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Autorzy p odj ęl i b ar dzo aktualny prob l em o gr anicza-
nia ltczby zwierząt w badaniach toksykologicznych,
który nurtuje społeczeństwa wielu krajow przestrze-
gających zasady humanitaryzmu w postępowaniu ze
zwlerzętami i ich wykorzystaniu dla celów naukowych
i kornercyjnych, W pracy wskazano na realne mozli-
wo ś c i o gr aniczania liczby zw ier ząt w te stac h toksycz -

ności ostrej oraz zastosowania rożnychmetod alterna-
tywnych do badań teratogennych, rakotwórczych i
pokoleniowych. Podane w arlykule metody i informa-
cje naukowe nie budzą zastrzeżęń i napawająoptymi-
zmenl naprzyszłośó odnośnie do ograniczania popu-
Iacji zw ier ząt lab oratoryj nych, wykorzystywanych dla
celów badawczych.

Z zapowiedzi tytułu placy spodziewałem się zna-
Ieźc w artykule informacje o metodach umożliwiają-
cych ograniczenie liczby zwlerząt w dfugotermino-
wych testach toksykolo gicznych (testy podostre, pod-
przewlekłe, przewlekłe, rakotwó r cze, ter atogenne),
które powinny być stosowane nięza\eżnie od różnych
testów alternatywnych, przesiewowych. Zgodnie z
ustaleniaml różny chkomisji międzynarodowych testy
in vivo muszą być stosowane m.in. dla sprawdzenia
wiarygodności różnych metod alternatywnych. Wypo-
wiadałem się na ten temat w artykułach (2,3) oraz w
referatach na posiedzeniach naukowych oddziałów
PTNW. Dla uzupełnienia danych wym. arlykułu po-
daję poniżej skróconą informację na ten temat, odsy-
łając czytelników do materiałów źródłowych.

O grani c zeni e l i czby zw ier ząt w dłu goterminowych
testach moze nastąpić w kilku przypadkach.

1. Możliwe jest uźycie szczepów gryzont laborato-

ryjnych o znanych, jednolitych cechach genetycznych,
pochodzących z wzorowo prowadzonych wsobnych
hodowli zarodowych. Zwierzęta o dużym współczyn-
niku oddzie dziczalności wykazuj ą nieznacznę indywi-
dualne odchylenia w odczynach organizmuna działa-
nie badanych substancj i, czym rożntąsię od zwierząt
konwencj onalnych, nie posiadaj ących j ednolitych cech
genetycznych i hodowanych w nie licencjonowanych
stadach lub we własnym,,dzikim" systemie chowu.

2. Mo żLtw ęj e st uzyc i e gry zoni l ab oratoryj nych wy-
hodowanych systemem ,,zabarter{', tj. zwierząt SPF
(Specyfic Pathogen Free). Zwierzęta te cechują się
podobnymi właściwościami jak materiał wsobny. Nie
wykazuj ą poza tym pTzęz większośó zyci a niespecy-
ficznych zmian patologicznych w badanych narządach
i tkankach. Zmlany takie występujązawsze u zwie-
rząt w warunkach chowu konwencjonalnego, nawet
jlżw wieku 2 mies., co uniemozliwia odróżnienie swo-
i stych zmian p owo dowanych b adan y m zw tązki em o d
zmlat ni e s p e cy fi c zny ch p o w s tały ch w wyn i ku działa -
nia środowiska (4). Zwterzętatypu SFP produkowane
sąw większośctrozwiniętych krajów świata, w tym i
w większości krajów Europy. W Polsce, niestety, po-
mimo prób utworzenia takiej zwierzęciarrri w końco-
wych latach 7\-tych, zwieruęta te nie są dostępne do
badań. Istnieje zatempilnapotrzeba sprostania tym !\ry-

mogom, jeżelt kraj nasz zamlelzawejść w skład Unii
Europejskiej i dostosować się do nowoczesnych dy-
rektyw metodycznych i pełnego uwiarygodnienia pro-
wadzonych w kraju badań fannakologicznychi toksy-



kologicznych. Użycie materiału SPF może ograniczyc
liczb ę zw ter ząt o 5 0 - 60oń p opulacj i zw ter ząt konwen-
cjonalnych, których używa się z wymienionych wzglę-
dów zawsze w większych ilościach. W testach długo-
terminowych, z zastosowaniem próbnych badań na
zw ter zętach w toku te stu, liczb a zw ier ząt konwencj o -

nalnych w grupie może dochodzić nawet do 100-120
szt.

