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  هاي جانوريهاي جایگزین آزمونزمونآ

حفاظت انسـان در برابـر اثـرات نامسـاعد انـواع مختلـف مـواد         ،هدف اصلی از علم سم شناسی      

یایی صـنعتی و زراعـی اسـت. در دنیـاي     بهداشتی، مواد شـیم و روها، مواد آرایشی اشیمیایی مانند د

 100،000 یابد. بیش ازشیمی، اهمیت ارزیابی سمیت موادشیمیایی به طور مستمر افزایش می امروز

مـاده  نـوع   2000شود ساالنه حدود و تخمین زده می گردداستفاده میاده شیمیایی در صنعت نوع م

-ه اروپا، هر ماده شیمیایی جدید در بازار میشیمیایی جدید وارد بازار شود. بر اساس مقررات اتحادی

اثر مصرف بـه طـور    تواند دراین اثرات می .موردآزمایش قرار گیرد سماز لحاظ انواع مختلف  ،بایست

  مستقیم به صورت داروها و مواد آرایشی و بهداشتی باشد. و یا عمداً غیر مترقبه و اتفاقی و

آزمایشـات مختلفـی    ،هاي مواد شـیمیایی و حساسیت سمیت ارزیابیجهت  ،هاي گذشتهسال از     

 اکثـر کشـورها    در چنـدین سـال پـیش   ایـن آزمایشـات از    .گرفتانجام می (In Vivo) روي جانوران

هـاي جـایگزین   مرکز اروپایی معتبر سازي روشهاي فراوان تالش با وجود ولی ،ه استممنوع گردید

و مراکـز   خصوصـی هـاي  ی صـنایع، شـرکت  هـاي بازرگـان  انجمـن  ECVAM(،1(آزمایشات جـانوري  

 )In vitro( که بتوانـد در محـیط مصـنوعی    (In Vivo)جهت جایگزینی آزمایشات جانوري  آکادمیک

حتی امـروزه نیـز آزمایشـات بسـیاري جهـت      موفقیت چندانی حاصل نشده است. هنوز انجام پذیرد، 

    رد.گیمواد شیمیایی و دارویی روي جانوران انجام می نهایی ارزیابی

 توسـط  1944در سـال  کـه   اسـت  2دریـز  خرگوش یکی از مهمترین آزمایشات جانوري آزمایش      

، هـاي اسـتاندارد  . دریز و همکارانش پروتکـل آزمـون  انجام گرفتسم شناس اداره غذا و دارو،  3،دریز

، این روش 1960. در اوایل دهه ابداع کردند روي خرگوش جهت ارزیابی سمیت چشمی و پوستی را

                                                
1 European Centre for Validation of Alternatives  
2 Draize rabbit eye test 
3 John H. Draize 
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آزمون دریز نام گرفت که با توجه به اینکه آزمایشات مربوط به کدام انـدام اسـت، آزمـون حساسـیت     

 شود.     چشمی دریز و آزمون حساسیت پوستی دریز نامیده می

هـاي سـه تـا شـش تـایی      در گروه 1هاي قرمزسفید رنگ با چشم يهاخرگوشاز در این آزمون،       

گرفتـه و  یـا چشـم خرگـوش هوشـیار قـرار       بـر روي پوسـت و   زمـایش . ماده مورد آشوداستفاده می

براي آزمایش پوست از لحاظ التهـاب و ورم پوسـتی و بـراي آزمـایش      روز 21خرگوش در طی مدت 

دلیل گیرد. چشم از لحاظ قرمزي، تورم، ترشح، زخم، خونریزي، تیرگی و کوري مورد بررسی قرار می

تغییرات هاي بزرگی دارند و ، چشمبودنوه بر مقرون به صرفه این است که عال هااستفاده از خرگوش

همچنـین سـاختار مجـراي اشـکی      .باشدقابل مشاهده میراحتی به چشم آنها آناتومی و فیزیولوژي 

