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مطالعــه در زمینــه تعامــات میان نانومــواد مهندسیشــده و سیســتمهای بیولوژیکی ،نقش بهســزایی در توســعه کاربردهای
بیولوژیکی فناوری نانو و بهبود درک بنیادی ما از نقطه اشــتراک نانو-بیو ایفا میکند؛ اما ادبیات منتشــر شــده از نظر روشهای
مشــخصهیابی و جزئیاتــی که در آزمایشها گزارش میشــود ،یکدســت نیســت و ایــن مانعی مهم در پیشــرفت این حوزه چند
رشــتهای به شــمار مــیرود .در اینجا ما برای پژوهشهــای عملی در زمینهٔ تعامــات نانو-بیو ،یک «اســتاندارد حداقل اطالعات»
پیشــنهاد کردهایــم .ایــن اســتاندارد شــامل مــوارد خاصــی اســت کــه بایــد گــزارش شــوند و بــه ســه دســته تقســیم میشــوند:
مشخصهیابی مواد ،مشخصهیابی بیولوژیکی و جزئیات پروتکل آزمایش .هدف ما برای ارائهٔ این استاندارد ،بهبود تکرارپذیری،
افزایش مقایسههای کمی مواد بیو-نانو و تسهیل فراتحلیل و مدلسازی رایانهای است.
پیشــرفتها در حــوزه مهندســی فنــاوری نانــو منجــر به افزایــش عالقه به بررســی چگونگــی تعامــات نانومواد با سیســتمهای
بیولوژیکی شــده اســت .دامنه پژوهشها بســیار گسترده اســت و از فهم تعامالت بیولوژیکی بنیادین تا توسعه نانومواد برای
کاربردهای خاص و شناسایی سمیت ناخواسته محصوالت جانبی مهندسی نانو را دربرمیگیرد .شواهد نشان میدهد که مواد
نانــو و میکــرو مقیــاس در مقایســه با مواد مولکولــی و تودهای ،تعامــات بیولوژیکی منحصربهفــردی دارند .با ایــن حال ،فقدان
استانداردســازی در ایــن حــوزه پژوهشــی ،یک مانع اصلی بــرای مشــخصهیابی ،درک و در نهایت کنترل تعامالت نانو-بیو اســت.
استانداردسازی ،مقایسه مواد متفاوت و تعیین معیار کارایی و ارزیابی انتخابهای طراحانه را ممکن میسازد.
استانداردســازی نانومواد مســئله مهمی اســت که به موضوعات تجاری ،دانشگاهی و اجتماعی بســیاری مرتبط است .سازمان
بینالمللی استانداردســازی ،یک کمیته فنی فعال بهمنظور توســعه استانداردهای نو برای فناوری نانو ( )ISO/TC 229دارد .این
کمیتــه در حــوزه فناوری نانو بر دســتهبندی و مشــخصهیابی مواد متمرکز اســت؛ همچنین در کنار این تالشها برای توســعه و
هماهنگــی در ارزیابــی ایمنــی ،از دیــدگاه بهداشــت و محیطزیســت نیز تــاش میکند .همچنین در شــاخه نانوسمشناســی نیز
بــه استانداردســازی نیازمندیم که اهمیــت آن در مقاله دیگری در مجله  Nature Nanotechnologyمشــخص شــد؛ مقالهای با
عنوان «پژوهشهای اندکی نتایج پایداری ارائه کردند که ارزشمند است ،اما مقایسه این مطالعات دشوار است چرا که اغلب از
نانومواد مشــخصهیابی نشده اســتفاده میکنند و آزمایش تحت شرایط آزمایشگاهی اختیاری انجام میشود ».پیشنهادهایی
از جانــب عمــوم پژوهشــگران در خصوص این مســائل مطرح شــده اســت که شــامل ارتقای اســتفاده از تکنیکهــای چندگانه
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مشــخصهیابی ،ارائــه متمرکــز ســؤاالت پژوهش و مشــخصهیابی مواد ،متناســب با نوع خاصــی از پژوهش اســت .علیرغم این
تالشهای قابل تحسین ،رسیدن به یک درک سطح باالتر در حوزه پژوهشهای نانو-بیو هنوز فراهم نیست.
اســتفاده از اســتانداردهای گزارشدهی ،راهنماهای پژوهش و چکلیستها بســیار موردحمایت جوامع علمی قرار گرفته و به
بهبود کیفیت پژوهشها کمک کرده است .اکنون زمان آن رسیده که جامعه علمی نانو-بیو «استاندارد گزارشدهی» ارائه دهد
تا ضمن افزایش کیفیت ،امکان استفاده مجدد از پژوهشهای منتشر شده را ممکن سازد .به این منظور( 1MIRIBEL ،حداقل
اطالعات گزارش شــده در ادبیات آزمایشــی نانو-بیو) را برای گزارشهای منتشر شــده از پژوهشهای نانو-بیو پیشنهاد دادیم.
 MIRIBELادامه راه ســنتی اســتانداردهای گزارشدهی با حداقل اطالعات در حوزههای زیســت و شــیمی اســت و شــامل اجزای
خاصی اســت که به ســه بخش تقسیم میشــوند :مشــخصهیابی مادی ،مشــخصهیابی بیولوژیکی و جزئیات پروتکل آزمایشی.
مــا پیشــنهاد میکنیــم در ارائه نتایج آزمایشهای مربوط به تعامالت نانو-بیو به هر ســه بخش پرداخته شــود .هرچند بعضی از
قســمتها تنها مربوط به گزارش آزمایشهای خاص (برای مثال در محیط کشــت یا درون تنی) و مواد خاص (برای مثال موادی
که برای حمل دارو و یا دارورسانی هدفمند طراحی شدهاند) هستند .برای هر قسمت از استاندارد  MIRIBELتوجیهی ارائه شده
اســت .شــکل ۱-بیانگر خالصه این قســمتها و اصول راهنما و منافع بالقوه آنها است .جدول ۱-لیستی از هر قسمت همراه
با واحد اندازهگیری آن را نشــان میدهد .همچنین ما چک لیســت کاملتری ارائه دادیم که شــامل جزئیات بیشــتر قسمتهای
گــزارش ،در بخــش اطالعات تکمیلی اســت .این چک لیســت به منظور اســتفاده در زمان نوشــتن نســخه اولیه طراحی شــده تا
اطمینــان حاصــل شــود هر قســمت به خوبی مورد بررســی قرار میگیرد( .این چک لیســت در این آدرس قابل دسترســی اســت
( )https://doi. org/10.17605/OSF.IO/SMVTFو هر پژوهشگر ،مجله یا ناشری میتواند از آن استفاده کند .ما این بحث را با
ارائه راهنمای کلی که شــامل پیشــنهادهایی در زمینه تقویت این شــاخه با اســتفاده از این استاندارد است و چشماندازی برای
بهبود گزارشدهی مطلوب در پژوهشهای نانو-بیو به پایان میرسانیم.
استاندارد پیشنهادی  MIRIBELبر مبنای چهار اصل تنظیم شده است؛ اول ،قابلیت استفاده مجدد :پژوهشگران باید بتوانند
دادههای جدید را با نتایج منتشر شده پیشین به روشی قابل اعتماد و منطقی مقایسه کنند .عالوهبراین ،نتایج منتشر شده
ً
بایــد به ســادگی مــورد تجزیهوتحلیل بیشــتر قرار گیرند ،چــه اینکه فراتحلیل باشــد یا مدلســازی رایانهای .اخیرا بــرای فراتحلیل
تحویل دارو به تومورها نیاز به ارتباط مســتقیم با نویســندگان اصلی بود .دوم ،ســنجش کمی :شــاخه نانوپزشکی با بیش از ۵۰
فرموالســیون تأیید شــده برای کاربرد درمانی و دهها فرموالســیون دیگر در آزمایشــات درمانی ،روزبهروز کاملتر میشــود .برای
ادامــه رشــد علــم ،پژوهشهــا و تحقیقات بنیــادی نیازمند حرکــت به ســمت ارزیابیهای کمی و معیــاری و گریــز از نتایج کیفی و
غیرقاطع هســتند .ما باید میزان درســتی فرموالســیونها را بســنجیم ،مواد جدید را با مواد قبلی مقایسه کنیم و تعریف پایهای
برای کارایی مشخص کنیم .سوم ،عملی بودن :استانداردی که ما پیشنهاد دادیم محدود به پارامترها و اندازهگیریهایی است
که برای بیشــتر گروههای پژوهشــی که در حوزه نانو-بیو فعالیت میکنند قابل دسترس است .ما قسمتهایی که به تجهیزات
بســیار تخصصی یا آزمایشهایی که تنها برای عده کمی از پژوهشــگران قابل دسترســی اســت را پیشــنهاد نمیدهیم؛ و چهارم،
کیفیت :اطمینان از اینکه نتایج منتشر شده محکم ،قابل اعتماد و قابل بازیابی هستند.
 -1تعریف محدوده استاندارد حداقل اطالعات
اســتانداردی کــه مــا در اینجا پیشــنهاد میدهیم تنها بــه اطالعاتی
مربوط اســت که باور داریم باید بخشــی از پژوهشهای منتشر شده
در حوزه تعامالت نانو-بیو باشــد .ما به چگونگی ارائه این اطالعات
اشــارهای نمیکنیم (برای مثال در قالب جــدول ،پایگاه داده و/یا در
یکی از قالبهای پیشــنهادی نانو-داده) .هرچند ما این تالشها را
تحسین میکنیم اما اتفاق نظر بر اینکه چه اطالعاتی ارائه میشود،
مســتقل از چگونگی و کجا ،باعث پیشــرفت در این حوزه میشــود.
افــزون بر ایــن ،در اینجا چندین روش مورد بحث قرار گرفته اســت.
هرچنــد مــا بــه تعــدادی از روشهــای معمول مشــخصهیابی اشــاره
میکنیــم ،قصدمــان این نیســت که پروتکل خاصــی تعیین کنیم و
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دربــاره نقــاط قــوت آن بحث کنیــم .پیشتر پروتکلهای آزمایشــی
خاصــی پیشــنهاد شــدهاند ،بــرای مثــال در ســنتز و مشــخصهیابی
انــواع مختلــف نانومــواد کلوئیدی غیرآلــی و در ارزیابــی نانوداروهای
پیشــگیری ســرطان .بهعــاوه ،حتیاالمکان ،مــا به دنبــال افزایش
حجــم کار آزمایشــی و مشــخصهیابی موردنیــاز ایــن حوزه نیســتیم.
ً
هرچند بســیاری از این قســمتها مرتبا تعیین و محاسبه میشوند،
بهندرت بهطورکلی گزارش میشوند .در آخر ،قصد ما این نیست که
کارهای موجود را نقد کنیم یا مسیر خاصی برای پژوهشهای آینده
پیشنهاد دهیم .نبود استاندارد و ثبات در گزارشهای آزمایشگاهی
مشکلی سیستماتیک در این حوزه است و کار خود ما نیز از این قاعده
مستثنینیست.

