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راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران

پیشگفتار
استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی ،نقشی مهم در توسعه دانش بشر داشته و در حقیقت ،با وجود پیشرفتهای
صورتگرفته در بهکارگیری روشهای جایگزین ،استفاده از این حیوانات هنوز موضوعی اجتنابناپذیر است .امروزه اثبات شده
است که اغلب گونههای حیوانی مورد استفاده در امور علمی ،سیستم عصبی بسیار تکاملیافته و قابلیتهای حسی و ادراکی
وسیعی دارند؛ بااینحال ،این حیوانات بدون خواست خود ،در بسیاری از پروژههای علمی ،مجبور به تحمل حاالتی رنجآور ،نظیر
درد ،دیسترس ،اضطراب ،ناامیدی ،اندوه و افسردگی میشوند؛ ضمن اینکه ،حیوانات مذکور ،بهعنوان آزمودنی ،هرگز از فواید
امور علمی صورتگرفته بهرهمند نمیشوند و در اغلب موارد نیز در پایان کار کشته میشوند .این در حالی است که انسانیت،
عقل و شرع ،چنین حکم میکند که ناتوانی موجودی زنده در مطالبه رفاه خود ،نمیتواند دلیلی برای محدودکردن رفاه و ایجاد
درد و آسیب به او محسوب شود .بر ضرورت رعایت حال حیوانات در مستندات دینی تأکید شده است و در فرهنگ اصیل ایرانی
نیز مهربانی و رعایت انصاف در تعامل با حیوانات ،سابقهای هزارانساله دارد .از دیدگاه علمی هم دانش امروز بشر اثبات کرده که
رعایتنکردن اصول اخالقی در کار با حیوانات آزمایشگاهی ،بهطرزی چشمگیر موجب مخدوششدن نتایج بهدستآمده شده و
به تحریف حقایق علمی و تضییع منابع مالی ،زمان و انرژی نیروی علمی انجامیده است .از بُعد قوانین بینالمللی نیز در دهههای
اخیر ،موضوع رعایت حقوق و رفاه حیوانات مورد استفاده در امور علمی ،اهمیتی فوقالعاده یافته است؛ بهنحویکه آینده
حرفهای افراد حقیقی و حقوقی را مستقیماً تحت تأثیر قرار داده و در حقیقت ،امروزه هیچ فردی نسبت به این موضوع مصونیت
ندارد.
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با عنایت به مالحظات فوق و با استفاده از منابع معتبر
داخلی و بینالمللی و نظرات متخصصان داخلی« ،راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» را تهیه و
بدینوسیله ابالغ کرده است .با توجه به اینکه پژوهشهای زیستپزشکی مشتمل بر استفاده از حیوانات ،مشمول مفاد
«دستورالعمل تشکیل ،سطحبندی و شرح وظایف کارگروه/کمیتههای اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی» است ،اصل آثار و
نتایج پژوهشهای زیستپزشکی مشتمل بر استفاده از حیوانات که طرحنامه آنها مصوب کارگروه/کمیته اخالق در پژوهشهای
زیستپزشکی نباشد ،صرفنظر از عواقب و ضمانتهای اداری و حقوقی ،بیاعتبار است و امکان استناد و انتشار آنها وجود
نخواهد داشت.
مفاد راهنمای حاضر باید بهصورت کامل مورد توجه قرار گیرد و از هیچیک از جمالت آن ،نباید بدون درنظرگرفتن سایر
جمالت مرتبط استفاده شود .در رابطه با روشهای الزم برای اجرای مفاد این راهنما ،الزم است به منابع معتبر و بهروز علمی
مراجعه شود .در راهنمای پیش رو ،هریک از کدهای اخالقی ،شماره مخصوص به خود را دارند و همه شمارهها از سمت چپ
خوانده میشوند .تقدم و تأخر کدهای این راهنما ،بر اساس اهمیت آنها نبوده است و همه ارزشی یکسان دارند.
همه اصول طرحشده در این راهنما ،درباره حیوانات دچار تغییرات ژنتیکی نیز باید اعمال شود .در آینده ،ضمیمه ویژه
مربوط به استفاده از حیوانات دچار تغییر ژنتیکی ،به دستورالعمل حاضر پیوست خواهد شد؛ اما با توجه به حساسیتهای ویژه
در کار با حیوانات مذکور ،الزم است تا زمان الحاق این ضمیمه ،مالحظات ویژه مربوط به این حیوانات ،بر اساس منابع علمی
معتبر و بهروز ،در طرحنامههای مربوطه مد نظر قرار داده شود .ضمناً راهنمای حاضر ،شامل «اقدامات دامپروری که فاقد
مداخله/مداخالت پژوهشی است» و «اقدامات دامپزشکی بالینی که فاقد مداخله/مداخالت پژوهشی است» ،نیست.
راهنمای پیش رو ،ضمن تأکید بر حفظ اخالق و مسئولیتهای انسانی و التزام به رعایت قوانین کار با حیوانات آزمایشگاهی،
ناظر بر کسب نتایج موثق از اقدامات علمی انجامشده بر روی حیوانات آزمایشگاهی است .بدینمنظور ،دستورالعمل حاضر ،به
بیان کلیات اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی پرداخته و تا حد امکان ،از ورود به جزئیات پرهیز کرده است؛ لذا ،مخاطبان این
مجموعه ،در رابطه با جزئیات تکنیکی ،موظف هستند به منابع معتبر و بهروز علمی مراجعه کنند .همه آنچه در این راهنما و
تمامی پیوستهای آن مطرح شده است ،مربوط به همه گونههای حیوانات است؛ مگر اینکه ،استثنائاً در جایی ،آشکارا به غیر آن
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اشاره شده باشد .در تهیه این راهنما ،به کدهای قبلی کار با حیوانات آزمایشگاهی در کشور توجه شده و ضمن انجام مطالعات
تطبیقی و استفاده از منابع داخلی و خارجی و کدهای اخالقی بینالمللی ،از نظرات تخصصی صاحبنظران علمی و مذهبی،
پژوهشگران ،حقوقدانان و متخصصان اخالق پزشکی کشور نیز بهره برده شده است.
مخاطبان راهنمای حاضر ،همه افرادی هستند که به هر نحو ،در کار با حیوانات آزمایشگاهی دخیلاند؛ چه این موضوع
منافع مادی یا معنوی برای ایشان داشته باشد و چه فاقد چنین منافعی باشد .ایشان باید از مطالب این راهنما و دیگر اسناد
مرتبط با آن ،استفاده کنند و چنانچه در استنباط یا اجرای هر بخش از راهنما ،شک و شبههای وجود داشت ،موضوع را از
کارگروه/کمیته اخالق ذیربط استعالم کنند و تا زمان اعالم نظر این کارگروه/کمیته ،بر اساس اصول مندرج در منابع معتبر و
بهروز ،اقدامات الزم را برای حفظ حقوق و رفاه حیوانات و جلوگیری از درد و رنج آنها ،انجام دهند .اگر فرد دخیل در کار با
حیوانات آزمایشگاهی ،به هر دلیل ،به راهنمای حاضر دسترسی نداشته یا قادر به استفاده از مطالب آن نباشد ،باید مجری
مسئول ،مقررات مربوط را برای او توضیح دهد .مراحل انجام یک پروژه بر اساس ضوابط راهنما ،در «شکل شماره  »1آورده شده
است .راهنمای پیش رو ،شامل تعاریف و دو فصل است که بهصورت خالصه در ذیل ارائه شدهاند:
تعاریف :این قسمت ،دربرگیرنده معنا و مفهوم اصطالحات بهکاررفته در راهنما است.
فصل اول (مسئولیتهای افراد حقیقی و حقوقی) :این فصل ،حاوی اصول اساسی کار با حیوانات آزمایشگاهی است .در این
فصل ،ابتدا مقررات عمومی مربوط به رفاه حیوانات آزمایشگاهی در پروژهها ،تبیین و سپس مقرّرات ویژه مربوط به مؤسسات،
کمیتههای اخالق ،کاربران و نیروهای مراقبت از حیوانات ،به فراخور موقعیت افراد حقیقی/حقوقی ،بهتفکیک ارائه شده است .در
این فصل ،اصول طراحی پروژهها ،نحوه اخذ مجوز از کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،محل و نحوۀ اجرای پروژهها ،حفاظت از
سالمت کارکنان و حیوانات آزمایشگاهی در طول اجرای پروژه ،نحوه اطمینان از حفظ رفاه حیوانات ،ثبت و نگهداری اطالعات
مربوط به حیوانات و پروژهها ،ساختار استاندارد اماکن نگهداری و کار با حیوانات ،نحوۀ عملکرد سطوح مختلف
کارگروه/کمیتههای اخالقی در رابطه با پروژههای مربوط به حیوانات آزمایشگاهی و اصول آموزش افراد ،ارائه شده است .تفکیک
مقررات ،براساس موقعیت افراد ،صرفاً به منظور تسهیل در دسترسی آنها به مقررات ویژه ،حسب موقعیتشان ،بوده است؛ اما در
موارد لزوم ،هریک از افراد حقیقی/حقوقی باید به مقررات سایر فصل های راهنما نیز توجه و آنها را اجرا کنند.
فصل دوم (اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی) :در این فصل ،مراحل مختلف کار با حیوانات آزمایشگاهی در پروژهها ،بررسی و
مقررات مربوط به منشأ و نحوه تهیه حیوانات مورد استفاده در مداخالت ،حملونقل حیوانات ،نگهداری از حیوانات ،اصول
استفاده از حیوانات در مداخالت و معیارها و روشهای پایان کار با حیوانات ،تبیین شده است .با توجه به ماهیت تهاجمی
مداخالت جراحی و نیز ،حساسیت موضوع بیهوشی/بیحسی در جلوگیری از درد و رنج حیوانات ،درباره این دو موضوع،
بهصورت ویژه ،در این فصل بحث شده است .باید توجه داشت که انجامدادن امور طبی درباره حیوانات ،دانشی تخصصی است
که در ساختار آموزش عالی کشور ،در دستورالعمل مقاطع دکتری حرفهای و تخصصی دامپزشکی ،ارائه شده و قوانین و
سرفصلهای آموزشی خاص خود را دارد؛ بنابراین ،هدف از راهنمای حاضر ،تداخل یا بازنویسی این موضوع نیست و در موارد
مقتضی ،افراد موظف هستند به دامپزشک ذیصالح مراجعه کنند.
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تعاریف
پرورشدهنده حیوانات :به معنای هر فرد حقیقی یا حقوقی است که به امر پرورش گونههای حیوانی میپردازد؛ با این هددف
که متعاقباً ،در سایر مراکز ،از حیوانات مذکور یا هر یک از فرزندان آنها ،برای انجام مداخالت استفاده شده یدا بده هدر نحدو ،از
بافتها یا اندامهای آنها یا فرزندانشان برای هر گونه مقاصد علمی بهرهبرداری شدود؛ خدواه هدر یدک از ایدن اعمدال بدا مقاصدد
انتفاعی صورت گیرد ،خواه غیرانتفاعی باشد.
پروژه :به معنای برنامه کاری است که واجد یک هدف تعریفشده علمی ،نظیر پژوهش ،اقددام آموزشدی ،آزمدایش محصدوالت،
اقدامات تشخیصی ،تولید محصوالت بیولوژیک یا سایر امور علمی باشد و شامل یک یا چند مداخله شود.
پریماتها :در این راهنما ،پریماتها (نخستیها یا نخستیسانان) شامل لمور ،میمدونهدا (بوزینده ،میمدون عنکبدوتی ،گیبدون،
اورانگوتان ،شمپانزه و گوریل) میشوند.
تصویب :اعالم کتبی و صریحِ نظر مساعد کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،مبنی بر تصویب طرحنامه و مالحظدات اخالقدی آن
در کارگروه/کمیته اخالق ،با تصریح بر واژه «تصویب» است که رئیس یا دبیر کارگروه/کمیته اخالق در پدژوهش ،آن را در قالدب
نامهای به مجری طرح ارائه میدهد.
تعارض منافع :شرایط مادی یا معنوی است که ممکن است نظر افراد را تحت تأثیر قدرار دهدد و بده تصدمیمگیدری یدا نتیجده
سوگیرانه به موضوع منجر شود .تعارض منافع ،ممکن است در ارتباط با کاربر ،حمایتکننده مالی ،اعضای کارگروه/کمیته اخالق
در پژوهش یا دیگر اجزای پروژه پیش آید .مصادیق تعارض منافع باید در همه مستندات مربوطه ،بهصورت واضح بیان شود.
تهیهکننده حیوانات :به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی ،غیر از پرورشدهنده ،است که نقش تهیدهکردن و نقدل و انتقدال
حیوانات آزمایشگاهی را بر عهده دارد .این حیوانات ممکن است متعاقباً در مداخالت ،اسدتفاده یدا بدرای استحصدال بافتهدا یدا
اندامهایشان برای مقاصد علمی به کار گرفته شوند؛ خواه این اعمال با مقاصد انتفاعی صورت گیرد ،خواه غیرانتفاعی باشد.
حدّ کمینه درد :معادل میزان درد ،رنج ،دیسترس یا آسیب ناشی از ورود یک سر سدوزن طبدی بده بددن حیدوان اسدت؛ البتده
درصورتیکه این کار بر اساس اصول صحیح دامپزشکی انجام شود .این میزان درد ،بهعنوان معیارِ حدد کمینده درد یدا کمتدرین
میزان درد ،رنج ،دیسترس یا آسیب که از نظر راهنمای حاضر حائز اهمیت است ،در نظر گرفته میشود.
تبصره :رفع کامل درد ،رنج ،دیسترس یا آسیب پایدار با استفاده از بیهوشی ،بیدردی یا سایر روشها ،نمیتواند روشی بدرای دور
زدن مندرجات راهنمای حاضر و عدم رعایت مفاد آن در مورد حیوان آزمایشگاهی باشد .بهطور مشابه ،کشتن یا القدا مدرد در
حیوانات پیش از کار بر روی حیوان موجب دور زدن مفاد راهنمای حاضدر نشدده و از معیارهدای خدروج از شدمول ایدن راهنمدا
نیست.
حیوان/حیوانات/حیوان آزمایشگاهی/حیوانات آزمایشگاهی/آزمودنی حیوانی :این حیوانات عبارتند از:
الف) همه حیوانات مهرهدار؛
ب) اَشکال الروی که بهطور مستقل ،تغدیه میکنند؛
پ) اشکال جنینی پستاندارانی که قادر به حسکردن درد هستند؛
ت) اشکال جنینی پستاندارانی که هنگام انجامدادن مداخله ،درد را حس نمیکنند؛ اما قرار اسدت پدس از انجدامدادن مداخلده،
زنده بمانند و به دلیل مداخالت قبلی اجراشده بر روی آنها ،احتمال دارد در آینده و زمانی که قادر به حسکدردن درد شددند،
بتوانند درد ،رنج ،دیسترس یا آسیب پایدار را تجربه کنند؛
ث) سرپاوران (مانند اختاپوس ،ماهی مرکب و ماهی ده پا).
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دامپزشک یا کارشناس ذیصالح :دامپزشک مسئول و دارای تبحر علمی و عملی در رابطه با حیوانات آزمایشدگاهی یدا یدک
نفر کارشناس رشتههای مرتبط که مسئولیتهای او در راهنمای حاضر شرح داده شده است.
رد :اعالم کتبی رد طرحنامه در کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش است که رئیس یا دبیدر ایدن کارگروه/کمیتده ،آن را در قالدب
نامهای ،به مجری طرح ارائه میدهد؛ همچنین ،تصویبنشدن صریح طرحنامه« ،رد طرحنامه» تلقی میشود.
طرحنامه :سند متضمن پیشنهاد پژوهش ،اقدام آموزشی ،آزمایش محصوالت ،اقدامات تشخیصی و تولید محصدوالت بیولوژیدک
است .این سند ،حاوی اطالعات و شرح عملیات علمی ،فنی و فیزیکی ترتیبدادهشده با هدف نیل به دستاورد یا نتیجهای مدادی
یا غیرمادی معقول ،طی یک برنامهریزی مدون و دقیق است .طرحنامه توسدط یدک مرجدع علمدی معتبدر ،تأییدد شدده و مفداد
«راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» در آن ،بهصورت دقیق اعمال شده است .تغییر نام سدند یدا
مندرجات آن ،به عناوینی نظیرِ پایاننامه ،مطالعه ،تحقیق ،بررسی ،پروپوزال ،پروتکل ،پیشنهادیه یدا نظدایر آنهدا ،از معیارهدای
خروج از شمول راهنمای حاضر نیست.
کاربر/کاربران حیوانات :به معنای هر شخص حقیقی یا حقوقی استفادهکننده از حیوانات در مداخله/مداخالت است؛ خواه این
عمل با مقاصد انتفاعی صورت گیرد ،خواه غیرانتفاعی باشد.
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش :هریک از کمیتهها/کارگروههای اخالق در پژوهش که اعتبارنامه خود را از کارگروه وزارتدی
اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اخذ کرده و بر حسب مدوارد صدالحیت خدود ،صدالحیت بررسدی و
تصویب اخالقی طرحنامهها را داشته باشند.
مجری مسئول :فردی معین که از دید کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،مسئولیت طراحی ،هدایت ،انجامدادن پروژه و رعایت
استانداردها و راهنماهای اخالقی در آن را بر عهده دارد و با ثبت درخواست مجوز اجرای پروژه ،مسئولیت اجرای آن را در تعامل
با کارگروه/کمیته اخالق میپذیرد .هرگاه مجریان اصلی پروژه چند نفر باشند ،حتی در فرض تساوی حقوق ،کماکدان بایدد یدک
نفر شخص حقیقی از میان آنان ،بهعنوان مجری مسئول پروژه در طرحنامه ارائهشده به کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،معین
و معرفی شود .مجری مذکور صرفاً مسئولیت اخالقی اجرای پروژه بر اسداس مفداد راهنمدای حاضدر را بدر عهدده میگیدرد و در
پروژههای دارای چند مجری اصلی ،انتخاب یک نفر بهعنوان «مجری مسئول» هیچگونه تأثیری در تغییر حقوق مادی و معندوی
مجریان و سایر افراد ذیربط ایجاد نمیکند؛ مگر اینکه ،ایشان بهصورت مستند و قانونی ،در بین خود ،بهنحوی دیگر توافق کرده
باشند.
مداخله/مداخالت :به معنی هر گونه استفاده تهاجمی یا غیرتهاجمی از حیوانی برای مقاصد پژوهشی ،آموزشی ،یا دیگر اهداف
علمی است که ممکن است نتایج آنها شناختهشده یا ناشناخته باشد و باعث شود حیوان ،سطوحی از درد ،رندج ،دیسدترس یدا
آسیبهای پایدار به میزان معادل یا بیشتر از «حد کمینه درد» را متحمل شود .مداخله/مداخالت ،همچنین شامل همده اعمدال
عامدانه و غیرعامدانهای است که به زایش یا بیرونآمدن حیوانی از تخم یدا حتدی ایجداد یدک رده حیدوانی تغییرِژنتیکییافتده و
نگهداری از آن منجر میشود.
مرجع علمی معتبر :شورای پژوهشی ،کمیته علمیتخصصی یا هر گونه مرجع رسمی که بدر اسداس مقدررات در دانشدگاههدا و
سازمانها تشکیل شده و طرحنامهها را از نظر ضرورت و روش اجرا و سایر مالحظات علمی و فنی ،بررسی میکنند.
مؤسسه :به معنای هر گونه تأسیسات ،ساختمان یا گروهی از ساختمانها یا سایر بناها است .مؤسسه ممکن است شامل مکانی
باشد که بهطور کامل ،محصور یا پوشانده نشده است یا امکاندات سدیّار دارد .مؤسسده بایدد دارای مجدوز پدرورش ،نگهدداری یدا
انجامدادن کار بر روی حیوانات آزمایشگاهی ،مطابق مندرجات راهنمای حاضر باشدد و سدایر مجوزهدای الزم را نیدز بدر اسداس
قوانین جاری کشور ،داشته باشد.
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وضعیت بالینی ناتوانکننده :به معنای کاهش در تواناییهای طبیعی فیزیکی یدا رواندی حیدوان ،بدرای داشدتن فعالیدتهدای
طبیعی حیاتی است.
یوتانزی :کلمهای التین و به معنی «مرد خوب» است و به حالتی از مرد حیوان گفته مدیشدود کده بدر اسداس همده اصدول
اخالقی ذیربط و با کمترین درد و دیسترس ،ایجاد شود .برای پرهیدز از برداشدتهدای دیگدر و در تطدابق بدا متدون تخصصدی
بینالمللی ،از برگردان این واژه پرهیز شده است.
سایر تعاریف :اصطالحات «تسکیندهی»« ،آرامبخشی»« ،گیجشدگی»« ،بدیدردی»« ،خدواب»« ،شدلشددگی عضالنی/شدلی
عضالنی» و «بیهوشی» در راهنمدای حاضدر ،بدا درنظرگدرفتن جزئیدات تکنیکدی آنهدا در مندابع معتبدر و بدهروز دامپزشدکی،
قابلدستیابی است .در رابطه با تعاریف سایر واژههای تخصصی مندرج در این راهنما ،فرد ذیربط موظدف بده ارجداع بده متدون
تخصصی و معتبر مربوطه است و چنانچه به این متون دسترسی ندارد ،مجری طرح پژوهشدی بایدد موضدوع را بدرای او توضدیح
دهد.

7

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران

فصل اول
مسئولیتهای افراد حقیقی و حقوقی
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 -1 -1مقررات عمومی
 -1 -1 -1همه مداخالت صرفاً در چارچوب یک پروژه تصویبشده در کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش قابل انجام هستند .قبل
از تصویب پروژه در کمیته اخالق ذیربط ،کاربران مجاز نیستند هیچگونه فعالیت مرتبط با کار با حیوانات آزمایشگاهی ،از جمله
درخواست تهیه حیوان را آغاز کنند.
 -1 -1 -1 -1انجام مطالعات پایلوت ،از نظر اصول حاکم بر آنها ،تفاوتی با مطالعات اصلی و تمامعیدار نددارد .بده منظدور
پرهیز از طوالنیشدن زمان رسیدگی به طرحنامهها ،الزم است طرحنامههدای مربدوط بده مطالعدات پدایلوت ،پدس از ارائده
درخواست بررسی پروژه در کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،در اولین فرصت توسط این کارگروه/کمیته بررسی شوند.
 -1 -1 -1 -2چنانچه هر بخش از پروژههای مصوّبِ خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران یا پروژههای مشترک بدا سدایر
کشورها ،به هر نحو نیازمند استفاده از حیوانات در داخل کشور ایران باشدد ،الزم اسدت پدروژه مدذکور در کارگروه/کمیتده
اخالق در پژوهش ذیربط در کشور جمهوری اسالمی ایران نیز بررسی و تصویب شود.
 -1 -1 -1 -3چنانچه هر بخش از پروژههای مصوب خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران یا پروژههای مشترک بدا سدایر
کشورها ،مستلزم استفاده از حیوانات در خارج از کشدور ایدران باشدد ،مجدری مسدئول موظدف اسدت رونوشدتی از مجدوز
کارگروه/کمیته اخالق کشور/کشورهایی که در آنها از حیوانات استفاده میشدود ،بده کارگروه/کمیتده اخدالق در پدژوهش
ذیربط در کشور جمهوری اسالمی ایران ،تسلیم کند .دریافتنکردن رونوشت مذکور توسط کارگروه/کمیته اخالق ذیربط
در کشور جمهوری اسالمی ایران ،بهمنزله رد اخالقی پروژه مذکور از دیدگاه این کشدور اسدت .همچندین ،کارگروه/کمیتده
اخالق ذیربط در کشور جمهوری اسالمی ایران ،اختیار تام دارد تا در صورت احراز عدم تطابق اخالقی طرحنامه پدروژه بدا
راهنمای حاضر یا هر گونه موازین قانونی کشور ایران ،در خصوص رد تأییدیه اخالقی مذکور اقدام کند.
 -1 -1 -1 -4مشارکت در پروژههایی که بهصورت مشترک با سایر نهادهای خدارج از سداختار وزارت بهداشدت ،درمدان و
آموزش پزشکی کشور صورت میگیرند ،مستلزم تصویب اخالقی پروژه در کارگروه/کمیتده اخدالق در پژوهشدی اسدت کده
اعتبارنامه خود را از کمیته وزارتی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده باشد.
 -1 -1 -1 -5هر گونه مشارکت افراد حقیقی/حقوقی در پروژههایی که مجوز کارگروه/کمیته اخدالق در پدژوهش ذیربدط
در وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را ندارند ،مصداق تخلف پژوهشی است.
 -1 -1 -2استفاده از حیوانات آزمایشگاهی صرفاً در موارد ذیل مجاز است:
 -1 -1 -2 -1پژوهشهای پایه؛
 -1 -1 -2 -2پژوهشهای کاربردی یا پژوهشهایی که هدف آنها انتقال یافتههای علوم پایه به کاربردهای عملدی جهدت
افزایش بهداشت و سالمت انسان یا سایر موجودات زنده است (پژوهشهای مقایسهای ،ترجمانی یدا انتقدالی) .اهدداف ایدن
پژوهشها عبارتند از:
الف) پیشگیری ،تشخیص یا درمان بیماری یا هر گونه حالت ناسالم یا ناهنجاری و عوارض و آثار آنها در انسدان ،جدانوران
یا گیاهان؛
ب) ارزیابی ،تشخیص ،تنظیم یا اصالح وضعیت فیزیولوژیک در انسان ،جانوران یا گیاهان؛
پ) رفاه حیوانات و بهبود وضعیت تولید برای حیوانات پرورشی.
تبصره  :1پژوهش برای توسعه و ساخت داروها ،مواد غذایی ،خوراک حیوانات و دیگر مواد یا محصوالت ،به شدرطی مقددور
است که بر اساس مستندات معتبر علمی ،استفاده از حیوانات در این رابطه ،قطعاً ،ضروری باشد.
تبصره  :2پژوهش برای آزمایش کیفیت و/یا اثربخشی و/یا ایمنی داروها ،مدواد غدذایی ،خدوراک حیواندات و دیگدر مدواد و
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محصوالت ،به شرطی مقدور است که بر اساس مستندات معتبر علمی ،استفاده از حیوانات در ایدن رابطده ،قطعداً ضدروری
باشد.
 -1 -1 -2 -3حفاظت از محیط زیست طبیعی برای سالمت یا رفاه انسانها یا حیوانات؛
 -1 -1 -2 -4پژوهش با هدف حفاظت از گونههای حیوانات؛
 -1 -1 -2 -5استفاده از حیوانات برای آموزش با هر عنوان ،بهویژه آموزش عالی ،بازآموزی ،کدارآموزی ،کارگداه آموزشدی،
بهبود مهارتهای حرفهای و نظایر آنها؛
 -1 -1 -2 -6استفاده از حیوانات برای تولید مواد بیولوژیک؛
 -1 -1 -2 -7پژوهشهای پزشکی قانونی.
 -1 -1 -3همه مداخالت صرفاً باید در محل مؤسسهای که در مجوز کمیته اخالق مجاز شمرده شده است ،انجام شوند.
 -1 -1 -3 -1ممکن است کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،بر پایه توجیهات علمدی ،برخدی پروژههدا را از اجدرای مداده
حاضر مستثنا کند .در این رابطه ،توجه به احتمال مخاطرات بیولوژیک ،اخالقی و علمی ناشی از اجرای مداخلده در محدل
خارج از مؤسسه ضروری است و عالوه بر مجری مسئول پروژه ،مرجع ذیصالحِ تصویبکننده طرحنامه نیز در ایدن رابطده
مسئولیت دارد.
 -1 -1 -3 -2مداخالت نباید در محل پرورش یا نگهداری از حیوانات انجام شود؛ بلکه همواره باید از نظدر فیزیکدی ،بدین
محل پرورش و نگهداری از حیوانات با محل انجامدادن مداخله حائل و فاصله استاندارد وجود داشته باشدد؛ مگدر آنکده بده
علت نیازهای اساسی پروژه ،انجامدادن آن در خارج از محل پرورش یا نگهدداری از حیواندات ،واقعداً نداممکن باشدد و ایدن
موضوع را کمیته اخالقی ذیربط نیز تصویب کند.
 -1 -1 -4همه مداخالت یک پروژه باید با عنایت به چهار رکن اصلی «انصاف»« ،جایگزینی»« ،کداهش» و «بهینهسدازی» ،بده
شرح ذیل طراحی شوند:
 -1 -1 -4 -1اصل انصاف :حیوانات قادر به ادراک حاالت ناخوشایند ،نظیر درد ،رنج ،ناامیدی ،افسردگی ،اضطراب و
وحشت بوده و حاالت خوشایند نظیر رفاه و آسایش را درک میکنند؛ لذا هریک از افراد دخیل در پرورش ،نگهداری و کار
با حیوانات آزمایشگاهی ،حسب شرع ،وجدان و اخالق انسانی و بسته به شرح وظایف خود ،مسئول حفظ حرمت حیات و
رفاه این حیوانات ،درحینِ دستیابی به نتایج علمی معتبر بوده و در این راستا باید بر اساس ضوابط اخالق حرفهای و اصول
معتبر علمی عمل کنند.
 -1 -1 -4 -2اصل جایگزینی :درصورت امکان ،استفاده از روشهای جایگزین بهجای استفاده از حیوانات زنده ،در اولویت
است؛ برای نمونه میتوان از موجودات زنده دیگری که تکامل عصدبی کمتدری دارندد (نظیدر گیاهدان ،میکروارگانیسدمها،
تکیاختهها و انگلها) ،اجساد حیواناتی که به دلیل مسائل دامپزشکی قبالً یوتانزی شدهاند ،شیوههای رایانهای ،محاسدبات
ریاضی و آماری ،استفاده از ابزارهای شبیهساز حیوانات ،آزمایشهای برونتنی ،روشهای انددام روی تراشده یدا بددن روی
تراشه ،انجامدادن پژوهش به روش استفاده از میکرو -دوز دارو در انسان و روشهای معتبر دیگدر اسدتفاده کدرد .چنانچده
برای انجامدادن مداخلهای ،راهکار جایگزین دیگری بهجز استفاده از حیوانات وجود دارد ،اسدتفاده از حیواندات در مداخلده
مذکور مجاز نیست .همچنین با توجه به هزینهها ،پیچیدگیها ،وجود راهکارهای جدایگزین متعددد و پیشنیازهدای بسدیار
برای انجامدادن صحیح تحقیقات بر روی حیوانات آزمایشگاهی ،چنانچه برای نیل به اهداف پژوهشدی یدا آموزشدی (نظیدر
پایاننامههای دانشجویی و نظایر آن) ،روشهایی دیگر ،بهجز استفاده از حیوانات آزمایشگاهی وجود داشته باشد ،هیچ فدرد
حقیقی یا حقوقی نمیتواند انجامدادن کار با استفاده از این حیوانات را به افراد ذیربط اجبار کند.
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 -1 -1 -4 -3اصل کاهش :کاهش تعداد حیوانات تا حد مجاز ،با روشهای متعدد ،در اولویت است .کاهش تعداد حیواندات
مورد استفاده باید بهنحوی باشد که باعث افزایش درد و رنج آنها نشود .همچنین کاستن از تعداد حیوانات ،نبایدد موجدب
تضییع صحّت علمی نتایج شود .به عبارت دیگر ،اگر تعداد حیوانات مورد آزمایش از حدی خداص کمتدر باشدد ،آزمدایش و
نتایج آن معنادار نخواهد بود و این امر یا به تکرار آزمایش و در نتیجه استفاده از تعداد بیشتر حیوانات آزمایشگاهی منجدر
میشود ،یا با تحریف واقعیت علمی موجب آسیب به دانش بشر و متعاقباً انسانها و دیگر موجودات زندده مدیگدردد .بدرای
کاهش اصولی تعداد حیوانات در پروژهها ،توصیه میشود روشهایی نظیر اسدتفاده از شدیوههدای خداص آمداری ،طراحدی
مناسب ساختار پژوهش (نظیر استفاده از طرح فاکتوریل یا سایر طرحهای مقتضدی) ،بدهکدارگیری تسدتهدای غربدالگری
برونتنی پیش از انجامدادن آزمایش بر روی حیوانات آزمایشدگاهی ،کداهش خطدای آزمدایش بدا اسدتفاده از تکنیکهدای
دقیقتر و ابزارهای پیشرفتهتر ،انتخاب صحیح گونه حیوان بر اساس نوع مطالعه و نظایر آنها مورد استفاده قرار گیرند.
 -1 -1 -4 -4اصل بهینهسازی :محققان باید تالش کنند تا وضعیتی بهتر را برای محیط زندگی و نحدوه کدار بدا حیواندات
فراهم آورند ،بهنحویکه میزان درد و رنج حیوانات در حداقل ممکن باشد .استفاده از بهترین روشهدای کدار بدا حیواندات
آزمایشگاهی ،آموختن صحیح اصول تئوری و عملی کار با آنها و انتخاب صحیح روش کار و گونه حیدوان مدورد اسدتفاده،
میتواند موجب افزایش رفاه حیوانات شود .مجری مسئول موظف است از گونههای حیوانی با حداقل ظرفیدت تجربده درد،
رنج ،ناراحتی یا آسیب پایدار و ترجیحاً ،حیوانات پایینتر در ردهبندی تکاملی سیستم عصدبی کده نتدایج حاصدل از آنهدا
تعمیمپذیر به انسان یا گونه حیوانی هدف پروژه باشد ،استفاده کند .الزم است تا حد امکان از مرد خودبدهخودی حیدوان،
بهعنوان معیار پایان کار با حیوان در پروژه ،اجتناب شود ،چراکه این امر سبب بروز درد و رنج شدید در طول دوره پیش از
مرد در حیوان میشود.
 -1 -1 -5شیوه انجام مداخالت ،بر حسب گونه ،جثه (وزن) ،جنس ،سن ،وضعیت بالینی حیوان ،نوع مداخله مدورد نظدر بدرای
انجام و بسیاری معیارهای دیگر تعیین میشود که الزم است حداکثر رفاه ممکن برای حیوان فراهم و بر اساس نوع مداخلده ،بدر
طبق اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز ،طراحی شود .در انتخاب بین چند مداخله ،مداخلهای که به احتمال
زیاد منجر به حصول نتایج رضایتبخش علمی میشود و همزمان ،همه شرایط ذیل را بیشتر از مداخالت دیگر برآورده میکندد،
ارجحیت دارد:
 -1 -1 -5 -1استفاده از حداقل تعداد حیوانات؛
 -1 -1 -5 -2انتخاب گونه حیوانی مورد نظر برای پروژه ،با استناد به جدیدترین و معتبرترین منابع علمی :چنانچه بتوان
از گونههای مختلف حیوانات استفاده کرد ،مجری مسئول موظف به استفاده از گونه حیوانی بدا کمتدرین ظرفیدت تجربده
درد ،رنج و دیسترس یا آسیب پایدار است (مثالً حیوانات پایینتر در رده تکاملی سیستم عصبی)؛
 -1 -1 -5 -3ایجاد حداقل درد ،رنج و دیسترس یا آسیب پایدار.
 -1 -1 -6فعالیتهای پژوهشی و آموزشی ،بهخصوص آنهایی که باعث هر گونه درد یا دیسترس برای حیوان میشوند ،باید در
کوتاهترین زمان ممکن انجام شوند .بااینحال ،کوتاهبودن زمان درد و رنج حیوان ،نمیتواند انجامدادن پدروژههدای پدردرد و رندج
و/یا پروژههایی را که از نظر اخالقی مجاز نیستند ،توجیه کند.
 -1 -1 -6 -1بهطور ویژه ،مقیدکردن حیوان به روش فیزیکی ،دارویی و هر نوع روش دیگر ،باید در حداقل زمدان ممکدن
اعمال شود .همچنین الزم است از حبس غیرضروری حیواندات ،بده مددت طدوالنی جددا اجتنداب شدود .در مدواردی کده
مقیدکردن یا حبس طوالنی حیوانات ،بر حسب شرایط پروژه ،کدامالً ضدروری اسدت (مدثالً نگهدداری حیواندات در قفدس
متابولیسم) ،باید برای رفع نیازهای زیستی حیوان ،نظیر اختالالت روانی و رفتداری ،بررسدی و توجده الزم صدورت گیدرد.
همچنین از روشهای غنیسازی محیطی مناسب استفاده شده و شرایط استاندارد مطدابق اصدول تکنیکدی ارائدهشدده در
11

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران
منابع علمی معتبر و بهروز رعایت شود .چنین حیواناتی باید بهطور منظم بهوسیله دامپزشک ذیصالح و باتجربده در ایدن
موضوع ،ارزیابی شده و هر گونه اقدام مقتضی درباره بهبود وضعیت آنها انجام شود.
 -1 -1 -7انجامدادن مداخالتی که بر اساس سند «راهنمای تعیین شدت مداخالت بهعملآمده بر روی حیوانات آزمایشدگاهی»
در دسته «با شدت واقعی زیاد» قرار میگیرند و نیز هر نوع مداخلهای که بده درد ،رندج و/یدا دیسدترس شددید منجدر میشدود،
چنانچه احتمال میرود این حاالت درازمدت باشند و نتوان از شدت آنها کاست ،ممنوع است.
 -1 -1 -8چنانچه در طرحنامه پروژه پیشنهاد شده باشد که درد ،دیسترس یا رنج ناشی از مداخالتِ «با شدت واقعی متوسط»،
تحت درمان قرار نگیرد (مثالً به دلیل اعتقاد پژوهشگران به تداخل آثدار داروهدای ضددِدرد بدا نتدایج پدروژه) ،آنگداه در صدورت
تشخیص کارگروه/کمیته اخالق مبنی بر مغایرت این امر با اصول اخالقی و/یا علمی ،این کارگروه/کمیته موظف است تا موضدوع
را رد کند .در غیر این صورت باید بهصورت محرمانه از دو نفر پژوهشگر مجرب در کار با حیواندات آزمایشدگاهی کده مسدتقل از
پروژه بوده و تعارض منافع با پروژه ندارند و از هویت افراد دخیل در پروژه بدیاطدالع میباشدند ،بدرای داوری اخالقدی و علمدی
موضوع استعالم کند:
 -1 -1 -8 -1چنانچه رأی هر دو داور یا یکی از آنها به لزوم «درمان درد ،دیسدترس یدا رندج ناشدی از مداخلده» داللدت
داشت ،مسئول/مسئوالن پروژه باید همه اقدامات الزم را برای «درمان درد ،دیسترس یا رندج ناشدی از مداخلده» در پدروژه
انجام دهند .در غیر این صورت ،کارگروه/کمیته اخالق موظف به رد طرحنامه مذکور خواهد بود؛
 -1 -1 -8 -2چنانچه رأی هر دو داور به «الزمنبودن درمدان درد ،دیسدترس یدا رندج ناشدی از مداخلده» داللدت داشدت،
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش باید موضوع پروژه را از نظر هزینه -فایده بررسی کند تا منافع احتمالی حاصدل از پدروژه
در مقابل درد و رنج ایجادشده برای حیوانات ارزیابی شده و در نهایت کارگروه/کمیته اخالق دربداره تصدویب یدا رد پدروژه،
تصمیمگیری کند .از شروط تصویب چنین پروژههایی ،آن است که برای کمیته اخالق ،توجیه علمی قانعکننددهای وجدود
داشته باشد که دستیابی به هدف مداخله مذکور با استفاده از هیچ روش ضددردی امکانپذیر نیست و هدف پدروژه چندان
اهمیتی دارد که انجامنشدن آن ،آسیبهایی زیاد به سالمت انسانها یا حیوانات وارد میکند.
 -1 -1 -9چنانچه حیوانی در یک یا چند مداخله/پروژه استفاده شده و درعینِحال ،حیوان دیگری وجود دارد که تداکنون هدیچ
مداخله/پروژهای بر روی آن انجام نشده است و میتواند در پروژه استفاده شود ،فقط زمانی میتوان از حیوان نخسدت مجددداً در
پروژهای جدید استفاده کرد که همه شرایط ذیل محقق شود:
 -1 -1 -9 -1بیشترین «شدت واقعی» پروژهها/مداخالت قبلی بر روی حیوان نخست ،بر اسداس سدند «راهنمدای تعیدین
شدت مداخالت بهعملآمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی» ،در دسته «مالیم» یا «متوسط» بوده باشد؛
 -1 -1 -9 -2اثبات شود که وضعیت عمومی رفاه و سالمت جسمی و روانی حیوان نخست ،بدهطور کامدل بازسدازی شدده
است؛
 -1 -1 -9 -3بیشترین شدت پروژهها/مداخالت آتی که برای انجامدادن بر روی حیدوان نخسدت مدورد نظدر اسدت ،دارای
شدت واقعی «مالیم»« ،متوسط» یا «بدون بازگشت» باشند؛
 -1 -1 -9 -4استفاده مجدد از حیوان نخست ،مطابق توصیههای دامپزشک ذیصدالح و تحدت نظدر مسدتقیم او صدورت
گیرد و تاریخچه بالینی و وضعیت سالمت حیوان در طول عمرش ،در نظر گرفته شود.
 -1 -1 -10داروها ،وسایل و تجهیزات مورد استفاده در کار با حیوانات آزمایشگاهی ،بایدد مطدابق اسدتانداردهای مدرتبط بدوده،
عملکردی مؤثر داشته و تاریخ مصرف آنها رعایت شده باشد .وسایل و تجهیزات باید وضدعیت عملکدردی بسدیار خدوبی داشدته
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باشند .این موضوع ،بهویژه درباره وسایلی که مستهلکبودن یا اِشکال در عملکرد آنها میتواند بدرای حیدوان درد و رندج ایجداد
کند (نظیر کندبودن نوک سرسوزنهای پزشکی یا مستهلک بودن تیغه گیوتینهای مخصوص یوتانزی جوندگان کوچک) ،بسیار
اهمیت دارد.
 -1 -1 -11مصرف دخانیات و خوردن و آشامیدن در محل پدرورش ،نگهدداری و حملونقدل و همچندین در مکدان اسدتفاده از
حیوانات و سایر اماکنی که ممکن است با آنها در ارتباط باشند ،ممنوع است.
 -1 -1 -12در صورت بروز هر گونه آسیب ناشی از کار با حیوانات برای کارکنان ،حتی اگر آسیب ،جزئی و ظاهراً بیاهمیت بده
نظر برسد ،الزم است موضوع سریع به فرد مسئول پروژه یا نماینده قانونی او گزارش شود و فرد آسیبدیده تحدت مراقبدتهدای
مقتضی پزشکی قرار گیرد و در صورت لزوم سریعاً به نزدیکترین مرکز درمانی رسانده شود.