  .کندها به گونه اي است که از شستشوي مواد خارجی با اشک جلوگیري میخرگوش

  

  
  

یت مالیـم و  اس، بدون حساسیت، حساسیت کم، حسنتایج آزمون دریز براساس میزان حساسیت     

  شود.حساسیت متوسط طبقه بندي می

به دالیل بسیاري از جمله مقدار ماده مـورد آزمـایش، در معـرض قـرار دادن مـواد       ،آزمون دریز      

عـدم   مواد شیمیایی نسبت به چشم انسـان، ها به تر بودن چشم خرگوششیمیایی با حیوان، حساس

هـاي اخیـر تـالش    در سـال  بـه همـین دلیـل   باشد. می شدید مورد انتقادحیوان،  آزار وتکرارپذیري 

  ، جایگزین آزمون دریز در حال انجام است یافتن روش جهت ايگسترده
                                                
1 Albino rabbit 
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  هاي جایگزین آزمون دریزروش

  :باشندبه شرح ذیل می ،روندهاي جایگزین جانوري که به طور گسترده به کار میروش

  1پیکیگانوتاهاي ارروش -الف 

  BCOP(2( آزمون نفوذپذیري و کدورت قرنیه گاو .1

    IRE(3( آزمون چشم جدا شده خرگوش .2

  CEET (4آزمون چشم جوجه ( .3

 CAM(5( آالنتوییک -کوریوء غشا آزمون .4

  6بافت سلول و آزمونهاي روش –ب 

 orneal model S Epi OcularTM MatTk,(7اکوالر ( –اپی  آزمون .1

  8آزمون جذب قرمز خنثی .2

 RBC(9( هاي قرمز خونمون همولیز گلبولآز .3

 هـاي سـازمان در برخـی   ، بـا ایـن حـال   انـد دهنش استاندارد هاي جایگزینآزمون تمامی هرچند      

هـاي محـیط   مشـخص، سـودمندي آزمـون    در برخی صـنایع بـراي اهـداف محـدود و    نظارتی ملی و 

بسـتگی بـه دسـترس     مصـنوعی، هاي پذیرفته شده است. اطمینان به کاربرد برخی از روش مصنوعی

هـاي آزمـون و تخصـص    بودن معیارهاي مناسب، اطالعات گذشته همان مـواد، دانسـتن محـدودیت   

                                                
1 Organotypic methods 
2 Bovine Corneal Opacity and Permeability (BCOP) Test 
3 Isolated Rabbit Eye (IRE) 
4 Chicken Enucleated Eye Test (CEET) 
5 Organotypic Methods- Chorio- allantoic membrane methods  
6 Cell and tissue testing methods 
7 Human corneal epithelium models  
8 Neutral Red Uptake 
9 Red blood cell (RED) haemolysis test 
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یـا چنـد   هاي محیط مصنوعی مختص یـک  روشبسیاري از آزمونگر دارد. به دالیل ذکر شده معموال 

  رود. به کار می و مواد اولیه محصول که جهتشرکت است 

  پیکیهاي ارگانوتاروش -الف

-مـی  پرداختـه آناتومی چشـم   ح مختصري ازیشرت، به پیکیهاي ارگانوتاروش تشریحقبل از       

ترین قسمت کره چشم بوده و در تماس با محیط خارج اسـت. وظیفـه اصـلی    قرنیه خارجی .شود

باشـد و  مـی  باشد. قرنیه انسان شفاف و بدون خـون می آنقرنیه محافظت از چشم و حفظ شکل 

در سـطح   1تلیـوم  اپـی  الیه اصلی تشکیل شده است: 3قرنیه از میلیمتر ضخامت دارد.  5/0حدود 

که سطح داخلی قرنیه است. قرنیه داراي دو غشـا   3در ضخامت قرنیه و اندوتلیوم 2قرنیه، استروما

کـه بـین    5باشـد و غشـا دسـمه    تلیوم سطحی و استروما مـی  که بین اپی 4باشد. غشا بومن نیز می