پیشنهاد یک «استاندارد گزارشدهی علمی» برای پژوهشهای نانوبیو
دســتهبندی مــواد بهعنــوان «نانــو مهندســی شــده» و «نانومــواد» به
تعاریفــی از ایــن واژههــا بســتگی دارد کــه هنــوز مــورد بحــث هســتند.
یکی از گزینهها این اســت که زمانی مواد را نانومهندســی شــده درنظر
بگیریم که حداقل یک بعد در محدوده نانومقیاس داشــته باشــد (از ۱
تــا  ۱۰۰نانومتــر) .هرچند راهنمای ســازمان غــذا و داروی آمریکا عنوان
میکنــد که «ممکن اســت مــواد یا محصول نهایی ویژگــی یا پدیدهای
مشــابه بــا آنچه در ابعاد بیــش از  ۱تــا  ۱۰۰نانومتر دیده میشــود از خود

ً
نشان دهد ».بعید است تعامالت بیولوژیکی وابسته به اندازه ،کامال با
حدود ارائه شده در تعاریف مطابق باشند و در این نسخه ،ما از کلمات
نانومهندسی شده ،نانوماده و نانوذره به جای هم استفاده میکنیم و
بهطور گســترده به کل دسته این مواد اشاره میکنیم .به بیانی دیگر،
ما از تعریف جامع آنچه نانومواد را شــامل میشــود حمایت میکنیم و
این استانداردها را برای پژوهشهای نانو-بیو پیشنهاد میکنیم که از
موادی استفاده میکنند که مشمول این تعریف میشوند.

شــکل  -1خالصــه قســمتهای  ،MIRIBElاصــول راهنما و مزایای بالقوه .توســعه  MIRIBElبراســاس اصول اســتفاده مجدد ،ســنجش ،عملی
بودن و کیفیت تنظیم شــده اســت .اگر  MIRIBElبا پذیرش جامعه و مجالت همراه شــود ،میتواند به بهبود خروجی این حوزه شــامل تبادل
داده و ارتباط ،تکرارپذیری ،تحلیل عمیقتر دادههای منتشر شده و مقایسه سیستماتیک میان رویکردها و مواد بیانجامد.
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جدول  -1خالصه استاندارد گزارشدهی  MIRIBElبرای پژوهشهای نانو-بیو
گزارشدهی در
اجزا

واحد گزارشدهی

کشت

درون تن

وابسته به
آزمایش

مشخصهیابی مواد

سنتز و ترکیب

-

✔

✔

اندازه ،شکل و ابعاد

نانومتر

✔

✔

میزان پراکندگی اندازه ذرات و کلوخه
شدن

شاخص پراکندگی

✔

✔

پتانسیل زتا

میلیولت

✔

✔

چگالی

کیلوگرم بر مترمکعب

✔

بارگیری و انتشار دارو

درصد جرمی

✔

هدفگیری

لیگامد به ازای هر ذره

✔

برچسبگذاری

واحد اختیاری به ازای هر ذره

سنجش ویژگیهای متنوع (برای مثال
سختی)

-

✔

✔
✔

مشخصهیابی بیولوژیکی
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جزئیات کاشت سلول

