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 مقدمه

ای طوالنی دارد و از این رهگذر دستاوردهای زیادی حاصل شده است. پزشکی سابقههای زیستاستفاده از حیوانات در پژوهش

اغلب در انسان قابل استفاده نیستند. یکی از  حیوانات آزمایشگاهیدهد که نتایج مطالعات های اخیر نشان میالوصف بررسیمع

هایی که به منظور فائق آمدن حلحیوانات است. یکی از راهروی گزارش ناکامل نتایج مطالعات انجام گرفته بر  ،موضوعدالیل این 

هایی برای یکسان العملی دستورپیشنهاد شده است تهیه حیوانات آزمایشگاهیبر مشکالت موجود در گزارش نتایج مطالعات 

 است که از آدرس ARRIVE1 در این رابطه دستورالعمل هایکی از مهمترین دستورالعمل .سازی گزارش دهی است

 network.org-http://www.equator  دستورالعمل .می باشدقابل دسترس ARRIVE  بند است که حداقل  20شامل

ارائه کننده این  2بازمتنی مقالهای از کند. متن زیر ترجمهاطالعات الزم برای گزارش نتایج مطالعات حیوانی را توصیف می

 باشد. می( 1)دستورالعمل 

 

بر  های انجام شدهبرای گزارش پژوهش ARRIVEهای علوم زیستی: دستورالعمل ارتقاء کیفیت گزارش پژوهش

 حیوان

 

های ی گذشته تعداد مجالت مرتبط با علوم زیستی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است که بسیاری از آنها خالءدر دهه

دهند. همچنین ظهور مجالت با دسترسی آزاد نیز انقالبی در روند آوری را پوشش میهای جدید دانش و فنموجود در زمینه

دهد که را به حداکثر رسانده است. با این وجود، شواهد زیادی نشان می های پژوهشبودن دادهچاپ ایجاد کرده و در دسترس 

. این مسئله منجر به این دیدگاه شده است که پزشکی اغلب ناکافی است-های زیستگزارش پژوهشها، در بسیاری از حیطه

هدف مطلوب را  د چاپ نتایجْربسیاری از موامستحکمی بنیان گذاشته شده باشد، در دانش یک پژوهش بر مبنای حتی اگر 

شود بسیاری از مقاالت ارزش محدودی به عنوان کند؛ به این معنا که گزارش ناکاملِ اطالعات مربوطه باعث میتأمین نمی

نشان های بالینی مروری بر پژوهشمشی یا عملکرد علمی و بالینی داشته باشند. خطتعیین ابزارهای اطالع رسانی در خصوص 

که غیر قابل استفاده بودن مقاالت به -که میزان زیادی هدر رفت منابع مالی در تمام مراحل روند پژوهش وجود دارد  ه استداد

این موضوع اند که ها نشان دادهسایر پژوهششود. را شامل مینیز بخشی از این هدر رفت منابع مالی دلیل گزارش ضعیف نتایج 

 نی نیست.های بالیمحدود به پژوهش

ی علمی، اخالقی و اقتصادی برای کلِ روند پیامدهای بالقوه ،نتایجمناسب نانقص در توصیف روش پژوهش و گزارش بنابراین 

کند که یکی از های حیوانی صدق میاین مسئله به ویژه در مورد پژوهشسن شهرت افراد درگیر در آن دارد. پژوهش و حُ

های حیوانی چاپ پژوهش ی که تا کنون بر رویمرورترین بزرگترین و جامع. براساس باشندمیترین موضوعات در علم چالشی

دیده شده است. ، کنندهایی که از حیوان استفاده میهای جدی در گزارش نتایج پژوهشهمال، قصور و اِصورت گرفته است شده

سازی و کاهش لیس یعنی مرکز ملی جایگزینی، بهینهی دولتی در انگنتایج بررسی که به سفارش یک سازمان علمی با بودجه

