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  :مقدمه 
در پژوهش هاي دارویی و درمانی نیز کمـک بسـیاري درحـل مشـکالت مـرتبط بـا       استفاده از حیوانات 

  . سالمت انسان کرده است 
پژوهش ها سعی کند کـه تاحـد ممکـن حقـوق     رسالت انسانی بشر اقتضا می کند در تمامی مراحل این 

  . خیصی و درمانی هستند حفظ گرددحیواناتی که یاري دهنده انسان در دستیابی به روش هاي تش
نیـاز   ،براي آشنایی کاربران روند پژوهش از تولید و تحویل حیوان تا نگهداري و انجام مراحل آزمایش

است که زنجیره موجود به روشنی شناخته و تفکیک شود و براي هـر مرحلـه مقـررات و آمـوزش هـاي      
  . الزم تدوین وبه اجرا درآید 

استفاده از حیوانات در انجام یک پژوهش علمی قدم به قدم مشخص و در هـر   دراین بحث ابتدا مراحل
  . مرحله مالحظات اخالقی مربوط ارائه می گردد

  تهیه و حمل و نقل حیوانات . 1
  قوانین معرفی گونه جدید به منطقه  –الف 

  نحوه اسارت حیوانات  –ب 
  چگونگی حمل و نقل شامل وسایل حمل و  نقل و قفس ها  –ج 
  روش هاي نگهداري .  2

شامل فضاي نگهداري ، شرایط قفس ها ، نگهداري در فضاي بـاز ، تهویـه ، فاضـالب ،    : مکان  –الف 
  نور پردازي ، راه هاي فرار در موارد اضطراري 

  شامل غذا ، امکانات درمانی ، شستشو : امکانات  –ب 
  ) مراقبت کنندگان حیوان (نیروي هاي اجرایی . 3

  هاي الزم براي حفظ سالمت حیوان و انسان  آموزش –الف 
  لباس و امکانات حفاظتی  –ب 
   رفاهی الزمعالقه به کار و امکانات  –ج 
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  آگاهی نسبت به اهمیت موضوع پژوهش  –د 
  اطالع از عالئم بیماري و سالمت حیوان  -هـ 
مـاعی بـودن یـا    رعایت خصوصیات زندگی طبیعی حیوان در شرایط اسارت تا حدامکان ماننـد اجت  –و 

  انفرادي بودن حیوان 
  آگاهی از وضعیت آبستنی و شیردهی حیوان  –ز 
  کاربران پژوهش و محققین . 4

  آگاهی از نوع ، جنس و سایر شرایط حیوان مناسب براي آزمایش  –الف 
  اطالعات الزم در مورد تاثیر شرایط محیطی بر نتایج آزمایش  –ب 
  ردر آزمایش عدم استفاده از حیوانات بیما –ج 
  :تهیه و حمل و نقل حیوانات  -1

. ورود هرگونه حیوانی به هر منقطه باید با مجـوز سـازمان حفاظـت محـیط زیسـت کشـور باشـد        –الف 
سالمت حیوانات وارداتی باید پس از قرنطینه به تایید سازمان دامپزشکی کشـور برسـد تـا اجـازه حمـل      

  . حیوان داده شود 
استان ها نیز باید از قوانین جاري کشـور کـه براسـاس نـوع گونـه حیـوان و        در مورد حمل حیوانات بین

  . بیماري هاي شایع در شرایط خاص هر استان تدوین شده است استفاده شود 
اسارت حیوانات در فصل تولید . نحوه اسارت حیوان باید با معیارهاي اخالقی مطابقت داشته باشد –ب 

همچنین باید از استفاده ابزارهایی که باعث جراحت حیوان شوند مثل و در دوران شیردهی مجاز نیست 
  . پرهیز کرد

م یا آزمایشگاه مـورد نظـر بایـد حیـوان را در شـرایط      ئاز زمان اسارت تاحمل به محل نگهداري دا –ج 
قفس ها باید به شکلی باشند که امکان استراحت حیوان فراهم شود . مطلوب و مناسب با گونه قرار داد 

ایجـاد اسـترس در   ت حیوانات شکارچی با حیوانات دیگر حتی در قفس هـاي مجـزا کـه باعـث     مجاور
همچنین قفس ها باید طوري طراحی شـده باشـند کـه امکـان مشـاهده      . حیوانات می شود، مجاز نیست 