-

✔

مشخصهیابی سلول

تعیین ATCC

✔

تأیید رده سلولی

-

✔

شماره پاساژ

-

✔

آزمایش میکروپالسما

-

✔

سیگنال زمینه سلول/بافت

واحد اختیاری به ازای هر سلول

✔

مطالعات سمیت /زیستپذیری

-

✔

توجیه مدل بیولوژیکی

-

✔

مشخصهیابی مایع بیولوژیکی

سنجش حضور پروتئین و
سلولها

راهنمای ARRIVE

-
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✔

✔
✔
✔

پیشنهاد یک «استاندارد گزارشدهی علمی» برای پژوهشهای نانوبیو
ادامه جدول  -1خالصه استاندارد گزارشدهی  MIRIBElبرای پژوهشهای نانو-بیو

گزارشدهی در
اجزا

واحد گزارشدهی

کشت

درون تن

وابسته به
آزمایش

جزئیات پروتکل آزمایش

میلیمتر مربع ،میلیلیتر

✔

دوز اعمال شده

ذره در میلیلیتر

✔

✔

روش اعمال

-

✔

✔

جزئیات تصویربرداری

-

✔

✔

دوز تحویلی

درصد دوز تزریقی در گرم

✔

جرم بافت

گرم

✔

سیگنال سلولها با نانومواد

واحد اختیاری به ازای هر نقطه

✔

جزئیات تحلیل داده

-

✔

ابعاد کشت

✔

ما برای هر قسمت از واحدهایی که ممکن است در گزارش مورد استفاده قرار گیرند مثالی زدهایم .همچنین با استفاده از
تیک نشان دادیم تحت چه شرایطی آن قسمت باید گزارش شود.
 -2مشخصهیابی مواد
علیرغــم پژوهشهــای قابل توجه ،هنــوز در زمینــه ویژگیهای
نانومــواد کــه بــر پاســخهای بیولوژیکــی تأثیــر دارنــد ســوالهای
بیپاســخ بســیار اســت .اهمیــت ویژگــی بــه آزمایــش بیولوژیکــی
صــورت گرفتــه بســیار بســتگی دارد .هرچنــد ،ویژگیهــای مــادی
متعددی شــناخته شــدهاند که بــر سیســتمهای بیولوژیکی زیادی
تأثیر میگذارند.
سنتز و ترکیب
ترکیــب نانومواد نقشــی حیاتــی در تعیین تعامــات بیولوژیکی آن
ایفــا میکند .هرچند ،میزان مشــخصهیابی مادی قابل اجرا تا حد
زیادی به ماده در حال بررســی بســتگی دارد .نیاز به ارائه جزئیات
خــاص ترکیبــات ،بدون شــک برای بعضــی مــواد محدودیت دارد
و بــرای مطالعــه بهتــر و دقیقتــر کافی نیســت؛ بنابرایــن ،یک راه
بــرای اطمینــان از جزئیــات دقیق ترکیــب ،فراهم کــردن گامهای
بــا کیفیــت و قابــل ارزیابــی مجــدد بــرای ســنتز اســت .مثالهایی
انتخابی و کنترل شــده از بهترین آزمایشــات برای گزارش ســنتز و
ً
جزئیات روش تحقیق ،اخیرا مستندســازی شــدهاند .عالوهبراین،