ای که به صورت مقاله 271درصد از  59دهد که فقط ( انجام شده است، نشان میRs3NC) 3استفاده از حیوانات در پژوهش

گونه/سویه، جنس و های حیوانات استفاده شده )مانند فرضیه یا اهداف عنوان شده و تعداد و ویژگی ،تصادفی انتخاب شده بودند

درصد( را جهت  86درصد( یا کورسازی ) 87بیشتر مقاالت بررسی شده استفاده از تصادفی سازی ) ؛اندسن/وزن( را بررسی کرده

                                                           
1- Animals in Research: Reporting In Vivo Experiments  

2- Open source 

3- National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animal in Research   

http://www.equator-network.org/
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های آماری درصد از مقاالتی که از روش 70اند. فقط در انتخاب حیوان و ارزیابی پیامدها گزارش نکرده 1)سوگیری(کاهش تورش 

 نمودهگزارش  3یا پراکندگی 2بودند، روش را به طور کامل توصیف کرده بودند و نتایج را همراه با مقیاسی از دقت استفاده کرده

شامل مطالعات -های دیگر پژوهش مرورهایی است که در بسیاری از حیطهنتایج ها باعث نگرانی شده و مطابق با بودند. این یافته

 ت.سشده ا منتشرهای اخیر در سال -بالینی

 

 های بعدی ضروری استپژوهش بهو آگاهی بخشی  «مرور همتا»گزارش خوب برای 

ی گزارش ی همتایان علمی از دیرباز پشتیبان اصلی کنترل کیفی در روند چاپ مقاالت بوده است. طریقهبه وسیله بررسی دقیق

های بعدی و اعتبار برای روند مرور همتا و استفادهی نتایج کلیدی( ها و ارائهانجام شده )از منظر سطح جزئیات روش هایآزمایش

ی ی علمی اطمینان حاصل کند که مقاالت پژوهشی آنها همهجامعه الزم استدانش ارائه شده اهمیت حیاتی دارد. بنابراین 

تکراری  هاییشآزماانجام مطالعات و از و  شدهی نقادی موشکافانه داده اجازهبدینوسیله شود تا اطالعات الزم را شامل می

ی آگاه از موضوع اجازه دهد ارائه کنند تا به یک خواننده ایکافیآل، مقاالت علمی باید اطالعات در شرایط ایده. گرددجلوگیری 

ها را بررسی کند. درک کند چه چیزی، چرا و چگونه انجام شده است و بتواند ربط بیولوژیک مطالعه و روایی و پایایی یافته

. بنابراین مسئله این است که گرددهمچنین باید اطالعات کافی ارائه شود تا اجازه دهد آزمایش )در صورت لزوم( بتواند تکرار 

 گردد. ی حاصل از پژوهش درج میی اطالعات مرتبط در چاپ مقالهچگونه اطمینان حاصل کنیم که همه

 

 دهدهی به صورت محسوس کیفیت گزارش را ارتقاء میدهای گزارشاستفاده از دستورالعمل

اطالعاتی که باید در  به کارگیری راهنمای از نابسیاری از پژوهشگران و داور که دهدنشان میهای منتشر شده مرور پژوهش

کنترل شده، های بالینی تصادفی برای کارآزمایی CONSORT 4ی ند. بیانیهگردمنتفع می ،ی پژوهشی گنجانده شودیک مقاله

ای از مجالت ، تعداد فزایندههایی بود که در پاسخ به این نیاز تهیه شد. از زمان چاپ این دستورالعملیکی از اولین دستورالعمل

ای شواهد متقاعد کنندهاند. اند و آن را به عنوان بخشی از راهنمای نویسندگان خود قرار دادهحمایت کرده CONSORTپیشرو از 

 بخشد. های بالینی را بهبود میکیفیت و شفافیت گزارش کارآزمایی CONSORTع آوری است که در حال جم

دستورالعمل برای گزارش انواع  90، تعداد زیادی دستورالعمل تهیه شده است و در حال حاضر بیش از CONSORTپس از 

