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แนวทางการปฏิบัตใิ นการทําให้ เกิดท้ องมานในสัตว์เพือการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี
(Guidelines for Ascites Production)
วิธีการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี (mAb) โดยการทําให้เกิดท้องมานหนูจะต้องพิจารณาเหตุผล
ความจําเป็ นด้านวิทยาศาสตร์ในกรณี ทีไม่มีวิธีการอืนทีสามารถให้คุณภาพและความเข้มข้นข้นของ mAb
ตามทีต้องการใช้ในโครงการวิจยั สิ งทีต้องคํานึงถึงในการใช้วิธีทาํ ให้เกิดท้องมานคือความเจ็บปวดและความ
ไม่สบายทีจะเกิดขึนจากปฏิกิริยาของการอักเสบในช่องท้องของสัตว์ซึงไม่ใช่เฉพาะเกิดการอักเสบในเยือบุ
ช่องท้อง (peritonitis) เท่านัน แต่ตอ้ งพิจารณาการเกิดเนืองอก (fibrinous tags) เกาะติดกับผิวของอวัยวะอืน
ในช่องท้องเช่น ลําไส้ ม้าม และตับ
โครงการทีจะผลิต mAb โดยใช้วิธีนีต้องมีกระบวนการต่างๆทีสมเหตุสมผล เพือลดความไม่สบาย
และความเครี ยดทีจะเกิดขึนกับสัตว์ ดังนี
1. ขันตอนการกระตุน้ ภูมิคุม้ กัน (Immunization procedure) ต้องทําโดยบุคลากรทีมีประสบการณ์และมี
ความชํานาญ
2. มีการสังเกตสัตว์ทุกวัน วันละ 2 ครัง โดยบุคลากรทีมีความรู้และความสามารถในการสังเกตอาการ
แสดงของสัตว์
3. จํากัดการเจาะช่องท้องเพือระบายของเหลวเพียง 3 ครัง โดยการเจาะครังที 4 ต้องเป็ นการเก็บ
ตัวอย่างครังสุดท้าย
4. เตรี ยมการทําการุ ณยฆาต (euthanasia) หากสัตว์แสดงอาการเครี ยดและพบว่าสัตว์อยูใ่ นภาวะเจ็บ
ใกล้ตาย
เนืองจากมีการพัฒนาใช้วิธีเพาะเลียงเนือเยือ (tissue culture) และสิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ มาก
ยิงขึนเพือการผลิต mAb ดังนันนักวิจยั ต้องตระหนักถึงและพิจารณาใช้ทางเลือกเหล่านีทดแทนการผลิตใน
สัตว์ ยกเว้นมีเหตุผลความจําเป็ นด้านวิทยาศาสตร์
ข้อพิจารณาเพือการประเมินการจัดเตรี ยมข้อเสนอโครงการผลิต mAb
1. มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการผลิต mAb หรื อไม่ อะไรคือเป้ าหมายของงานวิจยั หรื อ
โครงการทีต้องการใช้แอนติบอดี
2. ต้องการแอนติบอดีจํานวนเท่าใด? และช่วงเวลาใด
3. hybridomas ต้องถูกทดสอบโดยวิธี MAP (Mouse Antibody Production) หรื อไม่
4. มีความพยายามอย่างเพียงพอทีจะเพิ มปริ มาณ hybridomas ในหลอดทดลอง(in vitro) หรื อไม่
5. ผลิตทีหน่วยงานหรื อผลิตเพือการค้า
6. สายพันธุ์ (strain) และจํานวนของสัตว์ทีใช้มีความเหมาะสมหรื อไม่
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7.