دهـد.   وتلیوم در سطح داخلی است. بیشتر ضـخامت قرنیـه را اسـتروما تشـکیل مـی     استروما و اند

تلیوم قرنیه در سطح ممکن است در اثر عوامل محیطی یا ضربه آسیب ببیند که قابـل تـرمیم    اپی

است ولی اندوتلیوم قرنیه قدرت ترمیم نداشـته و در صـورت آسـیب دیـدن آن، شـفافیت قرنیـه       

ها و ملتحمه یک الیه شفاف محافظ است که سطح داخلی پلک ماید.ن مختل شده و قرنیه ورم می

هـاي سـفید بـه مقـدار     هاي خونی و گلبولپوشاند. در ملتحمه رگروي سفیدي کره چشم را می

هـا و عوامـل   هـاي دفـاعی تـا حـد زیـادي از ورود میکـروب      ها و سلولزیادي وجود دارد. این رگ

کند. به عالوه ترشحات ملتحمه سـطح چشـم   ري میهاي عمقی چشم جلوگیبیماري زا به قسمت

عنبیه بخش رنگی پشت قرنیه است که رنگ چشم افـراد را تعیـین    .داردرا نرم و مرطوب نگه می

کند. در وسط عنبیه سوراخی به نام مردمک وجود دارد که مقدار نـور وارد شـده بـه چشـم را     می

                                                
1  Epithelim 
2 The stroma 
3 endothelium 
4 Bowman ,s membrane 
5  descemet,s membrane 
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اسـت کـه در متمرکـز کـردن دقیـق      عدسی یک ساختمان شفاف در پشت عنبیه  کند.تنظیم می

ضـخامت عدسـی چشـم در شـرایط مختلـف      کند. شبکیه به قرنیه کمک می پرتوهاي نور بر روي

اي قرار داشته باشـد ضـخامت عدسـی    کند و بسته به آنکه شیء مورد نظر در چه فاصلهتغییر می

کـه در عقـب    شبکیه یک پرده نازك حساس به نور (شبیه فیلم عکاسی) است شود.کم و زیاد می

-هاي عصبی تبدیل میکنند به پیامکره چشم قرار دارد. پرتوهاي نوري که به شبکیه برخورد می

  شوند.شوند و در مغز تفسیر میشوند که از طریق عصب بینایی به مغز منتقل می
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  )BCOP( آزمون نفوذپذیري و کدورت قرنیه گاو -1

     و بــه صــورت افقــی در  شــودمــی جــدا شــده کشــته گــاوه از چشــم در ایــن آزمــایش قرنیــ      

گیـري  شود. در ایـن آزمـون دو انـدازه   اي که درون کدورت سنج قرار دارد، جاسازي مینگهدارنده

  گیرد:انجام می

 تغییرات انتقال نور  

گیري کدورت انجـام  در این مرحله ماده مورد نظر بر روي سطح اپیتلیوم ریخته شده و اندازه      

  شود.  می

  
  الف: قرنیه نرمال ب: قرنیه کدر شده

 

 گیري نفوذ پذیري با کمک محلول فلورسئین اندازه  

گیري کدورت، محلول فلورسئین از باالي محفظه اضافه گردیده و میـزان نفـوذ    پس از اندازه      

  آید. محیط در پایین محفظه به دست می 1پذیري قرنیه با ارزیابی چگالی نوري

  
  سئین از باالي محفظهوارد کردن فلور

                                                
1 The optical density (O.D.) 
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گیـري  باشد و براي انـدازه هاي متوسط و قوي مناسب میجهت تشخیص محركBCOP  آزمون      

  هاي مالیم و بسیار مالیم کاربردي ندارد.محرك

  )IRE( آزمون چشم جدا شده خرگوش -2

ده بـر روي چشـم جـدا شـ    کدورت قرنیه و افزایش ضخامت قرنیـه  توسط تعیین این آزمون       