 -1 -2مقررات مربوط به مؤسسات
 -1 -2 -1مؤسسات پرورشدهنده ،تهیهکننده یا کاربر که در زمینه حیوانات آزمایشگاهی ،به هدر نحدو فعالیدت دارندد ،موظدف
هستند بر اساس نوع فعالیت خود ،از کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ذیربط ،مجوز مربوط را دریافت کنند.
 -1 -2 -1 -1اعطای مجوز کارگروه/کمیته اخالق به پرورشدهندگان ،تهیهکنندگان و کاربران ،مشروط بر ایدن اسدت کده
ایشان سایر مجوزهای مربوط به فعالیت خود را از مراجع ذیصالح اخذ کرده و در مجموع ،عملکرد آنهدا فاقدد هدر گونده
منع قانونی باشد.
 -1 -2 -1 -2به منظور کسب مجوز کارگروه/کمیتده اخدالق در پدژوهش ،الزم اسدت عملکدرد «مؤسسده پرورشدهندده،
تهیهکننده یا کاربر» ،مطابق مفاد راهنمای حاضر و سایر اسناد و دستورالعملهدای ذیربدط باشدد .مجدوز کارگروه/کمیتده
اخالق در پژوهش ،برای دورهای محدود ارائه شده و برای تمدید آن ،الزم است درخواست تمدید شود .مدتزمان مذکور بر
اساس صالحدید کارگروه/کمیته اخالق ،تا حداکثر پنج سال و با درنظرگرفتن سایر شرایط ذیربط احتمالی تعیین میشود،
بهنحویکه کارگروه/کمیته اخالق مطمئن شود اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی ،در همده طدول دوره مجدوز ،در
سطح استاندارد باقی خواهد ماند و تغییری در وضعیت مطلوب اجرای پروژهها یا رفاه حیوانات در مؤسسده ایجداد نخواهدد
شد .برخی از ضوابطی که در تعیین مدتزمان اعتبار مجوز باید به آن توجه شود ،عبارت است از :امکانات موجود در محدل
نگهداری از حیوانات یا محل انجامدادن پروژهها ،صالحیت افراد عامل ،و سابقه عملکرد افدراد حقیقدی و حقدوقی مؤسسده
ذیربط در رابطه با رعایت مفاد راهنمای حاضر.
 -1 -2 -1 -3در صورت هر گونه تغییر «قابل توجه» در ساختار یا عملکرد «مؤسسه پرورشدهنده ،تهیهکننده یدا کداربر»
که ممکن است تأثیر منفی بر رفاه حیوانات داشته باشد ،اخذ مجوز مجدد از کارگروه/کمیته اخالق ،الزامی اسدت .ظدن بده
«قابل توجه بودن تغییر» در ساختار یا عملکرد موضوع بند حاضر ،ممکن اسدت توسدط کارگروه/کمیتده اخدالق یدا دیگدر
نهادهای ذیربط صورت گیرد؛ لیکن اثبات «غیر قابل توجه بودن تغییر» در ساختار یا عملکرد موضوع بند حاضر ،فقط در
حیطه اختیارات کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ذیربط است.
 -1 -2 -1 -4در مجوز ارائهشده توسط کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،بایدد فدردی حقیقدی ،بدهعنوان مسدئول ،بدرای
تضمین انطباق عملکرد مؤسسه پرورشدهنده ،تهیهکننده یا کاربر با مفداد راهنمدای حاضدر مشدخص شدده باشدد .مجدوز
کارگروه/کمیته اخالق باید ،صرفاً ،به فردی اعطا شود که دورههای آموزشی تئوری و عملی مقتضی (حسب مسئولیتهدای
خود در مؤسسه) را طی کرده و صالحیتهای علمی و عملی الزم را داشته باشد.
 -1 -2 -2بهطور کلی ،یک مؤسسه کاربر ،نیازمند وجود فضاهای ذیل است (وجود موارد ستارهدار الزامی است) .مشخصات ایدن
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اماکن باید مطابق اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد:
 -1 -2 -2 -1محل قرنطینه حیوانات دریافتی و محل جداسازی (ایزوالسیون) حیوانات بیمار از سایران*؛
 -1 -2 -2 -2محل اسکان و نگهداری حیوانات*؛
 -1 -2 -2 -3محل مراقبت از حیواناتی که در آزمایشگاه تحقیقاتی از آنها استفاده شده است (پیش از برگرداندهشدن به
محل اسکان اصلی)*؛
 -1 -2 -2 -4محل آزمایشهای تخصصی ،آزمایشهای بعد از مرد حیوان ،رادیوگرافی ،تهیده جیرههدای غدذایی خداص،
معالجه بالینی ،تستهای آزمایشگاهی تشخیصی؛
 -1 -2 -2 -5محل انجامدادن مداخالت*؛
 -1 -2 -2 -6محل دریافت و ذخیرهسازی غذا ،بستر ،داروها و عوامل بیولوژیک؛
 -1 -2 -2 -7محل استقرار و استفاده از وسایل و تجهیزات شستوشو ،گندزدایی و استریلیزاسیون*؛
 -1 -2 -2 -8فریزر منفی بیست درجه سانتیگراد ،برای ذخیرهسازی الشهها و/یا فریزر مناسب بدرای ذخیدره و نگهدداری
موقت مواد زائد قبل از سوزاندن یا دفع*؛
 -1 -2 -2 -9محلی برای مسئولین مراقبت حیوانات ،تکنسینها ،کارمندان اداری و تخصصی*؛
 -1 -2 -2 -10محلی برای استحمام افراد شاغل.
 -1 -2 -3امکانات و شرایط الزم برای نگهداری ،مقیدکردن و هر نوع کار با حیوان آزمایشگاهی ،بهویژه امکانات و شدرایطی کده
در تأمین ایمنی و سالمت افراد یا حیوانات نقش دارند ،باید بر اساس گونه حیوان مورد نظر در اماکن مربوطه موجدود باشدد .در
صورت نبود این امکانات ،پروژههایی که به آنها نیاز دارند ،نباید در محل مذکور اجرا شوند .هر گونه آسیب بده افدراد عامدل یدا
حیوانات ،چنانچه به دلیل نبود امکانات الزم رخ داده باشد ،فارغ از سایر جنبههای مسئولیت قانونی ،در شدمار تخلفدات اخالقدی
نیز ،قرار میگیرد.
 -1 -2 -4الزم است برای همه اماکنی که در آنها حیوان آزمایشگاهی وجود دارد ،بر اساس نوع خطرات هر ندوع حیدوان ،ندوع
داروها ،وسایل و تجهیزات موجود در محل ،فهرستی از مخاطرات احتمالی و نحوه پیشدگیری و درمدان آنهدا ،تهیده شدده و در
دسترس همه افرادی که در آن محل حضور دارند ،قرار داده شود.
 -1 -2 -4 -1مسئول مکانی که در آن از داروهدا و تجهیدزات بالقوهخطرنداک در کدار بدا حیواندات آزمایشدگاهی اسدتفاده
میشود ،موظف است امکانات الزم برای تأمین ایمنی و امنیت داروها و تجهیزات را فراهم کند و آنها را از دسترس افدراد
متفرقه دور نگاه دارد .این امر ،بهویژه در رابطه با ابزار و مواد مورد استفاده برای یوتانزی حیوانات ،اهمیتی بسزا دارد.
 -1 -2 -4 -2الزم است اماکن مذکور ،واجد جعبه کمکهای اولیده اسدتاندارد و سدایر امکاندات درمدانی ،بدر حسدب ندوع
مخاطرات احتمالی باشند .جعبه کمکهای اولیه و امکانات درمانی باید بهراحتی قابل رؤیت و دسدترس بدرای همده افدراد
ذیربط باشد.
 -1 -2 -4 -3بر حسب نوع خطرات احتمالی ،ممکن است الزم باشد اماکن مذکور در هنگام فعالیت دارای حداقل یک نفر
پزشک و/یا فردی باشد که دوره کمکهای اولیه و امدادگری را گذرانده است .این امدادگر با فنون امدادگری بر اساس نوع
خطرات محتمل در محل آشنا است و مجوزهای قانونی الزم را از مراجع قانونی ذیربط کسب کرده است.
 -1 -2 -4 -4الزم است نزدیکترین مراکز درمانی که امکانات ضروری برای مقابله با خطرات احتمالی را دارند ،شناسدایی
شوند و آدرس و شماره تماس آنها ،بهراحتی در دسترس همه افراد باشد و وسیله نقلیه مناسدب بدرای انتقدال مصددومان
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احتمالی به این مراکز آماده باشد .مثالً چنانچه در مؤسسهای جانوران سمی ،نگهداری شده یا از داروهدای اپیوئیددی قدوی
استفاده میشود ،الزم است نزدیکترین مراکز درمانی که پادزهر ویژه جانوران موجود در مؤسسه یا آنتاگونیسدت مناسدب
اپیوئیدهای مورد استفاده را در اختیار دارند ،از قبل شناسایی و سریعترین راههدای دسترسدی بده آن مراکدز تعیدین شدده
باشد .تأکید میشود که صرفاً به انتخاب یک مرکز درمانی یا یک مسیر دسترسی اکتفا نشود و گزینههای جدایگزین نیدز از
پیش تعیین شوند.
 -1 -2 -4 -5در همه اماکن نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی باید محدوده ایمدن و امندی مشدخص شدود کده
مراجعان موقت (مثالً برای تحویل اقالم خریداریشده به محل یا دریافت اقالم از محل) در آن مکدان ،کدار خدود را انجدام
دهند و آنجا را ترک کنند .ورود به دیگر اماکن مجموعه (فراتر از محدوده ایمن و امن مشخصشده) نیازمند این است کده
فرد مراجع توسط یکی از مسئوالن مجموعه ،اطالعات مربوط به «آشنایی با مرکدز» را دریافدت کندد .چنانچده فدرد قصدد
حضور بیش از یک روز را در محل داشته باشد« ،آشنایی با مرکز» شامل نشاندادن بخشهای مختلف محل بده او اسدت و
الزم است نکات ایمنی و امنیتی فعالیت در محل به او خاطرنشان شود .چنانچه فرد قصد حضور یکروزه را در محل داشته
باشد ،الزم است صرفاً نکات ایمنی و امنیتی فعالیت در بخشهدای ذیربدط مرکدز بده او یدادآوری شدود .در پایدان ،همده
مراجعان که اطالعات «آشنایی با مرکز» را دریافت کردهاند ،باید برگهای رسمی مبنی بر دریافت اطالعات اولیه مربدوط بده
آشنایی با مرکز و نکات ایمنی و امنیتی فعالیت در آن را امضا کنند و به مسئول مرکز تحویل دهند.
 -1 -2 -5هر مؤسسه پرورشدهنده ،تهیهکننده و کاربر ،باید دارای حداقل یک نفر دامپزشک یا کارشناس آموزشدیده مسئول
و متبحر در طب حیوانات آزمایشگاهی باشد که تا حد امکان ،تعارض یا اشتراک منافع با پروژهها نداشته و حتدیالمقددور ،جدز
مجریان یا همکاران پروژهها نباشد .از این فرد ،در دستورالعمل حاضر ،بهعنوان «دامپزشک یا کارشناس ذیصالح» یاد میشدود.
دامپزشک یا کارشناس ذیصالح باید همواره در دسترس و قادر به انجام امور ذیل باشد:
 -1 -2 -5 -1پیشگیری ،تشخیص ،کنترل و درمان بیماریهای حیوانات آزمایشگاهی؛
 -1 -2 -5 -2پیشگیری و تسکین یا درمان درد و رنج حیوانات آزمایشگاهی؛
 -1 -2 -5 -3تأمین ملزومات و شرایط مورد نیاز برای انجام صحیح پروژهها؛ مثالً ،ارائه روشهدای انجدامدادن پدروژههدای
حیوانی ،تهیه اطالعات (مانند ارائه معیارهای زیستشناسی و طبیعدی) و ارائده خددمات تخصصدی بدرای حیواندات (مانندد
بیهوشی ،بیدردی ،انجام جراحیهای معمول ،مراقبتهای پس از عمل جراحی ،مراقبتهای ویژه از حیوانات بددحال و/یدا
یوتانزیکردن حیوانات بر اساس اصول صحیح علمی و اخالقی)؛
 -1 -2 -5 -4تدوین و مدیریت برنامههای مربوط به پرورش ،نگهداری ،حملونقل و کار با حیوانات آزمایشگاهی؛
 -1 -2 -5 -5تهیه و اصالح دستورالعملهای مربدوط بده اسدتفاده از حیواندات آزمایشدگاهی در پدروژههدا و امدور علمدی
انجامشده در مؤسسه؛
 -1 -2 -5 -6مدیریت احداث و نگهداری تأسیسدات و فضداهای الزم بدرای پدرورش ،نگهدداری ،حملونقدل و اسدتفاده از
حیوانات آزمایشگاهی؛
 -1 -2 -5 -7کنترل شرایط فیزیکی اماکنی که حیوانات با آن در ارتباط میباشند (شامل کنترل درجه حرارت ،رطوبدت،
فضای مورد نیاز ،کیفیت هوا ،نوردهی ،میزان صداهای مزاحم ،امکانات غنیسازی محیط و سایر موارد مقتضی)؛
 -1 -2 -5 -8ارائه مشاوره و توصیههای مرتبط با دستورالعملهای کشوری ،محتویات راهنمای حاضر ،منابع مدورد تأییدد
راهنمای حاضر و سایر استانداردهای موجود در تأمین رفاه و سالمت حیوانات مورد استفاده در پروژهها؛
 -1 -2 -5 -9آموزش عملی مراقبت و کار با حیوانات آزمایشگاهی به افراد ذیربط؛
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 -1 -2 -5 -10انتخاب و اجرای مدلهای حیوانی در پروژهها؛
 -1 -2 -5 -11همکاری در طراحی و هدایت پروژههای علمی با استفاده از حیوانات.
 -1 -2 -6در صورت اخذ همه مجوزهای قانونی الزم از مراجع قانونی ،فرد/افراد شاغل در محل نگهداری از حیوانات باید بتوانند
در همه روزها و در هر ساعت مقتضی ،در مؤسسه حضور یابند و به انجامدادن امور الزم در رابطه با نگهداری یا کار بدا حیواندات
(نظیر توزیع غذا ،آب ،اقدامات درمانی و سایر امور مربوطه) بپردازند .مسئوالن الزم است ،ضمن توجه کامل به قدوانین کشدوری،
قوانین مؤسسه مذکور و هر گونه قوانین مربوطه ،اطمینان حاصل کنند که رفتوآمد فرد/افراد مذکور به مؤسسه و نیز حضدور در
مؤسسه در زمانهای الزم ،هیچگونه منع قانونی ندارد و ایمنی و امنیت این فرد/افراد در این باره تأمین شده است.
 -1 -2 -6 -1تا حد امکان هیچ فردی نباید در محل نگهداری یا کار با حیوانات ،بهتنهایی حضور داشته باشدد .الزم اسدت
فرد حقیقی مسئول محل پرورش ،نگهداری ،حملونقل یا کار با حیوانات ،از زمان ورود و خروج افراد به این اماکن و دلیدل
حضور ایشان در محل ،پیشاپیش آگاهی داشته باشد .برای ثبت تردد افراد به ایدن مکانهدا بایدد از دفترچده ثبدت ورود و
خروج یا سایر سازوکارهای مقتضی استفاده شود.
 -1 -2 -7همه حیوانات مورد استفاده در مداخالت ،اعم از اینکه بهصورت فردی یا گروهی نگهداری شوند ،باید در اولدین زمدان
ممکن پس از زایش ،با روشی که کمترین درد را ایجاد میکند ،عالمتگذاری (واجدد نشدانه شناسدایی دائمدی و منحصدربهفرد)
شوند.
 -1 -2 -7 -1مخدوشبودن عالئم حیوانات یا عالمتگذارینکردن آنها توسط پرورشدهنده ،تهیهکننده یا کاربر ،موجدب
اختالل در امور نظارتی کمیتههای اخالق شده و تخلف محسوب میشود .در صورت نیاز به عالمتگذارینکردن حیواندات،
الزم است دالیلی قانعکننده به کارگروه/کمیته اخالق ،ارائه شدده و مجدوز کارگروه/کمیتده اخدالق اخدذ شدود؛ بااینحدال،
همچنان ضروری است روشی برای شناسایی حیوان ،اندیشیده و به کارگروه/کمیته اخالق معرفی شود .بدرای ایدن منظدور،
میتوان از روشهایی نظیر شناسایی با عالئم ظاهری بدن ،رنگ موها یا الگوهای خاص رنگ موهدای بددن ،مشخصدههدای
اختصاصی بر روی بدن (نظیر الگوی رنگ مخاط دهان سگها) ،یا تهیه عکس استفاده کرد.
 -1 -2 -7 -2زمانی که سگ ،گربه یا پریماتی ،قبل از عالمتگذاری ،از پرورشدهنده ،تهیهکننده یدا کداربری بده دیگدری
منتقل شود ،الزم است دریافتکننده ،تا زمان عالمتگذاری حیوان ،سابقهای را که بهویژه مشخصکننده هویت والدین آن
باشد ،حفظ کند.
تبصره :درباره جوندگان یا گونههایی از حیوانات که عالمتگذاری فردی آنها ،اساساً امکانپذیر نباشد ،عالئدم شناسدایی و
اطالعات فوقالذکر را میتوان بهصورت گروهی به ثبت رساند.
 -1 -2 -8مؤسسات پرورشدهنده ،تهیهکننده و کاربر ،باید در اولین زمان پس از ورود حیوانات بده مؤسسده ،بدرای هدر یدک از
آنها ،پرونده تاریخچه مجزا تشکیل دهند و اطالعات ذیل را درباره آنها ثبت و نگهداری کنند:
 -1 -2 -8 -1شماره حیوان ،نام مستعار ،نژاد ،جنس ،تاریخ تولد (ساعت ،روز ،ماه و سال) ،محدل تولدد ،اطالعدات والددین
حیوان (اعم از شماره مادر و شماره پدر) ،وزن در هنگام تولد و در مقاطع زمانی مختلدف ،سدابقه بهداشدتی (دامپزشدکی)،
شناسنامه ژنتیکی حیوان ،مشخصات محلهای نگهداری حیوان در طول زندگی ،تاریخ مدرد (سداعت ،روز ،مداه و سدال)،
دلیل مرد ،محل مرد و سایر موارد ذیربط؛
 -1 -2 -8 -2الزم است مشخص شود که آیا حیوان اصوالً برای استفاده در مداخالت پژوهشی ،پرورش یافته یدا از مندابع
دیگر تأمین شده است و این موضوع ،در پروندهاش ثبت شود؛
 -1 -2 -8 -3در صورت انتقال حیوان به مکانی دیگر ،باید رونوشتی از پرونده مذکور به دریافتکننده جدید داده شود.
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تبصره :چنانچه ایجاد پرونده برای هر حیوان ،اساساً امکانپذیر نباشد (نظیر جوندگان) ،بایدد بدرای هدر «گدروه» از آنهدا
چنین پروندهای تهیه کرد.
 -1 -2 -9همه مؤسسات پرورشدهنده ،تهیهکننده و کاربر ،موظف هستند حداقل سوابق ذیل را در رابطه بدا عملکدرد مؤسسده
ثبت کنند:
 -1 -2 -9 -1تعداد و گونده حیواندات پرورشدادهشدده ،تهیهشدده ،عرضهشدده ،مدورد اسدتفاده در مدداخالت ،آزادشدده،
واگذارشده به افراد برای نگهداری و انتقالدادهشده به سیستم دامداری؛
 -1 -2 -9 -2تاریخی که حیوانات تکثیر ،تهیه ،عرضه و آزاد شده یا به هر نحو به افراد خارج از مؤسسه واگذار یا فروختده
شدهاند؛
 -1 -2 -9 -3منشأ حیوانات ،ازجمله اینکه آیا آنها برای استفاده در مداخالت پرورش یافتهاند یا خیر؛
 -1 -2 -9 -4مراجعی که حیوانات از آنجا تهیه شدهاند؛
 -1 -2 -9 -5نام و آدرس دریافتکنندگان حیوانات؛
 -1 -2 -9 -6تعداد و گونه حیواناتی که در مؤسسه مرده یا کشته شدهاند (درباره حیواناتی که مردهاند ،باید علت مدرد -
چنانچه شناخته شده باشد -درج شود)؛
 -1 -2 -9 -7درباره مؤسسات کاربر ،مشخصات پروژههایی که در آنها از حیوانات استفاده شده است ،باید ثبت شوند.
تبصره :سوابق فوقالذکر در قالب مکتدوب ( )hard- copyبایدد حدداقل بدرای مددت پدنج سدال ،نگهدداری و در صدورت
درخواست کارگروه/کمیته اخالق ذیربط ،به ایشان ارائده شدوند .سدوابق کدامپیوتری ( )soft- copyبایدد بدرای همیشده
نگهداری شده و در صورت درخواست کارگروه/کمیته اخالق ذیربط ،به ایشان ارائه شوند.
 -1 -2 -10پرورشدهندگان الزم است در هنگام عرضده حیواندات ،نسدبت بده ارائده شناسدنامه حیواندات ،گدواهی بهداشدتی و
شناسنامه ژنتیکی آنها را به تحویلگیرنده اقدام کنند .حداقل اطالعات الزم در شناسنامه حیوانات عبارتندد از :شدماره حیدوان،
نژاد ،جنس ،تاریخ تولد (ساعت ،روز ،ماه و سال) ،شماره مادر ،شدماره پددر و وزن در هنگدام تولدد .حدداقل اطالعدات بهداشدتی
حیوانات نیز این است که باید به وجود یا عدم وجود عوامل پاتوژن خاص در آنها اشاره شده باشدد .بدهعنوان حدداقل اطالعدات
مربوط به وضعیت ژنتیکی حیوانات هم الزم است به همخون یا غیرهمخون بودن و همچنین ویژگیهای ژنتیکدی خداص آنهدا
اشاره شده باشد.
 -1 -2 -10 -1در صورت مشاهده هر گونه خصوصیت نامطلوب در حیوانات پرورشی ،پرورشدهنده حیوان موظف اسدت
که علت را پیدا کند و برای رفع مشکل ،اقدام الزم را انجام دهد.
 -1 -2 -10 -2مؤسسه پرورشدهنده حیوانات ،موظف است حیوانات عرضهشده را ،فقط به فرد مسئول انتقدال حیواندات
در پروژه یا نماینده قانونی مؤسسه تهیهکننده حیوانات تحویل دهد.
تبصره :چنانچه ایجاد شناسنامه ،گواهی بهداشتی یا شناسنامه ژنتیکی برای هر حیوان ،اساسداً امکدانپدذیر نباشدد (نظیدر
جوندگان) ،باید برای هر «گروه» از آنها چنین اسنادی را تهیه کرد.
 -1 -2 -11شرایط محل تولید ،پرورش و نگهداری از حیوانات باید بیشترین میدزان ممکدن رفداه را بدرای آنهدا فدراهم کندد و
مطابق اصول ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد.
 -1 -2 -11 -1تکثیر حیوانات باید بر حسب اصول اخالقی و علمی صورت گیرد و از تکثیر حیوانات دارای نقائص ژنتیکی
یا تولید مثل بیش از حد که موجب آسیب به حیوانات مادر میشود ،پرهیز شود.
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 -1 -2 -12اماکن استفاده از حیوانات آزمایشگاهی باید امکدان بهاشدتراکگذاردن اعضدا و بافتهدای حیوانداتی را کده یوتدانزی
میشوند ،در بین کاربران ایجاد کند .بدینوسیله از تعداد حیوانات مورد استفاده ،کاسدته و از کشتهشددن بیهدوده آنهدا ،صدرفاً
بهمنظور استحصال اعضا و بافتهایشان ،جلوگیری میشود؛ همچنین ،مشارکت بین پدروژههدایی کده از مددل حیدوانی یکسدانی
استفاده میکنند ،موجب صرفهجویی در منابع زمانی ،انرژی و مالی سازوکار علمی کشور میشدود .در ایدن رابطده الزم اسدت در
خصوص مالکیتهای مادی و/یا معنوی افراد بهاشتراکگذارنده و مصرفکننده اعضا و بافتهای این حیواندات ،پدیش از هرگونده
آغاز مشارکت ،بهصورت مکتوب ،توافق صورت گرفته و رونوشت توافق مذکور به کمیته اخالق ذیربط نیز ارسال گردد.

 -1 -3مقررات مربوط به کارگروه /کمیتههای اخالق
 -1 -3 -1از تاریخ تصویب راهنمای حاضر ،مرجع بررسی و تصویب همه پدروژههدایی کده بدر روی حیدوان آزمایشدگاهی انجدام
میشود ،عبارت از کمیتهها/کارگروههای اخالق در پژوهشی است که از حیث ساختار ،اعضا و روال کار ،تابع مفداد «دسدتورالعمل
تشکیل ،سطحبندی و شرح وظایف کمیتهها/کارگروههای اخالق در پدژوهش» باشدند و اعتبارنامده خدود را از دبیرخانده کمیتده
وزارتی اخالق در پژوهش مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده باشند.
 -1 -3 -1 -1کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ذیربط الزم است یا دارای ترکیدب اسدتاندارد اعالمشدده توسدط کمیتده
وزارتی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد یا در صورت امکان از هریک از افراد ذیل بهعنوان
«مشاور» برای بررسی طرحنامههای مربوط به حیوانات آزمایشگاهی دعوت کند :دامپزشک یا کارشناس دارای سابقه کار با
حیوانات آزمایشگاهی ،نماینده نهادهای رسمی حمایت از حیوانات در کشدور ،پژوهشدگران دارای سدابقه کدار بدا حیواندات
آزمایشگاهی و عضو غیرمتخصص ،بهعنوان نماینده جامعه که عالقهمند و فعال در زمینه حمایت از حیوانات باشد و هرگدز
بر روی حیوانات آزمایشگاهی اقدام آموزشی یا پژوهشی انجام نداده باشد.
 -1 -3 -1 -2درصورتیکه هریک از اعضای مندرج در بند قبل ،قادر به شرکت حضوری در جلسه نباشند ،مدیتدوان نظدر
مشورتی ایشان را با استفاده از وسایل ارتباطی قابلاستناد (نظیر ایمیل ،نامه و نمابر) جویا شد .برای این منظور ،الزم است
اطالعات مقتضی در اختیار این افراد قرار داده شده و در موعد مقرر ،نظر مشورتی ایشان دریافت و در اختیدار همده افدراد
حاضر در جلسه کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش گذاشته شود.
 -1 -3 -1 -3کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش ،از بین افراد ذیصالح ،مدرسانی را بهعنوان مددرس ارشدد بدرای تربیدت
سایر مدرسان دورههای آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهی ،انتخاب و امکاندات آموزشدی مناسدب را بدرای ایشدان فدراهم
میکند.
 -1 -3 -2در پروژههایی که بر اساس نظر کارشناسی کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،موجب بروز درد و رندج و دیسدترس یدا
آسیب پایدار به میزان کمتر از «حد کمینه درد» میشوند ،مجری مسئول کماکان موظف به درخواست مجدوز اجدرای پدروژه از
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش است و پروژه فقط پس از تأیید صریح کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش میتواند اجرا شود.
 -1 -3 -3هر گونه تغییر «جزئی»« ،عمده» و «اساسی» در طرحنامه مصوب یا انحراف از پروتکل تحقیق مصوب در زمانِ اجرای
طرح ،مستلزم اطالعرسانی مجدد به کارگروه/کمیته اخالق در پژوهشِ تصویبکننده طرح و کسب تأیید ایشان است .در صدورت
عدم موافقت کارگروه/کمیته اخالق با نوع تغییر اظهاری ،نظر کارگروه/کمیته مذکور مالک خواهد بود.
 -1 -3 -3 -1منظور از تغییرات «جزئی» ،تغییراتی است که باعث ایجاد درد یا رنج اضافه برای حیوان نشود .الزم به ذکر
است که در برخی مواقع انجام «چندین تغییر جزئی» ممکن است نهایتاً موجب بروز رنج و درد زیادی برای حیوانات شده
که در این موارد ،تغییر به عمل آمده در پژوهش مذکور در دسته تغییرات «عمده» قرار میگیرد.
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 -1 -3 -3 -2تغییرات «عمده» عبارت از تغییراتی است که ممکدن اسدت باعدث افدزایش میدزان نداراحتی ،درد یدا رندج
حیوانات در طول مطالعه شود.
 -1 -3 -3 -3در مواردی که انجام چندین تغییر جزئی و/یا عمده در یک طرح مورد نظر باشد ،تغییرات به عمل آمدده در
طرح مذکور حسب نظر کمیته/کارگروه اخالق در دسته تغییرات «عمده» یا «اساسی» قرار می گیرند.
 -1 -3 -3 -4منظور از تغییرات «اساسی» ،تغییراتی است که احتمال دارد باعث ایجاد تغییر کلی در ماهیت اخالقدی یدا
علمی پژوهش شده و زوایای اخالقی پژوهش جدید ،با آنچه که قبالً توسط کمیته تصویب شده بود ،ممکن است از اساس
تغییر یابد.
 -1 -3 -3 -5برای انجام تغییرات جزئی و تغییرات عمده بر روی طرح نامه مصوب ،الزم اسدت درخواسدت ایجداد تغییدر
طرحنامه مصوب ،به کارگروه/کمیته اخالق ارسال شود.
 -1 -3 -3 -6در صورت نیاز به ایجاد تغییرات اساسی الزم است فرایند درخواست بررسی اخالقی دقیقاً مشابه یک طدرح
جدید ،از نو آغاز شود .به عبارت دیگر ،ایجاد تغییرات اساسی در یک طرحنامه مصوب ،موجب لغو مجوز طرحنامه مصدوب
قبلی شده و الزم است طرح پژوهشی از نو برای کمیته اخالق تعریف شود.
 -1 -3 -3 -7تصویب یا رد طرحنامههای دارای تغییرات جزئی میتواند توسط دبیر کمیته/کارگروه اخدالق ذیربدط و بدا
همراهی دامپزشک کمیته/کارگروه اخالق و نماینده جامعه انجام شدود .بررسدی ،و تصدویب یدا رد طدرحنامدههدای دچدار
تغییرات عمده و اساسی الزم است در کمیته/کارگروه اخالق کامل (با حضور تمام اعضا ) صورت گیرد.
 -1 -3 -3 -8تعداد دفعات مجاز انجام تغییرات جزئی یا عمده در یک پروژه مصوب با نظر کمیته/کارگروه اخالق ذیربط
تعیین میشود؛ به نحوی که انجام تغییرات مکرّر ،موجب بروز تغییر اساسی در پروژه نشود.
 -1 -3 -4قبول اعتراض و رسیدگی به تصمیم کمیته/کارگروه اخالق در پژوهش ،در خصوص طرحنامههای فدوقالدذکر ،توسدط
کمیته/کارگروه باالتر و نهایتاً «کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی» صورت مدیگیدرد و
رأی کمیته وزارتی در این موارد قطعی است.
 -1 -3 -5کمیته/کارگروه اخالق در پژوهش ،عالوه بر صالحیتهای ذاتی خدود در رابطده بدا پدروژههدای مربدوط بده حیواندات
آزمایشگاهی ،دارای صالحیتهای ذیل نیز میباشد:
 -1 -3 -5 -1نظارت بر عملکرد «مؤسسات پرورشدهنده ،تهیهکننده و کداربر حیواندات آزمایشدگاهی» ،بدر اسداس مفداد
راهنمای حاضر و صدور یا لغو مجوز فعالیت این مؤسسات ،با استناد به میزان انطباق عملکرد آنها با مفاد راهنما؛
 -1 -3 -5 -2برنامهریزی و نظارت بر اجرای دورههای آموزشی مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی :صدالحیت مدرسدان
این دورههای آموزشی الزم است از طرف مرجع علمی معتبر و کارگروه/کمیتده اخدالق در پدژوهش ذیربدط تأییدد شدود.
برگزاری این دورهها باید بر حسب مندرجات «راهنمای اخالقی استفاده از حیوانات در فعالیتهای آموزشی» ،انجام شده و
با تکمیل «فرم درخواست بررسی اخالقی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دورههای آموزشی» ،بهصدورت رسدمی ثبدت
شود .مدرس/مدرسان الزم است واجد صالحیتهای عالی اخالقی ،علمی و عملی در کار با حیوانات آزمایشگاهی باشند؛
تبصره :با توجه به اینکه مدارک و گواهیهای صادرشده برای این دورههای آموزشی دارای تداریخ انقضدا اسدت ،الزم اسدت
افراد در موعد مقرر برای گذراندن دوره بازآموزی اقدام کنند .از مدرکی که تاریخ انقضای آن گذشته باشد ،نمیتوان بدرای
دریافت «مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی» استفاده کرد.
 -1 -3 -5 -3صدور یا لغو «مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی» برای همه افرادی که در طول مدداخالت ،بده هدر ندوع ،بدا
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حیوانات آزمایشگاهی در ارتباط میباشند :صدور یا لغو این مجوزها براساس بررسی صالحیت علمی و اخالقی افراد دخیدل
در کار با حیوانات آزمایشگاهی ،دورههای آموزشی معتبر طیشدده توسدط ایدن افدراد ،نداشدتن سدابقه عملکدرد نامناسدب
اخالقی و علمی در کار با حیوانات (به تشخیص کارگروه/کمیته اخالق) و میزان انطباق عملکدرد آنهدا بدا مفداد راهنمدای
حاضر صورت میگیرد و برای انجام آن ،از فرم پیوست به راهنما استفاده میشود؛
تبصره :حداکثر زمان اعتبار «مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی» برای افرد ،بهمدت پنج سال از زمان صدور است.
 -1 -3 -5 -4اطمینان از اینکه همه کارکنان دخیل در کار با حیوانات ،بر حسب نوع کاربری خود ،به اطالعات مربوط به
کار با گونه حیوانی مربوطه دسترسی دارند؛ بهاندازه کافی آموزش دیده و واجد صالحیت عملی هستند و بهطور مداوم
تعلیم میبینند و تا زمانی که صالحیت الزم را از خود نشان دهند ،تحت نظارت افراد باتجربهتر عمل میکنند؛
 -1 -3 -5 -5بررسی و تصویب اخالقی طرح نامههای واصله؛
 -1 -3 -5 -6تعیین بازرسانی برای بررسی اسناد ،گزارشهای دریافتی ،انجدام بازرسدی ازپیشتعیینشدده یدا سدرزده ،در
محلهایی که در آنها از حیوانات آزمایشگاهی استفاده میشود .این بازرسان موظف هستند چگونگی نگهداری و اسدتفاده
از حیوانات را بررسی کرده و میزان انطباق آن با مندرجات راهنمای حاضدر را بده کارگروه/کمیتده اخدالق گدزارش کنندد.
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،گزارشهای کتبی بازرسان را طی جلسهای بررسی و نظر خود را اعالم میکند .هر گونه
تغییرات ،تسهیالت و امکانات الزم برای بهبود وضعیت حیوانات باید توسط اعضای کمیته/کارگروه ،بررسی شود و اقددامات
مقتضی برای به اجرادرآوردن آنها صورت پذیرد؛
 -1 -3 -5 -7تهیه گزارش ساالنه ،مبنی بر تعداد و مجموع بودجه پروژههای ارزیابیشده دارای آزمدودنی حیدوانی ،تعدداد
حیوانات استفادهشده و گونه آنها ،و تعداد پروژههای دستهبندیشده در قالدب دسدته «مالیدم»« ،متوسدط»« ،شددید» و
«بدون بازگشت» ،برای ارائه به کمیته وزارتی اخالق در پژوهش؛
 -1 -3 -5 -8جمعآوری خالصهای از گزارش ساالنه فعالیت کمیته/کارگروههای تحدت پوشدش ،در رابطده بدا پدروژههدای
دارای آزمودنی حیوانی ،برای ارائه به کمیته وزارتی اخالق در پژوهش؛
 -1 -3 -5 -9نظارت بر رفاه حیوانات و وضعیت نگهداری و کار با آنها در اماکن ذیربط؛
 -1 -3 -5 -10ارائه پیشنهاد به کمیته وزارتی اخالق در پژوهش یا سایر کمیتهها/کارگروههای باالدستی ذیربط ،مبنی بدر
ارائه هر اقدامی که بتواند توان دانشگاه/سازمان مربوطه را برای اجرای راهنمای حاضر ارتقا دهد.
 -1 -3 -6مالک عملکرد کمیته/کارگروههای اخالق ذیربط ،راهنمای حاضر و هر گونه دستورالعملها یا بخشنامههای صادره از
جانب کارگروه/کمیته اخالق باالدست خواهد بود .چنانچه درباره هر یک ،شک و شبههای وجدود داشدته باشدد ،بایدد موضدوع از
کارگروه/کمیته اخالق باالدست استعالم شود.
 -1 -3 -6 -1در صورت «رد» پروژه توسط کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،این کمیته/کارگروه موظف است موضدوع را
در اسرع وقت به مرجع علمی معتبر تصویبکننده طرحنامه و نیز تأمینکننده/تأمینکنندگان اعتبدار مدالی پدروژه ،اطدالع
دهد.
 -1 -3 -7با توجه به ممکننبودن دادخواهی از جانب «آزمودنی» در پروژههای مشتمل بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی ،هدر
فرد حقیقی و/یا حقوقی میتواند از جانب حیوان آزمودنی یا به نمایندگی از جامعه اخالقی ،هر گونه نقص یا اشکال احتمدالی در
پروژههای موضوعِ راهنمای حاضر را به رئیس کارگروه/کمیته اخالق در پدژوهش تصدویبکننده طدرحنامده ،گدزارش کندد .ایدن
کمیته/کارگروه نیز متعاقباً موظف است ضمن رعایت محرمانگی هویت افراد و اطالعات واصله ،اقدامات مقتضدی را انجدام داده و
در صورت لزوم ،مراتب را برای رسیدگی به مقام صالحیتدار انعکاس دهد .در صورت احراز مصادیق تخلف ،مرتکب یا مرتکبدان،
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مشمول مفاد «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در تحقیقات علوم پزشکی» میشوند.
 -1 -3 -7 -1صالحیت عملکردی همه افراد مرتبط با حیوانات در پروژه ،بر حسب نقشی که در آن به عهده دارند ،باید به
تأیید کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش برسد.
 -1 -3 -7 -2چنانچه مؤسسه پرورشدهنده ،تهیهکننده یا کاربر ،با الزامات تعیینشده در راهنمای حاضر انطباق نداشدته
باشد یا برای کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،مسجّل شود که به هر نحو از اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی در
هر مرحله از پروژه ،حتی پس از پایان آن و نوشتن و انتشار گزارش تخطی شده است ،کارگروه/کمیته اخدالق در پدژوهش،
موظف است که اقدامات مقتضی را بر اساس میزان عدم انطباق و شدت تأثیر آن بر وضعیت رفاه حیوانات انجام دهد .ایدن
اقدامات میتواند شامل تذکر شفاهی یا کتبی به افراد ذیربط ،دستور اصالح عملکرد آنها ،رد پروژه و تعلیق یا لغو مجدوز
ادامه آن باشد .متعاقباً ،کارگروه/کمیته اخالق باید موضوع را در اسرع وقدت بده مرجدع علمدی تصدویبکننده طدرحنامده و
همچنین تأمینکننده/تأمینکنندگان اعتبار مالی پروژه منعکس کند.
تبصره :کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،پیش از تعلیق یا لغو مجوز/مجوزهدای الزم ،بایدد سرنوشدت حیواندات مقدیم در
مؤسسه مربوطه را مشخص کرده و اطمینان حاصل کند که چنانچه این مجوز/مجوزها به حالت تعلیق درآید یا لغدو شدود،
رفاه حیوانات مستقر در مؤسسه ،بهصورت نامطلوب ،تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.
 -1 -3 -7 -3انتشار نتایج حاصل از مداخالت بهعملآمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی ،باید بر اساس دسدتورالعملهدای
مربوطه ،بهویژه «راهنمای کشوری اخالق در انتشار آثار پژوهشی علوم پزشکی» صورت گیرد.
 -1 -3 -8کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،باید اطمیندان حاصدل کندد کده تدا حدد امکدان از روشهدای مناسدب علمدی یدا
استراتژیهای جایگزین حیوانات آزمایشگاهی (پروژههایی که نیازی به استفاده از حیوانات زندده ندارندد) ،بدهجای مدداخالت بدر
روی حیوانات زنده ،استفاده میشود.
تبصره  :1اختصاصاً ،با توجه به پیشرفتهای وسیع درباره «آزمایشهای تعیین سدمّیت مدواد» ،کداربران بایدد تدا حدد امکدان از
جدیدترین روشهای انجام این گونه آزمایشها که با هدف جایگزینی کامل ،کاهش ،یا بهینهسازی کار با حیواندات آزمایشدگاهی
ارائه شدهاند ،در پروژههایشان استفاده کنند .چنانچه استفاده از جدیدترین روشها ممکن نباشد ،پژوهشگر موظف است در برابر
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،آگاهی خود را از وجود این روشها نشان داده و دلیدل نداتوانی در اسدتفاده از آنهدا را شدرح
دهد .اگر انجام اصالحات مذکور در کوتاهمدت ،ممکن نباشد ،کارگروه/کمیته اخالق ،با توجده بده ارزیدابی هزینده -فایدده طدرح
ارائهشده ،طرحنامه را تصویب یا رد میکند.
تبصره  :2کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش باید تا حد امکان شدرایط الزم بدرای تدرویج اسدتفاده از روشهدای ندوین جدایگزین
حیوانات آزمایشگاهی را برای جامعه علمی مهیا کند.
 -1 -3 -9کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،باید اطمینان حاصل کند که از حداقل تعداد ممکن از حیوانات که موجب حصدول
نتایج علمی معتبر میشود ،در پروژهها استفاده میشود.
 -1 -3 -9 -1درصد احتمالی مردومیر ناخواسته حیوانات در هر پروژه ،الزم است پیش از آغاز آن پدروژه ،محاسدبه و بده
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش اطالع داده شود.
 -1 -3 -9 -2در مواقعی که میزان مردومیر حیوانات در حین کدار ،بدیش از مقدادیر ازپیشتعیینشدده اسدت و مجدری
مسئول ،درخواست افزایش تعداد حیوانات را دارد ،الزم اسدت موضدوع در اسدرع وقدت توسدط کارگروه/کمیتده اخدالق در
پژوهش بررسی و با توجه به توضیحات تکنیکی مجری مسئول ،در رابطه با صددور یدا رد مجدوز افدزایش تعدداد حیواندات
تصمیمگیری شود.
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 -1 -3 -10کارگروه/کمیته اخالق باید اطمینان حاصل کند که اقدامات مناسب برای بهینهسازی وضدعیت پدرورش ،نگهدداری،
حملونقل و استفاده از حیوانات ،صورت گرفته است؛ بهنحویکه این اقدامات ،موجب حدذف یدا بهحداقلرسداندن درد و رندج و
دیسترس یا آسیب پایدار برای حیوانات شود.
 -1 -3 -11کارگروه/کمیته اخالق باید اطمینان حاصل کند که امکانات ،نیروی کار الزم و دانش کافی برای اجراییکدردن مفداد
راهنمای حاضر درباره پروژهای خاص در مؤسسهای خاص وجود دارد؛ در غیر این صورت ،موظف است طرحنامه را رد کند.