3 . Ko sztow ne utządzenle zwrct zęciarni SPF można
zastrytć hodowlą zwieruąt laboratoryjnych w warun-
kach pół-SPF (semi-SPF). Metoda ta jest do zastoso-
wania nieomal w każdej zwierzęctami poptzez rygo-
rystyczne przestrzeganie zasad chowu w izolacji od
oto czenia. Zw ier zęctaml a taka p owinna być ob sługi -
wana wyłącznie po przel<roczeniu przez osoby tam
zatrudnionę tzw. bariery bakteriochronnej (mycie,
zmtana odzieży ochronnej, maska, pełna steryItzacja
narzędzi, sprzętu, klatek, wody do picia, obecność
wentylacji zę szczelnym filtrem itp.). Uzyskane tą
drogą zwierzęta w dużej mierze spełniają wymogi
zwierząt SPF i mogą byc lżyte do doświadczeń w
znacznie zmniej szonej liczbie.

4. W niektórych krajach (np, USA, Japonia) propo-
nuje się łączente testów toksykologtcznych np. testu
p o do stre go z przewlel<Łym, przewlekłe go z rakotwór-
czrym.Zaoszczędza się w ten sposób dośc znacznąItcz-
bę zwierzątużywanych do badań próbnych prow adzo -

nych w czasie testu.
5, Kwestionowana jest ,,moda" częstego stosowa-

nia testu ostrego (poznanie LD50) zttżyctem starych
metod z dlząIiczbązwterząt w sytuacjach kiedy nie
wykorzysta się wyniku do dalszych badań. Test ten
niewiele mówi o zmianach czynnościo!\rych organi-
zmuI o odchyleniach patologicznychpo podaniu ba-
danej substancji. Powinien być natomiast ograniczo-
ny tylko do ewenfualnego ustalenia klasy toksyczno-

ści i to wyłącznie z zastosowaniem nowych metod
wymagającychużyciamałejliczbyzwierząt,podanych
np. przęz Autorów pracy.

6. Przed t ozpoczęclem testów toksykologiczny ch
należy upewnić się czy proponowane badania nie zo-
stały już wykonane w innych ośrodkach. Informacji
takiej można zasięgnąć w Akademii Ochrony Zwie-
rząt w Monachium powołanej przęz Niemieckie To-
warzystwo O chrony Zw teruąt. Instytucj a ta informuj e

każde go z aintere s owane go o przeprow adzony ch z da-
nym zw tązkiem b adaniach i udziela porad dotyczących
zastosowan ta rożny chmetod alternatywnych,

Tematykę dot. badań toksykologlcznych ńżnych
substancji poruszano w ramach Pol. Tow. Toksykolo-
gicznego bardzo często i nie tylko, jak podają Auto-
Tzy) na konferencjach w Supraślu w 1993 r. i w Nałę-
czowie w 1996 r., ale jeszcze znacznię wcześniej.
Wspomnę tu o konferencji na ten temat zolgan:rzowa-
nej we wrześniu I975 r. w Olsztynie (1), gdzie dysku-
towano nad użyciem do badań nowych modeli zwle-
rząt i nad metodami alternatywnymi. W chwili obec-
nej jest to zagadnienie ważne nie tylko z humanitatne-
go punktu wtdzenia, aleprzede wszystkim prawnego,
zobowlązującego do respektowania światowych i kra-
jowych ustaw t rozporządzeń dotyczących ochrony
zw ierząt uzywanych do b adań naukowych, dydaktyki
i dla celów komercyjnych.
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Uprzejmie informujemy, że w 1 999 r. cena 1 egzemplarza naszego czasopisma ustalo-

na została w wysokości 1 1 ,O0 zł, W ten sposób prenumerata wynosiĆ będzie:
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PKO BP lI O/Lublin 102031 50-1 1 2947,270,1.
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