اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺑﺮوز ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﺪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ روی
اﻧﺴﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ روش ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آن ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد

ﺑﻮدن ﺳﻮژه ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ.
ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﺎ روش
ﺣﺎل ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ،ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻤﻮن
ً
ﻫﺎی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی )ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﮓ( ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﻧﺪ ﺗﺎ در آزﻣﺎﯾﺸﺎت آﺗﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻋﻤﻠﮑﺮدی
ﮐﻪ وﺟﻬﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت را زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب دﭼﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻮم اﻋﺼﺎب  IONﭼﯿﻦ در ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﯿﻤﻮن
ﻫﺎ ،آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺳﻮژه ﻫﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺧﻮاب ،ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر در زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺷﯿﺰوﻓﺮﻧﯿﮏ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺒﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎی دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪه،
ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻤﻮن ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت دﻗﯿﻖ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد اﺧﺘﻼﻻت در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﻗﻒ
آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻻن ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت

ﺧﻮاب در ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎ اﻋﺘﺮاض دارﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺷﯿﻨﻬﻮای ﭼﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺧﯿﺮ را در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﻣﺎ اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎروﻟﯿﻦ ﻧﻮﻫﻮس از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻫﺴﺘﯿﻨﮕﺰ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،اﻗﺪاﻣﺎت
ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ؛ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﺧﯿﺮ در ﭼﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن

اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺻﻮرت ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،در ﻣﺎه ﻫﺎی آﺗﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻧﺪاده و
ً
 IONﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

