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Με µικρή καθυστέρηση, λόγω των καλοκαιρινών
διακοπών, η ΕΕΒΕΖΕ σας στέλνει την περιοδική
έκδοσή της, για την ενηµέρωσή σας σε θέµατα
που αφορούν στα ζώα εργαστηρίου.
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για
έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση των µελών µας
ξεκινήσαµε τη δηµιουργία της ιστοσελίδας της
Εταιρείας
στην
δικτυακή
διεύθυνση:
http://www.hsblas.gr/. Στην ιστοσελίδα θα
µπορείτε να ενηµερωθείτε άµεσα για εκδηλώσεις
και θέµατα που αφορούν στα ζώα εργαστηρίου
και σχετικούς συνδέσµους, ενώ υπάρχει και η
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
εγγραφής για όσους επιθυµούν να γίνουν µέλη
της αναπτυσσόµενης εταιρείας µας.
Στη στήλη επιστηµονικά θέµατα παρουσιάζεται σε
µετάφραση ένα ενδιαφέρον επιστηµονικό άρθρο
σχετικά µε το θόρυβο και το φως στο χώρο
διαµονής των ζώων εργαστηρίου.
Όσοι από τους αναγνώστες επιθυµούν να
εγγραφούν µέλη στην ΕΕΒΕΖΕ µπορούν να
συµπληρώσουν την σχετική αίτηση που
υπάρχει στο τέλος του ∆ελτίου. Το κόστος
της εγγραφής στην Εταιρεία είναι 20 € και η
ετήσια συνδροµή για το 2010 έχει
παραµείνει στα 20 €.

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Με πραγµατική οδύνη πληροφορηθήκαµε
την ξαφνική απώλεια του Προέδρου της
Ελληνικής
Κτηνιατρικής
Εταιρείας
Καθηγητού και Αντεπιστέλλοντος Μέλους της
Ακαδηµίας Αθηνών Σπυρίδωνα Κυριάκη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας
εκφράζει, σύσσωµο, τα συλλυπητήριά του
στην οικογένεια του εκλιπόντος.
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Νέα από την FELASA
ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ FELASA
Τα Συµπόσια της FELASA (Federation of
European
Laboratory
Animals
Science
Associations) διεξάγονται ανά τριετία και σε
συνδυασµό µε την επιστηµονική εταιρεία
Ζώων Εργαστηρίου της διοργανώτριας χώρας.
Φέτος το 11ο FELASA και 40ό Scand-LAS
Κοινό Συµπόσιο έλαβε χώρα στο Ελσίνκι της
Φινλανδίας από τις 14 έως τις 17 Ιουνίου 2010.
Πρόκειται για την κορυφαία επιστηµονική
εκδήλωση που αφορά στην Επιστήµη των
Ζώων
Εργαστηρίου.
Το
Συνέδριο
παρακολούθησαν περίπου 1.100 σύνεδροι από
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σηµαντική ήταν η
συµµετοχή επιστηµόνων και από άλλες χώρες
όπως Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής, Κίνα και
Ινδία. Το επιστηµονικό πρόγραµµα του
Συνεδρίου περιελάµβανε 127 προφορικές
ανακοινώσεις και εισηγήσεις καθώς και 168
αναρτηµένες ανακοινώσεις. Παράλληλα µε το
επιστηµονικό πρόγραµµα οι σύνεδροι είχαν τη
δυνατότητα να περιηγηθούν στην πλούσια
εµπορική έκθεση και να ενηµερωθούν από
«πρώτο χέρι» για πληθώρα νέων προϊόντων
και υπηρεσιών. Υπήρχαν τέσσερις παράλληλες
αίθουσες οµιλιών. Ενδεικτικά, η θεµατολογία
των συνεδριάσεων περιελάµβανε:
•
ζωικά πρότυπα νευροεκφυλιστικών
νοσηµάτων και γήρανσης
•
νέες λοιµώξεις Ζώων Εργαστηρίου
•
νεότερα δεδοµένα για τις συνθήκες
στέγασης, τον εµπλουτισµό του περιβάλλοντος
και του στρες των Ζώων Εργαστηρίου
•
νέες
ελάχιστα
επεµβατικές
διαγνωστικές µέθοδοι
•
νεότερα δεδοµένα αναισθησίας και
αναλγησίας
•
διεθνείς προδιαγραφές ευζωίας
•
οι κυριότερες αλλαγές που θα
υπάρξουν στην αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας για την προστασία των ζώων που