 -1 -4مقررات مربوط به کاربران
 -1 -4 -1مجری مسئول یا ارائهدهنده یک پروژه بر روی حیوان آزمایشگاهی ،الزم است هم در موضوع پروژه و هم در رابطه بدا
روش مطالعه و کار با حیوانات آزمایشگاهی از اِشراف ،تبحر و تخصص الزم برخوردار باشد تا بتواند سؤال یا فرضیهای صدحیح و
نوین را تدوین کند و روشی صحیح برای آزمون آن برگزیند .چنانچه وی تبحر و تخصص کافی را برای طراحی صحیح هر بخش
از روش مطالعه و کار بر روی حیوان آزمایشگاهی نداشته نباشد ،موظدف اسدت از متخصصدان واجدد صدالحیت در پدروژه خدود
استفاده و نظرات ایشان را در طراحی و اجرای مداخله اجرا کند .سؤال یا فرضیه طرحشده نباید نمونه مشابه داشدته باشدد و بده
عبارت دیگر سؤال یا فرضیه طرحشده نباید دوبارهکاری محسوب شود .ایجاد تغییرات جزئی در روش مطالعده پروژههدای قبلدی،
چنانچه فاقد وجاهت علمی و آثار بااهمیت باشد ،قابل قبول نیست .اثبات وجاهت علمی بر پایه مستندات علمدی معتبدر صدورت
میگیرد .میزان فایده پروژه باید در مقابل هزینههای آن که عبارت از درد و رنج و آسیبی کده بدرای حیواندات بده بدار مدیآورد،
هزینههای ریالی ،ارزی ،منابع انسانی مورد استفاده و سرمایه زمانی محققان ،ارزیابی شدود .تناسدب بدین هزیندهها و فایددهها را
کارگروه/کمیته اخالق بررسی میکند .بهطور کلی ،سؤال یا فرضیه مطروحه باید بهگونهای باشد که در پایان تحقیق ،نکتهای بده
دانش فعلی بشر بیافزاید و/یا در رفع مشکلی از جامعه بشری یا حیات موجودات زنده دیگر مؤثر باشد.
 -1 -4 -2برای درخواست بررسی پروژه در کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،مجری مسدئول موظدف اسدت «فدرم درخواسدت
بررسدی طرحهددای پژوهش دی مددرتبط بددا حیوانددات آزمایشددگاهی در کمیتدده/کارگروههای اخددالق در پددژوهش» را تکمیدل و بدده
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش مربوطه ارائه کند.
 -1 -4 -2 -1بررسی اخالقی پروژههای حیوانات آزمایشگاهی در کمیته/کارگروههای اخالق ،پس از تصویب پروژه ،توسدط
مرجع علمی معتبر (مانند شورای پژوهشی دانشگاه/دانشکده) صورت میگیرد.
 -1 -4 -2 -2هنگام انتشار نتایج یک پروژه ،فرد مسئول انتشار نتایج ،موظف است شماره مجوز انجام پروژه (کدد اخدالق)
که کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش صادر کرده است و نام کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش صادرکننده مجدوز را همدراه
گزارش پروژه ،ارائه کنند.
 -1 -4 -3مجری مسئول ،موظف است میزان شدت واقعی ،و نه ظاهری طرحنامه را بر حسدب سدند «راهنمدای تعیدین شددت
مداخالت بهعملآمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی» تعیین کرد و موضوع را در فرم درخواست بررسی پروژه منعکس کند.
 -1 -4 -4باالترین میزان مسئولیت در رابطه با اجرای راهنمای حاضر و همه مسائل مربدوط بده رفداه حیواندات آزمایشدگاهی و
اخالق کار با حیوانات آزمایشگاهی در هر پروژه ،مربوط به مجری مسئول پروژه است که طرحنامده پدروژه را بده کارگروه/کمیتده
اخالق ارائه داده و مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفته است .بااینحال ،این موضوع موجب ساقطشدن مسئولیت از سایر افراد
دخیل در پروژه نشده ،بلکه همه افراد بر حسب نوع عملکردشان در رابطه با حفظ رفاه حیوانات و رعایت اخالق در کار بدا آنهدا
دارای مسئولیت میباشند .مجری مسئول پروژه ،موظف است پیش از آغاز پروژه ،شرح وظائف و مسئولیتهای هر فرد دخیل در
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پروژه را مشخص کرده و به ایشان تفهیم نماید.
 -1 -4 -5در حین اجرای پروژه ،مجری مسئول پروژه موظف است:
 -1 -4 -5 -1هر گونه درد و رنج و دیسترس یا آسیب پایدار غیرضروری را که در حین مداخله ممکدن اسدت بده حیدوان
تحمیل شود ،سریع متوقف کند؛
 -1 -4 -5 -2اطمینان حاصل کند که پروژه مطابق با مجوز کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش مربوطه (یا هر تصمیمی که
این کارگروه/کمیته گرفته است) به انجام میرسد و نیز در موارد عدم تطابق ،اقدامات مقتضی برای اصالح امدور ،در اسدرع
وقت صورت گرفته و نتایج آنها ثبت میشود؛
 -1 -4 -5 -3در صورت نیاز به ایجاد تغییر عمده یا جزئی در طرحنامه تصویبشدده توسدط کارگروه/کمیتده اخدالق ،الزم
است موضوع از طریق تکمیل «فرم درخواست تغییر در طرحنامه مصوب کارگروه/کمیتده اخدالق در پدژوهش (مربدوط بده
طرحنامههای حیوانات آزمایشگاهی)» به کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ذیربط اطالع داده و مجوز تغییر در طدرحنامده
مصوب کسب شود.
 -1 -4 -6مجری مسئول ،موظّف است اطمینان حاصل کند که همه افراد دخیدل در کدار بدا حیواندات آزمایشدگاهی در پدروژه
(بهویژه دانشجویان) ،قبل از واردشدن به محل نگهداری و استفاده از حیوانات و پیش از انجام هر گونه اقدامی در رابطه با آنهدا،
با طیکردن دورههای آموزشی معتبر ،آموزش تئوری و عملی مناسب را دریافت نموده و «مجوز کار با حیوانات آزمایشدگاهی» را
از کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ذیربط اخذ کرده باشند.
 -1 -4 -6 -1صِرف دردسترسبودن ،ارزانبودن ،مسنبودن ،یدا بیاسدتفادهبودن برخدی حیواندات ،بههیچوجده نمیتواندد
توجیهی بر آن باشد که افراد آموزشندیده ،بدون نظارت مستقیم فرد مجرب ،با آنها کار کنند .ضمناً ،صرف داشتن مدرک،
مالک صالحیت کامل افراد برای انجام هر تکنیکی نیست و در مورد تکنیکهایی که افراد برای دفعات اول انجام میدهند،
الزم است تا زمانی که صالحیتهای عملی آنها به اثبات برسد ،این تکنیکها را با همکاری و زیر نظر مستقیم سایر افدراد
باتجربهتر انجام دهند.
 -1 -4 -6 -2افرادی که طراحی مداخالت و پروژهها را انجام میدهند ،عالوه بر آشنایی با روش مطالعه بر روی حیواندات،
باید اطالعات و دانشهای مربوط به سایر رشتههای علمی مرتبط با پروژه را نیز دارا باشند یا از همکداری فدردی کده ایدن
اطالعات و دانشها را دارد ،استفاده کنند .در این رابطه ،مشورت با دامپزشک یا کارشناس ذیصالح توصیه میشود.
 -1 -4 -7مجری مسئول ،موظف است اطمینان حاصل کند که همه افراد دخیل در کار با حیوانات در پروژه ،درباره بیماریهای
مشترک حیوان نگهداریشده (زئونوزها) ،روشهای پیشگیری از انتقال این بیماریها بین حیوان و انسان ،نوع خطر هدر حیدوان
(چنگزدن ،گازگرفتن ،نیشزدن ،لگدزدن و نظایر آنها) و روشهای مقابلده بدا خطدرات ناشدی از حیواندات ،آموزشهدای الزم را
گذرانده و میتوانند با استفاده از این آموزشها از خود مراقبت کنند.
 -1 -4 -7 -1همه افراد مشغول به کار با حیوانات باید واکسیناسدیونهای الزم حسدب نظدر کارشدناس بهداشدت (نظیدر
واکسنهای کزار ،هاری ،و/یا هپاتیت در موارد مقتضی) را دریافت کرده باشند .ضمناً سالمت افرادی کده بدا حیواندات کدار
میکنند ،باید طبق برنامه زمانی منظم توسط کارشناس ذیربط ارزیابی شود .در این رابطه موضوع بررسدی احتمدال بدروز
آلرژی یا آسم در افراد حائز اهمیت ویژه است .در صورت واردشدن سوزن آلوده به بدن فرد ،گازگرفتهشدن توسط حیدوان،
وجود بیماری خاص در فرد که ممکن است سالمت حیوانات را تهدید کند ،یا هدر گونده مدورد دیگدری کده خطدر انتقدال
بیماری بین حیوانات و انسان را در پی دارد ،الزم است سالمتی فرد و حیوانات بهسرعت بررسی شود و اقدامات مقتضی بدا
رویکرد حفظ سالمت افراد و حیوانات صورت گیرد.
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 -1 -4 -8در صورت درخواست کارگروه/کمیته اخالق ،مجری مسئول ،موظف است در پایان پروژه ،نسدخهای از گدزارش پایدان
پروژه را به کارگروه/کمیته اخالق تصویبکننده طرحنامه ارائه کند.

 -1 -5مقررات مربوط به نیروهای مراقبت از حیوانات
نیروهای مراقبت از حیوانات باید:
 -1 -5 -1مسئولیتپذیری اخالقی داشته باشند .در زمان کار با حیوانات صدبور باشدند و در برابدر رفتارهدای طبیعدی و گداهی
آزاردهنده آنها عکسالعمل شدید از خود بروز ندهند و مقیدکردن حیوانات را بر اساس اصول صحیح به انجام رسانند؛
 -1 -5 -2از اهمیت موضوع پروژه و نیز اهمیت و نقش خود در حفظ سالمت حیوان و موفقیت پدروژه ،آگداهی داشدته باشدند.
الزم است تفاوت شیوه کار در مرکز نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی با سایر مراکز نگهداری و پرورش حیوانات را کامالً متوجده
شده و شرایط خاص کار با حیوانات آزمایشگاهی برای ایشان ،بهخوبی آموزش داده شود؛
 -1 -5 -3آموزشهای الزم را بر حسب سرفصلهای آموزشی مصوب کارگروه/کمیته اخالق ،طدی کدرده باشدند .افدراد تازهکدار
موظف هستند تا زمانی که صالحیتهایشان ،عمالً به اثبات برسد ،تحت نظارت افراد باتجربهتر فعالیت کنند؛
 -1 -5 -4نشانههای رفتاری گونه حیوان تحت مراقبت خود را بشناسند و بهطور ویژه عالئم درد ،بیماری ،ضعف ،افسدردگی یدا
ناسازگاری حیوانات با یکدیگر را تشخیص دهد .بهطور منظم به حیوانات سرکشی و سدالمتی آنهدا را کنتدرل کنندد .نیروهدای
مراقبت از حیوانات موظف هستند در صورت مشاهده هر گونه مورد غیرطبیعی ،موضوع را بهسرعت به مجری مسدئول یدا افدراد
ذیربط دیگر اطالع دهند؛
 -1 -5 -5از نکات ایمنی کار با حیوانات (شامل مسائل بهداشتی و ایمنی کار با آنها) آگاه باشند و به آنها عمدل کنندد .مدثالً،
در اتاقهای حیوانات از پوششهای محافظ (دستکش ،سربند ،ماسک ،پوشش کفش و روپدوش تمیدز) اسدتفاده کنندد و پدس از
خروج از اتاق ،پوششهای یکبارمصرف را حذف کرده و پوششهای حذفنشدنی را در صورت آلوده بدودن ،شستوشدو کدرده و
ضدعفونی نمایند .در هنگام ورود و خروج از محل نگهداری حیوانات ،دستان خود را شسته و در موارد لزوم استحمام نمایند.
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فصل دوم
اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
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 -2 -1منشأ حیوانات مورد استفاده در مداخالت
 -2 -1 -1منشأ تهیه حیوان در هر پروژه ،باید به تصویب کارگروه/کمیته اخالق برسد.
 -2 -1 -2گونههای حیوانی ،تنها در صورتی ممکن است در مداخالت استفاده شوند که اصوالً برای اسدتفاده در آنهدا پدرورش
یافته باشند .حیوانات آزادزی (بیسرپرست یا ملقب به «ولگرد») پس از اسارت ،متحمل استرس و رنجی بسیار زیاد میشوند که
این امر ،هم از نظر اخالقی موضوعی چالشبرانگیز است و هم از نظر علمی مدیتواندد موجدب مخدوششددن نتدایج پدروژههدای
بهعملآمده بر روی این حیوانات شود .ضمناً سابقه بهداشتی یا ژنتیکی حیوانات آزادزی نامعلوم است که این امر میتواند منجدر
به بروز معضالت بهداشتی برای افراد شود یا با افزایش پراکندگی در دادهها ،به حصول نتایج نامعتبر در پروژهها منتج گردد.
 -2 -1 -2 -1از حیوانات آزادزی و انواع وحشیِ گونههای اهلی یا حیوانات صیدشدده از حیدات وحدش ،تنهدا در مدواردی
میتوان در مداخالت استفاده کرد که کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،به این نتیجه برسد که نیاز ضروری بدرای اجدرای
مطالعات مربوط به بهداشت و رفاه حیوانات مذکور وجود دارد یا استفاده از این حیوانات در مطالعات مربوط به تهدیددهای
جدی محیط زیستی و مطالعات مربوط به تهدیدهای جدی سالمت و حیات انسانها یا حیوانات ،ضروری است .الزم است
حقیقتاً توجیه علمی وجود داشته باشد که مطالعات مذکور ،فقط با استفاده از حیوانات آزادزی یا انواع وحشیِ گونه هدای
اهلی ،یا حیوانات صید شده از حیات وحش امکان پذیر است .بااینحال ،با توجه به حساسیتهدای شددید بدینالمللدی بده
انجام امور پژوهشی و آموزشی بر روی این حیوانات (بهویژه سگها ،گربهها و پریمداتهدا) ،کمیتده/کارگروههدای اخدالق و
کاربران ،باید مسئولیت عواقب سو احتمالی ناشی از انتشار این پروژهها را مد نظر قرار دهند.
 -2 -1 -2 -2از پریماتها ،تنها در مواردی میتوان در مداخالت استفاده کرد که کارگروه/کمیته اخدالق در پدژوهش ،بده
این نتیجه برسد که این مداخالت با رویکرد پیشگیری ،تشخیص یا درمان یک ناتوانی یا شرایط بالینی بالقوه مخداطرهآمیز
برای حیات انسان (یا حیوانات همان گونه از پریمات) صورت میگیرد و واقعاً توجیهی علمی وجود داشته باشد کده هددف
این مداخالت با استفاده از گونههای دیگر ،بهجز پریماتها ،قابلدستیابی نیست.
 -2 -1 -2 -3از پریماتها نباید در «پژوهشهای پایه» استفاده کرد .میمونهای آدموار (بهعنوان گروهدی از پریمداتهدا)
نباید در مداخالت استفاده شوند؛ مگر آنکه کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،بر پایه شواهد متقن به این نتیجه برسد کده
انجام مداخلهای خاص برای حفاظت از گونه میمونهای آدموار ،اساسی بوده یا برای کنترل شیوع غیرمنتظره یک وضعیت
بالینی تهدیدکننده حیات یا ناتوانکننده انسانها ،اساساً ضروری است .در موارد مذکور و به این شرط که اهدداف مداخلده
را نتوان با استفاده از روشهای جایگزین به دست آورد ،یا اهداف مداخله را نتدوان بدا اسدتفاده از گوندههای دیگدر ،بدهجز
میمونهای آدموار ،بدست آورد ،کارگروه/کمیته اخالق میتواند بهصورت استثنائی و موقت ،مجوز اخالقی استفاده مشروط
از این میمونها در مداخالتی را که واجد یکی از اهداف مندرج در ماده حاضر است و شامل «پژوهشهای پایه» نمیشدود،
صادر کند .با توجه به حساسدیتهدای شددید بدینالمللدی بده انجدام امدور پژوهشدی و آموزشدی بدر روی ایدن حیواندات،
کمیته/کارگروههای اخالق در پژوهش و کاربران ،باید مسئولیت عواقب سو احتمالی ناشی از انتشار این پروژهها را مد نظر
قرار دهند.
 -2 -1 -2 -4از گونههای حیوانی در معرض خطر یا تحت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسالمی ایدران
و همه انواع حیواناتی که درباره آنها حساسیتهای قانونی وجود دارد ،تنهدا در صدورتی مدیتدوان در پدروژهها/مدداخالت
استفاده کرد که اوالً ،همه مجوزهای قانونی الزم در ایدن رابطده از هدر گونده مراجدع ذیربدط کسدب شدده باشدد و ثانیداً،
کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،به این نتیجه برسد که این پروژه/مداخالت ،با رویکرد پیشگیری ،تشخیص یا درمان یک
ناتوانی یا شرایط بالینی بالقوه مخاطرهآمیز برای حیات انسان (یا حیواناتِ همان گونه در معرض خطر) صدورت میگیدرد و
توجیهی علمی وجود داشته باشد که هدف این مداخالت بدا اسدتفاده از گوندههدای دیگدر حیواندات ،بدهجز گونده مدذکور،
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دستیافتنی نیست و هیچ روش پژوهشی جایگزینی ،بهجز استفاده از این حیوانات وجود ندارد .با توجه به حساسیتهدای
شدید بینالمللی به انجام امور پژوهشی و آموزشی بدر روی حیواندات مدذکور ،کمیتده/کارگروههدای اخدالق در پدژوهش و
کاربران ،باید عواقب سو احتمالی ناشی از انتشار این پروژهها را مدّ نظر قرار دهند.
 -2 -1 -3گونههای آزمایشگاهی استاندارد ،باید از تهیهکننده و/یا پرورشدهنده دارای مجوز تهیه شود .در صورت مشداهده هدر
گونه خصوصیت نامطلوب در حیوان ،دریافتکننده حیوان باید موضوع را به پرورشدهنده یا تهیهکننده آن اطالع دهد.
 -2 -1 -4بهدامانداختن حیوانات از حیات وحش باید صرفاً توسط افراد باتجربه و با استفاده از روشهایی صورت گیرد که
موجب بروز کمترین میزان ممکن درد و رنج و دیسترس یا آسیب پایدار برای حیوانات شود.
 -2 -1 -4 -1چنانچه در زمان بهدامانداختن یا پس از بهدامانداختن یک حیوان ،مشخص شد که حیوان مجروح شده یا
وضعیت سالمتی او نامطلوب است ،در صورت امکان باید توسط دامپزشک ذیصالح معاینه شده و هر اقدام مقتضی برای
بهحداقلرساندن درد و رنج حیوان صورت گیرد.
 -2 -1 -4 -2بهدامانداختن حیوانات در فصل تولید مثل و در دوران شیردهی ممنوع است.
 -2 -1 -4 -3از زمان بهدامانداختن حیوانات تا حمل آنها و رسیدن به محل نگهداری دائم یا آزمایشگاه مورد نظر ،الزم
است حیوانات در شرایط مناسبِ مربوط به گونه خود ،نگهداری شوند.

 -2 -2حملونقل حیوانات
 -2 -2 -1نحوه حملونقل حیوانات در هر پروژه ،باید به تأیید کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش برسد.
 -2 -2 -2حملونقل حیوان باید مطابق اصول ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد و حداکثر رفاه ممکن برای حیواندات
را فراهم آورد .اینکه مقرر است حیوانات پس از رسیدن به مقصد ،به دالیل پژوهشی یدا آموزشدی یوتدانزی شدوند ،بدههیچعنوان
نمیتواند دلیلی برای حملونقل غیراصولی و آزاردهنده آنها باشد.
 -2 -2 -3برای صدور مجوز حملونقل حیوانات ،الزم است موارد ذیل توسط دامپزشک ذیصالح یا کارشناس با تجربه در کار بدا
حیوانات آزمایشگاهی بررسی و گواهی شوند:
الف) سالمت حیوان/حیوانات مورد نظر برای حملونقل؛ ب) مناسببودن خودرو برای حمل حیوان/حیواندات بدر اسداس اصدول
تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز؛ پ) آموزشدیدهبودن راننده در رابطه با اصول حمل حیوان/حیوانات (در مدوارد
حمل هوایی یا دریایی ،الزم است اطمینان حاصل شود که شرکت طدرف قدرارداد حملونقدل ،صدالحیت و امکاندات حملونقدل
صحیح و اصولی حیوان/حیوانات را دارد).
 -2 -2 -3 -1مجوز حملونقل حیوانات ،به نام یکی از افراد دخیل در پروژه صادر میشود کده از وی بدا عندوان «مسدئول
انتقال حیوانات» نام برده میشود .این فرد الزم است آموزشهای ضروری برای حملونقل حیوانات را دیده باشد .مؤسسده
پرورشدهنده ،موظف است حیوانات خریداریشده را صرفاً به فرد مسئول انتقال حیوانات یا مؤسسه تهیدهکنندده ،تحویدل
دهد .فرد مسئول انتقال حیوانات باید آموزشهای الزم در این رابطه را به سایر افراد دخیل در انتقال حیوانات ارائه نمدوده
و بر عملکرد آنها نظارت کند.
 -2 -2 -3 -2فرد مسئول انتقال حیوانات ،فارغ از اینکه ممکن است برخی وظایف حملونقل حیواندات را در حدین سدفر
بهصورت توافقهای جانبی به سایر افراد حقیقی یا حقوقی سپرده باشد ،لدیکن مسدئولیت مسدتقیم سدازماندهی ،انجدام و
بهاتمامرساندن سفر بر عهده او است.
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 -2 -2 -3 -3در رابطه با حملونقل حیوانات ،بین هر منطقه از کشور و از خارج به داخل کشدور یدا بدالعکس ،الزم اسدت
همه قوانین و مقررات کشوری نظیر قوانین وقت سازمان دامپزشکی کشور ،مقررات فرنطینه مربدوط بده حیواندات ،قدوانین
جاری کشور درباره حملونقل حیوانات بین اسدتانها ،قدوانین جداری کشدورهای مقصدد و واسدط و مبددأ در حملونقدل
بینالمللی حیوانات ،قوانین وقت انجمن حملونقل هوایی بینالمللی درباره حمل هوایی حیوانات ،قوانین سازمان حفاظدت
محیط زیست کشور و سایر قوانین مربوطه ،مورد توجه دقیق قرار گیرد.
 -2 -2 -4الزم است همه افراد دخیل در حملونقل حیوانات ،آموزش متناسب با حیطه فعالیت خود را دریافت کنند.
 -2 -2 -5وسیله نقلیه حمل حیوانات باید شرایط دمایی و تهویه مناسب را برای حیوانات فراهم کند ،استانداردهای ایمندی الزم
از نظر احتمال تصادف ،آتشسوزی و غیره را داشته و هر گونه مجوزهای قانونی ضروری برای حملونقل حیواندات را دارا باشدد.
شرایط نگهداری از حیوانات در طول حملونقل باید تا حدِ امکان مشابه شرایط محل نگهداری از حیوانات در مؤسسه مبدأ باشد.
 -2 -2 -5 -1حملونقل میتواند باعث بروز دیسترسی شدید بدرای حیواندات شدود .صدداهای ناآشدنا ،تکانهدای شددید،
جداشدن حیوان از گروه قبلی ،سرگیجه ناشی از حرکت (بهویژه درباره حیواناتی که مستعد به بیمداری حرکدت هسدتند)،
همگی میتوانند موجب اضطراب ،تشویش ،نگرانی ،ترس و مجموعاً بدحالشدن حیوانات شود .لذا ،اختصداص زمدان کدافی
برای سازگاری حیوانات با شرایط و دمای محفظده محدل نگهدداری آنهدا پدیش از آغداز حملونقدل حیواندات ،راحتدی و
مناسببودن محفظه محل نگهداری حیوانات در طول حرکت و تهویه مناسب محفظه ،امری ضروری است.
 -2 -2 -5 -2شرایط و مدت حملونقل باید بهگونهای باشد که حداقل اثر را بر سالمت و رفاه حیوان داشته باشدد .مسدیر
حرکت باید بهنحوی طرحریزی شود که برای کاهش هر گونه دیسترس و رنج حیوانات ،زمان سفر (از زمان ورود حیواندات
به محفظه حملونقل تا زمان خروج از محفظه مذکور) در حداقل خود باشد و از بروز تأخیر جلوگیری شود .بهطور خالصه،
پیش از آغاز حمل و درحین حملونقلِ حیوانات ،باید حیوان را در شرایط مطلوب و مناسب مربوط به گونه خود ،قدرار داد.
الزم است در طول سفر از بروز حرکت ناگهانی ،سروصدای زیاد یا لرزش ،تا حددِ امکدان جلدوگیری شدود .محفظده حمدل
حیوان باید بهشکلی باشد که امکان استراحت حیوان را فراهم کند .مجاورت حیواندات شدکارچی بدا حیوانداتی کده بدهطور
معمول ،شکار این حیوانات محسوب میشوند ،حتی اگر در قفسهای مجزا باشند ،باعث ایجاد استرس در حیوانات میشود
و باید جداً از آن پرهیز کرد .همچنین محفظهها باید طوری طراحی شده باشند که امکان مشاهده دائم حیوان توسط فرد
مراقب فراهم باشد و حیوان در اثر حرکات تند و ناگهانی وسیله نقلیه ،توسط قطعات محفظه مجروح نشود .محفظهها بایدد
متناسب با ویژگیهای گونه حیوان مورد نظر طراحی شده باشند و امکان فرار از آن وجود نداشته باشد .محفظهها بایدد بدا
تسمههای مخصوص ،در جای خود محکم شده باشند .محفظه های حمل حیوانات در حین حمل و نقل باید برای حیوانات
و افراد دخیل در حمل و نقل ،ایمن باشند .باید امکانات مناسب برای استراحت و خواب حیوان موجود باشدد و از حرکدات
ناگهانی وسیله نقلیه و تغییرات زیاد آبوهوایی (بهویژه ،کوران هوا) جداً پرهیز شود .در صورت لزوم ،محفظده حمدل بایدد
بهنحوی طراحی شود که ورود و خروج میکروارگانیسمها کاهش یافته یا کامالً مسدود شود .این امر باید بهگونهای صدورت
گیرد که بازرسی بصری حیوانات ،بدون آنکه وضعیت میکروبیولوژیک آنها را دستخوش تغییر کند ،میسر باشد.
 -2 -2 -5 -3در حین حملونقل الزم است آب و تغذیه مناسب حیوانات ،بسته به وضعیت رشد و سن و نیازهای معمدول
آنها ،بهشکل مناسب در اختیار حیوانات قرار داده شود .در مسیرهای طوالنی باید توقفهای الزم و غدذادهی بده حیدوان،
منطبق با گونه و عادت تغذیهای گونه ،انجام گیرد.
 -2 -2 -5 -4در رابطه با حیواناتی که تکامل سیستم عصبی آنها در سطوح باال قرار دارد (نظیر پریماتهدا ،تکسدمیان،
سگ و گربه) ،الزم است به روانشناسی (اختالالت رفتاری -روانی) آنها در طول حملونقل ،توجه شدده و در ایدن رابطده
اقدامات مقتضی انجام شود.
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 -2 -2 -6با توجه به عکسالعملهای پاتولوژیک حیوانات در طول حملونقل ،بهویژه بیماریهای ناشی از استرس حملونقدل و
نیز استعداد برخی حیوانات به سرگیجه ناشی از حرکت ،الزم است قبل و بعد از حمل ،حیوان توسط دامپزشک ذیصالح معاینه
شده و در صورت لزوم اقدامات مناسب پیشگیری یا درمانی در مورد حیوان انجام شود.
 -2 -2 -7فرد یا مؤسسهای که حیوانات را دریافت میکند ،موظف است قبل از آغاز ارسال حیوانات از مبدأ ،آمادگیهای الزم را
برای دریافت و نگهداری آنها ایجاد کرده باشد .ازجمله الزم است کسب مجوزهای الزم ،آمادهسازی اتاق قرنطینه ،محل اسکان،

آب ،غذا ،پرسنل نگهداریکننده ،شرایط دمایی و رطوبت ،و سایر موارد مربوط به استانداردهای محل نگهدداری از حیواندات ،از
قبل مورد توجه قرار گرفته باشند.
 -2 -2 -7 -1تحت هیچ شرایطی نباید بالفاصله پس از رسیدن حیوانات به مقصدد ،از آنهدا در مدداخالت اسدتفاده کدرد.
الزم است زمان مناسب برای سازگارشدن حیوانات با افراد و شرایط جدید محیطدی ،مطدابق اصدول تکنیکدی ارائهشدده در
منابع علمی معتبر و بهروز ،مد نظر قرار گیرد.
 -2 -2 -7 -2حتی اگر حیوانات پس از رسیدن به مقصد ،بیمار به نظر نرسند ،به دلیل استرسهای وارده در طدول سدفر،
ضعیفشدن سیستم ایمنی و استعداد این حیوانات به بیمارشدن ،الزم است حتماً تا چند روز ،بسته بده شدرایط ،قرنطینده
شوند .در مدت قرنطینه باید حیوانات از تماس با سایر حیوانات موجود در محل جدید ،یا حتی تماس با مواد و وسایل ایدن
حیوانات دور باشند .مدتزمان قرنطینه را میتوان بهعنوان بخشی از زمان الزم برای سازگارشدن حیوانات با شرایط جدید
در نظر گرفت .در طول دوره قرنطینه ،ممکن است بر حسب شدرایط بده اجدرای تنظیمدات ویدژه دمدا ،رطوبدت ،ندور ،آب،
خوراک ،استفاده از داروهای تقویتکننده سیستم ایمنی ،انجامدادن اقدامات درمانی پیشدگیرانه و سدایر اقددامات مقتضدی
نیاز باشد.