به در این رابطه ) اندگذشته به چاپ رسیدهسال  10های مرتبط با سالمت در دسترس است که بیشتر آنها در پژوهش مختلف

هایی نیز برای ارتقاء کیفیت گزارش دیگر دستورالعمل(. network.org-http://www.equator: نماییدآدرس زیر مراجعه 

ی های متعددی شامل کمیتهن تهیه شده است. سازمانهای علوم زیستی شامل متابولومیک و مطالعات بیان ژهای پژوهشحیطه

ی اخالق در انتشار و انجمن نوفیلد برای اخالق زیستی از این الملی سردبیران مجالت پزشکی، انجمن سردبیران علم، کمیتهبین

 اند. نمودهوصیه حمایت کرده و استفاده از آن را ت -دهددهی را ارتقاء میها، گزارشکه استفاده از دستورالعمل-ایده 

  

                                                           
1- Bias 

2- Precision 

3- Variability 

4- Consolidated Standards of Reporting Trials  

http://www.equator-network.org/
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 ARRIVEحیوانی: دستورالعمل  هایآزمایشارتقاء گزارش 

های حیوانی باید یا دستورالعملی ندارند که بیان کند کدام اطالعات مربوط به پژوهشدر حال حاضر، بیشتر مجالت علوم زیستی 

جای  درصد تعداد حیوانات را در هیچ 4بررسی شده، ی مقاله 271 بین از .اندمنتشر شوند و یا به مطالب بسیار اندکی اکتفا کرده

داری بیولوژیک و اند. گزارش تعداد حیوانات از این نظر حائز اهمیت است که بتوان معنیها یا نتایج گزارش نکردهمواد و روش

روش  ندبخواهیر پژوهشگران[ ]سا؛ همچنین چنانچه نمودآنالیز  اًها را مجددیا بتوان داده هرا بررسی کرد هاآماری نتایج آزمایش

. بهبود ]مورد استفاده در پژوهش قبلی[ خواهند داشتتعداد حیوانات  ند، نیاز به آگاهی ازرا تکرار کن هاذکر شده در آزمایش

 پژوهشو استفاده از اطالعات کسب شده از هر حیوان و هر  موجب افزایش دسترسی  پژوهش، گزارش این موارد و دیگر جزئیات

برای تحقق این امر، ما پیشقدم شدیم تا دستورالعملی برای د. گرددر آینده می اتی غیر ضرور از حیوانمانع استفاده شده و

 :Animals in Researchکه مخفف نام دارد   ARRIVEهای حیوانی فراهم کنیم. این دستورالعمل گزارش پژوهش

Reporting in vivo Experiments  استفاده[ در پژوهش: ]روش[ گزارش مطالعات بر روی موجود به معنای حیوانات ]مورد

 استفاده شده است.  ساختاری به عنوانی مبنای CONSORTی از بیانیهی آن رای تهیهزنده بوده و ب

ی همهالزم است در است که ی ی حداقل اطالعاتاست که توصیف کننده مورد 20لیستی از شامل چِک ARRIVEدستورالعمل 

ت عبارتند از: تعداد و ا؛ این اطالع، ارائه گرددکنندرا گزارش می اتحیوانبر روی های انجام شده علمی که پژوهشمقاالت 

جزئیات مربوط به پرورش و نگهداری ی ژنتیکی(؛ های خاص حیوانات استفاده شده )شامل گونه، سویه، جنس و زمینهویژگی

های به کار رفته برای کاهش )شامل جزئیات روشهای تحلیل اطالعات وشرآماری و های آزمونهای آزمایش، روشحیوانات؛ 

گزارشی جامع و با  مذکور این است کهلیست در چِک هدف از گنجاندن این موارد. تورش مانند تصادفی سازی و کورسازی(

 ی مرور صحیح و نقادانه از آنچه انجام شده و آنچه یافت شده است فراهم گردد. کیفیت باال ارائه شود تا اجازه

