
 کاربرد آمار در داروسازی

ای دارد، علم پزشکی و مخصوصاً داروسازی است تا آنجا که های علوم که آمار در آن نقش برجستهیکی از زمینه

 کندرا طلب می (Bio Statistics) ی دانشگاهی خاص خود یعنی آمار زیستیرشته

 ، دانشیییییرند ورانسیییییوی در کتیییییابش بیییییا عنیییییوانبرنیییییارد کلیییییود ،5891بیییییار در سیییییا   اولیییییی 

 An Introduction to the Study of Experimental Medicine     بییه ب ییب دربییارر کییاربرد

هییا کییه شییواهد علرییی در آزمییایش کنیید آمییاری در داروسییازی پرداخییتر برنییارد در کتییابش بیییان مییی   هییایروش

هیا بایید بیر اسیا      شیوندر او تککیید کیردر اسیت کیه آزمیایش      تیر ایاهر میی   نسبت به مشیاهدا  معریولی، را یت   

دهید کیه وگونیه    تواننید رد ییا پریروتیه شیوند، هر نیی  توضیی  میی       ورضیا  روشنی پایه رییزی شیوند کیه میی    

 .ها را  رف کردتوان منبع اریبی در دادرمی

 

  

ها برای شبیه کردر اگر وه موشها به عنوان مدلی از بدن انسانی استفادر میارد اغلب از  یوانا  به خصوص موشبرن

ها بسیار سودمند سازی هره شرایط انسانی مناسب نیستند ولی در درک مکانیسم عرلکرد داروها در ورآیند بیراری

 .هستند

رودر آمار به پژوهشگران های بالینی به شرار میعنوان قلب آزمایشها، به های آماری برای تفسیر تغییرا  دادرروش

گیری را تشخیص و آزمایش را م دود کنند؛ برای کاهش تغییرپریری در کند تا تغییرا  در اندازرکرک می

نهایت آماری مناسبی ارائه دهند؛ و در  ها، واکتورهای کنترلی مناسبی اعرا  کنند؛ برای درک تغییرا ، مد آزمایش

 .ها به ت لیل درستی دست یابندها و آزمونبندی نتایج مد با جرع
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های مختلف علوم مخصوصاً باال روت  توان م اسباتی های روز اوزون در زمینهدر دنیای امروز و با پیشروت

در عرصه  های روشنیهای نوی  ت لیل دادر، اوقو روش (Big Data) هاکامپیوترها، ساماندهی  جم عظیم دادر

،  IT، یکی از مدیران مطرح در زمینهوینود خوسال. پزشکی و داروسازی پیش روی دانشرندان قرار گروته است

زیستی برای داروسازی های علوم بیش از هره شاخه (Data Science) سا  آیندر، دانش دادر 51معتقد است در 

های گوناگونی رار اندازی های پزشکی پروژرها برای کرک به پیشروتسودند خواهد بودر در زمینه استفادر از دادر

های زیستی از آوری دادراز جرله آنهاستر ای  اپلیکیش  بر آن است تا از طریق جرع ginger.io شدر است که

 .های نوی  درمانی وراهم آوردها و کشف روشی کاربست و ت لیل ای  دادرهای هوشرند، زمینه را براطریق تلف 

های آزمایشگاهی رسید و موشتوان گفت که بدون آمار، علم داروسازی هرگز به کارایی کنونی نریدر یک کالم می

 !شدندبیکار می
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