 -2 -3مراقبت از حیوانات
 -2 -3 -1نحوه مراقبت از حیوانات در هر پروژه ،باید به تأیید کارگروه/کمیته اخالق برسد.
 -2 -3 -2در طراحی محل مراقبت از حیوانات آزمایشگاهی ،باید نیازهای گونه حیوان آزمایشگاهی مورد نظر ،احتیاجات پدروژه
و راحتی افراد دستاندرکار مد نظر قرار داده شود .در بهترین حالت ،محل مراقبت از حیوانات باید بدهنحوی طراحدی شدود کده
دارای امکانات مناسب برای تغییر کاربری احتمالی آتی جهت اسکان گونههای دیگر حیوانات نیدز باشدد .در ایدن محدل بایدد از
رنگهای مناسب که درصورت خوردهشدن توسط حیوان ،برای او سمی نباشند ،استفاده شود .قفسها ،دیوارهدا ،کدف ،سدقف و
سایر بخشهای ساختمانی باید قابلشستوشو و ضدعفونیکردن باشند و از مواد بادوام و ایمن ساخته شوند .مصالح سداختمانی
مصرفی باید ضدِرطوبت ،مقاوم در برابر آتش و بدون درز و شکاف باشند و شرایط بهداشتی مناطق مراقبت از حیوانات را فدراهم
کنند .سطوح باید مقاومت باالیی در برابر آثار عوامل پاککننده ،خراشدهنده ،اسپریهای بدا فشدار بداال ،شدعلهپاشها و سدایر
عوامل تماسی داشته باشند .جزئیات مربوط به ساختار راهروها ،خطوط لوله آب ،لولههای زهکش ،اتصداالت بدرق ،درهدای اتداق
حیوانات ،پنجرههای خارجی ،سطوح کف ،سیستم زهکشی ،دیوارها ،سقفها ،محلهای اتصال قسمتهای مختلف ساختمان بدا
هم ،نردههای حائل ،ضربهگیرها ،حفاظها ،لولهکشیهای روکار ،مجاری داکت ،لباس و امکانات مورد استفاده توسط افراد و سایر
امکانات و تأسیسات ،باید مطابق با استانداردهای ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد.
 -2 -3 -3محل مراقبت از حیوانات باید در جایی باشد که عبور و مرور محدودی در داخل محل و اطدراف آن ،جریدان داشدته
باشد؛ همچنین جابهجایی حیوانات ،قفسها ،فضوالت و سایر مواد و وسایل مربوط به محل مراقبدت از حیواندات در راهروهدای
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عمومی و آسانسورها ،باید به حداقل ممکن برسد و از قسمتهای پرتردد اماکن برای این منظور اسدتفاده نشدود .از ورود افدراد
متفرقه ،بهویژه کودکان ،به محل مراقبت از حیوانات باید اکیدا جلوگیری شود .کارکنان و تجهیزات نبایدد بددون انجدام اعمدال
ضدعفونی مقتضی ،بین محلهایی که دارای حیواناتی با وضعیت میکروبی متفاوت هسدتند (نظیدر محدل مراقبدت از حیواندات
سالم ،محل مراقبت از حیوانات بیمار و قرنطینه) ،جابهجا شوند .بعد از حمل مواد کثیف ،باید تمهیداتی مناسدب بدرای تمیدز و
بهداشتی کردن محل عبور و مرور در نظر گرفته شود.
 -2 -3 -3 -1برای کاهش عبور و مرور در محل مراقبت از حیوانات ،الزم است اتاقهایی که نیازمند دسترسی مکرر افدراد
هستند ،در مناطق نزدیک به درب ورودی قرار داده شوند .اتاقهای مراقبت از حیوان باید از محل انجام مدداخالت ،مجدزا
باشند.
 -2 -3 -4وضعیت سدالمت حیدوان در محدل مراقبدت بایدد بهصدورت مدداوم تحدت نظدر دامپزشدک ذیصدالح باشدد .انجدام
واکسیناسیون و تجویز هر گونه دارو و/یا اقدامات الزم برای پیشگیری از بیماریها ،الزم است بر حسب گونه حیوانی ،دسدتورات
وقت سازمان دامپزشکی کشور ،بخشنامههای کمیتههای اخالق در پژوهشهای علوم پزشکی ،استانداردهای ملی و بدینالمللدی،
بیماریهای شایع در منطقه و سایر منابع و مراجع معتبر و قانونی صورت گیرد.
 -2 -3 -5عوامل محیطی نقش بسیار مهمی در تعیین وضعیت بیولوژیک حیوانات دارند و میتوانند نتایج فعالیتهای علمدی را
بهنحوی چشمگیر تحت تأثیر قرار دهند؛ لذا شرایط محل مراقبت از حیوانات باید بیشترین رفاه ممکن را برای حیواندات فدراهم
کرده و باید این اطمینان را ایجاد کند که نتایج حاصل از مداخالت ،تاآنجاکه امکانپذیر است ،اطمیندانبخش و صدحیح باشدند.
این شرایط باید مطابق اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد.
 -2 -3 -5 -1حیوانات باید در محلهایی نگهداری شوند که اختصاصاً برای این منظور طراحی شده است .نباید صدرفاً بده
دلیل راحتی کار یا نبود امکانات ،حیوانات در آزمایشگاه نگهداری شوند .در مدواقعی کده طبدق تشدخیص کارگروه/کمیتده
اخالق الزم است حیوانات در آزمایشگاه نگهداری شوند ،باید همه مشخصات ذکرشده برای محدل مراقبدت از حیواندات ،در
این محل نیز فراهم شده و تمهیدات الزم به منظور حفظ رفاه حیوانات و نیز اجتناب از بروز خطرات احتمالی برای افراد یا
حیوانات در نظر گرفته شود.
 -2 -3 -5 -2حیواناتی را که از محل نگهداری اصلی خدود بده سدایر محلهدا (مانندد آزمایشدگاهها ،اتداق جراحدی ،اتداق
تصویربرداری و سایر نواحی) برده میشوند یدا در تمداس بدا افدراد مختلدف قدرار میگیرندد (نظیدر اسدتفاده از حیدوان در
برنامههای آموزشی) ،فقط در صورت حصول همه شرایط ذیل میتوان مجدداً به اتاق نگهداری اصلی برگرداند:
الف) همه حیوانات انتقالدادهشده به سایر محلها ،از محل نگهداری اصلی یکسان آمده باشند؛
ب) درصورتیکه همه حیوانات از محل نگهداری یکسان نیامده باشند ،محلهایی که حیوان بده آنهدا منتقدل مدیشدود و
تجهیزات داخل آن محلها که در ارتباط با حیوان است ،در فواصل انتقال حیوانات گروههای مختلف ،ضدعفونی شوند؛
پ) در صورت تماس افراد با حیواناتی که از محلهای نگهدداری مختلدف آورده مدیشدوند ،افدراد اصدول آسدپتیک ،نظیدر
شستوشوی صحیح دستها ،پوشیدن دستکش جدید ،ماسک جدید ،گان جدید و کاله جدید را پیش از ورود گروه جدید
حیوانات رعایت کنند؛
ت) بازگشت مجدد حیوان به محل نگهداری اصلی ،موجب انتقال آلودگیها یا عوامل میکروبی بده محدل نگهدداری اصدلی
نشود و با اهداف پروژه ،تداخلی نداشته باشد.
 -2 -3 -6شیوه نگهداری حیوانات (انفرادی یا چندتایی) باید بادقت بسیار زیاد انتخاب شود و عوامل بسیاری ،ازجملده نیازهدای
گونهای حیوان ،ویژگیهای رفتاری هر حیوان خاص ،الزامات پروژه ،وضعیت سالمت حیوان ،امکانات موجود در محل نگهداری و
سایر عوامل اثرگذار بر رفاه حیوانات و نتایج پروژه ،در نظر گرفته شوند.
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 -2 -3 -6 -1حیواناتی که از نگهداری تنهایی (انفرادی) رنج میبرند ،نباید به این صورت نگهداری شوند؛ مگدر اینکده بده
دلیل شرایط فیزیوپاتولوژیک یا وضعیت بالینی زمینهای حیوان ،رفتارهای خشونتآمیز با سایر حیوانات همگونه یا الزامدات
پروژه ،نگهداری انفرادی اجتنابناپذیر باشد .اصول دامپزشکی در نگهدداری انفدرادی ایدن حیواندات بایدد مراعدات شدود و
نگهداری انفرادی حیوان باید به تأیید کارگروه/کمیته اخالق رسیده باشد .در چنین حالتی ،مدتزمان جداسازی حیواندات
از گروه ،باید به حداقل ممکن کاهش یابد .درباره اکثر گونههای حیوانات ،چنانچه حیوانی بهتنهایی نگاه داشدته مدیشدود،
باید حداقل بتواند حیوانات همگونه خود را ببیند یا صدای آنهدا را بشدنود یدا اینکده از طریدق بویدایی ،حضورشدان را در
نزدیکی خود احساس کند و در مجموع ،حتماً وابستگی بین حیوانات یک گونده و وابسدتگیهای بینگوندهای حیواندات در
نظر گرفته شود .ضمناً ،بهطور ویژه تأکید میشود که محل نگهداری انفرادی حیوانات نباید صرفاً محیطدی سداده و خدالی
باشد؛ بلکه الزم است با انجامدادن اقدامات غنیسازی محیطیِ متناسب با گونده حیدوانی ،از بدروز عدوارض بسدیار رندجآور
نگهداری انفرادی حیوانات در محیط ساده (نظیر رفتارهای استرئوتایپی) جلوگیری کرد.
 -2 -3 -6 -2در صورت نگهداری گروهی حیوانات ،الزم است با درنظرگیری تمهیدات مناسدب ،از درگیرشددن حیواندات،
بهویژه به دلیل مواردی نظیر قلمرو ،غذا و جفتیابی ،جلوگیری شود .تعداد حیوانات در محدل نگهدداری ،بایدد بدر اسداس
ضوابط و استانداردهای ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد و شرایط محیطی و اجتماعی مخصوص گونده حیدوان
حفظ شود .برای جلوگیری از بروز استرس و رفتارهای پرخاشگری در گروه ،باید تا حد امکان از ایجاد تغییر در گروهبنددی
حیوانات و نیز سلسهمراتب قدرت در درون گروهها اجتناب کرد .برخی تغییراتی که میتواند موجدب تغییدر در گروهبنددی
حیوانات یا سلسهمراتب قدرت درون گروهها شده و متعاقباً منجر به نزاع حیوانات شوند ،عبارتاند از :افزودن حیوان جدید
به گروهی تثبیتشده ،حذف حیوانی از گروهی تثبیتشدده ،بیرونبدردن حیدوانی بدرای مددت نسدبتاً طدوالنی از گروهدی
تثبیتشده و بازگرداندن مجدد آن به همین گروه ،افزودن حیوان با جنس مخالف به یدک گدروه و بسدیاری مدوارد مشدابه
دیگر که ساختارهای زندگی گروهی حیوانات را بر هم میزند .چنانچه انجامدادن این اقدامات ،قطعاً الزم باشد ،الزم اسدت
برای پیشگیری از وقوع عوارض نامطلوب ،پیش از ایجاد هر گونه تغییر ،با دامپزشک یا کارشناس ذیصالح مشورت کرد.
 -2 -3 -6 -3محل نگهداری گروهی حیوانات باید دارای پناهگاههایی برای حیوانات ضعیفتر باشد ،تدا در صدورت تهداجم
حیوانات قویتر ،بتوانند از خود محافظت کنند .عالوه بر فضایی برای استراحت ،حیواندات بده فضدای ثانویدهای نیدز بدرای
حرکت و آزادبودن نیاز دارند .چنانچه در محل نگهداری از حیوانات ،فضای کافی برای آزادبودن همه آنهدا وجدود نداشدته
باشد ،میتوان فضای اندکی از محل نگهداری را با حصاری محدود نموده و آنها را بدهنوبت در ایدن فضدا بدرای حرکدت و
آزادی بیشتر قرار داد.
 -2 -3 -6 -4در مواقعی که حیوانات موجود در یک گروه ،بهصورت تددریجی و یکبدهیک ،از آن خدارج مدیشدوند (مدثالً
یوتانزی میگردند) ،الزم است پیش از خارجکردن حیوان ماقبل آخر ،تمهیدات مناسب برای جلوگیری از تنهاشدن حیوان
آخر در نظر گرفته شود .این امر بهویژه درباره حیوانات باالتر در رده تکاملی سیستم عصبی ،اهمیت بسیار دارد و تنهاشدن
ناگهانی حیوان ،میتواند موجب بروز اضطراب و رنجی بسیار شدید برای حیوان شود.
 -2 -3 -6 -5محیط زندگی همه حیوانات ،حتی آنهایی که بهصورت گروهی نگهداری مدیشدوند ،نبایدد صدرفاً محیطدی
خالی و ساده باشد؛ بلکه حتماً الزم است از روشهای غنیسازی محیط برای پیشگیری از بروز اختالل در سالمت جسدمی
و رفتاری حیوانات ،بهویژه پیشگیری از رفتارهای استرئوتایپی ناشی از اسارات و ایجاد انگیزه حیات و امید به زندهماندن در
آنها استفاده شود؛ این امر بهخصوص درباره حیواناتی که دارای تکامل بیشتر سیستم عصبی هستند ،اهمیدت بسدیار زیداد
دارد .همچنین الزم است امکان انجام فعالیتهای غریزی حیوان ،نظیر استراحت ،انجام فعالیتهای جستوجوگرانه (بسته
به گونه حیوان) ،تیمارکردن بدن خود و تماس اجتماعی با سایر حیوانات همگونه ،تأمین شود .روشهای غنیسازی محیط
و سایر اقدامات بهینهسازی شرایط محیطی ،بر اساس اصول ارائهشده در منابع معتبر و بهروز تعیین میشود.
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 -2 -3 -6 -6تراکم قفسها در اتاق یا تراکم حیوانات در هر قفس ،بر حسب گونه حیوان تعیین مدیشدود و بایدد مطدابق
اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد .قفسها امکدان اسدتراحت حیدوان را داشدته باشدند و امکدان
مشاهده داخل آنها توسط فرد مراقب وجود داشته باشد .حیوانات در مجداورتِ دیدداری ،شدنیداری یدا بویداییِ حیواندات
شکارچی قرار نگیرند .از ورود هر گونه جانور ،بهویژه حشرات ،به محل نگهداری حیوانات جلوگیری شود .توجده شدود کده
حتی اگر حیوانات در قفسهای مجزا قرار داشدته باشدند و بدهعنوان شدکار و شدکارچی مطدرح نباشدند ،لدیکن نگهدداری
گونههای مختلف حیوانات در یک مکان ،ممکن است از نظر ایمنی زیستی یا ناسازگاری برخی گونهها در مجاورت یکدیگر
(مثالً حیوانات پرسروصدا مجاور گونههای آرام و حساس به صدا) ،مشکلساز شود.
 -2 -3 -7در صورت نگهداری حیوانات در فضای باز ،الزم است سرپناهی برای استقرار آنها هنگام وقوع ریزشهای جوی ،بداد،
کوران ،آفتاب و سایر شرایط نامطلوب فضای باز ،مهیا باشد .در صورت نگهداری حیوانات در فضای بسته ،شرایط مناسب ،از نظر
مساحت مورد نیاز برای هر گونه حیوانی ،مساحت الزم برای کارکنان نگهداریکننده ،دمای محیط ،رطوبت محیط ،شددت ندور،
مدت نوردهی ،نیاز یا عدم نیاز به وجود پنجره و کیفیت هوای تنفسی ،بر اساس ضوابط تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبدر
و بهروز فراهم شود .صداهای اضافی که باعث آزار حیوانات میشوند ،باید از محدیط حدذف شدود .درعینِحدال ،دربداره برخدی از
گونههای حیوانات ،الزم است با استفاده از صداهای موزون ،نظیر صدای مالیم رادیو و نظایر آن ،از ایجاد حالت سکوت مطلق در
محیط جلوگیری نموده و بدینوسیله به غنیسازی محیط اقدام کرد .در این رابطه رجوع به منابع علمی معتبر و بهروز ضدروری
است.
 -2 -3 -7 -1برای حیوانات آبستن باید آشیانه انفرادی مناسبی فراهم شود تا در آن ،به دور از آزار سایر حیوانات بتوانندد
زایمان و از نوزادان خود نگهداری کنند.
 -2 -3 -7 -2چنانچه طرحنامه پروژه ،نیازمند آن باشد که حیوان در شدرایط محیطدی غیرطبیعدی نگهدداری شدود ،الزم
است ،قبالً این امر به تأیید کارگروه/کمیته اخالق رسیده و پیش از شروع آزمایش بایدد زمدان کدافی بدرای تطبیقپدذیری
آرامآرام حیوان با این شرایط در نظر گرفته شود.
 -2 -3 -7 -3برای ازبینبردن بوی آمونیاک یا سایر بوهای زائد محیط ،الزم است منابع تولید این بوها از بین برده و/یدا از
تهویه مناسب استفاده شود .در این موارد هرگز نباید از بوبَرها یا خوشبوکنندهها استفاده کرد.
 -2 -3 -7 -4برای کاهش عوامل مخدوشکننده نتایج پروژه ،الزم است در طول دوره پژوهش ،تا حد امکدان ویژگیهدای
محل نگهداری حیوانات و تراکم حیواندات در محدل مدذکور ،بیتغییدر باشدد .تفاوتهدای ندور ،دمدا ،جریدان هدوا و سدایر
پارامترهای محیطی در بین قفسهای مختلف ،میتواند موجب رنج حیوانات شده و آثدار ناخواسدته معندیداری بدر نتدایج
آزمایش داشته باشد .همچنین الزم است با استفاده از روشهای آماری (نظیر تخصیص تصادفی حیوانات بده قفسهدا و/یدا
تخصیص تصادفی محل قرارگیری قفسها در محل نگهداری از حیوانات) ،روشهای بالکبندی و سایر روشهای مقتضدی،
آثار مخدوشکننده محیطی تا حد امکان تعدیل شوند .روش چدرخش قفسهدا در جهدات مختلدف بدر روی قفسده محدل
نگهداری یا جابهجاکردن مداوم قفسها در محل ،به دلیل بروز استرس در بسیاری از گونههای حیوانات ،توصیه نمیشود.
 -2 -3 -7 -5در صورت بروز تغییر ناگهانی در شرایط محل نگهداری از حیوانات ،الزم است تا زمان تطبیق مجدد آنها با
شرایط محیطی ،از هر گونه اقدام پژوهشی بر روی این حیوانات خودداری شود.
 -2 -3 -8آب آشامیدنی سالم و با دمای استاندارد ،باید در دسترس حیوان قرار گیرد و ذخایر کدافی آب آشدامیدنی ،بسدته بده
تعداد حیوانات ،همواره در مؤسسه محل نگهداری آنها موجود باشد.
 -2 -3 -8 -1بهطور ویژه الزم است از دسترسی کامل حیوانات به آب ،اطمینان حاصل کرد .مثالً ممکدن اسدت بده دلیدل
خرابی نازل سیستم آبخوری ،با وجود آب در محفظه یا لولهها ،حیوان قدادر بده نوشدیدن آب نباشدد تاجاییکده بده دلیدل
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تشنگی تلف شود .لذا کنترل روزانه حجم باقیمانده آب در محفظه آبخوری هر قفس یا کنتدرل ندازل سیسدتم آبخدوری
اتوماتیک یا سایر روشهای مقتضی برای اطمینان از دسترسی حیوان به آب باید جزو برنامههای روزانه کارکنان نگهداری از
حیوانات باشد.
 -2 -3 -8 -2سیستمهای آبرسانی باید بهنحوی طراحی و استفاده شوند کده حجدم کدافی از آب بدا کیفیدت مناسدب را
فراهم آورد .باید به تعداد کافی ظروف آبخوری در محل نگهداری حیوانات نصدب شدود .چنانچده از سیسدتمهای آبخدوری
اتوماتیک استفاده میشود ،برای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی ،نظیر قطع آب ،نشتی و گسترش عفونتها ،الزم اسدت
عملکرد آنها بهطور منظم بررسی شده ،تعمیرات الزم صورت بگیرد و این دستگاهها به سیستمهای هشدار وجود نقص در
آبرسانی مجهز شوند .چنانچه از قفسهای با کدف یکدسدت اسدتفاده مدیشدود ،بایدد از تجمدع احتمدالی آب در قفدس،
جلوگیری کرد.
 -2 -3 -8 -3با توجه به اینکه آب ،ناقلی برای میکروارگانیسمها است ،لذا لوازم و تجهیزات آبخوری باید بدهنحوی باشدند
که خطر آلودگی را به حداقل برسانند و در صورت لزوم در بازههای زمانی مشخص ،پاکسازی و/یا ضدعفونی شوند .دربداره
حیوانات دارای شرایط ویژه ،نظیر مدلهای نقص سیستم ایمنی ،الزم است تمهیددات اختصاصدی ،نظیدر استریلیزاسدیون،
برای فراهمکردن آب آشامیدنی صورت گیرد.
 -2 -3 -8 -4مقاومت گونههای مختلف ماهیها ،دوزیستان و خزندگان ،در برابر دما ،اسدیدیته ،میدزان کلدر و بسدیاری از
مواد شیمیایی دیگر موجود در آب ،با یکدیگر بسیار متفاوت است .بنابراین منابع تأمین آب آکواریومها و مخازن نگهدداری
این حیوانات باید بر حسب نیاز و طبق محدوده تحمل گونه مربوطه ،تنظیم شود.
 -2 -3 -9مواد غذایی سالم و مناسب باید به میزان کافی در دسترس حیوانات قرار گیرد و ذخایر کدافی غدذا ،بسدته بده تعدداد
حیوانات ،همواره در مؤسسه محل نگهداری آنها موجود باشد.
 -2 -3 -9 -1فرموالسیون تغذیه یک حیوان ،بر حسب گونه ،جثه ،وضعیت بدنی ،جدنس ،سدن ،وضدعیت رشدد ،نیازهدای
معمول فیزیولوژیک (نظیر رشد ،تولید مثل ،آبستنی و شیردهی) و نیازهای مربوط به حاالت خاص یدا پاتولوژیدک حیدوان
(نظیر وجود تب ،درد ،عفونت و سایر روندهای بیماریزا) یا بر اساس نوع مداخالت انجامشده بر روی آنها (مانند جراحدی
و القای عفونت) تعیین میشود .فرموالسیون تغذیه باید مطابق اصول تکنیکدی ارائهشدده در مندابع علمدی معتبدر و بدهروز
تنظیم شود .شکل ،محتوا و نحوه عرضه غذا به حیوان ،باید بهگونهای باشد که نیازهای غذایی و رفتاری او را برآورده کندد.
در برخی گونهها باید به حیوان فرصت جستوجوی غذا نیز داده شود .جیره حیوان باید خوشطعم و فاقد آلدودگی باشدد.
در انتخاب مواد خام ،تولید ،آمادهسازی و غذادهی به حیوان باید تا حد امکان از میزان آلودگیهدای شدیمیایی ،فیزیکدی و
میکروبیولوژیکی این مواد کاسته شود .بر روی بستههای غذا باید اطالعاتی روشن درباره ویژگیهدای محصدول ،محتویدات
تغذیهای و تاریخ تولید آن وجود داشته باشد .مرکز نگهداری حیوانات بهتر است که نسبت به نمونهبرداری تصادفی از مواد
غذایی و تعیین محتوای خوراکی آنها از طریق آزمایشگاههدای خدوراک دام نیدز اقددام نمایدد .تداریخ انقضدا بایدد توسدط
تولیدکننده ،مشخص و روی بسته غذا درج شده باشد .مواد علوفهای خَشَبی ،بخشی مهم از جیره غذایی برخی گوندههدای
حیوانات (نظیر خرگوشها) است و از طرفی ،برخی نیازهای رفتاری آنها را نیز برآورده میکند.
 -2 -3 -9 -2بستهبندی ،حملونقل و ذخیره غذا باید بهگونهای باشد که از آلودگی ،فساد و تخریدب آن جلدوگیری شدود.
مکانهای نگهداری غذای حیوانات باید خشک ،خنک و تاریک باشدند و در مقابدل حشدرات و جدانوران مدوذی ،محافظدت
شوند .غذاهای فاسدشدنی ،نظیر سبزیجات ،نباتات ،میوهها ،گوشت و ماهی ،باید در سردخانه ،یخچال یدا فریدزر نگهدداری
شوند .همه محفظههای تغذیه ،آبشخورها یا سایر ظروف تهیه و توزیع غدذا بایدد بدهطور مدنظم تمیدز و در صدورت لدزوم،
ضدعفونی شوند .در صورت استفاده از غذای مرطوب یا احتمال آغشتهشدن غذا به آب ،مدفوع یا ادرار ،پاکسدازی روزانده
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این محلها الزامی است .درباره حیوانات دارای شرایط ویژه (نظیر مدلهای نقدص سیسدتم ایمندی) ،الزم اسدت تمهیددات
اختصاصی (نظیر استریلیزاسیون) برای فراهمکردن غذای این حیوانات صورت گیرد.
 -2 -3 -9 -3هر یک از حیوانات باید به غذا دسترسی داشته باشند .به این منظور الزم است محل غذاخوری دارای فضای
کافی باشد .تعبیه فضای کافی و شکل صحیح محل غذاخوری ،تا حدی زیداد از بدروز رقابدت و ندزاع بدین حیواندات بدرای
دستیابی به غذا میکاهد.
 -2 -3 -10سیستمهای گرمایشی ،تهویه و سایر تأسیسات ،در محل نگهداری حیوانات باید بدهنحوی قدرار گیدرد کده کمتدرین
مزاحمت را برای حیوانات ایجاد کند و برای تعمیرات و نگهداری آنها نیاز به ورود به محل نگهدداری از حیواندات یدا محلهدای
دارای مخاطرات ایمنی زیستی نباشد.
 -2 -3 -11بستر محل نگهداری از حیوانات باید متناسب با نیازهای گونه حیوانی و دارای محلی برای استراحت حیوانات باشدد.
این بستر باید رطوبت ،بوی ادرار و مدفوع را جذب کند و بهنحوی باشد که فرایند پاکسازی محدل را تسدهیل کندد .بسدتر بایدد
بهگونهای باشد که حیوان بتواند رفتارهای ویژه گونهای ،نظیر جستوجوی غذا ،کندن بستر و نقدبزدن را انجدام دهدد و محلدی
راحت و امن برای استراحت و ساخت آشیانهای برای تولیدمثل داشته باشد .استفاده از یک نوع ماده خاص ،قادر به برآوردن همه
موارد مذکور نخواهد بود؛ بلکه الزم است از ترکیبی از مواد مناسب ،برای این منظور استفاده شود .چندین مدوادی بایدد خشدک،
جاذب رطوبت ،فاقد گرد و غبار ،غیرسمی و عاری از هر گونه عوامدل عفدونی ،جدانوران مدوذی و سدایر اشدکال آلدودگی باشدند.
مشتقات چوب که با استفاده از مواد شیمیایی تولید شده یا پوشش داده شدهاند ،یدا دارای سدموم طبیعدی هسدتند و همچندین
محصوالتی که از ترکیبات واقعی آنها اطالعی در دست نیست ،نباید به کار گرفته شوند .کدف محدل نگهدداری بایدد یکپارچده،
راحت و مناسب برای استراحت همه حیوانات باشد .محل خواب حیوان باید خشک و تمیز نگاه داشته شود.
 -2 -3 -12عملیات جمعآوری ،ذخیره و حذف زبالههدا ،همچندین پاکسدازی و بهداشدتیکردن محدل نگهدداری بایدد مطدابق
استانداردهای مربوطه و با درنظرگرفتن گونه حیوان انجام شود .از مواد ضدعفونیکننده استاندارد و بیبو برای تمیزکردن محیط
و استریلکردن وسایل استفاده شود .در پایان فرایند پاکسازی ،مواد شیمیایی نظیر صابونها ،مواد مرطوبکننده ،پاککنندهها،
حاللها و ضدعفونیکنندهها ،باید بهطور کامل از روی سطوحی که در تماس با حیوان هسدتند ،زدوده شدوند؛ مگدر آنکده طبدق
اظهار سازنده معتبر ،تماس حیوانات با باقیمانده این مواد ،بیخطر عنوان شده باشد.
 -2 -3 -12 -1پاکسازی محل نگهداری باید بهگونهای باشد که موجب ایجاد دیسترس در حیوانات نشود .درباره برخی
گونههای خاص یا دورههای خاص از زندگی حیوانات ،نباید کل بستر حیوان در هنگام پاکسازی محیط جمعآوری شود؛
بلکه الزم است ضمن باقیگذاردن مقداری از بستر ،شرایط بویایی محیط نگهداری حیوان همچنان حفظ شود.
 -2 -3 -12 -2در رابطه با جمعآوری ،ذخیره و حذف زبالهها ،مطابق دستورالعملهای سازمان حفاظت محیط زیست
کشور ،ازجمله سند «ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته» و سایر ضوابط
قانونی ذیربط اقدام شود.
 -2 -3 -13برای مواقع اضطراری ،مثالً قطع برق و آب ،آتشسوزی ،اختالل در سیستمهای گرمایشی یا سرمایشی ،شیوع
بیماریهای واگیردار ،آسیبدیدگی حیوانات در اثر درگیری ،فرار آنها از محل نگهداری و در کل ،اختالل در هر گونه شرایط
مناسب نگهداری از حیوانات ،بهویژه در ایام تعطیالت ،باید پیشبینیهای مناسب صورت گرفته باشد و موضوع بهصورت مکتوب
و در قالب پروتکل شرایط اضطراری در معرض دید و در دسترس افراد ذیربط در مرکز باشد.

 -2 -4استفاده از حیوانات در مداخالت
34

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران

 -2 -4 -1نوع مداخالت و روش استفاده از حیوانات در هر پروژه ،باید به تأیید کارگروه/کمیته اخالق برسد.
 -2 -4 -2پژوهشگران موظف هستند که همه تمهیدات ممکن برای اجتناب یا کاهش درد و دیسترس را پیش از شروع پروژه،
بررسی کرده و در طول پروژه به کار گیرند .برخی از این تمهیدات عبارتند از:
الف) انتخاب انسانیترین ،کمتهاجمیترین و کوتاهمدتترین روش برای اجرای پروژه؛
ب) اطمینان از آموزشهای الزم ،مهارت تکنیکی و صالحیت همه افرادی که در کار با حیوانات دخیل هستند؛
پ) تخمین میزان درد و دیسترس حاصل از مداخالت پروژه و تعیین روشهای مناسب برای مقابله با آنها ،پیش از شروع
پروژه؛
ت) بررسی و ارزیابی منظم حیوانات برای کشف شواهد درد یا دیسترس ،در حینِ اجرای پروژه و پس از آن؛
ث) انتخاب بهترین پروتکل بیهوشی و نیز بیدردی ،بر حسب گونه حیوان ،نوع جراحدی و میدزان درد آن ،سدن حیدوان ،میدزان
مهارت جراح/مسئول بیهوشی و سایر معیارهای مرتبط (در این زمینه الزم است بر اساس پروتکلهدای بیهوشدی/بیدردی ثبدت
شده در جدیدترین منابع معتبر دامپزشکی اقدام شود)؛
ج) تعیین «معیارهای خاتمه دادن کار بر روی حیوان» برای شرایطی که وضعیت حیدوان در طدول پدروژه ،بده حددی نامناسدب
میشود که دیگر قادر به تسکینیافتن نباشد یا وضعیت حیوان بهصورتی باشد که نتواند منجر بده حصدول نتدایج معتبدر علمدی
شود .در این زمینه ،الزم است معیارهای خاتمهدادن کار بر روی حیوان ،مطابق اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبدر و
بهروز ،تعیین شده و در طرحنامه ارائه شود؛
چ) تعیین «روش خاتمه کار بر روی حیوان» ،مطابق مندرجات راهنمای حاضر.
 -2 -4 -2 -1در مواردی که انجام تمهیدات فوق برای اجتناب یا کاهش درد و دیسترس امکدانپدذیر نباشدد ،آنگداه بایدد
توجیه علمی قانعکننده همراه با پروتکل بیهوشی یا بیدردی به کارگروه/کمیته اخالق ارائه شود و برای این کمیتده محدرز
شود که میزان درد و رنج ایجاد شده برای حیوانات ،از حدود مجاز مطابق راهنمای حاضر تجاوز نمیکند.
 -2 -4 -2 -2درباره حیوانی کده ممکدن اسدت پدس از پایدان جراحی/بیهوشی/بیحسدی ،متحمدل درد شدود ،الزم اسدت
تمهیدات «ضددردی پیشگیرانه» و تمهیدات ضددردی پس از جراحی یا سایر روشهای مناسب کاهش درد ،اِعمال شدود.
در مجموع ،به محض آنکه هدف مداخله به دست آمد ،الزم است حداکثر اقدامات ممکن برای بهحداقلرساندن درد و رندج
حیوانات انجام شود.
 -2 -4 -2 -3داروهای آرامبخش ،تسکیندهندهها ،خوابآورها یا داروهای بیهوشدی استنشداقی (بدهجز نیتدروز اکسداید)،
صرفاً برای آرامکردن ،بیحرکتسازی و/یا ایجاد خواب در حیوانات مؤثر هستند و خاصیت ضددرد ندارند .استثنائاً ،نیتدروز
اکساید واجد مقدار محدودی خواص ضددرد است .پنتوباربیتالها (نظیر تیوپنتال سدیم) فاقد خواص بدیدردی هسدتند و
نباید به تنهایی برای انجام جراحی بر روی حیوانات استفاده شدوند .داروهدای آگونیسدت آلفدا 2 -نیدز چنانچده بدهتنهایی
استفاده شوند ،خاصیت ضددرد قابل توجهی ندارند .همچنین ترکیب کتامین و زایالزین (هرچند به وفور استفاده میشود)
خواص بیدردی کافی برای جراحدیهدای مداژور در بسدیاری از گوندههدای حیواندات آزمایشدگاهی بدویژه مدوش کوچدک
آزمایشگاهی و موش بزرد آزمایشگاهی را ندارد .لذا استفاده از این داروها بهتنهایی ،برای بیهوشدی/بیدردی ،مدورد مدورد
قبول نمیباشند .استفاده از داروی کتامین بهتنهایی ،در برخی گونههدای حیواندات خدواص ضدددرد قابدل تدوجهی نددارد.
ترکیب کتامین -دیازپام ،عمدتاً برای «القای» بیهوشی و نیز انجام اقدامات بدون درد توصیه میشود .ضمناً داروی کتدامین
بهتنهایی ،در بسیاری از حیوانات فاقد خاصیت بیدردی احشایی بوده یا بیدردی احشایی ضعیفی دارد .دربداره اسدتفاده از
داروهای دامپزشکی ،ارجاع به منابع علمی معتبر و بهروز دامپزشکی در طرحنامه الزامی است.
 -2 -4 -2 -4استفاده از ماده «اتر» بهعنوان عامل بیهوشی ،یا با اهدافی نظیر محو هوشیاری ،ایجاد خواب ،شدلشددگی و
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نظایر آن ،ممنوع است.
 -2 -4 -3با توجه به پیچیدگیهای اخالقی درباره پروژههای مشتمل بر آزمایشهای درد یا پروژههایی که درد حیوان بدهعنوان
جز الینفک آنها است ،این موضوع در راهنمای حاضر بررسی نمیشود .لیکن الزم است در این نوع پروژهها ،بر اسداس ضدوابط
اخالقی و علمی« ،نقطهی پایانی» برای پروژه تعریف شود بهطوریکده مددت و شددت ادراک درد مشخصدی  -کده مدورد تأییدد
کارگروه/کمیته اخالق ذیربط باشد  -را تعیین کنند به محض حصول نتایج مورد انتظار ذکرشده در طرحنامه ،برای پایداندادن
به کار با حیوان اقدام شود .در رابطه با این نوع پروژهها ،الزامی است که در طرحنامه به اصول اخالقدی منددرج در مندابع علمدی
معتبر و «بهروز» ارجاع شود.
 -2 -4 -4تشخیص درد و رنج یا دیسترس در بسیاری از گونههای حیوانات ،برای افرادی که در این زمینه تجربه ندارند ،دشدوار
است؛ لذا در این باره باید با دامپزشک یا کارشناس ذیصالح مشورت کرد .در صورت وجود هر گونده شدک و شدبهه در تعیدین
میزان دردناکی یا دیسترس یک فرایند ،الزم است بر اساس اصل «آنتروپومورفیسم» عمل شود؛ بدینمعنا که «فرض میشود هر
گونه عملی که در انسان ،موجب بروز درد یا دیسترس میشود ،در حیوانات نیز موجب بروز درد و دیسترس میگردد؛ مگر آنکده
با دالیل متقن ،عکس این موضوع ثابت شود» .چنانچه باز هم درباره وجود درد یا دیسترس اختالفنظر وجود داشت ،باید اقددام
بهگونهای صورت گیرد که به نفع حفاظت از حیوان در برابر درد و دیسترسِ احتمالی باشد.
 -2 -4 -5نوع ،روش تجویز و دوز داروهای مورد استفاده برای حیوانات آزمایشگاهی ،باید بر اساس مراجدع بدهروز فارمداکولوژی
دامپزشکی ،مقاالت معتبر و بهروز یا سایر منابع معتبر و بهروز انتخاب شود .در صورت فقدان اطالعات در متون مرجع ،الزم است
دوز دارو بر حسب اصول علمی تعمیم دوز دارویی بین گونههای مختلف موجودات زنده ،محاسبه شدده و پدس از اطمیندان از ایمندی و
عملکرد مناسب دارو ،برای حیوانات استفاده شود .در این باره الزم است ممنوعیتهای اسدتفاده از برخدی داروهدا در گوندههدای خداص
حیوانات و نیز موارد کانتراندیکاسیون دارویی مورد توجه قرار گیرد.
 -2 -4 -6در رابطه با روشهای تزریق ،عروق قابلاستفاده و نواحی قابلتزریق بدن در گونههای مختلف حیواندات ،حجدم مجداز
تزریق و سایز مجاز سرسوزنهای مورد استفاده در روشهای مختلف تزریق ،الزم است بر حسب منابع معتبر و بهروز اقدام شود.
 -2 -4 -6 -1تزریق داخل قلبی یا خونگیری از قلب ،در حیوانات هوشیار و هر حیوان قادر به ادراک درد ،اکیدداً ممندوع
است .جهت تزریق یا خونگیری از این حیوانات باید از روشهای جایگزین استفاده شود .در صورت استفاده از بیهوشدی و
بیدردی کافی ،پس از تزریق داخل قلبی یا خونگیری از قلب ،باید بدون به هوش آوردن حیوان او را در حالت بیهوشدی و
بیدردی کامل یوتانزی کرد.
 -2 -4 -7مایعدرمانی حیوانات باید مطابق اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز ،صورت گیرد .نوع مایع ،روش
تزریق ،سرعت تزریق ،دمای مایع و سایر پارامترهای مایعدرمانی باید بر حسب اصول دامپزشکی انتخاب شود.
 -2 -4 -8از حیوان بیمار (حیوانی که خودبهخود بیمار شده ،نه اینکه بیماری به روش علمدی در او القدا شدده باشدد) نبایدد در
مداخالت استفاده کرد .چنین حیوانی باید صرفا بهعنوان یک «بیمار» مورد معاینه دامپزشکی قدرار گرفتده و بسدته بده شدرایط،
درمان شده یا مطابق اصول پایان کار با حیوانات در پروژه مورد نظر ،درباره او تصمیمگیری شود .تأکید میشود که هیچ حیدوان
بیماری نباید به حال خود رها شود .همچنین الزم است اقدامات مقتضی بدرای درمدان و/یدا پیشدگیری از ابدتال یدا مدرد سدایر
حیوانات در معرض خطر ،صورت پذیرد.
 -2 -4 -8 -1در مواردی که بیماریِ خودبهخودی حیوان ،خود هدف مداخله باشد و توجیه علمی و اخالقی برای انجام
مداخله مذکور بر پایه دالیل کافی و متقن وجود داشته باشد ،کارگروه/کمیته اخالق میتواند موضوع را بهصورت موردی
36

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران
بررسی کرده و در صورت مجوز این کارگروه ،میتوان استثنائاً از حیوان بیمار در پروژه استفاده کرد؛ به شرط آنکه ابعاد
مختلف بیماری حیوان مذکور توسط پژوهشگر)ان) مسئول به خوبی بررسی شده و تالش برای به حداقل رساندن درد،
رنج ،دیسترس و هرگونه آسیب پایدار به حیوان ،صورت گیرد« .توجیه علمی» بدینمعنا است که کارگروه/کمیته اخالق
اطمینان حاصل کند که ماهیت مداخله ،نیازمند استفاده از چنین حیواناتی است و دالیل علمی موثّقی وجود داشته باشد
که نشان دهد مداخله مذکور فقط با استفاده از حیوان دارای شرایط مذکور امکانپذیر است و پروژه چنان اهمیتی دارد که
انجامندادن آن ،منجر به عوارض عمده در حفظ سالمتی بشر یا حیوانات میشود.
 -2 -4 -9از حیوانات دارای شرایط ویژه (مثل آبستنی یا شیردهی) نباید در مداخالت استفاده شود؛ مگر اینکه کارگروه/کمیتده
اخالق ،اطمینان حاصل کند که ماهیت مداخله ،نیازمند استفاده از چنین حیواناتی است و توجیه علمدی مدوثّقی وجدود داشدته
باشد که مداخله مذکور ،فقط با استفاده از حیوانات دارای شرایط ویژه امکانپذیر است و انجام پروژه از چنان اهمیتی برخدوردار
است که انجامندادن آن ،منجر به اختالل عمده در حفظ سالمتی بشر یا حیوانات میشود.
 -2 -4 -9 -1در صورت استفاده از حیوانات شیرده یا آبستن ،باید اطمینان حاصل شود که درد و رنج ،به نوزادان حیدوان
شیرده (مثالً کمبود شیر برای تغذیه نوزاد) یا جنین حیوانات آبستن وارد نمیشود .جنین حیوانات آبسدتن موضدوع مداده
حاضر ،شامل موارد ذیل میباشند:
الف) اَشکال جنینی پستانداران که قادر به حس درد هستند؛
ب) اشکال جنینی پستانداران که هر چند در هنگام آزمایش قادر به حس درد نیستند؛ لدیکن مقدرر اسدت پدس از انجدام
آزمایش ،زنده بمانند و به دلیل مداخالت اجراشده بر روی آنها ،احتمال دارد در آینده که قادر به حس درد شدند ،بتوانند
درد ،رنج ،دیسترس یا آسیب پایدار حاصل از مداخالت مذکور را تجربه کنند؛
پ) هر گونه اشکال جنینی یا نوزادی که برای ادامه حیات بهنحوی به مادر خود وابسته میباشند.
 -2 -4 -10انجام جراحی ،تشریح زنده و سایر مداخالتِ دارای درد مشابه درد جراحی ،بر روی حیوانی که بیهدوش نشدده و/یدا
بیدردی کامل درباره او اعمال نشده ،یا فقط عالئم ظاهری درد در او مخفی شده ولی قادر بده ادراک درد اسدت ،اکیدداً ممندوع
است .بند حاضر ،تحت هیچ شرایطی استثناپذیر نیست.
 -2 -4 -10 -1در صورت استفاده از سوکسینیل کولین ،پدانکرونیوم وکرونیدوم ،آتراکوریدوم و همده عوامدل کوراریفدورم،
نیکوتین ،کلرید پتاسیم یا هر نوع عامل یا داروی مسدودکننده عصبی عضالنی یا دارای خاصیت فلجکنندده یدا شدلکننده
عضالت یا داروهای آرامبخش قوی یا هر نوع عاملی که به هر نحو ،موجب پوشیدهشدن عالئم عمومی درد در حیوان شود،
یا در امر مدیریت میزان بیهوشی یا بیدردی آن پیچیدگی ایجاد میکند ،مجدری مسدئول و سدایر افدراد ذیربدط در امدر
جراحی و/یا ،بیهوشی و/یا کار با حیوان ،موظف هستند مطمئن شوند که حیوان ،در حینِ استفاده از عوامدل یدا داروهدای
مذکور ،از بیدردی کامل برخدوردار اسدت .در رابطده بدا پدروژههدایی کده در آنهدا از عوامدل یدا داروهدای مسددودکننده
عصبیعضالنی یا دارای خاصیت فلجکننده یا شلکننده عضالت استفاده میشود ،با عنایدت بده پیچیددگیهدای ایدن ندوع
روشهای بیهوشی ،مجری مسئول موظف است نظر مشورتی متخصدص جراحی/بیهوشدی دامپزشدکی را دربداره پروتکدل
بیهوشی پروژه اخذ کرده و در حین اجرای بیهوشی حیوان ،فرآیند بیهوشی توسط متخصص جراحی/بیهوشی دامپزشدکی
مستقیماً مدیریت شود.
 -2 -4 -10 -2نوع و مدت استفاده از داروی بیدردی ،بر اساس میزان درد مورد انتظار از اجرای یک مداخله ،نوع درد ،و
مدت درد تعیین میشود و در این رابطه الزم است به جدیدترین منابع معتبر دامپزشکی مراجعه نمود .حالت مناسب ،این
است که بیدردی ،همزمان به چند روش ایجاد شود (روش بیدردی چندجانبه) .در هر حالت ،بهترین و مدؤثرترین زمدان
تجویز داروی ضددرد ،پیش از بروز درد است (روش ضددردی پیشگیرانه) .در صورت بروز درد ،درمان آن نیازمند مصدرف
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مقدار بیشتری دارو بوده ،زمانبر بوده و رفع کامل درد در این حالت ،بهسختی میسر میشود.
 -2 -4 -11هددر مددورد بیهوشی/بیحسدی ،بددهعنوان یدک اسددترس بددرای حیدوان محسددوب میشددود؛ لددذا بایدد تعددداد دفعددات
بیهوشی/بیحسی تا حد امکان کم باشد .تعداد دفعات مجاز بیهوشی/بیحسی ،در یک بازه زمانی ،بسته بده ندوع و میدزان داروی
مورد استفاده و شرایط حیوان (سن ،جنس ،وضعیت آبستنی ،میزان آسیبهای وارده به حیوان در طول پروژه و نظدایر آنهدا) و
بسیاری پارامترهای دیگر ،تعیین میشود.
 -2 -4 -11 -1پروتکل بیهوشی/بیحسی برای هر مداخله ،منحصربهفرد است و انتخاب پروتکل مدذکور ،بایدد بدر اسداس
ضوابط علمی و اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد.
 -2 -4 -12پیش از انجام جراحی ،الزم است برنامهریزی منسجمی راجع به موارد ذیل ،بدر حسدب ضدوابط ارائهشدده در مندابع
علمی معتبر و بهروز صورت گیرد:
 اطمینان از موجود بودن حیوان در محل نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی؛ انتخاب حیوانات مناسب برای جراحی؛ ارزیابی سالمتی حیوان پیش از جراحی؛ فراهمآوردن امکانات الزم برای مراحل پیش ،حین و پس از عمل جراحی؛ تدارک و استریلکردن ابزار ،تجهیزات جراحی و سایر وسایل الزم؛ تعیین تعداد افراد مورد نیاز برای انجام جراحی؛ آمادهکردن حیوان برای جراحی؛ تعیین شیوه مدیریت حیوان بعد از جراحی یا در مواقع اورژانس؛ تهیه پروتکل مکتوب روند بیهوشی و جراحی؛ ثبت وقایع پیش ،حین و پس از جراحی؛ و تعیین زمان آغاز و اتمام جراحی؛ بهنحویکه دوره نگهداری بعد از جراحی حیوان ،ترجیحداً بده سداعات خدارج از وقدتکاری یا روزهای آخر هفته موکول نشود.
 -2 -4 -13ویژگیهای محل انجام جراحی باید مطابق استانداردهای مطرح در منابع علمی معتبر و بهروز باشد.
 -2 -4 -14لزوم منع استفاده از غذا یا آب ،پیش از جراحی (ناشتای پیش از جراحی) ،باید بر حسب ضوابط متعدد ،نظیر گونده
حیوان ،سن حیوان ،نوع جراحی ،نوع داروهای مورد استفاده (پیش ،حین و پس از جراحی) و سایر ضوابط مطرح در منابع علمی
معتبر و بهروز ارزیابی شده و درصورت لزوم اجرا شود .الزم به ذکر است در بسیاری موارد ،منع نوشیدن آب در حدود  30تدا60
دقیقه پیش از جراحی ضرورتی ندارد.
 -2 -4 -15در رابطه با لزوم استفاده از آنتیبیوتیکهای پیش از عمل ،حین عمل یا پس از جراحدی ،الزم اسدت بدا دامپزشدک
ذیصالح مشورت شود .درباره انتخاب آنتیبیوتیدک ،عدالوه بدر اصدول کلدی انتخداب آنتدیبیوتیدکهدا در جراحدی ،الزم اسدت
حساسیتهای گونهای حیوانات به آنتیبیوتیکهای خاص مد نظر قرار گیرد.
 -2 -4 -16فرد/افراد مسئول جراحی باید پیش از اجرای جراحی ،امکانات موجود و توانایی خود را در انجام تکنیکهای جراحی
بر حسب امکانات موجود ،ارزیابی کرده و فقط در صورتی به جراحی اقدام کنند که از توانایی انجام صحیح آن ،اطمیندان داشدته
باشند .این افراد الزم است پیش از جراحی ،درباره آناتومی و فیزیولوژی موضع جراحی ،اطالعات الزم را کسب و بهترین رهیافت
به موضع جراحی را انتخاب کنند .در این رابطه ،تمرین جراحی بر روی الشه حیواناتی که قبالً مردهاند یا به دالیل دیگدر (نظیدر
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مسائل طبی دامپزشکی) یوتانزی شدهاند ،توصیه میشود.
 -2 -4 -17در جراحی و سایر مداخالت تهاجمی باید از روشهایی با کمترین میزان تهاجم استفاده شدود؛ حدداقل دسدتکاری
بافتها و ترومای بافتی به عمل آید؛ خونبندی بهنحو مناسب صورت گیرد؛ همه بافتهدایِ درمعرضقرارگرفتده( ،اکسپوزشدده)
مرطوب نگاه داشته شوند؛ کمترین میزان اجسام خارجی در بافت باقی بماند؛ فضای مدرده تدا حدد امکدان از بدین بدرده شدود و
مداخله در کوتاهترین زمان ممکن پایان یابد.
 -2 -4 -17 -1اجرای روشهای آسپتیک و رعایت شرایط آسپتیک در رابطه با موضع جراحدی و افدراد حاضدر در محدل
جراحی و تجهیزات و وسایل مورد استفاده در هر گونه جراحی و مداخله تهاجمی بر روی همه گونههای حیوانات (ازجمله
جوندگان) ،الزامی است.
 -2 -4 -17 -2برای بستن نقیصهها یا برشهای جراحی باید مجاورت صحیح بافتی در هنگام بسدتن بریددگیها در نظدر
گرفته شود؛ از ایجاد نیروی کشش بیش از حد نیاز در محل بخیه جداً اجتناب گردد و حداقل میدزان اجسدام خدارجی در
بدن حیوان به جای گذاشته شود .درباره گونههای حیوانی که تحمل نخ بخیه بر روی پوست خود را ندارند ،الزم اسدت در
هنگام طراحی پروژه با دامپزشک یا کارشناس ذیصالح مشورت کرده و بهترین روش ممکن که ضمن بستن ایمن بافدت،
موجب بروز رفتارهای خودآزاری در حیوانات نمیشود ،انتخاب شود.
 -2 -4 -18هیچ حیوانی نباید پس از عمل جراحی یا در حینِ بیهوشی ،به حال خود رها شود.
 -2 -4 -18 -1در بسیاری از گونههای حیوانات ،تا زمدان بههوشآمددن حیدوان و تواندایی آن در حفدظ وضدعیت بددنی
ایستاده یا نشسته بر روی جناغ و توانایی نوشیدن آب ،الزم است حیوان تحت نظر باشد و برای جلدوگیری از آسدیبدیدن
توسط سایر حیوانات باید حتماً در قفسی انفرادی بهطور موقت نگهداری شود.
 -2 -4 -18 -2ویژگیهای بستر محل نگهداری از حیوانِ بیهوش ،باید مطابق اصول تکنیکدی ارائهشدده در مندابع علمدی
معتبر و بهروز باشد؛ بهنحویکه شرایط مساعدی را برای برگشت حیوان از بیهوشی ایجاد کند و موجدب بدروز آسدیب بده
حیوان نشود .بستر خاکارّه یا بسترهای مشابه با ذرات ریز« ،نباید» برای مراقبت از جوندگان بیهوش استفاده شود.
 -2 -4 -18 -3از لحظه آغاز بیهوشی تا زمانی که حیوان کامالً به هوش آمده و روی پای خود بایستد و بهراحتی قادر بده
خوردن غذا و آشامیدن آب باشد ،حفظ دمای مناسب بدن حیوان جداً باید مورد توجه قدرار گرفتده و اقددامات الزم بدرای
پیشگیری از افت دمای بدن (هیپوترمی) یا پیشگیری از افزایش دمای بدن (هیپرترمی) انجام شود .در این شرایط بدهویژه
از قراردادن مستقیم حیوان بر روی میزهای فلزی سرد باید پرهیز کرد .پیشگیری از هیپوترمی بدهویژه درمدورد حیواندات
کوچکجثه یا حیواناتی که نسبت سطح به حجم بدن آنها زیاد است ،اهمیتی بسزا دارد.
 -2 -4 -18 -4الزم است بهنحو مقتضی از بروز افت قند خون (هیپوگلیسمی) در حیوانات بیهوش جلوگیری شود .بهطور
کلی تغذیه حیوان جراحیشده ،باید بر حسب اصول دامپزشکیِ «تغذیهی حیوانات پدس از اعمدال جراحدی» و بده روشدی
مقتضی (خوراکی از راه دهان ،خوراکی به روش لولهگذاری دستگاه گوارش ،تزریقی یا خوراکی -تزریقی) صورت گیرد.
 -2 -4 -18 -5مراقبتهای پس از بیهوشی (ریکاوری بیهوشی) و مراقبتهای پس از جراحدی (ریکداوری جراحدی) بایدد
بهنحوی باشد که باعث کاهش درد و رنج حیوان شود .این مراقبتها شامل ارزیابی و اتخداذ اقددامات الزم در مدوارد ذیدل
است و شیوه اجرای آنها باید مطابق اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد:
 تعداد و وضعیت تنفس و میزان اکسیژنرسانی به حیوان؛ تعداد و وضعیت ضربان قلب؛ -وجود درد یا دیسترس؛
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 وضعیت دمای بدن؛ رنگ غشاهای مخاطی؛ وضعیت روند التیام برشها و آسیبهای ناشی از جراحی؛ میزان پاکیزگی محیط و بدن حیوان؛ خشک بودن بدن حیوان؛ احتمال گسیختگی خط بخیه؛ احتمال تشکیل یا خروج چرک از موضع جراحی؛ احتمال التهاب بیش از حد معمول در موضع جراحی؛ میزان مصرف آب و میزان آب بدن (هیدراسیون)؛ میزان قند خون؛ میزان اخذ غذا؛ میزان ادرار و مدفوع؛ مقایسه وزن بدن بعد از جراحی با وزن اندازهگیریشده ،قبل از جراحی؛ مقایسه وضعیت بدنی بعد از جراحی با وضعیت بدنی قبل از جراحی؛ وضعیت بانداژ (درباره برخی گونههای حیوانات نباید بانداژ صورت گیرد)؛ احتمال بروز خودآزاری در حیوان؛ لزوم اجرای روشهای بازتوانی بعد از جراحی؛ -سایر موارد مقتضی بر اساس گونه حیوان و نوع بیهوشی/عمل جراحی.

