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المشاركون في إعداد دليل أخالقيات رعاية واستخدام 
الحيوانات في التعليم والبحث العلمي بجامعة الفيوم  

)FU-IACUC(

أ. د. زاهــر أحمــد محمــد، أســتاذ الكيميــاء الحيويــة، رئيــس لجنة أخالقيات 	 
رعايــة واســتخدام الحيوانــات في التعليــم والبحث العلمي.

أ.د. سوسن عبد العزيز صادق، أستاذ علم األدوية.	 
ة يوســف فــؤاد، أستاذ تربية الدواجن.	 

َ
ن يـْ

َ
أ.د. ُبث

ــف، أســتاذ علــم الحيــوان المســاعد، أميــن 	  د. عبــد الكريــم محمــد عبــد اللطيـ
لجنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام الحيوانــات فــي التعليــم والبحــث العلمــي.

د. عبد المنعم صادق حسن، أستاذ الكيمياء الحيوية المساعد.	 
د. محمود عبد العاطي فؤاد، مدرس الميكروبيولوجي والمناعة.	 
د. عبد الوهاب عبد الله عبد الوهاب، أستاذ تغذية الدواجن المساعد.	 
د. عبد العليم محمد عبد المولى، أستاذ تغذية الحيوان المساعد.	 
د. خالد رمضان إبراهيم، مدرس التغذية وعلوم األطعمة.	 
د. أحمد محمد إمام، مدرس تربية الدواجن.	 
د. رشا عبد الحميد محمود، مدرس تربية الحيوان.	 
د. مسعودة عبد الوهاب عبد الغني، مدرس فسيولوجيا الحيوان.	 
د. محمد فتحى أحمد، مدرس تغذية األسماك.	 
أ. نهال عبد الرحمن عبد الله، أخصـائي شـئون تعليم أول.	 
د. محمــد فتحــي عيــد عبــد العزيــز، أخصائــي اســتزراع ســمكي بالمعهد 	 

القومــي لعلــوم البحــار، محطــة بحــوث األســماك بالفيوم.
د. دعاء محمود السيد، مدرس تكنولوجيا التعليم.	 
أ. محمد سيد عزت سيد، معيد تربية فنية.	 
أ. مصطفــى محمــد كيالنــي، مديــر مكتــب أ.د. نائــب رئيــس الجامعــة 	 

لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث.
الحاســبات 	  بكليــة  تعليمــي  مصمــم  فهمــي،  مصطفــى  محمــد  أ. 

 . ت مــا لمعلو ا و
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المشاركون في مراجعة دليل أخالقيات رعاية 
واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي 

)FU-IACUC(  بجامعة الفيوم

أ.د. محمــد عيســى ســيد أحمــد، نائــب رئيــس الجامعــة لشــئون الدراســات العليــا 	 
والبحــوث.

رعايــة 	  أخالقيــات  لجنــة  رئيــس  الحيــوان،  علــم  أســتاذ  جعفــر،  محمــد  خديجــة  أ.د. 
القاهــرة. جامعــة  العلمــي،  والبحــث  التعليــم  فــي  الحيوانــات  واســتخدام 

ــد التــواب الخشــاب، أســتاذ فســيولوجيا الحيــوان، عميــد كليــة الزراعــة، 	  أ.د. منــى عب
جامعــة الفيــوم.

أ.د. عرفه صبري حسن، أستاذ الفيزياء، كلية العلوم، جامعة الفيوم.	 
أ.د. منــى حافــظ حتــه، أســتاذ العقاقيــر، قائــم بأعمــال عميــد كليــة الصيدلــة، جامعــة 	 

الفيــوم.
أ.د. نجــالء عبــد الخالــق الشــربيني، أســــتاذ ورئيــس مجلــس قســم الصحــة العامــة، 	 

ــة الطــب، جامعــة االفيــوم. كليـ
أ.د. إنصــاف أحمــد الفــل، أســتاذ تربيــة الدواجــن، وكيــل كليــة الزراعــة لشــئون التعليــم 	 

والطــالب، جامعــة الفيــوم.
أ.د. عصام سيد أحمد عامرية، أستاذ النحو والصرف والَعَروض، جامعة الفيوم.	 
أ.د. ســحر ســلطان عبــد المجيــد، أســتاذ التغذيــة وعلــوم األطعمــة، وكيــل كليــة التربيــة 	 

النوعيــة لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث.
أ.د. نيفيــن علــي الســواح، أســتاذ الخضــر، وكيــل كليــة الزراعــة لشــئون الدراســات 	 

والبحــوث.  العليــا 
أ.د. صفــاء نــادى عبــد العظيـــم، أســتاذ باحــث متفــرغ، معهــد بحــوث اإلنتــاج الحيوانــي، 	 

محطــة بحــوث ســدس.
أ.د. فــوزي محمــد الهــادي، أســتاذ خدمــة الفــرد، وكيــل كليــة الخدمــة االجتماعيــة 	 

لشــئون الدراســات العليــا والبحــوث. 
أ.د. كمــال حســن غــالب، أســتاذ اإلحصــاء وتربيــة النبــات، قائــم بأعمــال وكيــل معهــد 	 

البحــوث والدراســات اإلســتراتيجبة لــدول حــوض النيــل لشــئون الدراســات العليــا 
والبحــوث. 

د. سماح ممدوح محمد، أستاذ المناعة المساعد، جامعة الفيوم.    	 

د. عمرو سـيد عبد الفتاح هيبة، باحث شئون بيئة أول، جهاز شئون البيئة بالفيوم.	 
ط. ب. أسـامة فــاروق محمـد، طبيب بيطري، جامعة الفيوم.	 
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تقديم السيد األستاذ الدكتور/ أحمد جابر شديد
رئيس اجلامعة

السادة الزمالء: أعضاء هيئ�ة التدريس والهيئ�ة املعاونة
األعزاء من الباحثني والباحثات أبن�اء جامعة الفيوم
تحية تقدير وإعزاز، 

ــال يف  ــكل فع ــهم بش ــاليق يس ــد أخ ــن رصي ــوزه م ــا حت ــدر م ــم بق ــدم األم ــاس تق يق
االرتقــاء بمســرة احلضــارة اإلنســاني�ة، وإيماًنــا مــن جامعــة الفيــوم بإعــالء اجلانــب 
األخــاليق ضمــن منظومــة البحــث العلــي الــي تنهــض بهــا اجلامعــة، نعــز  اليــوم 
ــتخدام  ــة واس ــات رعاي ــل اخالقي ــع دلي ــع أجم ــ�ا وللمجتم ــ�اء جامعتن ــدم ألبن ــأن نق ب

ــي. ــث العل ــم والبح ــارب يف التعلي ــات التج حيوان
تنطلــق فلســفة إعــداد هــذا الدليــل مــن رؤيــة واعيــة تــدرك جيــًدا أهميــة أن تتســع 
ــا  ــًرا كان أو حيواًن ــي بش ــل البح ــردات العم ــع مف ــمل جمي ــة لتش ــة األخالقي املنظوم
ــي  ــل حب ــردات يف عم ــك املف ــع كل تل ــام جيم ــار ع ــاليق إط ــار األخ ــك، فاإلط ــر ذل أو غ

هــادف.
إن موضــوع التعامــل مــع حيوانــات التجــارب يف مجــال البحث العلي يثــر مجموعة 
مــن اإلشــكاالت مردهــا التعــرف علــى طبيعــة الســلوكيات األخالقيــة الــي ينبغــي 
ــدف إىل  ــل يه ــذا الدلي ــإن ه ــمَّ ف ــن ث ــارب، وم ــات التج ــتخدام حيوان ــا يف اس مراعاته
إمــداد املختصــني واملعنيــني حبلــول لتلــك اإلشــكاالت األخالقيــة عــر رســم اإلطــار 
العــام الــذي يعــزز الضمــر املهــي للباحثــني يف ســعي حنــو تعميــق التفكــر فيمــا 

نمارســه مــن ســلوكيات أخالقيــة جتــاه حيوانــات التجــارب.
ــن دور  ــارب م ــات التج ــه حيوان ــهم ب ــا تس ــني م ــن املتخصص ــر م ــى كث ــى عل ال خيف
إجيــايب يف البحــث العلــي، حيــث تســهم هــذه التجــارب يف اكتشــاف األدويــة لكثــر 
مــن األمــراض الــي حتافــظ علــى حيــاة الكثيريــن منــا، إال أننــ�ا نعــي جيــًدا أن ســمو 
تلــك الغايــة يف شــقيها الوقــايئ واالستشــفايئ ينبغــي أن يصاحبهــا وســائل أخالقيــة 
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ترتقــي بآليــات التعامــل مــع تلــك احليوانــات، بمــا حيافــظ عليهــا مــن خطــر إســاءة 
التعامــل.

لقــد جــاء دليــل أخالقيات رعايــة واســتخدام حيوانات التجــارب يف التعليــم والبحث 
صياغتهــا  جــاءت  الــي  املتجــذرة  واملبــادئ  احلاكمــة  للمعايــر  مجســًدا  العلــي 
متوافقــة مــع أحــدث املعايــر القياســية العامليــة، بغــرض تبصــر املجمتــع البحــي 
بالضوابــط الالزمــة الســتخدام احليوانــات يف األغــراض التعليميــة، والبحثيــ�ة، كمــا 
ــات  ــة احليوان ــات رعاي ــة أخالقي ــل جلن ــم عم ــم بتنظي ــة تهت ــة إداري ــداد الحئ ــم إع ت

ــوم. ــة الفي ــي جبامع ــث العل ــم والبح ــات يف التعلي ــتخدام احليوان واس
ــل  ــذا الدلي ــات ه ــر صفح ــة ع ــلوكيات أخالقي ــن س ــده م ــم رص ــا ت ــإن م ــا، ف وختاًم
يظــل حبيــس أوراقــه مــا لــم جيســده الواقــع التطبيقــي واملمارســة العمليــة، وهــذا 
مــا نصبــو إليــه يف جميــع املؤسســات العلميــة والبحثيــ�ة حتــت مظلــة جامعــة الفيــوم 

الــي نعــز جميًعــا باالنتســاب إليهــا.
مع خالص األمني�ات بمجتمع حبي متمزي علمًيا وأخالقًيا.

رئيس اجلامعة
أ.د.أحمد جابر شديد
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كلمة السيد األستاذ الدكتور/ محمد عيىس سيد أحمد
نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

السادة األفاضل أعضاء هيئ�ة التدريس، األعزاء طالب 
وطالبات البحث العلي أبن�اء جامعة الفيوم.

تحية عطرة مباركة،

ــات  ــتخدام حيوان ــة واس ــات رعاي ــل أخالقي ــدار دلي ــأيت إص ي
الفيــوم إضافــة متمــزية ضمــن  العلــي جبامعــة  التعليــم والبحــث  التجــارب يف 
إصــدارات قطــاع الدرســات العليــا باجلامعــة، وذلــك يف إطــار حــرص اجلامعــة علــى 
تبصــر الباحثــني والباحثــات باألدلــة املرشــدة الــي تضبــط النهــج األخــاليق ملســار 

ــي. ــث العل البح
يشــكل دليــل أخالقيــات رعايــة واســتخدام حيوانــات التجــارب يف التعليــم والبحــث 
العلــي، اإلطــار األخــاليق املنظــم لســبل التعامــل مــع هــذه احليوانــات بمــا يصاحبــه 

مــن إجــراءات وســلوكيات أخالقيــة تتوافــق مــع الهــدف الســايم للبحــث العلــي.
لقــد اهتــم هــذا الدليــل باملعايــر األخالقيــة اخلاصــة برعايــة العديــد مــن حيوانــات 
عــر  وذلــك  إلــخ،   ... واألســماك  واألرانــب،  والدواجــن،  كالفــرئان،  التجــارب، 
االعتمــاد علــى املرجعيــات العلميــة املوثوقــة، مــن هيئــ�ات علميــة مشــهود لهــا، ومــا 
صــدر عنهــا مــن مواثيــق أخالقيــة تنظــم الســبل الرشــيدة يف التعامــل مــع حيوانــات 

ــارب.  التج
وإن قطــاع الدراســات العليــا جبامعــة الفيــوم إذ يعــرب عــن ســعادته بتقديــم هــذا 
الدليــل ألبن�ائنــ�ا الباحثــني والباحثــات، فــإن اكتمــال هــذه الســعادة يتحقــق بــأن 
يــرى هــذه املعايــر األخالقيــة مصفوفــة يف ســلوكيات تعامــل راقيــة تــرز يف البحــث 

ــة. ــمته األخالقي ــي س العل
أطيب األمني�ات للجميع بالتوفيق والنجاح حتت مظلة جامعة الفيوم الغراء.

              نائب رئيس اجلامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
                                           أ.د/ محمد عيىس سيد أحمد
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فلسفة إعداد الدليل
 

وتعليميــة  علميــة،  مــواد  توفــر  يف  الدليــل  هــذا  إعــداد  فلســفة  تكمــن 
للطــالب وصغــار الباحثــني، جبانــب تضمينــ�ه قوائــم املعايــر احلاكمــة 

العلــي.  البحــث  يف  احليوانــات  واســتخدام  لرعايــة 
ولســهولة فهــم املعايــر وكيفيــة تطبيقهــا فقــد تــم وضعهــا يف جــداول تتبــع 
املقيــاس الثــاليث، 2، 1، صفــر، حيــث إن 2 تعــي حتقيــق املعيــار بصــورة 
كاملــة، 1 تعــي حتقيــق املعيــار بنســبة 50%، صفــر تعــي عــدم حتقيــق املعيــار 
كليــًة، وذلــك بديــاًل عــن النصــوص الســردية الــي تضيــع فيهــا قيمــة 
ــب  ــث، أو الطال ــه الباح ــذي يب�ذل ــي ال ــود املض ــن املجه ــاًل ع ــر، فض املعاي
يف اســتخراج املعايــر مــن بــني الســطور، باإلضافــة إىل أن وجــود املعايــر 
بهــذا الشــكل، يســاعد اللجنــة علــى تقييــم املشــروعات البحثيــ�ة بطريقــة 

موضوعيــة.
وللصياغــة الدقيقــة للمعايــر األخالقيــة لرعايــة احليوانــات واســتخدامها 
يف التعليــم، والبحــث العلــي، تــم الرجــوع إىل املؤسســات العلميــة العامليــة 
املعنيــ�ة بهــذا األمــر، وكذلــك املواثيــق األخالقيــة الصــادرة عنهــا، وهــي على 

النحــو املبــني بعــد.
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المرجعيات األساسية إلعداد الدليل 
)هيئات علمية ومعايير أخالقية(  

• Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal 
Care (AAALAC)*

• Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) Guidebook, 
Office of Laboratory Animal Welfare (OLAW), 2nd ed., 2002.

• Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Nonhuman 
Animals in Research: Committee on Animal Research and Ethics 
(CARE, APA). These guidelines are scheduled to expire 10 years 
from February 24, 2012.

• National Centre for the Replacement, Refinement, and Reduction of 
Animaks in Research (NC 3Rs).

• 7U.S. Code § 2131. Congressional Statement of Policy.
• US Code, Title 7: CHAPTER 54—Transportation, Sale, and Han-

dling of Certain Animals.
• Animal Welfare Act, 7: U.S.C. § 2131 et seq. National Agricultural 

Library.
• Code of Federal Regulations: Animals and Animal Products, Ani-

mal and Plant Health Inspection Service, Department of Agriculture, 
USA, Jan.1, 2016.

• United States Department of Agriculture Animal and Plant Health 
Inspection Service, Regulated Businesses (Licensing and Registra-
tion).

• International Association for the Study of Pain (IACUC): IASP 
Guidelines for the Use of Animals in Research, Washington, D.C., 
2018.

• The Ethics of Research Involving Animals: Nuffield Council on Bio-
ethics, Bedford Square, London WC1B 3JS, 2005. 

• Ethical Principles and Guidelines for Experiments on Animals, 
Swiss Academy of Medical Sciences (SAMS) and Swiss Academy 
of Sciences (SCNAT), 3rd edition, 2005. 

• Ethical Guidelines for the Use of Animals in Research, the Norwe-
gian National Committees for Research Ethics, September 24, 2018.

*Formerly American Association for the Accreditation of  Laboratory 
Animal Care.
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املفاهيم واملصطلحات اخلاصة برعاية واستخدام احليوانات يف أغراض التعليم والبحث العلي

املضموناملفهوم/ املصطلح

األلم
 Pain

جتربــة حســية، وعاطفيــة غــر ســارة مرتبطــة بتلــف األنســجة 
ــراءات  ــذ إج ــم تنفي ــعور باألل ــر الش ــد يث ــل، وق ــي أو املحتم الفعل
ــمات  ــق الس ــذا الضي ــرِّ ه ــا ُيَغ ــا م ــق، وغالًب ــب الضي ــ�ة لتجن وقائي

الســلوكية للحيوانــات، بمــا يف ذلــك الســلوك االجتماعــي.

  األمن احليوي
Biosecurity 

العــدوى  لتقليــل  وإدارتهــا،  املخاطــر  لتقييــم  مســتمرة  عمليــة 
املــرض  تســبب  أن  يمكــن  والــي  عليهــا  القضــاء  أو  امليكروبيــ�ة 
ــات  ــل احليوان ــر، أو جتع ــة، أو البش ــات املصاب ــريري يف احليوان الس

غــر مناســبة للبحــوث احليويــة.
األنواع املهددة 

باالنقراض 
 Endangered

species

االنقراض،  خلطر  املعرضة  احلية  الكائن�ات  من  مجموعة 
البيئي�ة  املعلمات  بتغير  مهددة  أو  العدد،  قليلة  إما  ألنها 

Environmental markers، أو االفرتاس.

اإلثراء البييئ 
 Environmental

enrichment

األســرة  احليوانــات  رعايــة  جــودة  حتســني  إىل  يســعى  مبــدأ 
ــد  ــق حتدي ــارب البيولوجيــة(، عــن طري ــراء التج ــاالت إج )مثــل ح
املحفــزات البيئيــ�ة الالزمــة وتوفرهــا، لتحقيــق الرفاهيــة النفســية 

والفســيولوجية املثلــى للحيــوان األســر.

االحتواء احليوي 
Biocontainment

النظــام، واإلجــراءات املصممــة ملنــع اإلطــالق العــريض للمــواد 
البيولوجيــة بمــا يف ذلــك املــواد املثــرة للحساســية.

  االستبعاد احليوي 
Bioexclusion

بــني  الضــروري  غــر  االتصــال  لتجنــب  الالزمــة  اإلجــراءات 
احليوانــات، وامليكروبــات، أو بــني احليوانــات الســليمة، واملصابة.

  حتليل املنفعة والضرر 
 Harm-benefit

analysis

علــى  )األضــرار(  املحتملــة  الضــارة  التأثــرات  حتليــل  عمليــة 
احليوانــات، مقابــل املنفعــة املحتمــل أن ترتاكــم نتيجــة للمشــروع 

البحــي املقــرتح.

احلماية احليوية
 Biosafety 

إجراءات أو تدابر تهدف إىل حماية السكان من املواد البيولوجية، 
أو الكيميائي�ة احليوية الضارة.

حيوانات املختر 
 Laboratory

animal

حيوانــات مخصصــة لالســتخدام يف البحــث، ويف معظــم احلــاالت 
ــيولوجية، أو  ــاع فس ــا أوض ــون له ــات ليك ــذه احليوان ــ�ة ه ــم تربي تت

أيضيــة، أو جينيــ�ة، محــددة.
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   احليوانات املستنسخة
Cloned animals 

نســخة وراثيــ�ة مــن حيــوان يح، أو ميــت آخــر، ينتجــه نقــل نــووي 
ــرى. ــ�ة أخ ــا إجنابي ــدية، أو تكنولوجي ــا اجلس للخالي

احليوانات املعدلة وراثًي�ا
 Genetically

 modified
animals

عن  الوراثي�ة  مادتها  تعديل  احلية هو  الورايث للكائن�ات  التعديل 
طريق التكنولوجيا احليوية احلديث�ة، ولم تتم عن طريق التوليف 
منتقاة  جين�ات  نقل  طريق  عن  العملية  وتتم  الطبيعي أو التكاثر، 
أو  النوع،  نفس  من  آخر  حيوان  إىل جسم  معني  حيوان  جسم  من 
من نوع آخر، مما يمنحه جين�ات معّدلة أو جديدة. ويمكن أن يتم 

النقل من كائن�ات ذات أصل بكتري، مثاًل.

َعاُم مرض الرُّ
Glanders

مرض معــدي يصيــب اخليــل والبغــال واحلمــر. وحيمــل جرثومــة 
تدعــى Burkholderia mallei  تنقلــه عــر األغذيــة وامليــاه 
امللوثــة، ويمكــن أن تصيــب اإلنســان، ولــذا تصنــف علــى أنهــا 

ناقــل ملــرض حيــواين املنشــأ.

زراعة اخلاليا اجلذعية
Stem cell 

transplantation

تستخدم عمليات زرع اخلاليا اجلذعية، الستب�دال اخلاليا التالفة 
النظام  لتقوية  تستخدم  أو  ما،  مرض  أو  كيميايئ،  عالج  بسبب 
وبعض  السرطان،  من  معين�ة  أنواع  ملكافحة  للمترع  املناعي 

األمراض املرتبطة بالدم، مثل سرطان الدم، والليمفوما.

الضيق
 Distress 

حالــة احليــوان الــي لــم تكــن قــادرة علــى التكيــف مــع الضغوطات 
الــي تظهــر كــردود فعليــة، أو ســلوكية غــر طبيعيــة، يمكــن أن 

تكــون حــادة أو مزمنــة، وقــد تــؤدي إىل حــاالت مرضيــة.

عامل التكيف 
 Operant

conditioning

نــوع مــن التعلــم يتعلــم فيــه احليــوان )أو أن يكــون مشــروًطا( مــن 
ســلوكياته يف أثنــ�اء تصرفــه يف البيئــ�ة، ويف هــذا التكيــف الفعــال، 
ضــوء  يف  نقصانــه،  أو  الســلوك،  هــذا  زيــادة  احتماليــة  تــزداد 

ــوان. ــلوك احلي ــة لس ــب التالي العواق
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املراجعة األخالقية
Ethical review  

يف  بمــا  التجــارب،  يف  احليوانــات  اســتخدام  تبريــر  يف  النظــر 
ذلــك تقييــم األضــرار املحتملــة للحيوانــات، والفوائــد املحتملــة 
الســتخدامها، وكيفيــة حتقيــق التــوازن بينهــا، والنظــر يف التصميــم 
التجريــي، وتربيــ�ة احليوانــات، ورعايتهــا، والقضايــا األخــرى ذات 

ــني. ــب العامل ــل تدري ــة مث الصل

املعاناة
 Suffering

تأثــر  نتيجــة  وذلــك  فيهــا،  مرغــوب  وغــر  ســارة،  غــر  حالــة 
مجموعــة متنوعــة مــن املحفــزات الضــارة علــى حيــوان/ أو عــدم 

مهمــة. إجيابيــ�ة  محفــزات  وجــود 

مقرتح اخلطة البحثي�ة 
)الروتوكول(
Research 
protocol

أو  العمل،  برنامج  أو  التجربة،  أو  للدراسة،  مكتوب  وصف 
األنشطة األخرى، الي تتضمن أهداف العمل، وطريقة استخدام 

احليوانات، واالعتب�ارات األخالقية.

مقدار الطعام اليويم 
التقريي

 Approximate
 daily food intake

بصفــة عامــة، يرتبــط الرتكــزي علــى تنــ�اول الطعــام ارتب�اًطــا وثيًقــا 
الســعرات  الســعرات احلراريــة، وعلــى ذلــك تعــد  باســتهالك 

احلراريــة مقياًســا لكميــة الطاقــة املوجــودة يف الطعــام.

املنظمة العاملية لصحة 
احليوان 
Office 

International 
des Epizooties 

(OIE)

املســتوى  علــى  احليــوان  أمــراض  مكافحــة  إىل  احلاجــة  أدت 
العالــي إىل إنشــاء املكتــب الــدويل لألوبئــ�ة احليوانيــ�ة مــن خــالل 
 2003 مايــو  ويف   ،1924 ـر  ين�اـي  25 يف  املوقعــة  الدوليــة  االتفاقيــة 
أصبــح املكتــب املنظمــة العامليــة لصحــة احليــوان، ولكنــه احتفــظ 

.OIE التاريــي  بمختصــره 

   نقطة النهاية 
اإلنساني�ة

 Humane 
endpoint

مضايقــة  أو  إيــالم،  جتنــب  عندهــا  يتــم  الــي  الزمنيــ�ة  النقطــة 
اختــاذ  خــالل  مــن  تقليلهــا،  أو  إنهائهــا،  أو  التجريــي،  احليــوان 
أو  والضيــق،  األلــم  لتخفيــف  العــالج  إعطــاء  مثــل:  إجــراءات، 

إنســاني�ة. بصــورة  قتلــه  أو  الدراســة،  إيقــاف 

نقل األعضاء 
 Organ

transplantation

ــا، أو األنســجة، أو األعضــاء، احليــة مــن نــوع إىل آخــر،  زرع اخلالي
ــ�ا. وبالتــايل تعتــر زرًعــا غريًب
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Acronyms used with laboratory animals
بعض االختصارات اخلاصة بالتعامل مع حيوانات التجارب

MeaningAcronyms
AAALAC stands for Association for Assessment and 
Accreditation of Laboratory Animal Care (formerly American 
Association for the Accreditation of Laboratory Animal Care).