راقب فراهم باشد و حیوان در حرکات تند و ناگهانی خود توسط قطعات قفـس  مم حیوان توسط فرد ئدا
همچنین قفس ها باید به شکلی بسته به گونه حیوان طراحی شده باشند کـه امکـان فـرار    . د مجروح نشو

  . حیوان کامال از بین رفته باشد
تغذیه مناسب حیوان بسته به زمان رشد و سن حیوان و نیازهاي معمول آن بایـد بـه نحـو مناسـب انجـام      

  . گردد
نه ، سن ، جنس ، تعداد حیوانـاتی کـه بـا هـم     میزان  آزار واذیت حیوان به وضعیت سالمت حیوان ، گو

همراه هستند، ارتباط اجتماعی آنها، مدت زمان بی آب و غذا ماندن ، طول مدت وروش حمل ونقـل ،  
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وضعیت و شرایط محیط به خصوص باال رفتن حرارت و میـزان مراقبـت درطـول حمـل و نقـل بسـتگی       
  . دارد

در مسـیرهاي  . ناسب باشرایط ذکر شـده اسـتفاده شـود   براي حمل و نقل حیوان باید از قفس هاي م –د 
 .طوالنی باید توقف هاي الزم و غـذا دهـی بـه حیـوان بسـته بـه گونـه و عـادت تغذیـه اي انجـام گـردد           

همچنین خودروهاي حامل حیوانات باید شرایط برودتی و حرارتـی و همچنـین تهویـه و اسـتانداردهاي     
  . زي و غیره را داشته باشندامنیتی الزم از نظر احتمال تصادف، آتش سو

قفس ها باید به تسمه هاي مخصوص درجاي خـود محکـم شـده باشـند ودر مجمـوع شـرایط و قـوانین        
  . حمل حیوانات به طور کامل رعایت شود

حرکـت، در  بیمـار  باتوجه به عکس العمل هاي فیزیولوژیک حیوانات در طـول حمـل و نقـل از جملـه     
وان الزم است قبـل و بعـد از حمـل حیـوان توسـط یـک دامپزشـک        صورت لزوم و با توجه به گونه حی

  . معاینه و حیوان تحت آرامبخشی مناسب حمل گردد
***  

  روش هاي نگهداري  -2
حیــوان . شــودتحویــل گیرنــده بایــد تاییــد و در صــورت نیــاز قرنطینــه  ســالمت حیــوان توســط –الــف 

در صـورت  . از سالمت عمومی به محل حیوانات دیگر منتقل گـردد  جدیدالورود نباید تا اطمینان یافتن
  . وجود بیماري باید حیوان تحت درمان قرار گیرد 

  .حیوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشی باید با افراد و محیط سازگار شوند –ب 
  . شده باشدگونه حیوان و نیازهاي اختصاصی آن قبال فراهم شرایط الزم نگهداري حیوان براساس  –ج 

  امکانات نگهداري عبارتند از فضاي نگهداري و تسهیالت الز م 
، چراگاه ، قفس ، ساختمان ، دریاچه و غیره است که براساس نوع حیوان شامل حیاط: فضاي نگهداري 

و مطالعه در دست انجام باید امکانات الزم راداشته باشد این ساختمان ها باید آسایش حیـوان را تـامین   
  : برخی از امکانات عمومی که درهمه موارد باید رعایت شوند عبارتند از . دنماین

ي باز نگهداري می شود باید نیاز گونه مربوطه را تامین کنـد مـثال   ادر صورتی که حیوان در فض –الف 
داراي پناهگاه باشـد و غـذا و آب و حفاظـت در برابـر حیوانـات دیگـر و همچنـین نیازهـاي رفتـاري و          

  .یوان در نظر گرفته شوند اجتماعی ح
در فضاهاي بسته باید کنترل عوامل محیطی مانند سرما، گرما ، نـور و رطوبـت بـه آسـانی ممکـن       –ب 

باشد و از ورود موجودات موذي جلوگیري شود همچنین تامین مـواد غـذایی و آب و در صـورت نیـاز     
ی شده باشند کـه آسـایش حیـوان    دارو و فعالیت هاي آزمایشی میسر باشد قفس ها باید به شکلی طراح

تامین گردد و قابل ضد عفونی باشد دیوارها وکف و سایر بخش هاي ساختمان نیز باید قابل شستشـو و  
  . ضد عفونی باشند و مقاومت الزم را براي گونه خاص حیوانی داشته باشند
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 ري که بوهـاي آزا تهویه کامل و کافی و همچنین تخلیه فضوالت حیوانات به خوبی انجام گردد به نحو
  . دهنده و گازهاي مضر مانند آمونیاك در محل وجود نداشته باشند