χρησιµοποιούνται για επιστηµονικούς σκοπούς,
καθώς και στο νέο Αµερικάνικο Οδηγό Guide
for the Care and Use of Laboratory Animals
•
το στρες της µεταφοράς και πόσο
χρόνο διαρκεί, και πολλά άλλα σηµαντικά και
ενδιαφέροντα θέµατα.
Επιπλέον υπήρχαν παράλληλα Workshops για:
τη
συγγραφή
του
τµήµατος
ηθικής
αιτιολόγησης σε αιτήσεις του 7ου Κοινοτικού
Πλαισίου, την εφαρµογή των 3Rs στην
καθηµερινή πράξη, την επικοινωνία µε το κοινό
για τα επιτεύγµατα της βιοϊατρικής έρευνας µε
Ζώα Εργαστηρίου, την αναγνώριση κλινικών
σηµείων σε Ζώα Εργαστηρίου, κ.ά.
Στο Συνέδριο συµµετείχαν και 10 σύνεδροι από
την Ελλάδα, ενώ σηµαντική ήταν η ελληνική
παρουσία και στο επιστηµονικό πρόγραµµα
όπου
συµµετείχαµε
σε
προεδρεία
συνεδριάσεων,
µε
µια
εισήγηση
από
προσκεκληµένο οµιλητή, µια προφορική και έξι
αναρτηµένες ανακοινώσεις.
Το προσεχές Συνέδριο της FELASA θα
πραγµατοποιηθεί
στην
Βαρκελώνη
της
Ισπανίας το 2013.
ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ∆Σ ΤΗΣ FELASA
Η ΕΕΒΕΖΕ, ως µέλος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της FELASA, συµµετέχει στις
συνεδριάσεις του ∆Σ, οι οποίες γίνονται 2
φορές το χρόνο. Η τελευταία συνεδρίαση έγινε
στο Ελσίνκι πριν από το Συµπόσιο. Μερικά από
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που
αναπτύχθηκαν
κατά
τη
διάρκεια
της
συνεδρίασης ήταν:
•
η επιστηµονική εταιρεία της Ρουµανίας
έγινε νέο τακτικό µέλος της FELASA
•
ανακοινώθηκαν οι δραστηριότητες της
FELASA σε διεθνείς οργανισµούς
•
συζητήθηκε
η
εξέλιξη
της
αναθεώρησης της Οδηγίας για την προστασία
των
ζώων
που
χρησιµοποιούνται
για
επιστηµονικούς σκοπούς
•
έγινε αναλυτική παρουσίαση της
πορείας όλων των Οµάδων Εργασίας
•
έγινε ενηµέρωση των µελών για όλα
τα τρέχοντα κείµενα της FELASA και άλλων
οργανισµών στα οποία µπορούν να στείλουν
σχόλια και οι προθεσµίες για αυτά.

∆ηµοσιεύθηκαν οι συστάσεις / κατευθυντήριες
γραµµές της FELASA που αφορούν στην
συνεχιζόµενη εκπαίδευση των ατόµων που
ασχολούνται
µε
τα
ζώα
εργαστηρίου.
(http://www.felasa.eu/working-groups)
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Νέα από την ESLAV

Κυκλοφόρησε η περιοδική έκδοση της
European Society for
Veterinarians - ESLAV.

Laboratory

Animal

http://www.nxtbook.com/nxteu/eslav/briefing
_201005/#/4

Επιστηµονικό θέµα
Θόρυβος και φωτισµός στο
διαµονής των ζώων εργαστηρίου.