خـارج گردیـده و    هاي آزمایشگاهی کشته شـده، گردد. کل کره چشم خرگوشتعیین میخرگوش 

جهـت   گیرد. دمـا و رطوبـت کنتـرل شـده اسـت.     به صورت عمودي قرار می 1محفظه سوپرفیوژن

هـاي مـنظم روي قرنیـه    قطره قطره و بـا فاصـله   اي،محلول نمکی از قبل گرم شده ،حفظ رطوبت

  .شودچکیده می

  
  هاي سوپرفیوژنظهمحف

گیـري  گیـرد و کـدورت همـراه بـا انـدازه     سپس چشم در معرض ماده مورد آزمایش قرار می      

  شود.می سنجیدهضخامت قرنیه 

  
.گیري ضخامت قرنیهب: اندازه ؛اسلیت- آزمایش بیومیکروسکوپی المپ الف:  

                                                
1 superfusion 
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ض مـاده شـیمیایی قـرار    ، میانگین تورم قرنیه سه چشم با چشمی که در معرآزمایشدر هر       

شود. اندازه و عمق جراحت قرنیه با معاینات بافت شناسـی امکـان پـذیر    نگرفته است، مقایسه می

  است. 

(مـواد   این آزمون براي آزمودن همه مواد شیمیایی مخصوصا مواد محرك قوي مناسب اسـت       

و امکـان   وند)شـ تورم قرنیه شوند جزءمواد محـرك قـوي محسـوب مـی     %15شیمیایی که باعث 

در ضـمن آزمـون    .نمایـد تر فراهم میهاي ضعیفقوي را از محرك –هاي میانه جداسازي محرك

IRE بررسـی کند. اما اطالعاتی در مورد ملتحمه فراهم نمی ،کندیجراحت قرنیه را پیش بینی م-

   د.ها داردهد نتایج این آزمون در آزمایشگاه مطابقت خوبی را با سایر روشها نشان می

  

  )CEETآزمون چشم جوجه ( -3

شـود. قبـل از   در آزمون چشم جوجه از کل کره چشم جوجه تـازه ذبـح شـده اسـتفاده مـی           

از لحاظ نگهداري فلورسئین اپیتلیـوم قرنیـه و کـدورت    اي که تشریح، قرنیه سالم و صدمه ندیده

هـاي  محفظـه فقـی درون  هاي سالم به صورت اگردد. چشمانتخاب میمشکل نداشته باشد، قرنیه 

شود. قبل از استفاده مـاده شـیمیایی،   سوپرفیوژن با کنترل دما و رطوبت جاسازي و نگهداري می

 گیـرد. گیري ضخامت قرنیه، کدورت قرنیه و نگهداري فلورسئین صـورت مـی  براي هر چشم اندازه

گیرند. ار میثانیه در معرض ماده شیمیایی قر 10ها از محفظه خارج شده و به مدت چشم سپس

گیرد و قرنیه از لحاظ ضخامت قرنیه، پس از خارج شدن ماده شیمیایی، چشم در محفظه قرار می

اثرات مورفولوژیکی بر قرنیه مانند واپاشـی   و شوندکدورت قرنیه و نگهداري فلورسئین بررسی می

چشم در نظر گرفته آزمایش میانگین تورم قرنیه سه  ،گردد. براي هر نمونهثبت می قرنیه اپیتلیوم

یـک انـدیکس عـددي بـا      شود. نمرات ضخامت قرنیه، کدورت قرنیـه و نگهـداري فلورسـئین،   می

را طبقه بنـدي   تا محرك شدیدسازد که مواد شیمیایی غیر محرك را فراهم می 0-200محدوده 

  نماید. می
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  آالنتوییک -کوریو ءغشا آزمون -4 

بـر روي   1985در سـال   Lucpkeاولـین بارتوسـط    )CAMآالنتوییـک (  -کوریـو ء غشاآزمون       