  . روشنایی و رنگ آمیزي محل نیز باید مناسب باشد و ذخایر غذا و آب نیز به میزان کافی موجود باشد
ي از مواد ضد عفونی کننده ، خوشبو کننده و حشره کش استاندارد باید استفاده شود به نحوي کـه بـرا  

  . حیوانات و همچنین روند پژوهش اثر نامطلوب به جا نگذارد
همچنین تراکم قفس ها . حیوانات می شود و باید از ایجاد آن پرهیز شودصداهاي اضافی نیز باعث آزار

در اتاق و یا تراکم حیوانات در قفس باید براساس نحوه زندگی و اندازه حیوان و همچنین نـوع مطالعـه   
  . یید مسئول باشدمتفاوت و مورد تا

نحوه چیدن قفس ها و طراحی اتـاق بایـد بـه شـکلی باشـد کـه حرکـت مـراقبین و محققـین و مشـاهده           
  . حیوانات به سادگی امکان پذیر باشد

**  
  نیروهاي اجرایی شاغل  -3
متخصص تمامی موارد بهداشتی زیر کنترل شوند وروزانه گزارش کنتـرل  باید زیر نظر یک دامپزشک (

  ).به اطالع وتایید او برسد ریموارد ز
این افراد باید آموزش هاي الزم را در مورد نحوه زندگی، سالمت و بیمـاري حیـوان ونیازهـاي     –الف 

رفتاري واجتماعی آنها دیده باشند بسته به نوع حیوان و نوع پژوهش تربیت این افراد متفاوت است ولی 
است تا از فعالیت هاي فیزیولوژیک مانند نیازهاي با این حال آموزش هاي عمومی براي این افراد الزم 

غذا، آب ، وضعیت آبستنی وشیردهی ، تهویه ، دفع مـدفوع و ادرار، تغییـرات رفتـاري ، نحـوه زنـدگی      
  . و رفتار حیوان مطلع باشد) انفرادي ، اجتماعی ، شکارچی بودن(

ماریهـاي مشـترك انسـان و    کارکنان محل نگهداري حیوانات باید آمـوزش هـایی درارتبـاط بـا بی     –ب 
حیوانات موردمطالعه و روش هاي جلوگیري از انتقال ایـن بیماریهـا را بداننـد همچنـین الزم اسـت کـه       
لباس، دستکش ، چکمه ، ماسک و سـایر امکانـات حفـاظتی الزم را بـراي حفـظ سـالمت خـود داشـته         

  . باشند
ر هـر  طـ اید فراهم باشـد نـوع خ  برخی وسایل خاص ماننددستکش هاي مخصوص کار با جوندگان نیز ب

باید براي کارکنان کامال آموزش داده شـود تـا در   ) چنگ زدن، گاز گرفتن ،نیش زدن و غیره (حیوان 
  . حفاظت خود مورداستفاده قرار دهند

کارکنان بخش نگهداري حیوانات و آزمایشگاه پژوهش باید آگـاهی نسـبت بـه اهمیـت موضـوع       –ج 
  . حفظ سالمت حیوان و در نتیجه صحت مطالعه داشته باشند پژوهش واهمیت و نقش آنها در

**  
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  محققین و پژوهشگران  -4
پروژه طراحی شده باید توسط شوراي پژوهشی مرکز از نظر رعایـت شـرایط و مقـررات مـذکور مـورد      

  . بررسی قرارگیرد 
  : این موارد عبارتند از 

  انتخاب صحیح گونه حیوان براي مطالعه خاص  -
 اقل ممکن حیوان براي مطالعه استفاده ازحد -

ضرورت استفاده از حیوانات آزمایشگاهی براي مطالعه وعدم امکان جایگزینی آن با نرم افزار هاي  -
 کامپیوتري و استفاده از تجارب دیگران 

تغذیـه، سـالمت،   ( آموزش الزم محققـین بـراي شـناخت زنـدگی و شـرایط فیزیولوژیـک حیـوان         -
 ) ر تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک حیوان بیماري، ناراحتی و درد و سای

 آموزش اختصاصی در مورد گونه هاي خاص مورد استفاده  -

 اطالعات الزم در مورد تاثیر شرایط محیطی برنتایج آزمایش  -

 عدم استفاده از حیوانات بیماردر آزمایش  -

  
   

  
  


