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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΕΒΕΖΕ σας εύχεται υγεία, ευτυχία και
κάθε προσωπική & επαγγελµατική επιτυχία για τον καινούργιο χρόνο

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Αγαπητά Μέλη και Φίλοι της Ελληνικής
Εταιρείας Βιοϊατρικής Έρευνας και Ζώων
Εργαστηρίου µετά τις αρχαιρεσίες της 29ης
Σεπτεµβρίου 2009 η νέα σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής
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Επίκαιρο θέµα
Την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία όλοι όσοι
ασχολούµαστε µε την Επιστήµη των Ζώων
Εργαστηρίου έχουµε γίνει µάρτυρες µιας
τεράστια προσπάθειας, που πραγµατοποιείται
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αναθεώρηση της Οδηγίας 86/609, της βασικής
Κοινοτικής Οδηγίας που διέπει, από το 1986,
τη χρησιµοποίηση των ζώων εργαστηρίου για
πειραµατικούς και άλλους επιστηµονικούς
σκοπούς.

Στη διάρκεια της χρονιάς που µας πέρασε η
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλε το
σχέδιο της νέας Οδηγίας στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για να ξεκινήσει µε αυτό τον
τρόπο µια περίοδος έντονων διαβουλεύσεων,
τροποποιήσεων και αναθεωρήσεων. Πολλοί
πιστέψαµε ότι η διαδικασία θα έφτανε σύντοµα
στο τέλος µε την έγκριση του σχεδίου Οδηγίας
από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
δυστυχώς διαψευστήκαµε. Σήµερα, κανείς δεν
γνωρίζει µε ακρίβεια πότε θα ολοκληρωθεί η
διαδικασία και πολύ περισσότερο πότε θα
εφαρµοστεί η µελλοντική οδηγία από τα κράτη
µέλη της Ένωσης. Άσχετα µε το ποια τελικά
µορφή θα έχει η µελλοντική Οδηγία είναι
περισσότερο από σίγουρο ότι θα περιλαµβάνει
α) την ηθική αξιολόγηση του ερευνητικού
πρωτοκόλλου από µια ανεξάρτητη Επιτροπή
Βιοηθικής, β) την κατηγοριοποίηση, βάσει
συγκεκριµένων κριτηρίων, του πόνου που θα
υφίστανται τα ζώα εργαστηρίου, γ) την
αναδροµική εκτίµηση του πρωτοκόλλου έτσι
ώστε να είναι δυνατή η λήψη διορθωτικών
µέτρων που θα συµβάλουν ώστε τα ζώα να
υποφέρουν το λιγότερο δυνατό και δ) την
τροποποίηση του τρόπου αδειοδότησης των
πειραµατικών
πρωτοκόλλων.
Κοινός
παρανοµαστής των πιο πάνω σηµείων είναι ο
αναβαθµισµένος σηµαντικός ρόλος που ο
κτηνίατρος θα κληθεί να διαδραµατίσει είτε ως
µέλος της Επιτροπής Ηθικής αξιολόγησης, είτε
ως υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση του
πειραµατικού πρωτοκόλλου, είτε ως «αρµόδια
αρχή» για την αδειοδότηση του πειραµατικού
πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση, και
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προκειµένου να ανταποκριθεί µε συνέπεια και
υπευθυνότητα στα καθήκοντά του, ο
κτηνίατρος που θα ασχοληθεί µε το
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο θα πρέπει
να διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις που θα του
δώσουν τη δυνατότητα να συµβάλει ουσιαστικά
στην προαγωγή της σωστής φροντίδας και
χρησιµοποίησης των ζώων εργαστηρίου αλλά
και στην ποιότητα της επιτελούµενης έρευνας
στη χώρα µας. Με το πνεύµα αυτό, η ΕΕΒΕΖΕ
έχοντας ήδη µια αρκετά σηµαντική και
µακροχρόνια εµπειρία στην πραγµατοποίηση
εκπαιδευτικών σεµιναρίων στο γνωστικό
αντικείµενο της Επιστήµης των Ζώων
Εργαστηρίου, θα συνεχίσει την προσπάθεια για
την ενηµέρωση και την εκπαίδευση των
κτηνιάτρων που είτε ασχολούνται είτε
επιθυµούν να ασχοληθούν µε το συγκεκριµένο
γνωστικό αντικείµενο, έτσι ώστε να είναι
έτοιµοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της
νέας Οδηγίας. Σύντοµα θα ανακοινωθεί και το
σχετικό πρόγραµµα σεµιναρίων για το έτος
2010.
Ν. Γ. Κωστοµητσόπουλος

ερευνητικά πρωτόκολλα µε ζωικά πρότυπα
παχυσαρκίας, µεταµοσχεύσεων, σακχαρώδους
διαβήτη κ.λ.π. Επίσης παρουσιάστηκαν νέες
απεικονιστικές τεχνικές, ασθένειες υδρόβιων
ζωικών προτύπων, καθώς και µια ανασκόπηση
της αναθεώρησης της Οδηγίας 86/609/ΕΟΚ για
την ευζωία των ζώων εργαστηρίου.
Κατερίνα Μαρίνου