غشـا   ایـن  .شودنامیده می HET- CAM1 انجام گرفت و آزمون، تخم جوجه مرغ بارور شدهغشاء 

هـاي خـونی   شامل رگ و است که اطراف جنین پرنده را پوشانده است 2تنفسی عروقییک غشاء 

هـا حـاوي   شـوند. ایـن رگ  هـا و وریـدهاي آالنتوئیـک جنـین منشـعب مـی      است کـه از شـریان  

شوند. فـرض بـر   هاي خارجی میهستند که درگیر واکنش با محرك 4هاو لکوسیت 3هااریتروسیت

هاي خونی کوچـک  اینست که شباهتی بین اثرات حاد ایجاد شده در تماس مواد شیمیایی با رگ

وجـود دارد.   هاي بافت نرم غشا و اثرات ایجاد شده توسط همان مواد در چشم خرگوشو پروتئین

شـوند) شناسـاگري بـراي تـاثیر مـواد بـر       (به صورت لخته نمایان مـی  5هاي دناتوره شدهپروتئین

شوند. این گونه تاثیرات با اثرات مخـرب بـر   آالنتوییک محسوب می -هاي مخاطی غشاکوریوسلول

    باشند.    قرنیه چشم در ارتباط می

هـاي  وئیک تخم مرغ، در روز نهم جنینی که بافتآالنت -کوریو ءغشا HET- CAMدر آزمون       

تماس بـا مـواد شـیمیایی    به وجود نیامده است، به مدت پنج دقیقه در  در آن عصبی و درك درد

قرار گرفته و اثرات مخرب آن از لحاظ خونریزي، تحلیـل و انعقـاد پـروتئین بـر روي      مورد آزماي

CAM نی هـاي خـو  گیرد. تغییـرات رگ مورد بررسی قرار میHET- CAM     پـیش بینـی کننـده

  باشد. سمیت و آسیب ملتحمه چشم می

                                                
1 Hen,s egg test on the chorio- allantoic membrane (HET- CAM Assay) 
2 Vasclarized respiratory membrane   

ژن و گاز کربنیک آیند و نقش مهمی در انتقال اکسیها داراي هموگلوبین بوده و در اتصال با اکسیژن قرمز رنگ و در محیط بدون اکسیژن به رنگ آبی تیره در میاریتروسیت 3

  دارند

  ها در دفاع بدن در مقابل عوامل بیگانه دخالت دارند. لکوسیت  4

5  Denaturation 
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کدورت و آماس قرنیـه چشـم    BCOP  ،ICE ،IREهايمانند آزمون HET-CAM در آزمون      

  گیرد. مورد ارزیابی قرار نمی

با حساسیت کـم و   زیابی مواد اولیه و یا فرموالسیوندر صنعت جهت ار HET- CAMآزمون       

رود. هر چند در کشورهاي بریتانیا، فرانسه، هلند و آلمـان همـراه بـا    حساسیت به کار می یا بدون

  رود.هاي شدید به کار میبراي محرك جذب قرمز خنثیآزمون 

پیش بینـی  دریز آزمون چشم خرگوش  ،دهدها نشان میمقایسه مکانیسم پاسخگویی آزمون      

. در آزمـون  نزدیکتر است ،افتدچشم انسان اتفاق می نسبت به تغییراتی که در تري داشته ودقیق

ارزیـابی   روز 21دریز میزان حساسیت چشم، نسبت به مـواد شـیمیایی در مـدت     خرگوش چشم

 5در مـدت    HET- CAMگیرد. ولی در آزمونشود و اثرات بلند مدت آن مورد توجه قرار میمی

راي ن بـودن و قابـل کـاربرد بـودن آن بـ     ترین مزیت این آزمون ارزاگردد. اصلیدقیقه بررسی می

  .تقریبا همه مواد شیمیایی است

  
  HET- CAMمراحل آزمون 
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  بافت سلول و آزمونهاي روش –ب 

  ),orneal model S Epi OcularTM MatTkاکوالر ( –آزمایش اپی  -1

  

