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PROGRAMA ANALITICĂ
ETICA CERCETĂRII PE ANIMALE DE LABORATOR,
VERTEBRATE VII
- CURS Obiective:
-

Cunoaşterea legislaţiei şi reglementărilor EU şi din România, privind
protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri
experimentale;
Cunoaşterea condiţiilor de amenajare şi funcţionare a laboratoarelor de
experimentare pe animale şi a biobazei de animale de laborator;
Cunoaşterea principiilor de bună practică în laboratoarele de cercetare pe
animale de experienţă (GLP), în corelaţie cu parametrii necesari acurateţii
cercetării ştiinţifice şi cu principiile de bioetică.

I. Animalele de laborator, ca fiinţe sensibile, suspuse la stres;
II. Prezentarea legislaţiei şi a reglementărilor europene şi din România - Directiva 201063-UE; prezentarea comparativă a prevederilor legislative din alte state europene şi din
SUA;
III. Principiile generale de bioetică în cercetarea pe animale de experienţă;
IV. Condiţiile de amenajare şi funcţionare a laboratoarelor de experimentare pe animale şi
a biobazei de animale de laborator;

V. Principii de bună practică în laboratoarele de cercetare pe animale de experienţă
(GLP), în corelaţie cu parametrii necesari acurateţii cercetării ştiinţifice experimentale
preclinice;
VI. Surse de eroare în psihofarmacologie
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LUCRĂRI PRACTICE

Obiective:








Cunoaşterea şi executarea corectă a manevrelor, tehnicilor şi metodelor de
farmacologie experimentală preclinică, în scopul asigurării acurateţei
ştiinţifice şi protecţiei animalelor de experienţă.
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a analizei statistice a rezultatelor cercetării
de farmacologie preclinică;

Executarea corectă a manevrelor de contenţionare şi administrare, precum şi a
tehnicilor de anestezie şi eutanasie, la animalele de laborator;
Cunoaşterea şi utilizarea corectă a metodelor şi tehnicilor in vitro şi in vivo, proprii
Farmacologiei experimentale, pentru testarea diferitelor acţiuni farmacodinamice,
efectelor adverse şi toxicităţii, precum şi modelului farmacocinetic;
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a metodelor generale de recoltare, separare şi dozare a
medicamentelor, din sânge, ţesuturi şi organe;
Cunoaşterea şi utilizarea corectă a metodelor alternative de cercetare farmacotoxicologică preclinică;
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a analizei statistice a rezultatelor cercetării;
Elaborarea unui protocol de cercetare ştiinţifică în domeniul farmacologiei
experimentale (preclinice), în conformitate cu reglementările de bioetică şi cerinţele de
acurateţe a cercetării ştiinţifice.
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