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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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