــل مســائل
زیستشــناختی بــا موضــوع پژوهــش متناســب نبــوده و در نتیجــه منجــر بــه
حصــول نتایــج نامناســب شــده اســت .یکــی دیگــر از زمینههــای تولیــد نتایــج
نامناســب در پژوهــش بــر روی حیوانــات ،اشــکال در طراحــی و اجــرای ایــن
پژوهشهــا اســت .همانگونــه کــه در فصــل یــک خواهیــم دیــد (صفحــه،)27
پژوهــش بــر روی حیوانــات اساســ ًا موضوعــی پیچیــده اســت کــه پژوهشــگر
کنتــرل محــدودی بــر ابعــاد مختلــف آن دارد .بــر ایــن اســاس ،احتمــال حصــول
نتایــج غیــر دقیــق یــا نتایــج خــالف واقــع در طیــف وســیعی از پژوهشهــای
بعمــل آمــده بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی وجــود دارد .ایــن موضــوع در
مطالعــات مختلــف مــرور نظاممنــد کــه بــرروی اطالعــات بــه دســت آمــده از
پژوهشهــای حیوانــی انجــام شــدهاند ،نشــان داده شــده اســت (صفحــه 218
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را ببینیــد) .در مطالعــه وســیعی ( )6نشــان داده شــد کــه از  20مطالعــه مــرور
نظاممنــد بــه عمــل آمــده بــر روی پژوهشهــای حیوانــات آزمایشــگاهی ،صرف ـ ًا
در دو مــورد از پژوهشهــا ،دادههــای حاصــل از حیوانــات قــادر بودنــد اســتفاده
مناســبی بــرای طراحــی کارآزمایــی بالینــی بــر روی انســان داشــته باشــند کــه
البتــه از ایــن دو مــورد نیــز یــک مــورد از آنهــا نتایــج ضــد و نقیضــی بــه همــراه
داشــت .بــه عبــارت دیگــر ،میتــوان گفــت کــه بســیاری از پژوهشهــای بعمــل
آمــده بــر روی حیوانــات ،بــه دلیــل اشــکال در اجــرای آنهــا پیشبینــی مناســبی
از احتمــال وقایــع در انســان بــه عمــل نمیآورنــد.

ﭘﮋوهش نوین و روشهای جایگزین
بــر اســاس آنچــه گفته شــد ،هرچنــد پژوهــش بــر روی حیوانات آزمایشــگاهی
در چنــد ســده اخیــر توانســته اطالعــات ذیقیمتــی را بــه دانــش بشــری بیافزایــد،
لیکــن بــه نظــر میرســد کــه پژوهــش بــر روی حیوانــات در حــد تــوان خــود
ســهمش را ادا کــرده و بــا پیشــرفت دانــش بشــری ،مشــکالت پیــشروی او
نیــز پیچیدهتــر از قبــل شــدهاند .مشــکالتی کــه حــل آنهــا بــه ابــزار دیگــری
نیــاز دارد .ابــزاری کــه قویتــر و دقیقتــر از پژوهــش بــر روی حیوانــات بــوده
و ضمنـ ًا نیــازی بــه آزار موجــودات زنــده نداشــته باشــد .بــر ایــن اســاس ،تــالش
بــرای کشــف و ارائــه روشــهای جایگزیــن اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در
تحقیقــات و آمــوزش از ســالها قبــل مــورد توجــه مراجــع قانونگــذاری قــرار گرفتــه
اســت  .)8 ،7رونــد پیشــرفت روشهــای جایگزیــن آنقــدر ســریع بــوده اســت کــه
امــروزه انجــام برخــی تحقیقــات بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی بــه شــکل »از مد
افتــاده« و »واپسگــرا« دیــده میشــود و ژورنالهــای منتشــر کننــده ایــن نــوع
تحقیقــات معمــو ًال بــه دنبــال پژوهشــهای بعمــل آمــده بــا روشهــای »بــهروز«
و »مــدرن«  -کــه بالطبــع ســاختار پیچیدهتــر و علمیتــر دارنــد -میباشــند
و از پذیــرش مقــاالت بعمــل آمــده بــا روشــهای ســنتی کار بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی امتنــاع میورزنــد.
اغلــب روشهــای جایگزیــن بــه طــور معمــول پیچیدهتــر و اختصاصیتــر
از روشهــای ســنتی کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی میباشــند .در بســیاری
از ایــن روشهــای ترکیبــی از علــوم مختلــف نظیــر کامپیوتــر ،الکترونیــک،
بافتشناســی ،کشــت ســلولی و ســلوهای بنیــادی ،روشهــای آمــاری ،دانــش
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ریاضــی و ســایر علــوم بــه کار مــیرود .در مقابــل ،قــدرت ایــن روشهــا در تولیــد
اطالعــات دقیقتــر در رابطــه بــا اثــرات بیولوژیکــی یــک مــاده تحــت آزمــون،
معــادل یــا حتــی بیشــتر از پژوهشهــای بــه عمــل آمــده بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی بــرآورد شــده اســت (.)1
بــر ایــن اســاس در کتــاب حاضــر انــواع روشهــای نویــن در پژوهشهــای
زیستپزشــکی در قالــب روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی و در
فصــول مختلــف -بــا عنایــت بــه ماهیــت هــر روش -تقســیمبندی گردیدهانــد.
فصــل یــک از کتــاب حاضــر بــه ارائــه مقدماتــی در رابطــه بــا خصوصیــات
روشهــای جایگزیــن پرداختــه و لــزوم وارد شــدن بــه ایــن حیطــه را بــرای
پژوهشــگران علــوم زیســت پزشــکی مطــرح مینمایــد .در ایــن رابطــه مثالهــای
متعــددی ارائــه میگــردد کــه نشــاندهنده نیــاز حتمــی دانــش فعلــی بشــر بــه وارد
شــدن بــه عرصــه نویــن پژوهــش و اســتفاده از روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی میباشــد .در فصــل دوم اســتفاده از انســان بــه عنــوان روش
جایگزیــن بحــﺚ میگــردد .در فصــل ســوم نحــوه اســتفاده از بافتهــای انســان
و ســایر جانــداران بــه جــای اســتفاده از حیوانــات زنــده ،بحــﺚ و بررســی خواهنــد
گردیــد .در فصــل چهــارم اســتفاده از برخــی گونههــای جانــداران کــه نســبت بــه
حیوانــات آزمایشــگاهی قــدرت ادراک پاییــن تــری دارنــد (نظیــر باکتریهــا ،قارچهــا،
و گیاهــان) مــورد بررســی قــرار میگیــرد .در فصــل پنجــم بــه روشهــای
قدرتمنــد آمــاری کــه بــه جــای حیوانــات آزمایشــگاهی قــادر بــه تولیــد نتایــج
معتبــر علمــی میباشــند ،پرداختــه میشــود و انــواع نــرم افزارهــا و روشهایــی
کــه در ایــن رابطــه قابــل اســتفاده هســتند ،ارائــه میگردنــد .در فصــل ششــم
روشهــای کامپیوتــری و ریاضــی کــه عمدتــا بــر پایــه نــرم افزارهــای کامپیوتــری
قــادر بــه شبیهســازی وضعیــت بــدن جانــداران هســتند ،ارائــه میشــوند.
نهایت ـ ًا در فصــل هفتــم روشهــای مختلــف یافتــن جایگزیــن مناســب بــه جــای
حیوانــات آزمایشــگاهی ارائــه گردیــده و انــواع منابــع اطالعاتــی کــه در ایــن زمینــه
میتواننــد اســتفاده شــوند معرفــی میگردنــد.

روال کتاب حاﺿر
هــدف ایــن کتــاب ارائــه تمــام روشهــای جایگزیــن موجــود بــه جــای
آزمایشهایــی کــه در حــال حاضــر بــر روی حیوانــات انجــام میشــود ،نبــوده
اســت .چــرا کــه بــه دلیــل گســتردگی روشهــای جایگزیــن و جزئیــات تکنیکــی
اجــرای هــر کــدام از آنهــا ،جمــع آوری تمــام ایــن روشهــا در یــک کتــاب امــکان
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پذیــر نبــوده و حتــی اگــر چنیــن کاری صــورت گیــرد ،مســلم ًا کتــاب مذکــور در
مــدت زمــان کوتاهــی نیــاز بــه ویرایــش مجــدد و افــزودن حجــم وســیعی از
روشهــای جایگزیــن تازهیافتهشــده ،خواهــد داشــت .در کتــاب حاضــر هــدف بــر
ایــن قــرار داده شــد کــه ضمــن ارائــه انــواع روشهــای جایگزیــن مهــم در قالــب
هــر یــک از دســتجات فــوق ،مخاطبــان بــا تنــوع و قــدرت روشهــای جایگزیــن
آشــنا شــوند .همچنیــن بــا هدایــت مخاطبــان بــه ســوی منابــع اطالعــات اینترنتــی
در مــورد روشهــای جایگزیــن ،امیــد مــیرود کــه مباحــﺚ پایــهای ارائــه شــده
در کتــاب حاضــر بتوانــد تــا ســالها بعــد مخاطبــان را بــه ســوی جدیدتریــن
روشهــای کشــف شــده هدایــت کنــد.

آدرسهای ایﻨترنتی کتاب حاﺿر

در برخــی قســمتهای کتــاب ،آدرس اینترنتــی بــرای مراجعــه شــما ارائــه
شــده اســت .در ایــن گونــه مــوارد ابتــدا آدرس اینترنتــی نوشــته شــده و ســپس
یــک عالمــت کیــو آر کــد  QR Codeارائــه گردیــده اســت .بــه عنــوان مثــال:
https://www.google.com

در صورتــی کــه از نســخه الکترونیکــی کتــاب اســتفاده میکنیــد ،بــا کلیــک
کــردن بــر روی آدرس مذکــور قــادر خواهیــد بــود بــه ایــن آدرس مراجعــه نماییــد.
در صورتــی کــه از نســخه چاپــی کتــاب اســتفاده مینماییــد میتوانیــد آدرس
اینترنتــی را دقیقــ ًا همــان گونــه کــه ذکــر شــده اســت در مرورگــر اینترنتــی
کامپیوتــر خــود وارد کــرده و دکمــه اینتــر را فشــار دهیــد تــا بــه آدرس مذکــور
مراجعــه نماییــد .در مــورد تایــﭗ کــردن آدرسهــا لطفـ ًا توجــه داشــته باشــید کــه
درســت وارد کــردن حــروف کوچــک و بــزرگ انگلیســی بســیار مهــم بــوده و
چنانچــه مث ـ ً
ال بــه جــای حــرف ( aحــروف کوچــک) ،حــرف ( Aحــرف بــزرگ)
تایــﭗ شــود ،آدرس تایــﭗ شــده کار نخواهــد کــرد و پیغــام خطــا نشــان خواهــد
داد .همچنیــن برخــی عالئــم نظیــر( -خــط تیــره) یــا ( -خــط تیــره پایینتــر از
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ســطر) 1در هنــگام تایــﭗ آدرس بایــد عینـ ًا مشــابه آنچــه کــه در متــن کتــاب آورده
شــده اســت وارد گردنــد؛ در غیــر ایــن صــورت آدرس وارد شــده بــه احتمــال زیــاد
کار نکــرده و پیغــام خطــا خواهــد داد .همچنیــن در صــورت اســتفاده از نســخه
چاپــی کتــاب میتوانیــد بــا اســکن کــردن کیــو آر کــد مربوطــه توســط تلفــن
همــراه هوشــمند خــود ،بــدون نیــاز بــه تایــﭗ آدرس ،بــه ســایت مذکــور مراجعــه
کنیــد .اپلیکیشــنهای متعــدد تلفــن همــراه بــرای اســکن کیــو آر کــد وجــود دارد.
بــرای یافتــن ایــن نــرم افزارهــا میتوانیــد اگــر از تلفــن همــراه بــر پایــه سیســتم
 iOSاپــل اســتفاده میکنیــد ،بــه  App Storeمراجعــه کــرده و در قســمت Search
عبــارت  QR Code Scannerرا تایــﭗ کنیــد .در اینجــا انــواع اپلیکیشــنهایی
کــه قــادر بــه خوانــدن کیــو آر کــد میباشــند ،بــرای نصــب بــه شــما نشــان
داده میشــود.یکی از آنهــا را بــه دلخــواه خــود انتخــاب کــرده و روی عالمــت
 GETانگشــت بزنیــد تــا نــرم افــزار مذکــور بــر روی تلفــن همــراه شــما نصــب
شــود .ســپس بــا وارد شــدن بــه نــرم افــزار مذکــور قــادر خواهیــد بــود از طریــق
دوربیــن تلفــن همــراه از کیــو آر کــد عکــس گرفتــه و پــس از ایــن کــه نــرم افــزار
محتــوای آن را خوانــد بــه آدرس اینترنتــی مــورد نظــر مراجعــه نماییــد .الزم بــه
ذکــر اســت کــه در نســخههای اخیــر سیســتم عامــل تلفنهــای همــراه اپــل
ویژگــی خوانــدن کیــو آر کــد بــه صــورت پیــش فــرض در اپلیکیشــن عکســبرداری
تلفــن همــراه قــرار داده شــده و نیــازی بــه نصــب نرمافــزار اضافــه نمــی باشــد.
در مــورد تلفنهــای همــراه کــه بــر پایــه سیســتم اندرویــد کار میکننــد نیــز
بــه طــور مشــابه الزم اســت وارد Play Storeشــده و در قســمت  Searchعبــارت
 QR Code Scannerرا تایــﭗ کــرد و بقیــه مراحــل بــاال را تکــرار نماییــد .تمامــی
آدرسهــای اینترنتــی ارائــه شــده در هنــگام نــگارش کتــاب (تیــر مــاه )1399
فعــال بودنــد .بــا ایــن حــال چنانچــه در هنــگام مراجعــه شــما ،لینــک مربوطــه
غیــر فعــال شــده بــود ،میتوانیــد بــا جســتجوی موضــوع مربوطــه بــه لینــک،
در موتــور جســتجوی مــورد عالقــه خــود (نظیــر  )google.comآدرس جدیــد
را بیابیــد .بــه عنــوان مثــال در جایــی از کتــاب ،نــرم افــزار  HemoCellبــرای
شبیهســازی حرکــت سوسپانســیونهای ســلولی غلیــظ نظیــر خــون معرفــی
شــده و آدرس دسترســی بــه آن  https://www.hemocell.euذکــر شــده اســت.
لیکــن احتمــال دارد شــما ایــن کتــاب را یــک یــا چنــد ســال پــس از انتشــار آن
مطالعــه نماییــد و در ایــن مــدت ســازندگان نرمافــزار مذکــور بــه هــر دلیلــی
ممکــن اســت تصمیــم گرفتــه باشــند کــه محــل قراردهــی آن را در اینترنــت تغییــر
1 underscore
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دهنــد .در اغلــب مــوارد پــس از تغییــر ادرس مذکــور ،آدرس قبلــی از کار انداختــه
میشــود و لــذا مراجعــه بــه  https://www.hemocell.euدیگــر شــما را بــه
ایــن نــرم افــزار هدایــت نمــی کنــد .چنانچــه ایــن اتفــاق افتــاد ،همانگونــه کــه
در بــاال ذکــر شــد ،لطف ـ ًا وارد مرورگــر اینترنتــی خــود (مث ـ ً
ال اینترنــت اکســپلورر،
گــوگل کــروم ،فایرفاکــس و نظایــر آنهــا) شــده و بــه یــک موتــور جســتجو نظیــر
 google.comمراجعــه کنیــد .ســپس در محــل جســتجوی ســایت مذکــور ،عبــارت
 HemoCellرا تایــﭗ کــرده و ســرچ کنیــد .اگــر عبــارت جســتجو شــده یــک اســم
خــاص و مشــخص باشــد ،معمــو ًال نخســتین نتایــج جســتجو شــما را بــه محــل
جدیــد نرمافــزار مذکــور هدایــت میکنــد .در مــواردی کــه عبــارت مــورد نظرتــان
یــک اســم خــاص و مشــخص نیســت و ممکــن اســت تشــابهات زیــادی داشــته
باشــد (مثـالً عبــارت  )meta-analysisالزم اســت عبــارات بیشــتری را از قســمت
مربــوط بــه ایــن موضــوع در متــن کتــاب پیــدا کــرده و بــه همــراه آن تایــﭗ کنیــد
تــا نتیجــه جســتجو بــا احتمــال بیشــتری شــما را بــه آنچــه در کتــاب حاضــر ذکــر
شــده هدایــت نمایــد .البتــه همــه اینهــا در صورتــی اســت کــه گرداننــدگان ســایت
مذکــور آدرس ذکــر شــده در کتــاب را تغییــر داده باشــند .اگــر ایــن اتفــاق نیافتــاده
باشــد (کــه امیــدوارم اینگونــه باشــد) ،بــه ســادگی از آدرس ارائــه شــده در کتــاب
اســتفاده نماییــد.

****
امیــد مــیرود کــه مباحــﺚ ارائــه شــده در کتــاب حاضــر بتوانــد پایههــای
مناســب بــرای گــذار از روشهــای ســنتی پژوهشهــای زیســت پزشــکی
را فراهــم آورده و مخاطبــان را بــه ســوی اســتفاده و نیــز »ابــداع« روشهــای
جایگزیــن نویــن هدایــت نمایــد .فرامــوش نکنیــم کــه حتــی اگــر فقــط »یــک«
موجــود زنــده نیــز کمتــر دچــار درد و رنــج شــود ،خــود موفقیتــی بــزرگ اســت.

ﻓصﻞ :1
ﺿرورت ﺗﺤول در
روش کار ﭘﮋوهشهای
زیﺴﺖﭘزشکی
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مﻘدمﻪ
در یــک عصــرگاه ســرد پاییــزی ،مــردی طنابــی را بــه دور گــردن ســگی
بســته بــود و او را در امتــداد راهــروی دانشــکده بــا خــود میبــرد .آفتــاب رنــﮓ و
رو پریــدهای کــه بــه داخــل راهــرو تابیــده بــود چهــره حیــوان را روشــن میکــرد.
ســگی بــه ظاهــر جــوان؛ بــا شــور و اشــتیاقی کــه در چشــم حیوانــات جــوان
بــرای بــازی و جنــب و جــوش دیــده میشــود .اینهــا در کنــار تــکان دادن ســریع
دمــش وقتــی بــه اون نــگاه کــردم ،حکایــت از اشــتیاقی داشــت کــه بــه مــرد و
محیــط اطــراف در دلــش مــوج مــیزد .دیــدن ایــن حیــوان در ایــن وقــت روز و
ایــن محــل ،عجیــب بــه نظــر میرســید .بــا پــرس و جویــی کوتــاه در مــوردش
مشــخص شــد کــه پنجمیــن و آخریــن ســگی اســت کــه بایــد امــروز روی او کار
شــود .الشــه چهــار ســﮓ دیگــر در فرغونــی بــرای بــردن بــه ســردخانه آمــاده
بودنــد .ســﮓ از کنــار فرغــون رد شــد ولــی همچنــان اشــتیاق خــود را از حاضریــن
دریــﻎ نمیکــرد .شــاید اعتمــادی قــوی نســبت بــه مــرد همراهــش داشــت .شــاید
پیــش از ایــن ،هیــﭻ بــدی از انســان ندیــده بــود .شــاید هــم فقــط نمیدانســت و
تــاوان ناتوانــی غریضــیاش در تعقــل را میپرداخــت .اکنــون کــه ایــن ســطرها
را مینــگارم از ایــن واقعــه  7ســال و  12روز گذشــته اســت؛ ولــی -بــه عنــوان
پژوهشــگری کــه بیــش از  14ســال بــا حیوانــات آزمایشــگاهی همــراه بــوده
اســت -در کــوران حــوادث فــراوان کــه روزگار بــا خــود مــیآورد و میبــرد ،هنــوز
آخریــن صحنــه غمنــاک قــدم زدن ســرخوش ایــن حیــوان در امتــداد راهــرو را بــه
یــاد دارم.
***
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در طــول تاریــخ حیــات بشــر بــر روی ایــن کــره آبیرنــﮓ ،ذهــن جســتجوگر
او در تــالش بــرای یافــت پاســخ ســﺆاالت متعــددی کــه بــا آنهــا مواجــه
میشــده ،بــه آزمایــش فرضیــات خویــش پرداختــه و از ایــن راه دامنــه دانــش
بشــری را افزایــش داده اســت .برخــی از ایــن آزمایشــات از محــدوده ذهــن او فراتــر
1
نرفتهانــد؛ همانگونــه کــه مثــ ً
ال آلبــرت انیشــتین بــا انجــام آزمایشــات ذهنــی
ظاهــراً ســاده ،موفــق بــه کشــف پیچیدهتریــن اســرار عالــم هســتی نظیــر ارتبــاط
جــرم و انــرژی 2و نســبیت عــام گردیــد .در مــواردی دیگــر ،بــه ناچــار بــه انجــام
3
آزمایــش بــر روی خــود پرداختــه اســت؛ همانگونــه کــه دکتــر بــری مارشــال
بــا سرکشــیدن محلــول محتــوی باکتــری هلیکوباکتریــوم پیلــوری بــه جهــان
پزشــکی اثبــات نمــود کــه ایــن باکتــری عامــل بــروز زخــم معــده در انســان
میباشــد و بدینوســیله بــه ســالها بحــﺚ و جــدل در ایــن موضــوع پایــان داده
و البتــه جایــزه نوبــل پزشــکی ســال  2005را نصیــب خــود ســاخت .در مــواردی
دیگــر ،بشــر بــه انجــام آزمایــش بــر روی همنوعــان خــود پرداختــه اســت .در
ایــن زمینــه طیــف وســیعی از پژوهشــگران بــه چشــم میخــورد کــه از پزشــکان
انساندوســتی چــون دکتــر محمــد قریــب و دکتــر آلبــرت شــوایتزر ،تــا افــرادی
نظیــر دکتــر ژوزف مِنـگِل (معــروف بــه فرشــته مــرگ) 4در دوران جنــﮓ جهانــی
دوم ،قابــل مشــاهده هســتند.
انســان جســتجوگر بــرای یافــت پاســخ ســﺆاالت خــود بدینهــا بســنده
نکــرده و بــه محیــط پیرامــون خــود و البتــه جاندارانــی کــه در آن زندگــی
میکننــد ،نیــز روی آورده اســت .جاندارانــی کــه بــدون خواســت خــود در کالبــد
»جانــور« بــه ایــن دنیــا آمدهانــد .جاندارانــی کــه مــادر و پدرشــان بــرای حفاظــت
و تغذیــه آنهــا از جــان خــود مایــه گذاشــتهاند ،بــه آنهــا عشــق ورزیدهانــد
و ادامــه حیــات آنهــا را بــه مــادر طبیعــت واگــذار کردهانــد .جاندارانــی کــه
امــروزه اثبــات شــده قــادر بــه ادراک حالــت ناخوشــایندی نظیــر درد ،غــم ،رنــج،
افســردگی ،ناامیــدی ،اضطــراب ،تــرس ،خســتگی ،و کســالت هســتند .و چنانچــه
در شــرایط خــوب زندگــی کننــد ،میتواننــد حــاالت خوشــانیدی چــون راحتــی،
شــادی ،رفــاه ،ســرزندگی ،امیــد ،آرامــش ،شــادی ،اطمینــان ،و احســاس خوشــﺂیند
ســالمتی را نیــز تجربــه نماینــد .در حقیقــت تمامــی ایــن احساســات -خوشــایند
2

با فرمول معروف E=MC2

1 gedanken experiment
3 Barry Marshal
4 Death Angel
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و ناخوشــایند -احساســاتی اســت کــه نیــازی بــه قــدرت تع ّقــل و مث ـ ً
ال توانایــی
در خوانــدن و نوشــتن نــدارد .بــا ایــن حــال در بســیاری مــوارد اســتفاده انســان از
حیوانــات ،ایــن توانایــی احساســی حیوانــات نادیــده گرفتــه شــده و حیوانــات بــدون
خواســت خودشــان در پشــت میلههــای ســرد قفــس قــرار داده میشــوند ،بــه
اجبــار زندگــی را تحــت شــرایط ســخت تجربــه میکننــد ،جــان خــود را پــس از
یــک عمــر گاهــی پــر درد و رنــج از دســت میدهنــد و نهایتـ ًا نیــز بقایــای آنهــا
در یــک کــوره الشهســوز بــه دود تبدیــل میشــود.
آغــاز و انجــام شــکوهمندی بــه نظــر نمیرســد و ایــرادات فراوانــی بــه آن
وارد اســت .لیکــن بایــد توجــه داشــت کــه در کنــار معایــب آن ،در طــول قــرون
گذشــته ،اغلــب تنهــا ابــزاری بــوده کــه بشــر در اختیــار داشــته و در برخــی مــوارد
موجــب پیشــرفتهای مهــم علمــی بــرای بشــر شــده اســت .در حقیقــت ،بخــش
عظیمــی از آســایش امــروز بشــر و ســایر موجــودات زنــده در گــرو ســختی و رنــج
فراوانــی اســت کــه ایــن حیوانــات در دهههــا و قــرون گذشــته متحمــل شــدهاند.

در اینجــا الزم اســت گــذری بــر موضــوع اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی
در علــم نیــز داشــته باشــیم .البتــه در تطابــق بــا هــدف کتــاب حاضــر ،مبنــی بــر
بررســی روشهــای نویــن پژوهــش بــا محوریــت روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی ،در ایــن مجــال کوتــاه قصــد نداریــم موضــوع پــر جــدال اخالقــی
بــودن یــا غیــر اخالقــی بــودن اســتفاده از حیوانــات در علــم را مــورد بررســی
موشــکافانه قــرار دهیــم .چــه اگــر هــم ایــن کار را میکردیــم ،نهایت ـ ًا شــاید بــه
نتیجــه مشــخصی نمیرســیدیم -الاقــل بزرگتریــن اندیشــمندان تاریــخ کــه تــا
کنــون در ایــن زمینــه بــه نتیجــه واحــدی نرســیدهاند! لیکــن بــه عنــوان افــراد
جویــای دانــش و حقیقــت ،الزم اســت ابعــاد مختلــف موضــوع را -فــارغ از اینکــه
چــه حســی در مــا ایجــاد میکننــد -بررســی نماییــم .در ایــن راه الزم اســت،
تعصــب ،از نظــرات دانشــمندان و متفکرینــی کــه هــر یــک از زاویــهای
بــدون ّ
متفــاوت موضــوع را تحلیــل کردهانــد ،آگاهــی یابیــم.

نــگاه تــک بعــدی بــه مســائل علمــی ،نــه تنهــا راهــکاری بــه مــا ارائــه
نمینمایــد ،بلکــه همــواره موجــب دردســرهای عظیمــی شــده اســت .در ایــن حیــن
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در هــر دو دســته افــراد مخالــف یــا موافــق اســتفاده
از حیوانــات ،صاحبنظرانــی وجــود دارنــد کــه متعاقــب ســالها تفکــر و تجربــه،
دیدگاهــی ژرف نســبت بــه موضــوع پیــدا کردهانــد .بــرای آگاهــی از دیدگاههــای
ایــن صاحبنظــران چــارهای جــز عمیــق شــدن بــه همــان میــزان ژرفــای دیــد
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ایشــان نیســت .نهایت ـ ًا بــا آگاهــی دقیــق از نظــرات مختلــف میتوانیــم بــر پایــه
قضــاوت فــردی خــود ،دیــدگاه مختــص خودمــان را در رابطــه بــا موضــوع مــورد
بحــﺚ شــکل دهیــم.

در ادامــه موضــوع ،بــه برخــی مــوارد اســتفاده از حیوانــات در علــم میپردازیم.
اگــر بــه چنــد صــد ســال قبــل بــاز گردیــم ،بــه زمانــی میرســیم کــه بشــر حتــی
از درک دلیــل وجــود خــون و قلــب در بــدن خــود عاجــز بــود .در ایــن دوره ،هیــﭻ
روشــی -جــز مشــاهده مســتقیم عملکــرد قلــب و سیســتم گــردش خــون در بــدن
یــک موجــود زنــده -بــرای کشــف ایــن حقایــق در دســت نداشــت .در اعصــار
بعــدی ،کشــف و تولیــد واکســنهای ســیاه زخــم ،آبلــه ،هــاری ،تــب زرد ،تیفــوس،
فلــج اطفــال ،ســاخت انســولین ،آنتیبادیهــا ،کمپلمانهــا و تهیــه ســلولها،
ابــداع روشــهای پیونــد اعضــاء ،دیالیــز خونــی ،و بســیاری تحــوالت بنیادیــن
دیگــر در علــم پزشــکی مرهــون حیواناتــی شــد کــه درد و رنــج زیــادی را در راه
خدمــت بــه دانــش بشــری متحمــل شــدند .حتــی در قــرن گذشــته نیــز دو-ســوم
از برنــدگان جایــزه نوبــل در رشــتههای فیزیولــوژی و پزشــکی ،پژوهشهــای
خــود را بــر پایــه دادههــای بــه دســت آمــده از حیوانــات آزمایشــگاهی انجــام داده
بودنــد (.)2

از ایــن میــان ،بــه عنــوان مثــال بــه بررســی بیمــاری آبلــه کــه
همهگیریهــای آن را میتــوان از هولناکتریــن پاندمیهــای تاریــخ حیــات
بشــر بــر روی کــره زمیــن دانســت میپردازیــم .ایــن بیمــاری کــه مبتالیــان
خــود را دچــار عارضههــای پوســتی میکــرد کــه از نظــر ظاهــری بســیار زننــده
و بــرای فــرد بســیار آزار دهنــده بودنــد .بیمــاری مذکــور در برخــی مــوارد مــورد
موجــب کــور شــدن فــرد مبتــال میشــد و میــزان مــرگ و میــر ناشــی از آن
معــادل  30درصــد بــود .در طــول فقــط  100ســال پایــان حضــور ایــن ویــروس در
جهــان ،ایــن بیمــاری جــان  500میلیــون نفــر انســان را گرفــت .شــاید اکنــون کــه
جهــان در پاندمــی ویــروس کرونــا بــه ســر میبــرد بتــوان وضعیــت مردمانــی کــه
در جهــان قــرن هجدهــم بــه ایــن عارضــه مبتــال بودنــد را بهتــر درک کــرد .بــا
ایــن حــال بایــد توجــه داشــت اگــر بــه نظــر میرســد ویــروس کرونــا یــک یــا
دو ســالی در جهــان مــا مســتولی باشــد ،بیمــاری آبلــه ســیطره فرمانروایــی خــود را
بــر جهــان در حــدود  2300ســال گســترده بــود! ایــن موضــوع از بقایــای ویــروس
آبلــه از اجســاد مومیایــی شــده مصریهــا بــه دســت آمــده اســت ،تاییــد شــده
اســت .آنچــه کــه باعــﺚ پایــان دوران طوالنــی کشــتار ایــن ویــروس در جهــان
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شــد تالشهــای دانشــمندی بــه نــام ادوارد جنــر بــود .وی موفــق شــد واکســن
قابــل اطمینــان و و موثــر ایــن بیمــاری را در ســال  1796میــالدی بــا اســتفاده
از آبلــه گاوی تولیــد نمایــد .اســتفاده وســیع و گســترده از ایــن واکســن در جهــان
موجــب شــد کــه ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال  1980میــالدی رســم ًا ریشــه
کنــی کامــل ایــن بیمــاری را از روی کــره زمیــن اعــالم نمایــد .تصــور اینکــه یــک
بیمــاری مهلــک مــدت تقریبـاً  2300ســال بــر روی کــره زمیــن جــوالن مــیداد و
هیچکــس جلــودار آن نبــود ،ســیار غمانگیــز و هشــدار دهنــده اســت .بیمــاری کــه
حســب آمــار موجــود فقــط در صــد ســال آخــر حضــور خــود بــر روی کــره زمیــن
موجــب مــرگ  500میلیــون انســان شــده بــود .لیــک نهایت ـ ًا در اینجــا اســتفاده
از حیوانــات بــه کمــک بشــر آمــده و موجــب شــد کــه بتوانــد بــر ایــن معضــل
فائــق آیــد.
در مثالــی مشــابه ،محققــی از دانشــگاه آکســفورد چنیــن مینویســد کــه در
تاریــخ فعلــی دانــش بشــر ،بــدون اســتفاده صحیــﺢ از حیوانــات پیشــرفت بســیار
محــدودی در برابــر بیماریهــای نظیــر ســرطان ،حملــه قلبــی ،ســکته مغــزی،
دیابــت ،و ایــدز امــکان پذیــر اســت .وی ادامــه میدهــد کــه بایــد توجــه داشــت
تحقیــق بــر روی حیوانــات موجــب منفعــت رســیدن بــه خــود حیوانــات نیــز
میشــود؛ چــرا کــه بیــش از نیمــی از داروهایــی کــه توســط دامپزشــکان مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،ابتــدا بــرای انســان طراحــی شــده بودنــد (.)9

در جــای دیگــر ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ( )FDAچنیــن عنــوان میکنــد
کــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در تســتهای داروهــا و مــواد بیولوژیــک
بــه منظــور بررســی ماهیــت دارو ،اثــرات شــیمیایی ،تاثیــرات فارماکولوژیــک ،و
اثــرات مخــرب احتمالــی آن بــر روی بــدن میباشــد .ایــن ســازمان همچنیــن
عنــوان میکنــد کــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در آزمــون ابزارهــای
پزشــکی جدیــد بــا هــدف بررســی قابلیــت ابــزار در کار بــا بافتهــای زنــده ،بــدون
آســیب زدن بــه ایــن بافتهــا صــورت میگیــرد .ایــن ســازمان همچنیــن عنــوان
میکنــد کــه هنــوز در بســیاری از حیطههــای علمــی ،آزمــون بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی ضــروری بــوده و روش آزمــون بــدون اســتفاده از حیوانــات ،هنــوز
بــه عنــوان یــک گزینــه علمــی معتبــر و فراهــم بــرای انــواع تســتهای مــورد
نیــاز وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال ایــن ســازمان تاکیــد مینمایــد کــه در مــواردی
کــه روشهــای جایگزیــن وجــود داشــته باشــد ،یــا بتــوان روش جایگزینــی بــرای
یــک تســت یافــت ،تالشهــای بــه عمــل آمــده در ایــن راســتا را قوی ـ ًا حمایــت
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مینمایــد ( .)10در حقیقــت نیــز نمــی تــوان ســازمانهایی نظیــر  FDAرا دچــار
اختــالل حیــوان آزاری دانســت! بلکــه اینگونــه ســازمانها بــه دلیــل رســالت
ذاتــی خــود موظــف هســتند اطمینــان حاصــل نماینــد کــه تولیــد یــک مــاده
دارویــی جدیــد یــا ابــزار جدیــد پزشــکی موجــب آســیب غیــر منتظــره بــه بیمــاران
و افــرادی کــه از ایــن داروهــا و وســایل اســتفاده میکننــد ،نخواهــد شــد .هرچنــد
اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی نیــز همانگونــه کــه در ادامــه مباحــﺚ ایــن
فصــل خواهیــم دیــد روش کامــال مناســبی نیســت ،لیکــن فع ـ ً
ال در ســال 2020
میــالدی بــه نظــر میرســد کــه در برخــی مــوارد ایــن ســازمانها گزینــه بهتــری
در دســت ندارنــد .هرچنــد همانگونــه کــه در ایــن کتــاب خواهیــم دیــد ،در مــواردی
کــه روش معتبــری بــه جــز حیوانــات آزمایشــگاهی وجــود داشــته باشــد ،بســیاری
از ســازمانهای نظــارت کننــده ایــن روشــها را مــالک کار قــرار داده و نیــاز بــه
اســتفاده از حیوانــات را منتفــی میداننــد.

لــذا در اینجــا یــک دو راهــی عظیــم بــرای دانشــمندان علــوم پزشــکی و
عمــوم مــردم بــه وجــود آمــده اســت .در حقیقــت عمــوم مــردم از دانشــمندان و
تولیــد کننــدگان مــواد و وســایل پزشــکی انتظــار دارنــد کــه بهتریــن ،موثرتریــن
و کــم خطرتریــن داروهــا و ابــزار پزشــکی را تولیــد نماینــد .از ســوی دیگــر
دانشــمندان و تولیدکننــدگان اذعــان میدارنــد کــه بــرای تولیــد بهتریــن،
موثرتریــن و کــم خطرتریــن داروهــا و ابزارهــا در حــال حاضــر مجبــور هســتند
در مــوارد خــاص از حیوانــات آزمایشــگاهی اســتفاده کننــد و راه دیگــری هنــوز
پیــش پــای آنهــا وجــود نــدارد .لیکــن مجــدداً مــردم اصــرار میکننــد کــه نبایــد
از حیوانــات بــرای ایــن امــور اســتفاده شــود .نمونــه ایــن موضــوع را میتــوان در
نامــهای کــه ســال  2015بــه امضــای بیــش از یــک میلیــون نفــر از شــهروندان
 26کشــور اروپایــی رســیده و بــه اتحادیــه اروپــا ارائــه شــد ،مشــاهده کــرد .در ایــن
نامــه افــراد خواســته بودنــد کــه از انجــام هرگونــه تحقیقــات بــر روی حیوانــات
در اتحادیــه اروپــا جلوگیــری شــود .در مقابــل  16نفــر از برنــدگان جوایــز نوبــل
نامــهای بــه اتحادیــه اروپــا تهیــه نمــوده و نســبت بــه ضــرورت حیاتــی اســتفاده
صحیــﺢ و اخالقــی از حیوانــات در برخــی امــور علمــی پشــتیبانی نمودنــد .در
بخشــی از ایــن نامــه چنیــن عنــوان شــده اســت کــه »مــا آرزوی آن را نداریــم
کــه حیوانــات بــرای همیشــه در تحقیقــات اســتفاده شــوند و جامعــه علمــی متعهــد
بــه یافتــن روشهــای جایگزیــن مناســب میباشــد .بــا ایــن حــال مــا در زمــان
حاضــر هنــوز در چنیــن ایــن وضعیتــی قــرار نداریــم« (.)11
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بــه طــور مشــابه 600 ،دانشــمند ایــاالت متحــده شــامل چهــار برنــده جایــزه
نوبــل در ســال  2018در نامــهای سرگشــاده ( )12بــه حمایــت از انجــام تحقیقــات
ضــروری بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی پرداختنــد .یکــی از دانشــمندان امضــا
کننــده ایــن نامــه در مصاحبــهای میگویــد» :تحقیقــات زیســت پزشــکی،
نیــاز مبرمــی بــه انجــام پژوهشهــای مســئوالنه و صحیــﺢ بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی دارد .اکنــون دهههــای متمــادی اســت کــه در ایــاالت متحــده ایــن
نــوع تحقیقــات در وضعیــت محاصــره بــه ســر میبــرد« .وی ادامــه میدهــد کــه:
»فعــاالن حیوانــات موجــب قطبــی شــدن عقایــد جامعــه در رابطــه بــا تحقیــق بــر
روی حیوانــات شــده و ایــن امــر موجــب بــروز موانــع زیــادی بــرای تحقیقــات
بحرانــی و حیاتــی شــده اســت« .یکــی دیگــر از امضــا کننــدگان نامــه کــه برنــده
جایــزه نوبــل فیزیولــوژی در ســال  2009میباشــد نیــز چنیــن عنــوان میکنــد
کــه» :تحقیــق صحیــﺢ بــر روی حیوانــات اهمیــت بســیار زیــادی بــرای درک
مکانیســمهای بیولوژیــک بنیــادی داشــته و موجــب فهــم بهتــر بیماریهــا و
کشــف روشهــا درمــان آنهــا میشــود« (.)13

ســایر مراکــز علمــی معتبــر جهــان نظیــر دانشــگاه اســتنفورد ( ،)14و انجمــن
ملــی تحقیقــات زیســت پزشــکی آمریــکا ( )15نیــز در ایــن زمینــه نظــرات خــود
را اعــالم نمــوده انــد .انســتیتو ملــی ســالمت در ایــاالت متحــده نیــز بــا تهیــه
نوشــتاری بــه بررســی نقــش حیوانــات آزمایشــگاهی در پیشــرفت دانــش پرداختــه
اســت .در ابتــدای نوشــتار چنیــن عنــوان شــده کــه» :امــروز اگــر کودکــی در
آمریــکا متولــد شــود امیــد مــیرود تــا پایــان دهــه هفتــاد ســالگی زندگــی خــود را
ببینــد .ایــن در حالــی اســت کــه حــدود  100ســال قبــل همیــن کــودک در هنــگام
متولــد شــدن فقــط امیــد میرفــت تــا حــدود  40ســالگی زنــده بمانــد« .انســتیتو
ملــی ســالمت چنیــن عنــوان میکنــد کــه انجــام تحقیقــات پزشــکی بــا اســتفاده از
حیوانــات آزمایشــگاهی عامــل اساســی در کســب چنیــن نتیجــهای میباشــد (.)16

در حقیقت از دید این گروه دانشمندان ،توقف پژوهش بر روی حیوانات
آزمایشگاهی در وضعیت فعلی دانش بشر به معنی آزاد گذاشتن بیماریها در جهت
آسیب به انسانها و حیوانات میباشد؛ چرا که راه جایگزین دیگری برای تحقیق در
مورد آنها هنوز کشف نشده است ( .)17مسلم ًا »نبود راه جایگزین دیگر« موضوعی
نیست که با فشار و زور یا از روی احساسات بتوان آن را حل کرد .بلکه نیازمند انجام
تحقیقات ،تالش و کشف روشهای جدید جایگزین میباشد؛ چیزی که در حال
حاضر در بسیاری از مراکز تحقیقاتی مدرن جهان در حال انجام است.
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البتــه پیــرو مطالــب ذکــر شــده ،توجــه بــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت
کــه آن چیــزی کــه منظــور یــک دانشــمند برنــده جایــزه نوبــل پزشــکی از تحقیــق
بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی میباشــد ،شــاید بــا آن چیــزی کــه بــه طــور
معمــول در بســیاری از مراکــز تحقیقاتــی بــر روی حیوانــات اجــرا میشــود
متفــاوت باشــد .همچنیــن بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــت کــه دانشــمندان و
ســازمانهای فــوق کــه تاکیــد بــر اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در تحقیقــات
دارنــد ،تحــت شــرایط بســیار کنتــرل شــده قانونــی و علمــی عمــل کــرده و در
برخــی مــوارد قوانیــن ناظــر بــر اســتفاده آنهــا از حیوانــات آزمایشــگاهی بیــش از
 100ســال قدمــت دارد .در مراکــز تحقیقاتــی کــه ایــن افــراد عمــل میکننــد،
ارگانهــای نظارتــی مختلفــی نظیــر کمیتــه اخــالق نظــارت بــر تحقیقــات حیوانــات
آزمایشــگاهی ،ممیزیــن مراکــز حیوانــات آزمایشــگاهی ،بازرســان کمیتــه اخــالق،
مســئولین رفــاه حیوانــات آزمایشــگاهی ،تکنســینهای آمــوزش دیــده کــه واجــد
تحصیــالت دانشــگاهی در رابطــه بــا اصــول اخالقــی نگهــداری و اســتفاده از
حیوانــات آزمایشــگاهی هســتند ،فعالیــت دارنــد .عملکــرد ایــن افــراد بــا جزئیــات
بســیار زیــادی تحــت نظــارت بــوده و هــر گونــه اقــدام ظاهــراً جزئــی کــه
بخواهنــد حتــی بــر روی »یــک« ســلول حیوانــی انجــام دهنــد ،تحــت نظــارت
دقیــق اخالقــی و علمــی قــرار میگیــرد.
نهایتــا اینکــه آیــا انجــام تحقیــق بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی از نظــر
اخالقــی امــری پذیرفتنــی اســت یــا خیــر ،موضوعــی نیســت کــه در حــد چنــد
صفحــه مجــال کتــاب حاضــر بتوانــد پاســخ داده شــود .در حقیقــت دانشــمندان
برجســته و اندیشــمندان بزرگــی در طــول دههــا ســال اخیــر در ایــن رابطــه بــه
بحــﺚ و تبــادل نظــر پرداختــه انــد و کتابهــا و مقــاالت متعــددی در ایــن زمینــه
نگاشــته شــده اســت ،لیکــن نهایت ـ ًا هیچکــدام از طرفیــن بــه نتیجــه مشــخصی
نرســیدهاند! بــه عنــوان مثــال ،عقایــد و دالیــل متضــاد بــا آنچــه در بــاال گفتــه
شــد ،در مقالــهای ( )18مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت .بــرای مطالعــه بیشــتر
در رابطــه بــا دیدگاههــای مختلــف در زمینــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی
در امــور علمــی میتوانیــد بــه منبــع ( )19مراجعــه نماییــد .همچنیــن مطالــب
دیگری در این زمینه در سایر منابع ( )24-20نگاشته شده است.

از رویکـــردی دیگـــر ،هرچنـــد صدهـــا ســـال مطالعـــه ،مشـــاهده ،آزمـــون
و خطـــا در زمینههـــای مختلـــف علمـــی پیشـــرفتهای وســـیعی را در دانـــش
بشـــر ایجـــاد کـــرده ،لیکـــن بـــه نظـــر میرســـد کـــه ایـــن ســـیر پیشـــرفت
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بـــه طـــور متقـــارن و همـــه جانبـــه صـــورت نگرفتـــه اســـت .بـــه عنـــوان
مثـــال در برخـــی شـــاخههای دانـــش -نظیـــر علـــوم کامپیوتـــر و ارتباطـــات-
نوآوریهـــا و تحـــوالت آنچنـــان ســـریع و لحظـــهای اســـت کـــه امکانـــات
ام ــروز ب ــا حت ــی ی ــک هفت ــه قب ــل از آن قاب ــل مقایس ــه نمیباش ــد .لیک ــن در
برخـــی شـــاخههای دیگـــر نظیـــر علـــوم پزشـــکی ،پیشـــرفت دانـــش در طـــول
چنـــد دهـــه اخیـــر حالـــت توســـعه بســـیار آرام داشـــته و صرفـــ ًا تعـــداد اندکـــی
نوآوریهـــای ریشـــهای بـــه خـــود دیـــده اســـت.

در واقـــع میتـــوان گفـــت کـــه »روح کلـــی« و روش کار اصلـــی حاکـــم
بـــر بســـیاری از تحقیقـــات زیستپزشـــکی در قـــرن بیســـت و یکـــم ،حقیقتـــ ًا
تفـــاوت چندانـــی بـــا تحقیقـــات قـــرن هفدهـــم و هجدهـــم میـــالدی نـــدارد؛
هرچنـــد شـــکل ظاهـــری ایـــن تحقیقـــات تـــا حـــدودی تغییـــر یافتـــه اســـت و
مث ـ ً
ـال ام ــروزه ب ــه ج ــای اس ــتفاده از س ــتون جی ــوهای از دس ــتگاه پاورل ــب 1ب ــرای
اندازهگیـــری فشـــار خـــون اســـتفاده میشـــود .شـــاید ایـــن عـــدم تغییـــر در
»روش کار« ،یک ــی از دالی ــل ع ــدم تغیی ــر ش ــگرف در س ــیر تح ــوالت علم ــی
در ایـــن شـــاخه از علـــم بـــوده ،همانطـــور کـــه آلبـــرت انیشـــتین گفتـــه اســـت:
»غیرعاقالن ــه اس ــت ک ــه کاری را باره ــا و باره ــا ب ــه ط ــرز مش ــابه تک ــرار کنی ــم
و انتظـــار نتیجـــه متفاوتـــی داشـــته باشـــیم« .2لـــذا امـــروزه از دیـــدگاه علمـــی،
ب ــه نظ ــر میرس ــد ب ــرای ایج ــاد تح ــوالت بنیادی ــن جدی ــد در عل ــوم پزش ــکی،
تغییـــر در روش کار پژوهشهـــا ضـــروری باشـــد.

نگرانیهای مربوط بﻪ ﭘﮋوهش بر روی حیوانات
موضــوع نگرانــی در رابطــه بــا درســتی پژوهشهــای حیوانــی را میتــوان از
دیدگاههــای مختلــف مــورد بحــﺚ قــرار داد .در ایــن رابطــه میتــوان بــه وجــدان
فــردی ،دیــن ،نگرانیهــای جامعــه ،منطــق ،دانــش ،و مســائل قانونــی اشــاره کــرد
کــه در ادامــه بــه بررســی هــر یــک از آنهــا میپردازیــم.

1 AdInstruments Powerlab
2 Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different
results.
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وجدان ﻓردی و دین

از دیــدگاه وجدانــی ،بــرای اغلــب افــراد خوشــایند نیســت کــه موجــود زندهای
را دچــار رنــج و درد کننــد تــا خــود در آســایش بــه ســر بــرده یــا بــه اهــداف خــود
برســند .در حقیقــت ،هرچنــد قیمــت ریالــی یــک حیــوان آزمایشــگاهی ممکــن
اســت بســیار ناچیــز باشــد ،لیکــن موجــودی کــه بــا همیــن قیمــت ناچیــز بــه
تصــرف انســان در میآیــد ،موجــودی اســت دارای احســاس ،موجــودی کــه
میتوانــد درد بکشــد ،بترســد ،دچــار اضطــراب شــود ،امیــد خــود را از زندگــی از
دســت بدهــد یــا بالعکــس آرامــش و زندگــی خوشــایندی را تجربــه کنــد .لــذا در
مقــام مقایســه ظاهــری ،میتــوان خریــد یــک حیــوان آزمایشــگاهی را بــه خریــد
یــک کتــاب تشــبیه کــرد :هرچنــد بــا خریــد یــک کتــاب مــا صاحــب ماهیــت
فیزیکــی آن شــده و میتوانیــم از مطالــب آن نیــز اســتفاده کنیــم ،لیکــن مالکیــت
محتــوای کتــاب متعلــق بــه خالــق آن اثــر اســت .هرچنــد بــا خریــد حیوانــات نیــز
انســان »ظاهــراً« صاحــب جســم آنهــا میشــود ،لیکــن مالکیــت روح و جــان
حیــوان کــه جســم او را قــادر بــه ادراک جهــان میســازد ،متعلــق بــه »آفریــدگار«
او میباشــد .اینجــا اســت کــه از منظــر دینــی ،ادیــان مختلــف ،بشــر را بــه مــدارا
و دوســت داشــتن حیوانــات و پرهیــز از ایجــاد رنــج و درد بیمــورد بــرای آنهــا
فــرا خواندهانــد.

نگرانیهای ﻋموم جامﻌﻪ

نگرانیهــای روز افــزون عمــوم جامعــه در مــورد آنچــه پشــت درهــای بســته
آزمایشــگاهها بــه ســر حیوانــات میآیــد ،در ســطﺢ جهانــی موضوعــی چالــش
برانگیــز شــده اســت .دانشــمندانی کــه ّنیــت و خواســت قلبــی آنهــا کمــک بــه
ســالمت و حفــظ رفــاه بشــر و ســایر موجــودات زنــده اســت ،اکنــون خــود را در
مقابــل ســﺆاالت عمــوم مســئول میبیننــد و قصــد دارنــد کــه شــبهات بوجــود
آمــده در مــورد اقدامــات خــود یــا همکارانشــان را برطــرف ســازند .در حقیقــت
امــروزه بحــﺚ »اخــالق« در اســتفاده بشــر از حیوانــات ،مــورد توجــه محافــل
عمومــی و علمــی جهــان قــرار گرفتــه اســت ،بــه طــوری کــه هیــﭻ فــرد حقیقــی
یــا حقوقــی در هــر ســطﺢ علمــی یــا اجرایــی از ایــن موضــوع مســتثنی نیســت.
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ایــن موضــوع همچنیــن موجــب تصمیمــات سیاســتگذاری توســط
دولتهــا در جهــان شــده و مثــ ً
ال دولــت انگلســتان تــا ســال  2013میــالدی
مبلــﻎ  1/5میلیــون پونــد بــرای تحقیقاتــی کــه در زمینــه جایگزینــی ،کاهــش و
بهینهســازی اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی صــورت گرفــت ،اختصــاص داده
بــود ( .)25در اتحادیــه اروپــا نیــز از ســال  2013فــروش لــوازم آرایشــی کــه بــر
روی حیوانــات آزمایشــگاهی آزمــوده شــده باشــند -چــه ایــن آزمــون در قلمــرو
اتحادیــه اروپــا صــورت گرفتــه و چــه در ســایر کشــورها انجــام شــده باشــد-
ممنــوع اعــالم شــد ( .)2مطابــق قوانیــن هندوســتان نیــز از ســال  2014میــالدی
هیــﭻ فــرد حقیقــی یــا حقوقــی مجــاز بــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی بــرای
انجــام تســتهای مــواد آرایشــی نمیباشــد .چنانچــه الزم اســت ارزیابــی ایمنــی
محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی صــورت گیــرد الزم اســت اطالعــات مربــوط
بهایمنــی مــواد بــا اســتفاده از تســتهایی کــه در آنهــا از حیوانــات اســتفاده
نمیشــود ،فراهــم گــردد .همچنیــن مطابــق ایــن قوانیــن ،واردات هرگونــه مــواد
آرایشــی -کــه در قســمتهای دیگــر جهــان بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی
تســت شــده باشــند -بــه هندوســتان ممنــوع اســت ( .)26در ژاپــن نیــز مﺄموریــت
تدویــن روشهــای تســت جایگزیــن (کــه در آنهــا از حیوانــات اســتفاده نمیشــود)
1
بــرای ارزیابــی ایمنــی مــواد بهداشــتی ،آرایشــی و محصــوالت شــبه-دارویی
مطابــق قوانیــن وزارت بهداشــت ،کار ،و رفــاه اجتماعــی بــه مرکــز اعتبــار ســنجی
روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی در ژاپــن ســپرده شــده اســت .بــر
ایــن اســاس متخصصیــن صنایــع دارویــی ،اداره تجهیــزات پزشــکی ،و انســتیتو
ملــی علــوم ســالمت ژاپــن ضمــن همــکاری بــا پزشــکان متخصــص پوســت و
مــو (درماتولوژیســتها) و نماینــدگان شــرکتهای آرایشی-بهداشــتی ،گروهــی
را تشــکیل دادنــد .گــروه مذکــور بــر پایــه دســتورالعملهای ســازمان توســعه و
همکاریهــای مشــترک اقتصــادی و مرکــز اعتبارســنجی روشهــای جایگزیــن
حیوانــات آزمایشــگاهی در ژاپــن ،ســند راهنمایــی بــرای تعدادی از روشــهای تســت
جایگزیــن ارائــه نمــوده اســت کــه در منبــع ( )27مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
مشــابه ایــن مــوارد در بســیاری از کشــورهای دیگــر جهــان نیــز صــورت گرفتــه که
ذکــر تمامــی آنهــا در ایــن مجــال نمیگنجــد.

1 quasi-drug products
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از ســوی دیگــر در هنــگام تدویــن خطمشــیهای مدیریتــی مرتبــط بــا
تحقیقــات بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی بایــد توجــه داشــت کــه نفــع بــردن
احتمالــی جامعــه از ایــن تحقیقــات ،صرف ـ ًا یــک ســوی قضیــه اســت .در ســوی
دیگــر قضیــه ،آنجــا کــه صحبــت از اســتانداردهای کافــی تحقیقــات حیوانــات
آزمایشــگاهی اســت ،معمــو ًال بیشــترین میــزان منابــع مالــی ،زمانــی ،انــرژی و
نیــروی انســانی هنــوز کافــی نیســت .ایــن موضــوع بــه حــدی اســت کــه حتــی
در کشــورهای پیشــرفته نیــز منابعــی کــه توســط ایــن نــوع تحقیقــات الزم اســت
مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،معمــو ًال بــرای ســایر شــاخههای بهداشــت -نظیــر
پیشــگیری ،درمــان یــا تحقیقــات بالینــی انســان -فراهــم نمیباشــد .بــه عبــارت
دیگــر ،انجــام پژوهشهــای غیــر ضــروری بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی
موجــب میشــود کــه بیمارانــی کــه دچــار بیماریهــای جــدی هســتند از دریافــت
مراقبتهــای کافــی محــروم بماننــد؛ چراکــه منابــع جامعــه کــه میتوانســت بــه
ایــن بیمــاران اختصــاص یابــد ،در اختیــار تحقیقــات بــر روی حیوانــات قــرار گرفتــه
اســت ( .)28لــذا در ایــن مــورد نیــز افــراد جامعــه ممکــن اســت راجــع بــه چرایــی
ایــن نــوع سیاســتگذاری کــه بهداشــت و ســالمت جامعــه را تحــت تﺄثیــر قــرار
میدهــد ،انتقاداتــی داشــته باشــند.

مﻨﻄﻖ

منطــق انســان اســتداللگر نیــز او را از ایجــاد رنــج بیمــورد بــرای حیوانــات
1
بــاز مــیدارد؛ بویــژه اینکــه در ارزیابــی منطقــی فوایــد و مضــرات یــک پیشــنهادیه
علمــی ،در اغلــب مــوارد فوایــد پژوهــش در هالــهای از ابهــام بــوده و شــبهات
زیــادی در مــورد حصــول نتایــج مفیــد از آن وجــود دارد.

دانش

در دانــش نویــن پزشــکی ،پژوهــش بــر روی حیوانــات از نظــر علمــی نیــز
مــورد تردیدهــای متعــدد قــرار گرفتــه اســت .ایــن موضــوع از چنــد منظــر قابــل
بحــﺚ میباشــد:

1 proposal
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ﻗابﻠیﺖ ﭘیشگویی نامﻨاسﺐ مدلهای حیوانی
مدلهــای حیوانــی عمومــ ًا ابــزار خوبــی بــرای پیشــگیری از بیماریهــای
انســان ،کشــف روشهــای درمــان بیماریهــای انســانی ،یــا پیشــگویی ســمیت
مــواد شــیمیایی بــرای انســان نیســتند ( .)31-29 ،2 ،1در حقیقــت بــا وجــود حجــم
زیــاد مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی کــه در حــال حاضــر صــورت میگیــرد،
هنــوز انجــام کارآزماییهــای بالینــی بــر روی انســان الزم اســت؛ چــرا کــه
جامعــه علمــی ایــن را میدانــد کــه مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی نمیتوانــد
بــا قطعیــت کافــی آنچــه را کــه در انســان رخ میدهــد ،پیشــگویی نمایــد (.)32
از ســوی دیگــر اینکــه مــا حیوانــات را بــه بیماریهــای دچــار کنیــم کــه هرگــز
در حالــت طبیعــی بــا آنهــا مواجــه نمیشــوند و ســپس بخواهیــم بــر روی ایــن
بیماریهــا تحقیــق انجــام دهیــم ،بــه نظــر میرســد کــه پایههــای علمــی درســتی
نداشــته باشــد (.)33

در امــور علمــی کــه هــدف آنهــا یافــت پاســخی بــرای معضــالت بشــر
میباشــد (مثــالً درمــان ســرطان پســتان انســان) ،حیوانــات صرفــ ًا بــه عنــوان
یــک مــدل مطــرح هســتند و مهمتریــن ویژگــی یــک مــدل ،تفــاوت آن بــا
»اصــل« اســت .لــذا نتایجــی کــه از کار بــر روی حیوانــات حاصــل میشــود،
هرگــز نمیتوانــد پیشــگویی بســیار دقیــق وقــوع همیــن نتایــج در انســان
باشــد .بــه عنــوان مثــال در حــال حاضــر  96درصــد از تمــام حیواناتــی کــه در
تحقیقــات اســتفاده میشــوند ،شــامل مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی و مــوش
کوچــک آزمایشــگاهی هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه مشــخص شــده اســت
ایــن حیوانــات مــدل ایدهالــی بــرای روشهــای تجویــز غیــر تهاجمــی (نظیــر
تجویــز پوســتی ،خوراکــی ،و استنشــاقی) در انســان نیســتند ( .)29مطالعــات
مقایســهای نشــان دادهانــد کــه مکانیســمهای پاســخ ژنومــی بــه التهــاب در
انســان و مــوش کوچــک آزمایشــگاهی تشــابه چندانــی بــا یکدیگــر نداشــته و
بــه میــزان بســیار کمــی بــه هــم مرتبــط هســتند ( .)2همچنیــن مشــخص شــده
اســت کــه مدلهــای مــوش کوچــک آزمایشــگاهی ممکــن اســت در مــورد ســه
دســته از بیماریهــای عمــده کشــنده انســان -شــامل سِ پســیس ،1ســوختگی و
ترومــا -گمراهکننــده بــوده و بــه نظــر میرســد تحقیقــات بشــر در ایــن زمینههــا
موجــب بــه هــدر رفتــن میلیاردهــا دالر پــول و تضییــع ســالها وقــت و تــالش
دانشــمندان شــده اســت ( .)1یــا مطالعــات متاآنالیــز مختلــف نشــان دادهانــد کــه
 :sepsis 1وضعیت ایجاد شده در نتیجه پاسخ بدن انسان در مقابل یک عفونت.
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تســتهای ســمیت کــه بــه صــورت ســنتی بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی یــا
بــر روی کشــتهای ســلول حیوانــی -در محیــط کشــت حــاوی ســرم جنیــن
گوســاله -انجــام شــدهاند ،نتایــج متفــاوت از آنچــه در بــدن انســان رخ میدهــد
را بــه دســت آوردهانــد .نتیجــه اینکــه ،بســیاری از داروهــا و محصــوالت آرایشــی
کــه ایــن تســتها بــر روی آنهــا بــا موفقیــت انجــام شــده بودنــد ،در مراحــل آخـ ِر
بررســی در ســازمان غــذا و داروی ایــاالت متحــده ،1شکســت خــورده و مجــوز
دریافــت ننمودنــد (.)2

یــا در مثالــی دیگــر مشــخص شــده کــه آنزیــم  P450کــه نقــش بســیار
مهمــی در متابولیســم و فارماکوکینتیــک زنوبیوتیکهــا دارد ،در انســان بســیار
متفــاوت از مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی اســت ( .)2حتــی در مــواردی هــم کــه
بخشــی از مــدل بــا انســان شــباهت دارد ،در بخشهــای دیگــر خــود تفــاوت
چشــمگیری بــا انســان نشــانمیدهد .بــه عنــوان مثــال ،هرچنــد حیوانــی
نظیــر ســﮓ ،از نظــر تولیــد صفــرا و حجــم معــده نســبت بــه حیوانــات کوچــک
آزمایشــگاهی شــباهت بیشــتری بــه انســان دارد ،لیکــن در مــورد ایــن حیــوان نیــز
زیســت فراهمــی داروهــا پــس از تجویــز نمیتوانــد پیشــگویی مناســبی در مــورد
انســان بــه عمــل آورد (.)29

بــه عنــوان مثــال دیگــری در خصــوص دشــواری انتقــال دانــش بــه
دســت آمــده از حیوانــات آزمایشــگاهی بــه انســان میتــوان بــه موضــوع
ســکته ایســکمیک حــاد مغــزی اشــاره کــرد .در حقیقــت تــا کنــون در حــدود
 500اســتراتژی درمانــی حفاظتکننــده از نورونهــا ارائــه شــده اســت کــه در
حیوانــات آزمایشــگاهی بــا موفقیــت قــادر بــه بهبــود عــوارض ســکته ایســکمیک
حــاد بودهانــد .بــا وجــود انجــام تعــداد بســیار زیــادی کارآزمایــی بالینــی در رابطــه
بــا اســتراتژیهای درمانــی مذکــور ،تــا کنــون فقــط داروی آســپرین و یــک
داروی دیگــر کــه نیــاز بــه تجویــز بســیار زودهنــگام پــس از بــروز ســکته دارد
(فعالکننــده پالســمینوژن بافتــی نوترکیــب) 2دارای اثــرات اثبــات شــده در انســان
بودهانــد ( .)32در مطالعــهای کــه بــا هــدف شناســایی تفاوتهــای اصلــی بیــن
دســتگاه گــوارش انســان و حیوانــات آزمایشــگاهی -کــه میتواننــد جــذب مــواد
پــس از تجویــز خوراکــی را تحــت تﺄثیــر قــرار دهنــد -انجــام شــد ،مشــخص گردید
کــه تفاوتهــای دســتگاه گــوارش حیوانــات آزمایشــگاهی و انســان نــه تنهــا
1 FDA
2 recombinant tissue plasminogen activator
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مربــوط بــه تفاوتهــای آناتومیــک آنهــا میباشــد ،بلکــه تفاوتهــای فیزیولوژیــک
و بیوشــیمی بالینــی آنهــا را نیــز در بــر میگیــرد و در نتیجــه باعــﺚ تغییــر در
جــذب داروهــا و متابولیســم آنهــا میشــود (.)2

بــه منظــور ارزیابــی قابلیــت پیشــگویی مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی در
مــورد انســان ،بررســی بــر روی مطالعــات مــرور نظاممنــد منتشــر شــده در پایــگاه
اســکوپوس 1کــه کاربــرد مطالعــات حیوانــی در توســعه تکنولوژیهــای پزشــکی
و اســتفاده در بالیــن انســان را ســنجیده بودنــد ،صــورت گرفــت .در بیــن 20
مــرور نظاممنــد بررســی شــده ،محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه مدلهــای
حیوانــی فقــط در دو مــورد اساس ـ ًا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و ســبب پیشــرفت
دانــش بالینــی گردیدنــد .نتیجهگیــری دربــاره یــک مــورد مطالعــه دیگــر ،ضــد
و نقیــﺾ بــود .جالــب توجــه اینکــه در میــان مطالعــات بررســی شــده ،مــواردی
وجــود داشــت کــه کاربــرد بالینــی مطالعــه در زمــان بررســی پروپــوزال در کمیتــه
اخــالق چنیــن عنــوان شــده بــود کــه »میتوانــد بــه پیشــرفتهای پزشــکی
منتــج شــود« .بایــد توجــه داشــت کــه مطالعــات بررســی شــده ،مــواردی بــود کــه
در ژورنالهــای عمــده علمــی جهــان چــاپ شــده و ارجاعــات بســیاری دریافــت
کــرده بودنــد .همچنیــن برخــی از مطالعــات مذکــور بــر روی شــامپانزهها -بــه
عنــوان گونــهای کــه بــه نظــر میرســد بیشــترین قابلیــت پیشــگویی را در رابطــه
بــا نتایــج در انســان داشــته باشــد -انجــام شــده بــود .بــا ایــن حــال ،کیفیــت
متدولوژیــک  11مــورد از  20مــورد مــرور نظاممنــد بررســی شــده بســیار ضعیــف
ارزیابــی گردیــده بــود و در بررســیهای صــورت گرفتــه ،مــرور نظــام منــدی دیــده
نشــد کــه در آن اکثریــت مــوارد تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی مــورد بررســی،
دارای کیفیــت خــوب ارزیابــی شــده باشــند (.)31

در یــک مطالعــه مــروری دیگــر ،مقــاالت مربــوط بــه تحقیقــات حیوانــات
آزمایشــگاهی در هفــت نشــریه پیشــرو علمــی بــا ضریــب تﺄثیرگــذاری (ایمپکــت
فاکتــور) 2بســیار بــاال مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .در ایــن مطالعــه مشــخص
شــد کــه در حــدود یــک ســوم از مقــاالت مــورد بررســی طــی ســالهای بعــد
در کارآزماییهــای تصادفــی انســان 3بــه کار گرفتــه شــدند و فقــط یــک دهــم از
مداخالتــی کــه بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی انجــام شــده بــود ،نهایت ـ ًا بــرای
1 Scopus
2 impact factor
3 human randomised trials
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اســتفاده در بیمــاران مجــوز دریافــت کردنــد .در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه
مطالعــه مذکــور صرفــ ًا مقــاالت بــا ضریــب تﺄثیرگــذاری بســیار بــاال را مــورد
بررســی قــرار داده بــود؛ بــه نحــوی کــه مقــدار »میانــه« تعــداد ارجاعــات بــه هــر
کــدام از ایــن مقــاالت معــادل  889ارجــاع بــود کــه اغلــب مطالعــات حیوانــات
آزمایشــگاهی هرگــز بــه چنیــن مقــداری از ارجاعــات دســت پیــدا نمیکننــد .لــذا
در شــرایطی کــه  90درصــد از مقــاالت بــا حــدود  900ارجــاع ،نهایت ـ ًا در انتقــال
دانــش بــه دســت آمــده از حیوانــات آزمایشــگاهی بــه انســان ناموفــق بودهانــد،
میتــوان انتظــار داشــت کــه ســایر تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی کــه بــه
طــور معمــول ارجاعــات بســیار کمتــری دریافــت میکننــد ،بــا احتمــال بســیار
کمتــری نیــز قابــل انتقــال بــه بالیــن بیمــاران انســان باشــند ( .)32ایــن بدیــن
معنــی اســت کــه چنانچــه انجــام ایــن پژوهشهــا بــا هــدف رفــع مشــکلی از
ســالمت انســان صــورت گرفتــه باشــد ،نتیجت ـ ًا انجــام پژوهــش مذکــور بیهــوده
بــوده اســت.

در ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه هرچنــد نفــس علــم بــر پایــه تــالش،
شکســت و ادامــه دادن تــالش تــا حصــول موفقیــت اســت ،لیکــن بایــد تفــاوت
واضحــی بیــن »تــالش علمــی اصیــل« و »اقــدام غیــر مرتبــط« ،قائــل شــد .در
تــالش علمــی اصیــل ،از روش علمــی صحیــﺢ و مرتبــط بــرای آزمــودن فرضیــات
مختلــف اســتفاده میشــود .در ایــن راه ممکــن اســت تالشهــای زیــادی صــورت
بگیــرد ،لیکــن بســیاری از آنهــا بــا شکســت مواجــه شــود .هــر کــدام از ایــن
شکســتها ،راههایــی را کــه بــه موفقیــت نمــی انجامــد ،بــه پژوهشــگر نشــان
خواهــد داد .نهایتـ ًا ایــن پژوهشــگران بــا آزمــودن راههــای مختلــف میتواننــد راه
صحیــﺢ حصــول موفقیــت را کشــف نماینــد .در چنیــن تــالش اصیلــی ،شکســت در
یــک پــروژه میتوانــد نتیجــه بســیار مفیــد بــرای یــک پژوهشــگر و نیــز جامعــه
علمــی بــه همــراه داشــته باشــد .ایــن امــر موجــب میشــود کــه پژوهشــگران از
پیمــودن راههایــی کــه قب ـ ً
ال پیمــوده شــده و بــه نتیجــه نرســیده ،اجتنــاب کــرده
و زمــان ،انــرژی ،و ســرمایه مالــی خــود را بــرای کشــف راههــای جدیــد اســتفاده
نماینــد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــروزه بحــﺚ انتشــار مقــاالت بــا نتایــج
منفــی بــه طــور جــدی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد کــه در یــک منطقــه طبیعــی ناشــناخته قصــد
داریــم از نقطــهای کــه در آن هســتیم بــه ســمت نقطــهای در شــمال جغرافیایــی
حرکــت کنیــم .ممکــن اســت ابتــدا راهــی را در پیــش بگیریــم و در میانــه راه بــه
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درهای برســیم کــه قــادر بــه عبــور از آن نباشــیم .در چنیــن شــرایطی فــرد نســبت
بــه نقشــه جغرافیایــی منطقــه تســلط بیشــتری پیــدا کــرده و ضمنــ ًا میتوانــد
از مســیر دیگــری بــرای رســیدن بــه شــمال جغرافیایــی حرکــت کنــد .چنانچــه
مجــدداً در مســیر جدیــد مثـ ً
ال بــا یــک رود خروشــان و عمیــق برخــورد کنیــم کــه
قابــل گــذر نباشــد ،میتــوان مجــدداً راه جدیــدی را در پیــش گرفتــه و نهایت ـ ًا بــا
آزمــودن راههــای مختلــف و تــالش شــاید بتــوان بــه نقطــه مــورد نظــر در شــمال
جغرافیایــی دســت پیــدا کــرد .از ســوی دیگــر ،اقــدام غیــر مرتبــط بــه مــواردی
گفتــه میشــود کــه روش بــه کار گرفتــه شــده توســط پژوهشــگر ،اساسـ ًا روشــی
صحیــﺢ نبــوده اســت .در چنیــن مــواردی ،نتیجــه بدســت آمــده چــه منفــی بــوده
و چــه مثبــت باشــد ،نهایتـ ًا نمیتوانــد بــه حــل مســئله اصلــی کمــک کنــد .ایــن
موضــوع بــه طــور ویــژه در رابطــه بــا تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی میتوانــد
صــدق کنــد .بــه عنــوان مثــال در مــواردی کــه حیوانــات نمیتواننــد مــدل
خوبــی بــرای انســان باشــند ،اساســ ًا اســتفاده از آنهــا فاقــد موضوعیــت اســت؛
چــرا کــه نتیجــه بــه دســت آمــده از آنهــا اصــو ًال ارتباطــی بــا انســان نــدارد .در
چنیــن مــواردی حتــی شکســت در پژوهشهــا میتوانــد گمــراه کننــده باشــد.
بــه عبــارت دیگــر ممکــن اســت یــک داروی تــازه کشــف شــده حقیقت ـ ًا بــرای
انســان مفیــد بــوده ،لیکــن بــه عنــوان مثــال در مــوش کوچــک آزمایشــگاهی
اثــرات منفــی داشــته باشــد .چنانچــه پژوهشــگر تمــام کوشــش خــود را بــرای اثبات
نتیجــه مثبــت در مــوش کوچــک آزمایشــگاهی صــرف کنــد ،میتــوان گفــت کــه
اساس ـ ًا از مســئله اصلــی فاصلــه گرفتــه و نتایجــی کــه بــه دســت مــیآورد غیــر
مرتبــط خواهــد بــود .در همــان مثــال فــوق ،فــرض کنیــد کــه فــرد بــرای حرکــت
بــه نقطــه مــورد نظــر در ســمت شــمال جغرافیایــی ،بــه ســمت جنــوب حرکــت
کنــد! ایــن فــرد نیــز ممکــن اســت در مســیر خــود بــا مشــکالت زیــادی (نظیــر
درههــای عمیــق و رودهــای خروشــان) مواجــه شــده و بــا تــالش فــراوان آنهــا
را بــا موفقیــت پشــت ســر بگــذارد .لیکــن ایــن موفقیتهــا کمکــی بــه دســتیابی
بــه هــدف اصلــی (یعنــی رســیدن بــه نقطــهای در شــمال جغرافیایــی) نمیکنــد.
در بهتریــن شــرایط شــاید بتــوان فــرض کــرد کــه فــرد بــا گــذر از موانــع بســیار
زیــاد و طــی کــردن مســافت فوقالعــاده طوالنــی ،کل کــره زمیــن را دور زده و
از ســمت دیگــر بــه نقطــه مــورد نظــر در شــمال جغرافیایــی برســد! هرچنــد روش
قابــل قبولــی بــه نظــر نمیرســد ،لیکــن موضوعــی اســت کــه در مــورد انجــام
برخــی از پروژههــای حیوانــات آزمایشــگاهی بــا هــدف درمــان عارضــهای در
انســان -نظیــر یافــت درمــان ســرطان -در حــال رخ دادن اســت .عمــده دلیــل آن
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ایــن اســت کــه هنــوز روشهــای مناســب و مرتبــط بــرای مطالعــه دقیــق عارضــه
مذکــور در انســان فراهــم نشــده و از ســویی ،اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی
نیــز در ایــن مــوارد ارتباطــی بــا عارضــه انســانی نــدارد .مــوارد فــوق را میتــوان
در نقــل قولــی از یکــی از دانشــمندان برجســته انســتیتو ملــی ســرطان آمریــکا
(دکتــر ریچــارد کالســنر) خالصــه کــرد (» :)1تاریــخ تحقیقــات ســرطان مــا تبدیــل
شــده اســت بــه تاریــخ درمــان ســرطان در مــوش کوچــک آزمایشــگاهی! اکنــون
دهههــای متمــادی اســت کــه مــا ســرطان در مــوش کوچــک آزمایشــگاهی را
درمــان میکنیــم؛ در حالــی کــه روشهــای درمانــی مﺆثــر در مــوش کوچــک
آزمایشــگاهی ،بــرای انســان کاربــردی ندارنــد«.

در حقیقــت مبنــای اســتفاده وســیع از حیوانــات در تحقیقــات زیستپزشــکی و
آزمونهــای سمشناســی» ،تصــور« ســنتی مبتنــی بــر ایــن اســت کــه مدلهــای
حیوانــی عموم ـ ًا میتوانــد پیشــگویی مناســبی در رابطــه بــا نتایــج تحقیقــات در
انســان بــه عمــل آورنــد .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده از حیوانات
در واقــع بــر پایــه دالیــل تاریخــی و فرهنگــی بنــا نهــاده شــده؛ نــه اینکــه واقعـ ًا
از نظــر علمــی نشــان داده شــده باشــد کــه همــه مدلهــای حیوانــی میتواننــد
مدلهــای مناســبی بــرای انســان باشــند.

بــه عنــوان مثــال بســیاری از ارگانهــای نظارتــی در صورتــی کــه دادههــای
مربــوط بــه حیوانــات بــه آنهــا ارائــه شــود ،صرف ـ ًا »احســاس بهتــری دارنــد«.1
برخــی از ایــن ارگانهــا نیــز اعتقــاد دارنــد کــه تســت بــر روی حیوانــات بــه
صــورت ذاتــی معتبــر اســت؛ چــرا کــه خیلــی ســاده تصــور میکننــد چــون ایــن
تســتها بــر روی حیوانــات انجــام شــده و جــواب داده ،حتمــ ًا در مــورد انســان
هــم همیــن جــواب را خواهــد داد (.)6اســتفاده از ایــن روش ناکارآمــد بــرای کشــف
و آزمــون داروهــا موجــب شــده کــه کمتــر از  10درصــد مــواد کشــف شــده بــه
عنــوان کاندیــدای دارویــی ،قــادر بــه طــی کــردن مراحــل مختلــف تحقیــق بــر
روی حیوانــات بــوده و بــه مرحلــه کارآزمایــی بالینــی فــاز ( 1آزمــون بــر روی
انســان) برســند .اهمیــت ایــن موضــوع تــا آن حــد بــود کــه ســازمان غــذا و داروی
ایــاالت متحــده در ســال  2003نیــاز اضطــراری بــه کشــف روشــهای جدیــد بــرای
اصــالح فرآینــد کشــف داروهــا را اعــالم نمــود و در ایــن رابطــه تمرکــز زیــادی بــر
توســعه روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی داشــت (.)34
”1 “feel more comfortable
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هزیﻨﻪ باﻻ و زمانبری مدلهای حیوانی
تحقیقــات حیوانــی بســیار زمانبــر و پرهزینــه هســتند .بــه عنــوان مثــال،
پژوهشهــای اخیــر در زمینــه گیرندههــای ســلولی هــدف بــه منظــور درمــان
تودههــای ســرطانی ،منجــر بــه پیدایــش تعــداد زیــادی از مــواد شــیمیایی بــا
پتانســیل درمانــی بــرای ســرطان شــده اســت .بــا ایــن حــال روش فعلــی کشــف
و توســعه داروهــا (بــه ویــژه داروهــای ضــد ســرطان) فراینــدی بســیار ناکارآمــد
بــوده کــه بــا وجــود صــرف هزینههــای هنگفــت و چالشهــای اخالقــی فــراوان،
بــرای تبدیــل یــک مــاده شــیمیایی تــازه کشــف شــده بــه داروی قابــل اســتفاده
توســط انســان ،تقریبـ ًا بــه  10تــا  15ســال زمــان نیــاز دارد ( .)34بــه عنــوان مثــال
در پژوهشــی بــه بررســی میــزان اثــر بخشــی مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی
کــه تعــداد زیــادی ارجــاع دریافــت کــرده بودنــد (تعــداد ارجاعــات بیــن  639تــا
 2233ارجــاع بــه ازای هــر مقالــه) پرداختــه شــد .مشــخص شــد کــه حــدود 14
ســال پــس از انتشــار ایــن مقــاالت -کــه بــه نظــر میرســد زمــان مناســبی بــرای
انتقــال دانــش از مرحلــه کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی بــه مرحلــه کار بــر
روی انســان باشــد -هنــوز مفاهیــم  45درصــد از ایــن مقــاالت بــر روی انســان
آزمــوده نشــده بودنــد 18 ،درصــد از آنهــا در انســان دچــار نتایــج متناقــﺾ شــده
و فقــط  37درصــد آنهــا در انســان قابــل تکــرار بودنــد (.)35
ﭘیﭽیدﮔی ذاﺗی مدلهای حیوانی
از منظــر علمــی ،پژوهــش بــر روی حیوانــات بــا وجــود ظاهــر ســادهای کــه
دارد ،امــری بســیار پیچیــده اســت کــه برخــی از پیچیدگیهــای آن حداقــل از
لحــاظ تئــوری قابــل شناســایی و اجــرا بــوده و برخــی دیگــر چنیــن نمیباشــند (.)28
در حقیقــت بــدن حیوانــات را میتــوان بــه ســاختار »بســیار پیچیــدهای« تشــبیه
کــرد کــه در برابــر انــواع ورودیهایــی کــه دریافــت میکنــد ،پاســخ یــا پاســخهای
وســیعی را ممکــن اســت بــروز دهــد .پیچیدگــی ایــن ســاختار تــا آنجــا زیــاد اســت
کــه حتــی بــا یــک ســاختار ماشــینی پیچیــده نظیــر کامپیوتــر نیــز قابــل مقایســه
نیســت؛ چــرا کــه افــزون بــر ماهیــت مــادی خــود دارای ابعــاد غیرمــادی نیــز
میباشــد.
بــه عنــوان مثــال اگــر پژوهشــگری بــه دنبــال کشــف اثــر یــک داروی جدیــد
در کاهــش فشــار خــون مدلهــای حیوانــی اســت ،بایــد توجــه داشــته باشــد کــه
در پژوهــش وی تنهــا داروی مــورد پژوهــش نیســت کــه میتوانــد بــر فشــار خــون
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حیوانــات اثــر بگــذارد .در حقیقــت ،طیــف وســیعی از بســیاری اتفاقــات مــادی و
غیــر مــادی دیگــر نیــز تعیینکننــده فشــار خــون ایــن حیــوان هســتند .بــه عنــوان
مثــال:
● اینکــه حیــوان از چــه ســویه و گونــه و بــا چــه ســابقه ژنتیکــی تولیــد
شــده ،خــود میتوانــد اثــر مســتقیم بــر فشــار خــون پایــه او داشــته
باشــد .اینجــا اســت کــه لــزوم کنتــرل علمــی دقیــق بــر نحــوه تهیــه
حیوانــات آزمایشــگاهی اهمیــت بســیار باالیــی مییابــد و روش غیــر
علمــی (لیکــن نســبت ًا متــداول) جفتانــدازی تصادفــی حیوانــات
بــا ســابقه ژنتیکــی ناشــناخته بــا یکدیگــر ،میتوانــد تمــام زنجیــره
پژوهــش را تــا انتهــا متﺄثــر ســازد.

● اینکــه حیــوان از چــه مــواد غذایــی اســتفاده میکنــد ،میتوانــد فشــار
خــون او را از اســاس یــا بــه طــور ناگهانــی در میانــه راه پــروژه دچــار
تغییــر نمایــد .لــذا کنتــرل بســیار دقیــق بــر کلیــه رونــد تهیــه ،توزیــع
و نگهــداری مــواد غذایــی بــرای انجــام یــک پژوهــش صحیــﺢ امــری
اجتنابناپذیــر میشــود.

● ایجــاد صحیــﺢ مــدل بیمــاری (مثــ ً
ال فشــار خــون) در حیوانــات،
موضوعــی چالشبرانگیــز اســت .پژوهشــگران ایــن عرصــه بــه خوبــی
میداننــد کــه یکــی از حیاتیتریــن مراحــل پژوهــش ،ایجــاد صحیــﺢ
مــدل در حیوانــات میباشــد کــه حتــی گاهــی بــا وجــود اجــرای دقیــق
روشهــای ارائــه شــده در متــون مرجــع معتبــر ،مــدل مــورد نظــر
ایجــاد نمیگــردد ( .)30دالیــل ایــن موضــوع بســیار وســیع اســت؛
مثـ ً
ال تجربــه ناکافــی پژوهشــگر یــا تفاوتهــای ناشــناخته بیــن حیوانــات
مختلــف کــه منجــر بــه بــروز پاســخهای مختلــف آنهــا بــه فرآینــد
»مدلســازی« میگــردد.

● در برخــی مــوارد نیــز اساســ ًا امــکان ایجــاد مــدل مناســب وجــود
نــدارد .بــه عنــوان مثــال ،تحقیقــات در زمینــه بیماریهــای کلیــوی
انســان بــه دلیــل نبــود مدلهــای حیوانــات آزمایشــگاهی کــه مرتبــط
بــا بیماریهــای انســانی باشــند ،بســیار محــدود میباشــد ( .)36در
پژوهشهــای متاآنالیــز مختلــف نشــان داده شــده کــه حیوانــات مــدل
خوبــی بــرای بررســی فیزیولــوژی انســان نیســتند ( .)2یــا در مطالعــهای
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نشــان داده شــده اســت کــه آنچــه کــه تاکنــون بــه نظــر میرســید
مــدل سِ پســیس در مــوش کوچــک آزمایشــگاهی باشــد ،در حقیقــت
موضوعــی بســیار متفــاوت بــوده و ایــن امــر توضیــﺢ میدهــد کــه چــرا
درمانهایــی کــه بــر پایــه ایــن مــدل بــرای سپســیس کشــف شــده
بودنــد ،در انســان کارایــی نداشــتند ( .)37واضــﺢ اســت کــه چنانچــه
مــدل بــه درســتی ایجــاد نشــده یــا در بیــن حیوانــات مختلــف متفــاوت
باشــد ،بررســی اثــر داروی مــورد پژوهــش بــر روی آن نمیتوانــد پاســخ
صحیحــی را فراهــم نمایــد.

● نگهـداری صحیـﺢ حیوانـات خود مقوله بسـیار وسـیعی اسـت کـه اثرات
بسـیار جـدی بر صحـت دادههـای حاصلـه دارد .در پژوهـش فرضی ذکر
شـده ،تصـور نماییـد کـه هواکـش مـورد اسـتفاده در محـل نگهـداری
حیوانات صدا (نویز) بسـیار زیادی داشـته باشـد ،یا شـدت نـور المﭗهای
مـورد اسـتفاده در اتـاق نگهـداری حیوانـات بـه درسـتی انتخـاب نشـده
باشـد؛ هـر دو ایـن عوامـل میتواند بـا ایجاد دیسـترس ،1درد یـا رنج در
حیوانـات موجـب افزایش فشـار خون حیوانات شـده و چـون این موضوع
ربطـی بـه موضـوع مـورد پژوهـش نـدارد ،منتـج بـه حصـول دادههـای
غیرحقیقـی (کاذب) میگـردد .شـدت ایـن اثـرات تا حدی اسـت که حتی
ممکـن اسـت اثـر داروی مورد اسـتفاده پژوهشـگر را به طـور کلی خنثی
کـرده و در حقیقـت بـا وجـودی کـه داروی مذکـور میتوانسـت داروی
کاهنـده فشـار خـون مناسـبی باشـد ،اثـر آن در طول پژوهش محو شـده
و هرگـز کشـف نشـود .در ایـن رابطـه ،امروزه اثبات شـده که دیسـترس
حیوانـات ،آثار وسـیعی بـر بسـیاری از فرآیندهای داخل بـدن موجود زنده
دارد کـه از آن جملـه میتـوان بـه چنـد مـورد زیر اشـاره نمـود (:)19
-

تﺄثیـر بـر سیسـتم نورواندوکرینولوژیـک (کورتیـزول ،کورتیکواسـترون؛
رفرنـس )38
تﺄثیر بر تعداد گلبولهای قرمز ،میزان هموگلوبین ،و حجم طحال
سرکوبی سیستم ایمنی
بروز طیف وسیعی از بیماریها و حتی ناتوانی در تولید مثل
کاهش تراکم نورورسپتورهای سیستم اعصاب مرکزی ()CNS

 :distress 1استرس بد یا عامل استرسزایی که باعﺚ به هم خوردن تعادل درونی بدن موجود
زنده میشود به نحوی که نتیجه این امر به ضرر حیوان باشد.
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تــرس در حیوانــات نیــز واجــد آثــار وســیعی بــر پارامترهــای مختلــف
میباشــد کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از (:)39 ،19
-

افزایش عیار نورآدرنالین ،آدرنالین ،و دوپامین
افزایش ضربان قلب ،فشار خون ،و قند خون
تغییرات بیولوژیک و رفتاری وسیع

-

انقبــاض عــروق (افزایــش فشــار خــون) ،افزایــش ضربــان قلــب،
افزایــش حجــم ضربــهای ،افزایــش برونــده قلبــی،
تنفــس ســریع و کــم عمــق ،کاهــش حجــم جــاری تنفســی ،کاهــش
ظرفیــت باقیمانــده عملکــردی ،1کمبــود اکســیژن خــون (هیپوکســمی)،
افزایــش دیاکســید کربــن خــون (هیپرکپنــی)،
کاهــش تعــداد ســلولهای لنفوســیت خــون (لنفوپنــی) و ائوزینوفیــل
خــون (ائوزینوپنــی)،
افزایش تعداد سلولهای نوتروفیل خون (نوتروفیلی)،
افزایــش غلظــت پالســمایی اپینفریــن ،نوراپینفریــن ،کورتیــزول،
کورتیکواســترون ،گلوکــز ،گلوکاگــون ،ســدیم ،اندورفینهــا،
انکفالینهــا ،رنیــن ،آنژیوتانســین ،2 -آلدُســترون ،وازوپرســین ،هورمــون
ضــدادراری ( ،)ADHلیپوتروپیــن ،مــاده  ،Pآمینواســیدها ،لیپیدهــا ،و
کتونهــا،
کاهش غلظت پالسمایی فسفر ،منیزیم ،تستسترون ،انسولین

درد کشــیدن حیوانــات نیــز میتوانــد اثــرات بســیار وســیع بــر ابعــاد
مختلــف بیولوژیــک و رفتــاری حیوانــات داشــته باشــد کــه بــه برخــی از
آنهــا در زیــر اشــاره شــده اســت (:)19

-

-

● همچنیـن بایـد توجه داشـت که شـرایط آزمایشـگا ِه محل انجـام تحقیق
یـا نحـوه کار بـا حیوانات ،میتوانـد باعﺚ تفاوتهـای وسـیع در نتایج به
دسـت آمـده از آزمایشـگاههای مختلـف شـود .بـه عنوان مثال مشـخص
شـده کـه شـرایط محیطـی ،پارامترهـای فیزیولوژیک مرتبط با اسـترس،
سـن حیوانـات ،و بسـیاری مـوارد دیگر میتوانـد باعﺚ روشـن و خاموش
شـدن ژنهـای خاصـی شـده کـه متعاقب ًا اثـر نامطلـوب خـود را در نتایج
پژوهش نشـان خواهنـد داد (.)2
1 functional residual capacity
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همانگونـــه کـــه دیـــده میشـــود ،دیســـترس ،درد ،یـــا تـــرس
میتوانن ــد اث ــرات بس ــیار وس ــیعی ب ــر س ــاختار بیولوژی ــک و رفت ــاری
پیچیـــده حیوانـــات داشـــته باشـــند .در ایـــن رابطـــه بایـــد توجـــه
داشـــت کـــه بـــروز دیســـترس ،درد یـــا تـــرس در اماکـــن نگهـــداری
و کار ب ــا حیوان ــات آزمایش ــگاهی ،موضوع ــی اس ــت ک ــه ب ــه س ــادگی
تمـــام ممکـــن اســـت رخ دهـــد .در حقیقـــت وقایـــع محیطـــی ظاهـــراً
بیاهمیـــت نظیـــر جابهکـــردن نادرســـت حیوانـــات ،مقیـــد کـــردن
غیراصولـــی آنهـــا بـــه نحـــوی کـــه موجـــب درد و تـــرس حیـــوان
شـــود ،خونگیـــری دردنـــاک از حیـــوان ،صـــدای کوبیـــده شـــدن درب
ورودی محـــل ،صـــدای کشـــیده شـــدن قفســـها بـــر روی زمیـــن،
صـــدای شـــیر آب و تمیـــزکاری قفســـها ،بلنـــد صحبـــت کـــردن در
راهـــروی محـــل ،تراکـــم زیـــاد حیوانـــات در یـــک قفـــس ،تهویـــه
ناکاف ــی محی ــط و ب ــوی ش ــدید آمونی ــاک و بس ــیاری م ــوارد مش ــابه،
اتفاق ــات اس ــت ک ــه میتوان ــد ب ــا ایج ــاد دیس ــترس ،درد ،ی ــا ت ــرس
در حیوانـــات موجـــب تغییـــر در دادههـــای علمـــی بدســـت آمـــده از
آنهـــا شـــود .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه مـــوارد فـــوق بـــه صـــورت
رای ــج در بس ــیاری از مراک ــز نگه ــداری و اس ــتفاده از حیوان ــات رخ داده
و حقیقتــ ًا جلوگی ــری از تمام ــی آنه ــا اگ ــر ناممک ــن نباش ــد ،ام ــری
بســـیار دشـــوار بـــوده و بـــه نـــدرت امکانپذیـــر اســـت.
واضـــﺢ اســـت کـــه هرکـــدام از مـــوارد فوقالذکـــر میتوانـــد آثـــار بســـیار
وس ــیعی ب ــر س ــایر پارامتره ــای ب ــدن موج ــود زن ــده داش ــته و نتای ــج اقدام ــات
علم ــی بعم ــل آم ــده ب ــر روی حیوان ــات را دس ــتخوش تغیی ــرات وس ــیع نمای ــد.
ای ــن تغیی ــرات میتوان ــد ب ــه ح ــدی باش ــد ک ــه نتای ــج بدس ــت آم ــده از مطالع ــه
ب ــر روی حیوان ــات ،ب ــه می ــزان زی ــادی ب ــا واقعی ــت فاصل ــه پی ــدا کن ــد .تم ــام
اینه ــا نش ــان میده ــد ک ــه انج ــام مطالع ــه ب ــر روی حیوان ــات از نظ ــر علم ــی
موضوع ــی بس ــیار پیچی ــده و ب ــا ظرافته ــای بس ــیار اس ــت ک ــه در ش ــرایط فعل ــی
مراک ــز تحقیقات ــی بش ــر ،فراه ــم نم ــودن ای ــن امکان ــات و رعای ــت ظرافته ــای
آن اگـــر ناممکـــن نباشـــد ،امـــری بســـیار دشـــوار میباشـــد.
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ﻗانون

تقریبــ ًا تمامــی حیوانــات در برابــر انســان آســیبپذیر بــوده و از طرفــی
توانایــی احقــاق حــق خــود را نیــز ندارنــد .ایــن موجــودات زنــده توســط انســان
بــرای تولیــد خــوراک ،مــواد اولیــه پوشــاک ،و اســتفاده در امــور علمــی پــرورش
داده میشــوند .موجــودات زنــدهای کــه هرچنــد توانایــی نوشــتن یــا حــل فرمــول
ریاضــی یــا شــیمی را ندارنــد ،لیکــن قــادر بــه ادراک درد و رنــج میباشــند و
بــا نگاهــی بــه جزئیــات زندگــی آنهــا میتــوان درجــات باالیــی از درک را در
رفتارهایشــان مشــاهده کــرد .لیکــن همیــن موجــودات زنــده از ابتــدای پــا گــذاردن
بــه ایــن جهــان ،توســط انســان در قفــس نگهــداری شــده و جــان و کالبــد آنهــا بــا
قیمتهــای انــدک خریــد و فــروش میشــود .بــه آنهــا آمــوزش داده میشــود
کــه بــا انجــام حــرکات نمایشــی موجــب تفریــﺢ و ســرگرمی انســانها شــوند یــا
بــه عنــوان یــک ســرگرمی غیرانســانی بــا حیوانــات دیگــر بجنگنــد .و همــه اینهــا
در حالــی اســت کــه حیوانــات مذکــور تقریب ـ ًا هیــﭻ قدرتــی بــرای احقــاق حــق
خــود و جلوگیــری از ســتمی کــه بــه آنهــا میشــود ،ندارنــد.
ایــن موجــودات زنــده بیدفــاع از نظــر قانــون بــه عنــوان »موجــودات
آســیبپذیر« تلقــی شــده و بــر همیــن اســاس در قوانیــن کیفــری و حقوقــی اکثــر
کشــورها بــه هــر فــرد حقیقــی یــا حقوقــی اجــازه داده میشــود کــه از حــق حیــوان
مــورد ســتم بــه روش قانونــی دفــاع کنــد .قانــون حمایــت از حیوانــات در ایــن
کشــورها ،نفــوذ زیــادی در قوانیــن مختلــف -نظیــر قانــون مالکیــت ،قراردادهــا،
جرایــم خانــواده ،جــزا -داشــته و در تمامــی محدودههــای قضایــی نظیــر محلــی،
اســتانی ،کشــوری ،و بیــن المللــی قابــل اجــرا میباشــد .جزئیــات قوانیــن مربــوط
بــه حیوانــات نظیــر قوانیــن جلوگیــری از حیــوان آزاری؛ قوانیــن مربــوط بــه رفــاه
حیوانــات؛ قوانیــن مربــوط بــه کنتــرل و مدیریــت حیوانــات وحشــی ،حیوانــات
اهلــی ،و کنتــرل جمعیــت آنهــا؛ و قوانیــن مربــوط بــه صاحبــان حیوانــات در کتــاب
»مقدمــهای بــر حیوانــات و قانــون« ( )40آورده شــده اســت.

اســتفاده از موجــودات زنــده در امــور علمــی نیز امــروزه در جهان بــه موضوعی
حســاس از دیــدگاه قانونــی تبدیــل شــده اســت و کشــورهای جهــان بــرای باقــی
مانــدن در گردونــه پیشــرفتهای دانــش ،بــه موضــوع اســتفاده از حیوانــات در امــور
علمــی بــه شــکلی جــ ّدی نــگاه کــرده و قوانیــن و زیرســاختهای اســتاندارد
ایــن امــر را فراهــم آوردهانــد .مطابــق آمــار موجــود ،در ســال  2005میــالدی
بیــش از  127میلیــون حیــوان مهــرهدار در جهــان بــه منظــور تحقیقــات مــورد
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اســتفاده قــرار گرفتنــد ( .)28صــد و بیســت و هفــت میلیــون موجــود زنــده کــه در
اغلــب مــوارد درد و رنــج زیــادی را در مســیر پژوهــش تجربــه کــرده و نهایتـ ًا نیــز
تقریبــ ًا تمــام آنهــا بــدون بهرهمنــدی از هرگونــه نتایــج ایــن پژوهشهــا جــان
خــود را از دســت دادنــد .ایــن موضــوع از نظــر اخــالق زیســتی و مســئولیتهای
بشــری ،موضوعــی نیســت کــه بتــوان بــه ســادگی از کنــار آن گذشــت .بــر ایــن
اســاس اســت کــه حتــی کشــوری بــا جمعیــت اندکــی بیــش از یــک میلیــون
نفــر در میانــه اقیانــوس هنــد 1قانــون کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی را در ســطوح
بــاالی قانونگــذاری تصویــب نمــوده ،یــا قانــون مربــوط بــه نگهــداری و اســتفاده
از حیوانــات در امــور علمــی در برخــی کشــورهای جهــان 2بیــش از  140ســال
ســابقه دارد.
مطابــق الزامــات قانونــی ،نگهــداری و کار بــا حیوانــات میبایــد تحــت نظارت
ارگانهــای ویــژه و صرف ـ ًا توســط افــراد آموزشدیــده صــورت گیــرد .بــه طــور
خالصــه ،اقــدام مــورد نظــر پژوهشــگر بــرای انجــام بــر روی حیوانــات ،میبایــد
ابتــدا توســط یــک کمیتــه متشــکل از اعضــای متخصــص و غیرمتخصــص مــورد
بحــﺚ و بررســی قــرار گرفتــه تــا ابعــاد مختلــف آن بــه صــورت شــفاف دیــده
شــود .ســپس لــزوم انجــام ایــن کار بررســی شــده و آنــگاه روش انجــام کار مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیــرد .در صــورت پذیــرش انجــام پــروژه ،در طــول
انجــام آن نیــز بــا درخواســت گــزارش از پژوهشــگران یــا بازرســی ســرزده ،نســبت
بــه تطابــق وقایعــی کــه در عمــل رخ میدهــد بــا آنچــه در پــروژه مصــوب
ذکــر شــده بــود ،اطمینــان حاصــل میگــردد .کمیتــه تصویبکننــده طــرح دارای
اختیــار تــام بــرای تعلیــق یــا توقــف انجــام پــروژه در هــر مرحلــه از اجــرای آن
میباشــد .فرآینــد مذکــور بــه نحــوی اســت کــه هیــﭻ فــرد حقیقــی یــا حقوقــی از
آن مســتثنی نبــوده و حتــی اگــر فــردی در ایــن مرحلــه بتوانــد بــه نحــوی از قانــون
فــرار کنــد ،در حیــن ارائــه نتایــج در منابــع علمــی معتبــر ،یــا حتــی ســالها پــس
از ارائــه نتایــج بــا مشــکالت عمــده مواجــه خواهــد شــد.

از سـوی دیگـر مطابـق برخـی قوانیـن نظارتـی مربـوط بـه تضمیـن بیخطـر
ً
(مثـال فارماکوپـه اروپا)41( 3
بـودن مـواد غذایی ،مواد شـیمیایی ،یـا داروهای جدید
 1جمهوری موریس
 2مث ً
ال انگلستان
 3این مجموعه توسط اتحادیه اروپا تهیه شده و عالوه بر  38کشور اروپایی ،در بیش از  100کشور
دیگر جهان مورد استناد قرار میگیرد.
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یـا قوانیـن مربوط به سـازمان غـذا و داروی ایاالت متحده و سـازمانهای مشـابه در
سـایر کشـورها) الزم اسـت تسـتهایی بـر روی حیوانات انجـام شـود .در این موارد
ممکـن اسـت قانـون دربـاره حمایـت از حیوانـات به صورت شمشـیر دو لبـه اثر کند
بـه ایـن صـورت که متﺄسـفانه سـرعت وضع یـا ابطـال قوانین با سـرعت پیشـرفت
دانـش معمـو ًال انطباق نداشـته و تغییـر در قوانین بسـیار به کندی صـورت میگیرد.

لـــذا چنانچـــه قوانیـــن مطلـــق بـــدون در نظرگیـــری تغییـــرات روزمـــره
دانـــش وضـــع شـــود ،ایـــن امـــر میتوانـــد موجـــب اشـــکاالت اساســـی در
اســـتفاده از جدیدتریـــن روشهـــای علمـــی در اقدامـــات نظارتـــی گـــردد .بـــه
عنـــوان مثـــال ،در مـــورد ارزیابـــی ایمنـــی آفتکشهـــا قانونـــی مبنـــی بـــر
انجـــام تســـت یکســـاله بـــر روی ســـﮓها وجـــود دارد ،لیکـــن مطابـــق
آخری ــن نتای ــج معتب ــر علم ــی ،حداکث ــر م ــدت زم ــان انج ــام ای ــن تس ــت فق ــط
الزم اســـت ســـه مـــاه باشـــد ( .)42ایـــن یعنـــی تحمیـــل نـــه مـــاه رنـــج و درد
اضافـــه بـــه حیـــوان توســـط قانـــون بـــا وجـــودی کـــه آخریـــن دســـتاوردهای
دانـــش نشـــان میدهـــد کـــه ایـــن کار اساســـ ًا الزم نیســـت .بـــا ایـــن حـــال در
برخـــی از کشـــورها بـــه اثـــرات منفـــی ایـــن نـــوع قوانیـــن جزمـــی و دســـت و
پاگی ــر پ ــی ب ــرده و قوانی ــن دیگ ــری را وض ــع نمودهان ــد ک ــه ت ــا ح ــد ام ــکان
ورود روشه ــای علم ــی ت ــازه یافت ــه ش ــده ب ــه قوانی ــن را تس ــهیل نمای ــد .ب ــه
عنـــوان مثـــال در مـــورد تمامـــی واکســـنهای تولیـــد شـــده در اتحادیـــه اروپـــا،
فارماکوپـــه اروپـــا انجـــام تســـت عمومـــی ایمـــن بـــودن واکســـن 1را از دســـته
تســـتهای رایـــج 2خـــارج نمـــوده اســـت.)43( 3

1 general safety test
2 routine testing

 3در عمل انجام این تست برای تمام واکسنهای جدید حذف شده است ،لیکن در مورد
واکسنهایی که از قبل تولید میشدند به دلیل نیازهای قانونی کشوری در مورد تست آنها ،هنوز
زمان الزم برای تغییر در قوانین همه کشورها فراهم نشده است (.)43
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نتایﺞ بیﺗوجهی بﻪ اﺻول ﭘﮋوهش بر روی حیوانات
آنچــه کــه تــا کنــون ذکــر شــد نشــان میدهــد کــه انجــام امــور علمــی بــر
روی حیوانــات ،موضوعــی کام ـ ً
ال تخصصــی بــوده و امــروزه واجــد ابعــاد بســیار
وســیع میباشــد و ماننــد هــر کار دیگــری ،عــدم آشــنایی بــا زوایــای مختلــف
آن میتوانــد نتایــج نامطلــوب بــه بــار بیــاورد .برخــی از ایــن نتایــج نامطلــوب
عبارتنــد از:
● بــروز بحرانهــای روحــی بــرای پژوهشــگران یــا حتــی کارگــران
اســتفادهکننده از حیوانــات ()44؛

● بــروز دوگانگــی (تناقــﺾ) اخالقــی و دینــی در افــرادی کــه از نظــر
شــخصیتی انســانهای بــا اخــالق یــا متدیــن هســتند ()45؛
● واکنشهای نامطلوب از طرف عموم؛

● حصــول دادههــای نامعتبــر علمــی کــه متعاقــب خــود میتوانــد
پژوهشــگر را تشــویق بــه دادهســازی نمایــد ،یــا
-

-

عــدم انتشــار نتایــج پژوهــش بــه دلیــل تکیــه بــه دادههــای حقیقــی
ولــی نامعتبــر بدســت آمــده ،یــا
تــالش در جهــت انتشــار دادههــای موجــود و عــدم پذیــرش آنهــا
توســط مراجــع علمــی ،یــا
1
در مــواردی انتشــار مطالــب و اســترداد متعاقــب آنهــا توســط مرجــع
علمــی منتشــرکننده دادههــا.

● بروز مسائل قانونی در:
-

-

مرحلــه انجــام پژوهــش :نظیــر عــدم کســب مجــوز انجــام پژوهــش،
تعلیــق طــرح پژوهشــی ،ابطــال کامــل طــرح پژوهشــی یــا حتــی
در مــواردی ارجــاع موضــوع بــه مراجــع قضایــی بــرای اعمــال
مجازاتهــای کیفــری علیــه مرتکبیــن حیــوانآزاری.
مرحلــه انتشــار نتایــج پژوهــش :ارائــه اقدامــات غیــر اخالقــی در ســطﺢ
جهانــی موجــب نمایــش وجهــه نامطلوبــی از وضعیــت اخالقــی و علمــی
یــک فــرد ،مﺆسســه تحقیقاتــی یــا حتــی یــک کشــور در انظــار جهانــی
1 retraction
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میگــردد .ایــن امــر بــه نوبــه خــود میتوانــد موجــب ســوگیری
نامناســب برخــی ناشــران بینالمللــی علیــه یــک فــرد ،مﺆسســه
تحقیقاتــی یــا حتــی یــک کشــور شــود کــه متعاقبــ ًا میتوانــد اثــر
مســتقیم بــر کاهــش تولیــدات علمــی ایشــان در عرصــه جهانــی داشــته
باشــد.

واضــﺢ اســت کــه عــدم توجــه بــه مــوارد فــوق میتوانــد رشــد علمــی یــک
فــرد ،مﺆسســه تحقیقاتــی یــا حتــی یــک کشــور را بــا مشــکل جــدی مواجــه
نمایــد .در حقیقــت چنانچــه انجــام کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی بــه درســتی
صــورت نگیــرد ،فــارغ از اینکــه یــک پــروژه چقــدر پیشــرفته و واجــد مزایــای
متعــدد بــرای ســالمتی بشــر باشــد ،قــادر نخواهــد بــود آثــار خــود را در مرحلــه
پژوهــش بــر روی حیوانــات بــه درســتی نشــان دهــد .حتــی در صــورت مشــاهده
آثــار مطلــوب در چنیــن پژوهشــی ،متعاقب ـ ًا بــه دالیــل اخالقــی از انتشــار نتایــج
آن در ســطﺢ جهانــی جلوگیــری خواهــد شــد .در مقــام مقایســه میتــوان ایــن
موضــوع را بــه اتومبیلــی تشــبیه کــرد کــه بــا وجــود دارا بــودن پیشــرفتهترین
موتــور و سیســتمهای کامپیوتــری ،لیکــن بــر روی الســتیک پوســیده و معیوبــی
حرکــت مینمایــد :صــرف نظــر از اینکــه ایــن اتوموبیــل چقــدر پیشــرفته باشــد،
احتمــا ًال هرگــز قــادر بــه ارائــه بهتریــن عملکــرد خــود نبــوده یــا ممکــن اســت
حتــی ســالم بــه مقصــد نرســد.

بــر ایــن اســاس بــه نظــر میرســد کــه یــک تغییــر دیــدگاه جـ ّدی در اســتفاده
علمــی از حیوانــات کامــ ً
ال ضــروری باشــد .در حقیقــت بــه جــای آنکــه فــرض
بــر ایــن گذاشــته شــود کــه تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی خودبهخــود دارای
فوایــد ذاتــی هســتند ،بایــد ایــن موضــوع تحــت ارزیابــی نقادانــه و ج ّدیتــری
قــرار بگیــرد .چنانچــه هرکــدام از ایــن تحقیقــات قــادر بــه بــرآورده کــردن
اســتانداردهای هزینه-فایــده مــورد انتظــار جامعــه نیســتند ،میبایــد از اجــرای
آنهــا جلوگیــری نمــوده و منابعــی کــه ممکــن بــود توســط آنهــا مصــرف شــود بــه
ســمت ســایر شــاخههای تحقیقــات و مراقبتهــای بهداشــتی -کــه امیــد بیشــتری
بــرای خدمــت بــه جامعــه داشــته و قابــل توجــه هســتند -ســوق داده شــود (.)28
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راه حﻞهای موجود
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط فــوق ،ایــن ســﺆال مطــرح میشــود کــه بــرای
رفــع ایــن معضــالت چــه میتــوان کــرد؟ یکــی از دیدگاههــای موجــود در
ایــن زمینــه ،بحــﺚ »حقــوق حیوانــات «1اســت .دیــدگاه حقــوق حیوانــات ریشــه
در تفکــرات امانوئــل کانــت دارد کــه موضــوع حقــوق انســان را مطــرح نمــوده
و متعاقبــ ًا تــام رگان عقایــد وی را بــه قلمــرو ارتبــاط انســان بــا حیوانــات نیــز
بســط داد .در تفکــر حقــوق حیوانــات ،رفتــار ابــزاری بــا یــک موجــود زنــده دارای
احســاس بــرای رســیدن بــه هدفــی خــاص همــواره غیــر قابــل قبــول اســت .ایــن
بــدان معنــا اســت کــه هرگونــه اســتفاده از حیوانــات در امــور علمــی -کــه تقریبـ ًا
در تمــام مــوارد موجــب بــروز درجاتــی از ناراحتــی بــرای حیوانــات میشــود-
قابــل قبــول نمیباشــد .از ایــن دیــدگاه ،الزم اســت بشــر بــه کشــف و توســعه
»روشــهای جایگزیــن« اســتفاده از حیوانــات پرداختــه و صرف ـ ًا از آنهــا در امــور
علمــی خــود اســتفاده کنــد .ایــن موضوعــی اســت کــه در کتــاب حاضــر نیــز بــدان
پرداختــه شــده اســت.

در منظــر دیگــر ،طرفــداران دیــدگاه »رفــاه حیوانــات« قــرار دارنــد .ایــن
دیــدگاه کــه ریشــه در تئــوری یوتیلیتاریانیســم( 2فایدهگرایــی) دارد ،چنیــن بیــان
میکنــد کــه چنانچــه فــدا شــدن رفــاه یــک موجــود موجــب افزایــش رفــاه
موجــودات دیگــر شــود ،ایــن امــر از نظــر اخالقــی موجــه اســت .ایــن دیــدگاه
امــروزه در جامعــه دانشــگاهی جهــان طرفــداران نســبت ًا بیشــتری دارد و اســاس
کار پژوهشــهای »ســنتی« علــوم پزشــکی بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی و
ســاختار کمیتههــای نظــارت بــر اســتفاده اخالقــی از حیوانــات در امــور علمــی،
بــر ایــن پایــه بنــا شــده اســت .در ایــن دیــدگاه ،نیازهــای روزافــزون بشــر بــه
انجــام پژوهــش و در عیــن حــال آســیبزا بــودن ایــن پژوهشهــا بــرای حیوانــات
مــد نظــر قــرار داده شــده اســت .دیــدگاه رفــاه حیوانــات ،دشــواریهای متعــدد
علمــی و قانونــی کار بــا حیوانــات را در کنــار »ضعــف« فعلــی دانــش بشــر در
توســعه روشــهای جایگزیــن مــورد توجــه قــرار داده و نهایت ـ ًا اصلــی معــروف بــه
 3 3Rsرا بــرای انجــام پژوهــش تدویــن کــرده اســت .مفهــوم  3Rsراهــکاری
1 animal rights
2 utilitarianism

 3معروف به Rهای سهگانه که در سال  1958توسط ویلیام راسل و رکس بورک ارائه گردید (.)46
باید توجه داشت که سایر انواع استانداردهای  Rنظیر  )47 ،33( 4Rsو  5Rsو نظایر آنها نیز پیشنهاد
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بــرای پژوهشــگران تدویــن مینمایــد کــه مبتنــی بــر ســه اصــل میباشــد کــه
هــر کــدام بــا یــک  Rآغــاز میگردنــد .بدیــن مفهــوم کــه پژوهشــگر در هنــگام
طراحــی یــک پژوهــش الزم اســت هــر یــک از اصــول زیــر -کــه ترتیــب آنهــا
واجــد اهمیــت میباشــد -را مــورد توجــه قــرار دهــد:
●  :R1جایگزینــی ( :)Replacementدر ایــن مرحلــه پژوهشــگر تــالش
میکنــد تــا روش جایگزیــن مناســب کــه نیــازی بــه حیوانــات
آزمایشــگاهی نداشــته باشــد را بیابــد .ایــن موضــوع در ادامــه کتــاب
حاضــر بــه تفصیــل مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت.
●  :R2کاهــش ( :)Reductionدر اینجــا پژوهشــگر اگــر بــه هــر دلیــل
نتوانســت روش جایگزیــن مناســب را بیابــد ،میبایــد از کمتریــن تعــداد
ممکــن حیوانــات اســتفاده کنــد (.)48

●  :R3بهینهســازی تکنیکهــای آزمایــش ( :)Refinementبــر پایــه ایــن
اصــل ،تمامــی حیوانــات مــورد اســتفاده بایــد از حداکثــر ممکــن رفــاه
برخــوردار بــوده و میــزان رنــج و درد آنهــا بــه کمتریــن میــزان ممکــن
رســانده شــود.
یکــی از دالیــل وجــود  R2و  ،R3پیچیدگــی بســیار زیــاد سیســتمهای زنــده
و ناتوانــی دانــش کنونــی بشــر در یافتــن روشــهای جایگزیــن مناســب بــرای
پژوهــش بــر روی ایــن سیســتمها اســت کــه مجبــور میشــود بــه اســتفاده از
مــدل ایــن سیســتمها (حیوانــات زنــده) روی آورد .بــا ایــن حــال ،همانگونــه کــه
گفتــه شــد مــدل مذکــور نیــز در مــوارد زیــادی ،شبیهســازی ناکارآمــد بــرای بــدن
انســان میباشــد .همــان گونــه کــه رئیــس ســابق انســتیتو ملــی ســالمت ایــاالت
متحــده( 1دکتــر الیــاس زرهونــی) گفتــه اســت (» :)49مــا از مطالعــه بیماریهــای
انســان در انســان فاصلــه گرفتهایــم  ،...مشــکل اینجــا اســت کــه تحقیقــات
حیوانــات آزمایشــگاهی پاســخ مناســبی ندادهانــد و اکنــون زمــان آن اســت کــه
از طفــره رفتــن از ایــن مشــکل اجتنــاب کنیــم  ،...نیــاز اســت کــه مجــدداً بــر
روی مســئله اصلــی تمرکــز کــرده و متدولوژیهــای جدیــدی بــرای تحقیقــات
پزشــکی بــر روی انســان طراحــی کنیــم تــا بتوانیــم بیولــوژی بیماریهــای انســان
را در انســان درک کنیــم«.
شدهاند که به دلیل پذیرش نسبی محدود در جامعه علمی ،موضوع بحﺚ حاضر نمیباشند.

)1 National Institute of Health (NIH
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از دیــدگاه علمــی نیــز در حــال حاضــر حداقــل دو مکتــب فکــری بــر
تحقیقــات زیستپزشــکی حاکــم هســتند (:)1
1 .مکتــب فکــری دانشــمندان ســنتی کــه تاکیــد بــر اســتفاده از حیوانــات
آزمایشــگاهی در تحقیقــات داشــته و مخالــف حــذف حیوانــات از
پژوهشهــای پزشــکی هســتند .عقیــده ایــن گــروه بــر ایــن اســت
کــه در حــال حاضــر بشــر نیــاز بــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی
دارد تــا بتوانــد شــواهد علمــی کافــی مبنــی بــر ایمــن بــودن و کارایــی
مــواد کاندیــد دارویــی را بــه دســت آورد و ایــن امــر در تطابــق بــا
دســتورالعملهای قانونــی میباشــد (.)1

2 .مکتــب فکــری دانشــمندان انقالبــی کــه عقایــد سرســختانهای در
مخالفــت بــا اســتفاده از حیوانــات در پژوهشهــای زیستپزشــکی
داشــته و اعتقــاد دارنــد کــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در طــول
زمــان بایــد بــه کلــی متوقف شــده و الزم اســت شــرکتهای داروســازی
از تکنولــوژی نویــن بــرای انجــام تســتهای دارویــی اســتفاده کننــد.
ایــن گــروه اعتقــاد دارند کــه تحقیقــات بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی
روشــی بســیار ناکارآمــد بــرای توســعه مداخــالت بالینــی جدیــد بــر روی
انســان بــوده و دادههــای حاصــل از ایــن پژوهشهــا -مث ـ ً
ال در زمینــه
تحقیقــات ســمیت مــواد بــرای انســان -قابلیــت اعتمــاد بســیار کمــی
دارنــد؛ چــرا کــه مثـالً حساســیت حیوانــات بــه طیــف وســیعی از ســموم،
تطابــق بســیار ضعیفــی بــا حساســیت انســان نســبت بــه ایــن ســموم
دارد ( .)1در محافــل علمــی ایــن دانشــمندان ،بســیاری از تســتهای
ســمیت بــه روش ســنتی -کــه بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی انجــام
میشــدند -از مــد افتــاده تلقــی میشــوند .تســتهای ســنتی مذکــور
بــه طــور معمــول موجــب مــرگ تعــداد زیــادی از حیوانــات میشــود
و نهایتــ ًا نیــز دادههایــی را فراهــم مــیآورد کــه در بســیاری مــوارد
بــا واکنشهــای انســان بــه یــک مــاده شــیمیایی مرتبــط نیســتند.
یــک مثــال از تســتهای ســمیت کــه در حیوانــات انجــام میشــود
دوز مــرگ آور  50درصــد ( )LD50اســت .در ایــن تســت غلظتهــای
مختلــف مــواد شــیمیایی بــه جمعیتــی از حیوانــات آزمایشــگاهی تجویــز
میشــود تــا مشــخص شــود چــه غلظتــی از مــاده مذکــور موجــب
مــرگ  50درصــد از حیوانــات خواهــد شــد .روش جایگزینــی کــه امــروزه
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بــه جــای ایــن تســت اســتفاده میشــود ،تســت  IC50اســت کــه بــرای
تعییــن میــزان ســمیت ســلولی یــک مــاده شــیمیایی انجــام شــده و
عبــارت اســت از غلظتــی از یــک مــاده شــیمیایی کــه میتوانــد موجــب
مهــار رشــد نیمــی از جمعیــت ســلولها شــود ( .)1در مکتــب فکــری
دانشــمندان انقالبــی اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه مدلهــای حیوانــی
مــورد اســتفاده در تحقیقــات زیســت پزشــکی بــه شــدت دچــار اشــکال
میباشــند؛ چــرا کــه حیوانــات و انســانها در زمینههــای مختلــف
(نظیــر متابولیســم و حــذف ترکیبــات دارویــی) بــه طــور چشــمگیر بــا
یکدیگــر متفــاوت هســتند (.)1

جایگزینهای حیوانات آزمایشگاهی
بــا عنایــت بــه آنچــه گفتــه شــد ،اســتفاده از روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی مــورد تﺄکیــد طرفــداران حقــوق حیوانــات بــوده و ضمنـ ًا اولیــن اصــل
پژوهــش از دیــدگاه طرفــداران رفــاه حیوانــات میباشــد .ایــن امــر در حــال حاضــر
موضوعــی فراتــر از صرف ـاً مســائل اخالقــی ،وجدانــی و عالقــه بــه حفــظ حقــوق
حیوانــات بــوده و در باالتریــن ســطوح نظارتــی و قانونــی نیــز اهمیــت پیــدا کــرده
اســت .در ایــن رابطــه میتــوان بــه مقایســه آمــاری در رابطــه بــا تعــداد مداخــالت
انجــام شــده بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی در ایــاالت متحــده اشــاره نمــود.
مطابــق آمــار رســمی ،در ســال  1972معــادل یــک و نیــم میلیــون مداخلــه بــر روی
حیوانــات آزمایشــگاهی متــداول در ایــن کشــور انجــام شــده بــود لیکــن بــا وجــود
پیشــرفتهای وســیع علمــی و رشــد بســیار زیــاد مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،ایــن
میــزان در ســال  2014میــالدی بــه کمتریــن حــد خــود یعنــی  834هــزار مداخلــه
رســید .بــه عقیــده پژوهشــگران ،بخــش عمــده ایــن کاهــش بــه دلیــل اجــرای
اصــول Rهــای ســهگانه و توجــه بیشــتر بــه اســتفاده از روشهــای جایگزیــن
بــوده اســت (.)29

روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی بــه هرگونــه روش علمــی گفتــه
میشــود کــه بــدون نیــاز بــه موجــودات زنــده واجــد ادراک ،قــادر بــه حصــول
نتایــج علمــی میباشــد .دو دســته اصلــی از جایگزینهــای عبــارت از روشهــای
جایگزیــن نســبی و روشهــای جایگزینهــای مطلــق میباشــد کــه در ادامــه
مــورد بررســی قــرار میگیرنــد (:)51 ،50
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روشهای جایگزین نﺴﺒی

روشهــای جایگزیــن نســبی بــه روشهایــی گفتــه میشــود کــه انجــام
بخشــی از پژوهــش را بــدون نیــاز بــه حیوانــات میســر ســاخته ،موجــب کاهــش
تعــداد حیوانــات مــورد اســتفاده شــده ،یــا موجــب کاهــش رنــج و درد حیوانــات
مــورد اســتفاده در یــک پژوهــش خــاص میشــوند .بــه عنــوان روشهــای کاهــش
رنــج و درد حیوانــات مــورد اســتفاده ،میتــوان بــه اســتفاده از حیوانــات پایینتــر
در ردهبنــدی تکاملــی -کــه قــدرت ادراک درد و رنــج پایینتــری دارنــد -یــا
اســتفاده از روشهــای نویــن علمــی (نظیــر انجــام تعــداد زیــادی تســت بــر روی
حجــم بســیار انــدک خــون بــا اســتفاده از دســتگاه اتوآناالیــزر )1بــرای کاهــش درد
و رنــج حیوانــات مــورد اســتفاده در پژوهــش اشــاره کــرد.

روشهای جایگزین مﻄﻠﻖ

روشهــای جایگزیــن مطلــق روشهایــی هســتند کــه در آنهــا از هیچگونــه
جانــدار واجــد ادراک یــا مــواد بیولوژیــک مشــتق از حیوانــات اســتفاده نمیشــود.
ایــن روشهــا را میتــوان بــه دســتجات کلــی زیــر تقســیمبندی نمــود:
● مطالعه بر روی داوطلبان انسانی

● مطالعه بر روی بافتها و سلولهای انسانی

● مطالعه با استفاده از موجودات زنده فاقد قدرت ادراک درد و رنج
● مطالعه با استفاده از روشهای آماری

● مطالعه با استفاده از مدلهای کامپیوتری و ریاضی
در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن مطلــق باید توجه داشــت که روشــهایی که
تاکنــون یافتــه شــدهاند قــادر بــه پاســخگویی بــه تمــام ســﺆاالت بشــر نبــوده یــا در
مــواردی بــه تنهایــی بــرای پاســخ بــه یــک ســﺆال پژوهشــی کفایــت نمینماینــد.
بــه عنــوان مثــال ،مدلهــای برونتنــی ســد [دفاعــی] تنفســی 2هنــوز پیشــرفت
زیــادی نداشــتهاند .هرچنــد ســاختارهای بافتــی بازســازی شــده بــه منظــور اســتفاده
1 AutoAnalyzer
2 respiratory barrier
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در تســتهای در معــرض قرارگیــری داروهــا بــه روش استنشــاقی و خوراکــی
تولیــد شــدهاند ،لیکــن ایــن مدلهــا خــواص مســدودکنندگی و ترکیبــات اصلــی
خــود را فقــط بــرای مــدت زمــان کوتاهــی حفــظ میکننــد .ایــن امــر احتمــا ًال
بــه ایــن دلیــل اســت کــه بافتهــای ایــن نواحــی در موجــودات زنــده پیچیدگــی
بیشــتری دارنــد و هنــوز دانشــمندان قــادر بــه شبیهســازی آنهــا نشــدهاند .از
طــرف دیگــر در صورتــی کــه بخواهیــم تســت برونتنــی در ایــن نواحــی ،از نظــر
مفاهیــم فیزیولوژیــک بــا بــدن موجــود زنــده تناســب داشــته باشــد ،الزم اســت
از سیســتمهای ویــژه در معــرض قراردهــی دارو 1در برابــر اینگونــه بافــت مــدل
نظیــر تولیدکنندههــای افشــانه (آئروســول) ،2محفظههــای جریــان هــوا یــامایعــات- 3اســتفاده کنیــم ( .)29بــا ایــن حــال ،تالشــهای موفقیتآمیــز زیــادی
بــرای ابــداع روشــهای جایگزیــن جدیــد صــورت گرفتــه و روز بــه روز بــر تعــداد
ایــن روشهــا افــزوده میگــردد .ایــن موضــوع همچنیــن مــورد توجــه محافــل
علمــی و اخالقــی جهــان قــرار گرفتــه و ژورنالهــای معتبــر و همایشهــای
علمــی ،عالقــه زیــادی بــه ارائــه نتایــج تحقیقــات بعمــل آورده در ایــن زمینــه
نشــان میدهنــد .بــه عنــوان مثــال بحﺚهــای جالبــی در رابطــه بــا مســائل
اخالقــی و علمــی مرتبــط بــا اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی یــا روشهــای
»جایگزیــن« در کنفرانــس علمــی کــه بدیــن منظــور توســط اتحادیــه اروپــا در
دســامبر ســال  2016در بلژیــک برگــزار شــد ( )52صــورت گرفــت.

در حــال حاضــر بســیاری از پژوهشــگران ،دولتهــا و قانونگــذاران اعتقــاد
دارنــد کــه روشهــای جایگزیــن مطلــق حیوانــات آزمایشــگاهی در اغلــب مــوارد
تناســب بیشــتری بــا ســﺆاالت پژوهشــها داشــته ،قابــل اطمینانتــر بــوده ،و
اثــرات تیمــار را بهتــر نشــان میدهنــد .همچنیــن اغلــب ایــن روشهــا مقــرون
بــه صرفهتــر از کار بــر روی حیوانــات بــوده ،و تکــرار پذیــری باالتــری نســبت
بــه مطالعــات حیوانــی نشــان دادهانــد ( .)53شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه
بــا وجــود افزایــش هزینههــای تحقیــق و توســعه در شــرکتهای داروســازی
اروپایــی ،میــزان اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در ایــن شــرکتها بیــن ســالهای
 2005تــا  2008بیــش از  25درصــد کاهــش یافتــه اســت .در آمریــکا نیــز ســرمایه
گــذاران دربخــش تحقیقــات پزشــکی توجــه خــود را بــه ســمت تحقیقاتــی کــه
بــر پایــه روش انســان-بر روی-تراشــه عمــل میکننــد ،معطــوف نمودهانــد (.)2
1 specific exposure systems
2 aerosol generators
3 flow chambers
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از ســوی دیگــر ،ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه در صــورت عــدم
اســتفاده از روشــهای جایگزیــن ،روش چنــدان بهتــری نیــز بــه جــای آنهــا
موجــود نمیباشــد .در حقیقــت پژوهــش بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی -آنگونــه
کــه در قســمتهای قبــل ایــن فصــل گفتــه شــد -فــارغ از مســائل اخالقــی ،از
نظــر علمــی نیــز موضوعــی بســیار چالــش برانگیــز اســت .در ایــن رابطــه حتــی
بــا وجــود رعایــت تمامــی اصــول طاقتفرســای انجــام یــک پژوهــش ایــدهآل
حیوانــی ،نتیجــه حاصلــه از پژوهــش بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی ،صرفــ ًا
نمــودی از عملکــرد تیمــار در بــدن حیــوان آزمایشــگاهی اســت و دلیلــی نــدارد
کــه همیــن نتایــج در انســان نیــز حاصــل گــردد .حتــی بــا وجــودی کــه نتایــج
بدســت آمــده از حیوانــات دقیقـ ًا بــا نتایــج تیمــار در انســان تطابــق داشــته باشــد،
و پژوهــش در تمــام مراحــل آتــی خــود موفــق عمــل کنــد ،تــا رســیدن نتایــج بــه
بالیــن بیمــاران انســانی حــدود  10-15ســال فاصلــه وجــود دارد ( .)53بــر ایــن
اســاس لــزوم توســعه روشهــای نویــن پژوهــش در مباحــﺚ زیستپزشــکی از
نظــر علمــی نیــز مــورد توجــه جـ ّدی دانشــمندان و ســاز و کارهــای نظارتــی قــرار
گرفتــه اســت.

استﻔاده آموزشی از حیوانات
آنچـــه تـــا اینجـــا ذکـــر شـــد ،عمدتـــ ًا مبنـــی بـــر اســـتفاده از حیوانـــات در
امـــور پژوهشـــی ،تســـت ایمنـــی مـــواد و تولیـــد مـــواد جدیـــد بیولوژیـــک بـــود.
در اینجـــا الزم اســـت ســـخن کوتاهـــی نیـــز در زمینـــه اســـتفاده آموزشـــی از
حیوانـــات داشـــته باشـــیم.