  
  

بـدین ترتیـب    .شـود اپیدرم انسانی استفاده می 1يهاکراتینوسیت هايسلول ازاین آزمون در      

شـبیه  دهنـد تـا   میهاي موازي پرورش الیه را در آزمایشگاه به صورتهاي کراتینوسیت سلولکه 

  .  چشم گردداپیتلیوم قرنیه ساختار 

 و حساسـیت  جهت تعیین میزان سمیت 2MTTسپس آزمایشات متعددي از جمله آزمایش       

 هـاي جـانوري مقـدار   توان مقایسـه داده یکه با استفاده از این روش م ،گیردانجام میروي قرنیه 

ET50 ت ) را بـا اطالعـا  برسـد  % 50زمانیکه قدرت زیستی بافت به  (زمان موثر در معرض بودن تا

تـوان  ، مـی یـري زمـان بـه جـاي مقـدار دوز مصـرفی      گنـدازه ابا  حاصل از این آزمایش انجام داد.

 گروه مواد آبدوست و دوتوان هر میتوسط این آزمایش  آزمایشات را بدون رقیق سازي انجام داد.

(آسیب سلولی) و تحریک بسـیار   پتانسیل تحریک متوسط ه ورا مورد بررسی قرار دادآبگریز  مواد

 ،مچنین ساختار بافت شبیه سازي شـده بررسی نمود. همالیم (تحریک مالیم قرنیه و ملتحمه) را 

  دارد.  ET50 بسیار کمهاي باالي متوسط و شدید را با مقدار توانایی تعیین محرك

                                                
  .کنندهایی به نام کراتینوسیت تشکیل یافته است که پروتئین سختی به نام کراتین راتولید میاپیدرم از سلول 1

2 Mitochondrial tetrazolium test 
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اي ، مـدل پـیش بینـی کننـده    ZK1200به کار گیري بافت با  1و گمبل پروکتر شرکت اخیراً      

(مـاده   LVET2 دریـز  آزمـایش چشـم   همواد مورد نظرش توسعه داده است که این مـدل بـ   براي

   .نزدیک استشیمیایی با غلظت کم) 

  آزمون جذب قرمز خنثی -2    

  شود.  گیري میتوانایی ماده مورد آزمایش در جذب رنگ قرمز خنثی اندازهدر این روش       

هـا در  گیـرد. ایـن سـلول   هاي کشت داده شده انجـام مـی  آزمون جذب قرمز خنثی بر روي سلول

شـوند و بـراي   هاي مختلفی از ماده مورد آزمایش قرار گرفته و سپس شستشو میتماس با غلظت

شوند. رنگ قرمز خنثی در غشاي سلول داده می رمز خنثی قراساعت در تماس با رنگ قر 3مدت 

 ،شود. تغییر سطح سلول یا غشاي لیزوزوم حسـاس سلول جمع می 3نفوذ کرده و در درون لیزوزم

  شود. باعث کاهش جذب رنگ قرمز خنثی می

  )RBC( هاي قرمز خونآزمون همولیز گلبول -3

بر اساس پتانسـیل مـاده شـیمیایی در     ،کارانشو هم Papeتوسط  1987در سال  این آزمون      

 . توسعه یافت هاي قرمزتخریب غشاي سلولی گلبول

اي خـون سیسـتم پیچیـده    گـردد. استفاده می یا انسان از گلبول قرمز خون گاو RBCدر آزمون  

 .باشـد مـی  پالسـما  هـا و ، پالکـت )WBC( هاي سـفید ، گلبول(RBC)هاي قرمزمتشکل از گلبول

 %8لیپیـد و   %40پـروتئین،   %52متشـکل از   کـه هـاي کـوچکی هسـتند    قرمز سلولهاي گلبول

و بـه   دهـد هاي گلبول قرمز را تشکیل میپروتئین %97د. هموگلوبین حدود نباشکربوهیدرات می