χώρο

(M J Castelhano-Carlos, V Baumans)
ALN World (2010, Vol. 1)
http://www.alnmag.com/digital_editions/ALN
W/2010/0102/flash.html#/12/
Για
τη
µετάφραση:
∆ρ.
Αγγελική
Γιαννακοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια,
Εργαστήριο Ανατοµικής και Ιστολογίας της
Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Καθώς όλα τα ζώα εργαστηρίου ζουν
περιορισµένα (σε αιχµαλωσία) για όλη τη ζωή
τους, αποτελεί υποχρέωση του επιστήµονα να
διασφαλίσει σε αυτά ιδιαίτερα τη µια από τις 5
ελευθερίες: την ελευθερία της φυσιολογικής
συµπεριφοράς. Οι παράµετροι που την
επηρεάζουν, είναι ωστόσο εξαιρετικά δύσκολο
να προσδιοριστούν, ενώ συνεχώς όλο και
περισσότερη έρευνα επικεντρώνεται στους
παράγοντες του φυσικού περιβάλλοντος που
µπορούν να τη µεταβάλλουν. Καθοριστικής
σηµασίας παράγοντες αποτελούν ο ήχος και ο
φωτισµός που επικρατούν στο χώρο διαβίωσης
των ζώων εργαστηρίου, καθώς µπορούν να
έχουν καταλυτική επίδραση στη συµπεριφορά
τους. Ό,τι θεωρείται για µας ως φυσιολογικός
θόρυβος και φωτισµός δεν είναι για τα ζώα
εργαστηρίου και εν αγνοία µας η όποια
παρέµβαση και δραστηριότητά µας στο χώρο
τους, µπορεί να τα ωθήσει στην εκδήλωση
µιας,
εκ
πρώτης
όψεως
ανεξήγητης,
αποκλίνουσας συµπεριφοράς.
Οι αρουραίοι αφενός ακούν και είναι
περισσότερο ευαίσθητοι σε συχνότητες που
δεν µπορεί να ακούσει ο άνθρωπος, αφετέρου
παράγουν ήχους που δεν µπορούµε να
αντιληφθούµε. Ειδικότερα, παρόλο που
εξαρτάται και από την ένταση του ήχου και

την κατάσταση υγείας των αυτιών, οι
άνθρωποι αντιλαµβάνονται ήχους συχνότητας
από 20-20.000 Hz, µε τα 400-4.800Hz να
αποτελούν το εύρος συχνοτήτων του
ανθρώπινου λόγου. Οι αρουραίοι παράγουν και
ακούν συχνότητες που δεν µπορούµε να
ακούσουµε,
πάνω
από
20
kHz
και
αντιλαµβάνονται ήχους µέχρι 80 kHz. Οι
αρουραίοι
επίσης
ανιχνεύουν
χαµηλές
συχνότητες (κάτω από 500 Hz) δυσκολότερα
από το ανθρώπινο αυτί, αλλά ανιχνεύουν
υψηλές συχνότητες (πάνω από 8.000 Hz) πολύ
πιο εύκολα. Πάντως ακόµα και αµυδροί ήχοι
µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση στην
φυσιολογία και συµπεριφορά των ζώων
εργαστηρίου, γιατί διεγείρουν το µεταιχµιακό
σύστηµα και ανώτερα εγκεφαλικά κέντρα που
εµπλέκονται
στον
προσδιορισµό
του
περιεχοµένου και της σηµασίας των ήχων.

Οι
αρουραίοι,
παράγοντας
υπερήχους
(συχνότητας 21-32 kHz) επικοινωνούν µεταξύ
τους, π.χ. για την προειδοποίηση ενός
επικείµενου κινδύνου, όπως στην παρουσία
µιας γάτας, αλλά και άλλων ανεπιθύµητων
ζώων
συµπεριλαµβανοµένου
και
του
προσωπικού του εργαστηρίου. Οι αρουραίοι
παράγουν υπερήχους των 50 kHz όταν είναι σε
θετική συναισθηµατική κατάσταση, ενώ των
22 kHz όταν είναι σε αρνητική κατάσταση. Το
µήκος κύµατος των υπερήχων είναι µικρό και
δεν διαπερνά εύκολα τους πλαστικούς
κλωβούς. Κατά την διάρκεια των αλλαγών των
κλουβιών όµως είναι δυνατό να διαφεύγουν
προειδοποιητικά µηνύµατα από πειραµατόζωα
που βιώνουν επώδυνες και εκφοβιστικές
καταστάσεις.
Μόλις τα τελευταία χρόνια οι επιστήµονες
άρχισαν να αναφέρουν ότι τα πειραµατόζωα
παράγουν ήχους κατά τη διάρκεια των
διαφόρων γεγονότων που σχετίζονται µε την