معمـــو ًال اســـتفاده از حیوانـــات آزمایشـــگاهی در مصـــارف پژوهشـــی بـــا
هـــدف کشـــف یـــک حقیقـــت جدیـــد و ناشـــناخته صـــورت میگیـــرد .بـــر
خ ــالف موضوع ــات پژوهش ــی ،اس ــتفاده از حیوان ــات در م ــوارد آموزش ــی مح ــدود
ب ــه ی ــک س ــری اعم ــال تک ــراری و ب ــا نتای ــج کام ـ ً
ـال قاب ــل پیشبین ــی اس ــت؛
چـــرا کـــه در اینجـــا هـــدف شناســـایی یـــک پدیـــده ناشـــناخته نیســـت ،بلکـــه
ً
مثـــال عملکـــرد فیزیولوژیـــک شـــناخته شـــده بـــدن
مقصـــود ایـــن اســـت کـــه
موج ــود زن ــده ی ــا اث ــرات فارماکولوژی ــک ی ــک م ــاده ش ــیمیایی ش ــناخته ش ــده
ب ــر ب ــدن موج ــود زن ــده ،ب ــه دانشآم ــوزان ی ــا دانش ــجویان نش ــان داده ش ــود.
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بـر ایـن اسـاس ،در رابطه بـا اسـتفاده آموزشـی از حیوانات زنـده ،بحﺚ اخالق
جلـوه بسـیار واضﺢتـری مییابـد .بـه عنـوان مثـال ممکن اسـت بـاز کردن قفسـه
سـینه یـک موجـود زنـده صرف ًا با هـدف نشـان دادن ضربـان قلب و توضیـﺢ اینکه
ضربـان قلـب عامـل حرکـت خـون در بـدن موجود زنده اسـت ،صـورت گیـرد .این
روش شـاید در حـدود  30یـا  40سـال قبل کـه وسـایل ارتباط جمعی و رسـانههای
صوتـی و تصویـری نظیـر تلویزیـون بـه گسـتردگی امـروز وجـود نداشـت ،روشـی
غیـر قابـل اجتنـاب بـه نظـر میرسـید .در حقیقـت هـر بـار الزم بـود کـه قفسـه
سـینه و شـکم حیـوان نگونبختـی بـاز شـده و قسـمتهای مختلف دسـتگاه تنفس،
گـردش خـون ،گـوارش و احشـاء دیگر بـه دانشآمـوزان و دانشـجویان نشـان داده
شـود .لیکـن امـروزه بـا ظهـور تکنولوژیهـای نویـن و انـواع رسـانههای صوتـی و
تصویـری ،ایـن موضـوع اهمیـت خـود را از دسـت داده اسـت و دیگـر نشـان دادن
ضربـان قلـب یـا احشـای مختلـف شـکمی بـه دانشآمـوزان و دانشـجویان اهمیت
آنچنـان زیـادی نـدارد و جزو بدیهیات علمی محسـوب میشـود .در ایـن زمینه حتی
نرمافزارهـای تلفـن همـراه مخصـوص کـودکان طراحـی شـده کـه بـه کودکی که
هنوز وارد سیسـتم آموزشـی مدرسـه نشـده نیز مفاهیم سـاده و مهم زیستشناسـی
نظیـر نـام و عملکـرد اندامهـای بـدن ،سـاختار داخل بـدن موجـودات زنـده و نظایر
ً
کامـال علمـی آمـوزش میدهـد .عالوه بـر آن با
آنهـا را بـه زبـان کودکانـه ،لیکـن
یـک جسـتجوی سـاده در اینترنـت بـه سـادگی میتوان بـه تعـداد بیشـماری فیلم،
انیمیشـن ،و نرمافـزار آموزشـی بـه رایـگان دسترسـی پیـدا کـرد که نحـوه عملکرد
دسـتگاههای مختلـف بـدن ،آناتومـی ،بافتشناسـی ،و پاتولوژی آنها را در سـطوح
مختلـف علمـی (از پیـش دبسـتانی تا دکتـری تخصصی) بـا بهتریـن کیفیت صوتی
و تصویـری ارائـه میدهنـد .بـا توجـه بـه ایـن کـه مـوارد مذکـور همـواره تکراری
بـوده و اتفـاق جدیـد و ناشـناختهای در آنهـا رخ نمیدهد ،بسـیاری از سیسـتمهای
آموزشـی برتر در رشـتههای علوم زیسـت پزشـکی (مث ً
ال دانشکده پزشـکی دانشگاه
هـاروارد) تصمیـم گرفتهانـد کـه اقدامـات آموزشـی را توسـط روشـهای جایگزیـن
حیوانـات بـه انجـام برسـانند .از سـوی دیگـر ،زمانی که حتـی اسـاتید دوره دکترای
حرفـهای دامپزشـکی کشـور در حـال روی آوردن به اسـتفاده از نرم افزارهای شـبیه
سـاز بـه جای اسـتفاده از حیوانات در امر آمـوزش دروس فیزیولـوژی و فارماکولوژی
میباشـند ،ایـن سـﺆال مطرح میشـود که آیـا واقع ًا ضرورتـی برای تشـریﺢ حیوانات
در کالسهـای درس سـایر رشـتههای دانشـگاهی یـا حتـی مدارس وجـود دارد؟
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ایــن موضــوع خــود بحــﺚ ســالمت روانــی نوجوانــان و جوانــان را مطــرح
مینمایــد کــه موضــوع بســیار مهمــی اســت .در روزگاری کــه بیــش از هــر زمــان
دیگــر جامعــه بشــری نیازمنــد مــدارا و آشــتی بــا حیــات میباشــد ،آیــا صحیــﺢ
اســت کــه یــک نوجــوان یــا جــوان بــا صحنــه مثلــه شــدن یــک حیــوان زنــده در
کالس درس مواجــه شــود؟ ایــن فــرد ممکــن اســت ناخــودآگاه از خــود بپرســد:
آیــا واقع ـ ًا نیــاز بــود یــک موجــود زنــده کشــته شــود تــا مــن همــان موضوعــی
کــه بارهــا در برنامههــای تلویزیــون و نــرم افــزار کامپیوتــر و اپلیکیشــن موبایــل
و انیمیشــنهای متعــدد دیــده بــودم را دوبــاره ببینــم؟ چــه تفاوتــی وجــود داشــت
اگــر مــن بــه جــای نــگاه کــردن بــه پاییــن (حیــوان در حــال کالبدگشــایی شــدن)،
روبــهروی خــود (مانیتــور کامپیوتــر) را نــگاه میکــردم؟ نهایتـ ًا پاســخ ایــن پرســش
آن خواهــد بــود کــه یــا روش آموزشــی بــه کار رفتــه درســت نبــوده اســت یــا اینکه
اهمیــت حیــات یــک موجــود زنــده واقعـ ًا آنقــدر کــم اســت کــه میتــوان بــه هــر
دلیلــی زندگــی را از او گرفــت .هــر چنــد فــرد مذکــور بــا بــه یــاد آوردن آخریــن
تقالهــای حیــوان کــه میخواســت از مــرگ فــرار کنــد ،احتمــا ًال پاســخ دوم را
نیــز نمیپذیــرد و احســاس میکنــد کــه در ایــن میــان روش نامناســب آموزشــی
و کار اخالقــی نادرســتی انجــام شــده اســت .ایــن موضــوع نهایتـ ًا میتوانــد باعــﺚ
ایجــاد تردیــد اخالقــی در فــرد شــده و او را نســبت بــه اعمــال خــود و دیگــران
(کــه حتــی در مقــام تعلیمدهنــده اون هســتند) دچــار شــک و بدبینــی نمایــد.
افــرادی کــه بــه طــور مکــرر در مقابــل چنیــن حاالتــی قــرار میگیرنــد ،نهایت ـ ًا
احســاس شــفقت خــود را از دســت داده یــا دچــار حالتــی بــه نــام فرســودگی
(خســتگی) عاطفــی 1میشــوند .نتیجــه بیتوجهــی بــه ایــن موضوعــات ممکــن
اســت تربیــت درمانگرانــی بیاحســاس یــا پژوهشــگرانی بیتوجــه بــه اصــول
اخالقــی بــرای آینــده باشــد .پژوهشهــا حتــی نشــان داده اســت کــه ارتــکاب بــه
حیــوانآزاری میتوانــد زمینــه بــروز جرایــم جدیتــر را در جامعــه فراهــم آورد.
بــه عنــوان مثــال مشــخص شــده اســت کــه بســیاری از قاتــالن زنجیــرهای کار
خــود را ابتــدا بــا حیــوانآزاری آغــاز کــرده و نهایتـ ًا بــه جایــی رســیدند کــه دســت
بــردن بــه جــان انســانها نیــز بــرای آنهــا آســان شــد.
از ســوی دیگــر تحقیقــات نشــان داده کــه بســیاری از حیوانــات (بویــژه تمامی
پســتانداران) از نظــر تکامــل سیســتم عصبــی ،موجــودات بســیار پیشــرفتهای
هســتند کــه نــه تنهــا قــادر بــه ادراک درد هســتند ،بلکــه قــادر بــه احســاس
1 emotional exhaustion

ضرورت تحول در روش پژوهش ⁞ 65

اضطــراب ،نگرانــی ،وحشــتزدگی ،ناامیــدی ،تــرس ،و احســاس درماندگــی نیــز
میباشــند و در حقیقــت ادراک رنــج و درد نیــازی بــه دارا بــودن قــدرت اســتدالل
یــا تکلــم نــدارد .بــر ایــن اســاس در دامپزشــکی از انــواع داروهــای تســکیندهنده،
آرامبخــش ،ضــد درد ،و بیهوشکننــده بــرای کار بــا حیوانــات اســتفاده میشــود
تــا میــزان رنــج و درد مذکــور بــه حداقــل ممکــن کاهــش داده شــود .واضــﺢ
اســت کــه اســتفاده از ایــن داروهــا ،نیــاز بــه دانــش تخصصــی داشــته و امکانــات
و ابــزار ویــژهای را میطلبــد .بویــژه اینکــه تقریبــ ًا تمامــی داروهــای فوقالذکــر
جــزو رده داروهــای تحــت کنتــرل بــوده و تهیــه ،حمــل و اســتفاده از آنهــا نیازمند
کســب مجــوز قانونــی اســت کــه از ایــن لحــاظ نیــز اســتفاده از آنهــا توســط
بســیاری از مدرســان ناممکــن اســت .1لــذا بــا عنایــت بــه عــدم امــکان بیهــوش
نمــودن و ایجــاد بــیدردی کافــی بــرای بســیاری از حیوانــات مــورد اســتفاده در
امــور آموزشــی ،ایــن ســﺆال مطــرح میشــود کــه آیــا تشــریﺢ کــردن حیوانــی
کــه قــادر بــه ادارک درد اســت ،مصــداق ایــن حدیــﺚ شــریف از پیامبــر اســالم
ـن ّ
اﷲ ُ َمــن َم ﱠثـ َ
ـوان«؛ »لعنــت خــدا بــر
بالحیـ ِ
(ص) نیســت کــه فرمودهانــد» :لَعـ َ
ـل َ
کســی کــه حیوانــی را ُم ْثلــه کنــد« (کنــز الع ّمــال .)24971 /البتــه شــاید صحبــت
از درد در شــرایطی کــه فــرد دردی در بــدن خــود احســاس نمیکنــد ،موضــوع
چنــدان بــا اهمیتــی بــه نظــر نیایــد .در حقیقــت درد بــه دلیــل ماهیــت غیرمــادی
خــود نمــود ظاهــری نداشــته و تجســم آن -در لحظــهای کــه همــه چیــز آرام و
مطلــوب اســت -شــاید کاری دشــوار باشــد .لیکــن زمانــی کــه مث ـ ً
ال در مطــب
دندانپزشــکی ،درد وحشــتناکی در هنــگام کار بــا دندانــی کــه بهخوبــی بیحــس
نشــده در بــدن تیــر کشــد ،میتــوان احســاس موجــود زنــدهای کــه معمــو ًال بــا
بــیدردی یــا بیهوشــی ناکافــی در کالســهای آموزشــی کالبدگشــایی میشــود را
بــه خــود یــادآوری کــرد .هرچنــد بایــد توجــه داشــت کــه درد ناشــی از دندانــی کــه
ناکامــل بیحــس شــده ،ذرهای بــا درد ناشــی از پــاره شــدن پوســت و عضــالت
 1در مواردی مشاهده شده که مدرس به منظور ایجاد بیهوشی از ماده »اتر« استفاده میکند که
این موضوع نیز خود معضالت دیگری بهمراه دارد .اتر موجب التهاب سوزناک مخاطات انسان
و حیوان میشود .به دلیل درد و رنج شدید در فاصلﮥ زمانی بین آغاز استنشاق این ماده تا محو
هوشیاری ،حیوان دچار درد بسیار شدیدی شده ،به طوری که استفاده از این ماده برای بیهوشی
از حدود  100سال قبل رسم ًا متوقف گردیده و امروزه طبق قوانین جهانی استفاده از اتر حتی
برای کشتن حیوانات نیز ممنوع اعالم شده است .اتر جهت سیستم اعصاب انسان مسمومیتزا
بوده و خواص موتاژنیک (ایجاد جهشهای ژنتیکی) دارد .همچنین طبق آخرین پژوهشها ،اثرات
سرطانزایی اتر رد نشده است .این ماده قابل اشتعال و انفجار بوده و موارد متعددی از انفجار
یخچالها یا فریزرهای محل نگهداری الشﮥ حیوانات کشته شده با اتر گزارش شده است.
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حیــوان هوشــیاری کــه دســت و پایــش بســته شــده و الزم اســت مــدت طوالنــی
در ایــن حالــت بمانــد ،شــباهت نــدارد.

یکــی از دالیلــی کــه برخــی بــرای نفــی اســتفاده از روشهــای جایگزیــن
حیوانــات آزمایشــگاهی در آمــوزش بیــان میکننــد ،کاهــش کیفیــت آمــوزش
اســت .ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه تعــداد زیــادی از دانشــکدههای پزشــکی
مطــرح جهــان (نظیر هــاروارد ،اســتنفورد و یِیــل) اســتفاده از حیوانات در کالســهای
فیزیولــوژی و فارماکولــوژی یــا تمرینــات آمــوزش جراحــی را متوقــف نمودهانــد و
بــه جــای آن از روشــهای جایگزیــن آموزشــی بهــره میبرنــد .ایــن روشــها شــامل
مشــاهده جراحیهــای بعمــل آمــده بــر روی انســان ،شــبیه ســازهای بیمــار،
اجســاد انســانی ،برنامههــای شبیهســازی کامپیوتــری و بســیاری مــوارد دیگــر
میباشــد ( .)1در ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه اگــر دانشــکده پزشــکی
دانشــگاه هــاروارد (کــه شــاید بتــوان آن را بــه عنــوان یکــی از معتبرتریــن و
باکیفیتتریــن دانشــکدههای پزشــکی در جهــان قلمــداد کــرد) بــا بررســیهای
کافــی بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی در آمــوزش (نظیــر نرمافزارهــا) ،میتواننــد کیفیــت مناســبی را
ارائــه دهنــد ،در چنیــن شــرایطی اصطالحــ ًا حجــت بــر ســایر مراکــز آموزشــی
تمــام اســت .ایــن امــر نــه فقــط در کشــورهای توســعه یافتــه ،بلکــه در بســیاری
از کشــورهای در حــال توســعه  -نظیــر هندوســتان  -نیــز رواج پیــدا کــرده و
اســتفاده از روشــهای جایگزیــن حیوانــات زنــده در آمــوزش ایــن کشــورها ،اکنــون
بــه عنــوان یــک روال معمــول تلقــی میشــود.

بــر ایــن اســاس ،بــا ورود بــه قــرن  21و پیشــرفتهای وســیع در تمــام شــئون
زندگــی بشــر ،تغییــر در رویکــرد آموزشــی نیــز امــری ضــروری بــه نظــر میرســد.
چنانچــه مث ـ ً
ال  40ســال قبــل بــرای نمایــش حــرکات قلــب در یــک کالس 40
نفــره ،الزم بــود کــه هــر فــرد یــک قورباغــه را تشــریﺢ کنــد ،امــروزه میتــوان
بــا نشــان دادن یــک انیمیشــن بــرای کل کالس ،تمامــی حقایــق فیزیولوژیــک و
آناتومیــک مــورد نظــر را بــه مخاطبــان آمــوزش داد .در حقیقــت ،اگــر توجیــه انجام
تشــریﺢ در زمانهــای گذشــته ایــن بــود کــه امکاناتــی نظیــر تلویزیــون ،کامپیوتــر،
پروژکتــور و نظایــر آن وجــود نداشــت؛ لیکــن امــروزه ایــن امکانــات بــه وفــور در
همــه اماکــن آموزشــی یافــت شــده و میتوانــد بــه بهتریــن شــکل در آمــوزش
نویــن مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .پیشــرفت در زمینههــای مدلهــای کامپیوتــری
قابــل اســتفاده در آمــوزش علــوم زیســتی بســیار گســتردهتر از مــوارد پژوهشــی
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بــوده و حقیقتـ ًا در رابطــه بــا امــور آموزشــی امــروزه روشهــای جایگزیــن حیوانــات
بــرای تقریبـ ًا همــه کالسهــای درســی موجــود میباشــد ( .)54بــه عنــوان مثــال،
فهرســت بســیار کاملــی از انــواع نرمافزارهــای کامپیوتــری قابــل اســتفاده بــرای
آمــوزش مباحــﺚ دروس فیزیولــوژی و فارماکولــوژی در وب ســایت زیــر آمــده
اســت .بــا اســتفاده از نرمافزارهــای مذکــور میتــوان کالسهــای فیزیولــوژی و
فارماکولــوژی و حتــی در مــواردی آناتومــی را بــدون نیــاز بــه اســتفاده از حیوانــات
زنــده بــه نحــو اخالقــی و علمــی برگــزار کــرد.
http://www.animalsimulator.com/ListofExperiments.
aspx

امیــد بــر ایــن اســت کــه اطالعــات بیشــتر در زمینــه روشهــای جایگزیــن
حیوانــات در آمــوزش ،در مجموعــه دیگــری کــه توســط ایــن قلــم در حــال
نــگارش اســت ارائــه گــردد.

ﻓصﻞ :2
ﭘﮋوهش بر روی انﺴان
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مﻘدمﻪ
همانگونــه کــه در فصــل  1گفتــه شــد ،چنانچــه هــدف یــک پژوهــش ،گونــه
»انســان« باشــد ،انجــام ایــن پژوهــش بــر روی موجــودات زنــده دیگــر بــه غیــر
از انســان منجــر بــه نتایجــی میشــود کــه وارد شــدن آنهــا بــه بالیــن انســان
شــاید ســالها زمــان نیــاز داشــته باشــد .در حقیقــت علــت ایــن موضــوع آن اســت
کــه موجــودات زنــده دیگــر غیــر از انســان و روشهــای تحقیقاتــی کــه از انســان
اســتفاده نمیکننــد ،بــه احتمــال زیــاد نمیتواننــد شــرایط واقعــی بــدن انســان
را شبیهســازی نماینــد .چنانچــه هــدف یــک مطالعــه ،کشــف روش درمانــی یــا
تشــخیصی جدیــد در انســان باشــد ،انجــام پژوهــش بــر روی گونــه هــدف (انســان)
نتایــج موثّقتــری نســبت بــه انجــام پژوهــش بــر روی گونههــای مــدل (حیوانــات)
بــه دســت میدهــد .همچنیــن پژوهــش بــر روی انســان ،معمــو ًال هزینــه کمتــری
داشــته و بــه زمــان کمتــری نیــاز دارد .ضمن ـ ًا نتایــج حاصــل از ایــن پژوهشهــا
(نســبت بــه پژوهشهــای بعمــل آمــده بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی) بــا
ســرعت بیشــتری در بالیــن بیمــاران انســانی اســتفاده خواهــد شــد (.)49
واضــﺢ اســت کــه در رابطــه بــا پژوهــش بــر روی انســان ،الزم اســت
کلیــه مســائل اخالقــی پیرامــون ایــن قبیــل پژوهشهــا در نظــر گرفتــه شــود.
بســیاری از بیمــاران انســانی کــه مبتــال بــه بیماریهــای عــادی یــا العــالج
هســتند تمایــل دارنــد کــه در پژوهشهایــی کــه بــه منظــور شــناخت بیمــاری یــا
کشــف روشهــای درمانــی بــرای آن صــورت میگیــرد ،بــه صــورت داوطلبانــه
شــرکت کننــد .تعــداد مــوارد پژوهشهــای ثبــت شــده بــر روی آزمودنــی انســانی
گــواه ایــن موضــوع هســتند کــه در اغلــب مــوارد بــرای یافــت داوطلبــان مشــکلی
وجــود نــدارد .چنانچــه ایــن پژوهشهــا بــه درســتی طراحــی شــده و هدایــت
گردنــد ،میتــوان بــدون آســیب زدن بــه حیوانــات آزمایشــگاهی و انســانهای
داوطلــب ،بــه نتایــج بســیار ارزشــمندی دســت یافــت کــه مســتقیم ًا از گونــه انســان
بــه دســت آمــده و ممکــن اســت در آینــده نســبت ًا نزدیــک قابــل اســتفاده در
بالیــن بیمــاران انســان باشــند ( .)1روشهــای غیــر تهاجمــی پژوهــش بــر روی
انســان را میتــوان در قالــب آزمونهــای میکــرو دوز (ریــزدارو) ،1روشهــای
تصویربــرداری غیرتهاجمــی ،اســتفاده از پایگاههــای داده اطالعــات افــراد،
مطالعــات اپیدمیولوژیــک و نظایــر آنهــا دســتهبندی نمــود.
1 microdose
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روش میکرو دوزیﻨﮓ )ریز ﺗﺠویز(
ﻓرآیﻨد سﻨتی کشﻒ داروهای جدید

فراینــد ســنتی کشــف تــا عرضــه داروهــا بــه بالیــن بیمــاران ،فرآینــدی
طوالنــی و بســیار گرانقیمــت اســت .در ابتــدا الزم اســت تحقیقــات بــر روی
پاتوفیزیولــوژی بیمــاری صــورت گرفتــه تــا بتــوان مولکولهــای هــدف یــک
مــاده دارویــی -کــه معمــو ًال پروتئیــن هســتند -را شناســایی کــرد .ســپس الزم
اســت ترکیبــات عملکــردی 1کــه قــادر بــه تعامــل بــا ایــن اهــداف بــوده و آثــار
درمانــی از خــود بــه جــای میگذارنــد را بــه روشهــای مختلــف شناســایی نمــود.
برخــی از ایــن روشــها عبارتنــد از :غربالگــری پرتعــداد 2یــا روشــهای کامپیوتــری
بــه منظــور طراحــی دارو بــر پایــه ســاختار آن .3پــس از شناســایی تعــدادی از
ترکیبــات برتــر ،بهینهســازی آنهــا بــا ســنتز صدهــا یــا هــزاران ترکیــب مشــتق
از ایــن ترکیبــات اولیــه صــورت میگیــرد .پــس از اینکــه یکــی از ایــن ترکیبــات
بهینهســازی شــده بــه عنــوان نامــزد مطالعــه دارویــی شناســایی گردیــد ،تحقیقــات
زیــادی بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی صــورت گرفتــه تــا ویژگیهــای فیزیکــی
و توکســیکولوژیک ایــن ترکیــب جدیــد در حیوانــات شناســایی شــود .در ایــن حیــن
چندیــن ســال زمــان الزم اســت تــا ترکیــب مذکــور بــرای اســتفاده در مطالعــات
کارآزمایــی بالینــی بــر روی انســان آمــاده شــود.
در فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی ،تمرکــز مطالعــه بــر ویژگیهــای فارماکولوژیک
داروی مــورد نظــر بــوده و نســبت بــه اثــرات بالینــی مفیــد آن کمتــر توجــه
میشــود .مطالعــات کارآزمایــی بالینــی فــاز دو کــه در آن اثبــات مفهــوم 4صــورت
میگیــرد ،نیــز چندیــن ســال پــس از شناســایی اولیــه مولکولهــای هــدف انجــام
میشــود ( .)36در فــاز ســه کارآزمایــی بالینــی ،کارایــی و ایمنــی ترکیــب مــورد
بررســی تﺄییــد شــده و در فــاز آخــر (فــاز چهــار کارآزمایــی بالینــی) ،مطالعــات
ایمنــی بــر روی داروی نهایــی کــه در حــال عرضــه بــه عمــوم بیمــاران میباشــد،
صــورت میگیــرد.

hit compounds
High Throughput Screening
structure-based drug design
proof of concept

1
2
3
4
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در جریــان مطالعــات بعمــل آمــده بــر روی ترکیبــات کاندیــدای دارویــی،1
اثــرات ایــن ترکیبــات بــر بــدن معمــو ًال در طــی دو فراینــد بررســی میگــردد:
1 .فراینــد فارماکوکینتیــک کــه شــامل جــذب ،پخــش ،متابولیســم ،و
دفــع ترکیــب میباشــد .ایــن فراینــد همچنیــن موضــوع پروفایــل
غلظت-زمــان دارو در دســتگاه گــردش خــون و بافــت هــدف را بررســی
می نمایــد.

2 .فراینــد فارماکودینامیــک کــه عبــارت از تعامــل دارو بــا موضــع هــدف
آن میباشــد.
در ایــن رابطــه ،بــا توجــه بــه تفــاوت فارماکوکینتیــک و فارماکودینامیــک
داروهــا در بــدن انســان و حیوانــات ،برخــی ترکیبــات ممکــن اســت در مطالعــات
پیشبالینــی (بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی) اثــرات مثبــت از خــود نشــان داده،
لیکــن در فازهــای آتــی کارآزمایــی بالینــی شکســت بخورنــد .در ایــن زمینــه،
بیشــترین میــزان شکســت ترکیبــات دارویــی در فــاز دو کارآزمایــی بالینــی (بــه
میــزان  62درصــد) میباشــد (.)36

فرآینــد ســاخت داروهــای جدیــد بــه روش فــوق ،اقدامــی بســیار طوالنــی،
پیچیــده و پرهزینــه اســت .در حقیقــت ارائــه یــک داروی جدیــد بــه بــازار حــدوداً
 10تــا  15ســال زمــان نیــاز داشــته و بیــن  500میلیــون تــا یــک میلیــارد پونــد
هزینــه بــه همــراه دارد .مطابــق یــک ارزیابــی کــه در ســال  2017صــورت گرفــت،
میــزان موفقیــت بــرای دریافــت تﺄییدیــه نهایــی ارائــه یــک داروی جدیــد بــه
بــازار در حــدود فقــط  5درصــد میباشــد ( )55و بــه عبــارت دیگــر  95درصــد
از تحقیقــات بعمــل آمــده بــرای کشــف داروهــای جدیــد بــا شکســت مواجــه
میشــوند! مطالعــات ســالهای اخیــر نشــان داده کــه بــا وجــود افزایــش روز بــه
روز ســرمایه گــذاری دربخــش توســعه دارویــی ،لیکــن تعــداد داروهایــی کــه مجــوز
ورود بــه بــازار را دریافــت میکننــد ،همچنــان ثابــت بــوده یــا حتــی در مــواردی
کاهــش یافتــه اســت .بــه عنــوان مثــال بــا وجــود  70درصــد افزایــش ســرمایه
گــذاری در تحقیقــات و توســعه داروهــای جدیــد در بیــن ســالهای  1994تــا
 1ماده شیمیایی که به تازگی کشف یا ساخته شده و احتمال دارد در آینده بتوان آن را به عنوان
یک دارو مورد استفاده قرار داد .با این حال تا زمان تبدیل این ماده به دارویی که در بازار قابل
دسترس باشد ،راه بسیار طوالنی در پیش است که مستلزم صرف هزینه هنگفت ،ارزیابی هزاران
ماده مشابه و سالها مطالعه و بررسی میباشد.
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 ،2004مشــخص شــد کــه عرضــه داروهــای جدیــد بــه بــازار بــه میــزان  40درصــد
کاهــش یافــت (.)56

در حقیقــت مشــخص شــده کــه در حــدود  75درصــد از کل هزینــه کشــف
داروهــای جدیــد ،مربــوط بــه »شکســت« در مراحــل اولیــه ســاخت دارو میباشــد.
ایــن امــر نشــان دهنــده میــزان بــاالی هــدر رفــت منابــع در راه کشــف مــواد
شــیمیایی اســت کــه اساس ـ ًا آینــدهای بــرای تبدیــل شــدن بــه دارو ندارنــد (.)57
هرچنــد دلیــل شکســت داروهــا در طــول زمــان نیــز تغییــر کــرده اســت .بــه
عنــوان مثــال در ســال  1991میــالدی عمــده دلیــل شکســت داروهــا ،مربــوط بــه
ویژگیهــای فارماکوکینتیــک نامطلــوب آنهــا بــود کــه در آن زمــان در حــدود 40
درصــد از مــوارد شکســت دارویــی را شــامل میشــد .در طــول یــک دهــه بعــد
از آن ،ایــن میــزان کاهــش پیــدا کــرده و بــه کمتــر از  10درصــد رســید ( )36کــه
یکــی از دالیــل ایــن امــر ،ارائــه روشــهای جدیــد ارزیابــی فارماکوکینتیــک یــک
مــاده تــازه کشــف شــده ،پیــش از جــدی شــدن کار بــر روی آن بــوده اســت.
در حــدود ســال  2011میــالدی ،عمــده دلیــل شکســت ترکیبــات دارویــی تغییــر
چشــمگیری پیــدا کــرده و بــه موضــوع »عــدم کارایــی ایــن داروهــا در انســان«
تبدیــل شــده اســت ( .)36بــه طــور کلــی از نظــر نــوع و علــت شکســت داروهــا
در هنــگام تســت بــر روی انســان ،میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد (:)58
● اشــکال در ایمنــی دارویــی :ممکــن اســت بــه دلیــل رســیدن غلظــت
نامناســب از دارو بــه بافــت هــدف ،یــا رســیدن دارو بــه بافتــی که اساسـ ًا
هــدف آن نبــوده اســت ،یــا زمــان طوالنــی در معــرض قرارگیــری
بافــت بــا دارو ،رخ دهــد.

● اشــکال در کارایــی دارو :ممکــن اســت بــه واســطه دوز بســیار کــم
داروی رســیده بــه هــدف یــا زمــان کوتــاه در معــرض قرارگیــری دارو
بــا بافــت هــدف ،خــود را نشــان دهــد.
● ســمیت مــواد :ممکــن اســت بــه دلیــل متفــاوت بــودن مســیرهای
متابولیــک در حیوانــات و انســان بــروز پیــدا کنــد .ایــن موضــوع تــا
آنجــا مهــم اســت کــه یکــی از دانشــمندان برجســته ایــن علــم ،ارزش
اســتفاده از حیوانــات در مراحــل کشــف داروهــا را بــه ایــن گونــه زیــر
ســﺆال بــرده اســت» :تمرکــز بســیار زیــادی در حــال حاضــر بــر روی
مدلهــای حیوانــی [ســمیت مــواد] گذاشــته شــده اســت ،در حالــی
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کــه ممکــن اســت ایــن مدلهــا اساس ـ ًا انعــکاس درســتی از آنچــه در
انســان اتفــاق میافتــد ،نباشــند«.
شــاید بتــوان علــت کلــی شکســت داروهــا در روش فعلــی را تمرکــز بیــش
از حــد بــر انجــام مطالعــات داروهــای جدیــد بــر روی حیوانــات و غافــل شــدن
از هــدف اصلــی پژوهــش -کــه همانــا تولیــد دارویــی بــرای اســتفاده انســان
میباشــد -دانســت .در ادامــه ایــن موضــوع مــورد بررســی بیشــتر قــرار میگیــرد.

ﻋﻠﻞ ناکارآمدی روش سﻨتی کشﻒ داروهای جدید

مجموعــه عوامــل فــوق دانشــمندان را بــر آن داشــت کــه بــه بررســی عللــی
بپردازنــد کــه ســبب میشــود ویژگیهــای مهــم یــک مــاده شــیمیایی در مراحــل
اولیــه مشــخص نشــده و حجــم وســیعی از پژوهشهــای بیحاصــل بــر روی
ترکیباتــی صــورت گیــرد کــه اساســ ًا ترکیبــات مناســبی نیســتند .برخــی علــل
شناســایی شــده در ایــن رابطــه عبارتنــد از (:)57
● قابلیــت پیشــگویی ضعیــف مدلهــای حیوانــات آزمایشــگاهی در رابطــه
بــا نحــوه عملکــرد دارو در انســان.

● قدیمــی بــودن روش کشــف و توســعه داروهــا ،کــه بــرای بیــش از ســه
دهــه نــوآوری چشــمگیری در آن صــورت نگرفتــه اســت.

● لحــاظ نکــردن فارماکودینامیــک مــاده مــورد بررســی در فازهــای اولیــه
کارآزمایــی بالینــی بــر روی انســان.

● در دســترس نبــودن نشــانگرهای زیســتی 1معتبــر کــه بتوانــد موجــب
تســریع در فرآینــد تﺄییــد اثــرات دارو شــوند؛ چراکــه پیشــگویی
زودهنــگام اثــرات بالینــی دارو بــر پایــه ســیگنالهای زیســتمولکولی،
میتوانــد موجــب تســریع فرآینــد مذکــور گــردد.
فاکتورهــای فــوق منجــر بــه تولیــد و کار بــر روی مــواد شــیمیایی میشــود
کــه نهایتـ ًا قابلیــت تبدیــل شــدن بــه داروی قابــل ارائــه در بــازار را ندارنــد .ایــن
فاکتورهــا باعــﺚ میشــود کــه ویژگیهــای نامطلــوب مــواد کاندیــد دارویــی در
مراحــل اولیــه شــناخته نشــده و کار بــر روی مــاده نامناســب ادامــه یابــد .در ایــن
1 biomarker

پژوهش بر روی انسان ⁞ 75

رابطــه ،یکــی از ویژگیهــای نامطلــوب ترکیبــات شــیمیایی در مراحــل اولیــه
ســاخت داروهــای جدیــد ،فارماکوکینتیــک نامناســب آنهــا اســت .همچنیــن
اشــکاالت ایمنــی ،کارایــی و ســمیت مــواد جــزو عمــده دالیــل پایــان کار بــر روی
بســیاری از مــواد شــیمیایی کاندیــد تبدیــل بــه داروهــای آینــده میباشــد .تمامــی
مــوارد فــوق را میتــوان در قالــب »نامناســب بــودن متابولیســم مــاده شــیمیایی«
جمعبنــدی نمــود (.)58
لــذا درک صحیــﺢ از متابولیســم مــاده شــیمیایی در حــال مطالعــه ،نکتــه
کلیــدی در تعییــن ایــن اســت کــه آیــا ایــن مــاده شــیمیایی قابلیــت تبدیــل بــه
دارو را دارد یــا خیــر .روشهــای فعلــی مطالعــه مســیرهای متابولیســمی دارویــی
»پیــش از آزمــون بــر روی انســان« ،شــامل اســتفاده از حیوانــات ،روشهــای
برونتنــی ،1یــا روشهــای کامپیوتــری 2اســت .بــا ایــن حــال زمانــی کــه بــرای
نخســتین بــار دارو از فــاز »پیــش از آزمــون بــر روی انســان« 3بــه فــاز »آزمــون بــر
روی انســان« 4بــرده میشــود ،همــواره ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه مســیرهای
متابولیســمی دارو و فارماکوکینتیــک آن در انســان ،ممکــن اســت بــه طــور اساســی
بــا آنچــه کــه توســط روشــهای قبلــی پیشبینــی شــده اســت ،تفــاوت داشــته
باشــد .در حقیقــت مشــخص شــده کــه روش مقیاسگیــری آلومتریــک ()19
کــه بــه طــور گســترده بــرای پیشبینــی فارماکوکینتیــک دارو در انســان (برپایــه
اطالعــات بــه دســت آمــده از حیوانــات آزمایشــگاهی) بــه کار مــیرود و نیــز
روشــهای برونتنــی ،دقــت مناســبی نداشــته و حــدوداً از هــر ســه مــورد ،یــک
مــورد آنهــا صحیــﺢ نمیباشــد ( .)59 ،58در پژوهشــی ،علــت ایــن موضــوع
را همبســتگی 5نامناســب بیــن زیســتفراهمی داروهــا در انســان و هریــک از
گونههــای مــورد مطالعــه (شــامل جونــدگان ،ســﮓها و پریماتهــا) دانســتهاند.
بدیــن صــورت کــه مشــخص شــد در مــورد برخــی از مــواد دارویــی ،پارامترهــای
فارماکوکینتیــک ممکــن اســت همبســتگی نشــان داده ،حــال اینکــه در مــورد
بعضــی ترکیبــات دیگــر اینگونــه نیســت (.)59
در حقیقــت اشــکال آنجــا بــروز میکنــد کــه مطابــق روشــهای ســنتی
داروســازی ،مــواد شــیمیایی در مراحــل اولیــه بــر روی حیوانــات آزمایــش شــده و بر
in vitro
in silico
preclinical phase
clinical phase
correlation

1
2
3
4
5

 ⁞ 76فصل  :2پژوهش بر روی انسان

اســاس نتایــج تحقیــق بــر روی حیوانــات ،مــاده شــیمیایی مذکــور در مراحــل بعدی
بــا دوز باالتــر بــر روی انســان آزمایــش میگــردد .بــا ایــن حــال ،طبــق گــزارش
ارائــه شــده توســط ســازمان غــذا و دارو آمریــکا 92 ،درصــد از ترکیبــات شــیمیایی
کاندیــد دارویــی کــه بــه ایــن ترتیــب آزمــون بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی را
پشــت ســر گذاشــتهاند ،نهایتـاً در فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی شکســت خــورده و
ادامــه پژوهــش بــر روی آنهــا متوقــف میشــود ( .)53بــا در نظــر گرفتــن اینکــه
مطابــق آمــار ســال  2005تعــداد  528189حیــوان آزمایشــگاهی صرفـ ًا در تســتهای
آزمــون ایمنــی مــواد دارویــی در قلمــرو اتحادیــه اروپــا اســتفاده گردیدنــد (،)53
ایــن موضــوع میتوانــد نشــانهای از آن باشــد کــه هــر ســاله تعــداد بســیار زیــادی
حیــوان آزمایشــگاهی در پژوهشهایــی اســتفاده میشــوند کــه نهایت ـ ًا نتیجــهای
بــه همــراه نــدارد .ایــن امــر نــه تنهــا از بعــد مــادی ،ضــرر و زیــان بســیار زیــادی
بــرای پژوهشــگران و شــرکتهای داروســازی بــه همــراه دارد (هــدر رفتــن منابــع
مالــی ،زمــان ،انــرژی و نیــروی انســانی) ،بلکــه مهمتــر از آن نشــان دهنــده یــک
چالــش اخالقــی بســیار بــزرگ اســت :صدهــا هــزار حیــوان آزمایشــگاهی زندگــی
پــر از درد و رنجــی را تجربــه میکننــد بــدون اینکــه اساســ ًا ایــن کار توجیــه
اخالقــی یــا علمــی داشــته باشــد و تمــام اینهــا از آنجــا منتــج میشــود کــه
روش کار ســنتی بــرای کشــف و توســعه داروهــای جدیــد ،روشــی ناکارآمــد در
پاســخگویی بــه چالشهــای امــروزی در مبــارزه بــا بیماریهــا اســت و الزم اســت
هرچــه ســریعتر تغییــر یابــد.

روش نوین ارزیابی ﺗﻌامﻞ داروها با بدن انﺴان

همانگونــه کــه گفتــه شــد ،شــناخت ناکافــی از یــک مــاده شــیمیایی در
مراحــل اولیــه ســاخت دارو و ادامــه کار بــر روی آن تــا زمــان فــاز یــک کارآزمایــی
بالینــی ،میتوانــد موجــب شکســتهای پرهزینــهای بــرای شــرکتهای
داروســازی شــود .بــه عنــوان مثــال در مطالعــهای میــزان ضــرر ناشــی از مــردود
شــدن داروهــا در فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی تقریبـ ًا معــادل  3تــا  5میلیــون پونــد
ضــرر اقتصــادی و  18مــاه ضــرر زمانــی بــرای یــک شــرکت بــرآورد شــده اســت
( .)60بــر ایــن اســاس ،کشــف روشهــای نویــن کــه بتوانــد مــواد نامناســب را در
مراحــل اولیــه شناســایی کنــد ،حائــز اهمیــت بســیار میباشــد.
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در ایــن رابطــه ،ســازمان غــذا و داروی ایــاالت متحــده در ســال 2004
بــه ارائــه گــزارش ویــژه 1بــا عنــوان »نــوآوری در مســیر بحرانــی «2پرداخــت.
هــدف از گــزارش »نــوآوری در مســیر بحرانــی« ،کاهــش رکــود و شکســتهای
مربــوط بــه توســعه داروهــای جدیــد بــوده اســت» .مســیر بحرانــی« بــه بــازه
زمانــی بیــن آغــاز مطالعــات پیشبالینــی تــا رســیدن دارو بــه بــازار گفتــه میشــود.
ایــن برهــه زمانــی از ایــن لحــاظ اهمیــت دارد کــه تخمیــنزده میشــود بیشــترین
میــزان افزایــش هزینههــای تولیــد دارو در ســالهای اخیــر مربــوط بــه افزایــش
هزینههــا در مســیر بحرانــی بــوده اســت .لــذا روشهــای نوآورانــهای کــه بتوانــد
موجــب کاهــش هزینههــا در ایــن مرحلــه شــود ،از اهمیــت بســیار باالیــی
برخــوردار میباشــند ( .)56یکــی از مهمتریــن تح ـ ّوالت در ایــن خصــوص ،تغییــر
در ســاختار فکــری حاکــم بــر کشــف و توســعه داروهــای جدیــد بــوده اســت؛ چــرا
کــه عمــوم اندیشــمندان ایــن حــوزه بدیــن نتیجــه رســیدهاند کــه الزم اســت بــا
اســتفاده از روشهــای صحیــﺢ علمــی ،مــواد کاندیــد دارویــی کــه آینــده روشــنی
بــرای آنهــا متصــور نیســت را ســریعتر شناســایی نمــوده و کار بــر روی آنهــا را
متوقــف کــرد.)61( 3

یکــی از مــواردی کــه در ســند »نــوآوری در مســیر بحرانــی« بــه آن اشــاره
شــده اســت ،لــزوم اســتفاده از مقادیــر میکــرودوز (ریــزدارو) بــا روش »میکــرو
دوزینــﮓ (تجویــز ریــزدارو) «4در تحقیقــات و توســعه داروهــا اســت ( .)61مفهــوم
»تجویــز ریــزدارو« نخســتین بــار در ســال  2003مطــرح شــد .بیــن ســالهای
 2003تــا  2009ایــن مفهــوم بــه ســرعت در گایدالینهــای آژانــس پزشــکی
اروپــا ،5ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ،6و گایدالیــن  M3شــورای بیــن المللــی
یکسانســازی ملزومــات تکنیکــی در داروهــای بــا مصــرف انســانی 7مطــرح
شــده و ضوابــط ویــژهای در مــورد آن تدویــن گردیــد ( .)62تﺄییــد روش تجویــز
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قانونــی بــرای اســتفاده از ایــن روش در صنعــت داروســازی فراهــم شــود و بدیــن
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صــورت مطالعــات الزم در مــورد مــواد کاندیــد دارویــی جدیــد بــر روی انســان
بــا ســهولت بیشــتری صــورت گیــرد ( .)63روش تجویــز ریــزدارو امــروزه بــه نــام
روش »نخست-در-انســان« 1نیــز شــناخته شــده و بــه عنــوان یکــی از روشــهای
»فــاز صفــر کارآزمایــی بالینــی« 2مطــرح اســت (.)61

در روش تجویــز ریــزدارو میتــوان اطالعــات بســیار مهمــی در رابطــه بــا
ایمنــی و نحــوه متابولیزاســیون یــک داروی تحــت مطالعــه بــه دســت آورد (.)65
در ایــن روش بــه طــور خالصــه دوز بســیار اندکــی از یــک مــاده کاندیــد دارویــی
تحــت مطالعــه ،بــه تعــداد اندکــی افــراد ســالم یــا بیمــار تجویــز میشــود ( .)34دوز
مذکــور در حــدی اســت کــه اثــرات سیســتمیک (درمانــی یــا مضــر) نداشــته ،بلکــه
صرفـ ًا آثــار خــود را در ســطﺢ ســلولی نشــان میدهــد ( .)66متعاقبـ ًا ،روش مذکــور
قــادر اســت از بیــن مــواد مختلــف کاندیــد دارویــی ،آنهایــی کــه مناســب انســان
نبــوده و بــا احتمــال زیــاد بــا شکســت مواجــه میشــوند را ســریعتر ،زودتــر و
ارزانتــر غربــال کــرده و از انجــام بســیاری مــوارد کارآزماییهــای بالینــی بیثمــر
بــر روی ایــن مــواد ،پیشــگیری نمایــد .ایــن روش فقــط  4تــا  6مــاه زمــان بــرده
و هزینــه متوســط آن بــه ازای هــر دارو حــدود  250هــزار پونــد میباشــد (.)60
ســایر روشهایــی کــه در کنــار تجویــز ریــزدارو میتواننــد بــه تعییــن پروفایــل
ایمنــی یــک دارو کمــک کــرده و کیفیــت پیشــگویی اثــرات یــک دارو در جمعیــت
انســانی را افزایــش دهنــد در منبــع ( )67مــورد اشــاره قــرار گرفتهانــد.
در صورتــی کــه روش تجویــز ریــزدارو حتــی فقــط بتوانــد موجــب  10درصــد
بهبــود در شناســایی کاندیداهــای دارویــی نامناســب (پیــش از ورود آنهــا بــه
کارآزمایــی بالینــی) شــود ،میتوانــد بــه ازای هــر مــاده دارویــی موجــب جلوگیــری
از هــدر رفتــن  100میلیــون دالر ســرمایه شــود ( )53کــه رقــم بســیار باالیــی بــه

 :First-in-Human )FIH( testing 1به دلیل اینکه این روش به منظور بررسی زودهنگام اثر یک
ماده کاندید دارویی بر روی انسان به کار میرود.
0 Clinical Trial Phase 2؛ فاز صفر کارآزمایی بالینی را میتوان به سه دسته اصلی زیر
تقسیمبندی نمود (:)64
 مطالعاتی که هدف آنها تعیین فارماکوکینتیک داروها میباشد (مطالعات ریزتجویز) ، مطالعاتی که هدف آنها تعیین دوزهای مﺆثر فارماکولوژیک دارو میباشد ،و مطالعاتی که هدف آنها تعیین مکانیزم عملکرد دارو میباشد. روشهای قابل استفاده در کارآزمایی بالینی فاز صفر که قادر به بررسی فارماکودینامیک داروهستند ،در منبع دیگر ( )57ارائه شده است.
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ویــژه بــرای شــرکتهای بیوتکنولــوژی کوچــک تــا متوســط محســوب میگــردد
( .)58ضمن ـاً بــا اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو ،الــزام مبنــی بــر اجــرای یــک
ســری کامــل از تســتهای حیوانــات آزمایشــگاهی پیــش از ورود بــه فــاز یــک
کارآزمایــی بالینــی در حــال برچیــده شــدن اســت ( )61کــه ایــن امــر نویدبخــش
رویکــردی اخالقــی در پژوهشهــای دارویــی میباشــد.

اﺻول کﻠی روش ﺗﺠویز ریزدارو

»تجویــز ریــزدارو« بــه معنــی پژوهشــی میباشــد کــه بــا اســتفاده از دوز
بســیار کــم (در حــد میکروگــرم) یــک مــاده انجــام شــود .طبــق تعریف» ،ریــزدارو«
مــاده مــورد بررســی عبــارت اســت از دوز کمتــر از یــک صــدم دوز یــک مــاده
شــیمیایی کــه میتوانــد در انســان اثــرات فارماکولوژیــک ایجــاد کنــد ( )68بــه
نحــوی کــه حداکثــر دوز مــورد اســتفاده مســاوی یــا کمتــر از  100میکروگــرم
باشــد .تخمیــن دوزی »کــه میتوانــد در انســان اثــرات فارماکولوژیــک ایجــاد
کنــد« معمــوالً بــا انجــام محاســبات تعمیمدهــی دوز بیــن حیــوان و انســان)19( 1
و بــا اســتفاده از دادههــای حاصــل از مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی صــورت
میگیــرد (.)68

هــر چنــد روش تجویــز ریــزدارو در ابتــدا عمدتـ ًا در رابطــه بــا مولکولهــای آلی
کوچــک بــه کار میرفــت ،امــروزه تالشهــای زیــادی در جهــت اســتفاده از ایــن
روش در رابطــه بــا ترکیبــات بــا پایــه پروتئینــی در حــال انجــام اســت .بــه دلیــل
تفاوتهــای وزن مولکولــی پروتئینهــا و داروهــای ســنتزی ،حداکثــر دوز مجــاز
بــرای فرآوردههــای پروتئینــی کمتــر یــا مســاوی  30نانومــول بایــد باشــد (.)68
بــا ایــن حــال ،ایــن دســت از مطالعــات -نســبت بــه مطالعــات بعمــل آمــده بــر
روی مولکولهــای آلــی کوچــک -نیازمنــد مالحظــات بیشــتر در رابطــه بــا مســائل
ایمنــی دارویــی و تفســیر نتایــج میباشــند ( .)63تفاوتهــای انجــام تجویــز ریــزدارو
بــا اســتفاده از مولکولهــای آلــی کوچــک و مولکولهــای پروتئینــی بــزرگ در منبــع
دیگــر ( )63مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت.
همانگونــه کــه گفتــه شــد در مطالعــات ریــزدارو ،دوز کمتــر از مقــدار
ایجادکننــده اثــرات فارماکولوژیــک (معــروف بــه دوز تحــت درمانــی )2مــورد

1 dose conversion between animals and human
2 sub-therapeutic doses
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اســتفاده قــرار میگیــرد .بــه ایــن ترتیــب امــکان آزمــون ایمــن ،ســریع ،و ارزان
یــک مــاده دارویــی را فراهــم آورده و در عیــن حــال پژوهــش بــه روشــی صــورت
میگیــرد کــه بهتــر از حیوانــات آزمایشــگاهی میتوانــد اثــرات یــک مــاده
شــیمیایی را در انســان نشــان دهــد ( .)61بــه دلیــل اســتفاده از دوز بســیار پاییــن
داروی مــورد مطالعــه ،خطــر ایــن مطالعــات جهــت انســان بســیار کــم اســت .بــه
عنــوان مثــال ،در مطالعــهای ( ،)69یــک مــاده پپتیــدی از ویــروس بیمــاری تــب
برفکــی 1بــه دســت آمــده و پــس از نشــاندار شــدن بــا مــاده رادیــو اکتیــو ،در
یــک مطالعــه ریــزدارو بــه انســان تجویــز گردیــد تــا بــا اســتفاده از تکنیکهــای
تصویربــرداری ،عیــار یــک اینتگریــن 2خــاص در بــدن انســان اندازهگیــری شــود.
پژوهشــگران در ایــن مطالعــه نشــان دادنــد کــه روش تجویــز ریــزدارو مذکــور
فاقــد هــر گونــه عــوارض فارماکولوژیــک نامطلــوب بــوده و تغییــر قابــل توجهــی
در عالیــم حیاتــی ،نتایــج تســتهای آزمایشــگاهی یــا الکتروکاردیوگرافــی افــراد
ایجــاد نکــرد .در عیــن حــال ،روش ریــزداروی بــه کار رفتــه در پژوهــش مذکــور
توانســت ضوابــط سمشناســی مربــوط بــه مــاده مصرفــی را بــا موفقیــت پشــت
ســر گــذارده و دوز کافــی از مــاده مذکــور جهــت چندیــن مرتبــه اســکن از یــک
فــرد را فراهــم نمایــد (.)69

بــر پایــه مــوارد فــوق ،میتــوان بــدون تهدیــد ایمنــی انســانهای وارد شــده
در آزمــون ریــزدارو ،محافظــت بهتــری از ســالمت انســانهای وارد شــده بــه فــاز
یــک کارآزمایــی بالینــی را نیــز بعمــل آورد .بــه عنــوان مثــال چنانچــه در ســال
 2006از روش تجویــز ریــزدارو بــرای مطالعــه مــاده  TGN1412پیــش از ورود بــه
فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی اســتفاده شــده بــود ،میشــد از بــروز یــک تــراژدی
انســانی کــه موجــب مــرگ و بــروز عــوارض جانبــی خطرنــاک بــرای انســانهای
مــورد اســتفاده در پژوهــش مذکــور شــده بــود ،جلوگیــری کــرد .ایــن در حالــی
اســت کــه تســتهای بســیار وســیع در مــورد مــاده مذکــور بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی -حتــی میمونهــای رزوس و ســینومولگوس (کــه بــه نظــر میرســید
شــباهت بســیار زیــادی بــه انســان داشــته باشــند) صــورت گرفتــه و هیچگونــه
آثــار نامطلوبــی در ایــن تســتها مشــاهده نشــده بــود؛ لیکــن مــادهای کــه بــه نظــر
میرســید بــرای انســان بســیار بیخطــر باشــد ،تــراژدی ناگــواری را بــه بــار آورد
( .)53در مثالــی دیگــر ،یکــی از محدودیتهــای عمــده در توســعه داروهــای ضــد

1 foot and mouth virus
2 integrin

پژوهش بر روی انسان ⁞ 81

ســرطان ،ارتبــاط ضعیــف بیــن پروفایــل فارماکوکینتیــک و فارماکودینامیــک ایــن
داروهــا در فــاز پیــش بالینــی و فــاز بالینــی اســت .بــه عنــوان مثــال فارماکوکینتیک
پالســمایی مــاده  EO9کــه در فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی بــرای نخســتین بــار در
انســان مــورد بررســی قــرار گرفــت ،نشــان داد کــه مــاده مذکــور بــه طــرز ســریع و
وســیعی بــه متابولیتهــای غیرفعــال تجزیــه میشــود .ایــن امــر باعــﺚ شــد کــه
مدتــی پــس از انجــام کارآزمایــی بالینــی بــر روی انســان بــا اســتفاده از دوزهــای
بــاال ،ادامــه کار بــر روی ایــن مــاده نامناســب شــناخته شــده و متوقــف گــردد.
ایــن امــر نــه تنهــا هزینههــای زیــادی را بــر شــرکت ســازنده وارد نمــود ،بلکــه
موجــب شــد کــه بیمــاران ســرطانی شــرکتکننده در کارآزمایــی بالینــی مربوطــه،
در مــدت انجــام پژوهــش از دریافــت درمــان مناســب محــروم شــوند .همــه اینهــا
در حالــی اســت کــه در صــورت انجــام یــک مطالعــه ریــزدارو بــر روی ایــن عامــل
دارویــی میشــد از تمــام مــوارد فــوق جلوگیــری نمــود (.)34
بــرای انجــام مطالعــه ریــزدارو نیــاز اســت ابتــدا مطالعــه پیشبالینــی
محــدودی در زمینــه ایمنــی مــاده مــورد نظــر بــرای تجویــز بــه صــورت ریــزدارو،
انجــام داد .در ایــن رابطــه ســازمان غــذا و داروی آمریــکا پذیرفتــه اســت کــه
تســت تــک-دوز ســمیت مــواد کــه بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی انجــام
میگیــرد ،میتوانــد انجــام مطالعــات تــک دوز در انســان را پشــتیبانی نمایــد.
بــه عبــارت دیگــر ،برخــالف اصــول ورود بــه فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی در
روشــهای ســنتی (کــه نیازمنــد انجــام حجــم نســبتاً زیــادی از مطالعــات حیوانــات
آزمایشــگاهی میباشــد) ،در مــورد روش تجویــز ریــزدارو صرفــ ًا یــک تســت
تــک-دوز مــاده دارویــی بــر روی مث ـ ً
ال جونــدگان آزمایشــگاهی (چنانچــه تســت
مذکــور قابلیــت نمایــش ایمنــی مــاده مــورد آزمــون را دارا باشــد) میتوانــد جــواز
انجــام تســت ریــزدارو بــر روی انســان را فراهــم نمایــد .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه آژانــس پزشــکی اروپــا چنیــن نتیجهگیــری کــرده کــه روش تجویــز ریــزدارو
در کنــار ســایر روشهــای کارآزمایــی بالینــی اکتشــافی میتوانــد موجــب کاهــش
چشــمگیر در تعــداد حیوانــات مــورد اســتفاده در فرآینــد کشــف داروهــای جدیــد
شــود (.)68 ،53 ،36
بــرای انجــام مطالعــات پیشبالینــی تجویــز ریــزدارو ،چنانچــه یافتههــای
متابولیســم و فارماکودینامیــک حاصــل از پژوهشهــای »برونتنــی« توجیــه
مناســبی فراهــم نمایــد ،میتــوان صرفـ ًا از یــک گونــه پســتاندار (از هــر دو جنــس
نــر و مــاده) بــرای انجــام پژوهــش پیشبالینــی اســتفاده کــرد ( .)68ایــن موضــوع
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در منبــع دیگــر بــه ایــن نحــو بیــان شــده کــه چنانچــه ایمنــی مــاده تجویــزی
بــه واســطه یــک مطالعــه سمشناســی تــک دوز گســترشیافته 1فقــط در یــک
گونــه جانــوری (معمــو ًال جونــدگان) مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مــاده مذکــور
ایمــن تشــخیص داده شــده باشــد ،روش تجویــز ریــزدارو را میتــوان بــه صــورت
یــک بــار تجویــز مــاده دارویــی بــا دوز کمتــر از یــک صــدم دوز درمانــی ،یــا
حداکثــر  100میکروگــرم انجــام داد .در مــواردی کــه ایمنــی دارو بــه واســطه
یــک مطالعــه سمشناســی هفــت روزه بــا تجویــز مکــرر 2در یــک گونــه جانــوری
(معمــو ًال جونــدگان) بررســی شــده و مــاده مذکــور ایمــن تشــخیص داده شــده
باشــد ،میتــوان حداکثــر  5بــار تجویــز دوز  100میکروگرمــی (مجموعــه 500
میکروگــرم) را نیــز بــه انجــام رســاند (.)36
در روش تجویــز ریــزدارو ،پــس از تجویــز مــاده شــیمیایی ،از تکنیکهــای
خــاص ســنجش مــواد (مثـ ً
ال تصویربــرداری) ،بــرای بررســی نحــوه رفتــار دارو در
3
بــدن (مثــالً فارماکوکینتیــک دارو) اســتفاده میشــود .بدیــن وســیله داروهایــی
کــه فاقــد عملکــرد مناســب در انســان هســتند ،از همــان آغــاز شناســایی شــده
و نیــازی بــه آزمــودن غیرضــروری آنهــا در حیوانــات آزمایشــگاهی نخواهــد
بــود .هرچنــد مطابــق قوانیــن الزم اســت پیــش از تســت دو ِز درمانــی 4داروهــا
در فــاز بالینــی انســان ،برخــی مطالعــات دیگــر بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی
انجــام شــود ،لیکــن فقــط داروهایــی بــه ایــن مرحلــه خواهنــد رســید کــه عملکــرد
نهایــی آنهــا بــر روی انســان قب ـ ً
ال تــا حــدودی مشــخص شــده باشــد .بدیــن
وســیله هــزاران ترکیــب دارویــی کــه ممکــن اســت هیچگونــه عملکــرد مناســبی
در آینــده بــر روی انســان نداشــته باشــند ،از ابتــدا از چرخــه پژوهــش حــذف شــده
و حیوانــات بســیار زیــادی از بهکارگیــری در پژوهشهایــی بیفایــده نجــات
خواهنــد یافــت (.)49
 :extended single-dose toxicity study 1در این نوع مطالعه ارزیابی هماتولوژی ،بیوشیمی
بالینی ،نکروپسی ،و هیستوپاتولوژی پس از تجویز یک تک دوز ماده مورد آزمون صورت گرفته و
سپس ارزیابی های بعدی دو هفته پس از آن به منظور بررسی عوارض مسمومیت متﺄخر و یا بهبود
مسمومیت صورت می گیرد .انتخاب واژه »گسترش یافته« در برگردان اصطالح مذکور به این
منظور صورت گرفت که »گسترش« ارزیابی های بعمل آمده بر روی اثرات مسمویت ماده مورد
بررسی را نشان دهد.

2 seven-day repeated-dose toxicity study
3 pharmacokinetic information

 4منظور دوز دارویی است که به نظر میرسد بتواند آثار درمانی در انسان ایجاد نماید .این دوز
معموالً بسیار بیشتر از دوز »ریزدارو« میباشد.
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از ســوی دیگــر ،روش تجویــز ریــزدارو برپایــه حساســیت بســیار بــاالی
سیســتمهای اســپکترومتری عمــل میکنــد .میــزان دقــت اندازهگیــری ایــن
سیســتمها ،در حــد اندازهگیــری پیکوگــرم (یــک هــزارم نانوگــرم) مــاده مــورد
پژوهــش در میلیلیتــر از خــون یــا پالســما اســت ( .)66 ،60قــدرت تشــخیص
1
یکــی از روشهــای اندازهگیــری بــه کار رفتــه در تجویــز ریــزدارو (روش )AMS
بــه حــدی اســت کــه اگــر یــک لیتــر از یــک ترکیــب مایــع در وســعت کل
اقیانوسهــای کــره زمیــن حــل شــود ،روش مذکــور قــادر خواهــد بــود وجــود آن
مایــع را در یــک نمونــه آب اقیانــوس در ســوی دیگــر کــره زمیــن تشــخیص دهــد
( !)66تجویــز ریــزدارو مــورد تﺄییــد ارگانهــای مهــم بینالمللــی نظیــر ســازمان
غــذا و داروی ایــاالت متحــده و اداره ارزیابــی محصــوالت دارویــی اروپــا قــرار
گرفتــه اســت ( )72-70 ،68و دقــت ایــن روش در پیشبینــی متابولیســم داروهــا
در انســان »عالــی« ارزیابــی شــده اســت ( .)60برخــی مقــررات اســتفاده از روش
تجویــز ریــزدارو کــه توســط اداره غــذا و داروی ایــاالت متحــده و آژانــس ارزیابــی
محصــوالت دارویــی اروپــا 2طــرح شــده ،در منبــع دیگــر ( )34مــورد بحــﺚ قــرار
گرفتــه اســت .در مقایســه بــا روشــهای برونتنــی ،روشــهای کامپیوتــری و
روش آلومتریــک ،مشــخص شــده اســت کــه روش تجویــز ریــزدارو دادههــای
مطمئنتــری را فراهــم مــیآورد (.)59
بــا ایــن وجــود ،متﺄســفانه روش مذکــور در کشــورمان کمتــر شــناخته شــده
و بــا یــک بررســی اجمالــی در پایــگاه داده  PubMedکــه توســط نگارنــده در
دیمــاه  1398انجــام گردیــد ،هیچگونــه مقالــهای در ایــن رابطــه بــا وابســتگی
پژوهشــگر بــه کشــورمان یافــت نگردیــد .تنهــا در موضوعــی بــا نــام مشــابه،
شــش مقالــه مشــاهده شــد کــه بــه بحــﺚ تجویــز دوز انــدک هورمونهــا بــا
هــدف دیگــری پرداختــه بودنــد .در ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه مفهــوم
ریــزدارو توســط برخــی پژوهشــگران در مطالعاتــی کــه بــا تعریــف »میکــرو دوز
(ریــزدارو)« ارائــه شــده در ایــن کتــاب همخوانــی ندارنــد بــه کار گرفتــه شــده
اســت .بــه عنــوان مثــال ،در مطالعــهای ( )73ابــزار پیــزو الکتریــک بــرای تجویــز
دقیــق داروی چشــمی فنیــل افریــن ســاخته شــده و مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ابــزار مذکــور میتوانــد بــا دقــت بســیار زیــادی
مقــدار ریــزدارو از دارو را بــه صــورت ســطحی بــر روی چشــم تجویــز نمــوده بــه

1 accelerated mass spectroscopy
2 European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
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نحــوی کــه اثــرات بیولوژیــک آن معــادل اثــر دوز تجویــز شــده توســط یــک قطــره
چــکان معمولــی میباشــد و در عیــن حــال بــه دلیــل کاهــش جــذب عمومــی
دارو ،میتوانــد باعــﺚ کاهــش خطــرات مربــوط بــه عــوارض جانبــی دارو شــود .در
مطالعــه مذکــور ،روش تجویــز بــه عنــوان روش تجویــز »ریــزدارو« عنــوان شــده
اســت کــه ارتباطــی بــا روش »ریــزدارو« ذکــر شــده در کتــاب حاضــر نــدارد (.)73

کاربردهای ﺗﺠویز ریزدارو

یکــی از کاربردهــای روش تجویــز ریــزدارو ،محاســبه پارامترهــای اساســی
فارماکوکینتیــک نظیــر پاکســازی دارویــی ،حجــم توزیــع ،یــا تصویــر بــرداری
از اهــداف مشــخص در بــدن انســان بــوده و هــدف ایــن مطالعــات ایجــاد آثــار
فارماکولوژیــک درمانــی یــا تشــخیصی در افــراد مــورد مطالعــه نمیباشــد (،59
 .)68عــالوه بــر اندازهگیــری فارماکوکینتیــک پالســمایی دارو ،مطالعــات ریــزدارو
بــه منظــور بررســی »انتشــار دارو« در بافتهــای مختلــف نیــز قابــل انجــام اســت.
در ایــن رابطــه چنانچــه در روش تجویــز ریــزدارو از تکنیکهــای تصویربــرداری
مولکولــی اســتفاده شــود ،میتــوان میــزان انتشــار بافتــی دارو را معیــن کــرد
( .)36ایــن روش کــه بــه تازگــی ابــداع شــده اســت ،روش »تجویــز ریــزدارو
داخــل بافــت هــدف« 1نــام داشــته و در آن نمونههــای بافتــی بــه منظــور بــه
دســت آوردن اطالعــات اولیــه در مــورد انتشــار دارو در بافــت هــدف ،جمــعآوری
میشــوند .هــدف روش »تجویــز ریــزدارو داخــل بافــت هــدف« ،افزایــش کارایــی
تســتهای مــواد دارویــی جدیــد بــه شــیوه »نخســت در انســان« میباشــد .در
ایــن روش از ترکیــب دو تکنیــک رســاندن دارو بــه بافــت هــدف و تجویــز ریــزدارو
اســتفاده شــده و از بافتهــای هــدف بــا وســعت کــم (در حــدود یــک صــدم جــرم
کلــی بــدن) اســتفاده میگــردد .روش مذکــور قــادر اســت بافــت مــورد آزمــون
را در معــرض دوز درمانــی دارو قــرار داده ،لیکــن از نظــر عمومــی (سیســتمیک)
دوز بســیار کمــی (در حــد دوز ریــزدارو) بــرای کل بــدن ایجــاد میکنــد .تجویــز
ریــزدارو داخــل بافــت هــدف بــه طــور مشــروح در منابــع دیگــر ( )75 ،74توصیــف
شــده اســت .از روش تجویــز ریــزدارو همچنیــن بــرای مطالعــات داروهــای بــر
پایــه پروتئیــن در اطفــال و نیــز بررســی فارماکودینامیــک موضعــی داروهــا (توســط
روش جدیــدی بــه نــام تجویــز ریــزدارو داخــل شــریانی) اســتفاده شــده اســت
( .)62تجویــز ریــزدارو داخــل بافــت هــدف بــه همــراه روش تجویــز ریــزدارو داخــل
1 Intra-Target Microdosing
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شــریانی نشــان داده کــه چگونــه مفهــوم ریــزدارو میتوانــد در بعــدی وســیعتر،
بــه روشــی بــرای ارزیابــی کارایــی و ســمیت بالقــوه مــواد نیــز تبدیــل شــود (.)62
در حــال حاضــر اطالعــات محــدودی نیــز در رابطــه بــا توانایــی تجویــز ریــزدارو در
پیشبینــی متابولیــت داروهــا وجــود دارد (.)59

در روش تجویــز ریــزدارو همچنیــن میتــوان ترکیبــی از چندیــن مــاده
آزمودنــی -بــا تشــابه ملکولــی نزدیــک بــه هــم -را اســتفاده کــرد ( .)34بــرای
انجــام تجویــز ریــزدارو بــر روی ترکیبــی از مــواد کاندیــد دارویــی ،میتــوان تعــداد
بســیار زیــادی دارو را همزمــان در یــک کوکتــل ریــزدارو بــه فــرد تجویــز نمــوده و
بــدون ایجــاد عــوارض نامطلــوب بــرای فــرد مــورد آزمــون ،اثــرات متقابــل داروهــا
را نســبت بــه یکدیگــر بررســی کــرد .ایــن امــر ممکــن اســت بــه منظــور کشــف
بهتریــن مــاده کاندیــد بــرای تبدیــل شــدن بــه دارویــی جدیــد صــورت گرفتــه
( )34یــا بــا هــدف بررســی تداخــالت دارویــی انجــام شــود ( .)76در ایــن رابطــه،
جزئیــات اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو در تحقیقــات بــه عمــل آمــده بــر روی
ترکیبــات مختلــف کاندیــد داروهــای جدیــد در منبــع دیگــر ( )63آورده شــده
اســت .همچنیــن روش اندازهگیــری و تحلیــل مقادیــر داروهایــی کــه همزمــان
بــه صــورت ریــزدارو بــه انســان تجویــز شــدهاند ،در مطالعــات دیگــر ()77 ،76
ارائــه گردیــده اســت.

در خصــوص بررســی تداخــالت دارویــی ،بــه عنــوان مثــال در پژوهشــی
( )78کــه بــه ایــن منظــور انجــام گردیــد از شــش نفــر داوطلــب مذکــر بــرای
بررســی تداخــل دارویــی بیــن امپــرازول و فلوکونــازول و شــش نفــر داوطلــب
دیگــر بــرای بررســی تداخــل دارویــی بیــن امپــرازول و ریفامپیــن اســتفاده گردیــد.
در ایــن مطالعــه از ریــزدارو ( 100میکروگــرم) امپــرازول اســتفاده شــده و نتایــج
آن بــا اثــر دوز معمــول امپــرازول ( 20میلــی گــرم) مقایســه شــد .بررســی روش
کار مــورد اســتفاده در پژوهــش مذکــور ( )78میتوانــد راهنمــای خوبــی بــرای
پژوهشهــای متشــابه بعــدی باشــد .توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا ایــن روش
بهکارگیــری ریــزدارو در منبــع دیگــر ( )76آورده شــده اســت.
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مزایا و مﻌایﺐ روش ﺗﺠویز ریزدارو

هماننــد هــر روش علمــی دیگــر ،روش تجویــز ریــزدارو نیــز واجــد مزایــا و
معایبــی میباشــد کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میشــود (:)79 ،34
● مزایای روش تجویز ریزدارو
-

-

-

-

کاهــش طــول دوره زمانــی کشــف یــک داروی جدیــد؛ چــرا کــه حــذف
مــواد نامناســب کاندیــد دارویــی در مراحــل اولیــه ســاخت دارو موجــب
میشــود کــه مــاده مناســب ســریعتر شناســایی شــده و ارزیابــی اثــرات
فارماکولوژیــک آن زودتــر از روشــهای قدیمــی آغــاز میشــود.
تســریع کلــی در فراینــد ســاخت داروهــای جدیــد بــه واســطه تمرکــز
بیشــتر بــر روی ترکیباتــی کــه امیــد بیشــتری در مــورد آنهــا وجــود
دارد .بــا اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو ،مــواد کاندیــدای احتمالــی
بــرای ســاخت یــک دارو ســریعتر انتخــاب شــده و زودتــر بــه مرحلــه
ارزیابــی در فازهــای بالینــی یــک تــا ســه میرســند .بــه ایــن ترتیــب
از اتــالف وقــت و صــرف هزینههــای هنگفــت و آســیب رســیدن بــه
تعــداد زیــاد حیوانــات یــا انســانها جلوگیــری میشــود.
در معــرض قــرار نــدادن شــرکت کننــدگان فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی
در برابــر ترکیباتــی کــه امیــد چندانــی بــرای تبدیــل شــدن بــه دارو در
مــورد آنهــا وجــود نــدارد.
خطــر بســیار کــم مســمومیت افــراد شــرکتکننده در تحقیقــات بــه
روش تجویــز ریــزدارو؛ چــرا کــه دوز مــاده مــورد آزمــون بســیار پاییــن
اســت ،تعــداد بســیار کمــی از افــراد در تحقیــق شــرکت میکننــد،
مــدت زمــان در معــرض قرارگیــری افــراد بــا ترکیــب شــیمیایی انــدک
اســت .عــالوه بــر اینهــا ،در اغلــب مطالعــات تجویــز ریــزدارو ،تجویــز
دارو صرفــ ًا یــک بــار صــورت گرفتــه کــه در مقایســه بــا مطالعــات
کارآزمایــی بالینــی فــاز یــک کــه از دوزهــای متعــدد و افزایــش یابنــده
دارو اســتفاده میکننــد ،روش تجویــز ریــزدارو ایمنــی بیشــتری دارد.
استفاده از تعداد بسیار کمتر حیوانات.
نیــاز بــه ســاخت میــزان بســیار اندکــی از مــاده شــیمیایی بــرای اســتفاده
در مطالعــات تجویــز ریــزدارو کــه باعــﺚ کاهــش پیچیدگیهــای
مطالعــه شــده و هزینههــای اولیــه را نیــز در حداقــل نــگاه مــیدارد.
قابلیــت انتخــاب مــواد شــیمیایی بهتــر و بــا امیــد بیشــتر بــرای تبدیــل
شــدن بــه دارو در آینــده از میــان طیفــی از مــواد شــیمیایی مناســب ،کــه
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موجــب میشــود داروهــای بهتــر و مﺆثرتــری نهایتـ ًا بــه بــازار برســند.
قابلیــت آزمــون ترکیبــات مختلــف بــر روی بیمــاران حســاس؛ نظیــر
بیمــاران دچــار اختــالل عملکــرد کلیــوی ،زنــان در ســن تولیــد مثــل،
بیمــاران ســرطانی و نظایــر آنهــا.
قابلیــت اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو بــرای کشــف نشــانگرها
(مارکرهــا) ی زیســتی درونزا بــه منظــور ارزیابــی اثــرات کمــی مــاده
مــورد آزمــون.
کمــک بســیار زیــاد بــه محاســبه دوز درمانــی تقریبــی قابــل اســتفاده در
انســان کــه متعاقبـ ًا میتــوان از دوز بــه دســت آمــده بــرای تخمیــن دوز
مــورد نیــاز در فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی اســتفاده کــرد.
قابلیــت کســب اطالعــات فارماکوکینتیــک دارو در روش تجویــز ریــزدارو
ظــرف مــدت  6مــاه؛ ایــن موضــوع را میتــوان بــا  18مــاه زمــان مــورد
نیــاز بــرای کســب اطالعــات فارماکوکینتیــک بــه روش مرســوم فــاز
یــک کارآزمایــی بالینــی مقایســه کــرد.

● معایب روش تجویز ریزدارو
بــا وجــود مزایــای بســیار زیــاد روش تجویــز ریــزدارو ،ایــن روش
واجــد محدودیتهایــی نیــز میباشــد .هرچنــد نتایــج فعلــی بدســت
آمــده از روش تجویــز ریــزدارو نویدبخــش آن اســت کــه در آینــده
ایــن روش بــه عنــوان اســتاندارد طالیــی مطــرح شــود ،بــا ایــن حــال
بــه نظــر میرســد نتایــج فعلــی در مــواردی هنــوز قطعیــت خیلــی
زیــادی ندارنــد .چــرا کــه مثــ ً
ا ممکــن اســت تحــت شــرایطی،
پروفایــل فارماکوکینتیــک دوز دارویــی (دوز بــاال) یــک مــاده متفــاوت
از ریــزدارو (دوز پاییــن) آن باشــد .همچنیــن قابلیــت انحــال مــاده
میتوانــد یــک فاکتــور مهــم بــه حســاب آیــد و مث ـ ً
ا مــوادی کــه در
مقادیــر ریــزدارو بــه راحتــی در حــال دارویــی حــل میشــوند ،ممکــن
اســت در دوزهــای درمانــی چنیــن ویژگــی نداشــته باشــند ( .)66بــا
ایــن حــال ،مشــابه تمــام پیشــرفتهای دانــش بشــری ،یــک تکنیــک
تــازه ابــداع شــده الزامـ ًا فــرم نهایــی و ایــدهآل نداشــته و اگــر از زاویــه
دیگــر بــه موضــوع نــگاه شــود ،مســائل فوقالذکــر میتوانــد خــود بــه
عنــوان ایدههــای جدیــد انجــام پژوهشهــای نوآورانــه بــه حســاب
آیــد .آنچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه پژوهــش بــه روش تجویــز
ریــزدارو مســتقیم ًا بــر روی گونــه انســان انجــام میشــود ،نتایــج اولیــه
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پژوهشــهای بعمــل آمــده بــا ایــن روش بســیار امیدبخــش بــوده و
قــدرت تکنیکهــای بــه کار رفتــه در آن ،در نــوع خــود بینظیــر
اســت .در ادامــه برخــی معایــب روش تجویــز ریــزدارو فهرســت
شــدهاند (:)97 ،43

-

-

-

در هنــگام اســتفاده از روش ریــزدارو ،فوایــد درمانــی و تشــخیصی بــرای
افــراد وجــود نــدارد .البتــه توجیــه مناســبی بــرای ایــن امــر وجــود دارد و
آن اینکــه بــا وجــود نبــود مزایــای درمانــی در مطالعــات ریــزدارو ،لیکــن
ایــن مطالعــات خطــر بســیار کمــی نیــز بــرای بیمــاران دارنــد .بایــد
توجــه داشــت کــه در مطالعــات فــاز یــک بالینــی هــر چنــد »احتمــال«
کســب نتایــج درمانــی وجــود دارد ،لیکــن بررســیها نشــان داده کــه
ایــن »احتمــال« فقــط در حــدود  5درصــد اســت (.)34
اســتفاده از بیمــار در مطالعــه ریــزدارو ممکــن اســت موجــب تﺄخیــر در
مشــارکت احتمالــی وی در ســایر کارآزماییهــای بالینــی شــود -هرچنــد
کــه کارآزماییهــای بالینــی مذکــور نیــز بــا احتمــال اندکــی ممکــن
اســت فوایــد درمانــی داشــته باشــند .در ایــن رابطــه ،هــر چنــد کل
مــدت زمــان مشــارکت فــرد در مطالعــه ریــزدارو انتظــار نمــیرود بیــش
از یــک هفتــه باشــد ،بــا ایــن حــال اســتفاده از بیمــار در یــک پژوهــش
موجــب بــروز مقــداری تﺄخیــر بــرای آمادهســازی وی جهــت شــرکت
در پژوهشــی دیگــر میشــود .از طرفــی نیــز بــرای ورود بیمــار بــه یــک
1
کارآزمایــی بالینــی گاهــی الزم اســت مــدت زمانــی بــرای پــاک شــدن
اثــرات داروی قبلــی از بــدن بیمــار در نظــر گرفتــه شــود کــه ایــن امــر
میتوانــد در امــکان ورود بیمــار بــه مطالعــات آتــی مشــکالتی ایجــاد
نمایــد.
نبــود فوایــد درمانــی و تشــخیصی موجــب میشــود کــه در برخــی
مــوارد ،تشــویق افــراد داوطلــب بــه شــرکت در مطالعــات تجویــز
ریــزدارو دشــوار باشــد.
در حــال حاضــر نشــانگرهای زیســتی (بیومارکرهــای) اعتبارســنجی
شــده محــدودی بــرای پیشبینــی فعالیــت ضــد ســرطانی برخــی مــواد
کاندیــد دارویــی وجــود دارد.
روش تجویــز ریــزدارو نیازمنــد اســتفاده از تجهیــزات بســیار حســاس و
بــا تکنولــوژی بــاال بــوده کــه ممکــن اســت برخــی پژوهشــگران بــه
آنهــا دسترســی نداشــته باشــند.
1 wash-out
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بــا توجــه بــه اینکــه روش تجویــز ریــزدارو در حــال حاضــر در مراحــل
اولیــه توســعه خــود میباشــد ،پیــش از بــه کارگیــری ایــن روش،
الزم اســت مراقــب بــروز فارماکوکینتیــک غیــر خطــی یــا مــوارد
فارماکوکینتیــک پیچیــده در مــورد برخــی مــواد کاندیــد دارویــی بــود.
در حقیقــت ،احتمــال وقــوع فارماکوکینتیــک غیــر خطــی بیــن دوزهــای
مختلــف دارو (دوز ریــزدارو در مقایســه بــا دوز درمانــی) ،نگرانــی
اصلــی پژوهشــگران در رابطــه بــا روش تجویــز ریــزدارو میباشــد.
بــر اســاس ارزیابیهایــی کــه تــا ســال  2015انجــام شــده بــود80 ،
درصــد از داروهایــی کــه بــه روش خوراکــی تجویــز شــده بودنــد و
 100درصــد از داروهایــی کــه بــه روش داخــل وریــدی تجویــز شــده
بودنــد ،دارای فارماکوکینتیــک قابــل مقایســه بیــن دوز ریــزدارو و دوز
درمانــی (بــا مقیــاس  )2بودنــد ( .)62علــت اصلــی وقــوع رفتــار غیــر
خطــی در فارماکوکینتیــک داروهــای تجویــز شــده بــه روش ریــزدارو
از راه خوراکــی ،عمدت ـ ًا بــه دلیــل اثــرات دســتگاه گــوارش بــر دارو ،یــا
متابولیســم گــذر اول دارو از کبــد بــوده اســت .بــا ایــن حــال ،روشــهای
جدیــدی در حــال کشــف اســت کــه میتواننــد اثــرات مذکــور را
شناســایی و پیامدهــای نامطلــوب آنهــا را از مطالعــه حــذف کننــد
( .)62بــه دلیــل مــوارد فــوق ،شــرکتهای داروســازی بــزرگ و مراکــز
دانشــگاهی در اروپــا کنسرســیومهایی تشــکیل دادنــد تــا قابــل اســتفاده
بــودن مطالعــات ریــزدارو را در ســطحی بســیار تخصصی بررســی نمایند.
نهایت ـاً بررســیهای بعمــل آمــده نشــان داد کــه روش تجویــز ریــزدارو
بــرای مطالعــات پروفایــل فارماکوکینتیــک در انســان روش مفیــدی
اســت ( ،)36هرچنــد الزم اســت میــزان تواناییهــا و محدودیتهــای
ایــن روش همــواره مــد نظــر قــرار داده شــود.
الپیــن و گارنــر بــا بررســی پژوهشهــای متعــدد کــه اثــرات ریــزدارو
و دوز درمانــی  ۸۱داروی مختلــف را بررســی کــرده بودنــد ،بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه در  ۵۱مــورد از آنهــا فارماکوکینتیــک دوز ریــزدارو
و دوز درمانــی اساس ـ ًا دارای ارتبــاط خطــی بــوده؛ بدیــن معنــی کــه در
 ۳۸درصــد از داروهــای پژوهــش شــده ،روش ریــزدارو توانســته اســت
پیشبینــی بســیار خوبــی از فارماکوکینتیــک دوز درمانــی دارو بــه عمــل
آورد .در مــورد ســه دارویــی کــه کینتیــک غیــر خطــی نشــان دادنــد،
یکــی از آنهــا ( )XNLMصرف ـ ًا در دوز بســیار بــاال رفتــار غیرخطــی
داشــت ،داروی دیگــر (متورپرولــول) 1دادههــای مشــکوک بــه دســت
1 metorprolol
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آورده بــود ،و فقــط یکــی از آنهــا (وارفاریــن) 1اساسـ ًا رفتــار غیــر خطــی
داشــت ( .)95بــه عقیــده متخصصیــن فــوق شــواهد روز بــه روز بیشــتری
بــر کاربــرد مناســب روش تجویــز ریــزدارو در حــال پدیــد آمــدن اســت.
بــا ایــن حــال الزم اســت برخــی مســائل موجــود جهــت اســتفاده
تمامعیــار از ایــن روش پاســخ داده شــوند؛ مثــ ً
ا اینکــه چــرا برخــی
ویژگیهــای داروهــا موجــب بــروز تفاوتهــای غیــر خطــی چشــمگیر
بیــن دوز ریــزدارو و دوز درمانــی آنهــا میشــود ()95؟

بــا توجــه بــه اینکــه برخــی مــواد شــیمیایی در دوز کــم بــه راحتــی
حــل شــده ،لیکــن در دوزهــای باالتــر حاللیــت کمتــری از خــود نشــان
میدهنــد ،ممکــن اســت پیشبینــی ویژگیهــای جــذب مــواد در
مقادیــر ریــزدارو دشــوار باشــد.
بــا وجــود انجــام روش تجویــز ریــزدارو همچنــان الزم اســت فــاز یــک
کارآزمایــی بالینــی نیــز انجــام شــود .ایــن امــر در برخــی مــوارد ممکــن
اســت موجــب افزایــش هزینههــا یــا افزایــش مــدت زمــان پــروژه شــود
( .)79لیکــن بایــد توجــه داشــت کــه در اغلــب مــوارد ،اســتفاده از روش
تجویــز ریــزدارو موجــب میشــود کــه از کار بــر روی ترکیباتــی کــه بــه
نظــر نمیرســد آینــده امیدوارکننــدهای بــرای تبدیــل بــه دارو داشــته
باشــند ،جلوگیــری گــردد .لــذا بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت کــه
در اغلــب مــوارد روش تجویــز ریــزدارو موجــب کاهــش هزینههــا و
کاهــش مــدت زمــان ســاخت داروهــای جدیــد میگــردد.
مطابــق قوانیــن ناظــر بــر ســاخت داروهــا در برخــی کشــورها ،عموم ـ ًا
توصیــه میشــود کــه پیــش از انجــام مطالعــات ریــزدارو بــر روی
انســان ،دوزهــای باالتــر مــواد کاندیــد دارویــی حداقــل بــه تعــداد کمــی
از حیوانــات تجویــز و اثــرات آن بررســی شــود .لــذا در وضعیــت فعلــی،
روش تجویــز ریــزدارو هنــوز قــادر بــه حــذف کامــل اســتفاده از حیوانــات
نمیباشــد ،هرچنــد میتوانــد باعــﺚ کاهــش تعــداد حیوانــات مــورد
اســتفاده شــود ( .)66بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه روش مذکــور
در حــال حاضــر در مراحــل اولیــه کشــف و توســعه بــوده و بــا توجــه
بــه پتانســیلهای بســیار زیــادی کــه بــرای توســعه آن وجــود دارد،
بــه نظــر میرســد کــه بــا انجــام پژوهشهــای بیشــتر بتوانــد نیــاز
بــه اســتفاده از حیوانــات را کاهــش داده ،یــا حتــی اســتفاده از حیوانــات
را بــه کلــی حــذف نمایــد .از طــرف دیگــر ،مشــخص شــده کــه روش
تجویــز ریــزدارو میتوانــد باعــﺚ کاهــش اســتفاده از حیوانــات دارای
1 warfarin
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ســطوح باالتــر تکامــل سیســتم عصبــی شــود .ایــن حیوانــات بــه دلیــل
درک بیشــتری کــه نســبت بــه محیــط پیرامــون خــود دارنــد ،بــه نظــر
میرســد کــه بیــش از ســایر حیواناتــی کــه در ســطوح پایینتــر تکامــل
سیســتم عصبــی هســتند ،رنــج و ناراحتــی ناشــی از پژوهشهــا را درک
مینماینــد .بــه عنــوان مثــال ،کمیتــه تحقیقــات حیوانــی 1در دولــت
انگلســتان -کــه وظیفــه هدایــت مطالعــات بــه عمــل آمــده بــر روی
حیوانــات آزمایشــگاهی را بــر عهــده دارد -در گزارشــی در ســال 2002
2
نشــان داد کــه روش تجویــز ریــزدارو میتوانــد اســتفاده از نخســتیها
را در تســتهای ســمیت دوز مکــرّر ،3مطالعــات فارماکوکینتیــک ،و
بررســیهای ایمنــی دارویــی کاهــش دهــد ( .)53در ایــن رابطــه بایــد
توجــه داشــت کــه اســتفاده از پریماتهــا بــه دلیــل تکامــل بســیار
زیــاد سیســتم اعصــاب مرکــزی و تواناییهــای ادراکــی بســیار بــاالی
ایــن گونههــای حیوانــی ،موضــوع بســیار چالــش برانگیــزی بــوده و
قوانیــن اخالقــی ســختگیرانهای در رابطــه بــا آن در ســطﺢ جهانــی اجــرا
میشــود.
هنــوز تردیدهایــی وجــود دارد کــه آیــا مطالعــات ریــزدارو میتوانــد
باعــﺚ کاهــش چشــمگیر طــول دوره زمانــی معرفــی یــک داروی جدیــد
بــه بــازار شــود یــا خیــر .برخــی چنیــن عنــوان میکننــد کــه مطالعــات
ریــزدارو قــادر بــه جایگزیــن کــردن پژوهشهــای بــا دوز بــاالی مــاده
کاندیــد دارویــی ،مطالعــات ایمنــی ،مطالعــات تســت تحمــل دارویــی ،و
بررســیهای کارایــی دارویــی نمیباشــند و لــذا شــاید تفــاوت آنچنانــی
در طــول دوره زمانــی ســاخت یــک داروی جدیــد حاصــل نشــود (.)34
بــا ایــن حــال مراجــع معتبــر جهانــی نظیــر آژانــس پزشــکی اروپــا،
گایدالیــن  ،M3و بویــژه گــزارش ویــژه ســازمان غــذا و داروی آمریــکا
بــا عنــوان »نــوآوری در مســیر بحرانــی« ،تﺄکیــدات مکــرر بــر اســتفاده
از روش تجویــز ریــزدارو داشــته و اســتفاده از ایــن روش را موجــب
تســریع ســاخت داروهــای جدیــد میداننــد.
اطالعــات محــدودی در رابطــه بــا ایــن روش تحقیقاتــی در مجــالت
علمــی بــه چــاپ میرســد .بایــد توجــه داشــت کــه روش تجویــز
ریــزدارو اصــوالً بــه طــور وســیع در صنعــت داروســازی اســتفاده
میشــود .بــا ایــن حــال یکــی از دالیلــی کــه انتشــارات کمــی در رابطــه
1 Animal Procedures Committee
2 primates
3 repeated dose toxicity

 ⁞ 92فصل  :2پژوهش بر روی انسان
بــا ایــن روش وجــود دارد ،شــاید بــه دلیــل حساســیتهای تجــاری و
مــوارد محرمانگــی مربــوط بــه مراحــل اولیــه کشــف و ســاخت داروهــا
باشــد ( .)59بــه عنــوان مثــال در یــک مطالعــه بعمــل آمــده بــر روی
شــرکتهای پژوهــش و تولیــد مــواد دارویــی آمریــکا 1مشــخص شــد
کــه کارآزمایــی بالینــی اکتشــافی -کــه روش تجویــز ریــزدارو یکــی
از زیــر مجموعههــای آن میباشــد -در پنــج مــورد از هفــت مــورد
شــرکتهای مــورد بررســی ،موجــب پیشــرفت ترکیــب مــورد مطالعــه
بــه مرحلــه بعــدی توســعه دارو شــده اســت ( .)36در بررســی دیگــری
کــه از تولیدکننــدگان و مراکــز تحقیقاتــی صنایــع دارویــی در آمریــکا
بعمــل آمــد ،مشــخص شــد کــه  9شــرکت از  16شــرکت بررســی شــده،
بــه انجــام مطالعــات ریــزدارو پرداختــه یــا قصــد داشــتند بــه آن اقــدام
کننــد .بــا ایــن حــال نتایــج اغلــب ایــن مطالعــات بــه صــورت محرمانــه
در شــرکت مذکــور نگهــداری شــده و در جایــی منتشــر نگردیــده اســت
(.)36

روش اجرای ﭘﮋوهش مﺒتﻨی بر ریزدارو

اصــول کلــی اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو توســط اداره ارزیابــی
محصــوالت دارویــی اروپــا ( )72-70و اداره غــذا و داروی ایــاالت متحــده ()68
ارائــه شــده اســت .همچنیــن روش کلــی انجــام یــک مطالعــه ریــزدارو در منبــع
دیگــر ( )80تشــریﺢ شــده اســت.
بــه طــور خالصــه ،اســاس روش تجویــز ریــزدارو بــه ایــن گونــه اســت کــه
یــک دوز بســیار کــم مــاده دارویــی معمــو ًال بــه صــورت وریــدی بــه انســان تجویز
میشــود .ســپس نمونههایــی (معمــو ًال نمونــه پالســمای خــون یــا ادرار) از فــرد
در زمانهــای مشــخص برداشــت میگــردد .متعاقبــ ًا بــا اندازهگیــری میــزان
داروی تجویــز شــده در نمونههــای برداشــتی ،نســبت بــه محاســبه پارامترهــای
فارماکوکینتیــک اقــدام میشــود (.)59

1 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America
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بــرای اندازهگیــری میــزان دارو در نمونههــای بــه دســت آمــده در روش
تجویــز ریــزدارو ،از یــک یــا ترکیبــی از روشهــای اندازهگیــری زیــر اســتفاده
میشــود (:)66 ،61 ،59 ،55
1

1 .طیف سنجی جرمی شتاب دهنده ()AMS

2

2 .روش کمی پرتونگاری مقطعی گسیل پوزیترون ()qPET
.

)3

3مقطعنگاری رایانهای تکفوتونی (SPECT

4

4 .کروماتوگرافی مایع -طیف سنجی جرمی ()LC-MS/MS
5

5 .طیفسنجی اوپتوگالوانیک

.

6طیفسنجی Cavity Ring-Down

جزئیــات بســیار دقیــق بــه کارگیــری هریــک از روشــهای فــوق در منبــع
دیگــر ( )55آورده شــده اســت .بــه طــور خالصــه ،در بیــن روشــهای فــوقAMS ،
و  qPETبیشــترین اســتفاده را دارنــد ( .)58 ،55در هــر دو روش  AMSو ،qPET
اســاس کار بــر پایــه ایزوتوپهــای رادیواکتیــوی 6اســت کــه در ســاختار داروی
تحــت مطالعــه قــرار داده میشــوند و ســپس از روشــهای دقیــق بــرای ردیابــی
ایــن مــواد در بــدن اســتفاده میگــردد ( .)58 ،55بــه عنــوان مثــال کربــن 14
فقــط یکدهــم درصــد از کل کربــن موجــود در کــره زمیــن را تشــکیل میدهــد
و بــه نــدرت در مولکولهــای محیــط اطــراف موجــودات زنــده وجــود دارد .لــذا
درصــورت نشــان دار کــردن یــک مولکــول بــا وارد کــردن کربــن  14در ســاختار
آن ،میتــوان بــا اســتفاده از روشهــای حســاس اشعهســنجی نســبت بــه ردیابــی
ملکــول مذکــور در زمانهــای مختلــف ،قســمتهای مختلــف بــدن ،یــا نمونههــای
مختلــف حاصــل از موجــود زنــده اقــدام کــرد (.)81
1 accelerator mass spectroscopy
2 Quantitative Positron Emission Tomography
3 Single-Photon Emission Computed Tomography

 4نامهای دیگر آن Liquid Chromatography Triple Quadrupole Mass Spectrometry
یا  liquid Chromatography-Mass Spectrometry/ Mass Spectrometryیا Liquid
 Chromatography Tandem Mass Spectrometryمیباشد.
5 optogalvanic spectroscopy
6 radio-isotope
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روش  AMSیکــی از پیشــرفتهترین روشهــای اندازهگیــری اســت کــه در
زمینــه پژوهشهــای ریــزدارو تاکنــون ابــداع شــده اســت .ایــن روش میتوانــد
تکتــک مولکولهــای نشــاندار 1شــده بــا کربــن  14را تشــخیص دهــد .همانگونــه
کــه پیشــتر نیــز گفتــه شــد ،میــزان قــدرت روش  AMSبــه حــدی اســت کــه اگــر
یــک لیتــر از یــک ترکیــب مایــع نشــاندار شــده در وســعت کل اقیانوسهــای
کــره زمیــن حــل شــود ،تکنولــوژی  AMSقــادر اســت وجــود آن مایــع را در یــک
نمونــه آب اقیانــوس در ســوی دیگــر کــره زمیــن تشــخیص دهــد ( .)66از روش
 AMSمیتــوان بــرای اندازهگیــری کل محتــوای کربــن ( 14بــه عبارتــی مجمــوع
میــزان داروی اولیــه و متابولیتهــای نشــاندار بــا کربــن  14کــه از داروی اولیــه
مشــتق شــدهاند) اســتفاده کــرد .همچنیــن در صــورت جداســازی مــواد بــا اســتفاده
از تکنیــک  ،HPLCمیتــوان میــزان داروی اولیــه و متابولیتهــای آن را جداگانــه
نیــز محاســبه کــرد .ضمنــ ًا مقایســه غلظــت کل کربــن  14موجــود در گــردش
خــون بــا غلظــت کل داروی اولیــه ،میتوانــد اطالعــات مهمــی در رابطــه بــا
میــزان متابولیســم دارو و اثــر گــذر اول دارو از کبــد را نیــز بــه دســت دهــد .ایــن
در حالــی اســت کــه روش  LC-MS/MSبــه تنهایــی قــادر بــه کســب ایــن نتایــج
نمیباشــد ( .)59لــذا بــر پایــه مــوارد فــوق هرچنــد تولیــد داروی نشــاندار شــده
بــا کربــن  14موجــب پیچیدهتــر شــدن فراینــد و افزایــش هزینههــا میشــود،
ارزش مزایــای حاصــل از ایــن روش در پژوهشهــای مشــخص میتوانــد بیــش
از میــزان هزینههــای آن باشــد.

در روش  PETاز ایزوتــوپ کربــن  11اســتفاده میگــردد .همانگونــه کــه
گفتــه شــد در روش  AMSمعمــوالً از ایزوتــوپ کربــن  14بــرای مطالعــه متابولیســم
دارویــی اســتفاده میشــود .در ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه تفــاوت قابــل
توجهــی بیــن نیمــه عمــر رادیــو اکتیــو دو ایزوتــوپ کربــن  14و  11وجــود دارد .در
حقیقــت نیمــه عمــر کربــن  14در حــدود  5740ســال بــوده ،در حالــی کــه نیمــه
عمــر کربــن  11در حــدود  20دقیقــه اســت .لــذا در صــورت اســتفاده از کربــن ،11
الزم اســت آزمایشــگاه محــل اندازهگیــری نمونههــای بــه دســت آمــده از افــراد
شــرکتکننده در مطالعــه ،در فاصلــه نزدیکــی نســبت بــه محــل انجــام مطالعــه
قــرار داشــته باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه چنانچــه از کربــن  14اســتفاده شــود
-بــه فــرض آنکــه تجزیــه شــیمیایی مــاده دارویــی یــا اضمحــالل خــواص رادیــو

1 radiolabelled
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اکتیــو 1رخ ندهــد -مولکولهــای نشــاندار شــده بــا مــاده رادیــو اکتیــو بــرای
ســالهای زیــادی پایــدار خواهــد مانــد .بــر ایــن اســاس در روش  ،PETاطالعــات
فارماکوکینتیــک صرفــ ًا در طــول زمــان دو ســاعت پــس از تجویــز دارو (تقریبــ ًا
معــادل  6نیمــه عمــر از مــاده رادیــو اکتیــو نشــاندارکننده مــاده دارویــی) قابــل
برداشــت میباشــند .ایــن در حالــی اســت کــه در روش  AMSتــا  100روز پــس
از تجویــز دارو ،اطالعــات فارماکوکینتیــک قابــل دسترســی اســت .لــذا در روش
 ،PETاطالعــات فارماکوکینتیــک دارویــی معمــو ًال بــه واســطه تصویربــرداری حیــن
مطالعــه بــه دســت میآیــد ،لیکــن در روش  AMSاطالعــات فارماکوکینتیــک بــه
واســطه برداشــت نمونــه (مثــ ً
ال نمونــه خــون) از بــدن بیمــاران در زمانهــای
مشــخصی از مطالعــه ،فــرآوری نمونههــا ،و ســپس اندازهگیــری و تجزیــه و
تحلیــل میــزان داروی نشــاندار شــده در نمونههــا صــورت میگیــرد (.)58
روش  PETهمانگونــه کــه گفتــه شــد ،یــک تکنیــک تصویربــرداری اســت
کــه در آن داروی مــورد مطالعــه ،گیرنــده ،یــا لیگانــد خــاص مــاده دارویــی توســط
یــک ایزوتــوپ کــم عمــر تابشکننــده پوزیتــرون نشــاندار میشــود .یکــی از
نخســتین لیگاندهــای نشــاندار شــده C-raclopride ،بــود کــه بــرای اندازهگیــری
میــزان اشــغال شــدن گیرنــده  D2مغــزی اســتفاده گردیــد ( .)59عــالوه بــر کربــن
 ،11ســایر انــواع ایزوتوپهــای رادیواکتیــو قابــل اســتفاده در روش PETعبارتنــد
از (:)55
1 .اکسیژن  15با نیمه عمر دو دقیقه؛

2 .نیتروژن  13با نیمه عمر  10دقیقه؛
3 .فلوئور  18با نیمه عمر  110دقیقه.

مزیــت روش PETایــن اســت کــه در مقایســه بــا ســایر روشــهای تجزیــه و
تحلیــل مــورد اســتفاده در مطالعــات ریــزدارو ،ایــن روش میتوانــد فارماکوکینتیــک
یــک دارو را در بافــت هــدف نیــز تعییــن نمایــد ( .)82همچنیــن ،اســتفاده از روش
 PETدر تجویــز ریــزدارو ،کاربردهــای بســیاری در سرطانشناســی بالینــی داشــته
و کمکهــای شــایانی بــه توســعه داروهــای مﺆثــر بــر سیســتم اعصــاب مرکــزی
نمــوده اســت .در حــال حاضــر اســتفاده از ایــن روش در حــال گســترش بــه ســایر
شــاخههای داروســازی نیــز میباشــد ( .)82اصــول اســتفاده از روش  PETدر
1 radiolytic activity
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تجویــز ریــزدارو و نیــز همــراه نمــودن ایــن روش بــا ســایر تکنیکهــا نظیــر
 AMSدر منبــع دیگــر ( )82بــه تفصیــل بحــﺚ شــده اســت .بــا ایــن حــال اســتفاده
از روش  PETدر تحقیقــات تجویــز ریــزدارو دارای محدودیتهایــی اســت کــه در
منبــع دیگــر ( )59بــه طــور مشــروح بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.

روش  SPECTاز ایزوتوپهــای رادیــو اکتیــو بهــره بــرده و در روش LC-
 MS/MSامــکان اســتفاده از ایزوتوپهــای پایــدار و نیــز رادیــو اکتیــو وجــود دارد

( .)55الزم بــه ذکــر اســت کــه دوز مــاده رادیواکتیــو تجویــزی در روش ریــزدارو،
معمــو ًال بســیار کمتــر از حــد مجــاز قانونــی تجویــز مــواد رادیواکتیــو بــه انســان
میباشــد ( .)59بــا توجــه بــه غلظــت بســیار کــم مــواد تجویــز شــده در روش
تجویــز ریــزدارو ،در صورتــی کــه ایــن مــواد بــا مــاده رادیــو اکتیــو نشــاندار شــده
باشــند ،دوز اشــعه ایــن مــاده آنقــدر کــم اســت کــه در مــورد روش  AMSچیــزی در
حــدود اندکــی بیــش از تابــش زمینــه ســاالنه 1بــوده و در روش  PETتقریبـ ًا  5تــا 6
برابــر تابــش زمینــه ســاالنه میباشــد ( .)55روش تجویــز ریــزدارو در کــودکان بــا
اســتفاده از نشــاندار کــردن مــواد بــا کربــن  14از نظــر عملــی و اخالقــی موضوعــی
قابــل انجــام اســت (.)83

در روش  LC-MS/MSنیــازی بــه تجویــز داروهــای عالمتگــذاری شــده بــا
ایزوتــوپ نمیباشــد ( .)59هــر چنــد روش  LC-MS/MSتکنیــک اندازهگیــری
بیولوژیــک بســیار پــر مصرفــی در تحقیقــات محیطــی و داروســازی اســت ،لیکــن
در حیطــه تجویــز ریــزدارو کاربــرد محــدودی دارد؛ چــرا کــه در اینجــا حساســیت
ایــن روش آنچنــان پاییــن اســت کــه قــادر بــه شناســایی سرنوشــت متابولیــک
مولکــول اصلــی تجویــز شــده نمیباشــد .در حقیقــت بــه دلیــل دوز بســیار کــم
داروهــای تجویــز شــده در روش تجویــز ریــزدارو (حداکثــر  100میکروگــرم) ،الزم
اســت روش اندازهگیــری بســیار حساســی بــرای تعییــن غلظــت دارویــی اســتفاده
شــود ( .)55حساســیت روش  LC-MS/MSبــه طــور معمــول در محــدوده  10تــا
 100پیکوگــرم در میلیلیتــر بــوده و حتــی در روشهایــی کــه بــه تازگــی کشــف
 :yearly background 1تابش رادیواکتیو زمینه ،مقدار اشعه یونیزان است که در محیط پیرامون
ما وجود دارد و با وارد کردن عمدی منابع رادیو اکتیو به محیط ایجاد نشده است .تابش رادیواکتیو
زمینه از منابع مختلفی سرچشمه می گیرد که ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند .به عنوان مثال
میتوان به تابش اشعه کیهانی یا اشعه رادیواکتیو محیطی -که از مواد رادیواکتیوی که به صورت
معمول در طبیعت وجود دارند (نظیر رادون ،تورون و رادیوم)  -مشتق میشود ،اشاره کرد .مواد تابش
کننده اشعه رادیواکتیو زمینه در هوا ،آب ،خاک ،مواد غذایی و حتی درون بدن ما وجود دارند.
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شــده ،ایــن حساســیت بــه میــزان یــک پیکوگــرم در میلــی لیتــر نیــز افزایــش
داده شــده اســت .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه ایــن موضــوع بــه نــوع
مــاده مــورد بررســی ارتبــاط تنگاتنــﮓ دارد و مثــ ً
ال بســته بــه فعالیــت خــاص
یــک داروی تجویــزی ،روش  AMSممکــن اســت بتوانــد غلظتهــای دارویــی در
حــد زپتو-مــول 1را اندازهگیــری کنــد و بنابرایــن حساســیت صــد هــزار برابــر یــا
بیشــتر نســبت بــه روشــه  LC-MS/MSرا ارائــه نمایــد ( .)59عــالوه بــر موضــوع
حساســیت نســبت ًا پاییــن روش  ،LC-MS/MSدر روش مذکــور اندازهگیــری کمــی
در بافتهــا یــا مایعــات بیولوژیــک اغلــب نیازمنــد ســنتز متابولیتهــای مــاده
کاندیــد دارویــی میباشــد -تــا بتــوان از آنهــا بــه عنــوان اســتانداردهای مرجــع
خارجــی بــرای ارزیابیهــای بعمــل آمــده اســتفاده کــرد -کــه ایــن موضــوع نیــز
معمــو ًال فرآینــدی بســیار پیچیــده اســت (.)55

همانگونــه کــه گفتــه شــد ،روشــهای اندازهگیــری مــورد اســتفاده در تجویــز
ریــزدارو حساســیتهای مختلفــی داشــته و یکــی از معیارهــای انتخــاب روش
مناســب بــر اســاس »حساســیت مــورد نیــاز یــک پژوهــش خــاص« میباشــد.
بــرای تعییــن میــزان حساســیت مــورد نیــاز در روش ریــزدارو در یــک پژوهــش
خــاص بــه مثــال ذیــل توجــه نماییــد .فــرض کنیــد کــه نیــاز بــه انجــام یــک
مطالعــه ریــزدارو بــر روی دارویــی باشــد کــه دارای حجــم توزیــع متوســط 500
لیتــر اســت .تجویــز وریــدی  100میکروگــرم از ایــن دارو میتوانــد غلظــت خونــی
 200پیکوگــرم در میلــی لیتــر را در لحظــه صفــر فراهــم آورد .در صورتــی کــه الزم
باشــد بــرای بــه دســت آوردن معیــار صحیحــی از ســطﺢ زیــر منحنــی در مطالعــات
فارماکوکینتــک 2غلظــت دارو در طــول  5نیمــه عمــر از آن بررســی گــردد ،الزم
اســت تســت تشــخیصی مــورد اســتفاده قــادر بــه اندازهگیــری مقــدار تقریبــ ًا 5
پیکوگــرم دارو در هــر میلــی لیتــر باشــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اگــر همیــن
دارو بــه صــورت خوراکــی تجویــز شــود و اطالعــات کافــی از زیســت فراهمــی آن
موجــود نباشــد ،ممکــن اســت حتــی حساســیت  5پیکوگــرم در میلــی لیتــر نیــز
بــرای انجــام پژوهــش فرضــی فــوق کافــی نباشــد (.)59
در مطالعــهای کــه در ســال  2019انجــام شــده اســت ،روشــی نویــن بــه جــای
3
اســتفاده از تکنیکهــای بــر پایــه  AMSجهــت ارزیابــی زیســت فراهمــی مطلــق
1 zeptomole
)2 AUC: area under the curve (pharmacokinetics
3 absolute bioavailability
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داروهــای مــورد اســتفاده در مطالعــات ریــزدارو ارائــه شــده و اعتبــار آن در حیوانــات
و انســان اثبــات گردیــده اســت ( .)84در مطالعــهای دیگــر ( )85نیــز یــک روش
نویــن  LC-MSبــرای اندازهگیــری مقادیــر بســیار کــم دارو (در حــد پیکوگــرم در
میلیلیتــر پالســمای خــون) بــرای اســتفاده در مطالعــات ریــزدارو بــر روی انســان،
ارائــه شــده اســت .بــه گفتــه محققــان مطالعــه اخیــر ،نتایــج بــه دســت آمــده در
تطابــق بــا آخریــن ضوابــط اداره غــذا و داروی آمریــکا و گایدالینهــای آژانــس
پزشــکی اروپــا میباشــد.

یﮏ نمونﻪ ﭘﮋوهش ﺗﺠویز ریزدارو

در ادامــه یکــی از روشهــای اســتفاده از تجویــز ریــزدارو بــا اســتفاده از یــک
مقالــه ( )86بــه عنــوان الگــو ،شــرح داده میشــود .ایــن تکنیــک در پژوهشــی بــه
منظــور ارزیابــی ویژگیهــای یــک مــاده احتمالــی مﺆثــر علیــه بیمــاری ماالریــا
اســتفاده شــده بــود ( .)86مــاده  ،GSK3191607مراحــل اولیــه اکتشــاف خــود
را طــی کــرده و بــرای آزمــون بــر روی انســان در نظــر گرفتــه شــده بــود .بــا
ایــن حــال یکــی از مشــکالت اساســی بــه وجــود آمــده در مرحلــه ارزیابــی پیــش
بالینــی ایــن ترکیــب ،پروفایــل فارماکوکینتیــک متناقــﺾ ایــن دارو در گونههــای
مختلــف حیوانــات آزمایشــگاهی (مــوش کوچــک آزمایشــگاهی ،مــوش بــزرگ
آزمایشــگاهی و ســﮓ) بــود .بــر ایــن اســاس پیشبینــی قابــل اطمینانــی از
پارامترهــای فارماکوکینتیــک ایــن دارو در انســان امکانپذیــر نشــده بــود و امــکان
ارزیابــی دقیقــی از پتانســیل اســتفاده از ایــن دارو در بالیــن انســان بــه دســت
نیامــده بــود ( .)86در چنیــن شــرایطی ،تیــم پژوهــش تصمیــم گرفــت کــه اقــدام
بــه یــک پژوهــش تجویــز ریــزدارو بــر روی داوطلبــان انســانی نمــوده تــا بتوانــد
فارماکوکینتیــک ترکیــب مذکــور در انســان را بــه دســت آورد.

کمیتــه اخــالق انســتیتوی محــل انجــام پژوهــش ،پیشــنهادیه (پروپــوزال)
طــرح پژوهشــی مذکــور را مــورد تصویــب قــرار داد و طــرح حســب اصــول
مربوطــه در ســایت اینترنتــی  clinicaltrials.govبــا شــماره NCT02737007
ثبــت گردیــد .از داوطلبیــن شــرکت در پژوهــش رضایــت آگاهانــه دریافــت شــد و
مطابــق اعــالم تیــم پژوهــش ،نمونههــای بیولوژیــک بــه دســت آمــده از افــراد بــه
روش اخالقــی جمــعآوری گردیــده و اســتفاده از آنهــا در پژوهــش در تطابــق بــا
رضایــت آگاهانــه دریافــت شــده از داوطلبــان صــورت گرفــت (.)86
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کدهــای اخالقــی و ضوابــط مــورد توجــه در ایــن پژوهــش منطبــق بــا منابــع
زیــر بودنــد:
1) International Conference on Harmonization of Technical
Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human
Use (ICH),
2) Good Clinical Practice (GCP),
3) The guiding principles of the Declaration of Helsinki.

ایــن پژوهــش بــر روی  6نفــر مــرد ســالم بــه ســن بیــن  18تــا  55ســال
و وزن بیــش از  50کیلوگــرم و شــاخص تــوده بدنــی بیــن  19تــا  31کیلوگــرم
بــر متــر مربــع انجــام گردیــد ( .)86بــرای انجــام ایــن مطالعــه از افــرادی کــه
فاقــد اختــالل در پارامترهــای آزمایشــگاهی و فاقــد ناهنجاریهــای بالینــی
مرتبــط بــا موضــوع اصلــی مــورد پژوهــش (مثــ ً
ال اختــالل در عالئــم حیاتــی،
الکتروکاردیوگرافــی) بودنــد ،اســتفاده گردیــد .افــرادی کــه در  12مــاه گذشــته در
معــرض مقادیــر زیــادی از تشعشــعات رادیواکتیــو قــرار گرفتــه بودنــد (بــه ویــژه
افــراد در معــرض تشعشــعات کربــن  )14از ایــن مطالعــه مســتثنی گردیدنــد؛ چــرا
کــه در غیــر ایــن صــورت ممکــن بــود تجزیــه و تحلیــل نمونههــای حاصلــه از
ایــن افــراد -کــه وابســته بــه اندازهگیــری میــزان داروی نشــاندار شــده بــا کربــن
 14بــود -دچــار اختــالل شــود (.)86
بــرای انجــام پژوهــش مذکــور ،افــراد داوطلــب در طــول  30روز قبــل از
تجویــز دارو ،فراینــد غربالگــری را طــی کردنــد .در طــول ایــن فرآینــد نمونــه خــون
از افــراد گرفتــه شــده و میــزان کربــن  14موجــود در خــون آنهــا پیــش از تجویــز
ریــزداروی نشــاندار شــده بــا کربــن  ،14اندازهگیــری گردیــد (.)86

داوطلبــان مــورد مطالعــه یــک روز قبــل از دریافــت دارو در واحــد تحقیقاتــی
پذیــرش شــده و تــا  48ســاعت بعــد از دریافــت دارو در محــل اقامــت داشــتند.
پیــش از تجویــز دارو ،افــراد بــه مــدت حداقــل  8ســاعت ناشــتا نگــه داشــته شــدند.
نخســتین نمونــه خــون پیــش از تجویــز دارو برداشــت شــده و ســپس داوطلبــان
مقــدار  100میکروگــرم از مــاده  GSK3191607کــه بــا کربــن  14نشــان دار شــده
بــود ( )[14C]-GSK3191607را از طریــق انفوزیــون وریــدی ظــرف مــدت 15
دقیقــه دریافــت نمودنــد (.)86
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در رابطــه بــا روشــهای تجویــز طوالنــی مــدت ریــزدارو ،ذکــر ایــن نکتــه
حائــز اهمیــت اســت کــه ســازگاری فرموالســیون ریــزدارو بــا ظــروف نگهــداری
و لولههــای تجویــز آن مــورد بررســی قــرار گیــرد .در حقیقــت مشــخص شــده
کــه چنانچــه ریــزدارو واجــد مــاده پایــه پلیاتیلنگلیکــول 1بــوده و چنــد ســاعت
در لولههــای از جنــس پلیوینیلکلرایــد 2باقــی بمانــد ،ممکــن اســت بــه دلیــل
تجزیــه دارویــی ریــزدارو ،کاهــش چشــمگیری در توانایــی داروی مذکــور بــه وقــوع
بپیونــدد و تعییــن زیســت فراهمــی مطلــق دارو در ســطﺢ بالینــی را دچــار اشــکال
نمایــد ( .)87مکانیســم احتمالــی تجزیــه دارو در مجــاورت مــواد ســازنده لولههــا
در منبــع دیگــر ( )87مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت.

پــس از انجــام تجویــز وریــدی در مطالعــه مــورد بحــﺚ ،نمونهگیــری خــون
بــرای ارزیابــی میــزان  GSK3191607و مــاده رادیواکتیــو متصــل بــه آن صــورت
گرفــت تــا بدینوســیله نســبت بــه ارزیابــی فارماکوکینتیــک دارو اقــدام شــود.
نمونههــای خــون بیــن زمانهــای  15دقیقــه پــس از تجویــز دارو تــا  13روز
بعــد از تجویــز دارو ( 336ســاعت؛ مجموع ـ ًا  18مــورد خونگیــری) نمونهبــرداری
شــدند .در طــول ایــن مــدت ،افــراد داوطلــب بــه مرکــز تحقیقاتــی مراجعــه نمــوده
تــا نمونهبــرداری خــون جهــت انجــام آزمایشهــای فارماکوکینتیــک دارویــی
انجــام شــود .همچنیــن بــرای ارزیابــی میــزان دفــع کلیــوی مــاده دارویــی نشــاندار
شــده بــا مــاده رادیــو اکتیــو ،نمونهبــرداری ادرار صــورت گرفتــه و متعاقبـ ًا تجزیــه
و تحلیــل رادیــو اکتیویتــه تــام انجــام گردیــد .نمونهبــرداری ادرار در  24ســاعت
نخســت و  24ســاعت دوم صــورت گرفــت .همچنیــن ایمنــی و قابــل تحمــل
بــودن مــاده تجویــزی در طــول انجــام مطالعــه مــورد ارزیابــی قــرار داده شــد (.)86
روشهــای بــه کار رفتــه جهــت اندازهگیــری مقــدار رادیــو اکتیویتــه
مربــوط بــه داروی نشــاندار شــده در ادرار ،خــون کامــل ،و نمونههــای پالســمای
خــون بــه طــور مشــروح در گــزارش پژوهــش مذکــور ( )86ارائــه شــده اســت.
همچنیــن روش اندازهگیــری مقــدار مــاده  GSK3191607در پالســمای خــون بــا
اســتفاده از تکنیــک کروماتوگرافــی مایــع و متعاقب ـاً روش اســپکترومتری جرمــی
شــتابدهنده 3در مطالعــه مذکــور شــرح داده شــده اســت .نهایتـ ًا پژوهشــگران بــه
 1از ماده پلیاتیلنگلیکول به طور معمول به عنوان پایه بسیاری از فرموالسیون های دارویی
استفاده میشود .همچنین لولههای ساخته شده از پلیوینیلکلراید به طور معمول در تجویز مواد
دارویی به بیماران استفاده میگردند.

2 polyvinyl chloride
3 accelerator mass spectrometry
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روش کامپیوتــری میــزان فارماکوکینتیــک داروی مــورد پژوهــش را مــورد تجزیــه و
تحلیــل قــرار دادنــد» .پیشبینــی دوز دارو« 1در انســان ،بــا اســتفاده از پارامترهــای
فارماکوکینتیــک بــه دســت آمــده از مطالعــه ریــزدارو و پارامترهــای پیــش بالینــی
کارایــی دارویــی 2صــورت گرفــت .هــدف از »پیشبینــی دوز دارو« ،پیشبینــی
رژیــم مــورد نیــاز بــرای تجویــز دارو بــه انســان بــه نحــوی اســت کــه بتوانــد
غلظــت خونــی کافــی از دارو بــه میــزان بیــش از غلظــت حداقــل انگلکــش را
بــرای ســه روز فراهــم آورده و در عیــن حــال غلظــت مذکــور در محــدوده ایمــن
قــرار داشــته باشــد (.)86

نهایتـاً نتایــج مطالعــه ریــزدارو فــوق نشــان داد کــه ترکیــب مــورد پژوهــش
نمیتوانــد بــا یــک بــار تجویــز شــدن اثــر درمانــی خــود را ایجــاد نمایــد و بــر
ایــن اســاس پژوهشــگران تصمیــم گرفتنــد تــا ادامــه کار بــر روی ایــن ترکیــب
دارویــی را متوقــف نماینــد ( .)86آنچــه در مــورد ایــن مطالعــه اهمیــت دارد آن
اســت کــه بــه عنــوان یــک نمونــه نشــان داد کــه چگونــه در مرحلــه بســیار حیاتــی
تصمیمگیــری در رابطــه بــا ادامــه یــا توقــف کار بــر روی یــک مــاده دارویــی،
میتــوان بــدون اســتفاده از حیوانــات یــا آســیب زدن بــه انســان ،دادههــای کامـ ً
ال
موثــق در رابطــه بــا تعامــل دارو بــا بــدن انســان بدســت آورده و بــا اطمینــان خوبی
نســبت بــه اتخــاذ تصمیــم مقتضــی اقــدام نمــود .از دیگــر نــکات مهــم پژوهــش
حاضــر ایــن بــود کــه انجــام پژوهــش و کســب اطالعــات بســیار ارزشــمند ،بــا
تعــداد فقــط شــش نفــر داوطلــب امکانپذیــر شــد؛ کل مرحلــه بالینــی پژوهــش در
طــول یــک مــاه پایــان یافــت؛ بــر اســاس نتایــج حاصلــه ،تصمیــم بســیار مهمــی
در رابطــه بــا ادامــه کار بــر روی مــاده مذکــور اتخــاذ گردیــد؛ و نهایتـ ًا نیــز نتایــج
بدســت آمــده -هرچنــد نتایــج منفــی بودنــد -در ژورنالــی معتبــر منتشــر گردیدنــد.
ضمنـ ًا مقایســه نتایــج ایــن مطالعــه بــا ســایر روشهــا (نظیــر تعمیــم دوز دارویــی
بــه روش آلومتــری) ،نشــان داد کــه پیشــگویی فارماکوکینتیــک دارو در انســان بــر
پایــه مطالعــات ریــزدارو ،میتوانــد توافــق بهتــری بــا نتایــج مشــاهده شــده از
فارماکوکینتیــک واقعــی حاصــل از دادههــای بالینــی داشــته باشــد (.)86
در رابطــه بــا تعــداد انــدک افــراد مــورد اســتفاده در مطالعــات تجویــز ریــزدارو،
ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه بــه منظــور کســب تــوان آمــاری 3کافــی
1 dose prediction analysis
2 in vivo efficacy preclinical parameters
3 statistical power
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در ایــن مطالعــات ،میبایــد از طرحهــای آمــاری ویــژه اســتفاده شــود تــا بتــوان
بــا وجــود تعــداد انــدک نمونههــا ،توانایــی کافــی در شــناخت اثــر تیمــار مــورد
اســتفاده را بدســت آورد .همچنیــن طرحهــای آمــاری الزم اســت تفاوتهــای
بیــن فــردی و درونفــردی مربــوط بــه بافــت هــدف تیمــار را لحــاظ نماینــد .مــدل
تصمیمگیــری بــرای انتخــاب افــراد شــرکتکننده در مطالعــات تجویــز ریــزدارو و
نیــز اقدامــات آمــاری مرتبــط بــا ایــن نــوع پژوهــش ،در منبــع دیگــر ( )57بحــﺚ
شــده اســت.

اســتﻔاده از روش ﺗﺠویــز ریــزدارو بــﻪ مﻨﻈــور انﺠــام
جداﮔانــﻪ و همزمــان مﻄاﻟﻌــات

مطالعــات »تعــادل جرمــی« 1و »ارزیابــی زیســتفراهمی مطلــق بــه دنبــال
تجویــز خوراکــی دارو« 2معمــو ًال در پژوهشهــای جداگانــه مــورد بررســی قــرار
میگیرنــد .در ادامــه مختصــری در رابطــه بــا هــر کــدام از ایــن مطالعــات ارائــه
شــده و ســپس بــه نقــش تجویــز ریــزدارو در انجــام همزمــان ایــن مطالعــات
میپردازیــم.

مﻄاﻟﻌات ﺗﻌادل جرمی
مطالعــات »تعــادل جرمــی« کــه بــا عنــوان »مطالعــات  «C-14نیــز شــناخته
میشــوند ،بــه مطالعاتــی گفتــه میشــود کــه هــدف از آنهــا تعییــن میــزان
جــذب ،متابولیســم و دفــع مــواد در بــدن بــوده و در مراحــل کشــف داروهــای
جدیــد اســتفاده میگردنــد .در مطالعــات مذکــور ،ســرعت و روش حــذف مــواد
دارویــی از بــدن تعییــن شــده و بــا اســتفاده از آنهــا میتــوان مقادیــر در-گــردش
و دفــع شــده از مولکولهــای دارویــی را مشــخص نمــود ( .)88بــر ایــن اســاس
اهــداف اصلــی یــک مطالعــه تعــادل جرمــی عبــارت اســت از (:)81
● تعیین تعادل جرمی مواد مرتبط با دارو به دنبال تجویز دوز دارویی،

● تعیین نسبت میان داروی اولیه و متابولیتهای آن در جریان خون ،و
● تعیین روش اصلی دفع مواد مرتبط با دارو.

1 mass balance studies
2 assessment of absolute oral bioavailability
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»تعییــن تعــادل جرمــی مــواد مرتبــط بــا دارو بــه دنبــال تجویــز دوز دارویی«
عبــارت اســت از تعییــن تعــادل بیــن میــزان داروی تجویــز شــده و نیــز مــواد
مرتبــط بــا دارو کــه از بــدن انســان دفــع شــدهاند .منظــور از »دفــع« عمدتــ ًا
دفــع از طریــق مدفــوع و ادرار اســت کــه همچنیــن میتوانــد در مــواردی شــامل
دفــع از طریــق هــوای بــازدم و عــرق نیــز باشــد .بــه عنــوان مثــال اگــر صــد
مولکــول دارویــی بــه یــک فــرد تجویــز کنیــم ،انتظــار داریــم کــه پــس از مــدت
مشــخص معــادل  100مولکــول مرتبــط بــا مــاده دارویــی اولیــه از بــدن فــرد
مذکــور دفــع شــده و قابــل اندازهگیــری باشــد .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت
کــه روشــهای اندازهگیــری اســتفاده شــده توســط بشــر ،بــه دلیــل خطــای ذاتــی
کــه در آنهــا وجــود دارد هرگــز قــادر بــه ردیابــی و جمــعآوری  100مولکــول
دفعــی مذکــور نمیباشــند .بــر ایــن اســاس بــه طــور معمــول چنانچــه بیــش
از  90درصــد ملکولهــای تجویــز شــده نهایتــ ًا قابــل جمــعآوری باشــند ،گفتــه
میشــود کــه بازیابــی مولکولهــا تقریبـ ًا کامــل انجــام شــده اســت .مقــدار بیــش
از  90درصــد در اینجــا بــه عنــوان مقــدار رفرنــس نامیــده میشــود.

محاســبه تعــادل جرمــی نیازمنــد اســتفاده از روشهــای بســیار دقیــق
اندازهگیــری مــواد مرتبــط بــا دارو در ضایعــات دفــع شــده از بــدن انســان
میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از مــواد دفعــی اساســ ًا در وهلــهی اول
ناشــناخته بــوده و درکــی از ســاختار آنهــا وجــود نــدارد ،روشــهای نوآورانــهای
بــرای شناســایی مــواد پیشــنهاد شــده اســت .یکــی از روشهــای مذکــور نشــاندار
کــردن مولکــول دارویــی بــا کربــن  14اســت ( .)81بــه عنــوان مثــال بــرای
مطالعــه تعــادل جرمــی میتــوان میــزان کل رادیواکتیویتــه مــاده تجویــز شــده بــه
فــرد را بــا میــزان کل رادیواکتیویتــه تمامــی مــواد دفعــی جمــعآوری شــده از فــرد
مقایســه کــرده و بــر ایــن اســاس بــه محاســبه تعــادل جرمــی مــاده مــورد نظــر
پرداخــت .بــا توجــه بــه اینکــه اندازهگیــری میــزان رادیواکتیویتــه مــواد کامــ ً
ال
مســتقل از ســاختار شــیمیایی آنهــا اســت ،لــذا اندازهگیــری رادیواکتیویتــه کلــی
یــک مــاده را میتــوان بــه عنــوان مجمــوع مــاده اصلــی و تمــام متابولیتهــای آن
قلمــداد کــرد.
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مﻄاﻟﻌــات ارزیابــی زیﺴــﺖﻓراهمی مﻄﻠــﻖ بــﻪ دنﺒــال ﺗﺠویــز
ﺧوراکــی دارو
یکــی از بهتریــن روشــهای »ارزیابــی زیســتفراهمی مطلــق بــه دنبــال
تجویــز خوراکــی دارو« ،بدیــن صــورت اســت کــه ابتــدا دوز فارماکولوژیــک داروی
غیــر نشــاندار بــه صــورت خوراکــی بــه ســوژه آزمودنــی تجویــز شــده و ســپس
ریــزداروی همــان مــاده کــه بــا عنصــر رادیــو اکتیــو نشــاندار شــده اســت ،بــه
صــورت وریــدی بــه همــان آزمودنــی تجویــز میگــردد ( .)88مبانــی علمــی و
مزایــای تعییــن زیســت فراهمــی خوراکــی مطلــق بــه روش مذکــور در منابــع
دیگــر (90 ،89؛ ارجــاع شــده در  )88مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت.
ﺗﻠﻔیﻖ دو روش ﺗوسﻂ ﺗﺠویز ریزدارو
در پژوهشــی کــه در ســال  2013انجــام گردیــد ( )88نشــان داده شــد کــه
در صــورت اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو ،میتــوان هــر دو نــوع مطالعــه
فوقالذکــر را بــه صــورت همزمــان در یــک پژوهــش بــه انجــام رســاند .مطالعــه
مذکــور بــر روی شــش نفــر مــرد ســالم انجــام شــد .افــراد بــه مــدت حداقــل
 8ســاعت پیــش از دریافــت دوز دارویــی ناشــتا بودنــد .در روز مطالعــه ،ابتــدا
دوز  20میلــی گرمــی از داروی توفوگلیفلوزیــن 1را بــه شــکل نوشــیدنی از راه
خوراکــی دریافــت نمــوده و  45دقیقــه بعــد از آن ،مقــدار یکدهــم میلــی گــرم
(دوز ریــزدارو) از توفوگلیفلوزیــن نشــاندار شــده را بــه صــورت تجویــز وریــدی بــا
ســرعت ثابــت در ظــرف  15دقیقــه دریافــت کردنــد ( .)88روش تجویــز داخــل
وریــدی ریــزداروی یــک داروی نشــاندار شــده بــا ایزوتــوپ رادیواکتیــو ،پــس از
تجویــز دوز خوراکــی از داروی مذکــور -کــه بــا مــاده رادیــو اکتیــو نشــاندار نشــده
بــود -بــه نــام »ردیابــی دوگانــه« 2نیــز شــناخته میشــود .نمونهبرداریهــای
بعمــل آمــده در پژوهــش مذکــور بدیــن صــورت انجــام گردیــد:

● برداشـت نمونـه خون به میزان  4سیسـی پیـش از تجویـز دوز خوراکی،
و  22مرتبـه دیگـر در خـالل  168سـاعت پـس از تجویـز دوز خوراکـی
دارو.