 -2 -5پایان کار با حیوانات
 -2 -5 -1ضوابط و روش پایان کار با حیوانات در هر پروژه ،باید به تأیید کارگروه/کمیته اخالق برسد.
 -2 -5 -2پایان کار با حیوان ،الزاماً به مفهوم کشتن حیوان نیست و الزم است تا حد امکان از کشتن بیدلیل حیوانات اجتنداب
کرد؛ با اینحال زنده نگاه داشتن حیوانات نباید موجب درد و رنج غیر قابل بهبود برای آنها شود .استفاده مجدد از حیواندات در
سایر مداخالت/پروژهها ،مشروط به ضوابطی است که در بخشهای دیگر راهنمای حاضر بحث شدهاند.
 -2 -5 -3مجری مسئول ،موظف است پیش از آغاز پروژه« ،ضوابط پایان کار» با حیوانات را مطابق اصول تکنیکی ارائهشده در
منابع علمی معتبر و بهروز (عموم ًا تحت عنوان فرجام مشفقانه) ،تعیین کرده و به کارگروه/کمیته اخالق اعالم کند .به عبارت
دیگر ،الزم است پیش از آغاز پروژه مشخص شود که در چه شرایطی پروژه پایان یافته قلمداد میشود ،و در چه شرایطی ممکن
ال وضعیت وخیم حیوان یا درد و رنج بیش از میزان قابل قبول
است حتی با وجود پایان نیافتن پروژه ،بنا به مسائل اخالقی (مث ً
او) از ادامه کار با حیوان صرفنظر شود؟ روش پایان کار با حیوان ،باید مطابق اصول ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز بوده،
حداکثر ممکن رفاه را برای حیوان فراهم آورد و پیش از آغاز پروژه ،به تصویب کارگروه/کمیته اخالق برسد .در هنگام اعالم
ضوابط پایان کار به کارگروه/کمیته اخالق ،الزم است ضابطه پایان کار به نحو زیر تعیین گردد:
 حسب شرایط پژوهش به دقت و به صورت کمی (قابل اندازه گیری) ذکر شود؛ نحوه ارزیابی و دفعات ارزیابی آن در طول پژوهش مشخص گردد؛ پرسنل مسئول ارزیابی مشخص شده و نحوه آموزش ایشان ذکر شود (برخی ضوابط ممکن است طوری باشد که اندازه گیریتوسط افراد مختلف منتج به نتایج متفاوتی شود)؛ و
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 در مورد هر ضابطه باید اقدام مورد نظر در صورت صدق کردن ضابطه مذکور در مورد یک حیوان بیان گردد. -2 -5 -3 -1تصمیم به زنده نگاه داشتن یا کشتن حیوان در هنگام صدق کردن ضوابط پایان کار ،باید توسط فرد
ذیصالح اتخاذ شود .فرد ذیصالح باید از ماهیت مداخله و آسیبهای وارده به حیوانات ،آگاهی داشته و به اصول علمی
و اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی اشراف داشته باشد .این فرد ممکن است دامپزشک ذیصالح مرتبط با پروژه (که
ترجیحاً با پروژه تعارض منافع نداشته باشد) یا هر فرد ذیصالح واجد مشخصات فوقالذکر باشد.
 -2 -5 -4یک «مداخله» زمانی پایانیافته تلقی خواهد شد که:
 -2 -5 -4 -1مشاهدات بیشتری برای آن مداخله در نظر گرفته نشده باشد؛ یا
 -2 -5 -4 -2ارزیابی شرایط حیوان اینگونه حکم کند که استفاده از حیوان مذکور دیگر نمیتواند منتج به حصول نتدایج
معتبر علمی شود؛ یا میزان درد و رنج حیوان آنقدر زیاد و طوالنی شده باشد که هرچند زنده نگهداشدتن حیدوان موجدب
حصول نتایج علمی معتبر شده و اختاللی در پروژه ایجاد نکند ،لیکن زنده نگهداشدتن حیدوان بدر خدالف اصدول انسدانی،
شرعی ،اخالقی و قانونی بوده و راهی نیز برای التیام و کاهش این درد و رنج وجود نداشته باشد .تا آنجا کده ممکدن اسدت
باید از مرد خودبهخودیِ حیوان بهعنوان ضابطه پایان کار ،اجتناب شود و بهجای آن ،از روشهای پایانبخش زودهنگام و
انسانیتری استفاده شود؛ بدینمفهوم که آنقددر زمدان تلدف نشدود کده حیدوان در اثدر رندج و عارضده وارده ،بده صدورت
خودبهخودی دچار احتضار و مرد شود .الزم به ذکر است ،هرچند در دوره احتضار (نزدیک به مرد) ،حیوان ممکن اسدت
در حالت کما قرار بگیرد و رنج چندانی حس نکند ،ولی پیش از رسیدن به این حالت رنج زیادی را متحمل شده است؛ لذا
حالت احتضار نمی تواند ضابطه پایان کار باشد.
 -2 -5 -5چنانچه احتمال دارد حیوان در حاالت متوسط یا شدید درد ،رنج ،دیسترس و آسیب پایدار بداقی بماندد و بدرای ایدن
حاالت ،درمانی وجود نداشته باشد ،الزم است حیوان به روش انسانی و مطابق مندرجات راهنمای حاضر ،یوتانزی شدود .در غیدر
این صورت ،میتوان به شرط تحقق موارد ذیل و تحت نظر دامپزشک یا کارشناس ذیصدالح ،از سدایر روشهدای ممکدن ،مثدل
واگذاری حیوانات به افراد عالقهمند به نگهداری حیوان ،یا فرستادن حیوان به زیستگاه مناسب آن گونده حیدوانی ،یدا فرسدتادن
حیوان به سیستم پرورشی مناسب آن گونه حیوانی استفاده کرد:
 -2 -5 -5 -1وضعیت سالمت حیوان ،اجازه این کار را بدهد؛
 -2 -5 -5 -2خطری برای بهداشت عمومی ،محیط زیست و بهداشت حیوان وجود نداشته باشد؛
 -2 -5 -5 -3تمهیدات مناسب برای اطمینان از رفاه حیوان در نزد سایر افراد یا زیسدتگاه طبیعدی یدا سیسدتم پرورشدی،
اتخاذ شده باشد؛
 -2 -5 -5 -4اقدام مذکور هیچگونه منع قانونی نداشته باشد.
 -2 -5 -6چنانچه حیوانی زنده نگه داشته میشود ،باید متناسب با وضعیت سالمت خود ،مراقبت و امکانات اسدکان را دریافدت
کند .در مواقعی که حیوانات در پایان یک مداخله به افراد سپرده میشوند ،الزم است برای اطمینان از سازگاربودن آنها با افراد،
ارزیابیهایی زیر نظر دامپزشک یا کارشناس ذیصالح صورت گیرد .درباره حیوانات وحشی ،پیش از بازگرداندن این حیوانات بده
محیط زیست طبیعی خود ،باید برنامه بازتوانی برای آنها اجرا شود تا حیوان بتواندد از عهدده زنددگی خدود در طبیعدت برآیدد.
حیوانات وحشی که از زمان تولد تا بلوغ ،در اسارت بودهاند ،عموماً هنگام بلوغ برای زندگی در حیات وحش آمادگی کافی ندارند
و نیازمند برنامههای بازتوانی مذکور میباشند .در این زمینه میتوان به مراجع رسمی حفاظت محیط زیست کشدور ،گدروههدای
معتبر حامی حیوانات در کشور یا سایر مراجع ذیربط که دارای دانش و امکانات انجام این کار باشند ،مراجعه کرد.
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 -2 -5 -7یوتانزی همه انواع حیوانات موضوع راهنمای حاضر ،در هر وضعیت سنی ،اعم از جنین ،الرو ،نوزاد ،جاندار بالغ و سایر
اشکال زیستی ،مداخلهای کامالً تخصصی است و فقط درصورتیکه توسط فرد باصالحیت و بهدرسدتی انجدام شدود ،قدادر اسدت
مرد آسان و بدون درد و رنج را برای حیوانات رقم زده و موجب حصول نتایج قابل اطمیندان علمدی از یدک پدروژه شدود .لدذا،
آموزش صحیح یوتانزی و تمرین روشهای فیزیکی یوتانزی بر روی الشه حیواناتی که به دالیدل دیگدر مردهاندد ،درمدورد همده
افرادی که به یوتانزی حیوانات اقدام میکنند ،بسیار ضروری است .این افراد پس از اخذ گواهی آموزشی معتبر ،موظدف هسدتند
تا زمان کسب صالحیتهای عملی ،در حضور فردی باتجربه به این امر اقدام کنند.
 -2 -5 -8تا زمانی که حیوانی یوتانزی نشده ،باید از بیشترین میزان ممکن رفاه برخوردار باشد و در محل اسدتاندارد نگهدداری
شود؛ مثالً درباره حیوانی که به هر دلیل دچار درد شده و مقرر است تا ساعتی دیگر یوتانزی شود ،موضوع یوتانزی قریبالوقدوع
نمیتواند هیچگونه تداخلی در امر درمان و اقدامات ضددرد مورد نیاز حیوان ایجاد کند .اگر حیوانات بیشتر از سه سداعت پدیش
از یوتانزی باید در محلی نگهداری شوند ،باید در این محل از آب و غذای مناسب برخدوردار باشدند .محددوده زمدانی مدذکور در
مورد نوزادان یا برخی حیوانات کوچک جثه ،به مدت یک تا دو ساعت است .درباره نوزادان شیرخواری که بایدد یوتدانزی شدوند،
الزم است تا زمانی که همه مقدمات یوتانزی آماده شود ،این نوزادان در کنار مادر خود قرار داشته باشند.
 -2 -5 -9روش یوتانزی حیوانات باید «دقیقاً» مطابق ضوابط و اصول تکنیکی ارائهشده در منابع علمی معتبدر و بدهروز انتخداب
شده و الزم است به تصویب کارگروه/کمیته اخالق برسد .هر گونه اقدامی که «دقیقاً» مطابق ضدوابط و اصدول تکنیکدی مدذکور
نباشد ،روشهای کشتن حیوانات که فاقدد مسدتندات علمدی معتبدر باشدند و روشهدای آزمایشدی یدا سدنتی کده بدیدردی و
انسانیبودن آنها از طریق پژوهشهای علمی معتبدر بده اثبدات نرسدیده اسدت ،بههیچوجده بدهعنوان روش یوتدانزی حیواندات
آزمایشگاهی قابل قبول نمیباشند و تخلف پژوهشی محسوب میگردد .بهطور خالصه ،روش صحیح یوتانزی حیوانات بر حسدب
شرایط یک پروژه خاص ،باید معیارهای ذیل را داشته باشد:
 -2 -5 -9 -1حداقل درد ،رنج و دیسترس را برای حیوان ایجاد کند و القدای عدمهوشدیاری و مدرد ،بددون ایجداد درد،
دیسترس ،هیجان و ترس صورت گیرد؛
 -2 -5 -9 -2با نیازها و اهداف پروژه سازگار باشد و با ارزیابیها و آزمایشهای بعدی و استفادههای مورد نظر از بافتهای
حیوان ،تداخل نداشته باشد؛
 -2 -5 -9 -3محو هوشیاری حیوان بسیار سریع صورت گیرد؛
 -2 -5 -9 -4روش یوتانزی مطمئن باشد؛ به این معنی که انجام یوتانزی در موارد متعدد و توسط افراد متعددد ،همدواره،
منجر به مرد آسان حیوان شود و نتایج ضد و نقیض نداشته باشد؛
 -2 -5 -9 -5برای کارکنان ایمن باشد؛
 -2 -5 -9 -6برگشتناپذیر باشد؛ به این معنی که انجام یوتانزی قطعاً موجب مرد حیوان شدود و احتمدال هوشیارشددن
مجدد حیوان پس از یوتانزی وجود نداشته باشد؛
 -2 -5 -9 -7کمترین میزان آثار عاطفی و روانی را بر ناظران یا افراد عامل داشته باشد؛
 -2 -5 -9 -8روش یوتانزی ،طبق دستورالعملها و برحسب گونه ،سن ،جثه و وضعیت سالمت حیوان ،انتخاب شده باشد؛
 -2 -5 -9 -9ابزار مورد استفاده برای یوتانزی همه حیوانات ،همواره عملکردی مناسب داشته باشد؛
 -2 -5 -9 -10چنانچه ممکن است الشه حیوان یوتانزیشده در دسترس جانوران شکارچی یا الشخورها قرار گیرد ،روش
یوتانزی باید بهنحوی باشد که موجب بروز عوارض در جانوران شکارچی یا الشخورها نشود؛
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 -2 -5 -9 -11روش یوتانزی باید کمترین اثرات مضر محیطی را داشته باشد؛
 -2 -5 -9 -12محل انجام یوتانزی باید دور از سایر حیوانات باشد؛ بهنحویکه سایر حیوانات ،قادر به دیدن ،شنیدن صددا
و بوییدن (بهویژه بوی خون و ترشحات دارای فرومون) حیوان در حال یوتانزی ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم نباشند.
 -2 -5 -10برای تجویز عوامل تزریقی یوتانزی «نباید» از روش تزریق عضالنی ،زیرجلدی ،داخدل قفسده سدینه ،داخدل ریدوی،
داخل نخاعی و سرخرگی ،استفاده کرد (بهجز داروهای مخدر بسیار قوی ،نظیر اتورفین و کارفنتانیل که فقط تحت شرایط بسیار
ویژه قابل استفاده بود و استفاده از آنها نیازمند کسب همه مجوزهای قانونی مربوطه است).
 -2 -5 -10 -1تزریق داخل کبدی ،داخل کلیوی و داخل طحالی داروی یوتانزی در حیوان هوشیار ،غیرقابل قبول اسدت.
لیکن تزریق داخل قلبی ،داخل کبدی ،داخل طحالی و داخل کلیوی در حیوان بیهوش که قادر بده احسداس درد نیسدت،
مجاز است .استثنائاً برای برخی حیوانات خونسرد که روش تزریق داخل قلبدی ،بدهعنوان تنهدا روش اسدتاندارد دسدتیابی
عروقی برای آنها شناخته شده است (نظیر برخی مارها و خزندگان دیگر) ،میتوان از روش تزریق داخل قلبی در حیدوان
هوشیار استفاده کرد .بااینحال درصورت وجود روشهای بهتر یوتانزی که نیازی به انجام تزریق داخل قلبدی در حیواندات
مذکور نباشد ،باید از روشهایی که نیازمند تزریق داخل قلبی نیست ،بهره برد.
 -2 -5 -11از روشهای غیر قابل قبول یوتانزی ،بههیچعنوان و تحت هیچ شرایطی نباید برای کشتن حیواندات اسدتفاده شدود.
بند حاضر در هیچ شرایطی استثناپذیر نیست.
 -2 -5 -11 -1برخی از روشهای «غیر قابل قبول» یوتانزی عبارتند از:
الف) اِتر :درمورد همه حیوانات غیر قابل قبول است .اتر یا دیاتیلاتر ،اشتعالپذیر و منفجرشونده است و مواردی از انفجار
فریزرها یا کورههای الشهسوز محتوی الشه حیوانات یوتانزیشده با این ماده ،گزارش شده است .این ماده بدرای غشداهای
مخاطی حیوان بهشدت سوزاننده است و حیوان در حال مرد ،دچار تهییج ،درد و رنج بسیار شدیدی میشود؛
ب) کاهش دمای بدن (هیپوترمی) یا انجماد سریع در نیتروژن مایع :درباره همه حیوانات غیر قابل قبدول اسدت .اسدتثنائاً،
برای یوتانزی خزندگان و دوزیستان با وزن کمتر از چهار گرم و نیز نوزادان ناقص جوندگان ،درصورتیکه سن آنها کمتدر
از پنج روز باشد و مو نداشته باشند و وزنشان کمتر از چهار گرم باشد ،میتوان تحدت شدرایط خداص از روش یوتدانزی بدا
انجماد سریع در نیتروژن مایع استفاده کرد؛
پ) تخلیه خون بدن یا قطع رد در حیوان هوشیار و قادر به ادراک درد؛
ت) تزریق هوا (آمبولی هوا)؛
ث) استفاده از مواد سمی که اختصاصاً جهت یوتدانزی حیواندات آزمایشدگاهی سداخته نشددهاندد (نظیدر آفدتکدشهدا و
جوندهکشها)؛ استریکنین؛ تزریق حاللها ،شویندههدا ،مدواد مصدرفی خدانگی (نظیدر اسدتون ،عوامدل شدوینده ،ترکیبدات
چهارتایی شامل کربن تتراکلرید ،مسهلها ،دیمتیل کتون ،ترکیبات آمونیوم چهارتایی ،ضد اسیدها)؛ اسدتفاده از سدیانید؛
تجویز کلرالهیدرات؛ کلروفرم؛ استفاده از فرمالین/فرمالدهید برای کشتن حیوانات غیر قابل قبول است .استثنائاً اسدفنجها
 پوریفرا -را میتوان با غوطهور کردن در فرمالین/فرمالدهید یوتانزی نمود ،لیکن الزم است مخاطرات زیستی اسدتفاده ازفرمالین/فرمالدهید برای افراد در نظر گرفته شود؛
ج) مسدودکنندههای عصبیعضالنی (نیکوتین ،سولفات منیزیم ،کلرید پتاسیم ،سوکسینیل کولین ،پانکرونیوم ،وکرونیدوم،
آتراکوریوم و هر گونه عوامل کوراریفورم دیگر) نباید بهتنهایی برای یوتانزی تجویز شوند؛
چ) خفهکردن حیوانات ،بهویژه جوجهها و ماکیدان درون کیسده یدا محفظده؛ دکمپرسدیون (کداهش فشدار هدوای محدیط
پیرامونی حیوان)؛ فشردن قفسهی سینه؛ غرقکردن؛ جدا کردن سر؛ استفاده از نیتروژن یا آرگون (استفاده صحیح از آنها
برای یوتانزی نیازمند رعایت شرایط بسیار ویژه است)؛
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ح) سوزاندن؛
خ) ابزار کوبش غیرنافذ (در اغلب حیوانات غیر قابل قبول است)؛ ضربه با دست به سر حیوان (برای اغلب گونهها غیر قابدل
قبول است .استثنائاً ،درباره برخی حیوانات کوچک آزمایشگاهی بر حسب روشهدا و ضدوابط مطدرح در مندابع تخصصدی،
ممکن است بتوان از آن استفاده کرد ،اما روش ارجح نیست)؛ گیجکردن (ممکن است فقط سبب محو هوشدیاری حیدوان
شود ،اما روش یوتانزی نیست)؛
د) مصادیق سایر روشهای غیر قابل قبول یوتانزی درباره هر کدام از گونههای حیوانات ،بر اسداس مندابع معتبدر و بدهروز
یوتانزی تعیین میشود.
 -2 -5 -11 -2استفاده از «روشهای فیزیکی» برای یوتانزی توصیه نمیشوند .اسدتفاده از روشهدای فیزیکدی یوتدانزی،
فقط در شرایطی مجاز است که انجام روشهای دارویی ،از نظر علمی موجب بروز اشدکاالت اساسدی در سداختار پدروژهای
خاص شود و واقعاً هیچ راه دیگری برای حصول نتیجهی مناسب وجود نداشته و پروژه مورد نظر اهمیتی بسزا در پیشدبرد
دانش بشر و تأمین سالمت موجودات زنده داشته باشد .پیش از انجام روشهای فیزیکدی یوتدانزی بایدد از داروی ضدددرد
مناسب ،استفاده کرده یا حیوان را بیهوش کرد؛ در غیر این صورت انجام روش فیزیکی یوتدانزی تنهدا در شدرایطی مجداز
است که استفاده از داروی ضددرد مناسب یا بیهوشی از نظر علمی موجب بروز اشکال اساسی در ساختار یک پروژه خاص
شود و هیچ راه دیگری برای حصول نتیجه مناسب وجود نداشته باشد و پروژه مورد نظر اهمیتی بسدزا در پیشدبرد داندش
بشر و تأمین سالمت موجودات زنده داشته باشد .برای اجرای صحیح یوتانزی به روشهای فیزیکی ،الزم است فردِ عامدل،
مهارت الزم را بهخوبی فرا گرفته باشد و پیش از اجرای روش یوتانزی بر روی حیوان زنده ،الزم است زیر نظر فدرد واجدد
صالحیت بر روی الشه حیواناتی که به دالیل دیگر مرده یا یوتانزی شدهاند ،تمرینِ کافی کرده باشد.
 -2 -5 -12وقتی حیوانی بطور پیش بینی نشدهای میمیرد یا به علت عوارض پیشبینینشده ،یوتانزی میشود ،مجری مسئول
موظف است موضوع را در اسرع وقت علتیابی کرده و اقدامات الزم را برای پیشگیری از وقوع مدرد مشدابه در سدایر حیواندات
بهسرعت انجام دهد .در موارد مقتضی الزم است به عنوان روش کمکی تشخیص ،الشه حیوان توسط فرد مجدرّب کالبدگشدایی

شده و علت مردِ خودبه خودی یا عارضۀ زمینه ای پیش از یوتانزی ،مشخص شود.
 -2 -5 -12 -1در بسیاری از پژوهشها ،تعداد مردومیر حیوانات ،بخشی از دادههای ارزشمند پروژه بوده و الزم است
عیناً در نتایج تحقیق منعکس شود .در مواردی که میزان مردومیر حیوانات ،بیش از مقادیر ازپیشتعیینشده بوده و بر
اساس طرحنامه نیاز به جایگزینی حیوانات باشد ،الزم است درخواست افزایش تعداد حیوانات توسط مجری پروژه به
کارگروه/کمیته اخالق ارائه شود .در فرم درخواست مذکور الزم است اشکاالت منجر به وقوع مردومیر بیش از حد
توضیح داده شده و روش پیشنهادی برای اصالح اشکاالت مذکور ارائه شود .مجری مسئول صرفاً در صورت تصویب
افزایش تعداد حیوانات توسط کارگروه/کمیته اخالق ،مجاز به افزایش تعداد حیوانات می باشد.
 -2 -5 -13در پایان یوتانزی ،فرد باصالحیت موظف است بر اساس «ضوابط تأیید مرد» متناسب با گونه حیوان ،از وقوع مرد
حیوان اطمینان حاصل کند .این موضوع ،،درمورد همه اشکال تکوینی موجودات ،ازجملده تخمهدای بارورشدده ،مرحلده رویدانی
(امبریونیک) و مرحله جنینی جانداران نیز مصداق دارد .دفع (حذف پسماند) حیواناتی که نمردهاند یا متعاقب یوتانزی و حدذف،
به هوش بیایند ،موجب درد و رنج بسیار شدیدی برای آنها میشود و این موضوع از تخلفات اخالقدی بسدیار جددی در کدار بدا
حیوانات آزمایشگاهی محسوب میشود.
 -2 -5 -13 -1به دلیل تفاوت نشانههای مرد در گونههای مختلف حیوانات ،ضوابط تأیید مدرد در هدر گونده جدانوری
ممکن است با دیگری متفاوت باشد؛ لذا ،مجری مسئول ،موظف به تعیین ضوابط تأیید مرد بر حسب گونه حیوان مدورد
استفاده است.
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 -2 -5 -13 -2چنانچه حیوانی دارای نوزاد باشد یا حیوان/حیوانات دیگری به حیوان مذکور ،وابستگی مادی یا غیرمادی
(رفتاری و عاطفی) داشته باشند ،الزم است قبل از یوتانزی حیوان ،درباره نگهداری نوزادان یا سایر حیوانات وابسته به او،
با دامپزشک یا کارشناس ذیصالح مشورت شود .در غیر این صورت ،بسیاری از نوزادان بدون مادر یا حیواناتی کده دارای
وابستگی به حیوان مذکور بودند ،متعاقب یوتانزی حیوان مذکور دچار رنج و دیسترس شددیدی خواهندد شدد .وابسدتگی
رفتاری و عاطفی بین حیوانات ،بهویژه درباره گونههای حیوانی که در ردههای باالی تکامل سیسدتم عصدبی قدرار دارندد،
اهمیتی بسزا دارد.
 -2 -5 -14با الشه یک حیوان آزمایشگاهی باید بهدرستی رفتار شود .این موضوع هم از نظر اخالقی و هم از نظدر بهداشدتی بدا
اهمیت است .الشههای حیوانات و اعضای بدن آنها ،در زمره زبالههای پرخطر بیمارستانی طبقهبندی میشوند .مطابق «ضدوابط
و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته» سازمان حفاظت محیط زیست کشور ،پسماندهای ناشی
از الشه حیوانات جزو «پسماندهای پزشکی ویژه» و در دسته «پسماندهای بهشدت آلودهکننده» قرار میگیرند و تدا زمدانی کده
تبدیل به پسماند عادی شوند ،بهعنوان پسماند ویژه شناخته میشوند.
 -2 -5 -14 -1بهطور ویژه ،حذف الشه حیوانات یوتانزیشده با باربیتوراتها (نظیر پنتوباربیتال سدیم) ،زایالزین و برخی
داروهای دیگر ،اهمیت زیادی دارد؛ چراکه باقیماندههای داروهای مذکور در الشه این حیوانات ممکدن اسدت بدرای سدایر
حیواناتی که به هر طریق به این الشهها دسترسی یافته و از آن تغذیه کنند ،بسیار خطرناک یا حتی مردآور باشد.
 -2 -5 -14 -2حیوانات آزمایشگاهی ممکن است در طول پروژه تحقیقاتی ،عمدداً بده بیماریهدایی (نظیدر بیمداریهدای
مسری) دچار شده باشند که وجود این بیماریها در باقیماندههای حیوانات یوتانزیشده ،میتواند مخاطرات زیدادی بدرای
سایر جانداران و محیط زیست داشته باشد.
 -2 -5 -14 -3حیوان آزمایشگاهی یوتانزیشده ،در اغلب موارد داروهای متعددی نظیر داروهای ضدمیکروبی را در طول
انجام پروژه دریافت کرده است .این مواد ممکن است دارای آثار نامطلوب بر محیط زیست باشد یدا بدرای سدایر جاندداران
احتمالی که در تماس با باقیماندههای حیوان یوتانزیشده قرار میگیرند ،خطرناک باشند.
 -2 -5 -15برودت سردخانه محل نگهداری الشهها ،ترجیحداً بایدد منهدای بیسدت درجده سدانتیگراد یدا سدردتر باشدد و همده
دستورالعملهای مربوط به نگهداری پسماندهای عفونی در این محل رعایت شود.
 -2 -5 -15 -1پیش از قراردادن الشه حیوانات در سردخانه ،باید آنها را در محفظهها یا کیسههای دربسته و فاقد نشت
قرار داد و روی کیسهها تاریخ انجام یوتانزی و نام و شماره تماس فرد مسئول یوتانزی را نوشت .بر روی محفظه نگهدداری
این الشهها و روی خود الشه ،الزم است که عنوان «سمی و خطرناک» ،بهصورت نوشتاری و با درج عالئم ویدژه ،مشدخص
شود .در مورد الشه حیوانات دچار بیماریهای مسری ،دارای مواد رادیواکتیو ،یا هرگونه الشه با خطر بدیش از حدد خطدر
الشههای معمول ،الزم است اقدامات ویژه حسب منابع معتبر و بهروز صورت گیرد.
 -2 -5 -16انتقال الشهها ،باید تابع مقررات ویژه ارائهشده در منابع علمی معتبر و بهروز باشد و بهطور خالصه ،با وسدیله نقلیده
دارای قسمتِ بار سرپوشیده ،نفوذناپذیر و نشتناپذیر صورت گیرد .امکان نظافت و ضددعفونیکردن قسدمت بدار وسدیله نقلیده،
وجود داشته باشد .کفپوش قسمت بار خودرو ،از جنس فرش یا موکت نباشدد و حتیاالمکدان ،پوششدی یکپارچده و بددون درز
داشته باشد .اتاق راننده از قسمت بار ،مجزا باشد و الشهها در محفظه سرد قرار داده شوند .در این زمینه الزم است همه قدوانین
و مقررات محلی ،سازمانی و/یا کشوری اجرا شود.
 -2 -5 -17معدومکردن الشه حیوانات آزمایشگاهی باید مطابق تمام قوانین وقت کشدوری و دسدتورالعملهدای وقدت سدازمان
حفاظت محیط زیست کشور ،ازجمله سند «ضوابط و روشهای مدیریت اجرایدی پسدماندهای پزشدکی و پسدماندهای وابسدته»
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صورت گیرد .دفع الشههای حیوانات آزمایشگاهی همراه با زبالدههای معمدولی یدا همدراه بدا زبالدههای متدداولِ دارای خطدرات
بیولوژیک ،ممنوع است و مسئولیتهای قانونی و تهدید بهداشت عمومی در پی دارد.
 -2 -5 -17 -1درباره حذف تعداد زیادی الشه باید پیش از انجام یوتانزی ،درباره روش حذف آنهدا ،بررسدیهای کامدل
انجام داده و آمادگی الزم را کسب کرد .در این باره باید بدر اسداس قدوانین و دسدتورالعملهای ذیربدط کشدوری ،نظیدر
دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور ،اقدام شود .در موارد خاص ،استفاده از رهنمودهدای بینالمللدی در رابطده بدا
حذف حجم زیاد الشههای حیوانات میتواند مفید باشد.
 -2 -5 -17 -2درباره الشههای مبتال به هاری یا مشکوک به هاری ،الزم است بر اساس دستورالعملهای وقدت انسدتیتو
پاستور ایران اقدام شود.

واژهنامه
(به ترتیب حروف الفبای زبان فارسی)
ابزار کوبش غیرنافذ
اختاپوس
انجمن حملونقل هوایی بینالمللی
اندام روی تراشه
ایمنی زیستی
آرامبخشی
آنتروپومورفیسم

Non- penetrating captive bolt
Octopuses
International Air Transport
)Association (IATA
Organ-on-Chip
Biosecurity
Tranquilization
Anthropomorphism

بازتوانی

Rehabilitation

بدن روی تراشه

Body-on-Chip

برونتنی

In vitro

بیدردی

Analgesia

بیماری حرکت
بیهوشی
پریماتهای غیرانسان
ترانسژنیک (تراریخت)
آزمایشهای تعیین سمیت
تسکیندهندهها
تسکیندهی
حفظ وضعیت بدنی نشسته بر روی جناغ

Motion sickness
Anesthesia
Non-human primates
Transgenic
Toxicity tests
Sedatives
Sedation
Sternal position
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خواب
داخل نخاعی
داروهای آرامبخش
دکمپرسیون
رفتارهای استرئوتایپی (رفتارهای تکراری و بیهدف)
رفتارهای خودآزاری
زمان برای سازگارشدن با وضعیت جدید محیطی
سرپاوران
شرایط بویایی محیط نگهداری حیوان
شلشدگی عضالنی/شلی عضالت
ضددردی پیشگیرانه
عضو غیرمتخصص
علوفه خشبی
غنیسازی محیط
غیرهمخون

Hypnosis, Sleep
Intrathecal
Tranquilizers
Decompression
Stereotypic behavior
Self-mutilation
Acclimatization time
Cephalopoda
Olfactory Environment
Muscular relaxation
Pre-emptive analgesia
Lay person
Roughage
Environmental enrichment
Outbred

فرجام مشفقانه

Humane endpoint

کربن تتراکلرید

)Carbon tetrachloride (CCl4

گیجشدگی

Concussion

ماهی ده پا

Cuttlefish

ماهی مرکب
روش تحقیق بر پایه تجویز میکرو دوزِ دارو

Squid
Micro dosing

میمونهای آدموار

Great apes

ناکآت (حذف یا غیرفعالکردن برخی ژنها)

Knockout

نوزادان ناقص جوندگان
وضعیت بدنی

Altricial neonates
Body Condition Score

همخون

Inbred

یوتانزی

Euthanasia
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پیوست اول
راهنمای اخالقی تعیین شدت مداخالت بر روی حیوانات
آزمایشگاهی
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مقدمه
راهنمای حاضر در ارتباط با مفاد سند «راهنمای مراقبت و اسدتفاده از حیواندات آزمایشدگاهی در امدور علمدی» ،مصدوب وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تنظیم شده و برای توضیحات بیشتر در موارد مقتضی الزم است به راهنمای مذکور مراجعده
شود .ضوابط تعیین شدت مداخالت و مثالهدای ارائهشدده ،برگرداندی از ضدوابط منددرج در ضدمیمه دسدتورالعمل حفاظدت از
حیوانات مورد استفاده در امور علمی در اتحادیه اروپا است .مفاد راهنمای حاضر ،باید بهصورت کامل توجه شود و از هیچیدک از
جمالت آن نباید بدون درنظرگرفتن سایر جمالت مرتبط استفاده شود .در این راهنما ،هرکدام از کدهای اخالقی دارای شدماره
مخصوص به خود بوده همه شمارهها از سمت چپ خوانده میشوند .تقدم و تأخر کدهای این راهنما ،بدر اسداس اهمیدت آنهدا
نیست و همه دارای ارزش یکسان هستند.
شدت مداخالت بر روی حیوانات آزمایشگاهی در پروژههای مختلف ،بسیار متفاوت است و بر اساس مفاد «راهنمای مراقبدت
و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» ،میزان این شدت میتواند بر تصدمیمات کارگروه/کمیتده اخالقدی ذیصدالح،
برای بررسی طرحنامه ،اثر گذاشته و ضمناً تبعات و مسئولیتهای اخالقی برای طرحدهندگان ،حتی در سطح بینالمللی داشدته
باشد .شدت مداخالت ،برحسب میزان درد ،رنج ،دیسترس یا آسیب پایداری که یک حیوان در طول دوره مداخله یا پدس از آن،
متحمل شود ،تعیین میگردد .مجری مسئول ،موظف است پس از طراحی پروژه و ضمن درنظرگرفتن همده روشهدای مقتضدی
بهینهسازی کار با حیوانات آزمایشگاهی ،که تاحدامکان موجب کاهش رنج حیوانات مدورد اسدتفاده در پدروژه مدیشدوند ،بدرای
تعیین شدت مداخالت پروژه با توجه به مندرجات راهنمای حاضر ،اقدام کند.

تعاریف
مداخله :در این راهنما« ،مداخله» به معنی هر گونه استفاده تهاجمی یا غیرتهداجمی از یدک حیدوان بدرای مقاصدد پژوهشدی،
آموزشی یا دیگر اهداف علمی است که ممکن است نتایج آنها شناختهشده یا ناشناخته باشد و باعث شود حیدوان ،سدطوحی از
درد ،رنج ،دیسترس یا آسیبهای پایدار به میزان معادل یدا بیشدتر از «حدد کمینده درد» را متحمدل شدود .مداخله/مدداخالت،
همچنین شامل همۀ اعمال عامدانه و غیرعامدانهای است که منجر به زایش یا بیدرونآمددن حیدوانی از تخدم یدا حتدی ایجداد و
نگهداری یک رده حیوانی دچار تغییر ژنتیکی ،میشود.
پروژه :در راهنمای حاضر« ،پروژه» به معنای برنامه کاری است که دارای یک هدف تعریفشدده علمدی ،نظیدر پدژوهش ،اقددام
آموزشی ،آزمایش محصوالت ،اقدامات تشخیصی و تولید محصوالت بیولوژیک باشد و شامل یک یا چندد مداخلده شدود .مجدری
مسئول ،موظف است پیش از آغاز هر گونه اقدامی در رابطه با حیوانات آزمایشگاهی در یک پروژه خاص ،شدت مداخالت پدروژه
را تعیین کرده و موضوع را در «فرم درخواست بررسی پروژه» منعکس کند.
شدت مداخالت :برای تعیین شدت مداخالت ،الزم است همه مداخالت و دستکاریهای بهعملآمده در یدک پدروژه ،بررسدی
شده و شدیدترین اثری را که ممکن است حیوان در طول پروژه یا پس از آن تجربه کند ،مد نظر قرار گیدرد؛ بددین مفهدوم کده
برای تصمیمگیری درباره شدت مداخالت ،مالک ،بیشترین میزان آسیبی اسدت کده ممکدن اسدت بده حیواندات تحمیدل شدود؛
بهعنوان مثال ،اگر در پروژهای ،پنج مداخله با شدت «خفیف» و فقط یک مورد با شددت «زیداد» انجدام شدود ،میدزان شددت و
آسیب حاصل از انجام پروژه مذکور« ،زیاد» ارزیابی میشود .بر این اساس ،شدت مداخالت به چهدار سدطح «بددون بازگشدت»،
«شدت خفیف»« ،شدت متوسط» و «شدت زیاد» تقسیم میشوند.
مداخله بدون بازگشت :مداخلهای است که کامالً تحت بیهوشی عمدومی و بدیدردی کامدل انجدام میشدود و حیدوان هرگدز،
هوشیاری خود را در پایان مداخله به دست نمیآورد؛ بلکه به روش صحیح ،در حینِ بیهوشی و بیدردی کامل ،یوتانزی میشود.
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مداخله با شدت خفیف :مداخلهای که انجام آن بر روی حیوان ،به احتمال زیاد موجب بروز درد ،رنج یدا دیسدترس خفیدف و
کوتاهمدت میشود؛ و نیز مداخلهای که اختالل قابل توجهی بر روی وضعیت عمومی یا رفاه حیوانات نمیگذارد.
مداخله با شدت متوسط :مداخلهای که به احتمال زیاد ،موجب بروز درد ،رنج یدا دیسدترس متوسدط و کوتاهمددت شدده؛ یدا
موجب درد ،رنج یا دیسترس خفیف و درازمدت میشود؛ و نیز مداخلهای که به احتمال زیاد سبب اخدتالل متوسدط در شدرایط
عمومی یا رفاه حیوانات میگردد.
مداخله با شدت زیاد :مداخلهای که احتماالً حیوان دچار درد ،رنج یا دیسترس شدید شده؛ یا موجب درد ،رندج یدا دیسدترس
متوسط و درازمدت میشود؛ و نیز مداخلهای که احتماالً سبب بروز اختالل شدید در شرایط عمومی یا رفاه حیوانات میگردد.

 -1تعیین شدت مداخالت
 -1 -1شدت مداخالت به دو نوع «شدت ظاهری» و «شدت واقعی» تقسیمبندی میشود .تعیین شدت ظداهری مداخلده سداده
است؛ اما الزاماً معادل شدت واقعی آن که حیوان در شرایط عملی پروژه درک خواهد کرد ،نیست؛ بلکده فقدط مقیاسدی تقریبدی
درباره شدت مداخله ارائه میدهد .بر این اساس الزم است شدت واقعی مداخله نیز بررسی شود.
« -1 -2شدت ظاهری» عبارت است از شدت استاندارد یک مداخله خاص بدون درنظرگرفتن سایر شرایط جانبی است .بهعنوان
مثال ،شدت ظاهری مداخله «مقیدکردن حیوان» در رده «خفیف» طبقدهبنددی میشدود؛ درحالیکده شددت ظداهری مداخلده
«جراحی» در رده «زیاد» طبقهبندی میگردد .برای تعیین «شدت ظاهری» یک مداخله خاص باید عوامل ذیدل مدد نظدر قدرار
داده شوند:
 -1 -2 -1نوع مداخله؛
 -1 -2 -2نحوه دستکاری و مقیدکردن حیوان؛
 -1 -2 -3ماهیت درد ،رنج ،دیسترس یا آسیب پایدار ایجادشده در اثر اعمال مختلف در یدک مداخلده؛ همچندین شددت،
مدت ،دفعات تکرار ،احتمال متعددبودن و تنوع مداخالت بهکاررفته در یک پروژه؛
 -1 -2 -4مجموع رنج ایجادشده در یک مداخله؛ بدین مفهوم که هرچند یک مداخله خفیف ،بدهتنهایی خفیدف محسدوب
میشود؛ لیکن تکرار آن در مدتزمان کوتاه ،اثر تجمعی داشته و نهایتا شدت نهایی مداخله ممکن است «متوسط» یا حتی
«شدید» ارزیابی شود؛
 -1 -2 -5میزان محدودیت تحمیلشده بر حیوان برای ممانعت از انجام رفتارهای طبیعیگونده او؛ ازجملده محددودیت در
استانداردهای محیط زندگی و شرایط نگهداری.
« -1 -3شدت واقعی» یک مداخله ،عبارت از میزان واقعی درد ،رنج ،دیسترس یا آسیبهای پایداری اسدت کده حیدوان در اثدر
اجرای یک مداخله ،عمالً درک میکند .برای تعیین «شدت واقعی» یک مداخله باید عالوه بر شدت ظاهری یک مداخلده ،سدایر
عوامل پیرامونی آن ،بر حسب ارزیابی مورد به مورد مداخالت/پروژهها ،به شرح ذیل در نظر گرفته شوند:
 -1 -3 -1گونه و ژنوتیپ حیوان؛
 -1 -3 -2بالغبودن ،سن و جنس حیوان؛
 -1 -3 -3آشنایی قبلی و آموزش دیده بودن حیوان در مورد شرایط انجام مداخله؛
 -1 -3 -4درنظرگرفتن شدت واقعی مداخالت قبلی انجامشده بر روی حیوان (درصورتیکه از حیدوان بدرای چنددمین بدار
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برای انجام مداخله استفاده میشود)؛
 -1 -3 -5اقدامات صورتگرفته برای کاهش یا ازبینبردن درد ،رنج یا دیسترس؛ ازجمله بهینهسازی شرایط محل نگهداری
و مراقبت از حیوانات؛
 -1 -3 -6ضوابط پایان کار بر روی حیوان در پروژه.
 -1 -4هر یک از عوامل فوق الذکر میتواند بر حسب ماهیت خود ،موجب افزایش یا کاهش شدت ظداهری یدک مداخلده شدود.
برای مثال ،ممکن است مداخلهای با شدت ظاهری «خفیف» ،بر روی حیوانی که دچار تغییدرات ژنتیکدی شدده و اساسداً دارای
اختالالتی در سیستمهای بدن خود است ،آثاری وخیم ایجاد کند و شدت واقعی پروژه« ،زیاد» محسوب شود یا دربداره حیدوانی
که در مکانی مناسب نگاه داشته نمیشود ،ممکن است حتی فقط نگهداری حیوان در چنین شدرایطی (بددون انجدام هدیچ ندوع
مداخله دیگر) ،او را تحت شدت «متوسط» یا «زیاد» رنج و ناراحتی قرار دهد .از طرف دیگر ،انجام برخی اقدامات اصالحی نظیر
موارد غنیسازی محیطی ،میتواند موجب بهبود چشمگیری در وضعیت حیوان شده و شدت واقعی مداخله را کاهش دهد.
 -1 -5متعاقب تعیین شدت ظاهری ،مجری مسئول ،موظف است شدت واقعی مداخله را بر اساس ضدوابطی کده پیشتدر ارائده
شد ،تعیین کند .با توجه به اهمیت این موضوع ،چنانچه تردیدی درباره تعیین شدت مداخله در پروژهای وجدود داشدت ،مجدری
مسئول باید در این رابطه با دامپزشک یا کارشناس ذیصالح یا سایر افراد باتجربه مشورت کند.