มีการปูพืน (priming) เหมาะสมหรื อไม่ในแง่ของประเภท (type) และจํานวน (amount) และ
ช่วงเวลาเพือการเพาะเลียงเซลล์ (inoculation of hybridomas)
8. สัตว์ควรได้รับการเฝ้ าสังเกตอย่างเพียงพอเพือดูอาการทางคลินิก และกําหนดหลักเกณฑ์การ
การุ ณยฆาต
ขันตอนการผลิต mAb โดยการทําให้สตั ว์ทอ้ งมาน
แนวทางการปฏิบตั ิมดี งั นี
ก. การปูพืน (priming) : ปริ มาณของสารทีใช้กระตุน้ เพือทําให้เกิดการเติบโตของถุงนําในช่องท้องควร
ลดจํานวนลงให้เหลือน้อยทีสุดเท่าทีจําเป็ น เช่นเดียวกันกับทีต้องลดความเครี ยดทีอาจจะเกิดขึนจาก
การระคายเคืองจากสารกระตุน้ ทีใช้ แม้ว่ามีการใช้ Pristane ปริ มาณ 0.5 ml ในหนูไมซ์โตเต็มวัย แต่
พบว่าปริ มาณ 0.1-0.2 ml ก็มีประสิทธิภาพสําหรับ hybridomas หลายชนิด ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ให้ใช้ในปริ มาณ >0.2 ml และกระตุน้ ซําหลายครัง แต่ปริ มาณ pristine ทีแนะนําให้ใช้
คือ 0.1 ml (เอกสารอ้างอิง 1)
ข. การบ่มเพาะ hybridomas (Hybridomas Inoculation) : ช่วงเวลาระหว่างการปูพืนและการบ่มเพาะ
hybridomas และจํานวนเซลล์ทีใช้ขึนอยูก่ บั ประสบการณ์ของนักวิจยั จํานวนเซลล์ทีใช้อยูใ่ นช่วง
105 – 107 เซลล์ ในปริ มาณ 0.1-0.5 ml โดยปกติขนตอนนี
ั
จะทําหลังการปูพืน 10-14 วัน โดยทัวไป
ปริ มาณความเข้มข้นทีสูงมากจะทําให้อตั ราการตายสูง และความเข้มข้นน้อยกว่า 1x105 ทําให้เกิดถุง
นําขนาดเล็กและมีแนวโน้มทีจะได้ปริ มาณ mAb น้อยด้วย การเตรี ยมเซลล์ทีอยูใ่ นรู ปสารแขวนลอย
(cells suspension) ควรทําภายใต้สภาพปลอดเชือ
ค. MAP Testing: Hybridomas ควรมีการทดสอบ Mouse Antibody Production: MAP ก่อนทีจะฉีดเข้า
ไปในสัตว์ตวั รับ (host) เพือป้ องกันการติดเชือทีอาจเกิดขึนจากการปนเปื อนของ cell lines ใน
mouse antibodies ซึงอาจติดต่อถึงเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานในสัตว์ ต้องแนบสําเนาผลการทดสอบ
MAP testing ไว้กบั ข้อเสนอโครงการด้วย
ง. การสังเกต/ติดตามดูแลสัตว์ : การดูแลสัตว์เป็ นรายตัวโดยบุคลากรทีทราบลักษณะอาการทางคลินิก
ของสัตว์ทีถูกทําให้เกิดท้องมาน ควรสังเกตอาการสัตว์ทุกวัน วันละ 2 ครัง รวมทังในวันหยุดและ