● برداشـت نمونـه ادرار پیـش از تجویـز دوز خوراکـی دارو ،و پنـج مرتبـه
نمونهگیـری در خـالل روز اول پس از تجویز دارو ،و سـپس نمونهبرداری
هـر روز یـک بار تـا  168سـاعت بعد از تجویـز دارو.
1 tofogliflozin
2 double-tracer approach
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افــرادی کــه در مطالعــه وارد شــده بودنــد ،پیــش از آغــاز مطالعــه مــورد
معاینــه کامــل بالینــی قــرار گرفتــه و ایــن معاینــات در طــول مطالعــه نیــز ادامــه
پیــدا کــرد .برخــی از معاینــات مذکــور عبــارت بودنــد از :بررســی عالیــم حیاتــی
و الکتروکاردیوگــراف بــا  12انشــقاق ،معاینــات فیزیکــی ،و همچنیــن تســتهای
ایمنــی آزمایشــگاهی ( .)88نتایــج بررســیهای بعمــل آمــده در پژوهــش مذکــور
نشــان داد کــه بــا اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو و ردیابــی دوگانــه میتــوان
عــالوه بــر مطالعــات تعــادل جرمــی و ارزیابــی زیســتفراهمی مطلــق ،چندیــن
بررســی دیگــر را نیــز بــه طــور همزمــان بــر روی داوطلبــان ســالم انجــام داد که از
آن جملــه میتــوان بــه ارزیابــی میــزان متابولیتهــای اصلــی دارویــی در گــردش
خــون سیســتمیک ،و میــزان مشــارکت تصفیــه کلیــوی در تصفیــه تــام داروی
توفوگلیفلوزیــن اشــاره نمــود (.)88

اﻟگوهــای ﻗابــﻞ اســتﻔاده در ســایر انــواع مﻄاﻟﻌــات
ﺗﺠویــز ریــزدارو
در ادامــه مطلــب ،برخــی دیگــر از انــواع تحقیقاتــی کــه بــا اســتفاده از روش
تجویــز ریــزدارو انجــام شــدهاند ،بــه اختصــار مــورد بررســی قــرار داده میشــوند
تــا پژوهشــگران حســب شــباهت مطالعــه مــورد نظــر خــود بــا یکــی از پژوهشــهای
عنــوان شــده ،بتواننــد الگــوی مناســبی بــرای طراحــی مطالعــه خــود بدســت آورند.

در زمینــه روانشﻨاســی ،اثــرات اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو در تجویــز
بالینــی داروهــای روانشناســی و برخــی مزایــا و معایــب اســتفاده از ایــن روش در
مطالعــهای ( )91بررســی شــده اســت .بــه عنــوان مثــال در پژوهشــی کــه توســط
چنــد مرکــز دانشــگاهی مهــم انگلســتان انجــام شــد ،اثــرات مــاده توهــمزای LSD
 1بــر ادراک زمانــی در  48نفــر فــرد ســالم بــه ســن  55تــا  75ســال بــا اســتفاده
از یــک مطالعــه ریــزدارو ارزیابــی گردیــد (.)92

در زمینــه ﺗربیﺖبدنــی ،اثــر تجویــز اریتروپوئیتیــن انســانی نوترکیــب 2بــر
حداکثــر جــذب اکســیژن در خــون 3ورزشــکاران ،توســط یــک مطالعــه ریــزدارو
بررســی شــده اســت (.)93
1 lysergic acid diethylamide
2 recombinant human erythropoietin
)3 maximal oxygen uptake (VO2max
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در زمینــه سرﻃانشﻨاســی ،از روش تجویــز ریــزدارو بــه عنــوان یــک
روش پیشــگویی پاســخ بیمــاران دچــار لوســمی میلوئیــد حــاد بــه روش درمانــی
اســتاندارد ،اســتفاده شــده اســت .روش درمانــی اســتاندارد در ایــن ســرطان بــر پایــه
1
اســتفاده از شــیمی درمانــی بــا داروهــای تخریبکننــده  DNAســلولی (ســیتارابین
و ایــدا روبیســین )2میباشــد .بــا ایــن حــال داروهــای مذکــور در برخــی افــراد
بــه ویــژه در افــراد مســن ،نســبت ًا ناکارآمــد بــوده و مســمومیتهای جــدی ایجــاد
مینماینــد .بــا اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو میتــوان دوز بســیار اندکــی
از مــاده درمانــی را بــه فــرد تجویــز نمــوده و اثــرات خاصــی را بررســی نمــود و
مشــخص کــرد کــه آیــا تجویــز دوز باالتــر بــرای ایــن فــرد ایمــن اســت؟ مطالعات
بعمــل آمــده نشــان داده کــه روش تجویــز ریــزدارو میتوانــد روش مفیــدی بــرای
پیشــگویی پاســخ بیمــار بــه روش درمانــی بــوده و ایــن امــر میتوانــد مدیریــت
درمانــی بیمــاران دچــار لوســمی میلوئیــد حــاد را بهبــود بخشــد .همچنیــن ایــن
روش میتوانــد مــوارد مــرگ و میــر و ابتــالء بــه عــوارض جانبــی ناخواســته
کــه ممکــن اســت بــه دلیــل اثــرات داروهــای مذکــور رخ دهنــد ،را کاهــش دهــد
( .)94بــه عنــوان مثالــی دیگــر از کاربــرد روش تجویــز ریــزدارو در مطالعــات
سرطانشناســی ،میتــوان بــه داروهایــی کــه بــر پایــه پالتینیــوم ســاخته
شــدهاند ،اشــاره نمــود .داروهــای مذکــور -نظیــر ســیسپالتین ،3کربوپالتیــن،4
و اوگزالیپالتیــن -5کــه عمومــ ًا بــه منظــور شــیمیدرمانی اســتفاده میشــوند،
همــواره موفــق عمــل نکــرده و برخــی افــراد نســبت بــه آنهــا مقاومــت نشــان
میدهنــد .پیشــگویی احتمــال بــروز مقاومــت در افــراد بــا اســتفاده از روشهــای
ژنومیــک ،موضوعــی چالــش برانگیــز میباشــد؛ چراکــه در ایــن رابطــه صدهــا
ژن ممکــن اســت دخالــت داشــته باشــند .در پژوهشــی از تجویــز ریــزدارو بــه
داوطلبیــن انســانی بــرای تعییــن پروتــکل درمانــی و جمــعآوری اطالعــات اولیــه
در رابطــه بــا قــدرت پیشــگویی ریــزدارو در رابطــه بــا احتمــال بــروز مقاومــت
دارویــی اســتفاده شــد .نکتــه جالــب توجــه ایــن بــود کــه نیمــه عمــر پالســمایی
داروی کربوپالتیــن متصــل بــه کربــن  14کــه بــه روش ریــزدارو تجویــز شــده
بــود ،بــا فارماکوکینتیــک دوز درمانــی دارو همخوانــی داشــت .در مطالعــه ریــزدارو
مذکــور هیچگونــه عالئــم مســمومیت مرتبــط بــا تجویــز دارو در بیمــاران مشــاهده
cytarabine
idarubicin
cisplatin
carboplatin
oxaliplatin
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نشــد و بــه بیانــی دیگــر ،امــکان پیشبینــی اثــرات دارو -بــدون اینکــه بیمــار در
معــرض دوز بــاالی آن قــرار گرفتــه و عــوارض نامطلــوب نشــان دهــد -فراهــم
گردیــد ( .)95در مطالعــه دیگــری نیــز از روش تجویــز ریــزدارو بــه عنــوان یــک
»اقــدام تشــخیصی« بــرای تعییــن اینکــه بیمــاران دچــار ســرطان مثانــه ممکــن
اســت بــه کــدام داروی شــیمیدرمانی پاســخ بهتــری نشــان دهنــد ،اســتفاده شــده
اســت (.)96

در زمینــه بیماریهــای ﻋﻔونــی ،از روش تجویــز ریــزدارو در راه یافت درمان
هپاتیــت C-اســتفاده شــده اســت ( .)97در پژوهــش مذکــور ،مــاده ITMN-8187
بــه صــورت ریــزدارو بــه افــراد تجویــز شــده و بررســی فارماکوکینتیــک ریــزداروی
مذکــور نشــان داد کــه تفــاوت بیــن فــردی اندکــی در مــورد فارماکوکینتیــک ایــن
دارو وجــود داشــته ،جــذب خوراکــی آن در انســان طوالنــی بــوده و کینتیــک حــذف
اول 1مــاده مذکــور بــا تجویــز روزی یــک بــار دارو تطابــق دارد (.)97

در زمینــه ﻓارماکوﻟــوژی ،اضافــه بــر مــوارد پیــش گفتــه ،از روش تجویــز
ریــزدارو بــرای بررســی تغییــرات احتمالــی در متابولیســم داروهــا در طــول مراحــل
مختلــف زندگــی (بــه طــور ویــژه گلوکورونیداســیون و سولفاســیون) اســتفاده
شــده اســت .بــرای ایــن منظــور ،داروی اســتامینوفن نشــاندار شــده بــا کربــن
شــماره  ،14بــه  50نــوزاد و کــودک پذیــرش شــده دربخــش مراقبتهــای
ویــژه بیمارســتان بــه صــورت یــک تــک دوز خوراکــی ریــزدارو تجویــز گردیــد.
افــراد مذکــور هــر شــش ســاعت یکبــار دوز درمانــی اســتامینوفن را بــه صــورت
وریــدی دریافــت مینمودنــد .در نتیجــه ایــن پژوهــش مشــخص شــد کــه بــا
اســتفاده از روش تجویــز ریــزدارو بــه روش نشــاندار کــردن بــا کربــن  ،14میتــوان
اثــرات ســن بــر متابولیســم داروی اســتامینوفن تجویــز شــده بــه روش خوراکــی
را در پالســما و ادرار تعییــن کــرد .نتیجــه مطالعــه مذکــور نشــان داد کــه روش
تجویــز ریــزدارو در کــودکان بــرای بررســی اثــر ســن بــر متابولیســم دارویــی،
روشــی کــم خطــر و بــا کمتریــن میــزان دشــواریهای تکنیکــی اســت ( .)98در
مطالعــهای دیگــر ،از تجویــز ریــزدارو بــه روش تجویــز همزمــان چندیــن دارو بــه
یــک فــرد (تجویــز کاسِــت) 2بــه منظــور بررســی فارماکوکینتیــک دو داروی نویــن

1 first-order elimination kinetics

 :cassette microdose strategy 2روش تجویز دوز کاست ( )cassette dosingتکنیکی است
که در مطالعات اولیه کشف داروهای جدید از آن استفاده میشود .در این تکنیک چندین داروی
مختلف همزمان به یک سوژه تحقیق (معموالً حیوانات آزمایشگاهی؛ یا در مطالعات ریزدارو :به
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مهارکننــده آروماتــاز 1اســتفاده شــد .در مطالعــه مذکــور داروهــای مــورد بررســی
بــه صــورت خوراکــی و داخــل وریــدی بــه شــش فــرد ســالم تجویــز گردیــد (.)99
روش تجویــز ریــزدارو در مطالعــهای دیگــر ( )100موجــب شــد کــه پیــش از وارد
شــدن بــه فــاز یــک کارآزمایــی بالینــی ،پژوهشــگران متوجــه شــوند کــه داروی
مــورد بررســی -برخــالف انتظــار -در بــدن انســان بــه غلظــت کمتــری نســبت بــه
غلظــت ایجــاد شــده در بــدن موشهــا و ســﮓها میرســد .بــه نظــر میرســد
کــه ایــن موضــوع بــه دلیــل متابولیســم متفــاوت آلدهیــد اکســیداز 2و اثــر آن بــر
بیوترانسفورماســیون داروی مــورد بررســی در انســان بــوده اســت.

روشهای ﺗصویربرداری ﻏیر ﺗهاجمی
از روشهــای تصویربــرداری تشــخیصی غیــر تهاجمــی نظیــر مــوارد زیــر
میتــوان بــرای مشــاهده درون بــدن انســان اســتفاده کــرد:
● رادیوگرافی،3

● سیتی اسکن،4

● تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (،)MRI

● تصویر برداری رزونانس مغناطیسی کاربردی (،)fMRI
5

● طیف سنجی رزونانس مغناطیسی ()MRS

● توموگرافی گسیل پوزیترون (،)PET
●

)

مقطعنگاری رایانهای تکفوتونی (SPECT

● بررسی میکروسکوپی درونتنی،6

انسان) تجویز می گردد.

aromatase inhibitors
aldehyde oxidase metabolism
radiography
CT-Scan
)magnetic resonance spectroscopy (MRS
intravital microscopy
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● روش تصویربرداری طیفی قطبی ارتوگونال،1
● بررسی میکروسکوپی نوری-صوتی،2
● طیف سنجی جرمی شتاب دهنده،
● تصویربرداری ،DTI3

4

● مگنتوانسفالوگرافی ()MEG

5

● سیگنالهای دیداری مرتبط با وقایع درونتنی ()EROS
● اولتراسونوگرافی ،و

● تصویربرداری هستهای.
اســتفاده از روشهــای مذکــور موجــب کســب اطالعــات بســیار دقیــق از
ســاختارها و عملکردهــای داخلــی بــدن انســان شــده و نیــاز بــه اســتفاده از
حیوانــات آزمایشــگاهی را در بســیاری از تحقیقــات کاهــش داده یــا ک ً
ال برطــرف
مینماینــد .نقطــه قــوت ایــن تکنیکهــا بــه ویــژه در مــواردی اســت کــه اســتفاده
از حیوانــات بــه عنــوان مــدل انســانی امکانپذیــر نمیباشــد .مثــ ً
ال بــه دلیــل
تفاوتهــای متعــدد ســاختاری و عملکــردی مغــز حیوانــات و انســان ،اســتفاده از
حیوانــات در بررســی مغــز انســان یــا بیماریهــای مرتبــط بــا ســاختارهای مغــزی
انســان مفیــد واقــع نمیشــود .در اینجــا ،نقــش ایــن روشهــای تصویربــرداری
در پیشــبرد دانــش بســیار واضــﺢ میباشــد ( .)60از طــرف دیگــر دقــت ایــن
روشهــا تــا حــدی زیــاد اســت کــه در برخــی مــوارد میتــوان بــا اســتفاده از آنهــا
تکتــک ســلولهای بــدن را مــورد بررســی قــرار داد ( .)2 ،1روشهــای اســتفاده
از داوطلبــان بــرای انجــام پژوهــش بــر روی مغــز انســان در مقالــه دیگــری ()101
مــورد بحــﺚ و بررســی قــرار گرفتــه اســت.
تکنیــک تصویربــرداری  MRIاز اوایــل دهــه  90میــالدی بــه عنــوان یــک
روش اصلــی در تحقیقــات نقشــهبرداری مغــز مطــرح شــد؛ چــرا کــه ایــن امــر نیــاز
OPS) imaging( orthogonal polarization spectral
photoacoustic microscopy
)diffusion tensor imaging (DTI
magnetoencephalography
event-related optical signals
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بــه تجویــز دارو یــا انجــام جراحــی بــر روی افــراد نداشــته ،یــا موجــب قرارگیــری
افــراد در معــرض اشــعه یونیــزان نمیشــود .از طــرف دیگــر بایــد توجــه داشــت
کــه بــه دلیــل تفاوتهــای فــراوان مغــز انســان و حیوانــات ،اســتفاده از حیوانــات
در بســیاری از تحقیقــات مربــوط بــه مغــز انســان امکانپذیــر نمیباشــد .بــا
اســتفاده از تکنیــک تصویربــرداری  MRIمیتــوان مطالعــات مهمــی را بــر روی
افــراد داوطلــب بــه انجــام رســاند .چنانچــه ایــن تکنیــک بــا روشهــای دیگــر
همــراه شــود ،حتــی میتــوان موقعیــت دقیــق فعالیتهــای خــاص مغــزی را
تعییــن نمــود ( .)1بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه نتایــج اندازهگیــری شــده
بــا روش  MRIمعمــو ًال بــه واســطه نویزهــای حاصــل از منابــع مختلــف ممکــن
اســت مخــدوش گردنــد ،لــذا میبایــد از روندهــای آمــاری ( )102بــه منظــور
اســتخراج ســیگنالهای مطلــوب اســتفاده شــود .بــا اســتفاده از  MRIمیتــوان
فعالیــت مغــزی را بــا تصاویــری کــه بــه رنﮓهــای مختلــف کدگــذاری شــده
و میــزان شــدت فعالیــت را در قســمتهای مختلــف مغــز نشــان میدهنــد ،ارائــه
کــرد .روش  MRIقــادر اســت فعالیــت مغــز را بــا دقــت در حــد میلیمتــر ارائــه
1
نمایــد .ثبــت فعالیــت مغــزی بــر پایــه روشهــای نشــانهگذاری اســپین شــریانی
و  MRIانتشــاری 2مقــدور میباشــد ( .)103در روش مذکــور ،اســپین ملکولهــای
آب موجــود در خــون در هنــگام جریــان یافتــن در مغــز عالمــت گــذاری میشــود
و از آرایــش انتشــار مولکولهــای آب در مغــز بــرای ایجــاد کنتراســت در تصاویــر
 MRIاســتفاده میگــردد (.)103

تصویــر بــرداری رزونانــس مغناطیســی کاربــردی )fMRI( 3بــه منظــور ارزیابی
فعالیــت مغــز بــا اســتفاده از تشــخیص تغییــرات مرتبــط بــا جریــان خــون صــورت
میگیــرد .تکنیــک مذکــور بــر پایــه ارتبــاط بیــن جریــان خــون مغــزی و فعالیــت
نورونــی عمــل میکنــد .در حقیقــت زمانــی کــه یــک ناحیــه از مغــز در حــال
فعالیــت اســت ،جریــان خــون بــه ایــن ناحیــه نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .در
یــک شــکل از  ،fMRIاز کنتراســت مربــوط بــه میــزان اکســیژن خــون 4اســتفاده
میشــود .در ایــن روش ،فعالیــت عصبــی مغــز یــا طنــاب نخاعــی بــه وســیله
تصویربــرداری از تغییــر در میــزان جریــان خــون ایــن اعضــاء ارزیابــی میشــود.

arterial spin labeling
diffusion MRI
functional magnetic resonance imaging
blood-oxygen-level dependent (BOLD) contrast
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تغییــر در میــزان جریــان خــون کــه بــه پاســخ همودینامیــک 1نیــز معــروف اســت،
بســتگی بــه میــزان انــرژی مــورد اســتفاده توســط ســلولهای عصبــی دارد (.)103
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا  fMRIمیتــوان بــه کتــب مربوطــه
( )105 ،104کــه اصــول و روشــهای  fMRIرا از ســطﺢ بســیار ســاده تــا پیشــرفته
ارائــه نمودهانــد ،مراجعــه کــرد .همچنیــن دوره آموزشــی رایــگان مربــوط بــه fMRI
کــه توســط دانشــگاه جانــز هاپکینــز و دانشــگاه کلــرادو بــه صــورت اینترنتــی و از
طریــق آدرس زیــر برگــزار میشــود ،نیــز میتوانــد اطالعــات مفیــدی در ایــن
رابطــه فراهــم نمایــد:
https://www.coursera.org/learn/functional-mri

روش بررســی میکروســکوپی درونتنــی یــک نــوع روش مطالعــه
میکروســکوپی اســت کــه اجــازه میدهــد فرآیندهــای بیولوژیــک درون بــدن
موجــودات زنــده را بــا رزولوشــن بــاال مشــاهده کــرد .در ایــن روش میتــوان تــک
تــک ســلولهای بافــت را بــه تنهایــی رویــت نمــود .بــه عنــوان مثــال بــا اســتفاده
2
از روش بررســی میکروســکوپی درونتنــی امــکان مشــاهده مســتقیم و بالدرنــﮓ
رگهــای بــدن موجــود زنــده در مقیــاس ســلولی وجــود دارد .در ایــن رابطــه
رگهــای تومورهــا ،ناحیــهای بســیار حســاس از نظــر انتقــال دارو بــه تومــور و
انجــام درمانهــای ایمونوتراپــی 3و ضــد آنژیوژنــز 4هســتند .لــذا بررســی وضعیــت
ســلولهای رگهــای تومــوری میتوانــد موجــب درک بهتــری از فراینــد رشــد
تومورهــا و ارزیابــی روشهــای پیشــنهادی درمانــی بــرای مبــارزه بــا تومورهــا
شــود .هــر چنــد ایــن روش در مــواردی در حیوانــات آزمایشــگاهی بــه کار رفتــه
بــود ،در مطالعــهای ( )106کــه اخیــراً انجــام شــده ،امــکان پذیــری انجــام ایــن
hemodynamic response
real-time
immunotherapy
antiangiogenesis
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روش در انســانهایی کــه دچــار بیمــاری تومــور بدخیــم هســتند ،ارائــه گردیــده
اســت .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه در مقایســه بــا مدلهــای پیــش بالینــی
رگهــای تومــوری ،رگهــای بیمــاران انســانی فاقــد ســازمانیافتگی بــوده،
پیــﭻ خــورده هســتند و تقریبــ ًا  50درصــد از آنهــا کمکــی بــه جریــان خــون
نمیکننــد .از طــرف دیگــر قطــر رگهــای تومــوری در انســان بزرگتــر از مقادیــر
پیشــگویی شــده توســط مطالعــات میکروســکوپی درون تنــی بــه عمــل آمــده بــر
روی حیوانــات آزمایشــگاهی یــا مطالعــات ایمونوهیستوشــیمی بــه عمــل آمــده بــر
روی رگهــای تومــوری حیوانــات بــود .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه تصویربــرداری
بالدرنــﮓ میکروســکوپی از داخــل تومورهــای انســان ،امــکان پذیــر بــوده و
اجــازه میدهــد کــه ویژگیهــای مربــوط بــه ریزمحیــط تومــور 1انســانی بهتــر
شناســایی شــوند ( .)106روش بررســی میکروســکوپی درونتنــی بــرای بررســی 18
نفــر بیمــار دچــار بیمــاری ســلولهای داســی شــکل هموزیگــوس 2در منابــع ()107
دیگــر ارائــه شــده اســت.

روش تصویربــرداری طیفــی قطبــی ارتوگونــال ،یــک تکنیــک بالینــی نســبت ًا
جدیــد بــرای مشــاهده جریــان خــون مویرگــی در اعضــای ســطحی 3و اعضــای
داخلــی بــدن انســان میباشــد .بــا ایــن روش بــه طــور مثــال میتــوان از عــروق
خونــی بســیار ریــز در بافتهایــی نظیــر بســتر ناخــن یــا لــب ،تصویــر تهیــه کــرد.
بــه طــور خالصــه در ایــن روش از یــک منبــع نــوری کــه نــور قطبیــده شــده
خطــی بــا طــول مــوج  550نانومتــر را منتشــر میکنــد ،اســتفاده میشــود .طــول
مــوج مذکــور ،طــول مــوج نقطــه ایزوسبســتیک 4مولکولهــای هموگلوبیــن خــون
میباشــد ( .)108ســپس نــور بازتــاب شــده از گلبولهــای قرمــز خــون (کــه
نســبت بــه نــور تابیــده شــده بــه ایــن گلبولهــا زاویــه  90درجــه دارد) توســط
دســتگاهی دریافــت شــده و ثبــت میشــود .بــا ایــن روش نورهــای ناشــی از
بازتــاب مســتقیم حــذف میگردنــد .نــور غیــر قطبــی شــده حاصلــه ،تصویــری
از جریــان خــون مویرگــی (حرکــت گلبولهــای قرمــز خــون) را بــر روی یــک
نمایشــگر نشــان میدهــد .تصویــر حاصــل بــه گونــهای اســت کــه بــه نظــر
1 tumour microenvironment
2 homozygous sickle cell disease
3 microcirculation of organ surfaces

 :Isosbestic point 4نقطه ایزوسبتیک ،طول موج خاصی از نور است که میزان جذب نوری
کلی یک ماده مورد آزمون در این طول موج به دنبال بروز واکنش شیمیایی یا تغییر فیزیکی ،تغییر
میکند (.)108
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میرســد منبــع نــوری دقیقـ ًا در پشــت بافــت هــدف قــرار داده شــده اســت .روش
مذکــور دقــت بســیار باالیــی داشــته و اعتبــار آن مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت.
ایــن روش حتــی در مــواردی کــه هماتوکریــت خــون بســیار پاییــن میباشــد،
نتایــج مناســبی را ارائــه داده اســت (.)108

مقایســه روش تصویربــرداری طیفــی قطبــی ارتوگونــال بــا روش تصویربرداری
میکروســکوپی درون تنــی در پژوهشــی نشــان داد کــه روش تصویربــرداری طیفــی
قطبــی ارتوگونــال میتوانــد بــه عنــوان یــک تکنیــک قدرتمنــد در مطالعــه جریــان
خــون مویرگــی انســان بــه کار بــرده شــود؛ چــرا کــه میتــوان آن را در اعضــای
داخلــی بــدن انســان نیــز اســتفاده کــرد (.)109

بــه تازگــی تالشهایــی در تحقیقــات زیستپزشــکی صــورت گرفتــه
تــا بتــوان انــواع روشهــای تصویربــرداری میکروســکوپی کــه مکمــل یکدیگــر
میباشــند را در یــک مجموعــه واحــد جمــعآوری کــرد .بدیــن نحــو میتــوان
نگرشــی جامــع از فیزیولــوژی بافتهــای زنــده بــه دســت آورد ( .)110در ایــن
زمینــه ،بــا تلفیــق تکنیکهــای بــه کار رفتــه در میکروســکوپ نــوری و دانــش
ســونوگرافی ،تکنیــک بررســی میکروســکوپی نوری-صوتــی شــکل گرفتــه اســت.
در بررســی میکروســکوپی نوری-صوتــی ،تصویربــرداری درون تنــی ســه بعــدی
از عــروق مویرگــی و محیــط پیرامــون آنهــا بــا اســتفاده از یــک مــاده کنتراســت
درونزا 1صــورت میگیــرد ( .)110ایــن روش قــادر اســت تصویــر ســه بعــدی از
بافتهــای بیولوژیــک را بــا رزولوشــن دو میکرومتــر فراهــم نمایــد .یــک ویژگــی
اختصاصــی روش مذکــور ایــن اســت کــه دارای حساســیت نســبی صددرصــد بــه
جــذب نــوری میباشــد .در ایــن روش تنهــا مقــدار کوچکــی تغییــر در ضریــب
جــذب نــوری 2موجــب همــان مقــدار تغییــر در ســیگنال نوری-صوتــی میگــردد
کــه توســط دســتگاه قابــل اندازهگیــری اســت ( .)110در ایــن رابطــه بســیاری
از مولکولهایــی کــه از نظــر فیزیولوژیــک واجــد اهمیــت میباشــند -نظیــر
هموگلوبیــن و مالنیــن -دارای جــذب نــوری ویــژه بســیار قــوی هســتند و در
نتیجــه روش مذکــور بــه طــور ویــژه بــرای مطالعــه ســاختار مویرگهــای خونــی
و بافــت مالنــوم قابــل اســتفاده اســت .همچنیــن در مطالعــهای نشــان داده
شــده اســت کــه ترکیــب دو روش تصویربــرداری نوری-صوتــی و میکروســکوپ

1 endogen
2 optical absorption coefficient
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کوهرنــس 1میتوانــد بــه خوبــی بــرای انجــام مطالعــه بــر روی مویرگهــای
خونــی در موجــود زنــده بــه کار گرفتــه شــود (.)110

استﻔاده از ﭘایگاههای داده اﻃﻼﻋات اﻓراد بیمار
ســوابق الکترونیکــی ســالمت 2عبــارت اســت از مجموعــه اطالعات ســالمتی
و بهداشــت بیمــاران یــا یــک جمعیــت انســانی کــه بــه صــورت نظاممنــد و در
قالــب اســناد الکترونیکــی جمــعآوری شــدهاند .ایــن اطالعــات را میتــوان در بیــن
مراکــز بهداشــتی مختلــف بــه اشــتراک گذاشــت و بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن
آنهــا معمــو ًال از شــبکههای متصــل بــه هــم ،سیســتمهای اطالعــات ســازمانی،
یــا ســایر روشهــای اشــتراکگذاری اطالعــات اســتفاده میشــود .مجموعــه
اطالعاتــی کــه در ایــن روش جمــعآوری میشــود ،شــامل طیفــی از اطالعــات
مربــوط بــه ویژگیهــای دموگرافیــک ،تاریخچــه پزشــکی ،داروهــای مصــرف
شــده ،مــوارد ازدیــاد حساســیت بیمــاران بــه داروهــا ،وضعیــت واکسیناســیون
افــراد ،نتایــج تســتهای آزمایشــگاهی ،تصاویــر رادیولــوژی ،عالئــم حیاتــی ،و
اطالعــات پرداختهــای مالــی بیمــاران میباشــد (.)111

هرچنــد هــدف اصلــی ایجــاد ســوابق الکترونیکــی ســالمت اســتفاده از ایــن
اطالعــات در مــوارد بالینــی میباشــد ،لیکــن بــه تازگــی رونــد رو بــه رشــدی
از انجــام پژوهشهــا بــر روی ایــن اطالعــات دیــده میشــود .در حقیقــت بــا
اســتفاده از ایــن اطالعــات میتــوان نســبت بــه انجــام طیــف وســیعی از مطالعــات
نظیــر مطالعــات اپیدمیولــوژی ،مطالعــات مقطعــی 3در یــک بیمارســتان یــا مرکــز
درمانــی خــاص ،مطالعــات طولــی 4در بیــن بیمارانــی کــه در نواحــی مختلــف
جغرافیایــی پراکنــده هســتند ،ارزیابــی مجــدد یافتههــای علمــی قبلــی ،ارزیابــی
مدلهــای پیشــگویی ،و نظایــر آن اســتفاده کــرد ( .)112حجــم وســیع اطالعــات
موجــود در ســوابق الکترونیکــی ســالمت ،موجــب فراهــم شــدن حجــم نمونــه
بســیار بزرگــی بــرای یــک مطالعــه میشــود و بدیــن وســیله نتایــج حاصــل از
ایــن مطالعــه را میتــوان بــه جمعیــت بزرگــی از بیمــاران تعمیــم داد .در واقــع ایــن
یکــی از مزایــای اســتفاده از ســوابق الکترونیکــی ســالمت در تحقیقــات میباشــد.
optical coherence microscopy
)electronic health record (HER
cross-sectional studies
longitudinal studies

1
2
3
4
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در نیمــه دوم قــرن بیســتم بــه دلیــل فراهــم شــدن بودجههــای کافــی
تحقیقاتــی ،امــکان انجــام مطالعــات کوهــورت بــر روی بیمــاران و پیگیــری
وضعیــت آنهــا در طــول زمــان فراهــم گردیــد .بــا ایــن حــال ایــن موضــوع در
قــرن بیســت و یکــم کمابیــش اهمیــت خــود را از دســت داد و حمایتهــای
مالــی از ایــن دســت پژوهشهــا کاهــش پیــدا کــرد .از طــرف دیگــر میــزان
مشــارکت افــراد در ایــن قبیــل پژوهشهــا نیــز نســبت بــه گذشــته دچــار کاهــش
چشــمگیری شــد .بــر ایــن اســاس انجــام مطالعــات کوهــرت پــر هزینــه شــده و
بــه دلیــل زمانبــر شــدن آنهــا ،انجــام ایــن دســت مطالعــات بــا دشــواریهای
زیــادی مواجــه گردیــد .ایــن در حالــی اســت کــه مطالعــات صــورت گرفتــه بــر
پایــه ســوابق الکترونیکــی ســالمت ،هزینــه کمتــری داشــته و بــه زمــان کمتــری
بــرای انجــام نیــاز دارنــد .لــذا هرچنــد جمــعآوری اطالعــات دســته اول از بیمــاران
ممکــن اســت دادههــای قابــل اطمینانتــر و ارزیابــی بهتــری از جمعیــت بــه عمــل
آورد ،لیکــن اجــرای مطالعــه بــر پایــه ســوابق الکترونیکــی ســالمت ،بــا شــرایط
فعلــی عملیتــر میباشــد .در حقیقــت پایگاههــای داده ســوابق الکترونیکــی
ســالمت ،روشــی کــم هزینــه و معتبــر بــرای دســتیابی بــه اطالعــات ارزشــمند
ســالمت افــراد در طــول زمــان (اطالعــات طولــی) 1را بــرای گــروه وســیعی از
بیمــاران فراهــم میســازند .بایــد توجــه داشــت کــه ســوابق الکترونیکــی ســالمت
صرف ـ ًا یــک نســخه دیجیتالــی از برگههــای کاغــذی ســوابق بهداشــتی نیســت،
بلکــه در صــورت اســتفاده از سیســتمهای اطالعــات جغرافیــای 2میتــوان
اطالعــات ســوابق الکترونیکــی ســالمت را بــه دادههــای مفهومــی 3مرتبــط کــرده
و از آنهــا بــرای پاســخ دادن بــه ســواالتی در رابطــه بــا شــبکه پیچیــده علــت-
معلــول اســتفاده کــرد ( .)112عــالوه بــر مــوارد فــوق ،مشــخص اســت که اســتفاده
از ســوابق الکترونیکــی ســالمت در پژوهــش ،میتوانــد بــدون نیــاز بــه اســتفاده از
حیوانــات ،اطالعــات بســیار معتبرتــر و مرتبطتــر بــا بهداشــت انســان فراهــم آورد.

نحــوه طراحــی سیســتم ســوابق الکترونیکــی ســالمت ،آغــاز بــه کار ،عملکرد،
نــوع اطالعــات ذخیــره شــده در ایــن سیســتمها ،و روش تعریــف پارامترهــای
بیولوژیــک مرتبــط بــا ایــن سیســتمها ،در مقــاالت مــروری ارزشــمندی (-112
 )114مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .نحــوه طراحــی یــک مطالعــه بــا اســتفاده
از اطالعــات موجــود در سیســتم ســوابق الکترونیــک ســالمت ،در منابــع (-112
1 longitudinal data
)2 geographic information systems (GIS
3 contextual data
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 )115و نیــز روش ارزیابــی کیفیــت دادههــای موجــود در ایــن سیســتمها در
منبــع ( )116ارائــه گردیــده اســت .یــک منبــع بســیار ارزشــمند کــه تمامــی مراحــل
راهانــدازی و بکارگیــری سیســتم ســوابق بهداشــتی الکترونیــک را از ابتــدا توضیــﺢ
داده و در ایــن زمینــه نــرم افــزار رایگانــی را ارائــه مینمایــد ،از آدرس اینترنتــی
زیــر قابــل دســترس اســت .در ایــن منبــع ،اصــول مدیریــت سیســتم و اســتفاده از
دادههــای آن بــرای امــور بالینــی و پژوهــش نیــز ارائــه گردیــده اســت:
https://www.openehr.org

مﻄاﻟﻌات اﭘیدمیوﻟوژیﮏ

مطالعــات اپیدمیولــوژی بــر روی جمعیتهــای انســانی ،مطالعــات
روانشناســی و جامعهشناســی همگــی میتواننــد ســبب افزایــش فهــم بشــر از
علــل وقــوع بیماریهــا و نحــوه بیماریزایــی آنهــا شــده و بــه تشــخیص عوامــل
زمینهســاز بــروز بیماریهــا و تعییــن بهتریــن رویکــرد پیشــگیری و درمــان در
ســطﺢ بالینــی کمــک کننــد ( .)67 ،1بــا انجــام مطالعــات اپیدمیولــوژی بــر روی
جمعیتهــای انســانی میتــوان بــه بررســی نقــش ژنهــا ،شــیوه زندگــی ،تغذیــه،
شــغل ،و نظایــر آنهــا در بــروز بیماریهــا در انســان پرداخــت .ایــن مطالعــات
تاکنــون نقــش بســیار مهمــی در نجــات جــان انســانها -بــه ویــژه در برابــر
ســرطان و بیماریهــای قلبــی -بــر عهــده داشــتهاند ( .)1در ایــن زمینــه بــه
طــور مثــال میتــوان بــه نقــش بســیار مهــم مطالعــات اپیدمیولــوژی در تشــخیص
ارتبــاط ســرطان بــا مصــرف دخانیــات اشــاره نمــود .در دهــه  1970میــالدی کــه
عفونتهــای بســیار نــادر و بدخیمیهــای جدیــد در بیمــاران رؤیــت شــد ،نتایــج
مطالعــات اپیدمیولــوژی نخســتین گام را در شناســایی بیمــاری ایــدز برداشــتند.
مطالعــه قلــب فرامینگهــام کــه بیــش از  60ســال بــه طــول انجامیــده اســت،
اطالعــات بســیار بــا ارزشــی در رابطــه بــا علــل ،روشــهای پیشــگیری ،عالیــم،
و شــواهد بیماریهــای قلبــی را بــر پایــه دادههــای اپیدمیولــوژی فراهــم آورده
اســت ( .)1برخــی از مهمتریــن نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــه مذکــور کــه
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موجــب تحــوالت عظیمــی در درک بهتــر بیماریهــا و کشــف درمانهــای جدیــد
بــرای آنهــا شــده اســت ،عبارتنــد از (:)1
● کشف ارتباط بین آپنه خواب 1و افزایش خطر سکته قلبی،
● مشخص کردن ژنهایی که مرتبط با بیماری آلزایمر هستند،

● کشــف ایــن حقیقــت کــه افزایــش چربیهــای محوطــه شــکمی بــا
کوچکشــدگی و پیرشــدگی مغــز در افــراد میانســال مرتبــط اســت،
● تشــخیص اینکــه زمــان بلــوغ جســمی و میــزان چربــی در بــدن زنــان
بــا ژنهــای خــاص در ارتبــاط اســت،

● کشــف ایــن موضــوع کــه چنانچــه یکــی از بســتگان درجــه اول فــردی
دچــار فیبریالســیون دهلیــزی باشــد ،فــرد مذکــور نیــز خطــر بیشــتری
بــرای ابتــال بــه ایــن عارضــه دارد،
● کشــف صدهــا ژن جدیــد کــه زمینــه ســاز بیماریهــای قلبــی عمــده
هســتند ،و
● اثبات محکم این موضوع که وقوع سکته قلبی تا پیش از سن  65سال در
والدین ،نشاندهنده سه برابر افزایش احتمال بروز سکته قلبی در فرزندان
آنها میباشد.
جالب توجه اینکه اطالعات مذکور بدون انجام هیﭻ آزمایشی بر روی حیوانات
به دست آمدهاند .موارد مشابه با مطالعه قلب فرامینگهام در زمینه دیابت و سایر
بیماریهای شایع نیز موجود میباشد (.)1

جمﻊبﻨدی

آنگونــه کــه مشــاهده شــد ،روش تجویــز ریــزدارو -کــه اندکــی بیــش از یــک
دهــه از کشــف آن میگــذرد -تغییــرات چشــمگیری در رونــد ســاخت داروهــای
نویــن ایجــاد کــرده و در همیــن راســتا موجــب کاهــش وســیع در اســتفاده بیمــورد
از حیوانــات آزمایشــگاهی شــده اســت .هرچنــد ایــن روش در حــال حاضــر واجــد
برخــی محدودیتهــا اســت ،امیــد مــیرود کــه بــا ابــداع تکنولوژیهــای نویــن
بتــوان بــه رفــع مشــکالت آن اقــدام نمــود .برخــی پیشــرفتهای تکنولوژیــک
قابــل پیشبینــی در طــول یــک دهــه آینــده در شــاخه تجویــز ریــزدارو در منبــع
دیگــر ( )55آورده شــده اســت.
1 sleep apnea
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مﻘدمﻪ
همانگونــه کــه در فصــل نخســت گفتــه شــد ،بهتریــن روش مطالعــه
فیزیولــوژی و بیماریهــای انســان ،بــر روی خــود »انســان« میباشــد .بــا ایــن
حــال در مــواردی ،اســتفاده از داوطلبــان انســانی ممکــن نبــوده و الزم اســت
روشهــای دیگــری در نظــر گرفتــه شــود .یکــی از ایــن روشــها ،اســتفاده از
بافتهــا ،یــا ســلولهای بــه دســت آمــده از انســان یــا ســایر موجــودات اســت.
بســته بــه ســﺆال پژوهــش ،نمونههــای مذکــور را میتــوان از موجــود زنــده
برداشــت کــرده یــا پــس از مــرگ طبیعــی موجــود زنــده اخــذ نمــود .همچنیــن
نمونههــای برداشــتی ممکــن اســت در وضعیــت ســالم یــا بیمــار باشــند.

بــه عنــوان مثالهایــی از نمونههــای بافتــی ،میتــوان بــه مدلهــای
پوســت و چشــم کــه از بافتهــای انســانی ســاخته شــده و بــرای تســت میــزان
تحریککنندگــی مــواد شــیمیایی یــا داروهــای جدیــد اســتفاده میشــوند ،اشــاره
نمــود .ایــن مدلهــا در حــال حاضــر بــه طــور وســیعی بــه جــای تســتهای
»ارزیابــی التهابزایــی مــواد در خرگــوش« ،اســتفاده میشــوند .در مقایســه بــا
مدلهــای حیوانــی ،نشــان داده شــده اســت کــه واکنــش حاصــل از مدلهــای
ســاخته شــده از بافتهــای انســانی تطابــق بیشــتری بــا وقایــع بــدن انســان
دارنــد .بررســی ژنهــای انســان و مقایســه آن بــا ژنهــای حیوانــات آزمایشــگاهی
متــداول نشــان داده کــه هرچنــد تقریبــ ًا تمامــی ژنهــای انســانی کــه بــا
1
بیماریهــای خــاص مرتبــط میباشــند ،دارای ژنهــای همســاختار (ارتولــوگ)
در ژنــوم مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی نیــز هســتند ( ،)1 :1 = 76%بــا ایــن حــال
میــزان تعویــﺾ متــرادف 2ژنــی در آنهــا متفــاوت اســت .از ســوی دیگــر
ژنهــای دخیــل در ایمنــی ،ایجــاد حساســیت شــیمیایی ،خنثــی کــردن ســموم
(متابولیســم ســیتوکروم  ،)P450و تجزیــه پروتئینهــا ،فاقــد ژن ارتولــوگ بــوده
یــا پلیمورفیســم بیــن گونــهای بســیار باالیــی دارنــد .بــر ایــن اســاس و بــا توجــه
بــه پیشــرفتهای تکنولــوژی در زمینــه ترانســکریپتومیکس ،3پروتئومیکــس،4
ژنومیکــس ،5و فارماکوژنومیکــس ،6اســتفاده از بافتهــای انســان اهمیــت بســیار
orthologues
synonymous substitution
transcriptomics
proteomics
epigenomics
pharmacogenomics
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زیــادی در فهــم دقیــق عملکــرد توالیهــای ژنــی ،پیــدا کــرده اســت (.)117
ضمنــ ًا مشــخص شــده کــه برخــی از مدلهــای برونتنــی بافتهــای انســانی،
نســبت بــه تحقیــق بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی قابلیــت پیشــگویی بیشــتری
در رابطــه بــا پاســخهای انســان دارنــد (119 ،118؛ ارجــاع شــده در .)117
در رابطــه بــا نمونههــای ســلولی ،امــروزه تقریبــ ًا تمــام انــواع ســلولهای
انســانی و حیوانــی را میتــوان در آزمایشــگاه کشــت داد .از کشــتهای ســلولی
کــه بــه ایــن طریــق حاصــل میشــوند ،میتــوان بــرای مطالعــات ســرطان،
سِپســیس ،بیماریهــای کلیــوی ،ایــدز و طیــف بســیار وســیعی از انــواع
بیماریهــای دیگــر اســتفاده کــرد .همچنیــن از کشــتهای ســلولی میتــوان
بــرای آزمــودن ایمنــی مــواد شــیمیایی ،تولیــد واکســنها ،و نیــز در مراحــل
مختلــف ســاخت داروهــای جدیــد اســتفاده نمــود.

در یــک روش کشــت ســلولی ،ســلولها در یــک ســاختار ســه بعــدی در
کنــار هــم قــرار داده میشــوند .در چنیــن شــرایطی میتــوان اعضــای بــدن را در
مقیــاس بســیار کوچکــی تولیــد کــرد .چنیــن اعضــای کوچــک مقیاســی ،ضمــن
حفــظ ســاختار فیزیکــی و مکانیکــی مشــابه یــک عضــو ســالم یــا بیمــار در بــدن
انســان ،شــرایط واقعیتــری را بــرای تعامــالت ســلولی فراهــم مینماینــد.
در رویکــرد دیگــر میتــوان ســلولهای کشــت داده شــده را در تمــاس بــا
یــک تراشــه کامپیوتــری قــرار داده و بــه ایــن طریــق بســیاری از دادههــای حاصــل
از پژوهــش را بــه طــور مســتقیم و بالدرنــﮓ اندازهگیــری کــرد .از روش اخیــر
بــرای مطالعــه فرآیندهــای بیولوژیــک ،روندهــای بیماریزایــی ،و همچنیــن مطالعــه
متابولیســم داروهــا اســتفاده شــده اســت.

در حــال حاضــر از مدلهــای برونتنــی (نظیــر کشــت ســلولی ،کشــت بافتــی،
یــا اســتفاده از مدلهــای عضــوی )1بــرای شبیهســازی مغــز و ســد خونــی
مغــزی اســتفاده میشــود .از ایــن مدلهــا همچنیــن در مطالعــات مســیرهای
نوروترانســمیتری ،ویژگیهــای الکتروفیزیولوژیــک اعضــاء بــدن ،و شــرایط
مورفولوژیــک بیماریهــای انســان (نظیــر آلزایمــر ،پارکینســون ،صــرع ،و
بیمــاری هانتینگتــون) و بســیاری زمینههــای دیگــر تحقیقــات اســتفاده میگــردد
( .)1در مقیــاس بســیار کوچکتــر ،میتــوان بــه جــای حیوانــات ،از ملکولهــا
و ســاختارهای آلــی بســیار ریــز (نظیــر قســمتهای مختلــف ســلول ،قطعــات
1 organ models
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غشــای ســلول یــا آنزیمهــای ســلولی) در تحقیقــات اســتفاده نمــود (.)51

هــر چنــد مدلهــای فوقالذکــر در برخــی از پژوهشهــا میتوانــد بــه
تنهایــی پاســخگوی ســﺆاالت پژوهــش بــوده و دادههــای ارزشــمند ،بــا حداقــل
پراکندگــی آمــاری ،تکرارپذیــر و معتبــر را فراهــم آورد ،لیکــن در مــواردی نیــز
ممکــن اســت کشــت ســلولی ،کشــت بافتــی ،یــا اســتفاده از عضــو مــدل نتوانــد
بــه تنهایــی تمامیــت بــدن یــک موجــود زنــده را شبیهســازی کنــد .در چنیــن
مــواردی بایــد حداقــل ســه موضــوع مهــم را در نظــر داشــت:

نخســت اینکــه هــر پژوهــش بــرای پاســخ بــه ســﺆال مشــخصی طراحــی
میگــردد و بنابرایــن انتظــارات معینــی میتــوان از آن داشــت .لــذا در صورتــی
کــه هــدف از یــک پژوهــش مث ـالً ارزیابــی میــزان ســمیت کبــدی یــک مــاده
کاندیــد دارویــی باشــد ،انجــام تســت بــر روی مــدل بافتــی و عضــوی کبــد
ممکــن اســت پاســخ مناســبی بــرای پژوهــش مذکــور فراهــم نمایــد .بــر ایــن
اســاس چنانچــه مــاده فــوق از نظــر ســمیت کبــدی ،بیخطر تشــخیص داده شــد،
میتــوان در پژوهــش بعــدی بــه بررســی ســایر ابعــاد آن پرداخــت و دیــد بهتــری
از عملکــرد مــاده مذکــور بــه دســت آورد .نهایتــ ًا چنانچــه ایــن مــاده کامــ ً
ال
ایمــن تشــخیص داده شــود ،میتــوان آن را بــه مرحلــه بعــدی بــرده و بــر روی
موجــودات زنــده -نظیــر انســان -آزمایــش کــرد .بــا ایــن روش صرفهجویــی
بســیار زیــادی در میــزان اســتفاده از منابــع حاصــل شــده و ســرعت پژوهشهــا
افزایــش مییابــد؛ چــرا کــه مث ـالً انجــام یــک تســت ســمیت کبــدی بــر روی
حیوانــات آزمایشــگاهی نیــاز بــه اســتفاده از دههــا حیــوان آزمایشــگاهی داشــته و
ممکــن اســت تــا چنــد هفتــه بــه طــول بیانجامــد ،در حالــی کــه انجــام همیــن
تســت بــر روی مــدل بافــت کبــد نــه تنهــا نیــازی بــه حیوانــات زنــده نداشــته و
مســائل اخالقــی بســیار کمــی دارد ،بلکــه در مــدت زمــان بســیار کــم -مثـ ً
ال 24
ســاعت -میتــوان بــه نتایــج آن دســت یافــت.

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ارتبــاط دادن یافتههــای حاصــل از مدلهــای
برونتنــی بــا مدلهایــی کــه بــر روی حیوانــات یــا انســان اجــرا میشــوند،
امــری چالشبرانگیــز اســت .در حقیقــت مدلهــای برونتنــی فاقــد شــرایط
خــاص درون بــدن موجــود زنــده و تعامــل یــک نــوع بافــت یــا عضــو بــا ســایر
بافتهــا و اعضــاء بــدن میباشــند .بــرای رفــع ایــن مشــکل تالشهــای
زیــادی صــورت گرفتــه کــه مدلهــای برونتنــی را تــا حــد امــکان بــه
مدلهــای بــدن موجــود زنــده شــبیهتر نمایــد .بــه عنــوان مثــال یــک تیــم
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از پژوهشــگران در دانشــگاه کرنــل توانســتهاند مویرگهــای میکرونــی را در
قالبهــای ســیلیکونی و بــا اســتفاده از ژن کالژن بســازند .بــا اســتفاده از ایــن
مــدل ،میتــوان جنبههــای مختلفــی از ســاختار رگهــای خونــی را بررســی کــرد.
در ایــن مــدل رگهــا توســط اندوتلیــوم پیوســته پوشــانده شــدهاند و اندوتلیــوم
مذکــور متعاقــب فعــال شــدن بــا ســیگنالهای بیوشــیمیایی مناســب ،شــروع بــه
ایجــاد شــاخههای جدیــد رگ مینمایــد .ایــن امــر از یــک ســو بــه پژوهشــگران
اجــازه میدهــد تــا شــبکه مویرگــی مــورد نظــر خــود را شــکل داده و از ســوی
دیگــر بــه عوامــل بیولوژیکــی اجــازه میدهــد کــه شــکل سیســتم را تغییــر
دهنــد .هرچنــد توانایــی تغییــر شــکل دادن شــبکه مویرگــی هنــوز بــه طــور دقیــق
شــرایط بافــت زنــده را شبیهســازی نمیکنــد ،بــا ایــن حــال روش بــه کار رفتــه
نشــان داده کــه توانایــی بالقــوه بــرای مدلســازی سیســتمهای بافتــی پیچیــده
و شبیهســازی عملکــرد آنهــا بــا اســتفاده از ســلولهای کشــت شــده وجــود
دارد .در حقیقــت بــا اســتفاده از چنیــن مدلــی ،پژوهشــگران میتواننــد دینامیــک
سیســتم مــورد نظــر را بــا دقــت زیــادی بررســی کننــد (.)25
در ایــن زمینــه نبایــد ایــن موضــوع را از نظــر دور داشــت که دانش »روشــهای
جایگزیــن حیوانــات« ،دانشــی نســبت ًا نوپــا بــوده و بــا ســرعت زیــادی در حــال
توســعه و پیشــرفت اســت .لــذا تــا زمــان حصــول بــه مدلهایــی کــه بتواننــد
شــرایط بــدن موجــود زنــده را بــه بهتریــن نحــو شبیهســازی نماینــد ،میتــوان
بــا توجــه بــه محدودیتهــا و قابلیتهــای هــر مــدل ،از مــدل مذکــور بــرای
دســتیابی بــه پاســخ پژوهشهــای معیــن اســتفاده نمــود.

دومیــن موضــوع در رابطــه بــا میــزان اعتبــار دادههــای حاصلــه اســت.
میدانیــم کــه پژوهــش بــر روی موجــودات زنــده ،ممکــن اســت دیــد بهتــری
»کلیــت« بــدن موجــود زنــده ایجــاد
نســبت بــه عملکــرد یــک تیمــار خــاص در ّ
نمایــد .لیکــن بایــد توجــه داشــت کــه هرچقــدر میــدان عملکــرد یــک تیمــار
بیشــتر شــود ،میــزان پارامترهــای مخدوشگــر و فاکتورهــای ناخواســته مرتبــط
بــا آن نیــز بیشــتر خواهــد شــد .بــه عنــوان مثــال اگــر تیمــاری بــر روی یــک
مجموعــه ســلولی حــاوی تعــداد اندکــی ســلول از یــک نــوع خــاص بررســی شــود،
و تیمــار دیگــری نیــز بــر روی یــک مجموعــه ســلولی کامـ ً
ال مشــابه اجــرا گــردد،
بــه دلیــل تفاوتهــای بســیار اندکــی کــه بیــن دو مجموعــه ســلولی وجــود دارد،
مقایســه نتایــج حاصــل از آنهــا بســیار دقیقتــر خواهــد بــود .در چنیــن پژوهشــی،
معمــوالً بــا اندکــی دقــت در انجــام کار ،پراکندگــی بســیار اندکــی در دادههــای
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حاصلــه وجــود داشــته و نتایــج بدســتآمده اعتبــار و تکرارپذیــری باالیــی دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه چنانچــه همیــن تیمــار بــر روی بــدن یــک موجــود زنــده
انجــام شــود ،بــه دلیــل وجــود انــواع بســیار زیــاد ســلولها در بــدن موجــود زنــده و
پارامترهــای بیشــمار مﺆثــر بــر فیزیولــوژی بــدن موجــود زنــده ،دادههــای حاصلــه
ممکــن اســت الزام ـ ًا ارتباطــی بــه تیمــار اعمــال شــده نداشــته باشــند .در رابطــه
بــا عبــارت »پارامترهــای بیشــمار مﺆثــر بــر فیزیولــوژی بــدن موجــود زنــده«،
در جملــه فــوق بایــد توجــه داشــت کــه حتــی مســائل روانــی نیــز در ایــن مــورد
نقــش بســیار مهمــی ایفــا میکننــد .در حقیقــت کار بــا یــک موجــود زنــده ،هرگــز
مشــابه کار بــا یــک ماشــین بیجــان نیســت .موجــود زنــده فــارغ از ویژگیهــای
فیزیکــی ظاهــری خــود کــه گاهــی عملکــردی مشــابه ماشــین از خــود نشــان
میدهــد ،دارای بعــد روانــی اســت کــه مکانیــزم عملکــرد آن شــاید بــه راحتــی
قابــل مشــاهده یــا اندازهگیــری نباشــد .بعــد روانــی موجــود زنــده موضوعــی بســیار
پیچیــده بــود و میتوانــد تمامــی ابعــاد مــادی پژوهــش را نیــز شــدیداً دســتخوش
تغییــر کنــد .مثـ ً
ال ترســیدن یــک مــوش آزمایشــگاهی میتوانــد موجــب افزایــش
چشــمگیری در ضربــان قلــب و تعــداد تنفــس حیــوان ،و تغییــرات بســیار وســیع در
هورمونهــای بــدن حیــوان نظیــر آدرنالیــن ،کورتیکوســترون ،انســولین و بســیاری
مــوارد دیگــر شــود .چنانچــه تیمــار دیگــری نیــز بــر روی یــک موجــود زنــده
دیگــر اعمــال شــود و هــدف مطالعــه ،مقایســه آثــار ایــن دو تیمــار بــا یکدیگــر
باشــد ،ممکــن اســت پراکندگــی دادههــا -بــه دلیــل مســائل غیرمرتبــط بــا اصــل
پژوهــش -آن قــدر زیــاد باشــد کــه ســردرگمی عظیمــی در هنــگام مقایســه نتایــج
ایــن دو مــورد بــا یکدیگــر حاصــل شــود .معمــو ًال نیــز بــه همیــن دلیــل اســت کــه
پژوهشــگران از چندیــن حیــوان در هــر گــروه تیمــار اســتفاده میکننــد تــا بتواننــد
بــا انجــام تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری ،فاکتورهــای ناخواســته در حیوانــات
مختلــف را کاهــش داده و میــزان پراکندگــی و مخــدوش شــدن دادههــا را بــه
حداقــل برســانند .هرچنــد ایــن روش نیــز در عمــل بــا محدودیتهــای بســیاری
مواجــه اســت و در مــوارد زیــادی قــادر بــه ارائــه نتایــج مناســب نیســت .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه تفــاوت اثــر تیمــار بیــن دو گــروه معمــو ًال بــه همــراه یــک مقــدار
عــددی بــا عنــوان  Pبیــان میشــود .عنــوان  Pمخفــف عبــارت  Probabilityیــا
»احتمــال« بــوده و عبــارت اســت از »میــزان احتمــال وقــوع نتایــج بــه دالیلــی
غیــر از اثــر تیمــار اعمــال شــده« .بــه عبــارت دیگــر عــدد  Pنشــان میدهــد
کــه چقــدر احتمــال دارد کــه نتایــج بدســت آمــده بــه دالیلــی کــه بــا تیمــار
ارتباطــی ندارنــد (مثـ ً
ال ترســیدن حیــوان ،یــا اســترس ناشــی از صــدای هواکــش!)
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حاصــل شــده و تیمــار اعمــال شــده (مث ـالً داروی کاهــش دهنــده فشــار خــون)
نقشــی در حصــول نتایــج نداشــته باشــد .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه این
عــدد صرف ـ ًا یــک »احتمــال« بــوده و ممکــن اســت احتمــال مذکــور در »دنیــای
واقعیتهــا« مصــداق نداشــته باشــد .مثـ ً
ال ممکــن اســت در پژوهشــی یــک مــاده
جدیــد نامــزد دارویــی بــرای کاهــش فشــار خــون بــر روی حیوانــات تســت شــود
و مشــخص شــود کــه بــا احتمــال بیــش از  95درصــد ( ،)P<0.05کاهــش فشــار
خــون بــه دلیــل مــاده کاندیــد دارویــی رخ میدهــد .لیکــن بایــد توجــه داشــت
کــه هرچنــد احتمــال اینکــه ایــن اتفــاق بــه دلیــل مســائلی غیــر از تیمــار اصلــی
رخ داده باشــد ،کمتــر از  5درصــد اســت ،لیکــن بــاز هــم ممکــن اســت در دنیــای
واقعیــت ،نتایــج دقیقـ ًا بــه دلیــل »مســائلی غیــر از تیمــار اصلــی« رخ داده باشــند!

لــذا بــر پایــه مــوارد پیــش گفتــه ،انجــام پژوهــش بــر روی موجــودات زنــده
»کلیــت«
الزامـ ًا نمیتوانــد دیــد بهتــری نســبت بــه عملکــرد یــک تیمــار خــاص در ّ
بــدن موجــود زنــده ایجــاد نمایــد .بــه عبــارت دیگــر ،هرچقــدر میــدان عملکــرد
یــک تیمــار بیشــتر شــود ،میــزان فاکتورهــای مخدوشگــر مرتبــط بــا آن نیــز بــه
همــان نســبت افزایــش مییابــد.

ســومین موضــوع بــه »میــزان ارتبــاط« نتایــج حاصــل از آزمایــش بــر روی
حیوانــات بــا آنچــه در انســان اتفــاق میافتــد ،مربــوط اســت .بــه عنــوان مثــال
در مــورد مــاده پشــم شیشــه ،مطالعــات متعــددی کــه ســالها قبــل بــر روی مــوش
بــزرگ آزمایشــگاهی ،همســتر ،خوکچــه هنــدی ،مــوش کوچــک آزمایشــگاهی،
میمونهــا و بابونهــا انجــام شــد ،هیچگونــه ارتباطــی بیــن مــاده پشــم شیشــه و
بــروز ســرطان نشــان نــداد .بــا ایــن حــال مطالعــات بعــدی بــر روی انســان ،نشــان
داد کــه پشــم شیشــه قطعـ ًا بــرای انســان ســرطانزا اســت .نهایتـ ًا پــس از چندیــن
ســال ایــن موضــوع رســماً توســط اداره ســالمت و ایمنــی کار ایــاالت متحــده
نیــز تﺄییــد گردیــد ( .)2در تاریــخ دانــش داروســازی نیــز نمونههــای متعــددی
از داروهایــی وجــود دارد کــه در مطالعــه اولیــه بــر روی حیوانــات هیچگونــه اثــر
نامطلوبــی از خــود نشــان ندادنــد (یــا دارای عــوارض جانبــی بســیار نــادر بودنــد)
لیکــن زمانــی کــه ایــن داروهــا بــرای انســان اســتفاده شــدند ،موجــب بــروز
عواقــب بســیار خطرنــاک گردیدنــد .بــه عنــوان مثــال داروی تالیدومیــد کــه در
اواخــر دهــه  50میــالدی بــه عنــوان داروی مســکن بــرای تجویــز بــه زنــان
بــاردار ســاخته شــده بــود ،باعــﺚ بــروز مــوارد زیــادی از تولــد نــوزدان فاقــد پــا
گردیــد .نکتــه قابــل توجــه در مــورد ایــن دارو آن بــود کــه پیــش از اســتفاده بــر
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روی انســان تقریب ـ ًا بــر روی تمــام انــواع حیوانــات آزمایشــگاهی متــداول (نظیــر
مــوش کوچــک آزمایشــگاهی ،مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی ،خرگــوش ،همســتر،
گربــه ،ســﮓ ،آرمادیلــوس ،خوکچــه هنــدی ،مــوش خرمــا و نظایــر آنهــا) تســت
شــده بــود و در تمــام ایــن تســتها مشــخص شــد کــه اثــرات تراتوژنیســیتی
ناشــی از دارو ،بســیار بــه نــدرت اتفــاق میافتــد ( .)2یــا بــه عنــوان مثالــی دیگــر،
تاکنــون در حــدود  90نــوع واکســن  HIVتولیــد شــده کــه در حیوانــات موفــق
عمــل کــرده ،لیکــن در آزمــون بــر روی انســان شکســت خوردهانــد .در مــورد
بیمــاری پارکینســون نیــز چندیــن دارو تاکنــون ســاخته شــده کــه در پریماتهــای
غیــر انســان و مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی اثــرات درمانــی داشــتهاند ،لیکــن فاقــد
هرگونــه اثــر مطلــوب در انســان بودهانــد.

مــواردی کــه در بــاال ذکــر شــد فقــط نمونههــای مشــهور از عــدم انطبــاق
نتایــج بدســت آمــده از حیوانــات بــا آنچــه در مــورد انســان اتفــاق میافتــد ،بــود .بــا
ایــن حــال مثـالً در صنعــت داروســازی بــه صــورت متــداول مــواد جدیــد کاندیــد
دارویــی ســاخته میشــوند کــه نتایــج حاصــل از کارآزماییهــای بالینــی آنهــا
بــر روی انســان ،تطابقــی بــا نتایــج تســت آنهــا بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی
ندارنــد و غالب ـ ًا نیــز گزارشــی از ایــن مــوارد در ســطﺢ وســیع منتشــر نمیگــردد.
لــذا هرچنــد نهادهــای نظارتــی هنــوز از پژوهشــگران میخواهنــد کــه در تطابــق
بــا اصــول قانونــی ،دارو یــا مــاده شــیمیایی جدیــد را حداقــل بــر روی دو گونــه
حیوانــی آزمایــش کننــد ( ،)117بــا ایــن حــال ،تولیــد کننــدگان مــواد دارویــی
و شــیمیایی بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اســتفاده از روشهــای جایگزیــن
حیوانــات آزمایشــگاهی در مراحــل اولیــه ســاخت داروهــا و مــواد شــیمیایی،
میتوانــد بــه آنهــا کمــک کنــد تــا بســیاری از مــواد جدیــد کــه فاقــد عملکــرد
مناســب بــوده یــا ســمیت باالیــی دارنــد را در همــان مراحــل اولیــه تشــخیص داده
و هرگــز از آنهــا بــرای کار بــر روی حیوانــات یــا انســان اســتفاده ننماینــد (.)117
بــر پایــه ســه مــورد فــوق ،هرچنــد کار بــر روی ســلولها ،بافتهــا یــا
کلیــت بــدن موجــود زنــده
اعضــای مــدل نمیتوانــد الزامـ ًا مشــخصکننده پاســخ ّ
بــه یــک تیمــار باشــد ،لیکــن در حــدود قابلیتهــای یــک مــدل خــاص میتوانــد
دادههــای بســیار مهمــی را فراهــم نمایــد .ایــن دادههــا بــه پژوهشــگران کمــک
میکنــد در رابطــه بــا نحــوه ادامــه پژوهــش (مث ـ ً
ال پژوهــش بــر روی انســان)،
بهتــر تصمیمگیــری نماینــد.
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در همیــن راســتا ،بررســیهای علــم ســنجی نیــز نشــان داده اســت کــه
انتشــارات علمــی مربــوط بــه اســتفاده از بافتهــا یــا ســلولهای انســانی در
تحقیقــات و آزمونهــای سمشناســی در ســالهای اخیــر بــه طــور فزاینــدهای
افزایــش یافتــه اســت ( .)117در ایــن رابطــه انــواع مختلــف کشــتها -نظیــر
کشــت ســلولی ،کشــت کالــوس ،کشــت بافتــی ،و کشــت عضــوی -بــه مقاصــد
مختلــف اســتفاده شــدهاند ( .)51در ادامــه ایــن فصــل بــه بررســی برخــی از
مهمتریــن روشــهای جایگزیــن کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی ،بــر پایــه اســتفاده از
بافتهــا ،ســلولها و ملکولهــای آلــی میپردازیــم.

مﻄاﻟﻌات بﻌد از مرگ در انﺴان

1

مطالعــات کالبدگشــایی انســان (اُتوپســی) نقــش بســیار مهمــی در کشــف
و توصیــف بیماریهــای متعــدد نظیــر بیمــاری لژیونــر ،2هپاتیــت ویروســی،3
آنمــی آپالســتیک ،4و ناهنجاریهــای جنینــی ناشــی از الــکل 5داشــتهاند (.)1
بافتهــای اهــدا شــده مــردگان در بانکهــای اعضــای بــدن نگهــداری شــده
و قــادر هســتند بافتهــا و ارگانهــای مــورد نیــاز تحقیقــات را همــراه بــا تاریخچــه
پزشــکی دقیــق فــردی کــه نمونههــا از وی برداشــته شــده ،در اختیــار پژوهشــگران
6
قــرار دهنــد .بــه عنــوان مثــال مرکــز »منبــع بافــت مغــز دانشــگاه هــاروارد«
کــه از ســال  1978میــالدی فعالیــت خــود را در بیمارســتان مکلیــن 7آغــاز
نمــود ،اکنــون بزرگتریــن بانــک مغــز بــرای امــور تحقیقاتــی در جهــان محســوب
میشــود .در ایــن مرکــز هــم اکنــون بیــش از  6هــزار نمونــه مغــزی انســانی
نگهــداری میشــود کــه اغلــب آنهــا از اهداکنندگانــی بــه دســت آمدهانــد کــه
دچــار بیماریهــای نورولوژیــک بودهانــد ( .)1در رابطــه بــا برداشــت نمونههــای
بعــد از مــرگ از انســان ،اصــول اخالقــی مشــخصی وجــود دارد کــه الزم اســت
مــورد توجــه قــرار گیرنــد.

autopsies and post-mortem studies
Legionnaire’s Disease
viral hepatitis
aplastic anemia
fetal alcohol syndrome
Harvard Brain Tissue Resource Center
McLean Hospital
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مﻄاﻟﻌات بﻌد از مرگ در حیوانات
اســتفاده عمــده از الشــههای حیوانــات در رابطــه بــا آمــوزش دروســی
نظیــر آناتومــی و جراحــی میباشــد .در رابطــه بــا تحقیقاتــی کــه مرتبــط بــا
انســان هســتند ،معمــو ًال روشهــای بهتــری موجــود بــوده و ایــن روش بــه نــدرت
میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در رابطــه بــا مــوارد آموزشــی ،انجمــن
پزشــکی آمریــکا تشــریﺢ حیوانــات را بــه عنــوان بخشــی از ســرفصلهای
آمــوزش دانشــکدههای پزشــکی توصیــه نمیکنــد .در حــال حاضــر نیــز بســیاری
از دانشــکدههای پزشــکی برتــر جهــان نظیــر دانشــکده پزشــکی دانشــگاه
هــاروارد ،دانشــگاه ییــل ،1و دانشــگاه اســتنفورد از حیوانــات زنــده بــرای آمــوزش
دانشــجویان اســتفاده نمینمایــد و بــه جــای آنهــا از تکنولوژیهــای نویــن و
اجســاد انســانی -کــه روشهــای بســیار بهتــری بــرای آمــوزش آناتومــی انســان
هســتند -بهــره میبرنــد .از ســوی دیگــر بســیاری از دانشــکدههای دامپزشــکی
3
 نظیــر دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه تافــت 2و دانشــکده دامپزشــکی وســترن روشــهایی را یافتهانــد کــه بــه وســیله آنهــا میتواننــد الشــههای حیوانــاتمــورد نیــاز را بــه شــکل اخالقــی و مشــفقانه (مثــ ً
ال اســتفاده از حیواناتــی کــه
بــه مــرگ طبیعــی مردهانــد) بــرای کالسهــای آناتومــی تهیــه نماینــد .در ایــن
دانشــکدهها ،مهارتهــای جراحــی بــدون خاتمــه دادن بــه زندگــی حیوانــات بــه
دانشــجویان آمــوزش داده میشــود .بــرای مثــال در در بیمارســتانهای ایــن
دانشــکدهها رویدادهــای مــداوم »یادمــان آموزشــی« 4برگــزار میشــود کــه
مراجعیــن کلینیــک دامپزشــکی دانشــگاه را تشــویق و راهنمایــی میکنــد تــا پــس
از مــرگ حیــوان خــود ،کالبــد آن را بــرای اســتفاده در امــور علمــی بــه دانشــگاه
اهــدا نماینــد (.)120
در رابطــه بــا روشهــای تهیــه الشــههای حیوانــات مــورد اســتفاده در امــور
آموزشــی و پژوهشــی بایــد توجــه داشــت کــه منشــاء ایــن الشــهها بایــد از
حیواناتــی باشــد کــه بــه مــرگ طبیعــی مــرده یــا در اثــر بیماریهــای غیــر مســری
جــان خــود را از دســت دادهانــد .در حقیقــت ،بســیاری از افــراد کشــتن بــا ترحــم
حیوانــات (یوتانــزی) را بــه عنــوان یــک روش اخالقــی بــرای تهیــه الشــههای
Yale
Tufts University School of Veterinary Medicine
Western Health Sciences University College of Veterinary Medicine
Educational Memorial Programs
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حیوانــات قابــل قبــول نمیداننــد .بــه عقیــده ایــن افــراد ،تصمیمگیــری در رابطــه
بــا یوتانــزی حیوانــات ممکــن اســت بســتگی مســتقیم بــه ذهنیــت فــرد عامــل
داشــته و در ایــن حیــن حیواناتــی یوتانــزی شــوند کــه حقیقتـاً نیــازی بــه یوتانــزی
آنهــا وجــود نداشــته باشــد .یوتانــزی غیرضــروری مث ـ ً
ال ممکــن اســت بــه دلیــل
1
ذهنیــت خــاص دامپزشــک در رابطــه بــا مدیریــت یــک بیمــاری یــا ســوگیری
فــرد تصمیمگیرنــده یوتانــزی (مث ـ ً
ال نیــاز مبــرم بــه یــک الشــه حیوانــی بــرای
اجــرای طــرح پژوهشــی یــا برگــزاری یــک کالس آموزشــی) رخ دهــد.

مﻄاﻟﻌﻪ بر روی باﻓتهای با مﻨشاء انﺴانی
ارائــه یــک داروی جدیــد بــه بــازار فرآینــدی بســیار زمــان بــر و پــر هزینــه
اســت .زمــان مــورد نیــاز بــرای ایــن فرآینــد گاهــی بــه  10ســال و حتــی بیشــتر
نیــز رســیده و هزینــه کلــی ســاخت یــک دارو از مرحلــه آزمایشــگاهی تــا رســیدن
بــه بالیــن بیمــاران بــه طــور متوســط  800میلیــون دالر بــرآورد میشــود.
ایــن امــر حتــی در شــرایط اضطــراری نیــز بــا دشــواریهای بســیاری مواجــه
بــوده کــه نمونــه آن در فرآینــد کشــف و تولیــد انبــوه داروی مــورد نیــاز بــرای
پیشــگیری و درمــان بیمــاری (کوویــد 2)19-قابــل مشــاهده اســت.

یکــی از مراحــل طوالنــی و پرهزینــه ســاخت داروهــای جدیــد ،مرحلــه
آزمونهــای پیشبالینــی آنهــا اســت .بــر ایــن اســاس روشهــای نوآورانــه بــرای
انجــام آزمــون پیشبالینــی کــه بتوانــد فرآینــد مذکــور را تســریع کــرده و از
هزینههــای آن کــم کنــد ،بــه صــورت ضــروری مــورد نیــاز میباشــد.

 1باید توجه داشت که دامپزشک هرگز نمی تواند در مورد یوتانزی حیوان واجد سرپرست تصمیم
گیری نماید .ایشان الزم است با ارائه اطالعات کافی و دقیق در رابطه با ماهیت بیماری ،گزینه های
درمانی ،روند درمان ،هزینه های مربوطه و نظایر آن ،سرپرست حیوان را در جهت اتخاذ تصمیم
مناسب درمانی هدایت نماید .در رابطه با سایر موارد علمی و اخالقی مرتبط با یوتانزی به منبع ()22
مراجعه نمایید.

2 COVID-19
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در این رابطه (:)121
● روشــهایی نظیــر غربالگــری ملکولــی بــا ســرعت بــاال 1قــادر بــه ارائــه
اطالعــات کافــی در رابطــه بــا اثــرات مــواد شــیمیایی کاندیــد دارویــی
بــر عملکردهــای ســلولی نیســتند؛

● انجــام آزمایــش بــر روی حیوانــات پرهزینــه اســت ،از لحــاظ اخالقــی
چالشهــای زیــادی بــه همــراه دارد و ضمنـ ًا دادههــای بــه دســت آمــده
از حیوانــات ،قــدرت پیشــگویی مناســبی در رابطــه بــا انســان ندارنــد؛ و

● کشــتهای ســلولی دو بعــدی کــه بــه صــورت مرســوم در مرحلــه
آزمونهــای پیشبالینــی اســتفاده میشــوند نیــز قــادر بــه پیشــگویی
پاســخ حقیقــی دارو در محیــط ســهبعدی درونتنــی نمیباشــند.

بــه منظــور فائــق آمــدن بــر محدودیتهــای فــوق ،بیوتکنولوژیســتها
در حــال توســعه روشهــای ســاخت کشــتهای ســلولی ســه بعــدی هســتند.
کشــتهای ســلولی ســه بعــدی قــادر بــه غربالگــری دقیقتــری در رابطــه بــا
مــواد شــیمیایی کاندیــد دارویــی بــوده و در ایــن راه میتــوان مــواد مســمومیتزا
یــا غیــر مﺆثــر را در مراحــل اولیــه ســاخت داروهــای جدیــد شناســایی کــرده و از
مســیر پژوهــش حــذف نمــود .همچنیــن روشهــای مذکــور بــه عنــوان جایگزیــن
مناســبی بــرای تســتهای سمشناســی بــر روی حیوانــات مطــرح میباشــند.
انــواع روشهــای ســاخت کشــتهای ســلولی ســه بعــدی کــه در ایــن مطالعــات
قابــل اســتفاده میباشــند ،در مقالــه مــروری ارزشــمندی ( )121ارائــه گردیــده
اســت.

یکــی از محدودیتهــای ســاختارهای بافتــی ســهبعدی در مقایســه بــا
حیوانــات زنــده ایــن اســت کــه در ســاختارهای بافتــی ســهبعدی ،معمــو ًال عــروق
خونــی وجــود نــدارد و بنابرایــن ابعــاد ایــن ســاختارها بــه واســطه میــزان نفــوذ
پذیــری اکســیژن و مــواد غذایــی از اطــراف بــه داخــل بافــت محــدود میشــود.
در سیســتمهای عضو-بــر روی-تراشــه (ادامــه مطلــب را ببینیــد) ایــن محدودیــت
برطــرف شــده و بافــت مــورد اســتفاده در آنهــا بســیار کوچــک بــوده و قابلیــت
پرفیــوژن دارد .بــا ایــن حــال سیســتمهای عضو-بــر روی-تراشــه نیــز بــه دلیــل
1 high-throughput molecular screening
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نداشــتن ســاختار پیچیــده پارانشــیمی یــک عضــو حجیــم ،دارای محدودیتهــای
خــاص خــود میباشــند .بــا وجــود ایــن محدودیتهــا ،بایــد توجــه داشــت کــه
عرصــه روشــهای جایگزیــن در علــوم زیســت پزشــکی عرصــه بســیار نویــن بــوده
کــه بــا ســرعت بســیار زیــادی در حــال پیشــرفت اســت .هــر چنــد کــه روشهــای
فعلــی بــه حالــت ایــده آل و بســیار کامــل خــود نرســیدهاند ،لیکــن در همیــن
حالــت فعلــی قــادر بــه جایگزینــی حجــم بســیار زیــادی از آزمایشهــای حیوانــی
شــدهاند ( )122و بــا نــرخ بســیار ســریع پیشــرفت ایــن روشــها ،بــه نظــر میرســد
کــه در آینــده نزدیــک بســیاری از محدودیتهــای آنهــا نیــز برطــرف شــود.

کشﺖ سﻠوﻟی

از کشــتهای ســلولی میتــوان بــه جــای حیوانــات زنــده در پژوهــش
اســتفاده کــرد .بــه ایــن ترتیــب میتــوان بــرای ســاخت داروهــای جدیــد ،در
مراحــل نخســتین از روشهای کشــت ســلولی بــرای غربالگــری ترکیبــات احتمالی
دارویــی اســتفاده نمــود .متعاقبـ ًا فقــط ترکیبــات دارویــی کــه فاقــد آثــار خطرنــاک
بــوده و بــا احتمــال بیشــتری ممکــن اســت آثــار مطلــوب درمانــی داشــته باشــند،
بــه مراحــل بعــدی تحقیــق راه مییابنــد .از کشــت ســلولی همچنیــن میتــوان
بــرای آزمــودن ایمنــی یــک محصــول پــس از تولیــد اســتفاده کــرد .بدیــن ترتیــب
کــه بــا در معــرض قــرار دادن ســلولها در مقابــل محصــول مــورد نظــر میتــوان
کمتریــن غلظــت یــک مــاده کــه ممکــن اســت موجــب آســیب ســلولها شــود را
تشــخیص داده و بــر ایــن اســاس مشــخص کــرد کــه آیــا محصــول مــورد نظــر بــا
ســلولها ســازگار اســت یــا خیــر .بــه طــور مشــابه امــروزه از کشــتهای ســلولی
2
(و ســایر روشــهای جایگزیــن) بــرای بررســی ســرطانزایی ،1موتــاژن بــودن
و مســمویتزایی تولیدمثلــی 3احتمالــی محصــوالت جدیــد اســتفاده میشــود.
4
بــه عنــوان مثــال ،در مطالعــهای کــه بــا هــدف بررســی اثــرات ســمیت ســلولی
و ســمیت ژنتیکــی 5داروی کدئیــن انجــام شــد ،الیــن ســلولهای ســرطانی
انســان بــه عنــوان بافــت مــدل مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .در ایــن مطالعــه
مقــدار  1تــا  6میلــی مــول از داروی کدئیــن فســفات موجــب بــروز آپوپتــوز در
carcinogenicity
mutagenicity
toxicity to reproduction
cytotoxicity
genotoxicity

1
2
3
4
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ســلولهای رامــوس 1گردیــد کــه میــزان آپوپتــوز بســتگی بــه غلظــت داروی مــورد
اســتفاده داشــت .بررســی اثــرات کدئیــن بــر آپوپتــوز ســلولی در ایــن مطالعــه بــا
اســتفاده از روش فلوســایتومتری و رنــﮓ آمیــزی دوگانــه بــا آنکســین-وی 2و
یُدیــد پروپیدیــوم 3صــورت گرفــت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه کدئیــن
موجــب کاهــش پرولیفراســیون ســلولی ،القــا آپوپتــوز ،و بــروز ســمیت ژنــی بــرای
ســلولهای رامــوس میشــود (.)123

جــدا از بحــﺚ اســتفاده پژوهشــی ،از کشــت ســلولی میتــوان جهــت تولیــد
واکســنها ،آنتــی بیوتیکهــا ،یــا پروتئینهــای دارای قابلیــت درمانــی و آنتــی
بادیهــای مونوکلونــال اســتفاده کــرد ( .)124 ،4در ایــن رابطــه تولیــد واکســنها
توســط ســلولهایی کــه از انســان یــا حیوانــات جــدا شــده انــد -بــه جــای اســتفاده
از حیوانــات زنــده -موجــب جایگزیــن شــدن بخــش بســیار بزرگــی از مداخــالت
بعمــل آمــده بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی شــده اســت (.)29

کشﺖ ﻋﻀوی

4

عملکــرد بافــت در موجــودات زنــده ،بســتگی مســتقیم بــه یــک ســاختار
سلســله مراتبــی دارد کــه از یــک تــک ســلول بــا عــرض تقریب ـ ًا  10میکرومتــر
آغــاز شــده و بــه یــک زیرمجموعــه عملکــردی بــا عــرض تقریبـ ًا  100میکرومتــر
تــا یــک میلــی متــر میرســد .ایــن ســاختار سلســله مراتبــی ،عملکــرد عضــو را
از ســطﺢ یــک ســلول تــا یــک مجموعــه ســلولی هماهنــﮓ نمــوده و بــه تنظیــم
فعالیتهــای داخــل عضــو و تعامــل عضــو بــا ســایر اعضــاء بــدن میپــردازد.
در روشهــای متــداول کشــت بافتــی دو بعــدی ،ســلولها بــه صــورت پراکنــده
در کنــار هــم کشــت داده شــده و ایــن ســاختار سلســله مراتبــی نادیــده گرفتــه
میشــود (.)125
بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه اعضــای بــدن دارای ســاختارهای
ســهبعدی پیچیــده و بســیار ســازمان یافتــه میباشــند .لــذا شبیهســازی ایــن
ســاختار ســه بعــدی یکــی از اهــداف مهــم روشهــای مهندســی بافــت اســت.
بــر ایــن اســاس ،اســتفاده توأمــان از تکنولــوژی پرینــت ســهبعدی (صفحــه
Ramos cells apoptosis
annexin V
propidium iodide
organ culture
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 140را ببینیــد) و تکنیکهــای ســاخت اجســام در ابعــاد بســیار کوچــک ،امــکان
ســاخت ابزارهایــی کــه اعضــای بــدن را در ابعــاد بســیار کوچــک و بــه صــورت
ســه بعــدی شبیهســازی میکننــد ،فراهــم آورده اســت .از ایــن ابزارهــا میتــوان
بــرای کشــت دادن ســهبعدی ســلولها اســتفاده کــرد .متعاقبــ ًا میتــوان از
کشــتهای ســلولی مذکــور بــرای غربــال کــردن مــواد کاندیــد دارویــی یــا
کشــف روندهــای بیولوژیــک اســتفاده نمــود ( .)126لــذا طبــق تعریــف ،کشــتهای
عضــوی عبارتنــد از کشــتهای بافتــی ســه بعــدی کــه قادرنــد تمــام یــا برخــی
ویژگیهــای بافتشــناختی یــک عضــو بــدن موجــود زنــده را شبیهســازی کننــد.
در کشــتهای بافتــی ســه بعــدی ،ســلولهای مــورد اســتفاده در یــک ســاختار
ســه بعــدی بــا اســتفاده از داربســت 1یــا ماتریکــس- 2یــا در مــواردی نیــز بــدون
اســتفاده از داربســت و ماتریکــس -در موقعیتهایــی قــرار داده میشــوند کــه
ســاختار سلســله مراتبــی پیــش گفتــه را تــا حــد امــکان شبیهســازی نماینــد .ایــن
کشــتها ممکــن اســت از ســلولهای بنیــادی تمایــز یافتــه یــا ســایر انــواع
ســلولها ســاخته شــوند ( .)127اهمیــت ایــن روش تــا آن حــد زیــاد اســت کــه در
حــال حاضــر آژانــس ملــی هوافضــای آمریــکا ( )NASAاز اعضــا مصنوعــی ســاخته
شــده بــا روشــهای مهندســی بافــت بــه منظــور ارزیابــی متابولیســم مــواد دارویــی
در فضــا و محیطهــای بیــن ســیارهای اســتفاده میکنــد (.)126

عــالوه بــر شبیهســازی ســاختار ســهبعدی یــک عضــو ،میتــوان شــرایط
یــک کشــت بافتــی ســه بعــدی را بــه نحــوی تعییــن کــرد کــه فاکتورهــا یــا
پروتئینهایــی را کــه در یــک بافــت خــاص یــا تومــور وجــود دارد ،شبیهســازی
نمایــد .ترکیبــات محیــط خــارج ســلولی در ایــن کشــتها بــه نحــوی تنظیــم
میشــود کــه ارتباطــات بیــن ســلولی مشــاب ِه بافــت اصلــی مــورد نظــر را
شبیهســازی کنــد .در نتیجــه ایــن امــر ،ویژگیهــای ریختشناســی و عملکــردی
کشــت بافتــی ،مشــابه بافــت اصلــی خواهــد شــد ( .)2بــه عنــوان مثــال ،در روشــی
کــه بــرای ایجــاد مــدل بافــت کبــد -بــا توجــه بــه تکنیکهــای فــوق -ارائــه
گردیــده اســت ( ،)125معمــاری ســاختار کبــدی در مقیــاس بســیار ریــز ،بــه میــزان
زیــادی بهبــود یافتــه و عملکردهــای فنوتیپــی مــدل مذکــور بــرای چندیــن هفتــه
حفــظ گردیــد .قابلیــت اســتفاده از ایــن مــدل بــا روشهــای مختلــف (نظیــر
ارزیابیهــای پروفایــل بــروز ژنــی ،متابولیســم فــاز یــک /دو ،انتقــال کانالیکولــی،
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ترشــﺢ مــواد ویــژه کبــدی ،و حساســیت مــدل بــه ســموم کبــدی) ارزیابــی گردیــده
اســت .ارزیابیهــای مذکــور نشــان داده کــه ایــن مــدل بافــت کبــدی قــادر اســت
شبیهســازی بســیار خوبــی از بافــت کبــد در بــدن موجــود زنــده بــه عمــل آورد.
از ســوی دیگــر ،در سیســتمهای کشــت ارگانوتیپیــک پیچیــده ،از کوفاکتورهــا و
مکملهــای متابولیکــی افــزوده شــده ،بــه منظــور افزایــش طــول عمــر ســلولها
و حفــظ قابلیــت تمایــز ســلولی اســتفاده میشــود (.)127
از مــدل ســه بعــدی ســرطان پســتان بــه منظــور بررســی مراحــل اولیــه
بــروز ســرطان پســتان و بررســی اقدامــات درمانــی بالقــوه در مــورد ایــن بیمــاری،
اســتفاده شــده اســت .ایــن مــدل کــه از ســلولهای ســالم و ســرطانی انســانی
اســتفاده میکنــد ،پژوهشــگران را قــادر ســاخته اســت تــا بــه جــای اســتفاده از
موشهــای آزمایشــگاهی ،ویژگیهــای ســرطان پســتان را آنگونــه کــه در انســان
اتفــاق میافتــد ،بررســی نماینــد (.)124

از روشهــای مهندســی بافــت نــه تنهــا میتــوان بــرای ســاخت نمونههــای
بافتــی ســالم اســتفاده کــرد ،بلکــه میتــوان اختــالالت ســاختاری را نیــز
بــا اســتفاده از آنهــا شبیهســازی نمــود .بــه عنــوان مثــال بــرای ایجــاد مــدل
آنئوریســم عروقــی میتــوان از گرفــت 1عروقــی پلیتتــرا فلوئورواتیلــن کــه
بــا اســتفاده از بالــن آنژیوپالســتی متســع شــده اســت ،اســتفاده کــرد .ســپس
میتــوان ســلولهای خــاص رگهــای خونــی انســان را بــر روی ایــن کشــت داد
( .)128جزئیــات بیشــتر در رابطــه بــا اصــول و روشهــای مهندســی بافــت و تولیــد
ســاختارهای ســه بعــدی ســلولی در منابــع دیگــر ( )130 ،129آورده شــده اســت.

استﻔاده از داربﺴﺖ سﻨتزی

روش دیگــری کــه بــه تازگــی بــرای مدلســازی بافتهــا و اعضــا ،ابــداع
شــده ،عبــارت از ترکیــب کــردن ســلولها یــا بافتهــای یــک موجــود زنــده بــا
مــواد ســنتزی ،جهــت ســاختن یــک ارگانیســم مصنوعــی (مــدل) اســت .بــه عنوان
مثــال تیمــی از پژوهشــگران در دانشــگاه هــاروارد موفــق بــه ســاخت یــک مــدل
بــا ســاختار مشــابه عــروس دریایــی بــا اســتفاده از مــاده ســیلیکون و ســلولهای
عضلــه قلبــی مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی شــدند (131؛ ارجــاع شــده در .)25
زمانــی کــه ایــن مــدل در یــک میــدان الکتریکــی قــرار داده میشــود ،شــروع بــه
1 graft
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ضربــان کــرده و دقیقـاً مشــابه یــک عــروس دریایــی زنــده شــنا میکنــد .هرچنــد
ایــن ســاختار از لحــاظ ظاهــری و عملکــردی مشــابه عروسدریایــی اســت ،لیکــن
فاقــد ژنــوم عــروس دریایــی میباشــد .بــرای ســاخت ایــن مــدل ،پژوهشــگران
ابتــدا نقشــه قرارگیــری ســلولهای بــدن عــروس دریایــی را تهیــه کــرده و ســپس
از ایــن نقشــه بــرای ســاخت مــدل ســه بعــدی عــروس دریایــی بــا اســتفاده از
عضــالت قلــب مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی اســتفاده کردنــد .بــرای ســاخت
ایــن مــدل قالبــی تهیــه گردیــده و یــک الیــه ســلولهای قلبــی مــوش بــزرگ
آزمایشــگاهی بــر روی آن رشــد داده شــد .ســپس ایــن الیــه ســلولی در غالفــی از
ســیلیکون قــرار گرفــت .شــبکه فیبرهــای عضــالت قلبــی بــه نحــوی طراحــی شــد
کــه دقیقـاً هــم جهــت بــا فیبرهــای عضــالت عــروس دریایــی باشــد .زمانــی کــه
میــدان الکتریکــی بــه ســلولهای عضالنــی القــا میشــود ،ســلولها انقبــاض
پیــدا کــرده و دقیق ـاً مشــابه ضربههــای حرکــت دهنــده عــروس دریایــی عمــل
میکننــد .ســپس غــالف ســیلیکونی باعــﺚ برگشــت عضــالت بــه حالــت اول و
قرارگیــری آنهــا در وضعیــت اســتراحت میشــود .هــدف از تهیــه مــدل مذکــور
ایــن بــود کــه بتــوان مدلــی مشــابه فعالیــت پمﭗکننــده عضــالت قلــب را تهیــه
نمــود .در واقــع در هنــگام انقبــاض ســلولهای قلبــی مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی
در ایــن مــدل ،ســیگنالهای الکتریکــی مشــابه موجــی کــه در هنــگام فعالیــت
پمﭗکنندگــی در قلــب پخــش میشــود ،منتشــر میگردنــد ( .)25ایــن مــدل
قــادر اســت مشــکل اساســی روشهــای اکتشــاف دارویــی فعلــی -کــه تغییــر
ســاختار قلــب بیمــار را در نظــر نمیگیرنــد -را برطــرف نمایــد .هــدف بعــدی
تیــم مذکــور ایــن اســت کــه بــرای ســاخت ایــن مــدل از عضــالت قلــب انســان
اســتفاده کننــد ،تــا بتــوان مدلــی طراحــی کــرد کــه بــرای تســت داروهــای جدیــد
قابــل اســتفاده باشــد .یکــی دیگــر از کاربردهــای احتمالــی ایــن پژوهــش در آینــده،
توســعه تکنولوژیهایــی اســت کــه بتــوان از آنهــا بــه عنــوان بافــت پیونــدی در
بــدن انســان ،بــه جــای ضربانســازهای 1فعلــی ،اســتفاده نمــود (.)25

1 pacemakers
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ﻋﻀو بر روی ﺗراشﻪ

1

یــک نــوع از مدلهــای فعلــی بافتــی بــرای اســتفاده در تحقیقــات پزشــکی
عبــارت از کشــت ســلولی ســه بعــدی بــر روی تراشــههای کامپیوتــری اســت.
تراشــههای مذکــور بــا دارا بــودن ســلولهای خــاص ،اعضــای مختلــف بــدن
را شبیهســازی مینمایــد ( .)2در ایــن رابطــه تــا کنــون مدلهــای قلــب،
عضلــه ،پوســت ،مغــز ،بیضــه ،مغــز اســتخوان ،روده ،کلیــه ،ریــه ،و کبــد بــه شــکل
»سیســتمهای عضــو بــر روی تراشــه« (تراشــههای زیســتی )2ســاخته شــدهاند
( .)2بــرای ســاخت ایــن مدلهــا معمــو ًال از کشــت ســلولهای انســان اســتفاده
میشــود تــا بدینوســیله تطابــق بیشــتری بیــن پژوهــش و گونــه جانــدار هــدف
مطالعــه ایجــاد گــردد ( .)2تراشــههای زیســتی بــا شبیهســازی فیزیولــوژی بــدن
انســان موجــب افزایــش قــدرت پیشــگویی مدلهــا شــده و بــه ایــن وســیله راه
را بــرای دســتیابی بــه مدلهــای غیــر حیوانــی کامـ ً
ال مرتبــط بــا انســان -جهــت
کشــف داروهــای جدیــد در صنعــت داروســازی -همــوار مینمایــد ( .)132بــر ایــن
اســاس ،تراشــههای زیســتی در صنایــع داروســازی ،بیوتکنولــوژی ،شــیمی ،و ایمنی
محیطــی قابــل اســتفاده میباشــد ( .)2اســتفاده از ایــن تکنولــوژی کمکهــای
شــایانی بــه فهــم عمیقتــر پاســخهای دارویــی در جنســیتهای مختلــف
انســان ،نژادهــای مختلــف ،و فنوتیﭗهــای گوناگــون بیماریهــا نمــوده اســت
( .)132اهمیــت ایــن تراشــههای زیســتی در توســعه روشــهای نویــن غربالگــری
داروهــا تــا آنجــا اســت کــه انســتیتو ملــی ســالمت ایــاالت متحــده 3در طــول 5
ســال مبلــﻎ  70میلیــون دالر بــرای پروژههــای مرتبــط 4بــا تراشــههای زیســتی
ســرمایهگذاری کــرده اســت .هــدف از پروژههــای مذکــور ایــن بــود کــه ســاختار
و عملکــرد اعضــای بــدن انســان نظیــر ریــه ،کبــد ،و قلــب را بــه طــور دقیــق
شبیهســازی نمــوده تــا از ایــن مدلهــا بتــوان بــرای ارزیابــی ایمنــی دارویــی
و ســایر کاربردهــای مرتبــط اســتفاده کــرد .بــا اســتفاده از اتراشــههای زیســتی
میتــوان ایمــن بــودن یــا خطرنــاک بــودن یــک ترکیــب تــازه ســاخته شــده بــرای
انســان را در شــرایط بیخطــر آزمایشــگاهی بررســی کــرده و در صورتــی کــه
بیخطــر بــودن ترکیــب مذکــور اثبــات شــد ،آن را بــر روی انســان آزمایــش
1 organ-on-nchip
2 biochips
3 US National Institutes of Health

 4مث ً
ال پروژه  The Tissue Chip for Drug Screening initiativeکه از آدرس ذیل قابل
http
ncats
nih
gov
tissue
chip
html
) ://
. . /
- .
مشاهده است( :
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نمــود ( .)25روش اســتفاده از نتایــج بدســت آمــده از تراشــههای زیســتی بــرای
تصمیمگیــری در مــورد مســائل نظارتــی و قانونــی مربــوط بــه ســمیت مــواد در
جــای دیگــر ( )133مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت.
عــالوه بــر مــوارد اســتفاده از تراشــههای زیســتی در تحقیقــات زیســت
پزشــکی ،مشــخص شــده کــه اســتفاده از آنهــا در کنــار تکنولــوژی القــای
ســلولهای بنیادیــن پــر تــوان ،1میتوانــد مســیر ســاخت بافتهــای قابــل
پیونــد بــه انســان را نیــز همــوار نمایــد (.)2

تکنولــوژی تراشــههای زیســتی بــا عناویــن دیگــری نیــز در منابــع علمــی
نــام بــرده شــده اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از(:)25
)● biomedical microelectromechanical systems (Bio-MEMS
● biological microelectromechanical systems
)● lab-on-a-chip (LOC
)● micro total analysis systems (µTAS
تراشــههای زیســتی دارای محفظههایــی بــا ابعــاد در حــد میکرومتــر
(معــروف بــه محفظــه میکروفلوئیدیــک) هســتند .جنــس ایــن محفظههــا معمــو ًال
از جنــس پلیمــر انعطــاف پذیــر و شــفاف اســت .ایــن محفظههــا ،کشــتهای
ً
(مثــﻶ ســلول هپاتوســیت یــا ســلولهای اپیتلیــال توبولــی کلیــه) را در
ســلولی
خــود جــای داده و پرفیــوژن مایعــات بــه صــورت دائمــی از داخــل ایــن محفظههــا
صــورت میگیــرد .تراشــههای زیســتی قــادر هســتند عملکردهــای فیزیولوژیــک
بافتهــا و اعضــای بــدن را شبیهســازی کننــد .بایــد توجــه داشــت کــه هــدف از
ســاخت یــک تراشــه زیســتی ایــن نیســت کــه کل یــک عضــو زنــده شبیهســازی
شــود ،بلکــه هــدف ایــن اســت کــه یــک واحــد عملکــردی کوچــک از عضــو
مزبــور  -کــه قــادر اســت عملکردهــای در حــد بافــت یــا عضــو مربوطــه را در
ابعــاد بســیار کوچکتــر شبیهســازی کنــد -ســاخته شــده و مــورد اســتفاده قــرار
گیــرد (.)134 ،25
در طراحیهــای پیچیدهتــر ،ممکــن اســت دو یــا تعــداد بیشــتری
کانالهــای میکرونــی توســط غشــاهای متخلخــل بــا یکدیگــر متصــل شــده و
در هــر ســوی ایــن غشــاها یــک نــوع ســلول متفــاوت کشــت داده شــود تــا
بدینوســیله امــکان تداخــل و تعامــل بیــن بافتهــای مختلــف (نظیــر مــرز حائــل

)1 induced pluripotent stem cell (iPSC
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بیــن آلوئولهــای ریــه و مویرگهــا ،یــا ســد خونــی -مغــزی) فراهــم گــردد .در
روشــی دیگــر میتــوان تراشــههای زیســتی -کــه هــر کــدام دارای یــک نــوع
ســلول میباشــند -را از طریــق کانالهــای پرفیــوژن بــه یکدیگــر متصــل نمــوده و
تعامــالت بیــن انــواع مختلــف ســلولهای یــا بافتهــا بــا یکدیگــر را بررســی کــرد.
در سیســتمهای تراشــه زیســتی ،امــکان ایجــاد نیــروی فیزیکــی نیــز وجــود دارد.
نیروهــای فیزیکــی کــه بــه صــورت معمــول در ایــن تراشــهها اعمــال میشــوند
عبارتنــد از:
سیال،1
● مقادیر فیزیولوژیک از تنش برشی ّ

● کشــشهای دورهای؛ نظیــر کشــش وارد شــده بــه غشــای آلوئولــی در
هنــگام دم و بــازدم ،و

● فشردگی مکانیکی
متعاقــب وارد آوردن ایــن نیروهــای فیزیکــی میتــوان پاســخهای عضــوی
مربوطــه را مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار داد ( .)134بــا اســتفاده از
تراشــههای زیســتی امــکان تصویربــرداری بالدرنــﮓ و بــا دقــت 2بــاال از
ســلولها و همچنیــن تجزیــه و تحلیــل بیوشــیمیایی ،ژنتیکــی ،و فعالیتهــای
متابولیــک ســلولهای زنــده در یــک بافــت واجــد عملکــرد و در شــرایط مشــابه
شــرایط یــک عضــو در بــدن موجــود زنــده فراهــم شــده اســت (.)134

روش ســاخت و اســتفاده از تراشــه زیســتی کبــدی دارای جریــان میکروفلوئید،
بــرای اســتفاده در مطالعــات فارماکولــوژی و سمشناســی در منبــع ( )133ارائــه
شــده اســت .از سیســتم تراشــههای زیســتی کبــدی میتــوان بــه صــورت مــدار
بــاز یــا مــدار بســته اســتفاده کــرد .بدیــن ترتیــب در معــرض قرارگیــری مزمــن یــا
حــاد بافتهــا بــا مــواد شــیمیایی مختلــف قابــل بررســی میباشــند ( .)133از ســوی
دیگــر ،بــا اســتفاده از تراشــههای زیســتی میتــوان حــاالت پاتولوژیــک بافتهــا
را نیــز شبیهســازی نمــوده و مدلهــای حاصلــه را در تحقیقــات مــورد اســتفاده
قــرار داد .بــه عنــوان مثــال ،بــا اســتفاده از ابــزار »ریــه بــر روی تراشــه« که توســط
انســتیتو ویــس 3ســاخته شــده اســت ،محققــان توانســته انــد ادم ریــوی را بــا دقــت
زیــادی شبیهســازی کننــد (.)25
1 fluid shear stress
2 resolution
3 Wyss institute
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بــا وجــود دانــش و نــوآوری فراوانــی کــه جهــت تولیــد تراشــههای زیســتی
بــه کار رفتــه اســت ،هنــوز چالشهایــی در رابطــه بــا اســتفاده از تراشــههای
زیســتی در آزمایشــگاههای صنعتــی وجــود دارد کــه الزم اســت پاســخ مناســبی
بــرای آنهــا یافتــه شــود .در منبــع ( )132مراحــل انتقــال تکنولــوژی تراشــههای
زیســتی از محیــط دانشــگاهها بــه دانشــمندان شــاغل در صنعــت بررســی شــده
اســت .مقالــه مذکــور توســط جمعــی از دانشــمندان فعــال در صنایــع داروســازی و
نیــز دانشــمندانی کــه در محیطهــای دانشــگاهی فعالیــت میکننــد ،نوشــته شــده
و در حقیقــت دیدگاهــی مشــترک در رابطــه بــا انتقــال فــنآوری از دانشــگاه بــه
صنعــت را ارائــه مینمایــد.
جزئیــات دقیقــی در مــورد سیســتمهای عضــو بــر روی تراشــه در منبــع ()134
آورده شــده و نحــوه اســتفاده از ایــن سیســتم در مطالعــات سرطانشناســی در
منبــع دیگــر ( )135مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ﺗراشﻪهای DNA

1

از ایــن تراشــهها میتــوان در مطالعــات فارماکوژنتیــک -کــه ممکــن اســت
بــه درمانهــای دارویــی شخصیشــده 2در آینــده بیانجامــد -اســتفاده کــرد.
ایــن تراشــهها در حقیقــت اســالیدهای شیشــهای هســتند کــه بــا یــک ســری
ژنهــا 3یــا قطعــات  DNA4پوشــانده شــدهاند .یــک نمونــه از  DNAکــه بــا رنــﮓ
فلورســنت نشــاندار شــده اســت ،در برابــر یــک داروی جدیــد قــرار میگیــرد و
ســپس ســطﺢ تراشــه شستشــو میگــردد .هنگامــی کــه ژنهــای بــا  DNAنمونــه
بــر روی تراشــه جفــت میشــوند ،بــه یکدیگــر چســبیده و بــا شستشــو پــاک
نمیگردنــد .بــر اســاس رنــﮓ مشــاهده شــده میتــوان دریافــت کــه داروی مــورد
آزمــون موجــب فعــال شــدن یــا تضعیــف کدامیــک از ژنهــا شــده اســت .از ایــن
تکنیــک میتــوان جهــت طراحــی داروهــا بــرای یــک فــرد خــاص اســتفاده کــرد.

پیشــرفتهای جدیــد در زمینــه ابــداع روشهــای پروفایــل ریزآرایــه تظاهــر
کل ژنــوم 5موجــب تولیــد حجــم وســیعی از دادههــا در رابطــه بــا مــکان ژنهــای
DNA chips
personalized drug treatment
array of genes
fragments of DNA
microarray whole genome expression profiling

1
2
3
4
5
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خــاص بــر روی کروموزمهــا 1شــده اســت .ایــن امــر همچنیــن امــکان شناســایی
ژنهــای کاندیــد احتمالــی بــرای داروهــای خــاص ،و همچنیــن تظاهــرات متفــاوت
ژنــی -کــه ممکــن اســت مثـالً بــا بــروز الکلیســم مرتبــط باشــند -را فراهــم آورده
اســت (.)60

ﭘریﻨﺖ سﻪ بﻌدی ساﺧتارهای زیﺴتی

پرینترهــای ســه بعــدی ،دســتگاههایی هســتند کــه ذرات کوچــک یــک
مــاده خــاص -نظیــر پالســتیک یــا فلــز  -را طبــق یــک الگــوی کامپیوتــری
بــه نحــوی در کنــار هــم قــرار میدهنــد کــه نهایت ـ ًا یــک جســم ســاخته شــود.
پرینترهــای ســه بعــدی امــکان ســاخت اشــیا پیچیــدهای را فراهــم نمودهانــد کــه
تــا پیــش از ایــن و بــا روشــهای معمــول مهندســی هرگــز قابــل ســاخت نبودنــد.
قــدرت عملکــرد پرینترهــای ســهبعدی تــا آن حــد اســت کــه گفتــه شــده تقریب ـ ًا
هــر گونــه شــیئی را کــه در جهــان وجــود داشــته یــا بتــوان تصــور کــرد ،میتــوان
بــا اســتفاده از پرینترهــای ســه بعــدی ســاخت .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت
کــه ظهــور پرینترهــای ســه بعــدی را بــه عنــوان »انقــالب صنعتــی چهــارم«
نامیدهانــد .هرچنــد در ســالهای گذشــته ایــن پرینترهــا صرف ـ ًا محــدود بــه امــور
صنعتــی و دانشــگاهی بودنــد ،لیکــن امــروزه دسترســی بــه ایــن پرینترهــا بســیار
آســانتر و ارزان شــده و انــواع خانگــی آنهــا نیــز بــه بــازار وارد شــده اســت.

مفهــوم پرینترهــای ســه بعــدی بــه تازگــی در ســاخت بافــت زنــده نیــز بــه
کار بــرده شــده اســت .بــه ایــن روش »پرینــت زیســتی ســه بعــدی«» ،2پرینــت
ســه بعــدی بیولوژیــک« ،یــا »ســاخت بافــت زنــده مصنوعــی« 3گفتــه میشــود.
تکنولــوژی پرینــت زیســتی ســه بعــدی بــا عناویــن دیگــری نظیــر »تولیــد آزادانــه
ســاختارهای بافتــی ســهبعدی«» ،4ســاخت ســریع طــرح اولیــه«» ،5تولیــد الیــه
الیــه ســاختارهای زیســتی« 6نیــز نامیــده شــده اســت ( .)126در ایــن روش،
ســاختار بافتــی در مقیــاس ســلولهای تشــکیل دهنــده بافــت بــرای کامپیوتــر
تعریــف شــده و مشــخص میشــود کــه بــرای ســاخت هــر قســمت خــاص از
genetic loci
)3-dimensional bioprinting (3D Bioprinting
biofabrication
freeform biofabrication of three-dimensional tissue constructs
rapid prototyping
layered biofabrication

1
2
3
4
5
6
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یــک بافــت (مثـ ً
ال پوســت) الزم اســت چــه ســلولهایی دقیقـ ًا در چــه محلهایــی
قــرار بگیرنــد .فایــل مذکــور توســط کامپیوتــر خوانــده شــده و دســتورات الزم
بــه دســتگاه پرینتــر زیســتی ســه بعــدی ارســال میگــردد .بــر ایــن اســاس
پرینترهــای زیســتی ســه بعــدی کــه امــروزه وجــود دارنــد ،قــادر هســتند انــواع
مختلــف ســلولها را بــه تعــداد کافــی و بــا دقــت بســیار زیــاد در مکانهــای از
پیــش تعریــف شــده قــرار داده و بافــت مــورد نظــر را بســازند .در ایــن رابطــه حتــی
1
پرینتــری ســاخته شــده کــه قــادر اســت ســلولهای بنیــادی جنینــی انســان
را بــه نحــوی بــا مالیمــت در محــل مناســب خــود قــرار دهــد کــه ســلولها
همچنــان زنــده مانــده و قابلیــت تمایــز ســلولی خــود را حفــظ نماینــد ( .)25تولیــد
بافتهــا بــا اســتفاده از پرینتــر زیســتی ســه بعــدی ،امــکان کنتــرل ســه بعــدی
ســاختار بافتــی را فراهــم مینمایــد .ایــن امــر موجــب میشــود کــه تعامــالت
ســلولها بــا یکدیگــر بهبــود یافتــه و بــه دنبــال در معــرض قرارگیــری ایــن
ســلولها بــا مــواد شــیمیایی مــورد آزمــون ،خــواص بیوشــیمیایی ،ژنتیکــی ،و
بافتشناســی ســلولهای مذکــور تشــابه زیــادی بــا ســلولهای بــدن موجــود
زنــده داشــته باشــد (.)136
ســرعت پرینترهــای زیســتی ســهبعدی در حــدی اســت کــه قادرنــد میلیونهــا
ســلول را ظــرف چنــد دقیقــه در قالــب یــک طــرح برنامــه ریــزی شــده در محــل
مناســب قــرار دهنــد .هرچنــد ایــن روش در حــال حاضــر به طــور گســتردهای برای
ســاخت بافتهــای پیونــدی اســتفاده نمیشــود ،لیکــن پژوهشــگران داروســازی
میتواننــد بافتهــای مــورد نیــاز بــرای تســت ترکیبــات جدیــد دارویــی را در
مــدت کوتاهــی بــه ایــن روش ســاخته و مــورد آزمــون قــرار دهنــد .مزیــت ایــن
روش آن اســت کــه بســته بــه اینکــه ترکیــب دارویــی مــورد نظــر بــرای کــدام
گونــه از موجــودات زنــده ســاخته میشــود ،میتــوان از ســلولهای همــان گونــه
موجــود زنــده اســتفاده کــرد ( .)25مثـ ً
ال اگــر قــرار اســت دارویــی بــرای اســتفاده
دامپزشــکی در حیــوان اســب ســاخته شــود ،میتــوان بــا اســتفاده از ســلولهای
اســبی ،بافــت مــورد نظــر را ســاخته و مــورد آزمــون قــرار داد .همچنیــن اگــر مقــرر
باشــد ترکیــب مــورد نظــر بــه دارویــی بــرای اســتفاده در پزشــکی انســان تبدیــل
شــود ،میتــوان از بافتهــای انســانی بــه ایــن منظــور اســتفاده نمــود.

1 human embryonic stem cells
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روش ســاخت یــک پرینتــر زیســتی دو بعــدی (فاقــد بعــد ارتفــاع) در ســایت
ذیــل ارائــه شــده اســت.
https://www.instructables.com/id/DIY-BioPrinter/

جالــب توجــه اینکــه پرینتــر زیســتی ارائــه شــده بــا امکانــات کــم و مقــدار
اندکــی دانــش و مهــارت در علــوم فنــی قابــل ســاخت میباشــد .در ایــن روش
بــرای نشــان دادن میــزان دقــت پرینتــر ســاخته شــده ،از باکتریهــای اشرشــیا
کلــی نشــاندار شــده بــا مــاده فلورســنت (بــه جــای ســلول زنــده) جهــت نوشــتن
متنــی خــاص بــر روی یــک الم آزمایشــگاهی اســتفاده شــده اســت .بایــد توجــه
داشــت کــه روش مذکــور بــرای نمایــش »مفهــوم« پرینترهــای بیولوژیــک ارائــه
شــده و بــا توســعه بیشــتر آن میتــوان کاربردهــای پژوهشــی فراوانــی نیــز از آن
بدســت آورد.

در منبــع دیگــر روش تبدیــل یــک پرینتــر ســهبعدی معمولــی بــه پرینتــر
زیســتی ســه بعــدی بــا ارائــه جزئیــات فنــی آن ارائــه شــده اســت:
https://3dprint.nih.gov/discover/3dpx-009853
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توضیحاتــی پیرامــون روش مذکــور در ســایت انجمــن مهندســین مکانیــک
آمریــکا آورده شــده ( )137و چنیــن نتیجهگیــری شــده اســت کــه روش ارائــه
شــده آنقــدر ســاده اســت کــه حتــی یــک دانشآمــوز دبیرســتانی نیــز میتوانــد
بــا توضیحــات ارائــه شــده نســبت بــه ســاخت پرینتــر زیســتی ســه بعــدی مذکــور
اقــدام نمایــد ( .)137ضمن ـ ًا مبــدع ایــن روش آقــای پروفســور فاینبــرگ بــا ارائــه
ایمیــل و مشــخصات تمــاس خــود بــرای پاســخگویی بــه ســﺆاالت در رابطــه بــا
مراحــل ســاخت پرینتــر مذکــور اعــالم آمادگــی کــرده اســت.
ســایر الگوهــای ســاخت پرینتــر ســهبعدی زیســتی یــا بافتهــای خــاص در
آدرس اینترنتــی زیــر آورده شــده اســت:
https://3dprint.nih.gov/users/awfeinberg/model

برﺧی مدلهای شﺒیﻪسازی اﻋﻀاء مختﻠﻒ بدن

اســتفاده پژوهشــی از مدلهــای بافتــی و ســلولی بــه جــای حیوانــات
آزمایشــگاهی بــه ســالها قبــل بــاز میگــردد کــه در ایــن رابطــه میتــوان مث ـ ً
ال
بــه تحقیقــات مایلتیــک و همــکاران در رابطــه بــا اثــر ســمیت عوامــل استنشــاقی
بــر کشــت ســلولهای قلبــی ضربــاندار اشــاره نمــود .در مطالعــه ایشــان ،اثــرات
ســمی عوامــل استنشــاقی بــه صــورت تغییــر در ریتــم ضربــان ســلولهای قلبــی
کشــت داده شــده قابــل تشــخیص بــود ( .)138بــا ایــن حــال ،برخــی ارگانهــای
نظارتــی بــرای ارائــه تﺄییدیــه تولیــد و فــروش مــواد شــیمیایی و دارویــی ،هنــوز
انجــام آزمونهــای ســنتی بــر روی حیوانــات را الزامــی میداننــد ( .)124بــا توجــه
بــه اینکــه حیوانــات اســتفاده شــده در رابطــه بــا امــور نظارتــی مربــوط بــه ســاخت
داروهــا و مــواد جدیــد ،بخــش بزرگــی از مجمــوع حیوانــات آزمایشــگاهی مــورد
اســتفاده در امــور علمــی را تشــکیل میدهنــد ،تالشهــای زیــادی در جهــت
یافتــن روشهــای جایگزیــن در ایــن حیطــه انجــام شــده اســت (.)4
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در ایــن رابطــه روشهــای جایگزیــن ذیــل -کــه توســط مراجــع معتبــر (نظیــر
ســازمان توســعه و همکاریهــای مشــترک اقتصــادی ( 1)OECDمــورد اعتبــار
ســنجی و تﺄییــد قــرار گرفتهانــد  -بــه عنــوان روشهــای جایگزیــن »مطلــق«
معرفــی شــده اســت (:)124
●

آزمــون ویژگیهــای خورندگــی مــواد (مطابــق راهنمــای OECD 430
و ،)OECD 431

● آزمون سمیت نوری حاد یا التهاب (مطابق راهنمای ،)OECD 432
● آزمون جذب پوستی (مطابق راهنمای  ،)OECD 428و

● روشــهای برونتنــی بــرای تعییــن اثــرات موتاژنــی بالقــوه (مطابــق
راهنماهــای  OECDبــه شــمارههای  ،473 ،471و .)476
در کنــار روشهــای فــوق ،برخــی روشهایــی کــه موجــب جایگزینــی
»نســبی« اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی میشــوند عبارتنــد از (:)124
● آزمــون غــدد لنفــاوی محیطــی بــه عنــوان یــک روش تســت ویــژه
حساســیت پوســتی (مطابــق راهنمــای ،)OECD 429

● روش کالس ســمی حــاد( 2مطابــق راهنمــای  ،)OECD 423و روش دوز
ثابــت( 3مطابــق راهنمــای  )OECD 420بــه منظــور ارزیابــی ســمیت
خوراکــی حــاد ،4و

● روش آزمــون غــده لنفــاوی موضعــی مــوش کــه در حــال حاضــر توســط
ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ،ســازمان توســعه و همــکاری مشــترک
اقتصــادی ( )OECDو ســایر نهادهــای معتبــر بــه عنــوان روش جایگزیــن
مســتقل 5بــه جــای تســت ایجــاد حساســیت در خوکچــه هنــدی
شــناخته شــده اســت (.)124
)Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD
acute Toxic Class Method
fixed dose method
acute oral toxicity

 5قابل استفاده به تنهایی
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پیشــرفت در زمینــه مدلهــای ســه بعــدی بافتــی موجــب ســاخت مدلهــای
اعضــای داخلــی بــدن نظیــر جفــت ،غــدد لنفــاوی ،کبــد و نظایــر آنهــا شــده
اســت ( .)4در ادامــه برخــی از روشهــای شبیهســازی اعضــاء مختلــف بــدن
مــورد بررســی بیشــتر قــرار میگیــرد .ســایر انــواع مدلهــای رگهــای خونــی
(در ابعــاد بــزرگ یــا مویرگــی) ،بافــت عضالنی-اســکلتی ،پوســت ،عضلــه قلبــی،
کبــد ،قرنیــه ،بافتهــای مربــوط بــه اندامهــای تولیــد مثلــی ،بافــت چربــی ،روده
کوچــک ،بافــت عصبــی ،و کلیــه در مقالــهای ( )139مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت و منابــع مرجــع مربــوط بــه نحــوه ایجــاد هــر یــک از ایــن مدلهــا ارائــه
گردیــده اســت.

ﭘوسﺖ
در حــال حاضــر مطابــق قوانیــن نظارتــی ،انجــام تســتهای ارزیابــی
پتانســیل تحریککنندگــی حــاد مــواد شــیمیایی و مــواد آرایشــی الزامــی اســت.
بدیــن وســیله میتــوان میــزان خطــرات احتمالــی مــواد شــیمیایی و مــواد آرایشــی
را پیــش از ورود بــه بــازار مصــرف ارزیابــی نمــود .رونــد تغییــرات ناشــی از Rهــای
ســهگانه ســبب شــده اســت کــه روش انجــام ایــن تســتها از روش ســنتی
درونتنــی (کار بــر روی حیوانــات) بــه روشهــای برونتنــی مــدرن تبدیــل
شــود .در ایــن زمینــه ،روشهــای تســت پوســتی جــزو روشهایــی اســت کــه
جایگزینهــای بســیار زیــادی بــرای آن یافتــه شــده و انجــام ایــن تســت بــر روی
حیوانــات آزمایشــگاهی در مراکــز علمــی معتبــر در حــال منســوخ شــدن اســت .بــه
عنــوان مثــال میــزان جــذب دارویــی ،میــزان تخریــب پوســتی ،و میــزان تحریــک
پوســتی را میتــوان بــا اســتفاده از نمونههــای پوســت مصنوعــی و مدلهــای
پوســت مــورد ارزیابــی قــرار داد (.)29
باقــی ماندههــای پوســت انســان کــه از جراحیهــا یــا پوســت بــه دســت
آمــده از اجســاد اهدایــی تهیــه شــدهاند را میتــوان بــرای تســت اندازهگیــری
ســرعت نفــوذ ماده شــیمیایی در پوســت مــورد اســتفاده قــرار داد ( .)124 ،1از روش
تســت کوروزیتکــس 1میتــوان بــرای تعییــن میــزان خورندگــی مــواد شــیمیایی
بــرای پوســت اســتفاده نمــود .ایــن روش ،جایگزیــن روش اســتفاده از خرگــوش
بــرای آزمــون خورندگــی مــواد شــیمیایی شــده اســت .تکنولــوژی اصلــی بــه کار
1 Corrositex
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رفتــه در کوروزیتکــس بــر پایــه یــک غشــای زیســتی 1و یــک سیســتم تشــخیص
مــواد شــیمیایی اســت کــه در هنــگام تمــاس بــا مــواد بالقــوه خورنــده ،رنــﮓ آن
تغییــر میکنــد .روش ســنتی تســت بــر روی خرگــوش ،بــه چندیــن هفتــه زمــان
نیــاز داشــته ،موجــب درد و رنــج زیــادی بــرای حیوانــات شــده ،و گرانقیمــت بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه اســتفاده از کوروزیتکــس موجــب تســریع و کاهــش
هزینههــا در انجــام ایــن نــوع تســت شــده اســت ( )124و از نظــر اخالقــی بســیار
قابــل قبولتــر از روشــهای ســنتی تســت بــر روی حیوانــات میباشــد.

از یــک روش تســت بــه نــام پــﭻ پوســتی 2بــه منظــور ارزیابــی احتمــال بــروز
راش ،التهــاب ،تــورم ،یــا رشــد غیــر عــادی بافتهــا در افــراد داوطلبــان اســتفاده
شــده اســت .برخــالف روش تســت مــواد خورنــده (کوروزیتکــس) در روش پــﭻ
پوســتی ،صرف ـ ًا آســیب پوســتی برگشــتپذیر بــه واســطه مــواد التهــابزا ممکــن
اســت ایجــاد شــود ( .)124ناگفتــه واضــﺢ اســت کــه در تمامــی مــوارد اســتفاده
علمــی مســتقیم یــا غیــر مســتقیم از انســان یــا برداشــت هرگونــه نمونــه و مــواد
بیولوژیــک از او ،الزم اســت کلیــه کدهــای اخالقــی ناظــر بــر اســتفاده از آزمودنــی
انســانی رعایــت گــردد.

در رابطــه بــا ارزیابــی تحریــک پوســتی 3بایــد توجــه داشــت مــوادی
کــه موجــب تحریــک پوســتی میشــوند ،ســبب القــای تغییراتــی در ســاختار
کراتیــن ،کالژن ،و ســایر پروتئینهــای پوســتی میگردنــد .بــا اســتفاده از مــدل
 Dermal Irritectionامــکان بــروز ایــن پدیــده بیوشــیمیایی در رابطــه بــا مــواد
تحریککننــده پوســتی شبیهســازی میشــود .در رابطــه بــا تســت تحریــک
پوســتی ایــن تســت از دو بخــش تشــکیل شــده اســت (:)140
5

1 .سوبسـترای غشـایی 4دیسکیشـکل که با کراسلینک کـردن کواالنس
مخلوطی از کراتین ،کالژن و ماده نشـانگر رنگی 6سـاخته شـده اسـت.

