
 
  

 بسمه تعالي

 
 راهنماي اخالقي پژوهش بر حيوانات

 
 :مقدمه

هاي دارويي و درماني نيز كمك بسياري در حل مشـكالت مـرتبط بـا سـالمت      استفاده از حيوانات در پژوهش  
 .انسان كرده است

تـا حـد ممكـن حقـوق      هـا سـعي كنـد كـه     كند در تمامي مراحل اين پژوهش رسالت انساني بشر اقتضاي مي  
 .تشخيصي و درماني هستند حفظ گردد هاي اتي كه ياري دهنده انسان در دستيابي به روشحيوان

كـه   پژوهش از توليد و تحويل حيوان تا نگهداري و انجام مراحل آزمايش نياز اسـت  براي آشنايي كاربران روند  
زم تدوين و به اجـرا  هاي ال آموزش زنجيره موجود به روشني شناخته و تفكيك شود و براي هر مرحله مقررات و

 .در آيد

 استفاده از حيوانات در انجام يك پژوهش علمي قدم به قدم مشخص و در هر مرحله در اين بحث ابتدا مراحل  

 .گردد مالحظات اخالقي مربوط ارائه مي

  تهيه و حمل و نقل حيوانات -1

  قوانين معرفي گونه جديد به منطقه -الف  

  نحوه اسارت حيوانات -ب  

  نحوه نگهداري در اسارت -ج  

   ها چگونگي حمل و نقل شامل وسايل حمل و نقل و قفس -د  
  هاي نگهداري روش -2

هاي  ها، نگهداري در فضاي باز، تهويه، فاضالب، نور پردازي، راه مكان: شامل فضاي نگهداري، شرايط قفس -الف  
  فرار در موارد اضطراري

   ي، شستشوامكانات درمان  امكانات: شامل غذا، -ب  
  )كنندگان حيوان نيروهاي اجرايي (مراقبت -3

  هاي الزم براي حفظ سالمت حيوان و انسان آموزش -الف  

  لباس و امكانات حفاظتي -ب  

  عالقه به كار و امكانات رفاهي الزم -ج  

  آگاهي نسبت به اهميت موضوع پژوهش -د  

  اطالع از عاليم بيماري و سالمت حيوان -ه  

ايت خصوصيات زندگي طبيعي حيوان در شرايط اسارت تا حد ممكن مانند اجتماعي بـودن يـا انفـرادي    وـ رع  
  بودن حيوان

   زـ آگاهي از وضعيت آبستني و شيردهي حيوان  



  و محققين  كاربران پژوهش -4

  آگاهي از نوع، جنس و ساير شرايط حيوان مناسب براي آزمايش -الف  

  اثير شرايط محيطي بر نتايج آزمايشاطالعات الزم در مورد ت -ب  

  عدم استفاده از حيوانات بيمار در آزمايش -ج  

  تهيه و حمل و نقل حيوانات -1

باشـد. سـالمت    هر گونه حيواني به هر منطقه بايد با مجوز سازمان حفاظت محـيط زيسـت كشـور    ورود -الف  
 .كشور برسد تا اجازه حمل حيوان داده شود حيوانات وارداتي بايد پس از قرنطينه به تاييد سازمان دامپزشكي

 بين استان ها نيز بايـد از قـوانين جـاري كشـور كـه بـر اسـاس نـوع گونـه حيـوان و           در مورد حمل حيوانات  

 .هاي شايع در شرايط خاص هر استان تدوين شده است استفاده شود بيماري

فصل توليـد مثـل و    باشد. اسارت حيوانات دراسارت حيوان بايد با معيارهاي اخالقي مطابقت داشته  نحوه -ب  
 .ابزارهايي كه باعث جراحت حيوان شوند پرهيز كرد در دوران شيردهي مجاز نيست همچنين بايد از استفادة

را در شـرايط مطلـوب و    زمان اسارت تا حمل به محل نگهداري دايم يا آزمايشگاه مورد نظر بايد حيوان از -ج  
كه امكان استراحت حيوان فراهم شود. مجـاورت حيوانـات    ها بايد به شكلي باشند قفس مناسب با گونه قرار داد.

