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  معاونين محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...

  معاون محترم تحقيقات و فناوري انستيتو پاستور ايران 

  معاون محترم پژوهشي مركز آموزشي، تحقيقاتي، درماني قلب شهيد رجايي 

  شي و پژوهشي طب انتقال خونقائم مقام و معاون آموزشي و پژوهشي موسسه عالي آموز 

  معاون محترم تحقيقات و فناوري جهاد دانشگاهي كل كشور 

  معاون محترم علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي

  

  با سالم و احترام

از حساسـيت   ،هاي بالينيهمانگونه که مستحضريد، انجام پژوهش با استفاده از حيوانات آزمايشگاهي مانند کارآزمايي

هـاي الزم درخصـوص نحـوه کـار بـا حيوانـات       ردار بوده و ضروري است مجري و همکاران طرح، آموزشاي برخوويژه

نيز اشراف کامل داشته باشند. در راسـتاي نيـل بـه ايـن      حوزهآزمايشگاهي را گذرانده و به استانداردهاي اخالقي اين 

ي اخـالق در کـار بـا    آموزشـي دو روزه  هدف، کميته ملي اخالق در پژوهش وزارت بهداشت در نظر دارد تا ده کارگاه

حيوانات آزمايشگاهي را در ده قطب آمايشي کشور برگزار نمايد و "راهنماي اخالقـي کـار بـا حيوانـات آزمايشـگاهي"      

  جهت تسهيل کار پژوهشگران، در حال نهايي سازي و تصويب بوده و به زودي ابالغ خواهد شد. 

هاي مـرتبط بـا کـار بـا حيوانـات آزمايشـگاهي نيـز، در اولويـت بعـد از          حموضوع نظارت بر طر الزم به ذکر است، که

ي برنامـه  هـا در ارزشـيابي سـاالنه و    هـاي ارزشـيابي فعاليـت کميتـه    هاي باليني، به عنوان يکي از شاخصکارآزمايي

هـاري  هـا در قالـب خوداظ  عملياتي درنظر گرفته شده است. همچنين مقرر شده تا وضعيت اجـراي اينگونـه پـژوهش   

  ي ملي اخالق انجام شود.کميته توسطهاي اخالق ناظر و پس از آن به صورت مميزي، کميته

با عنايت به گزارشات واصله و مشاهدات ميداني در حوزه کار با حيوانات آزمايشگاهي، برخـي اشـکاالت    درحال حاضر

هـا  هنماي پيوسـت بـه اختصـار بـه آن    در را و شودمشاهده مينيز به صورت مکرر در اين زمينه وجود دارد که جدي 

  مورد توجه قرار بگيرد.  هاي مذکوراشاره شده و ضروري است در اجراي پژوهش

لذا خواهشمند است دستور فرماييد تا مراتب به نحو مقتضي جهت اطالع و اجرا، به کليه پژوهشـگران و افـراد ذينفـع    

  گردد.  سگزاري ميد. پيشاپيش از حسن توجه و همکاري جنابعالي سپاشواعالم 

 



  

  يشگاهيوانات آزمايدر حوزه ح در انجام پژوهش يمالحظات ضرور

حيوان بسيار سوزاننده  مخاطي براي غشاهاي اتر واجد مخاطرات زيستي براي افراد عامل بوده، ضمناًاستفاده از اتر:  -۱

اده از اتر به لذا استف .است منفجرشونده و پذير و دردناک است، استرس بسيار زيادي براي حيوان ايجاد کرده، اشتعال

  باشد. بخشي، بيهوشي يا کشتن حيوانات آموزشي يا پژوهشي ممنوع مي منظور آرام

باشـند (بـه    يمـ  يدرد يفاقد خواص ب ياستنشاق يهوشيب ينکه داروهايبا توجه به ا: ياستنشاق يهوشيب يداروها -۲

مناسـب   يهوشـ يجاد بيقادر به ا ييهان داروها به تنيد)، استفاده از ايتروز اکسايمحدود در مورد ن يدرد يجز خواص ب

وانـات، الزم اسـت   يح يهوشـ يب يبـرا  ن داروهـا يـ ست. در صورت اسـتفاده از ا ي) نير جراحياعمال دردناک (نظ يبرا

 فراهم شود.  يگريمناسب د با روش يکاف يدرد يب

ـ يـ سـنجش م  يبـرا  يقـ يار دقي، معيهوشين بيح يرفلکس يهابودن تست يمنف: يرفلکس يهاتست -۳  يدرد يزان ب

  باشد.     يهوشيب ياز دارو يناش يحرکت يو ب يشدگ ل شلينبوده و ممکن است صرفاً به دل

داشـته و   يفيضـع  يياحشـا  يازپـام، خـواص ضـد درد   يا دين يا همراه آسپرومازي يين به تنهاي: کتامنيکتام يدارو -۴

محوطـه   يهـا  يروها در جراحن دايا يدرد يه به خواص بيپوست مناسب است. تک يبر رو ياعمال جراح يعمدتاً برا

نادرسـت اسـت.    يوجـود دارد، روشـ   يياحشـا  يهااندام يدستکار ،که در آنينه و هرگونه جراحيو قفسه س يشکم

القـاء   يازپام عمدتاً بـرا يد-نيب کتامي)، ترکيشگاهيآزما يها ر خرگوشيوانات (نظيح يها از گونه ين در برخيهمچن

و  يجراحـ  يبـرا  يـي ب دارويـ ن ترکيـ ه شده است. در صورت اسـتفاده از ا يتوصز انجام اعمال بدون درد يو ن يهوشيب

  جاد شود.يز اين يگريق ديحتماً از طر يکاف يدرد يوانات، الزم است بين حياقدامات دردناک در ا