-3-

αναπαραγωγική πράξη. Τόσο το αρσενικό όσο
και το θηλυκό παράγουν υπερηχητικά ερωτικά
καλέσµατα και ρυθµικά "τραγούδια" κατά τη
διάρκεια της ερωτικής τους συνεύρεσης και
µετά την ολοκλήρωσή της. Τα θηλυκά
παράγουν διάφορους ήχους κατά τη διάρκεια
του οιστρικού τους κύκλου και αλλάζουν το
ρυθµό τους στην παρουσία ενός σεξουαλικά
έµπειρου, υποψήφιου αρσενικού συντρόφου.
Τα νεογέννητα επίσης παράγουν ήχους
κλάµατος σε υπερηχητικές συχνότητες όταν
κρυώνουν,
αισθάνονται
µόνα
ή
αντιλαµβάνονται κάτι ασυνήθιστο, ενώ κλαίνε
διαφορετικά όταν µετακινούνται από τη
µητέρα τους ή το προσωπικό.
Έτσι µια καθηµερινή δραστηριότητα στο χώρο
των ζώων εργαστηρίου µπορεί να δηµιουργεί
ήχους που αδυνατούµε να αντιληφθούµε, αλλά
προκαλούν σε αυτά σοβαρή καταπόνηση.
Συνεπώς σε κάθε πειραµατικό σχεδιασµό
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο θόρυβος του
χώρου εκτροφής και του πειραµατισµού, ενώ
παράλληλα το προσωπικό που τα χειρίζεται
πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και να
αναφέρει οποιαδήποτε ασυνήθιστο ήχο.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο
ηχητικό περιβάλλον διαβίωσης των ζώων
εκείνων, που αποτελούν πειραµατικά µοντέλα
µνήµης και µάθησης. Πηγές ανεπιθύµητων
ήχων, και ειδικότερα υπερήχων µπορεί να είναι
τα κλιµατιστικά, τα διάφορα συστήµατα
εξαερισµού και ανανέωσης του αέρα, οι
κυκλοφορητές αέρα, τα διάφορα συστήµατα
παρακολούθησης και καταγραφής του χώρου
και άλλος εργαστηριακός εξοπλισµός. Έτσι
κατά την κατασκευή και διαµόρφωση χώρων
εκτροφής ζώων εργαστηρίου πρέπει να
συµµετέχουν υποχρεωτικά και εξειδικευµένοι
ακουστικοί µηχανικοί.
Όσον αφορά στo φωτισµό στον χώρο
διαβίωσης προτείνεται να είναι αµυδρός µιας
και οι αρουραίοι είναι νυκτόβια ζώα. Αυτό
βέβαια δεν είναι πάντα εφικτό καθώς το
προσωπικό κατά τους διάφορους χειρισµούς
χρειάζεται
έντονο
φωτισµό.
Για
να
αντισταθµιστεί το επιπρόσθετο φως, συνήθως
οι κλωβοί εφοδιάζονται µε κατάλληλο
εξοπλισµό, όπως φωλιές ή χρησιµοποιείται ο
κόκκινος φωτισµός, υποθέτοντας ότι οι
αρουραίοι αντιλαµβάνονται το κόκκινο φως ως
σκοτάδι. Σύγχρονες µελέτες όµως έχουν δείξει
ότι οι αρουραίοι µπορούν να ανιχνεύσουν
ακόµα και ένα πολύ ασθενές κόκκινο φωτισµό
κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο είναι
ικανό να επηρεάσει δυσδιάκριτες πτυχές της

δραστηριότητας και συµπεριφοράς τους, όπως
να µεταβάλλει το χρόνο της ωοθυλακιορρηξίας
επηρεάζοντας τον κιρκάδιο ρυθµό της έκκρισης
της LH ορµόνης. Ακόµα πιο δραµατική είναι η
επίδραση αλλαγών στην 12ωρη περιοδική
εναλλαγή φωτός/σκότους, µιας και µπορεί να
µεταβληθεί ο οιστρικός κύκλος, ο χρόνος
ωοθυλακιορρηξίας, ακόµα και η περίοδος
κυοφορίας. Κατά κανόνα η φωτοπερίοδος
πρέπει να είναι σταθερή, συµβάλλοντας στην
ευζωία των ζώων εργαστηρίου (αποφυγή
καταπόνησης, αυξοµειώσεων βάρους και
πρόσληψης
τροφής,
διαταραχών
συµπεριφοράς,
καταστροφής
του
αµφιβληστροειδή, καταστολής των κιρκάδιων
ρυθµών) και στα αξιόπιστα πειραµατικά
αποτελέσµατα. Ειδικότερα οι κλωβοί που
βρίσκονται στα υψηλότερα ράφια και
εκτίθενται σε περισσότερο φως θα πρέπει να
λαµβάνουν ιδιαίτερης µέριµνας.