 ضمن ARRIVEآن، دستورالعمل  افزایش کاربرداست. به منظور مذکور ی دستورالعمل سنگ بنای روند تهیه ،اجماع و مشورت

ای کارشناسی با حضور . جلسهگردید تهیه هاپژوهش یمشورت با دانشمندان، متخصصین آمار، سردبیران مجالت و حامیان مال

، Nature Cell Biology ،Sciencesسردبیران مجالت  و های دانشپژوهشگران و متخصصین آمار از انواع طیف

Laboratory Animals  وBritish Journal of Pharmacology  .2009ی یک روزه در ژوئن در یک جلسهتشکیل شد ،

به توافق رسید؛ سپس  مذکور نویس اولیه از دستورالعملی محدوده و محتوای یک پیشدرباره گروه ]تهیه این دستورالعمل[کار

ها و نمایندگان ی علمی شامل پژوهشگران، صاحبان گرنتنویس به عنوان مبنایی برای مشورت بیشتر با جامعهاین پیش

( به کار رفت. بازخوردهایی که 1تند )جدول علوم زیستی هسهای ی حمایت مالی پژوهشتشکیالتی که فراهم کنندگان عمده

لیست لحاظ شد. بازخوردهای بیشتر ی نهایی چِکدر نسخه ،دریافت شده بود موارد دستورالعملپردازی در مورد محتوی و واژه

 نظر است.  در مورد محتوی و قابل استفاده بودن این دستورالعمل هنوز مطلوب

  



5 

 

 

 مورد مشورت قرار گرفتند ARRIVEی دستورالعمل هحامیان مالی که در تهی. 1جدول 

Medical Research Council 

Biotechnology and Biological Sciences Research Council 

Wellcome Trust 

The Royal Society 

Association of Medical Research Charities 

British Heart Foundation 

Parkinson's Disease Society 

 

های علوم زیستی است که از حیوانات ازمایشگاهی ای از پژوهش( قابل اعمال به هر حیطه2)جدول  ARRIVEدستورالعمل 

بلکه به هر نوع دیگری از طراحی  ،ایمقایسه هایپژوهشکند و اصول اساسی حاکم برآن نه تنها برای گزارش استفاده می

یک روند آزمایشی در یک در شود که ای از حیوان اطالق میزمایشگاهی به هر گونهآ. حیوان باشدمیمطالعات قابل اعمال 

با هدف اجباری بودن یا تجویز  حاضر دستورالعملگیرد. انجام پژوهش مورد استفاده قرار میرسمی  شرایطآزمایشگاه پژوهشی یا 

ی کند که نویسندگان را برای تهیهلیستی فراهم میکبلکه چِ است؛ مطلق یا استاندارد کردن ساختار گزارش فراهم نشده

از کامل بودن و شفافیت گزارش اطمینان ینوسیله دبکند تا و داوران را برای تضمین کیفیت داوری راهنمایی می 1نوشتهدست

 حاصل شود. 

 

 ندرساحداکثر میبه دهی خروجی پژوهش چاپ شده را بهبود گزارش

کار با  اینروی حیوانات بود؛ بر عمل آمده ه های بخروجی پژوهش افزایش حداکثری ،ARRIVEدستورالعمل هدف از تهیه 

گردد. نیاز به چنین میسر می ،شودمیدر مقاالت ارائه  هاآزمایشو آنالیز  اجرادر مورد طراحی، که اطالعاتی سازی بهینه

ه به منظور بررسی کارآیی داروهای مختلف و مداخالت ک- های حیوانیدستورالعملی با بررسی مرورهای سیستماتیک از پژوهش

 به نحو صحیحطراحی شده باشند و  به درستیگردد. مطالعات حیوانی که تر میروشن -های حیوانی انجام شده استدر مدل

دهند نشان می ی سیستماتیک قبلیضروری برای انجام یک مرور سیستماتیک هستند. مرورها اریساخت اجزای گردند،گزارش 