AAALAC

American Association for Laboratory Animal ScienceAALAS
Animal and Plant Health Inspection Service (USDA)APHIS
Attending VeterinarianAV
Animal Welfare ActAWA
Animal Welfare Regulations (USDA)AWRs
 Environmental Protection AgencyEPA
Foundation for Biomedical ResearchFBR
Food and Drug AdministrationFDA
Freedom of Information ActFOIA
Heating, Ventilation and Air ConditioningHVAC
Institutional Animal Care and Use CommitteeIACUC
Institutional Biosafety CommitteeIBC
International Council for Laboratory Animal ScienceICLAS
Inferior Vena Cava: it is the largest vein in the body.IVC
Interagency Research Animal CommitteeIRAC
Laboratory Animal Management AssociationLAMA
Laboratory Animal TechnicianLAT
Laboratory Animal TechnologistLATg
Lethal DoseLD
 Lethal Dose 50%LD50

Monoclonal AntibodymAb
Magnetic Resonance ImagingMRI
National Association for Biomedical ResearchNABR
National Academy of SciencesNAS
National Institute of HealthNIH
 National Science FoundationNSF
Office of Laboratory Animal Welfare, NIHOLAW
Public Health ServicePHS
Radiation Safety CommitteeRSC
Scientists Center for Animal WelfareSCAW
Standard Operation ProceduresSOP
U.S. Department of AgricultureUSDA
U.S. Fish and Wildlife Service, Department of InteriorUSFWS
World Health OrganizationWHO
World Veterinary AssociationWVA
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مقدمة
نشــرت أوىل اإلشــارات إىل التجــارب علــى احليــوان يف كتابات اإلغريــق يف القرنــني الثــاين والرابــع 
قبــل امليــالد، وكان أرســطو، وإراسيســرتاتوس مــن بــني أول مــن أجــروا التجارب علــى احليوانات 
احلية. كمــا قــام جالينــوس- وهــو طبيــب رومــاين يف القــرن الثــاين- بتشــريح اخلنازيــر والماعــز، 
ــُن ُزْهــر- الطبيــب العــريب يف األندلــس يف القــرن  ــو التشــريح(، كمــا مــارس اْب ــب بــــ )أب وقــد ُلقِّ
منهجيــة  بوصفــه  احليوانــات-  تشــريح  وقــدم  أيًضــا،  احليوانــات  تشــريح  عشــر-  الثــاين 

جتريبيــ�ة- الختبــ�ار اإلجــراءات اجلراحيــة قبــل تطبيقهــا علــى املــرىض مــن البشــر.

يف عــام 1655، قــال إدمونــد أوميــارا- الــذي نــادى بفســيولوجيا جالينــوس-: »إن التعذيــب 
البائــس لتشــريح احليوانــات احليــة يضــع جســمها يف حالــة غــر طبيعيــة، حيث يمكــن أن تت�أثر 
احليوانــات فســيولوجيا باأللــم احلــادث يف أثنــ�اء التشــريح، ممــا يؤثــر علــى موثوقيــة النتــ�اجئ«، 
باإلضافــة إىل وجــود اعرتاضــات علــى أســس أخالقيــة، بمعــى أن اســتفادة اإلنســان ال تــرر 
ــات  ــى احليوان ــارب عل ــدون للتج ــدل، رأى املؤي ــن اجل ــر م ــد آخ ــى صعي ــات. وعل ــذاء احليوان إي

أنهــا مهمــة لتطويــر املعرفــة الطبيــ�ة والبيولوجيــة. 

ــة  ــات احلي ــة احليوان ــاء بدراس ــن األطب ــن م ــوان دبل ــة حي ــو حديق ــم مؤسس ــام 1831، اهت يف ع
والكابيــ�اء  الفــرئان  حبقــن  كــوخ  روبــرت  قــام  عشــر،  التاســع  القــرن  ثمانينــ�ات  ويف  وامليتــ�ة. 
ــا 

ً
ــان خراف ــالء ألم ــن عم ــة األوىل، حق ــرب العاملي ــل. يف احل ــ�ة والس ــرة اخلبيث ــة باجلم اخلنزيري

ــ�ة، ولقحــوا بغــااًل وأحصنــة مــن ســالح الفرســان الفرنــي  متجهــة إىل روســيا باجلمــرة اخلبيث
 .Glanders َعــاُم الرُّ بمــرض 

أقــر الرلمــان الريطــاين أول قانــون حلمايــة احليوانــات عــام 1822، وتــاله قانــون القســوة 
علــى احليوانــات عــام 1876، وهــدف القانــون األول إىل تنظيــم التجــارب علــى احليوانــات، 
وكان تشــارلز دارويــن أول مــن روج لهــذا التشــريع، كمــا كتــب كلــود برنــارد )عــرف بأمــر 
تشــريح احليوانــات احليــة( عــام 1865، أن التجــارب علــى احليوانــات فاصلــة تماًمــا لعلــم 
الســموم ونظافــة اإلنســان، إذ أن آثــار هــذه املــواد علــى اإلنســان، هــي نفســها علــى احليوانــات، 
باســتثن�اء االختــالف يف الدرجــات. لذلــك رســخ برنــارد التجــارب علــى احليــوان علــى أنهــا جــزء 

ــية. ــة األساس ــة العلمي ــن املنهجي م
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ظهــرت معارضــة اســتخدام احليوانــات يف األحبــاث الطبيــ�ة ألول مــرة يف الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة خــالل ســتيني�ات القــرن 19، عندمــا تأسســت اجلمعيــة األمريكيــة للوقايــة مــن 
  American Society for the Prevention of Cruelty to احليوانــات   علــى  القســوة 
)Animals )ASPCA بواســطة هــري بــرج، وذلــك مــع أول منظمــة أمريكيــة مختصــة 
تشــريح  ملناهضــة  األمريكيــة  اجلمعيــة  واملســماة  احليــة،  احليوانــات  تشــريح  بمناهضــة 
 American Anti-Vivisection Society  1883 عــام  واملؤسســة  احليــة،  احليوانــات 

.)AAVS(

اعتقــد املناهضــون لتشــريح احليوانــات احليــة خــالل هــذه الفــرتة، أن تشــريح احليوانــات 
احليــة أمــر قــاس. ومــع ذلــك فقــد ُهزمــت مســاعي مناهــي تشــريح احليوانــات احليــة يف كل 
هيئــ�ة تشــريعية يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وطغــت عليهــا منظمــة متفوقــة وذات تأثــر 
ــن  ــايم 1917، 1918 حبق ــني ع ــان ب ــام األلم ــد ق ــك فق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــع الط يف املجتم

بغــال أرجنتينيــ�ة متجهــة إىل القــوات األمريكيــة، ممــا أودى حبيــاة 200 بغــل.  

ــك إىل  ــد أدى ذل ــرة، وق ــكالب ألول م ــن ال ــولني Insulin م ــتخالص اإلنس ــم اس ــام 1922 ت يف ع
حــدوث ثــورة يف عــالج الســكر لــدى البشــر. وقــد مرر الكوجنرس األمريكــي قوانــني تســتوجب 
إجــراء اختبــ�ارات أمــان لألدويــة علــى احليوانــات قبــل بيعهــا باألســواق، للــرد علــى كارثــة 
إليكســر ســالفاني�الميد Elixir sulfanilamide عــام 1937 الــذي أودى حبيــاة 100 مســتهلك.  
كمــا مــرر الكوجنــرس األمريكــي مزيــًدا مــن قوانــني إجــراء االختبــ�ارات علــى احليوانــات احلامــل 
قبــل أن يتــم بيــع الــدواء يف األســواق، للــرد أيًضــا علــى مأســاة الثاليومايــد Thaliomide. وعلــى 

ــرين. ــرن العش ــة يف الق ــموم Toxicology مهم ــم الس ــت اختب�ارات عل ــك أضح ذل

يف عــام  1966صــدر قانــون رفــاه حيوانــات املعمــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ويف عــام 
1974 اســتطاع رودولــف يانيــش إنتــ�اج أول حيــوان ثــديي معــدل وراثًيــ�ا، حينمــا دمــج احلمــض 
ــام  ــرعة ع ــاث بس ــذه األحب ــت ه ــد تقدم ــرئان.  وق ــوم الف ــع جين ــروس SV40 م ــن ف ــووي م الن
1996، حيــث ولــدت النعجــة دويل، وهــي أول حيــوان ثــديي يتــم استنســاخه مــن خليــة جســمية. 

ُتســتخدم حيوانــات التجــارب- غالًبــا- يف مجــاالت البحــوث الطبيــ�ة احليويــة، والتعليــم، 
واختبــ�ار ســالمة املنتجــات، وهــذا النــوع مــن األحبــاث ليــس لصالــح صحــة اإلنســان فحســب، 
بــل يهــدف أيًضــا إىل تطويــر تقنيــ�ات حيويــة جديــدة. كمــا تســتخدم احليوانــات الختب�ار ســالمة 
ــ�ة،  ــات الغذائي ــك املنتج ــا يف ذل ــا، بم ــتهالكية وفعاليته ــات االس ــن املنتج ــعة م ــة واس مجموع
واألدويــة، ومســتحضرات التجميــل، ومنتجــات التنظيــف املزنليــة، واملبيــ�دات احلشــرية، 
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ــخ. ــة، إل ــ�ة الصناعي ــواد الكيميائي وامل

ــات،  ــى احليوان ــاث عل ــر األحب ــن تأث ــد م ــا للح ــل اتب�اعه ــد املفض ــن القواع ــة م ــاك مجموع وهن
منهــا: تقليــل عــدد احليوانــات املســتخدمة، والتدقيــق يف اإلجــراءات املســتخدمة يف التجــارب 
ــراءات  ــات بإج ــا احليوان ــتخدم فيه ــي تس ــراءات ال ــتب�دال اإلج ــل، واس ــم املحتم ــف األل لتخفي

ــات. ــا احليوان ــتخدم فيه ــرى ال تس أخ

ــا عــن طريــق أســاليب ال تتطلــب حيوانــات مطلًقــا،  ويمكــن اســتب�دال احليوانــات اســتب�دااًل تامًّ
�ا عــن طريــق أســاليب تســتخدم فقــط خالياهــا أو أنســجتها. وتشــمل تلــك  أو اســتب�دااًل نســبيًّ
األســاليب احلديثــ�ة املتطــورة اختبــ�ارات معقــدة تســتخدم اخلاليــا واألنســجة البشــرية، 
 Virtual ــة ــارب االفرتاضي ــدواء، والتج ــض بال ــن عالقــة املري ــوبي�ة ع ــات احلاس ــد البي�ان وقواع
 Computer modeling علــى العقاقــر، والنمــاذج احلاســوبي�ة واملحــاكاة experiences
and simulations، ووســائل االختبــ�ارات اجلينيــ�ة Genetic tests واملعتمــدة علــى اخلاليــا 

.Stem cells اجلذعيــة

ــض  ــن بع ــة م ــات املقبول ــتخدم احليوان ــي ال تس ــائل ال ــن الوس ــدد م ــن ع ــق م ــم التحق ــد ت وق
ــا  ــ�ار اخلالي ــل اختب ــة؛ مث ــات احلالي ــى احليوان ــة عل ــ�ارات القائم ــاًل لالختب ــون بدي ــدان، لتك البل
Embryonic stem cell testing باســتخدام اخلاليــا املشــتقة مــن  اجلذعيــة اجلنينيــ�ة 
الفــرئان؛ لتقييــم الُســمية املحتملــة لتطويــر األجنــة، وقــد تــم التحقــق مــن صحتهــا كبديــل جــزيئ 

ــب. ــرئان واألران ــوالدة يف الف ــوب ال ــ�ار عي الختب

واآلن أصبحــت نمــاذج اختبــ�ارات جلــد اإلنســان قيــد االســتخدام، بمــا يف ذلــك االختبــ�ارات 
ــاًل  ــون بدي ــا لتك ــا عامليًّ ــا وقبوله ــن صحته ــق م ــم التحق ــي ت ــرم Epiderm، وال ــة إبي�دي اجللدي
ــا جلــد اإلنســان مــن العمليــات  لدراســات تــآكل اجللــد يف األرانــب. كمــا يمكــن اســتخدام بقاي
ــا  ــ�ة عنده ــواد الكيميائي ــتطيع امل ــي تس ــب ال ــاس النس ــا، لقي ــرع به ــث املت ــة أو اجلث اجلراحي
اخــرتاق اجللــد. كمــا أن دراســة ســلوك املخــدرات يف البشــر عــن طريــق إعطائهــم جرعــات 
منخفضــة، بإمكانهــا أن تقــدم معلومــات عــن ســالمة عقــار جتريــي وســلوكه يف اجلســم، وذلــك 
ــر  ــداث أي تأث ــة إلح ــبة الالزم ــن النس ــر م ــل بكث ــة أق ــرة للغاي ــدة صغ ــة واح ــق جرع ــن طري ع

ــدواء. ــلي لل س

ويمكــن للنمــاذج احلاســوبي�ة أن حتــل محــل أنــواع معينــ�ة مــن االســتخدام احليــواين أيًضــا، 
وخاصــة يف مجــال التعليــم. وقــد بــدأت بعــض دروس علــم األحيــاء يف ممارســة التشــريح علــى 
نمــوذج حاســويب بــداًل مــن الضفــادع احليــة؛ حــى إن بعــض كليــات الطــب قــد بــدأت يف تطويــر 



دليل اخالقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

26

ــاذج  ــن للنم ــا يمك ــا. كم ــدرب عليه ــالب للت ــرتايض Virtual reality” للط ــع االف ــزة “الواق أجه
ــة. ــراض التعليمي ــض األغ ــة لبع ــات احلي ــل احليوان ــل مح ــا أن حت البالســتيكية أيًض

كمــا أن إعــادة تصميــم البحــوث لتجميــع أكــر قــدر ممكــن مــن املعلومــات مــن نفــس مجموعــة 
احليوانــات، يمكــن أن يقلــل مــن اســتخدام احليوانــات. فعلــى ســبي�ل املثــال، إذا كان أحــد 
ــن  ــا، يمك ــب قتله ــك يتطل ــرئان، وأن ذل ــخ الف ــجة م ــى أنس ــة عل ــراء دراس ــدد إج ــني بص الباحث
أن يســمح لغــره مــن الباحثــني أن يســتخدموا الكلــى، أو الكبــد، أو أجــزاء أخــرى مــن نفــس 

احليوانــات يف دراســاتهم. 

ــا دائًمــا؛ فحــى اآلن، بعــض التجــارب املهمــة ال يمكــن أن  إن اســتب�دال احليوانــات ليــس ممكًن
ــى  ــوا عل ــني أن يعمل ــكان الباحث ــا زال بإم ــاالت م ــك احل ــات. ويف تل ــتخدام احليوان ــم دون اس تت
خفــض عــدد احليوانــات املســتخدمة يف دراســة معينــ�ة. ومــع التصميــم التجريــي الدقيــق 
ــل  ــدد أق ــتخدام ع ــان- اس ــن األحي ــر م ــن- يف كث ــن املمك ــورة، م ــ�ة املتط ــ�ات اإلحصائي والتقني

ــة. ــ�اجئ صحيح ــى نت ــول عل ــات للحص ــن احليوان ــر م بكث

وعموًمــا، إن التحــدي األخــاليق إلجــراء البحــوث علــى احليوانــات يكمــن يف املوازنــة بني املكاســب 
املتحصــل عليهــا يف املعرفــة العلميــة، يف مقابــل التكاليــف الــي قــد تتحملهــا احليوانــات، خاصــة 
مــن حيــث األلــم والضيــق. وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حســاب ُمــرٍض للقيــام بذلــك، فقــد 

توافــق املجتمــع الــدويل حالًيــا علــى تطبيــق قاعــدة R-3 علــى حيوانــات التجــارب، وهــي: 
• لتحــل 	 األدىن  املســتوى  ذات  احليوانــات  اســتخدام   :Replacement االســتب�دال 

محــل احليوانــات ذات املســتوى األعلــى.
• احلد Reduction: تقليل عدد حيوانات املختر املستخدمة.	
• التنقية Rrefinement: حتسني الظروف املعيشية للحيوانات.	

وبنــ�اًء علــى مــا ســبق، قــام أعضــاء مــن جلنــة أخالقيــات رعايــة واســتخدام احليوانــات يف 
التعليــم والبحــث العلــي جبامعــة الفيــوم، وزمــالء آخــرون، بإعــداد دليــل يتضمــن املعايــر 
األخالقيــة لرعايــة  احليوانــات وكيفيــة اســتخدامها يف أغــراض التعليــم والبحــث العلــي، وهــي 
ــاد  ــرض إرش ــة، بغ ــية العاملي ــر القياس ــا للمعاي ــت وفًق ــة صيغ ــادئ توجيهي ــة ومب ــر حاكم معاي
الباحثــني، واملؤسســات التعليميــة والبحثيــ�ة، وجلــان أخالقيــات رعايــة واســتخدام احليوانــات 
يف التعليــم والبحــث العلــي بالضوابــط الالزمــة الســتخدام احليوانــات يف األغــراض التعليمية، 
والبحثيــ�ة، وكذلــك إعــداد الالحئــة اإلداريــة، وإجــراءات التشــغيل القياســية للجنــة. كمــا قــام 

زمــالء آخــرون باملراجعــة العلميــة، واللغويــة. 
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معايير أخالقية عامة 
لرعاية واستخدام الحيوانات

 في التعليم والبحث العلمي
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أواًل: معاير أخالقية عامة الستخدام احليوانات يف التعليم والبحث العلي
املعايرم
تطبق قاعدة R-3 املنوه عنها يف مقدمة هذا الدليل، كلما كان ذلك ممكًنا.  1

2
يكــون اســتخدام احليوانــات يف التعليــم وجتــارب البحــث العلــي يف أضيــق احلــدود، 
مــع إيــالء االعتبــ�ار ألهميتهــا لصحــة اإلنســان، أو احليــوان، أو تقــدم املعرفــة، أو خــر 

املجتمــع.

ينبغــي أن يكــون عــدد احليوانــات املختــارة إلجــراء التجــارب هــو احلــد األدىن املطلــوب 3
للحصــول علــى نتــ�اجئ صحيحــة.

مراعــاة تطبيــق املعايــر املحــددة يف دليــل أخالقيــات اســتخدام احليوانــات يف التعليــم، 4
والبحــث العلــي.

إنشــاء ســجل  للحيوانــات مــن حلظــة جتهــزي معمــل احليــوان، وحــى انتهــاء التجــارب 5
ــ�ة. التعليمية/البحثي

مراعاة الرحمة يف التعامل مع جميع احليوانات.6
مراعاة عدم حرمان احليوانات من الطعام والماء.7

مراعــاة عــدم تكــرار اســتخدام احليوانــات يف التعليــم، والبحــث العلــي، إال بموافقــة 8
اللجنــة.

مراعــاة جتنــب األلــم، ومعانــاة احليوانــات عنــد اســتخدامها يف التعليــم، والبحــث 9
العلــي.

مراعــاة تقليــل األلــم والضيــق واملعانــاة لــدى احليوانــات مــن خــالل االســتخدام 10
الســليم لهــا. 

11.Animal death جتنب التجارب الي تؤدي إىل نفوق احليوانات

تتبــع ســلوك احليــوان، وحالتــه الصحيــة وتســجيل كل ذلــك أثنــ�اء الدراســة، أو 12
التجربــة، درًءا أليــة معانــاة.

مراعاة العناية الفائقة باحليوانات الي يتم زراعة أنسجة، أو أعضاء بها.13

مراعــاة احلجــر الصــي للحيوانــات املصابــة بأمــراض، أو كائنــ�ات معديــة، ســواء 14
احليوانــات. أو  لإلنســان، 

15.Gene manipulation  حتديد اآلثار املتوقعة يف جتارب التالعب اجليي
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أو 16 اجليــي،  التالعــب  جتــارب  إجــراء  عنــد  للحيوانــات  املســتمرة  املتابعــة  مراعــاة 
ــة.  األِجنَّ علــى  التجــارب 

ــة بطريقــة إنســاني�ة، ســواء قبــل، أو بعــد الــوالدة، أو قتلهــا قتــاًل 17 مراعــاة العنايــة باألِجنَّ
رحيًمــا عنــد الضــرورة.

18
مراعــاة أن جتــارب االستنســاخ Cloning قــد تســتلزم التضحيــة ببعــض احليوانات، 
ــة اجلــرايح، يف  أو إجــراء عمليــات جراحيــة لهــا، مثــل: قطــع القنــاة الدافقــة، نقــل األِجنَّ

البعــض اآلخــر.

ينبغــي قتــل احليوانــات الــي تعــاين مــن ألــم، أو ضائقــة شــديدة، ال يمكــن ختفيفهــا يف 19
نهايــة التجربــة.

يتقــدم أعضــاء هيئــ�ة التدريــس والباحثــون خبططهــم التعليميــة، أو البحثيــ�ة، للجنــة 20
واســتيفاء طلــب التقــدم املحــدد لذلــك.  

ثانًي�ا: اقتن�اء حيوانات التجارب

املقياساملعيارم
صفر 21

مراعاة أن يكون مصدر احليوانات موثوق به.1

احلصول على حيوانات التجارب بشكل قانوين. 2

مراعاة احلالة الصحية، واملمزيات الوراثي�ة.3

عــدم إجــراء التجــارب علــى الســالالت النــادرة إال بغــرض زيــادة 4
ــل.  النس

عدم إجراء أي تلقيح بني حيوانات ال تنتي لنفس النوع.5
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ثالًثا: وسائل النقل

ــب  ــة لتجن ــات الالزم ــاذ كل االحتي�اط ــي اخت ــك ينبغ ــة، لذل ــة مرهق ــات جترب ــل احليوان ــل نق يمث
والتعــرض لدرجــات احلــرارة  التهويــة،  الناجــم عــن عــدم كفايــة  الضــروري  اإلجهــاد غــر 
العاليــة، ونقــص األعــالف، وامليــاه، والتأخــر الطويــل، لذلــك ينبغــي مراعــاة املعايــر اآلتيــ�ة يف 

ــث: ــرتح البح مق

املعيارم
املقياس

صفر 21

مــكان 1 يف  وجتميعهــا  الرعايــة،  أماكــن  مــن  احليوانــات  جتهــزي 
الشــحن. أو  للنقــل،  خــاص 

والقوانــني 2 للــواحئ  وفًقــا  وشــروطه،  النقــل  طريقــة  مراعــاة 
املعمــول بهــا مــن حيــث: درجــة احلــرارة، والتهويــة، والرطوبــة.

مراعــاة التأثــر املحتمــل علــى صحــة، وتأقلــم احليوانــات أثنــ�اء 3
النقــل.

جتهــزي الشــاحنة بالفرشــة األرضيــة املناســبة، وكذلــك احلواجــز 4
البينيــ�ة، مــع خلوهــا مــن األجســام ذات األطــراف احلــادة.

وضــع العــدد املالئــم مــن احليوانــات داخــل وســيلة النقــل، 5
ــات. ــاحنة باحليوان ــالء الش ــديد، أو امت ــام الش ــب االزدح وجتن

التأكــد مــن أن الشــاحنة ومــا بهــا مــن حمولــة حيوانيــ�ة ال يتعدى 6
القوانــني واللــواحئ اإلداريــة يف الطــرق الــي تمــر بها.

عدم نقل احليوانات يف أقفاص غر نظيفة.7

ــب 8 ــن، وجتن ــت ممك ــل وق ــات يف أق ــل احليوان ــم نق ــاة أن يت مراع
ــر. ــدوث تأخ ح

9
مراعــاة أن يظهــر اســم شــخص بشــكل بــارز علــى احلاويــة، 
املرســل  بــني  والتنســيق  الطــوارئ،  حــاالت  يف  بــه  لالتصــال 

النقــل. إليــه، ووســائل  واملرســل 
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10
يتحملــون  الذيــن  الرئيســيني  املوظفــني  حتديــد  ينبغــي 
مســئولية احليوانــات ولهــم ســلطة اختــاذ القــرارات يف ظــروف 

متوقعــة. غــر 

11
ــدويل(  ــل ال ــة النق ــل )يف حال ــة للنق ــتن�دات الالزم ــاد املس اعتم
لصحــة  العامليــة  للمنظمــة  النموذجيــة  للمعايــر  طبًقــا 

.OIE احليوانــات 

12
ــة  ــة الكامل ــق املكتوب ــأن الوثائ ــان ب ــاك ضم ــون هن ــاة أن يك مراع
ذات الصلــة ترافــق احليوانــات يف أثنــ�اء النقــل، حــى لــو كان 

ــي. ــل داخل النق

وجــود خطــة رحلــة محــددة حتــت اإلشــراف العــام للطبيــب 13
البيطــري لنقــل احليوانــات مــن أماكــن بعيــدة ألماكــن اإليــواء.

وجود خطة للطوارئ تعالج أي تأخر محتمل للنقل.14

وضــع احليوانــات الــي يتــم إحضارهــا مــن اخلــارج باحلجــر 15
الصــي ملــدة تــرتاوح مــن 2 إىل 4 أســابيع.  

