Rådet for Dyreforsøg
Retningslinjer vedrørende standardiserede belastninger af dyr i forsøg
Rådet for Dyreforsøg tager særskilt stilling til alle ansøgninger efter individuel bedømmelse. Generelle
retningslinjer er vejledende med hensyn til ansøgningers udformning, og fritager ikke ansøger for
forpligtigelsen til nøje at beskrive alle påvirkninger, som dyrene planlægges udsat for. Det er alene
tilladelsens ordlyd, som fastlægger omfanget af de tilladte procedurer.
Nærværende retningslinjer beskriver standardiserede procedurer og påvirkninger, som hyppigt indgår i
ansøgninger om forsøg med dyr. Belastninger inden for de beskrevne rammer kan forventes godkendt som
led i dyreforsøg, såfremt ansøgningen ikke også omfatter særlige forhold, som taler herimod, f.eks.
eksistens af en mere skånsom metode til opfyldelse af samme formål. De beskrevne belastninger kan under
særlige omstændigheder fraviges, men kun efter præcis beskrivelse af de specielle forhold, som taler herfor.
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Collagen Induceret Artritis (CIA):
Dyreforsøgstilsynet skal herved påpege, at det er en betingelse, at omfanget af artritis vurderes jævnligt
efter et scoringssystem, der har et teoretisk maksimum på i alt 24 point:
o 1 point for hver svullen tå
o 1 point for tarsal/carpal påvirkning
o 1 point for metatarsal/metacarpal påvirkning
Dyrene skal efter dette system aflives senest, når de overskrider score 10.

Eksperimentel Autoimmun Encefalomyelitis (EAE):
Det er en betingelse, at omfanget af lammelsen i dyrene vurderes jævnligt efter et scoringssystem, der
har et teoretisk maksimum på i alt 6 points:
o
o
o
o
o
o

1: ophævet haletonus
2: mild parese i et eller begge bagben
3: moderat parese i et eller begge bagben
4: svær parese i et eller begge bagben
5: parese i et eller begge bagben og begyndende parese i forben
6: moribund

Dyrene skal efter dette system aflives senest, når de overskrider score 4.
Dyrene må højst udsættes for et vægttab på 20% af normalvægten.
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