2 .یـک محلـول ریِجنـت کـه از شـبکه ماکرومولکولـی بسـیار منظمـی از
گلوبولینهـا و پروتئینهـا تشـکیل شـده اسـت.
bio-membrane
skinpatch
dermal irritation assay
membrane substrate
covalently crosslinking
indicator dye
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تجویز یک ماده شـیمیایی تحریککننده به دیسـک غشـایی موجب گسـیخته
شـدن سـاختار کراتیـن و کالژن و در نتیجـه آزاد شـدن نشـانگر رنگـی متصـل بـه
آنهـا میشـود .عـالوه بـر ایـن ،تحریککنندههـای پوسـتی موجـب بـروز تغییر در
سـاختار پروتئینهـای گلبولـی موجـود در محلـول ریجنـت میشـوند .میـزان آزاد
شـدن رنـﮓ و دناتـوره شـدن پروتئینهـا را میتـوان بـا اندازهگیـری میـزان تغییـر
در دانسـیته نـوری محلـول ریجنـت در نـور با طـول مـوج  450نانومتـر ()OD450
تعییـن کـرد .مشـابه روش اندازهگیـری تحریککنندگـی قرنیـه کـه در صفحه 156
ذکـر شـده ،در اینجـا نیـز بـا مقایسـه نتایـج حاصـل از اندازهگیـری دانسـیته نـوری
ریجنـت و مقایسـه آن بـا دانسـیته نـوری حاصـل از مـواد شـیمیایی تحریککننـده
شـناخته شـده ،میتـوان مقیـاس تحریککنندگـی پوسـتی ماده مـورد آزمـون را به
دسـت آورد (.)140
یکــی دیگــر از روشهــای ارزیابــی تحریککنندگــی پوســتی مــواد شــیمیایی
1
شــامل اســتفاده از مــدل برونتنــی اپیــدرم بازســازی شــده پوســت انســان ()RhE
میباشــد .مــدل  RhEدر حقیقــت یــک اپیــدرم مصنوعــی اســت کــه قــادر بــه
شبیهســازی ســاختار پوســت انســان بــوده و میتــوان از آن بــرای شناســایی مــواد
شــیمیایی تحریککننــده پوســت اســتفاده کــرد .ایــن مــدل بــه طــور ویــژه در
آزمــون مــواد آرایشــی و ترکیبــات پزشــکی موضعــی حائــز اهمیــت میباشــد .در
مــدل مذکــور کــه توصیــف دقیــق آن در منبــع ( )141آورده شــده اســت ،پوســت
بازســازی شــده دارای یــک الیــه اپیدرمــی متشــکل از ســلولهای کراتینوســیت
و مالنوســیت بــود کــه بــر روی یــک الیــه درمــی متشــکل از ســلولهای کالژن
و فیبروبالســت قــرار گرفتهانــد ( .)141 ،124در ایــن مــدل ،کراتینوســیتهای
طبیعــی انســان بــه شــکلی در کنــار هــم قــرار داده میشــوند کــه یــک اپیــدرم
2
چنــد الیــه را تشــکیل دهنــد .در قســمت فوقانــی مــدل مذکــور ،الیــه شــاخی
قــرار داشــته کــه وضعیــت طبیعــی ســد دفاعــی پوســتی در مقابــل نفــوذ مــواد
شــیمیایی را شبیهســازی میکنــد ( .)142نتایــج مطالعــات نشــان داده کــه
 93/45درصــد از ســلولهای کشــت داده شــده در ایــن مــدل پوســتی تــا 11
روز زنــده مانــده و رشــد مناســبی داشــتند .همچنیــن انجــام انــواع تســتهای
رنــﮓ آمیــزی ســلولی نظیــر هماتوکســیلین ائوزیــن ( )H&Eو تســتهای
ایمونوهیستوشــیمی 3بــا اســتفاده از نشــانگر آنتــی بــادی (ســیتوکراتین 4)10-بــر
)reconstructed human epidermis (RhE) , reconstituted human epidermis (RHE
stratum corneum
immunohistochemical examinations
cytokeratin-10 antibody marker
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روی ســلولهای مــدل مذکــور امــکان پذیــر بــود ( .)141جالــب توجــه اینکــه
فیزیولــوژی پوســتی مدلهــای  RhEســاخته شــده در کشــورهای اروپایــی و
آمریکایــی تفــاوت زیــادی نســبت بــه پوســت مردمــان آســیای جنــوب شــرقی دارد.
بــر ایــن اســاس پــروژهای در کشــور اندونــزی بــه منظــور ســاخت مــدل مذکــور
بــا اســتفاده از کراتینوســیتها ،مالنوســیتها ،و فیبروبالســتهای بــه دســت
آمــده از مــردم اندونــزی انجــام گردیــد .مــدل مذکــور نشــان داد کــه اســتفاده
اختصاصــی از ســلولهای مختــص مردمــان یــک ناحیــه جغرافیایــی خــاص،
بــه نحــو بهتــری میتوانــد آناتومــی و عملکــرد فیزیولــوژی پوســت مردمــان آن
ناحیــه را بــرای پژوهشهــا شبیهســازی نمایــد ( .)141برخــی مدلهــای RhEs
موفــق بــه گذرانــدن تســتهای اعتبارســنجی آزمایشــگاه مرجــع اتحادیــه اروپــا
شــده و بــه دســتورالعملهای معتبــر بینالمللــی نیــز راه یافتهانــد .بــه عنــوان
مثــال ،در راهنمــای شــماره  439ســازمان توســعه و همــکاری مشــترک اقتصــادی
( ،)OECDروش انجــام تســت التهــاب پوســتی بــه صــورت برونتنــی بــا اســتفاده
از اپیــدرم پوســت انســان 1ارائــه شــده اســت ( )143 ،124کــه میتــوان ایــن
روش را بــه عنــوان جایگزیــن تســت التهــاب پوســتی خرگــوش 2مــورد اســتفاده
قــرار داد ( .)124ایــن روش هماکنــون حتــی در کشــورهایی نظیــر چیــن (کــه
قوانیــن نســبت ًا ســهلگیرانهای در رابطــه بــا کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی دارنــد)
نیــز بــه طــور وســیع مــورد اســتفاده اســت ( .)144در منبــع ( )142نحــوه ســاخت
یکــی از ایــن مدلهــا بــر اســاس دســتورالعمل شــماره  439ســازمان توســعه و
همــکاری مشــترک اقتصــادی ارائــه شــده اســت .نتایــج ارزیابیهــا نشــان داد کــه
مــدل مذکــور واجــد حساســیت  100درصــد ،اختصاصیــت  70درصــد و دقــت 85
درصــد در مطالعــات اعتبارســنجی بیــن المللــی میباشــد .بــر ایــن اســاس ،مــدل
مذکــور -بــه عنــوان یــک مــدل پوســتی ارگانوتایپیــک -3میتوانــد بــرای ارزیابــی
تحریککنندگــی پوســت بــه واســطه مــواد شــیمیایی اســتفاده شــود .همچنیــن
ایــن مــدل میتوانــد احتمــال بــروز التهــاب و خورندگــی پوســتی ناشــی از مــواد
مختلــف را ارزیابــی نمایــد (.)142 ،124

1 in vitro skin irritation: reconstructed human epidermis test method
2 Draize rabbit skin irritation test

 :organotypical skin models 3وضعیت ارگانوتایپیک منظور حالتی است که بافت در خارج از
بدن موجود زنده همان روند رشد و زندگی را طی کند که در داخل بدن موجود زنده به طور معمول
طی مینماید.
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در رابطــه بــا بررســی میــزان جــذب مــواد شــیمیایی توســط پوســت ،از
روشــهای متعــدد کشــت ســلولی -کــه توســط ارگانهــای معتبــر نظیــر OECD
مــورد تﺄییــد قــرار گرفتهانــد -اســتفاده شــده اســت .یکــی از ایــن روشهــا ،تســت
ســمیت نــوری جــذب رنــﮓ قرمــز 1اســت .در ایــن تســت بــرای ارزیابــی میــزان
خــواص ســمیت نــوری یــک مــاده شــیمیایی ،ســلولهای  3T3در معــرض مــاده
شــیمیایی مذکــور (بــا یــا بــدون حضــور نــور) قــرار گرفتــه و میــزان زندهمانــی
آنهــا بررســی میشــود .در روش تســت ســمیت ســلولی در حضــور رنــﮓ قرمــز
خنثــی ،2احتمــال بــروز مســمومیت ســلولی بــه واســطه یــک مــاده شــیمیایی
خــاص بررســی میشــود (.)124

در رابطــه بــا ارزیابــی بــروز حساســیت پوســتی 3بواســطه مــواد شــیمیایی
مختلــف -بــه ویــژه محصــوالت آرایشــی -تاکنــون روشهــای جایگزیــن مختلفــی
طراحــی شــده اســت .بــاور عمومــی پژوهشــگران بــر ایــن اســت کــه بــا توجــه
بــه پیچیدگــی فرآینــد حساســیت پوســتی و درماتیــت تماســی آلرژیــک» ،4یــک«
روش جایگزیــن بــه تنهایــی نمیتوانــد پاســخگوی تمــام ســواالت مربــوط بــه
آن و پیشبینــی میــزان تــوان یــک مــاده شــیمیایی یــا داروی جدیــد در ایجــاد
حساســیت پوســتی باشــد .در پژوهشــی ( )145میــزان دقــت انــواع روشــهای
جایگزیــن در تعییــن احتمــال حساســیتزایی یــک مــاده و قــدرت حساســیتزایی
احتمالــی آن ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه گســتردگی اســتفاده از
روشهــای ارزیابــی حساســیت پوســتی در تحقیقــات و تولیــد مــواد دارویــی ،ایــن
موضــوع بــه طــور مجــزا در صفحــه  145مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
6

در رابطــه بــا اندازهگیــری میــزان نفــوذ داروهــای قطبــی 5و غیــر قطبــی
7
از طریــق پوســت ،از فیلمهــای کیتــوزان بــه عنــوان جایگزینــی بــرای RhE
و حیوانــات آزمایشــگاهی اســتفاده میشــود ( .)60فیلمهــای کیتــوزان جهــت
شبیهســازی عبــور 8داروهــای -5فلــورو یوراســیل 9و ایندومتاســین 10از الیههــای
1 neutral red uptake phototoxicity test
2 neutral red cytotoxicity
3 skin sensitisation
4 allergic contact dermatitis
5 polar drugs
6 non polar drugs
7 chitosan films
8 flux
)9 5-fluorouracil (5-FU
10 indomethacin
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اپیــدرم پوســت رت ،خرگــوش و جســد انســان ،ســاخته شــدهاند .نتایــج مطالعــات
نشــان داده اســت کــه وضعیــت عبــور داروهــای مذکــور از غشــاء کیتــوزان بــا
نتایــج بدســت آمــده از عبــور داروهــا از اپیــدرم بازســازی شــده رت ،خرگــوش،
و انســان قابــل مقایســه بــود .همچنیــن دادههــای آمــاری نشــان داد کــه تغییــر
در غلظــت کیتــوزان ،غلظــت عامــل ایجادکننــده کراسلینــک ،1و مــدت زمــان
کراسلینــک شــدن میتوانــد میــزان عبــور داروهــای مــورد آزمــون از عــرض
غشــاء کیتــوزان را بــه نحــو چشــمگیری تغییــر دهــد .بدیــن ترتیــب میتــوان
بــا دســتکاری پارامترهــای فــوق ،غشــایی را طراحــی نمــود کــه بهتریــن میــزان
تطابــق بــا جانــدار گونــه هــدف آزمایــش را داشــته باشــد ( .)60بــه تازگــی از
فیلمهــای کیتــوزان بــه منظــور بررســی ســاز و کار انتقــال موضعــی چندیــن
عصــاره گیاهــی اســتفاده شــده اســت تــا بدیــن طریــق بتــوان فعالیــت ضــد
میکروبــی آنهــا را علیــه پاتوژنهــای پیرامــون محوطــه دهانــی بررســی کــرد.
در مجمــوع ایــن بررســیها نشــان میدهــد کــه فیلمهــای کیتــوزان دارای
قابلیــت جایگزینــی ورقههــای پوســتی انســان و حیوانــات را بــه منظــور اســتفاده
در مطالعــات برونتنــی اولیــه 2در رابطــه بــا نفــوذ پذیــری داروهــا 3دارنــد (.)60

مﺠاری هوایی و برونشها
اپیتلیـوم مجـرای هوایـی کـه بـه روشهـای مهندسـی بافـت سـاخته شـده
اسـت ،امـروزه بـه عنـوان یـک روش جایگزیـن بسـیار مهـم بـرای پژوهشـگران،
صنعـت ،و مراجـع قانونـی نظارتی تبدیل شـده اسـت .به عنـوان مثال پژوهشـگران
از مدلهـای ریـه برونتنـی بـه منظـور کشـف داروهـای جدیـد یـا مطالعـات
پاتوفیزیولوژیـک اسـتفاده میکننـد؛ در صنعت کارخانجات تنباکو و مواد شـیمیایی از
مدلهـای مذکـور به منظور انجام تسـتهای سـمیت برای محصوالتشـان اسـتفاده
مینماینـد؛ و مراجـع قانونـی نظارتـی از ایـن روش بـه منظـور کنترل کیفیـت هوا و
اطمینـان از اسـتانداردهای مربـوط بـه خودروها و سـایر دسـتگاههای آالینده محیط
زیسـت اسـتفاده مینماینـد .بـر این اسـاس در کنـار مدلهای سـه بعـدی بافت ریه
کـه به روش کشـت سـلولی قابل سـاخت میباشـند ،چندیـن روش مهندسـی بافت
کـه بـر پایـه ایجـاد یک سـطﺢ تبـادل هوا-مایع 4میباشـند نیـز به صـورت تجاری
فراهـم شـدهاند (.)122
Crosslinking
preliminary in vitro
permeation studies
air-liquid interface

1
2
3
4
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جزئیــات روش ســاخت و نگهــداری مــدل مهندســی بافــت مخــاط برونــش
انســان کــه میتوانــد بــرای مطالعــات پایــه فیزیولــوژی و پاتوفیزیولــوژی مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد در منبــع دیگــر ( )146توصیــف شــده اســت .در مــدل مذکــور،
اپیتلیــوم کام ـ ً
ال تمایــز یافتــه و مژههــای واجــد عملکــرد وجــود دارد .همچنیــن
مــدل مذکــور واجــد ترشــحات مخاطــی بــوده و در میــان رشــتههای کالژن تیــﭗ
 1آن ،فیبروبالســتهای زیــر اپیتلیومــی موجــود اســت .ســاخت مــدل مذکــور
حــدود  2هفتــه بــه طــول انجامیــده و نحــوه اطمینــان از ســاخت موفقیتآمیــز
مــدل در منبــع ( )146بیــان گردیــده اســت .ایــن مــدل پــس از ســاخته شــدن تــا
مــدت  4هفتــه قابــل نگهــداری و اســتفاده در تحقیقــات اســت .البتــه بــا افزایــش
مــدت نگهــداری مــدل ،تمایــز ســلولهای بافتــی بــه نحــوی پیــش مــیرود کــه
فنوتیــﭗ مــدل از نظــر فیزیولوژیــک شــباهت بیشــتری بــه بافــت داخــل بــدن
موجــود زنــده پیــدا میکنــد .ضمن ـاً بــا گذشــت زمــان ،ماتریکــس خــارج ســلولی
نیــز دچــار تغییــر شــکل شــده و پروتئینهایــی نظیــر کالژن تیــﭗ  ،3کالژن تیــﭗ
 ،4و فیبرونکتیــن 1را در خــود ایجــاد مینمایــد .مــدل مذکــور بــه نحــوی طراحــی
شــده کــه ویژگیهــای اساســی آناتومیــک و فیزیولوژیــک دیــواره مجــرای هوایــی
را شبیهســازی نمــوده و لــذا بــرای طیــف وســیعی از مطالعــات شــامل مطالعــات
مربــوط بــه تغییــر شــکل مجــرای هوایــی ،گــذر مــواد از عــرض اپیتلیوم ،و بررســی
تعامــالت ســلولهای التهابــی بــا غشــای مخاطــی ،مناســب میباشــد (.)146
بــا اســتفاده از مــدل شبیهســاز مجــرای هوایــی انســان کــه واجــد فعالیــت
 Nrf2 reporterمیباشــد میتــوان مــواد شــیمیایی و اکســیدانهای واکنشگــر
در هــوای تنفســی را شناســایی نمــود .بررســی  12مــاده شــیمیایی مرجــع ،دود
کامــل تنباکــو ،و بخــار ســیگار الکترونیکــی بــا اســتفاده از ایــن مــدل نشــان داد
کــه مــدل مذکــور میتوانــد بــا حساســیت بســیار باالیــی وجــود مــواد شــیمیایی
الکتروفیــل یــا مخلوطهــای پیچیــده نظیــر دود کامــل تنباکــو را شناســایی کنــد
(.)147
مــدل عملکــردی ریــه انســان کــه بــه صــورت عضــو بــر روی تراشــه ســاخته
شــده اســت ،قــادر بــه شبیهســازی فضــای تبــادل آلوئولــی -مویرگــی میباشــد.
بــا اســتفاده از ایــن مــدل میتــوان پاســخهای پیچیــده عضــوی بــه باکتریهــا
و ســیتوکینهای التهابــی را کــه در فضــای آلوئولــی رخ میدهــد ،شبیهســازی
نمــود .اســتفاده از ایــن مــدل در مطالعــات نانوتوکســیکولوژی نشــان داد کــه تنــش
1 fibronectin
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مکانیکــی دورهای -کــه در اثــر بــاز و بســته شــدن آلوئولهــای ریــه در هنــگام
دم و بــازدم رخ میدهــد -موجــب تشــدید پاســخهای التهابــی و ســمیتی ریــه بــه
نانــوذرات میشــود .مــدل مذکــور در حیــن شبیهســازی ســاختار ســلولی عضــو
بــر روی تراشــه کامپیوتــری ،فعالیــت مکانیکــی آن را نیــز شبیهســازی میکنــد
(.)148

دستگاه ﮔوارش
در هنــگام ســاخت داروهــای جدیــد ،الزم اســت میــزان جــذب دارو از مســیر
دســتگاه گــوارش بررســی شــده و مــوادی کــه جــذب گوارشــی مناســبی ندارنــد،
در همــان مراحــل اولیــه شناســایی گردنــد .فرآینــد مذکــور کــه معمــو ًال بــر روی
حیوانــات انجــام میشــود ،بســیار طوالنــی و پرهزینــه بــوده و بــه تعــداد زیــادی
حیــوان آزمایشــگاهی نیــاز دارد .در یــک روش جایگزیــن ،بــرای انجــام تســت گــذر
پذیــری مــواد از روده ،از کشــت ســلولهای ســرطان روده 1بــه صــورت تــک الیــه
بــر روی یــک ســاختار حمایتکننــده از جنــس پلیکربنــات یــا پلیکربنــات
پوشــیده شــده بــا کالژن ،اســتفاده شــده اســت (.)124
همچنیــن بــرای پیشبینــی مســمومیت دارویــی ،نفوذپذیــری دارو از دســتگاه
گــوارش و ارزیابــی متابولیســم داروهــا میتــوان از مــدل بافــت ســه بعــدی روده
کوچــک کــه از ســلولهای فیبروبالســت رودهای انســان و انتروســیتهای
انســانی ســاخته شــده اســت ،اســتفاده کــرد .در ایــن روش میــزان ســمیت مــاده
بــا اســتفاده از مقاومــت الکتریکــی عــرض اپیتلیالــی 2و آزمــون نشــت رنــﮓ زرد
لوســیفر 3مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .زیســت فراهمــی یــا عبــور دارو از عــرض
مــدل روده بــا اســتفاده از روش کروماتوگرافــی مایــع -طیــف ســنجی جرمــی
بررســی میشــود .فعالیــت متابولیکــی مــدل روده بــا اســتفاده از سوبســتراهای
اختصاصــی و متابولیتهــای شــناخته شــده قابــل ارزیابــی میباشــد .اســتفاده از
ایــن مــدل بــرای بررســی  16مــورد دارو از دســتجات مختلــف دارویــی و مقایســه
نتایــج حاصلــه بــا دادههــای مربــوط بــه همیــن داروهــا کــه از مطالعــات انســانی
بدســت آمدهانــد ،نشــان داد کــه مــدل مذکــور قــادر اســت میــزان نفوذپذیــری دارو
را بــا حساســیت  100درصــد ،اختصاصیــت  89درصــد و دقــت  94درصــد ارائــه
1 Colon cancer
2 Transepithelial electrical resistance
3 Lucifer Yellow leakage assay
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دهــد ( .)149یــک روش ســاخت مــدل ســه بعــدی از روده کوچــک کــه بتوانــد
پویایــی محیــط ریــز روده انســان را شبیهســازی کنــد در منبــع دیگــر ( )150آورده
شــده اســت .بــرای کشــت ســلولهای اولیــه اپیتلیــوم روده کوچــک میتــوان از
رشــتههای کالژن نــوع 1-بــه عنــوان ماتریکــس خــارج ســلولی اســتفاده کــرده
و مــدل بافتــی برونتنــی از روده کوچــک را بــر اســاس آن فراهــم نمــود (.)151

ﻏشاهای مخاﻃی
امــروزه روش تســت برونتنــی غشــای کوریوآالنتوئیــک تخــم مــرغ بــه
عنــوان جایگزیــن تســت ِد ِریــز التهــاب چشــمی خرگــوش 2اســتفاده میشــود.
روش مذکــور قــادر اســت تغییــرات عروقــی چشــم خرگــوش را در غشــای
کوریوآالنتوئیــک شبیهســازی نمایــد .بــا توجــه بــه اینکــه اپیتلیــوم چشــم و
واژن از لحــاظ حساســیت مشــابه بــا یکدیگــر تلقــی میشــوند ،از روش مذکــور
میتــوان بــرای ارزیابــی قابلیــت التهابزایــی فرموالســیونهای داروی تهیــه
شــده بــرای اســتفاده واژینــال ،نیــز اســتفاده کــرد .در ایــن روش تخــم مرغهــای
بــارور بــه مــدت  9روز در انکوباتــور قــرار داده شــد و ســپس بــاز میشــوند .مــاده
شــیمیایی مــورد نظــر بــرای آزمــون بــر روی غشــای کوریوآالنتوئیــک تخــم مــرغ
تجویــز شــده و اثــرات التهابزایــی آن (نظیــر تجزیــه ،3خونریــزی ،و انعقــاد)
مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .ســپس بــر اســاس عــوارض رؤیــت شــده ،میــزان
التهابزایــی مــاده شــیمیایی امتیازدهــی میگــردد .نتایــج بررســی  11مــورد
فرموالســیون واژینــال نشــان داد کــه ایــن روش قــادر اســت بــر اســاس غلظــت
مــاده مــورد اســتفاده ،میــزان التهابزایــی آن را بــا دقــت زیــادی تعییــن کنــد
(.)149
1

از ســلولهای اپیتلیــوم مخــاط دهــان بــه منظــور انجــام تســت ســازگاری
زیســتی -کــه در مطالعــات دندانپزشــکی واجــد اهمیــت بســیار زیــادی اســت-
اســتفاده شــده اســت .ایــن روش جایگزیــن کــه امیدهــای زیــادی را ایجــاد
کــرده ،امــروز بــه صــورت تجــاری نیــز قابــل دســترس میباشــد .از ایــن روش

)1 Hen’s Egg Test-Chorioallantoic Membrane (HET-CAM in vitro assay

 :Draize Rabbit Eye Test 2این روش در قدیم به منظور ارزیابی قابلیت التهابزایی مواد
شیمیایی صورت میگرفت.

3 lysis
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بــرای آزمــون چســبهای باندینــﮓ دندانپزشــکی ،1ســیمهای ارتودنســی ،2و
رزینهــای کامپوزیــت دندانــی 3اســتفاده میشــود ( .)122در رابطــه بــا ارزیابــی
ســمیت احتمالــی چســبهای ارتودنســی ،از مــدل برونتنــی ســه بعــدی ســاخته
شــده از اپیتلیــوم مخــاط دهــان انســان ( 4)RHOEاســتفاده شــده اســت (.)152
مــدل  RHOEبــه کار رفتــه در ایــن تحقیــق توســط شــرکت  Skinethicســاخته
شــده و بــه طــور خالصــه عبــارت اســت از :کشــت ســلولی چنــد الیــه متشــکل از
نیــم ســانتی متــر مربــع مخــاط دهانــی بــر روی یــک سوبســترای پلیکربنــات
ســوراخ دار کــه از نظــر شــیمیایی خنثــی میباشــد .بــرای ســاخت الیــه مخاطــی
از کراتینوســیتهای تغییــر شــکل یافتــه انســانی -مشــتق شــده از کارســینومای
ســلولهای سنگفرشــی مخــاط دهــان (الیــن ســلولی  - )TR146اســتفاده
میشــود .از ایــن ســلولها بــرای ســاخت بافــت اپیتلیالــی فاقــد الیــه شــاخی
اســتفاده میگــردد کــه در دیــد میکروســکوپی مشــابه مخــاط دهــان میباشــد.
مــدل برونتنــی مذکــور بــدون اســتفاده از آنتــی بیوتیکهــا و ضــد قارچهــا
تهیــه گردیــده و ایمنــی بیولوژیــک آن کنتــرل میشــود ( .)153 ،152میتــوان
عــدم وجــود  DNAویروســی در مــدل را بــا انجــام آزمــون  PCRتاییــد کــرد .ضمنـ ًا
عــدم وجــود مایکوپالســما در ایــن مــدل بــا روش رنــﮓ آمیــزی  Hoechstمــورد
بررســی قــرار میگیــرد ( .)153محیــط کشــت مــورد اســتفاده در پژوهــش مذکــور
( )152بــر پایــه محیــط  MCDB-153بــود کــه مقــدار مشــخصی انســولین بــه آن
اضافــه گردیــد (.)152

بــرای ارزیابــی ســمیت احتمالــی چســبهای ارتودنســی بــا اســتفاده از مــدل
 RHOEدر پژوهــش مذکــور ( ،)153بــه طــور خالصــه پرایمرهــای چســبهای
مــورد بررســی بــه صــورت ســطحی بــر روی مــدل ســه بعــدی کشــت ســلولی
تجویــز شــده و ســپس کشــت ســلولی تثبیــت (فیکــس) گردیــد .آنــگاه بلوکهــای
تثبیــت شــده کشــت ســلولی ،بــرش خــورده و نمونههــای آن بــرای بررســی
توســط میکروســکوپ نــوری و میکروســکوپ الکترونــی رنﮓآمیــزی شــد .ســمیت
مــواد مــورد آزمــون بــا بررســی تغییــرات مورفولوژیــک قابــل رؤیــت توســط
میکروســکوپ نــوری و میکروســکوپ الکترونــی ارزیابــی گردیــد .ارزیابــی میــزان
ســمیت ســلولی مــواد مــورد آزمــون بــا اندازهگیــری میــزان فعالیــت الکتــات
bonding adhesives
orthodontic wires
dental composite resins
in vitro three-dimensional reconstructed human oral epithelium

1
2
3
4
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دهیدروژنــاز صــورت گرفــت .در پژوهــش مذکــور از ســیم مســی و تریتــون بــه
عنــوان کنتــرل مثبــت اســتفاده شــده و کشــت ســلولی طبیعــی بــه عنــوان کنتــرل
منفــی در نظــر گرفتــه شــد ( .)152پژوهــش مذکــور نشــان داد کــه مــدل بــه
کار رفتــه میتوانــد مــدل قابــل اعتمــاد و بــا ارزشــی در بررســی ســمیت مــواد
بــه دنبــال تجویــز موضعــی آنهــا باشــد .نتایــج پژوهــش مذکــور بــر روی مــدل
 RHOEنشــان داد کــه ایــن مــدل میتوانــد مــدل قابــل اعتمــاد و بــا ارزشــی در
بررســی ســمیت مــواد بــه دنبــال تجویــز موضعــی آنهــا باشــد.

از مــدل مشــابه مــورد فــوق جهــت بررســی اثــرات ســمیت ســلولی ســیمهای
ارتودنســی مســتعمل اســتفاده گردیــد ( .)153نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه
مــدل اپیتلیــوم مخــاط دهــان انســانی میتوانــد روشــی ک ّمــی ،قابــل تکــرار ،و
پایــا بــرای ارزیابــی برونتنــی مــواد ارتودنســی باشــد ( .)153از مــدل مذکــور
همچنیــن بــرای مقایســه ســمیت و کاهــش زندهمانــی ســلولهای قــرار گرفتــه
در معــرض روشهــای مختلــف اتصــال ســیمهای ارتودنســی (نقطــه جــوش،
لیــزر ،لحیــمکاری بــا نقــره) اســتفاده شــده اســت .در ایــن بررســیها ،تکههــای
مختلفــی از هــر یــک از انــواع ســیمهای ارتوپــدی متصــل شــده بــه هــر یــک
از روشــهای فوقالذکــر در میــان مــدل کشــت ســلول قــرار گرفــت و پــس از
 24ســاعت ،نمونههــای حاصــل از محیــط کشــت ســلولی بــا رنــﮓ آمیــزی
هماتوکســیلین-ائوزین آمادهســازی گردیــد .ســپس نمونههــا بــا میکروســکوپ
نــوری بررســی گردیــد .میــزان ســمیت هــر یــک از مــواد مــورد آزمــون بــا
ارزیابــی تغییــرات مورفولوژیــک ســلولها انجــام شــد و میــزان ســمیت هــر
یــک از روشــهای اتصــال ســیمهای ارتوپــدی بــرای محیــط کشــت ،بــه صــورت
خفیــف ،متوســط و شــدید دســتهبندی گردیــد .همچنیــن محیــط کشــت ســلولی
بــا اســتفاده از آزمــون دیفنیــل تترازولیــوم برومایــد 1جهــت بررســی کمّــی میــزان
زندهمانــی ســلولها ،مــورد بررســی قــرار داده شــد (.)154
محــرمزاده و همــکاران از مــدل کشــت بافتــی مخــاط دهــان انســان بــرای
ارزیابــی ســمیت کامپوزیتهــای دندانــی اســتفاده کردنــد ( .)155بــرای ســاخت
مــدل مذکــور از کشــت ســلولهای کراتینوســیت مخــاط دهــان انســان (الیــن
 )TR146بــر روی الیــه ســاخته شــده از فیبروبالســتهای دهانــی اســتفاده
شــد .فیبروبالســتهای دهانــی مذکــور بــر روی داربســت متخلخــل کالژن-
1 3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) 2,5-diphenyl tetrazolium bromide
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گلیکوزآمینوگلیکان-کیتــوزان 1کــه توســط ماتریــژل 2پوشــانده شــده بــود ،کشــت
داده شــده بودنــد .جزئیــات بیشــتر در رابطــه بــا نحــوه ســاخت ایــن مــدل در منبــع
مربوطــه ( )156آورده شــده اســت.
3

بیماریهای ﭘیرامون دندانی
بــا اســتفاده از روشــهای کشــت ســلولی میتــوان تحقیقــات مربــوط بــه
4
بیماریهــای پیرامــون دندانــی را بــر پایــه مطالعــات رفتارهــای التهابــی ســلول
و متابولیســم اســتخوانی 5بــه انجــام رســاند .بــر ایــن اســاس روشهــای جایگزیــن
مذکــور نــه تنهــا کمــک شــایانی بــه مطالعــه مکانیســمهای مولکولــی پاتوژنیــک
مﺆثــر در بیماریهــای پیرامــون دندانــی میکنــد ،بلکــه بــرای کشــف روشهــای
درمانــی جدیــد -کــه میتــوان بــا اســتفاده از آنهــا بیمــاری را ســریعتر تشــخیص
داده و بــا روشــهای پیشــرفتهتر درمــان کــرد -مفیــد واقــع میشــوند (.)157
6

ارزیابی ﺗﺤریﮏ ﭼشمی
تحریکشــدگی قرنیــه در اثــر مــواد شــیمیایی ،مربــوط بــه توانایــی ایــن
مــواد در دناتــوره کــردن و تجزیــه پروتئینهــای قرنیــه میباشــد .سیســتم تســت
 Irritectionنیــز بــر ایــن اســاس طراحــی شــده کــه بتوانــد بــروز ایــن پدیــده
بیوشــیمیایی را در رابطــه بــا مــواد شــیمیایی تحریککننــده ،شبیهســازی نمایــد.
در رابطــه بــا تســت تحریــک چشــمی ،ایــن تســت از دو بخــش اصلــی تشــکیل
شــده اســت (:)140
1 .یــک محلــول ریِجنــت7؛ کــه تشــکیل شــده از پروتئینهــا،
گلیکوپروتئینهــا ،لیپیدهــا و مــواد بــا وزن مولکولــی کــم کــه بــا
یکدیگــر پیوســته و یــک شــبکه ماکرومولکولــی پیچیــده را تشــکیل
می د هنــد .
Collagen-Glycosaminoglycan-Chitosan porous scaffold
Matrigel
periodontal diseases
inflammatory cell behavior
bone metabolism
ocular irritation assay
reagent

1
2
3
4
5
6
7
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2 .یــک دیســک غشــایی1؛ کــه اجــازه میدهــد مقــدار کنتــرل شــده از
مــاده مــورد آزمــون بــه محلــول ریِجنــت 2برســد.
در صورتــی کــه مــاده مــورد آزمــون خــواص تحریککنندگــی داشــته باشــد،
مخلــوط شــدن کنترلشــده مــواد مــورد آزمــون و ریجنــت در هنــگام انجــام تســت،
موجــب دناتــوره شــدن پروتئینهــا و تجزیــه شــدن شــبکه ماکرومولکولــی پیچیــده
میشــود .تغییــر در ســاختار پروتئینهــا کــه بــه واســطه مــاده مــورد آزمــون
ایجــاد شــده اســت ،را میتــوان ســریع ًا بــا ارزیابــی میــزان کــدورت محلــول
ریجنــت (دانســیته نــوری در مجــاورت نــور بــا طــول مــوج  405نانومتــر) 3به روش
ک ّمــی اندازهگیــری نمــود .همچنیــن بــا اندازهگیــری دانســیته نــوری مخلــوط
ریجنــت و مــاده مــورد آزمــون ،و مقایســه آن بــا دانســیته نــوری مــواد شــیمیایی
شــناخته شــده و دارای اثــرات تحریککننــده بــرای یــک بافــت مشــخص،
میتــوان مقیــاس تحریککنندگــی 4مــاده مــورد آزمــون را بــه دســت آورد.
مشــخص شــده اســت کــه »مقیــاس تحریککنندگــی« یــک مــاده ،مســتقیم ًا بــا
قــدرت تحریککنندگــی قرنیــهای آن مــاده در ارتبــاط میباشــد (.)140
بــا اســتفاده از سیســتم تســت  Irritectionمیتــوان میــزان تحریککنندگــی
مــواد شــیمیایی جدیــد بــرای چشــم و پوســت را بــه روش برونتنــی ارزیابــی
نمــود .روش مذکــور ،یــک روش اســتاندارد و ک ّمــی اســت کــه بــر پایــه شناســایی
تغییــر در ماکروملکولهــا عمــل میکنــد .در ایــن روش ،حصــول نتایــج تســت
فقــط بــه یــک روز زمــان نیــاز داشــته کــه در مقایســه بــا روشهــای ســنتی کار
بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی -کــه بــه چندیــن هفتــه زمــان نیــاز دارنــد -بســیار
ســریعتر اســت .از لحــاظ آمــاری نیــز مشــخص شــده کــه نتایــج حاصــل از ایــن
روش تــا میــزان  90درصــد تناســب بــا تســتهای اســتاندارد ِد ِریــز و تســتهای
 GHSدارد (.)140
مــدل کشــت ســلولی قرنیــه گاو را میتــوان بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن
نســبی بــرای ارزیابــی پاســخ ســلولهای اپیتلیــال بــه مــواد تحریککننــده مــورد
اســتفاده قــرار داد .در ایــن مــدل نشــان داده شــد کــه مــواد تحریککننــده بــه
membrane disc
reagent solution
)turbidity (OD405
irritancy score

1
2
3
4
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صــورت وابســته بــه دوز و در طــول زمــان موجــب گســیختگی اتصــاالت تنــﮓ
بینســلولی 1شــده و نفوذپذیــری اپیتلیــوم قرنیــه را افزایــش میدهنــد .همچنیــن
نشــان داده شــده اســت کــه در صــورت تمــاس مــواد ســورفاکتانت 2بــا مــدل
مذکــور ،افزایــش فعالیــت اتصــال [پروتئینهــا] بــه ملکــول  DNAرخ میدهــد.
ایــن موضــوع بــا اســتفاده از روش الکتروفــورز قابــل ارزیابــی خواهــد بــود (.)158

ﺗﺴﺖ سمیﺖ نوری مواد
بــرای ارزیابــی قابلیــت ســمیت نــوری یــک مــاده ،از تســت فتوهمولیــز
اســتفاده میگــردد (.)124

4

3

کﺒد
ارزیابــی نحــوه تعامــل دارو و کبــد یکــی از مراحــل اساســی در پیشبینــی
پروفایــل ایمنــی داروهــای جدیــد میباشــد .در ایــن رابطــه انــواع مدلهــای
برونتنــی و مدلهــای مختلــف حیوانــات آزمایشــگاهی ارائــه شــده اســت (.)159
بــا ایــن حــال ،پژوهشهــا نشــان داده اســت کــه همبســتگی آمــاری اندکــی بیــن
بــروز مســمومیت کبــدی در حیوانــات و انســان وجــود دارد ( .)160بــه منظــور
افزایــش ســرعت مطالعــات مربــوط بــه متابولیســم داروهــا و مــواد شــیمیایی و نیــز
کاهــش یــا حــذف اســتفاده از حیوانــات در ایــن قبیــل مطالعــات ،از روشهــای
برونتنــی نویــن اســتفاده شــده اســت .در یــک مــدل نســبت ًا ســاده کبــدی ،از یــک
بیورآکتــور فیبــری توخالــی کــه توســط هپاتوســیتهای ایزولــه رت پوشــیده شــده
بــود ،اســتفاده گردیــد .از ایــن مــدل بــرای آزمــون شــکلگیری ســه متابولیســم
اکســیداتیو دیازپــام و گلوکورونیداســیون مــاده فنولســولفونفتالئین 5اســتفاده
شــد ( .)161متابولیســم دیازپــام بــا اســتفاده از ایــن مــدل بــه مــدت  45روز مــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .در حیــن ایــن ارزیابــی ،بررســی میــزان نیــاز ســلولهای
کبــدی بــه اکســیژن بــرای انجــام متابولیســم دیازپــام قابــل بررســی بــود و همیــن
امــر نشــان داد کــه افزایــش میــزان اکســیژن قابــل دســترس ســلولهای کبــدی،
موجــب افزایــش تــا دو برابــر در متابولیســم داروی دیازپــام و افزایــش تولیــد
1 tight junctions

 :Surfactant 2این مواد قادر به ایجاد تحریک چشمی بسیار کم تا خفیف میباشند.

3 phototoxic potential
4 Photohemolysis test
5 glucuronidation of phenolsulfonphthalein
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تمازپــام 1و اکســازپام 2میشــود؛ هرچنــد تﺄثیــری بــر گلوکورونیداســیون مــاده
فنولســولفونفتالئین نــدارد ( .)161مطالعــه مذکــور همچنیــن نشــان داد کــه
3
بــا ایجــاد شــرایط مناســب میتــوان فعالیــت آنزیمهــای ســیتوکروم ()P450
ســلولهای کبــد مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی را بــه مــدت طوالنــی حفــظ کــرد
(.)161

بــه عنــوان مثــال دیگــر ،میتــوان میکروزومهــای کبــدی جــدا شــده از
انســان یــا حیوانــات را در کنــار داروی مــورد نظــر انکوبــه کــرده و در دورههــای
زمانــی مشــخص ،نمونههایــی از محلــول آنهــا را برداشــت نمــود .ســپس بــا
اســتفاده از روشهــای کروماتوگرافــی مایــع -اســپکترومتری جرمــی ،4محلــول
برداشــت شــده را مــورد بررســی قــرار داده و متابولیتهــای آنهــا را تعییــن کــرد
(.)124

در مثالــی دیگــر ،آزمــون داروهــا در کشــت ســلولهای هپاتوســیت انســان
نشــان داده کــه مــدل مذکــور قابلیــت پیشــگویی باالیــی در رابطــه بــا ســمیت
کبــدی ایدیوســنکراتیک 5دارد (162؛ ارجــاع شــده در  .)117در ایــن رابطــه
7
میتــوان بــه روش کار مطالعــه ســمیت ســلولی تروگلیتــازون 6و روزیگلیتــازون
بــر روی هپاتوســیتهای انســانی اهدایــی از  37نفــر (163؛ ارجــاع شــده در )117
مراجعــه نمــود.
روش دیگــری بــرای ســاخت یــک مــدل ســه بعــدی و عملکــردی از کبــد
انســان -کــه ویژگیهــای بســیار مشــابه بــه کبــد داشــته و پارامترهــای پرفیــوژن
بافتــی را نیــز بــه خوبــی شبیهســازی میکنــد -در منبــع ( )126بــه طــور کامــل
توضیــﺢ داده شــده اســت .در ایــن روش بــه طــور خالصه از یــک پرینتر ســه بعدی
بیولوژیــک بــرای قراردهــی الیــه الیــه ســلولها ،اســتفاده شــده و از تکنیکهــای
ســاخت الگوهــای بســیار ریــز بــه منظــور ســاخت یــک ابــزار بســیار کوچــک
بــرای نگهــداری ســلولهای کبــدی پرینــت شــده ،اســتفاده میگــردد .مــدل
مذکــور بــه نحــوی اســت کــه بــا شبیهســازی دقیــق ریــز محیــط 8ســلولهای
temazepam
oxazepam
Cytochrome P450 enzymes
LC-MS or LC-NMR
idiosyncratic drug hepatotoxicity
troglitazone
rosiglitazone
microenvironment
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کبــدی در بــدن بتوانــد عملکــرد بیولوژیــک آنهــا را تــا حــد امــکان ارتقــا داده و
بــه شــرایط داخــل بــدن موجــود زنــده شــبیهتر کنــد .جالــب توجــه اینکــه مــدل
ارائــه شــده در ایــن مقالــه آنقــدر دقیــق اســت کــه ناســا در تحقیقــات خــود از آن
اســتفاده میکنــد (.)126

روش کشــت ســلولهای کبــدی کپســوله شــده در هیــدروژل آلژینــات بــه
منظــور اســتفاده در فراینــد غربالگــری داروهــا بــه کار رفتــه اســت ( .)164در
ایــن روش از دو ســاختار آلژینــات متفــاوت بــه نامهــای  SLM100و SLG100
بــه منظــور کپســوله کــردن ســلولها اســتفاده میشــود .زندهمانــی ســلولی و
فعالیــت متابولیــک ســلولهای کبــدی در ایــن ســاختار ،در پژوهشــی ( )164مــورد
بررســی قــرار گرفــت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ســلولهای کپســول
شــده بــا هیــدروژن آلژینــات ،زندهمانــی ســلولی بســیار باالیــی داشــته و پــس از
گذشــت  14روز ،بیــش از  80درصــد ســلولهای موجــود در محیــط کشــت زنــده
بودنــد .ضمنـ ًا میــزان پرولیفراســیون ســلولهای کپســوله شــده ثابــت باقــی مانــده
و بــه داخــل ژل آلژینــات نیــز پرولیفراســیون پیــدا نکردنــد .عــالوه بــر آن ،تولیــد
آنزیمهــای مختــص کبــدی نظیــر  CYP1A1و  CYP3A4حتــی پــس از  14روز
در محیــط کشــت ادامــه داشــته کــه نشــاندهنده زنــده بــودن و وجــود عملکــرد
در ســلولهای کبــدی کپســوله شــده ،بــود .همچنیــن فعالیــت گلوتاتیــون فــاز
 2ســلولهای کپســوله شــده 1در محیــط کشــت ســه بعــدی ادامــه داشــت و
ســلولهای کپســوله شــده در محیــط کشــت ســه بعــدی قــادر بــه متابولیــزه
کــردن پیشســاز داروی  EFCو تبدیــل آن بــه  HFCبودنــد .مــورد اخیــر خــود شــاهد
دیگــری بــر قابلیــت اســتفاده از الیــن ســلولهای کپســول شــده در غربالگــری
داروهــا میباشــد .از دیــد ساختارشناســی نیــز بررســیهای میکروســکوپ
الکترونــی نشــاندهنده تجمــع ســلولها بــا یکدیگــر و عــدم چســبیدن ســلولها
بــه ماتریکــس پیرامونــی بــود .ضمن ـ ًا مورفولــوژی و ســاختار ســلولهای کپســوله
شــده در ماتریکــس ســه بعــدی توســط میکروســکوپ فلورســانس و میکروســکوپ
الکترونــی بررســی گردیــده و نشــان داد کــه ســلولهای کپســوله شــده تغییــرات
مورفولوژیــک بســیار کمتــری نســبت بــه ســلولهای کشــت داده شــده در محیــط
کشــت دو بعــدی پیــدا میکننــد (.)164
از بافــت کبــدی کــه بــا اســتفاده از پرینتــر ســه بعــدی بیولوژیــک تهیه شــده،
بــه منظــور ارزیابــی آســیب کبــدی القــاء شــده توســط دارو اســتفاده گردیــده اســت
1 Phase-II Glutathione activity of the encapsulated cells
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( .)136بافــت کبــدی مذکــور واجــد ســلولهای هپاتوســیت اولیــه ،ســلولهای
ســتارهای کبــد 1و ســلولهای اندوتلیــال بــود .در ایــن پژوهــش ،اثــرات
3
ترکیبــات پرخطــر بــرای ایجــاد آســیب کبــدی نظیــر تولکاپــون ،2بنزبرومــارون
و پرهگزیلیــن 4پــس از  28روز تجویــز مــواد بــه مــدل بافــت کبــدی مذکــور
ارزیابــی گردیــده و بــا مــواد ایمــن از نظــر آســیبزایی کبــدی -نظیــر انتاکاپــون،5
فنتوالمیــن ،6بتاهیســتین ،7نیفدیپیــن ،8و کلرامفنیــکل - 9مقایســه گردیــد .پــس
از قرارگیــری بافــت کبــدی پرینــت شــده در معــرض غلظتهــای مختلــف از
مــواد مــورد آزمــون ،پاســخ بافتــی بــا اســتفاده از طیــف وســیعی از تحلیلهــای
بیوشــیمیایی ،تظاهــرات ژنــی ،و مطالعــات بافتشناســی ارزیابــی شــد .ضابطــه
تشــخیص ســمیت مــاده مــورد آزمــون بــر مبنــای نشــان دادن شــواهد ســمیت در
حداقــل دو آزمــون قــرار داده شــد .بــه عنــوان مثــال ،تفــاوت مــواد مســمومیتزا
بــا مــواد ایمــن بــر مبنــای تفــاوت آنهــا در میــزان ترشــﺢ آلبومیــن و زندهمانــی
کلــی بافــت قابــل ارزیابــی بــود .همچنیــن مــواد مســمومیتزا باعــﺚ گســیختگی
قابــل توجهــی در اتصــاالت ســلولی میشــدند کــه ایــن امــر بــا انجــام مطالعــات
بافتشناســی قابــل بررســی بــود .در برخــی مــوارد -نظیــر پرهگزیلیــن -نیــز
مــواد مســمومیتزا باعــﺚ کاهــش زندهمانــی ســلولها و کاهــش آزاد شــدن
آنزیــم  ALTکبــدی شــده و همزمــان موجــب افزایــش بــروز ژنهــای مربــوط
بــه مســیرهای متابولیســمی اســیدهای چــرب و اســتئاتوز میگردیدنــد .در طــرف
مقابــل ،مــواد کــم خطــر موجــب تغییــرات بیوشــیمیایی یــا بافتشناســی قابــل
توجهــی نشــدند .ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بافــت کبــدی پرینــت شــده ،روش
قابــل اســتفاده بــرای ارزیابــی آســیب کبــدی ناشــی از دارو میباشــد ( .)136روش
دیگــری بــرای پرینــت ســه بعــدی ســلولهای اولیــه کبــدی در منبــع دیگــر
( )165ارائــه شــده اســت.

hepatic stellate cells
tolcapone
benzbromarone
perhexiline
entacapone
phentolamine
betahistine
nifedipine
chloramphenicol
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روشهــای مختلــف مدلســازی بافــت کبــدی بــرای مطالعــات ســاخت
داروهــای جدیــد در مقالــهای جامــع ( )166مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .در
ایــن زمینــه ،روشهــای آنزیمــی بــدون ســلول ،کشــتهای ســلولی دو بعــدی
دارای الگوهــای ریــز ،کشــتهای ســلولی ســه بعــدی ،روشــهای کشــت ســلولی
همــراه بــا پرفیــوژن میکروفلوئیــدی ،و برشــهای کبــدی مــورد بررســی قــرار گرفته
اســت .در هــر یــک از روشــهای فــوق ،نحــوه تهیــه ســلولهای مــورد نیــاز کــه
شــامل اســتفاده ازالینهــای ســلولی ،ســلولهای کبــدی اولیــه ،و ســلولهای
شبههپاتوســیت انســانی 1مشــتق شــده از ســلولهای بنیــادی پرتــوان 2کــه مــورد
القــا قــرار گرفتهانــد ،ارائــه گردیــده اســت (.)166

بـــرای شبیهســـازی بافـــت کبـــد در تســـتهای مســـمومیت کبـــدی،
روشه ــای جایگزی ــن متع ــددی یاف ــت ش ــده اس ــت .در اغل ــب ای ــن روشه ــا
از تکنیکه ــای مت ــداول مهندس ــی باف ــت -ک ــه اغل ــب ب ــه ص ــورت تج ــاری در
بـــازار موجـــود میباشـــند -اســـتفاده میشـــود .در ایـــن رابطـــه بـــه عنـــوان
مثـــال میتـــوان بـــه مدلهـــای ســـه بعـــدی بـــرای ارزیابـــی پاســـخ بافتـــی
ب ــه مس ــمومیت ناش ــی از دارو اش ــاره ک ــرد ( .)122ان ــواع روشه ــای مهندس ــی
باف ــت ک ــه از گذش ــته تاکن ــون ب ــرای س ــاخت مدله ــای باف ــت کب ــد اس ــتفاده
شـــده و در پژوهشهـــای مختلـــف بـــه کار گرفتـــه شـــدهاند ،در منبـــع ()159
م ــورد بررس ــی دقی ــق ق ــرار گرفت ــه و نح ــوه انتخ ــاب مناس ــبترین روش ب ــرای
هـــر نـــوع از آزمونهـــای ســـمیت ارائـــه گردیـــده اســـت .همچنیـــن یکـــی از
جدیدتریـــن روشهـــای ســـاخت مـــدل کبـــدی -کـــه شـــباهتهای بســـیار
زی ــادی ب ــه باف ــت کب ــد در ب ــدن موج ــود زن ــده دارد -ارائ ــه ش ــده اس ــت .م ــدل
مذک ــور ،پیش ــرفت قاب ــل مالحظ ــهای در روش ــهای ارزیاب ــی متابولیس ــم م ــواد ب ــا
پاکســـازی انـــدک ارائـــه نمـــوده ،امـــکان تشـــکیل متابولیتهـــای دوم و ســـوم
را فراهـــم کـــرده ،و بررســـی اثـــر تجویـــز چندبـــاره دارو بـــر »حـــذف دارو« را
امـــکان پذیـــر ســـاخته اســـت .همچنیـــن بـــا اســـتفاده از ایـــن مـــدل میتـــوان
ایمنـــی ترکیباتـــی را کـــه بواســـطه متابولیتهایشـــان خـــواص ســـمیتزایی
ایج ــاد میکنن ــد ،بررس ــی نم ــود .ای ــن م ــدل احتم ــاالً ب ــرای بررس ــی س ــمیت
کبـــدی ایدیوســـنکراتیک نیـــز قابـــل اســـتفاده اســـت (.)159

1 Human hepatocyte-like cells
2 Pluripotent stem cell-derived
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بــرای اســتفاده از مدلهــای برونتنــی در تســتهای ســمیت بایــد توجــه
داشــت کــه بســیاری از پاســخهای ســمیتی کبــدی در مدلهــای زنــده ،بواســطه
یــک سیســتم پیچیــده تعامــل بیــن انــواع مختلــف ســلولهای کبــدی بــروز
مینمایــد .لــذا مــدل برونتنــی مــورد اســتفاده بایــد بتوانــد تــا حــد امــکان چنیــن
فیزیولــوژی پیچیــدهای را شبیهســازی کنــد .ایــن مهــم معمــو ًال بــا اســتفاده از
انــواع مختلــف ســلولهای کبــد ،ایجــاد ســاختار ســه بعــدی از ســلولها ،و
اســتفاده از جریــان پرفیــوژن حاصــل میگــردد (.)159

سیﺴتﻢ ایمﻨی
بـــا اســـتفاده از روش »ســـازهایمنی مـــاژوالر برونتنـــی« ملقـــب
بـــه  MIMICمیتـــوان از ســـلولهای انســـانی بـــه منظـــور ســـاخت مدلـــی
از سیســـتم ایمنـــی انســـان اســـتفاده نمـــود .ســـپس میتـــوان کارایـــی
واکس ــنهای جدی ــد و س ــایر ترکیب ــات را ب ــر روی ای ــن م ــدل م ــورد آزمای ــش
قـــرار داد .بدیـــن ترتیـــب و بـــا اســـتفاده از روش  ،MIMICمیتـــوان برخـــی
مراح ــل س ــاخت واکس ــن را ب ــدون نی ــاز ب ــه حیوان ــات آزمایش ــگاهی ب ــه انج ــام
رســـاند (.)124
1

اسپرم
اســـپرم پســـتانداران اهـــداف حساســـی بـــرای مـــواد شـــیمیایی واکنـــش
دهنـــده بـــا  DNAمیباشـــند .بـــر ایـــن اســـاس شناســـایی عوامـــل شـــیمیایی
آســـیب زننـــده بـــه  DNAکـــه میتواننـــد متعاقبـــ ًا موجـــب بـــروز موتاســـیون
ش ــوند ،حائ ــز اهمی ــت زی ــادی اس ــت .ب ــرای ای ــن منظ ــور ب ــه ط ــور معم ــول از
تس ــت ب ــر روی حیوان ــات آزمایش ــگاهی اس ــتفاده میش ــود ،ح ــال اینک ــه ای ــن
ام ــر معم ــو ًال نیازمن ــد اس ــتفاده از تع ــداد بس ــیار زی ــادی از حیوان ــات اس ــت .در
ای ــن رابط ــه ،ی ــک روش برونتن ــی ب ــرای ارزیاب ــی می ــزان تخری ــب مولک ــول
 DNAاســـپرم در برابـــر مـــواد شـــیمیایی مختلـــف ،بـــه عنـــوان روش جایگزیـــن
2
اســـتفاده از حیوانـــات آزمایشـــگاهی در مطالعـــات سمشناســـی تولیـــد مثـــل
معرفـــی شـــده اســـت (.)167
1 modular immune in-vitro construct
2 reproductive toxicity
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از مـــدل برونتنـــی قلـــب بـــه منظـــور مطالعـــات پاتوفیزیولـــوژی،
تســـتهای فارماکولـــوژی ،و ژنتراپـــی اســـتفاده شـــده اســـت ( .)122روش
ســـاخت مـــدل قلـــب قابـــل اســـتفاده بـــرای غربالگـــری مـــواد کاندیـــدای
داروی ــی در پژوهش ــی ( )168ارائ ــه گردی ــده اس ــت .در ای ــن روش ،جهتگی ــری
ســـلولهای قلبـــی بـــه طـــور اتوماتیـــک صـــورت گرفتـــه و عملکـــرد ضربانـــی
عضلـــه قلـــب مـــدل بـــا اســـتفاده از دوربینهـــای مخصـــوص تﺄییـــد میگـــردد.
ب ــه دلی ــل روش س ــاخت خاص ــی ک ــه در ای ــن مطالع ــه ارائ ــه گردی ــده ،س ــاخت
تعـــداد زیـــادی از مدلهـــای قلبـــی بـــه روش مذکـــور در مـــدت زمـــان بســـیار
کوتاهـــی مقـــدور میباشـــد .بـــه نظـــر میرســـد از روش مذکـــور بتـــوان بـــرای
تولیـــد مـــدل قلبـــی بـــا اســـتفاده از ســـلولهای عضلـــه قلـــب مشـــتق شـــده از
ســـلولهای بنیـــادی پرتـــوان انســـانی اســـتفاده کـــرد (.)168
روش ســاخت بافــت قلبــی ســه بعــدی از ســلولهای عضلــه قلــب جنینــی
بــا تکنیکهــای مهندســی بافــت بــه نحــوی کــه بتوانــد ویژگیهــای تمایزیافتگــی
کامــل ،بلــوغ بافتــی مخصــوص بافــت قلــب ،و نیــز حالــت رشــد هیپرتروفیــک
قلــب را از خــود نشــان دهــد ،در منبــع دیگــر ( )169ارائــه شــده اســت.

از ی ــک روش مهندس ــی باف ــت ب ــرای س ــاخت قل ــب لول ــهای ش ــکل ب ــه
منظـــور ارزیابـــی ســـمیت مـــواد دارویـــی بـــه روش برونتنـــی اســـتفاده شـــده
اس ــت .ب ــرای ای ــن منظ ــور ی ــک داربس ــت کالژن ــی وی ــژه ب ــا معم ــاری مش ــابه
قل ــب موج ــود زن ــده ،طراح ــی گردی ــده و از آن ب ــه منظ ــور نگه ــداری س ــلولهای
عضالنـــی قلبـــی اســـتفاده شـــد .ســـپس قلـــب لولـــهای شـــکل مذکـــور بـــرای
ارزیابـــی ســـمیت قلبـــیِ غلظتهـــای مختلـــف نیفدیپیـــن ،ایزوپروترنـــول ،1و
لیدوکائیـــن اســـتفاده گردیـــد .درصـــد ســـلولهای دچـــار آپوپتـــوز شـــده بـــر
2
پایـــه مشـــاهده تعـــداد ســـلولهای عالمتگـــذاری شـــده بـــا (کاســـپاز )3-
توس ــط میکروس ــکوپ کانف ــوکال 3معی ــن ش ــد .س ــپس نتای ــج حاص ــل از ای ــن
م ــدل ب ــا نتایج ــی ک ــه قب ـ ً
ـال از پژوه ــش ب ــر روی موج ــودات زن ــده ب ــه دس ــت
آم ــده ب ــود ،مقایس ــه گردی ــده و مش ــخص ش ــد ک ــه ویژگیه ــای فیزیولوژی ــک
م ــدل قلب ــی لول ــهای تش ــابه زی ــادی ب ــا قل ــب موج ــود زن ــده دارد (.)170
1 isoproterenol
2 caspase-3
3 confocal
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نـــوع دیگـــر مـــدل عملکـــردی 1قلـــب بـــا اســـتفاده از تمایـــز ســـلولهای
بنیادیـــن جنیـــن انســـان و کشـــت آنهـــا بـــر روی یـــک ســـاختار فیبرینـــی،
ســـاخته شـــده اســـت ( .)171ایـــن ســـلولها بـــه شـــکل یـــک شـــبکه فشـــرده
از ســـلولهای عضلـــه قلـــب بـــا جهتگیـــری طولـــی و اتصـــاالت عرضـــی،
آرای ــش یافت ــه بودن ــد .س ــلولهای مذک ــور 5 ،ت ــا  10روز پ ــس از کش ــت واج ــد
ضربان ــات خ ــود ب ــه خ ــودی منظ ــم ب ــوده و ت ــا م ــدت  8هفت ــه ق ــدرت ضرب ــان
آنهـــا »بســـیار قـــوی« ارزیابـــی گردیـــد .تجویـــز کلســـیم و آگونیســـت بتـــا
آدرنرژی ــک (ایزوپرنالی ــن) 2ب ــه م ــدل قلب ــی مذک ــور ،ق ــادر ب ــه ایج ــاد تغیی ــرات
مشـــهود در آهنـــﮓ ضربـــان ســـلولها بـــود .در مطالعـــات صـــورت گرفتـــه،
اثـــرات مـــواد شـــیمیایی و داروهـــای دیگـــر نظیـــر کوئینیدیـــن ،3پروکائیـــن
آمیـــد ،4ســـیزاپراید ،5و نظایـــر آنهـــا نیـــز بـــر روی مـــدل مذکـــور بررســـی
شـــده و تطابـــق بیـــن پاســـخهای مـــدل و آنچـــه در بـــدن موجـــود زنـــده رخ
میدهـــد ،اثبـــات گردیـــد (.)171

در منبعـــی دیگـــر ( )172یـــک روش نســـبت ًا ســـاده بـــرای کشـــت
س ــلولهای عضالن ــی قل ــب در ماتریک ــس کالژن ارائ ــه ش ــده اس ــت .ه ــدف از
ای ــن روش ،تولی ــد م ــدل س ــه بع ــدی باف ــت قلب ــی اس ــت ک ــه بتوان ــد ضرب ــان
داشـــته باشـــد .در ایـــن مـــدل ،میـــزان نیـــروی انقباضـــی ایزومتریـــک قلـــب
قابـــل اندازهگیـــری مســـتقیم میباشـــد.

نورونها
نورونهــای دوپامینرژیــک انســان را میتــوان بــه عنــوان جایگزینــی بــرای
مدلهــای حیوانــات آزمایشــگاهی در مــورد بیمــاری پارکینســون بــه حســاب آورد.
از ایــن نورونهــا همچنیــن بــه عنــوان جایگزیــن مدلهــای ترانــس ژنیــک
کــه میــزان ظهــور ژنهــای پــارک 6در آنهــا تغییــر داده شــده اســت -نیــزاســتفاده میگــردد (.)60

functional
isoprenaline
quinidine
procainamide
cisapride
PARK genes

1
2
3
4
5
6
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مدلهـــای ســـنتی بررســـی متامفتامیـــن 1و -6هیدروکســـی دوپامیـــن
نیازمنـــد دههـــا هـــزار حیـــوان آزمایشـــگاهی هســـتند کـــه ممکـــن اســـت از
گونههـــای مـــوش ســـوری ،رت یـــا حتـــی پریماتهـــا باشـــند .بـــا توجـــه بـــه
اینک ــه مدله ــای حیوان ــی مذک ــور باع ــﺚ ب ــروز اس ــترس متوس ــط ت ــا بس ــیار
شـــدید در حیوانـــات میشـــود ،تالشهـــای زیـــادی بـــرای یافـــت روشهـــای
جایگزیـــن در ایـــن زمینـــه صـــورت گرفتـــه اســـت.

در ایـــن رابطـــه مدلهـــای نـــورون انســـانی کـــه مرتبطتریـــن مـــدل بـــا
ایـــن نـــوع مطالعـــات میباشـــند ،معمـــو ًال در دســـترس نیســـتند و بـــه جـــای
آنهـــا از کشـــتهای اولیـــه نـــورون رت در مطالعـــات مکانیســـمهای داروهـــای
مذک ــور اس ــتفاده ش ــده اس ــت .ب ــا ای ــن ح ــال ،ب ــه دلی ــل دش ــواری در اج ــرای
مـــدل اخیـــر ،اســـتفاده از آن ممکـــن اســـت همـــواره مقـــدور نباشـــد .بـــر ایـــن
اســـاس پژوهشـــگران یـــک الیـــن ســـلولی مـــدل نـــورون انســـانی بـــه نـــام
 LUHMES3ســـاختهاند کـــه در آن بـــروز تیروزیـــن هیدروکســـیالز 4بـــه نحـــوی
تشـــدید میشـــود کـــه ســـلولهای مذکـــور را بتـــوان تـــا حـــد امـــکان بـــه
ســـلولهای مغـــز انســـان زنـــده مشـــابه نمـــود (.)60
از مـــدل مذکـــور میتـــوان بـــرای شـــناخت مکانیزمهـــای دژنراســـیون
نورون ــی و مکانی ــزم اث ــر داروهای ــی ک ــه ق ــادر ب ــه پیش ــگیری ی ــا درم ــان ای ــن
عارضـــه میباشـــند ،اســـتفاده کـــرد .همچنیـــن بـــا اســـتفاده از ایـــن مـــدل
میتـــوان کارآیـــی داروهـــای مرتبـــط را بـــه روشـــی معتبـــر مـــورد ارزیابـــی
قـــرار داد (.)60
اصــول تدویــن روشهــای جایگزیــن جهــت تســتهای سمشناســی
تکوینــی 5بــا هــدف غربالگــری حجــم وســیعی از مــواد شــیمیایی در ایــن خــوص،
در منبــع دیگــر ( )173ارائــه شــده اســت.

methamphetamine
6-hydroxydopamine
)low human neuronal model cell line (LUHMES
tyrosine hydroxylase
Developmental Neurotoxicity Testing:
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مﻐز

بــا توجــه بــه پیچیدگی مغــز انســان ،امــکان اســتفاده از حیوانات آزمایشــگاهی
بــرای مطالعــه بســیاری از اختــالالت مغــزی انســان وجــود نــدارد .بــر ایــن اســاس
الزم اســت یــک مــدل برونتنــی از فراینــد رشــد مغــز انســان تهیــه گــردد .در
مطالعــهای ( ،)174یــک سیســتم کشــت شــبهعضو ســه بعــدی کــه از ســلولهای
بنیادیــن پرتــوان انســانی ســاخته شــده بــود ،بــه منظــور شبیهســازی بافــت مغــز
1
انســان اســتفاده گردیــد .ایــن سیســتم بــه عنــوان شــبهعضو (ارگانوئیــد) مغــزی
نامیــده شــد کــه در هنــگام رشــد خــود میتوانــد نواحــی مختلــف مغــزی کــه از
یکدیگــر متمایــز بــوده ،لیکــن بــه هــم وابســتگی دارنــد ،را ایجــاد نمایــد .در مــدل
مذکــور ،کورتکــس مغــزی حــاوی جمعیتهــای پیشســاز زیرمجموعههــای
نورونــی تشــکیل شــد .ســپس بــا اســتفاده از ایــن مــدل پژوهشــگران قــادر بــه
شبیهســازی بــروز میکروســفالی 2شــدند ( .)174ایجــاد مــدل مذکــور اهمیــت
بســیار زیــادی در رابطــه بــا تحقیقــات مربــوط بــه بیماریهــای نورولوژیــک،
بررســی مکانیســم وقــوع بیماریهــای نورولوژیــک و اختــالالت مربــوط بــه
شــکلگیری بافــت عصبــی در انســان داشــته و قــادر اســت زوایــای جدیــدی
از فراینــد بیماریزایــی در ایــن اختــالالت را آشــکار ســازد ( .)175همچنیــن
بــه تازگــی مدلهــای شــبهعضو مغــزی ســاخته شــده کــه توانایــی نمایــش
قســمتهای مجــزا از مغــز را دارا میباشــند .از ایــن مدلهــا بــرای نشــان دادن
اثــرات عفونــت ویروســی در یــک بافــت پیچیــده اســتفاده شــده اســت (.)122

رگهای ﺧونی
از عــروق خونــی کــه بــا روشهــای مهندســی بافــت ســاخته شــدهاند ،در
تحقیقــات ســاخت داروهــای جدیــد و نیــز بررســی اثــرات ابزارهــای درون رگــی
نظیــر کاتترهــا 3و اســتنتها -4اســتفاده میشــود .در رابطــه بــا تحقیقــاتدارویــی ،میتــوان از عــروق خونــی ســاخته شــده بــه روش مهندســی بافــت بــرای
فهــم بهتــر مکانیســم اثــر داروهایــی کــه بــر روی بافــت رگ عمــل میکننــد،
اســتفاده نمــود .همچنیــن میتــوان عــوارض جانبــی نامطلــوب انــواع مختلــف
داروهــا بــر روی بافــت رگ را بررســی کــرد .در رابطــه بــا بررســی اثــرات ابزارهــای
cerebral organoid
microcephaly
catheters
stents
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درون رگــی ،الزم اســت ســازگاری زیســتی ایــن ابزارهــا بــا بافــت رگ و احتمــال
ایجــاد لختــه خــون در اثــر اســتفاده از ایــن ابزارهــا ،بررســی شــده تــا بتــوان ایمنــی
و کارایــی آنهــا را تضمیــن نمــود ( .)122ســایر روشــهای تولیــد مــدل بافــت
عروقــی در منابــع مربوطــه ( )179-176آورده شــده اســت.

روشهای در مﻌرض ﻗرارﮔیری بدن با مواد شیمیایی

بـا توجـه بـه اینکه در معـرض قرارگیری بـدن در مقابل عوامل شـیمیایی یکی
از نخسـتین مراحل مطالعات سمشناسـی (توکسـیکولوژی) میباشـد ،لـذا مدلهایی
تهیـه شـده کـه بتواند انـواع روشهـای در معرض قرارگیـری بدن با مواد شـیمیایی
نظیـر نفـوذ پوسـتی ،استنشـاقی ،یـا گوارشـی -را شبیهسـازی کنـد .بـرای ایـنمنظـور ،مدلهـای برونتنـی سـه بعـدی جهـت ایجـاد سـاختار سـه بعـدی بافـت
هـدف سـاخته شـدهاند و به صـورت تجاری در دسـترس میباشـند .به عنـوان مثال
مدلهایـی نظیـر اپیـدرم پوسـت ،پوسـت تمـام ضخامـت ،اپیتلیوم دسـتگاه تنفسـی،
کراتینوسـیتهای قرنیـه چشـم ،1اپیتلیـوم واژن ،اپیتلیـوم دهـان و نظایـر آنهـا قادر
هسـتند انـواع روشـهای در معـرض قرارگیـری بدن با مواد شـیمیایی را شبیهسـازی
نماینـد ( .)4در مرحلـه بعـد از در معـرض قرارگیـری بـدن با مـواد شـیمیایی و نفوذ
مـواد شـیمیایی بـه بدن ،سـدهای خونـی بافتی وجـود دارند کـه از مهمتریـن آنها،
سـد خونی-مغـزی 2و سـد جفتـی 3میباشـد .در ایـن رابطـه ،مـدل برونتنـی برای
شبیهسـازی سـد خونی-مغزی سـاخته شـده اسـت (181 ،180؛ ارجاع شـده در .)4

از تکنیکهـای فیزیکی-شـیمیایی 4میتـوان بـه منظـور تشـخیص پاسـخ
انسـان بـه مواد بیولوژیک و شـیمیایی اسـتفاده کرد .بـه عنوان مثـال کروماتوگرافی
گازی 5موجـب جـدا شـدن اجزای سـازنده محلولها و مواد پیچیده میشـود .سـپس
میتـوان ایـن اجـزای سـازنده را بـا اسـتفاده از طیـف سـنجی جرمـی 6تشـخیص
ً
کامـال شـناخته شـده در
داده و اندازهگیـری کـرد .متعاقبـ ًا میتـوان از ایـن مـواد
تحقیقـات اسـتفاده نمـود .از روش مذکـور بـه طـور معمـول در تحقیقـات دارویـی
اسـتفاده میشـود (.)60
keratinocyte eye cornea
blood–brain barrier
placental barrier
Physico-chemical techniques
gas chromatography
mass spectrometry
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ﺗﺴﺖهای مربوط بﻪ حﺴاسیﺖزایی

روشــهای تســت میــزان حساســیتزایی یــک مــاده را میتــوان بــه
دســتجات کلــی زیــر تقســیمبندی نمــود (:)145
1 .روشهایی که بر پایه واکنشپذیری پروتئینها 1عمل میکنند،

2 .روشهــای مبتنــی بــر کراتینوســیتها 2کــه مرتبــط بــا دادههــای
مربــوط بــه التهــاب 3بافتــی میباشــند،
4

3 .روشهایــی کــه از جایگزینهــای ســلولهای دندریتیــک پوســتی
اســتفاده میکننــد ،و

4 .سایر روشهایی که در دستجات فوق قرار نمیگیرند.

روشهای بر ﭘایﻪ واکﻨشﭘﺬیری ﭘروﺗﺌینها
برپایــه تعاریــف ،مــواد شــیمیایی یــا متابولیتهــای آنهــا کــه دارای قابلیــت
واکنــش بــا پروتئینهــای پوســتی هســتند بــه عنــوان مــواد حساســیتزا شــناخته
میشــوند .از ایــن ویژگــی در برخــی از روشــهای جایگزیــن بــرای تمایــز مــواد
حساســیتزا از مــواد غیــر حساســیتزا اســتفاده شــده اســت .روشهــای جایگزیــن
کــه بــر پایــه واکنشپذیــری پروتئینهــا عمــل میکننــد ،شــامل مــوارد زیــر
میباشــند (:)145
)Direct peptide reactivity assay (DPRA
)Peroxidase peptide reactivity assay (PPRA
)AREc32 cell line assay (ACLA
™KeratinoSens
LuSens

●
●
●
●
●

ﺗﺴﺖ DPRA

تس ــت  ،DPRAی ــک تس ــت ب ــر پای ــه م ــواد ش ــیمیایی ب ــوده ک ــه می ــزان
واکن ــش ی ــک ترکی ــب م ــورد آزم ــون را ب ــا اس ــتفاده از دو پپتی ــد س ــنتزی م ــدل
Protein reactivity test methods
Keratinocyte based test methods
inflammatory related read-outs
Test methods using dermal dendritic cell surrogates
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ش ــامل پپتیده ــای لیزی ــن ی ــا سیس ــتئین -ارزیاب ــی میکن ــد .در ای ــن تس ــت،پپتی ــد و م ــاده تح ــت آزم ــون ب ــا نس ــبت  1ب ــه ( 10در م ــورد سیس ــتئین) و  1ب ــه
( 50در م ــورد لیزی ــن) ب ــه م ــدت  24س ــاعت انکوب ــه میش ــوند .پ ــس از پای ــان
دوره انکوباس ــیون ،غلظ ــت باقیمان ــده از پپتی ــد آزاد توس ــط روش کروماتوگراف ــی
مایـــع بـــا کارایـــی بـــاال 1بـــا  gradient elutionو تشـــخیص مـــاوراء بنفـــش
در طـــول مـــوج  220نانومتـــر اندازهگیـــری میشـــود .بســـته بـــه دادههـــای
بـــه دســـت آمـــده از واکنشهـــای شـــیمیایی مربوطـــه 2و میـــزان متوســـط
حـــذف پپتیدهـــای سیســـتئین ،لیزیـــن یـــا هـــر دوی آنهـــا ،از مدلهـــای از
پیشتعریفشـــده بـــرای دســـتهبندی مـــواد در قالـــب حساســـیتزا یـــا غیـــر
حساســـیتزا اســـتفاده میشـــود .همچنیـــن مدلهـــای موجـــود ایـــن امـــکان را
فراه ــم میکن ــد ک ــه می ــزان حساس ــیتزایی م ــاده م ــورد آزم ــون را بت ــوان در
ردی ــف جزئ ــی ،ک ــم ،متوس ــط ،ی ــا زی ــاد ردهبن ــدی ک ــرد (.)145
ﺗﺴﺖ PPRA

تس ــت  PPRAمش ــابه تس ــت  DPRAب ــوده ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه ب ــه ج ــای
ارزیابـــی ی ــک غلظـــت از مـــاده م ــورد آزم ــون ،هش ــت غلظـــت از آن را م ــورد
بررســـی قـــرار میدهـــد .پپتیـــد سیســـتئین بـــه مـــدت  24ســـاعت در حضـــور
و نیـــز در غیـــاب مـــاده شـــیمیایی  HRP/P3انکوبـــه میشـــود .پپتیـــد لیزیـــن
فقـــط در غیـــاب  HRP/Pانکوبـــه میگـــردد .پـــس از انکوباســـیون تمامـــی
غلظتهـــای مـــواد مـــورد آزمـــون ،ارزیابـــی بـــه روش  4)MS(/MSانجـــام
میشـــود .ســـپس از دادههـــای حاصـــل از میـــزان حـــذف پپتیدهـــا و گنجانـــدن
دادههـــای بدســـت آمـــده در مدلهـــای خـــاص ،غلظـــت مﺆثـــر از مـــاده مـــورد
آزمـــون کـــه قـــادر بـــه حـــذف  25درصـــد از پپتیدهـــا میباشـــد ،تخمیـــنزده
میشـــود .بـــر ایـــن اســـاس میـــزان واکنشپذیـــری مـــاده مـــورد آزمـــون
تعییـــن شـــده و بـــر اســـاس آن مـــواد غیـــر حساســـیتزا از مـــواد حساســـیتزا
تفکیـــک میگردنـــد (.)145

)high performance liquid chromatography (HPLC
triplicate reactions
)horseradish peroxidase/hydrogen peroxide (HRP/P
HPLC/mass spectrometry (MS) /MS
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ﺗﺴﺖ ACLA

در تســـت  ACLAمیـــزان فعـــال شـــدن مســـیر  Keap1/Nrf2/AREبـــا
اســـتفاده از یـــک الیـــن خـــاص از ســـلولهای ســـرطانی ( )7-MCFارزیابـــی

میگـــردد .در ایـــن تســـت ،میـــزان ســـمیت ســـلولی مـــاده مـــورد آزمـــون بـــه
مـــوازات اندازهگیـــری میـــزان آدنوزینتـــری فســـفات 1ارزیابـــی میشـــود.
چنانچ ــه می ــزان تظاه ــر لوس ــیفراز 2بی ــش از  50درص ــد مق ــدار کنت ــرل باش ــد،
نشـــاندهنده ایـــن اســـت کـــه مـــاده مـــورد آزمـــون احتمـــا ًال یـــک مـــاده
حساس ــیتزا اس ــت .در رابط ــه ب ــا ای ــن تس ــت ب ــه تازگ ــی پیش ــنهاد ش ــده ک ــه
بهتـــر اســـت از آزمـــون  MTT3بـــه جـــای اندازهگیـــری مقـــدار  ATPاســـتفاده
شـــود (.)145
ﺗﺴﺖ KeratinoSens

4

در روش  ،KeratinoSensاز یک الین سـلولی اختصاصی ( )HaCaTاسـتفاده
میگـردد و  12غلظـت از مـاده مـورد آزمـون بـه مـدت  48سـاعت در معرض الین
سـلولی مذکـور قـرار داده میشـود .سـپس میـزان القاء لوسـیفراز و سـمیت سـلولی
 بـه واسـطه آزمـون  -MTTارزیابـی گردیـده و میـزان حساسـیتزایی مـواد موردآزمـون بـر اسـاس نتایـج این تسـتها مشـخص میشـود (.)145
ﺗﺴﺖ LuSens

در روش  LuSensاز یـک الیـن سـلولی اختصاصـی مشـتق شـده از
کراتینوسـیتها 5اسـتفاده میگـردد .سـپس در یـک آزمـون دامنهیابـی ،6میـزان
سـمیت سـلولی  12غلظـت مختلـف از ماده مورد آزمون به واسـطه تعییـن  CV75با
اسـتفاده از آزمـون  MTTارزیابـی میشـود .مدت  48سـاعت پس از آغـاز آزمون نیز
میـزان فعالیـت لوسـیفراز و سـمیت سـلولی اندازهگیـری میشـود .بر اسـاس میزان
فعالیـت لوسـیفراز ،قابلیـت ایجـاد حساسـیت توسـط مـاده مـورد آزمـون تخمینزده
میشـود (.)145
ATP
Luciferase
MTT assay
human keratinocyte HaCaT cell Line
keratinocyte-derived cell line
range finding experiment
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روشهای مﺒتﻨی بر کراﺗیﻨوسیﺖها
کراتینوســیتها بــا تظاهــرات التهابــی پوســتی کــه در پاســخ بــه هپتنهــا
رخ میدهــد ،مرتبــط میباشــند .در حقیقــت تهاجــم پاتوژنهــا یــا نفــوذ مــواد
شــیمیایی از الیــه شــاخی پوســت ،موجــب بــروز ســیگنالهای خطــر 2بــرای
سیســتم ایمنــی شــده کــه متعاقــب آن باعــﺚ فعــال شــدن کراتینوســیتها بــرای
4
تولیــد واســطههای التهابــی نظیــر (اینترلوکیــن 3)18-و (اینترلوکیــن -1بتــا)
میشــود .فعــال شــدن اینترلوکینهــا نیــز بــه نوبــه خــود موجــب فعــال
شــدن ســلولهای دندریتیــک 5در طــول فراینــد حساســیتزایی خواهــد شــد.
روشهــای تســت مبتنــی بــر کراتینوســیتها کــه بــر پایــه روندهــای التهابــی
عمــل میکننــد ،عبارتنــد از (:)145
1

● NCTC 2544 IL-18 assay
● Epidermal equivalent (EE) potency assay
ﺗﺴﺖ NCTC 2544 IL-18

در روش  NCTC 2544 IL-18بــروز اینترلوکیــن  18داخــل ســلولی توســط
الیــن ســلولی کراتینوســیتهای NCTC 2544شناســایی میشــود .بــرای ایــن
منظــور ،آزمایــش تعییــن دامنــه دوز 6بــا اســتفاده از  12غلظــت از مــاده مــورد
آزمــون صــورت میگیــرد تــا بتــوان غلظتــی از مــاده کــه موجــب زندهمانــی 80
درصــد از ســلولها ( 7)CV80میشــود را تعییــن نمــود .بــرای تعییــن زندهمانــی
ســلولی از آزمــون  MTTاســتفاده میگــردد .ســپس پژوهــش اصلــی بــا چهــار
غلظــت متفــاوت از مــاده مــورد آزمــون انجــام میشــود .در پژوهــش اصلــی،
باالتریــن غلظــت در بیــن چهــار غلظــت مــورد اســتفاده معــادل مقــدار CV80
خواهــد بــود .در پژوهــش اصلــی چنانچــه:
1 .یکــی از غلظتهایــی -کــه فاقــد خــواص ســمیت ســلولی میباشــد-
موجــب افزایــش اینترلوکیــن 18-داخــل ســلولی بــه میــزان  1/2برابــر
یــا بیشــتر شــود ،و
haptens
Danger signals
IL-18
IL-1β
dendritic cells
Dose range-finding experiment
80% cell viability
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2 .ایــن مقــدار افزایــش اینترلوکیــن 18-در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،در
دو مــورد از ســه مــورد آزمــون شــده ،از لحــاظ آمــاری معنــادار باشــد،
آنــگاه:
مــاده مــورد آزمــون بــه عنــوان مــاده حساســیتزا دســتهبندی میشــود.
در غیــر ایــن صــورت مــاده مذکــور بــه عنــوان غیــر حساســیتزا دســتهبندی
میگــردد (.)145
ﺗﺴﺖ Epidermal equivalent potency

هــدف از روش  Epidermal equivalent potencyتعییــن میــزان قــدرت
یــک مــاده حساســیتزا در ایجــاد عالئــم حساســیت میباشــد .در ایــن روش،
از مدلهــای اپیدرمــی( 1صفحــه  147را ببینیــد) بــرای تعییــن میــزان قــدرت
حساســیتزایی یــک مــاده حساســیتزا اســتفاده میشــود .روش اجــرا بــه ایــن
صــورت اســت کــه بــه طــور معمــول در ابتــدا از روش تســت NCTC 2544 IL-18
بــه منظــور تعییــن ایــن کــه آیــا مــاده مــورد نظــر یــک مــاده حساســیتزا اســت
یــا خیــر اســتفاده شــده ،و ســپس از تســت  Epidermal equivalent potencyبــه
منظــور تعییــن میــزان قــدرت حساســیتزایی مــاده مذکــور اســتفاده میگــردد.
بــرای ایــن منظــور  12غلظــت متفــاوت از مــاده مــورد آزمــون و نیــز مــاده حامــل
غلظتهــای مذکــور بــر روی کاغــذ صافــی پخــش شــده و در مجــاورت مــدل
اپیدرمــی قــرار داده میشــود .ســپس غلظــت مــاده شــیمیایی کــه موجــب کاهــش
 50درصــدی زندهمانــی ســلولهایی کــه در معــرض مــاده مــورد آزمــون قــرار
گرفتهانــد بــا زندهمانــی ســلولهایی کــه صرف ـ ًا در مجــاورت مــاده حامــل قــرار
داده شــدهاند ،بــا اســتفاده از تســت  MTTتعییــن میگــردد .متعاقــب آن ،از یــک
مــدل پیشــگوییکننده 2بــرای مقایســه نتایــج بــه دســت آمــده بــا نتایــج حاصــل
از مطالعــات قبــل اســتفاده میشــود تــا بدینوســیله میــزان قــدرت مــاده آزمــون در
ایجــاد حساســیت تعییــن گــردد (.)145

1 epidermal equivalent
2 prediction model
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روشهــای مﺒتﻨــی بــر جایگزینهــای ســﻠولهای دندریتیــﮏ
ﭘوســتی
از تســت ســلولهای دندریتیــک بــرای تعییــن قابلیــت حساســیتزایی یــک
مــاده شــیمیایی خــاص اســتفاده میشــود ( .)124در روشهــای تســت کــه از
جایگزینهــای ســلولهای دندریتیــک پوســتی اســتفاده میکننــد ،از ســلولهای
اولیــه 1یــا الینهــای ســلولی بــه عنــوان جایگزینهــای ســلولهای دندریتیــک
پوســت اســتفاده میشــود .ســپس از معیارهایــی نظیــر بــروز پروتئینهــای
نشــانگر ســطﺢ ســلولی 2نظیــر  CD54و/یــا  CD86یــا بــروز ژنــی نظیــر گیرنــده
کموکیــن ( 3)CCR2بــه عنــوان مقیاســی بــرای ارزیابــی میــزان فعــال شــدن
ســلولها اســتفاده میشــود .انــواع روشهایــی کــه از جایگزینهــای ســلولهای
دندریتیــک پوســتی اســتفاده میکننــد ،عبارتنــد از (:)145
)Human cell line activation test (h-CLAT
)Myeloid U937 skin sensitisation test (MUSST
)Modified myeloid U937 skin sensitisation test (mMUSST
Peripheral blood monocyte-derived dendritic cell assay
)(PBMDCA

●
●
●
●

● VITOSENS
روش h-CLAT

h-CLAT

ســلولی THP-1

کــه یــک الیــن ســلولهای
از الیــن
روش
لوســمی مونوســیتیک انســان 4میباشــد ،بــه عنــوان جایگزیــن ســلولهای
دندریتیــک پوســتی اســتفاده میکنــد .در ایــن روش ،ســلولهای  THP-1در
مجــاورت هشــت غلظــت مختلــف از مــاده مــورد آزمــون بــه مــدت  24ســاعت
قــرار داده میشــوند .ســپس مــاده مــورد آزمــون خــارج شــده و میــزان بــروز
 CD86و  CD54در ســلولها بــا روش فلوســایتومتری اندازهگیــری میگــردد.
میــزان شــدت نســبی فلورســنس ( 5)RFIدر ســلولهای در معــرض قــرار گرفتــه
primary cells
cell surface markers
chemokine receptor type 2
human monocytic leukemia cell line
relative fluorescence intensity
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بــا مــاده مــورد آزمــون ،بــه عنــوان معیــاری از میــزان القــای  CD86و  CD54تلقــی
شــده و اگــر  RFIاز حــد مشــخصی بیشــتر باشــد ،مــاده مــورد آزمــون بــه عنــوان
حساســیتزا دســتهبندی میگــردد .در ایــن تســت غلظتهایــی از مــاده مــورد
آزمــون کــه موجــب ســمیت ســلولی بــه میــزان  50درصــد یــا بیشــتر شــوند ،از
تســت خــارج میگردنــد (.)145
روش MUSST

روش  MUSSTاز الیــن ســلولی  U937کــه مربوط به لوســمی هیستیوســیتیک

انســان 1میباشــد ،اســتفاده میکنــد .در ایــن تســت میــزان توانایــی یــک مــاده
مــورد آزمــون در فعــال کــردن ســلولهای دندریتیــک ارزیابــی میشــود (.)145
بــرای ایــن منظــور ســلولها بــه مــدت  45ســاعت در معــرض حداقــل چهــار
غلظــت مختلــف از مــاده مــورد آزمــون انکوباســیون شــده و ســپس میــزان بــروز
 CD86در آنهــا بــا روش فلوســایتومتری اندازهگیــری میشــود .در ایــن تســت
چنانچــه غلظــت خاصــی از مــاده مــورد آزمــون موجــب ســمیت ســلولی بــرای
بیــش از  30درصــد ســلولها شــود ،از تســت خــارج میگــردد .بــر اســاس میــزان
بــروز پروتئیــن  CD86در مــورد قابلیــت حساســیتزایی مــاده مــورد آزمــون
تصمیمگیــری میشــود (.)145
روش mMUSST

در روش  mMUSSTاز الیــن ســلولی مشــابه  MUSSTو اندازهگیــری میــزان
 CD86بــا اســتفاده از فلوســایتومتری اســتفاده میگــردد .در ایــن روش از پنــج
غلظــت متفــاوت از مــاده مــورد آزمــون کــه بــر پایــه ارزیابیهــای ســمیت ســلولی
یدیــد پروپیدیــوم تعییــن شــدهاند ،اســتفاده میگــردد .ســلولها بــه مــدت 48
ســاعت در برابــر غلظتهــای مختلــف مــاده مــورد آزمــون انکوباســیون شــده و
بــر اســاس میــزان بــروز  CD86مشــخص میشــود کــه آیــا غلظــت مذکــور از
مــاده مــورد آزمــون قــادر بــه فعــال کــردن الیــن ســلولی دندریتیــک میباشــد
یــا خیــر .متعاقب ـ ًا احتمــال حساســیتزایی مــاده مذکــور تعییــن میگــردد (.)145

1 human histiocytic leukemia cell line
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روش PBMDCA

در روش  PBMDCاز ســلولهای دندریتیــک مشــتق شــده از مونوســیتهای
2
خــون محیطــی انســان 1اســتفاده میشــود .ســلولهای مذکــور از بافیکــوت
تــازه پنــج نفــر اهداکننــده متفــاوت ،جداســازی میگــردد .ســپس ســلولهای
بــه دســت آمــده در مقابــل حداقــل شــش غلظــت مختلــف از مــاده مــورد آزمــون
قــرار داده میشــوند .در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه غلظتــی از مــاده مــورد
آزمــون کــه در مرتبــه دوم پــس از باالتریــن غلظــت مــاده مــورد آزمــون قــرار
میگیــرد ،بایــد تضمینکننــده زندهمانــی حداقــل  80درصــد از ســلولها باشــد.
پــس از  48ســاعت در معــرض قرارگیــری ســلولها بــا مــاده مــورد آزمــون،
میــزان بــروز  CD86توســط روش فلوســایتومتری اندازهگیــری میشــود.
ســلولهای مــرده بــه روش رنــﮓ آمیــزی -7آمینــو اکتینــو مایســین 3شناســایی
میگردنــد .چنانچــه مــاده مــورد آزمــون موجــب القــای تعــداد حداقــل 20
درصــد یــا بیشــتر از ســلولهایی کــه از لحــاظ  CD86مثبــت هســتند بشــود (در
مقایســه بــا ســلولهایی کــه در معــرض مــاده مــورد آزمــون قــرار نگرفتهانــد)،
مــاده مــورد آزمــون بــه عنــوان یــک مــاده حساســیتزای پوســتی دســتهبندی
میگــردد (.)145
روش VITOSENS

4

در روش  VITOSENSاز ســلولهای پیــش ســاز  CD34کــه تمایــز یافتهانــد
بــه عنــوان جایگزینــی بــرای ســلولهای دندریتیــک اســتفاده میشــود.
ســلولهای مــورد نیــاز از خــون بنــد نــاف انســان تهیــه میگــردد .پاســخ
ســلولها در برابــر مــاده مــورد آزمــون بــر اســاس میــزان بــروز  CCR2و مادوالتــور
 CREM5ارزیابــی میشــود ( .)145در ایــن روش بــه طــور خالصــه ابتــدا غلظتــی
از مــاده مــورد آزمــون کــه در صــورت قرارگیــری  24ســاعته در معــرض ســلولها
موجــب مــرگ تقریب ـ ًا  20درصــد از ســلولها میشــود ( ،)IC20تعییــن میگــردد.
بــا آگاهــی از غلظــت مذکــور ،غلظتهــای مختلفــی از مــاده مــورد آزمــون (کــه
غلظــت  IC20را نیــز شــامل میشــود) تهیــه شــده و ســلولها در معــرض ایــن
human peripheral blood monocyte-derived dendritic cells
buffy coat
)7-Aminoactinomycin (7-AAD
differentiated CD34+ progenitor cells
)cAMP responsive element modulator (CREM
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غلظتهــا قــرار داده میشــوند .پــس از  6ســاعت ،میــزان بــروز  CCR2و CREM

در مــورد نیــم میلیــون ســلول اندازهگیــری شــده و  18ســاعت بعــد ( 24ســاعت
پــس از آغــاز در معــرض قرارگیــری ســلولها بــا مــاده مــورد آزمــون) بقیــه
ســلولها نیــز جمــعآوری شــده و میــزان زندهمانــی ســلولها تعییــن میگــردد.
ســپس ایــن آزمــون بــه طــور مشــابه بــر روی ســلولهای بدســت آمــده از خــون
بنــد نــاف دو فــرد متفــاوت دیگــر نیــز انجــام میشــود .در مــواردی کــه نتایــج
بــه دســت آمــده بــا یکدیگــر تطابــق نداشــته باشــند ،حتــی ممکــن اســت انجــام
آزمــون بــر روی ســلولهای خــون بنــد نــاف نفــر ســوم نیــز در نظــر گرفتــه شــود.
ســپس بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده ،قابلیــت حساســیتزایی پوســتی مــاده
مــورد آزمــون تعییــن میگــردد (.)145

سایر روشها
تمــام روشهایــی کــه تــا اینجــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد ،از یــک یــا دو
پارامتــر نهایــی بــه منظــور تصمیمگیــری در رابطــه بــا قابلیــت حساســیتزایی
یــک مــاده مــورد آزمــون اســتفاده میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه روشهایــی
کــه در ادامــه مــورد بررســی قــرار میگیرنــد ،حــدود  10تــا  200پارامتــر
را مــورد اســتفاده قــرار داده و لــذا اطالعــات بیشــتری در رابطــه بــا مکانیســم
حساســیتزایی پوســتی یــک مــاده مــورد آزمــون فراهــم میآورنــد .ایــن روشــها
عبارتنــد از (:)145
Sens-IS
SenCeeTox
)Genomic allergen rapid detection assay (GARD assay
SensiDerm™ TMT-SRM 10-Plex

●
●
●
●
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روش Sens-IS

در روش  Sens-ISمــواد حساســیتزا بســته بــه میــزان قــدرت حساســیتزایی
آنهــا تقســیمبندی میشــود .بــرای ایــن منظــور از پروفایــل بــروز 1ژنــی  65ژن
3
کــه در قالــب دو مجموعــه ژنهــای تحریکپذیــری 2و ژنهــای حساســیتزایی
دســتهبندی شــدهاند ،اســتفاده میشــود .در ایــن روش از بافــت مــدل EpiSkin
براســاس پروتــکل  439ارائــه شــده توســط ســازمان توســعه و همــکاری مشــترک
اقتصــادی اســتفاده میشــود .بــه طــور خالصــه ،بافــت مذکــور در معــرض مــواد
مــورد آزمــون قــرار میگیــرد و میــزان بروز ژنهــا در آن بــا اســتفاده از روش qPCR
اندازهگیــری میشــود ( .)145چنانچــه یــک مــاده مــورد آزمــون بتوانــد موجــب
افزایــش بــروز حداقــل هفــت ژن (از یکــی از مجموعــه ژنهــای تحریکپذیــری
و ژنهــای حساســیتزایی) شــود ،ایــن مــاده بــه عنــوان حساســیتزا شناســایی
میگــردد .جزئیــات بیشــتر نحــوه اســتفاده از روش مذکــور در منبــع مربوطــه
( )145آورده شــده اســت.
روش SenCeeTox

روش  SenCeeToxشــامل ســه آزمــون مســتقل میباشــد کــه چندیــن
رویــداد کلیــدی در فراینــد حساســیتزایی را بررســی کــرده و اطالعــات مربــوط
بــه پتانســیل حساســیتزایی پوســتی مــاده مــورد آزمــون را فراهــم مــیآورد .بــا
اســتفاده از ایــن روش همچنیــن امــکان تعییــن میــزان قــدرت حساســیتزایی
پوســتی یــک مــاده نیــز فراهــم میشــود .در روش  SenCeeToxاز ســلولها
اســتفاده نشــده ،بلکــه میــزان واکنــش پذیــری پروتئینهــای خــاص 4بــه وســیله
اندازهگیــری غلظــت گلوتاتیــون آزاد ( )GSHتعییــن میگــردد .بــرای ایــن منظــور
از یــک مــدل اپیــدرم پوســت( 5صفحــه  147را ببینیــد) بــه منظــور ارزیابــی ژنهــا
و تعییــن ســمیت ســلولی مــاده مــورد آزمــون اســتفاده میشــود .زندهمانــی
بافــت پوســت نیــز بــه روش ارزیابــی فعالیــت الکتــوز دهیدروژنــاز 6ارزیابــی
میگــردد .نهایتـ ًا دادههــای مربــوط بــه واکنــش پذیــری گلوتاتیــون ،القــای ژنــی،
و زندهمانــی ،بــا اســتفاده از یــک الگوریتــم خــاص تجزیــه و تحلیــل شــده و
expression profile
irritancy
sensitisation
protein reactivity
epidermal skin equivalent
)lactose dehydrogenase (LDH
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بــر اســاس نتایــج حاصلــه ،ایندکــس ســمیت بــرای مــاده مــورد آزمــون تعییــن
میگــردد (.)145
روش GARD assay

در روش  GARD assayاز ســلولهای  MUTZ-3کــه از الیــن ســلولی
لوســمی میلوئیــد انســان 1مشــتق شــده اســت ،اســتفاده میشــود .بــه طــور
خالصــه مــاده مــورد آزمــون در تمــاس بــا ســلولهای مذکــور قــرار داده شــده
و میــزان بــروز ژنهــای القــا شــده توســط مــاده مــورد آزمــون در ایــن ســلولها
اندازهگیــری میشــود (.)145

روش مﺒتﻨی بر استﻔاده از SensiDerm

در روش  SensiDerm™ TMT-SRM 10-Plexاز الیــن ســلولی MUTZ-3

اســتفاده میشــود و بــا اندازهگیــری میــزان القــای پروتئینهــای نشــانگر زیســتی
ویــژه مســیرهای بیوشــیمیایی خــاص ،2احتمــال حساســیتزا بــودن یــک مــاده
بررســی میگــردد .در ایــن روش الیــن ســلولی  MUTZ-3بــه مــدت  24ســاعت
در برابــر غلظتهــای غیــر ســمی مــاده مــورد آزمــون قــرار داده میشــود .ســپس
پروتئینهــای ســلولی جداســازی شــده و بــا روش طیــف ســنجی جرمــی ارزیابــی
میگردنــد .میــزان بــروز پروتئینهــا در ســلولهایی کــه در معــرض مــاده مــورد
آزمــون قــرار داشــتهاند ،بــا میــزان بــروز پروتئینهــا در ســلولهایی کــه در برابــر
مــاده کنتــرل قــرار داشــتند ،مقایســه گردیــده و نتیجــه بــه صــورت نســبت بــروز
پروتئینهــا بیــن ایــن دو نــوع ســلول بیــان میگــردد .نســبت عــددی مذکــور
بــا اســتفاده از یــک مــدل ریاضــی چنــد جملــهای 3ارزیابــی گردیــده و بدینوســیله
مــواد حساســیتزا از مــواد غیــر حساســیتزا تمایــز داده میشــوند (.)145

1 human myeloid leukemia
2 pathway-specific biomarker proteins
3 polynomial model
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کشﺖهای باﻓتی

هــدف اصلــی مهندســی بافــت ،ســاخت اعضایــی اســت کــه بتــوان آنهــا
را بــه انســان پیونــد زده و بــه جــای عضــو اصلــی اســتفاده نمــود .بــا ایــن حــال
یکــی دیگــر از اهــداف ســاخت ایــن اعضــا ،ایجــاد مدلهــای برونتنــی بــرای
تحقیقــات پیشبالینــی نظیــر غربالگــری ترکیبــات شــیمیایی کاندیــد دارویــی یــا
آزمــون ابــزار پزشــکی میباشــد ( .)139در ایــن رابطــه ،مدلهــای پیشبالینــی
ســاخته شــده بــا روشهــای مهندســی بافــت دارای مزایــای بالقــوه متعــددی
نســبت بــه موجــودات زنــده هســتند .بــه عنــوان مثــال ســاخت ایــن مدلهــا در
ابعــاد ســه بعــدی امکانپذیــر بــوده ،و اســتفاده از آنهــا در تحقیقــات موجــب
کاهــش هزینههــا ،افزایــش تکرارپذیــری آزمایشــات ،و امــکان کنتــرل دقیــق بــر
روی شــرایط کشــت بافتــی میشــود .همچنیــن ســاخت مــدل بافتــی بــا اســتفاده
از ســلولهای انســانی ،نســبت بــه اســتفاده از حیوانــات ،شبیهســازی بهتــری
از وضعیــت بــدن انســان فراهــم مــیآورد ( .)139در اغلــب ایــن مدلهــا ،میــزان
بــروز ژنهــا و پروتئینهــا در بافــت کشــت داده شــده ،شــبیه بافتهــای اصلــی
در بــدن موجــود زنــده اســت .ایــن امــر موجــب میشــود کــه رفتارهــای ســلولی
در کشــت بافتــی بســیار مشــابه بــا رفتارهــای ســلولی در بافــت اصلــی موجــود
زنــده بــوده و در نتیجــه ایــن مدلهــا را قــادر میســازد تــا در انــواع پژوهشهــا
نظیــر غربالگــری ترکیبــات دارویــی جدیــد -بــه جــای حیوانــات آزمایشــگاهیمــورد اســتفاده قــرار گیرنــد و از ایــن طریــق موجــب کاهــش یــا منــع اســتفاده از
حیوانــات شــوند (.)2
اســتفاده از بافتهــای انســان جهــت ارزیابــی خطــرات مــواد شــیمیایی جدیــد
و داروهــا ،در یــک نشســت هــم اندیشــی مــورد بررســی و تبــادل نظــر متخصصــان
قــرار گرفــت کــه جزئیــات مربوطــه از منبــع ( )182در دســترس میباشــد .در ایــن
نشســت ،مــواردی نظیــر توانایــی اســتفاده از مدلهــای بافــت انســانی در پیشــگویی
متابولیســم مــواد شــیمیایی جدیــد و داروهــا در انســان ،تداخــالت احتمالــی بیــن
داروهــا ،پیشــگویی ســمیت مــواد مــورد آزمــون بــرای انســان ،و مدلســازی ک ّمــی
رفتــار فارماکوکینتیــک و فارماکو-توکســیکو-دینامیک 1ایــن مــواد مــورد بررســی
قــرار داده شــد .بررســیها نشــان داده اســت کــه پژوهــش بــا بافتهــای انســانی
نــه تنهــا موجــب بهبــود کیفیــت تحقیقــات پیشبالینــی در زمینــه فارماکولــوژی
1 pharmacotoxicodynamic
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و ارزیابــی ایمنــی مــواد میشــود ،بلکــه میتوانــد بــه عنــوان جایگزینــی بــرای
برخــی پژوهشهــای پایــه بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی نیــز مطــرح شــود
(.)117

مﻨشاء ﺗهیﻪ باﻓﺖها
در مجمــوع ،بافتهــای مــورد نیــاز بــرای تحقیقــات از دو منشــاء برداشــت
از افــراد زنــده و برداشــت پــس از مــرگ قابــل دســترس میباشــند .بــرای تهیــه
بافتهــای مــورد نیــاز در تحقیقــات میتــوان ضمــن رعایــت اصــول اخالقــی
مربوطــه ،بافتهــای ســالم یــا بیمــار را بــا انجــام بیوپســی از افــراد هوشــیار،
در حیــن انجــام جراحــی ،یــا پــس از مــرگ بیمــاران جمــعآوری و در تحقیقــات
اســتفاده کــرد .در ایــن رابطــه بــه عنــوان مثــال بافتهــای مغــز انســان کــه پــس
از مــرگ برداشــت شــده و در تحقیقــات اســتفاده گردیدهانــد ،نقــش عظیمــی در
درک رژنراســیون مغــز داشــتهاند (.)1

در رابطــه بــا منشــاء تهیــه بافتهــای انســانی مــورد نظــر بــرای اســتفاده
در تحقیقــات ،میتــوان بــه مراکــزی اشــاره نمــود کــه بــه ایــن منظــور تشــکیل
شــدهاند .بــه عنــوان مثــال مرکــز ملــی تبــادل [اطالعــات] تحقیقــات بیماریهــا
در ایــاالت متحــده ،1بافتهــای انســانی مــورد نیــاز را بــرای پژوهشــگرانی کــه بــر
روی شــناخت و درمــان بیماریهــای دیابــت ،ســرطان ،فیبــروز کیســتی و نظایــر
آنهــا تحقیــق میکننــد ،فراهــم مــیآورد (.)124 ،1
اﻟﻒ( برداشﺖ باﻓتها از اﻓراد زنده

در حــال حاضــر روال معمــول ایــن اســت کــه بســیاری از بافتهایــی کــه در
هنــگام جراحــی بــرای انجــام بررســیهای پاتولــوژی برداشــت میشــوند ،پــس
از انجــام بررســی بــر روی قســمتی از آنهــا ،دور ریختــه میشــوند .ایــن در حالــی
اســت کــه بافتهــای دور ریــز مذکــور ،ارزش بســیار زیــادی بــرای تحقیقــات -بــه
ویــژه در زمینــه تحقیقــات ســاخت داروهــای جدیــد -داشــته و میتوانــد بــه نحــو
بهتــری اســتفاده شــود .بــر ایــن اســاس یکــی از روشــهای تهیــه بافتهــای مــورد
نیــاز بــرای تحقیقــات ،اســتفاده از بافتهــای اهدایــی یــا بافتهایــی اســت کــه
در طــول جراحــی بــه روش بیوپســی از انســان برداشــته شــدهاند .بــه عنــوان مثــال
1 U.S. National Disease Research Interchange

 ⁞ 182فصل  :3پژوهش با استفاده از بافتها ،سلولها و ملکولهای آلی

از مدلهــای شبیهســاز پوســت و چشــم کــه از بافــت پوســت و چشــم انســان
بدســت آمدهانــد بــه جــای تســتهای التهــاب در خرگــوش 1اســتفاده شــده اســت.
در ایــن زمینــه شــرکتهایی نظیــر  ،Episkin، Mattekو  Cell Systemsایــن
مدلهــا را بــه شــکل کیتهــای تجــاری کــه بــه راحتــی قابــل اســتفادهاند ،تولیــد
کــرده و در دســترس پژوهشــگران قــرار دادهانــد (.)2
هــر چنــد اســتفاده از بافتهــای دور ریــز فــوق ،واجــد اهمیــت بســیار زیــادی
میباشــد ،بــا ایــن حــال نگرانیهایــی در رابطــه بــا مســائل اخالقــی اســتفاده از
آنهــا -بــه ویــژه بــا مقاصــد تجــاری -وجــود دارد .بــرای رفــع ایــن نگرانیهــا
الزم اســت یــک رونــد شــفاف بــرای اهــدای بافتهــا توســط اهــدا کننــدگان،
جمــعآوری آنهــا ،و تﺄمیــن و تخصیــص ایــن بافتهــا بــه پژوهشهــای مختلــف
در نظــر گرفتــه شــود .روال مذکــور بایــد بــه نحــوی باشــد کــه انجــام تمامــی ایــن
فراینــد مســتقل از منافــع خــاص یــک فــرد یــا پــروژه صــورت گیــرد.

ایــن امــر بــه طــور نمونــه ( )117در یــک بنیــاد خیریــه -کــه در واقــع بــه
عنــوان یــک »واســطه امیــن« 2عمــل میکنــد -بــا هــدف پوشــش دادن مــوارد
قانونــی تﺄمیــن و اســتفاده از بافتهــای انســانی انجــام شــده اســت.
اخالقــی و
ِ
بنیــاد مذکــور همچنیــن نقــش حفاظــت از منافــع افــرادی کــه در ایــن پژوهشهــا
شــرکت کــرده و بافــت خــود را اهــدا میکننــد را بــر عهــده دارد .جزئیــات مســائل
اخالقــی در رابطــه بــا نحــوه تهیــه ســلولها و بافتهــا از انســان در ایــن منبــع
( )117بررســی شــده اســت.
برنامههایــی نظیــر »هولدینــﮓ هماهنﮓکننــده اشــتراکگذاری منابــع
حیوانــات آزمایشــگاهی ( 3«)SEARCHکــه یــک نمونــه از پروژههــای اولیــه آن
از آدرس ذیــل قابــل دســترس میباشــد ،در ابتــدا بــرای بــه اشــتراک گــذاری
بافتهــای حیوانــات آزمایشــگاهی و بــا هــدف کاهــش اســتفاده از حیوانــات در
تحقیقــات شــروع بــه کار کــرد.

بــا ایــن حــال SEARCH ،در حــال حاضــر تمرکــز خــود را بــر روی اســتفاده
از بافتهــا و ســلولهای انســانی قابــل دســترس از بانکهــای بیولوژیــک و نیــز بــه
اشــتراک گــذاری مدلهــای بافتــی ســه بعــدی ســاخته شــده بــا روشــهای مهندســی
بافــت ،قــرار داده اســت (.)183
1 rabbit irritation tests
2 honest broker
3 The Sharing Experimental Animal Resources Coordinating Holdings
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ب( برداشﺖ باﻓتها ﭘﺲ از مرگ

بافتهایــی کــه پــس از مــرگ از افــراد بیمــار بــه دســت آمدهانــد ،بــه
عنــوان منبــع اصلــی اکتشــافات بــه عمــل آمــده در زمینــه روندهــای مربــوط
بــه بازســازی (رژنراســیون) 1مغــز ،و شناســایی بیماریهــای مولتیپــل اســکلروز و
پارکینســون بودهانــد ( .)2در ایــن رابطــه همچنیــن صفحــه  127را ببینیــد.

مﺤیﻄهای کشﺖ باﻓتی
کشــتهای بافتــی ممکــن اســت بــه صــورت »اســتاتیک« یــا »دارای
پرفیــوژن« باشــند .کشــتهای »اســتاتیک« مــواد تغذیــهای خــود را از محیــط
کشــت موجــود در اطرافشــان تهیــه مینماینــد .کشــتهای »دارای پرفیــوژن«
محیــط کشــت را از طریــق کانالهــای بســیار ریــز و پمﭗهــای ظریــف دریافــت
نمــوده و بــه ایــن طریــق مــواد تغذیــهای و اکســیژن مــورد نیــاز خــود را تﺄمیــن
میکننــد .در صورتــی کــه کشــتهای دارای پرفیــوژن در معــرض ســموم قــرار
داده شــوند ،میتــوان بــا اندازهگیــری مقادیــر نشــانگرهای زیســتی در جریــان
پرفیــوژن خروجــی از بافــت ،اقــدام بــه اندازهگیــری بالدرنــﮓ ســمیت ســلولی
نمــود .ایــن موضــوع باعــﺚ میشــود کــه بتــوان اطالعــات مهمــی در رابطــه بــا
زمــان آغــاز و مــدت زمــان بــروز مســمومیت بدســت آورده و درجــه مســمومیت را
تعییــن کــرد .دســتیابی بــه چنیــن پارامترهایــی بــا اســتفاده از محیطهــای کشــت
اســتاتیک یــا حتــی آزمایــش بــر روی موجــودات زنــده ،بســیار دشــوار اســت (.)127
1 regeneration
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روشــی کــه در بــاال ارائــه شــد مربــوط بــه اســتفاده از یــک ارگان انفــرادی
جهــت بررســی اثــرات مســمومیتزایی مــواد میباشــد کــه البتــه الزامــ ًا
نشــاندهنده اثــرات ســمیت عمومــی یــک مــاده در بــدن نیســت .بــرای بررســی
اثــرات ســمیت عمومــی یــک مــاده در کل بــدن ،1روش جایگزیــن معمــول
شــامل اســتفاده از مدلهــای کامپیوتــری میباشــد کــه رفتــار سیســتمیک مــاده
مذکــور را شبیهســازی میکننــد .بــه عنــوان مثــال مــدل فارماکوکینتیــک بــر
پایــه فیزیولــوژی ،اطالعــات بــه دســت آمــده از مدلهــای مختلــف برونتنــی و
کامپیوتــری (نظیــر مــدل بررســی ارتبــاط ســاختار-فعالیت) را بــا یکدیگــر تجمیــع
کــرده و نهایت ـ ًا زیســتفراهمی عمومــی یــک مــاده شــیمیایی را تحــت شــرایط
ـاص در معــرض قرارگیــری بــدن نســبت بــه آن ،پیشبینــی میکنــد .بــه ایــن
خـ ِ
ترتیــب مــدل مذکــور اجــازه میدهــد کــه بیــن نتایــج سمشناســی برونتنــی
یــک مــاده و اثــرات سیســتمیک آن ارتبــاط برقــرار شــود ( .)4ایــن موضــوع در
فصــل  6مــورد بحــﺚ و بررســی بیشــتر قــرار گرفتــه اســت.
رویکــرد دیگــر در رابطــه بــا پیشبینــی اثــرات یــک مــاده بــر ارگان هــدف،
روش نقشــه ارتباطــات 2میباشــد ( .)4در ایــن روش پروفایــل ظهــور mRNAهــای
مربــوط بــه الینهــای ســلولی مختلــف کــه در معــرض مــواد دارای مکانیزمهــای
شــناخته شــده قــرار گرفتهانــد ،در قالــب یــک پایــگاه داده جمــعآوری میشــود.
ســپس پروفایــل ظهــور در پاســخ بــه یــک مــاده جدیــد بــا پایــگاه داده مذکــور
مقایســه گردیــده و بــه واســطه تشــخیص شــباهتها میتــوان فعالیــت احتمالــی
مــاده مذکــور را پیشبینــی کــرد ( .)4ایــن روشهــا امــروزه توســط صنعــت
داروســازی بــرای ارزیابــی مــواد شــیمیایی کاندیــد دارویــی در طــی مراحــل
تحقیــق و توســعه اســتفاده شــده و موجــب کاهــش یــا منــع اســتفاده از حیوانــات
در ایــن حیطــه شــدهاند ( .)4مــوارد مرتبــط بــا روشهــای مذکــور و پایگاههــای
داده قابــل اســتفاده در فصــول  1و  7مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد .انــواع مــواد
طبیعــی و ســنتزی مــورد اســتفاده در کشــتهای بافتــی ،روشــهای پرینــت ســه
بعــدی بیولوژیــک ســلولها ،و روشــهای ایجــاد عــروق خونــی و اهمیــت ایــن
موضــوع در تولیــد یــا شبیهســازی اعضــاء بــدن در منبــع دیگــر ( )184توضیــﺢ
داده شــده اســت.

1 whole body
2 connectivity map
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ﭘﮋوهش با استﻔاده از سﻠولهای انﺴان
اســتفاده از کشــتهای ســلولی یکــی از روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی میباشــد .در ایــن روش ســلولهای بــه دســت آمــده از انســان
یــا حیوانــات در محیطهــای کشــت مناســب کشــت داده میشــوند .در رابطــه
بــا ســلولهای انســان ،امــروزه تقریبــ ًا تمــام انــواع ســلولهای انســانی را
میتــوان در محیطهــای کشــت مناســب رشــد داد ( .)1ســپس ایــن ســلولها در
معــرض مــواد مــورد آزمــون قــرار داده شــده و بــا روشــهای متعــدد ،پاســخهای
ســلول بــه ایــن مــواد بررســی میگــردد .در رابطــه بــا ایــن کــه بهتــر اســت از
چــه ســلولهایی (حیوانــی یــا انســانی) اســتفاده شــود ،نشــان داده شــده کــه
مطالعــات بــر روی کشــت ســلولهای حیوانــی ممکــن اســت ارتبــاط چندانــی
بــا بیماریهــای انســانی نداشــته باشــد؛ چــرا کــه در اینجــا فاکتورهــای متعــدد
جانبــی ممکــن اســت نتیجهگیــری از ایــن پژوهشهــا و تعمیــم نتایــج بــه انســان
را بــا دشــواری روبــرو ســازد .فاکتورهایــی نظیــر اعتبــار ســلول مــورد اســتفاده در
شبیهســازی شــرایط در بــدن انســان ،پاســاژ بیــش از حــد ســلولها ،احتمــال
عفونــت مایکوپالســمایی در کشــت ،تمایــز ســلولی انــدک ،و همچنیــن نبــود
شــرایط هومئوســتاتیک و فیزیولوژیــک در محیــط کشــت بافتــی ،و نظایــر آن
میتوانــد اعتبــار مطالعــه بــر روی کشــت ســلول حیوانــی و توانایــی در تعمیــم
نتایــج آن بــه انســان را بــا تردیــد رو بــه رو ســازد .بــه عنــوان مثــال نشــان داده
شــده کــه آزمایشــات ژنوتوکسیســیتی بــا اســتفاده از کشــت ســلول حیوانــی ،در
مــواردی اختصاصیــت 1اندکــی داشــته و مث ـالً کشــت ســلولی در رابطــه بــا مــواد
غیــر ســرطانزا بــه میــزان  90درصــد مثبــت کاذب از خــود نشــان داده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه همیــن آزمایشهــا دارای  90درصــد حساســیت 2بــرای
تشــخیص عوامــل ســرطانزا در مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی بودهانــد (.)2
مزیــت اســتفاده از تکنیکهــای کشــت ســلولی نســبت بــه کار بــر روی
حیوانــات عبــارت از ســهولت پیگیــری اثــر دارو بــر روی محیــط کشــت ،زمانبــری
کمتــر و هزینههــای کمتــر میباشــد .از ایــن روشهــا بــه صــورت متــداول
در غربالگــری اولیــه مــواد شــیمیایی جدیــد یــا مولکولهــای کاندیــد دارویــی
اســتفاده شــده و بــه ایــن ترتیــب ســمیت و کارایــی ایــن مولکولهــا قبــل از
آنکــه بــه موجــود زنــده تجویــز شــوند ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد .بــه عنــوان
1 specificity
2 sensitivity
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مثــال در مــورد تســت التهابزایــی مــواد شــیمیایی بــرای چشــم ،قب ـ ً
ال از تســت
ِد ِریــز بــر روی چشــم خرگوشهــا اســتفاده میشــد .ایــن تســت نیــاز بــه تعــداد
زیــادی خرگــوش داشــت ،کــه هــر کــدام فقــط یــک بــار قابــل اســتفاده بودنــد
و ضمن ـ ًا درد و رنــج بســیار زیــادی بــرای حیوانــات ایجــاد میکــرد .امــروزه بــه
عنــوان روش جایگزیــن نســبی از »کشــت« ســلولهای قرنیــه گاو بــرای انجــام
ایــن تســت اســتفاده میشــود .ســلولهای قرنیــه گاو بــه مــدت ســه هفتــه در
آزمایشــگاه کشــت داده شــده و از روشهــای مختلــف تحلیلــی بــرای ارزیابــی
اثــرات سمشــناختی مــاده شــیمیایی در ایجــاد التهــاب اســتفاده میگــردد (.)51
روش جایگزیــن تســت دریــز در صفحــات  153-157توضیــﺢ داده شــده اســت.

مشــابه اســتفاده از »بافتهــای« انســان در تحقیقــات (صفحــه  ،)129تحقیــق
بــر روی »ســلولهای« انســانی میتوانــد بــا اســتفاده از ســلولهای ســالم یــا
بیمــار صــورت گیــرد .در ایــن رابطــه انســتیتو ملــی ســرطان 1در حــال حاضــر
از ســلولهای ســرطانی انســانی کــه در هنــگام جراحــی از بیمــاران برداشــته
شــدهاند بــرای انجــام تســتهای اولیــه 2در مــورد داروهــای جدیــد ضــد ســرطان
اســتفاده میکنــد .ایــن عمــل باعــﺚ نجــات جــان میلیونهــا جونــده آزمایشــگاهی
کــه ایــن انســتیتو هــر ســاله در تحقیقــات اســتفاده میکــرد -شــده و در کنــارآن فرصــت بهتــری بــرای مبــارزه بــا ســرطان »در انســان« فراهــم آورده اســت
( .)1بایــد توجــه داشــت کــه هــر چنــد ســلولها در محیــط کشــت رفتــار بســیار
ســادهتری نســبت بــه بــدن موجــود زنــده از خــود نشــان میدهنــد ،بــا ایــن
حــال سیســتمهای کشــت ســلولی امــروزی بــه عنــوان یــک روش اساســی در
تحقیقــات ســرطان ،سپســیس ،بیماریهــای کلیــوی ،و ایــدز مطــرح بــوده و
بــه صــورت رایــج در تســت ایمنــی مــواد شــیمیایی ،تولیــد واکســنها ،یافــت
داروهــای جدیــد ،و تشــخیص بیماریهــا اســتفاده میشــوند (.)1

روش تولیــد تومورهــای مصنوعــی بــا اســتفاده از بافتهایــی کــه در
نتیجــه رشــد ســلولهای بنیــادی یــا رشــد ترکیبــی از ســلولهای بنیــادی
تومــوری و ســلولهای تومــوری تشــکیل شــدهاند در منابــع دیگــر ()186 ،185
ارائــه شــده اســت .جزئیــات روشــهای اســتفاده از مدلهــای ســلولی بــر پایــه
توکســیکوژنومیک- 3کــه از آنهــا میتــوان بــه عنــوان جایگزیــن حیوانــات بــرای

)1 National Cancer Institute (NCI
2 first-stage testing
3 toxicogenomics-based cellular models
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ارزیابــی ایمنــی مــواد اســتفاده کــرد -در منبــع دیگــر ( )187بــه صــورت جامــع
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

مﻨشاء سﻠولها
ســلولهای اولیــه را کــه بــرای تهیــه کشــت اســتفاده میشــوند ،میتــوان
مســتقیم ًا از موجــود زنــده بــه دســت آورده یــا بــه جــای آن از الینهــای
ســلولی موجــود اســتفاده کــرد .کشــتهای »اولیــه« ســلولی 1مســتقیم ًا از
بافتهــای بــدن موجــود زنــده جداســازی شــده و اغلــب بــرای تهیــه آنهــا از
آنزیمهــای پروتئولیتیــک اســتفاده میشــود .مزیــت عمــده آنهــا ایــن اســت
2
کــه عملکردهــای مختــص بافــت را همــراه داشــته و قابلیــت بیوترانسفورماســیون
در آنهــا بــدون تغییــر باقــی میمانــد .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه
جداســازی ســلولها میتوانــد موجــب آســیب بــه تمامیــت غشــای ســلولی شــده
کــه متعاقب ـ ًا باعــﺚ از دســت رفتــن یــا آســیب بــه گیرندههــای غشــای ســلولی
و محصــوالت تولیــدی ســلول میگــردد .هرچنــد بایــد توجــه داشــت کــه طــی
دوره زمانــی الزم بــرای تثبیــت کشــت ســلولی تــک الیــه از سوسپانســیونهای
ســلولی ،اینگونــه آســیبها اغلــب بهبــود مییابنــد (.)127
ســلولهایی کــه از انســان یــا ســایر حیوانــات بــه دســت میآیــد را میتــوان
در محیــط کشــت مناســب بــه مــدت چنــد روز ،چنــد مــاه ،یــا حتــی تا چندین ســال
نگهــداری کــرد .ســلولهای حاصلــه را میتــوان بــه صــورت تودههــای دارای
شــکل یــا حتــی یــک الیــه ســلولی ،کشــت و نگهــداری نمــود ( .)51بــا توجــه بــه
تغییــرات نامطلوبــی کــه در صــورت نگهــداری طوالنــی مــدت کشــتهای ســلولی
اولیــه رخ میدهــد ،حداقــل دو راه حــل را میتــوان در پیــش گرفــت (:)127

1 .در مــواردی الزم اســت بــرای هــر آزمایــش ســلولهای جدیــدی
جداســازی شــود ،یــا

2 .در مــواردی میتــوان از الینهــای ســلولی اســتفاده نمــود؛ هرچنــد
بایــد توجــه داشــت کــه دورههــای طوالنــی کشــت ســلولی -کــه
ممکــن اســت چندیــن ســال طــول بکشــد -ممکــن اســت نتیجت ـ ًا بــه
کاهــش ظرفیــت متابولیــک ســلولها منجــر شــده و باعــﺚ تغییــر در
1 primary cell cultures
2 biotransformation
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عملکــرد ســلولها شــود .ضمنــ ًا برخــی الینهــای ســلولی مشــتق
شــده از حیوانــات کــه بــه طــور گســتردهای اســتفاده میشــوند-
نظیــر ســلولهای تخمــدان همســتر چینــی و ســلولهای L5178Y
لنفومــای موشــی -ممکــن اســت دچــار تفاوتهــای فنوتیپــی و رفتــاری
در آزمایشــگاههای مختلــف باشــند .ایــن موضــوع در مــواردی ممکــن
اســت حتــی بــه شــکل تفــاوت در تعــداد کروموزومهــای ســلولی خــود
را نشــان دهــد.
1
الینهــای ســلولی نامیــرا در شــرایط برونتنــی دارای رشــد ســلولی
ادامــهدار و معمــو ًال بیپایــان هســتند .بــرای تولیــد ایــن نــوع ســلولها میتــوان
ویروســهای ســرطانزایی نظیــر ، 2SV4ویــروس پلیــوم ،3یــا آدنوویــروس 4را وارد
ســلولهای اولیــه کــرد ( .)127نمونههایــی از ســلولهایی کــه بــه صــورت
نامیــرا تبدیــل شــدهاند شــامل ســلولهای کلیــه خرگــوش ،ماکروفاژهــای مــوش،
هپاتوســیتهای رت ،و لنفوســیتها و استئوبالســتهای انســانی میباشــند .بــا
ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه نامیــرا کــردن ســلولها ممکــن اســت باعــﺚ
تغییــرات قابــل توجــه در ویژگیهــای ســلولی و عملکــرد آن شــود (.)127
در مــواردی نیــز ممکــن اســت بــرای کشــت ســلولی از الینهــای ســلولهای
بنیــادی اســتفاده شــود .ایــن الینهــا را میتــوان از بالستوســیتهای پســتانداران
بــه دســت آورد کــه در ایــن صــورت بــه آنها عنــوان »ســلولهای بنیــادی جنینی«
داده میشــود .چنانچــه الینهــای ســلولی مذکــور از ســلولهای پیشســاز بالــﻎ
5
تهیــه شــود ،در ایــن صــورت بــه آنهــا »ســلولهای پیشســاز بالــﻎ پرتــوان«
گفتــه میشــود ( .)127ســلولهای بنیــادی را میتــوان در وضعیــت تمایــز نیافتــه
و در حضــور الیههــای تغذیهکننــده و/یــا فاکتــور مهارکننــده لوســمی نگهــداری
کرد (.)127

کشــتهای حاصــل از ســلولهای بنیــادی میتوانــد بــه عنــوان مدلهــای
برونتنــی بیماریهــا و نیــز بــه منظــور انجــام تســتهای سمشناســی مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد .در صــورت نیــاز بــه اســتفاده از ســلولهای مذکــور در
مطالعــه بیماریهــا ،میتــوان ژنهــای عامــل بیمــاری را بــه ســلول بنیــادی
immortalized cell lines
SV40 large T
polyoma virus
adenovirus EIA
multipotent adult progenitor cells

1
2
3
4
5
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جنینــی وارد کــرد تــا منجــر بــه تولیــد بافتهــای انســانی بیمــار گردیــده و
ســپس از ایــن بافتهــا مثـالْ بــرای غربالگــری داروهــا اســتفاده نمــود .همچنیــن
ســلولهای بنیــادی جنینــی را میتــوان در یــک پتریدیــش رشــد داده و انــواع
مختلــف ســلولهایی کــه منجــر بــه ســاخت اعضــای بــدن انســان میشــوند را از
آنهــا تمایــز داد .بایــد توجــه داشــت کــه در رابطــه بــا ارزیابــی اثــرات سمشــناختی
داروهــا ،ایــن نــوع ســاخت بافتهــای انســانی کــه شــامل انــواع مختلفــی از
ســلولها میباشــد ،نســبت بــه کشــتهای ســلولی -کــه فقــط یــک نــوع
ســلول خــاص را دارا هســتند -معمــو ًال ارجحیــت دارد .همچنیــن در تمــام ایــن
مــوارد بایــد توجــه داشــت کــه در صــورت اســتفاده از ســلولهای انســانی در ایــن
قبیــل تحقیقــات ،نتیجــهای کــه بــه دســت میآیــد شــامل پروفایــل اثــر دارو در
ســلول انســانی اســت -و نــه ســلول حیوانــی .مــورد اخیــر بــه عنــوان یــک مزیــت
مهــم بــرای تحقیقاتــی کــه بــا هــدف توســعه دانــش پزشــکی صــورت میگیرنــد،
مطــرح میباشــد.
در رابطــه بــا اســتفاده عملــی از روشهــای فــوق در پژوهــش ،میتــوان
بــه مــوردی اشــاره کــرد کــه در آن الیــن ســلولی بنیــادی جنینــی بــا اســتفاده
از ژنهایــی کــه از یــک بیمــار پارکینســون گرفتــه شــده بــود ،بــه نحــوی تمایــز
یافــت کــه عالئــم دژنراتیــو بیمــاری پارکینســون را بــروز دهــد .در مثــال دیگــر ،بــا
توجــه بــه اینکــه بیماریهــای آلزایمــر و دیابــت دارای مخلوطــی از علــل ژنتیکــی
و محیطــی میباشــند ،از ســلولهای بنیــادی بــه منظــور ســاخت مدلهــای ایــن
بیماریهــا و غربالگــری داروهــای جدیــد بــرای درمــان آنهــا اســتفاده شــده اســت.
مدلهــای ســلولهای بنیــادی جنینــی موشــی بــرای بیماریهــای آتروفــی
عضالنــی نخاعــی 1و لو-گریــﮓ 2بــه منظــور غربالگــری داروهــای جدیــد ســاخته
شــدهاند (.)60

از کشــت ســلولهای بنیــادی در مطالعــات سمشناســی نیــز اســتفاده
میشــود .ایــن امــر بــرای شــرکتهای داروســازی و بیوتکنولــوژی اهمیــت
بســزایی دارد؛ چــرا کــه میتواننــد بــا اســتفاده از ســلولهای بنیــادی ،مــواد
شــیمیایی یــا داروی جدیــد کــه ممکــن اســت موجــب مســمومیت شــوند را ســریع ًا
شناســایی نماینــد .ایــن روش چنانچــه در مرحلــه اولویتبنــدی ترکیبــات موجــود
(از مراحــل نخســتین کشــف و توســعه داروهــای جدیــد) اســتفاده شــود ،میتوانــد

1 spinal muscular atrophy
2 Lou Gehrig›s
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بــه تشــخیص زودهنــگام مــوادی کــه آینــدهای در مــورد آنهــا وجــود نــدارد،
کمــک کــرده و از هــدر رفتــن وقــت ،و ســرمایه مالــی و انســانی در صنایــع
جلوگیــری نمایــد ( .)60یکــی از روشهــای موفقیــت آمیــز در توســعه مدلهــای
برونتنــی ،اســتفاده از ســلولهای بنیــادی جهــت تســتهای سمشناســی مربــوط
بــه بافــت قلــب انســان بــوده اســت .در ایــن روش ســلولهای بنیــادی جنینــی
انســان کــه بــه بافــت قلبــی تمایــز یافتهانــد ،بــه عنــوان مــدل سمشناســی قابــل
اســتفاده میباشــند ( .)60البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اســتفاده از ســلولهای
بنیــادی در مدلســازی ســمیت عمومــی بــدن چنــدان مفیــد نیســت؛ چــرا کــه در
اینجــا مدلهــای مذکــور قابلیــت پیشــگویی اثــرات متابولیتهــای یــک دارو را
در بــدن ندارنــد .بــه عبــارت دیگــر ،در برخــی مــوارد ممکــن اســت متابولیتهــای
دارو در برخــی ارگانهــای بــدن اثــر متفاوتــی نســبت بــه داروی اصلــی داشــته
باشــند .از آنجایــی کــه ســلولهای بنیــادی در حقیقــت نمایــش دهنــده پاســخ
یــک عضــو منفــرد در داخــل پتــری دیــش میباشــند ،لــذا نمیتواننــد اثــرات
متابولیتهــای بعــدی مــاده مــورد آزمــون را بــر ســایر اعضــاء (کل بــدن) موجــود
زنــده نشــان دهنــد .بــه همیــن دلیــل هرچنــد ســلولهای بنیــادی در برخــی از
پژوهشهــا قادرنــد ســﺆال اصلــی پژوهــش را بــه تنهایــی پاســخ گوینــد ،در برخــی
دیگــر صرفـاً ممکــن اســت موجــب کاهــش یــا بهینهســازی اســتفاده از حیوانــات
آزمایشــگاهی شــوند (.)60
بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه مشــخص شــده برخــی داروهــا در برخــی از
نژادهــای انســان بــه نحــوی متفاوتــی عمــل میکننــد ،از ســلولهای بنیــادی
جنینــی میتــوان بــه منظــور توســعه الینهــای ســلولی جهــت بررســی اثــرات
یــک داروی خــاص در یــک نــژاد خــاص انســان اســتفاده کــرد (.)60

مﺤیﻂ کشﺖ سﻠولها
در روشــهای معمــول کشــت ســلولی از »محیطهــای کشــت«ی اســتفاده
میشــود کــه دارای ســرم خــون جنیــن گوســاله هســتند .ســرم خــون جنیــن
گوســاله در برابــر آنتــی ژنهــا یــا پاتوژنهــا قــرار نگرفتــه و لــذا اســتفاده از آن در
کشــت ســلولی موجــب میشــود کــه از آلودگــی کشــت یــا بــروز واکنشهــای
ایمونولوژیــک ســلولی جلوگیــری گــردد .ضمن ـ ًا ســرم خــون حــاوی مقادیــری از
انــواع مــواد غذایــی اســت کــه بــرای رشــد ســلولها الزم میباشــد .بــا ایــن حــال
تــا آنجــا کــه بــه بحــﺚ حقــوق حیوانــات و »جایگزین«هــای مطلــق حیوانــات در
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پژوهــش مربــوط میشــود ،نــه تنهــا پژوهــش نبایــد بــر روی حیــوان صــورت
گیــرد ،بلکــه بــرای تــدارکات آن نیــز نبایــد از حیوانــات یــا مشــتقات آنهــا اســتفاده
شــود (صفحــه  59را ببینیــد) .در رابطــه بــا »محیطهــای کشــت« حاصــل از ســرم
خــون جنیــن گوســاله ،بایــد توجــه داشــت کــه فرآینــد بــه دســت آوردن ایــن مــاده
رنــج زیــادی را بــرای حیوانــات ایجــاد میکنــد .بــرای ایــن منظــور الزم اســت گاو
آبســتن مــورد جراحــی قــرار گرفتــه و جنیــن آن خــارج شــود .ســپس خــون جنیــن
تخلیــه شــده و ســرم خــون جــدا گــردد .در اینجــا نــه تنهــا گاو مــاده الزم اســت
مــدت طوالنــی جنیــن را در بــدن خــود حمــل کــرده و عــوارض آبســتنیهای
مکــرر در مﺆسســه تولیــد مــواد بیولوژیــک را متحمــل شــود ،بلکــه در معــرض
عــوارض جراحــی و دوره نقاهــت پــس از عمــل جراحــی نیــز قــرار میگیــرد.
ایــن همــه در حالــی اســت کــه ایــن حیــوان هرگــز از فوایــد ایــن آبســتنیها و
جراحیهــا بهرهمنــد نمــی شــود و بــه طــور مثــال هرگــز قــادر بــه بــودن بــا
گوســاله خــود و ارضــای نیازهــای فیزیولوژیــک و روانــی متعاقــب ترشــﺢ انــواع
مختلــف هورمونهــای ایجادکننــده حــس مــادری پــس از زایــش ،نمــی گــردد.

در تــالش بــرای یافــت راه حلــی اخالقــی و »نویــن« کــه بتوانــد جایگزیــن
اســتفاده از ســرم خــون جنیــن گوســاله در محیــط کشــت شــود ،انــواع مــواد غذایی
و فاکتورهــای رشــد مــورد نیــاز بــرای رشــد ســلولهای مختلــف شناســایی شــده
اســت .ایــن امــر باعــﺚ شــده اســت کــه بتــوان ترکیــب شــیمیایی محیــط کشــت
بــرای هــر نــوع ســلول را بــا دقــت زیــادی تنظیــم نمــوده و امیــد مــیرود کــه بــا
پیشــرفتهای اخیــر در ایــن زمینــه ،در آینــده بســیار نزدیــک بتــوان تمــام انــواع
الینهــای ســلولی را در محیطهــای کشــت کــه بــدون اســتفاده از هیچگونــه
محصــول حیوانــی تهیــه شــده اســت ،رشــد داد .محتــوای محیــط کشــت شــیمیایی
را میتــوان بــا دقــت زیــادی تنظیــم کــرد و ضمن ـ ًا میتــوان محتــوای ایــن نــوع
محیــط کشــت را بــرای کشــتهای ســلولی مختلــف یکســان نــگاه داشــت .ایــن
در حالــی اســت کــه ترکیبــات ســرم حیوانــی معمــو ًال از یــک ســری ســاخت 1بــه
ســری ســاخت دیگــر تفــاوت دارد .دلیــل ایــن امــر ممکــن اســت بــه دلیــل تفــاوت
وضعیــت ســالمت حیوانــات ،تغییــرات ســن مــادر ،جنســیت گوســاله ،ویژگیهــای
ژنتیکــی ،یــا حتــی تغییــرات آب و هــوا در دورههــای مختلــف آبســتنی مــادر باشــد
( .)2بــر ایــن اســاس ،کشــت ســلول در یــک محیــط کشــت شــیمیایی از لحــاظ
علمــی منجــر بــه تکرارپذیــری بهتــری در نتایــج آزمایــش نســبت بــه کشــت
1 batch
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ســلول در محیــط ســرم حیوانــی میشــود .بــرای یافــت الیــن ســلولی مــورد نظــر
جهــت کشــت و نیــز محیــط کشــت شــیمیایی (ســنتزی) کــه میتــوان بــرای آن
تهیــه نمــود ،مراجعــه بــه وب ســایت ذیــل توصیــه میگــردد (.)2
http://www.sefrec.com

مﺆسســه تحقیقــات مشــفقانه اســترالیا 1کــه یــک ســازمان غیــر انتفاعی اســت
نیــز اطالعــات ارزشــمندی در رابطــه بــا روشهــای کشــت ســلولی بــدون اســتفاده
از ســرم جنیــن گوســاله و روشــهای جایگزیــن اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی
در تحقیقــات ارائــه میدهــد (.)2
www.humaneresearch.org.au

در پای ــگاه داده  FCS-freeب ــه آدرس ذی ــل نی ــز ان ــواع محی ــط کش ــتهای
بـــدون ســـرم جنیـــن گوســـاله کـــه در حـــال حاضـــر بـــه صـــورت تجـــاری در
دس ــترس هس ــتند ،م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت .ه ــدف از تهی ــه پای ــگاه
داده مذک ــور ای ــن اس ــت ک ــه محل ــی ب ــرای بح ــﺚ و تب ــادل نظ ــر پژوهش ــگران
فراه ــم ش ــده ت ــا می ــزان کارب ــرد ه ــر ی ــک از محص ــوالت را مقایس ــه کنن ــد .در
کنـــار ارائـــه فهرســـتی از محیـــط کشـــتهای بـــدون ســـرم جنیـــن گوســـاله در
1 Humane Research Australia
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ای ــن وبس ــایت ،فهرس ــت دقیق ــی از محتوی ــات محی ــط کش ــت مخت ــص رش ــد
ه ــر ن ــوع س ــلول نی ــز ارائ ــه ش ــده اس ــت.
https://fcs-free.org/

کشــت ســلولی معمــوالً بــر روی داربســتهای بیولوژیــک کــه از نظــر
الکتریکــی فعــال نیســتند ،صــورت میگیــرد .بــا ایــن حــال محققــان دانشــگاه
هــاروارد و  MITتوانســتهاند ســلولهای قلــب مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی را
بــر روی داربســتی کشــت داده و بــا سیمکشــی و قراردهــی ترانزیســتور بیــن
ســلولها ،اقــدام بــه ثبــت فعالیــت الکتریکــی تکتــک ســلولها نماینــد (188؛
ارجــاع شــده در .)25

مﻄاﻟﻌﻪ بر روی مﻠکولهای آﻟی با مﻨشاء انﺴانی
پژوهشهـــای قبلـــی مشـــخص کردهانـــد کـــه پاســـخهای حیوانـــات
آزمایش ــگاهی در تحقیق ــات مرب ــوط ب ــه دژنراس ــیون عصب ــی ،س ــکته ،عفون ــت،
و التهـــاب ،ارتبـــاط اندکـــی بـــا شـــرایط بـــدن انســـان دارد .همچنیـــن مـــوارد
متعـــدد مطالعـــات مـــرور نظاممنـــد مشـــخص نمودهانـــد کـــه پژوهـــش
بـــر روی حیوانـــات کاربـــرد مشـــخصی در پیشـــگویی نتایـــج سمشـــناختی
یـــک مـــاده بـــر روی انســـان (نظیـــر ســـرطانزایی 1یـــا قابلیـــت ایجـــاد
ناقصالخلقهزایـــی (تراتـــوژن بـــودن) 2را نداشـــتهاند ( .)31بـــه همیـــن دلیـــل
اســـت کـــه دانـــش سمشناســـی نویـــن بـــه روشهـــای برونتنـــی نظیـــر
رویکردهـــای »بیولـــوژی سیســـتم«3ها یـــا تکنولوژیهـــای »ـُـــومیک« 4روی
1 carcinogenicity
2 teratogenicity
3 system biology

»ـومیک« مجموعه تکنولوژیهایی است که مشخصههای خاصی
 :omics- 4تکنولوژیهای ُ
از خانواده بزرگی از مولکولهای آلی نظیر ژنها ،پروتئینها ،و متابولیتهای کوچک را ارزیابی
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آورده اســـت ( .)2رویکردهـــای نویـــن مذکـــور کـــه در جهـــت بررســـی ســـمیت
م ــواد در انس ــان ب ــا اس ــتفاده از روش ــهای بررس ــی مولکول ــی ص ــورت میگی ــرد،
بـــا عنـــوان »روشهـــای سمشناســـی قـــرن بیســـت و یکـــم« نیـــز شـــناخته
میشـــوند .توضیحـــات بیشـــتر در مـــورد ایـــن روشـــها در منابـــع ()190 ،189
آورده شـــده اســـت.
ب ــا توج ــه ب ــه تع ــداد بس ــیار زی ــاد حیوان ــات م ــورد اس ــتفاده در روش ــهای
قدیم ــی تس ــتهای سمشناس ــی ،1اقدام ــات زی ــادی در جه ــت توس ــعه روش ــهای
جایگزیـــن در ایـــن رشـــته در حـــال انجـــام اســـت .در ایـــن زمینـــه اطالعـــات
جامـــع و بـــهروز در پایـــگاه داده بـــه آدرس وبســـایت زیـــر آورده شـــده اســـت.
ایـــن پایـــگاه داده ضمـــن بهرهگیـــری از نظـــرات متخصصیـــن و نتایـــج
پژوهشـــهای قبلـــی ،بـــه ارائـــه روشهـــای جایگزیـــن معتبـــر در سمشناســـی
میپـــردازد (.)191
http://alttox.org/

ارزیاب ــی خط ــرات م ــواد ش ــیمیایی ب ــه روش ق ــرن بیس ــت و یک ــم ،عمدتــ ًا
مبتنـــی بـــر روشهـــای هوشـــمندانه تلفیـــق نتایـــج حاصـــل از تکنیکهـــای
بررســـی کامپیوتـــری و روشهـــای بررســـی برونتنـــی بـــوده و در کنـــار آن
الزم اســـت اطالعـــات بـــه دســـت آمـــده از مطالعـــات مولکولـــی ،اســـتفاده از
نش ــانگرهای زیس ــتی در انس ــان و س ــایر دادهه ــای مرتب ــط نی ــز م ــد نظ ــر ق ــرار
داده شـــوند (.)133
میکنند .این تکنولوژیها قادر هستند نقش ،ارتباط و عملکرد انواع مختلف مولکولهایی که
سلولها را میسازند ،کشف نمایند .در این زمینه تکنولوژی ،نام هر روش با افزودن پسوند
» «omicsبه نام »تکنیک« مورد استفاده ،ساخته میشود؛ نظیر »ژنومیک« :روشی که با بررسی
ژنها به اهداف خود میرسد.)2( .