 -2مثالهایی برای انواع مختلف شدت مداخالت
در ادامه ،مثالهایی از انواع شدت ظاهری مداخالت آورده میشود که میتوان از آنها ،بدهعنوان مقیاسدی بدرای تعیدین شددت
ظاهری مداخالت در پروژههای دیگر استفاده کرد.
 -2 -1نمونههایی از مداخالت با شدت ظاهری خفیف
 -2 -1 -1تجویز داروی بیهوشی ،بهجز مواردی که فقط برای کشتن حیوان صورت میگیرد؛
 -2 -1 -2مطالعات فارماکوکینتیک؛ چنانچه یک تکدوز از ماده دارویی ،تجویز و تعدادی محدودی نمونههای خون گرفته
شود .حجم نمونههای خون اخذشده باید جمعاً کمتر از ده درصد از کل حجم خون در گردش در یک بازه دوهفتهای باشد.
ماده تجویزشده نباید سبب بروز هیچگونه اثر نامطلوب مشخص در حیوان شود؛
 -2 -1 -3تصویربرداری غیرتهاجمی از حیوانات (بهعنوان مثال :ام آر آی) بههمراه تسکین/آرامبخشی یا بیهوشی/بیحسدی
مناسب؛
 -2 -1 -4مداخالت سطحی؛ بهعنوان مثال ،بیوپسی از گوش یا دم ،کاشت زیرجلدی و به روش غیرجراحی مینیپمپها یا
ترانسپاندرها؛
 -2 -1 -5بهکارگیری دستگاههای تلهمتریِ خارج از بدن که صرفاً منجر به اختالل جزئی در زندگی روزمره حیوان میشود
یا تداخل جزئی با فعالیت و رفتار عادی حیوان به وجود میآورد؛
 -2 -1 -6تجویز مواد از راههای زیرجلدی ،عضالنی ،داخل صفاقی ،گاواژ و داخل وریدی (از طریق عروق خدونی سدطحی):
چنانچه ماده تجویزشده ،صرفاً تأثیر خفیف بر حیوانات ایجاد کندد ،انددازه ابدزار تجدویز مدورد اسدتفاده و حجدم تجدویز در
محدوده استاندارد تعریفشده برای جثه و گونه حیوانات باشد و تجویز به روش صحیح و اصولی صورت گیرد؛
 -2 -1 -7القای تومورها یا وقوع تومورهای خودبهخودی که سبب عوارض نامطلوب بدالینی مشدخص نشدود؛ بدرای مثدال،
51

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران
ندولهای کوچک غیرتهاجمی زیرپوستی؛
 -2 -1 -8پرورش حیوانات دچار تغییر ژنتیکی که انتظار میرود این تغییر منجر به بروز فندوتیپی بدا تدأثیرات خفیدف بدر
زندگی حیوان شود؛
 -2 -1 -9تغذیه با جیرههای تغییردادهشده که همه نیازهای تغذیهای حیوانات را برآورده نمیکند و انتظار مدیرود ،صدرفاً
سبب بروز اختالل بالینی خفیف در زندگی حیوان شود؛
 -2 -1 -10انقیاد کوتاهمدت (کمتر از  24ساعت) در قفس متابولیک؛
 -2 -1 -11مطالعاتی که شامل محرومیت کوتاهمدت از تعامالت اجتماعی با دیگر حیوانات است یا شدامل قفدس انفدرادی
بسیار کوتاهمدت برای سویههای اجتماعی موشهای بزرد و کوچک آزمایشگاهی بالغ میشوند؛
 -2 -1 -12مدلهایی که حیوانات را در معرض محرکی دردناک قرار مدیدهندد و بده مددتی کوتداه موجدب درد ،رندج یدا
دیسترس خفیف میشوند و درعینِحال ،حیوانات در هنگام قرارگیری در معرض این محرک دردناک ،میتوانند با موفقیدت
از وضعیت موجود پرهیز (فرار یا اجتناب) کنند.
 -2 -1 -13ترکیب هریک از موارد ذیل ممکن است جزو مداخالت با شدت «خفیف» طبقهبندی شود:
 -2 -1 -13 -1ارزیابی ساختار بدن ازطریق اقدامات غیرتهاجمی و با حداقل میزان مقیدکردن حیوان؛
 -2 -1 -13 -2ارزیابی الکتروکاردیوگرافی با روشهای غیرتهاجمی که ضمن ایجاد حداقل محدودیت یدا بددون آن
درباره حیواناتی که به انجام این آزمایش عادت داده شدهاند ،صورت میگیرد؛
 -2 -1 -13 -3استفاده از دستگاههای تلهمتری خارج از بدن که انتظار میرود سدبب هدیچ اختاللدی در حیواندات
سازگار با محیط زندگی اجتماعی نشود و این دستگاه با فعالیت و رفتار عادی حیوانات تداخل نکند؛
 -2 -1 -13 -4پرورش حیوانات دچار تغییر ژنتیکی که انتظار میرود هیچ فنوتیپ نامطلوبِ بالینیِ قابلتشخیصدی
نداشته باشند؛
 -2 -1 -13 -5اضافهکردن نشانگرهای بیاثر در رژیم غذایی ،برای بررسی عبور مواد غذایی از دستگاه گوارش؛
 -2 -1 -13 -6محرومیت غذایی برای کمتر از  24ساعت در موشهای بزرد آزمایشگاهی بالغ؛
 -2 -1 -13 -7آزمونهای میدانی در محیط باز.
 -2 -2نمونههایی از مداخالت با شدت ظاهری متوسط
 -2 -2 -1استفاده مکرر از مواد آزمایشی که سبب ایجاد عوارض بالینی با شدت متوسط مدیشدود و برداشدت نموندههدای
خون به میزان بیش از ده درصد از کل حجم خون در گردش در یک حیوان هوشیار ،در عرض چند روز ،بددون جدایگزینی
حجم خون برداشتهشده؛
 -2 -2 -2مطالعات مربوط به یافتن محدوده دوز حاد آزمایشهدای سدمیت مزمن/سدرطانزایی کده در آن ،مدرد حیدوان
بهعنوان ضابطه پایان مطالعه مطرح نیست؛ بدینمعنی که مطالعه بهنحوی اجرا نمیشود که ماده تجویزشده موجدب مدرد
حیوان شود؛
 -2 -2 -3عمل جراحی تحت بیهوشی عمومی و بیدردی مناسب که با درد پس از جراحدی ،رندج یدا اخدتالل در وضدعیت
عمددومی حی دوان همددراه اسددت .مثالهددا عبارتنددد از :توراکوتددومی ،کرانیوتددومی ،الپدداراتومی ،اُرکی ددِکتومی ،لنفددادنکتومی،
تیروئیدکتومی ،جراحی ارتوپدی با تثبیت موفق قطعات شکستگی و مدیریت مؤثر زخم ،پیوند عضدو بدا مددیریت مدؤثر بدر
احتمال پسزدهشدن پیوند ،کاشت کاتترها یا وسایل بیومدیکال (مانند فرستنده تلهمتری ،مینیپمپها و نظدایر آنهدا) بده
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روش جراحی؛
 -2 -2 -4مدلهای القای تومور یا وقوع تومورهای خودبهخودی که انتظار میرود سبب بروز درد یا دیسترس متوسط شده
یا به حد متوسط موجب تداخل با رفتارهای طبیعی شوند؛
 -2 -2 -5تابش اشعه یا شیمیدرمانی با دوزهای تحت کشنده یا کشنده ،اما درعینِحال ،همراه با بازسازی سیستم ایمندی
بدن؛ به شرط آنکه در این موارد ،عوارض نامطلوب به میزان خفیف یا متوسط بروز کند و مدت آنها کوتاه باشدد (کمتدر از
پنج روز).
 -2 -2 -6پرورش حیوانات دچار تغییر ژنتیکی که انتظار میرود این تغییر منجر به بروز فنوتیپی با اثر نامطلوب (به میزان
متوسط) شود؛
 -2 -2 -7تولید حیوانات دچار تغییر ژنتیکی ،از طریق مداخالت جراحی؛
 -2 -2 -8استفاده از قفس متابولیک ،همراه با محدودیت متوسط حرکت ،در طی دورهای طوالنیمدت (حداکثر پنج روز)؛
 -2 -2 -9مطالعات انجامشده با رژیم غذایی تغییریافته که همه نیازهای تغذیهای حیوانات را بدرآورده نمدیکندد و انتظدار
میرود سبب بروز اختالل بالینی به میزان متوسط شود؛
 -2 -2 -10محرومیت غذایی به مدت  48ساعت در موشهای بزرد آزمایشگاهی بالغ؛
 -2 -2 -11برانگیختن واکنش فرار یا اجتناب از محرک ناخوشایند ،در مواقعی که حیوان قادر به فرار یا اجتناب از محرک
ناخوشایند نباشد و انتظار میرود که این موضوع موجب بروز دیسترس متوسط در حیوان شود.
 -2 -3نمونههایی از مداخالت با شدت ظاهری زیاد
 -2 -3 -1تست سمیّت که نقطه پایان تست« ،مرد حیوان» تعیین شده باشد؛ یا انتظار میرود در طول تسدت ،حیواندات
دچار مردومیر شوند و وضعیت پاتوفیزیولوژیک وخیمی برای آنها ایجاد شود (بهعنوان مثال :تسدت سدمیت حداد بدا دوز
منفرد ،در دستورالعملهای تست در «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» را ببینید)؛
 -2 -3 -2آزمودن یک ابزار بر روی حیوان که ممکن است در هنگام آن ،نقصی در بدن به وقوع بپیونددد کده میتواندد بده
درد شدید ،دیسترس شدید یا مرد حیوان منجر شود (بدهعنوان مثدال :آزمدودن دسدتگاههای کمککنندده قلدب بدر روی
حیوان)؛
 -2 -3 -3تست قدرت واکسن که مشخصه آن ،اختالل مداوم در وضعیت حیوان است و به بیمداری پیشروندده منجدر بده
مرد که همراه با درد ،دیسترس یا رنج متوسط و درازمدت است ،منجر میشود؛
 -2 -3 -4تابش یا شیمیدرمانی با دوزهای کشنده ،بدون بازسازی سیستم ایمنی بدن؛ یا همراه بازسازی سیستم بدن کده
متعاقباً منجر به بیماری «رد پیوند» شود؛
 -2 -3 -5مدلهای القای تومور یا مدل تومورهای خودبهخودی که انتظار میرود سدبب بیمداری کشدنده پیشروندده ،بده
همراه دورهای طوالنی از درد ،رنج یا دیسترس متوسط شوند .به عنوان مثال :تومورهایی که سبب الغری مفرط (کاشکسی)
میشوند ،تومورهای تهاجمی استخوان ،تومورهای دارای گسترش متاستاتیک و تومورهایی که اجازه داده میشدود ،اولسدره
شوند؛
 -2 -3 -6جراحی و دیگر مداخالت در حیواناتِ تحت بیهوشی عمومی مناسب و بیدردی کافی که انتظار مدیرود در دوره
بعد از جراحی ،منجر به درد ،رنج یا دیسترس «متوسط دائمی» یا «شدید» شوند یا منجر بده اخدتالل شددید و دائمدی در
شرایط عمومی حیوان میشوند .به عنوان مثال :ایجاد شکستگیهای تثبیتنشده ،توراکوتومی بدون بیدردی کدافی بعدد از
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جراحی و مدلهای تروما به منظور ایجاد نارسایی چندعضوی؛
 -2 -3 -7پیوند عضو در مواردی که رد پیوند به احتمال زیاد منجر به دیسدترس یدا اخدتالل شددید در وضدعیت عمدومی
حیوانات میشود .بهعنوان مثال :پیوند بین گونههای مختلف جانداران؛
 -2 -3 -8پرورش حیوانات مبتال به اختالالت ژنتیکی که انتظار میرود منجر به اختالل شدید و دائمی در وضعیت عمومی
آنها شود .به عنوان مثال :بیماری هانتینگتون ،دیستروفی عضالنی و مدلهای نوریت مزمن عودکننده؛
 -2 -3 -9استفاده از قفس متابولیک شامل محدودیت شدید حرکتی در طی دورهای طوالنی؛
 -2 -3 -10واردکردن شوک الکتریکی در شرایطی که حیوان قادر به فرار نیست .بهعنوان مثال :ایجداد مددل آزمایشدگاهی
احساس درماندگی آموختهشده؛
 -2 -3 -11نگهداری انفرادی و کامال جدا از سایر حیوانات ،بهمدت طوالنی؛ بهویژه درباره گوندههدای حیواندات اجتمداعی،
مانند سگ و پریماتهای غیر از انسان؛
 -2 -3 -12ایجاد اسدترسِ ناشدی از بیحرکتشددگی بدرای القدای زخدم معدده یدا نارسدایی قلبدی در موشهدای بدزرد
آزمایشگاهی؛
 -2 -3 -13تستهای شنا یا ورزش اجباری که نقطه پایان آنها ،خستگی مفرط حیوان یا از پا افتادن حیوان است.

واژه نامه
(به ترتیب حروف الفبای زبان فارسی)
احساس درماندگی
ام آر آی
شکستگیهای تثبیتنشده
بیحرکتشدگی
بیماری هانتینگتون
پیوند بین گونههای مختلف جانداران
تست قدرت
تلهمتری
خستگی مفرط
دستگاههای کمککننده قلبی
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
ضوابط مشفقانه پایان کار
الکتروکاردیوگرافی

Helplessness
)Magnetic Resonance Imaging (MRI
Unstable fractures
Immobilisation
Huntington’s disease
Xenotransplantation
Potency test
Telemetry
Exhaustion
Cardiac Assist Devices
Organisation for Economic
)Co-operation and Development (OECD
Humane end-points
)Electrocardiography (ECG
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راهنمای اخالقی استفاده از حیوانات در فعالیتهای
آموزشی
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با عنایت به حفظ رفاه حیوانات مدورد اسدتفاده در امدور علمدی و بدهمنظور پیشدگیری از بدروز معضدالت اخالقدی بعددی بدرای
پژوهشگرانی که در کارگاههای اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی ،آموزش میبینند ،الزم اسدت بده اصدول اخالقدی نگهدداری و
استفاده از حیوانات در این کارگاهها ،بیشازپیش توجه شود .بر این اساس کارگروه وزارتی اخدالق در پدژوهش وزارت بهداشدت،
درمان و آموزش پزشکی ،راهنمای اخالقی را به شرح ذیل تهیه کرده که به برخی نکات مهم در رابطه با برگزاری این کارگداههدا
میپردازد .هدف این راهنما ،بررسی برخی از مهمترین نکات عملکردی در کار با حیوانات در دروههای آموزشی است که بر پایده
برنامه پیشنهادی ارائهشده در «جدول شماره  »1ارائه شده اند.
 -1الزم است در کارگاههای عملی ،موضوع آموزش اخالق ،مقدم بر آموزش روشهدای علمدی قدرار داده شدود؛ زیدرا اگدر افدراد
شرکتکننده که احتماالً پژوهشگران آینده خواهند بود ،بهترین تکنیکهای علمی را بدون مالحظات اخالقی بدر روی حیواندات
اجرا کنند ،نهتنها در انتشار امور علمی خود موفق نخواهند شد ،بلکده ممکدن اسدت دچدار مشدکالتی عدیدده در سدطوح بداالی
پژوهشی شده و اعتبار مؤسسه محل پدژوهش و ارگدانهدای حدامی پدژوهش را نیدز بده خطدر بیندازندد .در ایدن رابطده ،اغلدب
شرکتکنندگان توجهی دقیق به میزان هماهنگی بین «گفتههای» مدرس و «اقدامات» ایشدان دارندد؛ لدذا ضدروری اسدت کده
مدرس مربوطه ،الگوی عملکردی دقیقی برای این موضوع باشد .در این راستا الزم است سه اصل ذیل همواره مد نظر قدرار داده
شود:
 در همه موارد ،درصورت امکان به جای استفاده از حیوانات زنده ،از روشهای جایگزین اخالقی استفاده شود؛ درصورت نبود روش جایگزین یا دسترسینداشتن به آن ،از کمترین تعداد ممکن حیوانات استفاده شود؛ حیواناتی که بهناچار مورد استفاده قرار میگیرند ،بیشترین میزان ممکن رفاه را داشته باشند. -2حضور در کارگاه تئوری برای عموم عالقمندان آزاد است و بستگی به ظرفیت کارگاه برای پذیرش شرکتکنندگان دارد؛ امدا
شرکت در کارگاه عملی ،فقط مختص افرادی است که نیاز به یادگیری کار با حیوانات آزمایشگاهی دارند .بهعنوان مثال ،افدرادی
که مقرر است در آینده نزدیک از حیوانات در پروژه تحقیقاتی یا پایاننامه خود استفاده کنند یدا افدرادی کده درحدالِ حاضدر ،از
حیوانات در طرح تحقیقاتی یا پایاننامه خود استفاده میکنند.
 -3تجربه نشان داده است که تعداد شرکتکنندگان بیش از  20نفر در بخش عملدی ،موجدب کداهش چشدمگیر بدازده کارگداه
میشود و احتمال بروز موارد غیراخالقی در کار با حیوانات را افزایش میدهدد .بده نظدر مدیرسدد بهتدرین بدازده کارگداه بدرای
شرکتکنندگان در سطح مبتدی (بازده آموزشی ،اخالقی و صرفه زمانی) ،با حضور  15تا  20نفر به دسدت بیایدد .درهرصدورت،
توصیه میشود هر پنج نفر شرکتکننده ،زیر نظر یک سرپرست (سدوپروایزر) در کارگداه عملدی شدرکت کنندد .مددرس کارگداه
عملی ،بر عملکرد سرپرستها و شرکتکنندگان نظارت میکند و ضمن ارائه موارد آموزشی ،بده سدؤاالت آنهدا پاسدخ میدهدد.
سرپرستها افرادی هستند که در زمینه اخالق و اصول علمی کار با حیوانات آزمایشگاهی ،تجربه دارند؛ مثالً ،کارشناسان مجرب
آزمایشگاهها یا دانشجویان سال باالی دکتری که تجربه کاری «صحیح» بسیاری با حیوانات دارند.
 -4حیوانات ،حداقل از چند ساعت قبل از شروع کارگاه عملی ،به محل کارگاه عملی منتقل شوند تا با محیط جدید مقداری خو
بگیرند و نیز استرس جابهجایی آنها ،مقداری کاهش یابد .محدل نگهدداری حیواندات قبدل از شدروع کارگداه بایدد دارای دمدای
مناسب باشد ،نور کمی داشته و ساکت باشد .حیوانات در قفس محل نگهداری اصلی خود ،به محل کارگاه منتقل شوند؛ این امدر
موجب کاهش استرس جابهجایی میشود و از آمیختن گروههای مختلف حیوانات که میتواند باعث نزاع بدین آنهدا و استرسدی
بسیار زیاد شود ،جلوگیری میکند .حیوانات شکار و شکارچی (مثالً ،مدوش کوچدک و مدوش بدزرد آزمایشدگاهی) بایدد دور از
یکدیگر نگاه داشته شوند؛ بهنحویکه قادر به دیدن ،بوییدن یا شنیدن صدای یکدیگر نباشند.
 -5پیش از آموزش هر گونه کار با حیوانات (نظیر مقیدکردن یا اقدامات تهاجمی بدر روی آنهدا) ،شدرکتکنندگان مقدداری بدا
رفتارهای طبیعی هرگونه حیوانی آشنا شوند و در این حین ،عالقه به حیوانات نیز به آنها آموخته شود .این امر مزایدای بسدیار
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دارد؛ ازجمله اینکه موجب مسئولیتپذیری بیشتر پژوهشگران آتی نسبت به مراقبت از آزمدودنی حیدوانی میشدود و بدینسدان
کیفیت پژوهشها را افزایش میدهد؛ همچنین از بروز حاالت انزجار از حیوانات یا شدی پندداری حیواندات توسدط برخدی افدراد
پیشگیری میکند .توصیه میشود در این زمان ،شرکتکنندگان مدتی کوتاه را به دردستگرفتن معمدول (بددون مقیددکردن) و
آشنایی با رفتارهای طبیعی حیوان بگذرانند.
 -6به شرکتکنندگان تأکید شود که بخش عملی کار با حیوانات آزمایشگاهی ،موضوعی کامالً جددی اسدت و محدل شدوخی بدا
یکدیگر ،شوخی با حیوانات مورد استفاده ،یا عکسگرفتن با حیوانات ،و نظایر آن نیست .به شرکتکنندگان توضیح داده شود که
بلند صحبتکردن و همهمه در محل نگهداری و کار با حیوانات ،میتواند موجب استرس شدید برای حیوانات شود .این موضدوع
نهتنها باعث آزار حیوانات میشود ،بلکه به دلیل مضطربشدن بیشازحد و پرخاشگرشدن حیواندات ،برگدزاری کارگداه عملدی را
برای مدرس و شرکتکنندگان با مشکل مواجه میکند .بر این اساس ،الزم است محیط برگزاری کارگاه عملدی ،محیطدی آرام و
بدون رفتوآمد بیمورد افراد در محل برگزاری دوره باشد.
 -7به شرکتکنندگان تأکید شود که همه افراد الزم است در تمام مدت کارگاه ،تحت نظارت مسدتقیم مددرس و سرپرسدتهدا
عمل کنند و فقط آموزشهایی را که توسط ایشان ارائده مدیشدود ،انجدام دهندد .شدرکتکننددگان بدههیچنحو مجداز نیسدتند
تکنیکهای مورد نظر خود را بدون هماهنگی قبلی با کادر اجرایی و بهویژه مدرس دوره ،بر روی حیوانات اجرا کنند .یک نمونده
پیشنهادی برنامه کارگاه اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی ،در انتهای متن آورده شده است (جدول شماره .)1
 -8چنانچه از حیوانات اصطالحاً «مازاد» ،مسن یا حیواناتی که مقرر است بهزودی یوتانزی شوند ،برای برگدزاری کارگداه عملدی
استفاده میشود ،باید به شرکتکنندگان یادآوری شود که مازاد بودن ،مسن بودن یا در آستانه مرد بودن ،هیچگونه توجیهی بر
بیاخالقی در کار با حیوانات یا ایجاد درد و رنج برای آنها نیست و الزم است با همه حیوانات ،فدارغ از ماهیدت و سرنوشتشدان،
بهدرستی رفتار شود.
 -9برخی حیوانات بنا به خصوصیات فردی خود ،بیش از سایر حیوانات در محل برگدزاری کارگداه عملدی دچدار وحشدتزدگدی
میشوند .این حیوانات ممکن است به خود یا دیگران آسیب بزنند و برگزاری کارگاه را بدا اشدکال مواجده کنندد .دربداره چندین
حیواناتی الزم است یا آنها را با داروی آرامبخش ،مقدداری آرام کنندد (مدثالً ،آسدپرومازین بدا دوز پیشدنهادی 2 - 5 mg/kg
زیرجلدی در موش کوچک آزمایشگاهی یا آسپرومازین با دوز پیشنهادی  2.5 m/kgداخل صفاقی در موش بزرد آزمایشگاهی
یا آسپرومازین با دوز پیشنهادی  1 mg/kgعضالنی در خرگوش) یا حیوانات مذکور را در قفسی جداگانه بگذارندد و از کدار بدر
روی آنها اجتناب کنند.
 -10با توجه به اینکه بیشتر شرکتکنندگان نیاز به یادگیری کار بر روی موش کوچک و بزرد آزمایشگاهی دارند و صرفاً از این
حیوانات در پژوهشهای فعلی و آیندهشان استفاده میکنند ،لذا تمرین عملی با خرگوش آزمایشگاهی ،همستر و خوکچه هندی
درباره این افراد ،وجاهت اخالقی و کاربرد عملی ندارد .لذا ،تمرین عملی افراد فقط با حیواناتی صورت گیرد که واقعاً به اسدتفاده
از آنها در پژوهشهایشان نیاز دارند.
 برای افرادی که نیاز به استفاده از گونه حیوانی خاصی ندارند ،آموزش روشهایی کده بدا درد و رندج همدراه نیسدتند ،بدر رویحیوان ،بهصورت نمایشی (دمونستریشن) اجرا شود تا شرکتکنندگان با ماهیت کلی موضوعات آشدنا شدوند .در همدین رابطده،
نمایش تکنیکهایی که میتواند موجب درد یا رنج این حیوانات شود ،فقط بهصورت نمایش فیلم ،تصویر یا انیمیشن انجام شود.
 -11درصورتیکه شرکتکنندگان تحت نظارت سوپروایزرها و با نظم کار کنند ،معموالً تعداد سده تدا پدنج سدر مدوش کوچدک
آزمایشگاهی و دو تا سه سر موش بزرد آزمایشگاهی برای هر پنج نفدر ،در یدک جلسده کارگداه کدافی اسدت .از یدک خرگدوش
میتوان برای نمایش روشها برای پانزده تا بیست نفر شرکتکننده استفاده کرد؛ مشروط بر اینکده در ایدن گدروه پدانزده نفدره،
حداکثر یک تا سه نفر بخواهند با خرگوش کار کنند.
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 -12هنگام برگزاری کارگاه عملی ،به شرکتکنندگان تأکید شود که حیوانات متعلق به گروههای مختلف ،را با یکدیگر مخلدوط
نکنند تا بدینگونه از درگیری و آسیب حیوانات جلوگیری شود.
 -13هرکدام از حیوانات ،پیش از بهکارگرفتهشدن در کارگاه عملی ،با عالمتی منحصربهفرد مشخص شوند (مثالً ،نوشتن شدماره
روی قاعده دم موش با استفاده از ماژیک ضدِ آب نوک گِرد)؛ سپس به هریک از شدرکتکنندگان «برگده ثبدت عملکدرد کارگداه
عملی» (مطابق تصویر شماره  ) 1ارائه شود که عالمت منحصدربهفرد حیدوان (مدثالً :شدماره حیدوان) را بدر روی آن بنویسدند و
اقداماتی (مثالً :تزریقات) را که بر روی حیوان انجام میشود ،درج کنند .بدینوسدیله ،اهمیدت حیواندات بهصدورت غیرمسدتقیم
مجدداً به شرکتکنندگان تأکید میشود؛ از سوزنخوردن بیشازحد یک حیوان جلوگیری بده عمدل میآیدد و ضدمناً از دفعدات
متعدد تجویز دارویی خاص یا داروهای مختلف که میتواند منجر به ازدیاد دوز یا مرد حیوان شود ،جلوگیری میگردد.
 -14برای برگزاری کارگاه عملی ،ترجیحاً از حیواناتی که بهاصطالح «مازاد» مراکز تکثیر و پدرورش محسدوب مدیشدوند (مدثالً،
مراکز واقع در دانشگاه محل برگزاری کارگاه ،یا حتی مراکز تکثیر و پرورش دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی اطراف) اسدتفاده شدود؛
بهعنوان مثال ،در برخی مراکز برای حیوانات ماده درخواست خرید ثبت نمیشود و مرکز با عنوان «مازاد» ،ممکن است نیداز بده
حذف این حیوانات داشته باشد .در صورت استفاده از این حیوانات ،بدرای برگدزاری کارگداه عملدی ،از کشتهشددن بیهدوده ایدن
حیوانات جلوگیری شده و از تولید حیوانات بیشتر (برای استفاده در کارگاه) پیشگیری میشود .استفاده از حیوانات مذکور بایدد
با رعایت تمامی اصول اخالقی ذیربط صورت پذیرد .درصورتی که از حیواناتی که در پروژههای تحقیقاتی قبلی استفاده شدهاند،
برای برگزاری کارگاه عملی استفاده میشود ،باید به این نکات توجه کرد:
 استفاده از حیوانات مذکور خطر بهداشتی یا هر نوع خطر دیگری برای افراد نداشته باشد. بیشترین «شدت واقعی» پروژهها/مداخالت قبلی بر روی ایدن حیواندات ،بدر اسداس سدند «راهنمدای اخالقدی تعیدین شددتمداخالت بهعملآمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی» کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ،در دسدته «مالیدم» یدا
«متوسط» بوده باشد.
 اثبات شود که وضعیت عمومی رفاه و سالمت جسمی و روانی حیوانات ،پس از استفاده در پروژههای تحقیقداتی قبلدی بدهطورکامل بازسازی شده است.
 بیشترین شدت پروژهها/مداخالت که برای انجام بر روی حیوان مورد نظر است ،بر اساس سند «راهنمای اخالقی تعیین شدتمداخالت بهعملآمده بر روی حیوانات آزمایشگاهی» کارگروه وزارتی اخالق ،دارای شدت واقعی «مالیم»« ،متوسط» یدا «بددون
بازگشت» باشند.
 استفاده مجدد از حیوانات مذکور ،مطابق توصیههای دامپزشک یا کارشناس ذیصالح (حسب مندرجات «راهنمای مراقبدت واستفاده از حیوانات آزمایشگاهی وزارت بهداشت») و تحت نظر مستقیم وی صورت گیرد و تاریخچه بدالینی و وضدعیت سدالمت
حیوان در طول عمرش ،در نظر گرفته شود.
 -15حیوانات آزمایشگاهی مورد استفاده ،از منابع معتبر تهیه شده باشند؛ بهنحویکه مدرس کارگاه بتواند تاحدامکان اطمیندان
حاصل کنند که این حیوانات ،بیماریهای مسری ندارند .همواره فرض بر این گذاشته شود کده ممکدن اسدت شدرکتکننددهای
توسط حیوان گَزیده شود یا با سوزن آلوده به خون و ترشحات حیوان آسیب ببیند.
 -16پیش از شروع کار عملی با حیوانات ،در رابطه با اصول ایمندی کدار بدا حیواندات آزمایشدگاهی و ابزارهدا و مدواد موجدود در
آزمایشگاه ،توضیحات الزم به شرکتکنندگان ارائده شدود .مسدائلی نظیدر نحدوه پیشدگیری از گدازگرفتگی توسدط حیواندات یدا
پیشگیری از برخورد سوزن با دست برای شرکت کنندگان توضیح داده شده و روش مواجهه با این حوادث به آنها آموزش داده
شود .مواد (مثل داروهای تحت کنترل قانونی ،نظیر کتامین) و وسایل خطرنداک ،صدرفاً در اختیدار مددرس مسدئول کارگداه یدا
سوپروایزها قرار گیرد و تحت نظارت ایشان برای حیوانات استفاده شود.
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 -17حیوانات شکار و شکارچی (مثل موش کوچک و بزرد آزمایشگاهی) همزمان در محدل آزمایشدگاه عملدی حضدور نداشدته
باشند .توصیه میشود ابتدا کار با موش کوچک آزمایشگاهی آموزش داده شده و پس از بیرون بردن آنها ،کار بدا مدوش بدزرد
آزمایشگاهی آغاز شود؛ این امر از ایجاد استرس ناشی از حضور شکارچی برای موشهای کوچک آزمایشگاهی پیشگیری میکند.
 -18در هنگام کار با حیوانات آزمایشگاهی که قادر به ترشح فرومدون در ادرار خدود میباشدند (نظیدر مدوش کوچدک و بدزرد
آزمایشگاهی) ،ورق کاغذ کاهی بزرد زیر دست شرکتکنندگان قرار داده شدود .پدس از کدار بدا ایدن گونده حیواندات ،ورقدههدا
جمعآوری و حذف شوند .استفاده از سفره یکبارمصرف ،به دلیل گیرافتادن پنجه حیوانات در آن که میتواند منجر به آسیب به
پنجه آنها یا ریختن وسایل شود ،توصیه نمیگردد .همچنین الزم است محیط برگزاری کارگاه عملی ،دارای تهویه مناسب باشد
تا فرومونهای استرس و اعالم خطر حیوانات از محیط حذف شوند .ضمناً ،اسپریکردن جوش شدیرین ،یدا پراکسدید هیددروژن
رقیق بر روی میزهایی که شرکتکنندگان در آنجا با حیوانات آزمایشگاهی کار کردهاند ،میتواند موجب تجزیهشدن فرومونها و
ایجاد آرامش نسبی برای حیوانات در محل شود.
 -19درصورتیکه برخی شرکتکنندگان دچار ترس غیرعادی (مشدابه فوبیدا) در زمینده تمداس و کدار بدا حیواندات هسدتند ،از
حیواناتی که قبالً داروی آرامبخش ،نظیر آسپرومازین (مطالب قبلی را ببینید) ،دریافت کردهاند ،برای آموزش این افراد اسدتفاده
شود .چنین افرادی تحت نظر باتجربهترین سرپرست حاضر در محل قرار گیرند و مدرس توجه بیشتری بده عملکدرد ایدن افدراد
داشته باشد و از مواجهه مستقیم آنها با حیوانات کامالً هوشیار یا پرخاشگر در وهله اول ،جداً پرهیز شدود .درصدورتیکه تدرس
این افراد ،پس از مدتی فروکش نکرد ،مدیریت این افراد به کار روانشناسی حرفهای نیاز دارد و الزم است از مجبدورکردن آنهدا
به تماس و کارکردن با حیوانات خودداری شود.
 -20پیش از انجام اعمالی که موجب رؤیت خون یا ترشحات حیوانات میشود یا حتی نمایش تصاویر مدرتبط بدا ایدن مدوارد ،از
شرکتکنندگان سؤال شود که آیا فردی به این موضوع حساسیت دارد یا خیر .درصورت مثبتبودن پاسخ ،از فرد یا افراد مذکور
تقاضا شود که در این بخش از کارگاه حضور نداشته باشند .همچندین چنانچده فدردی ،درحدینِ برگدزاری کارگداه دچدار عالئدم
بیحالی ،سرگیجه ،احساس سبکی در سر یا سایر عالئم غیرعادی شد ،از او خواسته شود تا در بیرون از محل کارگداه اسدتراحت
کند .الزم است بر سالمت چنین افرادی ،نظارت شده و درصورت نیاز ،موضوع به پزشک یا مسئوالن درمانی گزارش شود.
 -21چنانچه چند جلسه کارگاه عملی پیاپی الزم است برگزار شود ،باید بین کارگاهها ،زمانی مناسب برای استراحت حیواندات و
بازیابی وضعیت بیولوژیک طبیعی آنها اختصاص داده شود یا از گروهی دیگر از حیوانات استفاده شود.
 -22برگزاری کارگاه برای حیوانات ،موضوعی استرسزا است زیدرا از سدویی ،دربداره حیواندات شدبزی (نظیدر مدوش بدزرد و
کوچک) ،برگزاری کارگاه در زمان روشنایی (زمان استراحت حیوان) صورت میگیرد و از سوی دیگر ،هر حیوان بهطور مداوم در
دست افراد مختلف قرار میگیرد و فرایندهای گوناگونی را تجربده مدیکندد .ایدن امدر موجدب اسدترس شددید ،ضدعف و حالدت
سردرگمی حیوان میشود .همچنین هنگام برگزاری کارگاه ،معموالً ،آب و غذا از دسترس حیواندات دور اسدت و ایدن در حدالی
است که به دلیل استرس شدید حیوانات ،نیاز آنها به انرژی و آب افزایش پیدا میکند .مجموعه عوامل فوق ،میتواند از دالیدل
پرخاشگرشدن حیوانات ،مدتی پس از شروع کارگاه ،محسوب شوند .بر این اساس ،الزم است هرساعت ،یک بار ،بهمددت حدداقل
پنج دقیقه ،کار بدا حیواندات متوقدف و آب و غدذا در اختیدار آنهدا قدرار داده شدود .پیشدنهاد مدیشدود بدرای ایجداد احسداس
مسئولیتپذیری ،رسیدگی به حیوانات مورد استفاده هر گروه به شرکتکنندگان همان گروه واگذار شود ،و ایدن امدر بده خدمده
محل برگزاری کارگاه محول نشود.
 -23درباره آموزش روشهایی که موجب بروز د رد یا دیسترس شددید در حیواندات میشدوند ،الزم اسدت مددرس کارگداه از
روشهای پیشرفته نمایش تکنیکها (نظیر نمایش فیلم ،انیمیشن یا اسدتفاده از نرمافزارهدای کدامپیوتری) ،بدهعنوان جدایگزین
حیوانات ،استفاده نماید .در این رابطه الزم است ،صرفاً روشهایی به شرکتکنندگان آموزش داده شود که مورد نیاز ایشان است
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و درصورت وجود روش مشابه با درد و دیسترس کمتر ،از روش آموزشی مذکور استفاده شود.
 -24در مواردی که الزم است مداخلهای با درد ،در حد درد جراحی یا بیشتر ،بر روی یک حیوان صورت گیرد ،حتماً الزم اسدت
حیوان ،بیهوشی مناسب ،بههمراه بیدردی کافی ،دریافت کند .درصورت نبود داروی ضددرد و بیهوشی مناسب ،اساساً نباید این
موضوع در دوره آموزشی بر روی حیوانات اجرا شود.
 -25درصورتیکه مقرر است به حیوانات چندبار سوزن زده شود یا بارها تحت اعمال دردناک قرار گیرند (در این بندد ،منظدور از
درد ،دردی در حد دردِ جراحی نیست؛ در مورد درد جراحی الزم است بیهوشی و بیدردی مطابق مندرجات «راهنمای راهنمای
مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران» صورت گیرد) ،حتماً الزم است نیم سداعت
پیش از آغاز تمرینات ،حیوانات داروی ضدِدرد مناسب دریافت کرده باشند؛ بدهعنوان مثدال ،برخدی داروهدای پیشدنهادی قابدل
استفاده برای موش بزرد و موش کوچک آزمایشگاهی عبارتند از :یک دوز بوپوندورفین ]مدوش کوچدک آزمایشدگاهیmg/kg :
 0.05 - 0.1زیر جلدی؛ موش بزرد آزمایشگاهی 0.01 - 0.05 mg/kg :زیر جلدی یا  0.1 - 0.25 mg/kgخوراکی[ «بده
اضافه» پماد لیدوکایین  -پریلوکایین (مثال با نام تجاری زایالپی یا  )EMLAروی پوست محل تمرین تزریقات ،نیم ساعت قبل
از شروع تمرین  .اضافه بر دو مورد فوق الزم است ملوکسیکام یا کتوپروفن نیدز بددین شدرح تجدویز گدردد :ملوکسدیکام ]مدوش
کوچک آزمایشگاهی 5 mg/kg :زیر جلدی؛ موش بدزرد آزمایشدگاهی 1 mg/kg :زیدر جلددی[ «یدا» کتدوپروفن (بده جدای
ملوکسیکام) ]موش کوچک آزمایشگاهی 5 mg/kg :زیر جلدی؛ موش بزرد آزمایشگاهی 5 mg/kg :زیر جلدی[.
 -26بهمنظور جلوگیری از رفتار شی گونه افراد با حیوانات ،به شرکتکنندگان آموزش داده شود که پس از هربار انجام عمل
دردناک یا استرسزا بر روی حیوان ،اقدامی تسکیندهنده برای حیوان انجام دهند؛ کارهایی نظیر دادن تشویقی خوراکی
کوچک یا اجازه دادن به حیوان که برای چند ثانیه به داخل النه خود برود (مثالً ،یک لوله پلیکا در قفس محل نگهداری حیوان
باشد تا بتواند داخل آن برود) .میتوان از خوراکیهایی مانند یک تکه ریز پنیر ،اندکی ذرت بوداده ،یک تکه ریز از تخم مرغ
آبپز و ذرهای استخوان پخته مرغ با کمی گوشت برای تشویق حیوان استفاده کرد.
 -27به شرکتکنندگان تأکید شود که بیدردی حاصل از «کتامین  +زایالزین» ،بهتنهایی برای ایجاد بیهوشی مناسب جراحدی،
بهویژه برای انجام اعمال جراحی ماژور (نظیر بازکردن محوطه شکمی) کافی نیست؛ هرچند اشتباهاً بدهوفور اسدتفاده مدیشدود.
برای ایجاد بیهوشی صحیح در این حیوانات ،باید از داروهای ضددرد نیز همراه ترکیب مذکور استفاده کرد .در غیر ایدن صدورت،
حداقل برای افزایش عمق و طول مدت بیهوشی میتوان داروی آسپرومازین را نیز به این ترکیب افزود:
 مدوش کوچدک آزمایشدگاهی :کتدامین ( 80 - 100 mg/kgداخدل صدفاقی)  +زایالزیدن ( 10 mg/kgداخدل صدفاقی) +آسپرومازین ( 3 mg/kgداخل صفاقی)؛ این داروها را میتوان در سرنگی ،مخلوط و تجویز کرد.
 موش بدزرد آزمایشدگاهی :کتدامین ( 40 - 50 mg/kgداخدل صدفاقی)  +زایالزیدن (  2 - 10 mg/kgداخدل صدفاقی) +آسپرومازین ( 0.5 – 1.5 mg/kgداخل صفاقی)؛ این داروها را میتوان در یک سرنگ ،مخلوط و تجویز کرد.
 -28در کارگاههای مقدماتی اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی ،برای آموزش تشریح حیوان ،فقط از فدیلم و انیمیشدن اسدتفاده
شود؛ چرا که در یک کارگاه مقدماتی ،مشاهده فیلم با کیفیت یا انیمیشنهای دقیق آناتومی ،نه تنها کیفیدت آموزشدی بداالتری
نسبت به مشاهده بافت حیوان تشریحی دارد ،بلکه از نظر اخالقی نیز روشی مورد توصیه است.
 -29با توجه به فراتربودن موضوع آموزش جراحی نسبت به محتوای کارگاههای معمول اصدول کدار بدا حیواندات آزمایشدگاهی،
لزومی برای انجام جراحی بر روی حیوانات در این کارگاهها وجود ندارد؛ زیرا حتی اگر شرکتکنندگان خودشان هدم شخصداً در
کارگاه جراحی را انجام دهند ،آموزش دانش جراحی با یک بار انجامدادن و در یک جلسده کارگداه ممکدن نیسدت .درصدورتیکه
شرکتکنندهای قصد یادگیری جراحی برای استفاده در پژوهش خود را داشته باشد ،میتواند با هماهنگی با دیگدر پژوهشدگران
مجرب که در پروژه خودشان جراحی مشابهی را انجام میدهند ،در پروژه آنها حضور یابد و کسب تجربه کند یا از آنها دعدوت
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کند تا در مراحل اولیه کار بر روی حیوان ،در پژوهش وی حاضر شوند و او را راهنمایی کنند.
 -30افرادی که تجربهای در کار با سرنگ یا تزریق ندارند ،پیش از دستزدن به حیوانات ،باید ابتدا کار با سرنگ را تمرین کنند.
برای این کار ،میتوان از قطعهای سیلیکونی یا ابر فشرده برای تمرین تزریق استفاده کرد.
 -31برای تمرین تزریقات و خونگیری بر روی حیوانات ،از کوچکترین اندازه ممکن سرسوزن استفاده شدده ،کمتدرین میدزان
ممکن از محلول «استریل» به حیوانات تزریق شود و کمترین میزان ممکن خون از آنها گرفته شدود .الزم اسدت اصدول حفدظ
«استریلیتی» محلول استوک تزریقی ،به شرکتکنندگان آموزش داده شدود و آسدیبهدایی کده تجدویز محدول غیراسدتریل بده
حیوانات وارد میآورد ،به ایشان یادآوری گردد.
 -32چنانچه حیوانی به دلیل دستکاری متعدد ،خونگیری و تزریق ،دچار بیحالی و ضعف شده باشد ،این موضوع بایدد توسدط
سرپرستها تشخیص داده شده و بهسرعت از ادامه کار بر روی آن جلوگیری شود .همچنین این حیوان باید تحت مراقبدت قدرار
گیرد تا بدینوسیله مسئولیتپذیری پژوهشگر درباره حیوان آسیبدیده ،نیز به شرکتکنندگان آموزش داده شود.
 -33چنانچه سطح بدن جوندگان آزمایشگاهی ،زخمی یا آغشته به خون شده (حتی در حد کمتدر از یدک قطدره خدون) و ایدن
حیوانات به دلیل ضعف ،آرامبخشی یا بیهوشی ،قادر به محافظت از خدود نباشدند ،بههیچوجده در قفسهدای گروهدی قدرار داده
نشوند ،زیرا به دلیل بوی خون این حیوانات و ضعف آنها ،ممکن است سایر حیوانات هوشیار به آنان آسیب شدید وارد کنند یدا
حتی آنها را بخورند.
 -34درصورتیکه مقرر است شرکتکنندگان دوز دارویی را محاسبه کرده و به حیوانات تجویز کنند ،ابتدا الزم است «برگه ثبت
عملکرد کارگاه عملی» (فرم شماره  )1مربوط به حیوان مذکور را مالحظه کرده و داروهای قبلی که به این حیوان تجدویز شدده
است را در نظر بگیرند تا از تداخالت دارویی یا ازدیاد دوز یک دارو و مرد احتمالی حیوان جلوگیری شود .سپس در صورتی که
شرکتکننده هنوز تجربه کافی در مورد محاسبه دوز دارو ندارد ،حتماً پیش از تجویز دارو باید سرپرست یا مدرس کارگاه نحدوه
محاسبه ایشان را بررسی کند و آنگاه دارو به حیوان تزریق شود .بالفاصله پس از تزریق ،نوع و مقدار ماده تزریقی در «برگه ثبت
عملکرد کارگاه عملی» (فرم شماره  )1ثبت شود تا از تجویز مجدد دارو توسط شرکتکننددهگدان دیگدر و ازدیداد دوز یدا مدرد
احتمالی این حیوان جلوگیری شود.
 -35حداکثر حجمهای مجاز هر روش تجویز باید به شرکتکنندگان آموزش داده و با ثبت مقادیر تجویزی به هریک از حیوانات
در «برگه ثبت عملکرد کارگاه عملی (مطابق تصویر شماره یک)» ،از تجویز چندباره و افزایش «حجم» مواد تجویزی به حیوانات
که میتواند باعث درد و رنج آنها شود ،جلوگیری گردد.
 -36هنگام کار بر روی ردهای حیوانات ،دقت شود که یکی از وریدهای زهکشیکننده هر عضو باید بدون آسیب باقی بماندد تدا
از اختالل خونرسانی به آن عضو جلوگیری شود؛ بهعنوان مثال ،هنگام کار بر روی وریدهای دم موش ،به شرکتکنندگان اعالم
شود که فقط دو ورید از سه ورید مذکور (بهعنوان مثال :ورید خلفی و ورید سمت راست) را استفاده کنند و از ورید دمی سدمت
چپ استفاده نکنند .درصورتیکه مقرر است حیوانات ،برای دو گروه مجزای کارگاه عملی استفاده شوند ،شدرکتکنندگان گدروه
اول ،مثالً از ورید خلفی دم و شرکتکنندگان گروه دوم ،از ورید سمت راست دم استفاده کنند.
 -37از انجام تزریقات «داخل جلدی» ( ،)Intradermalبه دلیل درد زیاد آن ،تاحدامکان پرهیدز شدود و ایدن امدر فقدط بدرای
آموزش افدرادی صدورت گیدرد کده قطعداً بده یدادگیری آن نیداز دارندد (توجده شدود کده در اینجدا ،منظدور تزریدق زیرجلددی
« »Subcutaneous/SCنیست).
 -38هنگام تجویز داخل صفاقی ،به شرکتکنندگان تأکید شود که درصورت دیدن هرگونه مایع برگشتی بده سدرنگ در هنگدام
انجام آسپیراسیون ،از انجام آن پرهیز کنند و حیوان را در قفسی جداگانه قدرار داده و بدر روی آن حیدوان ،دیگدر کداری انجدام
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ندهند؛ بهطور ویژه درباره موش کوچک آزمایشگاهی که تزریق اشتباه داخل رودهای ،میتواندد باعدث بدروز درد بسدیار شددید و
مرد آنی حیوان شود.
 -39درباره خونگیری از قلب و تجویز داخل قلبی ،به شرکتکنندگان تأکید شود که این عمل فقط دربداره حیدوانی کده کدامالً
بیهوش است و بیدردی کافی دارد ،باید انجام شود و پس از این اقدام ،حیوان بدون بههوشآوردن ،باید یوتانزی شود.
 -40هنگام خونگیری از سینوس خلف حدقهای چشم موش کوچک آزمایشگاهی ،به شرکتکنندگان تأکیدد شدود کده حتمداً،
حیوان را بیهوش و از ضددرد چشمی (نظیر قطره تتراکائین) استفاده کنند .همچنین به ایشان تأکید شود که فقط از یک چشم
حیوان باید خون گرفته شود؛ چراکه به احتمال زیاد ،حین انجام این عمل توسط افراد کمتجربه ،چشم حیوان نابینا میشود.
 -41درصورت نیاز به بیهوشکردن حیوانات برای کارگاه ،برنامهریزی زمدانی ،بدهنحوی صدورت گیدرد کده پدیش از پایانیدافتن
کارگاه ،عمق بیهوشی حیوان کاهش یابد و قادر به خوابیدن بر روی جناغ سینه باشد .حیدوان بیهدوش ،نبایدد در پایدان کارگداه،
بدون مراقبتهای کافی رها شود.
 -42از آموزش روشهای خشن یوتانزی فیزیکی حیوانات بر روی حیوان زندده (مدثالً قطدع ردهدای اصدلی بددن ،جابدهجایی
مهرههای گردنی ،قطع نخاع ،قطع سر و نظایر آنها) ،جداً اجتناب شود .به شدرکتکنندگان یدادآوری شدود کده مطدابق قدوانین
اخالقی کار با حیوانات ،الزم است تاحدامکان از انجام روشهای فیزیکی یوتانزی اجتناب کنند.
 -43با توجه به محیط پراسترس کارگاه عملی برای خرگوشهای آزمایشگاهی ،پیشنهاد میشود از مقیدکننددههای مخصدوص
خرگوش تاحدامکان استفاده نشود تا بدینوسیله از بروز حوادث احتمالی ،نظیدر شکسدتگی کمدر و لگدن خرگدوشِ وحشدتزده
جلوگیری گردد .به جای آن ،میتوان از تجویز داروی آرامبخش (مطالب قبلی را ببینید) یا روش پیچیدن خرگدوش در حولدهای
بزرد (اصطالحاً قنداقپیچکردن حیوان) استفاده کرد.
توجه :دوزهای دارویی ارائهشده در این راهنما ،بر اساس منابع معتبر تهیه شدهاندد؛ بااینحدال ،احتمدال تفداوت پاسدخ بدالینی
حیوانات مختلف به این دوزها به دالیل متعدد (نظیر تفاوت سویه ،ژنتیک ،اثرات محیطدی ،اقددامات قبلدی انجدامشدده بدر روی
حیوانات ،بیماریهای زمینهای و نظایر آنها) وجود دارد .بر این اساس ،الزم است هر مرکز حیوانات آزمایشگاهی ،دوزهای نرمال
داروهای مصرفی خود را با تیتراسیون دوزها و بررسی اثرات بالینی حیوانات به دست آورد.
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جدول شماره  :1سرفصلهای پیشنهادی برای کارگاه «اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی»
روز اول
تاریخ