ــة يف أزواج، 16 ــة املنقول ــات االجتماعي ــاظ باحليوان ــاة االحتف مراع
ــا. ــد وصوله ــ�ة عن ــات، ثابت أو مجموع

مــن 17 وخلوهــا  ســالمتها،  مــن  للتأكــد  احليوانــات  فحــص 
الالزمــة. والتحاليــل  االختبــ�ارات  بإجــراء  الطفيليــات 

18
يراعــى عنــد نقــل احليوانــات )الفــرئان( مــن غرفــة إىل أخــري، أن 
يكــون ذلــك يف عبــوات صغــرة، أو بالســتيكية، يمكــن التخلــص 

منهــا، أو تنظيفهــا بســهولة.

رابًعا: معاير القائمني على رعاية حيوانات التجارب

املقياساملعيارم
صفر 21

ــات، 1 ــة احليوان ــني برعاي ــني املعني ــع العامل ــع جمي ــي أن يتمت ينبغ
ــم. ــة به ــال املنوط ــام باألعم ــم للقي ــاءة تؤهله ــتخدامها بكف واس

2
ــة  ــم صح ــني لتقيي ــاء البيطري ــد األطب ــة عن ــرة الالزم ــر اخل تواف
ــكل  ــر بش ــا يف املخت ــات ورعايته ــن احليوان ــتخدمة م ــواع املس األن

ــب. مناس
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مراعاة عنصر اخلرة والكفاءة يف األفراد املتعاملني مع حيوانات 3
التجارب، الختالف سلوكياتها، وأنواعها، وإنت�اجها.

الــزام املتعاملــني مــع احليوانــات باملالبــس، واألدوات الواقيــة يف 4
مناطــق رعايــة احليوانــات )شــكل 1(.

5
االلــزام بتغيــر املالبــس خــارج مناطــق رعايــة حيوانــات التجــارب 
ــرف  ــن غ ــك م ــارج، وكذل ــن اخل ــه م ــول إلي ــن الوص ــع يمك يف موق

ــات. احليوان

حيوانــات 6 غرفــة  خــارج  الشــخصية  باملتعلقــات  االحتفــاظ 
لتجــارب. ا

ــات 7 ــة حيوان ــق رعاي ــروبات بمناط ــة، واملش ــ�اول األطعم ــب تن جتن
ــارب. التج

ذلــك حركــة 8 بمــا يف  بــني احليوانــات،  العــدوى  انتشــار  جتنــب 
احليوانــات. غــرف  بــني  األفــراد 

9

محافظــة املؤسســة علــى إجــراءات التشــغيل SOP املوحــدة الي 
تصــف القواعــد، والطــرق الــي يتــم تطبيقهــا فيمــا يتعلــق برتبيــ�ة 
احليوانــات، ورعايتهــا، وتكاثرهــا، وســجالت التجــارب الــي جتــرى 

يف بيــت احليــوان.

10
ــات،  ــم احليوان ــني برتقي ــراد املختص ــاءة يف األف ــر الكف ــاة توف مراع
خاصــة عنــد اســتخدام الكــي، ليكــون بشــكل غــر قــايس للحيــوان، 

ويف وقــت ســريع.
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شكل )1(: الفي الذي يتعامل مع الفرئان

المعايير األخالقية لرعاية 
واستخدام الفئران في التعليم 

والبحث العلمي
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استخدام الفئران في أغراض التعليم والبحث العلمي

يرجــع اختيــ�ار الباحثــني إلجــراء معظــم جتــارب األدويــة، ومســتحضرات التجميــل، واألغذيــة، 
واملضــادات احليويــة، علــى الفــرئان،  لألســباب التاليــة: 

• ــرعة 	 ــون بس ــم يتكيف ــا أنه ــم، كم ــاظ عليه ــهل احلف ــايل يس ــر وبالت ــرئان صغ ــم الف حج
مــع املــكان اجلديــد. 

• تتكاثــر الفــرئان بســرعة، كمــا أن عمرهــا قصــر مــن 2 إىل 3 ســنوات، لذلــك يمكــن 	
الوصــول إىل تأثــر العــالج واألدويــة علــى أجيــال كثــرة مــن الفــرئان يف فــرتة قصــرة. 

• إن أســعارهم رخيصــة، ويمكــن شــراؤهم بــكل ســهولة، كمــا أنــه يســهل التعامــل معهم، 	
ولكــن أحياًنــا يكــون صعــب التعامــل مــع بعــض األنــواع  أثنــ�اء غضبهم.

• تماثــل اجلنســني يف عديــد مــن الصفــات الوراثيــ�ة ممــا جيعــل إجــراء التجــارب عليهــم 	
متقاربــة.

• الوراثيــ�ة لتشــابه جين�اتهــم علــى 	 البشــر يف عديــد مــن اخلصائــص  تتشــارك مــع 
 .DNA النــووي احلمــض 

• تمكــن العلمــاء مــن إنتــ�اج »فــرئان معدلــة وراثًي�ا« تشــابه كثــًرا اجلينــوم البشــري، وبها 	
جينــ�ات تشــبه بشــكل كبــر اجلينــ�ات املســئولة عن إصابــة البشــر بأمــراض وراثي�ة.

• يمكــن تغيــر اجلينــوم للفــرئان حبيــث يتمكــن العلمــاء مــن إجــراء جتــارب لتحديــد آثــار 	
املــواد الكيميائيــ�ة الــي تســبب مــرض الســرطان. 

• ــا الداخليــة بســيط، ويســهل 	 يتــم تشــريح الفــرئان بــكل ســهولة، ألن تركيــب أجهزته
تتبــع مســار األدويــة يف أجســامها بدقــة. 

• ــاث 	 ــا ألحب ــون نموذًج ــايل تك ــة، وبالت ــاز مناع ــدون جه ــا ب ــم والدته ــا يت ــواع منه ــد أن توج
ــم: ــا باس ــرف علمًي ــ�ة، وتع ــرية اخلبيث ــجة البش األنس

Severe Combined Immune Deficiency  )SCID(. 
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• تســتخدم الفــرئان يف إجــراء التجــارب علــى عــدد مــن األمــراض، منهــا: مرض الســكري، 	
مــرض الســرطان، ارتفــاع ضغــط الــدم، الزهايمــر، باركنســون، فــروس نقــص املناعــة 
)اإليــدز(، أمــراض القلــب، ضمــور العضــالت، إعتام عدســة العني، أمــراض اجلهــاز 
التنفــي، إصابــات النخــاع الشــوكي، هشاشــة العظــام، وكثــر مــن األمــراض األخــرى.

لرعايــة  فــرئان  أساســية  عناصــر  عــدة  توفــر  ضــرورة  إىل  الدراســات  نتــ�اجئ  تشــر  وعموًمــا 
ــزن،  ــوف أو ح ــم، ال خ ــة، ال أل ــن الرفاهي ــة م ــاء، حال ــذاء والم ــن الغ ــي م ــا يكف ــا: م ــارب منه التج
تكــون احليوانــات علــى طبيعتهــا طــوال فــرتة الرعايــة، إال أن توفــر كل ذلــك، قــد يبــ�دو صعًبــا يف 

ــوال. ــض األح بع

أواًل: املرافق، والظروف البيئي�ة املناسبة ملعيشة فرئان التجارب
1 -:Rat cages املعاير الي ينبغي مراعاتها يف أقفاص الفرئان

تؤثــر املــواد املختلفــة املســتخدمة يف صناعــة أقفــاص احليوانــات علــى الضــوء، واالتصــال 
ــة  ــر الالزم ــم املعاي ــي أه ــا يل ــاء. وفيم ــرارة، والضوض ــل احل ــى توصي ــك عل ــي، وكذل االجتماع

لتصميــم أقفــاص الفــرئان، ومــواد الفــرش املناســبة.

املقياساملعيارم
صفر 21

مطابقــة األقفــاص للحــد األدىن مــن متطلبــات املســاحة املحــددة يف جــدول 1
)1(، للســماح حبريــة احلركــة، والتعديــالت الوضعيــة العاديــة.

ــات 2 ــيولوجية للحيوان ــلوكية، والفس ــات الس ــاص لالحتي�اج ــة األقف مالءم
بصفــة عامــة، والفــرئان بصفــة خاصــة )شــكال 2، 3(.

توفــر أقفــاص مرحيــة للفــرئان حبيــث تســمح لهــا بالرؤيــة اخلارجيــة قــدر 3
اإلمــكان، وتكــون مقاومــة للهــروب.

4
املحافظــة علــى أمــان احليوانــات بصفــة عامــة، والفــرئان بصفــة خاصــة،  
ــذاء،  ــا إىل الغ ــهولة وصوله ــا، وس ــن مراقبته ــن م ــا، والتمك ــول إليه والوص

ــة. ــاء، والتهوي والم

توفــر أقفــاص خاصــة يف حالــة اســتخدام النظائــر املشــعة، والعوامــل 5
املعديــة، واملــواد شــديدة الســمية.

مراعــاة أن تكــون األقفــاص مصنعــة مــن مــواد مرحيــة، وآمنــة للفــرئان، 6
تتحمــل ظــروف التنظيــف وتقني�اتــه.

ــر 7 ــن مخاط ــل م ــة للتقلي ــبكات بعناي ــة، أو الش ــالك، واألغطي ــ�ار األس اختي
ــة. اإلصاب
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جتنــب اســتخدام املعــدن املجلفــن علــى املــدى الطويــل بالنســبة للفــرئان، 8
نظــًرا خلطــورة، وســمية الزنــك.

ــر 9 ــب، أو قش ــارة اخلش ــحوق نش ــل مس ــبة مث ــراش املناس ــواد الف ــر م توف
األرز )شــكل 4(.

توفر صناديق التعشيش )أو ما يعادلها( لرتبي�ة الفرئان.10

مــن 11 وخاليــة  وماصــة،  وجافــة،  وآمنــة،  مرحيــة،  تعشــيش  مــواد  توفــر 
امللوثــات.

توفــر مــكان مناســب لتوزيــع أقفــاص الفــرئان بطريقــة تســمح بالتحــرك 12
يف الغرفــة )شــكل 5(.

الكثافة السكاني�ة وأعداد الفرئان:

مــن املؤكــد أن عــدد احليوانــات الــي ســيتم االحتفــاظ بهــا يف األقفــاص تت�أثــر بمســاحة الغرفــة، 
وأبعــاد القفــص املتــاح، ومســتوى عــبء العمــل الفــي، وأنــواع احليوانــات املســتخدمة، ويبــني 

ذلــك جــدول )1(.

جدول )1(: املساحات الي ينبغي مراعاتها يف توزيع أعداد حيوانات املختر

Cage height (Cm) 
Polythene/

Polypropylene /SS

Floor area/ 
Animal
(Cm2)

Weight in gmAnimal

12

38.7
1.6
7.4
96.7

<10
Up to 15
Up to 25

<25
Mice

14

109.6
148.3
187.0
258.0
387.0

≥451.5

<100
Up to 200
Up to 300
Up to 400
Up to 500

>500

Rats
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12

64.5
83.8
103.2
122.5

<60
Up to 80
Up to 100

>100

Hamster

18
387.0

≥651.4
<350
>350

Guinea 
pigs

Other animals

 Height
(inches)

Floor area
(Sq.mt)

Floor area (Sq.
ft)Weight in gmAnimal

14
14
14
14
14

0.135
0.27
0.36
0.45
0.40

1.5
3.0
4.0
5.0
4.5

<2000
Up to 4000
Up to 5400

>5400
Mother with kids

Rabbits

 Height
(Cm)

Floor area
(Sq.cm)

 Floor area
(Sq.ft)Weight in KgAnimal

50
72
72
72
90

1440
2700
3870
5400
7200

1.6
3.0
4.3
6.0
8.0

Up to 1
Up to 3

Up to 10-12
Up to 12-15
Up to 15-25

Monkey
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شكل )2(: نماذج أقفاص الفرئان وخصائصها

أقفــاص ذات قــاع مصنــوع علــى هيئــ�ة شــبكات، أو أســالك حتــد مــن االضطرابــات يف )أ( 
أثنــ�اء التنظيــف، وتقلــل مخاطــر غســيل األقفــاص.

األســطح الصلبــة  توفــر ســطًحا أكــر راحــة مــع تقليــل خطــر إصابــة الفــرئان، حيــث قــد )ب( 
تــؤدي الشــبكات املعيبــ�ة إىل حــدوث إصابــات خطــرة. 

ــرده، )ج(  ــول بمف ــع الب ــراز وجتمي ــن ال ــول ع ــل الب ــذايئ لفص ــ�ل الغ ــارب التمثي ــاص جت أقف
ــر. ــزء آخ ــراز يف ج وال

ــة )د(  ــون معلق ــاص تك ــذه األقف ــوان، وه ــ�اري للحي ــاط االختي ــع النش ــة تتب ــاص دراس أقف
علــى بكــر لكــي تصبــح حــرة احلركــة، وتتيــح للحيوانــات احلركــة داخلهــا.

شكل )3(: ينبغي أن يسمح ارتفاع األقفاص بوقوف الفرئان داخل القفص
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شكل )4(: مثال توضيي لفراش الفرئان
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شكل )5(:  نماذج توزيع األقفاص يف غرفة تربي�ة الفرئان

املعاير الالزمة للتهوية، وجودة الهواء:- 2
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املعيارم
املقياس

صفر 21

1
فــردي  بشــكل  املهــواه  األقفــاص  أو  الكاملــة،  احليوانــات  غــرف  تزويــد 
أو  جــاف،  بهــواء   Individually Ventilated Cage )IVC(

مســتمرة. بصــورة  الهــواء  توزيــع  ليتــم  املكيــف  اســتخدام 

توفــر التهويــة املناســبة ملنــع تراكــم ثــاين أكســيد الكربــون الضــار، واألمونيــ�ا، 2
والرطوبــة، والغبــار، والعوامــل املعديــة.

مراقبة تركزي األموني�ا باستخدام أجهزة الكشف الغازية.3

4
عــدم جتــاوز متوســط   تركــزيات األمونيــ�ا يف غــرف احليوانــات 25 جــزًءا يف 
املليــون علــى مــدار ثمــاين ســاعات يومًيــا، وهــو أيًضــا احلــد األعلــى للصحــة 

ــرية. ــ�ة البش املهني

عــدم جتــاوز متوســط   تركــزيات األمونيــ�ا يف أصغــر وحــدة لســكن احليوانــات 5
25 جــزًءا يف املليــون.

أن يكــون تركــزي ثــاين أكســيد الكربــون يف IVC أقــل مــن 5000 جــزء يف املليــون 6
.)%0.5(

احلفاظ على فعالية أنظمة التهوية.7

ارتفــاع 8 ملنــع  املفتوحــة  األرفــف  واســتعمال  التســكني،  كثافــات  تقليــل 
احليوانــات. حاويــات  يف  األمونيــ�ا  مســتويات 

معاير احلرارة والرطوبة يف سكن الفرئان:- 3

املعيارم
املقياس

صفر 21

قيــاس درجــات حــرارة الغرفــة وتســجيلها مــرة واحــدة يومًيــا، وتســجيل 1
احلــد األقــى، واحلــد األدىن مــن القيــم كلمــا أمكــن ذلــك.

احلفــاظ علــى درجــة حــرارة الغرفــة داخــل النطــاق املحــدد لــكل ســاللة طبًقــا 2
للجــدول رقــم )2(.

3
مــع  التعامــل  عنــد  حراريــة  وســادات  أو  للفــراش،  مناســبة  مــواد  توفــر 
حيوانــات ذات قــدرة منخفضــة علــى تنظيــم احلــرارة نتيجــة للنمــط اجليــي 

أو الروتوكــول التجريــي.

ــن 4 ــمس، أو م ــعة الش ــن أش ــة م ــواء الناجت ــرارة س ــة احل ــى درج ــيطرة عل الس
ــاص.  ــن األقف ــرارة م ــد احل ــدل فق ــات، ومع احليوان

أن يساعد تصميم األقفاص احليوانات على التنظيم احلراري.5

االحتفــاظ بالرطوبــة النســبي�ة يف األقفــاص يف حــدود 40 إىل 70% كلمــا أمكــن 6
ذلــك. 

ــاء 7 ــان بق ــا دون 70% لضم ــا إىل م ــة وحفظه ــة يف الغرف ــبة الرطوب ــة نس مراقب
ــدول 2(. ــول )ج ــدل املقب ــن املع ــة ضم ــة باحلاوي الرطوب
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معاير اإلضاءة يف سكن الفرئان: - 4
ــروري  ــن الض ــه م ــذا فإن ــات، ل ــف احليوان ــلوك ُمْخَتَل ــيولوجيا، وس ــى فس ــر عل ــر كب ــوء تأث للض
توفــر اإلضــاءة املناســبة ملعيشــة احليوانــات مــع تســهيل ممارســات الرتبيــ�ة اجليــدة، وظــروف 
ــول  ــة، الط ــل يف: الكثاف ــي تتمث ــوء ال ــة للض ــب املهم ــاة اجلوان ــني، ومراع ــة للعامل ــل اآلمن العم

املــويج، فــرتة اإلضــاءة، طبًقــا للمعايــر التاليــة:

املعيارم
املقياس

صفر 21

احلــد األقــى لشــدة الضــوء املســموح بهــا يف غرفــة احليوانــات يعــادل 350 1
 lux علــى ارتفاع مــرت واحد.*

أن تتــ�اح للحيوانــات فرصــة االنســحاب لتقليــل شــدة اإلضــاءة، خاصــة 2
تلــك املوجــودة يف األرفــف العليــا، واحليوانــات البيضــاء.

توفر فرتات من الضوء، واإلظالم للحيوانات كل يوم.3

مراعــاة شــدة الضــوء يف غرفــة احليوانــات مــن أجــل أداء آمــن، وفعــال 4
املختريــة. واألنشــطة  الروتينيــ�ة،  احليوانــات  لرعايــة 

ــات 5 ــم أوق ــن تنظي ــا م ــات لتمكينه ــات للحيوان ــل حاوي ــراش داخ ــر الف توف
ــوء. ــا للض ــايل تعرضه ــا، وبالت نومه

ــذي 6 ــوري، ال ــوء الفل ــي، أو الض ــوء الطبيع ــق الض ــن طري ــاءة ع ــر اإلض توف
يماثــل خصائــص ضــوء الشــمس.

اســتخدام مصــدر للضــوء األحمــر لألنشــطة البشــرية خــالل الــدورات 7
املظلمــة.

* لوكــس )lx( هــو وحــدة قيــاس التدفــق الضــويئ لــكل وحــدة مســاحة، وهــو يســاوي لومــن lumen واحــد لــكل 
مــرت مربــع للداللــة علــى شــدة الضــوء الــذي يضــرب، أو يمــر عــر ســطح، وتدركــه العــني البشــرية. وهــو مشــابه 
لوحــدة قيــاس اإلشــعاع بالــواط لــكل مــرت مربــع. وُتســتخدم كلمــة “لوكــس” باللغــة اإلجنلزييــة يف صيغــة املفــرد 

جلمع. وا

مراعاة أن تكون مساحة  األرفف يف العلبة احليواني�ة مساوية للمساحة اإلجمالية املتاحة.
ينبغــي أن يســمح ارتفــاع القفــص بوقــوف الفــرئان )يف وضــع مســتقيم( علــى األرجــل اخللفيــة، إلمكانيــ�ة 
النظــر بشــكل مثــايل مــن داخــل القفــص، لذلــك يفضــل اســتخدام أقفــاص شــفافة تســمح للفــرئان 

بالرؤيــة مــن داخلــه.
 احلد األقى لشدة الضوء املوىص به للحيوانات البيضاء هو 100 لوكس ملدة 16 ساعةمتواصلة.
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جدول )2(: أهم املتطلبات البيئي�ة لبعض أنواع حيوانات التجارب

Species

Single 
or group 

housing or 
breeding 
animals

Animal 
weight (g)

Min floor 
area * (cm² 
per animal)

Min 
height

** 
(cm)

Room 
temp 
(°C)

Relative 
humidity 

(%)

Room 
vent 

(ACH)

Max 
light
*** 
(lux)

Mice

Single Any 200 **

18-24 40-70 (10-20) 350

Group
<30 60

**31-40 70
>40 100

Breeding

Pair 300

**Extra 
females + 

litter

150 per 
extra 

female

Rats

Single
<250 500

**

18-24 40-70 (10-20) 350

250-550 700
>550 800

Group

<150 150

**150-350 225
351-550 300

>550 450

Breeding F + litter 800 **

*
**

***

الضوضاء يف سكن الفرئان:- 5
التحكــم يف الضوضــاء، واالهــزاز مهــم يف رعايــة حيوانــات التجــارب، فقــد تكــون األصــوات 
ــ�ة، ويمكــن أن تتســبب  ــوات الثابت ــن األص ــا م ــر إزعاًج ــر المألوفــة أك ــة واملتقطعــة، وغ العالي
الضوضــاء املطولــة الــي تزيــد عــن 100 ديســيب�ل، أو 160 ديســيب�ل، علــى املــدى القصــر يف تلــف 
ــي  ــك ينبغ ــرئان. لذل ــدث للف ــي حت ــاكل ال ــن املش ــا م ــرع، وغره ــات الص ــة، ونوب األذن الداخلي

جتنــب مــا يلــي: 
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املقياساملعيارم
صفر 21

1
جتنــب الضوضــاء الشــديدة، ألنهــا يمكــن أن تســبب تغيــرات 
يف األذن الداخليــة، واألجهــزة احليويــة، وكذلــك االحنرافــات 

ــلوكية. ــة، والس األيضي

2
فــوق  املوجــات  ذلــك  يف  )بمــا  الضوضــاء  مســتوى  إبقــاء 
الراديــو(،  )مثــل  ديســيب�ل   50 حــوايل  مــن  أقــل  الصوتيــ�ة( 

متمــزي. نغــي  محتــوى  مــن  خاليــة  تكــون  أن  وينبغــي 

أقــل مــن 85 3 التعــرض للضوضــاء  مراعــاة أن يكــون مقــدار 
. ديســيب�ل

مراعــاة التحكــم يف مســتوى الضوضــاء، واالهــزازات يف منشــأة 4
ــَرى فيهــا التجــارب. ْ ُ

احليوانــات الــي جت

احليوانــات 5 منطقــة  عــن  البشــرية  املناطــق  فصــل  مراعــاة 
اإلزعــاج. لتقليــل 

6
ــن  ــًدا ع ــارب بعي ــات التج ــواء حيوان ــن إي ــون أماك ــاة أن تك مراع
واخلنازيــر،  )الــكالب،  مثــل  الصاخبــة  احليوانــات  ضجيــج 

والماعــز، والقــرود(.

7
ــارب  ــرئان  التج ــة  ف ــة لرعاي ــة ومالئم ــ�ة هادئ ــر بيئ ــاة توف مراع
)مصــدر موســيقي هــادئ(، ممــا جيعــل احليوانــات أكر ســعادة 

أثنــ�اء إجــراء التجــارب.

شكل )6(: الفرش داخل القفص يساعد الفرئان على النوم لتنظيم فرتات التعرض للضوء
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ثانًي�ا: املعاير الي ينبغي مراعاتها يف تغذية الفرئان
ــم  ــي أه ــا يل ــا، وفيم ــات ورعايته ــ�ة احليوان ــية يف تربي ــر األساس ــم العناص ــد أه ــذاء أح ــدُّ الغ ُيَع

ــك: ــا يف ذل ــي مراعاته ــي ينبغ ــر ال املعاي

املعيارم
املقياس

صفر 21

وفًقــا 1 ومالئمــة  ملوثــة،  غــر  أغذيــة  علــى  احليوانــات  جميــع  حصــول 
 .)4 جــدول   ،3 )جــدول  نــوع  كل  الحتي�اجــات 

ضمــان ســالمة األغذيــة، واألعــالف مــن خــالل تنظيــف جميــع أدوات 2
الطعــام بانتظــام، وتعقيمهــا عنــد الضــرورة.

3
تيســر تغذيــة احليوانــات الصغــرة، أو املعوقــة )مثــل الــي تلــي اجلراحــة أو 
الضمــور العضلــي( عــن طريــق توفــر الطعــام يف طبــق مالئــم، أو التغذيــة 

اليدويــة عنــد الضــرورة.

استب�دال األطعمة الرطبة بانتظام لضمان سالمة األغذية.4

5
استشــارة املســئول عــن بيــت احليوانــات، أو الطبيــب البيطــري للحيوانــات 
الغذائيــ�ة  بالُنظــم  التالعــب  أو  مكمــالت،  أيــة  إضافــة  قبــل  املختريــة، 

القياســية.