مانعی برای نامناسب این مطالعات دهی گزارش ،استفادهمورد های حیوانی های مدلکه در بسیاری از موارد، عالوه بر محدودیت

 است.  ،انجام شده ی کارآیی داروها و مداخالتِی مطلوب دربارهرسیدن به یک نتیجه

تالش جمعی نویسندگان، سردبیران مجالت، داوران و حامیان  کنند مستلزمهایی که از حیوانات استفاده میارتقاء گزارش پژوهش

تدبیری عملی برای  ،ARRIVEاست. اگرچه یک راه حل ساده و سریع برای این مسئله وجود ندارد، دستورالعمل  هامالی پژوهش

شود و می منتشری علوم زیستی ی برجسته در زمینهاین راهنما همزمان در چندین مجلهکند. کمک به این ارتقاء فراهم می

به  NC3Rsاند. خود از آن اعالم حمایت کرده «راهنمای نویسندگان»ا وارد کردن این دستورالعمل در بنیز متعدد ناشران 

افزایش یابد؛ همچنین به همکاری  ،پذیرندتا تعداد مجالتی که این دستورالعمل را می دهدمیهمکاری با سردبیران مجالت ادامه 

تا حد ممکن انتشار پیدا کند  ARRIVEدهد تا دستورالعمل ی علمی ادامه میخود با جامعه

(rs.org.uk/ARRIVE3www.nc.) 

 جهت رعایت ایجاز، از برگردان آن صرفنظر گردید.[ باشد که به]مقاله اصلی واجد بخش تشکر و تقدیر از اشخاص حقیقی و حقوقی می

 

                                                           
1- Manuscript  
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  ARRIVEدرون تنی: دستورالعمل  هایآزمایش: گزارش اتحیوان بر روی. پژوهش 2جدول 

(experiments In Vivo Animal Research: Reporting) 

 توصیه آیتم 

 .توصیفی تا حد ممکن صحیح و موجز از محتوای مقاله ارائه کنید 1 عنوان

 چکیده
های کلیدی، ی حیوان مورد استفاده(، روش، اهداف پژوهش )شامل جزئیات گونه یا سویهای صحیح از زمینهخالصه 2

 گیری ارائه کنید.های اصلی و نتیجهیافته

   مقدمه

 زمینه

قابل درک شود؛ ی مطالعه و انگیزه محتوای علمی کافی )شامل ارجاع به کارهای قبلی( ارائه کنید تا الف( زمینه 3

 همچنین رویکرد تجربی و منطق کار را توضیح دهید.

 پاسخ را پژوهش علمی اهداف تواندمی چرا و چگونه استفاده مورد حیوانی مدل و حیوانی یگونه که دهید توضیحب( 

 .دهید شرح را انسان بیولوژی با مطالعه ارتباط مقتضی موارد در و دهد،

 شود را توصیف کنید. ی خاصی که آزمون میی مطالعه یا فرضیهاهداف اولیه و ثانویه به طور واضح و روشن 4 اهداف

   هاروش

 یاخالقگزاره 

 Animal [Scientific Procedures]مثالً  مربوطه )همراه با مجوزهای قانونی ماهیت مجوز اخالقی اخذ شده 5

Act 1986.مربوط به مراقبت و استفاده از حیوانات که پژوهش را های ملی و سازمانی دستورالعمل ( را بیان کنید

 دهد را بیان نمایید.پوشش می

 طراحی مطالعه

 برای هر آزمایش جزئیاتی مختصر از طراحی مطالعه شامل موارد زیر ارائه کنید: 6

 های آزمایش و کنترل.الف( تعداد گروه

دن حیوانات به گروه درمان )مانند روند تصادفی تورش ذهنی در زمان اختصاص دابا هدف کاهش ب( هر اقدامی که 

؟( سازی( چه کسی  و در چه زمانی کور شده است در صورت انجام کورسازی )پوشیده سازی( و یا ارزیابی نتایج )مثالً