هر گام از ســنتز که بســیار چالشبرانگیز و حســاس به نظر آید باید
مــورد مالحظه قرار گیرد .الزم اســت هــر روش تصفیه به کار گرفته
شــده مشخص شــود ،چرا که حضور پســماند در مخلوط نانوذرات
میتواند پاسخ بیولوژیکی را تغییر دهد.
اندازه ،شکل و ابعاد
مســیرهای ســلولی میتواننــد مــواد مهندســی شــده را در واکنش
دخیل کنند و کارایی این مســیرها محدود به اندازه و شــکل ماده
اســت .بهعــاوه ،اینکــه کدامیــن بیومولکولهــا بــه مــاده جــذب
میشــوند و ســازگاری آنهــا ،متأثــر از انــدازه اســت .درونتنــی،
انــدازه و شــکل بر توزیــع ارگان اثر میگذارد .بدن شــامل فیلترهای
فیزیکی و ســلولهایی اســت که موادی با گســتره اندازه مشخص
انتخــاب میکننــد .برای ذرات کروی مشــخص کــردن قطر کافی
ً
اســت .بــرای ذرات در اشــکال دیگــر (مثــا میلــهای) اندازهگیــری
تمــام ابعاد الزامی اســت .باید به چگونگی تغییر انــدازه نانوذره در
تعامل با سیستم بیولوژیکی ،برای مثال ،بهدلیل جذب دینامیک
بیومولکولها به ســطح ذره ،توجه داشــت .افزونبراین ،برخالف
نانــوذرات فلزی غیرآلی که بهطورکلی اندازه یکســانی در دو حالت
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مقاالت
«تر» و «خشــک» دارند ،اندازه نانوذرات آلی خشــک در مقایســه با
حالت تر به شــکل قابل توجهی تغییر میکند (برای مثال استفاده
از میکروســکوپ الکترونــی در مقابــل پراکندگــی نــور دینامیکــی).
پروتکلــی بــرای اندازهگیــری انــدازه و «نــوع» انــدازه (بــرای مثــال
هندسی یا هیدرودینامیکی) نیز باید ارائه شود.
میزان پرا کندگی اندازه ذرات و کلوخه شدن
بــه حداقــل رســاندن میــزان پراکندگــی انــدازه ذرات و کلوخــه
شــدن ،چالشهــای اصلی در آمادهســازی محلولهــای کلوئیدی
نانومواد اســت .گــزارش میانگین انــدازه برای ارزیابی پاســخهای
بیولوژیکی کافی نیســت :تفاوت میان ذرات با توزیع یکنواخت در
انــدازه  ۱۰تــا  ۹۹۰نانومتر ،با ذرات با گســتره  ۴۹۵تا  ۵۰۵نانومتر را
درنظــر بگیرید .میانگین اندازه هر دو سیســتم  ۵۰۰نانومتر اســت،
امــا تعامــات بیولوژیکــی بســیار متفاوتــی از خود نشــان میدهند؛
یابی پراکندگی انــدازه و میزان
بنابرایــن ارائــه اطالعات مشــخصه ِ
کلوخه شدن ذرات حیاتی است .جزئیات ارزیابی پراکندگی اندازه
ذرات ،شــامل غلظت مواد در حال بررســی ،پروتکل استفاده شده
و تمــام مراحــل آمادهســازی ماننــد فیلتراســیون ،بایــد ارائه شــود.
جزئیات مایعی که برای ارزیابی اندازه مورداستفاده قرار گرفته نیز
باید شــرح داده شــود ،زیرا ممکن اســت واســطههایی که از منظر
بیولوژیکــی مرتبــط هســتند منجــر بــه تراکــم شــوند .اگــر از تفســیر
دادههــای پراکندگی نوری ،مانند توزیع مبتنی بر تعداد ،شــدت یا
حجم استفاده شده باید در گزارش مطرح شود.
پتانسیل زتا
تنــوع در پاســخهای ســلولی ناشــی از بــار ســطحی ،پدیــدهای
اســت که بهخوبی بررســی شــده اســت .عالوه بر این ،بار ســطحی
در توزیــع بیولوژیکــی و تنــوع بیومولکولهــای جــذب شــده در
ســطح نانــوذره و همچنین بــه عنــوان اصلیترین عامــل پایداری
کلوییدی اثرگذار است .حتی اگر عالمت و اندازه پتانسیل سطحی
بــرای نانــوذرات قابــل تعیین باشــد ،تعیین بــار ســطحی از طریق
ً
آزمایش ســاده نیســت .عمال ،به جای پتانســیل ســطح ،پتانسیل
در فاصلــه مشــخصی از ســطح نانــوذره کــه بــه ضخامــت پوشــش
الکترواســتاتیک مربــوط اســت ،تعییــن میشــود« .پتانســیل زتــا»
(پتانسیل الکتروکینتیک سوسپانسیون کلوئیدی) برای مواد تازه
گزارش شــده باید ارائه شــود .از آنجایی که پتانســیل زتا به محیط
محلــی بســتگی دارد ،جزئیــات مایعــی (بهطــور ایــدهآل مایعــات)
کــه بــرای تعییــن پتانســیل زتا بــهکار مــیرود ،شــامل  pHو غلظت
الکترولیت زمینه باید گزارش شود.
| 32
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چگالی (در کشت)
چگالــی نانومــواد (جرم بــر حجم) رفتار انحاللــی را تغییر میدهد
و میتواند تأثیر زیادی بر دوز ســلولی نانومواد مهندســی شده حین
آزمایش کشــت سلولی داشته باشد .اثرات بیولوژیکی پاییندستی
کــه بــه دوز بســتگی دارنــد ،چگالی را در آزمایشــات کشــت ســلول،
بــه پارامتــر مهمی تبدیــل میکنند .بــا اینکه مشــخصهیابی دقیق
چگالی همیشــه ممکن نیســت ،به تازگی روشهایی توسعه یافته
که توانایی ما را برای تخمین چگالی مواد ترکیبی بهبود بخشیده
اســت .تخمیــن بــا دامنــه کرانــدار نیــز میتوانــد مورداســتفاده قرار
بگیرد.
بارگیری و رهایش دارو
بســیاری از سیســتمهای مدرن نانومواد برای حمل دارو طراحی
شدهاند .اگر ذره حامل در سیستم حمل حضور داشته باشد ،مقدار
دارویی که میتواند بارگیری شــود یا بارگیری شــده باید به صورت
کمــی گزارش شــود .برای فرموالســیونهایی که دارو «بار» نیســت
بلکه جزو اصلی و ذاتی اســت ،مقدار ماده فعال باید گزارش شــود.
ایــن مقــدار میتوانــد بهصــورت درصــدی از جرم یــا مقــدار دارو به
ازای هر ذره ارائه شــود .اگر ادعا درباره رهایش دارو یا پایداری آن
بهعنوان بخشی از فرموالسیون ذره است ،این ادعا باید سنجیده
شــود .رهایــش دارو از نانومــواد ،عمــدی یــا غیرعمــدی ،نیــاز بــه
مالحظات دقیق دارد.
هدفگیری
حوزه دیگری که مورد توجه بسیاری از مقاالت قرار گرفته ،طراحی
مواد «هدفمند» برای تعیین میل ترکیبی با بافتها یا ســلولهای
خاص اســت .یکی از روشها برای انجام این کار از طریق اتصال
لیگاند هدفمند به ســطح ذره اســت که کارایی آن به مقدار لیگاند
و روش اتصــال بســتگی دارد .دیگــر روشهــا بــرای هدفگیــری
بــه ویژگیهــای فیزیکوشــیمیایی مــواد بســتگی دارد .اگر حامل
بهمنظور هدفگیری از طریق افزودن لیگاند طراحی شــده باشــد،
مقــدار لیگانــد متصل به حامل باید گزارش شــود .ایــن امر به ویژه
موجب پرسشهایی شده :آیا نانوپزشکی «مشکل رسانش» دارد؟
آیــا هدفگیری بایــد هدف و مأموریت ما باشــد؟ و چگونه عملکرد
نانومــواد هــدف با درمانهای هدف که در پزشــکی مورداســتفاده
قرار میگیرد قابل مقایسه است؟ بهینهسازی عملکرد هدفگیری
پیچیــده اســت و بــه درســتی فهمیــده نشــده اســت ،تحلیــل اخیر
نشــان داده کــه تنهــا  %۳٫۵از پروتئینهایــی کــه بــه ســطح ذره
چســبیده بودنــد جهتی مناســب برای تشــخیص هدف داشــتند و

پیشنهاد یک «استاندارد گزارشدهی علمی» برای پژوهشهای نانوبیو
افزایــش غلظــت آنتیبادی روی ســطح ذره میتوانــد هدفگیری
را کاهــش دهــد .بــا این حســاب نتایــج ضعیف مشــاهده شــده در
ســالهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۱۵در زمینه هدفگیری تومور ممکن اســت
ناشــی از مشــکالت عملی باشــد تا مشــکالت بنیادی .خوشبختانه
گزارشهــای اخیــر روشهــای تشــخیص رفتــار اتصالــی گیرنــده
بــه نانــوذرات در ســطح مولکولــی را توضیــح دادهاند .با پیشــرفت
روشهــای بیشــتر ،توصیفــات بیولوژیکــی منطقیتــر و کاملتــر
نانــوذرات (برای مثال از نظر تعداد یا چگالی لیگاندهای زیســت-
کاربرد موجود روی نانوذره) آســانتر بهدســت میآید .هرچند این
فناوریهــای نوظهــور همچنان جدید و خارج از توانایی بســیاری
از گروههــای پژوهشــی هســتند؛ بنابرایــن ،در حالحاضــر ،وقتــی
گزارشــی از حامــل طراحی شــده بــرای هدفگیــری ارائه میشــود،
میبایست چند ارزیابی (شبه) کمی از اینکه سیستم میل ترکیبی و
اختصاصی برای هدف خود را دارا اســت در گزارشدهی ذکر شود.
همانطور که در پژوهشها مشاهده میشود آزمونهای مولکولی
در حال گسترش هستند؛ ما معتقدیم که این آزمونها میبایست
در فهرست ضروریات گزارشدهی پژوهشهای آینده قرار گیرند.
برچسبگذاری
نانومــواد بهمنظــور دنبال کــردن تعامالت بیولوژیکیشــان اغلب
ً
برچســبگذاری میشــوند .گزینههــا معمــوال شــامل پروبهــای
فلوئورســانت ،برچســبگذاری رادیویــی ،عامل کنتراســتزا MRI
یــا ترکیبــی از تمــام ایــن رویکردهــا اســت .در بعضــی مــواد ،خــود
نانومــاده بهعنــوان «برچســب» عمل میکنــد .صرفنظــر از روش
برچســبگذاری ،شــدت برچســبگذاری در هــر ذره بایــد گــزارش
شــود .بهمنظــور تعییــن اینکه آیا و چگونه شــدت برچســبگذاری
در طول آزمایش تغییر میکند ،میبایســت کنترل مناســب اعمال
شــود .این امر ممکن اســت به دلیل جدا شــدن برچســب از حامل
و همچنیــن تغییــرات مربوط به محیــط اتفاق بیفتــد (برای مثال
 pHو بیومولکولهــا روی فلوئورســانت اثــر میگذارنــد) .بهعــاوه،
باید توجه داشت که آیا خود برچسب پاسخ بیولوژیکی به نانومواد
را تغییر میدهد؟ اگر ابزاری یکســان برای اندازهگیری نانومواد به
تنهایی و در آزمایش بیولوژیکی اســتفاده میشــود ،مطلوب اســت
گزارش شــدت برچســبگذاری در واحدهای دلخواه ارائه شود .در
غیــر این صورت ،شــدت برچســبگذاری ذرات بایــد در واحدهای
مشــخص (بــرای مثــال مولکولهایــی معــادل فلوروکرومهــای
انحاللپذیــر) گــزارش شــود .شــدت در هــر ذره بایــد حتیاالمکان
نزدیــک بــه اندازهگیریهــای آزمایشــگاهی ســنجیده شــود
(فلوســایتومتری را بهعنــوان مثــال درنظر بگیریــد ،ذرات خالی به