املصنعــة، 6 األغذيــة  بتخزيــن  اخلاصــة  والتوصيــات  الشــروط،  مراعــاة 
.C فيت�امــني  علــى  املحتويــة  الغذائيــ�ة  األنظمــة  خاصــة 

علــى 7 للحفــاظ  للحشــرات  مقاومــة  بــاردة  ظــروف  يف  األغذيــة  ختزيــن 
. متها ســال

For purified diet, you might refer to:

Reeves, P.G.; Nielsen, F.H.; and Fahey, G.C., JR. (1993). AIN-93 Purified 
Diets for Laboratory Rodents: Final Report of the American Institute of 
Nutrition Ad Hoc Writing Committee on the Reformulation of the AIN-76A 
Rodent Diet, American Institute of Nutrition, United States Department of 
Agriculture, Agricultural Research Service.
Avaialable at: 
https://academic.oup.com/jn/article-abstract/123/11/1939/4722783 
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جدول )3(: الرتكيب املتوازن ألغذية الفرئان البالغة

 

جدول )4(: االحتي�اجات التقديرية اليومية من الغذاء لبعض حيوانات التجارب 
 Approximate daily food intake

Daily food intakeAnimals
5 gmMice

15 gmRat

200 gmMonkey

30 gmGuinea pig

10 gmHamster

120 gmRabbit
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املعاير الي ينبغي توافرها يف مياه الشرب:

املعيارم
املقياس

صفر 21

توفــر المــاء يف زجاجــات أعلــى األقفــاص، والتأكــد مــن صالحيتهــا يف جميــع 1
ألوقات.  ا

2
للصــدأ،  مقاومــة  وأنابيــب  مطاطيــة،  بســدادة  امليــاه  زجاجــات  تزويــد 
وأن يــرتاوح قطــر األنبــوب مــا بــني ربــع إىل 8/3 بوصــة )حــوايل واحــد 

. ) ســنتيميرت
تعقيم زجاجات املياه أو احلاويات بصفة دورية.3

اســتخدام زجاجــات شــفافة بمــا يكفــي للســماح بســهولة التحقــق مــن توفــر 4
امليــاه، وأن يكــون لهــا فتحــة واســعة لســهولة التنظيــف.

ــاه 5 ــم املي ــن حج ــق م ــي للتحق ــا يكف ــة بم ــفافة مدرج ــات ش ــتخدام زجاج اس
ــك. ــب ذل ــث تتطل ــروف البح ــت ظ ــرئان، إن كان ــن الف ــتهلكة م املس

ينبغي دائًما استب�دال زجاجات املياه بأخرى نظيفة )شكل 7(.6
استخدام وصالت حناسية يف حالة احتواء املياه على فيت�امني )ج(.7

توفر الماء من خالل نظام غذايئ رطب يف أثن�اء نقل احليوانات.8

شكل )7(: أشكال زجاجات املياه وأحجامها
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ثالًثا: معاير النظافة، والتطهر
النظافــة، واســتعمال املطهــرات مــن أهــم عناصــر رعايــة حيوانــات التجــارب، وفيمــا يلــي أهــم 

املعايــر الالزمــة للنظافــة، والتعقيــم، والــي ينبغــي مراعاتهــا:

املعيارم
املقياس

صفر 21

االهتمــام عــن كثــب بنظافــة غــرف، وأقفــاص احليوانــات، وترتيبهــا بشــكل 1
جيــد.

احلفــاظ علــى نظافــة احليوانــات، وجفافهــا، وتغيــر الفــراش يف األقفــاص 2
كلمــا كان ذلــك ضرورًيــا. 

واألخبــرة 3  ،Bleaching التبييــض  مــواد  اســتخدام  عنــد  احلــذر  تــويخ 
املرتبطــة بهــا، والــي قــد تــؤدي إىل ضــرر لصغــار احليوانــات.

ال 4 الــي  والتعقيــم  الغســيل،  وأنظمــة  واملطهــرات،  املنظفــات،  اختيــ�ار 
األقفــاص. منهــا  املصنــوع  املــواد  مــع  تتفاعــل 

التأكد من عدم وجود أية راحئة لألموني�ا.5

ــ�ار 6 ــ�ة يف االعتب ــأة احليواني ــرف املنش ــني غ ــراد ب ــة األف ــذ حرك ــي أن تؤخ ينبغ
ــة. ــر النظيف ــة، وغ ــق النظيف ــني املناط ــال ب ــة االنتق خاص

فــرتات 7 خــالل  منتظمــة  بصــورة  احليوانــات  غــرف  أرضيــات  تنظيــف 
يــوم. كل  نهايــة  يف  التنظيــف  عمليــة  تكــون  مــا  وعــادة  االســتخدام، 

يتبعهــا 8 الكهربائيــ�ة،  باملكنســة  األرض  تنظيــف  عمليــة  تبــ�دأ  أن  يفضــل 
املســح بمطهــر حيتــوي علــى منظــف.

إبقاء املطهرات فرتة كافية على األسطح لتحقيق الغرض منها.9

تنظيــف اجلــدران، واألســقف يف غرفــة الفــرئان، وتطهرهــا كلمــا كان ذلــك 10
ــا. ضرورًي

ــار 11 ــا الغب ــم عليه ــتوية يرتاك ــطح مس ــة أس ــاءة، وأي ــزيات اإلض ــف جته تنظي
ــر. ــحها باملطه ــ�ة، ومس ــة كهربائي ــتخدام مكنس باس

تنظيف أرفف األقفاص مرة واحدة أسبوعًيا.12

تطهر الطاوالت، والعربات املستخدمة كأسطح عمل بعد كل استخدام.13

تزويد غرف الفرئان بأحواض حتتوي على موزعات للصابون املطهر.14

15
أو  اليــود،  أو  الفينيــ�ل،  الــي حتتــوي علــى مشــتقات  املحاليــل  اســتخدام 
مركبــات األمونيــوم الرباعيــة، ومحاليــل هيبوكلوريــت الصوديــوم، أو اليــود، 

ــرئان. ــع الف ــس م ــد تت�الم ــي ق ــواد ال ــر امل ــة لتطه ــزيات منخفض برتك
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16
جتنــب- قــدر اإلمــكان- اســتخدام مركبــات األمونيــوم الرباعيــة، واملركبــات 
الفينوليــة لتطهــر املــواد الــي تت�المــس مباشــرة مــع الفــرئان، ألن كليهمــا قــد 

يكــون مســرطًنا أو يســبب تهيًجــا يف اجللــد.

توفــر الوســائل املناســبة لغســل زجاجــات امليــاه ســواء بفرشــاة اليــد، أو 17
آالت غســيل الزجاجــات يف حالــة األعــداد الكبــرة. 

18
واملــواد  والفــراش،  احليوانيــ�ة،  واألنســجة  امليتــ�ة،  احليوانــات  جتميــع 
الغذائيــ�ة غــر املســتخدمة، ومــا إىل ذلــك بعنايــة يف حاويــة معدنيــ�ة أو 

وحرقهــا. للتســرب،  مانعــة  بالســتيكية 

 Handling  procedures  of  rats  رابًعا: إجراءات التعامل مع الفرئان
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جتنــب ملــس الفــرئان باأليــدي بأقــل قــدر ممكــن، واســتعمال مالقــط طويلــة 1
عند نقل الفرئان إىل أقفاص نظيفة. 

2

ــا  ــن قاعدته ــرة م ــافة قص ــى مس ــل عل ــق الذي ــن طري ــا ع ــرئان إم ــاط الف التق
ــن  ــك ع ــة، وذل ــن الرقب ــي م ــزء اخللف ــاض يف اجل ــد الفضف ــق اجلل ــن طري أو ع
طريــق اســتعمال امللقــاط الــذي يمســك جيــًدا باحليــوان دون أن يســبب ألًمــا 

لــه.

ينبغــي أن يكــون املســئول عــن نقــل الفــرئان قــادًرا علــى التقاطهــا بمهــارة مــع 3
احلد األدىن من املطاردة من أجل جتنب اإلجهاد غر املرر لها. 

جتنــب إلقــاء الفــرئان مــن نقطــة عاليــة يف أثنــ�اء عمليــة النقــل، وإنــزال الفــرئان 4
يف القفــص النظيــف برفــق إىل النقطــة الــي تلمــس أقدامهــا مــادة الفــراش.

التعامل مع األنىث احلامل بعناية فائقة.5

6
تــرك القفــص يف حالــة مــا إذا تــم العثــور علــى أنــىث حامــل، ويتــم وضــع عالمــة 
لتغيــر القفــص الحًقــا، حيــث إن إزعــاج األنــىث قــد يتســبب يف والدة غــر 

طبيعية. 

تــويخ احلــذر الشــديد يف التعامــل مــع الفــرئان حديــي الــوالدة، أو الصغــار 7
لتجنب اإلصابة بسبب الضغط. 

ــة الفــرئان املريضــة املوجــودة يف مســتعمرة التكاثــر إمــا عــن طريــق القتــل 8 إزال
الرحيم، أو إرسالها إىل مختر تشخييص. 

حتقيــق تــوازن بــني درجــة النظافــة املطلوبــة للفــرئان، واالنزعــاج الــذي تتعــرض 9
لــه يف كل مــرة يتــم فيهــا تغيرهــا إىل قفــص جديــد.
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ــي 10 ــات ال ــاب احليوان ــام، وانتخ ــت الفط ــة يف وق ــرئان بعناي ــع الف ــص جمي فح
تمتث�ل للجودة املطلوبة. 

ــة 11 ــات يف حال ــع احليوان ــاء جمي ــان إبق ــة لضم ــة صحي ــج سياس ــن نه ــد م التأك
صحية، وعالجية مثالية. 

ــة 12 ــة املنتظم ــج املراقب ــول برام ــر ح ــات املخت ــري حليوان ــب بيط ــارة طبي استش
للحالة الصحية للحيوانات داخل املنشأة. 

13

املراقبــة الصحيــة للتشــخيصات امليكروبيولوجيــة، والطفيليــة، واملصليــة، 
واجلزيئيــ�ة، وحتليــل ســجالت التكاثــر، ومعــدالت الوفيــات، وبروتوكــوالت 
النمــط  وتقاريــر  املرفــق،  إىل  البيولوجيــة  واملنتجــات  احليوانــات،  جلــب 

الظاهــري.

14
تنفيــذ برامــج ملراقبــة مصــدر احليــوان، ونوعــه، وممارســات تربيتــ�ه، وطبيعــة 
ــا  ــني، واملخاطــر الــي تتعــرض له ــم إجراؤهــا، وحركــة املوظف ــاث الــي يت األحب

املستعمرة. 

ضمــان السياســة الصحيــة لإلجــراءات الــي ينبغــي اختاذهــا إذا اشــتب�ه يف 15
مــرض احليوانــات، أو ظهــور ســلوك غــر طبيعــي، كمــا هــو مبــني جبــدول )4(.

وجــود وصــف تفصيلــي ملراقبــة احليوانــات، ومســئوليات الباحثــني يف تطبيــق 16
االختبــ�ارات يف حالــة مــا إذا كان للتجربــة تأثــر ســلي علــى صحــة احليوانــات.

اســتخدام املســتوى املناســب مــن االحتــواء احليــوي للحيوانــات املعرضــة 17
للعوامــل املعديــة املعروفــة.

• يبني شكل )8( أهم االحتي�اطات الي ينبغي اتب�اعها عند التعامل مع حيوانات التجارب. 	
• يبني ملحق )1( أهم مخاطر الصحة والسالمة املهني�ة يف إعداد البحوث على احليوانات.	
• يبني جدول )5( درجات ظهور األعراض السريرية على الفرئان يف أثن�اء إجراء التجارب عليها.	

شكل )8(: احتي�اطات التعامل مع معمل حيوانات التجارب

جدول )5(: درجات ظهور األعراض السريرية على الفرئان 
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Signs 0 1 2 3

Activity Normal
Isolated, 

abnormal 
posture

Huddled/inactive 
OR overactive

Moribund OR 
fitting

Alertness/
sleeping Normal Dull or 

depressed
Little response to 

handling Unconscious

Body condition* Normal Thin Loss of body fat, 
failure to grow

Loss of muscle 
mass

Body weight*

Normal 
weight 

and 
growth 

rate

Reduced 
growth rate

Chronic weight loss
>15% OR failure to 

grow

Acute weight 
loss>10% chronic 
weight loss 20% 

OR failure to 
grow & weight 

loss

Breathing Normal Rapid, shallow Rapid, abdominal 
breathing

Labored, 
irregular, skin 

blue

Coat Normal Coat rough Unkempt, wounds, 
hair thinning

Bleeding or 
infected wounds, 
or severe hair loss 
or self-mutilation

Dehydration None Skin less elastic Skin tenting Skin tenting & 
eyes sunken

Drinking Normal

Increased OR 
decreased 

intake over 24 
hrs

Increased OR 
decreased intake 

over 48 hours

Constantly 
drinking OR not 
drinking over 24 

hours

Eating Normal

Increased OR 
decreased 

intake over 24 
hours

Increased OR 
decreased intake 

over 48 hours

Obese OR 
inappetence over 

48 hours

Eyes Normal Wetness or 
dullness Discharge Eyelids matted

صبغ الفراء باستعمال صبغات أزرق املثيلني Methylene blue، أو حمض البكريك . 1
.Picric acid

تعليم األذن بأنواع من الكليشيهات Cuts يف كل أذن.. 2
3 . .Punch code ear match استخدام الرتقيم الكودي عن طريق ثقب، أو حز األذن
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Signs 0 1 2 3

Faeces Normal Faeces moist

Loose, soiled 
perineum OR 

abnormally dry
+/- mucus

Running out on 
handling OR no 
faeces for 48 hrs 
OR frank blood 

on faeces

Movement/gait Normal

Slight 
incoordination 
OR abnormal 

gait

Incoordinated OR 
walking on tiptoe 
OR reluctance to 

move

Staggering OR 
limb dragging 
OR paralysis

ترقيم الفرئان:

شكل )9(: ترقيم القوارض بطريقة الكليشيهات، وبطريقة كود ثقب األذن
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خامًسا: معاير ينبغي مراعاتها يف اإلجراءات التجريبي�ة
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مراعــاة معايــر وطــرق التخديــر ألغــراض ســحب الــدم، أو إجــراء العمليــات 1
ــق )2(. ــددة يف ملح ــة املح اجلراحي

حليوانــات 2 واأللــم  واالنزعــاج،  القلــق،  تقلــل  الــي  اإلجــراءات  اســتخدام 
ذو أولويــة بالنســبة للباحثــني.  التجــارب، ويكــون ذلــك 

ــبب 3 ــي ال تس ــات ك ــع احليوان ــدة م ــة املعتم ــراءات العلمي ــع اإلج ــذ جمي تنفي
ألًما، باستخدام مسكن، أو مخدر مناسب. 

اتب�اع اإلرشادات العاملية يف حاالت استخدام أدوية التخدير.5

جتنــب إجــراء التجــارب املتت�اليــة علــى نفــس احليوانــات، إال إذا  حتمــت 6
ــك. ــث ذل ــداف البح أه

وقــف التجربــة يف حالــة  ضيــق احليوانــات الشــديد، أو األلــم املزمــن، الــذي ال 7
يمكن ختفيفه. 

8
اإلجــراءات الــي تنطــوي علــى اســتخدام أدويــة إلحــداث الشــلل وباســطات 
العضــالت Muscle relaxants دون احلــد مــن اإلحســاس باأللــم 

تسرتعي القلق، مما يتطلب كثًرا من االعتب�ارات اإلنساني�ة. 

جتنــب اســتخدام باســطات العضــالت Muscle relaxants أو مســبب�ات 9
الشــلل فقــط يف أثنــ�اء اجلراحــة  بــدون ختديــر.

العمليــات 10 حــاالت  يف  واإلشــراف  االعتبــ�ارات اإلنســاني�ة،  كافــة  مراعــاة 
اجلراحية، بسبب طبيعتها التداخلية. 

ــخص 11 ــن ش ــر م ــراف مباش ــت إش ــة، والتخديــر حت ــات اجلراحي ــراء العملي إج
مختص، وذي كفاءة. 

12
تنتهــي جميــع  ـر حــى  احلفــاظ علــى حيوانــات البحــث حتــت التخدـي
ــالف  ــرف خب ــي للتص ــر عل ــاك تبري ــن هن ــم يك ــا ل ــة، م ــراءات اجلراحي اإلج

ذلك. 

13
اجلراحيــة، والــي قــد تتضمــن  الالزمــة بعــد العمليــات  الرعايــة  توفــر 
ــم،  ــعور باألل ــن الش ــد م ــة، واحل ــادات احليوي ــكنات، واملض ــتخدام املس اس

ومنــع العــدوي، وتعزيــز التعــايف.

جتنــب إخضــاع احليوانــات املختريــة إلجــراءات جراحيــة متعاقبــة، باســتثن�اء 14
ما تتطلبه طبيعة البحث، أو طبيعة اجلراحة النوعية. 

مطابقة جميع اإلجراءات العملية طبًقا للواحئ، واملبادئ األخالقية.15
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شكل )10(: التعامل مع فرئان التجارب بعناية فائقة



دليل اخالقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

58

شكل )11(: التعامل برفق مع حيوانات التجارب 
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شكل )12(: إجراء بعض التجارب على الفرئان
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تابع شكل )12(: خطوات تشريح الفرئان
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تابع شكل )12(: خطوات تشريح الفرئان
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تابع شكل )12(: خطوات تشريح الفرئان
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سادًسا: معاير التخلص من الفرئان والقتل الرحيم
Getting rid of mice and euthanasia 

ينبغي مراعاة احلاالت التالية للتخلص من حيوانات التجارب: 
ــو - 1 ــن النم ــوح ع ــت بوض ــا إذا ختلف ــة م ــام يف حال ــل الفط ــرئان قب ــن الف ــص م التخل

الطبيعــي. 
إزالة احليوانات املريضة من املستعمرة عندما يتم مالحظتها.- 2

عندما يقتي األمر التخلص من احليوانات، ينبغي مراعاة املعاير التالية:

املعيارم
املقياس

صفر 21

1
الالزمــة،  اإلجــراءات  اســتخدام  عنــد  والرفــق  اإلنســاني�ة،  الطــرق  مراعــاة 
واملوثــوق فيهــا، وغــر املســبب�ة لأللــم أو الضيــق للحيوانــات، والــي تــؤدى إىل 

ــاة.  ــني الوف ــي حل ــريع للوع ــدان س فق

مطابقة إجراءات القتل الرحيم للمعاير العلمية، واإلنساني�ة.2

3
حصــر تنفيــذ اإلجــراءات فقــط مــن ِقَبــل أشــخاص أكفــاء موافــق عليهــم 
مــن قبــلAnimal Ethics Committee،  أو حتــت إشــراف مباشــر مــن 

ــص. ــخص مخت ش

عــن 4 بعيــًدا  ونظيفــة،  هادئــة،  بيئــ�ة  يف  الرحيــم  القتــل  إجــراءات  تنفيــذ 
تماًمــا. األخــرى  احليوانــات 

ينبغي أن تثبت الوفاة قبل التخلص من احليوان امليت.5

مناسبة طرق القتل املستخدمة للمرحلة العمرية للحيوانات. 6

يبني ملحق )3( الطرق املختلفة للقتل الرحيم حليوانات التجارب.
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سابًعا:القيم املرجعية للفرئان
جدول )6(: املستويات الكيميائي�ة احليوية لفرئان التجارب 

Normal reference biochemical values for rats
Parameters Male Female Unit

Glucose 8,05 8,71 mmol/L
Urea-nitrogen 7,48 8,55 mmol/L

Creatinine 53,04 44,20 µmol/L
Uric acid 202,25 113,02 µmol/L

Cholesterol 2,54 1,99 mmol/L
Triglycerides 1,39 0,80 mmol/L

Protein 68 75 g/L
Albumin 35 46 g/L
Globulin 32 28 g/L
Bilirubin < 1,71 < 1,71 µmol/L

Alk. Phosph. 159 105 U/l
LDH - 286 U/L
AST - 97 U/L
ALT - 52 U/L
GGT < 1 0 U/L

Calcium 2,45 2,78 mmol/L
Phosphorus 3,97 2,58 mmol/L

Sodium 144 149 mmol/L
Potassium 8,3 6,5 mmol/L
Chloride 111 104 mmol/L

جدول )7(: صورة دم فرئان التجارب التجارب بدون معامالت
Normal reference hematological values for rats

Parameters Male Female Unit
RBC 7,85 7,06 x1012/L
Hb 162 147 g/L

HCT 0,44 0,40 L/L
MCV 55,8 56,0 fl
MCH 1,28 1,29 fl

MCHC 22,06 23,00 mmol/L
RDW 11,2 10,2 %
MPV 6,7 7,6 fl
WBC 15,2 7,7 x109/L

Neutrophils 12 12 %
Lymphocytes 87 83 %

Monocytes < 1 < 4 %
Eosinophils < 1 < 1 %

Platelets 747 999 x109/L
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ثامًنا: طرق تربي�ة فرئان التجارب والهامسرت وتزاوجها
 Methods of raising and breeding mice and hamasters

واللقاحــات  األمصــال  حبــوث  بمعهــد  امليكروبيولــويج  -أســتاذ  كمــال  صفــوت  د.  يعــرض 
البيطريــة- طــرق تربيــ�ة  فــرئان التجــارب ورعايتهــا وتزاوجهــا، وذلــك علــى النحــو التــايل:

الفأر األبيض الصغر:
• :40 جرام.	 وزن الذكر البالغ من 20
• وزن األنىث البالغة 30 :50 جرام.	
• وزن الفأر عند الوالدة 1.5 جرام.	
• :35 جراًما.	 سن األنىث عند استعمالها للتلقيح 60 يوًما، والوزن 20
• سن الذكر عند استعماله للتلقيح 60 يوًما، والوزن 35:10 جراًما.	
• فرتة احلمل 21 يوًما.	
• سن الفطام 21 يوًما.	
• متوسط عدد النت�اج 16:12 بمتوسط 12.	
• كمية الماء الي حيتاجها الفأر ىف اليوم 5 ملليمرتات.	
• كمية الغذاء الى حيتاجها الفأر ىف اليوم 5 جرامات.	
• درجــة احلــرارة الــى يعيــش فيهــا الفــأر 25°م، ودرجــة الرطوبــة 55:45%، بينمــا تكــون 	

حــرارة جســم الفــأر 36-37°م.
الفأر األبيض الكبر:

• وزن الذكر البالغ من 400:300 جرام.	
• وزن األنىث البالغة من 300:250 جرام.	
• وزن الفأر عند الوالدة 6:5 جرامات.	
• سن األنىث عند الزاوج 100 يوم، ووزنها 200 جرام.	
• سن الذكر عند استخدامه للتلقيح 100 يوم، ويكون وزنه 300 جرام.	
• :30 يوًما، بمتوسط 21 يوًما.	 فرتة الزواج 5 أيام، وفرتة احلمل من 20
• :50 جراًما.	 سن الفطام 21 يوًما، ويكون وزن الفأر من 40
• مدة حياة الذكر واألنىث حوايل عام.	
• األعداد عند الزاوج: كل أربع إناث يقابلهن  ذكر واحد.	
• كمية الغذاء اليويم لألنىث البالغة واحلامل، أو الذكر البالغ، من 15:12 جراًما.	
• يب�دأ إطعام الصغار للعالئق ىف عمر 12 يوًما.	

تربي�ة الفرئان: 
عند تربي�ة الفرئان، ينبغي اتب�اع ما يلي: 

• اختيــ�ار اإلنــاث مــن الســالالت العاليــة اإلخصــاب علــى أســاس نت�اجهــا وقابليتهــا 	
الحتضــان أوالدهــا.

• إعدام األنىث الي ليس لها من ثماني�ة إىل عشرة أثدية. 	
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• أن يكون النت�اج من اإلناث متماثاًل يف احلجم، والوزن اجلسماين. 	
• عــدم وجــود حــاالت مرضيــة ســابقة لإلنــاث، وتســتبعد تلــك الــي تــأكل أوالدهــا مــن 	

املجموعــة.
• أن تكون الذكور نشطة، ويف حالة صحية جيدة.	

عمليات إنت�اج فرئان التجارب:
• طريقة وحيدة الزاوج: يوضع  ذكر واحد مع أنىث واحدة.	
• طريقة عديدة الزواج: يوضع ذكر واحد مع أكر من أنىث. 	

شكل )13(: تزاوج الفرئان
طريقة مسك الفأر الصغر السويسري:

ــة،  ــهلة ولطيف ــة س ــن  بطريق ــ�ة، أو التخزي ــق الرتبي ــر صنادي ــ�اء تغي ــأر يف أثن ــك الف ــن مس يمك
ــي:  ــا يل ــا لم ــه وفًق ــى ب ــدوق وال يلق ــاع الصن ــد ق ــن، عن ــط ممك ــل ضغ وبأق

• ــق، 	 ــر، أو العن ــوق الظه ــائب ف ــد الس ــن اجلل ــرة، أو م ــافة قص ــل ملس ــن الذي ــك م املس
ــف.  ــدوق نظي ــدوق إىل صن ــن الصن ــه م ونقل

• املسك بواسطة ملقط كبر. 	
• تتوقف طريقة املسك على نوع التجارب اجلارية، وأماكنها.	
• عنــد وضــع الفــرئان احلامــل يف الصناديــق يكــون لهــا عنايــة خاصــة وخاصــة عنــد 	

النقــل.
• إذا تصــادف والدة األنــىث يف أثنــ�اء تغيــر الصنــدوق، يــرتك الصنــدوق بــدون تغيــر علــى 	

ــل  ــي نق ــا، وينبغ ــث األم بأوالده ــى ال تعب ــر، ح ــت آخ ــره ىف وق ــة لتغي ــع عالم أن توض
األوالد بعنايــة ورفــق، بــدون ضغــط، ووضعهــم جبــوار بعضهــم البعــض بعــد نقلهــم إىل 
الصنــدوق النظيــف، ويرجــع ذلــك إىل أن األم لــم تألــف الصنــدوق اجلديــد، وإذا كانــت 

الفــرئان الصغــرة قريبــ�ة مــن األم فإنهــا ســتجمعهم.
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الهامسرت:
• وزن الذكر البالغ من 110:85 جرامات.	
• 1 جراًما.	 وزن األنىث البالغة من 20:95
• وزن الفأر عند الوالدة 2 جرام.	
• 1جراًما.	 سن األنىث عند استخدامها للتلقيح 10:8 أسابيع، ووزنها من 20:95
• سن الذكر عند استخدامه للتلقيح 10:8 أسابيع، ووزنه من 110:85جرامات.	
• تبلغ فرتة الزواج أربعة أيام، وفرتة احلمل من 18:15 يوًما، بمتوسط 16 يوًما.	
• يكون سن الفطام بعد 21 يوًما.	
• كمية الغذاء الي حيتاجها الذكر البالغ، واألنىث احلامل، من 15:10 جراًما.	
• مدة حياة الذكر واألنىث عام.	
• يكون الزاوج بمعدل أربع إناث يقابلهن ذكر واحد.	
• يب�دأ الصغار أكل العالئق اجلافة من 9:7 أيام.	