 .است انجام شده

 )مثالً یک حیوان، گروهی از حیوانات یا قفس حیوانات(  ج( واحد آزمون

استفاده یا یک فلوچارت  1سیر زمان خط نشاندهندهدیاگرام توان از ای دارند، میدر مطالعاتی که ساختار پیچیده

 .کرد

 آزمایشی مداخالت

انجام شده فراهم  مداخالتی جزئیات دقیقی از همه -های کنترلشامل گروه-برای هر آزمایش و هر گروه آزمایشی  7

 :نمایید. مثالً

شامل [استفاده شده دردی ( )مثالً فرموالسیون دارو و دوز، مکان و روش تجویز، بیهوشی و بیHowالف( چگونه )

ی(. جزئیات مربوط به هر دستگاه تخصصی استفاده شده اقدامات جراحی و روش یوتانز، ]بیهوشی های حینمراقبت

 ی آن را بیان کنید.ی سازندهو کارخانه

 ز روز(.( )مثالً چه زمانی اWhenب( کِی )

 ( )مثالً قفس، آزمایشگاه، ماز آبی(.Whereج( کجا )

 بیهوشی خاص، روش تجویز و دوز داروی استفاده شده(.( )مثالً منطق انتخاب یک داروی Whyد( چرا )

 حیوانات

 ی تکاملی )مثالًگونه، سویه، جنس، مرحله :شامل ؛الف( جزئیات مربوط به حیوانات مورد استفاده را بیان کنید 8

 ی آن(.ی وزن و دامنهی آن( و وزن )مثالً میانگین یا میانهی سن و دامنهمیانگین یا میانه

، تغییرات ژنتیکی )مثالً 2المللی سویهگذاری بینحیوانات، نامتهیه ب( اطالعات مرتبط بیشتری ارائه کنید مانند منبع 

و اینکه  ،حیوانروی بلی انجام شده بر مداخالت ق(، ژنوتیپ، وضعیت سالمت/ایمنی، )تراریخته ژنیکاُت یا ترانسناک

 کرده یا خیر. دریافتحیوان دارو آیا 

پرورش و نگهداری 

 حیوانات

 جزئیاتی برای موارد زیر ارائه کنید: 9

(؛ SPFمرکز ) 3خاص هایاز پاتوژننظیر مرکز عاری ، خاص مرکز نگهداری حیواناتالف( محل نگهداری )مثالً نوع 

در  نظایر آننوع قفس یا مکان نگهداری؛ مواد مورد استفاده برای بستر؛ تعداد حیوانات در یک قفس؛ نوع تانک و 

 (.هاماهینگهداری  مورد

                                                           
1- Time-line diagram 

2- International strain nomenclature 

3- Specific pathogen free  
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ها، اهینظایر آن در مورد می روشنایی/تاریکی، دما، کیفیت آب و ی پرورش، چرخهب( شرایط پرورش )مثالً برنامه

 (.1سازی محیطیغنیاقدامات و نوع غذا، دسترسی به آب و غذا، 

 های مربوط به رفاه حیوانات و مداخالتی که قبل، حین  یا بعد از آزمایش انجام شده است.ج( ارزیابی

 حجم نمونه

 .خص کنیدالف( تعداد کل حیوانات به کار رفته در هر آزمایش و تعداد حیوانات در هر گروه ازمایشی را مش 10

ی حجم نمونه را بیان ب( توضیح دهید تعداد کل حیوانات را چگونه محاسبه کردید و جزئیات مربوط به محاسبه

 کنید.

 هر آزمایش را بیان کنید. 2، تعداد تکرارهای مستقلِموارد مقتضیج( در 

تخصیص حیوانات به 

 های آزمایشیگروه

)اگر  3سازی یا جورسازیهای آزمایشی شامل تصادفیحیوانات به گروهالف( جزئیات کاملی از چگونگی تخصیص  11

 انجام شده است( ارائه کنید.