 ......شنبه ........../......./.....

ساعت

عنوان سخنرانی

مدرس

 8:30تا 8:45

افتتاحیه کارگاه

-

 8:45تا 9:15

الزامات اخالقی ،علمی و قوانین بینالمللی ناظر بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

 9:15تا 9:45

روشهای جایگزین استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

 9:45تا 10:30

آشنایی با ویژگیهای گونهها و سویههای مختلف حیوانات آزمایشگاهی

 10:30تا 11

استراحت و بحث آزاد

 11تا 12:15

اصول پرورش و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی و استانداردهای اماکن نگهداری از حیوانات

 12:15تا 13

ایمنی در کار با حیوانات آزمایشگاهی و بررسی برخی بیماریهای مشترک حیوانات و انسان

 13تا 14:30
بخش عملی
(گروه )1
 14:30تا 19

نماز و ناهار
 آشنایی با حیوانات ،مقیدکردن ،جابهجایی و تشخیص جنسیت؛ روشهای محاسبه دوز دارو ،تجویز مواد و نمونهبرداری؛ استراحت حدود ساعت 16تا16:30 -آشنایی با داروهای بیهوشی/بیدردی ،بیهوشکردن حیوان و مدیریت بیهوشی.

روز دوم

......شنبه ........../......./.....

تاریخ

ساعت

عنوان سخنرانی

 8:30تا 9:30

اصول نمونهبرداری و تجویز مواد

 9:30تا 10:30

روشهای تشخیص درد و رنج در حیوانات آزمایشگاهی

 10:30تا 11

استراحت و بحث آزاد

 11تا 12:15

مبانی بیدردی و بیهوشی حیوانات آزمایشگاهی

 12:15تا 13

معیارها و روشهای پایان کار با حیوانات آزمایشگاهی

 13تا 14:30

نماز و ناهار

بخش عملی
(گروه )2
 14:30تا 19

مدرس

 آشنایی با حیوانات ،مقیدکردن ،جابهجایی و تشخیص جنسیت؛ روشهای محاسبه دوز دارو ،تجویز مواد و نمونهبرداری؛ استراحت ،حدود ساعت 16تا16:30؛ -آشنایی با داروهای بیهوشی/بیدردی ،بیهوشکردن حیوان و مدیریت بیهوشی
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فرم شماره  :1برگه ثبت عملکرد بخش عملی کارگاه «اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی»
نام و نام خانوادگی فرد مسئول حیوان:
گونه حیوان:

وزن:

شماره یا نام حیوان:

شماره (یا عالمت مشخصه) حیوان:
اقدامات انجامشده
تعیین جنسیت

آشنایی با حیوان ،مقیدکردن ،عالمتگذاری

دفعات تزریقات (برای هربار تزریق ،یک خانه عالمت زده شود .بیش
از تعداد خانهها تزریق صورت نگیرد).
تزریق زیرجلدی

1

2

3

4

5

تزریق صفاقی

1

2

3

4

5

تزریق وریدی/خونگیری

1

2

تزریق عضالنی (حداکثر دو تزریق)

1

2

3
X

4
X

5
X

تجویزهای ارائهشده برای حیوان
دارو

دوز

حجم تجویز

روش تجویز
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پیوست سوم
فرم درخواست بررسی طرحهای پژوهشی مرتبط با حیوانات
آزمایشگاهی در کمیتهها/کارگروههای اخالق در پژوهش
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از پژوهشگران محترم درخواست میشود پیش از تکمیل فرم حاضر ،مفاد «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات
آزمایشگاهی در امور علمی» و «راهنمای اخالقی تعیین شدت مداخالت بر روی حیوانات آزمایشگاهی» مصوب
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (دستیافتنی در  )http://ethics.research.ac.irرا مطالعه کرده و فرم حاضر را بر
اساس توضیحات و تعاریف ارائهشده در این اسناد تکمیل فرمایند.
* لطفاً ،حتی درصورتیکه پاسخ شما به هرکدام از سؤاالت« ،منفی» است ،حتماً ،پاسخ «منفی» نیز نوشته شود .در غیر این
صورت ،فرض کمیته/کارگروه اخالق در پژوهش ،بر این است که سؤال مذکور دیده نشده و فرم برای تکمیل مجدد ،به شما
بازگردانده میشود که این امر میتواند موجب اتالف وقت برای شما و کمیته/کارگروه اخالق گردد.

جدول شماره  :1شناسنامه طرح پژوهشی
عنوان پژوهش (فارسی):
عنوان پژوهش (انگلیسی):
نوع پژوهش :اصلی□ پایلوت □
شماره مصوبه شورای

علمی1:

تاریخ تصویب:

پیوست شماره.... :
مدت مطالعه (ماه):

تاریخ تقریبی شروع طرح پژوهشی:

تاریخ تقریبی پایان طرح:

مکان انجام مطالعه بر روی حیوانات:

نوع طرح :پایاننامه دانشجویی□ طرح تحقیقاتی □

مکان نگهداری از حیوانات:

تعداد حیوانات مورد مطالعه:

شدت ظاهری مداخالت پژوهشی بر روی شدت واقعی مداخالت پژوهشی بر انواع گونه (های) حیوانی مورد استفاده
حیوانات (براساس راهنمای اخالقی تعیین شدت روی حیوانات (براساس راهنمای در پروژه:
اخالقی تعیین شدت مداخالت):
مداخالت):
بودجه پژوهش چگونه تأمین میشود؟ (درصورتیکه بیش از یک منبع تأمین بودجه وجود دارد ،الزم است درصد بودجه
تأمینشده توسط هر نهاد ،بهصورت مجزا نوشته شود):
 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1درصد. . . . . . . . . :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2درصد. . . . . . . . . :
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3درصد. . . . . . . . . :
تاریخ ارسال فرم درخواست:

 .1شورای علمی ،نظیر شورای پژوهشی گروه/مرکز تحقیقاتی ،شورایی است که طرحنامه پژوهش را برای داوری همتا ) ،(Peer Reviewارسال میکند
و نهایتاً ،در جلسهای درباره آن ،بحث علمی کرده و طرح را تصویب ،الزم به اصالح ،یا رد اعالم میکند.
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جدول شماره  :2مشخصات مجری مسئول طرح
نام و نام خانوادگی:

رتبه علمی:

رشته تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشگاه محل خدمت:

دانشکده/مرکز تحقیقاتی:

کد ملی:

تلفن:

1

گروه:

تلفن تماس اضطراری در ساعات غیرکاری (الزامی):
ایمیل:
آیا مجری پژوهش ،مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی را از کارگروه/کمیته اخالق معتبر و مورد تأیید کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده است؟ بله□ خیر□
 درصورتیکه پاسخ سؤال فوق ،مثبت است ،لطفاً ،رونوشت مجوز را پیوست کنید .پیوست شماره ..... درصورتیکه پاسخ منفی است ،لطفاً ،یک نمونه فرم درخواست مجوز (پیوست ب) را تکمیل و همراه فرم حاضر ،به کارگروه/کمیته اخالق،ارسال کنید.
ال ،اگر متقاضی
لطفاً ،تجربیات قبلی خود را که مرتبط با روش کار با حیوانات آزمایشگاهی در طرح پژوهشی حاضر است ،ذکر کنید (مث ً
طرح پژوهشی مشتمل بر جراحی حفره شکمی موش بزرد آزمایشگاهی هستید ،الزم است تجربیات خود را درباره جراحی در این حیوان،
بنویسید).
در کدامیک از روشهای کار با حیوانات آزمایشگاهی در طرح پژوهشی حاضر ،مجری طرح تجربه کافی برای انجام مداخالت پیشبینیشده
را ندارد و الزم است آموزشهای تکمیلی را دریافت کند؟
روش:

جزئیات آموزش پیشبینیشده (از قبیل محل آموزش ،مشخصات فرد
آموزشدهنده و نظایر آن):

روش:

جزئیات آموزش پیشبینیشده (از قبیل محل آموزش ،مشخصات فرد
آموزشدهنده و نظایر آن):

جدول شماره  :3مشخصات سایر مجریان (علمی)/همکاران طرح
لطفاً به تعداد سایر مجریان/همکاران طرح ،جدول شماره  3را کپی و تکمیل فرمایید.
نام و نام خانوادگی:

رتبه علمی:

رشته تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشگاه محل خدمت:

دانشکده/مرکز تحقیقاتی و گروه:

مسئولیت (مجری/همکار):

وظیفه محولشده در مطالعه:

تلفن:

ایمیل:
 .1مجری مسئول طرح ،فردی معین است که از دید کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،مسئولیت طراحی ،هدایت ،انجام پروژه و رعایت استانداردها و
راهنماهای اخالقی در پروژه را به عهده دارد و با ثبت درخواست مجوز اجرای پروژه ،مسئولیت اجرای آن را در تعامل با کارگروه/کمیته اخالق میپذیرد.
هرگاه مجریان اصلی پروژه چند نفر باشند ،حتی بر فرض تساوی حقوق ،کماکان باید یک نفر شخص حقیقی از میان آنان ،بهعنوان مجری مسئول پروژه،
در طرحنامه ارائهشده به کارگروه/کمیته اخالق ،تعیین و معرفی شود .مجری مذکور ،فقط مسئولیت اخالقی اجرای پروژه ،براساس مفاد راهنمای حاضر را
بر عهده دارد و در پروژههای دارای چند مجری اصلی ،انتخاب یک نفر بهعنوان «مجری مسئول» ،هیچگونه تأثیری در تغییر حقوق مادی و معنوی
مجریان و سایر افراد ذیربط ایجاد نمیکند؛ مگر اینکه ایشان بهصورت مستند و قانونی ،در بین خود ،بهنحو دیگری ،توافق کرده باشند.
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آیا مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی را از کارگروه/کمیته اخالق معتبر و مورد تأیید کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی ،دریافت کردهاید؟ بله□ خیر□
 درصورتیکه پاسخ سؤال فوق مثبت است ،لطفاً رونوشت مجوز را پیوست کنید .پیوست شماره... درصورتیکه پاسخ منفی است ،لطفاً ،یک نمونه فرم درخواست مجوز را تکمیل و همراه فرم حاضر ،به کارگروه/کمیته اخالق ارسال کنید.لطفاً ،تجربیات قبلی خود را که مرتبط با وظائف محولشده به شما در طرح پژوهشی حاضر است ،ذکر کنید (مثالً ،اگر الزم است در طول
پروژه ،به گاواژ موش بزرد آزمایشگاهی اقدام کنید ،لطفاً تجربیات خود را درباره گاواژ این حیوان بیان کنید).
درصورتیکه درباره وظائف محولشده به شما در طرح پژوهشی حاضر ،تجربه کافی ندارید ،لطفاً جدول زیر را در رابطه با موضوعات مورد نیاز
برای آموزش تکمیل کنید:
تکنیک:

جزئیات آموزش پیشبینیشده (مانند :محل آموزش ،مشخصات فرد
آموزشدهنده و نظایر آن):

تکنیک:

جزئیات آموزش پیشبینیشده (مانند :محل آموزش ،مشخصات فرد
آموزشدهنده و نظایر آن):

جدول شماره  :4مشخصات فرد مسئول برای تماس در مواقع اضطراری
نام و نام خانوادگی:

تلفن همراه (الزامی):

ایمیل:

تلفن ثابت:

1

تلفن تماس اضطراری در ساعات غیرکاری (الزامی):
آیا شماره تماس اضطراری به واحد نگهبانی ذیربط اطالع داده شده است؟ بله □ خیر□
آیا شماره تماس اضطراری به مسئوالن مرکز حیوانات آزمایشگاهی اطالع داده شده است؟ بله □ خیر□

جدول شماره  :5مشخصات سایر افراد دخیل در مطالعه (درصورت وجود)
نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تلفن همراه

ایمیل

دامپزشک2یا کارشناس مرکز حیوانات آزمایشگاهی
تکنسین مراقبت از حیوانات
سایر:

جدول شماره  :6توضیح روش اجرای طرح پژوهشی
 .1در شرایطی نظیر ازکارافتادن سیستمهای تهویه هوای محل نگهداری حیوانات ،آزادشدن حیوانات از قفس ،قطع برق ،آتشسوزی و نظایر آن ،نیاز است
با یکی از اعضای تیم پژوهش تماس فوری گرفته شود .این تماس ،از طریق اطالعات فرم حاضر ،حاصل خواهد شد.
.2مسئول فنی مراکز تکثیر ،نگهداری و کار با حیوانات آزمایشگاهی .منظور یک فرد آموزش دیده و مورد تأیید کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و ترجیحاً ،دامپزشک ذیصالح است که شرایط آن در «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور
علمی» آورده شده است .در مواردی که امکان به کارگیری دامپزشک وجود ندارد ،فردی دارای تحصیالت مرتبط ،باید آموزشهای الزم را کسب کند.
همه مسئولیت های فنی و اخالقی در رابطه با تکثیر ،نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی که با «محل فیزیکی» و شرایط نگهداری مرتبط است
(به جز مسؤولیت خاص مربوط به پژوهشگران) ،بر عهدهی مسئول فنی است.
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لطفاً ،روش اجرای طرح پژوهشی خود را به زبان ساده و غیرتخصصی ،در حد یک صفحه  A4ارائه فرمایید .در این رابطه ،اقداماتی که بر
روی حیوانات انجام میشود ،باید بادقت توضیح داده شود و تمرکز اصلی مطالب ،بر روش کار با حیوانات باشد .روش اجرا باید به نحوی
توصیف شود که بدون نیاز به داشتن تخصص ویژه در موضوع تحقیق ،اعضای مختلف کارگروه/کمیته اخالق ،بتوانند با روش اجرای تحقیق
آشنا شوند (توصیفاتی که روش کار با حیوانات را با دقت بیان نکرده یا بیش از یک صفحه  A4باشند ،برای اصالح ،به مجری بازگردانده
خواهد شد).

جدول شماره  :7ارزیابی روشهای جایگزین
آیا امکان استفاده از «روشهای جایگزین مطلق»1را در مطالعه حاضر بررسی کردهاید؟ بله□ خیر□
درصورتیکه پاسخ شما بده سدؤال فدوق« ،بلده» اسدت ،کددامیک از درصورتیکه پاسخ شما به سؤال پیشگفته «خیر» است ،چرا امکدان
میسدر
پایگدداههددای اطالعددات مربددوط بدده روشهددای جددایگزین را بررس دی استفاده از روشهای جدایگزین حیواندات در ایدن پدژوهش را ّ
نمیدانید؟
کردهاید؟
آیا روش(های) جایگزین نسبی2در بخشهای مختلف این پژوهش استفاده میشود؟

جدول شماره  :8ارزیابی فایده -هزینه پژوهش
جدول شماره  : 8 -1فواید احتمالی و ضرورت انجام پژوهش
آیا مطالعهای مشابه 3پژوهش حاضر ،قبالً بر روی حیوانات
انجام شده است؟

بله□ خیر□

درصورت بلهبودن پاسخ ،یک پژوهش را
بهعنوان نمونه ،پیوست کنید .پیوست شماره ...

آیا مطالعهای مشابه پژوهش حاضر ،قبالً به مرحله مطالعه
انسانی یا کارآزمایی بالینی رسیده است؟

بله□ خیر□

درصورت بلهبودن پاسخ ،یک پژوهش را
بهعنوان نمونه ،پیوست کنید .پیوست شماره ...

درصورتیکه پاسخ هریک از سؤاالت فوق ،بله است ،توجیه مستدلی برای انجام مطالعه مجدد در مرحله پیشبالینی و نیاز به مطالعات بیشتر
بر روی حیوانات بنویسید.؟
درصورت وجود پژوهشهای تقریب ًا مشابه قبلی ،لطفاً نوآوری(های) پژوهش حاضر را در مقایسه با پژوهشهای پیشین ،بنویسید.
فواید احتمالی انجام این پژوهش چیست؟ (مثالً :فواید احتمالی حاصل از پیشرفت علمی مرتبط با نتایج این مطالعه برای انسانها ،حیوانات
یا محیط زیست)
آیا موضوع تحقیق ،از اولویت هایپژوهشی اعالمشده در سطح کشوری ،منطقهای یا دانشگاهی است؟

بله□ خیر□

 .1منظور از روشهای جایگزین مطلق ،روشهایی است که در آن ها برای دستیابی به نتایج علمی معتبر ،به هیچ نحو از حیوانات یا حتی سلولهای آنها
استفاده نمیشود.
 .2منظور از روشهای جایگزین نسبی ،روشهایی است که در بخش هایی از پژوهش ،نیاز به استفاده از حیوانات را از بین برده یا روشهایی که موجب
کاهش تعداد کل حیوانات مورد نیاز شده یا اینکه شرایط نگهداری و استفاده از حیوانات را به بهترین نحو ممکن ارتقا میدهند.
.3منظور از «مطالعه مشابه» در اینجا ،هر گونه پژوهشهای قبلی است که ممکن است در بخشهایی با پژوهش حاضر شباهت داشته باشدند .بدا توجده بده
اینکه تقریباً همه پژوهشهای حال حاضر بشر ،تداوم پژوهشهای پیشین میباشند ،لذا این موضوع بهطور بدالقوه ایدرادی از نظدر اخالقدی بدرای پدژوهش
ایجاد نمیکند؛ مگر آنکه پژوهش حاضر ،آنچنان مشابه پژوهش قبلی باشد که انجام آن ،اطالعاتی جدید و باارزش به دانش فعلی بشر نیفزاید.
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درصورت بلهبودن پاسخ سؤال فوق ،لطفاً ،موارد زیر را تکمیل کنید:
عنوان اولویت پژوهشی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
نام مرجع یا نهاد تعیینکننده اولویت پژوهشی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :

جدول شماره  :8 -2هزینههای پژوهش بر رفاه حیوانات
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
فهرست همه اتفاقات احتمالی را که ممکن است موجب بروز نقص در رفاه حیوان ،مرد حیوان یا نیاز به یوتانزی پیش از موعد آن (مانند:
کشتن بدون درد حیوان ،پایان پژوهش پیش از زمان معمول) شود ،بنویسید .لطفاً ،حداکثر میزان احتمال بروز مرد و بیماری را بهصورت
«درصد» در هر مورد ،مرقوم کنید.
عوامل
ردیف

تهدیدکننده رفاه
و آسایش حیوانات
در طرح پژوهشی

مثال

عفونت سیستمیک،
به دلیل قراردهی
طوالنی مدت کاتتر
در رد

درصد

درصد

پیامد منفی

اقدامات پیشگیری از

احتمال

احتمال

پیشبینیپذیر

عوامل تهدیدکننده

ابتالی

مرگ ،به

برای حیوان

رفاه و آسایش حیوانات

حیوان به

دلیل بروز

این خطر

این مورد

تب ،بیاشتهایی،
ضعف عمومی،
گاهی مرد

استفاده از تکنیکهای
آسپتیک جراحی ،در
هنگام قراردهی کاتتر؛
استفاده از کاتتر
یکبارمصرف؛ استفاده از
آنتیبیوتیک پروفیالکسی

10درصد از
حیوانات
مورد مطالعه

1درصد
حیوانات
مورد مطالعه

درصد
احتمال
یوتانزی
حیوان ،به
دلیل بروز
این مورد

کمتر از
1درصد
حیوانات مورد
مطالعه

1
2
حداکثر درصد احتمالی ابتالی به بیماری یا مرد برای کل حیوانات مورد استفاده در
طرح پژوهشی

کل درصد ابتال

کل درصد مرد

جدول شماره  :9سالمتی و ایمنی افراد دخیل در پژوهش
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
سطح ایمنی زیستی1مورد نیاز طرح پژوهشی پیشنهادی (حسب اعداد 1تا 4بر اساس پیوست مرتبط با سطح ایمنی زیستی)..... :
آیا محل مورد نظر برای انجام پژوهش ،امکانات متناسب با سطح ایمنی زیستی فوقالذکر را دارد؟ بله□ خیر□
مواد خطرناک مورد استفاده

بلی/خیر

مثال:
داروهای تحت کنترل قانونی

بلی

اگر پاسخ «بلی» است،

اقدامات محافظتی الزم برای حفاظت

خطرات را توضیح دهید.

کارکنان و حیوانات را توضیح دهید.

داروهای کتامین ،بوپرنورفین
و فنتانیل مورد استفاده در

داروهای مذکور ،در صندوق قفلدار و در اتاق با
در قفلدار نگهداری میشوند تا از دسترسی
. Animal Facility Biosafety Level1
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پژوهش ،بسیار اعتیادآور
بوده و میتوانند کشنده
باشند .خطر دسترسی
غیرمجاز ،خطر مصرف بیش
از حد دارویی.

آسان به آنها جلوگیری شود .صرفاً ،فرد مسئول
طرح پژوهشی یا افرادی که تحت نظارت مستقیم
وی عمل میکنند ،به این داروها دسترسی دارند
و مصرف آنها در دفتر ثبت داروی کنترلشده
درج میشود.

عوامل خطرناک
(بیولوژیک/شیمیایی/فیزیکی)
رادیوایزوتوپها یا اشعه ایکس
تراتوژنها یا سرطان زاها
داروهای کنترلشده قانونی
سایر (نام ببرید):

جدول شماره  :10مشخصات حیوانات مورد نیاز (گونه ،سویه و تعداد)
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
ردیف

نام متداول گونه

نام علمی گونه

سویه مورد
استفاده

جنس

محل
تهیه

بیشترین
مدت
نگهداری

مثال

موش بزرد آزمایشگاهی

Rattus
norvegicus

wistar

نر

نام مرکز
تکثیر و
پرورش

 2ماه

تعداد

10

1
2
تعداد کل حیوانات مورد نیاز:
لطفاً ،دلیل انتخاب گونه حیوانی مورد نظر را بنویسید:
درصورت لزوم استفاده از سویه مشخص ،لطفاً ،دلیل انتخاب سویه مذکور را بنویسید (در غیر این صورت ،نوشته شود« :ترجیح نداشتن
سویه»):
لطفاً ،روش محاسبه تعداد کل حیوانات مورد نیاز برای پژوهش خود را بنویسید:

جدول شماره  :10 -1ترکیب گروههای حیوانات
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
ردیف

مثال

نوع گروه
(کنترل منفی ،کنترل
مثبت ،تیمار و)...

گونه و سویه حیوان

تیمار

تعداد حیوانات

گروه تیمار

موش بزرد ویستار

دوز  5mg/kgاز داروی تمثیلی XYZ

4

1
2
درصورتیکه تعداد حیوانات گروههای مختلف پژوهش شما با هم متفاوت است ،لطفاً ،روش محاسبه تعداد حیوانات مورد نیاز برای هر گروه
را بنویسید (در غیر این صورت ،نوشته شود« :عدم تفاوت»):
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از چه روشهایی برای کاهش قابل قبول1تعداد حیوانات در این پژوهش استفاده شده است؟
(بهعنوان مثال :استفاده از طرحهای آماری خاص (مثالً ،طرح «فاکتوریل») ،در برخی پژوهشها ،میتواند موجب کاهشی چشمگیر در تعداد
حیوانات مورد نیاز شود؛ یا اینکه هر عاملی که موجب کاهش پراکندگی دادههای حاصل از حیوانات گردد – حتی مواردی نظیر استفاده از
هواکش بدون صدا در محل نگهداری حیوانات ،میتواند باعث کاهش تعداد حیوانات مورد نیاز شود).
آیا برای محاسبه تعداد کل حیوانات و تعداد حیوانات در هر گروه با متخصص آمار زیستی (واجد تجربه در مسائل آماری مطالعات حیوانی)
مشورت شده است؟ بله□ خیر□
درصورتیکه پاسخ شما به سؤال فوق« ،بله» است ،لطفاً ،اطالعات زیر را درباره فرد متخصص آمار زیستی وارد کنید:
آخرین مدرک تحصیلی:

نام و نام خانوادگی:

شماره تلفن:

جدول شماره  :11اقدامات غیرجراحی یا غیرتهاجمی
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
لطفاً ،تمامی اقدامات غیرجراحی بهعملآمده بر روی حیوانات (بهجز اقدامات نمونهبرداری) را در جدول زیر مشخص کنید .فهرست
مثالهایی از اقدامات غیرجراحی یا غیرتهاجمی ،در پیوست مربوطه ،موجود است.
ردیف

مثال

اقدام غیرجراحی

پیامدهای منفی احتمالی

روشهای پیشگیرانه برای کاهش

یا غیرتهاجمی

اقدام مذکور

پیامدهای منفی اقدام مذکور

تجویز صفاقی

ناراحتی اندک؛ بهندرت ممکن
است مواد تجویزی بهاشتباه
داخل احشا تجویز شوند.

انجام مداخله توسط فرد ماهر؛ آسپیراسیون،
پیش از تجویز؛ نظارت بر سالمتی حیوان
پس تجویز؛ یوتانزی حیواناتی که در اثر
تجویز نادرست ،دچار درد شدید شدهاند و
امکان درمان ندارند.

مسئول انجام

نام و نام خانوادگی

1
2

جدول شماره  :12اقدامات جراحی و تهاجمی
(فهرست مثالهایی از اقدامات جراحی و تهاجمی در سایر پیوست ها موجود است)
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
لطفاً ،همه اقدامات جراحی یا تهاجمی بهعملآمده بر روی حیوانات را شرح دهید (در این زمینه ،الزم است جزئیات روشها بهطور کامل
ذکر شود)؛ سپس جدول زیر را تکمیل کنید.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 .1کاهش بیش از حد تعداد حیوانات نیز ممکن است اقدامی غیراخالقی تلقی شود؛ چراکه با تولید دادههای نامعتبر ،موجب هدررفتن منابع و آسیب
بیفایده به همان تعداد اندک حیوانات استفاده شده ،خواهد شد.
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اقدام جراحی یا

پیامد منفی برای

روشهای پیشگیرانه و محافظتی برای کاهش

مسئول انجام

تهاجمی

حیوان

پیامدهای منفی

مداخله

بیوپسی پوست تمام
ضخامت

درد

انجام مداخله توسط فرد ماهر ،استفاده از ضدِدرد.

نام و نام خانوادگی

ردیف

مثال
1
2

جدول شماره  :13بیهوشی و بیدردی
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
آیا در این پژوهش ،از عامل مسدودکننده عصبیعضالنی )NMBA(1استفاده میشود؟ بله□ خیر□
درصورت پاسخ «بله» به سؤال فوق ،الزم است در زمان بیهوشی حیوان ،یک نفر متخصص بیهوشی/جراحی بر بیهوشی حیوان
نظارت داشته باشد .لطفاً ،اطالعات زیر را درباره این متخصص بیهوشی/جراحی وارد کنید:
اطالعات تماس:

نام و نام خانوادگی:

لطفاً روش اجرای بیهوشی /بیدردی مورد نظر بر روی حیوانات را توضیح دهید .در این زمینه ،الزم است جزئیات روش را ذکر
کنید .بهعنوان مثال :درصورت تزریق داروی بیهوشی به حیوانات ،الزم است دوز دارو ،غلظت دارو ،حجم دارو ،محل تجویز،
دفعات تجویز و فاصله بین تجویزها را توضیح دهید .سپس جداول زیر را تکمیل کنید:
............................................................................................
..........

جدول  :13 -1داروهای پیش بیهوشی
(آرامبخش ،تسکیندهنده ،آنتیکولینرژیک و نظایر آنها) و داروهای بیهوشی
نوع ماده

مدت
ردیف

گونه

نام ژنریک

حیوان

دارو

دوز

روش
تجویز

بیهوشی

دفعات

ممکن

تکرار

برای

تجویز

جراحی

بیهوشی،

انجام

آنتیکولینرژیک

 -کتامین:

موش بزرد

کتامین و

کتامین و 10

داخل

آزمایشگاهی

زایالزین

mg/kg

صفاقی

زایالزین

تسکیندهنده،

مسئول

یا نظایر آنها)

mg/kg 90

مثال

(آرامبخش،

 30دقیقه

یک بار

بیهوشکننده

نام و نام

انفکاکی

خانوادگی

 -زایالزین:

. Neuromuscular Blocking Agent1

73

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسالمی ایران

آگونیست آلفا2 -
آدرنرژیک
1
2

جدول  :13 -2داروهای ضدِدرد پیش از شروع جراحی (بیدردی پیشگیرانه) و ضدِدرد حین جراحی
ردیف

گونه حیوان

نام ژنریک
دارو

دوز

روش
تجویز

مدت زمان

دفعات

بیدردی

تکرار

مؤثر

تجویز

دسته دارویی

مسئول
انجام

تجویز در
مثال

موش بزرد

لیدوکائین

3

محل مورد

آزمایشگاهی

2درصد

mg/kg

نظر برای

 10دقیقه

یک بار

بیحسکننده

نام و نام

موضعی

خانوادگی

برش
1
2
آیا قدرت ضدِدردی داروها ،با میزان درد جراحی تناسب دارد و قادر به مهار کامل درد جراحی است؟ بله□ خیر□
درصورتیکه پاسخ شما به سؤال فوق «خیر» است ،دلیل انتخاب برنامه ضدِدردی ناکافی را شرح دهید:

جدول  :13 -3داروهای ضدِدرد برای دوره پس از جراحی
ردیف

مثال

گونه حیوان

موش بزرد
آزمایشگاهی

نام ژنریک
ماده/دارو

کتوپروفن

دوز

7
mg/kg

روش
تجویز

مدت زمان

دفعات

بیدردی

تکرار

مؤثر

تجویز

 24ساعت

دو مرتبه

دسته دارویی

ضدِالتهاب
زیرجلدی

غیراستروئیدی
()NSAIDs

مسئول
انجام

نام و نام
خانوادگی

1
2
آیا قدرت ضدِدردی داروها ،با میزان درد پس از جراحی تناسب دارد و قادر به مهار کامل درد پس از جراحی است؟ بله□ خیر□
درصورتیکه پاسخ شما به سؤال فوق« ،خیر» است ،دلیل انتخاب برنامه ضدِدردی ناکافی را شرح دهید:

جدول شماره  :14سایر مواد یا داروهای تجویزشدنی (تزریقی یا غیرتزریقی)
که در جدول شماره  13ذکر نشدهاند.
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درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
ردیف

مثال

گونه

نام ژنریک

دسته

حیوان

ماده/دارو

دارویی

حداکثر
دوز

روش

حجم

خرگوش انروفلوکساسین آنتیبیوتیک

زمانی

تکرار

تجویز

تجویز

12
ساعت

 6دفعه

تجویز

تجویز1

5

فواصل

دفعات

0.15

زیرجلدی

 mg/kgمیلیلیتر

1
2

جدول شماره  :15نمونههای مورد نیاز (خون ،بافت ،ادرار و نظایر آنها)
درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
ردیف

مثال

نوع
نمونه

خون

گونه/سویه حیوان

موش کوچک
آزمایشگاهی

مقدار نمونه

کل دفعات

فواصل زمانی

برداشتی

نمونهبرداری

نمونهبرداری

 0.06میلیلیتر

3

 14روز

C57BL/6J

محل نمونهگیری

ورید جانبی سمت
راست دم

1
2

جدول شماره  :16شرایط نگهداری و حملونقل حیوانات
درصورتیکه از گونههای مختف حیوانات استفاده میشود ،لطف ًا جدول زیر را کپی و برای هر گونه حیوانی ،جدول جداگانه تکمیل کنید.
گونه حیوان.... :
محل نگهداری (نام ساختمان یا مرکز):

میزان نور محیط(2لوکس):

نوع نگهداری (انفرادی یا گروهی):

میزان صدای مزاحم محیط (دسیبل):

دمای اتاق نگهداری (سانتیگراد):

حداکثر تعداد حیوانات در هر قفس:

رطوبت نسبی اتاق (درصد):

حداکثر تعداد قفسها در هر اتاق:

ابعاد قفس یا فضای نگهداری حیوان (سانتیمتر):

طول:

عرض:

ارتفاع:

لطفاً ،روشهای غنیسازی محیطی3را که برای حیوانات اجرا میشود ،ذکر کنید.
 .1برای محاسبه حداکثر حجم تجویز می توانید متوسط وزن سنگینترین حیوان مورد استفاده در پروژه را در نظدر بگیریدد و براسداس آن ،میدزان حجدم
دارو را محاسبه کنید .توجه داشته باشید که از نظر اخالقی ،حجم تجویز برای هرگونه حیوانی و هر روش تزریدق (زیرجلددی ،عضدالنی و نظدایر آن) دارای
یک مقدار «حداکثر مجاز» است که از کتب و مقاالت مربوطه قابل دسترس است .حداکثر حجم تجویز در هر حالت نباید از مقدار «حداکثر مجداز» تجداوز
کند.
 .2برای اندازهگیری میزان نور یا صدا میتوان از نرمافزارهای قابل نصب بر روی تلفن همراه یا در حالت ایدهال ،از همکاری کارشناس بهداشت محیط بهره برد.
 .3غنیسازی محیطی ) (Environmental enrichmentیعنی محیط زندگی همه حیوانات ،حتی آنهایی که بهصورت گروهی نگهداری میشوند،
نباید صرفاً ،محیطی خالی و ساده باشد؛ بلکه حتم ًا الزم است از روشهای غنی سازی محیط برای پیشگیری از بروز اختالل در سالمت جسمی و رفتاری
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درصورت نیاز به حملونقل حیوانات ،لطفاً روش آن را مشخص کنید.
سواری شخصی □

سواری مخصوص حمل حیوانات □

وانت سرپوشدار □

قطار □

کامیون □

سایر (نام ببرید):

کشتی □

هواپیما □

آیا برای حمل حیوانات ،نیاز به کسب مجوز قانونی است؟ بله□ خیر□
روش حملونقل مورد استفاده چه آثار نامطلوبی بر سالمت یا زندهماندن حیوانات دارد؟
برای رفع آثار نامطلوب روش حملونقل ،چه اقداماتی پیشبینی شده است؟

جدول شماره  :17پایان کار با حیوانات
ضوابط پایان کار با حیوانات چیست؟ بهعبارت دیگر ،در چه شرایطی پژوهش پایانیافته قلمداد میشود؟ و در چه شرایطی ممکن است حتی
صرفنظر شود؟
ِ
ال وضعیت وخیم حیوان ،از ادامه کار با حیوان
با وجود پایاننیافتن پژوهش ،بنا به مسائل اخالقی ،مث ً
آیا حیوانات در پایان پژوهش ،به روش بدون رنج کشته میشوند (یوتانزی)؟ بله□ خیر□
نام و نام خانوادگی فرد مسئول یوتانزی و تأیید مرد حیوانات:
تجربه فرد مسئول یوتانزی در رابطه با روش یوتانزی مورد استفاده در پژوهش و روش تأیید مرد حیوانات:
درصورتیکه حیوانات ،در پایان پژوهش ،یوتانزی نمیشوند ،لطف ًا ،سرنوشت حیواناتی که یوتانزی نمیشوند را بنویسید.
آیا بافتهای حیوانات یوتانزیشده ،با سایر پژوهشگران یا مدرسان ،برای استفاده در امور علمی ،به اشتراک بله□ خیر□
گذاشته میشود؟
درصورت بهاشتراک نگذاشتن بافتها ،دلیل آن را بنویسید.
درصورت یوتانزی حیوانات ،لطفاً ،جزئیات روش آن را در جدول زیر بنویسید .درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
وسیله /دارو(های)
ردیف

گونه

یوتانزی

جزئیات شیوه استفاده از وسیله یا دوز داروی مورد

حیوان

(اسامی داروها ،بهصورت

نیاز برای یوتانزی

محل انجام یوتانزی

«ژنریک» ذکر شوند).