تنهایی و ســلولهای متصل به ذرات باید در یک دوز اندازهگیری
شوند) ،یا با تخمین و تلورانس خطا ارائه شود.
تعریف و اندازهگیری ویژگیهای مستقل متنوع
الزامــات مشــخصهیابی کــه در بــاال عنــوان کردیــم اســتاندارد
حداقــل اطالعــات هســتند .بــه ایــن معنا کــه هرچند مــا معتقدیم
ارائــه اطالعــات خواســته شــده ضــروری اســت ،ممکــن اســت این
اطالعات برای تحقیقات خاص ناکافی باشــد .بســیاری از خواص
فیزیکوشــیمیایی دیگــر هســتند کــه مــورد توجــه عالقهمنــدان
قــرار گرفتهانــد و بر پاســخهای بیولوژیکی تأثیر میگذارند؛ بررســی
دقیــق چنین خواصی بخش اعظم پژوهــش را به خود اختصاص
میدهــد .پژوهشــگران بایــد ،در صــورت امــکان ،هرگونــه ویژگــی
مســتقل بــرای پژوهــش را اندازهگیری و گزارش کننــد .برای مثال
اگر بررسی تأثیر سختی ذره بر پاسخهای سلولی در آزمایش دارای
اهمیــت اســت ،بایــد ســختی هــر ذره اندازهگیــری و گــزارش شــود
(برای مثال با میکروسکوپ نیروی اتمی با پروب کلوئیدی).
راهنمای کلی
بعضــی راهنماهــای کلــی بــرای قســمتهای گزارشدهــی
مشــخصهیابی مــواد قابــل اجــرا اســت .اول ،تعامــات نانو-بیــو
ً
معموال در محیط مایع ارزیابی میشــوند .بهتر اســت تا حد ممکن
مشــخصهیابی مــواد در محیطی مربوط بــه مایع مورداســتفاده در
آزمایــش نانو-بیــو انجام شــود .بــرای مثال ،ذراتی کــه در آب حل
و جــزء جزء میشــوند ،ممکن اســت زمانی که در معرض ســرم قرار
ً
میگیرنــد متراکــم شــوند و بیــن دو محیــط رفتــار کامــا متفاوتی از
خود نشــان دهند .در بعضی موارد« ،مایع مشخصهیابی» و «مایع
ً
آزمایش» میتوانند یکســان باشــند (مثال محیط کشــت) .در دیگر
مــوارد ،محیطــی که از مایــع بیولوژیکی تقلید میکند ممکن اســت
نیاز به آماده شدن داشته باشد (برای مثال ،با تنظیم  pHو غلظت
نمــک) .جزئیــات چگونگــی آمادهســازی ایــن مایــع و پارامترهای
مربوط برای مشــخصهیابی باید گزارش شود .دوم ،ارائه جزئیات
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مقاالت
چگونگــی ارزیابــی پارامتــر (یعنــی روش ،تجهیــزات و پروتــکل
ً
اســتفاده شــده) ضــروری اســت .ســوم ،تقریبــا تمــام پارامترهــای
مشــخصهیابی مــواد در یــک طیف اتفــاق میافتد ،بنابرایــن ارائه
توزیع مشــخصه اندازهگیری شــده ،اطالعات مفیدتری نســبت به
ارائه مقدار متوسط به تنهایی در اختیار ما میگذارد .مطلوب است
داده خام اندازهگیری شــده ارائه شود .چهارم ،مشخصهیابی یک
ویژگی با استفاده از دو یا چند روش مستقل بسیار ارزشمندتر است.
در آخــر ،با توجه به تغییرات اجتنابناپذیــر بین نمونههای آماده
شده ،باید بهطور واضح مشخص شود آیا واریانس مشخصهیابی
از طریــق چنــد اندازهگیری مســتقل بر یک نمونه بهدســت آمده یا
اینکــه چنــد نمونــه به این منظور آماده شــده اســت .بــرای بعضی
پارامترها ،ممکن اســت چند مرحله تخمین الزم باشــد و در چنین
مواردی ،روش تخمین باید ذکر شود.
 -۳مشخصهیابی بیولوژیکی
مطالعات کشــت ســلول ،پایه پژوهشهای نانو-بیو اســت .این
مطالعات نتایجی درباره مواد جدید و دادههایی مربوط به توجیه
اخالقــی و مالــی مطالعــات درونتــن که نیاز بــه منبع دارنــد ،ارائه
میکننــد .مــا مایلیــم توجهتــان را به دو مفهــوم بیولوژیکــی که در
پژوهشهــای نانو-بیــو بــه ظاهر کماهمیــت بودند جلــب کنیم.
اول ،میــزان تغییرپذیــری فوقالعــاده و ذاتــی در بیولــوژی اســت.
پژوهشــگران میبایســت مشــخص کننــد کــه مشــاهدات گزارش
شــده بیشــتر ناشــی از تعامــات نانو-بیوئــی اســت کــه به واســطه
ویژگیهــای مهم مواد مــورد آزمایش اتفاق افتــاده یا تغییرپذیری
معمول بیولوژیکی .دوم ،اختالف میان دوز اعمال شده (مقداری
از نانومــواد کــه بــه سیســتم اضافــه شــده) و دوزی کــه بــه مرحله
اثرگــذاری میرســد (در کشــت« ،دوز ســلولی») .هرچنــد ،ایــن امــر
ً
معمــوال در آزمایشهــای برونتنــی نادیده گرفته میشــود اما این
اختالف طی مطالعات درونتنی بهطور آشــکار مشــخص میشود
(بــرای مثــال بــا اندازهگیــری توزیــع در ســطح ارگان) .بــا توجه به
تنــوع زیــاد ویژگیهای فیزیکوشــیمیایی نانومــواد ،تفاوت میان
دوز اعمال شــده و دوز سلولی ،در مقایسه با سیستمهای مختلف
تــا چنــد برابــر تغییر میکند .این مشــکل مختص مــواد در مقیاس
نانو و میکرو اســت :مولکولهای کوچــک به اندازه کافی پراکنده
میشــوند تــا بهخوبــی در محلول حل شــده بماننــد؛ در حالی که،
مواد بالک بیحرکتند و به ســرعت تهنشــین میشوند .در کشت،
بهمنظور تمایز میان دوز اعمال شده و دوز سلولی ،ارائه اطالعات
کافی حائز اهمیت اســت .در غیر این صورت ،مقایســه و یکپارچه
کردن نتایج مطالعات مختلف بسیار دشوار میشود.
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جزئیات کاشت سلول
تعــداد ســلولهای حاضــر در طــول آزمایشهــای مبتنــی بــر
کشــت ،پارامتــر مهمــی بــرای تعییــن دوز ســلولی اســت؛ بنابراین،
تعــداد ســلولهای کاشــته شــده بهعــاوه درصــد میــزان پوشــش
ســطح 2بســتر کشــت ،در ابتدای آزمایش و در زمان بین کاشــت و
آزمایــش بایــد برای هر آزمایش کشــت ســلول گزارش شــود .برای
آزمایشهایــی کــه شــامل چنــد نوع ســلول هســتند (بــرای مثال،
همکشــت ،3توده شــبهکره ســلولی) ،تعــداد ســلولهای غیرهدف
(برای مثال ســلولهای ســالم) و تعداد ســلولهای هــدف (برای
مثــال ســلولهای بیمــار) بایــد گــزارش شــود .هرچنــد ،مطلــوب
اســت تعداد هر نوع ســلول حاضر گزارش شــود .بهعالوه ،شــرایط
آنکوباتــور ،شــامل دما ،رطوبت و درصد کربندیاکســید ،نیز باید
گــزارش شــود .در آخر ،اگــر تکرار آزمایــش بهصورت مــوازی یا طی
آزمایشهــای مســتقل قرارگیــری در آنکوباتور انجام شــده ،نتایج
باید با جزئیات ارائه شود.
مشخصهیابی سلول (در کشت)
دو چالــش اصلــی بــرای آزمایشهــای کشــت ســلولی عبارتنــد از:
انتخــاب رده ســلولی مناســب بــرای نشــان دادن حــوزه بیولــوژی
ً
موردعالقــه و اطمینــان از اینکه آنچه اســتفاده شــده دقیقا همان
رده ســلولی موردنظر اســت .تأیید رده ســلولی امری حیاتی اســت
و بایــد بهطــور منظــم انجــام شــود ،چــه بهوســیله متصــدی مورد
اعتمــاد و چــه در آزمایشــگاه شــخصی .عالوهبرایــن ،چنانچــه
هــردو پارامتر رفتار ســلول را در کشــت بهطور اساســی تغییر دهند،
میبایســت شــماره پاســاژ ســلولی و مدرکی که نشــان دهد کاشــت
عاری از مایکوپالســما اســت ارائه شود .اگر آزمایشــی با رده سلولی
«اســتاندارد» انجــام شــود (بــرای مثــال بــرای هرکــدام راهنمــای
 4ATCCوجود داشته باشد) ،نام و رفرنس رده سلولی باید گزارش
شــود .بــرای ســلولهای اولیــه ،الزم اســت جزئیات شناختهشــده
دهنده ،از جمله تعداد اهداکنندهها ،گونه ،سن و جنسیت ،ارائه
شــود .در آخــر ،تأثیرات چرخه ســلولی بایــد مورد توجه قــرار گیرد،
چراکــه ایــن تأثیــرات میتوانند بهطــور قابلمالحظهای بر پاســخ
سلولی اثر بگذارند.
اثر سیگنال زمینه بر سلول/بافت (در کشت)
در آزمایشات کشت سلولی میبایست اثر سیگنال زمینه هر کدام
از ابزارهای شناسایی و بررسی سلول در غیاب نانوذرات در محیط
اندازهگیری و گزارش شــود .این امر کنترل مهمی اســت که اغلب
نادیــده گرفته میشــود و بــرای تحلیل کمــی میان انــواع مختلف