هرچنـد ظـاهراً     -يمنسوخ شده در سطح جهـان  -و خواب آور  يک داروين داروبه عنوان ي: ادراتيکلرال ه يدارو -۵

د بـه  يـ چ عنـوان نبا ياست و بـه هـ   يفيار ضعيبس يخواص ضد درد يکن دارايکند، ل يجاد ميا يهوشيه بيبش يحالت

 ) استفاده شود. يژه جراحيوهانجام اعمال دردناک (ب يبرا ييتنها

و  الها (نظير تيوپنتال سديم (با نام تجـاري نسـدونال)، تيـاميالل، پنتوباربيتـال، فنوباربيتـ     باربيتورات ها:باربيتورات -۶

بوده، لذا در صورت نياز به انجام اقـدامات دردنـاک بـر     (antinociception) متوهگزيتال)، فاقد خواص ضد دردي

  .داين داروها استفاده شو به همراهنيز  داروهاي ضد دردروي حيوانات، الزم است از 

انچـه در دوز کشـنده بـه    کننـدگي بـوده و چن   فاقد خاصيت بيهوش : اين دو مادهسولفات منيزيم و کلريد پتاسيم -۷

ايسـت قلبـي و    تجويز شـود، موجـب   -کافي ندارند دردي بي -حيوانات هوشيار، نيمه هوشيار يا حيوانات بيهوش که 

شود. درد ناشي از تجويز دوز کشنده سولفات منيزيم يا کلريد پتاسـيم بـه حيوانـات     حيوانات مي مرگ بسيار دردناک

در ايـن   -دردي بـي  -باشد و تعيين ميزان کافي بيهوشـي  قابل پيشگيري نميهاي بيهوشي معمول با بسياري از روش

هـاي اصـولي کشـتن بـا تـرحم      شـود از سـاير روش   روش نياز به مهارت کافي پرسنل دارد. بر اين اساس، توصيه مـي 

ت کشـتن  وکلريدپتاسيم جه منيزيم حيوانات (يوتانزي) استفاده شده و يا در صورت لزوم قطعي به استفاده ازسولفات

  دردي قوي پيش از تجويز هر يک از اين داروها حتماً صورت گيرد. اجراي بيهوشي کامل همراه با بي حيوانات،



  

) در مـورد مـداخالت   Multimodal Analgesia» (متعـدد  يبـه روشـها   يدرد يب«ک ياستفاده از تکن: يدرد يب -۸

 Preemptiveرانه (يشـگ يپ يد به روش ضـد درد يبا ن حالت ين و مؤثرتريشود که در بهتر يه مياً توصيقو ،دردناک

Analgesia( ـ يـ گب، مورد استفاده قرار ا بروز درديش از اقدام دردناک يپ يدرد يب جاديا يا به عبارتي ژه الزم يـ وهرد. ب

 در نظر گرفته شود.   -يب جراحيحسب شدت و نوع آس– يپس از جراح يدوره يدات ضد درد مناسب برايتمه است

 عياخـتالالت وسـ   ها موجب بروزآن يانفراد يز نگهداريو ن يساده و خال يهاطيوانات در محيح يدارنگه :ينگهدار -۹

از الزم اسـت  شود. لـذا   يم -اسارات از يناش يپياسترئوتا يرفتارها ژه بروزيوهب–واناتيح يرفتار و يجسم سالمت در

از  ) استفاده شده و تا حد امکانenvironmental enrichmentوانات (يح يط نگهداريمح يساز يغن يهاروش

 شود. يريوانات جلوگيح يانفراد ينگهدار

ـ   يا حيـ ار يوانات هوشـ يح از قلب يري: خونگقلب از يريخونگ -۱۰ ار دردنـاک بـوده و   ي، بسـ يافکـ  يدرد يوانـات فاقـد ب

 يپـارگ  ،يقلبـ  تامپونـاد  ،يبطن ونيالسيبريف وکارد،يم نفارکتوسا بروز ،يقلب کرونر عروق به بيآس ليدل بهن يهمچن

 يبـرا  ديشـد  رنـج  و يجد يها بيآس باعث امتعاقب تواند يم ي،وير داخل يزيخونر ونوموتوراکس  بروز ه،ير يها لوب

 صـورت  -يکـاف  يدرد يبـ  يدارا يهوشيب - يجراح يهوشيب طيشرا در فقط ديبااز قلب  يريشود. لذا خونگ واناتيح

 حيصـح  روش بـه  وانيـ ح) يوتـانز ي( تـرحم  با کشتن به نسبت ،ياريهوش سطح کاهش بدون ديبا يم متعاقباً و رديگ

 يريخـونگ  يهـا ر روشيوانـات، از سـا  ياد خون و زنده نگـاه داشـتن ح  ياز به برداشت حجم زينمود. در صورت ن اقدام

 معتبر استفاده شود.  يحسب منابع علم

وانـات  يح) يوتـانز ي( تـرحم  بـا  ح کشـتن يصـح  يهـا وانـات، از روش يدر صـورت لـزوم کشـتن ح   وانات: يکشتن ح -۱۱

مرگ مختص گونه هـر   يها نشانه يابيش از حذف الشه، با ارزيمعتبر استفاده شود. پ يحسب منابع علم يشگاهيآزما

 د شود. ييوان تأيوان، مرگ حيح

وانـات  ينـه کـار بـا ح   يتبحـر در زم  يدامپزشـک دارا  يروهـا ين ياالمکـان از همکـار   يحتاستفاده از دامپزشکان:  -۱۲

 استفاده شود. يشگاهيوانات آزمايمشتمل بر استفاده از ح يها پژوهش يو اجرا ياحدر طر يشگاهيآزما
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