วันนักขัตฤกษ์ดว้ ยหลังจากมีการฉีดสาร สังเกตขนาดของท้องเป็ นประจําทุกวัน เพือว่าอาจทําการ
เจาะระบายของเหลวจากช่องท้องหากจําเป็ น สัตว์จะถูกสังเกตวันละ 2 ครังเพือดูลกั ษณะการโป่ งนูน
ของช่องท้อง ความหยาบของขน การสูญเสียความอยากอาหาร ภาวะขาดนําของร่ างกาย นําหนักตัว
ลด สูญเสียสภาพปกติของร่ างกาย ไม่ทาํ กิจกรรม เคลือนไหวตัวยากลําบาก หายใจเร็ว หายใจลําบาก
สัตว์ทีแสดงอาการผิดปกติอย่างรุ นแรง มีกอ้ นเนืองอกโตแข็ง หรื อเริ มมีอาการเจ็บป่ วยรุ นแรงก่อนที
ถุงนําจะมีขนาดใหญ่ทีสุด (ประมาณ 2 เท่าของความกว้างปกติของช่วงท้อง) จะเตรี ยมพร้อมเพือทํา
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การุ ณยฆาต การพิจารณาให้การตายเป็ นจุดสิ นสุดการทดลองไม่สามารถยอมรับได้ ควรมีการระบุ
อย่างชัดเจนไว้ในข้อเสนอโครงการว่าจะใช้จุดสิ นสุดการทดลองอย่างไร
จ. การเจาะช่องท้อง/การเก็บ ascites fluid: ลักษณะจําเพาะของผลผลิต antibodies มีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สําคัญของ hybridomas cell lines ทีใช้ วิธีการปฏิบตั ิเมือเกิดการเปลียนแปลงทางคลินิกของโรค
ก็มีความแตกต่างเช่นกัน เพือให้ได้ปริ มาณ antibody มากทีสุดแต่ตอ้ งเกิดความไม่สบายกับสัตว์นอ้ ย
ทีสุด นักวิจยั ต้องตระหนักถึงสิ งสําคัญ 4 อย่าง
 มีการประเมินขนาดช่วงท้องของสัตว์เป็ นประจําเพือดูเวลาทีจะเจาะระบายของเหลวเพือลด
อาการรุ นแรงของโรคและอัตราการตาย (ไม่เกิน 2 เท่าของขนาดท้องปกติ)
 ต้องติดตามสังเกตสัตว์วนั ละ 2 ครัง ดูแลอย่างใกล้ชิดหลังการเจาะระบายของเหลวเพือ
หลีกเลียงอาการช็อคทีเกิดจากการสูญเสียนําจากร่ างกาย อาจให้นาํ เกลือใต้ผวิ หนังประมาณ
2-3 ml เพือทดแทน
 ควรเจาะระบายของเหลวเพือไม่ให้สตั ว์มีนาํ หนักเพิ มขึนเกิน 20% เมือเทียบกับวันแรกทีเริ ม
การทดลอง (day 0) ยกตัวอย่างเช่นหนูนาํ หนัก 20 กรัม ก็ไม่ควรมีนาํ หนักเพิ มขึนมากกว่า
24 กรัม
 เจาะระบายของเหลวได้มากทีสุด 3 ครัง (ปริ มาณ antibody สูงสุด/จํานวนสัตว์นอ้ ยทีสุด)
รายงานสรุ ปของ ILAR (สภาวิจยั แห่งชาติ, การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี, National Academy Press,
1999) อยูใ่ นเอกสารอ้างอิง 2

แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 3 ของทังหมด 9 หน้า

คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข

NIHACUC-GL-005

เอกสารอ้างอิง 1

ขนาด Pristane

ครังทีเจาะ

0.2 ml (1X)

1st
2nd
1st
2nd
3rd
1st
2nd
3rd
1st
2nd
3rd

0.5 ml (1X)

0.2 ml (2X)

0.5 ml (2X)

ผลการใช้ Pristane ทีปริมาณแตกต่างกันเพือการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี
(Effect of Different Pristane Priming Protocols on the Production of HPCG-14 MoAB in CD2F1 Mice)
จํานวนหนู
ผลผลิตทีได้
MoAB (mg)
สรุ ปสะสม
ความเข้มข้น
เริ มต้น
ทดสอบ
ต่อ1ตัว
รวม
รวม
ml
mg
ต่อตัว
รวม
รวม
ต่อตัว
14
14
2.4
34
0.3
10.1
2.4
34
10.1
0.7
6
2.3
14
<0.1
<0.1
3.4
48
10.2
0.7
14
8
3.0
24
1.6
38.4
3.0
24
38.4
4.8
8
2.3
18
2.3
42.0
5.25
42
80.4
5.7
2
2.1
4
0.6
2.5
5.76
46
82.9
5.9
18
14
4.3
60
0.6
37.7
4.3
60
37.7
2.7
12
2.8
34
1.5
50.6
6.7
94
88.3
4.9
3
2.3
7
3.2
22.2
7.2
101
110.5
6.1
20
19
4.3
81
0.6
47.4
4.3
81
47.4
2.5
19
3.1
59
0.9
54.0
7.3
140
101.4
5.1
10
2.0
20
1.4
27.4
8.0
160
128.8
6.4
Kenny J. and Reynolds C, 1992
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เอกสารอ้างอิง 2
การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี
รายงานคณะกรรมการดูแลวิธีการผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดี
สถาบันวิจยั สัตว์ทดลอง
สภาวิจยั แห่ งชาติ
1999
(Monoclonal Antibody Production, A Report of the Committee on Methods of Producing Monoclonal
Antibodies, Institute for Laboratory Animal Research, National Research Council, 1999)
โมโนโคลนัลแอนติบอดี (Monoclonal Antibody: mAb) คือสารสําคัญทีใช้ในงานวิจยั ด้านชีว
การแพทย์เพือวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคติดเชือ และมะเร็ ง แอนติบอดี (Ab) เหล่านีผลิตขึนโดย cell lines
หรื อการ clone ทีได้จากสัตว์ทีได้รับการกระตุน้ ภูมิคุม้ กันด้วยสารทีเป็ นวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือผลิต
mAb ทีต้องการ เซลล์จะต้องเจริ ญเติบโตโดยวิธีใดวิธีหนึงคือ โดยการฉีดเข้าไปในช่องท้อง (abdominal
cavity) ของหนูทีได้รับการเตรี ยมอย่างเหมาะสม หรื อโดยการเพาะเลียงเซลล์ในหลอดทดลอง (plastic flask)
ขันตอนหลังจากการเก็บของเหลวในท้องหนู (mouse ascitic fluid) หรื อการเก็บสารจากกระบวนการ
เพาะเลียงเนือเยือ (tissue culture supernatant) คือการหา mAb ทีความเข้มข้นและความบริ สุทธิตามต้องการ
การผลิต mAb ในหนูเป็ นวิธีทีทราบกันอย่างแพร่ หลาย และมีการใช้กนั อย่างกว้างขวางในห้องปฏิบตั ิการ
หลายแห่ง แต่วิธีการผลิตในหนูนนต้
ั องระวังเรื องการลดความเจ็บปวดทรมานทีจะเกิดขึนจาก cell lines ซึง
บางครังเกิดขึนมากจนหนูทอ้ งมานขนาดใหญ่เกินความจําเป็ น หรื อเกิดจากการเกิดเนืองอกในอวัยวะอืนทีอยู่
ในช่องท้อง (invasion of the viscera)
การผลิตโมโนโคลนัลโดยวิธีเพาะเลียงเนือเยือน่าจะเป็ นทียอมรับกว้างขวางขึนหากวิธีการนีเป็ นที
รู้จกั และมีความเข้าใจเป็ นอย่างดีเทียบเท่ากับวิธีการใช้สตั ว์ทดลอง และหากวิธีการนีสามารถผลิต Ab ได้
ทุกๆ cell lines ทีต้องการ แต่วิธีการเพาะเลียงเนือเยือนันมีค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก และมักล้มเหลวในการ
ผลิต Ab ทีต้องการหากปราศจากทักษะความชํานาญของผูป้ ฏิบตั ิ อย่างไรก็ตามวิธีการเพาะเลียงเนือเยือใน
ปัจจุบนั เริ มมีตน้ ทุนถูกลง เป็ นทีรู้จกั มากยิงขึน และเริ มมีการใช้อย่างแพร่ หลายมากขึน
ต้นปี 1997 กลุ่มต่อต้านการทดลองกับสิ งมีชีวติ (The American Anti-Vivisection :AAVA) ยืนข้อ
ร้องเรี ยนถึง NIH เพือยับยังการผลิต mAb ในสัตว์ทดลอง NIH ตอบรับปลายปี 1997 ยืนยันสิทธิในการใช้
วิธีการผลิต mAb ในสัตว์ทดลองว่าเป็ นความจําเป็ นทางวิทยาศาสตร์ ปี 1998 กลุ่มต่อต้านการทดลองกับ
สิ งมีชีวิตยืนข้อร้องเรี ยนทีสองถึงสภาวิจยั แห่งชาติ (NRC) เนืองจากไม่ยอมรับคําตอบของ NIH เพือให้สภา
วิจยั แห่งชาติตงคณะกรรมการศึ
ั
กษาข้อร้องเรี ยนนี คณะกรรมการพิจารณาวิธีการผลิต mAb จึงถูกแต่งตังขึน
แก้ไขครังที 0 วันที 9 พฤศจิกายน 2553

หน้าที 5 ของทังหมด 9 หน้า

คณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สัตว์ทดลอง สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข

NIHACUC-GL-005

โดยประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญ 11 คน ซึงมีประสบการณ์ดา้ นงานวิจยั ทางชีวการแพทย์ อายุรกรรมสัตว์ทดลอง
การวิจยั ความเจ็บปวดในสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และทนายแก้ต่าง (patient advocacy) คณะกรรมการถูกร้อง
ขอให้พิจารณาว่ามีความจําเป็ นทางวิทยาศาสตร์ในการผลิต mAb ในสัตว์หรื อไม่ หากมีความจําเป็ นจะมี
ข้อเสนอแนะใดทีใช้เพือลดความเจ็บปวดทรมานทีจะเกิดขึน นอกจากนีคณะกรรมการยังพิจารณาว่ามีขอ้
เรี ยกร้องด้านกฎหมายในการผลิต mAb หรื อไม่ และสรุ ปสถานการณ์ปัจจุบนั ของการพัฒนาวิธีการเพาะเลียง
เนือเยือ
จากการทบทวนเอกสารทีเกียวข้อง
และเสนอข้อพิจารณาต่างๆให้คณะกรรมการซึงสมาชิกมี
ประสบการณ์ มีการนําเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบตั ิ 1 วัน โดยมีผบู้ รรยาย 14 คน มีผสู้ งั เกตการณ์ 20
คน และคณะทํางานอีก 20 คน คณะกรรมการมีขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะดังนี
คณะกรรมการเห็นว่า การเลือกใช้วิธีการผลิต mAb ในสัตว์เป็ นไปตามข้อเสนอแนะอืนใน The
Guide for Care and Use of Laboratory Animals ข้อแนะนําข้อหนึงซึงเกียวกับการผ่าตัดแบบรอดชีพหลาย
ครัง The Guide ระบุว่า (หน้า 12) “การปฏิบตั ินีไม่ควรทําแต่อนุญาตให้ทาํ ได้หากนักวิจยั มีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์อธิบาย
และได้รับการอนุมตั ิโครงการโดยคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์ทดลอง
(IACUC)” ดังนันคณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการผลิต mAb ในสัตว์สามารถกระทําได้หากมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์สนับสนุนและได้รับการอนุมตั ิโครงการจากคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์ นอกจากนี
คณะกรรมการเห็นว่าควรเลือกใช้วิธีการเพาะเลียงเนือเยือเป็ นวิธีการผลิต mAb โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับ
mAb ทีมีความต้องการกําลังการผลิตในระดับสูง (large scale) หาก hybridomas ไม่เติบโตหรื อไม่ให้ผลผลิต
ตรงตามวัตถุประสงค์การทดลองทีตังไว้
นักวิจยั จะเป็ นผูเ้ สนอข้อเท็จจริ งในการขอใช้วิธีการเพาะเลียง
hybridomas ในหลอดทดลอง ก่อนจะมีการเลือกใช้วิธีการผลิตในสัตว์ทดลอง
ข้ อเสนอแนะที 1 : เป็ นความจําเป็ นสําหรับชุมนุมด้านวิทยาศาสตร์ในการหลีกเลียงหรื อลดความ
เจ็บปวดทรมานของสัตว์
นอกจากนันในช่วงเวลาหลายปี ต่อจากนีเมือวิธีการเพาะเลียงเนือเยือได้รับการ
พัฒนามากยิงขึน การผลิต mAb จากวิธีเพาะเลียงเนือเยือควรนํามาใช้ปฏิบตั ิเป็ นวิธีพืนฐาน หากไม่มีเหตุผลดี
พอว่าเหตุใดไม่สามารถเพาะเลียงเนือเยือได้ และเหตุใดวิธีการนียังคงมีอุปสรรคเรื องค่าใช้จ่ายซึงขึนอยูก่ บั
เงินทุนทีแผนงานได้รับการสนับสนุน ซึงควรแก้ไขโดยการจัด facility ของสถาบันเพือรองรับการผลิตแบบ
tissue culture
มีเหตุผลหลากหลายทีอธิบายว่าเหตุใดไม่สามารถเลิกใช้วิธีการผลิต mAb ในสัตว์ ได้แก่:
1) cell lines บางชนิดไม่สามารถเติบโตในสภาพเพาะเลียงเนือเยือ