پیشنهاد یک «استاندارد گزارشدهی علمی» برای پژوهشهای نانوبیو
ابزارهایشناســایی (برای مثال فلوســایتومتری ،میکروسکوپی یا
 )MRIضروری است.
مطالعات سمیت یا زندهمانی (در کشت)
بســیاری از نانومواد بهعنوان سیســتم حامل برای مولکولهای
زیســتفعال ،داروها یا عوامل تشــخیص طراحی میشوند .تأیید
اینکــه مــواد حامــل ،خــود ،باعــث تغییــر جــدی در زندهمانــی رده
ســلولی موردنظر نمیشــوند نیز باید ارائه شــود .ســنجش ســمیت
موادی که بهمنظور القای مرگ سلول طراحی شدند نیز به همان
انــدازه مهم اســت .بهعــاوه ،تاییدیــهای مبنی بر اینکــه پروتکل
مورداســتفاده (بــرای مثال ،قرار گرفتن در معــرض نور ،رنگهای
استفاده شده) منشأ تغییرات زندهمانی نیست باید ارائه شود.
توجیه مدل بیولوژیکی
انتخــاب مــدل ســلولی یا حیوانــی عامــل مهمــی در آزمایشهای
بیولوژیکی اســت که اغلب مصالحــه ظریفی میان ارتباط ،هزینه،
دسترســی و تجربیات آزمایشگاهی را نشان میدهد .پژوهشگران
بایــد درنظر داشــته باشــند که مدل بایــد طوری انتخاب شــود که
ســناریوی بیولوژیکــی را بهمنظــور نشــان دادن ســؤال تحقیــق
ً
موردنظــر صریحــا ارائه کند نــه اینکه توجه خــود را معطوف تولید
دادههــای جــذاب کنند .با توجه بــه این موضوع ،مطلوب اســت
استداللی در زمینه انتخاب مدل ارائه شود.
مشخصهیابی مایع بیولوژیکی
بیومولکولهــای چســبیده به نانومــوادی که با مایــع بیولوژیکی
در تمــاس هســتند ،ویژگیهــای مهــم ذره را بهطور قابــل توجهی
تغییــر میدهنــد؛ بنابراین ،پژوهشهای مهمی در زمینه تشــکیل
«پروتئیــن کرونــا» اطــراف ذرات و چگونگــی تأثیــر ایــن کرونــا بــر
پاســخهای بیولوژیکی انجام شــده است .برای بســتر کشت ،نوع
و درصد ســرم اضافه شــده نیز ،در صورت وجود باید گزارش شود.
اطالعات بســتر و ســرم باید شــامل جزئیات دستهبندیشــده و به
ترتیــب ،گونــه منشــاء و جزئیات موارد اضافه شــده (بــرای مثال،
آنتیبیوتیکهــا) یا عوامل تثبیتکننده باشــد .زمانی که تأثیرات
مایــع بیولوژیکــی را بررســی میکنید ،ضروری اســت مایــع را تحت
شــرایط مشــخصهیابی یکســان با نانومواد/مایع قرار دهید .برای
مثــال اگــر نانوذره با ســرم در شــرایط آنکوباتور قرار گیــرد و غلظت
نســبی پروتئیــن جذب شــده بــه ســطح ذره گزارش شــود ،غلظت
ً
نســبی پروتئیــن در ســرم خالی نیــز باید گــزارش شــود .متناوبا اگر
مایعی مقدار مرجع ساختار پروتئین ،حضور سلول و غیره را فراهم