Επιστηµονικό θέµα

Νέα από την ESLAV

Ορισµός ανθρωπιστικών τελικών σηµείων
σε ζώα εργαστηρίου

Κοινό συµπόσιο SGV/ ESLAV/SAVIR 2009
Το κοινό Συµπόσιο της Ελβετικής (SGV) και
της
Ευρωπαϊκής
(ESLAV)
Εταιρείας
Κτηνιάτρων Ζώων Εργαστηρίου, καθώς και της
Ελβετικής
Εταιρείας
Κτηνιάτρων
απασχολουµένων στην έρευνα και τη
βιοµηχανία (SAVIR) έλαβε χώρα στη Ζυρίχη
της Ελβετίας στις 7 και 8 Σεπτεµβρίου 2009.
Το Συµπόσιο αυτό είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον,
καθώς διοργανώθηκε από τρεις πολύ µεγάλες
επιστηµονικές εταιρείες που ασχολούνται µε τα
ζώα εργαστηρίου. Το επιστηµονικό πρόγραµµα
του Συµποσίου περιλάµβανε οµιλίες που
κάλυψαν ένα ευρύ φάσµα
θεµάτων που
αφορούν
στην
Επιστήµη
των
Ζώων
Εργαστηρίου και ιδιαίτερα τη σηµασία της
στην εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά
και την παρουσίαση νέων δεδοµένων. Πιο
συγκεκριµένα
παρουσιάστηκαν
διάφορα