 .شود، مجـاز نيسـت   هاي مجزا كه باعث ايجاد استرس در حيوانات مي حتي در قفس شكارچي با حيوانات ديگر

باشد و  فرد مراقب فراهم ها بايد طوري طراحي شده باشند كه امكان مشاهده دايم حيوان توسط همچنين قفس
ها بايد به شـكلي بسـته    مجروح نشود. همچنين قفس حيوان در حركات تند و ناگهاني خود توسط قطعات قفس

 .باشند كه امكان فرار حيوان كامال از بين رفته باشد به گونه حيوان طراحي شده

 .سب انجام گرددتغذيه مناسب حيوان بسته به زمان رشد و سن حيوان و نيازهاي معمول آن بايد به نحو منا  

تعداد حيواناتي كه با هم همـراه   ميزان آزار و اذيت حيوان به وضعيت سالمت حيوان، مزاج، گونه، سن، جنس،  
آب و غذا ماندن، طول مدت و روش حمل و نقل، وضعيت و شرايط  هستند، ارتباط اجتماعي آنها، مدت زمان بي

 .طول حمل و نقل بستگي داردباال رفتن حرارت و ميزان مراقبت در  محيط به خصوص

مسـيرهاي طـوالني    هاي مناسب با شرايط ذكر شده استفاده شود. در حمل و نقل حيوان بايد از قفس براي -د  
اي انجام گردد. همچنين خودروهاي حامل  عادت تغذيه هاي الزم و غذا دهي به حيوان بسته به گونه و بايد توقف

تصـادف،   و همچنين تهويه و استانداردهاي امنيتي الزم از نظـر احتمـال   برودتي و حرارتي حيوانات بايد شرايط
 .آتش سوزي و غيره را داشته باشند

در مجمـوع شـرايط و قـوانين حمـل      هاي مخصوص در جاي خود محكـم شـده باشـند و    ها بايد با تسمه قفس  
 .حيوانات به طور كامل رعايت شود

بيماري حركت، در صورت لزوم  انات در طول حمل و نقل از جملههاي فيزيولوژيك حيو العمل با توجه به عكس  
حمل حيوان توسـط يـك دامپزشـك معاينـه و حيـوان تحـت        و با توجه به گونه حيوان الزم است قبل و بعد از

 .آرامبخشي مناسب حمل گردد

  هاي نگهداري روش -2



جديدالورود نبايـد   ينه شود. حيوانحيوان توسط تحويل گيرنده بايد تاييد و در صورت نياز قرنط سالمت -الف  
منتقل گردد. در صورت وجود بيمـاري بايـد حيـوان     تا اطمينان يافتن از سالمت عمومي به محل حيوانات ديگر

  .تحت درمان قرار گيرد

  .حيوانات قبل از ورود به مطالعه پژوهشي بايد با افراد و محيط سازگار شوند -ب  

  .بر اساس گونه حيوان و نيازهاي اختصاصي آن بايد قبال فراهم شده باشد شرايط الزم نگهداري حيوان -ج  

   
  امكانات نگهداري عبارتند از فضاي نگهداري و تسهيالت الزم  

 چراگاه، قفس، ساختمان، درياچه و غيره است كه بـر اسـاس نـوع حيـوان و      حياط، شامل :فضاي نگهداري  

بايد آسـايش حيـوان را تـامين نماينـد.      ها م را داشته باشد. اين ساختمانمطالعه در دست انجام بايد امكانات الز
  :بايد رعايت شوند عبارتند از برخي از امكانات عمومي كه در همه موارد

 شود بايد نياز گونـه مربوطـه را تـامين كنـد مـثال داراي      باز نگهداري مي در صورتي كه حيوان در فضاي -الف  

رفتاري و اجتماعي حيوان در نظر  حفاظت در برابر حيوانات ديگر و همچنين نيازهاي پناهگاه باشد و غذا و آب و
  .گرفته شوند

و از  بايد كنترل عوامل محيطي مانند سرما، گرما، نور و رطوبت به آسـاني ممكـن باشـد    در فضاهاي بسته -ب  
هـاي   نيـاز دارو و فعاليـت  صـورت   ورود موجودات موذي جلوگيري شود. همچنين تامين مواد غـذايي و آب و در 

طراحي شده باشند كه آسايش حيوان تامين گردد و قابل ضدعفوني  ها بايد به شكلي آزمايشي ميسر باشد. قفس
مقاومت الزم را براي  هاي ساختمان نيز بايد قابل شستشو و ضدعفوني باشند و و كف و ساير بخش باشد. ديوارها