تربي�ة الهامسرت: 
• ــل التلقيــح قبــل نضوجهــا بشــهر مــن 	 ــريعة النضــج تقب ــن احليوانــات س ــرت م الهامس

ــ�ة أســابيع. ــرتك الهامســرت بــدون تــزاوج حــى بلوغــه ســن ثماني العمــر، ويفضــل أن ي
• يعطــى الهامســرت إنت�اجــا طــوال الســنة، وأفضــل وقــت لإلنتــ�اج هــو مــن شــهر مايــو إىل 	

شــهر نوفمــر، ويعطــي إنت�اًجــا قوًيــا مــن ســن عشــرة شــهور، بعــد هــذا الســن يفضــل 
ــا  ــاظ دائًم ــدة لالحتف ــع جدي ــا بمجامي ــت، وتغيره ــي بلغ ــع ال ــع املجامي ــتبعاد جمي اس

بســالالت قويــة تســاعد علــى ســد حاجــة العمــل. 
• تعطــي إنــاث الهامســرت مــن 6:4 أجيــال يف الســنة، ويف كل جيــل تعطــي مــن 8:6 صغــار، 	

وتفطــم الصغــار عــادة عنــد بلوغهــا 21 يوًمــا، ومــدة احلمــل يف الهامســرت 16 يوًمــا، 
ــا. والهامســرت مــن احليوانــات الــى تــأكل صغارهــا أحياًن

• توضــع الذكــور منفصلــة عــن اإلنــاث، وال يتــم الــزاوج يف قفــص الرتبيــ�ة إال يف املســاء، 	
ــل إىل  ــة التلقيــح، ثــم تنقــل احلوام ــام إلتمــام عملي ــاث ملــدة أي ــرتك الذكــور مــع اإلن وت

أقفــاص كٍل علــى حــدة حلــني والدتهــا.
• ــن 12 	 ــل ع ــدة ال تق ــد م ــة، وبع ــل إىل أربع ــاث يص ــن اإلن ــدد م ــع ع ــد م ــر واح ــع ذك يوض

ــوالدة. ــني ال ــص حل ــدة ىف قف ــى ح ــل كٍل عل ــاث احلوام ــع اإلن ــا توض يوًم





جامعة الفيوم

69

جدول )8(: االحتي�اجات اخلاصة برعاية بعض أنواع حيوانات التجارب ومواصفاتها

Parameters Mouse Rat Rabbit Dog Guinea 
Pig

Body weight (g) 25-30 200-
300 2000-3000 5000-

8000 600-800

Life span 1-2 2-3 4-5 Up to 10 2
Breeding age (d) 42-56 60-80 90-120 90 67
Breeding life (years) 0.75-1.5 1-1.25 3 6-7 1

Water consumption 
(ml/d) 6 35 200-300 500-700 250-350

Food consumption 
(g/d) 5 20 100* 500 30*

Body temperature 
(°C) 37.4 37.5 38.3 37.7 37.7

Estrus cycle 4-5 4-5 Spontaneous 
ovulator 180 15-19

Gestation period (d) 19 21 32 62 67
Litter size 10-12 10-12 4-8 2-6 2-4

Respiratory rate 
(Breaths/min) 90-180 80-150 35-60 14-28 60-110

Herat rate (Beats/
min) 300-750 260-

450 205-308 77-138 250-300

Blood pressure (mm 
Hg) 120/75 130/90 - 140/80 -

Blood volume (ml/Kg) 70-80 50-65 45-70 75-100 65-90
Room 
temperature (°C) 24-27 24-27 24-27 24-27 24-27

Relative humidity % 50-60 50-60 70 60-70 60-70

Urine excretion (ml/d) 1-3 10-15 200-300 600-700 100-150

* Green vegetables (100-150 g/d) and vitamin C supplements should be given along 
with normal diet to rabbits and guinea pigs (guinea pigs are unable to produce 
their own vitamin C).
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المعايير األخالقية لرعاية 
واستخدام الدواجن، واألرانب

 في التعليم والبحث العلمي
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املفاهيم واملصطلحات اخلاصة برعاية واستخدام الدواجن واألرانب 
يف أغراض التعليم والبحث العلي

املضموناملفهوم/ املصطلح

التفريخ
 Hatching

)طبيعي، أو صناعي(

ــون  ــام تك ــى تم ــة ح ــخ البيض ــة تفري ــن بداي ــة م ــة املخصب ــو اخللي ــة نم عملي
اجلنــني وخروجــه مــن البيضــة علــى هيئــ�ة كتكــوت، مــع مراعــاة عوامــل 
مــدة  وختتلــف  وتقليــب.  وتهويــة،  ورطوبــة،  حــرارة،  درجــة  مــن  التفريــخ 

التفريــخ ىف الدواجــن مــن نــوع آلخــر.

حضانة الكتاكيت
Chicks nursery

الفــرتة الــي تلــي خــروج الكتاكيــت مــن البيــض، وتســتمر خــالل الثالثــة، 
أو األربعــة أســابيع األوىل مــن عمرهــا، وتســتدعي ضــرورة توفــر الظــروف 
املناســبة لنمــو الكتاكيــت )احلــرارة، والتهويــة، والرعايــة الصحية الســليمة(.

تهوية العنابر
 Ventilation

الزائــدة، والرطوبــة، والغــازات الضــارة  تهــدف إىل التخلــص مــن احلــرارة 
اجلهــاز  بأمــراض  اإلصابــة  لتفــادي  الكربــون(  أكســيد  وثــاين  )األمونيــ�ا 

. لتنفــي ا

جهاز التنظيم احلراري
 Thermoregulation

device

يكــون يف الكتاكيــت حديثــ�ة الفقــس غــر  مكتمــل التطــور، فــال تســتطيع 
الكتاكيــت أن تتحكــم ىف درجــة حــرارة اجلســم خــالل الثالثــة أيــام األوىل مــن 
العمــر، وال تتــم عمليــة التحكــم بكفــاءة خــالل3 -4  أســابيع األوىل مــن العمــر، 
ــي  ــة، لك ــة للتدفئ ــادر اخلارجي ــى  املص ــي عل ــكل رئي ــد بش ــي تعتم ــك فه لذل
ــا  ــق أداًء إنت�اجًي ــم، وحتق ــرارة اجلس ــة ح ــ�ات درج ــى ثب ــظ عل ــتطيع أن حتاف تس

ــًيا. قياس

ختتلــف برامــج اإلضــاءة Lighting programs املســتخدمة علــى أســاس برامج اإلضاءة
الغــرض مــن الرتبيــ�ة.

إيواء الطيور
Harboring birds

ــواع،  ــبة لألن ــلوكيات املناس ــم الس ــب إىل تعظي ــور، واألران ــواء الطي ــدف إي يه
ــاد.  ــن اإلجه ــة ع ــلوكيات الناجت ــل الس ــب، أو تقلي وجتن

احلظائر أو العنابر 
املفتوحة

حظائــر مفتوحــة Opened hangars or wards ذات شــبابيك بطــول 
جــداري احلظــرة، والســقف يكــون إمــا خرســاين أو مــن األسبســتوس )معــرج، 

مســتٍو، خشــب، ألومنيــوم(. 

ــن احلظائر أو العنابر املغلقة ــا ع ــة Enclosed hangars or wards تماًم ــر معزول ــر، أو عناب حظائ
ــ�ة. ــل البيئي ــى العوام ــد عل ــة، وال تعتم ــرات اخلارجي املؤث
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املضموناملفهوم/ املصطلح

البطاريات واألقفاص
 Batteries and

cages

ــور، أو  ــؤذي الطي ــا ال ي ــهولة، وتصميمه ــا بس ــن تنظيفه ــواد يمك ــن م ــع م تصن
األرانــب، ختصــص املســاحات وتعــدل حســب النــوع، والعمــر، والغــرض 

اإلنتــ�ايج.

التحصني 
Vaccination

يســتخدم  ملنــع، أو تقليــل أضــرار تعــرض الدواجــن، أو األرانــب  لإلصابــة 
بالكائنــ�ات الدقيقــة املرضيــة، ويكــون التحصــني بطــرق مختلفــة: التقطــر يف 
العــني/ األنــف، غمــس املنقــار، التحصــني يف مــاء الشــرب، الــرش اخلفيــف 
ــل  ــن داخ ــي(، احلق ــد، أو عضل ــت اجلل ــن )حت ــاح، احلق ــز اجلن ــل، وخ أو الثقي

.)In-Ovo( البيضــة 

اللقاحات
Vaccines

حتضــرات حتتــوي علــى مــواد مولــدة  للضــد )أنتجينــ�ات( مــن أصــل املســبب 
احلصــول  بغــرض  اســتخدامها  يتــم  الغالــب(،  يف  للتلــف  )قابلــة  املــريض 
ــبب�ه  ــا كان س ــني أيًّ ــريض مع ــبب م ــد مس ــطة ض ــة نش ــتجابة مناعي ــى اس عل

)طفيليــات، فطريــات، بكتريــا، فروســات(.

األمن احليوي
Biosecurity

األمــراض  دخــول  ملنــع  تتبــع  الــي  والتدابــر  اإلجــراءات  مــن  مجموعــة 
ــأة  ــح للمنش ــغيل الناج ــد التش ــا، ويعتم ــة، أو خارجه ــل املزرع ــارها داخ وانتش

بشــكل كبــر علــى النظافــة اجليــدة.
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املعاير اخلاصة برعاية واستخدام الدواجن واألرانب يف أغراض التعليم والبحث العلي
معاير بيئي�ة:- 1
صفر21املعايرم

ــة، 1 ــرارة، الرطوب ــة احل ــة، درج ــث: التهوي ــن حي ــ�ة م ــروف البيئي ــر الظ توف
ــب.   ــر، أو األران ــة للطائ ــ�ة مرحي ــر بيئ ــل توف ــا يكف ــة بم ــاءة، فرش اإلض

يراعى يف الدراسات الى تشمل تن�اول ظروف اإلجهاد أن تكون محدودة.2

توفــر درجــة احلــرارة املناســبة لمــا لهــا مــن تأثــر يف فــرتة احلضانــة، خاصــة 3
يف األجــواء البــاردة. 

توفــر االشــرتاطات الصحيــة، واألمــن احليــوي، بعنابــر ووحــدات تربيــ�ة 4
الدواجــن، واألرانــب.  

توفــر الهــدوء التــام لدجــاج إنتــ�اج البيــض، وعــدم التعــرض للمؤثــرات غــر 5
املناســبة، مثــل الضوضــاء. 

جتنــب اســتقدام املســبب�ات املرضيــة يف أيــة صــورة، فيمــا عــدا األحبــاث الــي 6
تتنــ�اول عــالج مســبب�ات األمــراض.

نظم وبرامج اإلضاءة يف حظائر وعنابر الطيور، واألرانب:- 2
الدواجن: 

إنتــ�اج بــداري التســمني: اإلضــاءة املســتمرة ملــدة 24 ســاعة يف األيــام األوىل مــن عمــر الكتاكيــت، 
ثــم 23ســاعة علــى مــدار دورة التســمني للوصــول إىل أقــى وزن يف أقــل مــدة.

الدجــاج البيــ�اض: عــدد ســاعات اإلضــاءة مــن 16 – 17 ســاعة، 7 –  8  ســاعات إظــالم ســواء 
أكانــت الرتبيــ�ة يف مســاكن مفتوحــة أو مســاكن مغلقــة. ويف حالــة الرتبيــ�ة  يف مســاكن مفتوحــة 
ينبغــي مراجعــة عــدد ســاعات النهــار، وعمــل ضبــط لســاعات اإلضــاءة بزيــادة عــدد ســاعات 
اإلضــاءة تدريجًيــا لتصــل مــن 16 – 17  ســاعة إضــاءة عنــد قمــة إنتــ�اج البيــض. ويف حالــة إذا مــا 
وصــل الدجــاج لعمــر إنتــ�اج البيــض وعــدد ســاعات اإلضــاءة 14 أو 15 ســاعة، ال ينبغــي تقليــل 

عــدد ســاعات اإلضــاءة، وينبغــي زيادتهــا تدريجًيــا لتصــل إىل 16 أو 17  ســاعة. 
ــس  ــن 20 لوك ــل ع ــى أال تق ــها، عل ــر وقياس ــتوى الطائ ــى مس ــاءة عل ــدة اإلض ــط ش ــي ضب ينبغ

ــع(. ــرت مرب ــكل م ــة وات ل ــدل أربع ــض )بمع ــ�اج البي ــرتة إنت ــالل ف خ

األرانب:
ــ�ة  ــات الرتبي ــع أمه ــبة لقطي ــا بالنس ــاعة يومًي ــدود 14-16 س ــاءة يف ح ــاعات إض ــدد س ــر ع توف
ــًرا  ــار قص ــا النه ــون فيه ــي يك ــهور ال ــة يف الش ــي خاص ــيولوىج الطبيع ــاطها الفس ــل ىف نش لتظ
لذلــك يمكــن االســتعانة باإلضــاءة الصناعيــة، حيــث حيتــاج املــرت املربــع مــن مســاحة العنــر إىل 
ــع  ــة التوزي ــاءة منتظم ــات إض ــواء بلمب ــر اإلي ــزود عناب ــك ت ــة، لذل ــاءة الصناعي ــن اإلض 4 وات م
التزيــد قوتهــا عــن 40 وات حبيــث اليصــل إىل األرانــب أكــر مــن 3 وات لــكل مــرت مربــع. أمــا 

ــادي.  ــار الع ــوء النه ــا ض ــاءة، ويكفيه ــة إىل إض ــت يف حاج ــي ليس ــرة فه ــب الصغ األران
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معاير مرتبطة بنظم اإلنت�اج والرعاية املقدمة:- 3

صفر21املعايرم

ــة 1 ــداث أي ــب إح ــن، واألران ــ�ة الدواج ــات تربي ــن بطاري ــاة أال تتضم مراع
ــر.  ــة للطائ ــرار ميكانيكي أض

ــر الرتبيــ�ة، 2 مراعــاة توفــر احلــزي املناســب للطيــور، أو األرنــب داخــل عناب
حبيــث ال تكــون زيــادة التكثيــف هــو الهــدف األكــر. 

مراعــاة أن تضمــن عنابــر الدواجــن، أو األرانــب الســالمة واألمــان وإجنــاز 3
العمــل يف الوقــت املطلــوب. 

4

مراعــاة أن حتتــوي أماكــن رعايــة الطيــور، أو األرانــب علــى فرشــة مناســبة 
مــع مــواد تعشــيش إضافيــة، وأن تكــون الفرشــة جافــة، وماصــة، وغــر 
أو  واحلشــرات  املعديــة  العوامــل  مــن  وخاليــة  ســامة،  وغــر  مغــرة، 

ــايئ.  ــوث الكيمي التل

ــل 5 ــا وأق ــوق به ــة موث ــب  بطريق ــور، أو األران ــم الطي ــم ترقي ــاة أن يت مراع
ــدة.  ــة واح ــى طريق ــاد عل ــدم االعتم ــا، وع إيالًم
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شكل )14(: نماذج تسكني ومسك الطيور

شكل )15(: نماذج ألقفاص وعنابر األرانب
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شكل )16(: نماذج ألقفاص وعنابر األرانب
معاير مرتبطة بتغذية الطيور واألرانب:- 4

صفر21املعايرم

1
ــه  ــ�ة احتي�اجات ــر لتلبي ــ�ة لــكل طائ ــواد الغذائي ــر األعــالف وامل ــاة توف مراع
االحتي�اجــات  أو  احلافظــة،  االحتي�اجــات  ســواء  الفســيولوجية، 

إلنت�اجيــة.  ا

مراعــاة تطبيــق اإلجــراءات، واالحتي�اطــات املناســبة يف تعبئــ�ة، ونقــل، 2
ــب.  ــن، واألران ــة الدواج ــداد أغذي ــن، وإع وختزي

ضــارة 3 وغــر  ومتوازنــة،  ســليمة  غذائيــ�ة  مصــادر  اســتخدام  مراعــاة 
لبيئــ�ة. با

ــة 4 ــج التغذي ــا يف برام ــدة دولًي ــة املعتم ــداول التغذي ــتخدام ج ــاة اس مراع
ــتطاع. ــدر املس ق

مراعاة جتنب التلوث الكيميايئ، والفزييايئ، وامليكروبيولويج. 5

يف 6 مناســبة  تكــون  أن  فيهــا  يراعــى  ســليمة  أعــالف  تركيــب  مراعــاة 
اإلنت�اجيــة.  ومرحلتــه  وعمــره،  نــوع،  لــكل  والكميــة  التوقيــت 

ــن 7 ــاة، وتضم ــى احلي ــتخدمة عل ــ�ة املس ــواد الغذائي ــظ امل ــاة أن حتاف مراع
ــم. ــض، اللح ــش، البي ــ�اج الري ــم، وإنت ــف اجلس ــل وظائ عم

مراعــاة إمــداد الطيــور بالكميــات الكافيــة مــن امليــاه النظيفــة، اخلاليــة 8
مــن امللوثــات.

مراعاة استخدام املطهرات املناسبة ملياه الشرب واألدوات.9

تبني اجلداول املتضمنة يف ملحق )4( املقنن�ات الغذائي�ة للطيور، والدواجن
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معاير تداول الطيور واألرانب:- 5

صفر21املعايرم

األرانــب، 1 أو  الطيــور،  مــع  التعامــل  علــى  القائمــون  يكــون  أن  مراعــاة 
النفــس. بضبــط  ويتمــزيون  الغــرض،  لهــذا  مؤهلــني 

2
ــور  ــع الطي ــل م ــى التعام ــني عل ــدى القائم ــرة ل ــر اخل ــر عنص ــاة توف مراع
أو األرانــب للتقليــل مــن إجهــاد  الطيــور، أو األرانــب، أو األفــراد، يف أثنــ�اء 

ــداول.   ــل، أو الت النق

مراعــاة وضــع برامــج مناســبة لتعــود وتدريــب الطيــور، أو األرانــب، 3
البحــي. املشــروع  طــوال  املتبعــة  واإلجــراءات 

مراعــاة اإلمســاك اجليــد للطيــور يف أثنــ�اء قيــاس الــوزن، وجمــع عينــ�ات 4
الــدم، والفــرز، والنقــل ، للتقليــل مــن اإلجهــاد، ومنــع حــدوث إصابــات. 

مراعاة اختاذ كل االحتي�اطات الالزمة لتجنب اإلجهاد غر الضروري.5

مراعاة نقل الطيور، أو األرانب يف ظروف وحاويات مناسبة الحتي�اجاتها 6
الفسيولوجية، والسلوكية، وحالتها الصحية.

البيطريــة 7 الشــهادة  علــى  الــدويل  النقــل  مســتن�دات  احتــواء  مراعــاة 
الدوليــة. للتجــارة   OIE ملنظمــة  النموذجيــة 

ــبة، 8 ــرارة مناس ــة ح ــن: درج ــب م ــور واألران مراعــاة توفــر مايالئــم الطي
ــل.  ــة النق ــ�اء رحل ــاء يف أثن ــذاء، وم وغ
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جدول )9(: املستويات الكيميائي�ة احليوية لألرانب بدون معامالت
Normal reference biochemical values for rabbits

Parameters Value Unit
Albumin 25-40 g/l
Bilirubin – total 0 – 0.75 µg/dl
Gamma GT 0 – 7 IU/l

Globulin 1.5 – 3.3 g/dl
25 - 40 g/l

Albumin/globulin ration (A/G) 0.7 – 1.89 Ratio
Protein – total 50 - 75 g/l
Acid phosphatase (AP) 0.3 – 2.7 IU/l
Alanine aminotransferase  (ALT) 55 - 260 IU/l
Alkaline phosphatase  (ALP) 10 - 96 IU/l
Amylase 200 - 500 IU/l
Aspartate aminotransferase (AST) 10 - 98 IU/l
Creatinine phosphokinase 140 – 372 IU/I
Lactate dehydrogenase 132 - 252 IU/l
Bicarbonate 16 - 32 mmol/l
Calcium – ionized (Ca++) 1.71 mmol/l

Calcium – total (Ca++) 3.0 – 5.0 mmol/l
5.5 – 12.5 mg/dl

Chloride (Cl- ) 92 - 120 mmol/l
Iron (Fe) 33 - 40 µmol/l
Lead 2 - 27 mmol/l
Magnesium (Mg++ ) 0.8 – 1.2 mmol/l
Phosphate – inorganic ( Pi) 1.0 – 2.5 mg/dl
Phosphorus (HPO4

-) 4 - 6 mmol/l
Potassium (K+) 4.0 – 6.5 mg/dl
Sodium (Na+) 130 – 155 mmol/l
β-OH butyrate < 1 mmol/l
Blood urea nitrogen (BUN) 13 - 30 mg/dl
Bile acids 3 - 15 µmol/l
Cholesterol 10 - 80 mg/dl
Cortisol (resting) 1.0 – 2.04 µg/dl
Cortisol after stimulation with ACTH 12.0 – 27.8 µg/dl
Creatinine 0.5 – 2.6 mg/dl
Glucose 75 – 140 mg/dl
Phospholipids 40 - 140 mg/dl
Serum lipids 150 - 400 mg/dl
Triglycerides 1.4 – 1.76 mmol/l
Urea 9.1 – 25.5 mmol/l
Uric acid 1 – 4.3 mg/dl
Vitamin A 30 – 80 µg/l
Vitamin E > 1 µg/ml
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جدول )10(: صورة دم األرانب بدون معامالت
Normal reference hematological values for rabbits

Parameters Value Units
Blood pH 7.2 – 7.5
Red Blood Cells, or Erythrocyte (RBC) 3.8 – 7.9 * 106 mm3/
Packed Cell Volume (PCV) 33 – 50 %
Mean Corpuscular Volume (MCV) 50 – 75 mm3

Hemoglobin (Hb) 9.4 – 17.4 g/dl
Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) 18 - 24 pg/cell
Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration (MCHC) 27 - 34 %

White Blood Cells (WBC) 5 – 13 * 109 l/

Basophils 0 – 0.84
<0.5 * 109

%
l/

Eosinophils 0 – 2
< 1.0 * 109

%
l/

Lymphocytes 43 – 80
3 – 9 * 109

%
l/

Monocytes 0 – 4
< 0.5 * 109

%
l/

Neutrophils 34 - 70 %

Band neutrophils < 6
0 – 0.2 * 109

%
l/

Adult neutrophils 1 – 4 * 109 l/

Platelets 290 * 103

200 – 650 * 109
mm3/

l/
Reticulocytes 0 - 3 %
Coagulation time (in-vivo) 2 - 8 min
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المعايير األخالقية لرعاية 
واستخدام األسماك في 
التعليم والبحث العلمي



دليل اخالقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

84

املعاير اخلاصة برعاية واستخدام األسماك يف التعليم والبحث العلي

بيئ�ة تغذية األسماك وُنُظمها ووسائلها: - 1
صفر21املعاييرم

الضــوء، 1 حيــث:  مــن  األســماك  تربيــة  بيئــة  مســتلزمات  توفيــر  ضــرورة 
امليــاه  النيتروجينيــة،  املركبــات   pH  ،الحــرارة الذائــب,  األكســجين 

الصحيــة.

التداول اآلمن لألسماك محل البحث في مراحلها العمرية املختلفة.2

وصفــات 3 ناحيــة،  مــن  باملســتهلك  تضــر  ال  علفيــة  خامــات  اســتخدام 
أخــرى. ناحيــة  مــن  الذبيحــة 

تخــل 4 وال  االســتزراع،  بيئــة  علــى  تؤثــر  ال  علفيــة  خامــات  اســتخدام 
البيئــي. بالتــوازن 

تقديــم محببــات علفيــة تتناســب مــع أفــواه النــوع الســمكي املســتخدم 5
فــي البحــث.

مراعاة عدم تأثير الهرمونات املستخدمة على األسماك، أو األفراد.6

مراعــاة عــدم اســتخدام مــواد فــي امليــاه تزيــد مــن أعــداد البكتريا املمرضة 7
أو مقاومتها، أو تؤثر سلًبا على مناعة األسماك،  واإلنسان.

فــي 8 األســماك  حيــاة  تتبــع  عنــد  قاســية  غيــر  ترقيــم  وســائل  اســتخدام 
التربيــة. برامــج  فــي  أو  الطبيعيــة،  البيئــات 
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املفاهيم واملصطلحات اخلاصة برعاية األسماك وطرق استخدامها يف التعليم 
والبحث العلي

املضموناملفهوم/ املصطلح

البالنكتون
Plankton

كائنــ�ات حيــة أغلبهــا مجهــري، توجــد يف ميــاه االســزراع، وهــي مهمــة يف تغذيــة 
األســماك، وتشــمل: البالنكتــون النبــ�ايت، البالنكتــون احليــواين.

