
چالش های اخالقی در کار آزمایی های بالینی
دکتر شبنم بزمی

دانشیار گروه اخالق پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



کارآزمایی های بالینی

ی به باازار جهات تاییاد بادارو های جدید قبل از ارائه •

.خطری و اثر بخشی آن انجام میشود

.دنیز به کار روروش درمانیممکن است برای یک •
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الینی اصول کنفرانس بین المللی هماهنگ سازی دستورالعمل طبابت ب

(1996)صحیح 
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مسئولیت های مشترک پژوهشگر و کمیته اخالقی
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مسئولیت های پژوهشگر در قبال کمیته اخالقی
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پژوهشگر باید موارد ذیل را به طور کامل به کمیته اخالقی گزارش کند
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پیدایش یک داروی درمانی جدید/ فرایند تکوین 

.امری زمان بر و پر هزینه است•

از زمااان ساااخت دارد تااا بتااوان آن را نسااخه کاارد سااال 12•

.طول میکشد

.استسال 20تنها حق ثبت و بهره برداری انحصاری •
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آزمایش بر روی جانوران

تک سلولی ها یا فراورده های  بافتیابتدا روی •

.اثرات درمانی و زیان بخش بررسی میشودحیوانسپس روی •

ارگانهاااا اتوپسااای پاااس از آن حیاااوان جهااات بررسااای آثاااار دارو روی •

میشود

.نباشدممکن است برای تمام داروها مطالعه حیوانی مورد نیاز•

.باید مد نظر قرار گیردرفاه جانوران •

ونده معموال یک جونده و یک غیر ج.انتخاب شودحیوان مناسب باید •

.انتخاب میشود
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ح در برای آغاز یک کارآزمایی باالینی بایاد ابتادا طار•

. موسسه ملی مجوز ارائه گردد

.موافقت کمیته اخالقی مربوطه نیز ضروری است•
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مراحل یک کارآزمایی بالینی

ایاان کارآزمااایی هااا معمااوال قاادم بااه قاادم یااا مرحلااه بااه مرحلااه انجااام •

.میشود

: آزمایش بر روی داوطلبان سالم-1کار آزمایی های مرحله 

و نباودن از بای خطار باودن دارو هدف از این مرحله حصول اطمیناان 

. عوارض جانبی غیر قابل قبول است

. در بدن و سپس دفع آن استمیزان جذب دارو هدف دیگر بررسی 

معماوال.مقایساه میشاودباا دارونماا در این مرحله دارو به صورت کور 

.طول میکشدسال 2مرحله این 
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نخستین تجویز به بیمار-2کار آزمایی های مرحله 

در این مرحله نیز بیمار و چند شاهد دارونما ماورد بررسای•

.قرار میگیرند

علیااه بیماااریم ایمناای اثاار دارو هاادف ایاان مرحلااه بررساای •

.کوتاه مدت و بهترین مقدار مصرف دارو  است

.انجام میشودمقیاس کوچک معموال ابتدا در •

ه ماورد شارکت کننادگان گارودسترسای زودتار میتواند سابب•

.به درمان تازه شود
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آزمایش بیشتر بر روی بیماران-3کار آزمایی های مرحله 

مااران از تعاداد کاافی بیکسب اطالعات کافی هدف اصلی این مرحله •

.است در طی مدتی مناسب تا گواهی فروش داروی جدید اخذ گردد

.با موفقیت انجام شده باشد2مرحله زمانی انجام میشود که •

یکای داروی جدیادم یکای داروی: بررسی میشودگروه 3در معموال •

قبلی و یکی دارونما 

(داند نه پزشک و نه بیمار نمی)استدو سو کور معموال این تحقیق  •

طااول میکشااد و ممکاان اساات ملاای یااا چنااد سااال 4متوسااط بااه طااور •

.مرکزی باشد
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4کارآزمایی های مرحله 

در ایاان مرحلااه کمیتااه اخالقاای بایااد اطمینااان حاصاال•

.پژوهش دارای اعتبار کافی استنماید 

و ارائاه آن کسب جواز فراورده این آزمون ها بعد از •

بااه بااازار انجااام میشااود و بایااد حااداقل یکاای از اهااداف

:ذکر شده درپاورپوینت بعدی  را دنبال کند
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گزارش دهی عوارض نامطلوب و عوارض نامطلوب جدی

:تعریف عارضه نامطلوب•

بالینی نامساعد و ناخواستهعالئم و نشانه های •

ای از نظاار بااالینی در هریااک از ارزیااابی هااپساارفت آشااکار •

آزمایشگاهی یا بالینی 

ا جدیااد یااا باادتر شاادن بیماااری یااناخوشاای یااا بیماااری ایجاااد •

ناخوشی موجود
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تعریف عوارض نامطلوب جدی یا واکنش های دارویی نامطلوب جدی

بیانجامدمرگ به •

ر بیماار در معارض خطار فاوری مارگ قارا: باشادتهدید کننده حیاات •

گیرد

نی تار را طاوالمدت اقامات پیدا شود یا بستری در بیمارستان نیاز به •

.کند

.داهمیت گردیا حائز ناتوانی یا عدم تحمل پایدار منجر به ایجاد •

را ایجاااد ناهنجاااری مااادرزادی یااا نقاات هنگااام تولااد در نااوزاد بیمااار •

نماید

را نیااز در ایاان دسااته  overdoseبساایاری ساارطانم بااارداری و •

.محسوب میکنند
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عوارض نامطلوب غیر منتظره

هر عارضه ای که در کتابچه راهنمای پژوهش •

.باشدتعریف نشده 
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طاای )بایااد بااه شاارکت داروسااازینااامطلوب جاادی عااوارض •

.و کمیته اخالقی گزارش شود( ساعت24-48

شک باید عوارض دارو توسط پزبعد از ارائه به بازار حتی •

گزارش شود

در نیازی به رضاایتجزئی از پژوهش قلمداد نمیشود چون •

.گزارش عوارض نیست

.اهمیت رازداری به قوت خود باقی است•
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