 های مختلف آزمایشی درمان و بررسی شدند را توصیف کنید.ب( نظم و ترتیبی که طبق آن حیوانات در گروه

 پیامدها
تعریف کنید )مثالً مرگ سلولی، مارکرهای مولکولی، ی بررسی شده را به طور واضح و روشن پیامدهای اولیه و ثانویه 12

 تغییرات رفتاری(.

 های آماریروش

 شده در هر آنالیز را ارائه کنید. استفادههای آماری الف( جزئیات روش 13

 ها را مشخص کنید )مثالً یک حیوان، گروهی از حیوانات، یک نورون(.برای هر مجموعه از داده 4ب( واحد آنالیز

توصیف را ، کنندهای رویکرد آماری را محقق میفرضها پیشبه کار رفته برای ارزیابی اینکه آیا داده هایج( روش

 .نمایید

   نتایج

 5های پایهداده

های مربوطه به وضعیت سالمت حیوانات )مثالً وزن، وضعیت ویژگی ،برای هر گروه آزمایشی قبل از درمان یا آزمایش 14

اند( را گزارش کنید )این اطالعات اغلب قبالً روی آنها تستی انجام شده یا دارویی گرفته آیا اینکهمیکروبیولوژیک و 

 شوند(.در یک جدول ارائه می

آنالیز ]حیوانات[ تعداد 

 شده

 10 مثالً ؛اعداد مطلق را گزارش کنیدشوند را گزارش کنید )الف( تعداد حیوانات در هر گروه که در هر آنالیز وارد می 15

 (.خودداری کنید« درصد 50» ؛ و از ذکر مواردی نظیر20از 

 اند چرایی آن را توضیح دهید.ها در آنالیز وارد نشدهب( اگر هر کدام از حیوانات یا داده

 گزارش کنید.( 7یا فاصله اطمینان 6نتایج هر آنالیز انجام شده را همراه با مقیاسی از دقت )مانند خطای معیار 16 پیامدها و برآورد

 8نامطلوب وقایع
 را ارائه کنید.رخ داده است در هر گروه ازمایشی که لوب مهم طناموقایع الف( جزئیات  17

 نامطلوب در پروتکل آزمایش ایجاد شده است را بیان کنید. وقایعب( هر تغییری که به منظور کاهش 

   بحث

 تفسیر/کاربردهای علمی

مطالعات مرتبط در  سایرو  فعلیهای با در نظر گرفتن اهداف و فرضیات مطالعه، تئوریرا مطالعه خود الف( نتایج  18

 تفسیر کنید. ،متون علمی

ی تورش، هر گونه محدودیت در مدل شامل هر منبع بالقوهکه ممکن است -خود را های مطالعه ب( محدودیت

 نوان کنید.ع -باشدحیوانی و عدم دقت مرتبط با نتایج 

سازی یا کاهش استفاده ایگزینی، بهینهتواند بر جمطالعه شما میهای آزمایشگاهی یا نتایج روشاثری که ج( هرگونه 

 .داشته باشد را شرح دهید (3Rsاصول از حیوانات در پژوهش )

پذیری و ترجمان تعمیم

 هایافته

اظهار نظر دارد  را های دیگرها یا سیستمقابلیت ترجمه به گونه شما یهای مطالعهیافته ،در مورد اینکه آیا و چگونه 19

 توصیف نمایید. بیولوژی انسانهای خود را با یافتههر نوع ارتباط و کنید 

 ی گرنت( و نقش تأمین کنندگان مالی در مطالعه را فهرست کنید.ی منابع مالی مطالعه )شامل شمارههمه 20 منابع مالی

 : منبع

1) Kilkenny, C., W. J. Browne, I. C. Cuthill, M. Emerson, and D. G. Altman. 2010. Improving bioscience 

research reporting: the ARRIVE guidelines for reporting animal research. PLoS Biol 8 (6):e1000412. 
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