  د. باشعلت وجود آهن به رنگ قرمز می

                                                
1 Procter & Gamgle 
2  Low volume eye test 
3  lysosomes 
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ب شـده و بـه   اکسـید کـربن ترکیـ   هموگلوبین به علت داشتن آهن میتواند با اکسـیژن و دي       

  تشکیل دهد.  2و کربو آمینوهموگلوبین 1ترتیب اکسی هموگلوبین

  
  

بـا توجـه بـه میـزان اثـر       ،هاي قرمز در تماس با ماده شیمیایی قرار گیرندهنگامی که گلبول      

گـردد.  سلول تخریب شده و اکسی هموگلـوبین آزاد مـی   ءماده شیمیایی بر روي گلبول قرمز غشا

در نتیجه نشـان   غلظت رنگ بیشتر است و ی هموگلوبین آزاد شده بیشتر باشدهر چه میزان اکس

  ست.بر روي گلبول قرمز اماده شیمیایی  زایی بیشتردهنده تحریک

و پـس   شودچندین مرتبه سانتریفوژ می تهیه شده وتازه خون  ،براي جدا کردن گلبول قرمز      

-فسـفات صـورت مـی    3وسط بافر ایزوتونیـک ت گردد. شستشوشستشو، گلبول قرمز آن جدا می از

  گیرد.

 دهند. بنابراینهاي بزرگ را به پالسما نمیهاي قرمز اجازه عبور پروتئینبه طور ذاتی گلبول      

بـا توجـه    و کاهش یافته فشار اسمزي در محیط خارج پالسما با اضافه کردن محلول هیپوتونیک،

                                                
1  oxyhemoglobin 
2  carbaminohemoglobin 
3 Isotonic 
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 قرمز بیشتر از محیط خـارج آن اسـت   درون گلبولبه اینکه در مجاورت هیپوتونیک فشار اسمزي 

  شود.شود و باعث بزرگ شدن گلبول میآب به داخل گلبول قرمز می

  
اي بـزرگ  هاي غشـا بـه انـدازه   پس از اینکه فشار اسمزي درونی به قدر کافی زیاد شد، حفره      

 15-20ذر بـوده و حـدود   کنند. این پدیده زود گعبور می ها به راحتی از آنشوند که پروتئینمی

  .کشدثانیه طول می

بـه   ازمـاده شـیمیایی مـورد آزمـایش     شـخص مساوي با غلظـت م  حجم در مرحله بعد مقدار      

دقیقه در دماي اتاق  10و سپس جهت مخلوط نمودن کامل به مدت  شدهاضافه  هاي قرمزگلبول

  .شودو محلول بدست آمده سانتریفوز می شودشیک می

تـوان میـزان جـذب اکسـی     مـی  ،هـاي نـوري هموگلـوبین   گـی ژویداشـتن  به علت ایت در نه      

  . گیري نموداندازهپکتروسکوپی اس توسط دستگاه هموگلوبین را
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ی کالیبراسیون بر اساس سپس منحن ،شوددناتوره می بین در تماس با ماده شیمیاییوهموگل      

گـردد. میـزان آزاد سـازي    مـایش رسـم مـی   و غلظـت مـواد مـورد آز    نسـبت همـولیز   رابطه بـین 

شود و میزان آزاد سازي هیپوتنیـک  در نظر گرفته می %100هیپوتونیک کامل اکسی هموگلوبین 

آزاد سـازي   %50شود. غلظتـی کـه در آن   اکسی هموگلوبین هر محلول نسبت به آن سنجیده می

  شود. نامیده می H50 یردگهیپوتونیک اکسی هموگلوبین صورت می

  باشد. معیار سنجش و مقایسه در این آزمون می2 به دناتوراسیون 1نسبت میزان همولیز        

  

                                                
1 تخریب یا شکسته شدن غشاي گلبول قرمز و آزاد شدن هموگلوبین به پالسماي خون    

 2 هاي آزاد از بین رفتن خواص پروتئین  
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