کنــد ،ایــن مرجعهــا مشــخص شــوند .تعیین اینکــه آیا تفــاوت در
پاســخ نانومواد ناشــی از ویژگیهایشــان یا تنوع بیولوژیکی اســت،
بســیار دشــوار و غیرممکن اســت مگر اینکه مشخصهیابی مایعات
بیولوژیکی انجام شود.
راهنمای ( 5ARRIVEدرونتن)
بــرای آزمایشهــای درونتنــی ،بایــد طبق راهنمــای ARRIVE
عمــل شــود ARRIVE .چکلیســتی بیســت عنوانــی بــرای
گزارشدهی آزمایشهای درونتن اســت و شــامل جزئیاتی درباره
گونهها ،نژادها ،نحوه نگهداری و تأییدیه اخالقی است.
 -۴جزئیات پروتکل آزمایش
برای مشخصهیابی مواد و مشــخصهیابی بیولوژیکی میبایست
گزارشی دقیق و صحیح از جزئیات چگونگی اجرای آزمایش تهیه
شــود .این امر برای تکرارپذیری بسیار حائز اهمیت است ،چرا که
جزئیاتــی کــه ممکن اســت بیاهمیــت به نظــر برســند ،میتوانند
باعــث تغییــرات قابلمالحظــهای در نتیجه شــوند .قســمتهای
خاص در این بخش نیز میتوانند برای مقایسه با یافتههای آتی
و پیشرفت مدلهای رایانهای بسیار حیاتی باشند.
ابعاد کشت (در کشت)
ابعــاد کشــت ســلولی مورداســتفاده ،عامــل تعیینکننــده دوز
مؤثــر ســلولی اســت .در صــورت اســتفاده از ظرف کشــت دوبعدی
اســتاندارد ،کافــی اســت جزئیــات نــوع ظــرف (بــرای مثــال ۲۴
چاهکــه و تولیدکننــده) و حجــم محیــط اضافــه شــده را گــزارش
کنیــد .بــرای سیســتمهای پیچیدهتــر (بــرای مثــال ،مدلهــای
ســهبعدی و شــبهکره) ،تمــام ابعــاد (بــرای مثــال شــکل ،ارتفــاع،
عــرض ،عمــق) کشــت بایــد ارائه شــود .اگر جهتــی غیراســتاندارد
(بــرای مثــال ســلولها رو بــه پاییــن در محلول محیط) یا شــرایط
سیال مورداستفاده قرار گیرد ،جزئیات کامل چگونگی رسیدن به
شرایط باید شرح داده شود.
دوز اعمال شده
مقــدار مــاده اضافه شــده در طــول آزمایش ،جزء آشــکاری اســت
کــه بایــد با دقت گزارش شــود؛ اما انتخاب واحد بــرای این پارامتر
بــه صــورت فراگیر و کلــی امکانپذیر نیســت .بــرای آزمایشهای
کاشــت ســلولی ،جرم ،حجم ،تعداد ذره و مســاحت ســطح همگی
انتخابهــای معمــول بــرای اندازهگیــری «دوز نانــو» هســتند .مــا
پیشــنهاد میکنیــم اطالعــات مشــخصهیابی کافــی ارائــه کنیــد تا
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مقاالت
پژوهشــگران عالقهمنــد بتواننــد تمــام ایــن چهــار ســنجش دوز را
محاســبه کننــد .مــا جزئیات اطالعــات موردنیاز را در چک لیســت
ارائــه میکنیــم (اطالعات تکمیلــی) .در مواردی کــه دوز به روش
پیچیدهای اعمال میشود (برای مثال ،آزمایشهای ذره-سلول
ســیال) ،روش اعمــال بایــد به وضوح بیان شــود .بــرای مثال ،در
مــورد قــرار دادن در انکوباتور ســیال ،اگر دوز از یک مخزن باشــد،
پایدار نگهداری شود یا بازیافت شود ،در هر صورت باید به همراه
نــرخ جریــان گــزارش شــود .در مورد آزمایــش درونتنــی ،جزئیات
اعمــال بایــد شــامل وســیله اعمــال ،محــل تزریق/اعمــال ،حجم
و غلظــت کلــی اعمــال شــده و جزئیات مربــوط به تزریــق چندباره
(نقاط زمانی یا نرخ اعمال) باشــد .بهعالوه ،روش اســتفاده شــده
برای نرمالیزه کردن دوز (برای مثال ،وزن بدن) به همراه غلظت
قبل و بعد از نرمالیزه کردن باید گزارش شود.
جزئیات تصویربرداری
در مــورد آزمایشهایــی کــه از تصویربــرداری اســتفاده میشــود،
جزئیــات چگونگــی تصویربــرداری بایــد شــرح داده شــود .در
آزمایشهای درونتن ،جزئیات هرگونه آمادهسازی (برای مثال،
استفاده از فویل آلومینیومی برای محو نقطه تزریق) باید گزارش
شود .بهعالوه ،جزئیات اعمال آن نیز (برای مثال غلظت ،روش)
باید ارائه شــود .در کشــت ،هر فرآیند تصویربــرداری که بهصورت
یکســان در کل تصویــر انجام نشــود (برای مثال ،برای مشــخص
کــردن نقــاط یــا ویژگیهایــی خــاص) بایــد توضیــح داده شــود،
جزئیــات آســتانه و مقیــاس شــدت تصویر نیــز باید در گــزارش ذکر
شود.
دوز تحویلی (درونتن)
مقــدار مــادهای که به قســمت یــا ارگان موردنظر میرســد بخش
مهمی از اطالعات اســت .در سیســتم کشــت ،چندین گزینه برای
ســنجش دوز شــامل درصــد دوز تحویلــی تزریــق شــده ) (%IDو
درصــد دوز تحویلی تزریق شــده به ازای هر گــرم ارگان )(%ID g-1
مورداســتفاده قــرار میگیــرد .بهدلیــل تنــوع پژوهشهــای نانــو-
بیــو ،پیشــنهاد میکنیــم بــرای محاســبه رایجتریــن ســنجش
دوز ،اطالعــات کافــی ارائــه دهیــد .بهویــژه پیشــنهاد میکنیــم
دوز تحویلــی بــه صورت درصــد دوز تحویلــی تزریق شــده به ازای
هــر گــرم از بافــت ) (%ID g-1گــزارش شــود .نرمالیزه کــردن با این
روش امــکان مقایســه مســتقیم دادههــای سیســتمهای مختلف
بــدن و حیوانات را افزایــش میدهد .بهعالوه ،دادههایی در مورد
وزن ارگان یــا بافــت مــورد ســنجش (و اســتفاده شــده در نرمالیــزه
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کــردن) و اطالعــات جــرم ماده تزریق شــده باید ارائه شــود تا دیگر
پژوهشــگران بتوانند باقــی اندازهها را محاســبه کنند (برای مثال
 .)%ID, mg kg-1در مــورد نانوحاملهــا ،در صــورت امکان ،میان
تحویــل حامل و تحویل محموله/دارو تمایز قائل شــوید .در آخر،
توجــه بــه کینتیــک دارویــی مــواد مــورد بررســی ،بخــش مهمی از
سنجش تأثیر نانوپزشکی است.
سیگنال سلولها با نانومواد (در کشت)
ً
در کشــت ،تماس ذره-ســلول معموال با استفاده از شدت سیگنال
برچســب ،درصد تماس ســلولی ،یا با تخمین ذرات در تماس با هر
سلول ارزیابی میشود .درصد تماس سلولی یا درصد سلولی معیاری
اســت که با فلوسایتومتری و با قابلیت تولید داده باال مورداستفاده
قــرار میگیــرد و برای تمایز میــان جمعیت هتروژن ســلولها (برای
مثــال ،در مطالعــات بیولوژی ســلولی و ایمونولوژی ســلولی) بســیار
کارآمــد اســت؛ امــا درصــد تماس ســلولی ممکن اســت برای تفســیر
مقایســهای نتایج در مطالعات نانو-بیو معیاری غیرقابل اطمینان
باشــد .ایــن امــر وقتــی ســیگنالی کــه از ذره ســاطع شــده ،کمتــر از
فلوئورســانس خــودکار ســلول باشــد ،یــا زمانی کــه ذرات با ســطوح
فلوئورســانس مختلف مقایسه میشــوند صادق است؛ بنابراین اگر
آزمایش کشــت سلولی شــامل تنها یک نوع ســیگنال سلولی باشد،
مــا پیشــنهاد میکنیــم تعــداد ذرات در تمــاس بــا هر ســلول گزارش
شــود .بــرای مثــال اگــر فلوســایتومتری بهمنظــور ســنجش تمــاس
سلول-ذره اســتفاده میشود ،شدت فلوئورسانس میانگین کانالی
که ذره در آن فلوئورســانس را ســاطع میکند در قالب هیســتوگرام یا
توزیع مقادیر گزارش شود .پژوهشگران باید درنظر داشته باشند که
تماس با درونبری متفاوت است و تعدادی روش برای تمایز میان
درونبری و تماس یا اتصال سطحی توسعه یافتهاند.
جزئیات تحلیل داده
جزئیــات تحلیــل داده و آمــار بایــد شــرح داده شــود .از آنجایی که
ارزش داده بدون برآورد عدم قطعیت پرســشبرانگیز اســت ،تعداد
آزمایشهــای مســتقل ( )nو جزئیات چگونگــی بیان عدم قطعیت