  .گونه خاص حيواني داشته باشند

آزار دهنده و  كافي و همچنين تخليه فضوالت حيوانات به خوبي انجام گردد به نحوي كه بوهاي كامل و تهويه  
  .گازهاي مضر مانند آمونياك در محل وجود نداشته باشند

  .روشنايي و رنگ آميزي محل نيز بايد مناسب باشد و ذخاير غذا و آب نيز به ميزان كافي موجود باشد  

به نحوي كه براي حيوانـات و   كش استاندارد بايد استفاده شود كننده، خوشبوكننده و حشرهاز مواد ضدعفوني   
  .همچنين روند پژوهش اثر نامطلوب به جا نگذارد

ها در اتـاق   همچنين تراكم قفس .شود و بايد از ايجاد آن پرهيز شود صداهاي اضافي نيز باعث آزار حيوانات مي  
زندگي و اندازه حيوان و همچنين نوع مطالعه متفـاوت و مـورد    يد بر اساس نحوهو يا تراكم حيوانات در قفس با

  .باشد تاييد مسئول

ها و طراحي اتاق بايد به شكلي باشد كه حركت مراقبين و محققين و مشاهده حيوانـات بـه    نحوه چيدن قفس  
  .سادگي امكان پذير باشد

  نيروهاي اجرايي شاغل -3

متخصص تمامي موارد بهداشتي زير كنترل شوند و روزانه گزارش كنتـرل مـوارد    بايد زير نظر يك دامپزشك(  
  ).زير به اطالع و تاييد او برسد

نيازهـاي رفتـاري و    هاي الزم را در مورد نحوه زندگي، سالمت و بيماري حيـوان و  افراد بايد آموزش اين -الف  
تربيت اين افراد متفاوت اسـت ولـي بـا ايـن حـال       اجتماعي آنها ديده باشند. بسته به نوع حيوان و نوع پژوهش



 هاي فيزيولوژيك ماننـد نيازهـاي غـذا، آب، وضـعيت     افراد الزم است تا از فعاليت هاي عمومي براي اين آموزش

انفـرادي، اجتمـاعي، شـكارچي    ) آبستني و شيردهي، تهويه، دفع مدفوع و ادرار، تغييرات رفتاري، نحـوه زنـدگي  
  .طلع باشدبودن) و رفتار حيوان م

و حيوانات مورد  هايي در ارتباط با بيماريهاي مشترك انسان محل نگهداري حيوانات بايد آموزش كاركنان -ب  
بدانند. همچنين الزم است كه لباس، دستكش، چكمـه،   ها را هاي جلوگيري از انتقال اين بيماري مطالعه و روش

  .ت خود داشته باشندحفاظتي الزم را براي حفظ سالم ماسك و ساير امكانات

حيـوان   هاي مخصوص كار با جوندگان نيز بايد فراهم باشد. نـوع خطـر هـر    مانند دستكش برخي وسايل خاص  
آموزش داده شود تا در حفاظت خود مـورد   (چنگ زدن، گاز گرفتن، نيش زدن و غيره) بايد براي كاركنان كامال

  .استفاده قرار دهند

ـ    پـژوهش و   يوانات و آزمايشگاه پژوهش بايد آگاهي نسبت به اهميـت موضـوع  بخش نگهداري ح كاركنان ج 
  .باشند اهميت و نقش آنها در حفظ سالمت حيوان و در نتيجه صحت مطالعه داشته

  محققين و پژوهشگران -4

پروژه طراحي شده بايد توسط شوراي پژوهشي مركز از نظر رعايت شرايط و مقررات مذكور مـورد بررسـي قـرار    
 .رديگ

 :اين موارد عبارتند از

  انتخاب صحيح گونه حيوان براي مطالعه خاص

  استفاده از حداقل ممكن حيوان براي مطالعه

ضرورت استفاده از حيوانات آزمايشگاهي براي مطالعه و عدم امكان جايگزيني آن با نرم افزارهـاي كـامپيوتري و   
  استفاده از تجارب ديگران

سالمت، بيماري، ناراحتي و درد  زندگي و شرايط فيزيولوژيك حيوان (تغذيه، آموزش الزم محققين براي شناخت
  )حيوان و ساير تغييرات فيزيولوژيك و پاتولوژيك

  هاي خاص مورد استفاده آموزش اختصاصي در مورد گونه

  اطالعات الزم در مورد تأثير شرايط محيطي بر نتايج آزمايش

  يشعدم استفاده از حيوانات بيمار در آزما

 


