
 یشگاهیوانات آزمایدر حوزه ح در انجام پژوهش يمالحظات ضرور

حیوان بسیار  مخاطی براي غشاهاي اتر واجد مخاطرات زیستی براي افراد عامل بوده، ضمناًاستفاده از اتر:  -1

لذا  .است منفجرشونده و پذیر سوزاننده و دردناك است، استرس بسیار زیادي براي حیوان ایجاد کرده، اشتعال
 باشد. بخشی، بیهوشی یا کشتن حیوانات آموزشی یا پژوهشی ممنوع می اده از اتر به منظور آراماستف

دردي  فاقـد خـواص بـی    با توجه به اینکه داروهـاي بیهوشـی استنشـاقی   داروهاي بیهوشی استنشاقی:  -2

هایی قادر به ایجاد دردي محدود در مورد نیتروز اکساید)، استفاده از این داروها به تن باشند (به جز خواص بی می
 یهوشـ یب يبـرا  بیهوشی مناسب براي اعمال دردناك (نظیر جراحی) نیست. در صورت استفاده از این داروهـا 

 فراهم شود.  مناسب دیگري دردي کافی با روش حیوانات، الزم است بی

هاي رفلکسی حین بیهوشی، معیـار دقیقـی بـراي سـنجش میـزان      منفی بودن تستهاي رفلکسی: تست -3

 ناشی از داروي بیهوشی باشد.   حرکتی شدگی و بی دردي نبوده و ممکن است صرفاً به دلیل شل بی

: کتامین به تنهایی یا همراه آسپرومازین یا دیازپام، خواص ضد دردي احشایی ضعیفی داشته داروي کتامین -4

هاي  روها در جراحیدردي این دا و عمدتاً براي اعمال جراحی بر روي پوست مناسب است. تکیه به خواص بی
هـاي احشـایی وجـود دارد، روشـی     دستکاري انـدام  ،که در آنمحوطه شکمی و قفسه سینه و هرگونه جراحی

-هاي آزمایشـگاهی)، ترکیـب کتـامین    هاي حیوانات (نظیر خرگوش نادرست است. همچنین در برخی از گونه
توصیه شده اسـت. در صـورت اسـتفاده از ایـن     دیازپام عمدتاً براي القاء بیهوشی و نیز انجام اعمال بدون درد 

حتمـاً از طریـق    دردي کـافی  ترکیب دارویی براي جراحی و اقدامات دردناك در این حیوانات، الزم اسـت بـی  
 دیگري نیز ایجاد شود.

هرچند   -منسوخ شده در سطح جهانی -و : این داروبه عنوان یک داروي خواب آور داروي کلرال هیدرات -5

کند، لیکن داراي خواص ضد دردي بسیار ضعیفی است و به هیچ عنـوان   بیه بیهوشی ایجاد میظاهراً حالتی ش
 ویژه جراحی) استفاده شود. هنباید به تنهایی براي انجام اعمال دردناك (ب

 الها (نظیر تیوپنتال سدیم (با نام تجاري نسدونال)، تیامیالل، پنتوباربیتال، فنوباربیتباربیتورات ها:باربیتورات -6

بوده، لذا در صورت نیاز به انجـام اقـدامات    (antinociception) و متوهگزیتال)، فاقد خواص ضد دردي
 د.این داروها استفاده شو به همراهنیز  داروهاي ضد درددردناك بر روي حیوانات، الزم است از 

انچه در دوز کشنده کنندگی بوده و چن فاقد خاصیت بیهوش : این دو مادهسولفات منیزیم و کلرید پتاسیم -7

ایسـت   تجویز شود، موجـب  -کافی ندارند دردي بی -به حیوانات هوشیار، نیمه هوشیار یا حیوانات بیهوش که 
شود. درد ناشی از تجویز دوز کشنده سولفات منیزیم یا کلرید پتاسـیم   حیوانات می قلبی و مرگ بسیار دردناك

 -باشد و تعیین میزان کـافی بیهوشـی   قابل پیشگیري نمیهاي بیهوشی معمول به حیوانات با بسیاري از روش



هـاي  شـود از سـایر روش   در این روش نیاز به مهارت کافی پرسنل دارد. بر این اساس، توصیه می -دردي بی
 منیزیم اصولی کشتن با ترحم حیوانات (یوتانزي) استفاده شده و یا در صورت لزوم قطعی به استفاده ازسولفات

دردي قوي پیش از تجویز هـر یـک از    اجراي بیهوشی کامل همراه با بی ت کشتن حیوانات،وکلریدپتاسیم جه
 این داروها حتماً صورت گیرد.

) در مـورد  Multimodal Analgesia» (بی دردي بـه روشـهاي متعـدد   «استفاده از تکنیک دردي:  بی -8

د بـه روش ضـد دردي پیشـگیرانه    بای شود که در بهترین و مؤثرترین حالت  مداخالت دردناك، قویاً توصیه می
)Preemptive Analgesia(  مـورد  دردي پـیش از اقـدام دردنـاك یـا بـروز درد      بی ایجادیا به عبارتی ،

حسب شـدت و  –ي پس از جراحی تمهیدات ضد درد مناسب براي دوره ویژه الزم استهگیرد. بباستفاده قرار 
 در نظر گرفته شود.   -نوع آسیب جراحی

اختالالت  ها موجب بروزهاي ساده و خالی و نیز نگهداري انفرادي آنداري حیوانات در محیطنگه نگهداري: -9

شود. لـذا   می -اسارات از ناشی استرئوتایپی رفتارهاي ویژه بروزهب–حیوانات رفتاري و جسمی سالمت در وسیع
) environmental enrichmentسـازي محـیط نگهـداري حیوانـات (     هـاي غنـی  از روشالزم است 

 از نگهداري انفرادي حیوانات جلوگیري شود. استفاده شده و تا حد امکان

ار دردناك بوده و ی، بسیافدردي ک حیوانات هوشیار یا حیوانات فاقد بی : خونگیري از قلبقلب از خونگیري -10

 قلبـی،  تامپونـاد  بطنـی،  فیبریالسیون میوکارد، نفارکتوسا بروز قلبی، کرونر عروق به آسیب دلیل بهن یهمچن
 رنج جدي و هاي آسیب متعاقبا باعث تواند می ریوي، داخل خونریزي ونوموتوراکس  بروز ریه، هاي لوب پارگی
دردي  بیهوشی داراي بی - جراحی بیهوشی شرایط در فقط دیشود. لذا خونگیري از قلب با براي حیوانات شدید
 حیوان) یوتانزي( ترحم با کشتن به نسبت هوشیاري، سطح کاهش بدون باید می متعاقباً و گیرد صورت -کافی

نمود. در صورت نیاز به برداشت حجم زیاد خون و زنده نگاه داشـتن حیوانـات، از سـایر     اقدام صحیح روش به
 هاي خونگیري حسب منابع علمی معتبر استفاده شود. روش

حیوانـات  ) وتـانزي ی( ترحم با هاي صحیح کشتندر صورت لزوم کشتن حیوانات، از روشکشتن حیوانات:  -11

هاي مـرگ مخـتص    حسب منابع علمی معتبر استفاده شود. پیش از حذف الشه، با ارزیابی نشانه آزمایشگاهی
 گونه هر حیوان، مرگ حیوان تأیید شود. 

حتی االمکان از همکاري نیروهاي دامپزشک داراي تبحر در زمینه کار با حیوانات استفاده از دامپزشکان:  -12

 هاي مشتمل بر استفاده از حیوانات آزمایشگاهی استفاده شود. احی و اجراي پژوهشآزمایشگاهی در طر
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