Ως ανθρωπιστικό τελικό σηµείο (humane
endpoints),
σε
πειραµατισµό
που
πραγµατοποιείται σε ζώα εργαστηρίου,
ορίζεται η πρωιµότερη δυνατή ένδειξη
σοβαρού πόνου, καταπόνησης, έντονου stress
ή αναµενόµενου θανάτου. Ο καθορισµός
ανθρωπιστικών τελικών σηµείων είναι
απαραίτητος έτσι ώστε να υπάρχει µια
αντικειµενική, κατά το δυνατόν εκτίµηση, για
να αναληφθούν δράσεις για τη λήξη ή τη
µείωση του πόνου που είναι δυνατόν να
προκληθεί κατά την εκτέλεση ενός
πειραµατικού πρωτοκόλλου. Οι δράσεις αυτές
µπορεί να είναι, η ανακούφιση των ζώων από
το πόνο µε τη χρήση φαρµακευτικών ουσιών
ή άλλων µεθόδων, η λήξη µιας οδυνηρής
επέµβασης είτε η ευθανασία,. Μια από τις
σηµαντικότερες ευθύνες τόσο των ερευνητών
όσο και των υπεύθυνων κτηνιάτρων είναι η
συµµόρφωσή τους στους κανόνες των 3R,
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όπου R είναι το ακρωνύµιο των αγγλικών
λέξεων
1.
Replacement: η αντικατάσταση στους
πειραµατισµούς
ανώτερων
συνειδητών
ζώντων οργανισµών µε υλικά χωρίς
συνείδηση
2.
Reduction: η µείωση του αριθµού
των ζώων που χρησιµοποιούνται στην
εκτέλεση ενός πειραµατισµού χωρίς την
ταυτόχρονη υποβάθµιση των επιστηµονικών
πληροφοριών που πρόκειται να αποκτηθούν
3.
Refinement: είναι η εκλέπτυνση της
έντασης των πειραµατικών χειρισµών και η
ελαχιστοποίηση του σωµατικού ή ψυχικού
stress στα ζώα εργαστηρίου στο µέτρο που
δεν βλάπτει την ακρίβεια των επιστηµονικών
συµπερασµάτων, η χρήση φαρµακευτικών
ουσιών για τη µείωση του πόνου καθώς και ο
εµπλουτισµός του περιβάλλοντός τους.
Από πειραµατικές µελέτες που έχουν
πραγµατοποιηθεί
υπάρχουν
ισχυρές
επιστηµονικές ενδείξεις ότι, ο πόνος, η
καταπόνηση και το stress είναι παρόντα και
στα ζώα. Χρέος µας είναι να αναγνωρίζουµε
την εκδήλωση τους πρώιµα και να τα
αποφεύγουµε ως τα τελικά σηµεία των
πρωτοκόλλων. Ήδη κατά τον σχεδιασµό ενός
πρωτοκόλλου θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια
για την ελαχιστοποίηση του πόνου και να
καθορίζεται από πριν η συµπτωµατολογία
εκείνη που θα αποτελεί την ένδειξη για τον
ανθρωπιστική θυσία του ζώου πριν αυτό
φθάσει σε κατάσταση
έντονου πόνου ή
επικείµενου θανάτου. Οι µελέτες θα πρέπει να
τερµατίζονται
εάν
ο
αντικειµενικός
επιστηµονικός στόχος έχει επιτευχθεί ήδη
νωρίτερα από την πρόβλεψη του πρωτοκόλλου
ή εάν είναι φανερό ότι οι στόχοι της µελέτης
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν. Επίσης
προσοχή χρειάζεται ώστε να µη λήγουν τα
πειράµατα πριν ο στόχος της µελέτης να έχει
επιτευχθεί γιατί αυτό θα σήµαινε τη σπατάλη
της ζωής των ζώων χωρίς κανένα αντικειµενικό
όφελος.
Για
να
αναγνωρίσουµε
την
κλινική
συµπτωµατολογία
του
πόνου
ή
της
καταπόνησης στα ζώα εργαστηρίου είναι
απαραίτητο ο παρατηρητής (ζωοκόµος,
ερευνητής, ή υπεύθυνος κτηνίατρος) να είναι
εξοικειωµένοι µε τη φυσιολογική και µη
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φυσιολογική συµπεριφορά του συγκεκριµένου
ζωικού είδους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
ειδικά για εκείνα τα ζωικά είδη τα οποία δεν
δείχνουν έντονες αλλαγές στην συµπεριφορά ή
στη φυσιολογική τους δραστηριότητα, ακόµη
και όταν υφίστανται ερεθίσµατα που
αποδεδειγµένα προκαλούν σηµαντικό πόνο η
καταπόνηση. Οι παρατηρήσεις των ζώων θα
πρέπει να πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, έτσι ένας γενικός έλεγχος θα
πρέπει να εκτελείται καθηµερινά ενώ ένας πιο
λεπτοµερειακός θα πρέπει να διενεργείται
τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα. Μη
φυσιολογικά ευρήµατα θα πρέπει να
καταγράφονται επακριβώς όσον αφορά στην
έναρξη, διάρκεια και στη σοβαρότητά τους.
Μια τέτοια καταγραφή θα παρείχε µια βάση
δεδοµένων για την ταυτοποίηση των κλινικών
συµπτωµάτων και συνθηκών και θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί για την πρωιµότερη
αναγνώριση των τελικών σηµείων σε µια
µελέτη. Ένα επίσης χρήσιµο εργαλείο είναι η
χρήση βαθµολογικών πινάκων,
όπου τα
κλινικά
συµπτώµατα
µπορούν
να
καταγράφονται σαν ποσοτικά µεγέθη ανάλογα
µε τη σφοδρότητά τους και να προκύπτει ένα
αθροιστικό αποτέλεσµα που να υποδεικνύει,
µετά την υπέρβαση ενός προκαθορισµένου
κατωφλιού, την ανάγκη παρεµβάσεων εκ
µέρους
του
υπεύθυνου
προσωπικού.
Συµπτώµατα που σχετίζονται µε την ευζωία και
θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν, ανάλογα
µε τη σοβαρότητά τους για τον καθορισµό
ανθρωπιστικών τελικών σηµείων είναι:
κυρτωµένη ράχη, ανορθωµένο ή απεριποίητο
τρίχωµα, ταχεία απώλεια βάρους, διάρροια ή
δυσκοιλιότητα, έµετος, µειωµένη πρόσληψη
τροφής, ελκωτική δερµατίτιδα, ενόφθαλµος,
αφυδάτωση, έντονο οίδηµα άκρων, ρινικό ή
οφθαλµικό έκκριµα, αστάθεια κατά τη βάδιση
ή χωλότητα, παρατεταµένη κατάκλιση,
ταχύπνοια, δύσπνοια, κυάνωση, ίκτερος και
αναιµία
Η σοβαρότητα των συµπτωµάτων θα πρέπει να
κρίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό και
πάντα σε συσχέτιση µε το ζωικό είδος στο
οποίο αναφέρεται και το πρωτόκολλο του
πειραµατισµού.
Παύλος Λελόβας

Βιβλιογραφική ενηµέρωση

Επιστηµονικές εκδηλώσεις
Training School In Experimental Design
and Statistical Analysis, University of
Nottingham, 14-21 April 2010
Για πληροφορίες:
Trainingschool@frame.org.uk

Κυκλοφόρησε πρόσφατα η τρίτη έκδοση του
«Guide for the care and use of Agricultural
Animal in Research and Teaching» από την
Federation of Animal Science Societies.
http://www.fass.org/docs/agguide3rd/Ag_Guide
_3rd_ed.pdf

49th Annual CALAS Symposium,
Quebec, Canada, April 24-27, 2010
http://www.calas-acsal.org/
11th FELASA Symposium, Helsinki, June 1417, 2010
http://www.scandlas.org/felasa2010/index.htm
International Course on Laboratory Animal
Science, Biomedical Sciences Research Center
(BSRC) A. Fleming, Vari, October 4-15, 2010
Για πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε
την υπεύθυνη κτηνίατρο ∆ρ Μ. Κάµπερ
kamber@fleming.gr
61st National Meeting of AALAS, Atlanta,
Georgia, October 10-14, 2010-01-08
http://nationalmeeting.aalas.org/
3rd East Mediterranean Regional ICLAS
Symposium, Istanbul, Turkey, June 2011
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Επιµέλεια έκδοσης
 Αναστασία Τσιγκοτζίδου
 Ευανθία Πετρίδου
 Νίκος Κωστοµητσόπουλος