پیشنهاد یک «استاندارد گزارشدهی علمی» برای پژوهشهای نانوبیو
(بــرای مثــال ،انحــراف معیــار ،خطــای اســتاندارد میانگین یــا بازه
اطمینــان) باید گزارش شــود .جزئیات دادههــای خارج از محدوده
و تســتهای مهــم ،در صــورت وجــود ،بــه همــراه پارامترهــای این
روشهــا بایــد بــرای داده ارائه شــود .بــرای دادههایی کــه از طریق
ً
روشهــای رگرســیون غیرخطی نســبتا پیچیــده به دســت میآیند
(بــرای مثــال ،تطبیــق دادههــای پراکنــده بــا ســاختار) ،روش باید
ً
مفصال توضیح داده شــود و کد اســتفاده شــده برای آنالیز نیز باید در
دسترس قرار گیرد ،برای مثال با استفاده از ابزارهایی که دسترسی
آزاد دارند این امر میسر است.
راهنمای کلی
مــا پیشــنهاد میکنیــم ،در صــورت امــکان ،دادههــای خــام برای
گزارشهای منتشــر شــده آزمایشهای نانو-بیو ،بهصورت بخشی
از ارائه مقاله یا در مخزن داده مورداطمینان ارائه شــود .6زمانی که
امــکان ارائه داده خام نیســت ،توزیع پارامترهای اندازهگیری شــده
بســیار ارزشــمندتر از مقدار میانگین اســت .عالوهبراین ما پیشنهاد
میکنیــم پیــش از کار درونتــن ،اجــزای مشــخصهیابی مــواد و
مشخصهیابی در کشت که در اینجا توضیح داده شده ،نیز ارزیابی
شود .برای مثال ،تغییرات در اندازه هیدرودینامیک و رفتار کلوخه
شدن در خون آزمایش درونتن را به خطر میاندازد.
مسیرها و چشمانداز آینده
مــا بــرای مطالعاتــی کــه تعامــات نانو-بیــو را بررســی میکننــد
«استاندارد حداقل گزارشدهی» ارائه کردیم .اگرچه ما بر پیشنهاد
اســتاندارد ،یا توافق بر ســر اینکه استانداردســازی امری مهم اســت
تأ کیــد میکنیــم اما استانداردســازی بــرای بهبود این شــاخه کافی
نیســت .هر اســتاندارد برای کارایی باید بهطور گســترده بهوســیله

جامعه پذیرفته شــود که بدون شــک نیاز به بحث و زمان بیشتری
دارد .عــاوه بــر ایــن ســردبیران و مجلههــا بهعنــوان «دروازهبانــان
استانداردســازی پژوهش» برای حرکت به سمت پذیرش راهنماها
و همچنیــن اجــرای اســتانداردهای مــورد توافــق جامعــه بهمنظور
افزایــش خوشفکــری ،تکرارپذیــری و ســودمندی پژوهشهــای
منتشر شده ،نقش کلیدی ایفا میکنند .برای کمک به این امر ،ما
چکلیستی از استانداردهای  MIRIBELمطابق قوانین مجلههای
برتر برای علوم زیستی تهیه کردیم و استانداردهایی برای مجالتی
ماننــدTransparency and Openness Promotion Guidelines
پیشنهاد دادیم.
افزایش آزمایشهای نانو-بیو و نیاز به استانداردسازی ،پیشرفت
در دیگر شــاخهها را نشان میدهد .در بعضی موارد ،استانداردهای
ً
آزمایشی و گزارشدهی در پیشرفت حوزههای پژوهشی کامال جدید
نقــش مهمــی ایفــا کردهانــد .بــرای مثــال ،بســیاری از رویکردهای
مدلسازی در بیولوژی سیستمهای مدرن ،بدون استانداردسازی
آزمایشهــای ژنومیــک ممکن نبود .ما با توجــه به فعل و انفعاالت
فرآیندهــای پیچیــده شــیمیایی و بیولوژیکی ،انتظــار چنین الزامی
را در مدلســازی رایانــهای و تحلیل پژوهشهــای نانو-بیو داریم.
تعــداد روزافــزون پژوهشهــای محاســباتی نانو-بیو عالقــه به این
حوزه را تأیید میکند .با این حال مشــخصهیابی و استانداردسازی
الزامات مهمی برای گسترش مدلسازی رایانهای هستند.
در آخــر ،ما قصد داریم این اســتانداردها را به اســنادی پویا تبدیل
کنیــم کــه بهصــورت دورهای بهوســیله جامعــه بازبینــی و اصــاح
میشوند .انتظار داریم چنین اصالحاتی به سبب پیشرفت فناوری
و رشــد علم در زمینه نانو-بیو اتفاق بیفتد .از کســانی که به توسعه
اســتانداردها عالقه دارند مشتاقانه میخواهیم با ما تماس گرفته و
به بحث ملحق شوند.

پینوشتها

1. Minimum Information Reporting in Bio-Nano Experimental Literature
2. Percentage Confluency
3. Co-Culture
4. American Type Culture Collection
5. Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments
)6. (https://www.nature.com/sdata/policies/repositories
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