2) ในหลายๆงานวิจยั ซึงต้องการ mAb ทีแตกต่างกันหลากหลายชนิดทีปริ มาณความเข้มข้นสูงๆ เพือ
ฉีดเข้าในหนู วิธีการผลิตในหลอดทดลอง (in vitro) ไม่มีประสิทธิภาพ
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3) cell lines ของหนูแรทโดยปกติจะไม่มีประสิ ทธิภาพในการสร้าง mAb ในหนูแรทและพัฒนาได้
ยากในสภาพเพาะเลี ยงเนื อเยื อ แต่ ต้ อ งสร้ าง mAb โดยการกระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น ในหนู ไมซ์
(immunocompromised mice)
4) กระบวนการที ใช้เ พื อการทํา เซลล์ใ ห้บ ริ สุ ทธิ (purification) หรื อการสร้ า งความเข้ม ข้น
(concentration) จากวิธี in vitro ทําให้โปรตีนผิดลักษณะ (denaturation) และลดหน้าทีของ Ab ลง
5) วิธี tissue culture ให้ผลผลิต mAb ทีไม่ทาํ ให้เกิดการเปลียนแปลงตามปกติของโปรตี นด้ว ย
นําตาล และความผิดปกตินีเองจะมีผลในการทํางานและหน้าทีของ mAb
6) การเกิดการปนเปื อนของ cell lines ด้วยเชือราหรื อแบคทีเรี ยทําให้ตอ้ งมีการเตรี ยมพร้อมสําหรับ
ขันตอนการส่งผ่าน cell lines เข้าไปในหนูเพือไม่ให้เสีย cell lines นันไป
7) cell lines บางชนิดไม่มีความสามารถในการเติบโตในสภาพ tissue culture ซึงทําให้ไม่สามารถให้
ผลผลิต mAb ทีเพียงพอทําให้เกิดปั ญหาใหญ่ตามมา ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี เอง คณะกรรมการจึงสรุ ปว่า
ยังคงมีความจําเป็ นด้านวิทยาศาสตร์ทีจําเป็ นต้องใช้วิธีการผลิตในสัตว์ อย่างไรก็ตามเมือเวลาล่วงผ่านไป เมือ
วิธี in vitro มีการพัฒนามากยิงขึน ความจําเป็ นในการใช้วิธีการผลิต mAb ในสัตว์ยอ่ มจะลดลง
ข้ อแนะนําที 2: ไม่ควรห้ามใช้วิธีการทําให้หนูทอ้ งมานเพือการผลิต mAb เนืองจากยังคงมีความ
จําเป็ นด้านวิทยาศาสตร์อยู่
ยังไม่มีหลักฐานเป็ นทีประจักษ์ว่านัยสําคัญของความเจ็บปวดทรมานเกิดจากการฉีดสารเข้าไปใน
หนูดว้ ยสารเคมีทีทําให้เกิดการเติบโตของเซลล์เนืองอก (pristine) แต่ความเจ็บปวดทรมานจะเกิดในระหว่าง
ทีสัตว์มีอาการท้องมาน โดยเฉพาะเมือ cell lines บางชนิดเช่นเนือเยือทีเป็ นเนือร้ายถูกนํามาใช้และในกรณี ที
หนูเกิดอาการท้องมานอย่างมีนยั สําคัญ ดังนันหลังจากการฉีด hybridomas แล้วควรมีการประเมินสภาพสัตว์
ทุกๆวันรวมทังในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ดว้ ยหลังจากสัตว์เริ มปรากฏอาการท้องมานให้เห็น ควรมีการ
เจาะระบายของเหลวออกจากช่องท้องก่อนทีสัตว์จะทรมานจากอาการท้องมานนัน ควรพิจารณาสิ นสุดการ
ทดลองเมือเจาะเก็บของเหลวจากสัตว์ และจะอนุญาตให้มีการเจาะเก็บของเหลวหลายครังก็ต่อเมือสัตว์ไม่
แสดงอาการทรมาน
ข้ อแนะนําที 3: หากใช้วิธีการผลิต mAb โดยการทําให้สตั ว์ทอ้ งมาน ต้องมีการกระทําที
สมเหตุสมผลทุกอย่างเพือลดความเจ็บปวดทรมานทีจะเกิดกับสัตว์
รวมทังต้องมีการสังเกตสัตว์อย่าง
สมําเสมอ จํากัดจํานวนครังทีเจาะเก็บของเหลว และเตรี ยมพร้อมเพือการทําการุ ณยฆาตหากสัตว์แสดงอาการ
ทรมาน
2 ใน 13 ชนิดของ mAb ได้รับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเป็ นไปเพือ
การรักษาไม่สามารถผลิตขึนโดยกระบวนการ in vitro ได้ หรื อหากจะเปลียนไปใช้วิธี in vitro ต้องได้รับการ