ترقيم األسماك
Fish numbering.يتم ذلك بوضع أرقام، أو أكواد معين�ة بزعانف األسماك

تشتي�ة األسماك
Wintering fish

اخلريــف  فصــل  بدايــة  يف  املنتجــة  البلطــي  أســماك  زريعــة  تشــتي�ة  يتــم 
)أكتوبــر- نوفمــر( بــوزن واحــد جــرام وتشــتيتها يف أحــواض خاصــة خــالل 
أشــهر الشــتاء )ين�ايــر- فرايــر( للحصــول علــي اإلصبعيــات حبجــم يــرتاوح مــا 

بــني20-50 جراًمــا يف بدايــة الصيــف )مــارس- أبريــل(.

Fry الزريعة
األســماك الصغــرة ىف مرحلــة مابعــد الفقــس وامتصــاص كيــس املــح ويــرتاوح 

طولهــا مــا بــني 2 إىل 2.5 ســم.

االسزراع السمكي
Fish farming
 )االسزراع المايئ(

الماحلــة  امليــاه  أســماك  أكانــت  ســواء  املختلفــة  بأنواعهــا  األســماك  تربيــ�ة 
محكمــة،  ظــروف  حتــت  اإلنســان  غــذاء  يف  تســتخدم  والــي  العذبــة،  أم 
وحتــت ســيطرة اإلنســان، ويف مســاحات معينــ�ة ســواء يف أحــواض ترا بيــ�ة، 

اإلنت�اج الســمكي.  تطويــر  بقصــد  أو أقفــاص،  أو خرســاني�ة، 

اإلصبعيات
Fingerlings

أســماك صغــرة ىف مرحلــة مــا بعــد الزريعــة، يــرتاوح طولهــا مــا بــني 2.5 إىل13 
ســم، وتكــون صاحلــة لالســزراع ىف أحــواض الرتبيــ�ة.

الهابات
Haps

ــزن 
ُ

ــة خت ــات مختلف ــكل، وبمقاس ــة الش ــتطيلة أو مربع ــتيكية مس ــباك بالس ش
فيهــا أمهــات األســماك Broodstock  أو تســتخدم حلضانــة يرقاتهــا ذات 
ثقــوب صغــره جــًدا تســمح فقــط بمــرور المــاء وال تســمح خبــروج البيــض 
الرتبيــ�ة بقوائــم  الفقــس تثبــت يف أحــواض  أو الرقــات حديثــ�ة  الُمخصــب 

خشــبي�ة، تســمح للمــرىب التحكــم بشــكل أكــر يف العمليــات الرعائيــ�ة.
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استخدام األسماك يف التعليم والبحث العلي:- 2
صفر21املعاييرم

مراعاة الكثافات التخزينية املرتبطة بالنوع وعدم تجاوزها.1

مراعاة االستخدام األمثل للمياه عند تصميم األبحاث.2

3
البيئــة  أو  األســماك،  فيهــا  تعيــش  التــي  بالبيئــة  اإلضــرار  بعــدم  االلتـــزام 

املحيطــة.

4
التصنيــع  جاهــزة  اإلنتاجيــة  بالوحــدات  لألســماك  الراحــة  ســبل  توفــر 
األســماك. علــى  اإلجهــاد  عوامــل  بدراســة  املتعلقــة  األبحــاث  عــدا  فيمــا 

5
األمــن  علــى  تؤثــر  أو  التلــوث،  تنشــر  أســاليب  أو  مــواد  اســتخدام  عــدم 

املربــاة. لألنــواع  املزمــن  اإلجهــاد  إلــى  تــؤدي  أو  الحيــوي، 

6
توفــر اشــتراطات الجــودة باألعــاف، والبحــث فــي إنتــاج أعــاف صديقــة 

للبيئــة.

عدم أقلمة تربية األسماك مع مياه غير صحية وتضر باملستهلك.7

8
عــدم التركيــز علــى اســتخدام مــواد أو خامــات تدخــل فــي تغذيــة اإلنســان 

وصناعاتــه بإســراف. 

9
التوســع فــي دراســات االســتزراع الســمكي التكاملــي ليكــون نظاًمــا صديًقــا 

للبيئــة. 

10
التعامــل مــع األســماك املصطــادة بطريقــة رحيمــة لتقليــل تأثيــر اإلجهــاد 

وإفــرازات الطبقــة املخاطيــة.

11
وضــع األســماك عاليــة الحيويــة فــي تانــكات مطهــرة فــي أماكــن هادئــة وآمنــة 

وبعيــدة عــن امللوثــات، وإعــادة األســماك املجهــدة لبيئتهــا الطبيعيــة. 

تقليل الوقت الازم ألخذ القياسات السريعة مثل األوزان، أو األطوال. 12

13
إعــادة األســماك الصحيحــة بعــد إنهــاء الدراســة إلــى بيئتهــا بعــد التأكــد مــن 

أنهــا ليســت عرضــة لإلفتــراس، أو لــن تكــن ســبًبا فــي انتشــار األمــراض.

14
فــي  ذاتهــا  علــى  لاعتمــاد  تتطــور  لــم  التــي  الصغــار  كل  اســتخدام  عــدم 

العلميــة.  البحــوث  إجــراء  أثنــاء  تغذيتهــا، 

15

يتــم أخــذ عينــات األســماك مــن خــال التعــداد البصــري تحــت املــاء، أو 
والكميــة،  الكثافــة،  لتحديــد  بالفيديــو  التصويــر  اســتخدام  خــال  مــن 

والســلوك. البيولوجــي،  والتنــوع 

16
يراعــى عــدم تــردد الباحثيــن علــى مواقــع الدراســة حتــى ال تشــعر الكائنــات 

موضــع الدراســة وتتركــه.

17
ثــم  التبريــد،  حــرارة  لدرجــات  تعريضهــا  يتــم  الصغيــرة،  األســماك  لقتــل 

التجميــد. 

18
لقتــل األســماك الكبيــرة، يتــم تخديرهــا، ثــم تقطــع الــرأس باســتخدام آلــة 

حــادة، ثــم تحفــظ األعضــاء فــي فورماليــن تركيــزه %10.
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3- صيد األسماك ألغراض التعليم والبحث العلمي
Fishing for educational and scientific research purposes

 Gill Nets and Entangling Nets الشباك الخيشومية

الشــبكة،  التيلــة تصنــع بشــكل شــبكي، وتختلــف ســعة فتحــات عيــن  النايلــون ثاثيــة  مــن خيــوط  نســيج 
وســمك الخيــط وفقــا لنــوع وطريقــة الصيــد، ونوعيــة األســماك املــراد صيدهــا. هــذه الشــباك فعالــة عنــد 
الحاجــة لجمــع أكبــر عــدد ممكــن مــن األســماك لكنهــا ال تتفــق واملعاييــر األخاقيــة حيــث تتعلــق األســماك 
بخيوطهــا املتشــابكة أثنــاء محــاوالت املــرور مــن خالهــا ممــا يســبب تهتــكات بالخياشــيم وجــروح ســطحية، 

وبالتالــي تصبــح األســماك عرضــة لاختنــاق واإلصابــات البكتيريــة. 

 Seine Nets افة الشباك الجر
شــكل الشــبكة مخروطًيــا مثــل شــبكة الجــر، يتــم تحويــط األســماك بالشــبكة وســحب الحبــال الســاحبة علــى 
الســفينة، فتتجــه األســماك إلــى الحقيبــة فــي منتصــف الشــبكة. وبذلــك يتــم صيــد األســماك ذات الجــودة 
العاليــة وبطريقــة أخاقيــة، ومراعــاة عــدم امتــاء الشــبكة باألســماك، لكــن قــد تؤثــر هــذه الشــباك ســلًبا 

علــى الكائنــات القاعيــة.

Fyke nets شباك الفايك
شباك صيد فعالة ولكن غير أخاقية وذلك لعدم إمكانية التحكم في النوع السمكي أو الحجم املصطاد. 
جــر هــذه الشــباك لألماكــن الضحلــة يعــرض األســماك لإلجهــاد، وصعوبــة التنفــس، واإلصابــة بالكدمــات، 
لكــن يمكــن اســتخدام هــذه الشــباك بطريقــة أخاقيــة مــن خــال وضــع شــباك تســمح بدخــول النــوع موضــع 
الدراســة فقــط، وإخــراج األســماك الصالحــة للدراســة دون تكــدس ووضعهــا فــي تانــك مطهــر بــه ميــاه فاتــرة 

ومــزود باألكســجين، علــى أن تتــرك األســماك غيــر الصالحــة فــى بيئتهــا. 

 Hooks and Lines السنارة
طريقــة غيـــر أخاقيــة للصيــد، فهــي تســبب اختناقــات وجــروح وتهتــكات بأنســجة األســماك، ويــزداد تأثيرهــا 
باســتخدام  الطريقــة  لهــذه  الســلبية  التأثيــرات  تخفيــف  ويمكــن  الظهيـــرة،  وقــت  الصيــد  عنــد  الســلبي 
تصميمــات مختلفــة للخطاطيــف حتــى ال تســبب إصابــات لألســماك مثــل الخطاطيــف الدائريــة، كمــا يراعــى 

مناســبة حجــم الخطــاف لحجــم األســماك املــراد صيدهــا.

Electrofishing  الصعق الكهربائي
مــن أكثــر الطــرق فاعليــة للحصــول علــى األســماك فــي بيئــة امليــاه العذبــة واملناطــق الضحلــة، لكــن قــد تســبب 

أضــراًرا للعمــود الفقــري، وتؤثــر ســلًبا علــى أجنــة األســماك، لذلــك فــإن اســتخدامها غيــر أخاقــي.



دليل اخالقيات رعاية واستخدام الحيوانات في التعليم والبحث العلمي

88

Blood collection from fish 4- جمع عينات الدم من األسماك

• يتــم جمــع عينــات الــدم مــن األســماك إلجــراء االختبــارات الكميائيــة الازمــة، وتشــخيص الحــاالت 	
املرضيــة. 

• يتــم الحصــول علــى عينــات الــدم بنجــاح مــن األســماك حتــى وزن 100جــم، أو أقــل، دون املســاس 	
بحيــاة األســماك. 

• يتم استخدام سرنجات تناسب حجم السمكة املراد أخذ الدم منها.	
• يتم تخدير األسماك لتهدئتها قبل سحب الدم. 	
• يتــم ســحب عينــة الــدم مــن الوريــد املوجــود أســفل العمــود الفقــري بالقــرب مــن الزعنفــة الزيليــة، 	

أو بالوخــز فــي القلــب. 
• مثــل 	  Anticoagulant التجلــط  مانــع  باســتخدام  مناســبة  بكميــات  الــدم  عينــة  اســتقبال  يتــم 

بلطــف. وتــرج  األنبوبــة  تغلــق  ثــم  الصوديــوم،  ســترات  أو  الهيباريــن، 

ملزيد من املعلومات في هذا الجزء، يمكن الرجوع إلى:

1- Ellender, B.R., Wasserman, R.J., Ndaleni, P.M., Mofu, L., Wu, Y. and 
Weyl, O.L.F. (2016). ‘Reporting by-catch and mortalities in targeted 
biological feld surveys on fishes’, Aquatic Conservations: Marine and 
Freshwater Ecosystems, 26 (3):596–601. 

2- Use of Fishes in Research Committee (2014). Guidelines of the use of 
fishes in research, American Fisheries Society, Bethesda, MD.

3- Larocque, S.M., Cooke, S.J. and Blouin-Demers, G. (2012). A breath of 
fresh air: Avoiding anoxia and mortality of freshwater turtles in fyke 
nets by the use of floats Aquatic conservation: Marine and Freshwater 
Ecosystems, 22 (2): 198–205.

4- American Veterinary Medical Association, (2013). AVMA guidelines for 
the euthanasia of animals. Edition, AVMA, Schaumberg.
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شكل )17(: نماذج ملزارع سمكية نموذجية يف مصر

شكل )18(: تشريح األسماك يف املعمل
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المعايير األخالقية لرعاية

 واستخدام الحيوانات الكبيرة

 في التعليم والبحث العلمي
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املفاهيم واملصطلحات اخلاصة برعاية واستخدام احليوانات الكبرة يف التعليم والبحث العلي

املضموناملفهوم/ املصطلح

احلظائر املغلقة
Closed hangers

حظائــر تكــون علــى شــكل قاعــات مغلقــة ختتلــف مســاحاتها حســب عــدد 
احليوانــات املربــاه، ويكــون بقــاء احليوانــات بداخلهــا بصــورة دائمــة. 

احلظائر املفتوحة
Opened sheds

تتكــون مــن جزئــني: األول مفتــوح ويســى املســرح أو الســاحة، والثاين مســقف 
وحيــاط بث�الثــة جوانــب مــن اجلــدران، ويبقــى الرابــع مفتوًحــا جتاه الســاحة. 

حظائر ذات املظالت
 Hangars with

sheds

ــا،  ــط به ــدران حتي ــا ج ــس له ــدين، لي ــياج مع ــيجة بس ــن األرض مس ــاحة م مس
علــى  حتتــوي  أنهــا  كمــا  احلظــرة،  وســط  يف  تقريًبــ�ا  يكــون  املظلــل  واجلــزء 
معالــف، وأحــواض لشــرب امليــاه،  وتــرتك احليوانــات يف تلــك احلظائــر طليقة.  

احلظائر ذات األرضيات 
املثقبة

تســتخدم احلظائــر ذات األرضيــات املثقبــة  Perforated  يف اإلنتــ�اج املكثف 
للحمالن.

اإليواء املغلق
 Closed

accommodation

 يف اإليــواء املغلــق تظــل احليوانــات مربوطــة نهــاًرا وليــاًل، وال يــرتك احليــوان يف 
ــني  ــد أو اجتاه ــاه واح ــة يف اجت ــات مربوط ــون احليوان ــالج، وتك ــرة إال للع احلظ

ــني.  متقابل

اإليواء احُلّر
 Free

accommodation

طليقــة   Free accommodation احُلــّر  اإليــواء  يف  احليوانــات   تظــل 
الصناعــي.  التلقيــح  أو  العــالج،  وعنــد  احللــب،  وقــت  باســتثن�اء 

ترقيم احليوانات
 Numbering of

animals

ُيَعــّد ترقيــم احليوانــات Numbering of animals عنصــًرا مهًمــا حلفــظ 
الســجالت، حيــث يمكــن التعــرف علــى احليوانــات بشــكل فــردي، أو حســب 

املجموعــة. 
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معاير رعاية واستخدام احليوانات الكبرة يف التعليم والبحث العلي
معاير اختي�ار حيوانات التجارب:- 1

صفر21املعايرم

احلصــول بشــكل قانــوين علــى حيوانــات التجــارب، مثــل: األبقــار، واجلامــوس،  1
واألغنــام، والماعــز، واإلبل. 

إجــراء التجــارب علــى حيوانــات ســليمة تماًمــا لتعميــم النتــ�اجئ املتحصــل 2
عليهــا. 

الفســيولويج 3 لالســتقرار  راحــة  فــرتة  حديًثــ�ا  املســتلمة  احليوانــات  منــح 
اســتخدامها.  قبــل  والســلوكي 

ــراد 4 ــني أف ــزاوج ب ــط، أو ال ــاب، أو اخلل ــوع: االنتخ ــني الن ــارب حتس ــمل جت تش
ــة.  ــواع املختلف ــني األن ــس ب ــد، ولي ــوع الواح الن

اختي�ار احليوانات معروفة التاريخ الورايث كالي لها سجل منذ الوالدة. 5

عليهــا 6 تظهــر  الــي  احليوانــات  لعــزل  الالزمــة  التجهــزيات  توفــر  مراعــاة 
املــرض.  عالمــات 

املعاير البيئي�ة حليوانات التجارب الكبرة:- 2
ــرارة  ــة احل ــة، ودرج ــة املالئم ــدة، والرطوب ــة اجلي ــل يف: التهوي ــي تتمث ــى ال ــ�ة املثل ــرتاطات البيئي ــر االش إن توف

ــ�ة. ــ�ه الوراثي ــن تراكيب ــر ع ــة للتعب ــوان الفرص ــي احلي ــبة يعط املناس

صفر21املعايرم

توفر احتي�اجات احليوانات من الهواء النقي داخل عنابر الرتبي�ة. 1

توفــر بيئــ�ة مرحيــة حليوانــات التجــارب، ماعــدا حيوانــات األحبــاث املرتبطــة 2
بدراســات اإلجهــاد احلــراري واألقلمــة. 

مراعــاة أال يؤثــر الضــوء علــى فســيولوجيا، ومورفولوجيــا، وســلوك مختلــف 3
احليوانــات.

مراعــاة توفــر غــرف العــزل، وقاعــات اإلجــراءات، لتخفيــف مصــادر الضوضــاء 4
وآثارهــا الســلبي�ة.

ــص 5 ــث ختص ــي، حبي ــوء الصناع ــدر للض ــي، ومص ــوء الطبيع ــر الض ــاة توف مراع
ــرة. ــوان باحلظ ــكل حي ــع ل ــرت مرب ــف م ــدل نص ــاءة بمع ــات إض فتح
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معاير مرتبطة بنظم اإلنت�اج والرعاية املقدمة:- 3
إن ممارســات الرتبيــ�ة اجليــدة تعــزز مــن صحــة ورفاهيــة احليوانــات املســتخدمة، وتســاهم يف الصالحيــة 

العلميــة للبحــوث احليوانيــ�ة. 

صفر21املعايرم

مراعــاة أن تتفــق رعايــة احليوانــات وســكنها- كحــد أدىن وبشــكل واضــح- مــع 1
املبــادئ التوجيهيــة، واللــواحئ املتعلقــة برتبيــ�ة احليوانــات ورعايتهــا.  

مراعاة التقليل من الضغط على احليوانات يف أثن�اء رعايتها. 2

وجتنــب 3 لألنــواع،  املناســبة  الســلوكيات  تعظيــم  بهــدف  احليوانــات  إيــواء 
وجودهــا. مــن  التقليــل  أو  اإلجهــاد،  عــن  الناجتــة  الســلوكيات 

مراعــاة البســاطة والنــوايح االقتصاديــة يف إيــواء حيوانــات التســمني، وأن 4
يكــون مــكان اإليــواء آمًنــا، ومناســًبا لنــوع حيــوان التســمني. 

ــب 5 ــواء لتجن ــدة لإلي ــات اجلي ــات باإلمكان ــواء احليوان ــم إي ــزود ُنُظ ــاة أن ت مراع
ــية.  ــة القاس ــروف اجلوي ــا للظ تعرضه

مراعــاة أن تكــون فرشــة احليــوان عامــاًل بيئًيــ�ا يمكــن الســيطرة عليــه، لكونهــا 6
تؤثــر علــى رعايــة احليــوان، وبالتــايل البي�انــات التجريبيــ�ة.  
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شكل )19(: نماذج للحظائر واألقفاص

شكل )20(: نماذج لتنظيف احليوانات وترقيمها
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معاير مرتبطة بالتغذية:- 4

مراعاة أن تغطي املقررات الغذائي�ة احتي�اجات احليوان من: طاقة، وبروتني، ومواد مغذية أخرى.

صفر21املعايرم
يستخدم يف تغذية احليوانات املزرعية مواد علف ذات أصل نب�ايت.  1

يســتخدم يف تغذيــة احليوانــات املزرعيــة مــواد علفيــة غــر ضــارة، أو ســامة، مــع 2
جتنــب- قــدر املســتطاع- اإلضافــات العلفيــة احليوانيــ�ة. 

ــات، 3 ــل اخللط ــد عم ــا، عن ــا، أو محلًي ــدة دولًي ــة املعتم ــداول التغذي ــتخدام ج اس
والعالئــق الغذائيــ�ة. 

مراعــاة العمــر، والــوزن، واحلالــة الفســيولوجية، واإلنت�اجيــة للحيــوان محــل 4
البحــث عنــد عمــل مقرراتــه الغذائيــ�ة. 

مراعــاة التــدرج يف التغذيــة عنــد االنتقــال مــن برنامــج غــذايئ إىل آخــر، خاصــة مــع 5
ــار احليوانات.  صغ

اســتخدام ميــاه شــرب كافيــة، ومتوفــرة يف كل األوقــات، والتأكــد بصفــة دوريــة 6
مــن ســالمتها مــن أي تلــوث، وكذلــك الرتكيبــ�ات الناقلــة لهــا. 

تبني اجلداول املتضمنة يف ملحق )5( املقنن�ات الغذائي�ة للحيوانات الكبرة
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المالحـق
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ملحق )1(
مخاطر الصحة والسالمة املهني�ة يف إعداد البحوث على احليوانات

Occupational health and safety hazards in preparing animal research

ــذا  ــة به ــر املتعلق ــن املخاط ــارب م ــات التج ــع حيوان ــني م ــراد املتعامل ــع األف ــة جمي ــّد حماي    ُتَع
العمــل مســئولية قانونيــ�ة وأخالقيــة للمؤسســة التعليميــة، أو البحثيــ�ة، وأن هــذه املؤسســات 
 Occupational Health and مســئولة عــن توفــر برنامــج للصحــة والســالمة املهنيــ�ة  
ــوان  ــة احلي ــام لرعاي ــج الع ــن الرنام ــًيا م ــزًءا أساس ــون ج )Safety Program )OHSP ليك
ــل  ــر دلي ــزام بمعاي ــات إىل االل ــذه املؤسس ــو ه ــي أن تدع ــك، ينبغ ــى ذل ــالوة عل ــتخدامه. ع واس
رعايــة حيوانــات التجــارب وطــرق اســتخدامها، بمــا يف ذلــك اجلوانــب املتعلقــة بالصحــة املهنيــ�ة 
والســالمة. ويف نفــس الوقــت، تســعى هــذه املؤسســات إىل االعتمــاد مــن جمعيــة تقييــم 
 Association for Assessment and Accreditation واعتمــاد رعايــة حيوانــات املختــر
)of Laboratory Animal Care )AAALAC لضمــان جــودة األداء، واحلفــاظ علــى 

ــني. ــع العامل ــالمة جمي س

وبنــ�اًء علــى ذلــك، يتطلــب التعامــل مــع حيوانــات التجــارب توافــر معلومــات كافيــة، ودقيقــة 
ــث  ــات، حي ــذه احليوان ــة به ــالمة املرتبط ــة والس ــات الصح ــة، ومتطلب ــر املحتمل ــول املخاط ح

تشــمل هــذه املخاطــر، مــا يلــي:
• اللدغات، واخلدوش، والركالت.	
• مسبب�ات احلساسية.	
• 	 Zoonoses أمراض حيواني�ة املصدر
• املخاطر املتعلقة بالروتوكول.	

أواًل: اللدغات، واخلدوش، والركالت
ــني،  ــر للباحث ــال املباش ــا باالتص ــة دائًم ــر مرتبط ــي مخاط ــركالت، ه ــدوش، وال ــات، واخل اللدغ
والعمالــة باحليوانــات، لذلــك ينبغــي أن يكــون اجلميــع علــى دراية كاملــة بإجراءات اإلســعافات 
األوليــة اخلاصــة باللدغــات، واخلــدوش، والــركالت، وضــرورة استشــارة جهــات االختصــاص 

عــن هــذه احلــوادث.
ثانًي�ا: مسبب�ات احلساسية

ــّد رد الفعــل التحســي جتــاه حيوانــات املختــر مــن أكــر املخاطــر الصحيــة شــيوًعا يف بيئــ�ة  ُيَع
حيوانــات التجــارب البحثيــ�ة. ويقــدر أنــه يف أي مــكان مــن 10% إىل 44% مــن العاملــني املعنيــني 
برعايــة احليوانــات مــن املمكــن أن تظهــر عليهــم أعــراض احلساســية للحيوانــات، يف حــني أن 

حــوايل 10% مــن جميــع العاملــني مــع حيوانــات املختــر يصابــون بالربــو املرتبــط باملهــن.
بأنــواع  االتصــال  مثــل:  العوامــل،  مــن  عديــد  علــى  باحلساســية  اإلصابــة  خطــر  يعتمــد   
ــة الصحيــة الشــخصية للموظــف املتعامــل مــع  احليوانــات، تصميــم املرافــق والتهويــة، احلال
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ــية  ــ�ة أو حساس ــية معين ــاالت تنفس ــن ح ــون م ــن يعان ــراد الذي ــني أن األف ــد تب ــات، وق احليوان
موجــودة مســبًقا، هــم أكــر عرضــة خلطــر اإلصابــة حبساســية حيوانــات املختــر، و/أو يعانــون 
مــن تفاعــالت حساســية أكــر حــدة، لذلــك اقرتحــت عديــد مــن الدراســات أن األشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن حــاالت حساســية موجــودة مســبًقا، مثــل حــى القــش، هــم أكــر عرضــة 
لإلصابــة باحلساســية جتــاه حيوانــات املختــر، بينمــا حــوايل 90% مــن العاملــني بــدون أي تاريــخ 
ســابق لــردود الفعــل التحسســية ال يتطــور لديهــم أبــًدا احلساســية جتــاه حيوانــات املختــر. وقــد 
تبــني أن الوقــت املعتــاد مــن بدايــة العمــل مــع حيوانــات املختــر وتطــور احلساســية يكــون عــادة 

بــني ســنة وســنتني.
الغــدد  والبــول، ومــن  لعــاب احليوانــات،  تفــرز يف  بروتينــ�ات  ومســبب�ات احلساســية هــي 
املختلفــة املرتبطــة باجللــد. وتميــل الروتينــ�ات إىل أن تكــون لزجــة وتصبــح مرتبطــة بشــعر 
احليــوان وجزيئــ�ات الوبــر. واجلديــر بالذكــر أن املــواد املســبب�ة للحساســية فريــدة لــكل نــوع مــن 
ــر،  ــا آخ ــس نوًع ــد ولي ــوع واح ــن ن ــية م ــون حساس ــن أن تك ــن املمك ــك م ــات ، لذل ــواع احليوان أن
ــددة. يبــني جــدول )11(  ــرد حساســية مــن أنــواع متع ــن املمكــن أيًضــا أن يكــون لــدى الف وم

مســبب�ات احلساســية حليوانــات املختــرات.