1 toxicology
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در رابطــه بــا تســت ســمیت اختصاصــی واکســنهای دیفتــری ،فارماکوپــه
اروپــا اجــازه داده اســت کــه از یــک روش مبتنــی بــر کشــت ســلولی 1در مرحلــه
تســت مــواد ســازنده دارو 2اســتفاده شــود و در نتیجــه نیــاز بــه انجــام تســت در
مرحلــه تولیــد دارو 3وجــود نــدارد .همچنیــن بــر ایــن اســاس نیــازی به انجام تســت
بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی بــرای تشــخیص ســمیت احتمالــی واکســنهای
دیفتــری وجــود نخواهــد داشــت (.)43
در رابطـــه بـــا تســـت ســـمیت اختصاصـــی واکســـنهای سیاهســـرفه،
فارماکوپ ــه اروپ ــا اج ــازه داده اس ــت ک ــه از ی ــک روش ب ــر پای ــه کش ــت س ــلولی
در مرحل ــه ارزیاب ــی م ــواد س ــازنده دارو اس ــتفاده ش ــود .ای ــن موض ــوع بس ــته ب ــه
نـــوع محصـــول تولیـــدی تاکنـــون بـــه صـــورت جایگزیـــن نســـبی اجـــرا شـــده
اســـت .همچنیـــن موضـــوع اســـتفاده از آزمونهـــای بـــر پایـــه کشـــت ســـلولی
و نیـــز عـــدم نیـــاز بـــه تســـت دارو در مرحلـــه تولیـــد ،در حـــال بررســـی در
فارماکوپـــه اروپـــا میباشـــد (.)43
در رابطـــه بـــا تســـت میـــزان تهاجـــم عصبـــی واکســـن خوراکـــی فلـــج
اطف ــال ،از روش جایگزی ــن نس ــبی اس ــتفاده ش ــده اس ــت و ام ــروزه ب ــه ج ــای
اینک ــه ای ــن تس ــت ب ــر روی پریماته ــای غی ــر انس ــان انج ــام ش ــود ،مطاب ــق
دس ــتورالعمل فارماکوپ ــه اروپ ــا ای ــن تس ــت ب ــر روی موشه ــای تران ــس ژنی ــک
اجـــرا میگـــردد .همچنیـــن در رابطـــه بـــا تســـت میـــزان غیرفعالشـــدگی
واکســـنهای غیرفعـــال فلـــج اطفـــال ،فارماکوپـــه اروپـــا اجـــازه داده اســـت کـــه
بـــه جـــای انجـــام تســـت بـــر روی [کشـــت اولیـــه] کلیـــه میمـــون 4از الیـــن
ســـلولی  L20Bبـــه صـــورت رایـــج اســـتفاده شـــود (.)43

از ژانویـــه ســـال  2017میـــالدی ،فارماکوپـــه اروپـــا اســـتفاده از خوکچـــه
هنـــدی و تخـــم مـــرغ بـــرای تســـت عوامـــل میکروبـــی (شـــامل ویروسهـــا،
باکتریهـــا ،مایکوپالســـما ،قارچهـــا ،ریکتزیاهـــا ،پروتوزوئرهـــا ،انگلهـــا
و عوامـــل بـــروز انســـفالوپاتی اســـفنجی مســـری ،)5را حـــذف نمـــوده اســـت.
همچنیـــن از ژانویـــه  2017میـــالدی ،جایگزینـــی تســـتهای درونتنـــی بـــا
روشه ــای مولکول ــی در فارماکوپ ــه اروپ ــا تعری ــف ش ــده و اقدام ــات الزم ب ــرای
cell-based method
drug substance stage
drug product stage
primary monkey kidney
transmissible spongiform encephalopathy agents

1
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بـــرای اجرایـــی نمـــودن ایـــن مـــوارد در حـــال انجـــام اســـت (.)43

در مــورد تســت ارزیابــی قــدرت 1واکســنهای کــزاز و دیفتــری فارماکوپــه
اروپــا اجــازه داده اســت کــه بــه جــای اســتفاده از مــرگ حیوانــات بــه عنــوان
نقطــه پایانــی تســت ،از روشــهای ســرولوژیک 2اســتفاده شــود .همچنین اجــازه داده
شــده کــه از آزمونهــای رقــت واحــد 3بدیــن منظــور اســتفاده گــردد .در رابطــه بــا
تســت قــدرت واکســن ویــروس غیــر فعــال شــده فلــج اطفــال ،فارماکوپــه اروپــا
4
اجــازه داده کــه آزمونهــای درونتنــی بــا یــک آزمــون ایمونوشــیمی (االیــزا)
جایگزیــن شــود و ایــن موضــوع در رابطــه بــا اغلــب محصوالتــی کــه در ایــن
رابطــه تولیــد میشــوند در حــال اجــرا اســت؛ هرچنــد بــه دلیــل نیــاز بــه تغییــر
قوانیــن محلــی و کنــدی ایــن فرآینــد ،هنــوز ایــن موضــوع در مــورد تمامــی
محصــوالت اجرایــی نشــده اســت (.)43

در رابطــه بــا تســت قــدرت واکســنهای غیــر فعــال شــده هــاری ،فارماکوپــه
اروپــا اجــازه داده اســت کــه از یــک روش ایمونوشــیمی اســتفاده شــود .تســت
مذکــور توســط شــرکت داروســازی ســانوفی پاســتور 5طراحــی گردیــده و در حــال
حاضــر در مراحــل اعتبــار ســنجی توســط یــک کارگــروه بینالمللــی میباشــد .در
6
رابطــه بــا آزمــون قــدرت واکســنهای هپاتیــت  Aو  ،Bآنفوالنــزای هموفیلــوس
و پاپیلومــای انســانی ،7فارماکوپــه اروپــا اجــازه داده اســت کــه از روشهــای
ایمونوشــیمی اســتفاده گــردد (.)43
در کنــار تمامــی مــوارد فــوق ،دو ســد عمــده در برابــر اســتفاده از روشهــای
جایگزیــن در زمینــه ارزیابــی ایمنــی واکســنها و مــواد دارویــی وجــود دارد
کــه عبارتنــد از :معضــالت قانونــی و معضــالت علمــی .در رابطــه بــا معضــالت
قانونــی میتــوان بــه نبــود یــک اســتاندارد واحــد در رابطــه بــا نیازهــای قانونــی
و نظارتــی در ســطﺢ جهانــی اشــاره کــرد .از طرفــی نیــز ارگانهــای نظارتــی
ســازمانهای بهداشــتی معمــو ًال تمایلــی بــه پذیرفتــن تغییــر در دســتورالعملهای
تصویــب شــده خــود ندارنــد .در واقــع چنانچــه ایــن ارگانهــا قصــد داشــته باشــند
potency test
serological methods
single dilution assays
)immunochemical assay (ELISA
Sanofi Pasteur
haemophilus Influenzae
human papilloma
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در فرآیندهــای نظارتــی خــود تغییراتــی ایجــاد کننــد ،ایــن فرآینــد موضوعــی
بســیار پیچیــده بــوده تــا آن حــد کــه گاهــی موجــب اجتنــاب ایــن ارگانهــا از
ایجــاد تغییــرات میگــردد .شــاید موضــوع اخیــر یکــی از مهمتریــن دالیلــی باشــد
کــه نشــان میدهــد چــرا صنایــع داروســازی اروپــا تاکنــون نتوانســتهاند از تمــام
روشهــای تســت جایگزیــن کــه توســط فارماکوپــه اروپــا تعریــف شــده اســت ،در
عمــل اســتفاده نماینــد ( .)43در رابطــه بــا معضــالت علمــی اســتفاده از روشهــای
جایگزیــن ،قب ـ ً
ال در صفحــه  60مــواردی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ﻓصﻞ :4
استﻔاده از
موجودات
ﻓاﻗد ﻗدرت ادراك
درد و رنﺞ
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مﻘدمﻪ
در حــال حاضــر ،قوانیــن اخالقــی کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی
محدودیتهــای بســیار زیــادی در رابطــه بــا اســتفاده از حیوانــات مهــرهدار کــه در
ردیفهــای بــاالی ردهبنــدی تکاملــی قــرار دارنــد (نظیــر میمونهــا ،ســﮓها،
گربههــا ،خوکچــه هنــدی ،مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی (رت) ،و نظایــر آنهــا)
ایجــاد کردهانــد .ایــن حیوانــات کــه عمدتــ ًا جــزو پســتانداران میباشــند ،دارای
سیســتم عصبــی بســیار تکامــل یافتــه هســتند .بــر ایــن اســاس حیوانــات مذکــور
قــادر بــه ادراک بســیاری از حــاالت ناخوشــایند -نظیــر درد ،وحشــت ،ناامیــدی-
بــوده و لــذا اســتفاده از ارگانیســمهای جایگزیــن ایــن پســتانداران پیشــرفته
یکــی از روشهــای جایگزیــن ممکــن میباشــد .ویژگــی اساســی ارگانیســمهای
جایگزیــن ایــن اســت کــه فاقــد قــدرت ادراکــی بــوده (جایگزیــن مطلــق؛ فصــل
یــک را ببینیــد) یــا حداقــل اینکــه بــا علــم کنونــی بشــر اینگونــه تصــور میشــود
کــه قــدرت ادراکــی باالیــی ندارنــد (جایگزیــن نســبی؛ فصــل یــک را ببینیــد).
همچنیــن ،اســتفاده از میکروارگانیســمها ،گیاهــان باالتــر در ردهبنــدی تکاملــی،
و سیســتمهای فیزیکی-شــیمیایی غیــر زنــده میتوانــد باعــﺚ افزایــش تطابــق
تحقیقــات بــا قوانیــن اجبارکننــده اســتفاده از حیوانــات شــود .هرچنــد قوانیــن
مذکــور تاکیــد بســیار زیــادی بــر اســتفاده از حیوانــات مهــرهدار زنــده دارنــد ،لیکــن
در مــواردی میتــوان نشــان داد کــه مثــ ً
ال عملکــرد یــک (میکــرو) ارگانیســم
مشــابه بــا پاســخ حیــوان مهــرهدار زنــده بــه یــک بیمــاری اســت .ارگانیســمهایی
کــه در قالــب ایــن روش جایگزیــن قــرار میگیرنــد بــه طــور کلــی عبارتنــد از
(:)51
● پروکاریوتها( 1جایگزین مطلق)

● یوکاریوتهای 2اولیه نظیر آمیبها و قارچها (جایگزین مطلق)

● گیاهان (جایگزین مطلق)

● بیمهرهگان (جایگزین نسبی/جایگزین مطلق)

● مهرهداران پایین در ردهبندی سیستم تکاملی (جایگزین نسبی)
1 prokaryotes
2 eukaryotes
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ﭘروکاریوتها
یکــی از دالیــل توجــه بیــش از پیــش بــه اســتفاده از پروکاریوتهــا در
تحقیقــات امــروزی ،مربــوط بــه انعطافپذیــری و ســازگاری بســیار بــاالی ایــن
ارگانیســمهای ظاهــراً ســاده میباشــد کــه از مجــرای مطالعــات ژنومیــک بــه
1
اثبــات رســیده اســت ( .)192در دســته پروکاریوتهــا از باکتــری اشرشــیاکلی
بــه عنــوان مدلــی بــرای مطالعــات ژنتیــک و بررســیهای مولکولــی اســتفاده
شــده اســت .باکتــری باســیلوس ســابتیلیس 2و کلوباکتــر کرســنتوس 3بــه عنــوان
مدلهــای تمایــز ســلولی 4اســتفاده گردیدهانــد ( .)51باکتریهــا همچنیــن بــه
طــور معمــول در مطالعــات سمشناســی ،شــناخت عوامــل ســرطانزا ،مطالعــات
متابولیســم دارویــی ،یــا تولیــد مــواد بیولوژیــک اســتفاده میشــود.

مﻄاﻟﻌات سﻢشﻨاسی

در رابطــه بــا اســتفاده از پروکاریوتهــا در مطالعــات سمشناســی بــه
عنــوان مثــال میتــوان بــه مطالعــهای اشــاره کــرد کــه در آن از باکتــری ویبریــو
وولنیفیکــوس 5بــه منظــور بررســی تغییــر در مــاده ســمی - RtxA1کــه قــادر
بــه ایجــاد ســمیت ســلولی حــاد میباشــد -اســتفاده شــده اســت .نتایــج مطالعــه
مذکــور بــه عنــوان روشــی بالقــوه بــرای درمــان بیماریهــای عفونــی مطــرح
شــده اســت (.)60

شﻨاﺧﺖ ﻋوامﻞ سرﻃانزا

در مــواردی کــه از پروکاریوتهــا بــرای ارزیابــی قابلیــت ســرطانزایی یــک
مــاده اســتفاده میگــردد ،در حقیقــت توانایــی مــاده مذکــور در تغییــر  DNAســلول
پروکاریوتــی بررســی میشــود .بــه عنــوان مثــال نشــان داده شــده کــه تســت
ایمــز 6قــادر بــه شناســایی ســرطانزایی  80تــا  90درصــد از مــواد شــیمیایی
Escherichia coli
Bacillus subtilis
Caulobacter crescentus
cellular differentiation
Vibrio vulnificus
Ames test

1
2
3
4
5
6

 ⁞ 202فصل  :4استفاده از موجودات زنده فاقد قدرت ادراک درد و رنج

ســرطانزای مــورد بررســی بــوده اســت .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه روش فــوق
معمــو ًال بــه عنــوان یــک روش غربالگــری اســتفاده شــده و الزم اســت متعاقبـ ًا از
روشهــای بــا اطمینــان باالتــر ،بــرای اعتبارســنجی نتایــج حاصلــه ،اســتفاده شــود
(.)60

ﺗﺤﻘیﻘات بر روی ﻋوامﻞ میکروبی

در پژوهشــی نشــان داده شــد کــه آزمایــش عفونــت باکتریایــی بــر روی تــک
یاختــه هــا -بــه جــای جونــدگان آزمایشــگاهی -میتوانــد روش جایگزین مناســبی
باشــد؛ چــرا کــه باکتریهــای پاتــوژن -نظیــر ســودوموناس آئروژینــوزا -اغلــب از
مکانیزمــی بــرای دفــاع از خــود در برابــر فاگوســیتوز بــه واســطه آمیبهــای تــک
ســلولی اســتفاده میکننــد کــه مکانیــزم مذکــور شــباهت زیــادی بــه مکانیــزم
آلــوده کــردن ســلولهای پســتانداران توســط ایــن باکتریهــا دارد (.)127

مﻄاﻟﻌات متابوﻟیﺴﻢ دارویی

مطالعــات متابولیســم دارویــی کــه بــا اســتفاده از موجــودات زنــده صــورت
میگیرنــد 1واجــد مضــرات بســیار زیــادی هســتند و بــه همیــن دلیــل مدلهــای
میکروبــی مناســب بــرای بررســی متابولیســم دارویــی در حــال شــکلگیری و
تاییــد اعتبــار میباشــند (.)193

ﺗوﻟید مواد بیوﻟوژیﮏ

بــه عنــوان راه حــل جایگزیــن بــرای تولیــد آنتیبادیهــا میتــوان از
روشهــای جایگزیــن (دوســتدار حیوانــات) 2اســتفاده کــرد .در ایــن مــوارد بــرای
4
تولیــد آنتیبــادی از روشهــای نمایــش فــاژی ،)194( 3نمایــش ریبوزومــی
in vivo drug metabolism studies
animal friendly
phage display
ribosome display
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( )196 ،195یــا نمایــش مخمــری )197( 1اســتفاده میگــردد و نیــازی بــه انجــام
روشــهای قدیمــی نظیــر تجویــز آنتــیژن یــا پاتــوژن بــه حیــوان -کــه منجــر بــه
ایجــاد رنــج زیــادی بــرای حیوانــات تولیدکننــده آنتیبــادی میگردیــد -نیســت.
عــالوه بــر تولیــد آنتیبادیهــا ،بــا ایــن روش میتــوان معرفهــای غیــر-
آنتیبــادی نظیــر دارپینهــا ،2اَفیبادیهــای (تمایلتنهــا) ،3مونوبادیهــا،4
واکســنها و آنتیکالینهــا 5را نیــز تولیــد نمــود .تولیــد واکســنها توســط
باکتریهــا -بــه جــای اســتفاده از حیوانــات زنــده -موجــب شــده اســت تــا نیــاز
بــه انجــام بخــش بســیار بزرگــی از مداخــالت بعمــل آمــده بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی نباشــد (.)29
6

در مطالعــهای کــه بــرای مقایســه بیــن آنتیبادیهــای مشــتق از حیوانــات
و ریجنتهــای دوســتدار حیوانــات 7صــورت گرفــت ،مشــخص شــد کــه فعالیــت
ریجنتهــای دوســتدار حیوانــات بــه زمــان کمتــری نیــاز داشــته ،قابــل اعتمادتــر
بــوده ،نتایــج آزمایشهــای آنهــا تکــرار پذیرتــر اســت ،و کیفیــت باالتــری دارنــد.
هرچنــد ســرمایهگذاری اولیــه بــرای تولیــد ریجنتهــای دوســتدار حیوانــات در
مقایســه بــا آنتیبادیهــای مشــتق از حیوانــات ،بیشــتر اســت ،لیکــن اســتفاده از
آنهــا در دراز مــدت هزینــه کمتــری ایجــاد نمــوده و هزینههــای تولیــد اولیــه در
طــول زمــان جبــران خواهــد شــد (.)2
در ایــن رابطــه شــرکتهای خصوصــی نظیــر یومــاب 8امــکان تولیــد
آنتیبادیهــای نوترکیــب دلخــواه را فراهــم نمودهانــد .همچنیــن کنسرســیومی
متشــکل از دانشــگاههای شــبکه تولیــد آنتیبــادی نوترکیــب 9بــا هــدف تولیــد
آنتیبادیهــای نوترکیــب بــرای تمــام پروتئینهــای انســانی تشــکیل شــده
اســت کــه از طریــق وب ســایت زیــر در دســترس میباشــد.
yeast display
DARPins
affibodies
monobodies
anticalins
animal derived antibodies
animal-friendly affinity reagents
YUMAB
Universities Consortium Recombinant Antibody Network
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www.recombinant-antibodies.org

یوکاریوتهای ساده
آمیﺐها

1
2

از دســته آمیبهــا ،دیکتیوســتلیوم دیســکوئیدوم بــه عنــوان مدلــی بــرای
مطالعــات مولکولــی و ژنتیکــی اســتفاده میشــود (.)51

ﻗارچها

3

4

از دســته قارچهــا ،نوروســپورا کراســا و ساکارومایســس سرویســیه بــه
عنــوان مدلهایــی بــرای مطالعــات ژنتیــک ،ریتــم شــبانهروزی( 5بــر اســاس
چرخــه روشــنایی-تاریکی) و مطالعــات متابولیــک اســتفاده میگردنــد (.)51
میکروارگانیســمهای نظیــر ساکارومایســس سرویســیه -کــه بــه عنــوان مخمــر
آبجــو یــا مخمــر پخــت نــان نیــز مشــهور اســت -معروفتریــن و یکــی از
مهمتریــن ارگانیســمهای مــدل اســت کــه بــه دلیــل ســرعت رشــد زیــاد ،ســهولت
انجــام تکنیــک  replica platingبــر روی آن ،امــکان تشــخیص و جداســازی
جهشهــای ژنــی آن ،ســلولهای پراکنــده ،سیســتم ژنتیکــی بــه خوبــی شــناخته
amoeba
Dictyostelium discoideum
Neurospora crassa
Saccharomyces cerevisiae
circadian rhythm
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شــده ،و سیســتم بســیار متنــوع ترانسفورماســیون  ،1DNAبــه فراوانــی در تحقیقــات
اســتفاده شــده اســت ( .)51ایــن مخمــر بســیار ســریع تکثیــر پیــدا کــرده و تقریبـ ًا
هــر  90دقیقــه ســلولهای جدیــد آن از ســلولهای قدیمــی تولیــد میشــوند.
بنابرایــن میتــوان بــه آســانی جمعیــت بســیار بزرگــی از آن را رشــد داده و در
پژوهــش اســتفاده کــرد .ژنــوم کامــل ایــن قــارچ تــک ســلولی -کــه در ســال
 1996میــالدی شناســایی گردیــد -متشــکل از  16کرومــوزوم اســت کــه 13
میلیــون جفــت بــازی دارد .همچنیــن قــارچ مذکــور دارای ژنــوم هســتهای اضافــه
در میتوکندریهــای خــود میباشــد .قــارچ مذکــور بــه دلیــل شناســایی بســیار
خــوب ژنــوم آن ،بــه عنــوان یکــی از بهتریــن میکروارگانیســمهای یوکاریوســیت
بــرای مطالعــات بیولوژیــک مطــرح میباشــد .یکــی دیگــر از مزایــای ایــن قــارچ،
معمــاری ســلولی خــاص آن اســت کــه بســیار مشــابه بــا یوکاریوســیتهای
پرســلولی میباشــد .بــه عنــوان مثــال ایــن قــارچ واجــد تعــداد بســیار زیــادی از
ارگانلهــای ســلولی غشــادار 2نظیــر هســته ،پروکســیزوم ،3و ارگانهــای دخیــل
در مســیر ترشــحی 4اســت کــه عملکــرد ســلولهای پســتانداران را شبیهســازی
میکننــد (.)51

از قــارچ مذکــور بــه منظــور درک بهتــر مــرگ برنامهریــزی شــده ســلول 5و
تنظیمکنندههــای مــرگ ســلولی 6در انســان اســتفاده شــده و یکــی از مفیدتریــن
میکروارگانیســمها در مطالعــات ســرطان میباشــد .ایــن مخمــر همچنیــن کمــک
زیــادی بــه درک مســائل بنیادیــن بیولــوژی ســلولی در بیماریهــای نورودژنراتیــو
نظیــر آلزایمــر ،7پارکینســون ،8و بیمــاری هانتینگتــون 9کــرده اســت .ایــن امــر
بــه واســطه مطالعــه پروتئینهــای درونزا 10یــا هترولــوگ 11کــه زمینهســاز
ایــن بیماریهــا میباشــند ،میســر شــده اســت ( .)51از جملــه ســایر انــواع

1 highly versatile DNA transformation system
2 membrane-bound organelles
3 peroxisome
4 secretory pathway
5 programmed cell death
6 cell death regulators
7 Alzheimer’s disease
8 Parkinson’s disease
9 Huntington’s disease
10 endogenous
11 heterologous
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قارچهــا ،شیزوساکارومایســس پومبــه 1و آســپرژیلوس نیدوالنــس 2نیــز بــه عنــوان
مدلهــای مطالعــات ژنتیــک و مولکولــی قابــل اســتفادهاند (.)51

از قارچهــا همچنیــن بــرای مطالعــه متابولیســم مــواد دارویــی اســتفاده
میشــود .در حقیقــت یکــی از مراحــل ســاخت داروهــای جدیــد ،بررســی اثــرات
مختلــف یــک مــاده کاندیــد دارویــی و متابولیتهــای آن بــر بــدن میباشــد.
در روش ســنتی از حیوانــات آزمایشــگاهی بــه ایــن منظــور اســتفاده میشــد.
لیکــن در روشــهای جدیــد میتــوان از موجــودات فاقــد قــدرت ادراک -نظیــر
قارچهــا -بــرای تولیــد متابولیتهــای مــاده کاندیــد دارویــی اســتفاده نمــوده و
ســپس ارزیابیهــای مربــوط بــه فعالیــت بیولوژیــک و سمشناســی را بــر روی
ایــن متابولیتهــا انجــام داد .در ایــن زمینــه مشــخص شــده اســت کــه برخــی از
ســویههای قارچهــا قادرنــد طیــف وســیعی از مــواد دارویــی را متابولیــزه نماینــد،
3
کــه از مهمتریــن ســویههای قارچــی ایــن دســته ،قــارچ کانینگامــال الگانــس
میباشــد ( .)60قــارچ مذکــور یــک قــارچ رشــتهای 4بــوده و از نظــر مورفولوژیــک
ســاختار پیچیــدهای دارد و ممکــن اســت بســته بــه گونــه و ترکیبــات محیــط
کشــت اشــکال مختلفــی را از خــود نشــان دهــد ( .)198از ایــن قــارچ تاکنــون برای
تســت انــواع مختلــف داروهــا  -نظیــر ضــد انعقادهــا ،مدرهــا ،ضــد تشــنجها،
عوامــل دارویــی افزایشدهنــده اکســیژن رســانی بــه بافتهــا ،و داروهــای
همورولوژیــک -5اســتفاده شــده اســت ( .)60همچنیــن توانایــی قــارچ مذکــور در
متابولیــزه کــردن گروههــای دارویــی مختلــف و تولیــد متابولیتهــای دارویــی
6
بــا اســتفاده از مکانیزمهایــی مشــابه آنچــه کــه در کمپلکــس ســیتوکروم P450
پســتانداران اتفــاق میافتــد ،در مطالعــات مختلــف بــه اثبــات رســیده اســت (.)198

یکــی از داروهایــی کــه بــه تازگــی ســاخته شــده و اطالعــات کمــی در مــورد
مکانیــزم عملکــرد و عــوارض جانبــی آن وجــود دارد ،داروی ضــد افســردگی ســه
حلقــهای بــه نــام آموکســاپین 7اســت .در مطالعــهای کــه بــا اســتفاده از قــارچ
ک .الگانــس بــرای تبدیــل داروی فــوق بــه متابولیتهــای آن صــورت گرفــت،
مشــخص شــد کــه تقریبــاً  57درصــد از آموکســاپین توســط قــارچ مذکــور بــه

7

Schizosaccharomyces pombe
Aspergillus nidulans
Cunninghamella elegans
filamentous fungi
hemorheologic agents
cytochrome P450 (CYP450) complex
amoxapine؛ از دسته دارویی dibenzoxazepine

1
2
3
4
5
6
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ســه متابولیــت عمــده آن تبدیــل گردیــد .متابولیتهــای مذکــور بــا اســتفاده
از کروماتوگرافــی مایــع بــا کیفیــت بــاال 1جداســازی شــده و ماهیــت آنهــا بــه
روش رزونانــس مغناطیســی هســتهای 2و طیــف ســنجی جرمــی تعییــن گردیــد.
از بیــن متابولیتهــای مذکــور-7 ،هیدروکســی آموکســاپین- 3کــه بــه عنــوان
یــک متابولیــت فعــال از نظــر بیولوژیکــی 4در پســتانداران شــناخته میشــود-
را میتــوان در مقادیــر در حــد »میلیگــرم« بــرای ارزیابیهــای سمشناســی
داروی آموکســاپین تولیــد نمــود .در ایــن روش ،تولیــد مــاده مذکــور هزینــه بســیار
کمتــری نســبت بــه ســایر روشهــای آزمایشــگاهی داشــته ،ســادهتر اســت و
نیــازی بــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی نــدارد (.)199

در پژوهشــی دیگــر از قــارچ ک .الگانــس (ســویه  )ATCC-9245بــرای
گلیکوزیالســیون 5داروی آمبریسِ ــنتان 6اســتفاده شــده اســت .داروی مذکــور
یــک آنتاگونیســت گیرندههــای اندوتلیــن بــوده و بــرای درمــان هیپرتانســیون
شــریان ریــوی اســتفاده میگــردد ( .)198در مطالعــه مذکــور پــس از 240
ســاعت انکوباســیون دارو در مجــاورت قارچهــا ،متابولیتهــای گلیکوزیالســیون
داروی آمبریسِ ــنتان بــه دســت آمــد .متابولیتهــای مذکــور بــا اســتفاده از روش
اچپیالســی 7جداســازی شــده و تشــخیص آنهــا بــا اســتفاده از روش طیــف
ســنجی جرمــی بــا دقــت بــاال 8صــورت گرفــت .)198( .مطالعــه مذکــور نشــان داد
کــه دقــت ،قابلیــت اعتمــاد ،و پایــداری ایــن روش مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن
المللــی اســت .ضمنـ ًا در روش مذکــور از مقــدار بســیار کمــی حــالل اســتفاده شــده
و لــذا بــه دلیــل داشــتن اثــرات انــدک بــر محیــط زیســت ،بــه عنــوان یــک روش
مطابــق بــا اصــول شــیمی ســبز( 9دوســتدار محیــط زیســت) قلمــداد میشــود.
از ســوی دیگــر بــه دلیــل عــدم اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در ایــن روش
میتــوان آن را بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن مطلــق نیــز بــه حســاب آورد
(.)198
high-performance liquid chromatography
nuclear magnetic resonance
7-hydroxyamoxapine
biologically active
glycosylation
ambrisentan
HPLC
high‐resolution mass spectrometry
green chemistry

1
2
3
4
5
6
7
8
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از قــارچ ک .الگانــس (ســویه  )ATCC-9245همچنیــن بــرای تولیــد مقــدار
کافــی از متابولیتهــای داروی امپــرازول 1اســتفاده شــده اســت .بــرای ایــن منظــور
داروی امپــرازول در محیــط کشــت قارچــی در معــرض قــارچ مذکــور قــرار گرفتــه
و پــس از گذشــت زمــان معیــن ،بــرای جمــعآوری متابولیتهــای ایــن قــارچ از
محیــط کشــت ،از روش  semi-preparative HPLCاســتفاده گردیــد .ســاختار
متابولیتهــای مذکــور بــا اســتفاده از ترکیبــی از آزمونهــای ) LC/MS (nو
 NMRتعییــن گردیــد .در مطالعــه مذکــور نشــان داده شــد کــه از متابولیتهــای بــه
دســت آمــده میتــوان بــرای انجــام تجزیــه و تحلیلهــای تﺄییــدی در رابطــه بــا
متابولیتهــای ایــن دارو در پســتانداران اســتفاده کــرد ( .)200توضیحــات بیشــتر
در رابطــه بــا نحــوه متابولیســم و بیوترانسفورماســیون مــواد دارویــی بــا اســتفاده از
قــارچ ک .الگانــس ،و بررســی میــزان تطابــق مســیرهای متابولیســمی ایــن قــارچ
بــا سیســتمهای حیوانــی در منبــع دیگــر ( )193آورده شــده اســت .همچنیــن روش
ایجــاد مدلهــای میکروبیولوژیــک بــرای بررســی متابولیســم دارویــی در همیــن
منبــع مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت (.)193

در پژوهشــی ( )201نشــان داده شــد کــه قــارچ ک .الگانــس ظــرف مــدت
 168ســاعت قــادر بــه متابولیــزه کــردن  91درصــد از داروی ضــد افســردگی ســه
حلقــهای میرتازاپیــن 2بــه  7متابولیــت آن میباشــد .از بیــن متابولیتهــای تولیــد
شــده توســط ایــن قــارچ 5 ،متابولیــت آن مشــابه متابولیتهایــی اســت کــه در
بــدن پســتانداران ســاخته میشــود و  2متابولیــت دیگــر کامـ ً
ال جدیــد بــوده اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه تولیــد ایــن متابولیتهــا بــا روشــهای ســنتز شــیمیایی
یــا اســتفاده از موجــودات زنــده نیازمنــد فرایندهــای بســیار پیچیــدهای بــوده و بــه
زمــان و هزینــه بیشــتری نیــاز دارد .حــال ایــن کــه بــا اســتفاده از قــارچ مذکــور
میتــوان صرفـ ًا بــا انکوباســیون محیــط کشــت قــارچ در مجــاورت داروی مذکــور
بــه مــدت حــدود  7روز ،حجــم قابــل قبولــی از متابولیتهــای پیچیــده را از داروی
مذکــور بــه دســت آورد و در عیــن حــال از بــروز چالشهــای اخالقــی مربــوط
بــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی نیــز اجتنــاب نمــود .از ایــن رو چنیــن بــه
نظــر میرســد کــه قــارچ مذکــور میتوانــد مــدل میکروبــی بســیار خوبــی بــرای
بررســی متابولیســم میرتازاپیــن باشــد (.)201

1 omeprazole
2 mirtazapine
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بــه منظــور تهیــه متابولیتهــای انســانی دارویــی افدریــن ،از قــارچ ک.
الگانــس ســویه  URM-4428اســتفاده شــده اســت ( .)202قــارچ مذکــور دارای
آنزیمهــای اکســیدو-ردوکتاز 1و مونواُکســیژناز 2میباشــد .آنزیمهــای مذکــور
در غشــای دو الیــه لیپیــدی ســلولهای کبــدی انســان وجــود داشــته و مســئول
فراینــد هیدروکسیالســیون 3ایــن مــواد شــیمیایی میباشــند .نتایــج پژوهشــی
( )202در ایــن رابطــه نشــان داده کــه اســتفاده از قــارچ مذکــور میتوانــد بــه
شــناخت بیشــتر متابولیســم داروهــای مشــابه آمفتامیــن 4در انســان کمــک کنــد.
از توانایــی بــاالی متابولیســم قــارچ ک .الگانــس بــرای بیوترانسفورماســیون
مــاده فالونوئیــدی هســپریدین 5بــه متابولیــت فعــال آن »هســپریتین« 6اســتفاده
شــده اســت .در مطالعــهای ( )203مشــخص شــد کــه از بیــن هشــت نــوع قــارچ
بررســی شــده ،قــارچ الگانــس بــرای تبدیــل هســپریدین بــه هســپریتین از فرآینــد
هیدرولیــز اســتفاده میکنــد ،کــه تشــابه بســیار زیــادی بــا رونــد متابولیســم
هســپریدین در انســان دارد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه از قــارچ مذکــور
میتــوان بــرای تولیــد متابولیتهایــی مشــابه بــا آنچــه در بــدن انســان تولیــد
میشــود و بــا حجــم کافــی بــرای انجــام پژوهــش اســتفاده کــرد.
7

از قــارچ ک .الگانــس ســویه  AS 3.2028بــرای تبدیــل متیــل ســیپرنوئات
بــه متابولیتهــای آن اســتفاده شــده اســت .در ایــن فراینــد قــارچ مذکــور مــاده
متیــل ســیپرنوئات را بــه  8مشــتق متابولیســمی جدیــد شــامل  6متابولیــت جدیــد
هیدروکســیله ،8یــک متابولیــت جدیــد اکسیداســیون و یــک متابولیــت غیرمعمــول
دهیدراســیون 9تبدیــل کــرد .جالــب اینجــا بــود کــه مطالعــات بعــدی بــر روی ایــن
10
متابولیتهــا نشــان داد کــه برخــی از آنهــا خــواص قــوی ضــد تشــکیل لختــه
دارنــد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه فراینــد ترانسفورماســیون مــواد گاهــی حتــی
منجــر بــه تولیــد مــواد بــا فعالیــت بیولوژیــک بــا ارزشتــر نیــز میشــود (.)204
1 oxidoreductases enzymes
2 monooxygenases enzymes
3 hydroxylation
4 amphetamine-type drugs
5 hesperidine
6 hesperitin
7 methyl cyperenoate
8 hydroxylated metabolites
9 dehydration metabolite
10 antithrombotic activity
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انجــام فرآینــد بیوترانسفورماســیون داروی برمهگزیــن 1توســط قارچهــای
گونــه ک .الگانــس نشــان داد کــه میتــوان بــا اســتفاده از ایــن قــارچ ،یکــی از
متداولتریــن متابولیتهــای دارویــی بــرم هگزیــن بــه نــام آمبروکســول 2را تولیــد
کــرد .بدینوســیله دیگــر نیــازی بــه اســتفاده از مــوش بــزرگ آزمایشــگاهی بــرای
تولیــد ایــن متابولیــت وجــود نــدارد (.)205

ﮔیاهان
اســتفاده از گیاهــان در مطالعــات مربــوط بــه انســان و حیوانــات بســیار
محــدود میباشــد .بــا ایــن حــال برخــی اثــرات در معــرض قرارگیــری گیاهــان
در برابــر مــواد خــاص مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و بــا اثــرات مشــابه در انســان
مقایســه شــده اســت .بــه عنــوان مثــال اثــرات مــواد دارویــی و باقیماندههــای
آنهــا بهعنــوان آالیندههــای محیطــی بــر روی گیــاه خــردل قهــوهای 3مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت .ایــن بررســیها نشــان داده کــه پاســخهای دفاعــی
مشــخصی در گیــاه بــه واســطه حضــور دارو در محیــط ایجــاد میشــود کــه متعاقبـ ًا
موجــب فعــال شــدن مکانیزمهــای ســمزدایی در نتیجــه اســترس اکســیداتیو
میگــردد (.)60

تالیانــا 4گیــاه کوچکــی در خانــواده خــردل اســت کــه بــه عنــوان مــدل
انتخابــی بــرای تحقیقــات بیولــوژی گیاهــی شــناخته شــده اســت .ژنــوم گیــاه
مذکــور در قالــب  5کرومــوزوم حــاوی  20هــزار ژن ( 120میلیــون جفــت بــاز)
5
جــای گرفتــه اســت .برپایــه تمرکــز بــر ژنتیــک مولکولــی ایــن گیــاه آنژیواســپرم
ســاده ،پیشــرفتهای چشــمگیری در زمینــه درک رشــد گیاهــی و تکامــل گیاهــان
اتفــاق افتــاده اســت .مطالعــه بــر روی ایــن گیــاه بــه عنــوان روشــی بــرای تجزیــه
و تحلیــل ژنــوم ارگانیســمهای پیچیــده نیــز امــکان پذیــر میباشــد (.)206

bromhexine
)ambroxol (demethylated bromhexine
Brassica juncea
Arabidopsis thaliana
angiosperm

1
2
3
4
5
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بیمهرهﮔان
بایــد توجــه داشــت کــه در دســته بیمهــرگان برخــی جانــداران واجــد قــدرت
احســاس درد بــوده و برخــی دیگــر چنیــن ســاختار فیزولوژیکــی ندارنــد .از ســوی
دیگــر در مــورد اینکــه برخــی از آنهــا قــادر بــه ادراک درد -مشــابه پســتانداران-
هســتند یــا نــه ،هنــوز اتفــاق نظــر در بیــن دانشــمندان وجــود نــدارد .ضمنـ ًا بایــد
توجــه داشــت کــه در قوانیــن اخالقــی کشــورها نیــز توافــق نظــر مناســبی در
رابطــه بــا دورهای از حیــات حیــوان کــه فاقــد قــدرت ادراک درد و رنــج بــوده و
دورهای کــه واجــد قــدرت ادراک درد و رنــج اســت ،یــا اساس ـ ًا قابلیــت ادراک درد
و رنــج در مــورد برخــی گونههــای جانــداران وجــود نــدارد .لــذا بــه طــور معمــول
تصمیمگیــری در مــورد ایــن قبیــل موضوعــات بــه صــورت مــورد بــه مــورد و
توســط کمیتــه اخــالق انجــام میشــود .واضــﺢ اســت کــه ایــن مهــم نیازمنــد
حضــور متخصصیــن امــر در کمیتــه اخــالق بــوده و نیازمنــد دانــش وســیع در
رابطــه بــا گونــه مــورد اســتفاده ،آگاهــی ایشــان از آخریــن نتایــج تحقیقــات بعمــل
آمــده در رابطــه بــا ظرفیــت احســاس و ادراک درد در گونــه مذکــور ،و ماهیــت
پژوهــش مــورد بررســی در کمیتــه اخــالق میباشــد .بــر ایــن اســاس ،در مــواردی
کــه ایــن شــرایط موجــود نیســت و در عیــن حــال هــدف پژوهشــگر ایــن اســت
کــه از موجــودات زنــده واجــد ظرفیــت احســاس و ادراک درد و رنــج اســتفاده
نکنــد ،بهتــر اســت جانــب احتیــاط رعایــت شــده و از کار بــر روی ایــن گونههــای
جانــداران اجتنــاب شــود.

بایــد توجــه داشــت کــه بیمهــرهگان سیســتمهای عضــوی توســعه یافتــه
نداشــته و سیســتم ایمنــی قابــل ســازگاری بــا شــرایط پیرامونــی 1نیــز ندارنــد .ایــن
امــر باعــﺚ میشــود اســتفاده از آنهــا در مطالعــه بیماریهــای انســانی مقــداری
محــدود شــود .بــا ایــن حــال ایــن موجــودات زنــده واجــد فوایــد بیشــماری -نظیــر
چرخــه زندگــی بســیار ســریع ،ســایز کوچــک ،و آناتومــی ســاده -هســتند کــه
باعــﺚ میشــود بتــوان از تعــداد زیــادی از ایــن موجــودات ،در مــدت زمانــی
کوتــاه ،و بــا هزینــهای بســیار انــدک در یــک مطالعــه اســتفاده نمــود (.)51

1 adaptive immune system
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از آمفیمــدون کوئینســالندیکا 1در مطالعــات ســیر تکاملــی 2جانــداران
زنــده ،زیستشناســی تکاملــی 3و ژنومیــک مقایســهای 4اســتفاده میشــود .از
گونههــای آپلیســیا( 5حلــزون دریایــی) در مطالعــات نوروبیولــوژی 6اســتفاده شــده
و ســینورابدیتیس الگانــس 7در مطالعــات تکامــل ژنتیکــی 8مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .دروســوفیال مالنوگاســتر 9بیمهــره دیگــری اســت کــه در مطالعــات
نورولــوژی و ژنتیــک بــه کار رفتــه و هیدرا/نیداریــا 10بــه منظــور درک فراینــد
رژنراســیون و ریختزایــی (مورفوژنــز) قابــل اســتفاده اســت ( .)51از بیمهــرگان
در مطالعــه بیماریهایــی نظیــر پارکینســون ،اختــالالت غــدد مترشــحه داخلــی،
اشــکال در حافظــه ،دیســتروفی عضالنــی ،التیــام زخــم ،پیرشــدگی ســلولی،11
مــرگ برنامــه ریــزی شــده ســلول ،بیولــوژی رتروویروسهــا ،12دیابــت و
تســتهای توکســیکولوژی اســتفاده شــده اســت (.)51
در مجمــوع بــا توجــه بــه شــک و تردیدهــای موجــود و بــا تکیــه بــر ایــن
اصــل اخالقــی در تعامــل بــا حیوانــات کــه »هــر کجــا تردیــدی وجــود داشــت
بایــد بــه نفــع حیــوان عمــل کــرد« ،در کتــاب حاضــر بــه موضــوع اســتفاده
از بیمهــرهگان در امــور علمــی پرداختــه نمیشــود .صرفــ ًا اشــاره محــدودی
بــه بیمهــره هیــدرا در ایــن بخــش ضــورت میگیــرد .در رابطــه بــا ســایر
بیمهــرگان ،مطالعــه مقالــه مــروری ( )207قبــل از کار بــر روی بیمهــرگان
دریایــی توصیــه میگــردد .بررســی منابــع ( )210-208 ،127 ،51نیــز در رابطــه
بــا ســایر بیمهــرهگان توصیــه میگردنــد.

1 Amphimedon queenslandica
2 evolution
3 developmental biology
4 comparative genomics
5 aplysia
6 neurobiology
7 Caenorhabditis elegans
8 Genetic development
9 Drosophila melanogaster
10 Hydra/Cnidaria
11 cell aging
12 retrovirus biology
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هیدرا

بــا توجــه بــه دســتورالعملهای اخیــر شــورای تحقیقــات ملــی ایــاالت
متحــده در رابطــه بــا تدویــن اســتراتژیهای نویــن بــرای آزمونهــای ســمیت در
قــرن بیســت و یکــم ،1پژوهشــگران در حــال بهکارگیــری روشهــای جایگزیــن
بــا اســتفاده از موجــودات زنــدهای هســتند کــه در سلســله تکاملــی در ردههــای
بســیار پاییــن قــرار گرفتهانــد .در ایــن رابطــه اســتفاده از یــک ارگانیســم ســاده
بــه نــام هیــدرا 2کــه متعلــق بــه راســته نیداریــا 3میباشــد بــه تازگــی مطــرح شــده
اســت .از ایــن ارگانیســم میتــوان بــه عنــوان مــدل تســت ســمیت در رابطــه بــا
مــواد شــیمیایی آالینــده محیطــی اســتفاده نمــود .نگهــداری هیــدرا بســیار مقــرون
بــه صرفــه اســت ،توالــی ژنــی کامــل آن شناســایی شــده و از مزایــای دیگــر آن
میتــوان بــه ســهولت و ســرعت بســیار زیــاد تکثیــر ایــن ارگانیســم اشــاره کــرد.
هیــدرا هرگــز در اثــر ســن زیــاد نمیمیــرد و اساس ـ ًا موضوعــی بــه نــام افزایــش
ســن در مــورد آن وجــود نــدارد .ارگانیســم مذکــور حساســیت بســیار باالیــی بــه
آالیندههــای غیــر آلــی دارد؛ از ایــن رو میتــوان بــه عنــوان یــک نشــانگر زیســتی
قابــل اعتمــاد بــرای شناســایی اولیــه مــواد و آالینــده محیطهــای آبــی از آن
اســتفاده نمــود ( .)211جزئیــات بیشــتر اســتفاده از ایــن ارگانیســم در منبــع ()211
آورده شــده اســت .بــر اســاس دانــش فعلــی بشــر ،هیــدرا قــادر بــه ادراک درد
نیســت و لــذا حساســیتهای اخالقــی کار بــا موجــودات واجــد قــدرت ادارک درد،
در مــورد آن وجــود نــدارد ( .)211بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه تازگــی موضــوع و
ابعــاد ناشــناخته آن ،الزم اســت در هــر زمــان جدیدتریــن یافتههــای علمــی در
ایــن رابطــه مــورد اســتناد قــرار گیرنــد.

جمﻊبﻨدی
اســتفاده از جانــداران پایینتــر در رده بنــدی تکامــل سیســتم عصبــی ،یکــی
از روشــهای جایگزینــی حیوانــات آزمایشــگاهی در پژوهــش میباشــد .بدیــن
وســیله میتــوان نتایــج معتبــر علمــی را بــا کمتریــن میــزان رنــج و درد وارد شــده
بــه موجــودات زنــده بدســت آورد .چنانچــه بــرای ایــن منظــور از موجــودات فاقــد
)1 Toxicity Testing in 21st Century (Tox21
2 Hydra
3 phylum Cnidaria
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قــدرت ادراک (نظیــر باکتــری ،قــارچ و نظایــر آنهــا) اســتفاده شــود ،روش مذکــور
بــا عنــوان جایگزینــی مطلــق خوانــده میشــود .در صــورت اســتفاده از موجــودات
دارای قــدرت ادراک پایینتــر نســبت بــه حیوانــات پیشــرفتهتر (مث ـ ً
ال اســتفاده از
مگــس ســرکه بــه جــای مــوش کوچــک آزمایشــگاهی) بــه ایــن روش ،جایگزینــی
نســبی گفتــه میشــود .در فصــل حاضــر برخــی روشهــای جایگزینــی مطلــق در
رابطــه بــا اســتفاده از موجــودات فاقــد قــدرت ادراک در پژوهــش مــورد بررســی
قــرار گرفتنــد.

ﻓصﻞ :5
مﻄاﻟﻌﻪ
با استﻔاده از
روشهای آماری
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مﻘدمﻪ
یکــی از مســائل مهــم در پژوهــش ،قــدرت علمــی یــک پژوهــش خــاص
میباشــد .در تصویــر  5-1سلســله مراتــب افزایــش قــدرت شــواهد علمــی در
پژوهشهــای مختلــف آورده شــده اســت .همانگونــه کــه مالحظــه میشــود
مطالعــه بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی در نخســتین پلههــای ایــن هــرم قــرار
داشــته و بنابرایــن از نظــر قــدرت شــواهد علمــی در وضعیــت نســبت ًا ضعیفــی
اســت.

بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه چــه ســرمایه عظیــم زمانــی ،مالــی ،و نیــروی
کار انســانی بــرای انجــام ایــن پژوهشهــا مــورد نیــاز اســت ،بــه نظــر میرســد
کــه در صــورت امکانپذیــر بــودن ســایر انــواع پژوهشهــای بــا قــدرت باالتــر،
ایــن ســرمایهها بایــد بــه ســمت پژوهشهــای مذکــور هدایــت شــوند.

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه سلســله مراتــب ارائــه شــده در تصویــر ،5-1
الزامــ ًا در مــورد همــه پژوهشهــا صــادق نبــوده و در ســایر منابــع بــه اشــکال
دیگــری نیــز ذکــر شــده اســت .بــه عنــوان مثــال در منبــع ( ،)212سلســله مراتــب
کیفیــت شــواهد بــه دســت آمــده از انــواع مطالعــات بــه شــکل ارائــه شــده در
تصویــر  5-2آورده شــده اســت.

تصویــر  .5-1مراتــب افزایــش قــدرت شــواهد علمــی حاصــل از انــواع مختلــف پژوهشهــا .از ســمت چــﭗ بــه راســت و بــا افزایــش ارتفــاع سلســه مراتــب
پلکانــی ،قــدرت شــواهد پژوهــش افزایــش مییابــد .فهرســت معــادل انگلیســی :گــزارش مــورد ( ،)case reportمقــاالت اظهــار عقایــد شــخصی (،)opinions
نامــه بــه ســردبیر ( ،)letter to the editorمطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی ( ،)animal researchمطالعــات برونتنــی ( ،)in-vitro researchمطالعــات مقطعــی
( ،)cross-sectional studiesمطالعــات مــورد شــاهد ( ،)case control studiesمطالعــات کوهــورت ( ،)cohort studiesکارآزماییهــای کنترلشــده تصادفــی
( ،)randomized controlled trialsمطالعــات متاآنالیــز ( ،)meta-analysisو مــرور نظاممنــد (.)systematic reviews
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بــه هــر صــورت آنچــه کــه در بیــن تمــام ایــن منابــع مشــابه اســت ،ایــن
اســت کــه مطالعــات متاآنالیــز 1و مــرور نظاممنــد 2در باالتریــن رتبــه از نظــر
قــدرت شــواهد علمــی قــرار دارنــد .جالــب توجــه اینکــه اغلــب مطالعــات متاآنالیــز
و مــرور نظاممنــد بــا هزینــه بســیار کمــی قابــل انجــام بــوده ،بســیار ســریعتر
از کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی هســتند ،و بــه انــرژی و نیــروی انســانی
کمتــری نســبت بــه مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی نیــاز دارنــد .بــا ایــن حــال
آنگونــه کــه نشــان داده شــد ،قــدرت شــواهد علمــی بــه دســت آمــده از ایــن
مطالعــات در باالتریــن رتبــه از نظــر قــدرت شــواهد قــرار دارد .در ایــن فصــل
قصــد داریــم مــروری بــر روشــهای انجــام ایــن دو نــوع مطالعــه بســیار قدرتمنــد
بــه عنــوان جایگزینــی نســبت بــه کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی -داشــته باشــیم.بــه طــور خالصــه ،مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز بــر اســاس یــک
ســﺆال مشــخص طراحــی شــده ،و ســپس بــر اســاس یــک روال از پیــش تعریــف
شــده (نظاممنــد) بــه ترکیــب ،تجزیــه و تحلیــل اطالعــات بدســت آمــده از ســایر
مطالعــات قبلــی -کــه حســب اصــول خاصــی انتخــاب میشــوند -میپردازنــد.
بدیــن ترتیــب بــا اســتفاده از ایــن مطالعــات میتــوان پاســخی بــرای ســﺆاالت
مطــرح شــده یافتــه و نتایــج جدیــدی از مطالعــات قبلــی بدســت آورد (.)212
بایــد توجــه داشــت کــه بــه دنبــال انجــام یــک مــرور نظاممنــد میتــوان
بــه انجــام متاآنالیــز هــم پرداخــت و نتیجــه نهایــی را منتشــر نمــود ،یــا اینکــه
بــه مرحلــه مــرور نظاممنــد بســنده کــرده و در همیــن جــا مطالعــه را خاتمــه داد
( .)212بــه عبــارت دیگــر ،مطالعــات متاآنالیــز در اســاس نوعــی از مطالعــات مــرور
نظاممنــد میباشــند؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در مطالعــات متاآنالیــز اضافــه بــر نوشــته
توصیفــی (کــه در مطالعــات مــرور نظاممنــد ارائــه میگــردد) ،مقادیــر عــددی
مطالعــات مختلــف نیــز بــا یکدیگــر مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه و تخمیــن
عــددی نیــز ارائــه میشــود (.)213

1 meta-analysis
2 systematic review

تصویــر  .5-2سلســله مراتــب افزایــش قــدرت شــواهد علمــی (از چــﭗ بــه راســت) در مــورد انــواع مختلــف پژوهشهــا .فهرســت معــادل انگلیســی :مطالعــات
برونتنــی ( ،)in-vitro researchمطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی ( ،)animal researchمقــاالت اظهــار عقایــد شــخصی ( ،)opinionsنامــه بــه ســردبیر (letter
 ،)to the editorگــزارش مــورد ( ،)case reportمجموعــه بیمــاران ( ،)case seriesمطالعــات مــورد شــاهد ( ،)case control studiesمطالعــات کوهــورت (cohort
 ،)studiesکارآزماییهــای کنترلشــده تصادفــی دو-ســو کــور ( ،)randomized control double-blind testsمطالعــات متاآنالیــز ( ،)meta-analysisو مــرور
نظاممنــد (.)systematic reviews
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بــه عبــارت دیگــر ،یکــی از تفاوتهــای متاآنالیــز بــا مــرور نظاممنــد ایــن
اســت کــه در مطالعــات متاآنالیــز از روشهــای آمــاری بــرای تخمیــن مقادیــر
عــددی جدیــد اســتفاده میشــود .در حالــی کــه در مطالعــه مــرور نظاممنــد
امــکان ارائــه مقادیــر آمــاری جدیــد وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه پیچیدگــی بیشــتر
مطالعــات متاآنالیــز و شــباهتهایی کــه در برخــی مراحــل انجــام متاآنالیــز و مــرور
نظاممنــد وجــود دارد ،در ایــن فصــل ابتــدا مطالعــات متاآنالیــز را بــه دقــت مــورد
بررســی قــرار داده و ســپس اشــارهای بــه مــرور نظاممنــد میگــردد.

مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز را میتــوان بــر روی دادههــای حاصــل از
مطالعــات قبلــی -کــه بــر روی انســان یــا حیوانــات انجــام شــده اســت -اجــرا کرد.
اســتفاده از ایــن اطالعــات در پژوهشهایــی کــه بــر روی انســان صــورت گرفتــه
اســت ،بــه عنــوان یکــی از اســتانداردهای پزشــکی بالینــی بــه شــمار مــیرود.
در حقیقــت موضوعاتــی کــه تحــت یــک پژوهــش صحیــﺢ مــرور نظاممنــد یــا
متاآنالیــز اثبــات شــوند ،در اغلــب مــوارد قــادر خواهنــد بــود بــه بالیــن بیمــار منتقــل
شــده و در کتابهــای مرجــع بالینــی بــه عنــوان روش مــورد قبــول ارائــه گردنــد.
در مــواردی نیــز انجــام مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز کمــک میکنــد تــا از انجــام
پژوهشهــای بیشــتر جلوگیــری شــده و جــان افــراد بــه خطــر انداختــه نشــود .بــه
عنــوان مثــال انجــام یــک مــرور نظاممنــد بــر روی مطالعــات پیــش بالینــی (214؛
ارجــاع شــده در  )215نشــان داد کــه هیچگونــه توجیهــی بــرای شــروع کارآزمایــی
بالینــی دارویــی بــه نــام نیمودیپیــن 1بــرای درمــان ایســکمی مغــزی کانونــی 2در
انســان وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال متﺄســفانه ایــن مطالعــه مــرور نظاممنــد وقتــی
انجــام شــده بــود کــه  7665نفــر بیمــار انســانی در کارآزمایــی بالینــی بــه همیــن
منظــور شــرکت نمــوده بودنــد و جالــب توجــه اینکــه کارآزمایــی بالینــی مذکــور
نیــز نهایتـ ًا بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اســتفاده از ایــن دارو بــرای درمــان بیمــاری
مذکــور در انســان فاقــد توجیــه اســت (216؛ ارجــاع شــده در .)215
از ســوی دیگــر ،بــرای انجــام مطالعــات متاآنالیــز و مــرور نظاممنــد بــر
روی مطالعــات قبلــی حیوانــات آزمایشــگاهی ،بــه هیچگونــه حیــوان آزمایشــگاهی
جدیــدی نیــاز نبــوده و در حقیقــت ایــن مطالعــات میتوانــد جایگزیــن اســتفاده
از حیوانــات در پژوهــش باشــند .بــه ایــن صــورت کــه در صــورت اســتفاده از
اطالعــات حاصــل از مطالعــات قبلــی بــر روی حیوانــات ،ممکــن اســت یــک
1 nimodipine
2 focal cerebral ischaemia
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متاآنالیــز یــا مــرور نظاممنــد بــه ایــن نتیجــه برســد کــه انجــام پژوهــش جدیــد
بــر روی ایــن موجــودات کامـ ً
ال غیرضــروری اســت .یــا در مــواردی ممکــن اســت
شــواهد بدســت آمــده از متاآنالیــز یــا مــرور نظاممنــد توجیــه انتقــال پژوهــش از
حیوانــات بــه مرحلــه آزمــون بــر روی انســان را فراهــم نمایــد (.)217
بایــد توجــه داشــت کــه بــرای تصمیمگیــری در مــورد لــزوم یــا عــدم لــزوم
انجــام مطالعــات بیشــتر بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی و نیــز فراهــم کــردن
اطالعــات مفیــد جهــت اســتفاده در طــب انســان ،الزم اســت کــه تصمیمگیــری
بــر پایــه مطالعاتــی صــورت گیــرد کــه دارای متدولــوژی صحیــﺢ میباشــند
( .)218ایــن در حالــی اســت کــه در مطالعــهای کــه در ســال  2012بــرای بررســی
کیفیــت مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز بــه عمــل آمــده بــر روی اطالعــات
حاصــل از تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی در زمینــه دندانپزشــکی صــورت
گرفــت ،مشــخص شــد کــه کیفیــت متدولــوژی ایــن مطالعــات (بــر اســاس چــک
لیســت  )AMSTARاز وضعیــت مطلوبــی برخــوردار نبــود .در حقیقــت از مجمــوع
 54مــورد مطالعــه مــرور نظاممنــد ،فقــط  2مطالعــه بــا کیفیــت بــاال تشــخیص
داده شــدند 17 ،مطالعــه دارای کیفیــت متوســط و  35مطالعــه دارای کیفیــت پاییــن
بودنــد ( .)218در چنیــن حالتــی کــه اغلــب مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی یــا
حتــی مطالعــات مــرور نظاممنــد بــه عمــل آمــده بــر روی مطالعــات حیوانــات
آزمایشــگاهی دچــار نقــص در متدولــوژی میباشــند ،میتــوان چنیــن نتیجــه
گرفــت کــه شــاید بســیاری از تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی کــه بــر پایــه
ایــن مطالعــات صــورت گرفتــه یــا تحقیقــات بــر روی انســان کــه بــر مبنــای ایــن
مطالعــات قــرار داده میشــوند ،بــر پایههایــی سســت صــورت میگیرنــد.
بــرای رفــع مشــکل پیشگفتــه در رابطــه بــا نقــص در روش کار و گــزارش
مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز ،اســتانداردهای مشــخصی بــرای اجــرا و
ارائــه ایــن مطالعــات تعریــف شــده اســت .یکــی از جدیدتریــن و معتبرتریــن ایــن
اســتانداردها کــه در رابطــه بــا نحــوه گــزارش دهــی مطالعــات متاآنالیــز و مــرور
نظاممنــد بعمــل آمــده بــر روی مطالعــات انســانی قبلــی میباشــد ،معــروف
بــه  PRISMAاســت .اســتاندارد  PRISMAمخفــف عبــارت »مــوارد ارجــﺢ بــرای
گــزارش مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز« 1اســت ( .)219در اســتاندارد
 PRISMAچــک لیســتی تهیــه شــده اســت کــه تمــام مــوارد اســتاندارد و الزم بــه
ارائــه در یــک مطالعــه متاآنالیــز و/یــا مــرور نظاممنــد را تعریــف مینمایــد .در
منبــع ( ،)219هــر یــک از ایــن مــوارد بــا دقــت توضیــﺢ داده شــده اســت.
1 Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses
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از ســوی دیگــر در حــال حاضــر جامعــهی در حــال رشــد بینالمللــی از
محققیــن در حــال انجــام مطالعــات مــرور نظاممنــد بــر روی دادههــای حاصــل
از مطالعــات پیشبالینــی بــر روی حیوانــات هســتند .در ایــن زمینــه بــه عنــوان
مثــال میتــوان گــروه کامــاراد 1و گــروه ســیرکل 2را نــام بــرد .کامــاراد شــبکه
بینالمللــی اســت کــه بــه طــور معمــول مطالعــات مــرور نظاممنــد در رابطــه بــا
اختــالالت نورولوژیــک و ســکته مغــزی را بــه انجــام میرســاند و دانشــمندان
فعــال در ایــن زمینــه را گــرد هــم آورده اســت .گــروه ســیرکل بــه طــور ویــژه
بــر روی توســعه و آمــوزش روشهــا و ارائــه راهنماهــای انجــام مطالعــات مــرور
نظاممنــد -بــر روی مطالعــات قبلــی کــه بــا اســتفاده از حیوانــات انجــام شــدهاند-
تمرکــز کــرده اســت .در عیــن حــال ،گــروه ســیرکل مطالعــات مــرور نظاممنــد
مشــترک را بــا دانشــمندان سراســر جهــان بــه انجــام میرســاند ( .)215ایــن
گروههــا از طریــق آدرسهــای اینترنتــی زیــر قابــل دســترس میباشــند:
www.camarades.info

www.SYRCLE.nl

1 The Collaborative Approach to Meta Analysis and Review of Animal Data from
)Experimental Studies (CAMARADES
2 SYRCLE: SYstematic Review Center for Laboratory animal Experimentation
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مﻄاﻟﻌات متاآناﻟیز
نخســتین بــار دانشــمندی بــه نــام جیــن گالس 1در ســال  1976میــالدی واژه
متاآنالیــز را بــه ایــن صــورت توصیــف نمــود» :تجزیــه و تحلیــل آمــاری مجموعــه
بزرگــی از نتایــج بــه دســت آمــده از مطالعــات قبلــی بــا هــدف تجمیــع یافتههــای
آنهــا« ( .)220لــذا متاآنالیــز مجموعــهای از تکنیکهایــی اســت کــه بــه منظــور
ترکیــب نتایــج تعــدادی از گزارشهــای علمــی قبلــی در قالــب یــک گــزارش
علمــی جدیــد اســتفاده میشــود .بدینوســیله میتــوان بــا گســتردهتر کــردن
جامعــه نمونهبــرداری شــده ،تخمیــن دقیقتــری از اثــر یــک تیمــار یــا روشــهای
پیشــگیری و درمــان بیماریهــا را بــه دســت آورد .هــدف متاآنالیــز ایــن اســت کــه
میــزان تــوان آمــاری پژوهشهــا را افزایــش داده و تناقضاتــی را کــه احتمــا ًال در
بیــن پژوهشهــای مختلــف وجــود دارد برطــرف کنــد .بــه ایــن طریــق میتــوان
تخمیــن بهتــری از میــزان اثــر یــک تیمــار بــه دســت آورده و ســﺆاالت جدیــدی
را کــه در مطالعــات قبلــی بــه آنهــا پاســخ داده نشــده بــود ،جــواب داد .هــدف
مطالعــه متاآنالیــز در برخــی مــوارد ،گــزارش یــک اثــر نهایــی مشــخص بــوده و در
مــوارد دیگــر هــدف آنهــا بررســی میــزان پراکندگــی 2اثــرات تیمــار در مطالعــات
مختلــف و ارائــه یــک اثــر متوســط 3میباشــد (.)221

در روش متاآنالیــز پژوهشــگران میتواننــد دادههــای تعــداد زیــادی از
پژوهشهایــی را کــه هــر یــک در محــدوده کوچکــی انجــام شــده و اغلــب از
نظــر آمــاری تــوان کافــی ندارنــد ،بــا یکدیگــر جمعبنــدی کننــد .بدینترتیــب
میتــوان بــه نتیجهگیــری دقیقتــر و معتبــری نســبت بــه وضعیــت یــک
جمعیــت بــزرگ دســت پیــدا کــرد ( .)222در ایــن رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه
هــر چنــد ایــدهآل آن اســت کــه تعــداد نمونههــای انســانی در مطالعــات بالینــی
قبلــی درســت انتخــاب شــده باشــد ،بــا ایــن حــال در یــک بررســی بعمــل آمــده در
ســال  ،2002مشــخص شــد کــه از بیــن  5503کارآزمایــی بالینــی مــورد بررســی،
تعــداد  3797مــورد از آنهــا (حــدود  69درصــد) واجــد کمتــر از  100آزمودنــی
انســانی بودنــد .در مطالعاتــی بــا ایــن تعــداد کــم آزمودنــی ،امــکان رد کــردن
فــرض صفــر مطالعــه بســیار دشــوار اســت؛ چــرا کــه ایــن مطالعــات معمــو ًال
انحــراف معیــار و خطــای اســتاندارد باالیــی دارنــد .در ایــن مطالعــات همچنیــن

1 Gene Glass
2 dispersion
3 mean effect
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احتمــال زیــادی بــرای ســوگیری وجــود دارد؛ بدیــن صــورت کــه اگــر یــک مطالعه
بــا تعــداد کــم آزمودنــی نهایت ـ ًا بــه نتیجــه معنــادار آمــاری نرســد ،ممکــن اســت
پژوهشــگران هرگــز بــرای انتشــار آن اقــدام نکننــد .لیکــن مطالعــهای دیگــر بــا
همیــن تعــداد کــم آزمودنــی چنانچــه بــه نتایــج معنــادار آمــاری برســد (چــه نتایــج
واقع ـ ًا معتبــر باشــند یــا خیــر) ،بــا احتمــال زیــاد منتشــر خواهــد شــد (.)222
در ادامــه یــک مثــال واقعــی از انجــام مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز
در پژوهشــی ( )223آورده شــده اســت .در ایــن پژوهــش هــدف ایــن بــود کــه
مشــخص شــود آیــا چــاق بــودن افــراد معیــاری تعیینکننــده در نتایــج حاصــل از
جراحــی ســتون مهــرهای کمــری آنهــا میباشــد؟ در ایــن رابطــه برخــی مطالعــات
قبلــی نشــان داده بودنــد کــه افــرادی کــه چــاق هســتند ،بعــد از جراحــی ســتون
مهرههــا دچــار مــوارد بیشــتری از ابتــال بــه عــوارض نامطلــوب بیمــاری میگردنــد،
در حالــی کــه برخــی مطالعــات دیگــر چنیــن ارتباطــی را نشــان نــداده بودنــد .لــذا
یــک مطالعــه متاآنالیــز بــه ایــن نحــو طراحــی شــد کــه برخــی پارامترهــای مربــوط
بــه عمــل جراحــی ســتون مهــرهای کمــری در مــورد بیمارانــی کــه چــاق بــوده و
جراحــی شــدند و همچنیــن بیمارانــی کــه چــاق نبودنــد ولــی مــورد جراحــی قــرار
گرفتنــد ،بررســی شــود .بــرای ایــن منظــور ،مقــاالت مرتبــط گــرآوری شــده و
دادههــای ذیــل از آنهــا اســتخراج شــد:
● میزان از دست دادن خون،
● مدت زمان جراحی،

● مدت زمان باقی ماندن بیمار در بیمارستان بعد از عمل جراحی،
● عوارض بعد از عمل،

● میزان نیاز به تکرار عمل جراحی ،و
● میزان عملکرد فرد پس از جراحی.

در ایــن مطالعــه متاآنالیــز 32 ،مطالعــه قبلــی کــه در مجمــوع  23هــزار و 415
بیمــار را مــورد بررســی قــرار داده بودنــد وارد گردیــد .نتیجــه متاآنالیــز نشــان داد که
در صورتــی کــه جراحــی بــه عمــل آمــده بــر روی بیمــاران از انــواع جراحیهــای
کمتهاجمــی باشــد ،تفاوتــی بیــن بیمــاران چــاق و غیــر چــاق از نظــر عــوارض
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جراحــی وجــود نــدارد .لیکــن در صورتــی کــه جراحــی بــاز (بــا میــزان تهاجــم
بافتــی بیشــتر) بــر روی بیمــاران انجــام شــود ،بیمــاران چــاق عموم ـ ًا خونریــزی
بیشــتری بعــد از جراحــی داشــته ،مــدت عمــل جراحــی آنهــا طوالنیتــر بــوده،
عــوارض بعــد از عمــل و نیــاز بــه جراحــی مجــدد در ایــن بیمــاران بیشــتر خواهــد
بــود .در پایــان مطالعــه چنیــن عنــوان شــده اســت کــه تحقیقــات بیشــتر در رابطــه
بــا بیمارانــی کــه نیــاز بــه جراحــی داشــته و چاقــی آنهــا از نــوع مرضــی 1اســت،
الزم اســت صــورت گیــرد (.)224

در صورتــی کــه چنیــن مطالعــه متاآنالیــزی انجــام نمیشــد ،ممکــن بــود کــه
پژوهشــگری مجــدداً تحقیــق را بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی بــه انجــام رســانده
و مث ـ ً
ال دو گــروه داشــته باشــد کــه در یــک گــروه موشهــای چــاق و در گــروه
دیگــر موشهــای غیــر چــاق را مــورد عمــل جراحــی ســتون مهــرهای قــرار داده و
ســپس عــوارض جراحــی ایــن دو گــروه را بــا یکدیگــر مقایســه کنــد! هرچنــد چنین
مطالعــهای شــاید بــه انتشــار یــک یــا چنــد مقالــه در ژورنالهــای علمــی معمــول
ختــم میشــد ،لیکــن حســب نمــودار قــدرت شــواهد علمــی (تصاویــر  5-1و )5-2
قــدرت پیشــگویی چندانــی در رابطــه بــا آنچــه بــرای انســان اتفــاق میافتــد،
نمیداشــت .در کنــار ایــن موضــوع ،واضــﺢ اســت کــه چــه میــزان درد و رنــج
غیرضــروری بــه حیوانــات در ایــن بیــن وارد میآمــد .قــدرت پیشــگویی پاییــن
چنیــن مطالعــهای بــر روی حیوانــات ،موجــب میشــد کــه تصمیمگیرنــدگان و
سیاســتگذاران علــوم بهداشــتی و درمانــی انســان ،از آن اســتفاده نکــرده و در واقــع
بواســطه انجــام چنیــن پژوهشــی حقیقتـ ًا مشــکلی از مشــکالت ســازوکار بهداشــت
و درمــان پزشــکی رفــع نمیشــد .لیکــن متاآنالیــز انجــام شــده بــر روی دادههــای
انســانی ،نــه تنهــا قــدرت بیشــتری در پیشــگویی نتایــج داشــت ،بلکــه بــا هزینــهای
بســیار کمتــر از کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی یــا انســانهای بیمــار ،و
بــدون نیــاز بــه هرگونــه دســتکاری و آزار بیمــورد موجــودات زنــده ،و در زمانــی
بســیار کوتــاه انجــام گردیــد.

نﻘاط ﻗوت و مﺤدودیﺖها
برخی نقاط قوت مطالعات متاآنالیز عبارتند از (:)220
● جمعبنــدی نتایــج مجموعــهای از تحقیقــات بــا هــدف بــه دســت آوردن
یــک نتیجــه دقیقتــر و جامعتــر کــه میتــوان آن را بــه جمعیــت
1 pathologic
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بزرگــی از گونــه هــدف مطالعــه (مث ـ ً
ال انســانها یــا گونــه خاصــی از
حیوانــات) تعمیــم داد.

● تجزیــه و تحلیــل دادههــای موجــود بــه نحــوی کــه بتــوان بــا اطمینــان
باالیــی یــک فرضیــه مشــخص را تﺄییــد یــا ر ّد کــرد.

● شــفاف بــودن و هدفمنــد بــودن مطالعــات متاآنالیــز؛ چــرا کــه مطالعــات
متاآنالیــز بــر پایــه دســتورالعملهای کامـ ً
ال مشــخص و مراحــل تعریــف
شــدهای انجــام میشــوند و احتمــال تفســیر ذهنــی در مــورد آنهــا
بســیار انــدک اســت.

● قــدرت آمــاری بــاال و قابــل تکــرار بــودن مطالعــات متاآنالیــز؛ بــه عنوان
1
مثــال نتایــج مطالعــات متاآنالیــز بــر پایــه مدلهــای تﺄثیــر تصادفــی
را اغلــب میتــوان بــه دامنــه وســیعی از یافتههــای پژوهشــی در یــک
حیطــه خــاص دانــش عمومیــت داد.

● تقویــت مطالعــات2؛ بدیــن نحــو کــه در مطالعــات متاآنالیــز فاکتورهــای
مرتبــط از فاکتورهایــی کــه کمتــر بــا موضــوع اصلــی ارتبــاط دارد،
تفکیــک میشــود.

● کشف یا تخمین احتمال موارد سوگیری در انتشار.

با این حال مطالعات متاآنالیز واجد محدودیتهایی نیز میباشند:
● در برخــی مــوارد ،پژوهشــگرانی کــه مطالعــات متاآنالیــز را انجــام
میدهنــد ،تمایــل بــه ترکیــب کــردن مطالعاتــی دارنــد کــه اساســ ًا
بــا یکدیگــر قابــل ترکیــب و ســنجش نیســتند ( .)220جلوگیــری از
ایــن امــر بــا آمــوزش صحیــﺢ پژوهشــگران در رابطــه بــا روش انجــام
متاآنالیــز امــکان پذیــر میباشــد.
● تشــخیص مطالعــات مناســب بــرای وارد شــدن بــه متاآنالیــز گاهــی
دشــوار و زمانبــر اســت.
● برخــی مطالعــات قبلــی فاقــد اطالعــات کافــی بــوده و بــر ایــن اســاس
نمیتــوان وارد شــدن یــا عــدم ورود آنهــا بــه مطالعــه متاآنالیــز را
1 random effects models
2 research consolidation
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بــه درســتی تشــخیص داد .در چنیــن مــواردی تجزیــه و تحلیــل ایــن
مطالعــات بــا مشــکل مواجــه میشــود .در صورتــی کــه از وارد شــدن
ایــن نــوع مطالعــات بــه متاآنالیــز مطمئــن نیســتیم شــاید بتــوان آنهــا را
وارد متاآنالیــز نکــرده و وجــود ایــن مطالعــات و دالیــل عــدم اســتفاده
از آنهــا را در قســمت محدودیتهــای مقالــه متاآنالیــز مــورد بررســی
قــرار داد تــا مخاطبــان بتواننــد در رابطــه بــا نتایــج حاصلــه بــه قضــاوت
حرفــهای بپردازنــد.

● نتایــج مطالعــات متاآنالیــز بســتگی مســتقیم بــا کیفیــت روش کار
مطالعاتــی دارد کــه از آنهــا اســتفاده میشــود .چنانچــه مطالعــات
قبلــی از کیفیــت پاییــن برخــوردار باشــند ،نتیجــه مطالعــه متاآنالیــز نیــز
کیفیــت پایینــی خواهــد داشــت ( .)220بــا ایــن حــال حتــی در چنیــن
مــواردی نیــز میتــوان گفــت کــه دانــش ارزشــمندی حاصــل شــده
اســت؛ مبنــی بــر اینکــه کیفیــت مطالعــات قبلــی در یــک مــورد خــاص
ارزیابــی شــده و مشــخص میشــود کــه کدامیــک از آنهــا از کیفیــت
قابــل قبولــی برخــوردار نبــوده اســت.

● در حــدود  30تــا  50درصــد از کارآزماییهــای بالینــی تصادفــی بســیار
بــزرگ نتوانســتهاند نتایــج مطالعــات متاآنالیــز قبلــی را تﺄییــد کننــد.
بــه نظــر میرســد کــه یکــی از دالیــل احتمالــی ایــن امــر ،ســایز
کوچــک کارآزماییهــای قبلــی مــورد اســتفاده در مطالعــات متاآنالیــز
بــوده اســت .در مــواردی نیــز دلیــل ایــن امــر هتــروژن بــودن نامناســب
ســوژههای مــورد آزمــون بــوده اســت (.)220

● هتــروژن بــودن جمعیــت مــورد مطالعــه گاهــی ممکــن اســت موجــب
بــروز اشــکال در انجــام متاآنالیــز شــود .هرچنــد اگــر ایــن موضــوع بــه
درســتی و حســب روشــهای آمــاری صحیــﺢ مدیریــت گــردد ،میتوانــد
از نقــاط قــوت متاآنالیــز محســوب شــده و باعــﺚ شــود کــه نتیجــه
حاصلــه بــه طیــف جمعیــت وســیعتر و متنوعتــری قابــل بســط دادن
باشــد (.)220
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● تفســیر نتایــج متاآنالیــز ممکــن اســت بــه واســطه ســوگیری انتشــار
دچــار مشــکل شــود؛ چــرا کــه معمــو ًال مطالعاتــی کــه بــه نتایــج خنثــی
یــا منفــی 3میرســند ،احتمــال موفقیــت کمتــری بــرای انتشــار -نســبت
بــه مطالعــات بــا نتایــج مثبــت دارنــد -دارنــد (.)225
2

● در اغلــب مــوارد مطالعــات متاآنالیــز نیازمنــد اســتفاده از تکنیکهــای
آمــاری پیشــرفته اســت کــه در صــورت همــکاری بــا متخصــص آمــار
مجــرب در رابطــه بــا اینگونــه تکنیکهــا ،ایــن موضــوع نبایــد مشــکلی
بــرای پژوهشــگران ایجــاد نمایــد.
لــذا مــوارد فــوق نشــان میدهــد کــه روش متاآنالیــز نیــز ماننــد هــر روش
آمــاری دیگــر دارای نقــاط قــوت و ضعــف خــود میباشــد .بــا ایــن حــال امــروزه
ایــن روش بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای اســتاندارد بــرای فراهــم نمــودن نتایــج
شــفاف ،مســتند و قابــل تکــرار از یافتههــای پژوهشهــای قبلــی در علــوم
پزشــکی ،آمــوزش علــوم اجتماعــی و ســایر رشــتهها شــناخته شــده اســت (.)220

نرماﻓزارهای ﻗابﻞ استﻔاده برای انﺠام متاآناﻟیز
بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات متاآنالیــز بــر پایــه روشهــای تجزیــه و تحلیــل
آمــاری و محاســبات ریاضــی عمــل میکننــد ،بــرای انجــام ایــن مطالعــات
میتــوان از نرمافزارهایــی کــه بــه ایــن منظــور ســاخته شــدهاند ،اســتفاده
نمــود .در زیــر فهرســت  14نــرم افــزار رایــگان قابــل اســتفاده بــرای مطالعــات
متاآنالیز و آدرس اینترنتی دانلود آنها آورده شده است (:)226
1) RevMan5:(https://community.cochrane.org/help/
tools-and-software/revman-5/revman-5-download).

1 publication bias
2 neutral results
3 negative results
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یکــی از نــرم افزارهــای مناســب بــرای افــراد تــازه کار درزمینــه متاآنالیــز.
ایــن نــرم افــزار توســط گــروه کاکــرن تهیــه شــده و میتوانــد بــر روی کامپیوتــر
شــخصی افــراد نصــب گــردد .بــا اســتفاده از آن میتــوان بــه انجــام مــرور نظــام
منــد و متاآنالیــز پرداخــت .ترســیم نمــودار فارســت بــا اســتفاده از ایــن نــرم افــزار
نســبتا آســان اســت.
***
2) Metafor-R package (http://www.metafor-project.
)org/doku.php/installation

ایــن نرمافــزار یکــی از انــواع پکیج1هایــی میباشــد کــه بــرای انجــام
مطالعــات متاآنالیــز بــا اســتفاده از نــرم افــزار  Rقابــل اســتفاده اســت .چنانچــه
قصــد اســتفاده از ایــن نــرم افــزار را داشــته باشــید ،الزم اســت بــا محیــط نــرم
افــزار  Rو نحــوه نصــب و اســتفاده از پکیجهــا در آن آشــنا باشــید.

نــرم افــزار  ،Rیــک نــرم افــزار آمــاری منبــع بــاز ( )open-sourceاســت کــه
بــرای کار بــر روی دادههــا ،تصاویــر گرافیکــی ،و تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری
اســتفاده میشــود ( .)220ایــن نــرم افــزار بــه طــور رایــگان از مســیر زیــر قابــل
دانلــود میباشــد:
www.r-project.org

1 package
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***
)3) JASP (https://jasp-stats.org

ایــن نــرم افــزار یــک برنامــه منبــع بــاز و رایــگان بــوده کــه بــرای انجــام
تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری بــا اســتفاده از نــرم افــزار  Rقابــل اســتفاده اســت.
کار کــردن بــا ایــن نرمافــزار ســاده بــوده و نیــازی بــه تعامــل کاربــر بــا کدهــای
برنامــه نویســی نرمافــزار  Rنــدارد.
***

)4) Jamovi (https://www.jamovi.org/download.html

ایــن نــرم افــزار شــباهت زیــادی بــه نــرم افــزار  JASPدارد .در حقیقــت ایــن
نــرم افــزار حــاوی کدهــای ســینتکس 1نــرم افــزار  Rبــوده و بنابرایــن بــه افــرادی
کــه بــا زبــان برنامــه نویســی  Rآشــنایی دارنــد کمــک میکنــد تــا ســاختار
کدهــای  Jamoviو مراحــل عملکــرد آن را مالحظــه نماینــد.
***
1 syntax
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5) Meta-Essentials-Excel workbook (https://www.
erim.eur.nl/research-facilities/meta-essentials/
)download/

ایــن برنامــه در حقیقــت یــک صفحــهکاری 1نــرم افــزار اکســل 2شــرکت
مایکروســافت بــوده کــه حــاوی دادههایــی بــه صــورت تمثیلــی میباشــد .بــرای
اســتفاده از آن فقــط کافــی اســت کــه دادههــای خودتــان را بــه جــای دادههــای
تمثیلــی در نرمافــزار قــرار دهیــد .فرمولهایــی کــه در ایــن صفحــهکاری قــرار
داده شــده اســت ،متاآنالیــز دادههــا را بــه صــورت خــودکار بــرای شــما بــه انجــام
میرســاند.
***
6) MetaXL-Excel add-on (http://www.epigear.com/
)index_files/metaxl.html

ایــن برنامــه در حقیقــت یــک نرمافــزار قابــل اضافــه شــدن 3بــه نــرم افــزار
اکســل شــرکت مایکروســافت بــوده کــه بــه اکســل ایــن امــکان را میدهــد تــا
تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری مربــوط بــه متاآنالیــز را بــه انجــام برســاند.
***
1 workbook
2 Excel
3 add-on
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7) MetaEasy-Excel add-on (http://www.statanalysis.
)co.uk/meta-analysis.html

ایــن نــرم افــزار نیــز یــک برنامــه دیگــر قابــل اضافــه شــدن بــه نــرم افــزار
اکســل شــرکت مایکروســافت بــوده کــه امــکان انجــام محاســبات متاآنالیــز ســاده
را فراهــم مــیآورد .ایــن نرمافــزار از جهاتــی دارای محدودیتهایــی اســت کــه
موجــب میشــود انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه متاآنالیــز توســط آن بــه تنهایــی
امــکان پذیــر نباشــد.
***
8)OpenMEE (http://www.cebm.brown.edu/openmee/
)download.html

ایــن نرمافــزار بــه طــور ویــژه بــرای انجــام مطالعــات متاآنالیــز ســاخته شــده
و بــر روی کامپیوترهــای شــخصی قابــل نصــب میباشــد .تمرکــز قابلیتهــای
نــرم افــزار مذکــور بــر روی مطالعــات بــه عمــل آمــده در حــوزه اکولــوژی 1و
تکامــل شناســی 2میباشــد .نــرم افــزار مذکــور بــر پایــه کدهــای  Rعملکــرد خــود
را بــه انجــام میرســاند.
***
1 ecology
2 evolutionary
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9) OpenMeta[Analyst] (http://www.cebm.brown.edu/
)openmeta/index.html

ایــن نــرم افــزار دارای رابــط کاربــری ســاده بــوده و قــادر بــه انجــام مطالعــات
متا-رگرســیون 1میباشــد.
***

10) MetaStat (http://echo.edres.org: 8080/meta/
)metastat.htm

ایــن برنامــه بــر اســاس سیســتم عامــل داس 2شــرکت میکروســافت بــوده
کــه از دهــه  90میــالدی تاکنــون مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .هرچنــد
رابــط کاربــری جالبتوجهــی نــدارد ،میتوانــد برخــی امــور مربــوط بــه متاآنالیــز
را بــه انجــام برســاند.
***
1 meta-regression
2 MS-DOS
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11)Meta-Analysis (http://userpage.fu-berlin.
)de/~health/meta_e.htm

ایــن نــرم افــزار نیــز مشــابه مــورد شــماره  10بــر پایــه سیســتم عامــل
داس شــرکت مایکروســافت عمــل میکنــد .هرچنــد اکنــون دو دهــه اســت کــه
ویرایــش جدیــدی از آن ارائــه نگردیــده اســت ،بــا ایــن حــال مز ّیــت آن ایــن اســت
کــه رایــگان بــوده و قــادر بــه انجــام برخــی امــور متاآنالیــز میباشــد.
***
)12) MetaGenyo (http://bioinfo.genyo.es/metagenyo/

ایــن برنامــه در حقیقــت یــک نرمافــزار آنالیــن اســت کــه بــرای انجــام
متاآنالیــز بــر روی مطالعــات مرتبــط بــا ژنتیــک قابــل اســتفاده اســت بــرای
اســتفاده از آن بایــد وارد ســایت اینترنتــی مربوطــه شــده و بــا وارد کــردن اطالعات
مطالعــه ،نتایــج را بــه دســت آورد .ایــن نــرم افــزار بــر روی کامپیوتــر شــخصی در
حــال حاضــر قابــل نصــب نمــی باشــد.
***
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 .13عــالوه بــر مــوارد فــوق ،طیــف وســیعی از انــواع بســتههای نــرم افــزاری
موجــود اســت کــه قابــل افــزودن بــه نــرم افــزار  Rبــوده و بــرای انجــام
متاآنالیــز قابــل اســتفاده میباشــند .بــرای دریافــت ایــن نرمافزارهــا
میتوانیــد بــه منبــع ( )227مراجعــه نماییــد .تکنیــک اســتفاده از نــرم
افــزار  Rبــرای انجــام متاآنالیــز در مقالــه ( )220بــه صــورت گام بــه گام
ارائــه شــده اســت .بســتههای نــرم افــزاری مــورد اســتفاده بــرای انجــام
تکالیفــی کــه در ایــن مقالــه ارائــه شــدهاند( ،نظیــر  MAd، Metaforو
نظایــر آنهــا) ،کامـ ً
ال رایــگان بــوده و از طریــق اینترنــت قابــل دســترس
هستند .

 .14نحــوه انجــام مطالعــات متاآنالیــز بــا اســتفاده از نــرم افــزار آمــاری
ا ِســتاتا 1و بــا رویکــرد کاربــردی ،در منبــع دیگــر ( )228توضیــﺢ داده
شــده اســت.

اﺻول کﻠی انﺠام متاآناﻟیز

بــا توجــه بــه قــدرت بــاالی مطالعــات متاآنالیــز و نقــش کلیــدی کــه ایــن
مطالعــات در تصمیمگیریهــای مهــم در بالیــن بیمــاران یــا انجــام پژوهشهــای
آتــی دارد ،طراحــی و اجــرای مطالعــات متاآنالیــز نیــز نیازمنــد دقــت بــاال و مهــارت
تکنیکــی کافــی میباشــد .مطالعاتــی کــه بــه درســتی طراحــی نشــده باشــند،
ممکــن اســت بــا تولیــد دادههــای آمــاری اشــتباه موجــب گمراهــی و آســیب
زیــادی بــه بیمــاران یــا پژوهشهــا شــوند .دو مــورد از اشــتباهات مهمــی کــه در
هنــگام انجــام مطالعــات متاآنالیــز رخ میدهــد عبارتنــد از )1 :در نظــر نگرفتــن
هتــروژن بــودن گروههــای مــورد مطالعــه ،و  )2مقایســه مــواردی بــا یکدیگــر
کــه تناســبی بــا هــم ندارنــد .البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تکنیکهایــی بــرای
ارزیابــی میــزان بــروز ایــن اشــتباهات وجــود دارد و مثــالً بــا انجــام مطالعــات
متاآنالیــز میتــوان ســوگیری پژوهشهــای قبلــی را تشــخیص داده و اثــر
ســوگیری را از اثــر هتــروژن بــودن جمعیــت مــورد مطالعــه ،تفکیــک کــرد (.)222

1 Stata
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میزان ﺗﻨوع ﻗابﻞ ﻗﺒول ﭘﮋوهشهای ﻗﺒﻠی
یکــی از مســائل مــورد تردیــد برخــی از پژوهشــگران در رابطــه بــا روش
متاآنالیــز ایــن اســت کــه آیــا میتــوان بــرای انجــام متاآنالیــز ،از مطالعــات قبلــی
کــه از جهــات مختلــف بــا یکدیگــر »متفــاوت« هســتند ،اســتفاده نمــود؟ در ایــن
رابطــه بایــد توجــه داشــت کــه هــدف یــک مطالعــه متاآنالیــز بــه نــدرت بــر ایــن
اســت کــه دادههــای حاصــل از مطالعــات »مشــابه« را بــا هــم ترکیــب نمــوده و
بــه نتایــج جدیــدی برســد .بلکــه بالعکــس هــدف متاآنالیــز آن اســت کــه نتایــج
مطالعــات متنــوع قبلــی بــر روی یــک موضــوع مشــخص را بررســی کــرده و
پاســخی بــرای ســﺆاالت موجــود بیابــد ( .)221در حقیقــت یکــی از کاربردهــای
اصلــی مطالعــات متاآنالیــز آن اســت کــه دادههــای حاصــل از مطالعــات مختلــف
کــه از جهــات متعــدد یــک موضــوع را مورد بررســی قــرار دادهانــد -را بــا یکدیگرترکیــب کــرده و نتیجت ـ ًا یــک تﺄثیــر مشــترک یــا تﺄثیــر میانگیــن از پارامترهــای
مختلــف را بــر آزمودنــی مشــخصی تخمیــن بزنــد .لیکــن بــرای انجــام یــک
مطالعــه متاآنالیــز الزم اســت ابتــدا دلیــل موجهــی بــرای انتخــاب و ترکیــب کــردن
چنــد مطالعــه وجــود داشــته باشــد (.)221
بــه عنــوان مثــال فــرض کنیــد کــه هــدف از انجــام یــک مطالعــه متاآنالیــز،
بررســی تﺄثیــر یــک روش تدریــس بــر کیفیــت یادگیــری دانشآمــوزان اســت.
چنانچــه هــدف از انجــام ایــن مطالعــه ایــن باشــد کــه بخواهیــم بــه طــور کلــی
تﺄثیــر روش تدریــس بــر کیفیــت یادگیــری دانشآمــوزان را بررســی کنیــم،
میتوانیــم از پژوهشهایــی بــرای انجــام متاآنالیــز اســتفاده کنیــم کــه بــه
اندازهگیــری مهارتهــای کالمــی و/یــا مهارتهــای ریاضــی پرداختهانــد .لیکــن
چنانچــه هــدف ایــن اســت کــه فقــط مهارتهــای »کالمــی« دانشآمــوزان
مــورد بررســی قــرار گیــرد ،در ایــن صــورت نمیتــوان پژوهشهایــی کــه بــه
مهارتهــای ریاضــی آنهــا نیــز پرداختهانــد را در ایــن مطالعــه متاآنالیــز وارد
کــرد؛ هرچنــد ظاهــراً برخــی از ایــن مطالعــات بــا هــدف پژوهــش تطابــق داشــته
باشــند .بــه طــور مشــابه بســته بــه ســﺆالی کــه در ابتــدا بــرای انجــام مطالعــه
متاآنالیــز مطــرح میشــود ،ممکــن اســت صرف ـ ًا مطالعاتــی مــورد اســتفاده قــرار
گیرنــد کــه از دانشآمــوزان مقطــع دبســتان یــا دانشآمــوزان مقطــع دبیرســتان
اســتفاده کــرده یــا دانشآمــوزان هــر دو مقطــع را مــورد بررســی قــرار دادهانــد
(.)221
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پــس از تعییــن کلیــات موضوعــی پژوهشهــای قابــل ورود بــه متاآنالیــز،
بایــد »میــزان تنــوع« قابــل قبــول پژوهشهایــی کــه بــرای متاآنالیــز مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد (بــر اســاس نــوع آزمودنــی ،مداخــالت انجــام شــده ،یــا
شــرایطی کــه افــراد در معــرض آنهــا قــرار گرفتهانــد) را مــورد توجــه قــرار داد.
بــه عبــارت دیگــر ،بــرای اینکــه نتایــج تجزیــه و تحلیــل حاصــل از متاآنالیــز ارزش
کافــی بــرای بــرآوردن »اهــداف یــک پژوهــش خــاص« را داشــته باشــند ،الزم
اســت میــزان تنــوع پژوهشهایــی کــه بــرای ایــن منظــور مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد ،تعییــن گــردد .بــه عنــوان مثــال یــک شــرکت دارویــی کــه قصــد دارد
داروی جدیــدی را بــرای کاهــش خطــر حملــه قلبــی وارد بــازار کنــد ،ممکــن اســت
ضوابــط ورود پژوهشهــا بــه متاآنالیــز را بســیار باریــک کــرده و مث ـ ً
ال مطالعاتــی
را بــرای انجــام متاآنالیــز اســتفاده کنــد کــه شــرایط زیــر را داشــته باشــند (:)221
● بر روی افراد مذکر انجام شده باشند،

● سن افراد مورد مطالعه بین  40تا  60سال باشد،

● افراد مورد مطالعه فاقد سابقه قبلی حمله قلبی باشند،

● میزان کلسترول خون این افراد بین  250تا  300باشد،

● دوز داروی مــورد اســتفاده در مطالعــات قبلــی بیــن  10تــا  15میلــی
گــرم در روز بــوده باشــد،
● پژوهشهایــی کــه بیمــاران را حداقــل بــه مــدت یــک ســال پیگیــری
کــرده باشــند،
● میزان خروج بیماران از پژوهشها بیشتر از  5درصد نباشد،

● تصادفــی کــردن مطالعــه و کــور کــردن پژوهــش حســب ضوابــط
خــاص صــورت گرفتــه باشــد ،و

● بیمــاران در تمــام طــول پژوهــش تحــت نظــر پزشــک قــرار داشــته
باشــند.
همانگونــه کــه مشــاهده میشــود ضوابــط ورود بــه ایــن مطالعــه بســیار
دقیــق و محــدود بــوده و مســلم ًا پژوهشهــای اندکــی بــه دســت میآیــد کــه
تمامــی ایــن شــرایط را دارا باشــند .در اینجــا هــدف ایــن اســت کــه تــا حــد امــکان
تخمیــن بســیار دقیقــی بــا تــوان آمــاری بســیار بــاال تهیــه شــده تــا بتــوان از آن
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در فرآینــد دریافــت مجــوز تولیــد و پخــش دارو اســتفاده کــرد .لــذا در ایــن مــورد
باریــک بــودن ضوابــط ورود پژوهشهــا بــه متاآنالیــز بســیار مطلــوب و از نظــر
قانونــی نیــز واجــب اســت.

بــا ایــن حــال در بســیاری از مطالعــات متاآنالیــز الزم اســت ضوابــط ورود
مطالعــه وســیعتر از ایــن در نظــر گرفتــه شــود تــا بتــوان بــه بســط و گســترش
ســﺆال مطــرح شــده در پژوهشهــای قبلــی پرداخــت .در چنیــن مــواردی مقــدار
مشــخصی از تنــوع بیــن پژوهشهــای قبلــی نــه تنهــا اجتنابناپذیــر اســت،
بلکــه مطلــوب نیــز میباشــد .بــه عنــوان مثــال چنانچــه همــان مطالعــه متاآنالیــز
قبلــی توســط تیــم پژوهشــی دیگــر و بــا هــدف »بررســی اثــرات داروی خاصــی
در کاهــش احتمــال بــروز حملــه قلبــی در افــراد« انجــام شــود (بــر خــالف تیــم
پژوهشــی شــرکت داروســازی کــه هــدف آن دریافــت مجــوز تولیــد و فــروش
دارو بــود) ،میتــوان ضوابــط ورود مطالعــات بــه متاآنالیــز را وســیعتر کــرده و
پژوهشهــای زیــر را مــورد اســتفاده قــرار داد (:)221
● بر روی هر دو جنس مذکر و مونﺚ انجام شده باشند،

● از بالغیــن بــا هــر ســنی اســتفاده کــرده باشــند ،بــه ایــن شــرط کــه ایــن
افــراد ســابقه قبلــی حملــه قلبــی نداشــته باشــند،
● بر روی افراد با هر میزان کلسترول خون مطالعه شده باشد،
● هر دوزی از دارو مورد استفاده قرار گرفته باشد،

● بیماران حداقل به مدت یک سال پیگیری شده باشند،

● میــزان خــروج بیمــاران از پژوهشهــا بیشــتر از  20درصــد نبــوده
باشــد ،و

● تصادفــی کــردن و کــور کــردن پژوهشهــا بــر اســاس ضوابــط خــاص
صــورت گرفتــه باشــد.
در مثــال دوم بــا توجــه بــه اینکــه پژوهشهــای وارد شــده در متاآنالیــز
تنــوع بیشــتری دارنــد ،نتایــج متنوعتــر (هتــروژن) بــه دســت خواهــد آمــد .هــر
چنــد تــوع بیشــتر نتایــج ،قــدرت و میــزان توانایــی پیشــگویی مطالعــه را افزایــش
میدهــد ،لیکــن در تجزیــه و تحلیلهــای آمــاری و تفســیرهای نهایــی متاآنالیــز
بایــد ایــن میــزان هتــروژن بــودن مــورد توجــه قــرار گیــرد ()221
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ﻃرحهای آماری ﻗابﻞ ﻗﺒول ﭘﮋوهشهای ﻗﺒﻠی
از آنجــا کــه پژوهشهــای مختلفــی کــه در متاآنالیــز اســتفاده میشــوند،
ممکــن اســت طرحهــای آمــاری مختلفــی داشــته باشــند ،الزم اســت بــه
طرحهــای آمــاری قابــل قبــول پژوهشهــای قبلــی بــرای وارد شــدن بــه
مطالعــه متاآنالیــز نیــز توجــه نمــود .ایــن امــر بــه طــور اولیــه بســتگی بــه ســﺆال
طــرح شــده در مطالعــه متاآنالیــز دارد.

بــا توجــه بــه اینکــه طــرح آمــاری مطالعــه معمــو ًال بــر اســاس نــوع ســﺆال
آن تعییــن میشــود ،گاهــی بهتــر اســت از پژوهشهــای بــا طرحهــای آمــاری
یکســان در یــک متاآنالیــز اســتفاده شــود .بــه عنــوان مثــال چنانچــه هــدف از
یــک مطالعــه متاآنالیــز ،ارزیابــی اثــرات یــک مداخلــه بــر جمعیــت باشــد بــه نظــر
میرســد کــه اســتفاده از کارآزماییهــای تصادفــی بهتــر باشــد .در کارآزماییهــای
تصادفــی ،مداخلــه بــه صــورت کامـ ً
ال تصادفــی بــه طیــف وســیعی از آزمودنیهــا
اعمــال شــده و ترجیــﺢ خاصــی نســبت بــه اعمــال مداخلــه در مــورد آزمودنیهــا
وجــود نــدارد .لیکــن اگــر هــدف متاآنالیــز ،جســتجوی علــت یــک بیمــاری نــادر
باشــد ،در اینجــا الزم اســت از مطالعــات مورد-شــاهد 1اســتفاده شــود کــه در آن
تاریخچــه قبلــی افــرادی کــه اکنــون دچــار بیمــاری هســتند بــا تاریخچــه قبلــی
افــرادی کــه در حــال حاضــر ســالم هســتند ،مقایســه میشــود.
بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه بــرای هــر نــوع خــاص از ســﺆال
مطالعــه متاآنالیــز ،ممکــن اســت پژوهشهــای مختلــف بــا انــواع طرحهــای
آمــاری وجــود داشــته باشــد .در چنیــن مــواردی بــرای انجــام متاآنالیــز ،بایــد
تصمیــم گرفــت کــه چــه ســﺆالی واجــد بیشــترین میــزان اهمیــت اســت و نــوع
طــرح آمــاری پژوهشهــای قبلــی را بــر آن اســاس تعییــن نمــود .بــا ایــن حــال،
در بعضــی مــوارد تعییــن ســﺆال بــا بیشــترین میــزان اهمیــت ،بســیار دشــوار
میباشــد .توصیــه کلــی در ایــن مــوارد ایــن اســت کــه کارآزماییهــای تصادفــی
و پژوهشهــای مشــاهدهای بــه صــورت جداگانــه تجزیــه و تحلیــل شــوند .هــر
چنــد اگــر ایــن مطالعــات بــا یکدیگــر اختــالف نظــر نداشــته باشــند و بــه یــک
ســﺆال مشــترک پاســخ دهنــد ممکــن اســت بتــوان آنهــا را بــا هــم ترکیــب کــرد
(.)221

1 case-control studies
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اراﺋﻪ نتایﺞ مﻄاﻟﻌﻪ متاآناﻟیز
نتایــج مطالعــات متاآنالیــز معمــو ًال در قالــب جــداول و گرافهــا نشــان داده
میشــود .یــک نمونــه از گرافهایــی کــه بــه طــور معمــول در ایــن مطالعــات
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد نمــودار فارســت 1میباشــد کــه بــه وســیله آن
میتــوان پژوهشهــای مــورد اســتفاده در متاآنالیــز را وزندهــی نمــوده و آنهــا
را بــا یکدیگــر مقایســه کــرد .نمــودار فارســت و ســایر انــواع روشهــای نمایــش
اطالعــات کــه در مطالعــات متاآنالیــز قابــل اســتفاده هســتند در منبــع ( )229بــه
خوبــی توضیــﺢ داده شــده اســت .نحــوه محاســبه وزن یــک پژوهــش بــر اســاس
یــک فرمــول ســاده ریاضــی میباشــد و ســپس از وزنهــای داده شــده بــه
پژوهشهــا بــرای تعییــن مقــدار میانگیــن نهایــی و بــازه اطمینــان 2آنهــا اســتفاده
میشــود .روشــهای محاســباتی مــورد اســتفاده در مطالعــات متاآنالیــز بســتگی بــه
ایــن دارد کــه آیــا از یــک مــدل بــا اثــر ثابــت 3یــا تصادفــی 4اســتفاده میشــود
(.)222

جزئیــات دیگــر ،نظیــر امــکان اســتفاده همزمــان از پژوهشهــای بعمــل
آمــده بــر روی گروههــای مســتقل ،5گروههــای زوج 6و گروههــای خوشــهای 7در
یــک مطالعــه متاآنالیــز؛ تعــداد مطالعــات الزم بــرای انجــام یــک مطالعــه متاآنالیــز؛
و اینکــه آیــا امــکان دارد بتــوان پژوهشهایــی را کــه نتایــج را بــه روشهــای
مختلــف گــزارش میکنــد در یــک مطالعــه متاآنالیــز گــردآوری کــرد؛ در منبــع
دیگــر ( )221مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت.

متاآناﻟیز مﻄاﻟﻌات انﺴانی

همانگونــه کــه گفتــه شــد ،مطالعــات متاآنالیــز بــه دلیــل ســاختار خــاص
و قــدرت باالیــی کــه میتواننــد داشــته باشــند ،از نظــر قانونــی مــورد توجــه
سیســتمها نظارتــی بــوده و همچنیــن پزشــکان از آنهــا در تصمیمگیریهــای
بالینــی خــود اســتفاده میکننــد .ایــن موضــوع نشــاندهنده اهمیــت اجــرای
forest graph
confidence interval
fixed effect
random effect
independent groups
paired groups
clustered groups
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صحیــﺢ و اصولــی ایــن نــوع مطالعــات میباشــد؛ چــرا کــه در اگــر ایــن نظــارت
صــورت نمیگرفــت ممکــن بــود مطالعــات متاآنالیــز وجاهــت قانونــی خــود را
از دســت داده و ضمنــ ًا از نظــر پزشــکانی کــه در خــط مقــدم درمــان و اتخــاذ
تصمیمگیریهــای مهــم قــرار دارنــد نیــز بیاهمیــت میگردیــد .بــر ایــن
اســاس ،بــه منظــور اجــرای صحیــﺢ و اصولــی ایــن نــوع مطالعــات نهــادی بــه
نــام کاکــرن تشــکیل شــده اســت.
کاکــرن یــک شــبکه جهانــی و مســتقل از پژوهشــگران ،دانشــمندان،
بیمــاران ،پزشــکان ،پرســتاران ،و افــرادی اســت کــه بــه مســائل حــوزه ســالمت
انســان عالقهمنــد میباشــند .بســیاری از متخصصیــن کــه در ایــن شــبکه
فعالیــت میکننــد ،پیشــروان جهانــی در شــاخه علمــی مربــوط بــه خــود هســتند.
هــدف افــرادی کــه در ایــن شــبکه فعالیــت میکننــد ،تولیــد اطالعــات قابــل
اعتمــاد و در دســترس در رابطــه بــا بهداشــت و ســالمت بــوده بــه نحــوی کــه
ایــن اطالعــات از تیــررس تبلیغــات تجــاری ،حمایــت مالــی ،و ســایر مــواردی کــه
ممکــن اســت موجــب بــروز تالقــی منافــع پژوهشــگران بــا هرگونــه فــرد حقیقــی
یــا حقوقــی شــود ،بــه دور باشــد .مطالعاتــی کــه در شــبکه کاکــرن انجــام میشــود
بــر پایــه روش مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز بــوده و بدیــن وســیله کلیــه یافتههــای
علمــی موجــود در رابطــه بــا یــک ســﺆال خــاص را جمــعآوری و در قالــب یــک
گــزارش ارائــه میدهــد .ارائــه گــزارش مذکــور بــه نحــوی اســت کــه بیمــاران،
پزشــکان ،تهیهکننــدگان دســتورالعملهای پزشــکی ،قانونگــذاران ،و ســایر افــراد
ذیربــط کــه بــه ایــن اطالعــات نیــاز دارنــد ،بتواننــد بــه اطالعــات معتبــر و بــدون
ســوگیری دسترســی یابنــد .ایــن افــراد بــدون اینکــه نیــاز بــه خوانــدن تمــام
مقــاالت و گزارشهــای علمــی در رابطــه بــا یــک موضــوع خــاص را داشــته
باشــند ،قــادر خواهنــد بــود بــا تکیــه بــر گزارشهایــی کــه در ســایت کاکــرن
ارائــه میشــود ،تصمیمــات مهمــی را در زمینــه تخصصــی خــود اتخــاذ نماینــد.
مرورهایــی کــه در کاکــرن ارائــه میشــود در ســطﺢ جهانــی بــه عنــوان
باالتریــن اســتاندارد در مراقبتهــای بهداشــتی مبتنــی بــر شــواهد شــناخته
میشــوند و از طریــق کتابخانــه کاکــرن (بــه آدرس ذیــل) در دســترس همــگان
قــرار دارد .گزارشهــای کاکــرن معمــو ًال دارای یــک خالصــه بــه زبــان ســاده
نیــز میباشــند کــه بــه درک مفاهیــم اصلــی آنهــا توســط عمــوم جامعــه کمــک
می کنــد.
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در کنــار ارائــه اطالعــات تخصصــی در زمینههــای مختلــف زیستپزشــکی،
ســایت کاکــرن حــاوی یــک مجموعــه آموزشــی تعاملــی 1بــوده کــه نحــوه صحیﺢ
انجــام یــک مطالعــه مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز را بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه،
از فراهــم آوردن مقدمــات پژوهــش و نوشــتن پروتــکل طــرح ،تــا بررســی منابــع،
انجــام پژوهــش و نهایتـ ًا نوشــتن مقالــه حاصلــه آمــوزش میدهــد .ایــن مجموعــه
آموزشــی توســط متخصصیــن جهانــی ایــن امــر تهیــه شــده اســت و تکمیــل آن
بــه حــدود  10ســاعت زمــان نیــاز دارد و طبــق اظهــار ســایت کاکــرن بــرای افــراد
فاقــد تجربــه قبلــی در انجــام مطالعــه مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز و همچنیــن
پژوهشــگران بــا تجربــه ،میتوانــد بســیار مفیــد باشــد .بــرای دسترســی بــه ایــن
مجموعــه آموزشــی میتوانیــد از آدرس اینترنتــی زیــر اســتفاده نماییــد:
https://training.cochrane.org/interactivelearning

روش انﺠام متاآناﻟیز بر روی مﻄاﻟﻌات انﺴانی
بــا توجــه بــه اینکــه انجــام مطالعــات متاآنالیــز بــه روش صحیــﺢ ،نیازمنــد
یادگیــری اصــول تخصصــی در ایــن رابطــه میباشــد ،در ایــن مجــال امــکان
بررســی جزئیــات آن وجــود نداشــته و صرف ـ ًا کلیــات انجــام ایــن مطالعــات ارائــه
1 interactive learning
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میگــردد .بــرای اطالعــات بیشــتر توصیــه میشــود بــه منبــع آموزشــی کاکــرن
کــه پیشــتر ذکــر شــد ،مراجعــه نماییــد .روش اســتفاده از مطالعــات متاآنالیــز بــرای
ارزیابــی دقــت 1تســتهای تشــخیصی( 2حساســیت و اختصاصیــت) ،و تســتهای
پیشــگویی وضعیــت بالینــی( 3نســبت خطــر 4و میــزان واریانــس 5آن ،میــزان خطای
اســتاندارد 6یــا بــازه اطمینــان) در مقالــهای ( )230بــه زبــان ســاده تشــریﺢ شــده
اســت.

بــرای انجــام یــک متاآنالیــز ســاده بــر روی مطالعــات انســانی ،الزم اســت
مراحــل زیــر بــه ترتیــب انجــام شــوند (:)220 ،213
● سﺆال مناسب بر پایه یک فرضیه صحیﺢ طراحی گردد.

● ضوابــط دقیــق ورود و خــروج مطالعــه 7الزم اســت بــر پایــه ســﺆال و
فرضیــه مطالعــه تعریــف گــردد؛ بــه نحــوی کــه بتــوان بــر پایــه آنهــا
نتایــج متاآنالیــز را بــه جمعیــت مــورد بررســی تعمیــم داد.

●

پایگاههــای ایندکــس مقــاالت (نظیــر Pubmed/Medline، Google

 Scholarو ســایر منابــع -در ایــن رابطــه فصــل  7را ببینیــد) مــورد
بررســی قــرار گیرنــد تــا تعــدادی مقالــه انتخــاب شــوند .در رابطــه بــا
روش انتخــاب مقــاالت متناســب ،توضیحــات در منابــع دیگــر (،219
 )233-231آورده شــده اســت.

● عنــوان و خالصــه مقــاالتِ انتخــاب شــده مطالعــه گردنــد و از بیــن آنهــا
تعــدادی مقالــه بــرای بررســی بیشــتر جدا شــوند.
● اطالعــات مقــاالت انتخــاب شــده نهایــی ،اســتخراج شــود .دقــت شــود
کــه حداقــل تعــداد مطالعــات قبلــی کــه بــر پایــه آنهــا بتــوان بــه
انجــام متاآنالیــز اقــدام نمــود ،ســه مطالعــه میباشــد (.)220
● کیفیــت اطالعــات اســتخراج شــده تعییــن شــود .بــرای ایــن منظــور
میتــوان اعتبــار محتویــات مقالــه را مــورد قضــاوت قــرار داده یــا از
accuracy
diagnostic tests
prognostic
hazard ratio
variance
standard error
inclusion and exclusion criteria
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ضابطــه  GRADEاســتفاده نمــود (در ایــن رابطــه نرمافــزار GRADEpro
بــه آدرس اینترنتــی  /https://gradepro.orgقابــل اســتفاده میباشــد).

● میزان هتروژن بودن 2مقاالت به دست آمده ،تعیین شود.

● میــزان انــدازه اثــر 3مقــاالت در قالــب نســبت شــانسها 4و بــا اســتفاده
از هــر دو نــوع مــدل اثــر ثابــت و تصادفــی تخمیــنزده شــده و نهایت ـ ًا
یــک نمــودار فارســت 5طراحــی گــردد.

● ســپس میــزان ســوگیری در انتشــار مقــاالت تخمیــنزده شــده و یــک
نمــودار قیفــی 6ترســیم گــردد.

● نهایتــاً تجزیــه و تحلیــل زیــر گروهــی 7و متــا رگرســیون 8انجــام
شــده تــا بــا دســتهبندی مطالعــات در قالــب دســتجاتی -بــر اســاس
معیارهایــی کــه بیــن آنهــا مشــابه اســت -و انجــام متــا رگرســیون
مشــخص شــود کــه کدامیــک از پارامترهــای پژوهشهــای مــورد
بررســی ،قــادر بــه تﺄثیرگــذاری یــا توضیــﺢ ارتبــاط بیــن پارامترهــای
مــورد مطالعــه در متاآنالیــز هســتند.

مﻨابﻊ آموزشی جهﺖ انﺠام متاآناﻟیز بر روی مﻄاﻟﻌات انﺴانی
بهتریــن مرجــع مربــوط بــه انجــام مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز بــر
روی دادههــای انســانی ،دســتنامه کاکــرن در رابطــه بــا مــرور نظاممنــد)234( 9
میباشــد کــه میتــوان از آن بــه عنــوان یــک مرجــع جامــع در انجــام ایــن
مطالعــات اســتفاده نمــود .البتــه بــا توجــه بــه حجــم نســبت ًا زیــاد ایــن دســتنامه،
خالصــهای از آن در منبــع ( )235آورده شــده کــه بــه عنــوان مرجعــی در رابطــه
بــا »کلیــات« اجــرای یــک مطالعــه مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز بــر روی مطالعــات
انســانی میتوانــد مفیــد واقــع شــود.
1 GRADE criteria (Grading Recommendations Assessment, Development and
)Evaluation
2 heterogeneous
3 effect size
4 odds ratio
5 forest plot
6 funnel plot
7 subgroup analyses
8 meta regression
9 Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions
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در رابطــه بــا مخاطبینــی کــه تمایــل دارنــد محتــوای آموزشــی را از طریــق
1
فیلــم و گذرانــدن دوره آنالیــن دریافــت نماینــد ،مراجعــه بــه وب ســایت کورسِ ــرا
توصیــه میشــود .در ایــن وب ســایت یــک دوره آمــوزش آنالیــن مقدمــات مــرور
نظاممنــد و متاآنالیــز توســط دانشــگاه جانــز هاپکینــز 2برگــزار میگــردد .مــدت
زمــان الزم بــرای تکمیــل دوره  17ســاعت اســت .شــرکت در دوره و دسترســی
بــه تمــام محتــوای آن بــه صــورت رایــگان امکانپذیــر اســت ،لیکــن در صــورت
تمایــل بــه دریافــت گواهــی در پایــان دوره ،الزم اســت مبلغــی بــرای ثبــت نــام
پرداخــت شــود .آدرس ســایت مذکــور در ادامــه آمــاده اســت.
https://www.coursera.org/learn/systematic-review

در وبســایت زیــر از دانشــگاه ادینبــرو 3نیــز یــک دوره آمــوزش رایــگان مــرور
نظاممنــد و متاآنالیــز بــرای افــرادی کــه آشــنایی قبلــی بــا ایــن موضــوع ندارنــد،
آورده شــده اســت .دوره مذکــور در رابطــه بــا اســتفاده از مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز
بــر روی مطالعــات انجــام شــده بــر روی انســان میباشــد.
https://www.ccace.ed.ac.uk/research/
software-resources/systematic-reviews-and-metaanalyses
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همچنیــن بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در مــورد نحــوه انجــام متاآنالیــز
میتوانیــد بــه برنامــه آمــوزش آنالیــن ارائــه شــده در وب ســایت دانشــگاه
پیتزبــورگ- 1بــه آدرس ذیــل -مراجعــه نماییــد:
http://www.pitt.edu/~super1/lecture/lec1171/001.
htm

بــه طــور مشــابه ،در رابطــه بــا افــرادی کــه قصــد دارنــد روش انجــام متاآنالیز
را از ســطﺢ بســیار ســاده و بــدون معلومــات قبلــی چنــدان در علــم آمــار آغــاز
نماینــد ،مراجعــه بــه منبــع ( )213قوی ـ ًا توصیــه میشــود .در ایــن منبــع اصــول
کاربــردی انجــام یــک مطالعــه متاآنالیــز بــه صــورت مرحلــه بــه مرحلــه ارائــه شــده
اســت .بــه منظــور تمریــن بیشــتر ،روش تحقیــق و نــگارش یــک مقالــه متاآنالیــز
کــه بــه بررســی اثــر رژیــم غذایــی کمنمــک بــر روی کنتــرل فشــار خــونپرداختــه اســت -بــه عنــوان نمونــه بررســی میگــردد.
همچنیــن در کتــاب ( )221مباحــﺚ پایــه در مــورد مطالعــات متاآنالیز از ســطﺢ
بســیار ســاده آغــاز شــده ،ســپس روشــهای مختلــف انجــام ایــن مطالعــات ارائــه
گردیــده و حتــی روش انجــام مطالعــات متاآنالیــز در مــورد ســاختارهای پیچیــده
دادههــا نیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
بــرای توضیحــات بســیار ســاده در مــورد مفاهیــم پیچیــده متاآنالیــز ،مراجعــه
بــه منبــع ( )236پیشــنهاد میگــردد .همچنیــن مقــاالت ( )238 ،237 ،212و
مقالــه فارســی ( )239بــه ارائــه مقدمــهای در مــورد متاآنالیــز و روشــهای انجــام
آن پرداختهانــد .نحــوه گــزارش نتایــج مطالعــات متاآنالیــز کیفــی در زمینههــای
علــوم اجتماعــی و روانشناســی در منابــع دیگــر ( )233-231ارائــه شــده اســت.

1 Pittsburgh
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بــا توجــه بــه اینکــه مهارتهــای آمــاری و ریاضــی معمــو ًال جــزو قویتریــن
مهارتهــای دانشــمندان علــوم پزشــکی نمیباشــد ،در مقالــهای ( )240ســعی
شــده تــا مســائل آمــار و ریاضــی مربــوط بــه متاآنالیــز بــه صــورت مرحلــه بــه
مرحلــه و بــه زبــان ســاده بــه نحــوی بیــان شــود کــه بتوانــد توســط افــرادی
کــه مایــل بــه نوشــتن مقــاالت متاآنالیــز بــوده ،لیکــن اطالعــات ریاضــی و آمــار
محــدودی دارنــد ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

همچنیــن مجموعــهای کامــل از دورههــای آموزشــی بــرای بســیاری
از مباحــﺚ آمــار زیســتی -بویــژه متاآنالیــز -توســط دانشــگاه پیتزبــورگ 1در
وبســایتی ،کــه آدرس آن در ادامــه میآیــد ،تهیــه شــده اســت کــه بــه صــورت
رایــگان در دســترس میباشــد.
http://www.pitt.edu/~super1/assist/topicsearch.
htm#statistics

توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا اصــول و روشــهای آمــار زیســتی در منابــع
( )242 ،241 ،222آمــده اســت.

متاآناﻟیز مﻄاﻟﻌات حیوانی

اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی بــه عنــوان مــدل انســان دارای
محدودیتهایــی میباشــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه تفاوتهــای
بینگونــهای حیوانــات بــا انســان اشــاره کــرد (فصــل  1را ببینیــد) .از جملــه
ســایر محدودیتهــای موجــود ،تفــاوت جنســیت حیوانــات مــورد مطالعــه و
جنســیت جمعیــت انســانی (هــدف پژوهــش) میباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،در
پژوهشهــای حیوانــات آزمایشــگاهی معمــو ًال از جنــس نــر حیوانــات اســتفاده
میشــود ،حــال آنکــه معمــو ًال هــر دو جنــس مﺆنــﺚ و مذکــر در جمعیــت انســانی
مــورد توجــه هســتند .در مطالعــات فارماکولــوژی ،ایــن تفاوتهــا متعاقب ـ ًا اثــرات
1 University of Pittsburgh
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خــود را در بررســیهای فارماکوکینتیــک و فارماکودینامیــک نشــان میدهنــد.
ســایر محدودیتهــای موجــود عبارتنــد از :اســتفاده از دوزهــای دارویــی و مــدت
زمــان در معــرض قرارگیــری حیوانــات بــا تیمــار کــه ممکــن اســت تناســبی بــا
مــوارد انســانی نداشــته باشــند؛ نبــود قابلیــت پیشــگویی مناســب در مدلهــای
حیوانــات آزمایشــگاهی (فصــل  1را ببینیــد) و نبــود تفاوتهــای بیولوژیــک بیــن
حیوانــات( 1مث ـالً بــه دلیــل اســتفاده از ســویههای همخــون 2حیوانــات) ،اســتفاده
از حیوانــات جــوان ،محــدود کــردن مطالعــه فقــط بــه یــک جنــس از حیوانــات ،یــا
نامناســب بــودن تعــداد حیوانــات مــورد اســتفاده .همچنیــن در بســیاری از مطالعــات
حیوانــات آزمایشــگاهی ،اثــرات ســایر بیماریهــا بــر روی مــدل یــک بیمــاری در
نظــر گرفتــه نشــده و صرف ـاً بــه ایجــاد »یــک« مــدل بیمــاری اکتفــا میشــود.
همچنیــن در هنــگام کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی ،بســیاری از فاکتورهــای
خطرســاز 3مطــرح در انســان ،در نظــر گرفتــه نمیشــود یــا اختــالالت فیزیولوژیــک
یــا ایمونولوژیــک مرتبــط بــا اســترس (آن گونــه کــه در انســان وجــود دارد) در
مطالعــات حیوانــی ممکــن اســت قابــل اجــرا نباشــد ( .)67در ایــن رابطــه بــه
طــور مثــال میتــوان بــه مدلســازی پارگــی کبــد انســان اشــاره نمــود .پارگــی
کبــد ناشــی از ترومــا (مث ـ ً
ال در تصادفــات) ،در انســان میتوانــد موجــب مــرگ و
میــر باالیــی شــود .بــرای ایجــاد ایــن مــدل در حیوانــات آزمایشــگاهی روشهایــی
وجــود دارد .بــا ایــن حــال ماهیــت اجــرای ایــن روشهــا بــه صورتــی اســت کــه
حیوانــی کــه دچــار آســیب کبــدی میشــود تفاوتهــای بســیار زیــادی نســبت
بــه انســانی کــه در صحنــه تصــادف دچــار ایــن حالــت شــده ،نشــان میدهــد .بــه
عنــوان مثــال فــرد در صحنــه تصــادف ممکــن اســت دچــار درد ،اســترس ناشــی از
تصــادف ،جابجــا شــدن توســط ســایر افــراد حاضــر در محــل ،بــوده یــا مثـ ً
ال قبــل
از بــروز تصــادف از مــواد مخــدر ،الــکل یــا ســایر مــواد دارویــی اســتفاده کــرده
باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه هــر یــک از ایــن مــوارد میتوانــد اثــرات مســتقیم یــا
غیرمســتقیم بــر میــزان خونریــزی ناشــی از آســیب کبــدی یــا میــزان زندهمانــی
ایــن فــرد داشــته باشــند ،امــکان اینکــه بتــوان تمــام ایــن مســائل را در حیوانــات
آزمایشــگاهی شبیهســازی کــرد ،از نظــر اخالقــی ،علمــی یــا عملــی وجــود نــدارد.
در ایــن مــوارد میتــوان گفــت کــه مطالعــه بــر روی حیــوان صرفـ ًا یــک تخمیــن
ناکامــل از آنچــه کــه ممکــن اســت در واقعیــت رخ دهــد بــه مــا ارائــه مینمایــد.
1 biological variability
2 inbred
3 risk factors
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بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تخمیــن دقــت آنچنــان زیــادی ممکــن اســت نداشــته
باشــد ،ســﺆالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه آیــا اساسـ ًا انجــام دادن ایــن
پژوهــش فایــده چندانــی دارد یــا بهتــر اســت بــه راه حلهــای بهتــر و روشهــای
پژوهشــی دیگــری کــه تناســب بیشــتری بــا وضعیــت انســان داشــته باشــند رو
آورد؟ اینجــا اســت کــه مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز ،کــه در باالتریــن
مراتــب قــدرت مطالعــات قــرار دارنــد ،اهمیــت خــود را نشــان میدهــد.

روش انﺠام متاآناﻟیز بر روی مﻄاﻟﻌات حیوانی ﻗﺒﻠی
انجــام مطالعــات متاآنالیــز بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن میتوانــد
موجــب جلوگیــری از انجــام بســیاری از مطالعــات بــر روی حیوانــات شــده و
در عــوض امــکان انجــام مطالعــه بــا اســتفاده از انســان یــا ســایر روشهــای
جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی را فراهــم مــیآورد ( .)243بایــد توجــه داشــت
کــه در صــورت نیــاز بــه انجــام مطالعــات متاآنالیــز بــر روی دادههــای بــه دســت
آمــده از حیوانــات ،اســتفاده از روشهایــی کــه بــرای متاآنالیــز مطالعــات انســانی
بــه کار مــیرود ،مناســب نمیباشــد ( .)245 ،244در حقیقــت مطالعــه بــر روی
حیوانــات از نظــر تنــوع گونههــای حیوانــات مــورد اســتفاده ،انــواع طرحهــای
مطالعــه ،و ویژگیهــای مطالعــه بــا یکدیگــر تفاوتهــای زیــادی دارنــد کــه
بــرای انجــام متاآنالیــز ،توجــه بــه ایــن تفاوتهــا و اســتفاده از روشــهای خــاص
متدولــوژی و آمــاری ضــروری اســت .همانگونــه کــه توضیــﺢ داده شــد ،انجــام
متاآنالیــز در مرحلــه هفتــم از انجــام یــک مــرور نظاممنــد امکانپذیــر میباشــد.
انجــام مطالعــه متاآنالیــز را میتــوان بــه مراحــل زیــر تقســیمبندی نمــود (:)243
1 .بررسی میزان هموژن بودن پژوهشهای وارد شده به متاآنالیز،
2 .جمعبندی اطالعات مرتبط از پژوهشهای وارد شده،
3 .انتخاب مقیاسی برای بیان اندازه اثر،
4 .محاسبه اندازه اثر برای هر پژوش،

1

5 .انتخاب یک مدل با اثر ثابت یا اثر تصادفی ،

1 random effect
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6 .در موارد مقتضی تعیین گروههای پایین دست،1

7 .محاســبه اثــر مجمــوع 2بــه ازای هــر گــروه پاییــن دســت و نیــز
مجموعــه گروههــا،
8 .محاسبه حساسیت،3

9 .بررسی امکان وجود سوگیری در انتشار ،و

 .10تجزیه و تحلیل نتایج.

جزئیــات هــر کــدام از مراحــل بــاال در منبــع مربــوط ( )243بــه طــور دقیــق
تشــریﺢ شــده اســت.

مﻨابﻊ آموزش انﺠام متاآناﻟیز بر روی مﻄاﻟﻌات حیوانی
استانداردســازی مطالعــات مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز بــر روی دادههــای
بدســت آمــده از حیوانــات آزمایشــگاهی ،بــه تازگــی مــورد توجــه محافــل علمــی
جهــان قــرار گرفتــه و فعـ ً
ال منابــع آموزشــی محــدودی در ایــن رابطــه وجــود دارد.
از میــان منابــع موجــود ،مراجعــه بــه منابــع ( )245-243توصیــه میشــود.