ยืนยัน (เนืองจากเป็ นข้อบังคับ) ว่าผลทีได้มีความเทียบเท่ากันทางชีวภาพ (bioequivalence) ซึงอาจไม่เป็ นที
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ยอมรับด้านต้นทุนการผลิต ยิงกว่านัน mAb หลายชนิดทีผลิตเพือการค้าโดยปกติจะผลิตในสัตว์ โดยเฉพาะ
เมือปริ มาณทีต้องการน้อยกว่า 10 กรัม ซึงเป็ นอีกกรณี หนึงทีอาจนํามาพิจารณาไม่ใช้วิธีตน้ ทุนสูงอย่างวิธีการ
เพาะเลียงเนือเยือ
อย่างไรก็ตามด้วยเทคโนโลยีทีจะเกิดขึนในอนาคตเพือการกลันกรองกระบวนการ
(refinement) สือ (media) ต่างๆ และการฝึ กปฏิบตั ิต่อไปข้างหน้า การผลิต mAb โดยการเพาะเลียงเนือเยือเพือ
สนองความต้องการด้านงานวิจยั และการรักษาผูป้ ่ วยน่าจะพอเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายทีสูงขึนกับวิธีการผลิต
ในสัตว์ได้ และสามารถนํามาใช้ทดแทนวิธีการใช้สตั ว์ทดลองได้ดว้ ย
ข้ อแนะนําที 4: mAb ทีขณะนีผลิตเพือการค้าโดยการผลิตในสัตว์ควรจะกระทําต่อไป แต่ในระดับ
อุตสาหกรรมควรจะพัฒนาเพือใช้วิธีเพาะเลียงเนือเยือ
ในบางครัง การผลิต mAb โดยการทําให้สตั ว์เกิดท้องมานอาจมีความจําเป็ น แต่มีขอ้ เสนอตาม
หลักเกณฑ์ของ IACUC เพือกําหนดแนวทางเรื องการผลิต mAb ในหนูโดยการทําให้สตั ว์ทอ้ งมานดังนี
เมือส่วนทีลอยอยูด่ า้ นบน (supernatant) ของความหนาแน่นของ hybridomas ทีเพาะเลียงมี
อายุประมาณ 7-10 วัน (ใช้วิธี stationary batch method) จะให้ผลผลิต mAb ทีมีความเข้มข้น
ตํากว่า 5 ug/ml หากมีการนํา hallow-fiber reactor หรื อระบบ semipermeable-membrane มา
ใช้ความเข้มข้นทีระดับ 500 ug/ml และ 300 ug/ml ตามลําดับ จะถูกพิจารณาว่า mAb มีความ
เข้มข้นตํา
เมือมีความต้องการ mAb มากกว่า 5 mg ทีถูกผลิตได้จากแต่ละ 5 hybridomas cell lines หรื อ
มากกว่า พร้อมกัน ซึงในด้านเทคนิคแล้วเป็ นไปได้ยากทีจะผลิต mAb ได้ในปริ มาณนี
เนืองจากต้องมีการตรวจติดตามและมีกระบวนการทีมีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับเฉลียทีใช้ใน
ห้องปฏิบตั ิการ
เมือผลการวิเคราะห์ mAb ทีผลิตได้จากกระบวนการเพาะเลียงเนือเยือ แสดงให้เห็นว่าบทบาท
ของ Ab ทีต้องการถูกทําลายลงหรื อสูญเสียไป
เมือ hybridomas cell lines สามารถเติบโตและเพิ มจํานวนได้เฉพาะในหนูเท่านัน
เมือมีความต้องการ mAb มากกว่า 50 mg และประสิทธิภาพของ cell lines ก่อนหน้าชีให้เห็น
ว่า hollow-fiberreactor, small-volume membrane-based fermentors หรื อเทคนิคอืนไม่เป็ นไป
ตามความต้องการในช่วงการเติบโตและการเพิ มประสิทธิภาพทีดีทีสุด
คณะกรรมการมีความเห็นว่าหลักเกณฑ์เหล่านียังไม่ได้ครอบคลุมในทุกประเด็น
ซึงก็คือหน้าที
รับผิดชอบของคณะกรรมการดูแลการเลียงและใช้สตั ว์ ในการพิจารณาว่าการใช้สตั ว์ทดลองมีความจําเป็ น
ทางวิทยาศาสตร์หรื อเป็ นเพียงการทดลองตามปกติ หลักเกณฑ์เหล่านีไม่ได้ถกู กําหนดขึนเพืออธิบายกรณี ที
cell lines ผลิตได้ในปริ มาณตําหรื อเมือวิธี tissue culture ไม่มีประโยชน์สาํ หรับการผลิต mAb อีกต่อไป
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