 Table )11(: Laboratory Animal Allergens
Species Allergen Source of Allergen Relative Risk 

Rats Rat n 1A,
Rat n 1B Urine +++++

Mice Mus m1 Urine ++++
Guinea Pigs - Urine  dander, fur, saliva ++

Gerbils - - +
Rabbits Glycoprotein Fur, saliva, urine +++

Cats Fel d 1 Sebaceous glands, saliva +++
Dogs Can f 1 Saliva, hair, skin  ++
Pigs - Urine +

Sheep - Lanolin * +
Birds Protein blood Feces   +

*Secreted by the sebaceous glands of wool-bearing animals

أعراض رد الفعل التحسي:

ــف،  ــج يف األن ــق، تهي ــف متدف ــل يف: أن ــية تتمث ــن احلساس ــوع م ــذا الن ــة له ــراض األولي إن األع
حكــة يف العــني، وأحياًنــا طفــح جلــدي، ومــا يقــرب مــن 10% مــن أولئــك الذيــن يصابــون بالتهــاب 
األنــف التحســي يتطــورون يف نهايــة املطــاف- مــع التعــرض املتكــرر- للربــو املهــي الــذي يمكن 

أن يــؤدي إىل مــرض رئــوي مزمــن حــى بعــد ســنوات مــن توقــف التعــرض.
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 ومن أعراض رد الفعل التحسي، ما يلي:
•  احمرار اجللد، أو احلكة، أو الكدمات.	
• التهــاب امللتحمــة التحســي مــع ظهــور أعــراض، مثــل: العطــس، وحكــة العــني، 	

وتصريــف أنفــي واضــح، واحتقــان باألنــف.
• العطــس، وحكــة األنــف، 	 التحســي مــع ظهــور أعــراض، مثــل:  التهــاب األنــف 

األنــف. واحتقــان  الواضــح،  األنــف  وتصريــف 
•  الربــو، مــع ظهــور أعــراض، مثــل: الســعال، والصفــر، وضيــق الصــدر،  وضيــق يف 	

التنفــس.
•  احلساســية املفرطــة مــع ظهــور أعــراض، مثــل: احلكــة العامــة، وخاليــا النحــل، 	

وضيــق احلنجــرة، وتــورم العــني أو الشــفة، وصعوبــة البلــع، وحبــة يف الصــوت، وضيــق 
ــهال. ــن، واإلس ــنجات البط ــؤ، وتش ــ�ان، والتقي ــاء، والغثي ــة، واإلغم ــس، والدوخ يف التنف

طرق تقليل احتمالية تطور احلساسية لدى األفراد املتعاملني مع احليوانات:

• تقليل فرتة التعرض للحيوانات املسبب�ة لهذه احلساسية. 	
• الســماح بت�دفــق الهــواء يف مرفــق احليوانــات لتقليــل تركــزي املــواد املســبب�ة للحساســية 	

يف املرفــق. 
• ضبط مستويات الرطوبة النسبي�ة إىل 40-70% يف غرف احليوانات. 	
• 	 High-Efficiency ــاءة ــة الكف ــزيئ عالي ــواء اجل ــيح اله ــة ترش ــود أنظم ــ�ة وج إمكاني

Particulate Air (HEPA) إلزالــة املــواد املســبب�ة للحساســية.
• حركة احليوانات داخل القفص، تزيد من تعرض األفراد ألمراض احلساسية.	
• اســتخدام مــواد فــراش متخصصــة، وأكــر فاعليــة، يقلــل مــن تعــرض األفــراد ألمــراض 	

حلساسية. ا
• اســتخدام أقفــاص االحتــواء مثــل املعاجلــات الدقيقــة، يمكــن أن يقلــل مــن التعــرض 	

لإلصابــة. 
•  أجهــزة تنفــس الغبــار التجاريــة N95 يمكنهــا تقليــل التعــرض ألمــراض احلساســية 	

لمــا يصــل إىل %98. 
• اســتخدام جهــاز تنفــس ضبــاب الغبــار معتمــد مــن املعهــد الوطــي للســالمة والصحــة 	

املهنة.
• برتاكــم 	 يســمح  قــد  الباحثــني،  مختــرات  إىل  منشــأة  مــن  املختــر  حيوانــات  نقــل   

مســبب�ات احلساســية، ممــا قــد يعــرض األفــراد- بمــن يف ذلــك أولئــك الذيــن لــم 
احلساســية. مســبب�ات  مــن  أعلــى  مســتويات  إىل  املشــروع-  يف  يشــاركو 

• ضــرورة أن يكــون األفــراد الذيــن يتعاملــون مــع احليوانــات علــى درايــة بالتأثــر املحتمــل 	
ــية. ألمراض احلساس

• املختر، 	 معاطف  مثل:  واقية،  مالبس  احليوانات  مع  يتعاملون  الذين  األفراد  ارتداء 
ونظارات   ،N95 التنفس  وأقنعة  واألحذية،  الشعر،  وأغطية  واألثواب،  والقفازات، 
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حاويات/  يف  احليوانات  نقل  مراعاة  إىل  باإلضافة  احليوانات،  منشأة  يف  السالمة 
وتنظيف  حاجز(،  )أقفاص  احلساسية  ملسبب�ات  التعرض  لتقليل  مصممة  أقفاص 

املعدات املعرضة للحيوانات قبل إزالتها من احليوان، أو املرفق.
• ممارسات العمل، مثل: فتح األقفاص يف خزانات السالمة األحيائي�ة، وغسل اليدين، 	

منطقة  األقفاص/  نظافة  على  واحلفاظ  احليوانات،  مع  التعامل  بعد  واالستحمام 
العمل.

• ــل 	 ــن ِقَب ــر م ــات املخت ــن احلساســية املعروفــة حليوان ــون م ــن يعان ــم األفــراد الذي تقيي
ــات  ــى العالم ــ�اًء عل ــب، بن ــدده الطبي ــي حي ــدول زم ــا جل ــ�ة وفًق ــة املهني ــب الصح طبي

ــريرية.  ــراض الس واألع
• ــع 	 ــل م ــتمرون يف العم ــن يس ــية- الذي ــراد احلساس ــل أف ــأن حيم ــاء ب ــويص األطب ــد ي ق

ــال،  ــبي�ل املث ــى س ــن ذايت اإلدارة )عل ــكال اإلبينفري ــن أش ــكاًل م ــر- ش ــات املخت حيوان
Ana-Kit or ®Epi-Pen®( وإرشــاد زمــالء العمــل يف إجــراءات الطــوارئ.

 Zoonoses ثالًثا: أمراض حيواني�ة املصدر
تصنــف األمــراض احليوانيــ�ة املنشــأ ضمــن األمــراض املعديــة الــي يمكــن أن تنتقــل مــن 
احليوانــات غــر البشــرية إىل البشــر، أو مــن البشــر إىل احليوانــات غــر البشــرية، حيــث يمكــن 
ــواض  ــوان، وأح ــق احلي ــزارع، وحدائ ــرات، وامل ــ�ة يف املخت ــراض حيواني ــاس ألم ــرض الن أن يتع
ــة يف  ــات األليف ــن احليوان ــك م ــة، وكذل ــات الري ــة، واحليوان ــفيات البيطري ــمك، واملستش الس

ــزنل.  امل
إن انتقــال األمــراض احليوانيــ�ة املنشــأ يف بيئــ�ة احليوانــات املختريــة أمــر غــر شــائع، ألن عديــًدا 
مــن األنــواع املختريــة يتــم تربيتهــا اليــوم لتكــون خاليــة مــن األمــراض احليوانيــ�ة املنشــأ، 
وهنــاك أيًضــا فحــص بيطــري مســتمر للحيوانــات يف بيئــ�ة البحــث الــي حتــدد بســرعة حــدوث 
ــا  ــ�ة، بعضه ــاب بعوامــل حيواني ــة تص ــر واملزرع ــات املخت ــزال حيوان ــا ت ــك م ــع ذل ــرض، وم أي م
يمكــن أن يهــدد حيــاة البشــر، كمــا أن البحــث امليــداين- مــع األنــواع الريــة- قــد يكــون مصــدًرا 

ــا للتعــرض للعوامــل احليوانيــ�ة. مهًم
وُيَعــّد التعــرف علــى األمــراض احليوانيــ�ة جــزًءا مهًمــا مــن العمــل بأمــان مــع حيوانــات البحــث، 
باإلضافــة إىل أن إدراك املخاطــر املحتملــة لألمــراض احليوانيــ�ة املنشــأ بالنســبة حليوانــات 
التجــارب يســاعد علــى فهــم وتنفيــذ عديــد مــن ممارســات وإجــراءات العمــل اآلمنــة الــي 

ــر. ــات والبش ــني احليوان ــة ب ــل املعدي ــال العوام ــع انتق ــن أن تمن يمك
ــراض  ــوى أع ــه س ــر علي ــد ال تظه ــي ق ــليم والص ــغ الس ــخص البال ــن أن الش ــم م ــى الرغ وعل
خفيفــة ملــرض حيــواين، إال أن هــذا الشــخص قــد ينقــل املــرض دون علــم لآلخريــن، بمــا يف 
ذلــك أفــراد األســرة الذيــن قــد يكونــون عرضــة لعواقــب أكــر خطــورة للعــدوى، مثــل: املــرض 

الشــديد، أو الوفــاة.
وقــد يكــون بعــض األفــراد يف خطــر مزايــد لإلصابــة بأمــراض حيوانيــ�ة بســبب احلالــة الصحيــة 
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الشــخصية، كمــا هــو احلــال يف أثنــ�اء احلمــل، أو يف حــاالت ضعــف املناعــة، علــى ســبي�ل املثــال: 
اســتخدام الســترويد علــى املــدى الطويــل، الســرطان وعالجاتــه، أمــراض الكلــى/ الكبــد، 

إزالــة الطحــال، الســكري، عــدوى اإليــدز، العــدوى بفروســه. 
العوامل املعدية الي يمكن أن تسبب عدوى حيواني�ة:

• هانتــ�ا، 	 فــروس   ،)LCMV( اللمفــاوي   املشــيماء  التهــاب  فــروس  الفروســات: 
الكلــب. داء  اجلــدري،  فروســات  احلصبــة،  البســيط،  الهربــس  ب،  الهربــس 

• البكتريا: 	
 الساملوني�ال، الشيجيال، العطيفة )أمراض اجلهاز الهضي(.	
 الكالميديا Psittacosis(   Psittaci، مرض الطيور(.	
 السل الفطري، الروسيال. كوكسيال بورني )حى كيو(.	
 	 Actinomyces muris )Streptobacillus العقديــات 

m o n i l i f o r m i s (
 	 Rochalimaea ــْكل  ُة الشَّ وِقيَّ ُة الطَّ ْلِسِليَّ السِّ أو  ــة،  الَفأريَّ ُة  يَّ ــعِّ الشُّ

henselae
 مرض خدش القطط.	
 الكلوسرتيديوم تيت�اين )التيت�انوس(.	
 	.Mycobacterium marinum عدوى مائي�ة
 	.Erysipelothrix rhusiopathia  عدوى حيوان حبري

• الفطريات: الفطور اجللدية )سعفة(.	
• اجلهــاز 	 )أمــراض   Entomaeba الكريبتوســبوريديوم،  اجليارديــا،  األوليــات: 

املقوســات(. )داء  جونــدي  التوكســوبالزما  الهضــي(، 
• ُة الَقَزَمة، أو الُمَحْرَشَفُة الَقَزَمة(.	 ريِطيَّ الديدان: Hymenolepis spp )الدودة الشَّ
• مفصليات األرجل: العث، البعوض.	

انتشار العوامل احليواني�ة:
قد تكون العوامل املعدية موجودة يف سوائل اجلسم وإفرازاته، مثل: الدم، واللعاب، والبول، 

والراز، وإفرازات اجلهاز التنفي، واألنسجة احليواني�ة. وتتضمن طرق التعرض:
 اجلهاز التنفي )االستنشاق(.	
 الراز/ الفم )االبت�الع(.	
 الغشاء املخاطي )العيون، واألنف، والفم(.	
 احلقن )من خالل الشقوق يف اجللد، عن طريق: اجلروح، والعض، واخلدوش(.	

يف حالــة تعــرض أي مــن الباحثــني، أو العاملــني للدغــة، أو خــدش، أو عصــا إبــرة، أو قطــرة 
أيروســول، أو إفــراز مخاطــي، أو بــراز، أو بــول، ينبغــي إبــالغ املشــرف، أو الباحــث الرئيــي، علــى 

الفــور، وطلــب التقييــم الطــي.
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:Hantaviruses فروس هانت�ا
أحــد األجنــاس العديــدة يف عائلــة  Hantaviruses and Bunyaviridae موزعــة علــى نطــاق 
واســع يف جميــع أحنــاء الطبيعــة بــني ســكان القــوارض. العديــد مــن األجنــاس مــن القــوارض بمــا 

يف ذلــك:
• الفاشيات األجنبي�ة ملرض الزنف النموذيج Hantavirus يف الواليات املتحدة:	

Apodemus, Clethrionomys, Mus, Rattus, Pitimys, and Microtus. 
• تفيش أمراض املناطق الريفية واحلضرية:	

Rattus, norvegicus, Peromyscus spp., Microtus californicus, 
Tamias spp., and Neotoma spp.

تقــوم القــوارض املصابــة بتســليط الفــروس Hantaviru يف إفرازاتهــا التنفســية، والبــول، 
واللعــاب، والــراز، لفــرتة طويلــة بعــد اإلصابــة. وحيــدث االنتقــال بــني احليوانــات عــن طريــق 
ــال  ــدث االنتق ــد حي ــوي، وق ــواء اجل ــق اله ــن طري ــة، أو ع ــرازات املصاب ــر باإلف ــال املباش االتص
أيًضــا عــن طريــق جــرح العضــة والتلــوث، أو عــن طريــق تعــرض األغشــية املخاطيــة، أو اجللــد 

املخــرتق للمــواد املعديــة.
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ترتبــط العالمــات الســريرية بســاللة فــروس هانتــ�ا يتنــوع املــرض مــن »أمــراض الكلــى 
الكلويــة« الــي تتكــون مــن احلــى، وآالم الظهــر، والتهــاب الكلــى، مــع اختــالل وظيفــي كلــوي 
معتــدل، إىل »احلــى الزنفيــة واملتالزمــة الكلويــة« الــي تتكــون مــن: احلــى، واأللــم العضلــي، 
وصــداع النمشــات، وغرهــا مــن املظاهــر الزنفيــة، بمــا يف ذلــك فقــر الــدم، ونزيــف اجلهــاز 

ــي. الهض

ــا، وصداًعــا،   وحتــدث فاشــيات األمــراض الطبيعيــة يف الواليــات املتحــدة: حــى، وألًمــا عضلًي
وســعااًل متبوًعــا بفشــل تنفــي ســريع. 

• ــن 	 ــر م ــت مبك ــ�دأ يف وق ــذي يب ــدي ال ــن الوري ــق الريب�افيري ــن طري ــالج ع ــون الع ــد يك ق
مســار املــرض فعــااًل، علــى أن صيانــة الــدورة الدمويــة، ودعــم التنفــس يعــدان أمريــن 

حاســمني يف العــالج.
• ــرض 	 ــل تع ــا قب ــاء عليه ــا والقض ــة وحتديده ــجة املختري ــوارض، أو األنس ــزل الق إن ع

ــروس  ــدوى ف ــن ع ــة م ــا يف الوقاي ــًرا ضرورًي ــد أم ــر يع ــات يف املخت ــني أو احليوان العامل
ــر.  ــني يف املخت ــة، أو العامل ــات املختري ــ�ا يف احليوان هانت

• ُيَعــّد الفحــص املصلــي ملســتعمرات القــوارض، واحليوانــات الــواردة أمــًرا ضرورًيــا 	
ــر. ــني يف املخت ــرض العامل ــن تع ــد م للح

رابًعا: املخاطر املتعلقة بالروتوكول
يمكــن لروتوكــوالت البحــث أن تتضمــن إدخــال مــواد كيميائيــ�ة، أو عوامــل بيولوجيــة، أو 
ــك يف  ــد ذل ــل بع ــن أن تدخ ــي يمك ــات، وال ــعة يف احليوان ــواد مش ــتعال، أو م ــة لالش ــواد قابل م
مجــاري النفايــات اخلطــرة للمنشــأة احليوانيــ�ة. لذلــك ينبغــي مراجعــة جميــع املخاطــر املتعلقة 
ــتخدامها  ــرق اس ــات وط ــة احليوان ــة رعاي ــة للجن ــوالت املقدم ــارب يف الروتوك ــات التج حبيوان

 .FU-IACUC باجلامعــة 
خامًسا: التحصني

برامــج التحصــني هــي طريقــة مقبولــة حلمايــة النــاس مــن بعــض األمــراض املعديــة، لذلــك 
ــرتف  ــح ومع ــر واض ــود خط ــبب وج ــات بس ــع احليوان ــني م ــني املتعامل ــرار حتص ــاذ ق ــي اخت ينبغ
ــد B، وداء  ــاب الكب ــد الته ــني ض ــة، والتحص ــة العرضي ــات الصحي ــكل دوري، أو التقييم ــه بش ب

ــال. ــبي�ل املث ــى س ــزاز، عل ــب، والك الكل

ملحق )2(
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Anesthesia التخدير
Inhalant Anesthesia التخدير عن طريق االستنشاق

يف  ومدتــه  ـر  التخدـي عمــق  يف  الدقيــق  بالتحكــم  االستنشــاق  طريــق  عــن  ـر  التخدـي يســمح 
  Isoflurane ــن ــّد األيزوفلوري ــواع، وُيَع ــة األن ــتخدامه يف كاف ــن اس ــارب، ويمك ــات التج حيوان
األكــر اســتخداًما يف هــذه احلالــة، لســهولة مفعولــه، وأيًضــا ســرعة التعــايف منــه،  فــال حيــدث 
لــه أي تمثيــ�ل غــذايئ يف اجلســم ألن األيزوفلوريــن- تقريًبــ�ا- يتــم القضــاء عليــه تماًمــا يف هــواء 
 Liver microsomal enzymes الزفــر، لكــن قــد تت�أثــر إنزيمــات الكبــد امليكروســومية 

ــف. ــكل طفي بش
يتطلــب اســتخدام األيزوفلوريــن جهــاز مخــدر مــزود بمبخــر دقيــق لتقديــم كميــات محكومــة 
مــن التخديــر واألكســجني، ويمكــن نقــل املخــدر إىل احليــوان عــن طريــق غرفــة مخــدر، أو قنــاع 

 .Endotracheal tube  للوجــه، أو أنبوبــة داخــل القصبــة الهوائيــ�ة
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شكل )21(: غرفة التخدير باستخدام األيزوفلورين 
Isoflurane anesthetic systems designed for rodents

Injectable Anesthesia التخدير باحلقن
ــارب،  ــتخدام يف حيوانــات التج ــور الشــائعة االس ــن مــن األم ــن طريــق احلق ــر ع ــّد التخدي ُيَع
ـر القــوارض يف البحــوث احليويــة، إال أن  كمــا ثبــت مالءمــة األدويــة القابلــة للحقــن لتخدـي
االســتخدام غــر الصحيــح لهــذه األدويــة قــد يــؤدي إىل حــدوث أضــرار، وفيمــا يلــي بعــض 
اإلرشــادات املهمــة الــي ينبغــي اتب�اعهــا لضمــان ختديــر احليوانــات بشــكل مناســب واســتعادتها 

ــادئ: ــكل ه بش

• تعتمد كمية املخدر الي يتم إعطاؤها لكل حيوان على وزن جسمه يوم التخدير. 	
• تؤثــر املتغــرات، مثــل: اإلجهــاد، واجلنــس، والعمــر، ومســتويات اإلجهــاد، إىل اختالفــات يف 	

عمــق التخديــر وأوقــات التعــايف. 
• ــر 	 ــع اإلب ــا، وجمي ــن وإدارته ــة للحق ــواد القابل ــداد امل ــة يف إع ــ�ة معقم ــتخدام تقني ــي اس ينبغ

واملحاقــن واحلاويــات املســتخدمة يف توصيــل املخــدر، أو ختزينهــا معقمــة، حيــث يمكــن أن 
يــؤدي اســتخدام املعــدات غــر املعقمــة إىل إصابــة احليوانــات و/ أو املــرض.

• ــتخدامها 	 ــل اس ــث، قب ــددة يف البح ــر املح ــات غ ــى حيوان ــواد التخديــر عل ــب م ــي جتري ينبغ
ــ�ة. ــات البحثي ــات احليوان ــى مجموع عل

ــات  ــة، ومجموع ــن األدوي ــدد م ــف لع ــادات التخفي ــات، وإرش ــني اجلرع ــة تب ــداول التالي واجل
ــارب. ــات التج ــتخدم يف ختديــر حيوان ــي تس ــة، ال األدوي

PennState Animal Resource Program, 2016. 

https://www.research.psu.edu/arp/anesthesia/inhalant-anesthesia.html
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Table )12(: Injectable Anesthesia for Laboratory Animals
Drug(s) Mouse Rat Rabbit

Ketamine: Xylazine

80-120 mg/kg 
(K):10-16 mg/kg 

(X) IP (20-40 min. 
of anesthesia)

80-100 mg/kg (K): 
5-10mg/kg (X) 

IP (20-50 min. of 
anesthesia)

22-50 mg/kg 
(K):2.5-10 mg/kg 

(X) IM (25-40 minutes of 
anesthesia)

Ketamine: 
Dexmedetomidine

75 mg/kg 
(K): 0.5 mg/kg 

(D) IP

75 mg/kg 
(K): 0.5 mg/kg 

(D) IP

Ketamine:
Xylazine: Acepromazine

50 mg/kg 
(K): 5 mg/kg 
(X): 1 mg/kg 

(A) IP (30-45 minutes 
of anesthesia)

35 mg/kg 
(K): 5 mg/kg 

(X): 0.75 mg/kg 
(A) IM (45-75 min. of 

anesthesia)

Ketamine: Valium - 
short duration, light 
anesthesia

5 mg/kg 
(K): 0.25 mg/kg 

(V) IV.
Mix equal volumes of 
ketamine (100 mg/ml) 
and valium ( 5 mg/ml). 

Dosage rate: 1 ml per 20 
lbs body weight.

Inactin 
(thiobutabarbital, 
EMTU)

80-100 mg/kg 
IP (60-240 min. of 

anesthesia)

Pentobarbital -variable 
anesthetic depth; poor 
analgesia

30-50 mg/kg 
IP (20-40 min. of 

anesthesia)

40-50 mg/kg 
IP (20-60 min. of 

anesthesia)

Tribromoethanol
 (Avertin)

240 mg/kg 
IP (15-45 min. of 

anesthesia)

Atipamezole (for 
reversal of Xylazine)

1.0 mg/kg
 IP or SQ

1.0 mg/kg 
IP or SQ

0.1-1.0 mg/kg 
IM, IP, SQ or IV (dose 

required depends 
on dose of xylazine 

administered)

Glycopyrrolate 
(preanesthetic)

0.1 mg/kg 
IM, SQ (decreases 

respiratory secretions, 
prevents bradycardia)
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Table (13): Dilutions of Injectable Anesthetic Mixtures for Use in 
Rodents Mouse: Ketamine/Xylazine

Dosage Ketamine 120 mg/kg

Xylazine 16.0 mg/kg

Dose Rate 0.1 ml/10 gm body weight IP*

Volumes Ketamine 0.60 ml

Xylazine at 20 mg/ml*** 0.40 ml

WFI** 4.00 ml

Total volume 5.0 ml = 50 doses

 * IP = intraperitoneal injection ** WFI = water for injection

  ***Xylazine in this mixture is at a concentration of 20 mg/ml. Xylazine is    
available in concentrations of 20 mg/ml and 100 mg/ml.