مﻄاﻟﻌات مرور نﻈاممﻨد
مــرور نظاممنــد ،روش مــرور علمــی اســت کــه بــر پایــه یــک رویکــرد
4
نظاممنــد (سیســتماتیک) و بــا هــدف کاهــش ســوگیری و خطــای تصادفــی
انجــام میشــود .بــرای انجــام مــرور نظاممنــد ،اهــداف مطالعــه کامــ ً
ال روشــن
و شــفاف تبییــن شــده و رونــد انجــام مطالعــه بــه صــورت کامــ ً
ال واضــﺢ در
قســمت مــواد و روش کار مقالــه ارائــه میگــردد ( .)235بــرای انجــام مطالعــه
مــرور نظاممنــد ،تمــام مطالعــات در دســترس کــه مرتبــط بــا ســﺆال پژوهــش
میباشــند جمــعآوری گردیــده ،مــرور شــده و نتایــج آنهــا تجزیــه و تحلیــل
میگــردد (.)212
subgroups
summary effect
sensitivity analysis
random errors
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انجــام مطالعــه مــرور نظاممنــد بــر روی دادههــای پژوهشهــای حیوانــی
قبلــی موجــب میشــود کــه شــواهد کافــی بــرای انجــام تســت بــر روی انســان
فراهــم شــده و از انجــام مجــدد کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی و باقــی
مانــدن در مرحلــه پژوهــش حیوانــی جلوگیــری شــود ( .)246هرچنــد در رابطــه
بــا ایــن موضــوع عقایــد ضــد و نقیضــی وجــود دارد کــه در منبــع دیگــر ( )33از
دیــد فلســفی و علمــی مــورد بحــﺚ قــرار گرفتــه اســت .در جایــی دیگــر ()247
نیــز هــر دو دیــدگاه موافــق و مخالــف بحــﺚ فــوق مــورد بررســی قــرار گرفتــه
و نهایت ـ ًا بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بــا وجــود برخــی محدودیتهــا در
اســتفاده از مطالعــات مــرور نظاممنــد بــر روی دادههــای حیوانــی ،بــا ایــن حــال
تحــت شــرایطی ایــن نــوع مطالعــات میتواننــد موجــب انتقــال پژوهــش بــه فــاز
کارآزمایــی بالینــی بــر روی انســان شــوند .همچنیــن مــرور نظاممنــد میتوانــد از
تکــرار غیــر ضــروری آزمایشهــا جلوگیــری نمــوده یــا نشــان دهــد کــه برخــی
پژوهشهــا موجــب اضافــه شــدن موضــوع جدیــدی بــه دانــش فعلــی نمیشــوند
و از ایــن طریــق از انجــام آنهــا جلوگیــری میشــود ( .)246در حقیقــت ،یکــی
از دالیــل باقــی مانــدن بســیاری از تحقیقــات در مرحلــه کار بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی ایــن اســت کــه مطالعــات مــرور نظاممنــد کافــی بــر روی ایــن
تحقیقــات انجــام نشــده و لــذا شــواهد قــوی و قانعکننــده بــرای کار بــر روی
انســان ایجــاد نمیکنــد .بــه عنــوان مثــال تــا قبــل از ســال  ،2010در مجمــوع
کمتــر از  250مــرور نظاممنــد بــر روی مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی در تاریــخ
تحقیقــات زیستپزشــکی انجــام شــده بــود ( )215کــه رقــم بســیار پایینــی اســت.
ایــن را میتــوان بــا عــدد  6000مطالعــه مــرور نظاممنــد بــر روی تحقیقــات
انســانی تــا همــان ســال ( )215مقایســه کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه چــرا
بســیاری از تحقیقــات در مرحلــه کار بــر روی حیــوان آزمایشــگاهی متوقــف مانــده
و چــه ســرمایه عظیمــی بــه ایــن دلیــل از بیــن رفتــه و رنــج بیدلیــل بــر حیوانــات
تحمیــل گردیــده اســت.
مــرور نظاممنــد هــر چنــد بــه نــدرت ممکــن اســت بــه طــور مســتقیم موجــب
جایگزیــن شــدن آزمایــش بــر روی حیوانــات شــود ،بــا ایــن حــال میتوانــد
بواســطه پشــتیبانی از توســعه و اعتبارســنجی روشهــای جایگزیــن ،بــه صــورت
غیــر مســتقیم بــه توســعه روشــهای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی کمــک
کنــد ( .)246بــه عنــوان مثــال یــک مــرور نظاممنــد در رابطــه بــا روشهــای
جایگزیــن مهندســی بافــت نشــان داد کــه ایــن روش جایگزیــن در آزمونهــای
سمشناســی ،قابلیتهــای بیشــتری نســبت بــه اســتفاده از پوســت ســاخته شــده
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بــا روشهــای مهندســی بافــت دارد .پیــش از ایــن مطالعــه مــرور نظاممنــد،
مطالعــات مــروری قبلــی بــا چنــد مثــال مختصــر از ایــن موضــوع عبــور کــرده
بودنــد یــا فقــط یــک زمینــه کاربــرد ایــن روش -مث ـ ً
ال آزمــون ایمنــی مــواد -را
مــورد توجــه قــرار داده بودنــد .لیکــن مــرور نظاممنــد مذکــور ،بــا فراهــم نمــودن
دیدگاهــی وســیعتر نســبت بــه ایــن موضــوع ،کمــک کــرد کــه مهندســین بافــت
ـن روشهــای جایگزیــن از کلیــه قابلیتهــای اســتفاده از ایــن قبیــل
و متخصصیـ ِ
ســاختارهای مهندســی بافــت شــده -بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی در آزمونهــای سمشناســی -آگاه شــوند (.)246

عــالوه بــر ایــن ،انجــام مــرور نظاممنــد بــر روی مطالعــات حیوانــی قبلــی را
میتــوان بــه عنــوان روشــی بــرای ارزیابــی قابلیتهــای روشهــای جایگزیــن
اســتفاده کــرد .بدیــن ترتیــب مشــخص میشــود کــه روشهــای جایگزیــن
حیوانــات آزمایشــگاهی نســبت بــه روشهــای کار بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی
چگونــه عمــل میکنــد .اینگونــه مرورهــای نظاممنــد مقایســهای را میتــوان
تــا حــدودی در دســته روشهــای اعتبارســنجی گذشــتهنگر 1قــرارداد .در حــال
حاضــر انجمــن همــکاری توکســیکولوژی مبتنــی بــر شــواهد 2بــه عنــوان یــک
گــروه پیــشرو در اســتفاده از مــرور نظاممنــد بــه عنــوان ابــزار اعتبارســنجی عمــل
کــرده و در حــال بررســی ایــن اســت کــه روش تســت جایگزیــن نســبی جنیــن
ماهــی گورخــری 3تــا چــه میــزان میتوانــد نتایــج تســتهای ســمیت تکوینــی
جنیــن پیــش از زایــش 4را پیشــگویی کنــد ( .)246هــدف تســتهای ســمیت
تکوینــی جنیــن پیــش از زایــش ایــن اســت کــه مشــخص نمایــد در معــرض قــرار
گرفتــن جنیــن بــا عوامــل شــیمیایی چــه تﺄثیــری میتوانــد بــر رشــد و تکامــل
جنیــن داشــته باشــد .تســتهای فعلــی کــه در ایــن زمینــه بــر روی پســتانداران
انجــام میشــود ،دارای محدودیتهــای چشــمگیری  -نظیــر اســتفاده از تعــداد
حیوانــات بســیار زیــاد ،هزینــه بــاال ،و زمانبــری بســیار زیــاد -بــوده و نیــاز بــه
یافتــن روشهــای جایگزیــن مناســب در ایــن حیطــه ضــروری بــه نظــر میرســد
(.)246
مــرور نظاممنــد بــه عنــوان باالتریــن درجــه از شــواهد پزشــکی شــناخته
میشــود و در زمینــه علــوم بالینــی در حــال حاضــر بــه عنــوان روش کار اســتاندارد
retrospective validation
The Evidence-Based Toxicology Collaboration
)Zebrafish Embryo Test (ZET
prenatal developmental toxicity tests
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بــرای توصیــف دســتورالعملهای بالینــی جدیــد محســوب میگــردد ( .)217بــا
ایــن حــال ایــن نــوع مطالعــات هنــوز بــه انــدازه کافــی در رابطــه بــا دادههــای
حاصــل از مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی بــه کار گرفتــه نشــدهاند .یکــی از
دالیــل ایــن امــر ارائــه ناکافــی اطالعــات در مطالعــات قبلــی بعمــل آمــده بــر روی
حیوانــات آزمایشــگاهی بــوده کــه موجــب میشــود انجــام مــرور نظاممنــد بــر
روی مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی بــا دشــواری مواجــه گــردد .ارائــه ناکافــی
اطالعــات در مطالعــات قبلــی از آنجــا ناشــی میشــود کــه بســیاری از ژونالهــای
علمــی و پژوهشــگرانی کــه مبــادرت بــه نشــر مقــاالت علمــی مربــوط بــه کار بــا
حیوانــات آزمایشــگاهی مینماینــد ،نســبت بــه اســتاندارد ارائــه اطالعــات در ایــن
دســت از پژوهشهــا (مثـالً اســتاندارد ARRIVE؛ رفرنــس  248و اســتاندارد GSPC؛
رفرنــس  )217آشــنایی نداشــته یــا آنهــا را رعایــت نمینماینــد.

نﻘاط ﻗوت و مﺤدودیﺖها
برخــی مزایــای انجــام مطالعــات مــرور نظاممنــد بــر روی دادههایــی کــه
قب ـ ً
ال از حیوانــات بــه دســت آمــده ،شــامل مــوارد زیــر اســت (:)225
1 .افزایــش دقــت در تخمیــن اثــرات تیمارهــا بــرای اســتفاده در کارآزمایــی
بالینــی بر روی انســان،
2 .کاهش خطر بروز نتایج منفی کاذب،

3 .قابــل اســتفاده کــردن دادههــای بــه دســت آمــده از پژوهشهــای
پیشبالینــی بــرای انجــام پژوهــش بــر روی انســان،
4 .ارزیابــی قــدرت شــواهد بــرای تعییــن اینکــه آیــا اثــر تیمــار در یــک
جهــت مشــخص (یــک طرفــه یــا دو طرفــه) رخ داده اســت،
5 .ارزیابــی کیفیــت مطالعــات قبلــی و کشــف مــوارد ســوگیری در آن
مطالعــات .در حقیقــت انجــام مطالعــات مــرور نظاممنــد متعــدد تاکنــون
نشــان دادهانــد کــه کیفیــت بســیاری از پژوهشهــای بعمــل آمــده
بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی از کیفیــت کافــی برخــوردار نبــوده و
ســوگیری زیــادی در آنهــا وجــود دارد (249 ،247؛ ارجــاع شــده در
،)215
6 .بررســی هتــروژن بــودن پژوهشهــای مختلــف در مــورد یــک موضــوع
خــاص ،و
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7 .بــه دســت آوردن نتایــج جدیــد و تولیــد فرضیــات جدیــدی بــدون نیــاز
بــه انجــام پژوهــش بــر روی حیوانــات جدیــد.

هرچنــد انجــام مطالعــات مــرور نظاممنــد بــر روی پژوهشهــای قبلــی کــه
بــر روی حیوانــات انجــام شــدهاند ،موضوعــی بســیار ارزشــمند میباشــد ،بــا ایــن
حــال بایــد توجــه داشــت کــه ایــن امــر دارای چالشهــای متدولوژیــک متعــدد
بــه شــرح ذیــل اســت (:)225

1 .در پژوهشهایــی کــه بــر روی حیوانــات صــورت گرفتهانــد ،گونههــا
و ســویههای مختلــف حیوانــات و طرحهــای آمــاری مختلــف بــه کار
رفتــه اســت .ایــن میــزان هتــروژن بــودن پژوهــش در زمینــه حیوانــات
آزمایشــگاهی ســبب میشــود کــه نتــوان مقایســه قابــل اعتمــادی بیــن
نتایــج پژوهشهــای مختلــف بــه عمــل آورد (.)225

2 .کیفیــت روششناســی (متدولــوژی) پژوهشهــای حیوانــی معمــو ًال
ضعیــف بــوده و گزارشدهــی آنهــا بــه طــور مناســب صــورت
نمیگیــرد (صفحــه  42را ببینیــد) .ایــن امــر باعــﺚ میشــود کــه خطــر
ســوگیری در رابطــه بــا ایــن پژوهشهــا بــه شــدت افزایــش یافتــه و
در نتیجــه چنانچــه قصــد بــر ایــن باشــد کــه متعاقبـ ًا نســبت بــه انجــام
متاآنالیــز اقــدام گــردد ،تفســیر »انــدازه اثــر کلــی« 1در هنــگام انجــام
متاآنالیــز معمــو ًال بــا مشــکل مواجــه میشــود ()225

روش انﺠام مرور نﻈاممﻨد
در مطالعــهای کــه در ســال  2006در رابطــه بــا کیفیــت متدولوژیــک مقــاالت
مــرور نظاممنــد بــه عمــل آمــده بــر روی مطالعــات حیوانــات آزمایشــگاهی انجــام
شــد ،مشــخص گردیــد کــه ایــن مقــاالت اغلــب دچــار ضعــف روششناســی
(متدولــوژی) بودنــد .بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد کــه کیفیــت ایــن مقــاالت
بهتــر از مــواردی بــود کــه مــرور نظاممنــد در رابطــه بــا بافتهــای حیوانــی
یــا انســان ،سیســتمهای ســلولی ،2یــا مطالعــه بــر روی اعضــاء بــدن در محیــط
برونتنــی آزمایشــگاهها 3انجــام شــده بــود .بــر ایــن اســاس بــه نظــر میرســد
1 overall effect sizes
2 cell systems
3 organ preparations
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کــه ســازماندهی بهتــره مطالعــات مــرور نظاممنــد بــر روی تحقیقــات حیوانــات
آزمایشــگاهی امــری ضــروری باشــد (.)250

در حقیقــت تفــاوت اساســی بیــن یــک مقالــه مــروری 1و مقالــه مــرور
نظاممنــد 2ایــن اســت کــه در مقالــه مــرور نظاممنــد الزم اســت اقدامــات
کام ـ ً
ال شــفاف در جهــت حــذف ســوگیری احتمالــی نویســنده انجــام شــود و در
حقیقــت مطالعــه مــرور نظاممنــد میبایســت بــا همــان دقــت و قــدرت مطالعــات
کارآزمایــی بالینــی تصادفــی کنترلشــده ،3انجــام گیــرد ( .)235بــا توجــه بــه
اینکــه انجــام یــک مــرور نظاممنــد صحیــﺢ ،نیازمنــد رعایــت اصــول تخصصــی
در ایــن رابطــه اســت ،در ایــن مجــال امــکان بررســی جزئیــات آن وجــود نــدارد و
صرف ـ ًا کلیــات مراحــل انجــام ایــن مطالعــات ارائــه میگــردد .بــرای توضیحــات
بیشــتر الزم اســت بــه منابــع آموزشــی تخصصــی کــه در ادامــه معرفــی میگردنــد،
مراجعــه شــود.
مراحــل انجــام یــک مطالعــه مــرور نظاممنــد در رابطــه بــا پژوهشهــای
حیوانــی قبلــی بــه طــور اجمالــی عبــارت اســت از (:)243
1 .طراحی سﺆال مطالعه مرور نظاممند،

2 .تعریف ضوابط ورود و خروج از مطالعه،

3 .جستجوی تمامی مقاالت اصلی و خالصه مقاالت مرتبط با سﺆال مطالعه،
4 .انتخاب تمامی مقاالت اصلی و خالصه مقاالتی که حسب ضوابط ورود با
سﺆال مطالعه مرتبط میباشد،
5 .ارزیابی کیفیت مقاالت و اعتبار سنجی پژوهشهای وارد شده به مطالعه
مرور نظاممند،

6 .به دست آوردن اطالعات مرتبط از تمام مقاالتی که وارد پژوهش شدهاند،
7 .تجزیه و تحلیل و مقایسه نتایج تمام پژوهشهای وارد شده و انجام
متاآنالیز در صورت امکان ،و
8 .ارائه و تفسیر دادههای حاصله.

1 review article
2 systematic review article
3 randomized controlled trial
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جزئیــات مراحــل فــوق در منبــع مربوطــه ( )243بــه طــور دقیــق ارائــه شــده
اســت .بــه طــور خــاص ،یکــی از مراحــل مهــم در انجــام صحیــﺢ یــک مطالعــه
مــرور نظاممنــد ،طراحــی صحیــﺢ ســﺆال مطالعــه میباشــد .در ایــن مرحلــه
هــدف ایــن اســت کــه ســﺆالی دقیــق و مرتبــط بــا موضــوع پرســیده شــود تــا
بتــوان آن را در قالــب یــک مطالعــه مــرور نظاممنــد پاســخ داد .هرچنــد ایــن
موضــوع ممکــن اســت ظاهــراً ســاده بــه نظــر برســد ،لیکــن طراحــی صحیــﺢ
ســﺆال مطالعــه ممکــن اســت در مــواردی بســیار پیچیــده و زمانبــر باشــد .بــه
همیــن دلیــل اســتفاده از یــک روش ســاختار یافتــه کــه شــامل مراحــل مختلفــی
بــرای طراحــی ســﺆال صحیــﺢ اســت ،مفیــد واقــع میگــردد .ایــن روش ســاختار
یافتــه بــه عنــوان  PICOSشــناخته شــده کــه شــامل  5مرحلــه اســت کــه هــر
کــدام بــه صــورت مخفــف بــا یــک حــرف انگلیســی بــه شــرح ذیــل مشــخص
میگــردد (:)219
●  :Pجمعیت بیماران ()patient population
بــه معنــی گــروه بیمــاران یــا بیمــاری اســت کــه مــورد ســﺆال مطالعــه
میباشــند .در بررســی پژوهشهایــی کــه بــر روی حیوانــات انجــام شــده،
ممکــن اســت در ایــن قســمت »گونــه حیــوان« مطــرح شــود.
●  :Iمداخالت ()interventions
بــه معنــی مداخــالت مــورد نظــر یــا در معــرض قرارگیــری ســوژههای
پژوهــش در برابــر مداخالتــی خــاص میباشــد.
●  :Cگروه مقایسه ()comparator group
بــه معنــی گروهــی اســت کــه مقایســه ســایر گروههــا نســبت بــه آن انجــام
میشــود.
●  :Oنتیجه ()outcome
بــه معنــی نتیجــه نهایــی مداخالتــی اســت کــه مــورد بررســی قــرار
می گیر نــد .
●  :Sطرح پژوهش ()study design
بــه معنــی طــرح آمــاری پژوهشهایــی اســت کــه وارد مطالعــه مــرور
نظاممنــد میشــوند .در برخــی اســتانداردها ( )217بــه جــای طــرح مطالعــه،
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»مــدت زمــان مداخلــه« مــد نظــر قــرار میگیــرد .جزئیــات بیشــتر در مــورد
روش طراحــی ســﺆال مطالعــه در منبــع ( )219آورده شــده اســت.

یــک اقــدام بســیار مهــم بــرای افزایــش کیفیــت مقــاالت مــرور نظاممنــد
ایــن اســت کــه پیــش از آغــاز مــرور نظاممنــد» ،روش کار« پژوهــش در قالــب
یــک پروتــکل تعریــف شــده و در یــک پایــگاه رســمی ثبــت شــود .بــرای تهیــه
ایــن پروتــکل توصیــه میشــود کــه از فرمــت ارائــه شــده در منبــع ( )251بــه
منظــور آمادهســازی و ثبــت پروتــکل و نیــز انتشــار مقــاالت مــرور نظاممنــد در
رابطــه بــا مطالعــات مداخلــهای بــر روی حیوانــات اســتفاده شــود .ایــن پروتــکل
بــه پژوهشــگران کمــک میکنــد کــه روش کار مطالعــه خــود را از مرحلــه
طــرح ســﺆال پژوهــش تــا ســنتز دادههــا از پیــش تعییــن نماینــد .همچنیــن بــا
اســتفاده از ابــزاری کــه در منبــع ( )252ارائــه شــده اســت ،میتــوان نســبت بــه
طراحــی ،برنامهریــزی و اجــرای یــک مــرور نظاممنــد بــر روی دادههــای حاصــل
از مطالعــات حیوانــی اقــدام نمــود .ایــن ابــزار بــر پایــه تجربیــات بیــش از ده
ســال مرکــز  SYRCLEدر رابطــه بــا تحقیــق و آمــوزش مــرور نظاممنــد در زمینــه
مطالعــات حیوانــی تهیــه شــده اســت.
بــرای ثبــت مطالعــات مــرور نظاممنــد مــورد نظــر بــرای اجــرا بــر روی
دادههــای حاصــل از حیوانــات (کــه بــا بهداشــت انســان در ارتبــاط میباشــند)،
میتــوان از پایــگاه داده  PROSPEROبــه آدرس اینترنتــی زیــر اســتفاده نمــود
(توضیحــات بیشــتر در مــورد ایــن پایــگاه داده را در فصــل  7مالحظــه نماییــد):
https://www.crd.york.ac.uk/prospero

بــه طــور مشــابه در مــورد مطالعــات مــرور نظاممنــد کــه در رابطــه بــا
دادههــای حاصــل از حیوانــات (مثــ ً
ال تحقیقــات دامپزشــکی) صــورت میگیــرد،
میتــوان پروتــکل مربوطــه را در پایــگاه مرکــز ( SYRCLEقســمت »)«protocols
بــه آدرس ذیــل ثبــت نمــود:

 ⁞ 258فصل  :5مطالعه با استفاده از روشهای آماری

www.umcn.nl/SYRCLE

از همیــن مســیر همچنیــن میتــوان پروتکلهــای ثبــت شــده قبلــی را
بدســت آورده و از آنهــا در مطالعــات مشــابه اســتفاده کــرد.

مﻨابﻊ آموزش انﺠام مرور نﻈاممﻨد
بــا توجــه بــه اینکــه مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز معمــو ًال بــه دنبــال یکدیگــر
انجــام میشــوند ،بســیاری از منابــع آموزشــی مرتبــط ،هــر دو موضــوع را همزمــان
مــورد بحــﺚ قــرار دادهانــد .لــذا در رابطــه بــا منابــع آمــوزش انجــام مــرور
نظاممنــد ،بررســی منابــع ارائــه شــده در فصــل  7توصیــه میگــردد .عــالوه بــر
منابــع مذکــور ،شــاید بهتریــن منبــع بــرای آمــوزش و نیــز انجــام مطالعــات مــرور
نظاممنــد در زمینــه تحقیقاتــی کــه قب ـ ً
ال بــر روی حیوانــات انجــام شــده اســت،
ســایت اینترنتــی مرکــز  SYRCLEباشــد کــه از طریــق آدرس ذیــل قابــل دســترس
اســت:
www.umcn.nl/SYRCLE

جمﻊبﻨدی
در فصــل حاضــر ابتــدا بــه مقایســه میــزان قــدرت شــواهد علمــی بدســت
آمــده از انــواع مختلــف پژوهشهــا پرداختــه و در ایــن رابطــه قــدرت پیشــگویی
پژوهشهــای بــه عمــل آمــده بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی را بــا ســایر انــواع
پژوهشهــا مقایســه نمودیــم .ســپس دو روش قدرتمنــد پژوهشــی کــه در اغلــب
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مــوارد میتوانــد نتایــج علمــی معتبرتــری نســبت بــه مطالعــه بــر روی حیوانــات
آزمایشــگاهی فراهــم نمایــد ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .دو روش بررســی شــده
شــامل مــرور نظاممنــد و متاآنالیــز بــود .بــه طــور معمــول ابتــدا اقــدام بــه انجــام
مــرور نظاممنــد شــده و ســپس در صــورت وجــود دادههــای کافــی نســبت بــه
انجــام مطالعــات متاآنالیــز اقــدام میگــردد .در ایــن رابطــه ،تفاوتهــای مطالعــه بــر
روی دادههــای بــه دســت آمــده از حیوانــات آزمایشــگاهی بــا دادههــای بــه دســت
آمــده از انســان مــورد توجــه قــرار گرفــت .همچنیــن مراحــل مختلــف انجــام مــرور
نظاممنــد و متاآنالیــز مــورد بررســی قــرار گرفتــه و منابــع معتبــر بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر ارائــه شــدند.

ﻓصﻞ :6
مدلهای کامپیوﺗری
و
مﺤاسﺒات ریاﺿی
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مﻘدمﻪ
بــا اســتفاده از تکنیکهــای کامپیوتــری میتــوان بــه شبیهســازی روندهــای
حقیقــی پرداخــت و بدینوســیله بــدون اســتفاده از موجــودات زنــده -نظیــر حیوانــات
و انســان  -نســبت بــه پیشــگویی وقایــع احتمالــی اقــدام نمــود .روشــهای مذکــور
بــه طــور معمــول شــامل اســتفاده از نرمافزارهــای کامپیوتــری یــا بهرهگیــری
از معــادالت ریاضــی میباشــند .در هــر دوی ایــن روشهــا ،اثــرات بیولوژیــک و
ســازوکارهای مختلــف بــدن یــا ســلولها در قالــب معــادالت ریاضــی تعریــف شــده
و ســپس نتایــج تغییــر در هــر یــک از پارامترهــای ایــن ســاختارها توســط کامپیوتــر
و بــه روش ریاضــی محاســبه گردیــده و ارائــه میشــود .بــا ایــن روش میتــوان
عملکــرد اعضــا بــدن (نظیــر ضربــان قلــب) ،متابولیســم ســلولی ،یــا فرآینــد ســاخته
شــدن اعضــای بــدن را شبیهســازی کــرد یــا مدلهــای کامپیوتــری از بیمــاری
و درمــان آن را تهیــه نمــوده و در تحقیقــات مــورد اســتفاده قــرار داد .جــدا از
شبیهســازی فرآیندهــای بــدن موجــود زنــده ،امــروزه حتــی مدلهــای ریاضــی
توصیــف شــده اســت کــه بــرای درک بهتــر دینامیــک ویروسهــا (نظیــر ویــروس
هپاتیــت  )Cقابــل اســتفاده میباشــند ( .)1بررســیها نشــان داده اســت کــه در
اغلــب مــوارد ،روشهــای کامپیوتــری میتوانــد اطالعــات دقیقتــری نســبت بــه
اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی -در پژوهشهــای بــا هــدف مشــابه -فراهــم
نمایــد (.)253

مدلهای کامپیوتری و محاسبات ریاضی ⁞ 263

بــه عنــوان مثالهایــی از بکارگیــری روشــهای کامپیوتــری و ریاضــی در
پژوهشهــای زیســت پزشــکی میتــوان بــه مطالعــات پایلــوت در رابطــه بــا
اســتفاده از تصاویــر قلــب واقعــی یــک بیمــار جهــت شبیهســازی عملکــرد قلبــی
وی اشــاره نمــود .در ایــن روش ،شــریانهای مجــازی بــه صــورت اختصاصــی
بــرای یــک بیمــار خــاص طراحــی گردیــده و ســپس بــا اســتفاده از یــک مــدل
کامپیوتــری بــا دقــت زیــادی پیشگویــی میشــود کــه آیــا انجــام جراحــی
بــرروی ایــن بیمــار و تعبیــه شــریان مذکــور ،راه حــل مﺆثــری بــرای درمــان وی
خواهــد بــود یــا خیــر .برخــی نرمافزارهــای فعلــی حتــی قــادر هســتند بــا دریافــت
اطالعــات کافــی در مــورد یــک فــرد ،وقــوع بیمــاری یــا اســتعداد بــه نــوع خاصــی
از بیماریهــا را در وی مشــخص کننــد.

در زمینــه مدلهــای کامپیوتــری ریــه ،دانشــمندان اکنــون قــادر هســتند
تصاویــر ریههــای بیمــار را کــه توســط دســتگاه  MRIتهیــه شــده اســت ،در
نرمافــزار کامپیوتــری وارد نمــوده ،ســپس عالیــم اولیــه بیماریهــای ریــوی را
بــه روش کامپیوتــری تشــخیص داده و نســبت بــه درمــان آنهــا اقــدام نماینــد
( .)54روش اســتفاده از شبیهســاز کامپیوتــری بــرای مطالعــه آســم در انســان در
منبــع دیگــر ( )254ارائــه شــده اســت.
در نوعــی دیگــر از پژوهــش بــا اســتفاده از مدلســازی کامپیوتــری ،میتــوان
میلیونهــا داده مربــوط بــه تحقیقــات انســانی را جمــعآوری کــرده و مــورد تجزیــه
و تحلیــل و نتیجهگیــری قــرار داد یــا انجــام کارآزماییهــای بالینــی انســان را
بــه صــورت مجــازی و بــا اســتفاده از کامپیوتــر -شبیهســازی نمــود.در زمینــه بیمارهــای زنــان ،بــا توجــه بــه اینکــه عضــالت کــف لگــن
زنــان حاملــه ممکــن اســت در هنــگام زایمــان بــه شــدت آســیب ببینــد ،امــروزه
میتــوان از روشهــای مدلســازی کامپیوتــری بــه منظــور پیشبینــی احتمــال
بــروز چنیــن عارضــهای قبــل از اینکــه فــرد اقــدام بــه زایمــان نمایــد ،اســتفاده
کــرد (.)54
حتــی امــروزه صنعــت خودروســازی نیــز پذیرفتــه اســت کــه آدمکهــای
تســت تصــادف بســیار بهتــر از حیوانــات زنــده قــادر بــه پیشــگویی اثــرات ترومــای
ناشــی از تصادفــات رانندگــی در انســان میباشــند .ایــن آدمکهــا در واقــع
مانکنهایــی هســتند کــه بــا کامپیوتــر کنتــرل شــده و دارای یــک ســری کامــل
سنســورها و دوربینهــای تصویربــرداری هســتند .در حــال حاضــر آدمکهــای
مذکــور بــه طــور کامــل جایگزیــن حیوانــات زنــده در تســتهای مربــوط بــه

 ⁞ 264فصل  :6مدلهای کامپیوتری و محاسبات ریاضی

تصــادف -جهــت کســب تاییدیههــای الزم بــرای ارائــه مدلهــای جدیــد خــودرو
بــه بــازار -شــدهاند (.)124
بــا ایــن حــال موضــوع اســتفاده از شبیهســازهای کامپیوتــری ،مــورد توافــق
همــه پژوهشــگران نیســت .برخــی اعتقــاد دارنــد کــه شبیهســازهای فعلــی
نمیتواننــد موجــب جایگزینــی کامــل اســتفاده از موجــودات زنــده (نظیــر انســان)
در تمــام ابعــاد پژوهــش شــوند .بــه عقیــده ایشــان دانــش فعلــی بشــر در حــدی
نیســت کــه بتوانــد تمــام جزئیــات دخیــل در یــک سیســتم زنــده را شناســایی
کــرده و آن را توســط کامپیوتــر شبیهســازی کنــد و هنــوز ناشــناختههای بســیاری
در رابطــه بــا سیســتمهای زنــده وجــود دارد .هرچنــد اغلــب ایــن افــراد معتقدنــد
کــه شبیهســازهای فعلــی میتواننــد -بــا عنایــت بــه محدودیتهــای کامپیوتــر
و دانــش بشــر -پیشبینــی نتایــج احتمالــی را بــا درجاتــی از تخمیــن فراهــم آورنــد.
بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه همیــن میــزان قطعیــت نیــز آنچنــان کافــی
بــوده اســت کــه امــروزه اســتفاده از شبیهســازهای کامپیوتــری و علــم انفورماتیــک،
بــه عنــوان یکــی از مراحــل اساســی در بســیاری از شــاخههای علــم تبدیــل شــده
اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده از دانــش موجــود ،بــه طراحــی بهتــر پژوهشهــا
اقــدام نمــود ( .)2بــه عنــوان مثــال ،بررســیها نشــان داده اســت کــه اســتفاده
از روشهــای کامپیوتــری موجــب کاهــش چشــمگیری در تعــداد پژوهشهــای
بعمــل آمــده بــر روی حیوانــات شــده اســت .پژوهشــگران و ارگانهــای نظارتــی
و قانونگــذاری اکنــون پذیرفتهانــد کــه بــا اســتفاده از کامپیوتــر میتــوان بــه
نحــو قابــل اطمینانــی مولکولهــای کاندیــد دارویــی مناســب را غربــال کــرده و
مطالعــات الزم را صرف ـ ًا بــر روی ایــن مولکولهــا انجــام داد (.)2
برخــی دیگــر نیــز اعتقــاد دارنــد کــه شبیهســازها نمیتواننــد هرگــز تصویــر
واقعــی از حقیقــت بــدن موجــود زنــده را مدلســازی کننــد .عقیــده ایــن افــراد چنین
اســت کــه انســان نمیتوانــد چیــزی را کــه هنــوز بــه طــور کامــل و صحیــﺢ
نفهمیــده اســت ،شبیهســازی کنــد و لــذا چنیــن نتیجهگیــری مینماینــد کــه در
صورتــی کــه مــدل شبیهســازی حتــی مقــدار اندکــی بــا حقیقــت متفــاوت باشــد،
کل فراینــد شبیهســازی ممکــن اســت بــه طــرز چشــمگیری نســبت بــه حقیقــت
متفــاوت باشــد .در ایــن رابطــه بایــد گفــت کــه هــر چنــد نگرانیهــای مذکــور
ممکــن اســت در مــواردی معتبــر باشــد ،لیکــن قــادر بــه از بیــن بــردن کل ارزش
مدلهــای شبیهســازی نیســت .در اینجــا ســﺆال ایــن اســت کــه آن »تصویــر واقعی
از حقیقــت بــدن موجــود زنــده« واقع ـ ًا چیســت و از کجــا قابــل دســترس اســت؟
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امــروزه علــم پزشــکی مشــخص نمــوده اســت کــه »تصویــر واقعــی از حقیقــت
بــدن« یــک انســان بــا انســانی دیگــر دارای تفاوتهــای چشــمگیر میباشــد
و بــر همیــن پایــه اســت کــه »پزشــکی فردمحــور« در حــال شــکلگیری و
پیشــرفت میباشــد .در چنیــن شــرایطی ،صحبــت از اینکــه »تصویــر واقعــی از
حقیقــت بــدن« انســان را میتــوان مث ـ ً
ال در مــوش آزمایشــگاهی یــا خرگــوش و
ســﮓ یافــت ،بســیار غیــر محتمــل مینمایــد .در ایــن رابطــه ،همانگونــه کــه در
فصــل یــک بحــﺚ شــد ،اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی روشــی ایــده آل بــرای
پژوهــش نبــوده و معضــالت و خطاهــای بســیار زیــادی بــه همــراه دارد؛ هرچنــد
در تاریــخ نــگارش ایــن متــن ،گاهــی ایــن موضــوع تنهــا راه موجــود بــه نظــر
میرســد .1لیکــن ممکــن اســت پــس از کشــف یــک روش جدیــد شبیهســازی
و اعتبــار ســنجی آن ،نهایتـ ًا مشــخص شــود کــه میــزان خطــای حاصــل شــده از
شبیهســاز بــرای ترســیم »تصویــر واقعــی از حقیقــت بــدن موجــود زنــده« ،مشــابه
یــا حتــی کمتــر از میــزان خطــای اســتفاده از حیوانــات مــدل باشــد.
از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه بــا توجــه بــه پیشــرفتهای
وســیع تکنولــوژی زیســتی و تکنولــوژی اطالعــات در ســالهای اخیــر ،در حــال
حاضــر شبیهســازهایی ســاخته شــدهاند کــه قــادر بــه شبیهســازی فرآیندهــای
فــوق العــاده پیچیــده داخــل ارگانیســمهای زنــده بــوده و حتــی در تســتهای
اعتبارســنجی نیــز دقــت بســیار زیــاد ایــن روشــها نشــان داده شــده اســت .در
چنیــن مــواردی آزمایــش بــر روی حیوانــات حتــی بــه عنــوان یــک گزینــه منطقــی
هــم قابــل بررســی نیســت ( )255و در حقیقــت بســیاری از صنایــع داروســازی
و ارگانهــای نظارتــی نیــز در حــال حاضــر روشهــای متعــدد شبیهســازی را
بــه عنــوان مــالک عملکــرد خــود در نظــر گرفتهانــد .در ادامــه برخــی انــواع
شبیهســازهایی کــه امــروز بــه صــورت رایــج در تحقیقــات زیســت پزشــکی مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد ،بررســی شــده اســت.

 1در مواردی ،قوانین حاکم بر شرکتهای داروسازی ممکن است آنها را به انجام تست بر روی
حیوانات آزمایشگاهی مجبور کند .حتی در چنین مواردی باید توجه داشت که استفاده از روشهای
کامپیوتری میتواند موجب کاهش تعداد مواد الزم برای تست بر روی حیوانات شود؛ چرا که با این
روش میتوان مواد دارای خواص نامطلوب را بر اساس ساختار شیمیایی آنها شناسایی کرده و آنها را
هرگز به مرحله آزمون وارد نکرد (.)124
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مدﻟهای شﻨاسایی ویﮋﮔیهای مواد شیمیایی ناشﻨاﺧتﻪ

در اغلــب مــوارد ،مــوادی کــه دارای ســاختارهای شــیمیایی یکســان هســتند
ویژگیهــای یکســانی نیــز از خــود نشــان میدهنــد .لــذا بــر ایــن اســاس،
شناســایی دقیــق ســاختار شــیمیایی و ویژگیهــای تعــدادی از مــواد کافــی اســت
تــا بتــوان ویژگیهــای ســایر مــوادی کــه ســاختارهای شــیمیایی مشــابه بــا آنهــا
را دارنــد ،حــدس زد .هــر چنــد ایــن روش تخمینــی بــوده ،ولــی مطالعــات مختلــف
نشــان داده اســت کــه بــا دقــت بســیار باالیــی قــادر بــه پیشــگویی خــواص مــواد
دیگــر میباشــد .بــرای انجــام ایــن مقایســه نیــاز بــه محاســبات ریاضــی اســت
کــه معمــو ًال توســط نرمافزارهــای کامپیوتــری انجــام میگــردد و لــذا بــه ایــن
روش مدلهــای کامپیوتــری فعالیــت شــیمیایی 1گفتــه میشــود .در برخــی از
مــوارد اســتفاده از ایــن تکنولوژیهــا بــه تنهایــی قــادر اســت جوابهــای دقیقــی
بــه ســﺆال پژوهــش داده و از اســتفاده از حیوانــات بــه طــور کامــل جلوگیــری
نمایــد (.)124

مدلهای کمّی ارﺗﺒاط ساﺧتار-ﻋمﻠکرد )(QSAR

2

از روش  QSARبــه منظــور پیشبینــی مشــخصههای بیولوژیــک و ســمیت
مــواد شــیمیایی جدیــد یــا داروهــا اســتفاده میشــود .در ایــن روش از یــک
نرمافــزار کامپیوتــری اســتفاده شــده کــه ویژگیهــای ســاختاری و فیزیکــی و
شــیمیایی مــواد جدیــد را بــا مــواد شــیمیایی کــه تــا کنــون توســط بشــر شــناخته
شــدهاند ،مقایســه کــرده و بــا توجــه بــه میــزان شــباهت ســاختار شــیمیایی مــواد
جدیــد بــه مــواد شــناخته شــده ،خــواص و نحــوه عملکــرد مــواد شــیمیایی جدیــد
را پیشبینــی میکنــد ( .)256 ،1چندیــن نــوع سیســتم مختلــف  QSARموجــود
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود (:)257
TOPKAT
DEREK
TOPS-MODE
Multi-CASE
TIMES-SS
sToxCast

)1
)2
)3
)4
)5
)6

1 computational models of chemical activity
2 Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) models
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در رابطــه بــا روش مذکــور ،ســازمان توســعه و همکاریهــای مشــترک
اقتصــادی ( )OECDراهنمایــی را تهیــه نمــوده اســت کــه نحــوه اعتبــار ســنجی و
ثبــت جزئیــات روشهــای  QSARنویــن بــرای اهــداف قانونگــذاری و ســازمانهای
نظارتــی توضیحــات کامــل ارائــه میدهــد .راهنمــای مذکــور از طریــق آدرس
اینترنتــی ذیــل قابــل دســترس میباشــد:
http://www.oecd.org/chemicalsafety/
risk-assessment/validationofqsarmodels.htm

همچنیــن  OECDابــزاری بــه نــام  QSAR Toolboxرا تهیــه نمــوده کــه یــک
ابــزار محاســباتی بــوده و بــه ناظریــن بیــن المللــی ،صنایــع شــیمی ،و ســایر افــراد
ذینفــع کمــک میکنــد تــا مــواد شــیمیایی را بــه دســتجات معیــن بــا خــواص
یکســان تقســیم کــرده و از ایــن طریــق -بــدون نیــاز بــه انجــام تســتهای
جدیــد -خالءهــای اطالعــات در مــورد مــواد ناشــناخته را پــر کننــد .ایــن نرمافــزار
بــه طــور رایــگان در دســترس بــوده و از مســیر زیــر قابــل دانلــود کــردن میباشــد:
https://qsartoolbox.org/?section=download

در رابطــه بــا مدلهــای جدیــد  ،QSARمدلهــای مــورد اســتفاده الزم اســت
بــر پایــه اســتاندارد  OECDبــا عنــوان »فرمــت گزارشدهــی مــدل  1«QSARارائــه
شــده و ثبــت گردنــد .ایــن دســتورالعمل و راهنمــای مربــوط بــه تهیــه اســناد الزم
)1 QSAR Model Reporting Format (QMRF

 ⁞ 268فصل  :6مدلهای کامپیوتری و محاسبات ریاضی

بــه همــراه تعــدادی مثــال کاربــردی از وبســایت ذیــل قابــل دسترســی میباشــد
(:)256
https://qsardb.jrc.ec.europa.eu/qmrf

ﮔروهبﻨدی مواد شیمیایی )(GRA

1

از روش مذکــور میتــوان بــرای پیشــگویی ویژگیهــای شــیمیایی
مــواد جدیــد اســتفاده کــرد .در ایــن روش مــواد شــیمیایی بــر پایــه ســاختار و
مشــابهتهای بیولوژیــک آنهــا بــا یکدیگــر گروهبنــدی میشــوند .ســپس مــواد
شــیمیایی کــه اطالعــات کمــی در مــورد ویژگیهــای آنهــا وجــود دارد را بــر
اســاس شــباهتهای نســبی بــا مــواد شــیمیایی کــه ویژگیهــای آنهــا بــه
خوبــی شــناخته شــده اســت در یــک گــروه قــرار میدهنــد .بــر ایــن اســاس
نســبت بــه پیشــگویی ویژگیهــای مــواد جدیــد اقــدام میشــود .روش GRA
معمــوالً پــس از از روش  QSARاســتفاده میشــود تــا اطمینــان کلــی در رابطــه بــا
ویژگیهــای پیشبینــی شــده مــواد شــیمیایی افزایــش یابــد .راهنمــای OECD
در رابطــه بــا روش انجــام  GRAبــه منظــور ارزیابــی ایمنــی شــیمیایی مــواد در
وبســایت زیــر آورده شــده اســت (:)256
http://www.oecd.org/chemicalsafety/
risk-assessment/groupingofchemicalschemicalcategor
iesandread-across.Htm

1 grouping and read-across
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شﻨاﺧﺖ مﺴیرهای بروز ﻋوارض جانﺒی )(AOP

1

چارچــوب [شناســایی] مســیرهای [منتــج بــه] بــروز عــوارض جانبــی ()AOP
کــه توســط ســازمان توســعه و همکاریهــای مشــترک اقتصــادی ( )OECDطراحی
شــده اســت ،بــر پایــه جمــعآوری اطالعــات بیولوژیــک و شــیمیایی مربــوط بــه
عــوارض جانبــی مــواد شــیمیایی و دارویــی میباشــد .در  ،AOPآن دســته از
اطالعــات بیولوژیــک و شــیمیایی کــه از لحــاظ قانونــی و نظارتــی واجــد اهمیــت
میباشــند ،مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در ایــن رابطــه OECD ،راهنمایــی در
مــورد نحــوه ایجــاد  AOPو ارزیابــی آن ارائــه نمــوده اســت و همچنیــن در حــال
ســاخت یــک پایــگاه داده  AOP2بــرای جمــعآوری و اســتفاده از ایــن اطالعــات
میباشــد .در ایــن پایــگاه داده ،اطالعاتــی در رابطــه بــا تغییــر در مســیرهای از
پیــش تعریــف شــده مذکــور -بواســطه در معــرض قرارگیــری بــا مــواد شــیمیایی
مختــف -ارائــه گردیــده تــا بــر ایــن اســاس بتــوان مدلهــای پیشــگویی اثــر مــواد
شــیمیایی را طراحــی کــرد .چارچــوب  AOPامــکان تجمیــع اطالعــات و طراحــی
اســتراتژیهای تســت تجمعــی را فراهــم میســازد و بدیــن وســیله میتــوان بــه
روش مﺆثرتــر و کاراتــری نســبت بــه تعییــن خطــرات مــواد شــیمیایی و دارویــی
جدیــد اقــدام نمــود .ایــن امــر موجــب میشــود کــه اســتفاده از حیوانــات بــه
کمتریــن میــزان خــود کاهــش پیــدا کــرده یــا کامـ ً
ال حــذف شــود ( .)258در حــال
3
حاضــر  OECDمدیریــت یــک نــوع ســایت بــا عنــوان »ویکــی« را در رابطــه بــا
»رونــد وقــوع عــوارض نامطلــوب« 4بــه عهــده دارد:
https://aopwiki.org/#Welcome%20to%20the%20
Collaborative%20Adverse%20Outcome%20
Pathway%20Wiki%20

1 Adverse Outcome Pathways Framework
2 AOP Knowledge-base

 3وبسایت یا پایگاه داده که به کاربران مختلف اجازه اضافه ،حذف ،و ویرایش اطالعات موجود
را می دهد.

4 adverse outcome pathway
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ویکــی مذکــور بخشــی از مجموعــه بزرگتــری از ابزارهــا بــه نــام »پایــگاه
دانــش رونــد وقــوع عــوارض نامطلــوب« 1اســت:
https://aopzkb.oecd.org

ویکــی مذکــور امــکان ســاخت »رونــد وقــوع عــوارض نامطلــوب« از طریــق
انبوهســپاری علمــی 2را فراهــم مینمایــد .اســتفاده از ایــن روش موجــب افزایــش
ســرعت پیشــرفت در پیشبینــی ســمیت مــواد شــیمیایی شــده و نیــاز بــه اســتفاده
از حیوانــات نــدارد.

مدلهــای کیﻨتیــﮏ بــر ﭘایــﻪ اﻃﻼﻋــات ﻓیزیوﻟــوژی
3
) (PBK
ایــن مدلهــا در حقیقــت توصیــف ریاضــی نحــوه انتشــار مــواد شــیمیایی در
بــدن انســان و ســایر موجــودات زنــده هســتند .از مدلهــای  PBKمیتــوان بــرای
تفســیر دادههــای ســمیت بــه روش کامپیوتــری و شبیهســازی غلظتهــای
مــواد شــیمیایی داخــل بــدن بــه دنبــال قرارگیــری موجــود زنــده در معــرض مــواد
شــیمیایی -از طریــق غــذا ،پوســت ،یــا استنشــاق -اســتفاده کــرد .هنگامــی کــه
ایــن مدلهــا همزمــان بــا مدلهــای ریاضــی مربــوط بــه پاســخهای بیولوژیــک
بافــت هــدف مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد ،بــه آنهــا »مدلهــای دینامیــک و
کینتیــک برپایــه اطالعــات فیزیولــوژی« 4اطــالق میگــردد (.)256

adverse outcome pathway knowledge base
scientific crowd-sourcing
physiologically based kinetic (PBK) model
physiologically based kinetic and dynamic (PBKD) models

1
2
3
4
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روش IATA

1

نــام روش مذکــور ،مخفــف »رویکــرد تجمعــی بــرای تســت کــردن و ارزیابی«
میباشــد .در حقیقــت ایــن روش مبتنــی بــر انــواع رویکردهــای انعطافپذیــر بــرای
ارزیابــی ایمنــی مــواد شــیمیایی بــوده کــه بــر پایــه تجمیــع و ترجمــه دادههــای
بــه دســت آمــده از منابــع مختلــف یــا روشهــای گوناگــون (نظیــر ،QSAR، GRA
2
روشــهای شــیمیایی ،برونتنــی ،درونتنــی  ،ex vivo ،یــا تکنولوژیهــای omic
نظیــر توکســیکوژنومیک )3انجــام میگــردد .در ایــن روش عــالوه بــر اقدامــات
ســنتی کــه در تســتهای برونتنــی و درونتنــی صــورت میگیــرد ،میتــوان
از روشهــای نویــن -نظیــر غربالگــری پرتعــداد ( ،)259روش تصویربــرداری پــر
محتــوا - 4همــراه بــا روشهــای محاســباتی کامپیوتــری اســتفاده کــرد .مجموعــه
ایــن روشهــا صرفـ ًا بــرای تولیــد دادههــا اســتفاده نمیشــود ،بلکــه میتوانــد بــه
تجمیــع و تفســیر آنهــا نیــز کمــک کنــد (.)260
در روش  IATAمیتــوان از روشهــای از پیــش تعریــف شــده -کــه بــر
پایــه روش نظاممنــد بــرای پیشــگویی خــواص شــیمیایی یــک مــاده بــر پایــه
منابــع مختلــف دادههــا میباشــد -اســتفاده نمــود .طراحــی و بــه کارگیــری روش
 IATAنیازمنــد درجاتــی از قضــاوت حرفــهای و تخصصــی اســت .روش IATA
روشــی نویــن بــوده و هنــوز در حــال توســعه و تکامــل اســت و بــا لحــاظ کــردن
تجربیــات جدیــد نســخههای جدیدتــر آن بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .یکــی
از محلهــای یافــت جدیدتریــن نســخههای  IATAاز وبســایت  OECDبــه
آدرس زیــر میباشــد (:)260
http://www.oecd.org/chemicalsafety/
risk-assessment/iata-integrated-approaches-totesting-and-assessment.htm

integrated approaches to testing and assessment
in vivo
toxicogenomics
high content imaging

1
2
3
4
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بایــد توجــه داشــت کــه امــروزه  IATAبــه طــور روز افــزون بــر پایــه
روشهایــی صــورت میگیــرد کــه بــه اندازهگیــری یــا پیشــگویی وقایــع کلیــدی
در رونــد وقــوع عــوارض نامطلــوب ( )AOPمیپردازنــد ()260

ﻃراحی مﻠکولها
در حــال حاضــر از نرمافزارهــای کامپیوتــری میتــوان بــرای طراحــی
ســاختارهای مولکولــی داروهــا بــه نحــوی کــه گیرندههــای خاصــی را مــورد
هــدف قــرار دهنــد ،اســتفاده کــرد .پیــش از ظهــور کامپیوتــر ،الزم بــود کــه مــواد
کاندیــد دارویــی بــه صــورت تصادفــی ســاخته شــده و بــر روی تعــداد زیــادی
حیــوان آزمایــش شــوند و نهایتـ ًا مشــخص شــود کــه آیــا بــر روی گیرنــده خاصــی
اثــر میکننــد یــا خیــر .بــا ظهــور فــنآوری کامپیوتــری ،میتــوان از دادههــای
مربــوط بــه ویژگیهــای یــک گیرنــده خــاص (نظیــر میــزان انتخابــی بــودن
گیرنــده 1و میــزان تمایــل گیرنــده بــه اتصــال بــه ســایر مــواد )2اســتفاده کــرده و
بدیــن نحــو نرمافــزار کامپیوتــری قــادر خواهــد بــود طیــف وســیعی از داروهایــی
را کــه میتواننــد بــرای اتصــال بــه گیرنــده مذکــور مــورد اســتفاده واقــع شــده و
ویژگیهــای خاصــی را داشــته باشــد ،طراحــی نمایــد .نرمافــزار کامپیوتــری در
اینجــا ویژگیهــای فیزیکــی مــاده پیشــنهادی نظیــر ســایز مولکولــی و همچنیــن
حاللیــت آن را پیشــگویی میکنــد .همچنیــن در رابطــه بــا سرنوشــت متابولیــک
و اثــرات ســمیتزایی و ســایر خــواص شــیمیایی آن نیــز تخمیــن مناســب ارائــه
میدهــد (.)124

روش طراحــی مولکولهــا بــا کمــک کامپیوتــر ( 3)CAMDعبــارت اســت
از تجزیــه و تحلیــل محاســباتی یــک مجموعــه عظیــم دادههــا تــا بــدان وســیله
بتــوان ترکیباتــی را کــه ممکــن اســت بــا احتمــال بیشــتری در یــک آزمــون خاص،
فعالیــت مناســب از خــود نشــان دهنــد ،را طراحــی نمــوده و ســاخت .در ایــن روش
از طیــف وســیعی از تکنولوژیهایــی اســتفاده میشــوند کــه نهایتــ ًا منجــر بــه
پیشبینــی بســیار ســریع مشــخصههای انــواع مــواد شــیمیایی کاندیــد دارویــی
شــده و بــه وســیله آنهــا میتــوان اتصــال دارو-گیرنــده را توســط کامپیوتــر
1 receptor selectivity
2 binding affinity
3 computer-aided molecular design
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مدلســازی نمــود ( .)124بــرای مثــال بــا اســتفاده از روش مذکــور ،مهارکننــده
پروتئــاز 1بــرای بیمارانــی کــه دچــار  HIVهســتند توســط کامپیوتــر طراحــی شــد
و در کشــتهای بافتــی انســانی و مدلهــای کامپیوتــری مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه و بــه دلیــل نیــاز بســیار فــوری بــه اســتفاده از آن در انســان -ضمــن
کســب مجوزهــای قانونــی الزم -بــدون انجــام تســتهای حیوانــی ،بــر روی
انســان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ( .)257 ،60در ســال  1997میــالدی شــرکت
داروســازی ُرش 2توانســت یــک داروی قلبــی جدیــد را بــا اســتناد بــه دادههــای
قدرتمنــد بــه دســت آمــده از مدلهــای قلــب شبیهســازی شــده بــه تﺄییــد مراجــع
نظارتــی و قانونــی برســاند؛ ایــن در حالــی بــود کــه دادههــای بــه دســت آمــده از
حیوانــات آزمایشــگاهی در مــورد ایــن دارو ناتمــام مانــده و بینتیجــه بــود ( .)60از
جملــه کاربردهــای دیگــر روشهــای کامپیوتــری ،ارزیابــی میــزان ســمیت ،جــذب،
انتشــار ،متابولیســم ،و دف ـ ِع آلودهکنندههــای محیطــی و مــواد آرایشــی میباشــد.
اینگونــه مــوارد را میتــوان توســط ابزارهــای محاســباتی کامپیوتــری -نظیــر
مدلســازی فیزیولــوژی برپایــه بیوکینتیــک -3پیشــگویی کــرد .بــه طــور مشــابه
ارزیابــی پروتئینهــا ،گیرندههــا ،ســلولهای دو الیــه چربــی مغــز و نظایــر آن،
بــا درجــات مختلفــی از دقــت توســط روشهــای شبیهســازی قابــل بررســی بــوده
تــا رفتــار یــا پاســخ آنهــا بــه تحریــک فیزیکــی یــا شــیمیایی پیشبینــی شــود
(.)2
بــه طــور ویــژه در رابطــه بــا طراحــی ســاختار پروتئینهــا،DNA، RNA ،
ارزیابــی اثــرات آنتــی بادیهــا و آنتــی ژنهــا ،ارزیابــی اپیتوپهــا ،تعامــالت
ایمونولوژیــک ســلولها ،و مباحــﺚ بیولــوژی مولکولــی ،تعــداد بســیار زیــادی
نرمافــزار یــا وبســایتهای اینترنتــی معتبــر وجــود دارد کــه بــا اســتفاده از آنهــا
میتــوان خــواص اساســی یــک مــاده را بــدون نیــاز بــه حیوانــات آزمایشــگاهی
مــورد ارزیابــی قــرار داد .بدیــن ترتیــب نســبت بــه غربالگــری مــوادی کــه شــانس
بیشــتری بــرای تبدیــل شــدن بــه دارو دارنــد تصمیمگیــری نمــود .برخــی از ایــن
نرمافــزار یــا وبســایتها در ادامــه آورده شــدهاند.

1 protease inhibitors
2 Roche Pharmaceuticals
3 physiologically based bio-kinetic (PBBK) modeling
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نرماﻓزارهای ﻗدرﺗمﻨد در ﺗﺤﻘیﻘات موﻟکوﻟی

وبســایت  Playmoleculeدر حقیقــت یــک پایــگاه اینترنتــی اســت کــه
توســط تیــم تحقیقاتــی در دانشــگاه فابــرا طراحــی شــده اســت .از طریــق ایــن
وبســایت میتــوان بــه  17نرمافــزار قدرتمنــد بــرای تحقیقــات مولکولــی
دسترســی پیــدا کــرد .در حقیقــت میتــوان ایــن نرمافــزار را مخزنــی از بهتریــن
نرمافزارهــای رایــگان در هــر رشــته تحقیقاتــی بــه حســاب آورد کــه راه حلهــای
بســیاری نظیــر پیشبینــی ســاختار مولکولــی و ابزارهــای مدلســازی را بــه کاربــر
ارائــه میدهــد .اســتفاده از ایــن نرمافــزار بــرای پژوهشــگران رایــگان میباشــد
و مــوارد کاربــرد آن در تحقیقــات غیــر بالینــی ،اکتشــاف دارویــی ،و طراحــی و
بهینهســازی ســاختار داروهــا اســت .بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا
ایــن نرمافــزار و دانلــود آن بــه وبســایت زیــر مراجعــه نماییــد ()261
https://www.playmolecule.org

ﺗﻌیین ﺗواﻟی ﭘروﺗﺌیﻨی

1

نرمافــزار ارائــه شــده در آدرس زیــر امــکان تعییــن توالــی اســیدهای آمینــه
پروتئینهــا را فراهــم مینمایــد.
www.uniport.org

1 protein sequence retrieval
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شﺒیﻪسازی اﺗصاﻻت بین آمیﻨو اسیدها
بــا اســتفاده از نرمافــزار  DynamXLمیتــوان اتصــاالت بیــن آمینــو اســیدها
را در ســاختار پروتئینهــا بــا دقــت بســیار زیــادی شبیهســازی کــرد .بــا اســتفاده
از مدلهایــی کــه توســط ایــن نرمافــزار ســاخته میشــود میتــوان ســاختار
پروتئینهــا را بــا دقــت بســیار باالتــری مشــخص نمــوده و بدیــن ترتیــب کیفیــت
داکینــﮓ پروتئینهــا بــا یکدیگــر را بــه نحــو چشــمگیری افزایــش داد.
https://process.innovation.ox.ac.uk/
software/p/14605/dynamxl/1

ﺗﻌیین اندازه ﭘروﺗﺌینها
بــا اســتفاده از نرمافــزار  IMPACTمیتــوان انــدازه پروتئینهــا را بــا ســرعت
زیــادی تعییــن نمــود .روش مذکــور میتوانــد در پروتئومیکــس و زیستشناســی
ســاختاری کاربردهــای زیــادی داشــته باشــد .ایــن نرمافــزار موجــب افزایــش
ســرعت  106برابــری در محاســبه ســایز پروتئینهــا شــده و در عیــن حــال ایــن
امــر موجــب افــت دقــت نرمافــزار نســبت بــه ســایر روشــها نمیگــردد.
https://process.innovation.ox.ac.uk/
software/p/10126/impact- (academic-use-only) /1
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ﺗشخیص ناحیﻪ حﻔﻆ شده از ﭘروﺗﺌین

1

به روش (2)BLASTp/PSI-BLAST؛ مث ً
ال از سایت ذیل امکانپذیر است:
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

ارزیابی ﺗمایﻞ داروها برای اﺗصال بﻪ ﭘروﺗﺌینهای هدف
نرمافــزار  BAC3بــرای محاســبه میــزان تمایــل داروهــا بــرای اتصــال بــه
پروتئینهــای هــدف ،توســط دانشــگاه لنــدن تهیــه شــده اســت .بــا اســتفاده از
ایــن نرمافــزار میتــوان اثــر تغییــر در پروتئینهــا را بــر میــزان تمایــل داروهــا
بــرای اتصــال بــه ایــن پروتئینهــا پیشبینــی کــرد .بــه دلیــل اینکــه اســتفاده از
ایــن نرمافــزار بســیار پیچیــده میباشــد ،در حــال حاضــر تیــم تولیدکننــده آن در
دانشــگاه لنــدن نرمافــزار را در قالــب یــک ســرویس ارائــه مشــاوره یــا همــکاری
تحقیقاتــی در اختیــار دیگــر پژوهشــگران یــا صنعــت قــرار میدهنــد .بــا ایــن
حــال بایــد توجــه داشــت کــه نرمافــزار دیگــر بــه نــام  EnsembleMDنیــز وجــود
دارد کــه مشــابه ایــن نرمافــزار عمــل کــرده ،لیکــن کار بــا آن بســیار راحتتــر
میباشــد ( .)261مــوارد مصــرف نرمافــزار  BACدر تحقیقــات غیــر بالینــی،
اکتشــاف دارویــی ،و طراحــی و بهینهســازی داروهــای جدیــد میباشــد .بــرای
توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا نرمافــزار  BACمیتوانیــد بــه آدرس اینترنتــی
زیــر مراجعــه نماییــد (.)261

1 determination of conserved region
2 protein basic local alignment search tool
3 binding affinity calculator
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https://www.compbiomed.eu/services/software-hub/
compbiomed-software-bac

توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا نرمافــزار  EnsembleMDدر آدرس زیــر
آورده شــده اســت:
https://pypi.org/project/radical.ensemblemd/

ﭘیشبیﻨی اﭘیﺗوپهای سﻠوﻟهای ﻟﻨﻔوسیﺖB-

1

پایــگاه داده  ،IEDB2منبــع اطالعــات علمــی رایــگان فراهــم شــده توســط
انســتیتو ملــی آلــرژی و بیماریهــای عفونــی میباشــد .در ایــن پایــگاه داده،
اطالعــات پژوهشــی در رابطــه بــا آنتــی بــادی و اپیتوپهــای ســلولهای  Tدر
زمینــه بیماریهــای عفونــی ،آلــرژی ،خــود ایمــن ،و پیونــد عضــو آورده شــدهاند.
همچنیــن در وبســایت ایــن پایــگاه داده ،ابزارهایــی وجــود دارد کــه میتــوان
از آنهــا بــرای پیشبینــی و تجزیــه و تحلیــل اپیتوپهــا بــر پایــه توالــی آنهــا
اســتفاده کــرد .بــرای دسترســی بــه ایــن پایــگاه داده از وبســایت زیــر اســتفاده
نماییــد:
1 sequence-based B-cell epitope prediction
2 the immune epitope database
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http://www.iedb.org/

 بــر پایــه توالــی آنهــا بــهB-پیشبینــی اپیتوپهــای ســلولهای لنفوســیت
: شــامل تکنیکهــای ذیــل میباشــدIEDB1 روش ارائــه شــده در
-

Chou and Fasman Betaturn
Emini Surface Accessibility
Karplus and Schulz flexibility scale
Kolaskar and Tongaonkar antigenicity scale
Parker Hydrophilicity Prediction
Bepipred-1.0 Linear Epitope Prediction (Fixed Length
AAP, Flexible Length AAP, BC PRED)

:توضیحات تکنیکهای مذکور در سایت زیر آورده شده است
http://tools.iedb.org/bcell/help/

1 immune epitope database and analysis resource
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ﭘیشبیﻨی اﭘیﺗوپها بر ﭘایﻪ ساﺧتار آنها

1

بــرای پیشبینــی اپیتوپهــای ســلولهای لنفوســیت B-بــر پایــه ســاختار
آنهــا میتــوان از نرمافزارهــای ارائــه شــده در آدرسهــای زیــر اســتفاده کــرد.
Swiss Homology Model: https://swissmodel.expasy.
org/

این نرمافزار برای اعتبارسنجی ساختاری کاربرد دارد:
QMean Analysis: https://swissmodel.expasy.org/
qmean/

این نرمافزار برای پیشبینی اپی توپها کاربرد دارد.
epitope prediction (ElliPro): http://tools.iedb.org/
ellipro/

1 structure-based B-cell epitope prediction
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1

ﭘیشبیﻨی اﭘیﺗوپها بر ﭘایﻪ سمیﺖ سﻠوﻟی

 بــر پایــه خــواص ســمیتT پیشبینــی اپیتوپهــای لنفوســیتهای
.ســلولی بــا اســتفاده از نرمافزارهــای زیــر مقــدور اســت
EpiJen V1.0 tool: http://www.ddg-pharmfac.net/
epijen/EpiJen/EpiJen.htm

VaxiJen: http://www.ddg-pharmfac.net/vaxijen/
VaxiJen/VaxiJen.html

2

 کمﮏکﻨﻨدهT-ﭘیشگویی اﭘی ﺗوپهای ﻟﻨﻔوسیتهای
:MHC II جهﺖ

http://tools.immuneepitope.org/mhcii

1 cytotoxic T-lymphocyte epitope prediction
2 helper T-lymphocytes epitope prediction
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جهﺖ  MHC Iو :MHC II
Vaxign: www.violinet.org/vaxign/vaxitop

بررســی ﭘوشــش جمﻌیتــی اﭘیﺗوپهــای انتخــاب
1
شــده
بــا اســتفاده از روش population coverage tool of selected T-cell
 epitopesکــه در ســایت  IEDBارائــه شــده اســت ،امکانپذیــر میباشــد.

بررسی ﻏرباﻟگری اﭘیﺗوپهای آنتیژنی

2

در رابطــه بــا بررســی غربالگــری اپیتوپهــای آنتیژنــی و همولــوژی
آنهــا بــا پروتئــوم انســانی (ایمونوژنیســیتی) بــرای بررســی آنتیژنیســیتی از
 VaxiJenو بــرای بررســی همولــوژی بــا پروتئــوم انســان از  BLASTpاســتفاده
می شــود.

انتخاب نواحی دارای ﻏاﻟﺒیﺖ ایمونوﻟوژیﮏ

3

جهــت انتخــاب نواحــی دارای غالبیــت ایمونولوژیــک (اپیتوپهــای
ســلولهای لنفوســیت  Bو  )Tمیتــوان از ابــزار زیــر اســتفاده کــرد:
EpiTool: http://epitools.ausvet.com.au/content.
php?page=home

1 population coverage of selected epitopes
2 antigenic epitopes screening and homology with human proteome
)(immunogenicity
3 selection of immunodominant regions comprising of B cell and T cell epitopes
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1

ارزیابی ﭘپتیدها

نرمافزارهــای قابــل اســتفاده در ایــن زمینــه بــه تفکیــک کاربــرد آنهــا در
:ادامــه آورده شــده اســت

جهﺖ بررسی آﻟرژنیﺴیتی
SortAller: http://sortaller.gzhmu.edu.cn/home.html

AllerHunter: http://tiger.dbs.nus.edu.sg/software.php

AlgPred: http://crdd.osdd.net/raghava/algpred/

1 peptide allergenicity, transmembrane topology and solubility
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جهﺖ بررسی ﺗوﭘوﻟوژی ﻏشایی
ABTMPro (Scratch Protein Prediction Server): http://
scratch.proteomics.ics.uci.edu

جهﺖ بررسی میزان حﻼﻟیﺖ
SolPro: http://scratch.proteomics.ics.uci.edu

1

شیمیایی-ارزیابی مشخصﻪهای ﻓیزیکی

ProtParam: https://web.expasy.org/protparam/

1 physicochemical characterisation
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1

ارزیابی آداﭘتاسیون کدون ها

GenScript: https://www.genscript.com/tools.
html?src=leftbar

Visual Gene Developer Software: http://www.
visualgenedeveloper.net/Download.html

RNAFold: http://rna.tbi.univie.ac.at/cgi-bin/
RNAWebSuite/RNAfold.cgi

1 codon adaptation
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میزان ﺗهاجﻢ بودن میکروبی

1

بــرای بررســی میــزان تهاجمــی بــودن میکروبهــای خــاص میتــوان از
نرمافــزار زیــر اســتفاده کــرد.
Virulent Pred Database: http://bioinfo.icgeb.res.in/
virulent/

ارزیابی سمیﺖ باکتریایی

2

ســمیت باکتریایــی بــا اســتفاده از نرمافــزار ارائــه شــده در ســایت زیــر قابــل
پیشبینــی میباشــد.

BtxPred: http://crdd.osdd.net/raghava/btxpred/

1 virulent factor
2 codon adaptation/ virulent factor/ bacterial toxins
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ﻃراحی واکﺴنها

1

در زمینــه مســائل مختلــف مربــوط بــه طراحــی واکســنها از نرمافــزار ارائــه
شــده در ســایت زیــر میتــوان اســتفاده کــرد.
Vaxign: www.violinet.org/vaxign/vaxitop

ارزیابی میزان اﺗصال ﭘپتید-ﮔیرنده

میــزان تمایــل اتصــال بیــن پپتیــد و گیرنــده خــاص بــا اســتفاده از نرمافــزار
زیــر قابــل بررســی میباشــد.
AntiJen: http://www.ddg-pharmfac.net/antijen/
AntiJen/aj_tcell.htm

شﺒیﻪسازی دیﻨامیﮏ موﻟکوﻟی

نرمافــزار  HTMDتوســط یــک تیــم تحقیقاتــی در دانشــگاه فابــرا نوشــته
شــده اســت .در حقیقــت ایــن نرمافــزار یــک محیــط برنامــه نویســی بــرای
آمادهســازی ،اجــرا ،مشــاهده و تجزیــه و تحلیــل شبیهســازیهای دینامیــک
1 vaccine design
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مولکولــی میباشــد .اســتفاده از ایــن نرمافــزار بــرای افــراد دانشــگاهی رایــگان
اســت .مــوارد کاربــرد ایــن نرمافــزار در تحقیقــات غیــر بالینــی ،اکتشــاف دارویــی،
طراحــی داروهــا و بهینهســازی داروهــای جدیــد میباشــد .بــرای کســب اطالعــات
بیشــتر در رابطــه بــا ایــن نرمافــزار و دانلــود آن میتوانیــد بــه وبســایت زیــر
مراجعــه کنیــد ()261
https://software.acellera.com/docs/latest/htmd/
index.html

روشهای مﻔید در روند اکتشاﻓات دارویی

مدلهــای ارزیابــی فارماکوکینتیــک بــر پایــه مدلســازی مبانــی فیزیولوژیــک
در حــال حاضــر بــه طــور گســترده در بحــﺚ کشــف داروهــای جدیــد و مســائل
قانونــی مربــوط بــه سمشناســی (بــه منظــور پیشــگویی کینتیــک و متابولیســم
مــواد در بــدن موجــود زنــده) ،اســتفاده میشــود .بــه عنــوان مثــال ،روش ارزیابــی
فارماکوکینتیــک بــر پایــه مدلســازی مبانــی فیزیولوژیــک توســط کامپیوتــر،
در منبــع ( )133توصیــف شــده اســت .در ایــن مدلهــا ،بــدن موجــود زنــده بــا
شبیهســازی یــک مجموعــه متشــکل از بخشهــای مختلــف ،کــه هــر بخــش
نماینــده یــک عضــو یــا بافــت خــاص هســتند ،تعریــف میگــردد .ســپس گــذر
یــا انتقــال داروهــا بــه واســطه شبیهســازی جریانهــای فیزیولوژیــک از مــواد
بیولوژیــک مختلــف (نظیــر خــون ،صفــرا ،یــا تهویــه ریــوی) بــه هــر یــک از ایــن
بخشهــا اعمــال میشــود .نهایتــاً از یــک مجموعــه معــادالت ریاضــی بــرای
تعریــف نــرخ جریــان خــون ،حجــم اعضــا و ســایر پارامترهــای فیزیولوژیــک،
اســتفاده میگــردد .معــادالت مذکــور در مجمــوع بــا اســتناد بــه دادههــای بــه
دســت آمــده از موجــودات زنــده یــا بــر پایــه نتایــج مطالعــات برونتنــی طراحــی
شــدهاند .تلفیــق عــددی سیســتمهای ریاضــی مذکــور موجــب محاســبه کمیــت و
غلظــت داروی مــورد نظــر در هربخــش از بــدن ،براســاس زمــان و دوز در معــرض
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قرارگیــری آن بخــش خــاص ،میشــود .بایــد توجــه داشــت کــه ایــن روش
تعریــف »بــدن موجــود زنــده« ،یــک روش تقریبــی بــوده و الزم اســت تعادلــی
بیــن میــزان دقــت (و در واقــع میــزان پیچیدگــی) و ســادگی (ســهولت در اســتفاده)
از مــدل مذکــور بــه عمــل آیــد ( .)133در ایــن رابطــه نرمافــزار  HTBAC1بــه
عنــوان راه حلــی بــرای اکتشــافات دارویــی در حیطــه پزشــکی فــردی 2مطــرح
شــده اســت .بــرای دسترســی بــه ایــن نرمافــزار میتــوان از وبســایت زیــر
اســتفاده کــرد (:)261
https://github.com/radical-cybertools/htbac

از روشهــای کامپیوتــری همچنیــن بــرای شناســایی ســریع ژنهایــی کــه
فعالیــت آنهــا در پاســخ بــه بیماریهــا و داروهــای خــاص تغییــر میکنــد،
اســتفاده شــده اســت .بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان مشــخص کــرد کــه
آیــا یــک دارو یــا مــاده شــیمیایی اثــر درمانــی خواهــد داشــت یــا بالعکــس آســیب
زننــده خواهــد بــود (.)1

در ســاخت داروهــای جدیــد ممکــن اســت از قانــون پنــج 3یــا قانــون
لیپینســکی 4اســتفاده شــود ( .)124ایــن قانــون کــه بــر اســاس مدلهــای آمــاری
طراحــی شــده بــه ایــن صــورت اســت کــه چنانچــه یــک ترکیــب شــبهدارویی
دارای وزن مولکولــی کمتــر از  500باشــد و تعــداد گروههــای  OHو  NHآن کمتــر
از  5باشــد و مجموعــه تعــداد اتمهــای اکســیژن و نیتــروژن آن کمتــر از  10باشــد
و لگاریتــم مقــدار  5Pآن کمتــر از  5باشــد ،ایــن ترکیــب جــذب بهتــری در روده
خواهــد داشــت (.)124
the high throughput binding affinity calculator
personalised drug discovery
Rule of Five
Lipinski’s Rule
log P value

1
2
3
4
5
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ﺗوکﺴیکوﻟوژی )سﻢشﻨاسی( مﺤاسﺒاﺗی

1

سمشناســی محاســباتی روشــی اســت کــه بــر پایــه ریاضیــات ،انفورماتیــک،
و مدلهــای کامپیوتــری بنــا نهــاده شــده اســت .ایــن روش بــه فهــم بهتــر
مکانیســمهای ایجــاد مســمومیت و پیشبینــی اثــرات مســمومیتزایی مــواد
شــیمیایی مختلــف -بــدون نیــاز بــه اســتفاده از موجــودات زنــده -کمــک میکنــد.
در ایــن رابطــه تکنیکهــای مختلفــی وجــود دارد کــه از جملــه آنهــا میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

ارﺗﺒاط ساﺧتار-ﻋمﻠکرد  /ساﺧتار-ویﮋﮔی

2

در روش ارتبــاط ســاختار-عملکرد ،فعالیــت زیســتی یــک مــاده شــیمیایی
(مث ـ ً
ال س ـ ّمیت) بــر پایــه ســاختار مولکولــی آن تعییــن میشــود ( .)67مدلهــای
QSAR
کمّــی ارتبــاط ســاختار-عملکرد (
) و مدلهــای کمــی ارتبــاط ســاختار-
ویژگــی ( 3)QSPRقــادر بــه پیشــگویی فعالیــت شــیمیایی مــواد مختلــف بــوده و بــه
ایــن ترتیــب میتواننــد بــه پیشبینــی احتمــال ســمیت مــواد -بــدون اســتفاده
از حیوانــات آزمایشــگاهی -کمــک کننــد .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه
کارایــی مدلهــای  QSARبــه میــزان زیــادی وابســته بــه کیفیــت دادههــای وارد
شــده بــه ایــن مدلهــا و نــوع روشــهای مدلســازی کــه در مــورد آنهــا اســتفاده
میشــود ،میباشــد.
بــه منظــور فراهــم نمــودن مدلهــای قابــل اعتمــاد بــه روش QSAR/QSPR

بــرای ارزیابــی دقیــق ســمیت مــواد شــیمیایی (بــه نحــوی کــه نتایــج ایــن
مدلهــا بتوانــد توســط ارگانهــای نظارتــی و قانونــی بــه کار گرفتــه شــود) ،یــک
نرمافــزار رایــگان منبــع بــاز بــه نــام  4OPERAســاخته شــده اســت .نرمافــزار
مذکــور بــر پایــه مدلهــای کامپیوتــری قــادر بــه پیشــگویی خــواص فیزیکــی-
شــیمیایی ،سرنوشــت مــواد شــیمیایی در محیــط زیســت ،و خــواص مســمومیتزایی
مــواد شــیمیایی جدیــد میباشــد .صحــت و دقــت عملکــرد ایــن نرمافــزار در
رابطــه بــا پیشــگویی خــواص بیــش از  750هــزار مــاده شــیمیایی آلــی مــورد
computational toxicology
structure-activity/property relationship
quantitative structure–property relationship
open structure-activity/property relationship

1
2
3
4
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آزمــون قــرار گرفتــه و تﺄییــد شــده اســت .نرمافــزار مذکــور از طریــق ســایت زیــر
قابــل دســترس میباشــد:
https://github.com/kmansouri/OPERA

توضیحــات مربــوط بــه نحــوه اســتفاده از ایــن نرمافــزار در منبــع ( )262و
نیــز وبســایت ذیــل آورده شــده اســت:
https://cfpub.epa.gov/si/si_public_record_report.
cfm?Lab=NCCT&dirEntryId=340233

توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا روش ارتبــاط ســاختار-عملکرد  /ســاختار-
ویژگــی در صفحــه  266ذیــل »مدلهــای مربــوط بــه شناســایی ویژگیهــای مــواد
شــیمیایی ناشــناخته« آورده شــده اســت.

مﺠموﻋــﻪ دادههــای مربــوط بــﻪ ﺧــواص شــیمیایی مــواد
1
)(ICE
بــرای انجــام موفقیــت آمیــز تکنیکهــای کامپیوتــری سمشناســی و ارزیابــی
ایمنــی مــواد شــیمیایی ،نیــاز بــه دادههایــی بــا کیفیــت بــاال اســت .دادههایــی
کــه دسترســی بــه آنهــا بــرای کاربــران آزاد بــوده و بــه نحــوی ســاختاربندی
1 integrated chemical environment
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شــده باشــند کــه سیســتمهای کامپیوتــری نیــز بتواننــد آنهــا را خوانــده و از آنهــا
در انجــام تجزیــه و تحلیــل اســتفاده کننــد .در پایــگاه  ICEامــکان دسترســی بــه
چنیــن دادههایــی فراهــم شــده و از طریــق آدرس زیــر قابــل دسترســی میباشــد:
https://ice.ntp.niehs.nih.gov/

مدلهای کامپیوﺗری سﻢشﻨاسی

از مدلهــای کامپیوتــری بــه منظــور ارزیابــی ســمیت داروهــا اســتفاده
شــده اســت ( .)124 ،2بــا اســتفاده از نرمافــزار ( TOPKATکــه نــام آن مخفــف
»پیشبینــی ســمیت بــا تکنولــوژی کامیپوتــری« 1میباشــد) میتــوان میــزان
ســمیت مــواد شــیمیایی مختلــف و همچنیــن میــزان تحریــک کنندگــی مــواد برای
چشــم و پوســت را پیشبینــی کــرد .ایــن روش ســریع تــر ،ارزان تــر ،و دقیقتــر
از تســت بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی بــوده و در حــال حاضــر توســط ســازمان
غــذا و داروی آمریــکا ،آژانــس حفاظــت محیــط زیســت و ارتــش ایــن کشــور مــورد
اســتفاده قــرار میگیــرد (.)1

توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا تکنیکهــای فــوق در وبســایت ذیــل آمــده
اســت (هنــگام تایــﭗ آدرس ،حــروف بــزرگ و کوچــک بایــد عینـ ًا نوشــته شــوند):
https://bit.ly/2BpJi6e

1 TOxicity Prediction by Computer Assisted Technology
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سیﺴتﻢهای کامپیوﺗری متخصص

1

در روش اســتفاده از »سیســتمهای کامپیوتــری متخصــص« ،نحــوه قضــاوت
حرفــهای دانشــمندان متخصــص سمشناســی توســط کامپیوتــر شبیهســازی
میگــردد .بــرای ایــن منظــور از از اصــول و قواعــد شــناخته شــده کــه بــه صــورت
معمــول توســط دانشــمندان بــرای تشــخیص ســمیت یــک مــاده اســتفاده میشــود،
بــه همــراه اطالعــات فیزیکی-شــیمیایی یــا ســایر اطالعاتــی کــه در مــورد یــک
مــاده خــاص وجــود دارد ،اســتفاده میگــردد .بــر ایــن اســاس پیشبینــی در
رابطــه بــا ســمیت و خــواص بیولوژیــک یــک مــاده (نظیــر سرنوشــت متابولیســم
آن) صــورت میگیــرد.

ﺗکﻨوﻟوژی ریزآرایﻪ

2

از تکنولــوژی ریزآرایــه بــه منظــور بررســی همزمــان تعــداد زیــادی از ژنهــا
اســتفاده شــده و همچنیــن میتــوان از آن بــرای تعییــن پروفایــل ظهــور ژنــی
(مثـالً تشــخیص فعالیــت ژنــی 3در قالــب تنظیــم افزایشــی 4و تنظیــم کاهشــی)5
در نتیجــه در معــرض قرارگیــری ژنهــا بــا مــاده مــورد آزمــون) اســتفاده کــرد.
بــه ایــن طریــق روش مذکــور میتوانــد موجــب افزایــش ســرعت تســتهای
سمشناســی گــردد (.)67

روند وﻗوع ﻋوارض نامﻄﻠوب )(AOP

رونــد  AOPیــک ســاختار تجزیــه و تحلیلــی اســت کــه تشــریﺢکننده
وقایعــی اســت کــه بــه صــورت پیدرپــی و بــه صــورت علــت و معلــول در
ســطوح مختلــف ســاختارهای بیولوژیــک رخ داده و نهایتـ ًا منجــر بــه وقــوع یــک
عارضــه نامطلــوب بهداشــتی (مث ـ ً
ال مســمومیت موجــود زنــدهای کــه در معــرض
6
مــاده ســمیتزا قــرار گرفتــه) یــا اثــرات ســمیت محیطــی میگــردد .رونــد AOP
جــزو اصلــی چارچــوب دانــش سمشناســی بــوده کــه بــرای پشــتیبانی از روشــهای
computerized expert systems
microarray technology
gene activity
up-regulation
down-regulation
ecotoxicological effect

1
2
3
4
5
6

مدلهای کامپیوتری و محاسبات ریاضی ⁞ 293

ارزیابــی خطــرات بیوشــیمیایی 1بــر پایــه نتیجهگیــری مکانیســتیک 2ســاخته شــده
اســت (.)260

ﭘایگاههای داده مﻄاﻟﻌات سﻢشﻨاسی

امــروزه پایگاههــای داده مربــوط بــه روشهایــی کــه در آنهــا از حیوانــات
آزمایشــگاهی اســتفاده نمیشــود ،روز بــه روز در حــال گســترش میباشــند .در
حقیقــت بــا توجــه بــه اینکــه پیشــرفتهای بســیار زیــادی در مطالعــات بیولــوژی
ســلولی و مولکولــی در حــال انجــام اســت ،اطالعــات فراوانــی از پژوهشــهای
مختلــف در حــال تولیــد و ذخیــره میباشــد کــه از آنهــا میتــوان بــرای انجــام
مطالعــات برونتنــی و کامپیوتــری جهــت فهــم بهتــر عملکــرد مــواد کاندیــد
دارویــی بــر سیســتمهای مختلــف بــدن اســتفاده کــرد.

بررســیهای زیــادی توســط ارگانهــای اعتبــار ســنجی بــرای ارزیابــی
صحــت اطالعــات ،ســادگی اســتفاده و کیفیــت اطالعــات ارائــه شــده در ایــن
»پایگاههــای داده« انجــام شــده اســت و تعــدادی از ایــن پایگاههــا بــه عنــوان
منابــع قابــل اســتناد معرفــی گردیدهانــد .بــرای مثــال پایــگاه داده CAMSEC
 3databaseقابــل اســتفاده جهــت بررســی ایمــن بــودن محصــوالت آرایشــی
جدیــد میباشــد (263؛ ارجــاع شــده در  .)253پایــگاه داده دیگــری در رابطــه بــا
در معــرض قرارگیــری افــراد در برابــر مــواد ســازنده عطــر و ادکلنهــا (264؛
ارجــاع شــده در  )253توصیــف شــده اســت .پایــگاه داده داکاســکرین265( 4؛
ارجــاع شــده در  )253بــه عنــوان یــک روش کامپیوتــری بــرای بررســی تداخــالت
بیومولکولــی 5در سمشناســی ملکولــی 6قابــل اســتفاده اســت .پایــگاه داده اخیــر
حــاوی مقادیــر مربــوط بــه قــدرت باندینــﮓ مــاده شــیمیایی /گیرنــده (گیرنــده
و آنزیــم) 7بــرای بیــش از  1000مــاده شــیمیایی جهــت اتصــال بــه  150هــدف
پروتئینــی میباشــد .مقادیــر مذکــور بــر اســاس محاســبات داکینــﮓ مولکولــی
تهیــه شــده اســت و حــاوی تقریب ـ ًا  135000مقــدار ک ّمــی باندینــﮓ میباشــد .در
chemical risk assessment
mechanistic reasoning
Consortium of Alternative Methods for Safety Evaluation of Cosmetics
DockScreen
biomolecular interactions
molecular toxicology
chemical/target (receptor and enzyme) binding scores
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مطالعــهای توســط المانــن و همــکاران ( )2008فهرســتی از قابــل اعتمادتریــن
پایگاههــای داده سمشناســی ،شــامل  21عنــوان پایــگاه داده (از بیــن  822مــورد
پایــگاه موجــود در هنــگام انجــام مطالعــه) بــه همــراه آدرس اینترنتــی دسترســی
بــه آنهــا ارائــه شــده اســت ( .)266ســایر پایگاههــای داده بــه تفصیــل در فصــل
هفتــم مــورد بحــﺚ قــرار گرفتهانــد.

ﺗﻌمیﻢ نتایﺞ برونﺗﻨی بﻪ درونﺗﻨی

1

یکــی از نــکات کلیــدی در روشهــای تســت برونتنــی ایــن اســت کــه
چگونــه میتــوان غلظتهــای مــواد کــه موجــب القــای پاســخها در تســتهای
برونتنــی میگردنــد را بــه غلظتهایــی از مــواد کــه قادرنــد موجــب بــروز
عــوارض نامطلــوب در انســان و حیــوان شــوند ،ارتبــاط داد .ایجــاد ایــن ارتبــاط از
طریــق روش  IVIVEصــورت میگیــرد کــه یــک نمونــه از روش کار آن در منبــع
( )267ارائــه شــده اســت .بــه طــور خالصــه در روش  ،IVIVEدادههــای حاصــل از
غربالگــری پرتعــداد ( )259بــرای پیشبینــی دوزهــای بالقــوه ســمی مــواد اســتفاده
میشــود .ابــزار  IVIVEبــه طــور منظــم بهروزرســانی شــده و در آخریــن ویرایــش
آن ،مدلهــای پیچیدهتــری بــرای پیشبینــی دقیقتــر ســمیت مــواد ارائــه
شــده اســت.

ﻃراحی سﻠولها و شﺒیﻪسازی ﺗﻌامﻼت بیوشیمیایی
نرمافــزار  2Visual GECابــزاری بــرای طراحــی مهندســی ســلولها و
شبیهســازی تعامــالت بیوشــیمیایی آنهــا میباشــد .نرمافــزار مذکــور توســط
مرکــز تحقیقــات مایکروســافت در کمبریــج انگلســتان طراحــی شــده و بــه وســیله
آن میتــوان بــه طراحــی و شبیهســازی مدارهــای ژنتیکــی ســنتزی 3اقــدام
4
کــرد .از ایــن نرمافــزار میتــوان جهــت تحقیقــات زیستشناســی ســنتزی
و زیستشناســی محاســباتی 5بهــره بــرد .بــرای دسترســی بــه ایــن نرمافــزار
In Vitro to In Vivo extrapolation
visual genetic engineering of cells
synthetic genetic circuits
synthetic biology
computational biology
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رایــگان ،چنانچــه نســخه نرمافــزار رایــگان ســیلورالیت مایکروســافت 1را بــر روی
کامپیوتــر خــود نصــب کــرده باشــید (یــا مایــل باشــید  Visual GECایــن نرمافــزار
را بــر روی کامپیوتــر شــما نصــب کنــد) میتوانیــد از طریــق وبســایت زیــر بــه
نرمافــزار  Visual GECدسترســی یابیــد (:)261
http://biology.azurewebsites.net/gec/beta

در غیــر ایــن صــورت چنانچــه نســخه نرمافــزار ســیلورالیت را بــر روی
کامپیوتــر خــود نداشــته یــا قصــد نصــب آن را نداریــد ،میتوانیــد از مســیر زیــر
بــه صــورت آنالیــن از ایــن نرمافــزار اســتفاده کنیــد:
https://classicgec.azurewebsites.net

در حــال حاضــر نرمافزارهــای کامپیوتــری بــرای شبیهســازی ســلولهای
ســرطانی تولیــد شــدهاند کــه از آنهــا میتــوان بــرای آزمــودن برخــی اهــداف
دارویــی در ســلولهای ســرطانی اســتفاده کــرد ( .)253 ،1هــدف نهایــی روش
مذکــور ایــن اســت کــه بتــوان داروهــای جدیــد را توســط کامپیوتــر طراحــی کــرده
و تﺄییــد آنهــا را بــا اســتفاده از نرمافزارهــا و مدلهــای کامپیوتــری ویــژه بــه
انجــام رســاند.

1 Microsoft Silverlight
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روش آزمون مﺠازی بر ﭘایﻪ سﻠوﻟی

بــا هــدف پشــتیبانی از طراحــی و تفســیر مطالعــات سمشناســی برونتنــی
(در-شیشــه) ،مرکــز تحقیقــات مشــترک 1اتحادیــه اروپــا روش آزمــون مجــازی
بــر پایــه ســلولی 2را بنــا نهــاده اســت ( .)273-268ایــن روش در واقــع یــک
مــدل ریاضــی اســت کــه انتشــار یــا کینتیــک مــواد شــیمیایی و اثــرات بیولوژیــک
حرکــت مــواد شــیمیایی را در سیســتمهای برونتنــی شبیهســازی میکنــد
(.)256

شﺒیﻪسازی یﮏ باکتری کامﻞ

تیمــی از دانشــمندان در دانشــگاه اســتنفورد موفــق شــدند نخســتین شبیهســاز
کامپیوتــری یــک ارگانیســم بــه نــام مایکوپالســما ژنیتالیــوم 3و چرخــه زندگــی
پیچیــده آن را برنامهنویســی کننــد .هــر چنــد مشــابه ایــن روش شبیهســازی
قب ـ ً
ال در مــورد برخــی فرآیندهــای داخــل ســلولهای زنــده اســتفاده شــده بــود،
لیکــن ایــن نخســتین بــاری بــود کــه تمامــی  525ژن یــک ســلول زنــده و 1900
عملکــردی کــه در ایــن ســلول اتفــاق میافتــد ،در قالــب یــک مــدل کامپیوتــری
جمعبنــدی گردیــد .نرمافــزار کامپیوتــری مذکــور بــه نحــوی عمــل میکنــد
کــه نهایتـاً رفتــار باکتــری مایکوپالســما ژنیتالیــوم را بــه عنــوان یــک »موجودیــت
کامــل« شبیهســازی مینمایــد .ایــن روش امــکان انجــام چندیــن هــزار آزمایــش
در رابطــه بــا غربالگــری ترکیبــات جدیــد مﺆثــر علیــه باکتــری یــا مدلســازی
مفاهیــم پایــه ســلولی را در زمــان بســیار کوتــاه و بــا هزینــه بســیار کــم فراهــم
نمــوده اســت (.)25

شﺒیﻪسازی ﺗﻌامﻼت سﻠوﻟی و رشد سﻠوﻟها

از نرمافــزار  MicroCمیتــوان بــه عنــوان یــک چارچــوب محاســباتی بــرای
اجــرای پژوهشهــای بیولوژیــک کامپیوتــری اســتفاده کــرد .بــا اســتفاده از ایــن
نرمافــزار میتــوان فرضیههــای جدیــد را تولیــد کــرده و آنهــا را بــه آزمــون
گــذارد .ایــن نرمافــزار بــرای شبیهســازی و مطالعــه اثــرات موتاســیون ،تعامــالت
)1 Joint Research Centre (JRC
)2 Virtual cell Based Assay (VCBA
3 Mycoplasma genitalium
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ســلولها بــا یکدیگــر ،تعامــالت ســلولها بــا ریزمحیــط اطــراف آنهــا ،1و
بررســی رونــد رشــد ســلولی 2امــکان پذیــر اســت .یکــی از مزایــای ایــن نرمافــزار
ایــن اســت کــه تقریبـ ًا تمــام امکانــات آن -نظیــر شــبکههای ســلولی ،ریزمحیــط
اطــراف ســلولی ،تعامــالت ســلولها بــا یکدیگــر ،و موتاســیونهای ســلولی  -را
کاربــر میتوانــد بــه انتخــاب خــود تغییــر دهــد.
https://process.innovation.ox.ac.uk/
software/p/13519/microc/1
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مدلهــای کامپیوتــری بــدن انســان ،بــه عنــوان یــک روش جایگزیــن
ســریع ،ارزان و مﺆثــر بــرای انجــام مطالعــات پژوهشــی و همچنیــن تســهیل در
انتقــال دانــش بــه دســت آمــده بــه انســان مطــرح میباشــند .در حــال حاضــر
پژوهشــگران مشــغول بــه ســاخت مــدل انســان (انســان مجــازی) بــا اســتفاده از
روشــهای کامپیوتــر و ســایر روشــهایی کــه نیــاز بــه اســتفاده از حیوانــات ندارنــد،
هســتند تــا بدینوســیله بتواننــد متابولیســم مــواد شــیمیایی و تداخــالت متابولیــت
داروهــا را بــا اعضــای مختلــف بــدن انســان ،پیشــگویی کننــد .اهمیــت ایــن
موضــوع از آن جهــت میباشــد کــه اطالعــات بدســت آمــده از چنیــن مدلــی
میتوانــد شــباهت بیشــتری بــه آنچــه در بــدن انســان اتفــاق میافتــد ،داشــته
باشــد و ایــن موضوعــی اســت کــه هرگــز بــا اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی
قــادر بــه اســتحصال نیســت .همچنیــن اســتفاده از ایــن مــدل میتوانــد موجــب
صرفهجویــی زمانــی بســیار زیــادی نیــز در تحقیقــات گــردد .در حقیقــت
روشهــای جایگزیــن فعلــی کــه توســط کامپیوتــر اجــرا میشــود قادرنــد نتایــج
1 cell-microenvironment interactions
2 dynamics of cell growth
3 human-based computer models
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یــک آزمــون را ظــرف چنــد دقیقــه فراهــم کننــد در حالــی کــه انجــام ایــن پــروژه
بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی و در آزمایشــگاه ممکــن اســت ماههــا یــا حتــی
ســالها زمــان نیــاز داشــته باشــد ( .)60یکــی دیگــر از دالیــل مهــم اســتفاده از
مدلهــای کامپیوتــری ایــن اســت کــه برخــی بیماریهــا در افــراد مختلــف بــا
روندهــای مختلفــی نمــود پیــدا میکنــد .بــه عنــوان مثــال بیمــاری پارکینســون
در هــر فــرد بــه نحــوی متفــاوت بــا فــرد دیگــر پیشــرفت مینمایــد .بــا اســتفاده از
مدلهــای کامیپوتــری میتــوان بــه آســانی ضمــن تغییــر پارامترهــای وارد شــده،
مشــخصات افــراد مختلــف را شبیهســازی کــرده و نرمافــزار میتوانــد در زمانــی
بســیار کوتــاه انــواع روندهــای پیشــرفت بیمــاری را در افــراد مختلــف شبیهســازی
نمایــد .در ایــن رابطــه بــه عنــوان مثــال ،اتحادیــه اروپــا چنــدی قبــل جایــزهای
بالــﻎ بــر  2/4میلیــون پونــد بــرای ســاخت یــک مــدل کامپیوتــری کــه بتوانــد
روندهــای شــکلگیری و توســعه بیمــاری پارکینســون در مغــز افــراد مختلــف را
پیــش گویــی نمایــد ،تعییــن کــرد (.)54
در رابطــه بــا نرمافزارهــای شبیهســاز سیســتمهای بیولوژیــک بایــد توجــه
داشــت کــه هرچقــدر میــزان پارامترهــای مــورد شبیهســازی آنهــا افزایــش یابــد،
حجــم محاســبات نرمافــزار نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .ایــن امــر بــه بیــان
دیگــر ،نشــاندهنده نیــاز بــه اســتفاده از کامپیوترهــای قدرتمندتــر اســت .بــا ایــن
حــال ،در رابطــه بــا نرمافزارهــای کامپیوتــری کــه نیــاز بــه حجــم محاســباتی
بــاال و کامپیوترهــای قدرتمنــد دارنــد ،بایــد توجــه داشــت کــه الزام ـ ًا نیــازی بــه
خریــد کامپیوترهــای بســیار پیشــرفته و ســخت افزارهــای گــران قیمــت نیســت.
در چنیــن مــواردی میتــوان از انــواع سیســتمهای پــردازش ابــری 1کــه بــه
صــورت تجــاری در بــازار موجــود اســت ،اســتفاده نمــود .سیســتمهای مذکــور بــه
ایــن نحــو عمــل میکننــد کــه شــرکت ارائــه دهنــده ایــن خدمــات ،کامپیوترهــای
بســیار قدرتمنــدی را در اختیــار داشــته و »قــدرت عملکــردی« ایــن کامپیوترهــا
را بــه مشــتریان خــود کرایــه میدهــد .بــه ایــن نحــو کــه شــما میتوانیــد
نرمافــزار مــورد نظــر خــود را از طریــق اینترنــت و بــا یــک کامپیوتــر معمولــی
بــر روی کامپیوترهــای ایــن شــرکت نصــب نماییــد و ســپس از راه دور بــا ایــن
نرمافــزار کار کنیــد .در حقیقــت چیــزی کــه اتفــاق میافتــد ایــن اســت کــه نصــب
نرمافــزار و عملکــرد آن در کامپیوترهــای شــرکت اتفــاق میافتــد و شــما از راه
دور صرفــ ًا تنظیمــات مختلــف را بــه ایــن نرمافــزار داده و خروجیهــای نهایــی
را از نرمافــزار دریافــت میکنیــد .مشــخص اســت کــه در چنیــن حالتــی نیــاز
1 cloud computing
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بــه داشــتن کامپیوتــر قدرتمنــد توســط کاربــران وجــود نــدارد .صرف ـ ًا در صورتــی
کــه خروجیهــای دریافتــی از کامپیوتــر ابــری حــاوی تصاویــر بــا رزولوشــن
بــاال یــا فیلــم باشــد ،الزم اســت کــه بــرای تســریع در دریافــت خروجیهــای
مذکــور ،اینترنــت پــر ســرعت داشــته باشــید .انــواع سیســتمهای پــردازش ابــری در
حــال حاضــر در کشــور یــا خــارج کشــور وجــود داشــته و معمــو ًال بــا هزینههــای
بســیار کمتــر نســبت بــه خریــد کامپیوترهــای قدرتمنــد ،قــادر بــه ارائــه خدمــات
میباشــند .بــا توجــه بــه اینکــه هــر کــدام از نرمافزارهایــی کــه در اینجــا ارائــه
میشــوند ممکــن اســت فقــط بــر روی برخــی از انــواع ایــن سیســتمهای پــردازش
ابــری قابــل نصــب باشــند ،الزم اســت کــه پــس از انتخــاب نرمافــزار مــورد نظــر
بــه جــزوه راهنمــای آن مراجعــه کــرده تــا بتوانیــد در مــورد نــوع سیســتم پــردازش
ابــری مــورد نیــاز آن تصمیمگیــری نماییــد .ســپس بهتــر اســت بــا شــرکت ارائــه
دهنــده خدمــات پــردازش ابــری نیــز تمــاس گرفتــه و از ســازگاری سیســتم عامــل
شــرکت بــا نرمافــزار مذکــور اطمینــان حاصــل کنیــد و نهایت ـ ًا نســبت بــه کرایــه
سیســتم پــردازش ابــری موردنظــر اقــدام نماییــد.
تکنیکهــای کامپیوتــری یــا تجزیــه و تحلیلهــای ریاضــی زمانــی
ارزشــمند اســت کــه بتــوان یــک اثــر بیولوژیــک را بــا اســتفاده از یــک فرمــول
ریاضــی شــناخته شــده نشــان داد .در حــال حاضــر مدلهــای اعضــای مجــازی
بــدن انســان 1و همچنیــن نرمافزارهــای متابولیســم مجــازی 2وجــود دارنــد کــه
میتواننــد اثــرات داروهــا را در بــدن انســان بســیار دقیقتــر از آزمایــش بــر روی
حیوانــات ،نشــان دهنــد (.)60
سایﺖ SimTK

یکــی از منابــع بســیار خــوب بــرای دسترســی بــه نرمافزارهــای قابــل
اســتفاده بــرای پژوهــش در حــوزه علــوم زیســت پزشــکی ،وبســایت  SimTKبــه
آدرس زیــر میباشــد:
https://simtk.org

1 virtual human organs
2 virtual metabolism programmes

 ⁞ 300فصل  :6مدلهای کامپیوتری و محاسبات ریاضی

ایــن وبســایت در حقیقــت یــک محــل رایــگان بــرای میزبانــی پروژههایــی
اســت کــه توســط پژوهشــگران در زمینــه روشهــای کامپیوتــری در تحقیقــات
زیســت پزشــکی ،انجــام میشــود .در ایــن وبســایت پژوهشــگر میتوانــد
نرمافــزار ،دادههــا و مدلهــای ســاخته شــده خــود را بــا دیگــران بــه اشــتراک
گــذارد .همچنیــن پژوهشــگران میتوانــد در اینجــا گروهــی را تشــکیل داده و
بــر روی پــروژه ویــژهای کار کننــد .در وبســایت مذکــور ایــن قابلیــت وجــود
دارد کــه یــک پژوهشــگر بــا هــزاران پژوهشــگر دیگــر کــه در حـ ّد فاصــل علــوم
زیستشناســی ،پزشــکی و کامپیوتــر تحقیــق میکننــد ،ارتبــاط پیــدا کــرده و از
آنهــا بــرای انجــام پروژههــای خــود کمــک بگیــرد یــا در پــروژه آنهــا مشــارکت
نمایــد .نرمافزارهــای ارائــه شــده در ایــن وبســایت رایــگان بــوده و امــکان انجــام
تحقیقــات زیســت پزشــکی بســیار نوآورانــه را بــر اســاس مدلهــای دقیــق فراهــم
مینماینــد .تــا زمــان نــگارش کتــاب حاضــر تعــداد بیــش از  1200پــروژه در ایــن
ســایت تعریــف شــده و بیــش از هشــتاد هــزار عضــو در ایــن پایــگاه ثبــت نــام
کــرده بودنــد.

پروژههایــی کــه در ایــن ســایت تــا کنــون تعریــف شــده اســت در زمینههایــی
نظیــر سیســتمهای ســلولی ،قلــب و عــروق ،میوزیــن ،سیســتمهای عصبــی-
عضالنــی ،پروتئینهــا ،بافتهــا ،و  RNAبــوده و از لحــاظ سیســتمهای زیســتی
محاســباتی 1بــه دســتجات تجزیــه و تحلیــل آزمایشــی ،2تحلیــل تصاویــر ،3تجزیــه
و تحلیــل و مدلســازی شــبکهها ،4شبیهســازی فیزیکــی ،5تجزیــه و تحلیلهــای
آمــاری ،6و تصویرســازی اطالعــات علمــی ،7طبقهبنــدی میشــوند.

بﺴتﻪ نرماﻓزاری
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CHASTE

در بســته نرمافــزاری شبیهســازی  ،CHASTEامــکان شبیهســازی عملکــرد
برخــی اعضــای بــدن و انجــام مطالعــات پژوهشــی بــر روی آنهــا فراهــم شــده
اســت .ایــن بســته نرمافــزاری توســط دانشــگاه آکســفورد تهیــه شــده و بــه
رایــگان از طریــق آدرس اینترنتــی زیــر قابــل دســترس میباشــد:
biocomputational
experimental analyses
image processing
network modelling and analyses
physics-based simulation
statistical analyses
visualisation
)Cancer, Heart and Soft Tissue Environment (CHASTE
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https://www.cs.ox.ac.uk/chaste/

بــا اســتفاده از ایــن نرمافــزار میتــوان مطالعاتــی در زمینــه الکتروفیزیولــوژی
در ســطﺢ ســلولی و بافتــی ،مدلســازی بافتهــای مجــزا ،و مدلســازی بافــت
نــرم را بــه انجــام رســاند .ایــن بســته نرمافــزاری دارای یــک کتابخانــه قابــل
گســترش میباشــد؛ بدیــن معنــی کــه میتــوان قابلیتهــای جدیــدی را روز بــه
روز بــه آن افــزود .لیکــن در حــال حاضــر توســعه نرمافــزاری آن بیشــتر در ســه
حیطــه اصلــی متمرکــز شــده اســت:

مدلسازی ﻓﻌاﻟیﺖ اﻟکتروﻓیزیوﻟوژی ﻗﻠﺒی
دسترسی به این نرمافزار از طریق آدرس زیر امکان پذیر میباشد:
https://www.cs.ox.ac.uk/chaste/cardiac_index.html

مدﻟﺴازی جمﻌیﺖهای سﻠوﻟی مختص هر ﻓرد

در ایــن رابطــه بیشــترین کاربــرد ایــن نرمافــزار در زمینــه هومئوســتاز بافتــی
و مســائل مربــوط بــه کارســینوژنها میباشــد .دسترســی بــه نرمافــزار مذکــور از
طریــق آدرس ذیــل امــکان پذیراســت:
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https://www.cs.ox.ac.uk/chaste/cell_based_index.
html

مدﻟﺴازی ﺗهویﻪ ریوی
بــه تازگــی گــروه تهیهکننــده بســته نرمافــزاری  CHASTEتمرکــز خــود را
بــر روی مدلســازی تهویــه ریــوی قــرار دادهانــد .دسترســی بــه ایــن نرمافــزار از
طریــق آدرس زیــر ممکــن اســت:
https://www.cs.ox.ac.uk/chaste/lung_index.html

در وبســایت مربــوط بــه بســته نرمافــزاری  ،CHASTEآموزشهــای الزم
بــرای اســتفاده از نرمافزارهــای آن ارائــه شــده و پژوهشــگران میتواننــد بــا
اســتفاده از ایــن نرمافــزار ،پژوهشهــای اصیــل 1را بــه انجــام رســانده و آنهــا
را در منابــع معتبــر علمــی منتشــر نماینــد .فهرســتی از مقاالتــی کــه بــا اســتفاده از
نرمافــزار مذکــور بــه چــاپ رســیدهاند در آدرس زیــر آورده شــده اســت:
https://www.cs.ox.ac.uk/chaste/publications.html

1 original research
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چنانچــه قصــد داریــد از ایــن بســته نرمافــزاری بــرای انجــام پژوهــش
خــود اســتفاده کنیــد ،مــرور ایــن مقــاالت قطع ـ ًا توصیــه میشــود .بدیــن ترتیــب
میتــوان از روش کار مقاالتــی کــه تشــابهی بــا روش کار پژوهــش مــورد نظــر
شــما دارنــد ،بــه عنــوان الگــو جهــت طراحــی و اجــرای پــروژه خــود اســتفاده
نماییــد.

مﺠموﻋــﻪای از ابزارهــای مدلســازی مربــوط بــﻪ باﻓــﺖ
اســتخوانی

نرمافــزار  Insigneo Bone Tissue Suitمجموعــهای از ابزارهــای
مدلســازی میباشــد کــه توســط یــک تیــم پژوهشــی در دانشــگاه شــفیلد
انگلســتان و بــا همــکاری دانشــمندانی از دانشــگاه آکســفورد ،دانشــگاه ادینبــرو،1
و دانشــگاه منچســتر 2ســاخته شــده اســت ( .)261بــا اســتفاده از ایــن مجموعــه
نرمافــزار میتــوان مطالعاتــی را بــر روی تصاویــر میکــرو ســی تــی اســکن 3یــا
نانــو ســی تــی اســکن 4بافــت اســتخوان بــه انجــام رســاند .مــوارد کاربــرد ایــن
نرمافــزار در تحقیقــات غیــر بالینــی ،تحقیقــات بالینــی ،طراحــی و بهینهســازی
ابزارهــای پزشــکی ،کارآزماییهــای پیشبالینــی بــا اســتفاده از کامپیوتــر،5
و کارآزماییهــای بالینــی کامپیوتــری 6میباشــد .بــرای دسترســی بــه ایــن
نرمافــزار میتوانیــد از آدرس زیــر اســتفاده نماییــد (:)261
https://github.com/INSIGNEO/microFE
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nanoCT
In silico preclinical trial
In silico clinical trial
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نرماﻓزارهــای مدلســازی ﭘتانﺴــیﻞ ﻋمــﻞ 1ﻋصﺒــی در
انﺴــان
دانشــگاه آکســفورد در زمینــه تولیــد مجموعــهای از نرمافزارهــای مدلســازی
پتانســیل عمــل اعصــاب در انســان 2فعالیــت داشــته کــه از جملــه آنهــا میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

نرماﻓزار Virtual Assay
نرمافـــزار  Virtual Assayکـــه توســـط دانشـــگاه آکســـفورد تهیـــه شـــده
اســـت بـــه عنـــوان چارچوبـــی بـــرای انجـــام کارآزماییهـــای دارویـــی بـــا
اســـتفاده از مدلســـازی کامپیوتـــری مطـــرح میباشـــد .در ایـــن نرمافـــزار
قلبـــی جمعیتهـــای
میتـــوان مدلهـــای کامپیوتـــری از ســـلولهای
ِ
انس ــانی را طراح ــی ک ــرده و از آنه ــا ب ــرای پیش ــگویی ایمن ــی و می ــزان مﺆث ــر
بـــودن مـــواد کاندیـــد دارویـــی اســـتفاده کـــرد ( .)274 ،261در ایـــن نرمافـــزار
میتـــوان ابتـــدا یـــک جمعیـــت شـــاهد از ســـلولهای قلبـــی ســـالم را کـــه دارای
ویژگیه ــای خاص ــی هس ــتند ،ب ــه ص ــورت مج ــازی تش ــکیل داد .ویژگیه ــای
ای ــن س ــلولها ب ــر پای ــه اطالع ــات ب ــه دس ــت آم ــده از مطالع ــات انس ــانی تعیی ــن
میشـــود .ســـپس میتـــوان از ایـــن ســـلولهای مجـــازی بـــرای شبیهســـازی
کامپیوتـــری کارآزماییهـــای دارویـــی اســـتفاده کـــرد.

طـــول زمـــان فرآینـــد مذکـــور بســـیار کوتـــاه اســـت ،بـــه نحـــوی کـــه
ً
مثـــال در مـــورد مـــدل ســـلولهای قلـــب  100نفـــر انســـان بـــا
میتـــوان
اســـتفاده از یـــک لـــﭗ تـــاپ بـــهروز شبیهســـازی کارازمایـــی یـــک دارو را در
کمت ــر از  5دقیق ــه ب ــه انج ــام رس ــاند .البت ــه بای ــد توج ــه داش ــت ک ــه ه ــر چن ــد
شبیهســـازی ســـلولهای قلبـــی بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار مذکـــور ممکـــن
اس ــت در ع ــرض چن ــد دقیق ــه قاب ــل انج ــام باش ــد ،ب ــا ای ــن ح ــال مدله ــای
کامپیوتـــری ســـه بعـــدی از یـــک قلـــب کامـــل ،نیازمنـــد کامپیوترهـــای بســـیار
قدرتمندتـــری میباشـــد ( .)274بـــه عنـــوان مثـــال شبیهســـازی »یـــک«
ضرب ــان قل ــب توس ــط ی ــک اَبَرکامپیوت ــر 3ب ــا تقریبــ ًا ه ــزار پردازن ــده ،در ح ــدود
س ــه س ــاعت ب ــه ط ــول میانجام ــد .ب ــا ای ــن ح ــال ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه

1 action potential
2 human action potential models
3 super computer
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شبیهســـازی کامپیوتـــری روشـــی ســـریعتر ،ارزانتـــر ،و جایگزیـــن مﺆثرتـــری
نس ــبت ب ــه حیوان ــات آزمایش ــگاهی میباش ــد ،ام ــروزه تالشه ــای دانش ــمندان
و محافـــل علمـــی در جهـــت توســـعه یافـــت روشهـــای کامپیوتـــری جدیـــدی
اس ــت ک ــه نی ــاز ب ــه ق ــدرت کامپیوت ــری ف ــوق الع ــاده ب ــاال نداش ــته و در عی ــن
ح ــال بتوان ــد پاس ــخگوی نیازه ــای اغل ــب پژوهش ــگران باش ــد (صفح ــه  298را
ببینیـــد) .نرمافـــزار مذکـــور بـــرای اســـتفاده توســـط شـــرکتهای داروســـازی
قاب ــل خری ــداری ب ــوده و در ح ــال حاض ــر چندی ــن ش ــرکت داروس ــازی در ح ــال
اس ــتفاده و ارزیاب ــی آن هس ــتند .اس ــتفاده از ای ــن نرماف ــزار ب ــرای پژوهش ــگران
دانشـــگاهی رایـــگان اســـت (.)274 ،261
بـــه عنـــوان مثـــال بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار مذکـــور در پژوهشـــی ()275
مـــدل پتانســـیل عملکـــردی قلـــب  -بـــر پایـــه ســـوابق تســـتهای پژوهشـــی
قبل ــی  -ب ــه ص ــورت کامپیوت ــری ب ــرای ی ــک جمعی ــت  1213نف ــره شبیهس ــازی
ش ــد .س ــپس توانای ــی ای ــن م ــدل در پیش ــگویی ریس ــک بالین ــی ب ــروز آریتم ــی
در اث ــر ی ــک داروی جدی ــد  -ب ــر پای ــه اطالع ــات بدس ــت آم ــده از کاناله ــای
یونـــی -مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت .ســـپس نتایـــج نرمافـــزار کامپیوتـــری
بـــا نتایـــج آزمایشهایـــی کـــه بـــه طـــور معمـــول بـــرای تســـتهای دارویـــی
ص ــورت میگی ــرد ،مقایس ــه گردی ــد .در پژوه ــش مذک ــور 62 ،ترکی ــب داروی ــی
مختلـــف در غلظتهـــای متفـــاوت بـــرای آزمـــون اســـتفاده گردیـــده و نشـــان
داده شـــد کـــه مدلســـازی کامپیوتـــری بـــا نرمافـــزار فـــوق میتوانـــد بـــه
عنـــوان یـــک روش قدرتمنـــد بـــرای پیشـــگویی ســـمیت قلبـــی ایجادکننـــده
پروآریتمـــی 1مطـــرح باشـــد .همچنیـــن نتایـــج ایـــن پژوهـــش نشـــان داد کـــه
میتـــوان از ایـــن نرمافـــزار در پروتکلهـــای ارزیابـــی ایمنـــی داروهـــا در
س ــطوح صنعت ــی و نظارت ــی اس ــتفاده ک ــرد ( .)275مطالع ــه ای ــن پژوه ــش و روش
کار آن میتوانـــد راهگشـــای پژوهشـــگران در طراحـــی پژوهشهـــای مشـــابه
باش ــد.
 1پروآریتمی ( )proarrhythmiaبه معنی وقوع موارد جدید آریتمی قلبی یا افزایش دفعات بروز
آریتمیهایی است که از قبل وجود داشته اند .پروآریتمی زمانی اتفاق می افتد که درمان های ضد
آریتمی ( )antiarrhythmic therapyدر حال انجام بوده ،لیکن به صورت غیر منتظره به بروز
آریتمی منتج می شود .به عبارت دیگر پروآریتمی یک عارضه جانبی همراه با تجویز برخی از
داروهای ضد آریتمی یا حتی داروهای دیگری است که به دالیل دیگر تجویز شده اند (ویکی پدیا).
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دسترســی بــه نرمافزارهــای پیشگفتــه و توضیحــات بیشــتر پیرامــون آن از
طریــق وبســایت زیــر امکانپذیــر اســت:
http://www.cs.ox.ac.uk/insilicocardiotox/virtualassay-2

همچنیــن فهرســتی از برخــی مطالعــات بــه عمــل آمــده بــا اســتفاده از ایــن
نرمافــزار در آدرس زیــر آورده شــده کــه میتــوان از الگــوی متدولــوژی آنهــا
بــرای طراحــی مطالعــات جدیــد بهــره بــرد.
http://www.cs.ox.ac.uk/insilicocardiotox/case-studies

بــه منظــور بررســی برونتنــی احتمــال ایجــاد پــرو آریتمــی توســط مــواد
کاندیــد دارویــی اقدامــی بــا عنــوان »ارزیابــی جامــع برونتنــی پروآریتمــی« 1و بــا
نــام اختصــاری  CiPAطراحــی شــده کــه از طریــق وبســایت زیــر قابــل دسترســی
میباشــد (:)261
https://cipaproject.org

1 comprehensive in vitro proarrhythmia assay
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مدلهای ﭘتانﺴیﻞ ﻋمﻞ سﻠولهای بﻄن ﻗﻠﺐ

1

http://www.cs.ox.ac.uk/insilicocardiotox/ventricularmodels

در پژوهشهــای دیگــر ( )276مــدل بســیار دقیــق بیوفیزیکــی از بطــن قلــب
انســان 2بــه نحــوی طراحــی شــده اســت کــه بــا اســتفاده از آن بتــوان ایســکمی
ناحیــهای حــاد 3را شبیهســازی نمــود .بــرای شبیهســازی مــدل ایســکمی ،از
دانــش بــه دســت آمــده از تغییــرات یونــی الکتروفیزیولوژیــک ناشــی از انســداد
عــروق کرونــر 4اســتفاده شــده اســت .از مدلهــای کامپیوتــری بــه منظــور
شبیهســازی نحــوه شــکلگیری پالکهــای عروقــی و ارزیابــی میــزان خطــر
قلبــی -عروقــی ،و نیــز ارزیابــی ســمیت داروهــا اســتفاده شــده اســت (.)124 ،2
5

مدﻟهای ﭘتانﺴیﻞ ﻋمﻞ دهﻠیز ﻗﻠﺐ
نرمافــزار تهیــه شــده توســط دانشــگاه آکســفورد در زمینــه شبیهســازی
مدلهــای پتانســیل عمــل دهلیــز قلــب کــه بــه رایــگان از طریــق آدرس اینترنتــی
زیــر در دســترس میباشــد.
http://www.cs.ox.ac.uk/insilicocardiotox/atrialmodels

human ventricular action potential models
human ventricular biophysically-detailed model
acute regional ischemia
electrophysiological ionic alterations caused by coronary occlusion
human atrial action potential models

1
2
3
4
5
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مدلهای شﺒکﻪ ﭘورکﻨﮋ ﻗﻠﺐ انﺴان

1

در ایــن رابطــه نرمافــزار تهیــه شــده توســط دانشــگاه آکســفورد بــه رایــگان
از طریــق آدرس اینترنتــی زیــر در دســترس میباشــد.
http://www.cs.ox.ac.uk/insilicocardiotox/purkinjemodels

مدلهای ﮔره سیﻨوسی دهﻠیزی

2

بــرای شبیهســازی مدلهــای گــره سینوســی دهلیــزی میتــوان از
نرمافــزار زیــر کــه توســط دانشــگاه آکســفورد تهیــه شــده و بــه رایــگان در
دســترس میباشــد ،اســتفاده کــرد.
http://www.cs.ox.ac.uk/insilicocardiotox/san-models

1 human cardiac purkinje models
2 human sino-atrial node models
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مدلهای سﻠولهای ﻗﻠﺒی مشتﻖ از سﻠولهای بﻨیادی

1

برای شبیهسازی این مدلها میتوان از نرمافزار زیر استفاده نمود.
http://www.cs.ox.ac.uk/insilicocardiotox/
stem-cell-models

شﺒیﻪســازی اﻟﻘــاء ﭘاﻟﺲهــای اﻟکتروﻓیزیوﻟــوژی و مکانیکــی در
آکﺴــونها ﻋصﺒــی

از نرمافــزار  Mecaxonمیتــوان بــرای شبیهســازی القــاء پالسهــای
الکتروفیزیولــوژی و مکانیکــی در آکســونها عصبــی اســتفاده کــرده و همچنیــن
تداخــل بیــن  2پالــس عصبــی را شبیهســازی نمــود.
https://process.innovation.ox.ac.uk/
software/p/15910/mecaxon-academic/1

1 human stem cell derived cardiomyocyte models
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شﺒیﻪسازی مکانیﮏ و دیﻨامیﮏ سیﺴتﻢهای زیﺴتی

یکــی از مراکــز تحقیقاتــی مهــم در زمینــه تولیــد ایــن نرمافزارهــا،
کامﭗبیومــد 1میباشــد .ایــن مرکــز تحقیقــات ارشــد توســط اتحادیــه اروپــا
راهانــدازی شــده و تمرکــز آن بــر اســتفاده و توســعه روشــهای کامپیوتــری
بــرای مصــارف زیســت پزشــکی اســت .مرکــز فــوق واجــد طیــف وســیعی از
اطالعــات بــرای انــواع کاربــران وبســایت خــود اعــم از پژوهشــگران دانشــگاهی،
پژوهشــگران صنایــع ،پزشــکان بالینــی ،و عمــوم افــراد جامعــه میباشــد .بــرای
دسترســی بــه وبســایت ایــن مرکــز میتوانیــد بــه آدرس اینترنتــی زیــر مراجعــه
نماییــد:
https://www.compbiomed.eu

در وبســایت یــن مرکــز ،آموزشهــای الزم بــرای اســتفاده از محصــوالت
نرمافــزاری مرکــز ارائــه شــده بــه نحــوی کــه هــر یــک از کاربــران بتواننــد بــه
نرمافزارهــا و خدمــات مــورد نیــاز خــود دسترســی پیــدا کننــد ( .)261برخــی از
نرمافزارهــای ارائــه شــده توســط ایــن مرکــز تحقیقاتــی عبارتنــد از:

نرماﻓزار شﺒیﻪسازی ﻓﻌاﻟیﺖ اﻟکترومکانیکی ﻗﻠﺐ
نرمافــزار  Alyaکــه در مرکــز ابــر کامپیوتــر بارســلون ســاخته شــده اســت،
فعالیــت الکترومکانیکــی قلــب را از بافــت تــا مرحلــه عضــو شبیهســازی میکنــد.
بــرای انجــام ایــن شبیهســازی ،نرمافــزار مذکــور نیازمنــد حــل کــردن مدلهــای

1 CompBioMed
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ریاضــی خــاص 1بــا اســتفاده از یــک ابــزار الکترومکانیکــی ویــژه 2میباشــد کــه در
مرکــز ابــر کامپیوتــر مذکــور مســتقر اســت .بــا ایــن حــال ویرایشهــای دیگــری
از ایــن نرمافــزار در نظــر گرفتــه شــده کــه بتــوان آن را بــه عنــوان یــک نرمافــزار
تجــاری در دســترس متقاضیــان قــرار داد .مشــاهده نحــوه عملکــرد ایــن نرمافــزار
و توضیحــات وســیعی در رابطــه بــا آن از طریــق وبســایت زیــر ممکــن اســت:
https://bit.ly/2S7YnBOl

نرماﻓزار شﺒیﻪسازی حرکﺖ جریان ﺧون در استﻨﺖ مﻐزی
3

نرمافــزار  HemeLBکــه توســط یــک تیــم پژوهشــی در دانشــگاه لنــدن
ســاخته شــده اســت ،حرکــت جریــان خــون را از طریــق یــک اســتنت -یــا هرگونــه
ابــزار انتقــال دهنــده جریــان -کــه در مغــز انســان قــرار داده شــده ،شبیهســازی
میکنــد .هــدف از ســاخت ایــن نرمافــزار ایــن اســت کــه مشــخص شــود
چگونــه طرحهــای مختلــف اســتنت (مثــالً الگوهــای متفــاوت ســطﺢ اســتنت)
میتوانــد میــزان و نــوع اســترس وارد شــده از طــرف خــون بــه عــروق خونــی -
بــه طــور ویــژه در نواحــی کــه عارضــه آنئوریســم 4در آنجــا ترمیــم شــده اســت -را
تحــت تﺄثیــر قــرار دهــد .همچنیــن در ایــن شبیهســاز میتــوان حــرکات ذرات
مغناطیســی -بــرای مثــال ذراتــی کــه بــا داروهــا پوشــیده شــدهاند -را شبیهســازی
کــرده و از نظــر آمــاری تخمیــن زد کــه ایــن ذرات ممکــن اســت بــه کــدام
ســمت رگ هدایــت شــوند .از ایــن نرمافــزار میتــوان در پروژههــای تحقیقاتــی
دانشــگاهی ،در تحقیقــات بالینــی ،و بــرای کمــک بــه اتخــاذ تصمیمــات بالینــی
multiscale model
FEM-based electro-mechanical coupling solver
University College London
aneurysm

1
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اســتفاده کــرد .نرمافــزار مذکــور بــه صــورت رایــگان قابــل دانلــود و اســتفاده
میباشــد .بــرای اطالعــات بیشــتر بــه وبســایت زیــر مراجعــه نماییــد (:)261
http://www.2020science.net/software/hemelb.html

شﺒیﻪسازی حرکﺖ سوسپانﺴیونهای سﻠوﻟی ﻏﻠیﻆ
نرمافــزار  HemoCellکــه توســط یــک تیــم پژوهشــی در دانشــگاه آمســتردام
تهیــه شــده اســت قــادر بــه شبیهســازی حرکــت سوسپانســیونهای ســلولی
غلیــظ (نظیــر خــون) میباشــد .نرمافــزار مذکــور حــاوی مدلهــای اعتبــار
ســنجی شــده از مــواد مختلــف بــرای شبیهســازی گلبولهــای قرمــز خــون بــوده
و همچنیــن امــکان شبیهســازی ســایر انــواع ســلولها نظیــر گلبولهــای ســفید
خــون و پالکتهــا را نیــز دارا اســت .در ایــن نرمافــزار ،پالســمای خــون در
قالــب یــک مایــع جــاری شبیهســازی میشــود .بــرای شبیهســازی ایــن امــر،
الزم اســت کامپیوتــر بــه حــل کــردن معــادالت ریاضی-فیزیــک مرتبــط بپــردازد.
نرمافــزار مذکــور از لحــاظ کامپیوتــری قــادر بــه انجــام محاســبات در حجــم
وســیع و تعــداد بســیار زیــاد ســلولها (بیــش از  10هــزار تــا یــک میلیــون ســلول)
میباشــد .از ایــن نرمافــزار میتــوان بــرای تحقیقــات بالینــی ،اتخــاذ تصمیمــات
بالینــی و انجــام کارآزماییهــای بالینــی کامپیوتــری اســتفاده کــرد .نرمافــزار
مذکــور و توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا ایــن پــروژه از طریــق وبســایت زیــر
قابــل دســترس اســت (:)261
https://www.hemocell.eu
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شﺒیﻪسازی جریان ﺧون در ﻓﻀای یﮏ بﻌدی
نرمافــزار  OpenBFیــک نرمافــزار رایــگان شبیهســازی جریــان خــون در
فضــای یــک بعــدی میباشــد .ایــن نرمافــزار در دانشــگاه شــفیلد ســاخته شــده و
بــرای انجــام تحقیقــات پیــش بالینــی ،تحقیقــات بالینــی ،اتخــاذ تصمیمــات بالینــی
و انجــام کارآزماییهــای بالینــی کامپیوتــری قابــل اســتفاده میباشــد .نرمافــزار
مذکــور و آمــوزش نحــوه اســتفاده از آن از طریــق وبســایت زیــر قابــل دریافــت
میباشــند (:)261
https://insigneo.github.io/openBF

شﺒیﻪسازی جریان ﺧون /ﭘیشبیﻨی رﻓتار سیمان استخوانی
مجموعــه نرمافزارهــای  Palabosتوســط یــک تیــم تحقیقاتــی در دانشــگاه
ژنــو طراحــی شــده و بــرای شبیهســازی جریــان خــون و پیشبینــی میــزان و
نحــوه نفــوذ ســیمان اســتخوانی در جراحــی ورتبروپالســتی 1اســتفاده میشــود.
از ایــن نرمافــزار میتــوان در تحقیقــات غیــر بالینــی و طراحــی و بهینهســازی
ابزارهــای پزشــکی اســتفاده کــرد .بــرای دریافــت نرمافــزار و کســب اطالعــات
بیشــتر در مــورد نحــوه کار آن بــه وبســایت زیــر مراجعــه نماییــد (:)261
http://www.palabos.org/index.php

1 bone cement penetration during vertebroplasty
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شﺒیﻪسازی جریان ﺧون در یﮏ شﺒکﻪ مویرﮔی واﻗﻌی
نرمافــزار  PolNetبــرای شبیهســازی جریــان خــون در یــک شــبکه مویرگــی
واقعــی -کــه طــرح آن بــا اســتفاده از روشهــای مختلــف تصویربــرداری بالینــی و
میکروســکوپی تهیــه شــده اســت  -اســتفاده میگــردد .تــا امــروز ایــن نرمافــزار
اطالعــات مفیــدی را در زمینــه ارتبــاط بیــن جریــان خــون و بیولــوژی عــروق
خونــی ارائــه داده اســت .همچنیــن ایــن نرمافــزار بــرای کشــف روشهایــی کــه
امــکان پیشبینــی تخریــب عــروق شــبکیه در بیمــاران دیابتــی را امــکان پذیــر
میســازد ،بــه کار رفتــه اســت .نرمافــزار مذکــور بــه نحــوی طراحــی شــده کــه
حتــی کاربرانــی کــه در زمینــه علــوم زیســتی تخصــص ویــژه ندارنــد ،بتواننــد از
آخریــن تکنولــوژی شبیهســازی کامپیوتــری بــه کار رفتــه در آن اســتفاده نماینــد.
عمــده کاربــرد ایــن نرمافــزار در تحقیقــات بالینــی ،کمــک بــه اتخــاذ تصمیمــات
بالینــی ،و تحقیقــات زیستشناســی تکاملــی میباشــد .بــرای دریافــت آخریــن
ویرایــش ایــن نرمافــزار و نیــز مشــاهده یــا دریافــت ویرایشهــای قبلــی آن
میتوانیــد بــه وبســایت زیــر مراجعــه نماییــد (:)261
https://github.com/mobernabeu/polnet

مدلسازی ﻗﻠﺐ انﺴان
»نرمافــزار مــدل قلــب زنــده انســان« در حقیقــت یــک مــدل قلــب چهــار
حفــرهای یــک فــرد بالــﻎ و ســالم میباشــد کــه عــروق نزدیــک بــه قلــب را نیــز
شبیهســازی کــرده اســت .پاســخهای دینامیــک قلــب زنــده در ایــن نرمافــزار
بــه واســطه حــل کــردن فرمولهــای فیزیکــی مربــوط بــه الکتریســیته ،ســاختار
فضایــی و جریــان ســیاالت (خــون) صــورت میگیــرد .بــا اســتفاده از ایــن
مــدل ،متخصصیــن پزشــکی ،پژوهشــگران و تولیدکننــدگان ابــزار پزشــکی قــادر
خواهنــد بــود آزمایشهــای مجــازی را در یــک محیــط ســه بعــدی واقعگرایانــه
1

1 Living Heart Human Model
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بــا ســرعت زیــادی انجــام دهنــد .بــا اســتفاده از ایــن شبیهســاز میتــوان
نقایــص ســاختاری قلــب یــا مراحــل مختلــف بیماریهــا را شبیهســازی نمــوده
و گزینههــای درمانــی مرتبــط بــه واســطه تغییــر در هندســه قلــب ،میــزان بــار
قلبــی ،یــا ویژگیهــای الکترومکانیکــی قلــب را بــر روی آن آزمــود .عــالوه بــر
ایــن میتــوان ابزارهــای پزشــکی را در ایــن نرمافــزار بــه مــدل قلــب وارد کــرده
و اثــر آنهــا را بــر روی عملکــرد قلبــی ســنجید .در عیــن حــال میتــوان مﺆثــر
بــودن عملکــرد ابــزار پزشــکی را مــورد اعتبارســنجی قــرار داده و قابلیــت اطمینــان
آنهــا را تحــت طیــف وســیعی از شــرایط جراحــی پیشبینــی کــرد.
اســتفاده از ایــن نرمافــزار جهــت تولیــد ابــزار پزشــکی ،ارزیابــی کارایــی و
ســمیت مــواد در صنعــت داروســازی ،تحقیقــات بالینــی ،تحقیقــات غیــر بالینــی،
کمــک بــه اتخــاذ تصمیمــات بالینــی ،انجــام کارآزماییهــای بالینــی کامپیوتــری،
آمــوزش دروس بالینــی ،و نیــز آمــوزش بیمــاران امــکان پذیــر اســت .بــرای کســب
اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا ایــن نرمافــزار میتوانیــد بــه وبســایت زیــر
مراجعــه نماییــد (:)261
https://www.3ds.com/products-services/simulia/
solutions/life-sciences/the-living-heart-project

شﺒیﻪسازی رﻓتار مکانیکی باﻓﺖهای نرم
از نرمافــزار  VUMATمیتــوان بــرای شبیهســازی رفتــار مکانیکــی
بافتهــای نــرم اســتفاده کــرد:
https://process.innovation.ox.ac.uk/
software/p/16428/vumat/1
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ﭘیشبیﻨی ﻗدرت بیومکانیکی استخوانها
نرمافـــزار  CT2S1توســـط دانشـــگاه شـــفیلد تهیـــه شـــده اســـت .ایـــن
نرمافـــزار در حقیقـــت یـــک ســـرویس آنالیـــن میباشـــد و امـــکان پیشبینـــی
قـــدرت بیومکانیکـــی اســـتخوانهای بیمـــاران را بـــا اســـتفاده از یـــک ســـی
ت ــی اس ــکن بالین ــی ب ــه عم ــل آم ــده از اس ــتخوان مذک ــور فراه ــم مینمای ــد.
نرماف ــزار مذک ــور ب ــا دریاف ــت تصاوی ــر س ــی ت ــی اس ــکن ،مدل ــی از اس ــتخوان
را شبیهســـازی کـــرده و ســـپس بـــا اســـتفاده از یـــک مـــدل بســـیار دقیـــق از
آناتوم ــی ب ــدن بیم ــار ،ش ــرایط مختل ــف وارد ش ــدن نی ــرو ب ــه اس ــتخوان مذک ــور
(نظی ــر راه رفت ــن ،دوی ــدن ،ب ــاال رفت ــن از پل ــه ،و افت ــادن) را ب ــا دق ــت بس ــیار
زیـــادی شبیهســـازی میکنـــد .ایـــن نرمافـــزار قـــادر اســـت در هـــر مـــورد
شبیهس ــازی ،می ــزان نیروی ــی ک ــه ممک ــن اس ــت موج ــب شکس ــتن اس ــتخوان
ش ــود را محاس ــبه نمای ــد .س ــپس نتای ــج حاصل ــه در رابط ــه ب ــا می ــزان نیروی ــی
کـــه قـــادر بـــه شکســـتن اســـتخوان میباشـــد و نیـــز قـــدرت اســـتخوان،
بـــه کاربـــر اعـــالم میشـــود .مـــوارد کاربـــرد ایـــن نرمافـــزار در تحقیقـــات
بالینـــی ،کمـــک بـــه اتخـــاذ تصمیمـــات بالینـــی ،و انجـــام کارآزماییهـــای
بالینـــی کامپیوتـــری میباشـــد ( .)261ایـــن نرمافـــزار در حـــال حاضـــر بـــه
ص ــورت ی ــک س ــرویس آنالی ــن در دس ــترس ب ــود و اس ــتفاده از آن ب ــا پرداخ ــت
هزینـــهای امـــکان پذیـــر اســـت .بـــا ایـــن حـــال چنانچـــه پژوهشـــگری قصـــد
داشـــته باشـــد از آن بـــرای مطالعـــات بالینـــی فاقـــد حامـــی مالـــی اســـتفاده
نمای ــد ،تولیدکنن ــدگان نرماف ــزار مذک ــور ازمین ــان دادهان ــد ک ــه تخفی ــف قاب ــل
مالحظـــهای را بـــه ایـــن دســـت از کاربـــران ارائـــه مینماینـــد .بـــرای کار بـــا
ایـــن نرمافـــزار میتـــوان از وبســـایت زیـــر اســـتفاده کـــرد (:)261
https://ct2s.insigneo.org/ct2s

1 computer tomography to strength
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ﺗﺠزیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ ﺗصاویر زیﺴﺖﭘزشکی
ﺗصویربرداری ﻋمﻠکردی
از نرمافـــزار  FSL v5.0میتـــوان بـــه عنـــوان یـــک کتابخانـــه جامـــع
حـــاوی انـــواع ابزارهـــای مـــورد نیـــاز بـــرای تجزیـــه و تحلیـــل تصاویـــر MRI
فانکشـــنال MRI ،و  DTIاز مغـــز اســـتفاده کـــرد:
https://process.innovation.ox.ac.uk/software/p/9564/
fslv5/1

از نرمافــزار  Quantiphyseمیتــوان بــرای رؤیــت و تجزیــه و تحلیــل
دادههــای زیستپزشــکی ســهبعدی (تصاویــر ســهبعدی) و چهــار بعــدی
(انیمیشــن) اســتفاده کــرد.
ایــن نرمافــزار بــه طــور ویــژه مناســب تحقیقــات مربــوط بــه تصویربــرداری
عملکــردی یــا فیزیولــوژی از ارگانهــا میباشــد.
https://process.innovation.ox.ac.uk/
software/p/14419/quantiphyse-academic-workflow/1
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از روشهــای تصویربــرداری همچنیــن میتــوان جهــت مطالعــه عملکــرد
داروهــا و تغییــرات ایجــاد شــده در سیســتمهای بیولوژیــک پــس از تجویــز مــواد
دارویــی مذکــور اســتفاده نمــود .تنهــا مشــکل اســتفاده از روشهــای تصویربــرداری
در چنیــن مطالعاتــی ایــن اســت کــه ایــن روش نمیتوانــد تمامــی اطالعــات مــورد
نیــاز بــرای تمــام انــواع داروهــا را فراهــم نمایــد (.)253
1

مدل سر انﺴان
نرمافــزار مــدل ســر انســان بــر پایــه تصاویــر  MRIاز ســر انســان تهیــه شــده
و بــا اســتفاده از آن میتــوان بــه مطالعاتــی نظیــر شبیهســازی تﺄثیــر مــوج انفجــار
بــر تغییــرات ســاختاری مغــز پرداخــت.
https://process.innovation.ox.ac.uk/
software/p/15913/15193---head-model/1

اﻃﻠﺲ آناﺗومی و باﻓﺖشﻨاسی موش
ســایت اینترنتــی زیــر فراهــم آورنــده اطلــس آناتومــی و بافتشناســی مــوش
آزمایشــگاهی میباشــد .در برخــی پژوهشهــا ممکــن اســت صــرف اطــالع
پژوهشــگر از وضعیــت طبیعــی آناتومــی یــا بافتشناســی ایــن حیــوان کافــی
بــوده و نیــازی بــه انجــام پژوهــش بــر روی او وجــود نداشــته باشــد.
http://www.emouseatlas.org/emap/home.html

1 finite element human head model
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ﭘایگاههای اﻃﻼﻋاﺗی بیمار -دارو و نﻈارت ﭘﺲ از ﻓروش
داروها
چنانچــه عــوارض جانبــی یــا تداخــالت دارویــی در یــک پایــگاه اطالعاتــی
مرکــزی ثبــت شــود ،پژوهشــگران قــادر خواهنــد بــود داروهــای خطرنــاک یــا
تداخــالت دارویــی نامناســب را در ســطﺢ محــدود یــا حتــی در ســطﺢ جهانــی
ســریع ًا تشــخیص دهنــد .همچنیــن نظــارت پــس از فــروش بــر داروهــا و عــوارض
آنهــا در مصــرف کننــدگان ،نــه تنهــا ممکــن اســت بــه شناســایی عــوارض
نامطلــوب احتمالــی داروهــا بیانجامــد ،بلکــه در مــواردی نیــز ممکــن اســت بــه
شناســایی عــوارض غیرمنتظــره ولــی مطلــوب مــواد دارویــی منتــج شــود .در
ایــن رابطــه بــه عنــوان مثــال مشــاهدات بالینــی عــوارض جانبــی دارویــی در
بیمــاران ،موجــب کشــف خــواص ضــد ســرطانی داروهــای نیتــروژن موســتارد 1و
اکتینومایســین 2D-شــد (.)1

جمﻊبﻨدی
بایــد توجــه داشــت کــه طیــف نرمافزارهــای پژوهشــی موجــود در دنیــای
امــروز بســیار وســیع بــوده و در حقیقــت در هــر رشــته تخصصــی علمــی میتــوان
نرمافزارهــای ویــژهای را یافــت کــه قادرنــد بــه طــور کامــل یــا نســبی جایگزیــن
اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی شــوند .جالــب توجــه اینکــه اغلــب ایــن
نرمافزارهــا بــه طــور رایــگان در اختیــار جامعــه علمــی قــرار داده شــدهاند.
آنچــه کــه در ایــن مجــال ذکــر شــد تنهــا اشــاره بــه برخــی از مهمتریــن
نرمافزارهــای مــورد اســتفاده در پژوهــش بــود ،لیکــن بــه دلیــل حجــم بســیار
زیــاد نرمافزارهــای موجــود امــکان بررســی و ارائــه تمــام آنهــا در ایــن مختصــر
امکانپذیــر نگردیــد .بــا ایــن حــال پژوهشــگران میتواننــد حســب ســﺆال
پژوهشــی خــود نرمافزارهــای مرتبــط را در اینترنــت جســتجو نماینــد .در حالــت
ایــده آل بــرای آشــنایی بــا نحــوه کار یــک نرمافــزار شبیهســاز در امــور پژوهشــی
الزم اســت مســتندات مربــوط بــه نرمافــزار مذکــور کــه توســط تهیهکننــدگان
آن نوشــته شــده اســت ،مــورد مطالعــه قــرار گیرنــد .در کنــار آن میتــوان بــه
1 nitrogen mustard
2 Actinomycin D
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جســتجوی مقــاالت جدیــدی کــه بــا اســتفاده از نرمافــزار مذکــور انجــام شــدهاند،
پرداخــت .در ایــن زمینــه بهتــر اســت مقالــهای کــه روش کار آن بیشــترین شــباهت
را بــا ســﺆال پژوهــش مــورد نظرمــان دارد ،را انتخــاب نمــوده و تــا حــد امــکان از
روش کار مقالــه مذکــور در پژوهــش جدیــد اســتفاده کــرد.