مثال

موش
کوچک
آزمایشگاهی

استفاده از داروی تیوپنتال
سدیم

غلظت  60میلیگرم در هر میلیلیتر محلول تیوپنتال
سدیم را تهیه و با دوز  20میلیگرم به ازای هر  100گرم
وزن بدن حیوان ،بهصورت داخلصفاقی تجویز میشود.

اتاق کالبدگشایی و
بهدور از محل نگهداری
سایر حیوانات

1
2
روش تأیید مرد حیوانات پس از انجام یوتانزی و پیش از حذف الشه حیوان را بنویسید.
آیا الشه حیوانات کشتهشده ،دارای خطرات بیولوژیک یا زیست محیطی است که نیاز به آلودگیزدایی داشته باشد بله□ خیر□
(مثالً ،الشههای آلوده به میکروبهای خطرناک)؟
روش دفع الشهها به چه صورت است؟

حیوانات ،به ویژه پیشگیری از رفتارهای استرئوتایپی ناشی از اسارات ،استفاده شود .این امر ،بهویژه درباره حیواناتی که دارای تکامل بیشتر سیستم عصبی
هستند ،واجد اهمیت بسیار زیاد است .اغلب روشهای غنیسازی محیطی ،با صرف هزینه بسیار اندک قابل اجرا میباشند و درعینِحال ،تأثیری بسزا بر
کیفیت علمی/اخالقی پژوهش خواهند داشت.
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اینجانب بهعنوان مجری مسئول اخالقی طرح ،تعهد مینمایم:
 .1هیچ بخشی از مطالعه ،حتی درخواست تهیه حیوانات ،بدون اخذ کد از کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش ،آغاز نخواهد شد.
 .2همه مراحل پژوهش ،با رعایت مفاد «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی» و «راهنمای اخالقی
تعیین شدت مداخالت بر روی حیوانات آزمایشگاهی» وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر آییننامهها و مقررات
ذیربط انجام خواهد شد.
 .3هر گونه تغییر در طرحنامه ،روش اجرای طرح پژوهشی یا افراد دخیل در آن ،در هر مرحلهای از پژوهش ،الزم است که با
تکمیل «فرم درخواست تغییر در طرحنامههای مربوط به حیوانات آزمایشگاهی» ،به اطالع کارگروه/کمیته اخالق تصویبکننده
طرحنامه رسیده و مجوز دریافت نماید.
 .4زمان پایان مطالعه یا توقف مطالعه یا انصراف از انجام مطالعه ،به اطالع کارگروه/کمیته اخالق تصویبکننده طرحنامه خواهد
رسید.
 .5درصورت نیاز به افزایش تعداد حیوانات مورد مطالعه (مثآلً :به دلیل افزایش تعداد مرد /یا یوتانزی حیوانات بیش از مقدار
پیشبینیشده در این پروپوزال) ،موضوع به اطالع کارگروه/کمیته اخالق تصویبکننده طرحنامه خواهد رسید و درصورت تأیید
کمیته/کارگروه ذیربط ،تعداد حیوانات افزایش خواهد یافت.
 .6درصورت وقوع نخستین مورد مرد غیرمنتظره حیوانات یا نیاز به یوتانزی پیشبینینشده ،الشه توسط فرد دارای صالحیت،
کالبدگشایی شده یا به مرکز تشخیصی دامپزشکی ارجاع میشود تا علت مرد مشخص گردد .همزمان ،تمهیدات الزم برای
جلوگیری از بروز مرد در سایر حیوانات به عمل میآید.
 .7وقوع هرگونه عارضه یا حادثه برای پژوهشگران و همه افرادی که در فرایند پژوهش ،دخیل هستند ،توسط مسئول پروژه،
ثبت شده و پیگیری و درمانهای مقتضی برای آنها انجام میشود.
 .8همه افراد دخیل در کار با حیوانات آزمایشگاهی ،دارای دانش و مهارتهای الزم برای کار با حیوانات آزمایشگاهی هستند.
 .9هرچند مجری مسئول طرح ،در رابطه با پایش رفاه حیوانات مورد استفاده در مقابل کارگروه/کمیته اخالق مسئول است،
لیکن این موضوع موجب سلب مسئولیت از سایر مجریان یا همکاران طرح ،برای حفظ رفاه حیوانات نمیشود.
 .10پس از تصویب طرحنامه در کارگروه/کمیته اخالق ،نمایندگان این کمیته/کارگروه میتوانند حضوری یا غیرحضوری
(بهصورت درخواست مستندات) بر انجام مطالعه نظارت داشته باشند.
 .11همه اطالعات ارائهشده در این فرم ،صحت داشته و نام همه افرادی که در طرح پژوهشی همکاری دارند ،در آن ذکر شده
است.
اینجانب ،بهعنوان مجری مسئول اخالقی طرح پژوهشی حاضر ،با موارد فوق موافقم.
نام و نام خانوادگی :تاریخ :امضا:
لطفاً ،سایر مجریان یا همکاران طرح پژوهشی ،درصورت موافقت با مفاد فوق و محتوای فرم حاضر ،ردیفهای ذیل را تکمیل
فرمایند .درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا
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پیوست چهارم
فرم درخواست تغییر در طرحنامه حیوانات آزمایشگاهی
(طرح نامه مصوب کارگروه/کمیته اخالق در پژوهش)
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از پژوهشگران محترم درخواست میشود پیش از تکمیدل فدرم حاضدر ،مفداد «راهنماای مراقبات و اساتفاده از حیواناات
آزمایشگاهی در امور علمی» و «راهنمای اخالقی تعیین شدت مداخالت بار روی حیواناات آزمایشاگاهی» مصدوب
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را مطالعه و فرم را بر اساس توضیحات و تعاریف ارائهشده در این اسناد تکمیل نمایندد.
توصیف انواع تغییرات (جزئی ،عمده ،و اساسی) در سند «راهنمای اخالقی تعیاین شادت ماداخالت بار روی حیواناات
آزمایشگاهی» ارائه شده است.
هر گونه تغییر در طرحنامه مصوب کارگروه/کمیته اخالق ،نیازمند بررسی مجدد و موافقت کارگروه/کمیته اخالق مدذکور اسدت.
تعاریف و مثالهای مربوط به انواع تغییرات «جزئی»« ،عمده» و «اساسی» در انتهای فرم حاضدر آورده شدده اسدت (در صدورت
امکان آنها را پرینت نکرده و در کامپیوتر مطالعه فرمایید) .در صورت نیاز به ایجاد تغییرات «اساسی» در طرحنامه مصدوب ،فدرم
حاضر را تکمیل نکنید .ایجاد تغییرات «اساسی» در یک طرحنامه مصوب ،موجب لغو مجوز طرحنامه مصوب شدده و الزم اسدت
طرح پژوهشی از نو برای کمیته اخالق تعریف شود .در رابطه با ایجاد تغییرات «جزئی» و «عمدده» الزم اسدت مجدری مسدئول
طرح تحقیقاتی ،مستندات ذیل را تهیه و برای کارگروه/کمیته اخالق ارسال کند:
 .1فرم «درخواست ایجاد تغییر در طرحنامه مصوب کارگروه/کمیته اخالق» (فرم حاضر)
 .2انجددام تغییدرات مددورد نظددر در مددتن «فددرم درخواسددت بررسدی طرحهددای پژوهشدی مددرتبط بددا حیوانددات آزمایشددگاهی در
کمیته/کارگروههای اخالق در پژوهشهای زیستپزشکی» که قبالً توسط کارگروه/کمیته اخالق مصوب شده اسدت؛ بهنحویکده
تغییرات جدید در متن مذکور ،بهصورت  Track-Changeیا هایالیتشده ،مشخص باشند.

جدول شماره  :1شناسنامه طرح پژوهشی
نوع تغییرات مورد نظر:
تغییر جزئی□ تغییر عمده□
شماره مصوبه طرحنامه اصلی در کارگروه/کمیته تاریخ تصویب طرحنامه اصلی در کارگروه/کمیته اخالق:
اخالق:
عنوان پژوهش (فارسی):
عنوان پژوهش (انگلیسی):
نام و نام خانوادگی مجری مسئول طرحنامه اصلی:
تاریخ مورد نظر برای آغاز اعمال تغییرات:

جدول شماره  :2فهرست تغییرات مورد نظر
لطفاً تغییرات مورد نظر خود را با ذکر علت بنویسید .درصورت نیاز میتوانید ردیفهای جدول را افزایش دهید.
ردیف

مثال

شماره جدول محل تغییر
در طرحنامه اصلی

جدول شماره 9

تغییر مورد نظر

علت تغییر

استفاده از
آثار آسپیرین بین خرگوشهای ندر و مداده تفداوت دارد و در
خرگوشهای نر ،به خرگوش نر قادر است ،اثر ضدانعقادی مورد نیداز پدژوهش را
فراهم آورد.
جای ماده

1
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جدول شماره  :3اثر تغییرات بر سه اصل «جایگزینی ،کاهش و بهینهسازی (اصول »)3Rs
لطفاً ،موارد خواستهشده را به زبان ساده و غیرتخصصی مرقوم فرمایید.
تغییرات مورد نظر ،چه اثری بر امکانپذیری استفاده از «روشهای جایگزین» حیوانات ،در پروژه حاضر خواهد داشت؟
تغییرات مورد نظر ،چه اثری بر «تعداد حیوانات» مورد استفاده خواهد داشت؟
تغییرات مورد نظر ،چه اثری بر امکان «بهینهسازی» روشهای کار با حیوانات خواهد داشت؟

جدول شماره  :4تغییرات عمده (درصورتیکه تغییرات مورد نظر ،جزو «تغییرات عمده» است)
لطفاً ،موارد خواستهشده را به زبان ساده و غیرتخصصی بنویسید.
تغییرات مورد نظر ،چه اثری بر رفاه حیوانات خواهد داشت؟
تغییرات مورد نظر ،چه اثری بر اهداف پژوهش خواهد داشت؟
ضمن درنظرگرفتن تغییرات پیشنهادی ،فواید احتمالی ناشی از انجام این پژوهش را با آثار نامطلوب آن بر رفاه حیوانات ،مقایسه
کنید.

اینجانب ،بهعنوان مجری مسئول اخالقی طرح پژوهشی حاضر ،صحت مندرجات این فرم را تأیید میکنم.
نام و نام خانوادگی :تاریخ :امضا:
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تعاریف و مثالهای مربوط به انواع تغییرات
تغییرات ایجاد شده در یک طرح نامه مصوب ،به سه نوع تقسیم می شوند )1 :تغییرات جزئی؛  )2تغییرات عمده؛  )3تغییرات
اساسی .نوع تغییرات مورد نظر الزم است توسط مجری مسئول در فرم «درخواست تغییر در طرحنامه حیوانات آزمایشگاهی»
اظهار شود .در صورت عدم موافقت کارگروه/کمیته اخالق با نوع تغییر اظهاری ،نظر کارگروه/کمیته مذکور مالک خواهد بود.
تغییرات جزئی :منظور از تغییرات جزئی ،تغییراتی است که باعث ایجاد درد یا رنج اضافه برای حیوان نشود .الزم به ذکر
است که در برخی مواقع انجام «چندین تغییر جزئی» ممکن است نهایتاً موجب بروز رنج و درد زیادی برای حیوانات شده که در
این موارد ،تغییر به عمل آمده در پژوهش مذکور در دسته تغییرات «عمده» قرار میگیرد .همچنین در مواردی که انجام
چندین تغییر جزئی و عمده در یک طرح مورد نظر باشد ،تغییرات به عمل آمده در طرح مذکور در دسته تغییرات «عمده» یا
«اساسی» قرار می گیرند .برخی نمونه های تغییرات جزئی عبارتند از:
 تصمیم به استفاده از روش جایگزین (که به جای استفاده از حیوانات آزمایشگاهی به کار میرود) در بخشی از پژوهش .اینموضوع نیاز به تصویب کمیته اخالق ندارد ،لیکن الزم است به اطالع کمیته رسانده شود.
 افزایش یا کاهش اندک در تعداد حیوانات طرح نامه مصوب به میزان کمتر یا مساوی  10درصد تعداد کل حیوانات طرحنامه مصوب .در مواردی که افزایش تعداد حیوانات به دفعات صورت می گیرد ،مجموع کلی تعداد حیوانات اضافه شده در
دفعات متعدد مد نظر می باشد.
 اضافه یا حذف برخی همکاران پژوهش. استفاده از حیوانات با جنسیت متفاوت به شرطی که این امر موجب بروز عوارض نامطلوب برای حیوانات مورد استفادهنشود .به عنوان مثال احتمال ناسازگاری خرگوشهای نر با یکدیگر بسیار بیش از خرگوشهای ماده بوده و میتواند منجر به
مرد و میر باالیی در بین حیوانات شود؛ در چنین مواردی تغییر از نوع «عمده» محسوب می گردد.
 تغییر در سویه حیوانات؛ به شرط آنکه استفاده از سویه جدید موجب اختالل در رفاه حیوانات مورد استفاده نشود. oاین امر بویژه در مورد حیوانات دچار تغییر ژنتیکی اهمیت بسزایی مییابد و الزم است ویژگیهای فنوتیپ حیوان جدید
در شرایط پژوهش مد نظر قرار داده شده و نتیجه این موضوع بر رفاه حیوان بررسی گردد و بر این اساس نوع تغییر
(جزئی یا عمده) مشخص شود.
 oتوجه شود که تغییر «گونه» حیوانات جزو تغییرات «اساسی» دستهبندی میشود.
 تغییر در محل نگهداری. تغییر در طول مدت نگهداری چنانچه کمتر یا مساوی  4هفته باشد .در صورتی که تغییر در طول مدت نگهداری به دفعاتمکرر انجام شود ،مجموع میزان افزایش طول مدت نگهداری منظور میباشد.
 تغییر در داروها یا روشهایی که جزو تیمار پژوهش محسوب نمی شوند ،لیکن در طرحنامه اولیه به منظور انجام پژوهش یاحفظ رفاه حیوانات مورد استفاده لحاظ شده بودند؛ به نحوی که تغییر مزبور اثر نامطلوب بر رفاه حیوانات نداشته یا بتواند
موجب افزایش رفاه حیوانات شود .مثالً استفاده از ضد درد  Aدر طرحنامه اولیه تصویب شده بود ،لیکن پژوهشگر اکنون
قصد دارد از ضد درد  Bکه قویتر بوده و عوارض جانبی کمتری نسبت به  Aدارد ،به جای داروی  Aاستفاده کند.
 oتغییرات مزبور شامل تغییر در نوع ،مقدار ،فواصل زمانی تجویز دارو یا انجام روش ،طول دوره تجویز دارو یا انجام روش و
نظایر آنها میباشد.
 تغییرات جزئی در رابطه با زمان های نمونه برداری؛ چنانچه تغییر به نحوی باشد که موجب افزایش دفعات نمونه برداری یاافزایش حجم نمونه برداری نشود .در صورتی که تغییر به نحوی باشد که موجب افزایش دفعات نمونه برداری یا افزایش
حجم نمونه برداری شود ،تغییر از نوع «عمده» خواهد بود.
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 تغییر در اقدامات غیر جراحی به نحوی که منجر به انجام اقدامات با تهاجم کمتر ،یا کاهش دفعات اقدامات غیر جراحیشود.
 درخواست تمدید مهلت طرح نامه مصوب به میزان کمتر یا مساوی سه ماه .چنانچه درخواست تمدید مهلت طرح نامه بهدفعات مکرر انجام شود ،منظور در اینجا مجموع طول مدت تمدید شده است.
تغییرات عمده :عبارت از تغییراتی است که ممکن است باعث افزایش میزان ناراحتی ،درد یا رنج حیوانات در طول مطالعه
شود .در مواردی که انجام چندین تغییر جزئی و عمده در یک طرح مورد نظر می باشد ،تغییرات به عمل آمده در طرح مذکور
در دسته تغییرات «عمده» یا «اساسی» قرار می گیرند .برخی نمونه های تغییرات عمده عبارتند از:
 تغییر در مجری مسئول پروژه. حذف روش جایگزین از پژوهش (منظور از «روش جایگزین» روشی است که به جای استفاده از حیوانات آزمایشگاهی بهکار میرود).
 تغییر در سویه حیوانات؛ چنانچه استفاده از سویه جدید حیوان موجب بروز اختالل در رفاه حیوانات مورد استفاده شود. تغییر در تعداد حیوانات مورد استفاده ،به نحوی که مجموع تعداد حیوانات افزایش یافته بیش از  10درصد تعداد حیواناتطرحنامه مصوب باشد.
 oدر مواردی که افزایش تعداد حیوانات به دفعات صورت می گیرد ،مجموع کلی تعداد حیوانات اضافه شده در دفعات
متعدد مد نظر می باشد.
 تغییر در تعداد گروههای حیوانات به نحوی که منجر به تعریف گروه جدید  -که تیمار متفاوت از آنچه در طرحنامه مصوبارائه شده بود -را دریافت می کند.
 oچنانچه تیمار جدید همچنان از نوع تیمارهای طرحنامه مصوب بود« ،تغییر عمده» محسوب میشود .مثالً در طرحنامه
مصوب سه گروه «استامینوفن خوراکی»« ،کتوپروفن تزریقی» ،و «گروه کنترل منفی» وجود داشت و در طرحنامه تغیر
یافته ،درخواست افزایش یک گروه جدید «مورفین تزریقی» وجود دارد .هر سه داروی مذکور از نوع داروهای ضد درد
طبقهبندی میشوند و تغییر از نوع «عمده» محسوب میشود.
 oچنانچه تیمار جدید از نوع تیمارهای طرحنامه مصوب نبود ،تغییر اساسی محسوب می گردد.
 تغییر در اقدامات جراحی. اضافه کردن یک اقدام جدید جراحی یا غیر جراحی. جایگزین کردن یک اقدام جدید جراحی یا غیرجراحی به جای یک اقدام قبلی در طرح نامه مصوب. تغییر در اقدامات غیر جراحی ،به نحوی که اقدامات جدید بیش از اقدامات قبلی تهاجمی باشند. تغییر در سطح ایمنی زیستی پژوهش یا افزایش مخاطرات سالمتی و ایمنی مربوط به افراد و حیوانات در پژوهش. تغییر در نوع داروی بیهوشی یا داروی ضد درد؛ یا تغییر در مقدار ،فواصل زمانی تجویز ،یا طول دوره تجویز داروی بیهوشییا داروی ضد درد.
 حذف یا تغییرات عمده در داروها یا روشهایی که جزو تیمار پژوهش محسوب نمی شوند ،لیکن در طرحنامه اولیه به منظورانجام پژوهش یا حفظ رفاه حیوانات مورد استفاده لحاظ شده بودند؛ به نحوی که حذف یا تغییر مزبور ممکن است موجب
کاهش رفاه حیوانات شود .مثالً استفاده از آنتیبیوتیک  Aدر طرحنامه مصوب به صورت هر  8ساعت یک بار و مطابق
رفرنس تصویب شده بود ،لیکن به دلیل گران شدن آنتیبیوتیک  ،Aاکنون پژوهشگر قصد دارد فواصل زمانی تجویز
آنتیبیوتیک  Aرا به  12ساعت یک بار تغییر دهد و بدین ترتیب ممکن است اثر آنتیبیوتیک مذکور کاهش یافته یا بیاثر
شود .یا مثالً در پژوهش اصلی روش کار به این صورت بود که حیوانات پس از جراحی به مدت دو روز در قفس جدا
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-

-

نگهداری شده و سپس به قفس اصلی بازگردانده میشدند؛ لیکن اکنون به دلیل کمبود وقت و نداشتن قفس کافی پژوهشگر
قصد دارد روش را تغییر داده و حیوانات را بالفاصله پس از جراحی به قفس اصلی بازگرداند.
 oتغییرات عمده شامل تغییر در نوع ،مقدار ،فواصل زمانی تجویز دارو یا انجام روش ،طول دوره تجویز دارو یا انجام روش و
نظایر آنها میباشد.
تغییرات عمده در رابطه با زمان های نمونه برداری ،چنانچه تغییر به نحوی باشد که موجب افزایش دفعات نمونه برداری یا
افزایش حجم نمونه برداری شود ،جزوه تغییرات عمده محسوب می گردد.
تمدید مهلت طرح نامه به میزان بیش از سه ماه .چنانچه درخواست تمدید مهلت طرح نامه به دفعات مکرر انجام شود،
منظور در اینجا مجموع طول مدت تمدید شده است.
تغییر در طول مدت نگهداری حیوانات چنانچه مجموع مهلت درخواستی بیشتر از  4هفته باشد .در صورتی که درخواست
تغییر در طول مدت نگهداری به دفعات مکرر انجام شود ،منظور در این جا مجموع طول مدت نگهداری افزایش یافته در
دفعات متعدد درخواست می باشد.
هرگونه تغییر در روش یوتانزی حیوانات.

تغییرات اساسی :منظور از تغییرات اساسی ،تغییراتی است که احتمال دارد باعث ایجاد تغییر کلی در ماهیت اخالقی یا
ال توسط کمیته تصویب شده بود ،ممکن است از اساس تغییر
علمی پژوهش شده و زوایای اخالقی پژوهش جدید با آنچه قب ً
یابد .برخی نمونه های تغییرات اساسی عبارتند از:
 تغییر ،افزایش ،یا کاهش گونه(های) حیوانات مورد استفاده که میتواند شامل استفاده از گونه جدید حیوان یا تغییر یکگونه قبلی با گونه جدید باشد .مثالً در طرحنامه مصوب ،استفاده از موش بزرد آزمایشگاهی تصویب شده بود و اکنون
درخواست افزودن گونه حیوان «خرگوش» نیز به مطالعه مطرح شده است.
ال در طرحنامه مصوب ،هدف بررسی اثر تیمار
 تغییر در تیمار اصلی پژوهش به این صورت که ماهیت تیمار عوض شود .مث ًاستامینوفن بر حیوانات بوده و اکنون درخواست میشود که بدون تغییر در سایر ابعاد پژوهش صرف ًا نوع تیمار به «ویتامین
 »Cتغییر یابد.
 oچنانچه تیمار جدید از نوع تیمار قبلی باشد ،این تغییر در زمره تغییرات «عمده» طبقهبندی میگردد .به عنوان نمونه،
در مثال فوق اگر داروی استامینوفن به داروی مورفین تغییر داده شود ،با توجه به اینکه هر دو دارو از نوع داروهای ضد
درد میباشند ،این تغییر «اساسی» محسوب نمیشود.
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پیوست پنجم
فرم درخواست بررسی اخالقی استفاده از حیوانات
آزمایشگاهی در دورههای آموزشی
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از مدرسان محترم درخواست مدیشدود پدیش از تکمیدل فدرم حاضدر ،مفداد «راهنماای مراقبات و اساتفاده از حیواناات
آزمایشگاهی در امور علمی» و «راهنمای اخالقی تعیین شدت مداخالت بار روی حیواناات آزمایشاگاهی» مصدوب
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (دسدتیافتنی در  )http://ethics.research.ac.irرا مطالعده و فدرم را بدر اسداس
توضیحات و تعاریف ارائهشده در این اسناد ،تکمیل نمایند .فرایند بررسی اخالقی استفاده از حیوانات آزمایشدگاهی در دورههدای
آموزشی در «نمودار شماره  »1نشان داده شده است.
* لطفاً ،حتی درصورتیکه پاسخ شما به هرکدام از سؤاالت «منفی» است ،حتماً ،پاسخ منفی نیز درج شود .در غیر این صدورت،
عدم پاسخ به سؤال برای کمیته/کارگروه بدین مفهوم است که سؤال مذکور دیده نشدده و فدرم بدرای بررسدی مجددد ،بده شدما
بازگردانده خواهد شد.

جدول شماره  :1ارزیابی روشهای جایگزین
در حال حاضر ،تقریباً برای همه اقدامات آموزشی ،روشهای جایگزین وجود دارد بطوریکه نیازمند استفاده از حیوانات زنده و
سالم نبوده و این روش ها در معتبرترین مراکز علمی دنیا نیز استفاده میشوند .لطف ًا چنانچه هنوز به استفاده از حیوانات
آزمایشگاهی در این دوره آموزشی نیاز دارید ،دلیل آن را ذکر کنید:

جدول شماره  :2شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره آموزشی (فارسی):
نوع دوره آموزشی :کالس درسی □

کارگاه□ دوره کوتاهمدت □

تعداد واحد عملی (مربوط به کالسهای درسی):

آیا نخستینبار است که برای این دوره درخواست بررسی ارئه میشود؟
خیر□
بله□

درصورتیکه قبالً برای برگزاری این دوره مصوبه کارگروه/کمیته اخالق را دریافت کردهاید:
 .1تغییرات دوره فعلی با دوره قبلی (درصورت عدم تغییر ،لطفا ً،نوشته شود« :عدم تغییر»):
 .2نام دوره قبلی (مصوب کارگروه/کمیته اخالق):
 .3کد اخالق قبلی:
 .4مجموع امتیاز کسبشده از نظرسنجی دانشجویان (آخرین دورهای که برگزار شده است):
تاریخ تقریبی شروع دوره:

طول دوره (روز):

مکان برگزاری دوره:

مکان نگهداری از حیوانات:

تاریخ ارسال فرم درخواست:

جدول شماره  :3مشخصات مدرس مسئول دوره

1

 .1مدرس مسئول ،فردی معین است که از دید کارگروه/کمیته اخالق ،مسئولیت طراحی ،هدایت ،انجام پروژه و رعایت استانداردها و راهنماهای اخالقی
در آن را به عهده دارد و با ثبت درخواست مجوز اجرای پروژه ،مسئولیت اجرای آن را در تعامل با کارگروه/کمیته اخالق میپذیرد .هرگاه مدرسان اصلی
چند نفر باشند ،حتی در فرض تساوی حقوق ،کماکان باید یک نفر شخص حقیقی از میان آنان ،بهعنوان «مدرس مسئول» پروژه در درخواست ارائهشده
به کارگروه/کمیته اخالق ،تعیین و معرفی شود .این مدرس صرف ًا مسئولیت اخالقی اجرای پروژه ،براساس مفاد راهنمای حاضر را بر عهده دارد .در
پروژههای دارای چند مدرس اصلی ،انتخاب یک نفر بهعنوان «مدرس مسئول» هیچگونه تأثیری در تغییر حقوق مادی و معنوی مدرسان و سایر افراد
ذیربط ایجاد نمیکند؛ مگر اینکه ایشان ،مستنداً و بهصورت قانونی ،در بین خود ،بهنحوی دیگر ،توافق کرده باشند.
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نام و نام خانوادگی:

رتبه علمی:

رشته تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشگاه محل خدمت:

دانشکده/مرکز تحقیقاتی:

تلفن:

تلفن تماس اضطراری در ساعات غیرکاری (الزامی):

گروه:

ایمیل:
آیا مدرس اصلی دوره« ،مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی» را از کارگروه/کمیته اخالق معتبر و مورد تأیید کارگروه وزارتی
خیر□
اخالق در پژوهش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دریافت کرده است؟ بله□
 درصورتیکه پاسخ سؤال فوق ،مثبت است ،لطفاً رونوشت مجوز را پیوست کنید .پیوست شماره .... درصورتیکه پاسخ منفی است ،لطفاً یک نمونه فرم درخواست مجوز را تکمیل و به همراه فرم حاضر ،به کارگروه/کمیته اخالقارسال نمایید.
لطفاً ،تجربیات قبلی خود را درباره موضوعات تدریس در دوره آموزشی حاضر ،ذکر کنید (چنانچه متقاضی تدریس کارگاه کار با
حیوانات آزمایشگاهی هستید ،الزم است تجربیات خود درباره کار با حیوانات آزمایشگاهی و تدریس موضوع در کارگاهها و
کالسهای درس را بنویسید).
در کدامیک از موضوعات تدریس در دوره حاضر ،مجری طرح از همکاری مدرسان دیگر استفاده میکند (می توانید به تعداد
ردیف ها اضافه نمایید)؟
موضوع:

نام کامل مدرس:
تخصص مدرس:

موضوع:

نام کامل مدرس:
تخصص مدرس:

جدول شماره  :4مشخصات سایر مدرسان علمی و همکاران دوره که با حیوانات کار میکنند
لطفاً ،به تعداد سایر مدرسان/همکاران دوره ،جدول شماره  4را کپی و تکمیل فرمایید.
نام و نام خانوادگی:

رتبه علمی:

رشته تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشگاه محل خدمت:

دانشکده/مرکز تحقیقاتی و گروه:

مسئولیت (مدرس یا همکار):

وظیفه محولشده در طول دوره:

تلفن:

ایمیل:

آیا مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی را از کارگروه/کمیته اخالق معتبر و مورد تأیید کارگروه وزارتی اخالق در پژوهش وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دریافت کردهاید؟ بله□ خیر□
 درصورتیکه پاسخ سؤال فوق ،مثبت است ،لطفاً ،رونوشت مجوز را پیوست نمایید .پیوست شماره .... درصورتیکه پاسخ منفی است ،لطفاً ،یک نمونه فرم درخواست مجوز را تکمیل و به همراه فرم حاضر ،به کارگروه/کمیته اخالقارسال کنید.
لطفاً ،تجربیات قبلی خود را که مرتبط با وظائف محولشده به شما در دوره آموزشی حاضراست ،ذکر کنید (مثالً ،اگر الزم است
در طول دوره ،به گاواژ موش بزرد آزمایشگاهی اقدام کنید ،لطفاً تجربیات خود را درباره گاواژ این حیوان بنویسید).

جدول شماره  :5سالمتی و ایمنی افراد دخیل در دوره (شرکتکنندگان ،برگزارکنندگان و سایر افراد)
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درصورت لزوم ،لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
سطح ایمنی زیستی1مورد نیاز دوره پیشنهادی (حسب اعداد 1تا 4بر اساس پیوست مربوط به ایمنی زیستی)
آیا محل مورد نظر برای تدریس ،امکانات متناسب با سطح ایمنی زیستی فوقالذکر را دارد؟ بله□ خیر□
اگر پاسخ «بلی»
موارد خطرناک احتمالی

بلی/خیر

مثال:
عوامل خطرناک بیولوژیک

بلی

است ،خطرات را
توضیح دهید.

گازگرفتهشدن
شرکتکنندگان توسط
موشهای آزمایشگاهی و
ابتال به بیماریهای
مشترک انسان و حیوان

اقدامات محافظتی مورد نیاز برای حفاظت کارکنان
و حیوانات را توضیح دهید.

 تهیه حیوانات سالم از تولیدکننده معتبر؛ آموزشروشهای مقیدکردن صحیح و کارکردن اصولی با
حیوانات؛ آموزش نحوه پیشگیری از گازگرفتگی و
مدیریت موارد گازگرفتگی( چنانچه گازگرفتگی رخ
دهد)؛ فراهمکردن امکانات الزم برای مدیریت
گازگرفتگی و پیگیری موارد گازگرفتگی طی چهل روز
آینده ،تا درصورت بروز بیماری تبدار حتماً به پزشک
مراجعه و موضوع گازگرفتگی را ذکر کنند.

عوامل خطرناک
(بیولوژیک/شیمیایی/فیزیکی)
رادیوایزوتوپها یا اشعه ایکس
تراتوژنها یا سرطانزاها
داروهای کنترلشده
سایر (نام ببرید):

جدول شماره  :6امتیاز اخالقی دوره
لطفاً ،با استفاده از فایل راهنما ،امتیاز نهایی کسبشده را در این قسمت درج کنید.
مرحله

امتیاز

تهیه حیوانات
انتقال و نگهداری
آمادهسازی برای کار
کار بر روی حیوانات
پایان کار با حیوانات
مجموع امتیازات
بهعنوان مدرس مسئول اخالقی دوره ،تعهد مینمایم:
 .1هیچ بخش از دوره مذکور (حتی ثبت درخواست تهیه حیوانات) ،پیش از اخذ کد از کارگروه/کمیتده اخدالق در پژوهشهدای

. Animal Facility Biosafety Level

1
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زیستپزشکی ،آغاز نخواهد شد.
 .2همه مراحل برگزاری دوره ،با رعایت مفاد «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمدی» و «راهنمدای
اخالقی تعیین شدت مداخالت بر روی حیوانات آزمایشگاهی» وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سدایر آیدیننامدههدا و
مقررات ذیربط انجام خواهد شد.
 .3هر گونه تغییر در درخواست حاضر ،روش اجرای دوره یا افراد دخیل در آن ،در هر مرحلهای از کار ،الزم است با تکمیل فدرم
«درخواست تغییر در طرحنامه حیواندات آزمایشدگاهی (طدرح نامده مصدوب کارگروه/کمیتده اخدالق در پدژوهش)» ،بده اطدالع
کارگروه/کمیته اخالق تصویبکننده دوره برسد و مجوز دریافت کند.
 .4درصورت نیاز به افزایش تعداد حیوانات مورد استفاده (مثآلً ،به دلیل افزایش تعداد مرد /یا یوتانزی حیوانات ،بدیش از مقددار
پیشبینیشده در این درخواسدت) ،موضدوع بده اطدالع کارگروه/کمیتده اخدالق تصدویبکننده دوره رسدیده و درصدورت تأییدد
کمیته/کارگروه ذیربط ،تعداد حیوانات افزایش خواهد یافت.
 .5وقوع هرگونه عارضه یا حادثه برای شرکتکنندگان و سایر افرادی که در فرایند برگزاری دوره دخیل هستند ،توسدط مددرس
مسئول دوره ،ثبت و پیگیری و درمانهای مقتضی برای آنها انجام میشود.
 .6همه افراد دخیل در کار با حیوانات آزمایشگاهی در هنگام تدریس دوره ،دارای داندش و مهارتهدای الزم بدرای کدار بدا ایدن
حیوانات میباشند.
 .7هرچند مدرس مسئول دوره ،در رابطه با پایش رفاه حیوانات مورد استفاده در مقابدل کارگروه/کمیتده اخدالق مسدئول اسدت،
لیکن این موضوع موجب سلب مسئولیت از سایر مدرسان یا همکاران طرح نمیشود.
 .8پس از تصویب دوره حاضر در کارگروه/کمیته اخدالق ،نماینددگان ایدن کمیتده/کارگروه میتوانندد حضدوری یدا غیرحضدوری
(بهصورت درخواست مستندات) و با تکمیل فرم نظارت اخالقی دوره توسط شرکتکنندگان ،بر انجام دوره نظارت داشته باشند.
 .9همه اطالعات ارائهشده در این فرم ،صحت داشته و اسامی تمامی افرادی که در برگزاری این دوره همکاری دارند ،در آن ذکر
شده است.
اینجانب ،بهعنوان مدرس مسئول اخالقی دوره حاضر ،با موارد فوق موافقم.
نام و نام خانوادگی :تاریخ :امضا:
لطفاً سایر مدرسین یا همکاران دوره در صورت موافقت با مفاد فوق و محتوای فرم حاضر ،ردیفهای ذیل را تکمیل فرمایند.
در صورت لزوم لطفاً تعداد ردیفهای جدول را افزایش دهید.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:

نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضا:
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نمودار شماره  :1فرایند بررسی اخالقی استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در دورههای آموزشی
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پیوست ششم
فرم درخواست مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی
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همه افرادی که در طرحنامههای حیوانات آزمایشگاهی مصوب کارگروه/کمیته اخالق ،بهعنوان مجری یا همکار مشارکت داشته و
تمامی افرادی که بههرنحو در تکثیر ،پرورش ،نگهداری یا استفاده از حیوانات آزمایشگاهی نقش دارندد ،الزم اسدت دارای مجدوز
کار با حیوانات آزمایشگاهی باشند .مدت اعتبار مجوز مذکور ،پنج سال است و با استفاده از آن ،میتوان در پدروژه هدای متعددد
فعالیت داشت.
از پژوهشگران محترم درخواست میشود پیش از تکمیدل فدرم حاضدر ،مفداد «راهنماای مراقبات و اساتفاده از حیواناات
آزمایشگاهی در امور علمی» و «راهنمای اخالقی تعیین شدت مداخالت بار روی حیواناات آزمایشاگاهی» مصدوب
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را مطالعه نموده و فرم حاضر را بر اساس توضیحات و تعاریف ارائهشده در ایدن اسدناد،
تکمیل نمایند.

این قسمت فقط توسط کارگروه/کمیته اخالق ذیربط تکمیل شود.
□ پذیرش بدون نیاز به گذراندن دوره آموزشی.
□ پذیرش به شرط گذراندن دوره آموزشی (مجاز به استفاده از حیوانات فقط تحت نظارت مستقیم افراد مجرب ،تا زمانی که
دوره آموزشی گذرانده شود).
امضا:

نام و نامخانوادگی مسئول:

تاریخ:

جدول شماره  :1مشخصات متقاضی
لطفاً جدول کپی نشود .الزم است برای هر نفر ،یک فرم جداگانه تکمیل شود.
نام و نام خانوادگی:

وضعیت فعلی (تحصیلی/شغلی):

رشته تحصیلی:

آخرین مدرک تحصیلی:

دانشکده/مرکز تحقیقاتی فعلی محل خدمت/تحصیل:
تلفن:

ایمیل:

آیا طی دو سال اخیر در کارگاه آموزشی یا دوره آموزشی مورد تأیید دانشگاه مربوط به کار با حیوانات آزمایشگاهی ،شرکت
کردهاید؟
بله (لطفاً مدرک مربوطه را به این تقاضانامه پیوست کنید) □ خیر □
درصورتیکه پاسخ شما به سؤال فوق «خیر» است:
 برای چه تاریخی و در کدام کارگاه یا دوره آموزشی «آتی» ثبتنام کردهاید؟ تا زمان شرکت در کارگاه یا دوره آموزشی مربوطه ،تحت نظارت چه فردی با حیوانات آزمایشگاهی کار میکنید؟آیا در حال حاضر یا در گذشته ،در تحقیقات مرتبط با حیوانات آزمایشگاهی فعالیت داشتهاید؟ بله □ خیر □
درصورتیکه پاسخ شما به سؤال فوق «بله» است:
 نام مرکزی (مراکز) که در آن فعالیت داشتهاید: مدتزمان کلی کار با حیوانات آزمایشگاهی: روشهای مرتبط با حیوانات ،که در آنها مهارت دارید (نظیر تکثیر ،نگهداری ،مقیدکردن ،تزریقات ،گاواژ ،بیهوشی ،جراحی ونظایر آنها):
 گونههای حیوانی که با آنها کار کردهاید:91
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آیا در پنج سال اخیر ،سابقه بدرفتاری با حیوانات داشتهاید؟ بله □ خیر □
در صورت دادن پاسخ «بله» به سؤال فوق ،لطف ًا آن را توضیح دهید:

اینجانب بهعنوان متقاضی دریافت مجوز کار با حیوانات آزمایشگاهی:
 .1صحت مندرجات فرم حاضر را تأیید میکنم و گواهی میدهم که «راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در
امور علمی» و «راهنمای اخالقی تعیین شدت مداخالت بر روی حیوانات آزمایشگاهی» مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی (دستیافتنی در )http://ethics.research.ac.ir :را مطالعه کرده و از مندرجات آن آگاهی کامل دارم.
 .2مطلع هستم که اعتبار مجوز حاضر ،به مدت پنج سال از تاریخ صدور بوده و به شرط التزام کامل به معیارهای اخالقی مربوط
به نگهداری و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی است .برای استمرار این مجوز ،الزم است پیش از انقضای آن ،برای درخواست
تجدید مجوز اقدام نمایم.
نام و نام خانوادگی:

امضا:

تاریخ:

لطفاً نسخه تکمیلشده فرم را به کارگروه/کمیته اخالق ذیربط ارائه دهید.
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