Table (14): Dilutions of Injectable Anesthetic Mixtures for Use in 
Rat: Ketamine/ Xylazine

Dosage Ketamine 100 mg/kg

Xylazine 10 mg/kg

Dose Rate 0.2 ml/100 gm body weight IP*

Volumes Ketamine 2.0 ml

Xylazine at 20 mg/ml 1.0 ml

WFI** 1.0 ml

Total volume 4.0 ml = 20 doses

           * IP = intraperitoneal injection ** WFI = water for injection

Xylazine in the calculation above is at a concentration of 20mg/ml. 
Xylazine is also available at a concentration of 100 mg/ml. If using 100 
mg/ml the volume of xylazine would be 0.2 ml with a volume of 1.8 ml 
of WFI. The volume of ketamine would remain the same.
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              Table (15): Ketamine/Xylazine/Acepromazine

Dosage Ketamine 50 mg/kg

Xylazine 5 mg/ml

Acepromazine 1.0 mg/kg

Dose Rate 0.2 ml/100 gm body weight IP*

Volumes Ketamine 1.0 ml

Xylazine at 20 mg/ml 0.5 ml

Acepromazine 0.2 ml

WFI** 2.3 ml

Total volume 4.0 ml = 20 doses

         * IP = intraperitoneal injection ** WFI = water for injection

Xylazine in the calculation above is at a concentration of 20mg/ml. 
Xylazine   is also available at a concentration of 100 mg/ml. If using 
100 mg/ml the volume of xylazine would be 0.1 ml with a volume of 2.7 
ml of WFI. The volume of ketamine would remain the same.

:Fish Anesthesia ختدير األسماك

عنــد اســتخدام أنــواع مخــدرة جديــدة، ُينصــح بتخديــر عــدد قليــل مــن األســماك، ومتابعتهــا من 
خــالل الشــفاء التــام للتأكــد مــن أن جرعــات وتقنيــ�ات األدويــة آمنــة، وتوفــر عمــق ختديــر كاٍف 
لإلجــراءات املقصــودة. وفيمــا يلــي بعــض اإلرشــادات املهمــة الــي ينبغــي اتب�اعهــا عنــد ختديــر 

األســماك:
• يتــم صيــام األســماك ملــدة تــرتاوح بــني12-24 ســاعة قبــل التخديــر، لتقليــل خطــر ارتجــاع 	

ــوث  ــن تل ــام م ــل الصي ــا يقل ــاء. كم ــد الم ــيم، أو يفس ــس يف اخلياش ــد جيل ــذي ق ــام ال الطع
ــاش. ــتخدم يف التخديــر واإلنع ــاء املس ــراز بالم ال

• األكســجني الــكايف ضــروري للحفــاظ علــى التــوازن الطبيعــي الفســيولويج يف أثنــ�اء التخدير 	
الســمكي، ويتــم تزويــد األكســجني عــن طريــق حجــر الهــواء Air stone، أو جهــاز مشــابه، 

جلميــع غــرف امليــاه املســتخدمة يف أثنــ�اء النقــل، والتخدير، واالســتعادة.
مــن الناحيــة املثاليــة، يمكــن اســتخدام امليــاه المأخــوذة مــن خــزان حفــظ األســماك األصلــي يف 
ــرر  ــي أن تك ــر فينبغ ــدر آخ ــن مص ــاه م ــتخدام املي ــيتم اس ــا إذا كان س ــل والتخديــر، أم ــرف النق غ
معلمــات جــودة امليــاه )مســتوى الكلــور، درجــة احلــرارة، درجــة احلموضــة، مســتوى األمونيــ�ا(، 
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بشــكل وثيــق مثــل تلــك املوجــودة يف خــزان االحتفــاظ األصلــي.
ــ�اء  ــماك يف أثن ــر األس ــة بتخدي ــادات اخلاص ــض اإلرش ــات، وبع ــايل اجلرع ــدول الت ــني اجل ويب

ــة. ــارب احليوي ــراء التج إج
Table )16(: Fish Anesthesia

Anesthetic agent Dose Comments

MS-222 (tricaine 
methanesulfonate)

75-125 mg/l 
(induction) 

and 50-75 mg/l 
(maintenance)

Sodium bicarbonate should 
be added to stock solution 
to maintain neutral pH.

Only FDA 
approved anesthetic for fish 

(21 day withdrawal).

Clove oil 40-100 mg/l 
(depending on 
fish species and 

anesthetic depth)

Active ingredient is 
eugenol. Clove oil stock 

solution (100mg/ml) 
made with 95% ethanol. 

Stock solution is added to 
induction chamber at 40-

100 mg/l. Not approved for 
use in fish that may be used 

for food or released into 
public waterways.

Benzocaine 
hydrochloride

25-100 mg/l Sodium bicarbonate 
may need to be added to 

stock solution to maintain 
neutral pH.

Small margin of safety 
between effective and lethal 

doses.
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ملحق )3(
القتل الرحيم حليوانات التجارب

Euthanasia of Experimental Animals 
Euthanasia with CO2 قتل الفرئان الكبرة بغاز ثاين أكسيد الكربون

• التحقــق مــن وفــاة احليوانــات بعــد القتــل الرحيــم بغــاز ثــاين أكســيد الكربــون قبــل التخلص 	
 . منها

• ضمان املوت من خالل خلع عنق الرحم، أو قطع الرأس، أو فتح جتويف الصدر. 	
• تدريــب جميــع األفــراد الذيــن يديــرون القتــل الرحيــم بغــاز ثــاين أكســيد الكربــون ومراقبتهم 	

ــكل مناسب. بش
• القتــل 	 بشــأن   IACUC مــن  املعتمــدة  املؤسســية  والسياســات  الروتوكــوالت  اتبــ�اع 

الرحيــم بغــاز ثــاين أكســيد الكربــون.
• إذا لــم يكــن باإلمــكان تنفيــذ القتــل الرحيــم يف قفــص املــزنل، جيــب أال تكــون غــرف القتــل 	

الرحيــم مكتظــة ويجــب تنظيفهــا بــني االســتخدامات.
•  جيــب عــدم وضــع احليوانــات غــر المألوفــة أو غــر املتوافقــة يف نفــس الغرفــة أو القفــص 	

ألن ذلــك ســيكون أمــًرا محزًنــا.
• ــدم 	 ــات، وع ــآت احليوان ــم بمنش ــل الرحي ــرف القت ــون بغ ــيد الكرب ــاين أكس ــات ث ــر خزان توف

اســتخدام الثلــج اجلــاف لتوليــد ثــاين أكســيد الكربــون مــن أجــل القتــل الرحيــم.
• تنظيــم تدفــق الغــاز إىل غرفــة القتــل الرحيــم حلــوايل 10-30% مــن حجــم الغرفــة، أو القفص 	

يف الدقيقــة، وعــدم مــلء الغرفة مســبًقا.

شكل )22(: إعدام فرئان التجارب بغاز ثاين أكسيد الكربون
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ــق  ــن طري ــم Euthanasia of neonatal rats ع ــن 200 ج ــل م ــرئان أق ــم للف ــل الرحي القت
Cervical Dislocation  خلــع عنــق الرحــم

• ينبغي تدريب العاملني خللع عنق الرحم للحيوانات املخدرة أو امليت�ة إلثب�ات الكفاءة.	
• التأكد من أن األفراد يقومون خبلع عنق الرحم بشكل صحيح. 	

Euthanasia of neonatal rats القتل الرحيم للفرئان الوليدية
ــني  ــن البالغ ــف ع ــكل مختل ــس Mice بش ــة Neonatal والماي ــرئان الوليدي ــة الف ــم معامل يت
مــن هــذه األنــواع عنــد القتــل الرحيــم، وليــس مــن الضــروري إزالــة أجنــة القــوارض بعــد املــوت 
ــيد  ــاين أكس ــاز ث ــم بغ ــل الرحي ــاوم القت ــام فتق ــر 10 أي ــى عم ــة ح ــوارض الوليدي ــا الق ــم. أم الرحي
الكربــون، وأظهــرت نتــ�اجئ الدراســات املنشــورة أن الفــرئان الوليديــة قــد تعيــش ملــدة تصــل إىل 

50 دقيقــة أثنــ�اء التعــرض لغــاز ثــاين أكســيد الكربــون.
يتــم قتــل فــرئان التجــارب الوليديــة باســتخدام مــواد التخديــر املستنشــقة املتطايــرة، مــع مراعاة 

ــا يلي: م
• ــا 	 ــون فيه ــي يك ــاالت ال ــًدا يف احل ــون مفي ــد يك ــق ق ــر املستنش ــن أن التخدي ــم م ــى الرغ عل

التقييــ�د اجلســدي صعًبــا، فــإن القتــل الرحيــم عــن طريــق التخديــر املستنشــق قــد يتطلــب 
تعــرض الفــرئان لفــرتات طويلــة لتحقيــق الوفــاة.

• يمكن استخدام عدد من أدوية التخدير املتطايرة من أجل القتل الرحيم.	
• توضــع احليوانــات يف وعــاء محكــم الغلــق حيتــوي علــى قطعــة قطــن، أو شــاش مبللــة  	

بالمــادة املخــدرة.
• ينبغــي فصــل احليوانــات عــن القطــن، أو الشــاش املبلــل املخــدر بواســطة قــاع زائــف، أو أي 	

طريقــة أخــرى ملنــع االتصــال املباشــر للحيــوان باملخــدر الســائل.
• ــدر، 	 ــرة املخ ــة أخب ــة مــا إلزال ــرة طريق ــقة املتطاي ــر املستنش ــة التخدي ــع أدوي ــب جمي تتطل

.Biosafety cabinet لذلــك يمكــن العمــل يف خزانــة للســالمة احليويــة
Decapitation قطع الرأس

• تدريب العاملني على احليوانات املخدرة أو امليت�ة إلثب�ات الكفاءة يف قطع الرأس.	
• احلفــاظ علــى مقصلــة القــوارض Guillotines نظيفــة، وحبالــة جيــدة، مع وجود شــفرات 	

حادة.
 Barbiturates القتل الرحيم باستخدام الباربيتورات

• 	. Intraperitoneally يتم حقن الباربيتورات داخل احلجاب احلاجز
• أو 	  xylazine مــع  مخلــوط   ketamine أو   ،Pentobarbital اســتخدام   يمكــن 

.diazepam
• يمكــن اســتخدام عقاقــر الباربيتــورات حتــت إشــراف عاملــني مدربــني مســجلني لــدى 	

جلنــة رعايــة احليوانــات وطــرق اســتخدامها يف التعليــم والبحــث العلــي.
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Some Methods of Euthanasia  بعض طرق القتل الرحيم حسب نوع احليوان

موثــوق  بشــكل  تلــي  الــي  الطــرق  تلــك  هــي   :Acceptable methods مقبولــة  طــرق 
الرحيــم. القتــل  متطلبــات 

طــرق مقبولــة بشــروط Acceptable methods with conditions: هــي تلــك الطــرق 
الــي تلــي موثوقيــة متطلبــات القتــل الرحيــم عنــد اســتيفاء الشــروط املحــددة. 

طــرق غــر مقبولــة Unacceptable methods: هــي تلــك الطــرق الــي تعتــر غــر إنســاني�ة 
حتــت أي ظــرف مــن الظــروف، أو ال تفــي بمتطلبــات القتــل الرحيــم.

مــوت  مــن  للتأكــد  تســتخدم  طريقــة  هــي   :Adjunctive method  مســاعدة طريقــة 
احليــوان.

Table )17(: Some Methods of Euthanasia

Species
Acceptable (see AVMA 
Guidelines for further 

information and 
specifications)

Acceptable with conditions 
(see AVMA Guidelines for 
further information and 

specifications)

Amphibians

As appropriate by 
species: Injectable 
barbiturates, dissociative 
agents and anesthetics, 
topical buffered MS222, 
benzocaine hydrochloride

As appropriate by species: 
Inhaled anesthetics (see 
specifications), CO2,blunt 
force trauma to head, rapid 
freezing.

Birds

Intravenous barbiturates Inhaled anesthetics, 
CO2, cervical dislocation 
(small birds and poultry), 
decapitation (small birds), 
gunshot (free ranging birds)

Deer Intravenous barbiturates 
(with prior sedation)

Gun shot (must 
demonstrate proficiency)

Fish

Immersion in buffered 
benzocaine or benzocaine 
hydrochloride, isoflurane, 
buffered MS222, 
2-phenoxyethanol, 
injected pentobarbital, 
rapid chilling (research 
zebrafish)

Eugenol, isoeugenol, clove 
oil, decapitation/cervical 
transection/blunt force 
trauma followed by pithing
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Horses Barbiturates  

Rabbits
Intravenous barbiturates Inhaled anesthetic overdose, 

cervical dislocation (< 1kg), 
penetrating captive bolt

Reptiles

As appropriate by species: 
Injected barbiturates, 
dissociative agents and 
anesthetics as specified

As appropriate by species: 
Inhaled anesthetics as 
specified, CO2, blunt force 
trauma to head, rapid 
freezing for animals < 4 g

Rodents
Injected barbiturates 
and dissociative agent 
combinations

Inhaled anesthetics, CO2, 
tribromoethanol, cervical 
dislocation, decapitation

Ruminants Intravenous barbiturates  Penetrating captive bolt

Swine-
Suckling pigs 

< 12 lbs

Intravenous barbiturates CO2, blow to the head (< 3 
weeks of age)

Swine- 
Nursery pigs 

< 70 lbs

Intravenous barbiturates  CO2, Nonpenetrating 
captive bolt

Swine- 
Grow/Finish 

to Mature 
pigs

Intravenous barbiturates  Penetrating captive bolt, 
gunshot

Free ranging 
wildlife

Two stage method of 
euthanasia is preferred: 
General anesthesia or 
deep sedation followed by 
barbiturate overdose.

CO2, gunshot

هــذه املعلومــات مأخــوذة مــن برنامــج املــوارد احليوانيــ�ة Animal Resource Program، جامعــة واليــة 
https://www.research.psu.edu/arp/euthanasia/ بنســلفاني�ا. 
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ملحق )4(
االحتي�اجات الغذائي�ة للطيور واألرانب

جدول )18(: االحتي�اجات الغذائي�ة لبداري التسمني

البروتين الخام %الطاقة )كيلو كالوري طاقة ممثلة/ كجم عليقة(النظام

نظام الفترة الواحدة
 3100-300022-21

نظام الفترتين
300021 بادئ
310019-3200 ناهي

نظام الثالث فترات
300023 بادئ
300021-3100 ناهي
320019 ناهي

جدول )19(: االحتي�اجات الغذائي�ة للسالالت املحلية واملستنبطة من الدواجن

البروتين الخام %الطاقة )كيلو كالوري طاقة ممثلة/ كجم عليقة(النظام

300021 البادئ

310018-3200 الناهي

قطيع إنتاج البيض )بعد االنتهاء من إنتاج البيض( عند عمر 50, 1 – 2 سنة ومدتها من 4-3 
أسابيع

11- 12%  بروتين خام3100-3200 الدجاج العجوز

جدول )20(: االحتي�اجات الغذائي�ة يف حالة إنت�اج البيض

الطاقة )كيلو كالوري طاقة ممثلة/ كجم النظام
البروتين الخام %عليقة(

20-21 2850-2900 البادئ )من يوم -12 أسبوع(

12-13 2500-2600 الناهي )12 -20 أسبوع(
اإلنتاج )20 أسبوع حتى نهاية 
15-16 2850-2900 اإلنتاج عند عمر سنة ونصف(
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جدول )21(: االحتي�اجات الغذائي�ة لبط التسمني البكيي

فترة التحضينالمكون
) يوم-2 أسبوع بادئ(

فترة التسمين
)3-8 أسابيع تسمين(

15-1817-20نسبة البروتين %

2850-28503000-3000طاقة ممثلة )كيلو كالورى/كجم(

1-20, 11-20 ,1كالسيوم %

50, 500 ,0فوسفور متاح %

IU 6000-600010000-10000فيتامين أ

2525فيتامين ه ملليجرام

72, 0-80, 950, 0-16 ,1الليسين %

58, 0-85, 640 ,0-74 ,0المثيونين والسستين %

جدول )22(: االحتي�اجات الغذايئ�ة ألمهات البط البكيي

النسبة فى العليقةالمكون %
16-17نسبة البروتين

2600-2800طاقة ممثلة )كيلو كالورى/كجم(
2-3كالسيوم 

45, 0 -50, 0فوسفور متاح 
74, 0 -10, 1الليسين

58, 0 -75, 0المثيونين والسستين 

جدول )23(: االحتي�اجات الغذايئ�ة ألوز التسمني

من 5-9 أسابيعمن يوم-4 أسابيعالمكون

2015البروتين %

29002600طاقة ممثلة )كيلو كالورى/كجم(
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جدول )24(: االحتي�اجات الغذائي�ة لتسمني بداري الرويم  إلنت�اج اللحم

    
النوع

العمر 
)األسبوع(

نوع 
العليقة

االحتي�اجات الغذائيىة )%(

ProtEngCaPMet+
CysLys

السالالت اخلفيفية

السالالت اخلفيفية

51, 041, 201, 400, 2828001بادئ5:0
15 ,841, 602, 200, 2229001نايم8:6

97 ,682 ,502 ,000 ,1831001ناهي9 :12
السالالت املتوسطة

48 ,011 ,651 ,300 ,2628001بادئ4:0مدة التسمني 
03 ,791 ,550 ,100 ,2029001ناهي12:5ذكور 18:16 أسبوًعا
82 ,632 ,550 ,000 ,1631001ناهي16:13إناث 14:12 أسبوًعا

السالالت اخلفيفية

مدة التسمني ديوك
24 أسبوًعا

48 ,011 ,651, 030 ,2628001بادئ4:0
03 ,791 ,550 ,100 ,2029001ناهي9:51

97 ,680 ,550 ,100 ,1829001ناهي16:102
2 79 ,590 ,500 ,000 ,1531001ناهي47:17

إناث 18:16 أسبوًعا

48 ,011 ,651 ,030 ,2628001بادئ4:0
97 ,680 ,550 ,100 ,1829001ناهي14:5

79 ,590 ,500 ,100 ,1531001ناهي18:15

Pro: Protein, Eng: Metabolic Energ )Kcal/ Kg(, Ca: calcium, P: Phosphorus, 
Met: Methionine, Cys: Cysteine, Lys: Lysin.

جدول )25(: االحتي�اجات الغذايئ�ة ألمهات األوز

النسبة في العليقةالمكون
15%نسبة البروتين

2500طاقة ممثلة )كيلو كالورى/كجم(
25 ,2-3%كالسيوم%

45 ,0-50 ,0%فوسفور متاح
70 ,0%الليسين

50 ,0%المثيونين والسيستين
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جدول )26(: االحتي�اجات الغذائي�ة لقطعان الرويم إلنت�اج البيض

عليقة بياض عليقة ناهي 2عليقة ناهي1عليقة البادئالمكون
إنتاجي

26201618بروتين خام %
2750280028003000طاقة ممثلة كيلو كالورى/ كجم

50, 602, 601, 401, 1كالسيوم %
80, 700, 700, 900, 0الفوسفور الكلى%

50, 600, 600, 600, 0الفوسفور المتاح %
97, 830, 030, 481, 1الليسين %

68, 630, 100.790, 1مثيونين + سستين %
IUA 100009000900011000فيتامينات

جدول )27(: املواصفات القياسية لعالئق األرانب املصنعة طبًقا لتوصيات 
1لسنة 1996 القرار الوزاري رقم 498

مرضعاتحملتسميننموحافظةالمكون
1216171618بروتين خام %
10-1212-1214-1014-1414-16ألياف خام %

22002500250025002600طاقة مهضومه ك كالورى/كجم
10, 801, 100, 801, 800, 0كالسيوم %
80, 500, 800, 500.50, 0فوسفور %
75, 700, 700, 650, 500, 0ليسين %

45, 600, 600, 550, 450, 0مثيونين+ سستين %

جدول )28(: االحتي�اجات الغذائي�ة للسمان

بي�اض تب�دأ من 36 يومنمو: من  يوم- 5 أسابيعاملكون

2420بروتني خام %

29002900طاقة ممثلة كيلو كالوري/ كجم
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ملحق )5(
االحتي�اجات الغذائي�ة للحيوانات الكبرة

جدول )29(: حساب االحتي�اجات الغذائي�ة لماشية اللحم )التسمني( عن طريق مقنن�ات غنيم

االحتي�اجات احلافظة
X 0, 025 وزن اجلسم 75 .0الطاقة احلافظة
X 1, 76 وزن اجلسم 75 .0الروتني احلافظ

االحتي�اجات اإلنت�اجية
كل واحد كجم زيادة يف حيوانات اللحم حتتاج لكمية من الطاقة تساوي من 2ـ 4 كجم معادل نشا، 

ويتحكم يف ذلك ُعْمر احليوان ووزنه.
2 كجم معادل نشااحليوانات الي وزنها أقل  من 150 كجم، يعطي كل واحد كجم زيادة

50, 2  كجم معادل نشااحليوانات الي وزنها من 150-250 كجم، يعطي كل واحد كجم زيادة              
3 كجم معادل نشااحليوانات الي وزنها من 250-300 كجم، يعطي كل واحد كجم زيادة              
50, 3 كجم معادل نشااحليوانات الي وزنها من300-350 كجم، يعطي كل واحد كجم زيادة            
4 كجم معادل نشااحليوانات الي وزنها أكر من 350 كجم، يعطي كل واحد كجم زيادة              

يتم حساب الروتني اإلنت�ايج  بنسبة 20% من الطاقة اإلنت�اجية
أحمد غنيم )1967(: املقنن�ات الغذائي�ة والعالئق االقتصادية.

جدول )30(: االحتي�اجات الغذائي�ة لألبقار واجلاموس احَلاّلب عن طريق مقنن�ات غنيم

االحتي�اجات احلافظة
بروتني مهضومالنشاكل 1000 كجم وزن يح من احليوان

50  جم 58, 0   كجم أبقار يف مصر
50   جم51, 0  كجم جاموس يف مصر

االحتي�اجات اإلنت�اجية
إلنت�اج كجم لنب )4% دهن( يلزم 26 ,0 كجم معادل نشا + 72 جم بروتني مهضوم

كمية اللنب املعدل = 40, 0 م  + 15 ) م X د(
حيث م = كمية اللنب.      د= نسبة الدهن.
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جدول )31(: حساب االحتي�اجات احلافظة واإلنت�اجية لألبقار واجلاموس احَلاّلب

الطاقة احليوان
احلافظة

الروتني 
احلافظ

معادل النشا كجم إلنت�اج   
1 كجم لنب

بروتني جم إلنت�اج
 1 كجم لنب

)60, 280  +115د( X  1 ,76    X و X 0 ,025 ,75 و 75, 0األبقار 
            )3761 /1(  X )75 /100(

)597 .1+446, 0 د(  ×  20

X   1 ,76 و X 0 ,025 ,75 و 75, اجلاموس 
)33, 110  د+63, 278(   

 /1( X  )75 /100(X
)3761

)43 ,3  + 1216, 0  د( 
20 ×

تعطى الماشية احلامل ىف آخر شهرين عليقة تكفي إلنت�اج 2 كجم لنب، أي ما يعادل 0.5 كجم معادل نشا، 150 
جرام بروتني مهضوم، وذلك لنمو اجلنني ىف آخر شهرين من احلمل.

جدول )32(: حساب احتي�اجات األغنام من املواد الغذائي�ة

االحتي�اجات احلافظة من الطاقة للنعاج اجلافة = X 0 ,025 وزن اجلسم 75 ,0
االحتي�اجات احلافظة من الروتني للنعاج اجلافة = X 2 ,75 وزن اجلسم 75 ,0

المادة اجلافة الوزن كجم
الروتني الكلي *TDN كجمللحيوان كجم

فوسفور جرامكالسيوم جرامجرام

)NRC, 1985( احتي�اجات النعاج اجلافة والعشار حى األسبوع 15 من احلمل
5010, 558932, 8
601,10, 61983 ,12, 9

)NRC, 1985(  تغذية النعاج يف ستة األسابيع األخرة من احلمل
501, 70, 991584 ,13 ,9
601, 91, 101774, 44, 1

تغذية النعاج احلاّلبة يف ثماني�ة األسابيع األوىل من الرضاعة والي ترضع بشكل فردى. 
502, 11, 3621810, 97, 8

تغذية النعاج احلالبة يف ثماني�ة األسابيع األوىل من الرضاعة والي ترضع توأًما.
602, 31, 523911, 58, 2

*  Total  Digestible  Nutrients
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جدول )33(: تغذية الكباش، واحلمالن الرضيعة، واحلمالن بعد الفطام 
تعامل الكباش- ىف االحتي�اجات- معاملة النعاج اجلافة إذا تساوت ىف الوزن، وتزداد عنها 2 ,0كجم معادل 

نشا يف أثن�اء موسم الزاوج.
تأخذ احلمالن الرضيعة كل لنب أمهاتها، ثم يب�دأ تدريجيا يف أكل العالئق اجلافة ابت�داًء من عمر 4 أسابيع ىف 

حوش منفصل جبانب األم.
تغذية احلمالن بعد الفطام بمقنن�ات غنيم

الروتني باجلراممعادل النشا بالكجمالعمر باألسبوع
24 -160, 3560
32 -240, 470
44-320, 4580
48-440, 590
52-480, 55100

)NRC, 1985( االحتي�اجات احلافظة للماعز اجلاف :)جدول )34

فسفور جرامكالسيوم جمالروتني الكلي جرامTDN بالكجموزن اجلسم كجم

200, 2673810, 7
300, 3625121, 4
400, 4486321, 4
500 ,5307532, 1

جدول )35(: احتي�اجات احلمل والماعز احلالب
احتي�اجات احلمل: 397 ,0 كجم معادل نشا + 82 جرام بروتني مهضوم

احتي�اجات الماعز احلالب

الروتني املهضوم جرامالروتني الكلي جرامTDN كجمنسبة الدهن

30, 3376445
3, 50, 3 426848

40, 3 467251
4, 50, 3517754

50, 3568257
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