ﻓصﻞ :7
یاﻓﺖ
روش جایگزین مﻌتﺒر
برای یﮏ ﭘﮋوهش
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مﻘدمﻪ
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد توســعه روشــهای جایگزیــن ،موضوعــی
کــه ممکــن اســت مطــرح شــود ایــن اســت کــه کدامیــک از روشــهای جایگزیــن
موجــود ،روش مناســبی بــرای جایگزینــی حیوانــات آزمایشــگاهی در یــک پژوهــش
خــاص هســتند؟ بــه بیــان دیگــر ،هرچنــد موضــوع جایگزینــی در وهلــه اول از
نظــر اخالقــی ممکــن اســت موضوعــی پســندیده بــه نظــر برســد ،لیکــن اســتفاده
از روش جایگزیــن نامناســب در یــک پژوهــش ممکــن اســت منجــر بــه حصــول
نتایــج خــالف واقــع و حتــی گمراهکننــده شــود .ایــن امــر میتوانــد متعاقب ـ ًا اثــر
خــود را در آســیب بــه ســالمت بشــر یــا ســایر موجــودات زنــده نمایــان ســازد.

از ســوی دیگــر ،وســعت اطالعــات در زمینــه روشهــای جایگزیــن کار بــا
حیوانــات آزمایشــگاهی امــروزه بــه حــدی اســت کــه اگــر فــردی بــه دنبــال روش
جایگزیــن بــرای پژوهــش خاصــی بــوده ،لیکــن ابــزار جســتجو یــا اســتراتژی
صحیحــی بــرای جســتجو نداشــته باشــد ،بــه راحتــی ممکــن اســت در میــان
انبوهــی از اطالعــات گرفتــار شــده و نتیجــه مطلــوب خــود را بدســت نیــاورد .در
حــدود دو دهــه قبــل کــه اینترنــت هنــوز بــه انــدازه امــروز رشــد نکــرده بــود،
دشــواری در انجــام جســتجوی صحیــﺢ یکــی از دالیــل مهــم بــه کار گرفتــه
نشــدن روشهــای جایگزیــن در بســیاری از مراکــز تحقیقاتــی بــود .بــه عنــوان
مثــال ،مطالعــات مختلــف نشــان داد کــه در حــدود  20ســال قبــل ،مقاومــت
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نســبت ًا زیــادی در بیــن پژوهشــگران راجــع بــه اســتفاده از روشهــای جایگزیــن
وجــود داشــت .در بررســی بعمــل آمــده در آمریــکا در ســال  2001میــالدی،
مشــخص شــد کــه اســتفاده ناکافــی از روشــهای جایگزیــن در حــدود  800مرکــز
تحقیقاتــی متداولتریــن نــوع عــدم تطابــق پژوهشــگران بــا قوانیــن حفاظــت از
رفــاه حیوانــات آزمایشــگاهی در آمریــکا بــود .در همیــن بررســی ،انجــام مطالعــات
تکــراری بــر روی حیوانــات در تقریبـ ًا  250مرکــز تحقیقاتــی بــه عنــوان چهارمیــن
دســته از مــوارد شــایع عــدم انطبــاق بــا قوانیــن موضوعــه ،شناســایی گردیــد .در
ســال  2007نیز بررســی  24مرکز دانشــگاهی و انســتیتوهای داروســازی در کشــور
ژاپــن نشــان داد کــه توجــه ناکافــی بــه روشهــای جایگزیــن و آمــوزش ناکافــی
پژوهشــگران نســبت بــه اصــول اســتفاده از روشهــای جایگزیــن ،بــه صــورت
شــایع در بســیاری از مراکــز رخ داده اســت ( .)67در رابطــه بــا مــوارد مذکــور
میتــوان بــه ایــن جمعبنــدی رســید کــه احتمــا ًال بــه دلیــل اینکــه بســیاری از
روشهــای جایگزیــن ،روشهــای نوینــی هســتند کــه بــه تازگــی کشــف شــدهاند،
ممکــن اســت بــه ســادگی در حجــم انبــوه اطالعــات علمــی موجــود مخفــی شــده
و اغلــب پژوهشــگران حیطــه حیوانــات آزمایشــگاهی نســبت بــه آنهــا بیاطــالع
باشــند .بــر ایــن اســاس ممکــن اســت بــرای بســیاری از ایــن پژوهشــگران -بویــژه
افــراد باتجربــه -اســتفاده از حیوانــات بــرای پاســخ دادن بــه یــک پرســش علمــی،
نخســتین و تنهــا گزینــه موجــود قلمــداد شــود.

همانگونــه کــه در پیشگفتــار کتــاب حاضــر ذکــر شــد ،هــدف ایــن کتــاب
ارائــه تمــام روشهــای جایگزیــن موجــود بــه جــای آزمایشهایــی کــه در حــال
حاضــر بــر روی حیوانــات انجــام میشــود ،نیســت .چــرا کــه بــه دلیــل گســتردگی
روشهــای جایگزیــن و جزئیــات تکنیکــی اجــرای هــر کــدام از آنهــا ،جمــعآوری
تمــام ایــن روشهــا در یــک کتــاب امــکان پذیــر نبــوده و حتــی اگــر چنیــن کاری
صــورت گیــرد ،مســلم ًا کتــاب مذکــور عمــر کوتاهــی خواهــد داشــت و چــه بســا
یــک یــا دو ســال پــس از انتشــار ،نیــاز بــه ویرایــش مجــدد و افــزودن حجــم
وســیعی از روشهــای جایگزیــن تازهیافتهشــده ،داشــته باشــد .بــا ایــن حــال
همانگونــه کــه در فصــل یــک نیــز توضیــﺢ داده شــد ،هــدف ایــن کتــاب آشــنا
کــردن مخاطــب بــا روشهــای نویــن پژوهــش بــا محوریــت جایگزینــی اســتفاده
از حیوانــات در امــور علمــی بــوده اســت .بــر ایــن اســاس فصــل حاضــر اهمیــت
ویــژهای مییابــد؛ چــرا کــه پــس از آشــنا شــدن مخاطــب بــا اهمیــت و انــواع
روشهــای جایگزیــن موجــود ،در ایــن فصــل میتــوان منابــع در دســترس و
روشهــای یافتــن جایگزینهــای مناســب هــر طــرح پژوهشــی را ارائــه نمــود.
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در فصــل حاضــر وبســایتهای معرفــی میشــوند کــه در زمینــه توســعه
روشهــای جایگزیــن کار بــا حیوانــات آزمایشــگاهی فعالیــت مینماینــد .بــا توجــه
بــه اینکــه آدرس وبســایتها ممکــن اســت در طــول زمــان تغییــر پیــدا کنــد،
توصیــه میشــود در صورتــی کــه آدرس وبســایت ارائــه شــده در ایــن کتــاب،
در زمــان اســتفاده از آن فعــال نبــود ،نــام مرکــز مربوطــه را بــه زبــان انگلیســی
در موتــور جســتجوی مطلــوب خــود (مثــ ً
ال  )google.comجســتجو نماییــد .در
صورتــی کــه نــام مرکــز در موتــور جســتجو بــه درســتی تایــﭗ شــود ،معمــو ًال
کلیــک بــر روی یکــی از نخســتین نتایــج جســتجو ،شــما را بــه وبســایت جدیــد
مرکــز هدایــت خواهــد کــرد.

دستﻪبﻨدی روشهای جایگزین
منابــع اطالعــات در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی
را میتــوان در قالــب گروههــای زیــر دســتهبندی کــرد ( .)277توجــه شــود کــه
برخــی از ایــن منابــع ممکــن اســت صرفــ ًا در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن
مطلــق (فصــل  1را ببینیــد) اطالعاتــی ارائــه نماینــد و برخــی دیگــر ممکــن اســت
ســایر Rهــا نظیــر کاهــش تعــداد حیوانــات یــا بهینهســازی کار بــا حیوانــات را نیــز
بــه عنــوان روشهــای جایگزیــن »نســبی« (فصــل  )1ارائــه کننــد (:)278

● مﺠــﻼت )ژورنالهــا( :1در اینجــا عبــارت از ژورنالهــای مــرور
همتــا 2میباشــد کــه در زمینــه Rهــای ســهگانه 3و علــوم حیوانــات
آزمایشــگاهی تخصــص داشــته و توســط پایگاههــای داده مهــم نظیــر
 MEDLINEو  BIOSISنمایــه میشــوند.
● ﭘایگاههــای داده :4عبــارت اســت از مجموعههــای ســاختار
یافتــه اطالعــات کــه بــه نحــوی طراحــی شــدهاند کــه جســتجو و
دسترســی بــه اطالعــات از طریــق موتورهــای جســتجو را تســهیل
کننــد .پایگاههــای داده بــه دو نــوع پایگاههــای داده مرجعشناســی 5و
پایگاههــای داده ارزش افــزوده 6دســتهبندی میشــوند:
journals
peer reviewed
3Rs
databases
bibliographic databases
added-value databases
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پایگاههــای داده مرجعشناســی :حــاوی رفرنسهــای مربــوط بــه R

هــای ســهگانه در مقــاالت ،ژورنالهــای حرفــهای ،گزارشهــای
کنفرانسهــا ،گزارشهــای علمــی ،کتابهــا ،و مقــاالت منتشــر شــده
در روزنامههــا ،پایــان نامههــا ،و نظایــر آنهــا هســتند.
پایگاههــای داده ارزش افــزوده :در ایــن پایگاههــا ،توضیــﺢ و ارزیابــی
در رابطــه بــا نوشــتههای علمــی مرتبــط بــا Rهــای ســهگانه ارائــه
شــده ،بــه نحــوی کــه پایگاههــای مذکــور حــاوی اطالعــات آمــاده
بــرای اســتفاده در پژوهــش باشــند .توضیحــات مذکــور بــر پایــه مــرور
جامــع و نظاممنــد نوشــتههای علمــی قبلــی تهیــه شــده اســت.

● ﻓــرا ﭘایگاههــای داده :1اطالعــات مختلــف مرتبــط بــا Rهــای
ســهگانه نظیــر پایگاههــای داده مرجعشناســی ،پایگاههــای داده
پتنتهــا (اســناد ثبــت اختــراع) ،و صفحــات اینترنتــی در ایــن پایــگاه
داده فراهــم شــدهاند؛ بــه نحــوی کــه بتــوان بــا جســتجوی یــک
پایــگاه ،بــه تمــام ایــن اطالعــات دسترســی پیــدا کــرد.

● میزبانهــای ﭘایــگاه داده :2میزبانهــای پایــگاه داده ،محلــی
بــرای دسترســی همزمــان بــه انــواع پایگاههــای داده مرتبــط بــا Rهــای
ســهگانه -کــه هــر کــدام ممکــن اســت توســط یــک مرکــز متفــاوت
تهیــه شــده باشــند -میباشــد.

● مﻨابــﻊ بــا دسترســی آزاد :3امــکان دســتیابی بــه متــن کامــل
نوشــتههای علمــی مــرور همتــا شــده را کــه در رابطــه بــا Rهــای
ســهگانه هســتند ،بــدون نیــاز بــه پرداخــت مبلــﻎ اشــتراک امــکان پذیــر
می ســازند.

● ســازمانها و انﺠمنهــا :ســازمانهایی کــه در زمینــه Rهــای
ســهگانه فعالیــت میکننــد و وبســایتهای مربــوط بــه آنهــا ،منابــع
مختلــف علمــی را در دســترس پژوهشــگران ،مســئوالن رفــاه حیوانــات
در مراکــز علمــی ،ارگانهــای نظارتــی ،و عمــوم مــردم قــرار میدهنــد.
اطالعاتــی کــه عموم ـ ًا در ایــن وبســایتها قابــل دسترســی میباشــد
شــامل بودجههــای تحقیقاتــی موجــود در راســتای توســعه روشهــای
1 meta-databases
2 database hosts
3 open access resources
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جایگزیــن ،منابــع آمــوزش الکترونیــک ،آرشــیوهای تخصصــی ،تقویــم
مربــوط بــه رویدادهــای مرتبــط بــا Rهــای ســهگانه ،لینــک اینترنتــی
بــه ســایر منابــع و پایگاههــای گروههــای حمایــت از حیوانــات و
نظایــر آنهــا میباشــد.
1
● موﺗورهــای جﺴــتﺠوی ایﻨترنتــی  :موتورهــای جســتجوی
اینترنتــی ممکــن اســت شــامل موتورهــای جســتجوی عمومــی،
موتورهــای جســتجوی تخصصــی ،موتورهــای جســتجوی فــرا شــبکه،2
3
یــا موتورهــای جســتجوی مفهومــی در زمینــه مــوارد مربــوط بــه R
هــای ســهگانه باشــند.
در فصــل حاضــر قصــد داریــم هــر یــک از منابــع اطالعــات فــوق را مــورد
بررســی قــرار دهیــم .پیــش از وارد شــدن بــه ایــن موضــوع ،الزم اســت بــه یــک
مجموعــه متمرکــز از انــواع منابــع اطالعــات روشهــای جایگزیــن اشــاره کــرد.
ایــن مجموعــه بــه درخواســت ســرویس دانــش و علــوم اتحادیــه اروپــا ،4و طــی
مطالعــهای ( )279در رابطــه بــا فهرســتی از منابــع موجــود در جهــان کــه موضــوع
Rهــای ســهگانه را پوشــش داده بودنــد ،تهیــه گردیــد .مطالعــه مذکــور ارزیابــی
جامعــی از تکنولوژیهــای موجــود و منابــع اطالعــات قابــل دســترس ،بعمــل
آورده و مشــخص کــرد کــه دانــش روشهــای جایگزیــن تــا زمــان انجــام ایــن
مطالعــه تــا چــه میــزان پیشــرفت کــرده و تــا چــه حــد بــه اشــتراک گــذارده شــده
اســت .گــزارش کامــل نحــوه انجــام ایــن مطالعــه در منبــع ( )279آمــده اســت.
فایــل نهایــی نتیجــه ایــن مطالعــه کــه بــه صــورت یــک فایــل اکســل میباشــد از
مســیر زیــر قابــل دســترس بــوده و بررســی آن بــه تمــام پژوهشــگرانی کــه قصــد
اســتفاده از روشهــای جایگزیــن یــا تحقیــق در زمینــه روشهــای جایگزیــن را
دارنــد ،توصیــه میگــردد:
https://bit.ly/2Nlfsp0

web search engines
meta-web
semantic
European Commission’s Science and Knowledge Service
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در ایــن فایــل 805 ،منبــع اطالعــات مرتبــط کــه تــا زمــان انجــام مطالعــه
مذکــور (ســال  )2017بــه ارائــه اطالعــات موثــق در رابطــه بــا Rهــای ســهگانه
پرداختــه بودنــد ،فهرســت شــده اســت .در فهرســت مذکــور ،اطالعــات موجــود در
ایــن منابــع ،اینکــه کــدام یــک از Rهــای مربــوط بــه Rهــای ســهگانه را پوشــش
میدهنــد ،زبــان منبــع اطالعــات ،کشــوری کــه در آن قــرار دارد ،آدرس اینترنتــی،
روش دسترســی بــه ایــن منبــع اطالعــات ،نــوع فعالیــت آن ،دفعــات بهروزرســانی
اطالعــات ارائــه شــده در آن ،هــدف از تشــکیل آن ،و ســایر اطالعــات مرتبــط
ارائــه گردیــده اســت.

نشریات
بــا توجــه بــه پیشــرفتهای روزافــزون در روشهــای جایگزیــن و همچنیــن
نیــاز بســیار زیــادی کــه در رابطــه بــا کشــف روشــهای جایگزیــن جدیــد وجــود
دارد ،شــاید یکــی از جنبههــای ارزشــمند تحقیــق در برهــه کنونــی جهانــی بتوانــد
کشــف و ارائــه روشهــای جایگزیــن نویــن یــا اقــدام در جهــت اعتبارســنجی
و اســتفاده از آنهــا باشــد .در ایــن رابطــه پژوهشــگران میتواننــد از کتــاب و
ژورنالهایــی کــه در ادامــه ارائــه میشــود ،بــه منظــور یافتــن مقــاالت مربــوط
بــه روشهــای جایگزیــن قبلــی و نیــز انتشــار مقاالتــی کــه خودشــان در ایــن
رابطــه نگاشــتهاند ،اســتفاده نماینــد ( .)281 ،280 ،277ژورنالهــای ارائــه شــده
2
از نــوع داوری همتــا بــوده و در پایگاههــای مهــم نظیــر مدالیــن 1و بیوســیس
نمایــه شــدهاند.

کتاب روشهای مهﻨدسی زیﺴتی

3

در کتـــاب ( )282تکنولوژیهـــای جایگزیـــن حیوانـــات آزمایشـــگاهی
در مهندســـی زیســـتی ارائـــه شـــده اســـت .در ایـــن کتـــاب انـــواع روشهـــای
جایگزیـــن حیوانـــات آزمایشـــگاهی بـــرای پیشبینـــی پاکســـازی کبـــدی مـــواد
شـــیمیایی در انســـان ،پیشبینـــی جـــذب مـــواد در بـــدن انســـان ،روش انجـــام
1 MEDLINE
2 BIOSIS
3 Methods in Bioengineering : Alternative Technologies to Animal Testing
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تســـتهای ســـمیت نورونـــی 1بـــا اســـتفاده از سیســـتمهای برونتنـــی،
مـــدل التهـــاب عمومـــی انســـان ،2ســـمیت مـــواد شـــیمیایی بـــرای چشـــم،
پیشبینـــی احتمـــال مســـمومیت مغـــز اســـتخوان ،3روشهـــای تســـت مـــواد
کاندیـــد دارویـــی ،روشـــی نویـــن بـــرای ارزیابـــی میـــزان کارســـینوژن بـــودن
مـــواد غیـــر ژنوتوکســـیک ،4نحـــوه بـــه کارگیـــری رویکـــرد عیارســـنجی در
ایجـــاد ارتبـــاط بیـــن دادههـــای برونتنـــی و درونتنـــی در رابطـــه بـــا موضـــوع
س ــمیت تکامل ــی (مرب ــوط ب ــه تکام ــل جنین ــی و رش ــد انس ــان پ ــس از تول ــد)،
کش ــت س ــلولی س ــه بع ــدی غ ــدد رحم ــی س ــﮓ ،5نش ــانگرهای قاب ــل اس ــتفاده
ب ــرای مدله ــای پوس ــت برونتن ــی ،6روشه ــای آزم ــون ج ــذب م ــواد در ب ــدن
انســـان ،مـــدل ســـه بعـــدی از ســـد اپیتلیومـــی مســـیر تنفســـی انســـان ،مـــدل
8
ارزیاب ــی اصط ــالک پیونده ــای تیبی ــا 7ب ــرای جایگزین ــی کام ــل مفص ــل زان ــو
ارائـــه شـــده اســـت.

ژورنالهای مرﺗﺒﻂ با موﺿوع سﻢشﻨاسی )ﺗوکﺴیکوﻟوژی(

فهرســت تعــداد زیــادی از ژورنالهایــی کــه میتــوان روشــهای سمشناســی
برونتنــی یــا کامپیوتــری را در آنهــا بــه چــاپ رســاند ،توســط وبســایت AltTox
آورده شــده است:
http://alttox.org/resource-center/journals

neurotoxicity tests
systemic inflammation in humans
potential drug myelotoxicity
screening tool for nongenotoxic carcinogenicity
three-dimensional cell culture of canine uterine glands
in vitro skin substitute
wear assessment of tibial insert
total knee replacement
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ژورنال Alternatives to Animal Experimentation

ژورنــال  ALTEXمتعلــق بــه مرکــز جایگزینهــای تســت بــر روی حیوانــات
در دانشــگاه جــان هاپکینــز ،1انجمــن جایگزینهــای تســت بــر روی حیوانــات
اروپــا 2و چنــد ارگان جهانــی دیگــر مرتبــط بــا روشهــای جایگزیــن حیوانــات در
امــور علمــی میباشــد .هــدف  ALTEXانتشــار نتایــج تحقیقــات در جهــت توســعه و
ترویــج جایگزینهــای حیوانــات آزمایشــگاهی بــر پایــه اصــول Rهــای ســهگانه
اســت ( .)281نخســتین جلــد ایــن ژورنــال در ســال  1984میــالدی منتشــر شــده
اســت.
https://www.altex.org/index.php/altex

ژورنالAlternatives to Animal Testing and Experimentation

ژورنــال  AATEXمتعلــق بــه انجمــن جایگزینهــای آزمایــش بــر روی
حیوانــات در ژاپــن 3میباشــد کــه دربرگیرنــده روشهــای جدیــد و نوآورانــه در
زمینــه توســعه تکنیکهــای اعتبــار ســنجی ،اســتفاده از روشهــای جایگزیــن
مطالعــات حیوانــی ،و آزمــون مــواد بــا اســتفاده از حیوانــات میباشــد (.)281
نخســتین شــماره آن در ســال  1990میــالدی منتشــر گردیــد.
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/aatex

1 Center for Alternatives to Animal Testing at the Johns Hopkins University
2 European Society for Alternatives to Animal Testing
3 Japanese Society for Alternatives to Animal Experiments
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ژورنال Alternatives to Laboratory Animals

ژورنــال  ATLAمتعلــق بــه بنیــاد جایگزینهــای حیوانــات در آزمایشهــای
پزشــکی 1میباشــد و از ســال  1981میــالدی تــا کنــون بــه صــورت  6بــار در
ســال چــاپ میشــود .ژورنــال مذکــور بــه عنــوان یــک ژورنــال علمــی کلیــدی در
زمینــه روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی بــه مــدت بیــش از  30ســال
فعــال بــوده اســت.
http://www.atla.org.uk

ژورنال Animal Law Review

ایــن ژورنــال کــه از ســال  1994میــالدی شــروع بــه کار کــرده اســت ،یکــی
از قدیمیتریــن ژورنالهــای مربــوط بــه مســائل حقــوق حیوانــات میباشــد کــه
مــوارد قانونــی مرتبــط بــا حیوانــات را مــورد بحــﺚ و بررســی قــرار میدهــد .در
ایــن ژورنــال ،مقــاالت ،یادداشــتها ،اظهــار نظرهــا ،مــرور کتابهــا ،و ســایر
نوشــتههای آکادمیــک مفیــد بــرای اســتفاده حقوقدانــان ،افــراد ذیربــط در
ارگانهــای دولتــی و قانونــی ،انجمنهــای خیریــه ،قانونگــذاران ،دانشــجویان و
عمــوم افــراد عالقهمنــد چــاپ میشــود.
_https://law.lclark.edu/law_reviews/animal
law_review

)1 Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME
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ژورنال Animal Science

1

ژورنــال متعلــق بــه انجمــن علــوم حیوانــات آمریــکا بــوده کــه از ســال
 1910میــالدی تــا کنــون منتشــر شــده اســت.
https://academic.oup.com/jas

ژورنال Animal Welfare Journal

2

ژورنــال متعلــق بــه فدراســیون دانشــگاهها بــرای رفــاه حیوانــات بــوده و
نخســتین شــماره آن در ســال  1992میــالدی بــه چــاپ رســید.
https://www.ufaw.org.uk/the-ufaw-journal/
animal-welfare

ژورنال Applied Animal Welfare Science

ژورنــال  JAAWSمتعلــق بــه دو ارگان انســتیتو حیوانــات و جامعــه 3و نیــز
انجمــن جلوگیــری از حیــوان آزاری در آمریــکا 4بــوده کــه نخســتین شــماره آن در
ســال  1998میــالدی بــه چــاپ رســید.
)American Society of Animal Science (ASAS
)Universities Federation for Animal Welfare (UFAW
)Animals and Society Institute (ASI
)American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA

1
2
3
4
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https://www.animalsandsociety.org/human-animalstudies/jaaws/

ژورنال In Vitro Cellular-Developmental Biology-Animal

ژورنــال مذکــور مقــاالت مرتبــط بــا تحقیقــات برونتنــی ســلولی ،بافتــی،
عضــوی ،و تومــوری را منتشــر میکنــد .ایــن ژورنــال از ســال  1965منتشــر شــده
و تمرکــز اصلــی آن بــر انتشــار مقــاالت مرتبــط بــا روشهــای جایگزیــن اســتفاده
از حیوانــات آزمایشــگاهی در علــوم وابســته میباشــد.
https://www.springer.com/journal/11626

ژورنال Institute for Laboratory Animal Research

ژورنــال  ILARمتعلــق بــه انســتیتو تحقیقــات حیوانــات آزمایشــگاهی بــوده و
توســط دانشــگاه آکســفورد منتشــر میگــردد .نخســتین شــماره ایــن ژورنــال در
ســال  1970میــالدی منتشــر شــد.
https://academic.oup.com/ilarjournal
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ژورنال Lab Animal

2

1

یکــی از ژورنالهــای نیچــر متعلــق بــه گــروه انتشــارات نیچــر میباشــد
کــه از ســال  1982میــالدی تــا کنــون بــه چــاپ میرســد.
https://www.nature.com/laban/

ژورنال Laboratory Animals

3

متعلــق بــه موسســه حیوانــات آزمایشــگاهی میباشــد کــه نخســتین شــماره
آن در ســال  1967میــالدی بــه چــاپ رســید .در بخشــی از ایــن ژورنــال امــکان
انتشــار و یافــت مقــاالت مرتبــط بــا روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی
وجــود دارد.
https://journals.sagepub.com/home/lan

ژورنال Toxicology and Applied Pharmacology

توســط انجمــن سمشناســی (صفحــه  377را ببینیــد) انتشــار یافتــه و
رویکــرد آن در جهــت تشــویق انتشــار مقاالتــی اســت کــه در رابطــه بــا روشهــای
جایگزیــن حیوانــات در پژوهشهــای سمشناســی نگاشــته شــدهاند.
1 Nature Research Journal
2 Nature Publishing Group
3 Laboratory Animals Ltd
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https://www.journals.elsevier.com/toxicology-andapplied-pharmacology

ژورنال Toxicology in Vitro

1

ژورنـال رسـمی انجمـن سمشناسـی برونتنـی اروپـا بـوده که از سـال 1987
میـالدی منتشـر میشـود .در ایـن ژورنـال نتایـج پژوهشهـای اصیـل و مرورهای
مرتبـط بـا اسـتفاده از تکنیکهـای برونتنـی بـرای تعییـن اثـرات سـمی مـواد
شـیمیایی ،آشکارسـازی مکانیـزم عملکـرد سـموم ،و فعالیتهـای تحقیقاتـی مربوط
بـه مبانـی سـلولی و مولکولـی سمشناسـی ،منتشـر میشـود (.)281
https://www.journals.elsevier.com/toxicology-in-vitro

ژورنال Toxicology Methods

https://www.tandfonline.com/toc/itxm19/current

)1 European Society of Toxicology in Vitro (ESTIV
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ایــن ژورنــال ،مکانــی بــرای ارائــه تحقیقــات مــرور همتــا شــده در زمینــه
سمشناســی بــوده و محلــی بــرای اشــتراک گــذاری و ارزیابــی نقادانــه تمامــی
زوایــای مربــوط بــه ابــداع روشهــا و تجهیــزات جدیــد سمشناســی ،اعتبارســنجی
و بــه کارگیــری آنهــا میباشــد .ژورنــال مذکــور انــواع مطالعــات برونتنــی؛
روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی؛ و تکنیکهــای ســلولی،
بیوشــیمیایی ،و مولکولــی را منتشــر مینمایــد (.)281

ﭘایگاههای داده
هرچن ــد می ــزان دادهه ــای منب ــع ب ــاز 1در بومشناس ــی و عل ــوم تکامل ــی ب ــا
س ــرعت بس ــیار زی ــادی در ح ــال افزای ــش اس ــت ،ب ــا ای ــن ح ــال از ای ــن منب ــع
غن ــی اطالع ــات اس ــتفاده بس ــیار اندک ــی میش ــود .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
ب ــا توج ــه ب ــه پیچیدگ ــی بس ــیار زی ــاد مس ــائل بومشناس ــی تکامل ــی ،2اس ــتفاده
از روش متاآنالی ــز ب ــرای ح ــل ای ــن مس ــائل میتوان ــد بس ــیار مفی ــد واق ــع ش ــود
(فص ــل  5را ببینی ــد) .در مقال ــهای ک ــه ب ــه ای ــن منظ ــور تدوی ــن ش ــده اس ــت
( )283چارچ ــوب جدی ــدی ب ــرای انج ــام مطالع ــات متاآنالی ــز ب ــر روی مجموع ــه
دادههـــای منبـــع بـــاز ارائـــه گردیـــده و منافـــع و برخـــی از محدودیتهـــای
ایـــن روش تحقیـــق مـــورد بحـــﺚ قـــرار میگیـــرد .در ایـــن مقالـــه ،نحـــوه بـــه
دس ــت آوردن و انتخ ــاب اطالع ــات از مجموع ــه دادهه ــای منتش ــر ش ــده 3و نی ــز
مق ــاالت ،ارائ ــه گردی ــده اس ــت .مجموع ــه دادهه ــای منتش ــر ش ــده را میت ــوان
از س ــایتهای نظی ــر  Dryad، Figshare، Zenodoی ــا نظای ــر آنه ــا ب ــه دس ــت
آورده یـــا از ضمائـــم 4مقـــاالت منتشـــر شـــده تهیـــه نمـــود .در منبـــع ()283
نحـــوه اســـتفاده از موتورهـــای جســـتجوی ویـــژه (نظیـــر  DataCite، BASEو
 )DataONEجه ــت بدس ــت آوردن دادهه ــای ف ــوق الذک ــر بی ــان ش ــده اس ــت.

در ادامـــه برخـــی پایگاههـــای داده مرتبـــط بـــا جایگزینهـــای مطالعـــه
بـــر روی حیوانـــات ارائـــه میگردنـــد ( .)280 ،277در ایـــن رابطـــه بایـــد توجـــه
داشـــت کـــه جســـتجو در برخـــی از پایگاههـــای اطالعـــات نظیـــر MEDLINE
و  AGRICOLAرای ــگان ب ــوده ،لیک ــن در م ــورد برخ ــی دیگ ــر (نظی ــر  OVIDی ــا
open source
evolutionary ecology
published (open) datasets
supplementary materials

1
2
3
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 )EBSCOHostب ــا پرداخ ــت ی ــک ب ــار ح ــق عضوی ــت میت ــوان از مجموع ــهای
از پایگاهه ــای اطالع ــات ارائ ــه ش ــده در آنه ــا ب ــه ص ــورت نامح ــدود اس ــتفاده
کـــرد .برخـــی دیگـــر از پایگاههـــای اطالعـــات نیـــز نظیـــر ،ProQuest Dialog
نی ــاز ب ــه پرداخ ــت ح ــق اش ــتراک س ــاالنه داش ــته و بدینوس ــیله دسترس ــی ب ــه
صدهـــا پایـــگاه اطالعـــات دیگـــر از طریـــق آنهـــا فراهـــم میشـــود .البتـــه
بایـــد توجـــه داشـــت کـــه در ایـــن حالـــت نیـــز اســـتفاده از برخـــی پایگاههـــای
اطالع ــات ثانوی ــه ممک ــن اس ــت دارای هزین ــهای باش ــد ک ــه ب ــا ه ــر ب ــار وارد
ش ــدن ب ــه آن پای ــگاه الزم اس ــت پرداخ ــت ش ــود (.)284
ﭘایگاه داده AGRICOLA

مرج ــع  AGRICOLAمخف ــف  AGRICultural OnLine Accessب ــوده و ی ــک
1
پایـــگاه داده مرجعشناســـی میباشـــد کـــه توســـط کتابخانـــه ملـــی کشـــاورزی
س ــازمان کش ــاورزی ای ــاالت متح ــده تولی ــد ش ــده اس ــت .در ای ــن پای ــگاه داده،
مقـــاالت مربـــوط بـــه جایگزینهـــای تحقیـــق بـــر روی حیوانـــات و ســـایر
مســـائل مربـــوط بـــه رفـــاه حیوانـــات -نظیـــر حیوانـــات مزرعـــه -آورده شـــده
اســـت .ایـــن پایـــگاه داده ،ژورنالهـــای اصلـــی مربـــوط بـــه Rهـــای ســـهگانه
نظیـــر  ILAR Journal، Journal of Animal Scienceو  Lab Animalرا پوشـــش
میدهـــد .موضوعـــات مـــورد پوشـــش آن عبـــارت از کشـــاورزی ،بیوتکنولـــوژی،
غ ــذا و تغذی ــه ،میکروبیول ــوژی ،دامپزش ــکی ،و عل ــوم محیط ــی اس ــت.
https://agricola.nal.usda.gov/

1 National Agricultural Library
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ﭘایگاه داده AGRIS

پایــگاه داده  AGRISیــک پایــگاه داده مرجعشناســی بــوده و نــام کامــل آن
 Agricultural Sciences and Technology Informationاســت .ایــن پایــگاه
داده توســط ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل متحــد (فائــو)  1تهیــه شــده
اســت .پایــگاه مذکــور محــل همکاریهــای بینالمللــی کشــورهای مختلــف
جهــان میباشــد و در آن  240مرکــز ملــی ،بینالمللــی و بینحکومتــی همــکاری
دارنــد .ایــن پایــگاه داده دسترســی بــه مجموعــه عظیمی از اســناد جهانــی در رابطه
بــا زوایــای مختلــف علــوم کشــاورزی ،دامپــروری ،و تکنولوژیهــای مربــوط بــه
آنهــا را امکانپذیــر میســازد .ایــن پایــگاه همچنیــن شــامل اســناد علمــی
خاکســتری 2اســت کــه از طریــق کانالهــای انتشــار معمــول و ژورنالهــای
متــداول قابــل دسترســی نیســتند .موضوعــات تحــت پوشــش ایــن پایــگاه داده
شــامل کشــاورزی ،دامپزشــکی ،رفــاه حیوانــات ،جنگلــداری ،شــیالت ،محیــط
زیســت ،تغذیــه ،و علــوم غذایــی اســت.
http://agris.fao.org

ﭘایگاه داده ALTBIB

پایــگاه داده مرجعشناســی  ALTBIBتوســط ســرویس اطالعــات ویــژه کتابخانه
3
ملــی پزشــکی تهیــه شــده اســت .نــام کامــل ایــن پایــگاه داده Bibliography on

Alternatives to the Use of Live Vertebrates in Biomedical Research
 and Testingمیباشــد .ایــن پایــگاه داده تــا ســال  2000میــالدی آپدیــت شــده

اســت .در ایــن پایــگاه داده میتــوان بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی تعییــن شــده
توســط کاربــر یــا  15موضــوع کــه از قبــل توســط ســازندگان وبســایت تعییــن
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO
2 Grey Literature
3 Specialized Information Services (SIS) of the National Library of Medicine
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شــدهاند ،جســتجو در زمینــه جایگزینهــای اســتفاده از مهــرهداران زنــده در
تحقیقــات زیســت پزشــکی و تســت مــواد را انجــام داد .موضوعــات تحــت پوشــش
ایــن پایــگاه عبارتنــد از جایگزینهــای آزمایــش بــر روی حیوانــات در تحقیقــات
زیســت پزشــکی و سمشناســی.
http://toxnet.nlm.nih.gov/altbib.html

در صفحــه اول ایــن وبســایت قســمتی وجــود دارد کــه میتــوان نــوع
آزمــون مــورد نظــر یــا کلیــد واژههــای پژوهــش را در آن وارد کــرده و جســتجو
را انجــام داد .نحــوه جســتجوی ایــن وبســایت بــه نحــوی اســت کــه کلیــد
واژههــای مــورد نظــر را در قالــب روشهــای جایگزیــن ارائــه شــده در مقــاالت
 PubMedو  MedLineجســتجو مینمایــد .همچنیــن چنــد گزینــه دیگــر در زیــر
کادر جســتجو وجــود دارد کــه بــا کمــک آنهــا میتــوان بــازه زمانــی جســتجو،
کلیــد واژههــای مــورد نظــر در موضــوع اصلــی جســتجو ،یــا محــل جســتجو را
تعییــن نمــود .بــا کلیــک کــردن بــر روی گزینــه View/Edit PubMed Search
 ،Strategyمیتــوان بــه صفحــهای رفــت کــه اســتراتژی جســتجو را نشــان داده
و ضمن ـ ًا میتــوان در اینجــا اســتراتژی مذکــور را بــه نحــو دلخــواه تغییــر داد .در
مــواردی کــه از ایــن جســتجوگر بــرای انجــام کار پژوهشــی یــا نوشــتن پروپــوزال
اســتفاده میشــود ،بهتــر اســت اســتراتژی مــورد اســتفاده بــرای جســتجو را ذخیــره
کــرده و در صــورت لــزوم در هنــگام انتشــار نتایــج یــا ارائــه پروپــوزال ارائــه داد.
ﭘایگاه داده AnimAlt-ZEBET

یــک پایــگاه داده ارزش افــزوده بــوده کــه توســط مرکــز ثبــت اســناد و ارزیابی
جایگزینهــای آزمایــش بــر روی حیوانــات 1مربــوط بــه انســتیتو فــدرال ارزیابــی
1 Centre for Documentation and Evaluation of Alternatives to Animal Experiments
)(ZEBET
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خطــر در آلمــان 1تهیــه شــده اســت .در ایــن پایــگاه داده ،گزارشهــای مرتبــط
بــا روشهــای جایگزیــن حیوانــات در امــور علمــی ارائــه میگــردد .گزارشهــای
مذکــور حــاوی ارزیابــی علمــی روشهــای جایگزیــن جدیــد توســط متخصصیــن
 ZEBETمیباشــد .روشهــای جایگزیــن مذکــور بــر اســاس میــزان بــرآورده کــردن
اصــول Rهــای ســهگانه ارزیابــی میشــود .از بیــن روشهــای موجــود فقــط آن
روشهایــی در ایــن پایــگاه ثبــت میگردنــد کــه حداقــل یکــی از مــوارد Rهــای
ســهگانه را بــرآورده نماینــد .لــذا بایــد توجــه داشــت کــه برخــی روشهــای ارائــه
شــده در ایــن پایــگاه ممکــن اســت جــزو روشهــای جایگزیــن مطلــق (فصــل 1
را ببینیــد) نباشــند .عــالوه بــر ایــن ،میــزان توســعه روش و میــزان پذیــرش آن
از نظــر علمــی یــا نظارتــی (مربــوط بــه ارگانهــای قانونگــذاری) ارزیابــی شــده و
ثبــت میگــردد .موضوعــات تحــت پوشــش در ایــن پایــگاه شــامل جایگزینهــای
آزمایــش بــر روی حیوانــات در شــاخه زیســت پزشــکی و علــوم مرتبــط میباشــد.
https://bit.ly/2P2hw7X

ﭘایگاه داده  CAB Abstractsو CAB Direct

تهیــه شــده توســط  ،CAB Abstractsیــک پایــگاه داده مرجعشناســی اســت
کــه حــاوی نزدیــک بــه  13میلیــون ســند علمــی میباشــد .پایــگاه داده CAB
 Directامــکان دسترســی بــه تمــام زیرمجموعههــای پایــگاه داده  CABIرا فراهــم
مینمایــد .بخــش اصلــی ایــن پایــگاه داده در رابطــه بــا مســائل مربــوط بــه
کشــاورزی ،دامپــروری ،و دامپزشــکی میباشــد .موضوعــات تحــت پوشــش ایــن
پایــگاه داده عبارتنــد از :کشــاورزی ،دامپزشــکی ،علــوم محیطــی ،پزشــکی ،غــذا و
تغذیــه ،توریســم و امــور تفریحــی ،میکروبیولــوژی و انگلشناســی ،علــوم گیاهــی،
علــوم جنگلــداری ،و بیوتکنولــوژی .ایــن پایــگاه داده امــکان دسترســی بــه آخریــن
تحقیقــات در شــاخههای مزبــور را ممکــن میســازد.
1 Federal Institute for Risk Assessment
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https://www.cabi.org/products-and-services/
publishing-product/online-resources/

ﭘایگاه داده ) DB-ALMآزمایشگاه مرجﻊ اروﭘا(

ســرویس پایــگاه داده در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن آزمایــش بــر روی
حیوانــات ( 1)DB-ALMتوســط مرکــز تحقیقــات مشــترک اتحادیــه اروپــا 2تهیــه
شــده و در کنــار آزمایشــگاه مرجــع اتحادیــه اروپــا در رابطــه بــا روشهــای
جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی 3نقــش مهمــی در تغییــر روش کار پژوهشــگران،
شــرکتها و ارگانهــای نظارتــی در باالتریــن ســطوح قانونگــذاری دارد.

ایــن پایــگاه داده همچنیــن حــاوی یکــی از بهتریــن منابــع آمــوزش
جســتجوی روشهــای جایگزیــن ( )285 ،280 ،277میباشــد کــه بخشهایــی از
آن در کتــاب حاضــر نیــز اســتفاده شــده اســت .پایــگاه داده مذکــور از نــوع »پایــگاه
داده بــا ارزش افــزوده« میباشــد کــه واجــد اطالعــات مربــوط بــه روشهــای
انجــام تحقیقــات برونتنــی اســت .اطالعــات مزبــور توســط متخصصیــن ذیربــط
در قالــب پروتکلهــای دقیــق نــگارش شــده اســت.
در پروتکلهــای مذکــور ،جزئیــات مربــوط بــه میــزان توســعه روش ،وضعیــت
اعتبــار ســنجی آن ،و میــزان پذیــرش ایــن روش توســط ارگانهــای نظارتــی ،بــر
پایــه مــرور وســیع مقــاالت علمــی ارائــه گردیــده اســت .موضوعــات تحت پوشــش
ایــن پایــگاه عبــارت اســت از روشهــای جایگزیــن آزمایــش بــر روی حیوانــات بــا
تمرکــز بــر تکنیکهــای برونتنــی بــه منظــور انجــام ارزیابیهــای سمشناســی.

1 Database Service on Alternative Methods to Animal Experimentation
2 European Commission Joint Research Centre
3 EU Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing
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http://ecvam-dbalm.jrc.ec.europa.eu

پــس از وارد شــدن بــه ایــن وبســایت میتــوان در منــوی باالیــی بــه
طیــف وســیعی از اطالعــات -نظیــر انــواع مختلــف روشهــای جایگزیــن ،فهرســت
مــواد شــیمیایی ،و روشهــای جایگزیــن مناســب بــرای آزمــون هــر نــوع مــاده
شــیمیایی -دســت یافــت.
ﭘایگاه داده EMBASE

ایــن پایــگاه داده از نــوع پایــگاه داده مرجعشناســی بــوده و توســط بنیــاد
الزویــر 1تهیــه شــده اســت .در پایــگاه داده مذکــور ،طیــف وســیعی از اطالعــات
زیستپزشــکی بــا پوشــش وســیع در رابطــه بــا تحقیقــات دارویــی و صنعــت
داروســازی ارائــه شــده اســت .در ایــن پایــگاه داده فقــط مقــاالت ژورنالهــای
»مــرور همتــا« نمایــه میگــردد .در بیــن ژورنالهــای مذکــور ،شــماری از
ژورنالهــای مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی نیــز وجــود
دارد.

همچنیــن برخــی ژورنالهــای دیگــر کــه بــه طــور ویــژه موضوعــات مربــوط
بــه Rهــای ســهگانه را پوشــش میدهنــد ،از طریــق ایــن پایــگاه داده قابــل
جســتجو میباشــند .موضوعــات تحــت پوشــش در ایــن پایــگاه شــامل زیســت
پزشــکی ،تحقیقــات دارویــی ،فارماکولــوژی ،صنعــت داروســازی ،2داروشناســی،3
سمشناســی پزشــکی ،تحقیقــات زیستشناســی پایــه ،مدیریــت و سیاســتگذاری
بهداشــت ،بهداشــت محیــط ،بهداشــت شــغلی ،مهندســی زیســت پزشــکی ،و
ابزارهــای زیســت پزشــکی میباشــد.

1 Elsevier
2 pharmaceutics
3 pharmacy
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http://www.embase.com/info

ﭘایگاه داده

1

MedLine

مدالیــن یــک پایــگاه داده مرجعشناســی اســت کــه توســط کتابخانــه ملــی
پزشــکی در انســتیتو ملــی ســالمت 2ایــاالت متحــده تهیــه شــده اســت .در ایــن
پایــگاه داده موضوعــات زیســت پزشــکی بــر پایــه اســتاندارد ِمــش 3دســتهبندی
شــدهاند .در ایــن پایــگاه داده ،طیــف وســیعی از ژورنالهــای مربــوط بــه
روشهــای جایگزیــن اســتفاده از حیوانــات در امــور علمــی نمایــه شــدهاند.
موضوعــات تحــت پوشــش ایــن پایــگاه شــامل موضوعــات زیســت پزشــکی،
روانشناســی ،بهداشــت عمومــی و محیــط زیســت ،بیولــوژی مولکولــی ،اخــالق
زیســتی ،فارماکولــوژی دامپزشــکی ،و طــب مکمــل 4میباشــد.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

ﭘایگاه داده NORECOPA

یــک پایــگاه داده از نــوع ارزش افــزوده میباشــد کــه توســط واحــد
حیوانــات آزمایشــگاهی دانشــکده دامپزشــکی نــروژ تهیــه شــده اســت .پایــگاه
داده مذکــور کــه قب ـ ً
ال بــا عنــوان  NORINAنامیــده میشــد ،اطالعــات مربــوط
1 Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, or MEDLARS
)Online
2 National Library of Medicine at National Institutes of Health
)®3 Medical Subject Headings (MeSH
4 complementary medicine
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بــه محصــوالت و روشهایــی را ارائــه مینمایــد کــه بــه جــای حیوانــات در
آموزشهــای تئــوری و عملــی و نیــز پژوهــش قابــل اســتفاده هســتند (.)281
روشهــای جایگزیــن مذکــور در تمــام مقاطــع تحصیلــی از دبســتان تــا دانشــگاه
دســتهبندی گردیدهانــد و بیــش از  2500روش جایگزیــن در قالــب بیــش از
 30نــوع مختلــف -نظیــر مدلهــای ســه بعــدی ،نــرم افزارهــای کامپیوتــری
تعاملــی ،فیلمهــا ،کلیﭗهــای صوتــی ،و نظایــر آن -دســتهبندی شــدهاند .انــواع
زمینههــای تحصیلــی نظیــر فارماکولــوژی ،فیزیولــوژی ،آناتومــی و جراحــی در
ایــن پایــگاه داده پوشــش داده شــده اســت .همچنیــن لینــک مرتبــط بــا ســازندگان
محصــوالت در ایــن پایــگاه داده قــرار داده شــده و اطالعــات تمــاس تولیــد
کننــدگان هــر محصــول ارائــه گردیــده اســت.
https://norecopa.no/

اطالعــات پایــگاه داده مذکــور بــه واســطه پایــگاه داده ( TextBaseکــه درون
پایــگاه داده  )Norecopaوجــود دارد ،تکمیــل میگــردد .پایــگاه داده TextBase
حــاوی بیــش از  1700کتــاب مرجــع در رابطــه بــا علــوم حیوانــات آزمایشــگاهی
میباشــد و از طریــق آدرس زیــر قابــل دســترس اســت:
https://norecopa.no/textbase-database
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ﭘایگاه داده ScienceDirect

یــک پایــگاه داده مرجعشناســی اســت کــه توســط انتشــارات الزویــر تهیــه
شــده اســت .در ایــن پایــگاه داده امــکان جســتجوی بیــن رشــتهای وســیع مطالــب
علمــی وجــود دارد و ژورنالهــای بــا فاکتــور تﺄثیرگــذاری بســیار بــاال (نظیــر
لنســت 1و ســل )2در ایــن پایــگاه داده نمایــه میشــوند .یکــی از مزایــای پایــگاه
داده مذکــور ایــن اســت کــه مقــاالت پذیرفتــه شــده را بالفاصلــه در قالــب آنالیــن
و بــه عنــوان »مقالــه در نوبــت چــاپ« 3در دســترس مخاطبــان قــرار میدهــد؛
لــذا پیشــرفتهای علمــی بــه نحــوی ســریعتر در دســترس همــگان قــرار
میگیــرد .پــس از چــاپ مقالــه نیــز ،نســخه نهایــی آن بــه صــورت متــن کامــل
در دســترس قــرار دارد.

ارائــه اطالعــات بــه کاربــران در ایــن پایــگاه داده بــر پایــه تکنولــوژی
جســتجوی مفهومــی صــورت میگیــرد .در ایــن پایــگاه داده امــکان دسترســی
بــه ژورنالهــا و کتابهــای مرتبــط بــا موضــوع Rهــای ســهگانه و روشهــای
جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی وجــود دارد .ســایر موضوعــات تحــت پوشــش
ایــن پایــگاه داده شــامل فیزیــک و علــوم مهندســی ،کشــاورزی ،بیوشــیمی،
زیستشناســی ،پزشــکی ،فارماکولــوژی ،سمشناســی ،صنایــع دارویــی ،بهداشــت،
علــوم اجتماعــی ،و انسانشناســی میباشــد.
https://www.sciencedirect.com/

ﭘایگاه داده SciSearch

4

یــک پایــگاه داده مرجعشناســی اســت کــه توســط کالریویــت آنالیتیکــز
تهیــه شــده اســت .در ایــن پایــگاه داده امــکان جســتجوی بیــن رشــتهای جامــع
و وســیع -شــامل جســتجوی منابعــی کــه در هــر مقالــه رفرنــس شــده 5و نیــز
Lancet
Cell
articles in press
Clarivate Analytics
cited references

1
2
3
4
5
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ارجاعاتــی کــه بــه هــر مقالــه داده شــده اســت -وجــود دارد .در ایــن پایــگاه
داده ،محتــوای مربــوط بــه بیــش از  150رشــته علمــی مختلــف نمایــه شــدهاند.
انتخــاب ژورنالهایــی کــه در ایــن پایــگاه نمایــه میشــوند بــر پایــه اســتانداردهای
انتشــار آنهــا ،محتــوای ادیتوریــال ،و اطالعــات مربــوط بــه ارجــاع بــه مقــاالت
ژورنالهــا تعییــن میگــردد .در ایــن پایــگاه داده ،ژورنالهــای مرتبــط بــا
روشهــای جایگزیــن حیوانــات و موضوعــات مربــوط بــه Rهــای ســهگانه نمایــه
شــدهاند .همچنیــن موضوعــات علــوم کاربــردی و تکنولــوژی ،زیســت پزشــکی،
فیزیــک ،کشــاورزی ،زیستشناســی ،پزشــکی ،و علــوم محیطــی از طریــق ایــن
پایــگاه قابــل دســترس هســتند .بــرای دسترســی بــه  SciSearchمیتــوان از
مســیر زیــر اقــدام نمــود:
http://www.stn-international.com/stn_home.html

ﭘایگاه داده  ToxNetو PubChem

در حــال حاضــر وبســایت  ToxNetمحلــی بــرای جســتجوی پایگاههــای
داده در رابطــه بــا اطالعــات سمشناســی ،مــواد شــیمیایی خطرنــاک ،بهداشــت
محیــط ،و مســمومیتها میباشــد.
https://toxnet.nlm.nih.gov

 ⁞ 346فصل  :7یافت روش جایگزین معتبر برای یک پژوهش

وب ســایت  ToxNetاز اواســط دســامبر ســال  2019میــالدی بــه طــور کامــل
بــه  PubChemمنتقــل شــده و از مســیر زیــر در دســترس میباشــد.
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

ســایت  PubChemبزرگتریــن مجموعــه اطالعــات مــواد شــیمیایی در جهــان
میباشــد کــه بــه صــورت رایــگان در دســترس همــه کاربــران قــرار دارد .در
ایــن پایــگاه میتــوان مــواد شــیمیایی را بــا اســتفاده از نــام ،فرمــول مولکولــی،
ســاختار ،و ســایر ویژگیهــای مرتبــط بــا آنهــا جســتجو کــرد .ســپس میتــوان
فهرســت کاملــی از مشــخصههای فیزیکــی و شــیمیایی ایــن مــواد ،فعالیتهــای
بیولوژیــک ،ایمنــی ،اطالعــات سمشناســی ،و کلیــه پتنتهــای اختراعــات
مربــوط بــه ایــن مــواد و مقاالتــی کــه در رابطــه بــا آنهــا نوشــته شــده اســت ،را
بــه دســت آورد .ایــن پایــگاه دائمـ ًا در حــال بــه روز رســانی بــوده و اطالعــات آن
افزایــش مییابــد.

تــا زمــان نــگارش کتــاب حاضــر ،پایــگاه مذکــور بــه  697منبــع اطالعــات
مــواد شــیمیایی مرتبــط بــوده و جســتجوهای مــورد نظــر کاربــران را در بیــن
ایــن منابــع بــه انجــام میرســاند .بــر ایــن اســاس در حــال حاضــر اطالعــات
2
مربــوط بــه  236میلیــون مــاده شــیمیایی 1و  97میلیــون ترکیبــات شــیمیایی
مختلــف از طریــق ایــن پایــگاه قابــل دسترســی و جســتجو میباشــد .برخــی
پایگاههــای داده مهــم نظیــر »سیســتم اطالعــات مربــوط بــه تحقیقــات در زمینــه
ســرطانزایی مــواد شــیمیایی« ،ChemIDplus ،3و  GENE-TOXاز طریــق پایــگاه
 PubChemقابــل جســتجو هســتند.
1 substances
2 compounds
)3 Chemical Carcinogenesis Research Information System (CCRIS
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بــرای دسترســی بــه ســایر پایگاههــای داده مرتبــط نظیــر »سیســتم متمرکــز
اطالعــات مربــوط بــه خطــرات مــواد شــیمیایی ( 1«)IRISکــه هنــوز توســط
 PubChemدر دســترس نیســتند ،میتــوان مســتقیم ًا بــه ســایت آن پایگاههــای
داده مراجعــه نمــود .بــرای مثــال در مــورد :IRIS
https://www.epa.gov/iris

ﭘایگاه داده PROSPERO

پایــگاه داده  PROSPEROیــک پایــگاه بینالمللــی بــرای ثبــت مطالعــات
مــرور نظاممنــد مــورد نظــر بــرای انجــام در زمینــه بهداشــت و مراقبتهــای
اجتماعــی ،رفــاه اجتماعــی ،بهداشــت اجتماعــی ،آمــوزش ،جرایــم ،مســائل
قضایــی ،و توســعه بینالملــل (در مــواردی کــه نتایــج ایــن مطالعــات بــا موضــوع
»بهداشــت« ارتبــاط پیــدا کنــد) میباشــد .در ایــن دیتابیــس ویژگیهــای اصلــی
پروتکلهــای مــرور نظاممنــد قبلــی ثبــت شــده و بــه صــورت دائمــی نگهــداری
میشــوند تــا مطالعــات بعــدی بتواننــد از آنهــا اســتفاده نماینــد.
هــدف  PROSPEROایــن اســت کــه فهرســتی جامــع از مطالعــات مــرور
نظاممنــد ثبــت شــده ایجــاد کنــد ،تــا از انجــام مــوارد تکــراری پیشــگیری شــود.
همچنیــن بــه دلیــل اینکــه پروتــکل پژوهــش از ابتــدای کار ثبــت میشــود،
میتــوان گــزارش نهایــی را بــر اســاس ایــن پروتــکل ثبــت شــده (آنچــه کــه
قــرار بــود انجــام شــود) مقایســه کــرده و بدیــن ترتیــب از بــروز ســوگیری در حیــن
تحقیــق یــا در زمــان گــزارش مــوارد مــرور نظاممنــد ،جلوگیــری نمــود.

1 The Integrated Risk Information System
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https://www.crd.york.ac.uk/prospero

بــرای اطالعــات بیشــتر در رابطــه بــا مطالعــات مــرور نظاممنــد بــه فصــل
پنجــم مراجعــه نماییــد.
ﭘایگاه داده SYRCLE

مشــابه بــا پایــگاه داده  ،PROSPEROدر مــورد مطالعــات مــرور نظاممنــد
کــه در رابطــه بــا دادههــای حاصــل از حیوانــات (مثــ ً
ال تحقیقــات دامپزشــکی)
صــورت میگیــرد ،میتــوان پروتــکل مربوطــه را در پایــگاه مرکــز SYRCLE
(قســمت » )«protocolsبــه آدرس ذیــل ثبــت نمــود .از همیــن مســیر همچنیــن
میتــوان پروتکلهــای ثبــت شــده قبلــی را بدســت آورده و از آنهــا بــرای
طراحــی مطالعــات مشــابه اســتفاده کــرد:
www.umcn.nl/SYRCLE

مخازن دادهها

1

مخــازن دادههــا ،امــکان بــه اشــتراک گــذاری دادههــای خــام ،و تمــام یــا
قســمتی از مقــاالت و کتــب علمــی را فراهــم مینماینــد .برخــی مخــازن دادههــا
عبارتنــد از:

1 data repositories
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Dryad

1

مخــزن دیجیتــال  Dryadمحلــی بــرای بــه اشــتراک گــذاری انــواع
دادههــای پژوهشــی میباشــد و امــکان دسترســی بــه ایــن دادههــا و ارجــاع ســایر
پژوهشهــا بــه آنهــا را بــه صــورت رایــگان فراهــم میســازد .ســایت  Dryadدر
ابتــدا توســط گروهــی از ژورنالهــای عمــده و انجمنهــای علمــی در رشــتههای
مختلــف تشــکیل شــد تــا یــک رویکــرد یکســان در رابطــه بــا آرشــیو و نگهــداری
دادههــای علمــی 2را فراهــم آورد .هــدف دیگــر  Dryadایــن اســت کــه دادههــای
پژوهشهــا را بــه طــور رایــگان در دســترس همــه پژوهشــگران قــرار دهــد تــا بــا
اســتفاده مجــدد از ایــن دادههــا بتواننــد بــه تولیــد دانــش جدیــد اقــدام کننــد .در
کنــار بــه اشــتراکگذاری دادههــا ،ایــن مخــزن دیجیتــال توســط افــراد متخصــص
در رشــتههای مختلــف علــوم سرپرســتی میشــود تــا اطمینــان حاصــل گــردد
کــه دادههــای ارائــه شــده در آن قابــل اســتفاده میباشــند.

بــا جســتجو و یافتــن پژوهــش مــورد نظــر در وبســایت  Dryadمیتــوان بــه
مجموعــه دادههــای آن دسترســی پیــدا کــرد .در کنــار دادههــای اصلــی پژوهــش،
یــک متــن خالصــه در رابطــه بــا اینکــه پژوهــش مذکــور چگونــه اجــرا شــده و بــه
چــه نتایجــی رســیده اســت ،ارائــه گردیــده و ضمنـ ًا راهنمــای نحــوه ارجــاع علمــی
بــه دادههــای مــورد اســتفاده ارائــه شــده اســت.
https://datadryad.org

Figshare

ســایت  Figshareبــه عنــوان یــک وبســایت مخــزن محســوب شــده کــه
کاربــران میتواننــد نتایــج تحقیقــات خــود را در آنجــا قــرار دهنــد .اســناد قــرار داده
شــده بــه نحــوی اســت کــه توســط ســایر محققیــن قابــل یافتــن ،ارجــاع دادن ،و
1 Dryad Digital Repository
2 joint data archiving policy
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بــه اشــتراکگذاری میباشــد .در ایــن وبســایت میتــوان نتایــج تحقیقــات را
در قالــب بســیاری از انــواع فایلهــای ممکــن منتشــر کــرد .فایلهــای مذکــور
ممکــن اســت مثـ ً
ال یــک پوســتر یــا مقالــه کنفرانــس بــوده یــا مجموعــه اطالعات
یــا کدهــای برنامــه نویســی را شــامل شــود .آنچــه کــه در ایــن وبســایت مهــم
اســت ایــن اســت کــه مالکیــت تمــام دادههــا متعلــق بــه افــرادی اســت کــه آنهــا
را در آنجــا قــرار میدهنــد .همچنیــن ایــن افــراد میتواننــد مجــوز دسترســی بــه
ایــن اطالعــات را بــرای دیگــران تعییــن کننــد ،و بــه واســطه دسترســی دیگــران
بــه اطالعــات مذکــور ،از امتیــازات پژوهشــی (نظیــر افزایــش ارجــاع بــه مقــاالت
خــود) بهرهمنــد شــوند .از طــرف دیگــر بــه عنــوان پژوهشــگر یــا نویســنده یــک
مقالــه میتــوان وارد ســایت مذکــور شــده و از طریــق دایرکتــوری ایــن وبســایت
بــه انــواع رشــتههای علــوم کــه توســط ســایت مذکــور پوشــش داده میشــوند،
وارد گردیــده و در هــر رشــته بــه طیــف وســیعی از دادههــای موجــود کــه از مقاالت
منتشــر شــده اســتخراج گردیدهانــد ،دسترســی پیــدا کــرد .اســتفاده از وبســایت
مذکــور نــه تنهــا بــه بهتــر دیــده شــدن کارهــای علمــی نویســندگان کمــک
میکنــد ،بلکــه موجــب تســهیل در دسترســی دیگــر پژوهشــگران بــه اطالعــات
علمــی میگــردد.
https://figshare.com/

Zenodo

وبســایت  Zenodoبــا هــدف فراهــم آوردن اطالعــات علمــی بــرای
تمامــی پژوهشــگران جهــان و در هــر رشــته علمــی فراهــم شــده اســت .در ایــن
پایــگاه میتــوان محتــوای علمــی قابــل اشــتراک گــذاری را در دســترس ســایر
پژوهشــگران قــرار داد .در رابطــه بــا پایــگاه مذکــور و ســایر مخــازن دادههــای
علمــی بایــد توجــه داشــت کــه موضوعــات مربــوط بــه حقــوق نشــر (مثـ ً
ال کپــی
رایــت) در رابطــه بــا اســنادی کــه بــه اشــتراک گــذارده میشــود -مطابــق
دســتورات وبســایت مربوطــه -میبایــد رعایــت گــردد.
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در پایــگاه  Zenodoمیتــوان ســایر دادههــای بــه دســت آمــده از تحقیــق
کــه از طریــق مقالــه قــادر بــه اشــتراک گــذاری نیســتند را در دســترس
پژوهشــگران قــرار داد .بــه ایــن ترتیــب جزئیــات بیشــتری از پژوهــش دیــده شــده
و تمــام دادههــای حاصــل از آن کــه بــه دالیــل مختلــف -نظیــر محدودیــت
تعــداد صفحــات ژورنالهــا -قــادر بــه اشــتراکگذاری از طریــق مقالــه نبودنــد،
را میتــوان در اختیــار پژوهشــگران قــرار داد .ایــن امــر نــه تنهــا بــه پیشــرفت
ســریعتر علــم و اطالعرســانی بهتــر در رابطــه بــا کارهــای انجــام شــده کمــک
میکنــد ،بلکــه از طــرف دیگــر ایــن امــکان را بــرای نویســندگان علمــی فراهــم
مــیآورد تــا ارجاعــات بیشــتری بــه پژوهشهــای خــود دریافــت نماینــد.
https://zenodo.org

سایر ﭘایگاهها

ســایر پایگاههــای دادههــای پژوهشــی کــه از طریــق اینترنــت قابــل
دسترســی میباشــند عبارتنــد از (:)283
Europe PMC: https://europepmc.org/

DataCite: https://datacite.org/
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OpenAIRE: https://www.openaire.eu

ScienceResearch: https://www.scienceresearchlibrary.
com/

Web of Science Data Citation Index (DCI): https://
clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/
webofscience-data-citation-index

SciELO: https://scielo.org/en/
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DLI service: https://www.openaire.eu/dliservice

DataMed: https://datamed.org

ﻓرا ﭘایگاه داده
ســه فــرا پایــگاه داده مهــم عبــارت از  PubMed، Scopusو
 Scienceمیباشــند کــه در ادامــه توضیحاتــی در رابطــه بــا آنهــا ارائــه میشــود
(:)280 ،277

Web of

PubMed

روش کار بــا پایــگاه اطالعــات علمــی پابمــد در وبســایت زیــر آورده شــده
اســت .مطالــب ارائــه شــده در قالــب فیلمهــای آموزشــی ،کالسهــا ،و همچنیــن
دستنوشــتههای مختلــف ارائــه گردیــده اســت .بــرای بهتریــن اســتفاده از ایــن
پایــگاه اطالعــات علمــی مراجعــه بــه آموزشهــای مذکــور توصیــه میگــردد:
https://learn.nlm.nih.gov/documentation/
training-packets/T0042010P
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در پابمــد ســرویسهایی نظیــر دسترســی بــه ســایر پایگاههــای داده
بیولــوژی مولکولــی ،مطالعــات بالینــی ،جســتجوی پایــگاه داده ِمــش ( )MeSHو
انــواع فیلترهــای جســتجو ،ارائــه شــده اســت .موضوعــات تحــت پوشــش پــاب مــد
عمدتـ ًا عبارتنــد از علــوم زیســتی ،پزشــکی ،و علــوم فیزیکــی .در رابطــه بــا تفــاوت
بیــن پایگاههــای داده پابمــد و مدالیــن ،بایــد توجــه داشــت کــه پابمــد در
حقیقــت یــک واســط کاربــری بــرای جســتجوی پایــگاه داده مدالیــن میباشــد .در
عیــن حــال پایــگاه پابمــد دارای برخــی محتــوای زیســت پزشــکی اضافــه بــر
مدالیــن نیــز میباشــد .لــذا در صورتــی کــه هــدف ایــن باشــد کــه صرفـ ًا پایــگاه
داده مدالیــن مــورد جســتجو قــرار گیــرد بهتــر اســت از  Ovid Medlineاســتفاده
شــود تــا بتــوان کنتــرل بیشــتری بــر محتــوای جســتجو شــده داشــت:
https://www.ovid.com/product-details.901.html

از طریــق پایــگاه داده پاپمــد میتــوان بــه مقــاالت منتشــر شــده در
پابمــد ســنترال ( 1)PMCنیــز دسترســی پیــدا کــرد .در مخــزن پابمــد ســنترال،
متــن کامــل و رایــگان مقــاالت بــه صــورت منابــع بــا دسترســی آزاد موجــود
میباشــد .همچنیــن مقاالتــی کــه هنــوز نمایــه نشــدهاند و نیــز مقاالتــی کــه
پیــش از انتشــار در ژورنالهــا بــه صــورت دیجیتالــی منتشــر میگردنــد ،از
طریــق پابمــد ســنترال قابــل دســترس میباشــند .بــرای جســتجوی مســتقیم
در پابمــد ســنترال میتــوان از مســیر زیــر اســتفاده کــرد:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

1 PubMed Central
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البتــه روش اخیــر زمانــی کاربــرد دارد کــه شــما جســتجوی ویــژه در رابطــه
بــا یــک موضــوع اختصاصــی را مــد نظــر داشــته باشــید کــه در ایــن صــورت ،بــا
اســتفاده از پایــگاه داده مدالیــن میتــوان بــه نتایــج بســیار دقیــق و متناســب
بــا موضــوع مــورد جســتجو دســت یافــت .بــا ایــن حــال بایــد توجــه داشــت
کــه پابمــد ،رابــط کاربــری آســانتری داشــته و محتــوای اســناد آن بیــش از
مدالیــن میباشــد .لــذا بــر اســاس مــوارد ذکــر شــده ،بایــد توجــه داشــت کــه
یــک جســتجوی مشــابه در هــر یــک از پایگاههــای داده پابمــد و مدالیــن
ممکــن اســت بــه نتایجــی کــه تــا حــدودی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد ،منجــر
گــردد.
Scopus

تهیــه شــده توســط الزویــر و یــک پایــگاه داده واجــد مقــاالت منتشــر شــده
در زمینههــای پزشــکی ،فنــی ،فیزیــک ،و علــوم اجتماعــی میباشــد .ویژگــی
اســکوپوس ایــن اســت کــه پوشــش ژورنالهــای آن در ســطﺢ جهانــی بــوده و
شــامل انتشــارات بــه زبانهــای غیــر انگلیســی  -بــه شــرط آنکــه خالصــه مقالــه
انگلیســی فراهــم شــود -نیــز میباشــد .بایــد توجــه داشــت کــه پایــگاه داده
اســکوپوس دارای صــد در صــد همپوشــانی بــا  MEDLINEو  EMBASEبــوده و 65
درصــد همپوشــانی بــا  BIOSISدارد.
https://www.scopus.com/home.uri

Web of Science

فــرا پایــگاه داده تهیــه شــده توســط کالریــوت آنالیتیکــز کــه ارائهکننــده
خدمــات دسترســی بــه اطالعــات فعلــی و گذشــتهنگر از ژورنالهــای بــا فاکتــور
اثرگــذاری بــاال و پوشــش جهانــی میباشــد .از طریــق ســرویس مذکــور کاربــران
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میتواننــد بــه محتــوای علمــی بیــن رشــتهای تــا ســال  1900میــالدی دسترســی
داشــته باشــند .پایــگاه داده شــیمی موجــود در آن نیــز امــکان دسترســی بــه
ترکیبــات مــواد شــیمیایی و واکنشهــای آنهــا را فراهــم میســازد .موضوعــات
تحــت پوشــش ایــن فــرا پایــگاه داده شــامل علــوم زیســتی ،زیســت پزشــکی،
علــوم فیزیکــی ،علــوم اجتماعــی ،هنــر ،و انسانشناســی میباشــد.
www.webofknowledge.com

میزبانهای ﭘایگاه داده

در ادامــه چنــد میزبــان پایــگاه داده در علــوم زیســتی کــه پایگاههــای داده
مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن را نیــز پوشــش میدهنــد ،ارائــه شــده اســت
(:)280 ،277
DIMDI

1

ایــن میزبــان پایــگاه داده توســط انســتیتو اســناد و اطالعــات پزشــکی آلمــان
تهیــه شــده اســت .از طریــق آن میتــوان بــه اطالعــات جامــع در رابطــه بــا علــوم
پزشــکی و ســایر رشــتههای مرتبــط دسترســی پیــدا کــرد .موضوعــات تحــت
پوشــش ایــن میزبــان پایــگاه داده عبارتنــد از پزشــکی ،فارماکولــوژی ،سمشناســی،
بیوتکنولــوژی و مهندســی ژنتیــک ،ابــزار پزشــکی ،دامپزشــکی ،تکنولــوژی ،و
بهداشــت.
https://www.dimdi.de/dynamic/en/homepage/index.
html

1 German Institute of Medical Documentation and Information
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Ovid Technologies

تهیــه شــده توســط والتــرز کالور 1یــک میزبــان پایــگاه داده بینرشــتهای
بــوده کــه رشــتههای علــوم طبیعــی ،علــوم زیســت پزشــکی ،اطالعــات فنــی،
هنــر ،و ادبیــات را پوشــش میدهــد .موضوعــات نمایــه شــده در ایــن میزبــان
پایــگاه داده عبارتنــد از :کشــاورزی ،بیوشــیمی ،بیوفیزیــک ،زیستشناســی،
شــیمی رفتــاری ،2زیســت پزشــکی ،فارماکولــوژی ،سمشناســی ،دامپزشــکی،
جانورشناســی ،تکنولــوژی هنــر ،و ادبیــات.
https://www.ovid.com/

ProQuest Dialog

3

ایــن میزبــان پایــگاه داده توســط شــرکت پروکوئســت تهیــه شــده اســت .در
ایــن محــل ،مطالــب علمــی بیــن رشــتهای در رابطــه بــا رشــتههای بازرگانــی،
فنــی ،و اطالعــات زیســت پزشــکی فراهــم شــده اســت .همچنیــن اطالعاتــی کــه
بــا موضــوع Rهــای ســهگانه در ارتبــاط میباشــند ،از طریــق ایــن میزبــان پایــگاه
داده قابــل دســترس هســتند .موضوعــات تحــت پوشــش ایــن ســایت عبــارت
اســت از :زیســت پزشــکی ،صنایــع دارویــی ،کشــاورزی ،شــیمی ،علــوم اجتماعــی،
قانونگــذاری و حکومــت ،محیــط زیســت و انــرژی ،تکنولــوژی ،اخبــار و رســانهها،
بازرگانــی و اقتصــاد.
https://www.proquest.com/
products-services/ProQuest-Dialog.html

1 Wolters Kluwer
2 behavioural chemistry
3 ProQuest
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STN International

1

وبســایت مذکــور توســط شــبکه اطالعــات فنــی و علمــی تهیــه شــده و
مطالــب مربــوط بــه علــوم زیســتی پزشــکی ،علــوم کاربــردی ،و اطالعــات مربــوط
بــه ثبــت اختراعــات 2را در دســترس قــرار میدهــد .موضوعــات تحــت پوشــش
ایــن وبســایت شــامل شــیمی ،فیزیــک ،دانــش مــواد ،ریاضــی ،انفورماتیــک،
زمینشناســی ،پزشــکی ،علــوم تغذیــه ،بیوتکنولــوژی ،کشــاورزی ،سمشناســی،
و فارماکولــوژی میباشــد.
http://www.stn-international.com

مﻨابﻊ با دسترسی آزاد
در ادامــه اطالعــات مربــوط بــه منابــع بــا دسترســی آزاد کــه امکان دسترســی
بــه انتشــارات مرتبــط بــا روشهــای جایگزیــن را فراهــم میکننــد ،آورده شــده
اســت .منابــع مذکــور بــه طــور اختصاصــی بــر روی انتشــارات علمــی مــرور همتــا
تمرکــز دارد (:)280 ،277
BioMed Central

موضوعــات تحــت پوشــش شــامل بیوشــیمی ،بیولــوژی و بیوتکنولــوژی،
شــیمی ،بومشناســی ،آمــوزش اخــالق ،ژنتیــک ،ایمونولــوژی ،پزشــکی،
میکروبیولــوژی ،بیولــوژی مولکولــی ،تغذیــه ،بهداشــت عمومــی ،فارماکولــوژی،
فیزیولــوژی ،دامپزشــکی ،و جانورشناســی میباشــد.

1 The Scientific & Technical Information Network
2 patent
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https://www.biomedcentral.com

1

DOAJ

موضوعــات تحــت پوشــش شــامل کشــاورزی ،دامپزشــکی ،جنگلــداری ،تغذیه
و علــوم غذایــی ،جانورشناســی ،بیولــوژی ،ژنتیــک ،میکروبیولــوژی ،فیزیولــوژی،
بیوشــیمی ،بیوتکنولــوژی ،شــیمی ،علــوم بهداشــتی ،پزشــکی ،ایمونولــوژی،
داروســازی ،و بهداشــت عمومــی میباشــد.
http://www.doaj.org

HighWire Press

موضوعــات تحــت پوشــش در ایــن منبــع عبــارت اســت از :زیستشناســی،
کشــاورزی ،بیوشــیمی ،بیوفیزیــک ،بومشناســی ،ژنتیــک ،ایمونولــوژی،
میکروبیولــوژی ،فارماکولــوژی ،فیزیولــوژی ،سمشناســی ،دامپزشــکی،
انسانشناســی ،پزشــکی ،فیزیــک ،شــیمی ،کامپیوتــر ،ریاضــی ،و علــوم اجتماعــی.
http://highwire.stanford.edu/

1 Directory of Open Access Journals
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PMC

موضوعــات تحــت پوشــش ایــن پایــگاه داده عبــارت اســت از:
زیستشناســی ،بیوشــیمی ،انفورماتیــک ،بیوتکنولــوژی ،شــیمی ،بومشناســی،
آمــوزش ،اپیدمیولــوژی ،اخــالق ،ژنتیــک ،ایمونولــوژی ،پزشــکی ،بهداشــت
عمومــی ،میکروبیولــوژی ،بیولــوژی مولکولــی ،تغذیــه ،فارماکولــوژی ،فیزیولــوژی،
دامپزشــکی ،و جانورشناســی.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc

سازمانها ،انﺠمنها و همایشهای مرﺗﺒﻂ

در ادامــه اطالعاتــی در رابطــه بــا ســازمانها و انجمنهــای مرتبــط بــا
روشهــای جایگزیــن (و ســایر اصــول Rهــای ســهگانه) آورده شــده اســت .ایــن
ســازمانها و انجمنهــا ،فراهــم آورنــده محتــوای اینترنتــی در رابطــه بــا مســائل
مــورد توجــه دانشــمندان ،مســئوالن رفــاه حیوانــات در مراکــز علمی ،قانونگــذاران،
و عمــوم جامعــه میباشــند .انــواع اطالعــات ارائــه شــده در وبســایت آنهــا
شــامل برنامههــای گرنــت تحقیقاتــی ،منابــع آمــوزش الکترونیــک ،پایگاههــای
داده ،و اعــالم زمــان و تاریــخ وقایــع علمــی مرتبــط و همچنیــن محلــی بــرای
بحــﺚ و گفتگــوی اینترنتــی میباشــد (.)280 ،277 ،2

بﻨیــاد ﺗﺤﻘیﻘــات بــدون نیــاز بــﻪ حیوانــاتAFR) 1؛ بــا نــام
ﻗﺒﻠــی (DHT

بنیــاد »تحقیقــات بــدون نیــاز بــه حیوانــات« کــه قبـ ً
ال بــا نــام بنیــاد »دکتــر
هــاد ِون« 2فعالیــت میکــرد بــا هــدف دســتیابی بــه روزی کــه بیماریهــای
1 Animal Free Research UK
2 Dr Hadwen Trust
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انســان را بتــوان ســریعتر و بــدون آزار دادن حیوانــات درمانکــرد ،تاســیس
شــد .بنیــاد مذکــور بــا ارائــه گرنــت پژوهشــی بــه پژوهشــگران دانشــگاهها،
بیمارســتانها ،و ســازمانهای تحقیقاتــی ،و همچنیــن کمــک بــه شــناخته شــدن
و توســعه روشــهای جایگزیــن ،در جهــت جایگزینــی کامــل اســتفاده از حیوانــات
آزمایشــگاهی عمــل میکنــد.
https://www.animalfreeresearchuk.org

مرکز جایگزینهای ﺗﺴﺖ بر روی حیوانات )(CAAT

مرکــز جایگزینهــای حیوانــات آزمایشــگاهی در دانشــگاه جانــز هاپکینــز
کــه بــه اختصــار  1 CAATنامیــده میشــود بــا هــدف تشــویق اســتفاده از
روشهــای جایگزیــن حیوانــات در تحقیقــات زیســت پزشــکی ،تســت ایمنــی
مــواد ،و آمــوزش علــوم زیســت پزشــکی تﺄســیس شــده اســت .در حقیقــت CAAT
یــک مرکــز دانشــگاهی بــوده کــه بــه دپارتمــان سمشناســی در دانشــگاه جــان
هاپکینــز وابســتگی دارد .در ایــن وبســایت اطالعــات موثــق علمــی در رابطــه بــا
روشهــای جایگزیــن ،روش اســتفاده از آنهــا ،و مزایــا و معایــب هــر روش ارائــه
میگــردد .ایــن مرکــز بــه برگــزاری برنامههــای تحقیقاتــی ،اجــرای دورههــای
آموزشــی و کارگاههــا ،و فراهــم کــردن گرنتهــای تحقیقاتــی بــه محققینــی کــه
در زمینــه توســعه روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی فعالیــت میکننــد،
میپــردازد .ایــن وبســایت همچنیــن دارای خبرنامــهای اســت کــه آخریــن اخبــار
مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن را بــه صــورت دورهای بــه مخاطبــان ارســال
مینمایــد (.)281

1 The Johns Hopkins Center for Alternatives to Animal Testing
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https://caat.jhsph.edu/

شﺒکﻪ جایگزینها )(AltWeb

وبســـایت  AltWebکـــه توســـط دانشـــگاه جانـــز هاپکینـــز تهیـــه شـــده
و مدیریـــت میگـــردد ،یـــک مرجـــع آنالیـــن بـــرای اطالعـــات و اخبـــار در
رابطـــه بـــا جایگزینهـــای اســـتفاده از حیوانـــات در پژوهـــش میباشـــد .ایـــن
وبس ــایت همچنی ــن در س ــطﺢ جهان ــی ب ــه عن ــوان ی ــک منب ــع جام ــع از ان ــواع
روشه ــای جایگزی ــن موج ــود و قاب ــل اس ــتفاده توس ــط دانش ــمندان ،مدرس ــین،
دامپزشـــکان ،و عمـــوم عالقهمنـــدان بـــه موضـــوع جایگزینهـــا مطـــرح
اســـت ( .)281وبســـایت  Altwebدارای لینکهایـــی بـــرای ارتبـــاط بـــه ســـایر
مناب ــع و اطالع ــات در رابط ــه ب ــا روش ــهای جایگزی ــن ب ــوده و ب ــه موتوره ــای
جســـتجوگر اینترنتـــی بـــرای جســـتجو در پایگاههـــای اطالعاتـــی مهـــم نظیـــر
 TOXLINEدسترســـی دارد.

از طریـــق وبســـایت  Altwebمیتـــوان بـــه ژورنالهـــای مربـــوط بـــه
جایگزینهـــای حیوانـــات در پژوهـــش دسترســـی پیـــدا کـــرد .خبرنامـــه ایـــن
وبســـایت ،اخبـــار ماهانـــه در رابطـــه بـــا جدیدتریـــن تحـــوالت در رابطـــه بـــا
روشهـــای جایگزیـــن را بهایمیـــل کاربـــران ارســـال مینمایـــد (.)281
https://altweb.jhsph.edu
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مرکز اﻃﻼﻋات مربوط بﻪ رﻓاه حیوانات )(AWIC

مرکــز اطالعــات مربــوط بــه رفــاه حیوانــات در کتابخانــه ملــی ســازمان
کشــاورزی ایــاالت متحــده ( 1)AWICدر ســال  1986میــالدی بــا هــدف کســب
و انتشــار اطالعــات در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن و بســط و توســعه اصــول
رفــاه حیوانــات آزمایشــگاهی تﺄســیس گردیــد.
https://www.nal.usda.gov/awic

در ســایت  AWICقســمتی بــه عنــوان
 Searchingوجــود دارد کــه اطالعــات کلیــدی در رابطــه بــا نحــوه جســتجوی
روشهــای جایگزیــن را ارائــه میدهــد .تمرکــز ایــن بخــش بــر ارائــه روشهــا و
راهنماییهــای مرتبــط بــا جایگزینهــای حیوانــات آزمایشــگاهی بــوده و مســائلی
نظیــر آمــوزش افــراد ،ژورنالهــا و پایگاههــای اطالعــات و ســازمانها را پوشــش
میدهــد (.)281
Alternatives and Literature

https://www.nal.usda.gov/awic/alternativesliterature-searching

1 National Agricultural Library’s Animal Welfare Information Center
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در وبســایت  AWICقســمتی نیــز بــرای جســتجوی پایگاههــای اطالعاتــی
وجــود دارد کــه بــر اســاس موضــوع آنهــا در قالــب کشــاورزی ،دامپــروری و
دامپزشــکی ،تکنولــوژی آمــوزش ،زیستشناســی ،بیومدیســین ،و ســایر زمینههــا
دســتهبندی شــدهاند .بــا انتخــاب هــر یــک از ایــن زمینههــا ،پایگاههــای
اطالعــات مرتبــط بــا موضــوع نشــان داده میشــود کــه بــا کلیــک بــر روی هــر
پایــگاه داده میتــوان وارد ســایت مربوطــه شــده و بــه جســتجوی روشهــای
جایگزیــن مــورد نظــر پرداخــت .همچنیــن در ســایت  AWICقســمتی بــه عنــوان
جســتجوی نمونــه آورده شــده تــا روش جســتجوی پایگاههــای داده را بــه کاربــران
آمــوزش دهــد .ضمنــ ًا در ایــن وبســایت فهرســتی از اطالعــات تمــاس تمــام
ســازمانهای مرتبــط بــا مســائل حقــوق و رفــاه حیوانــات آزمایشــگاهی آورده شــده
اســت.
https://www.nal.usda.gov/awic/databases

فهرســتی از قوانیــن مربــوط بــه حمایــت از حیوانــات آزمایشــگاهی و نیــز
قوانیــن ملزمکننــده پژوهشــگران بــه اســتفاده از روشهــای جایگزیــن -در
مــواردی کــه امــکان اســتفاده از ایــن روشهــا وجــود دارد -در ایــن وبســایت
فراهــم شــده اســت .قوانیــن مذکــور در ســه دســته قوانیــن فــدرال ،قوانیــن ایالتــی،
و قوانیــن بینالمللــی گنجانــده شــدهاند.
https://www.nal.usda.gov/awic/laws-and-guidelines-0
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ﮔروه اﺗﺤاد اروﭘا برای ﭘایان آزمایش بر روی حیوانات
)(ECEAE
1

گــروه اتحــاد اروپــا بــرای پایــان دادن بــه آزمایــش بــر روی حیوانــات
مجموعــهای از  17ســازمان حفاظــت از حیوانــات در قلمــرو اتحادیــه اروپــا اســت.
هــدف ایــن گــروه ،جلوگیــری از افزایــش اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در
تحقیقــات علمــی و جایگزیــن کــردن آنهــا بــا روشهایــی اســت کــه از حیوانــات
اســتفاده نمیکننــد.
https://www.eceae.org

ﭼارﭼوب ﺗواﻓﻖ نﻈر اروﭘا در زمیﻨﻪ روشهای جایگزین
)(ECOPA

عبــارت از چارچــوب توافــق نظــر اعضــای اتحادیــه اروپــا در زمینــه نحــوه
اســتفاده از روشهــای جایگزیــن 2بــوده و هــدف اصلــی آن ترویــج Rهــای
ســهگانه در قلمــرو اتحادیــه اروپــا میباشــد .بــرای ایــن منظــور  ECOPAتــالش
میکنــد تــا بــه توافــق نظــر در بیــن چهــار دســته اصلــی از ذینفعــان در ایــن
زمینــه دســت یابــد:
● دولتها و ارگانهای نظارتی
● دانشگاهها
● صنایع
●

سازمانهای حمایت از حیوانات
1 The European Coalition to End Animal Experiments
2 European Consensus-Platform for Alternatives
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http://www.ecopa.eu

ﭼارﭼوب همکاری اروﭘا در روشهای جایگزین )(EPAA

1

در حقیقــت یــک چارچــوب همــکاری داوطلبانــه بیــن کشــورهای اتحادیــه
اروپــا میباشــد کــه در آن ســازمانهای تجــاری اروپــا و شــرکتهایی از 8
شــاخه مختلــف صنعــت حضــور دارنــد .اعضایــی کــه در ایــن گــروه همــکاری
میکننــد ،متعهــد بــه اشــتراکگذاری دانــش و منابــع بــرای تســریع در توســعه،
اعتبارســنجی ،و پذیــرش رویکردهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی در رابطــه
بــا تســتهای مربــوط بــه امــور نظــارت بــر تولیــدات مــواد میباشــند.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/epaa

انﺠمن سﻢشﻨاسی برونﺗﻨی اروﭘا )(ESTIV

انجمــن سمشناســی برونتنــی اروپــا بــه عنــوان بــه عنــوان یــک انجمــن
پیشــرو در زمینــه تقویــت شــبکه علمــی متخصصیــن سمشناســی »برونتنــی«
در اروپــا عمــل کــرده و موضــوع سمشناســی برونتنــی را از نظــر تحقیقاتــی و
آموزشــی در تمــام کشــورهای قــاره اروپــا تشــویق مینمایــد.

1 European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing
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http://www.estiv.org

آزمایشگاه مرجﻊ اروﭘا در روشهای جایگزین
(ECVAM

)EURL

آزمایشــگاه مرجــع اتحادیــه اروپــا در زمینــه روشهــای جایگزیــن تســت بــر
روی حیوانــات آزمایشــگاهی 1بــه عنــوان بخشــی از مرکــز پژوهشهــای مشــترک
اتحادیــه اروپــا 2عمــل میکنــد .ایــن مرکــز بــر پایــه قوانیــن مربــوط بــه حفاظــت
از حیوانــات مــورد اســتفاده در امــور علمــی در اتحادیــه اروپــا تشــکیل شــده اســت
و نســبت بــه هماهنگــی و اجــرای مطالعــات اعتبارســنجی در رابطــه بــا روشهــای
جایگزیــن تســتهای ایمنــی مــواد شــیمیایی اقــدام میکنــد .متعاقبــ ًا EURL
 ECVAMاطالعــات بــه دســت آمــده از مطالعــات اعتبارســنجی مذکــور را در بیــن
دینفعــان بــه اشــتراک میگــذارد .ایــن مرکــز همچنیــن بــه کارگیــری روشهــای
جایگزیــن را در ســطﺢ جهانــی تشــویق مینمایــد.
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam

بﻨیــاد جایگزیﻨــی حیوانــات در ﺗﺤﻘیﻘــات ﭘزشــکی
) (FRAME
بنیــاد »جایگزینــی حیوانــات در تحقیقــات پزشــکی« بــا هــدف دســتیابی بــه
دانــش »جایگزینــی کامــل حیوانــات آزمایشــگاهی بــه منظــور ارزیابــی خطــر مــواد
شــیمیایی بــرای انســان« ،تﺄســیس شــده اســت .هــدف ایــن بنیــاد ایــن اســت
1 European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing
2 European Commission’s Joint Research Centre
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کــه مدلســازی کامپیوتــری ارتبــاط ســاختار و فعالیــت مــواد شــیمیایی را بــا
اطالعــات بدســت آمــده از تســتهای برونتنــی بــر روی ســلولهای انســانی
تطبیــق دهــد .ایــن امــر بــه طــور ویــژه در رابطــه بــا ویژگیهــای بیوشــیمیایی،
فیزیکوشــیمیایی ،و سمشناســی مــواد شــیمیایی حائــز اهمیــت اســت .هــدف از
ایــن کار ایــن اســت کــه بتــوان ارزیابــی خطــر مــواد شــیمیایی بــرای انســان را
بــدون نیــاز بــه اســتفاده از حیوانــات انجــام داد .فعالیتهــای  FRAMEرا میتــوان
در زمینههــای پشــتیبانی از تحقیقــات ،همــکاری بــا ســایر ســازمانهای مرتبــط
در جهــت توســعه روشهــای جایگزیــن ،ارائــه اطالعــات مرتبــط بــا روشــهای
جایگزیــن ،انتشــار مطالــب آموزشــی ،انتشــار ژورنــال مــرور همتــا شــده  ATLAو
ارســال خبرنامههــای دورهای دســتهبندی کــرد (.)281
http://www.frame.org.uk

واحد ﺗﺤﻘیﻘات حیوانی انﺠمن شﻔ ّﻘﺖ )(HSUS

1
2

ماموریــت واحــد تحقیقــات حیوانــی در انجمــن شــفقّت ایــاالت متحــده
عبــارت از کاهــش و نهایتــ ًا توقــف کامــل هرگونــه آسیبرســانی بــه حیوانــات
مــورد اســتفاده در پژوهــش ،آزمــون مــواد ،و آمــوزش میباشــد .ایــن انجمــن
تمرکــز فعالیتهــای آموزشــی خــود را بــر روی آمــوزش دانشآمــوزان مقاطــع
پیــش از دانشــگاه و دانشــجویان دانشــگاهها قــرار داده و بــه مدرســینی کــه راضــی
بــه اســتفاده از حیوانــات زنــده در کالسهــای درس نیســتند ،طیــف وســیعی از
روشــهای بــه روز بــرای جایگزیــن کــردن حیوانــات در کالس درس را بــه صــورت
کرایــه ،ارائــه میکنــد .مطابــق مرامنامــه ایــن انجمــن ،تنهــا هزینــهای کــه
کرایهکننــدگان ایــن وســایل بایــد بپردازنــد ،هزینــه پســتی بازگشــت وســایل بــه
محــل انجمــن میباشــد (.)281

1

 : humaneمهربانی ،مالیمت و رحم
2 Animal Research Issues section of The Humane Society of the United States
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http://www.humanesociety.org

انﺠمن مﻠی آموزش مشﻔﻘانﻪ

ایــن انجمــن در ســال  1948تﺄســیس شــده اســت و هــدف آن ایجــاد روحیــه
محبــت در کــودکان و بالغیــن نســبت بــه حیوانــات میباشــد .وبســایت ایــن
انجمــن مطالــب متنــوع در رابطــه بــا حیوانــات و روشهــای آموزشــی کــه در آنهــا
بــا حیوانــات بــه درســتی رفتــار میشــود را ارائــه میدهــد.
https://www.nhes.org/

شورای بیناﻟمﻠﻠی حﻔاﻇﺖ از حیوانات ) (ICAPOدر برنامﻪهای
OECD

شــورای بینالمللــی حفاظــت از حیوانــات در برنامههــای ســازمان توســعه و
همکاریهــای مشــترک اقتصــادی 1بــا هــدف اطمینــان از بکارگیــری روشهــای
جایگزیــن تــا حــد امــکان در برنامههــا و راهنماهــای ســازمان توســعه و
همکاریهــای مشــترک اقتصــادی تشــکیل شــده اســت.
https://www.icapo.org

1 The International Council on Animal Protection in OECD Programmes
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ســازمان توســعه و همکاریهــای مشــترک اقتصــادی ( ،)OECDحاصــل
اتحــاد  30کشــور صنعتــی جهــان بــوده کــه در پاریــس مســتقر اســت و نقــش
هماهنﮓکنندگــی در تهیــه راهنماهــای آزمونهــای شــیمیایی ســالمت مــواد را
دارا میباشــد .راهنماهــای مذکــور متعاقــب تصویــب توســط کشــورهای عضــو ایــن
ســازمان مــورد بهــره بــرداری قــرار میگیــرد .مجموعــه راهنماهــای ایــن ســازمان
بــا دقــت بســیار زیــادی روش انجــام تعــدادی از آزمونهــای شــیمیایی پــر
مصــرف را بــدون اســتفاده از حیوانــات شــرح میدهنــد .میــزان اعتبــار راهنماهــای
مذکــور تــا آن حــد اســت کــه صنایــع و ارگانهــای نظارتــی قانونــی میتواننــد
بــر پایــه آنهــا تصمیمگیریهــای مهــم در رابطــه بــا صــدور یــا عــدم صــدور
مجــوز تولیــد یــک محصــول را انجــام دهنــد .گایدالینهــای مذکــور از طریــق
وبســایت  ICAPOبــه آدرس فــوق قابــل دســترس میباشــند.

انﺴتیتو ﻋﻠوم برونﺗﻨی )(IIVS

انســتیتو علــوم برونتنــی 1بــه عنــوان یــک انســتیتو پیشــرو در ســطﺢ
جهانــی در رابطــه بــا موضــوع سمشناســی برونتنــی مطــرح میباشــد .هــدف
انســتیتو مذکــور ،ترویــج اســتفاده و پذیــرش روشهــای جایگزیــن در ســطﺢ
جهانــی میباشــد .انســتیتو  IIVSبــا دارا بــودن یــک آزمایشــگاه مجهــز قــادر بــه
انجــام تســتهای اســتاندارد و همچنیــن اعتبــار ســنجی روشهــای آزمــون جدیــد
جهــت صنایــع داروســازی ،مــواد بهداشــتی ،محصــوالت خانگــی ،و مــواد شــیمیایی
ویــژه ،میباشــد.
http://www.iivs.org

1 Institute for In Vitro Sciences
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شــﺒکﻪ بیناﻟمﻠﻠــی در زمیﻨــﻪ آمــوزش مشــﻔﻘانﻪ
) (InterNICHE

شــبکه بینالمللــی در زمینــه آمــوزش مشــفقانه 1بــا هــدف ترویــج روشهــای
آموزشــی بــا کیفیــت کــه نیــاز بــه اســتفاده از حیوانــات ندارنــد ،تشــکیل شــده
اســت .ایــن انجمــن بــه ارائــه روشهــای مشــفقانه آموزشــی در زمینههــای
پزشــکی ،دامپزشــکی ،و علــوم زیستشناســی میپــردازد.
http://www.interniche.org

در بخشــی از ایــن ســایت ،فهرســت عظیمــی از انــواع پژوهشهــای قبلــی
در زمینــه روشهــای جایگزیــن آورده شــده اســت .برخــی از ایــن پژوهشهــا در
رابطــه بــا ابــداع روشهــای جایگزیــن جدیــد بــوده و برخــی دیگــر از آنهــا بــه
پیادهســازی روشهــای جایگزیــن و ارزیابــی اثــرات ایــن روشهــا بــر کیفیــت
علمــی و آموزشــی پروژههــا پرداختهانــد.
http://www.interniche.org/en/studieS

1 International Network for Humane Education
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انﺠمــن جایگزینهــای حیوانــات آزمایشــگاهی در ژاﭘــن
)(JSAAE
انجمــن جایگزینهــای حیوانــات آزمایشــگاهی در ژاپــن ،یــک ســازمان
علمــی اســت کــه بــا هــدف انجــام تحقیقــات ،توســعه ،آمــوزش ،و ارزیابــی
اســتفاده از روشهــای جایگزیــن حیوانــات در امــور علمــی تشــکیل شــده اســت.
یکــی از اهــداف ایــن انجمــن ترویــج بینالمللــی روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی میباشــد.
http://www.asas.or.jp/jsaae/eng/outline/index.html

مرکز مﻠی جایگزیﻨی ،کاهش و بهیﻨﻪسازی )(NC3Rs

1

یکــی از فعالیتهــای مرکــز ملــی جایگزینــی ،کاهــش و بهینهســازی
اســتفاده از حیوانــات در تحقیقــات عبــارت از توســعه روشهــای جایگزیــن اســتفاده
از حیوانــات در امــور علمــی میباشــد.
http://www.nc3rs.org.uk

1 National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in
Research
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مرکز اﻋتﺒارسﻨﺠی روشهای جایگزین در سﻢشﻨاسی
1
)(NICEATM
در وبســایت ایــن مرکــز اطالعــات مهمــی در رابطــه بــا ابــداع روشهــای
جایگزیــن نویــن ،توســعه ،اعتبارســنجی ،پذیــرش ،و هماهنﮓســازی روشهــای
جایگزیــن تســتهای سمشناســی صــورت میگیــرد.
https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/niceatm/
index.html

کمیتﻪ اﻋتﺒار سﻨﺠی روشهای جایگزین )(ICCVAM

کمیتــه هماهنﮓکننــده بیــن ســازمانی در رابطــه بــا اعتبــار ســنجی
روشهــای جایگزیــن 2بــه عنــوان یــک کمیتــه دائمــی در ســال  2000میــالدی
تصویــب شــد .در وبســایت ایــن کمیتــه روشهــای جایگزیــن کــه مــورد تاییــد
قــرار گرفتــه و الزم االجــرا میباشــند ،آورده شــده اســت.
https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/evalatm/
accept-methods/index.html

1 The NTP (National Toxicology Program) Interagency Center for the Evaluation of
Alternative Toxicological Methods
2 Interagency Coordinating Committee on the Validation of Alternative Methods
)(ICCVAM
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در بخــش دیگــر از وبســایت ایــن کمیتــه ،ارزیابــی تســتهای جایگزیــن در
زیــر مجموعههــای مختلــف ارائــه شــده و ایــن تســتها بــا ارائــه منابــع معتبــر
معرفــی شــدهاند.
https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/evalatm/
test-method-evaluations/index.html#top

گــزارش همــکاری بینالمللــی مرکــز بیــن ســازمانی اعتبارســنجی روشهــای
جایگزیــن در سمشناســی ( )NICEATMو کمیتــه اعتبــار ســنجی روشهــای
جایگزیــن ( )ICCVAMدر جهــت توســعه روشهــای جایگزیــن در منبــع دیگــر
( )286آمــده اســت.
مرکــز اﻃﻼﻋــات روشهــای جایگزیــن در دانشــگاه UC
Davis

در وبســایت مرکــز اطالعــات مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن حیوانــات در
دانشــگاه  ،UC Davis1مجموعــهای از وبســایتهای قابــل جســتجو بــرای یافــت
روشــهای جایگزیــن ارائــه شــده اســت:
https://www.library.ucdavis.edu/guide/
alternatives/#specialized-websites-and-databases-2

1 UC Davis Center for Animal Alternatives Information
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مرکــز ﺛﺒــﺖ و اﻋتﺒــار ســﻨﺠی روشهــای جایگزیــن
آﻟمــان )(ZEBET

مرکــز ثبــت و اعتبــار ســنجی روشهــای جایگزیــن آلمــان (،1)ZEBET
فراهمکننــده پایــگاه داده  ZEBETدر رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن اســتفاده
از حیوانــات در پژوهــش میباشــد .دســتیابی بــه پایــگاه داده مذکــور رایــگان
بــوده و اطالعــات ارائــه شــده در آن بــه زبــان انگلیســی و آلمانــی اســت .در ایــن
پایــگاه صرفــاً روشهــای جایگزینــی ارائــه میشــود کــه اعتبــار آنهــا توســط
متخصصیــن  ZEBETبهطــور دقیــق بررســی شــده اســت .در ایــن وبســایت
همچنیــن اطالعاتــی در رابطــه بــا وضعیــت فعلــی توســعه و اعتبــار ســنجی یــک
روش خــاص و نیــز میــزان پذیــرش یــک روش بــرای مقاصــد علمــی یــا نظــارت
قانونــی ارائــه گردیــده اســت ( .)281 ،4اســناد ایــن پایــگاه داده بــه صــورت
اســتاندارد و ســاختاربندی شــده فراهــم گردیدهانــد و تمرکــز آنهــا بــر مهمتریــن
مســائل مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن مــورد تﺄییــد میباشــد .انتخــاب ایــن
اســناد توســط متخصصینــی صــورت گرفتــه اســت کــه اطالعــات کامـ ً
ال اساســی و
قابــل اعتمــاد را در مجموعــه مذکــور گــردآوری نمودهانــد .همچنیــن دانشــمندان
واجــد تجربــه کاری بســیار زیــاد در رابطــه بــا مدلهــای درونتنــی و برونتنــی،
بــه مــرور نقا ّدانــه مطالــب مذکــور پرداختــه و صحــت آنهــا را تﺄییــد نمودهانــد
(.)4
_https://www.bfr.bund.de/en/department
experimental_toxicology_and_zebet-53864.html

1 The Center for the Documentation and Ealuation of Alternatie Methods to
Animal Experiments (Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung on Ersatz- und
)Erga¨nzungsmethoden zum Tierersuch
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فعالیتهــای مرکــز فــوق در قالــب یــک مقالــه ( )4مــورد بررســی قــرار گرفتــه
اســت .ایــن مرکــز بــا ارائــه راه حــل بــه ارگانهــای نظارتــی و قانونگــذاران
موجــب کاهــش کلــی اســتفاده از حیوانــات در انــواع پژوهشهــا و تســتهای
سمشناســی شــده و بــه جــای حیوانــات ،اســتفاده از روشهــای جایگزیــن معتبــر
را ارائــه نمــوده اســت.

انﺠمن مﻠی مخاﻟﻔان زنده شکاﻓی حیوانات )(NAVS

1

وبســایت انجمــن ملــی مخالفــان زنــده شــکافی حیوانــات حــاوی
مطالبــی ارزشــمند در رابطــه بــا حقــوق حیوانــات بــوده و انــواع اســتفادههایی
کــه از حیوانــات در امــور تحقیقاتــی ،آموزشــی ،و تســتهای مــواد شــیمیایی
صــورت میگیــرد را بــا رویکــرد حقــوق حیوانــات مــورد بررســی قــرار داده اســت.
همچنیــن در ایــن محــل فعالیتهــای متعــدد تبلیغاتــی بــا هــدف گســترش
روشهــای جایگزیــن اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی و پیشــگیری از زنــده
شــکافی حیوانــات انجــام میشــود ( .)281مطالعــه مطالــب ایــن وبــالگ جهــت
عالقهمنــدان بــه موضــوع حقــوق حیوانــات و وضعیــت فعلــی اســتفاده از حیوانــات
در جهــان توصیــه میگــردد.
https://www.navs.org

انﺠمن ﺧیریﻪ اﺧﻼق ]در ﺗﻌامﻞ[ با حیوانات

2

وبســایت انجمــن خیریــه اخــالق [در تعامــل] بــا حیوانــات حــاوی
اطالعاتــی جامــع در رابطــه بــا انــواع اســتفادههای حیوانــات توســط بشــر در
زمینههــای مختلــف میباشــد و مســائل اخالقــی آنهــا را بــه چالــش میکشــد.
ایــن وبســایت همچنیــن روشهــای جایگزیــن را در برخــی مــوارد ارائــه نمــوده
اســت.
1 National Anti-Vivisection Society
2 Animal Ethics public charity
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https://www.animal-ethics.org

انﺠمن بیوﻟوژی برونﺗﻨی )(SIVB

هــدف انجمــن بیولــوژی برونتنــی ،1جمــعآوری و انتشــار اطالعــات مربــوط
بــه روشهــای نگهــداری و اســتفاده تحقیقاتــی از ســلولها ،بافتهــا و اعضــاء
موجــودات زنــده (گیاهــان ،حیوانــات و انســان) میباشــد .بدینوســیله انجمــن
مذکــور در جهــت توســعه و ارزیابــی روشهــای جدیــد تحقیقــات برونتنــی اقــدام
مینمایــد ( .)281انجمــن مذکــور دارای دو ژورنــال بینالمللــی و یــک خبرنامــه
اینترنتــی بــوده و کنفرانسهــای متعــدد ،جلســات و کارگاههــای آموزشــی را
ضمــن همــکاری بــا مﺆسســات آموزشــی برگــزار مینمایــد.
https://sivb.org

انﺠمن سﻢشﻨاسی )(SOT

2

اعضــای انجمــن سمشناســی شــامل ســم شناســان و ســایر افــراد مشــغول
بــه کار در صنعــت ،دانشــگاه ،ارگانهــای دولتــی ،و ســایر افــرادی اســت کــه
بــه مســائل سمشناســی و روشهــای ارزیابــی خطــرات مــواد شــیمیایی جدیــد
عالقهمنــد هســتند .ایــن انجمــن واجــد خبرنامــه و دو ژورنــال عمــده میباشــد.
1 Society for in vitro Biology
2 Society of Toxicology
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انجمــن سمشناســی تمرکــز زیــادی بــر نشــر و توســعه روشهــای جایگزیــن
اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی داشــته و کارگاههــای ســاالنه مرتبطــی را در
کنــار همایشهــای سمشناســی برگــزار مینمایــد (.)281
www.toxicology.org

ﭘزشکان ]مﻠتزم بﻪ[ ﭘزشکی ﭘاسخگو )(PCRM
کمیتﻪ
ِ

ـکان [ملتــزم بــه] پزشــکی پاســخگو ،1بــر موضــوع
در وبســایت کمیتــه پزشـ ِ
اخــالق در آمــوزش ،تحقیقــات پزشــکی ،و پزشــکی بالینــی تاکیــد بســیار شــده
و منابــع قابــل اســتفاده در ایــن مــوارد ارائــه گردیــده اســت .بــه عنــوان مثــال
در رابطــه بــا نحــوه آمــوزش پزشــکی اورژانــس و پزشــکی نظامــی ،روشهایــی
کــه بــه عنــوان جایگزیــن اســتفاده از حیوانــات میتوانــد مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه و در واقــع تناســب بســیار بیشــتری بــا شــرایط واقعــی دارد ،ارائــه گردیــده
اســت .هرچنــد برخــی شبیهســازهای ارائــه شــده در ایــن وبســایت شــاید بــرای
بســیاری از کاربــران ایرانــی در دســترس نباشــد ،بــا ایــن حــال بررســی آنهــا
میتوانــد بهایدهپــردازی دربــاره تولیــد و بهرهبــرداری از شبیهســازهایی
مشــابه در کشــورمان ،کمــک کنــد .در قســمت تحقیقــات پزشــکی تاکیــد ایــن
کمیتــه بــر روی اســتفاده از مدلهــای مرتبطتــر بــا انســان بــوده و اســتفاده از
حیوانــات را منــع مینمایــد.
بــه عنــوان مثــال در مقالــهای کــه بــه ایــن منظــور در وبســایت مذکــور
منتشــر شــده اســت ،نشــان داده شــده کــه تحقیقــات در رابطــه بــا نارســایی قلبــی
در ســﮓها ،کمکــی بــه پیشــبرد دانــش در زمینــه ایــن بیمــاری در انســان ننمــوده
اســت .از ســوی دیگــر در رابطــه بــا بیمــاری آلزایمــر نشــان میدهــد کــه 99/6
درصــد از داروهایــی کــه بــرای بیمــاری آلزایمــر ســاخته شــده و در حیوانــات
آزمایشــگاهی بــا موفقیــت آزمایــش گردیدهانــد ،نهایتــ ًا در انســان بــا شکســت
مواجــه شــده اســت:
1 Physicians Committee for Responsible Medicine
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https://www.pcrm.org/ethical-science/animals-inmedical-research/heart-failure-experiments-inanimals-fail

در ادامــه ایــن مطلــب ،شــش روش جایگزیــن پژوهــش دربــاره ایــن بیمــاری
کــه ارتبــاط بیشــتری بــا آلزایمــر در انســان دارد ،ارائــه گردیــده اســت.
https://www.pcrm.org/ethical-science/animals-inmedical-research/alzheimers-disease-researchwithout-animals

در ایــن وبســایت همچنیــن مطالــب مهمــی در رابطــه بــا لــوازم آرایــش کــه
بــر روی حیوانــات آزمایشــگاهی تســت نشــدهاند ،ارائــه گردیــده اســت.
https://www.pcrm.org/ethical-science/
animal-testing-and-alternatives/cruelty-freecosmetics
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همچنیــن روشهــای درمانــی بــرای برخــی بیماریهــای انســان بــا اســتفاده
از مــوادی کــه در آنهــا از مشــتقات حیوانــات اســتفاده نمیشــود (نظیــر اســتفاده
از غذاهــای بــر پایــه گیاهــان بــرای کاهــش درد آرتریــت) ،ارائــه گردیــده اســت.

بﻨیاد ﺗوسﻌﻪ و ﺗﺤﻘیﻘات روشهای جایگزین )(ARDF

1

بنیــاد مذکــور در جهــت توســعه روشهــای جایگزیــن در تحقیقــات و آمــوزش
زیســت پزشــکی فعالیــت مینمایــد .برخــی اقدامــات وبســایت ایــن بنیــاد بــه
شــرح ذیــل میباشــد:

● تخصیــص بودجــه پژوهشــی ،منابــع ،و مهارتهــای علمــی مــورد نیــاز
بــرای جایگزینــی حیوانــات در آزمایشــگاهها،
● ارائه بودجه تحقیقاتی ویژه برای توسعه روشهای جایگزین،
● اطالع رسانی در رابطه با روشهای جایگزین ،و

● ارتقــاء روشهــای جایگزیــن از طریــق انتشــار مقــاالت ،ارائــه
ســخنرانیها ،برگــزاری ســمینارها و کارگاههــا.
از فعالیتهــای دیگــر ایــن بنیــاد میتــوان بــه توســعه روشهــای شبیهســازی
و نــرم افزارهــای کامپیوتــری ســه بعــدی بــه منظــور تدریــس تکنیکهــای پایــه
جراحــی اشــاره کــرد .ایــن بنیــاد همچنیــن واجــد یــک آزمایشــگاه پالســتینه
کــردن 2میباشــد کــه قــادر بــه تولیــد نمونههــای آناتومــی دائمــی (بــه عنــوان
جایگزینــی بــرای تشــریﺢ حیوانــات) اســت (.)281
https://www.ardf-online.org

1 The Alternatives Research & Development Foundation
2 plastination laboratory

یافت روش جایگزین معتبر برای یک پژوهش ⁞ 381

آموزش با شﻔﻘﺖ

در ســایت  HumaneLearning.infoروشهــای مختلــف آمــوزش کــه نیازی
بــه اســتفاده از حیوانــات ندارنــد ،آورده شــده اســت .بخشــی از ســایت -بــه آدرس
ذیــل -مربــوط بــه بررســی کارایــی روشهــای جایگزیــن در آمــوزش بــوده کــه بــا
اســتناد بــه مقــالت معتبــر علمــی بــه ایــن موضــوع میپــردازد.
https://bit.ly/339VVRw

انﺠمن مشﻔﻘانﻪ سازمان دامپزشکی )(HSVMA

انجمـن مشـفقانه سـازمان دامپزشـکی ایـاالت متحـده ،1محلـی بـرای گـرد
آمـدن دامپزشـکان و سـایر افـراد عالقهمنـد بـه حمایـت از حیوانـات میباشـد .در
اینجـا دانشـجویان دامپزشـکی میتواننـد در مسـائل حمایـت و حفاظـت از حیوانات
سـهیم شـده ،در صـورت نیاز بـه نیـروی داوطلب با انجمـن مذکور همـکاری نموده
و روشهـای مشـفقانه آمـوزش دامپزشـکی را ارتقـا بخشـند .در صـورت عضویـت
دانشـجویان در ایـن محـل ،مبلغـی بـه صـورت سـالیانه به عنـوان گرنـت در اختیار
آنهـا قـرار میگیـرد تـا فعالیتهـای مرتبـط با حمایـت از حیوانـات را انجـام دهند.
در ایـن مرکـز همچنیـن وبینارهایـی در جهـت حمایـت از حیوانـات و حفـظ حقوق
آنهـا بـه صـورت منظـم برگـزار میگردد.
https://hsvma.memberclicks.net

)1 Humane Society Veterinary Medical Association (HSVMA
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برنامﻪ »ﻗانون و ﺧﻂ مشی مربوط بﻪ حیوانات«

موضـــوع حقـــوق حیوانـــات در طـــول یـــک و نیـــم دهـــه اخیـــر توجـــه
زیـــادی را بـــه خـــود جلـــب نمـــوده اســـت .در بهـــار ســـال  2000میـــالدی،
دانش ــکده حق ــوق دانش ــگاه ه ــاروارد نهمی ــن دانش ــکده حق ــوق در جه ــان ب ــود
کـــه آمـــوزش دوره حقـــوق حیوانـــات را آغـــاز کـــرد .اکنـــون کـــه حـــدود 18
س ــال از آن زم ــان گذش ــته اس ــت ،بی ــش از  150دانش ــکده حق ــوق در آمری ــکا
دورههـــای مربـــوط بـــه حقـــوق حیوانـــات را برگـــزار میکننـــد و در ســـایر
نق ــاط جه ــان نظی ــر کان ــادا ،اس ــترالیا ،و نیوزلن ــد بی ــش از  12دانش ــکده حق ــوق
ســـرفصل مذکـــور را در برنامـــه علمـــی خـــود قـــرار دادهانـــد (.)287
در ایــن رابطــه دانشــکده حقــوق دانشــگاه هــاروارد از ســال  2014برنامــهای
ب ــا عن ــوان »قان ــون و خطمش ــی مرب ــوط ب ــه [حفاظ ــت از] حیوان ــات« 1بنی ــان
گ ــذاری نم ــود .در اینج ــا اف ــراد عالقمن ــد ب ــه حیوان ــات ،ب ــا یکدیگ ــر در ارتب ــاط
قـــرار گرفتـــه و از طریـــق کنفرانسهـــا ،پانلهـــا ،ســـخنرانیها ،کارگاههـــای
علم ــی و نمای ــش فیل ــم ،ب ــه بح ــﺚ و تب ــادل نظ ــر درب ــاره جدیدتری ــن روش ــهای
حمایـــت از حیوانـــات و حقـــوق آنهـــا میپردازنـــد .در وبســـایت مربـــوط بـــه
ای ــن برنام ــه ،موض ــوع حق ــوق حیوان ــات اغل ــب از دی ــد قانون ــی بررس ــی ش ــده
و محوری ــت صحبته ــای آن در رابط ــه ب ــا نح ــوه حمای ــت قانون ــی از حیوان ــات
بـــه ویـــژه حیواناتـــی کـــه در امـــور علمـــی اســـتفاده میشـــوند  -اســـت.همچنیـــن امـــکان ارائـــه فرصـــت فلوشـــیﭗ تحقیقاتـــی بـــه افـــراد عالقمنـــد از
طری ــق برنام ــه مذک ــور فراه ــم ش ــده اس ــت.
https://animal.law.harvard.edu

1 Animal Law & Policy Program
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در قســمتی از وبســایت مذکــور ،فهرســت ژورنالهایــی کــه مســائل
حقوقــی مربــوط بــه حیوانــات در آنهــا منتشــر میشــود ،ارائــه گردیــده اســت:
https://animal.law.harvard.edu/resources/
animal-law-journals

همچنیــن در ایــن وبســایت قســمتی وجــود دارد کــه منابــع قابــل اســتفاده
جهــت انجــام تحقیقــات در زمینــه حقــوق حیوانــات را فراهــم آورده اســت:
https://animal.law.harvard.edu/resources/
animal-law-research

کﻨگــره جهانــی جایگزینهــا و اســتﻔاده از حیوانــات
آزمایشــگاهی

بــرای مطالعــه بیشــتر در رابطــه بــا جایگزینهــای حیوانــات در تحقیقــات،
مطالعــه خالصــه مقــاالت کنگــره جهانــی جایگزینهــا و اســتفاده از حیوانــات
آزمایشــگاهی در علــوم زیســتی 1توصیــه میشــود .بــا توجــه بــه اینکــه آدرس
وبســایت کنگــره مذکــور در هــر دوره تغییــر مینمایــد ،پیشــنهاد میشــود بــرای
یافــت دورههــای کنگــره ،کلیــد واژه » World Congress on Alternatives and
1 World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences
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 «Animal Use in the Life Sciencesرا در گــوگل (یــا موتــور جســتجوی مــورد
نظرتــان) جســتجو نماییــد یــا بــرای دسترســی ســریعتر از  QR Codeزیــر اســتفاده
کنید:

موﺗورهای جﺴتﺠوی ایﻨترنتی
نﺤوه ﻋمﻠکرد یﮏ موﺗور جﺴتﺠو

1

شــبکه جهانــی اینترنــت متشــکل اســت از شــبکهای از سِ ــرورهای اینترنتــی
کــه محــل نگهــداری صفحــات وبســایتهای اینترنتــی هســتند .در آمــاری کــه
در ســال  2016تهیــه شــد ،حــدود یــک میلیــارد وبســایت اینترنتــی موجــود بودنــد
کــه اگــر فــرض کنیــم هــر وبســایت بــه طــور متوســط  10صفحــه داشــته باشــد
(کــه البتــه برخــی وبســایتها شــاید هــزاران صفحــه داشــته باشــند) ،تعــداد
صفحــات اینترنتــی بــه حــدود  10میلیــارد صفحــه میرســد کــه عمـ ً
ال همــه نــوع
اطالعاتــی کــه بشــود تصــورش را کــرد را در خــود جــای دادهانــد .حــال تصــور
کنیــد کــه فــردی بخواهــد در میــان ایــن حجــم عظیــم از صفحــات اینترنتــی ،بــه
یــک موضــوع مشــخص دسترســی پیــدا کنــد .در حقیقــت مشــکل اصلــی امــروز
بشــر ،نــه فقــدان اطالعــات (ماننــد ســالیان گذشــته) ،بلکــه حجــم بســیار وســیع
اطالعــات مرتبــط یــا نامرتبــط بــا موضــوع مــورد جســتجو اســت کــه ایــن امــر
پیــدا کــردن و دسترســی بــه اطالعــات مرتبــط بــا یــک موضــوع خــاص را بســیار
دشــوار مینمایــد .در حقیقــت میتــوان اینترنــت را بــه انبــاری تشــبیه کــرد کــه
 :Server 1کامپیوترهای بسیار قدرتمند که در مراکز اینترنت جهانی وظیفه خدمت رسانی به
کاربران اینترنت را بر عهده دارند .در حقیقت کامپیوتر کاربران اینترنتی به این کامپیوترها متصل
شده و از طریق آنها به اطالعات مربوط به هر یک از سایتهای اینترنتی دسترسی پیدا میکند.
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در آن هــر وســیلهای کــه قابــل تصــور باشــد ،وجــود دارد .ایــن انبــار تشــبیهی
آنقــدر بــزرگ اســت و تعــداد وســایل موجــود در آن ،آنچنــان زیــاد اســت کــه پیــدا
کــردن یــک وســیله خــاص در ایــن انبــار ،بــدون وجــود یــک راهنمــای صحیــﺢ
امــکان پذیــر نخواهــد بــود .در دنیــای اینترنــت ،موتورهــای جســتجو وظیفــه
یافتــن اطالعــات مرتبــط بــا یــک موضــوع خــاص را بــر عهــده دارنــد .موتــور
جســتجو ،موضــوع مــورد نظــر را از کاربــر دریافــت کــرده و ســپس در کســری از
ثانیــه میلیاردهــا صفحــه اینترنتــی را جســتجو کــرده و مرتبطتریــن صفحــات را
بــه کاربــر معرفــی میکنــد.