Κτηνιατρική
Σχολή
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και τελεί υπό την
αιγίδα της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και
του International Council for Laboratory Animal
Science (ICLAS). Στο επιστηµονικό πρόγραµµα
περιλαµβάνονται εισηγήσεις και πρακτικές
ασκήσεις ενώ στο τέλος του σεµιναρίου οι
συµµετέχοντες θα αξιολογηθούν µε γραπτές
εξετάσεις
προκειµένου
να
πάρουν
το
πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Μέγιστος
αριθµός συµµετεχόντων 30 άτοµα.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Γενική
Γραµµατέα της Εταιρείας: ∆ρ. Ευανθία Πετρίδου,
epetri@vet.auth.gr

Βιβλιογραφική ενηµέρωση
∆ηµοσιεύθηκαν στο περιοδικό British Journal
of Cancer (BJC (2010) 102,1555-1577) οι νέες
συστάσεις του Cancer Research UK Centre for
Cancer Therapeutics που αφορούν στην
ευζωία των ζώων που χρησιµοποιούνται στην
έρευνα
για
τον
καρκίνο
(http://www.nature.com/bjc/journal/v102/n11
/full/6605642a.html)

Επιστηµονικές εκδηλώσεις

Αποτελεί εποµένως όχι µόνο επιστηµονική
απαίτηση, αλλά και ηθική υποχρέωση, η
διασφάλιση όλων των µέχρι σήµερα γνωστών
περιβαλλοντικών
παραγόντων
που
προσοµοιάζουν µε το φυσιολογικό περιβάλλον
των ζώων εργαστηρίου, για την εξασφάλιση
της υγείας και ευζωίας τους.

3ο Σεµινάριο Πειραµατικής
Βιοϊατρικής ‘Ερευνας
Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας και
Ζώων Εργαστηρίου βρίσκεται στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει τη διενέργεια του 3ου
Πανελλήνιου
Σεµιναρίου
Πειραµατικής
Βιοϊατρικής Έρευνας, που θα πραγµατοποιηθεί
στη Θεσσαλονίκη στις 5 και 6 Νοεµβρίου 2010.
Το Σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί
στο
Εργαστήριο Ανατοµικής και Ιστολογίας στην
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ESLAV-LAVA-ComVet AFSTAL Joint
Scientific Meeting, Toulouse France,
September 26-28, 2010
http://www.eslav.org



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.
http://nationalmeeting.aalas.org/.



3rd East Mediterranean Regional
ICLAS Symposium, Istanbul, Turkey,
June 2011

Άλλα εκπαιδευτικά σεµινάρια

Η
EUPRIM-NET
διοργανώνει
διάφορα
σεµινάρια για τεχνικό και επιστηµονικό
προσωπικό
που
ασχολείται
µε
τη
χρησιµοποίηση πιθηκοειδών στην Βιοϊατρική
έρευνα. Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν την
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.euprim-net.eu/
Το Veterinary Bioscience Institute (VBI) στα
πλαίσια της διαρκούς επιµόρφωσης των
επιστηµόνων
διοργανώνει
σειρά
εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.vetbiotech.com ή να στείλουν
ηλεκτρονικό
µήνυµα
στην
διεύθυνση
info@vetbiotech.com

Επιµέλεια σύνταξης τεύχους:
Αναστασία Τσιγκοτζίδου
Ισµήνη ∆οντά
Ευανθία Πετρίδου
Νικόλαος Κωστοµητσόπουλος
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ &
ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
Όνοµα:........................................................................................................................
Επώνυµο:....................................................................................................................
Ιδιότητα:.....................................................................................................................
Αντικείµενο ενασχόλησης: ………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
∆ιεύθυνση εργασίας: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………...
∆ιεύθυνση οικίας:…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...
Τηλέφωνο επικοινωνίας: …………………………………………………………..
Fax : ………………………………………………………………………………...
E–mail: ……………………………………………………………………………..
Επιθυµώ να εγγραφώ µέλος στην Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας και
Ζώων Εργαστηρίου.

Ηµεροµηνία ………………………….
Ο/Η
Αιτών/ούσα

(*) Η αίτηση µπορεί να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@hsblas.gr