بــدون وجــود موتــور جســتجو ،الزم بــود تــا هــر کاربــر اینترنــت ،آدرس دقیــق
صفحــه یــا ســایت اینترنتــی خــاص را در ذهــن خــود حفــظ میکــرد .ســپس در
زمــان نیــاز بــه دسترســی بــه آن صفحــه یــا ســایت ،میبایــد آدرس مذکــور را در
مرورگــر اینترنتــی خــود (مث ـ ً
ال گــوگل کــروم ،مایکروســافت اینترنــت اکپســلورر،
یــا فایرفاکــس و نظایــر آنهــا) بــه دقــت تایــﭗ میکــرد تــا بــه صفحــه مذکــور
دسترســی یابــد .مشــخص اســت کــه ایــن امــر نیازمنــد ایــن بــود کــه افــراد بــا
تمــام انــواع ســایتهایی کــه در اینترنــت وجــود داشــته و آدرس تمــام صفحــات
آنهــا آشــنا بودنــد و مثـ ً
ال اگــر فــردی در یــک موضــوع جدیــد نیــاز بــه جســتجو
داشــت ،احتمــا ًال بــا دشــواری زیــادی در ایــن رابطــه مواجــه میشــد.

خوشــبختانه بــا حضــور موتورهــای جســتجوی قــوی اینترنتــی ،فــارغ از اینکه
موضــوع جســتجوی شــما چــه باشــد ،میتوانیــد حتــی بــدون اطــالع از آدرس یــک
ســایت ،بــا چنــد کلیــک مــوس کامپیوتــر بــه محتــوای آن دسترســی پیــدا کنیــد.
هرچنــد موتورهــای جســتجوی اینترنتــی قــدرت بســیار زیــادی را در اختیــار کاربــر
قــرار میدهنــد ،بــا ایــن حــال دانســتن شــیوه اســتفاده از ایــن قــدرت نیــز اهمیــت
بســیار زیــادی در موفقیــت جســتجو دارد .در حقیقــت ،یافتــن ســریع اطالعــات
مرتبــط بــا موضــوع جســتجو ،نیازمنــد آشــنایی فــرد بــا اصــول صحیــﺢ جســتجوی
اینترنتــی و نیــز زیرکــی وی در انتخــاب اســتراتژی صحیــﺢ جســتجو اســت.
بدینوســیله میتــوان بــدون گرفتــار شــدن در صفحــات اینترنتــی کــه ارتباطــی بــا
موضــوع مــورد نظــر ندارنــد ،ســریع ًا بــه صفحــات حــاوی موضــوع مــورد جســتجو
دســت یافــت .در ادامــه بــه بررســی روش کار موتورهــای جســتجو و بررســی
برخــی از مهمتریــن موتورهــای جســتجوی موجــود میپردازیــم .موتورهــای
جســتجو از چندیــن بخــش بــه شــرح زیــر تشــکیل شــدهاند:
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● رابــﻂ کاربــری :بــرای دریافــت کلمــات جســتجو از کاربــر طراحــی
شــده اســت .مثــ ً
ال وقتــی شــما وارد ســایت گــوگل ()google.com
میشــوید یــک صفحــه بســیار ســاده اینترنــت بــاز شــده و یــک پنجــره
کوچــک مســتطیل شــکل بــرای وارد کــردن موضــوع جســتجو در آن
نمایــان میگــردد.

● آرایــﻪ اﻃﻼﻋــات :آرایــهای فوقالعــاده وســیع از اطالعــات موجــود
در تمــام صفحــات اینترنتــی جهــان.

● نــرم اﻓــزار کامپیوﺗــری :ایــن نرمافــزار دو نقــش عمــده بــر عهــده
دارد:

1 .کاوش کــردن اینترنــت :نرمافــزاری کــه ایــن عمــل را انجــام
میدهــد بــه عنــوان خزنــده اینترنتــی 1یــا عنکبــوت اینترنتــی
نامیــده میشــود .خزنــده اینترنتــی ،اینترنــت را بــرای پیــدا کــردن
و ثبــت اطالعــات در آرایــه پیــش گفتــه ،بــه صــورت دورهای
کاوش میکنــد .بایــد توجــه داشــت کــه شــرکت ســازنده موتــور
جســتجوی اینترنتــی بســته بــه صالحدیــد خــود ســایتهای
مختلــف را در زمانهــای مختلــف توســط خزنــده اینترنتــی
جســتجو مینمایــد .بــه عنــوان مثــال ممکــن اســت شــرکت
گــوگل ترجیــﺢ دهــد کــه یــک ســایت خبــری مهــم الزم اســت
هــر چنــد دقیقــه یکبــار توســط خزنــده اینترنتــی بررســی شــده
و اطالعــات آرایــه پیــش گفتــه مــدام بــه روز رســانی شــود و در
عیــن حــال ممکــن اســت تشــخیص دهــد کــه ســایت دیگــری
کــه بــه نــدرت اطالعــات آن تغییــر میکنــد را هــر دو هفتــه
یکبــار توســط خزنــده اینترنتــی مــورد کنــد و کاو قــرار دهــد .لــذا
ممکــن اســت برخــی تغییــرات بعمــل آمــده در وبســایتهای
اینترنتــی ،بالفاصلــه توســط موتــور جســتجو قابــل یافتــن نباشــند
و نیــاز بــه گذشــت مــدت زمانــی خــاص باشــد تــا بتــوان تغییــرات
جدیــد را از طریــق موتــور جســتجو پیــدا کــرد .البتــه بایــد توجــه
داشــت کــه ایــن موضــوع ارتباطــی بــه مراجعــه مســتقیم بــه
وبســایت مذکــور نــدارد و اگــر فــردی بــا یــک وبســایت ویــژه
2

1 web crawler
2 web spider
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آشــنایی داشــته باشــد ،در هــر زمــان بــا ورود بــه وبســایت مذکــور
جدیدتریــن اطالعاتــی را کــه در وبســایت وارد شــده اســت،
دریافــت مینمایــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه برخــی ســایتها از مــرور محتویــات خــود
توســط خزنــده اینترنتــی ممانعــت بعمــل آورده یــا در برخــی ســایتها
ممکــن اســت قســمتهایی از ســایت از دســترس خزنــده اینترنتــی دور
نــگاه داشــته شــود .در چنیــن مــواردی ،اطالعاتــی کــه توســط خزنــده
اینترنتــی بررســی نشــده و در آرایــه فــوق الذکــر درج نگردیدهانــد،
توســط موتــور جســتجوی مذکــور قابــل یافتــن نمیباشــند .ایــن
قســمتها کــه اینترنــت نامرئــی 1نامیــده میشــود ،حجــم بســیار
بیشــتری نســبت بــه اینترنــت قابــل رؤیــت دارد .در حقیقــت آن چیــزی
کــه مــا بــه طــور روزمــره بــا موتورهــای جســتجو نظیــر گــوگل در
اینترنــت مییابیــم ،صرفــ ًا بخــش ســطحی و قابــل رؤیــت اینترنــت
اســت و بخــش بســیار بزرگتــر اینترنــت ،بــا موتورهــای جســتجوی
معمولــی قابــل یافــت نمیباشــد .در ایــن رابطــه میتــوان بــه
پایگاههــای داده -کــه بــرای دسترســی بــه اطالعــات آنهــا نیــاز بــه
پرداخــت حــق عضویــت اســت -اشــاره نمــود .بــا ایــن حــال بایــد توجــه
داشــت کــه اطالعــات مذکــور از طریــق ســایتهای مربوطــه و پــس از
وارد کــردن اطالعــات کاربــری و رمــز ورود ،قابــل دســترس میشــوند.
2 .جســتجوی کلمــات وارد شــده در رابــط کاربــری در میــان آرایــه
اطالعــات :در هنــگام انجــام جســتجو بــا اســتفاده از موتــور
جســتجوی اینترنتــی ،نــرم افــزار مذکــور بــر اســاس یــک الگوریتــم
خــاص (کــه توســط شــرکت تولیدکننــده موتــور جســتجو تهیــه
شــده اســت) اقــدام بــه جســتجوی آرایــه اطالعــات میکنــد.
ســپس نتایــج جســتجو بــر اســاس الگوریتــم مذکــور اولویتبنــدی
شــده و بــه کاربــر نمایــش داده میشــوند .بایــد توجــه داشــت
کــه ایــن الگوریتــم هــر چقــدر پیشــرفتهتر و هوشــمندانهتر باشــد،
موتــور جســتجو قــادر اســت صفحــات اینترنتــی بــا بیشــترین میزان
ارتبــاط بــه موضــوع مــورد جســتجوی کاربــر را یافتــه و صفحــات
بــا بیشــترین ارتبــاط را در ردیفهــای ابتدایــی نتیجــه جســتجو
1 invisible web: Deep Net, Deep Web, or Hidden Web
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بــه وی اعــالم نمایــد .بــر ایــن اســاس ممکــن اســت جســتجوی
یــک موضــوع یکســان توســط موتــور جســتجوهای مختلــف بــه
نتایــج متفاوتــی منتهــی گــردد؛ چــرا کــه هــر کــدام از آنهــا از
الگوریتمهــای خــاص خــود بــرای پیــدا کــردن و دســتهبندی
اطالعــات اســتفاده میکننــد.
در ادامــه اطالعاتــی در رابطــه بــا برخــی موتورهــای جســتجوی اینترنتــی
عمــده کــه توســط جامعــه علمــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد ،ارائــه میشــود.
ســایتهای معرفــی شــده شــامل موتورهــای جســتجوی عمومــی ،موتورهــای
جســتجوی ویــژه امــور علمــی ،و موتورهــای جســتجوی فراشــبکه 1میباشــند.
2
همچنیــن یــک موتــور جســتجوی علمــی بــر پایــه الگوریتمهــای معناشــناختی
بــرای جســتجو در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن آزمایــش بــر روی حیوانــات
ارائــه میگــردد (.)280 ،277
Ask.com

موتــور جســتجوی  Askبــر پایــه الگوریتــم  ExpertRankعمــل میکنــد.
نحــوه عملکــرد الگوریتــم مذکــور بــه ایــن شــکل اســت کــه نتایــج جســتجو را
بــر پایــه معتبرتریــن 3ســایتهای موجــود در اینترنــت ارائــه مینمایــد .بــرای کار
بــا ایــن موتــور جســتجو میتــوان ســﺆاالت را بــه زبــان محــاورهای انســان یــا در
قالــب جســتجوی کلمــات کلیــدی نوشــت .طــرح ســﺆال بــه زبــان انســان مشــابه
آن چیــزی اســت کــه انســانها از یکدیگــر ســﺆال میکننــد (مث ـ ً
ال :چــرا برخــی
ســیبها تــرش هســتند؟) .موتــور جســتجوی مذکــور متوجــه مفهــوم ســﺆال شــده
و نتایــج مرتبــط را نشــان میدهــد .جســتجو بــر پایــه کلمــات کلیــدی بــه ایــن
معنــی اســت کــه فــرد میبایــد بــا زیرکــی خــود کلمــات کلیــدی مهمــی کــه
ممکــن اســت او را بــه صفحــات حــاوی پاســخ هدایــت کننــد را یافتــه و آنهــا
را بــه موتــور جســتجو ارائــه نمایــد (مث ـ ً
ال :کلمــات کلیــدی (ترکیــب شــیمیایی+
ســیب +تــرش) بــرای ســﺆال تمثیلــی کــه در بــاال ذکــر شــد ممکــن اســت مفیــد
واقــع شــود).

1 meta-web search engine
2 semantic search engine
3 most authoritative
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یکــی از مزایــای موتــور جســتجوی  Askایــن اســت کــه بــه جســتجوگر
کمــک میکنــد تــا کلمــات کلیــدی مناســب را بــرای پرســش خــود انتخــاب
نمایــد .همچنیــن ایــن موتــور جســتجو پیشــنهاداتی را بــه کاربــر جهــت باریــک
کــردن یــا وســیعتر کــردن جســتجو ارائــه میکنــد .پیشــنهاد مذکــور پــس از
کلیــک بــر روی دکمــه جســتجو و در قســمت نتایــج (در زیــر کادر مســتطیل شــکل
جســتجو و بــاالی نتایــج یافتــه شــده) ارائــه میگردنــد .همچنیــن در ســمت
راســت نتایــج جســتجو ،ســایر موضوعاتــی کــه بــا جســتجوی مزبــور مرتبــط اســت
نیــز نشــان داده میشــود.
https://www.ask.com

Google.com

یــک موتــور جســتجوی قدرتمنــد اســت کــه بــه عنــوان نخســتین محصــول
کمپانــی گــوگل بــه بــازار عرضــه شــد .جســتجوی گــوگل بــر پایــه الگوریتمهــای
مختلفــی کار میکنــد کــه یکــی از آنهــا الگوریتــم  PageRankمیباشــد .در
حقیقــت  PageRankیــک الگوریتــم تجزیــه و تحلیــل ارتباطــات وبســایتها بــا
یکدیگــر بــوده کــه میــزان اهمیــت یــک ســایت در رابطــه بــا یــک موضــوع مــورد
جســتجو را بــر اســاس تعــداد و کیفیــت لینکهایــی کــه از صفحــات اینترنتــی
دیگــر بــه آن ســایت (در رابطــه بــا موضــوع مــورد جســتجو) وجــود دارد ،تعییــن
مینمایــد و نتیجــه جســتجو را بــه ترتیــب اهمیــت ســایتها بــه کاربــر نشــان
میدهــد.
https://www.google.com
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در کنــار موتــور جســتجوی عمومــی گــوگل کــه از وبســایت فــوق قابــل
دسترســی اســت ،ایــن شــرکت دارای موتــور جســتجوهای اختصاصــی در بســیاری
از زمینههــای دانــش و هنــر بــه شــرح زیــر میباشــد:

جﺴتﺠوی کتابها با ﮔوﮔﻞ
https://books.google.com

جﺴتﺠوی اﺧتراﻋات با ﮔوﮔﻞ
https://patents.google.com

جﺴتﺠوی مﻨابﻊ ﻋﻠمی و احکام حﻘوﻗی دادﮔاهها با ﮔوﮔﻞ
گــوگل اســکوالر یــک موتــور جســتجوی رایــگان اینترنتــی میباشــد کــه
انتشــارات علمــی در زمینههــای مختلــف علــوم و از منابــع مختلــف را نمایــه
میکنــد .از طریــق ایــن موتــور جســتجو میتــوان بــه مقــاالت داوری همتــا،
پایــان نامههــا ،کتابهــای آکادمیــک ،احــکام دادگاههــا ،خالصــه مقــاالت،
نســخه پیــش از چــاپ مقــاالت ،و مقــاالت کامــل منتشــر شــده توســط ناشــران
آکادمیــک ،و انجمنهــای حرفــهای ،دســت یافــت.
https://scholar.google.com
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جﺴتﺠوی آﺛار هﻨری و ﻓرهﻨگی با ﮔوﮔﻞ
در بررسی انواع موتورهای جستجوی گوگل جای دارد به این موتور جستجوی
خاص نیز اشاره شود .توسط این موتور جستجو میتوان طیف وسیعی از انواع آثار
هنری و فرهنگی با کیفیت تصویری بسیار باالرا جستجو کرد .کیفیت اسکن تصاویر
در این مجموعه آنقدر باال است که مث ً
ال در یک تابلوی نقاشی رنﮓ و روغن که چند
صد سال پیش نقاشی شده است ،میتوان اثر یک موی قلممو را نیز یافت.
https://artsandculture.google.com

MetaCrawler

موتــور جســتجوی متاکراولــر از تکنولــوژی فــرا جســتجو بــه منظــور ترکیــب
نتایــج بدســت آمــده از موتورهــای جســتجوی برتــر اینترنــت اســتفاده میکنــد.
بــه عبــارت دیگــر چنانچــه موضوعــی در ایــن ســایت جســتجو شــود ،ســایت
مذکــور جســتجو را در موتــور جســتجوهای گــوگل ،یاهــو Ask ،و ســایر انــواع
موتورهــای جســتجو انجــام داده و ســپس تلفیقــی از نتایــج آنهــا را حســب یــک
الگوریتــم خــاص تهیــه کــرده و نمایــش میدهــد.
https://www.metacrawler.com

 ⁞ 392فصل  :7یافت روش جایگزین معتبر برای یک پژوهش

Wolfram Alpha

ولفــرام آلفــا را نمیتــوان صرف ـ ًا یــک موتــور جســتجوی اینترنتــی دانســت.
در حقیقــت ایــن وبســایت عرصــه اساسـ ًا جدیــدی را در بــه دســت آوردن دانــش
و پاســخها از اینترنــت مطــرح نمــوده کــه روال کار آن صرفـ ًا بــر پایــه جســتجوی
صفحــات اینترنــت نمیباشــد .در حقیقــت کاربــر ایــن ســایت ،ســﺆال خــود را
در پنجــره جســتجوی ســایت وارد کــرده و ســپس ایــن وبســایت از روشهــای
پیچیــده و پیشــرفته محاســباتی بــرای »درک ســﺆال پرســیده شــده« اســتفاده
میکنــد .متعاقبــ ًا بــا جســتجوی اینترنــت و اســتفاده از الگوریتمهــای مختلــف
پاســخهای تخصصــی و وســیعی را بــرای ســﺆال مذکــور ارائــه مینمایــد.
https://www.wolframalpha.com

Yahoo

یاهــو در ابتــدا بــه عنــوان یــک دایرکتــوری اینترنتــی طراحــی شــد ،بــه نحوی
کــه ســایتهای اینترنتــی را بــه دســتجات مختلــف تقســیمبندی میکــرد و ایــن
تقســیمبندی توســط کارمنــدان ایــن ســایت انجــام میگردیــد .در نتیجــه بــرای
دسترســی بــه یــک وبســایت خــاص الزم بــود کــه وارد دایرکتــوری مذکــور شــده
و مرحلــه بــه مرحلــه جســتجو را باریکتــر میکردیــد تــا بــه ســایت مــورد نظــر
برســید .بــه عنــوان مثــال بــرای دسترســی بــه یــک ســایت فروشــنده خودروهــای
هونــدا الزم بــود وارد دایرکتــوری »خریــد« شــده و ســپس بــه زیــر مجموعــه
»خریــد اتومبیــل« رفتــه و در آنجــا شــرکت »هونــدا« را انتخــاب مینمودیــد.
بــا گســترش ســریع اینترنــت و ســاخته شــدن صدهــا میلیــون ســایت اینترنتــی
و پیدایــش میلیاردهــا صفحــه اینترنتــی ،یاهــو بــه ایــن نتیجــه رســید کــه روش
مذکــور پاســخگو نیســت .لــذا در حــال حاضــر ایــن وبســایت بــه یــک موتــور
جســتجوی خــودکار تبدیــل شــده اســت کــه نتایــج جســتجو را بــر پایــه تکنولــوژی
دســتهبندی نتایــج بــر مبنــای ارتبــاط آنهــا بــا کلمــات جســتجو شــده ،صــورت
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میدهــد .بــرای انجــام ایــن کار ،یاهــو محتــوای متنــی ،تیتــر ،دقــت توضیحــات،
نــوع منبــع ،لینکهــای مرتبــط بــا آن ،و ســایر ویژگیهــای مختــص هــر صفحــه
اینترنتــی را تجزیــه و تحلیــل کــرده و بــا کلمــات مــورد جســتجو تطبیــق میدهــد
و ســپس مرتبطتریــن نتایــج جســتجو را ارائــه مینمایــد.
https://www.yahoo.com

وبسایﺖها
در ادامــه ،فهرســت برخــی وبســایتهای رســمی کــه مطالــب مرتبــط بــا
روشهــای جایگزیــن را ارائــه مینماینــد ،آورده شــده اســت.

برنامﻪ مﻠی ﺗوکﺴیکوﻟوژی )سﻢشﻨاسی(

در وبســایت برنامــه ملــی سمشناســی ( ،1)NTPانــواع روشهــای جایگزیــن
قابــل اســتفاده بــرای آزمــون ســمیت مــواد شــیمیایی آورده شــده اســت .در ایــن
رابطــه میتــوان بــه روشهــای زیــر اشــاره نمــود:
● تست سمیت سیستمیک حاد،
● تست سمیت قلبی،

● آزمــون اثــر ســمیت مــواد شــیمیایی برتکامــل جنینــی و رشــد نــوزادان
انســان،2

● آزمونهای مربوط به سمیت ایمونولوژیک،3

1 National Toxicology Program
2 developmental toxicity
3 immunotoxicity
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● آزمون سنجش ایمنی مواد بیولوژیک تهیه شده از منابع زیستی،
● ●سمشناسی محاسباتی،

● تستهای شناسایی مواد تداخلگر با هورمونهای درون ریز ،1و

● تســتهای شناســایی مــواد شــیمیایی دارای خــواص ایجــاد التهــاب
پوســتی و چشــمی.
https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/evalatm/index.
html

AAVS

فهرســت مختصــری از روشهــای جایگزیــن تســت بــر روی حیوانــات
2
آزمایشــگاهی در وبســایت متعلــق بــه انجمــن مخالفــان زندهشــکافی در آمریــکا
آورده شــده اســت .بایــد توجــه داشــت کــه مــوارد ارائــه شــده صرفـ ًا تعــداد اندکــی
از کل روشهــای جایگزیــن موجــود میباشــد ،بــا ایــن حــال بــه دلیــل ایــن کــه
مــورد مصــرف زیــادی دارنــد در اینجــا ارائــه گردیــده اســت.
https://aavs.org/alternatives

 :Endocrine Disruptors 1موادی هستند که عملکرد هورمونها را شبیهسازی کرده یا مهار
مینمایند.

)2 The American Anti-Vivisection Society (AAVS
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وبسایﺖ AltTox

هــدف وبســایت  AltToxترویــج روشهــای تســت ســمیت مــواد بــدون
اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی اســت .در وبســایت مذکــور اطالعــات مربــوط
بــه مســائل تکنیکــی و نیــز موضوعــات قانونگــذاری در رابطــه بــا اســتفاده از
روشهــای برونتنــی و کامپیوتــری بــرای انجــام تســتهای ســمیت مــواد،
بــه اشــتراک گذاشــته میشــود .گــروه مخاطبیــن هــدف ایــن وبســایت شــامل
صنایــع ،ارگانهــای دولتــی ،دانشــگاهها ،و ســازمانهای غیــر دولتــی میباشــند.
http://alttox.org

وبســایت مذکــور از بخشهــای مرتبــط بــا هــم بــه شــرح ذیــل تشــکیل
شــده اســت:
● بخــش اطالعــات در رابطــه بــا تســتهای سمشناســی ،پروژههــا،
رویکردهــا ،برنامههــا ،و قوانیــن مربوطــه :در ایــن بخــش ،اطالعــات
جامــع مربــوط بــه روشهــای انجــام تســتهای ســمیت کــه در آنهــا
از حیوانــات اســتفاده نمیشــود و بــه راحتــی از ســایر قســمتهای
اینترنــت قابــل دسترســی نمیباشــند ،گــردآوری شــده اســت .در ایــن
قســمت ،ابتــدا چکیــده اطالعــات و خالصــه مربــوط بــه هــر روش ارائــه
شــده تــا افــرادی کــه بــه روشهــای جایگزیــن عالقــه دارنــد ،بتواننــد
بــه راحتــی بــه اصــول اصلــی تســت مذکــور دســت یابنــد .ســپس
روش ســنتی اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی بــرای تســت مذکــور
بیــان گردیــده و متعاقبــ ًا بــه روش جایگزیــن اشــاره میشــود .تمــام
اطالعاتــی کــه در ایــن بخــش ارائــه میشــود توســط متخصصیــن
شــناخته شــده در ســطﺢ جهانــی در رشــته مربوطــه مــرور میگــردد:
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http://alttox.org/mapp

● بخــش مربــوط بــه نظــرات متخصصیــن :در قســمت
 ،Perspectivesنظــرات نوشــته شــده توســط متخصصیــن هــر زیــر
رشــته ارائــه میگــردد .هــدف از ایــن نوشــتهها ایــن اســت کــه مســیر
توســعه آینــده در زیــر رشــته مذکــور تدویــن گــردد:
New

http://alttox.org/new-perspectives-articles

● سیستم پیغام آنالین /صفحه بحﺚ و تبادل نظر.

● قســمت بــالگ کــه محــل ارســال اخبــار ،اطالعــات ،و دیدگاههــای
افــراد در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن تســت سمشناســی بــوده
و هــدف آن توســعه اعتبارســنجی و پذیــرش روشهــای مختلــف
برونتنــی و کامپیوتــری در ســطﺢ بینالمللــی میباشــد .ایــن بخــش
از وبســایت توســط گروهــی از متخصصیــن شــناخته شــده در ســطﺢ
بینالمللــی در هــر رشــته مدیریــت میگــردد.

● خبرنامــه کــه بــه صــورت ماهانــه در رابطــه بــا محتویــات جدیــد ســایت
مخاطبیــن را مطلــع میکنــد.

● بخــش رویدادهــا و جوایــز دورهای کــه بــه اطالعرســانی در مــورد
آخریــن مــوارد مربــوط بــه Rهــای ســهگانه میباشــد.
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● قســمت پایــگاه داده کــه طیــف بســیار وســیعی از انــواع پایگاههــای
داده کــه حــاوی اطالعــات مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی ،گرنتهــای تحقیقاتــی مربــوط بــه ایــن موضــوع،
قوانیــن مربوطــه و بســیاری مــوارد دیگــر میباشــند را ارائــه مینمایــد.
http://alttox.org/resource-center/databases

● بخــش آمــوزش کــه کالسهــا ،کارگاههــا ،دورههــای آمــوزش آنالیــن،
و وبینارهایــی کــه در رابطــه بــا مســائل مربــوط بــه سمشناســی
برونتنــی و کامپیوتــری میباشــند در آن آورده شــده اســت.
http://alttox.org/resource-center/education-andtraining

● قســمت حمایــت مالــی ســایت فهرســتی از انــواع گرنتهــای تحقیقاتــی
حامــی توســعه اعتبــار ســنجی روشهای جایگزیــن را آورده اســت.
http://alttox.org/resource-center/funding
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● فهرســت بســیار غنــی از انــواع نــرم افزارهــا ،مــواد ،تســتها ،ســلولها
و بافتهــای قابــل اســتفاده در تحقیقــات سمشناســی (بــدون اســتفاده
از حیوانــات آزمایشــگاهی) در بخــش ذیــل از ایــن وبســایت ارائــه
شــده اســت.
http://alttox.org/resource-center/testing-suppliescells-tissue-software/

● در قســمت دیگــر ایــن وبســایت ،مجموعــهای از وبســایتها،
مقــاالت ،و پایگاههــای داده حــاوی اطالعــات مفیــد در رابطــه بــا
روشهــای جایگزیــن اســتفاده از حیوانــات در تســتهای سمشناســی
آورده شــده اســت .مــرور ایــن صفحــه بــه افــرادی کــه قصــد دارنــد
مطالعــات سمشناســی را بــر روی حیوانــات طراحــی نماینــد ،قویــ ًا
توصیــه میشــود؛ چــرا کــه ممکــن اســت از راههــای بســیار کــم
هزینهتــر و ســریعتر بتواننــد پژوهشهایــی را بــدون نیــاز بــه اســتفاده
از حیوانــات آزمایشــگاهی طراحــی نماینــد .ایــن امــر نهتنهــا موجــب
تولیــد دادههــای معتبــر گردیــده ،بلکــه مقبولیــت اخالقــی بســیار
بیشــتری داشــته و حتــی در منابــع علمــی و ژورنالهــای برتــر قابــل
انتشــار میباشــد.
http://alttox.org/resource-center/searching-for-nonanimal-toxicity-testing-methods
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وبسایﺖ PeTA

ایــن وبســایت متعلــق بــه بزرگتریــن ســازمان حمایــت از حیوانــات در جهــان
میباشــد کــه دارای  6/5میلیــون نفــر عضــو میباشــد .در بخــش خاصــی از ایــن
وبســایت اطالعــات مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن و اقداماتــی کــه در حــال
حاضــر بــرای کاهــش اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در حــال اجــرا اســت،
ارائــه میگــردد.
https://www.peta.org/issues/animals-used-forexperimentation/

وبسایﺖ Science bank

یــک بانــک اطالعــات ارزشــمند در رابطــه بــا یافــت روشهــای جایگزیــن
اســتفاده از حیوانــات در آمــوزش میباشــد .در ایــن وبســایت میتــوان بــر اســاس
درجــه تحصیلــی (کــه از پیــش از مهــد کــودک تــا دکتــرا دســتهبندی شــده اســت)
روشهــای جایگزیــن مناســب بــرای انــواع مختلــف مخاطبــان را مشــاهده کــرد.
همچنیــن در ایــن ســایت قســمتی وجــود دارد کــه در آن میتــوان روشهــای
جایگزیــن را بــر اســاس نــوع موجــود زنــدهای کــه جایگزیــن مینماینــد ،مشــاهده
کــرد .موجــودات زنــدهای کــه در ایــن ســایت قابــل جایگزیــن کــردن هســتند،
بســیار متفــاوت بــوده و شــامل حشــرات و قورباغــه ،تــا اســب ،ســﮓ ،گربــه و
حتــی کوســه ماهــی و انســان و ســایر موجــودات زنــده میباشــند .در قســمت
دیگــر ســایت میتــوان انــواع روشهــای جایگزیــن را حســب نــوع آنهــا (کــه
ممکــن اســت فیلــم ،پوســتر ،نــرم افــزار کامپیوتــری ،نــرم افــزار آنالیــن ،مانکــن،
یــا مــدل باشــد) مشــاهده کــرد .در بخــش دیگــر ســایت نیــز روشهــای جایگزیــن
بــر اســاس محتــوای درســی تقســیمبندی شــدهاند کــه در ایــن زمینــه میتــوان
مــواردی نظیــر آناتومــی حیوانــات ،آناتومــی انســان ،ژنتیــک ،فیزیولــوژی ،و ســایر
مــوارد را مشــاهده کــرد .همچنیــن تقســیمبندی روشهــای جایگزیــن حســب
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شــرکت تولیدکننــده آنهــا نیــز صــورت گرفتــه اســت .محصــوالت ارایــه شــده در
ایــن وبســایت بــه صــورت کرایــهای بــرای مخاطبــان ارســال میگــردد .هرچنــد
ممکــن اســت امــکان دسترســی بــه آنهــا از کشــورمان وجــود نداشــته باشــد،
لیکــن شــاید مــدل تجــاری عملکــرد ایــن نهــاد بتوانــد الگویــی بــرای انجمنهــا
یــا شــرکتهای عالقهمنــد بــه توســعه روشهــای جایگزیــن در حیــن ارزش
تجــاری و ســودآوری باشــد.
http://thesciencebank.org

ﮔایدﻻینهای مرﺗﺒﻂ

بــه منظــور دســتیابی بــه آخریــن گایدالینهــای معتبــر در زمینــه
گزارشدهــی تحقیقــات زیســت پزشــکی ،مراجعــه بــه وبســایت اکواتــور 1توصیــه
میگــردد .ایــن وبســایت بــا هــدف افزایــش کیفیــت و شــفافیت در تحقیقــات
مربــوط بــه ســالمت ،در قالــب شــبکهای از دانشــمندان بینالمللــی شــکل گرفتــه
اســت و هــدف آن ارتقــاء اعتمادپذیــری و ارزش انتشــارات علمــی در زمینههــای
مربــوط بــه ســالمت میباشــد.
2
اکواتــور در حقیقــت یــک ســازمان چتــری اســت کــه طیــف وســیعی از
پژوهشــگران ،ادیتورهــای ژورنالهــای پزشــکی ،داوران همتــا ،نویســندگان
گایدالینهــای روش گــزارش مقــاالت ،و حمایــت کننــدگان مالــی پژوهشهــا
را گــرد هــم آورده اســت.
http://www.equator-network.org

1 equator
2 umbrella organisation
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از طریــق وبســایت ایــن شــبکه میتــوان بــه  418گایدالیــن مربــوط بــه
نحــوه طراحــی تحقیــق یــا گــزارش نتایــج تحقیقــات در زمینههــای مختلــف
علــوم زیســتی دسترســی پیــدا کــرد .همچنیــن در صورتــی کــه کاربــر تمایــل
و اطالعــات کافــی بــرای تولیــد گایدالیــن نحــوه گــزارش دهــی تحقیقــات را
داشــته باشــد ،میتوانــد بــا اســتفاده از راهنمــای ارایــه شــده در ایــن وبســایت
بــه تولیــد گایدالیــن مــورد نظــر خــود اقــدام نمــوده و آن را در اختیــار جامعــه
علمــی قــرار دهــد .در ایــن وبســایت همچنیــن نحــوه اســتفاده از یــک گایدالیــن
گزارشدهــی در هنــگام نــگارش مقالــه و نیــز نحــوه داوری مقــاالت علمــی بــا
توجــه بــه اصــول گزارشدهــی مرتبــط آمــوزش داده شــده اســت .همچنیــن در
ایــن وبســایت بخشــی بــرای اطــالع رســانی در رابطــه بــا ســمینارها ،کارگاههــا و
ســایر گردهمایــی مرتبــط وجــود دارد.
در صورتــی کــه کاربــر مطمئــن نباشــد کــه از کــدام گایدالیــن گزارشدهــی
بایــد در نــگارش یــک مقالــه اســتفاده نمایــد ،میتوانــد از ابــزاری کــه در ایــن
وبســایت تعبیــه شــده اســت ،راهنمایــی دریافــت کنــد .ابــزار مذکــور بــا پرســیدن
چنــد ســﺆال از کاربــر ،بــه صــورت خــودکار گایدالینهــای مرتبــط را بــه وی
معرفــی مینمایــد.
http://www.equator-network.org/toolkits

نﺤوه اﻋتﺒارسﻨﺠی روشهای جایگزین
روشــهای جایگزیــن در دنیــای امــروز از چنــان اهمیتــی برخــوردار شــده کــه
مراکــز علمــی ویــژهای بــه منظــور تقویــت همکاریهــای بینالمللــی در جهــت
توســعه ،اعتبارســنجی و قانونــی کــردن ایــن روشــها در جهــان ایجــاد شــدهاند.
یکــی از ایــن ســاختارها[» ،نهــاد] همــکاری بینالمللــی در رابطــه بــا روشهــای
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پژوهشــی جایگزیــن« )ICATM( 1میباشــد کــه متشــکل از مﺆسســات دولتــی بــه
شــرح زیــر اســت (:)191

● آزمایشــگاه مرجــع اتحادیــه اروپــا در زمینــه جایگزینهــای حیوانــات
2
آزمایشــگاهی در ارزیابیهــای علمــی (تســتها)

● کمیتــه هماهنگــی بیــن مراکــز در رابطــه بــا اعتبارســنجی روشــهای
جایگزیــن در آمریــکا ()ICCVAM
3

● مرکز اعتبارسنجی روشهای جایگزین ژاپن
4

● وزارت بهداشت کانادا

5

● مرکز اعتبارسنجی روشهای جایگزین کره

6

● مرکز اعتبارسنجی روشهای جایگزین در برزیل
7

● اداره غذا و دارو چین

8

● مرکز کنترل و پیشگیری بیماریهای گوانﮓدونﮓ چین

گــروه همــکاری  ICATMکــه در بــاال ذکــر شــده در ســه موضــوع اساســی
اقــدام بــه همــکاری و ارائــه راه حــل مینمایــد (:)191
● انجام مطالعات اعتبارسنجی
● ارزیابی مستقل نتایج مطالعات اعتبارسنجی توسط دانشمندان یک رشته
● تهیه سند راهنمای رسمی برای یک روش جایگزین اعتبارسنجی شده.

)1 International Cooperation on Alternative Test Methods (ICATM
2 The European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal Testing
(EURL ECVAM) , Europe
3 The Japanese Centre for the Validation of Alternative Methods (JaCVAM) , Japan
4 Health Canada, Canada
5 The Korean Centre for the Validation of Alternative Methods (KoCVAM) , South
Korea
6 The Brazilian Centre for the Validation of Alternative Methods (BraCVAM) ,
Brazil
7 The Chinese Food and Drug Administration (CFDA) , China
8 The Guangdong Center for Disease Control and Prevention, China
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اﺻول اﻋتﺒارسﻨﺠی

»اعتبارســنجی« روشهــای جایگزیــن ،فرآینــدی اســت کــه بــر پایــه اصــول
علمــی مــد ّون ،بــه بررســی میــزان اطمینانپذیــری 1و میــزان ارتبــاط 2یــک
روش خــاص بــرای دسترســی بــه یــک هــدف مشــخص میپــردازد .در اینجــا
»اطمینانپذیــری« عبــارت اســت از میــزان تکــرار پذیــری نتایــج بدســت آمــده از
یــک تســت در یــک آزمایشــگاه ،و در آزمایشــگاههای مختلــف در طــول زمــان ،در
صورتــی کــه تســت مذکــور همــواره مطابــق پروتــکل اســتاندارد اجــرا شــود .میزان
»ارتبــاط« یــک روش ،عبــارت اســت از ارتبــاط بیــن روش مذکــور و اثــر مــورد
نظــر یــا هــدف مطالعــه و اینکــه آیــا یــک روش خــاص  -بــا در نظــر گرفتــن
محدودیتهــای ذاتــی آن -بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف مشــخص قابــل
اســتفاده و معنــی دار اســت؟ بــه عبــارت دیگــر ،میــزان »ارتبــاط« بــه ایــن معنــی
اســت کــه یــک روش تســت تــا چــه حــدودی میتوانــد بــه طــور صحیــﺢ اثــرات
بیولوژیــک مــورد نظــر را اندازهگیــری کــرده یــا پیشــگویی کنــد .روشهــای تســتی
کــه بــه تازگــی ابــداع شــده یــا از بــه روزرســانی روشهــای تســت قدیمــی ایجــاد
میشــوند ،الزم اســت اطمینانپذیــری داشــته و ارتبــاط مناســب بــا موضــوع
پژوهــش داشــته باشــند؛ بــه عبــارت دیگــر» :معتبــر« شــناخته شــوند (.)288
در صورتــی کــه یــک روش جایگزیــن بتوانــد بــه نحــو مطلــوب ،اثــرات یــک
تیمــار یــا مــاده شــیمیایی را پیشبینــی نمایــد» ،اعتبــار« روش مذکــور مــورد
تﺄییــد قــرار گرفتــه و توســط مراجــع نظارتــی تصویــب میشــود ( .)288زمانــی
کــه یــک روش جایگزیــن توســط مرجــع نظارتــی بــه عنــوان روش مــورد تاییــد
شــناخته شــود ،از آن پــس بــرای کســب تاییدیههــای قانونــی تولیــد محصــوالت
یــا انجــام پژوهشهــا الزم اســت از روش جایگزیــن تاییــد شــده اســتفاده گــردد و
دیگــر نیــاز بــه انجــام آزمایــش بــر روی حیوانــات نبــوده و در مــواردی حتــی ایــن
امــر قدغــن میشــود.
تهیــه ضوابــط اعتبــار ســنجی بــرای روشهــای جایگزیــن در زمینــه
تســتهای سمشناســی از اوایــل دهــه  1980میــالدی آغــاز شــد .در ایــن
رابطــه دانشــمندان برجســته در زمینههــای مطالعــات درون تنــی و برونتنــی،
ســازمانهای نظارتــی ،و ســایر متخصصیــن ذیربــط تالشهــای مشــترکی
داشــتهاند .ایــن افــراد عمدتــ ًا تحــت نظــارت ســه ســازمان مهــم بــه نامهــای
1 reliability
2 relevance
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ســازمان توســعه و همکاریهــای مشــترک اقتصــادی ،آزمایشــگاه مرجــع
اتحادیــه اروپــا جهــت اعتبــار ســنجی روشهــای جایگزیــن ،1و »کمیتــه بیــن
ســازمانی هماهنﮓکننــده اعتبــار ســنجی روشهــای جایگزیــن« نســبت بــه
تدویــن ضوابــط اعتبــار ســنجی مذکــور اقــدام نمودنــد .ســازمانهای بینالمللــی
مذکــور ضمــن همــکاری بــا یکدیگــر و تعامــل بــا متخصصیــن خــارج ســازمانی و
ســازمانهای ملــی (نظیــر  ،FRAME، ZEBETو  ،)CAATضوابــط اعتبــار ســنجی
روشهــای جایگزیــن را بــه نحــوی تنظیــم نمودنــد کــه تفاوتهــای قابــل
توجهــی بیــن ضوابــط مذکــور در کشــورها و قارههــای مختلــف وجــود نداشــته
باشــد و بدینوســیله از نظــر مســائل قانونــی مرتبــط ،اختــالف نظــری در پذیــرش
ایــن ضوابــط در کشــورهای مختلــف رخ ندهــد.
در عیــن حــال ،هــر کــدام از کشــورهای جهــان نیــز ممکــن اســت بــه فراخور
الزامــات قانونــی خــود رونــد مشــخصی را بــرای اعتبارســنجی روشهــای جایگزین
داشــته باشــند .بــه عنــوان مثــال در کشــور برزیــل ،ســه نهــاد مســئول نظــارت بــر
فرآینــد اعتبارســنجی روشهــای جایگزیــن و اســتفاده از آنهــا میباشــند (:)289

● مرکــز اعتبارســنجی روشــهای جایگزیــن در برزیــل؛ کــه نیــاز بــه
اعتبارســنجی یــک روش را تشــخیص داده و فرآینــد مــرور همتــای
آن را هماهنــﮓ میکنــد .ایــن مرکــز نهایت ـ ًا شــواهد مبنــی بــر اعتبــار
علمــی روش را بــه شــورای رســمی روشهــای جایگزیــن علمــی در
برزیــل اعــالم مینمایــد.

● شــبکه ملــی روشهــای جایگزیــن2؛ کــه در حقیقــت شــبکهای از
آزمایشــگاه اســت کــه رونــد اعتبــار ســنجی را بــه انجــام میرســانند.

● شــورای رســمی روشهــای جایگزیــن علمــی در برزیــل؛ کــه بنــا بــر
دســتور قانــون ایــن کشــور تشــکیل شــده و از ســال  2014تاکنــون
 24روش جایگزیــن مختلــف را از لحــاظ علمــی مــورد اعتبارســنجی
و تﺄییــد قــرار داده اســت کــه فرآینــد اعتبارســنجی مذکــور در ســطﺢ
بینالمللــی نیــز پذیرفتــه شــده اســت .مجموعــه نهادهــای فــوق موجــب
فراهــم شــدن اطالعــات قابــل اعتمــاد در زمینــه بکارگیــری روشــهای
جایگزیــن ارائــه مینماینــد (.)289
)1 The European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM
2 National Network of Alternative Methods
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اصــول ،ضوابــط و روشهــای انجــام اعتبارســنجی در ســند راهنمــای شــماره
 34ســازمان توســعه و همکاریهــای مشــترک اقتصــادی آورده شــده اســت
( .)288همچنیــن توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا نحــوه اعتبــار ســنجی روشهــای
جایگزیــن در منبــع ( )290آورده شــده و نحــوه تشــکیل یــک مرکــز اعتبــار ســنجی
روشهــای جایگزیــن در منبــع دیگــر ( )291ارائــه گردیــده اســت.

ﺗﻨاﻗﺾ جامﻌﻪ ﻋﻠمی در موﺿوع اﻋتﺒارسﻨﺠی

نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه هــر چنــد امــروزه اصــرار بســیار زیــادی
از طــرف جامعــه علمــی و قانونگــذاران در رابطــه بــا اعتبارســنجی روشهــای
جایگزیــن وجــود دارد ،لیکــن معمــوالً حساســیتی در مــورد اعتبارســنجی مدلهــای
حیوانــات آزمایشــگاهی دیــده نمیشــود ( !)31بــه عبــارت دیگــر ،گویــا فــرض
جامعــه علمــی مبنــی بــر ایــن کــه مدلهــای حیوانــی پیشبینیکننــده نتایــج
انســانی هســتند ،کافــی اســت کــه تقریبــ ًا هــر اقدامــی کــه بــر روی حیوانــات
انجــام میشــود را بــه عنــوان یــک اقــدام ارزشــمند علمــی در نظــر گیــرد؛ فــارغ
از اینکــه اقــدام مذکــور ممکــن اســت فاقــد هرگونــه اعتبــار در پیشــگویی نتایــج
در انســان باشــد.

ایــن در حالــی اســت کــه بــه جــای اینکــه خیلــی ســاده فــرض کنیــم کــه
مدلهــای حیوانــی پیشــگویی خوبــی از نتایــج انســانی بــه عمــل میآورنــد،
الزم اســت مطالعــات اعتبارســنجی رســمی در مــورد تمــام مدلهــای آزمایشــی
فــارغ از نــوع آنهــا؛ کــه ممکــن اســت حیــوان آزمایشــگاهی ،غیــر حیوانــی،گذشــتهنگر ،و نظایــر آن)  -باشــند صــورت گیــرد .در ایــن صــورت اســت کــه
میتــوان مدلهایــی کــه واقعــ ًا پیشبینیکننــده نتایــج در انســان هســتند را
بــا دقــت بیشــتری انتخــاب کــرد ،ایمنــی افــرادی کــه در معــرض مــواد شــیمیایی
قــرار میگیرنــد را افزایــش داده ،و میــزان کارایــی فرآیندهــای تولیــد داروهــای
انســانی را ارتقــاء بخشــید .متعاقب ـ ًا الزم اســت از اجــرای پژوهــش بــا اســتفاده از
مدلهــای غیرمعتبــر حیوانــی جلوگیــری گردیــده و بدینوســیله از هــدر رفتــن
جــان و تضییــع حقــوق حیوانــات آزمایشــگاهی ،تحریــف دانــش ،اتــالف منابــع
مالــی ،زمــان و انــرژی پرســنل ،و آســیب بــه انســانها پیشــگیری کــرد (.)31
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انواع مﻄاﻟﻌات اﻋتﺒارسﻨﺠی

به طور کلی دو نوع مطالعات اعتبارسنجی وجود دارد:
1

1 .اعتبار سنجی آینده نگر

2 .اعتبارسنجی گذشته نگر

در مطالعــات اعتبارســنجی آیندهنگــر ،دادههــای جدیــد تولیــد شــده و مــورد
بررســی قــرار میگیــرد ،در حالــی کــه در روش اعتبارســنجی گذشــته نگــر ارزیابــی
بــر روی دادههــای موجــود (کــه از قبــل تهیــه شــدهاند) صــورت میپذیــرد .روش
اعتبارســنجی آینــده نگــر بــه طــور معمــول از شــش مرحلــه تشــکیل شــده و
ممکــن اســت کل فرآینــد آن بیــن  9تــا  23ســال بــه طــول بیانجامــد (:)288
1 .تحقیــق :ابتــدا مکانیســمهای پایــه بیولوژیــک و سمشناســی و
مســیرهای مربــوط بــه آنهــا شناســایی میشــوند.

2 .طراحــی روش :یــک روش جایگزیــن نویــن بــرای یــک مقصــود و
هــدف خــاص طراحــی میشــود .ایــن امــر معمــو ًال در یــک آزمایشــگاه
انجــام میشــود.

3 .پیش-اعتبــار ســنجی :پروتــکل روش جدیــد بــه نحــوی بهینهســازی
میشــود کــه در دو یــا تعــداد بیشــتری آزمایشــگاه بــه صــورت یکســان
قابــل انجــام باشــد.

4 .معتبــر شــناخته شــدن :در ایــن مرحلــه اطمینانپذیــری و میــزان ارتبــاط
روش جدیــد در ســه یــا تعــداد بیشــتری آزمایشــگاه اثبــات میگــردد.

5 .مــرور :در ایــن مرحلــه ،مــرور علمــی همتــا در رابطــه بــا روش جایگزیــن
و نیــز کیفیــت اعتبارســنجی آن ،بــه صــورت کامــ ً
ال مســتقل انجــام
میشــود.

6 .پذیــرش توســط ارگانهــای نظارتــی :در ایــن مرحلــه ارگانهــای نظارتــی
تصمیــم میگیرنــد کــه روش جایگزیــن مذکــور را بــرای مــوارد خــاص
مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
1 prospective validation
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در یــک مطالعــه گذشــته نگــر ،معمــو ًال بررســیها بــر روی دادههایــی صــورت
میگیــرد کــه در یــک قالــب اســتاندارد و تعریــف شــده توســط یــک ســازمان
خــاص -کــه وظیفــه ارزیابــی روش جایگزیــن را بــه عهــده دارد -تهیــه شــدهاند.
در صورتــی کــه ویژگیهــای عملکــردی ،مزایــا ،و محدودیتهــای یــک تســت
بــرای رســیدن بــه یــک هــدف خــاص مناســب تشــخیص داده شــود ،تســت
مذکــور معتبــر شــناخته میشــود .یــک نمونــه اعتبارســنجی گذشــتهنگر در منبــع
( )292ارائــه شــده اســت.

یــک روش آمــاری جدیــد بــرای کاهــش میــزان لــزوم بــه تســتهای درون
تنــی محصــوالت بــا اســتفاده از تســتهای برونتنــی مرتبــط بــا آنهــا در منبــع
دیگــر ( )282آورده شــده اســت .در ایــن روش آمــاری از تجزیــه و تحلیــل ROC
 1بــرای مقایســه و تنظیــم 2نتایــج حاصــل از تســت برونتنــی در مقابــل تســت
درونتنــی اســتفاده شــده و در نتیجــه بــه پژوهشــگر ابــزاری میدهــد تــا بــا دقــت
زیــاد بتوانــد مناســب بــودن تســت برونتنــی بــرای هــدف مــورد نظــر خــود را
تشــخیص دهــد.
بایــد توجــه داشــت کــه در هــر دو روش اعتبــار ســنجی گذشــتهنگر و
آیندهنگــر الزم اســت اطمینانپذیــری و میــزان ارتبــاط روش جایگزیــن اثبــات
گــردد (صفحــه  403را ببینیــد) .اطمینانپذیــری و میــزان ارتبــاط یــک روش
جایگزیــن در رابطــه بــا تســتهای سمشناســی معمــو ًال بــه واســطه مــوارد زیــر
مــورد قضــاوت قــرار میگیــرد (:)288

● حساســیت :درصــد تشــخیص صحیــﺢ مــواد شــیمیایی کــه واقعـ ًا ســمی
هستند .

● اختصاصیــت :درصــد تشــخیص غیــر ســمی بــودن مــواد شــیمیایی کــه
حقیقتـ ًا ســمی نیســتند.

● قابلیــت پیشــگویی :3درصــد پیشــگویی صحیــﺢ خــواص مــواد شــیمیایی
کــه در یــک دســته قــرار میگیرنــد (QSAR؛ صفحــه 266را ببینیــد).

● دقت :4درصد کلی طبقهبندی صحیﺢ مواد شیمیایی.

Receiver Operating Characteristic
calibration
predictivity
accuracy

1
2
3
4
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عــالوه بــر مــوارد فــوق ،ســایر مــواردی کــه توســط متخصصیــن آمــار در
هنــگام اعتبارســنجی یــک روش جایگزیــن مــورد توجــه قــرار میگیرنــد ،عبارتنــد
از (:)288
● قابلیــت تکــرار در هــر آزمایشــگاه خــاص :1قــدرت طبقهبنــدی صحیــﺢ
مــواد شــیمیایی در یــک آزمایشــگاه خــاص چنانچــه روش مذکــور بــه
تعــداد ســه یــا بیــش از ســه مرتبــه اجــرا شــود.

● قابلیــت تکــرار در آزمایشــگاههای مختلــف :2قــدرت طبقهبنــدی
صحیــﺢ مــواد شــیمیایی چنانچــه روش مذکــور در آزمایشــگاههای
مختلــف انجــام شــود.

● احتمــال کلــی طبقهبنــدی صحیــﺢ مــاده شــیمیایی توســط روش
مذکــور

آزمایشگاه مرجﻊ اروﭘا جهﺖ اﻋتﺒارسﻨﺠی روشهای
جایگزین

ایــن آزمایشــگاه بــه عنــوان یــک مرکــز مرجــع در ســطﺢ جهانــی مطــرح
بــوده و بــرای توســعه و پذیــرش علمــی و قانونــی روشهــای جایگزیــن فعالیــت
میکنــد (صفحــه  340را ببینیــد).

در ایــن آزمایشــگاه جدیدتریــن روشهــای جایگزیــن کــردن حیوانــات در امور
علمــی (بــه ویــژه جهــت انجــام آزمونهــای ایمنــی مــواد) مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتــه و اعتبــار آنهــا ســنجیده میشــود .در صورتــی کــه یــک روش جایگزیــن،
معتبــر شــناخته شــد ،ایــن موضــوع در وبســایت مذکــور اعــالم میگــردد و از
آن پــس کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی موظــف هســتند صرفـ ًا از روش جایگزیــن
مذکــور در قلمــرو اتحادیــه اروپــا اســتفاده نماینــد و اســتفاده از حیوانــات بــرای ایــن
منظــور غیــر قانونــی تلقــی میشــود ( .)281نحــوه اعتبــار ســنجی روشهــای
جایگزیــن توســط ایــن آزمایشــگاه در دیاگــرام موجــود در وبســایت ذیــل آورده
شــده اســت:

1 reproducibility within laboratories
2 reproducibility between laboratories
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https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternativemethods-toxicity-testing/validation

در وبســایت ایــن آزمایشــگاه مرجــع ،انــواع روشهــای جایگزیــن
اعتبارســنجی شــده در زیــر دســتههای مســمومیت حــاد ،1مســمومیت آبزیــان،2
مــواد ســرطانزا ،التهــاب چشــمی /تخریــب چشــمی شــدید ،3مســمومیت ژنــی،
ســمیت نــوری ،4تســتهای ســمیت دوز مکــرّر ،5التهــاب پوســت ،6تخریــب
9
پوســت ،7حساســیت پوســت ،مــواد بیولوژیــک ،8تجمــع مــواد شــیمیایی در آبزیــان
و منابــع آبــی ،کینتیــک مــواد ســمی ،10و نظایــر آنهــا آورده شــده اســت .در هــر
یــک از زیــر دســتههای فــوق ،روشهــای جایگزیــن معتبــر کــه توســط ایــن
آزمایشــگاه اعتبارســنجی شــدهاند ،آورده شــده اســت.
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternativemethods-toxicity-testing/validated-test-methods

1 acute toxicity
2 aquatic toxicity
3 eye irritation/serious eye damage
4 phototoxicity
5 repeated dose toxicity
6 skin irritation
7 skin corrosion
8 biologicals
9 aquatic bioconcentration/bioaccumulation
10 toxicokinetics
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بــا کلیــک بــر روی هــر روش جایگزیــن ،در صفحــه بعــد ابتــدا توضیحــی در
مــورد موضوعــی کــه روش جایگزیــن در رابطــه بــا آن ابــداع شــده اســت ،ارائــه
میگــردد .ســپس روش جایگزیــن تشــریﺢ شــده و در صــورت لــزوم بــه ســایر
منابــع ارجــاع گردیــده اســت .آنــگاه روش ســنتی آزمایــش بــر روی حیــوان کــه بــا
روش نویــن جایگزیــن شــده اســت ،ارائــه گردیــده و مطالعــه اعتبارســنجی کــه بــر
پایــه آن روش جایگزیــن مذکــور معتبــر شــناخته شــده اســت ،توصیــف میگــردد.
در نهایــت توصیههــای آزمایشــگاه مرجــع اتحادیــه اروپــا در رابطــه بــا اســتفاده از
ایــن روش جدیــد بیــان شــده اســت.

در بخــش دیگــر ایــن وبســایت ،روشهایــی کــه بــر پایــه محاســبات
کامپیوتــری امــکان جایگزینــی کار بــا حیوانــات در امــور علمــی را فراهــم
میآورنــد ،ارائــه شــده اســت .از بیــن ایــن روشهــا ،ســه روش QSAR، Grouping
 ،and read-acrossو  1PBKبــا دقــت بیشــتری مــورد بررســی قــرار گرفتهانــد
(همچنیــن صفحــات  266-270کتــاب حاضــر را ببینیــد).
https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/ecvam/alternativemethods-toxicity-testing/computational-methods

در ایــن وبســایت فهرســتی از منابــع مختلــف کــه حــاوی اطالعــات ذی
قیمتــی در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن حیوانــات در امــور علمــی میباشــند،
آورده شــده اســت .فهرســت مذکــور بــه صــورت یــک فایــل اکســل در دســترس
قــرار دارد و حــاوی اطالعــات الزم بــرای دســتیابی بــه منابــع ذیربــط میباشــد.

1 physiologically based kinetic models
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https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/jrc-eurl-ecvameurl-ecvam-3rs

در قســمت دیگــری از ایــن وبســایت ،یــک ســامانه نمایشــگر مراحــل
بررســی و تصویــب روشهــای جایگزیــن ارائــه شــده اســت .در ایــن ســامانه،
مراحــل اعتبارســنجی انــواع روشهــای جایگزیــن قابــل اســتفاده در ســطوح
قانونگــذاری یــا آزمــون کارایــی مــواد شــیمیایی یــا عوامــل بیولوژیــک (نظیــر
واکســنها) ،از ابتــدای ثبــت تــا زمانــی کــه مجــوز اعتبــار خــود را دریافــت کننــد،
نشــان داده میشــود.
https://tsar.jrc.ec.europa.eu

در بخــش دیگــر ســایت مذکــور ،ســرویس پایــگاه داده در رابطه بــا روشهای
جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی ( )DB-ALMوجــود دارد کــه توضیحــات آن در
صفحــه  340کتــاب حاضــر آورده شــده اســت.
اﻋتﺒارسﻨﺠی در سازمان OECD

جعبــه ابــزار ارزیابــی روشهــای جایگزیــن بــه همــراه ارائــه روشهــای
جایگزیــن بــرای آزمــون ترکیبــات شــیمیایی در وبســایت ســازمان توســعه و
همکاریهــای مشــترک اقتصــادی آورده شــده اســت:
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http://www.oecdsaatoolbox.org

شیوه جﺴتﺠوی روشهای جایگزین
مطابــق قوانیــن بســیاری از کشــورها ،پژوهشــگران موظــف هســتند قبــل از
شــروع هــر گونــه اقــدام پژوهشــی بــر روی حیوانــات ،بررســی کاملــی بــر روی
منابــع مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن انجــام داده و امــکان اســتفاده از آنهــا
بــه جــای حیوانــات را ارزیابــی نماینــد ( .)284جســتجو بــرای یافــت روشهــای
جایگزیــن ،موضوعــی جــدی بــوده کــه میتوانــد سرنوشــت نهایــی پژوهــش و
اینکــه از طریــق کــدام ارگان حمایــت شــده و در کجــا انتشــار یابــد را تعییــن
نمایــد .بــرای ایــن امــر الزم اســت جســتجو بــا روشــی نظاممنــد و بــا اســتفاده از
کلیــد واژههــای صحیــﺢ صــورت گرفتــه و چندیــن منبــع اطالعــات مرتبــط مــورد
بررســی قــرار گیرنــد .در طــول مراحــل جســتجو الزم اســت آنچــه کــه انجــام
میشــود ،زمــان انجــام آن و نتایــج آن بــه درســتی ثبــت شــود تــا در هنــگام ارائــه
پروپــوزال طــرح پژوهشــی یــا انتشــار نتایــج پژوهــش ،در صــورت لــزوم بتــوان
جزئیــات مراحــل جســتجو را بــه نحــوی ارائــه کــرد کــه اگــر فــرد دیگــری نیــز
مطابــق آنهــا عمــل کنــد ،همــان نتایــج را بدســت آورد (.)278
هــر چنــد ممکــن اســت انجــام یــک جســتجوی دقیــق ،امــری زمــان بــر
باشــد ،بایــد توجــه داشــت کــه صــرف زمــان کافــی در ایــن مرحلــه میتوانــد
از بــروز بســیاری مشــکالت در مراحــل آتــی پژوهــش جلوگیــری نمایــد .بــا ایــن
حــال چنانچــه کلمــات کلیــدی جســتجو بــه درســتی انتخــاب شــوند ،زمــان الزم
بــرای جســتجوی منابــع بــه میــزان زیــادی کاهــش خواهــد یافــت .بــه عنــوان
مثــال ،اســتفاده از کلمــات کلیــدی اختصاصــی -نظیــر نــام اختصاصــی یــک مــاده
شــیمیایی و گونــه خــاص حیوانــی کــه بــه طــور ســنتی در تحقیقــات مربــوط
بــه آن مــاده شــیمایی اســتفاده میشــده اســت -میتوانــد بــه نحــوی ســریعتر
مــا را بــه روش جایگزیــن موجــود بــرای آن موضــوع برســاند .در حالــت دیگــر،
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جســتجو بــا اســتفاده از کلمــات کلیــدی کلــی و جامــع یــا مشــخص نکــردن گونــه
حیــوان مــورد اســتفاده در روشــهای ســنتی پژوهــش ،ممکــن اســت حجــم بســیار
زیــادی از نتایــج مرتبــط یــا غیرمرتبــط را فراهــم آورد کــه بررســی همــه آنهــا بــه
زمــان زیــادی نیــاز خواهــد داشــت .در ایــن گونــه مــوارد کمــک گرفتــن از یــک
کارشــناس کتابــداری مجــرب در جســتجوی منابــع علمــی میتوانــد منجــر بــه
طراحــی بهتــر پروتــکل جســتجو شــده و کار را تســریع نمایــد (.)284
پیــرو مباحــﺚ پیشــین در رابطــه بــا انــواع روشهــای کســب اطالعــات ،بایــد
توجــه داشــت کــه هیچیــک از پایگاههــای اطالعاتــی موجــود ،دربردارنــده تمــام
انتشــارات انجــام گرفتــه در یــک رشــته خــاص تحقیقاتــی نیســتند .هــر چنــد
بعضــی پایگاههــای اطالعاتــی در مــورد ژورنالهــا یــا زمینههــای تحقیقاتــی
موجــود در آنهــا بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد ،بــا ایــن حــال در مــواردی نیــز
اســتفاده از پایگاههــای اطالعاتــی مختلــف باعــﺚ تکمیــل منابــع اطالعــات
قابــل دســترس میشــود .لــذا هــر چنــد تعــداد خاصــی بــرای حداقــل و حداکثــر
تعــداد پایگاههــای اطالعاتــی کــه الزم اســت بــرای یافتــن روشهــای جایگزیــن
جســتجو شــود ،تعریــف نشــده اســت ،لیکــن در ایــن زمینــه بهتــر اســت بــه
یــک پایــگاه اطالعــات بســنده نکــرده و جســتجو را در دو یــا تعــداد بیشــتری از
پایگاههــای اطالعــات موجــود انجــام داد (.)284
در عیــن حــال بایــد توجــه داشــت کــه جســتجوی منابــع ،نوعــی هنــر
اســت و فــرد جســتجوگر بایــد بتوانــد راههــای ابتــکاری و زیرکانــه بــرای یافتــن
موضــوع مــورد جســتجو پیــدا کنــد -نظیــر انتخــاب هوشــمندانه کلمــات کلیــدی،
ترکیــب ابتــکاری کلمــات کلیــدی بــا یکدیگــر در هنــگام جســتجو ،اســتفاده
صحیــﺢ از عملگرهــای منطقــی نظیــر  ANDو  ،ORو نظایــر آنهــا .مثــ ً
ال اگــر
هــدف ،جســتجوی روشهــای جایگزیــن بــرای آزمــودن یــک دســتگاه پزشــکی
جدیــد میباشــد ،فــرد ممکــن اســت بــه جســتجوی مربــوط بــه منابــع مهندســی
پزشــکی و حتــی پایــگاه اطالعــات مربــوط بــه علــوم کامپیوتــر بپــردازد .در
حقیقــت هــدف جســتجو ایــن اســت کــه مشــخص شــود آیــا روش جایگزینــی
بــرای یــک پژوهــش خــاص وجــود دارد و اگــر وجــود دارد چگونــه میتــوان از آن
اســتفاده کــرد یــا در صــورت ناممکــن بــودن اســتفاده از آن ،دلیــل ایــن موضــوع
چیســت (.)284
در رابطــه بــا جســتجوی روشهــای جایگزیــن بــرای تحقیقــات سمشناســی
چنانچــه نــوع مــاده مــورد پژوهــش مشــخص باشــد ،معمــو ًال جســتجوی روشهای
جایگزیــن -بــا اســتفاده از نــام خــاص مــاده مــورد نظــر -بســیار آســان اســت .در
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غیــر ایــن صــورت چنانچــه ایــن مــاده ناشــناخته باشــد ،بایــد توجــه داشــت کــه
جســتجو نبایــد صرف ـ ًا بــه روشهــای جایگزیــن مطلــق محــدود شــده ،بلکــه در
صــورت جســتجوی کافــی و اطمینــان از اینکــه روش جایگزیــن مطلــق بــرای ایــن
نــوع آزمــون هنــوز ابــداع نشــده بــود ،الزم اســت روشهــای جایگزیــن نســبی
نیــز جســتجو گردنــد ( .)284در ادامــه ،مراحــل مختلــف یــک فرآینــد جســتجوی
نظاممنــد ارائــه شــده اســت.

مرحﻠﻪ  .1ﺗﻌیین دﻗیﻖ اﻃﻼﻋات مورد نیاز

یکــی از بخشهــای اساســی برنامــه ریــزی هــر نــوع تحقیــق یــا آزمــون
ایمنــی مــواد شــیمیایی جدیــد عبــارت از جمــعآوری و بررســی اطالعــات موجود در
رابطــه بــا اهــداف اختصاصــی پژوهــش ،تعییــن اســتراتژی و روشهــای جســتجو
میباشــد .در ایــن مرحلــه ،پژوهشــگر میبایــد هــر گونــه روش جایگزیــن مناســب
را -کــه بتوانــد بــدون اســتفاده از حیوانــات نتایــج معتبــر علمــی را فراهــم نمایــد-
جســتجو کنــد .هــدف اصلــی در اینجــا جســتجوی ایــن اســت کــه آیــا روش
جایگزیــن بــه منظــور پاســخگویی بــه اهــداف اختصاصــی پــروژه وجــود دارد و آیــا
روش مذکــور روش مناســبی اســت؟ لــذا در مرحلــه  1از  7مرحلــه جســتجو بایــد
بــه طــور واضــﺢ و شــفاف مشــخص کــرد کــه بــه چــه نــوع اطالعــات اختصاصــی
بــرای انجــام پژوهــش بــدون نیــاز بــه حیوانــات نیــاز میباشــد (.)285 ،278

مرحﻠــﻪ  .2ﺗﻌییــن اجــزای اﺻﻠــی اﻗــدام ﻋﻠمــی مــورد
نﻈــر
هــدف اختصاصــی اقــدام علمــی مــورد نظــر -مثــ ً
ال رفــع یــک معضــل
بهداشــتی انســان ،درمــان یــک بیمــاری در حیوانــات ،ارزیابــی خطــر یــک مــاده
شــیمیایی جدیــد ،آمــوزش افــراد ،یــا مطالعــات عملکــرد ژنــی -ارتبــاط مســتقیم
بــا منبــع اطالعــات مناســب بــرای جســتجوی روشهــای جایگزیــن دارد .در
ایــن مرحلــه الزم اســت اجــزای بنیادیــن رویکــرد علمــی معیــن شــوند و ســپس
ترکیبــی از چندیــن منبــع اطالعــات مختلــف (و نــه یــک منبــع اطالعــات) کــه
بــا زمینــه تحقیــق مرتبــط میباشــند ،انتخــاب گردنــد .توجــه شــود کــه اســتفاده
از صرف ـ ًا یــک منبــع اطالعــات موجــب میشــود کــه جســتجو فقــط محــدود بــه
زمینههایــی اختصاصــی مــورد پوشــش آن منبــع اطالعــات خــاص شــده و در

یافت روش جایگزین معتبر برای یک پژوهش ⁞ 415

رابطــه بــا ســایر زمینههــای علمــی -کــه ممکــن اســت بــا پژوهــش شــما هــم
مرتبــط باشــند -اطالعــات مناســب یافتــه نشــود (.)285 ،278
پیــش از تعییــن کلمــات جســتجوی مرتبــط ،الزم اســت اهــداف اختصاصــی
پــروژه تحقیقاتــی بــه نحــو واضــﺢ و شــفاف تعریــف شــوند .در ایــن مرحلــه الزم
اســت بــه طــور ویــژه بــر روی »اهــداف« انجــام یــک پــروژه تحقیقاتــی تمرکــز
کــرد و مث ـ ً
ال بــه مــدل حیوانــی یــا گونــه حیوانــی مــورد اســتفاده در تحقیقــات
ســنتی نبایــد فکــر کــرد .ایــن رویکــرد باعــﺚ میشــود کــه کلمــات کلیــدیای
انتخــاب شــوند کــه ممکــن اســت جســتجوی آنهــا منتــج بــه یافــت روشهــای
تحقیقاتــی شــود کــه ممکــن اســت حتــی بــه حیوانــات آزمایشــگاهی نیــاز نداشــته
باشــند .روشهــای جایگزیــن اســتفاده از حیوانــات -کــه ممکــن اســت بالقــوه بــه
موضــوع تحقیــق ارتبــاط داشــته لیکــن در ابتــدای امــر بــرای محقق آشــنا نباشــند-
بــه ایــن ترتیــب شناســایی میشــوند.

پــس از تعییــن اهــداف پژوهــش ،مشــخص کــردن اســتراتژی ،نــوع طراحــی
آمــاری مــورد نظــر بــرای پژوهــش ،و مدلهــای حیوانــی مــورد اســتفاده ،موجــب
تعییــن کلمــات جســتجوی مرتبــط بیشــتری میگــردد .چنانچــه کلمــات جســتجو
بــر پایــه روش پژوهــش تعییــن گــردد (در تضــاد بــا کلمــات جســتجو کــه بــر
اســاس اهــداف پژوهــش تعییــن میشــوند) ،میتــوان بــه اســنادی دســت یافــت
کــه یــک روش خــاص پژوهــش یــا ویرایشهــای مختلــف آن روش را ارائــه
مینماینــد .در اینجــا بایــد توجــه داشــت کــه چنانچــه روش اخیــر بــرای جســتجو
در پایگاههایــی کــه واجــد انــواع روشهــای جایگزیــن مطلــق و نســبی هســتند
صــورت گیــرد ،بــه احتمــال زیــاد منجــر به یافــت روشهــای جایگزیــن اســتفاده از
حیوانــات در پژوهــش نخواهــد شــد .بــا ایــن حــال ،چنانچــه همیــن روش جســتجو
در در پایگاههایــی کــه فقــط روشهــای جایگزیــن مطلــق را نمایــه میکننــد،
صــورت گیــرد بــه احتمــال زیــاد منجــر بــه یافتــن روشهــای جایگزیــن اســتفاده
از حیوانــات در پژوهــش خواهــد بــود.

مرحﻠﻪ  .3انتخاب مﻨاسﺐﺗرین مﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋات

پــس از انتخــاب کلمــات کلیــدی ،الزم اســت منابــع مــورد نظــر بــرای
جســتجو تعییــن شــوند .جســتجوی منابــع ممکــن اســت خیلــی وســیع انجــام شــده
یــا خیلــی اختصاصــی و باریــک باشــد .روش هوشــمندانه ایــن اســت کــه ابتــدا
یــک ســﺆال اختصاصــی در زمینــه جایگزینهــا مطــرح نمــوده و آن را در یــک
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پایــگاه داده مخصــوص روشهــای جایگزیــن (پایــگاه داده ارزش افــزوده؛ صفحــه
 325را ببینیــد) مــورد جســتجو قــرار داد .ایــن نــوع پایــگاه داده ،حــاوی اطالعــات
ارزیابــی شــده توســط متخصصیــن در یــک رشــته خــاص بــوده و اطالعــات ارائــه
شــده در آنهــا بــه روش نظاممنــد مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار
گرفتــه اســت .جســتجو در چنیــن پایگاههــای داده ،امــکان دسترســی آســانتر و
ســریعتر بــه اطالعــات مهــم و مرتبــط را فراهــم مینمایــد .ایــن امــر همچنیــن
کمــک میکنــد کــه بــه فرآینــد جســتجو ســاختار بهتــری بخشــیده و شــروع
بهتــری داشــته باشــیم؛ در غیــر ایــن صــورت چنانچــه جســتجو از وبســایتهای
غیــر اختصاصــی آغــاز شــود ،معمــو ًال نتایــج بســیار زیــادی در همــان ابتــدای کار
بــه دســت میآیــد کــه شــاید اغلــب آنهــا ارتباطــی بــا ســﺆال پژوهــش نداشــته و
فقــط موجــب ســردرگمی و خســتگی پژوهشــگر شــوند ( .)285 ،278روش اســتفاده
از ایــن منابــع اطالعــات جهــت انجــام جســتجو در مرحلــه پنجــم توضیــﺢ داده
شــده اســت.

پس از این مرحله میتوان با جستجوی کلماتی که اختصاصیت کمتری دارند،
استفاده از تعداد بیشتر کلمات مترادف ،و استفاده از پایگاههای داده که اطالعات
وسیعتری را نمایه میکنند ،جستجوی وسیعتری را به انجام رساند .البته در این
مرحله نیز الزم است از برخی کلید واژههای اختصاصی نیز استفاده شود تا از کسب
نتایج کام ً
ال غیرمرتبط جلوگیری گردد؛ به عنوان مثال چنانچه در پابمد سرچ انجام
1
میدهید میتوان از یک عبارت اختصاصی مِش نظیر »«animal use alternatives
جهت محدود کردن نتایج به صرف ًا »موارد مرتبط با روشهای جایگزین« استفاده کرد
( .)278همچنین در هنگام استفاده از موتورهای جستجو الزم است از عملگرهای
منطقی (بولین) 2شامل  AND، ORو  NOTو وایلد کارتهای )?، *، “…”( 3به درستی
استفاده شود ( .)278روشهای صحیﺢ جستجو در منابع علمی با جزئیات دقیق نظیر
اصول جستجوی صحیﺢ منابع ،نحوه انتخاب کلمات کلیدی ،نحوه استفاده از کلمات
کلیدی ،نحوه استفاده از مش در پابمد ،نحوه یافت کلمات مترادف در جستجو ،و
کلمات کلیدی قابل استفاده برای یافتن روشهای جایگزین استفاده از حیوانات ،در
منابع دیگر ( )280 ،277به تفصیل و با ارائه مثالهای متعدد ارائه شده است.

1 MeSH term
2 boolean operators
3 wild cards
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مرحﻠــﻪ  .4جمﻊبﻨــدی کﻠمــات جﺴــتﺠوی ﺿــروری و
مرﺗﺒــﻂ

انتخــاب کلمــات جســتجو بایــد بــر اســاس ارتبــاط آنهــا بــه موضــوع مــورد
پژوهــش و میــزان اختصاصیــت آنهــا در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن صــورت
گیــرد .در حالــت ایــدهآل ایــن کلمــات بایــد بــه نحــوی انتخــاب شــوند کــه مختص
پژوهــش شــما بــوده و بتوانــد آن را از پژوهشهــای دیگــر مجــزا ســازند .بدیــن
نحــو میتــوان بــه منابــع اطالعاتــی کــه مرتبــط بــا یــک پژوهــش خــاص
هســتند دسترســی پیــدا کــرد .در ایــن مرحلــه بایــد توجــه داشــت کــه گاهــی نیــز
الزم اســت از ترکیبــات مختلــف کلمــات در جســتجو اســتفاده شــود .بــرای تعییــن
کلمــات کلیــدی جســتجو توجــه بــه مــوارد زیــر کمککننــده اســت:
● زمینه تحقیق
● اهداف

● روشها و مدلهای مورد نظر برای استفاده در تحقیق.
همچنیــن در هنــگام انتخــاب کلمــات کلیــدی بایــد توجــه داشــت کــه
کلماتــی کــه بیشــترین کاربــرد را در زمینــه علمــی خاصــی دارنــد ،انتخــاب شــوند
و در عیــن حــال کلماتــی کــه کاربــرد کمتــری داشــته یــا بــا آنهــا هــم معنــی
میباشــند ،نیــز از نظــر دور نماننــد ( .)285 ،278بــرای یافتــن کلمــات هممعنــی
میتــوان از فرهنــﮓ کلمــات متــرادف (تــزاروس) 1بهــره بــرد .در پابمــد ،یــک
فرهنــﮓ کلمــات متــرادف جامــع در ذیــل قســمت مِــش قــرار دارد کــه کلیــد
واژههــای علمــی شــناخته شــده در دانــش پزشــکی و علــوم وابســته را جمــعآوری
کــرده اســت .در ِمــش میتــوان کلمــات هــم معنــی و متضــاد مربــوط بــه هــر
لغــت را نیــز یافــت .بــرای دسترســی بــه ایــن ابــزار از مســیر زیــر اســتفاده نماییــد:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

1 thesaurus
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بــرای توضیحــات بیشــتر در رابطــه بــا تعییــن کلمــات کلیــدی ،مطالعــه منبــع
( )285توصیــه میگــردد.

مرحﻠﻪ  .5آﻏاز جﺴتﺠو با یﮏ سﺆال ساده در یﮏ مﻨﺒﻊ
اﺧتصاﺻی

جســتجوی مﺆثــر در حقیقــت از یــک روال نظاممنــد و ســاختاربندی شــده
پیــروی میکنــد .چنانچــه چنیــن روشــی بــرای انجــام جســتجو اســتفاده شــود،
میتــوان بــه جزیرههایــی از اطالعــات تعریــف شــده و ســاختاربندی شــده در
اقیانوســی از اطالعــات خــام و نامتجانــس دســت پیــدا کــرد.

همانگونــه کــه در مرحلــه ســوم توضیــﺢ داده شــد ،اســتفاده از پایگاههــای
داده ارزش افــزوده موجــب میشــود کــه بــا تــالش انــدک بتــوان اطالعــات
بــا کیفیــت بــاال و مرتبــط بــا موضــوع را بــه دســت آورد (البتــه در صورتــی کــه
اساسـ ًا چنیــن اطالعاتــی در رابطــه بــا موضــوع مــورد جســتجو موجــود باشــد) .در
عیــن حــال ،میــزان ایــن اطالعــات بــه نســبت انــدک خواهــد بــود .در حالــت دیگر
چنانچــه از پایگاههــای داده بــا پوشــش وســیع (نظیــر پابمــد) اســتفاده شــود،
بــا مقــدار متوســط از تــالش میتــوان بــه مقــدار اطالعــات معمــو ًال بیــش از
پایگاههــای داده ارزش افــزوده دســت یافــت؛ هرچنــد اطالعــات بــه دســت آمــده
ممکــن اســت تناســب چنــدان زیــادی با موضــوع پژوهــش نداشــته باشــند .چنانچه
جســتجو در پایگاههــای عمومــی دادههــای علمــی یــا منابعــی نظیــر ســایتهای
اینترنتــی ادامــه داده شــود ،تــالش زیــادی بــرای یافــت اطالعــات مرتبــط بــا
موضــوع مــورد نیــاز خواهــد بــود و معمــو ًال بــرای جلوگیــری از گرفتــار شــدن
در حجــم وســیعی از نتایــج غیرمرتبــط ،الزم اســت از تکنیکهــای جســتجوی
هوشــمندانه اســتفاده شــود .بــا ایــن حــال در روش اخیــر حجــم اطالعــات یافتــه
شــده بســیار بیشــتر از دو مــورد قبــل خواهــد بــود (.)285 ،278
از آنجایــی کــه هــدف جســتجو در مرحلــه پنجــم ایــن اســت کــه اطالعــات
بــا کیفیــت -کــه مرتبــط بــا روشهــای جایگزیــن حیوانــات  -هســتند ،یافتــه
شــود ،بهتــر اســت کــه نقطــه آغــاز جســتجو ،یــک پایــگاه داده ارزش افــزوده
مخصــوص Rهــای ســهگانه باشــد .در چنیــن مــواردی تعــداد اســناد یافتــه شــده از
ایــن پایگاههــای داده معمــو ًال بــه انــدازهای اســت کــه مدیریــت آنهــا در ابتــدای
جســتجو آســان میباشــد .نکتــه قابــل توجــه در رابطــه بــا اســناد بدســت آمــده
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از ایــن پایگاههــا ایــن اســت کــه موضــوع آنهــا قب ـ ً
ال بــه صــورت موشــکافانه
مــورد بررســی افــراد متخصــص قــرار گرفتــه و از طــرف دیگــر نحــوه انتخــاب
کلمــات جســتجو و اســتراتژی جســتجو بــرای دسترســی بــه ایــن اســناد از قبــل
تدویــن شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت در برخــی پایگاههایهــای داده ارزش
افــزوده ،دایرکتوریهــای مختلفــی طراحــی شــده کــه بــا وارد شــدن بــه آنهــا و
پیشــرفت مرحلــه بــه مرحلــه در دســتجات پایینتــر هــر دایرکتــوری ،میتــوان
اطالعــات مرتبــط و دســتهبندی شــده در یــک موضــوع خــاص را بدســت آورد
(.)285 ،278
در پایــان ایــن مرحلــه بایــد بــه ارزیابــی اســناد بــه دســت آمــده پرداخــت و
مشــخص کــرد کــه آیــا اطالعــات مناســب در رابطــه بــا روشهــای جایگزیــن
اســتفاده از حیوانــات -کــه بــرای دسترســی بــه اهــداف علمــی پروژه شــما مناســب
میباشــند -حاصــل شــده اســت؟ ضمن ـ ًا بایــد بررســی نمــود کــه آیــا میتــوان
جســتجو را بــا کلمــات نســبت ًا بهتــری نیــز بــه انجــام رســاند؟

مرحﻠﻪ  .6مﺤدود کردن نتایﺞ جﺴتﺠو

در مــواردی کــه پایگاههــای داده ارزش افــزوده نیازهــای شــما را بــرآورده
نکننــد ،الزم اســت از یــک پایــگاه داده زیســت پزشــکی بــا پوشــش گســتردهتر
اســتفاده شــود (صفحــه  324را ببینیــد) .در چنیــن مــواردی همــواره بهتــر اســت از
پایگاههــای دادهای اســتفاده شــود کــه ابزارهــای مناســب بــرای محــدود کــردن
جســتجو بــه موضوعــات مرتبــط بــا Rهــای ســهگانه را داشــته باشــند .بــه ایــن
وســیله میتــوان نتایــج جســتجو را محــدود کــرده و از ســردرگمی در بیــن تعــداد
زیــادی از اســناد -کــه گاهــی اساسـ ًا بــا موضــوع روشهــای جایگزیــن غیــر مرتبط
هســتند -جلوگیــری نمــود .در ایــن مرحلــه میتــوان جســتجو را بــر پایــه ژورنــال
خاصــی انجــام داده یــا از کلمــات کلیــدی مــش اســتفاده کــرده ،یــا از روش
جســتجوی پیشــرفته در پایــگاه مــورد نظــر اســتفاده کــرده و کلمــات متــرادف
بــا موضــوع جســتجو در زمینــه Rهــای ســهگانه را نیــز مــورد جســتجو قــرار داد
( .)285 ،278بــرای توضیحــات تفصیلــی در ایــن رابطــه بــه منبــع ( )285مراجعــه
شــود.
ســپس بایــد محتــوای اســناد بــه دســت آمــده را حســب عنــوان ،خالصــه و
کلمــات کلیــدی مــورد ارزیابــی قــرار داد و مشــخص کــرد کــه آیــا میتــوان بــا
تغییــر دادن کلمــات کلیــدی یــا اســتفاده از عملگرهــای منطقــی (بولیــن) ،نتایــج
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دیگــری بــه دســت آورد؟ نهایتـ ًا مرتبطتریــن اســنادی کــه در ایــن مرحلــه بدســت
میآیــد ،بایــد مــورد ارزیابــی محتوایــی قــرار گیــرد.

مرحﻠﻪ  .7ﮔﺴتردهﺗر کردن حیﻄﻪ جﺴتﺠو

چنانچــه روش جایگزیــن مناســبی تــا ایــن مرحلــه بــه دســت نیامــده یــا بــه
نظــر برســد کــه اطالعــات مرتبــط اندکــی حاصــل شــده باشــد ،الزم اســت مجــدداً
اســتراتژی جســتجو را مــورد بررســی قــرار داده و مرحلــه پنجــم را مجــدداً بــا
اســتفاده از منابــع بــا پوشــش وســیعتر و محدودیتهــای کمتــر  -کــه مرتبــط
بــا اهــداف و متدولــوژی پــروژه علمــی شــما باشــند -انجــام داد .برخــی اشــکاالت
جســتجو کــه بــه طــور معمــول رخ داده و باعــﺚ میشــوند کــه تــا ایــن مرحلــه
اطالعــات مرتبــط اندکــی حاصــل شــده باشــد ،عبارتنــد از (:)285 ،278
● انتخــاب کلمــات جســتجو کــه خیلــی اختصاصــی هســتند و نتایــج
بســیار محــدودی را بدســت میآورنــد.
● انتخاب کلمات مترادف که استفاده از آنها متداول نمیباشد.

● اســتفاده نادرســت از عملگرهــای منطقــی ،وایلــد کارتهــا ،یــا
عملگرهــای اختصاصــی جســتجو در یــک پایــگاه داده خــاص.

● محــدود کــردن بیــش از حــد جســتجو (بــه عنــوان مثــال ،محــدود
کــردن ســال جســتجو یــا نــوع اســناد مــورد جســتجو).
تکنیک اصلی برای افزایش تعداد اسناد یافته شده این است که با استفاده از منابع
بزرگتر اطالعات ،دامنه جستجو افزایش داده شده و در عین حال محدودیتهایی که
به صورت خودکار موجب حذف شدن برخی نتایج جستجو میشوند ،کاهش داده شود.
ضمن ًا مرتبطترین اسنادی که در مراحل اولیه جستجو به دست آمده است ،میتواند
به پژوهشگر برای انتخاب روش جستجوی بهتر در مراحل بعدی کمک کند .در ادامه
نیز میتوان به منظور افزایش میزان اطالعات قابل جستجو ،فرا پایگاههای داده 1را
مورد بررسی قرار داد .نهایت ًا اسناد به دست آمده را باید مورد ارزیابی قرار داده و در
طراحی پروپوزال پژوهش از آنها استفاده نمود (.)285 ،278

1 meta databases
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بایــد توجــه داشــت کــه گاهــی نیــز ممکــن اســت بــا رســیدن بــه مرحلــه
هفتــم ،تعــداد اســناد بــه دســت آمــده آن قــدر زیــاد باشــد کــه مدیریــت و بررســی
تکتــک آنهــا بســیار دشــوار گــردد .در چنیــن شــرایطی نیــز الزم اســت
اســتراتژی جســتجو مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه و جســتجوی مجــدد انجــام گیرد.

جمﻊبﻨدی
در فصــل حاضــر انــواع منابــع اطالعــات مربــوط بــه روشهــای جایگزیــن
اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در امــور علمــی و نحــوه دســتیابی بــه آنهــا مورد
بررســی قــرار گرفتنــد .همچنیــن روشهــای جســتجوی اطالعــات علمــی مختصراً
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و منابــع مرتبــط بــرای مطالعــه بیشــتر ارائــه گردیــد.
همانگونــه کــه در جایجــای کتــاب حاضــر ذکــر شــد ،دانــش بشــر در قرن بیســت
و یکــم بــه دنبــال راهکارهــای ســریعتر و معتبرتــر انجــام پژوهشهــای زیســت
پزشــکی اســت .در ایــن رابطــه اســتفاده از حیوانــات آزمایشــگاهی در روشــهای
ســنتی پژوهــش هرچنــد موجــب پیشــرفتهای قابــل توجهــی در دانــش پزشــکی
شــده اســت ،لیکــن مشــخص شــده کــه قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای علمــی
پیچیــده امــروزی نیســت .مهمتــر از آن ،حــق موجــودات زنــده (چــه انســان و
چــه حیــوان) بــرای داشــتن رفــاه و زندگــی بــدون درد و رنــج موضوعــی اســت
کــه از نظــر اخالقــی بشــر امــروزی را در دوراهــی اخالقــی مهمــی قــرار داده
اســت :اینکــه بــرای کســب منافــع خــود ،منافــع موجــودات دیگــر را پایمــال کنــد،
یــا اینکــه روشهــای هوشــمندانهای را بیابــد کــه قــادر بــه تﺄمیــن منافــع خــود
بــدون لطمــه بــه منافــع موجــودات دیگــر شــود .لــذا بــا توجــه بــه پیشــرفتهای
وســیع در تمــام جوانــب علــوم و تکنولــوژی و فراهــم شــدن زمینههــای توســعه
روشهــای جایگزیــن حیوانــات آزمایشــگاهی در دهههــای حاضــر ،دانشــمندان روز
بــه روز بیشــتر بــه ســوی روشهــای نویــن پژوهــش ،کــه نیــازی بــه اســتفاده از
حیوانــات ندارنــد ،روی میآورنــد .امیــد بــر ایــن اســت کــه مطالــب ارائــه شــده در
کتــاب حاضــر توانســته باشــد افــراد عالقهمنــد و ایدهپــرداز را در جهــت کشــف
روشهــای جایگزیــن جدیــد و نیــز اســتفاده از روشهــای جایگزیــن حیوانــات
آزمایشــگاهی در امــور علمــی یــاری نمایــد.
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تراتوژن بودن193 ،

تالیانا210 ،

تراشه کامپیوتری152 ،121 ،

تالیدوماید20 ،

تراشههای زیستی139 ،138 ،137 ،136 ،

تالیدومید125 ،

تراشههای 139 ،DNA

تب برفکی80 ،

ترانسفورماسیون209 ،205 ،

تجمع مواد شیمیایی در آبزیان409 ،

ترانسکریپتومیکس120 ،

تجویز ریزدارو داخل بافت هدف84 ،

تربیتبدنی105 ،،

تجویز ریزدارو داخل شریان84 ،

تروگلیتازون159 ،

تجویز کاسِ ت107 ،

تست التهاب پوستی خرگوش148 ،

تحریکپذیری178 ،

تست ایمز201 ،

تحریک قرنیه156 ،147 ،

تست برونتنی غشای کوریوآالنتوئیک تخم مرغ،
153

تحریککنندگی قرنیه147 ،
تحلیل تصاویر317 ،300 ،
تحلیل زیر گروهی244 ،
تخریب پوست409 ،
تخریب چشمی شدید409 ،

تست تصادف خودرو263 ،
تست ِد ِریز التهاب چشمی خرگوش153 ،

تست سمیت نوری جذب رنﮓ قرمز149 ،
تست فتوهمولیز158 ،
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تست کوروزیتکس145 ،

تکاملشناسی232 ،

مکرر409 ،91 ،
تستهای سمیت دوز ّ

تکنیک 94 ،،HPLC

تست 59 ،IC50

تمازپام159 ،

تصفیه تام105 ،

تمایلتنها203 ،

تصفیه کلیوی105 ،

سیال138 ،
تنش برشی ّ

تصویربرداری بالدرنﮓ138 ،112 ،

تنش مکانیکی دورهای151 ،

تصویربرداری پر محتوا271 ،

تنظیم افزایشی292 ،

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی108 ،

تنظیم کاهشی292 ،

تصویر برداری رزونانس مغناطیسی کاربردی ،تنظیمکنندههای مرگ سلولی205 ،
110 ،108
توان237 ،223 ،149 ،137 ،101 ،32 ،22 ،
تصویربرداری طیفی قطبی ارتوگونال،109 ،
توپولوژی غشایی283 ،
113 ،112
توفوگلیفلوزین105 ،104 ،
تصویربرداری عملکردی317 ،
توکسیکوژنومیک271 ،186 ،
تصویربرداری غیرتهاجمی70 ،
توکسیکولوژی،328 ،289 ،252 ،212 ،168 ،
تصویربرداری هستهای109 ،
393
تصویربرداری 109 ،DTI
توکسیکولوژی مبتنی بر شواهد252 ،
تصویرسازی اطالعات علمی300 ،
تولکاپون161 ،
تعادل جرمی105 ،103 ،102 ،
تولید الیه الیه ساختارهای زیستی140 ،
تعامالت ایمونولوژیک سلولها273 ،
تومور بدخیم112 ،
تعمیمدهی دوز بین حیوان و انسان79 ،
تومورها111 ،
تعیین اثرات موتاژنی بالقوه144 ،
توموگرافی گسیل پوزیترون108 ،
تغذیه،359 ،358 ،339 ،337 ،336 ،116 ،29 ،
تیبیا328 ،
360
تیروزین هیدروکسیالز166 ،
تکامل ژنتیکی212 ،

ث
ثبت اختراع325 ،
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ج
جایگزینهای سلولهای دندریتیک پوستی ،جراحیهای کمتهاجمی224 ،
174 ،169
جستجوی فرا شبکه388 ،326 ،
جذب اکسیژن در خون105 ،
جستجوی مفهومی344 ،326 ،
جراحی ستون مهرهای کمری224 ،
جمعیت بیماران256 ،

چ
چاقی225 ،

چسبهای باندینﮓ دندانپزشکی154 ،

چرخه روشنایی-تاریکی204 ،

ح
حجم ضربهای49 ،

حقوق حیوانات،382 ،376 ،330 ،190 ،59 ،56 ،
405 ،383

حساسیت،114 ،113 ،97 ،96 ،83 ،58 ،18 ،
 ،153 ،152 ،151 ،149 ،148 ،144 ،134 ،120حلزون دریایی212 ،
409 ،407 ،250 ،243 ،213 ،185 ،173 ،171
حمله قلبی238 ،237 ،32 ،
حساسیت پوستی409 ،149 ،144 ،
حیوان آزاری331 ،51 ،33 ،
حساسیتزایی178 ،169 ،

خ
خردل قهوهای210 ،

خطای استاندارد243 ،223 ،

خزنده اینترنتی387 ،386 ،

خطای تصادفی250 ،

خستگی عاطفی64 ،

خود ایمن277 ،
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د
دادههای مفهومی115 ،

درونزا205 ،113 ،

داربست164 ،155 ،134 ،133 ،

ِد ِریز186 ،157 ،153 ،

داربست کالژن-گلیکوزآمینوگلیکان-کیتوزان ،دژنراسیون عصبی (نورونی)193 ،166 ،
155
دستنامه کاکرن244 ،
داربستهای بیولوژیک193 ،
دموگرافیک114 ،
دارپینها203 ،
دندانپزشکی221 ،154 ،153 ،65 ،
داروسازی،91 ،89 ،77 ،76 ،75 ،61 ،58 ،21 ،
دوپامین166 ،49 ،
،184 ،141 ،139 ،136 ،126 ،125 ،96 ،95
 ،315 ،305 ،273 ،265 ،238 ،197 ،196 ،189دوز تحت درمانی79 ،
370 ،359 ،341 ،323
دوز ثابت144 ،
داروشناسی341 ،
دوستدار محیط زیست207 ،
داروهای تخریبکننده  DNAسلولی106 ،
دیاتیلاستیلبسترول20 ،
داروهای ضد سرطان80 ،46 ،
دیازپام158 ،
داکاسکرین293 ،
دیسترس50 ،48 ،
داکینﮓ293 ،275 ،
دیفتری196 ،195 ،
دانشکده دامپزشکی وسترن128 ،
دیفنیل تترازولیوم بروماید155 ،
درماتیت تماسی آلرژیک149 ،
دیکتیوستلیوم دیسکوئیدوم204 ،
درمانهای دارویی شخصیشده139 ،
دینامیک مولکولی286 ،
دروسوفیال مالنوگاستر212 ،

ذ
ذخایر اطالعات بیماران115 ،
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ر
رتروویروس212 ،

روفه کوکسیب20 ،

ردیابی دوگانه105 ،104 ،

روند وقوع عوارض نامطلوب،272 ،270 ،269 ،
292

رزونانس مغناطیسی هستهای207 ،

ریتم شبانهروزی204 ،

رزین کامپوزیت دندانی154 ،

ریجنت157 ،147 ،

رژنراسیون مغز181 ،

ریجنتهای دوستدار حیوانات203 ،

رشد هیپرتروفیک قلب164 ،

ریختزایی212 ،

رفاه حیوانات،325 ،323 ،59 ،56 ،51 ،35 ،
364 ،363 ،360 ،337 ،336 ،331

ریختشناسی133 ،

رفتارهای التهابی سلول156 ،

ریزآرایه292 ،139 ،

رگهای توموری112 ،111 ،

ریزدارو70-117 ،

رنﮓ آمیزی -7آمینو اکتینو مایسین176 ،

ریفامپین85 ،

رنین49 ،

ریکتزیاها195 ،

روانشناسی342 ،246 ،116 ،105 ،

ریمونابانت20 ،

روزیگلیتازون159 ،

ریه بر روی تراشه138 ،

روششناسی254 ،

ز
زانو328 ،

زیستشناسی سنتزی294 ،

زایمان263 ،

زیستشناسی محاسباتی294 ،

زندهشکافی394 ،

زیستفراهمی داروها75 ،

زومپیراک20 ،

زیست فراهمی مطلق100 ،97 ،

زیستشناسی تکاملی314 ،212 ،

زیستفراهمی مطلق تجویز خوراکی دارو،102 ،
104
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ژ
ژنتراپی164 ،

ژنهای همساختار120 ،

ژنتیک ،234 ،212 ،210 ،206 ،204 ،201 ،ژنوتوکسیسیتی185 ،
399 ،360 ،359 ،358 ،356
ژنومیکس120 ،
ژن پارک165 ،
ژنومیک مقایسهای212 ،

س
ساخت بافت زنده مصنوعی140 ،

سکته ایسکمیک حاد مغزی41 ،

ساخت سریع طرح اولیه140 ،

سکته قلبی117 ،

ساخته شدن اعضای بدن262 ،

سلولهای اندوتلیال161 ،

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد 337 ،سلولهای بنیادی309 ،
سازه ایمنی ماژوالر برونتنی163 ،

سلولهای بنیادی پرتوان164 ،162 ،

ساکارومایسس سرویسیه204 ،

سلولهای بنیادی تمایز یافته133 ،

سد جفتی168 ،

سلولهای بنیادی جنینی190 ،189 ،188 ،141 ،

سد خونی مغزی121 ،

سلولهای پیشساز بالﻎ پرتوان188 ،

سد خونی-مغزی168 ،

سلولهای داسی شکل هموزیگوس112 ،

سدیم49 ،

سلولهای دندریتیک،175 ،174 ،172 ،169 ،
176

سرطان پستان134 ،40 ،
سرطان روده152 ،
سرطانزایی346 ،201 ،193 ،188 ،131 ،65 ،
سرطانشناسی139 ،106 ،95 ،
سرم خون جنین گوساله191 ،190 ،
سرولوژیک196 ،
سرویس دانش و علوم اتحادیه اروپا326 ،
سکته222 ،193 ،117 ،41 ،32 ،

سلولهای راموس132 ،
سلولهای ستارهای کبد161 ،
سلولهای شبههپاتوسیت162 ،
سلولهای عصبی111 ،
سمشناسی تکوینی166 ،
سمشناسی محاسباتی394 ،289 ،
سمیت تکوینی جنین پیش از زایش252 ،
مکرر409 ،91 ،
سمیت دوز ّ
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سمیت ژنتیکی131 ،

سیتوکروم206 ،159 ،120 ،

سمیت سلولی ،159 ،155 ،154 ،149 ،131 ،59 ،سیتوکروم 206 ،120 ،P450
280 ،201 ،183 ،178 ،175 ،172 ،171
سیتی اسکن108 ،
سمیت کبدی162 ،159 ،122 ،
سیر تکاملی212 ،
سمیت کبدی ایدیوسنکراتیک162 ،159 ،
سیرکل222 ،
سمیت مواد،154 ،137 ،81 ،75 ،73 ،58 ،40 ،
سیزاپراید165 ،
،291 ،289 ،270 ،266 ،194 ،180 ،164 ،155
سیسپالتین106 ،
395 ،393 ،328 ،315 ،294
سمیت مواد برای چشم328 ،

سیستئین170 ،

سمیت نوری409 ،158 ،149 ،144 ،

سیستم اعصاب مرکزی95 ،91 ،49 ،

سوابق الکترونیکی سالمت115 ،114 ،

سیستم نورواندوکرینولوژیک48 ،

سوبسترای غشایی146 ،

سیستمهای سلولی300 ،254 ،

سودوموناس آئروژینوزا202 ،

سیستمهای ویژه در معرض قراردهی دارو61 ،

سورفاکتانت158 ،

سیگار الکترونیکی151 ،

سوسپانسیونهای سلولی312 ،187 ،25 ،

سیگنالهای خطر172 ،

سوگیری انتشار227 ،

سیگنالهای دیداری مرتبط با وقایع درونتنی،
109

سونوگرافی113 ،
سیاه سرفه195 ،
سیتارابین106 ،
سیتوکراتین147 ،10-

سیگنالهای زیستمولکولی74 ،
سیمان استخوانی313 ،
سیمهای ارتودنسی155 ،154 ،
سینورابدیتیس الگانس212 ،

ش
،294 ،292 ،286 ،275 ،273 ،270 ،265 ،264
شبکه مویرگی314 ،123 ،
،310 ،309 ،307 ،305 ،304 ،300 ،298 ،296
شبهعضو167 ،
،380 ،318 ،316 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311
شبیهسازی394 ،123 ،122 ،121 ،70 ،66 ،25 ،23 ،
،146 ،143 ،138 ،137 ،136 ،134 ،133 ،132
شیزوساکارومایسس پومبه206 ،
،162 ،159 ،156 ،152 ،151 ،149 ،148 ،147
 ،263 ،262 ،248 ،205 ،184 ،168 ،167 ،163شیمی سبز207 ،
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ص
صرع121 ،

ض
ضد انعقادها206 ،

ضد افسردگی208 ،206 ،

ط
طب مکمل342 ،

طیفسنجی اوپتوگالوانیک93 ،

طحال48 ،

طیف سنجی جرمی،179 ،168 ،152 ،109 ،93 ،
207

طراحی مولکولها با کمک کامپیوتر272 ،

طیف سنجی جرمی شتاب دهنده109 ،93 ،

طراحی واکسنها286 ،

طیف سنجی رزونانس مغناطیسی108 ،

طرح پژوهش256 ،

طیفسنجی 93 ،Cavity Ring-Down

ظ
ظرفیت باقیمانده عملکردی49 ،

ع
عروس دریایی135 ،134 ،

علت-معلول115 ،

عروق کرونر307 ،

علوم اجتماعی،356 ،355 ،344 ،246 ،228 ،
359 ،357

عضالت کف لگن263 ،
عضو بر روی تراشه152 ،151 ،139 ،136 ،
عفونت202 ،193 ،185 ،167 ،40 ،20 ،

عملکردهای فنوتیپی133 ،
عنکبوت اینترنتی386 ،
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غ
غدد رحمی328 ،

غشای آلوئولی138 ،

غربالگری پرتعداد294 ،271 ،71 ،

غشای دو الیه لیپیدی209 ،

غربالگری داروها189 ،160 ،136 ،

غشای کوریوآالنتوئیک تخم مرغ153 ،

غربالگری ملکولی با سرعت باال130 ،

ف
فائو337 ،

فعالیت الکترومکانیکی قلب310 ،

فارماکو-توکسیکو-دینامیک180 ،

فعالیت پمﭗکنندگی در قلب135 ،

فارماکودینامیک248 ،84 ،81 ،78 ،74 ،72 ،

فعالیت ژنی292 ،

فارماکوژنومیکس120 ،

فعالیت مغزی110 ،

فارماکوکینتیک ،82 ،81 ،78 ،75 ،73 ،72 ،41 ،فلج اطفال196 ،195 ،31 ،20 ،
،106 ،101 ،100 ،98 ،95 ،92 ،91 ،89 ،87 ،84
فلوئور 95 ،18
287 ،248 ،184 ،180 ،107
فلورو یوراسیل149 ،
فارماکولوژی،164 ،138 ،107 ،67 ،66 ،63 ،
 ،357 ،356 ،344 ،343 ،342 ،341 ،247 ،180فلوسایتومتری176 ،175 ،174 ،132 ،
360 ،359 ،358
فلوکونازول85 ،
فاز صفر کارآزمایی بالینی78 ،
فنتوالمین161 ،
فاز یک کارآزمایی بالینی،81 ،80 ،79 ،76 ،71 ،
فنولسولفونفتالئین159 ،158 ،
108 ،90 ،87 ،86
فیبرونکتین151 ،
فایدهگرایی56 ،
فیبریالسیون دهلیزی117 ،
فرا پایگاههای داده325 ،
فیزیولوژی،113 ،67 ،66 ،63 ،47 ،34 ،31 ،
فضای تبادل آلوئولی151 ،
،270 ،184 ،163 ،151 ،148 ،136 ،124 ،120
399 ،360 ،359 ،358 ،343 ،317 ،273
فعالکننده پالسمینوژن بافتی نوترکیب41 ،
فیلمهای کیتوزان150 ،149 ،
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ق
قابلیت پیشگویی ،190 ،159 ،121 ،74 ،42 ،40 ،قانون لیپینسکی288 ،
407 ،248
قرنیه186 ،168 ،158 ،157 ،156 ،147 ،145 ،
قارچ تک سلولی205 ،
قرنیه گاو186 ،157 ،
قارچ رشتهای206 ،
قلب چهار حفرهای314 ،
قانون404 ،382 ،288 ،53 ،52 ،51 ،
قلب لولهای شکل164 ،
قانون پنج288 ،
قورباغه399 ،66 ،

ك
کاتترها167 ،
کاندید دارویی،86 ،85 ،78 ،77 ،76 ،74 ،58 ،
،130 ،126 ،125 ،122 ،97 ،91 ،90 ،89 ،88
کارآزمایی بالینی،76 ،74 ،72 ،71 ،45 ،41 ،22 ،
،293 ،272 ،264 ،206 ،185 ،184 ،180 ،133
،108 ،92 ،90 ،88 ،87 ،86 ،81 ،80 ،79 ،78
328 ،306 ،304
255 ،253 ،251 ،223 ،220
کانینگامال الگانس206 ،
کارآزمایی بالینی فاز یک45 ،
کتابخانه ملی پزشکی342 ،337 ،
کارآزماییهای بالینی تصادفی227 ،
کتابخانه ملی کشاورزی336 ،
کارآزماییهای بالینی کامپیوتری،312 ،303 ،
316 ،315 ،313
کتونها49 ،
کارآزماییهای کنترلشده تصادفی219 ،217 ،

کدئین132 ،131 ،

کارایی دارو73 ،

کدئین فسفات131 ،

کارسینوژنها301 ،

کراتینوسیتها172 ،171 ،169 ،148 ،

کارسینومای سلولهای سنگفرشی مخاط دهان ،کربن94 ،11-
154
کربن99 ،93 ،14-
کاسپاز 164 ،3-
کربوپالتین106 ،
کاکرن244 ،243 ،242 ،241 ،229 ،
کروماتوگرافی گازی168 ،
کاماراد222 ،
کروماتوگرافی مایع،170 ،159 ،152 ،100 ،93 ،
کامپوزیت دندانی155 ،
207
کانالهای میکرونی137 ،

کروماتوگرافی مایع با کارایی باال170 ،
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کروماتوگرافی مایع -طیف سنجی جرمی ،93 ،کلیه میمون195 ،
152
کمبود اکسیژن خون49 ،
کشت ارگانوتیپیک134 ،
کمیته تحقیقات حیوانی91 ،
کشت استاتیک183 ،
کنتراست113 ،110 ،
کشت سلولهای کبد160 ،
کنفرانس بین المللی یکسانسازی77 ،
کشت سلولی،132 ،131 ،127 ،122 ،121 ،22 ،
کوئینیدین165 ،
،162 ،157 ،156 ،155 ،154 ،150 ،149 ،136
 ،195 ،193 ،192 ،190 ،188 ،187 ،186 ،185کورتیزول49 ،48 ،
328
کورتیکواسترون49 ،48 ،
کشت سلولی قرنیه گاو157 ،
کورتیکوسترون124 ،
کشتهای بافتی180 ،
کور کردن پژوهش237 ،
کشتهای دارای پرفیوژن183 ،
کوفاکتورها134 ،
کشتهای سلولی دو بعدی162 ،130 ،
کوهورت219 ،217 ،115 ،
کشتهای سلولی سه بعدی162 ،130 ،
کینتیک بر پایه اطالعات فیزیولوژی270 ،
کششهای دورهای138 ،
کینتیک حذف اول107 ،
کالس سمی حاد144 ،
کینتیک غیر خطی89 ،
کلرامفنیکل161 ،
کینتیک مواد سمی409 ،
کلسترول238 ،237 ،
کیو آر کد25 ،24 ،
کلوباکتر کرسنتوس201 ،

گ
گایدالین 91 ،77 ،M3

گسیختگی اتصاالت تنﮓ بینسلولی158 ،

گره سینوسی دهلیزی308 ،

گلبولهای قرمز312 ،112 ،48 ،

گروهبندی مواد شیمیایی268 ،

گلوتاتیون آزاد178 ،

گروه مقایسه256 ،

گلوکاگون49 ،

گروههای خوشهای240 ،

گلوکز49 ،

گزارش مورد219 ،217 ،

گلوکورونیداسیون159 ،158 ،107 ،

واژهیاب ⁞ 479
گیرنده کموکین174 ،

گلیکوزیالسیون207 ،
گیاهان380 ،377 ،210 ،200 ،23 ،

ل
الین سلولهای سرطانی131 ،

لوسیفراز171 ،

الینهای سلولی نامیرا188 ،

لو-گریﮓ189 ،

لنفوپنی49 ،

لیپوتروپین49 ،

لنفوسیتها188 ،

لیپیدها156 ،49 ،

لنفومای موشی188 ،

لیدوکائین164 ،

لوازم آرایش379 ،

لیزین170 ،

لوسمی مونوسیتیک174 ،

لیگاند95 ،

لوسمی هیستیوسیتیک انسان175 ،

م
ماتریکس165 ،160 ،153 ،151 ،133 ،

متابولیسم سلولی262 ،

ماتریکس کالژن165 ،

متابولیسم فاز یک /دو133 ،

ماده 49 ،P

متابولیسم مجازی299 ،

مﺆسسه تحقیقات مشفقانه استرالیا192 ،

متابولیسم مواد دارویی در فضا133 ،

ماکروفاژهای موش188 ،

متابولیسم و حذف ترکیبات دارویی59 ،

ماالریا98 ،

متامفتامین166 ،

ماهی گورخری252 ،

متورپرولول89 ،

مایکوپالسما296 ،195 ،154 ،

متیل سیپرنوئات209 ،

مایکوپالسما ژنیتالیوم296 ،
متابولیت فعال209 ،207 ،

ُم ْثله65 ،

محیط کشت شیمیایی (سنتزی)192 ،

متابولیسم استخوانی156 ،

مخمر آبجو204 ،

متابولیسم اکسیداتیو158 ،

مخمر پخت نان204 ،

 ⁞ 480واژهیاب
مداخالت256 ،237 ،203 ،132 ،59 ،58 ،
مدرها206 ،
مدل التهاب عمومی انسان328 ،
مِدالین355 ،354 ،342 ،327 ،
مدل اپیدرم بازسازی شده پوست انسان147 ،
مدل برونتنی قلب164 ،
مدل بیماری248 ،47 ،
مدل پوستی ارگانوتایپیک148 ،
مدل پیشگوییکننده173 ،
مدل ریاضی296 ،179 ،
مدلسازی190 ،134 ،47 ،
مدلسازی پتانسیل عمل304 ،
مدلسازی تهویه ریوی302 ،
مدلسازی جمعیتهای سلولی301 ،
مدلسازی شبکهها300 ،
مدلسازی فیزیولوژی برپایه بیوکینتیک273 ،
مدل قلب315 ،314 ،164 ،
مدلهای برونتنی سد [دفاعی] تنفسی60 ،
مدلهای تﺄثیر تصادفی226 ،
مدلهای ترانس ژنیک165 ،
مدلهای تمایز سلولی201 ،
مدلهای ریه150 ،
مدلهای کامپیوتری بدن انسان297 ،
مدلهای ک ّمی ارتباط ساختار-عملکرد266 ،

مرکز تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا340 ،
مرگ برنامهریزی شده سلول205 ،

مرور نظاممند،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،21 ،
،256 ،255 ،254 ،250 ،249 ،245 ،244 ،224
259 ،258 ،257
مسمومیت آبزیان409 ،
مسمومیت حاد409 ،
مسمومیت ژنی409 ،
مسمومیت مغز استخوان328 ،
مسمویتزایی تولیدمثلی131 ،
مسیر بحرانی91 ،77 ،
مسیرهای متابولیسمی اسیدهای چرب161 ،
مسیرهای [منتج به] بروز عوارض جانبی269 ،
مطالعات اپیدمیولوژیک116 ،70 ،20 ،
مطالعات برونتنی،293 ،287 ،219 ،217 ،150 ،
335
مطالعه بر روی حیوانات آزمایشگاهی،42 ،40 ،
،248 ،221 ،219 ،218 ،217 ،81 ،79 ،46 ،43
254 ،253 ،251
مطالعات طولی114 ،
مطالعات کوهورت219 ،217 ،115 ،
مطالعات متاآنالیز،220 ،219 ،218 ،217 ،40 ،
،232 ،229 ،228 ،227 ،226 ،225 ،223 ،221
،246 ،243 ،242 ،241 ،240 ،238 ،236 ،235
335 ،259 ،249
مطالعات متابولیک204 ،
مطالعات مقطعی217 ،114 ،
مطالعات مورد شاهد219 ،217 ،
معادالت ریاضی312 ،287 ،262 ،
مقاالت اظهار عقاید شخصی219 ،217 ،
مقطعنگاری رایانهای تکفوتونی108 ،93 ،

واژهیاب ⁞ 481
مقیاس تحریککنندگی157 ،147 ،

میرتازاپین208 ،

مکتب فکری (دانشمندان انقالبی)59 ،58 ،

میزان حاللیت283 ،

مکتب فکری (دانشمندان سنتی)58 ،

میزان زندهمانی248 ،177 ،155 ،149 ،

مکملهای متابولیکی134 ،

میزان کارسینوژن بودن328 ،

مگنتوانسفالوگرافی109 ،

میزان نفوذ پذیری اکسیژن130 ،

مالنوسیتها148 ،

میزان نفوذ داروهای قطبی149 ،

مالنین113 ،

میزبانهای پایگاه داده325 ،

منابع آبی409 ،

میکرو دوز83 ،70 ،

منابع با دسترسی آزاد358 ،354 ،325 ،

میکرو دوزینﮓ77 ،71 ،

منبع باز335 ،289 ،230 ،229 ،

میکروسفالی167 ،

مهارکننده پروتئاز273 ،

میکروسکوپ الکترونی160 ،154 ،

مهرهداران پایین در ردهبندی سیستم تکاملی ،میکروسکوپ فلورسانس160 ،
200
میکروسکوپ کانفوکال164 ،
موتاژن131 ،
میکروسکوپ کوهرنس113 ،
موتور جستجوی اینترنتی388 ،385 ،384 ،326 ،
میکروسکوپ نوری155 ،154 ،113 ،
موج انفجار318 ،
میکروسکوپی،113 ،112 ،111 ،109 ،108 ،
موجودات آسیبپذیر51 ،
314 ،154
مورفوژنز212 ،

میکروسکوپی نوری-صوتی113 ،109 ،

مونواُکسیژناز209 ،

میکرو سی تی اسکن303 ،

مونوبادیها203 ،

میکروفلوئیدیک137 ،

مونوسیتهای خون محیطی176 ،

میوزین300 ،

میانسال117 ،

ن
نارسایی قلبی378 ،

نامه به سردبیر (مقاله)219 ،217 ،

ناقصالخلقهزایی193 ،

نانوتوکسیکولوژی151 ،

 ⁞ 482واژهیاب
نانو سی تی اسکن303 ،

نمودار قیفی244 ،

ناهنجاریهای جنینی ناشی از الکل127 ،

نوآوری در مسیر بحرانی91 ،77 ،

نخست-در-انسان78 ،

نوتروفیلی49 ،

نخستیها91 ،

نورآدرنالین49 ،

نرم افزار 235 ،230 ،229 ،R

نوراپینفرین49 ،

نسبت خطر243 ،

نور غیر قطبی شده112 ،

نشاندار شده (ملکول) ،99 ،96 ،95 ،94 ،80 ،نور قطبیده شده112 ،
142 ،139 ،107 ،104 ،103 ،100
نوروبیولوژی212 ،
نشانگرهای زیستی194 ،183 ،88 ،74 ،
نوروترانسمیتری121 ،
نشانهگذاری اسپین شریانی110 ،
نوروسپورا کراسا204 ،
نفوذپذیری اپیتلیوم قرنیه158 ،
نورونها165 ،
نقشه ارتباطات184 ،
نیتروژن 95 ،13
نقطه ایزوسبستیک112 ،
نیتروژن موستارد319 ،
نمایش ریبوزومی202 ،
نیداریا213 ،212 ،
نمایش فاژی202 ،
نیفدیپین164 ،161 ،
نمایش مخمری203 ،
نیمه عمر پالسمایی106 ،
نمودار فارست244 ،240 ،229 ،
نیمودیپین220 ،

و
وارفارین90 ،

واکسن 126 ،HIV

واریانس243 ،

واکنشپذیری پروتئینها169 ،

وازوپرسین49 ،

ورزشکاران105 ،

واژن168 ،153 ،

ویبریو وولنیفیکوس201 ،

واسطه امین182 ،

ویروس پلیوم188 ،

واکسن196 ،195 ،163 ،126 ،53 ،32 ،31 ،20 ،

واژهیاب ⁞ 483

ه
هانتینگتون205 ،121 ،

همودینامیک111 ،

هپاتوسیت ایزوله158 ،

همورولوژیک206 ،

هپاتوسیت رت188 ،

هموگلوبین113 ،112 ،48 ،

هپاتیت ویروسی127 ،

همولوژی281 ،

هپاتیت  Aو 196 ،B

هورمون ضدادراری49 ،

هپاتیت107 ،C-

هولدینﮓ هماهنﮓکننده اشتراکگذاری منابع
حیوانات آزمایشگاهی182 ،

هپتنها172 ،
هترولوگ205 ،
هسپریتین209 ،
هسپریدین209 ،
هسته205 ،
همخون248 ،

هومئوستاز301 ،
هیپرتانسیون شریان ریوی207 ،
هیپرکپنی49 ،
هیپوکسمی49 ،
هیدرا213 ،212 ،
هیدروکسیالسیون209 ،

ی
یادمان آموزشی128 ،

یوتیلیتاریانیسم56 ،

یدید پروپیدیوم175 ،132 ،

یِیل66 ،

یوتانزی426 ،129 ،128 ،

 ⁞ واژهیاب484

اﻋداد و ﻋﻼیﻢ
3-dimensional bioprinting, 140

5Rs, 56

3Rs, 56, 324, 429, 460

6-hydroxydopamine, 464

3T3, 149

7-hydroxyamoxapine, 207

4Rs, 56

µTAS, 137

5-fluorouracil (5-FU), 149

A
absolute bioavailability, 97, 434,

adverse outcome pathway, 269,

accelerator mass spectrometry,

aerosol generators, 61

435
100

accuracy (tests), 243, 407, 454
ACLA, 169, 171
actinomycin D, 319

270

affibodies, 203
air-liquid interface, 150
aldehyde oxidase metabolism,

108

action potential, 304, 307

allergic contact dermatitis, 149

acute oral toxicity, 144

ALT, 161

acute regional ischemia, 307

Alzheimer’s disease, 205

acute Toxic Class Method, 144

ambrisentan, 207, 450

acute toxicity, 409

ambroxol (demethylated
bromhexine), 210

adaptive immune system, 211
adenovirus EIA, 188

American Society of Animal
Science (ASAS), 331

AdInstruments Powerlab, 36

Ames Test, 201

485 ⁞ واژهیاب
amoeba, 204

antiarrhythmic therapy, 305

amoxapine, 206

anticalins, 203

amphetamine-type drugs, 209

antithrombotic activity, 209

AMSTAR, 221

AOP, 269, 272, 292

aneurysm, 311, 440

AOP Knowledge-base, 269

angiosperm, 210

aplastic anemia, 127

animal derived antibodies, 203

aplysia, 212

Animal Ethics Public Charity, 376

aquatic bioconcentration/
bioaccumulation, 409

Animal Free Research UK, 360
animal friendly, 202
animal-friendly affinity reagents,

aquatic toxicity, 409

AREc32 cell line assay, 169

203

aromatase inhibitors, 108, 437

Animal Law & Policy Program,

array of genes, 139

382, 461

Animal Procedures Committee,

ARRIVE (guideline), 253, 456

91

arterial spin labeling, 110

animal research, 217, 219, 425, 427,

Aspergillus nidulans, 206

429, 453, 456

Animals and Society Institute
(ASI), 331
animal testing, 327, 340, 424, 430,

440, 441, 446, 448, 459, 460
annexin-V, 132
antiangiogenesis, 111

assessment of absolute oral
bioavailability, 102
ATP, 171
AutoAnalyzer, 60
autopsies and post-mortem
studies, 127

 ⁞ واژهیاب486

B
Bacillus subtilis, 201

biomarker, 179

bacterial toxins, 285

biomedical
microelectromechanical systems,

Barry Marshal, 29

137

BASE, 335

bio membrane, 146

batch, 191

Bio MEMS, 137

behavioural chemistry, 357

biomolecular interactions, 293,

benzbromarone, 161
betahistine, 161
bibliographic databases, 324
binding affinity, 272, 276, 288
binding affinity calculator, 276,

458

bioprinting, 140
BIOSIS, 324, 327, 355
biotransformation, 187
BLASTp/PSI-BLAST, 276

288

blood–brain barrier, 168, 448

biochips, 136, 441

blood-oxygen-level dependent
(BOLD) contrast, 110

biocomputational, 300
biofabrication, 140, 448
biologically active, 207
biological
microelectromechanical systems,

137

biologicals, 409
biological variability, 248

bonding adhesives, 154, 444
bone cement penetrationy, 313
bone metabolism, 156
boolean operators, 416
Brassica juncea, 210
bromhexine, 210, 451
buffy coat, 176

487 ⁞ واژهیاب

C
Caenorhabditis elegans, 212

cell systems, 254

calibration, 407

cellular differentiation, 201

CAMD, 272

cerebral organoid, 167

cAMP responsive element
modulator (CREM), 176

chitosan films, 149

Cancer, Heart and Soft Tissue
Environment (CHASTE), 300

chloramphenicol, 161
circadian rhythm, 204

carboplatin, 106

cisapride, 165

carcinogenicity, 131, 193, 328

cisplatin, 106

case control studies, 217, 219

cited references, 344

case-control studies, 239

Clarivate Analytics, 344

case report, 217, 219

clinical trial, 78

catheters, 167

cloud computing, 298

CCR2, 174, 176, 177

clustered groups, 240

CD54, 174, 175

Cnidaria, 212, 213

CD86, 174, 175, 176

codon adaptation, 284, 285

cell, 182, 344, 441, 445, 458, 459

cohort studies, 217, 219

cell aging, 212

comparative genomics, 212

cell-based method, 195

CompBioMed, 310, 457

cell death regulators, 205

complementary medicine, 342

cell-microenvironment
interactions, 297

Comprehensive in Vitro
Proarrhythmia Assay, 306

cell surface markers, 174

computational biology, 294

 ⁞ واژهیاب488
Critical Path Initiative, 77

computational models of
chemical activity, 266

crosslinking, 146

computer-aided molecular
design, 272

cross-sectional studies, 114, 217
CT-Scan, 108

computerized expert systems,

292

Cunninghamella elegans, 206,

450, 451

computer tomography to
strength, 316

cytarabine, 106

confidence interval, 240

cytochrome P450 (CYP450)
complex, 206

connectivity map, 184

cytokeratin-10 antibody marker,

correlation, 75, 455

147

coursera, 111, 245

cytotoxicity, 131, 149, 440

covalently crosslinking, 146

cytotoxic T-lymphocyte epitope
prediction, 280

D
DARPins, 203

dental composite resins, 154, 444

database hosts, 325

DEREK, 266

databases, 324, 325, 364, 374, 397,

dermal irritation assay, 146

DataCite, 335, 351

determination of conserved
region, 276

DataONE, 335

developmental biology, 212

data repositories, 348

diagnostic tests, 243

dehydration metabolite, 209

dibenzoxazepine, 206

dendritic cells, 172, 176

Dictyostelium discoideum, 204

420

489 ⁞ واژهیاب
diffusion MRI, 110

DPRA, 169, 170

diphenyl tetrazolium bromide, 155

Draize test, 148

dispersion, 223

Drosophila melanogaster, 212

DNA, 106, 139, 154, 158, 163, 201,

drug product stage, 195

205, 273, 436, 446

drug substance stage, 195

DNA chips, 139

Dryad, 335, 349

DockScreen, 293, 458

Dryad Digital Repository, 349

double-tracer approach, 104

dynamics of cell growth, 297

down-regulation, 292

E
ecology, 232, 335

EpiSkin, 178

Edinburgh, 245, 303, 457

equator, 400, 401

effect size, 244

Escherichia coli, 201

Elsevier, 341, 448, 457

eukaryotes, 200

emotional exhaustion, 64

event-related optical signals, 109

endogen, 113

evolution, 212, 449, 460

endogenous, 205

evolutionary ecology, 335

entacapone, 161

experimental analyses, 300

epidermal equivalent, 173

expression profile, 178

epidermal skin equivalent, 178

eye irritation, 409

epigenomics, 120

 ⁞ واژهیاب490

F
fetal alcohol syndrome, 127

flux, 149

fibronectin, 151

focal cerebral ischaemia, 220

Figshare, 335, 349

Food and Drug Administration
(FDA), 77, 402, 425, 432

filamentous fungi, 206

forest graph, 240

first-stage testing, 186

forest plot, 244

fixed dose method, 144

fragments of DNA, 139

fixed effect, 240

functional residual capacity, 49

fluid shear stress, 138

funnel plot, 244

G
GARD assay, 177, 179

glucuronidation, 158

gas chromatography, 168

glycosylation, 207

gedanken experiment, 29

GRA, 268, 271

gene activity, 292

graft, 134

Gene Glass, 223

green chemistry, 207

general safety test, 53

grey literature, 337

genetic loci, 140

grouping and read-across, 268

genotoxicity, 131, 440

GSH, 178

491 ⁞ واژهیاب

H
HaCaT, 171

Hoechst, 154

haptens, 172

homozygous sickle cell disease,

Harvard Brain Tissue Resource
Center, 127

honest broker, 182, 439

112

hazard ratio, 243

horseradish peroxidase, 170

h-CLAT, 174

HPLC, 94, 170, 207, 208

helper T-lymphocytes epitope
prediction, 280

HRP/P, 170

hemodynamic response, 111

297

hemorheologic agents, 206
hepatic stellate cells, 161
hesperidine, 209, 450
hesperitin, 209
heterogeneous, 244
heterologous, 205

human-based computer models,
human cell line activation test,

174

human hepatocyte-like cells, 162
human histiocytic leukemia cell
line, 175
human keratinocyte HaCaT cell
Line, 171

high content imaging, 271

human monocytic leukemia cell
line, 174

high-performance liquid
chromatography (HPLC), 170, 207

human myeloid leukemia, 179

high‐resolution mass
spectrometry, 207
high-throughput molecular
screening, 130
Hit compounds, 71
HIV, 126, 273

human papilloma, 196
human peripheral blood
monocyte-derived dendritic cells,

176

human randomised trials, 42
human ventricular biophysically-

 ⁞ واژهیاب492
detailed model, 307

hydroxylated metabolites, 209

Huntington’s disease, 205

hydroxylation, 209

hydrogen peroxide (HRP/P), 170

I
IATA, 271, 272, 457

indicator dye, 146

idarubicin, 106

indomethacin, 149

idiosyncratic drug hepatotoxicity,

159

induced pluripotent stem cell
(iPSC), 137

IL-1β, 172

inflammatory cell behavior, 156

image processing, 300

inflammatory related read-outs,

immortalized cell lines, 188
immune epitope database and
analysis resource, 278
immunochemical assay (ELISA),

196

immunohistochemical
examinations, 147

169

integrated approaches to testing
and assessment, 271
integrated chemical environment,

290

interactive learning, 242
intravital microscopy, 108, 438

immunotherapy, 111

in-vitro research, 217, 219

immunotoxicity, 393

in-vitro skin substitute, 328

IMPACT, 275

in vivo, 101, 202, 271, 438, 444, 458,

inbred, 248
inclusion and exclusion criteria,

459

in vivo drug metabolism, 202

243

irritancy, 157, 178

independent groups, 240

irritancy score, 157

493 ⁞ واژهیاب
Irritection, 146, 156, 157

isoproterenol, 164

isoprenaline, 165

J
Johns Hopkins University, 245, 329 Joint Research Centre (JRC), 296
joint data archiving policy, 349

K
Keap1/Nrf2/ARE, 171

keratinocyte eye cornea, 168

keratinocyte-derived cell line, 171 KeratinoSens, 171

L
lab-on-a-chip, 137

log-P value, 288

lactose dehydrogenase (LDH),

longitudinal data, 115

178

Lancet, 344

longitudinal studies, 114

layered biofabrication, 140

low human neuronal model cell
line, 166

LC-MS or LC-NMR, 159

Lucifer Yellow leakage assay, 152

Legionnaire’s Disease, 127

LUHMES, 166

letter to the editor, 217, 219

LuSens, 169, 171

Lipinski’s Rule, 288

Lysergic Acid Diethylamide, 105

liquid chromatography, 93

lysis, 153

 ⁞ واژهیاب494

M
magnetic resonance spectroscopy microarray whole genome
(MRS), 108
expression profiling, 139
mass balance studies, 102

microcephaly, 167, 447

Matrigel, 156

microcirculation of organ
surfaces, 112

MCF-7, 171

mean effect, 223
mechanistic reasoning, 293
Medical Subject Headings, 342
MEDLINE, 324, 327, 335, 355
membrane-bound organelles, 205
membrane disc, 157
membrane substrate, 146
MeSH®, 342
meta-analysis, 26, 217, 218, 219,

232, 451, 452, 453, 454, 455, 460
meta databases, 420
meta regression, 233, 244

microCT, 303
microdose, 70, 107, 432, 433, 434,

435, 436, 437

microdosing, 430, 431, 433, 435,

436, 437

microenvironment, 112, 159, 297,

443

micro total analysis systems, 137
MIMIC, 163
mMUSST, 174, 175
modular immune in-vitro
construct, 163
molecular toxicology, 293

meta-web, 326, 388

monocyte-derived dendritic cell
assay, 174

methamphetamine, 166

monooxygenases enzymes, 209

methyl cyperenoate, 209, 451

most authoritative, 388

metorprolol, 89

MTT assay, 171

microarray technology, 292

multiscale model, 311

495 ⁞ واژهیاب
MUSST, 174, 175

Mycoplasma genitalium, 296

mutagenicity, 131

myeloid U937 skin sensitisation
test, 174

N
NCTC 2544 IL-18 assay, 172

test, 149

negative results, 228

neutral results, 228

network modelling and analyses,

nifedipine, 161

300

nitrogen mustard, 319

neurobiology, 212

NMR, 159, 208

Neurospora crassa, 204
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