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Tanulási eredmény (beleértve a készségeket és a kompetenciákat, ha vannak)
A kísérleti elrendezés, a 3R-elvek, a szabványosítás (genetikai, mikrobiológiai, ivar szerinti, stressz,
fájdalom-szenvedés foka szerinti) egyszerű kísérleti technikák ( rögzítés, bánásmód, mintavételezés),
etika és az anaesthesia és euthanasia elméletének és gyakorlatának ISMERETE.

Értékelés
Bioetikai esszé írása, kísérleti terv készítése és egy szakcikk kritikai elemzése mint beadandó anyag;
feleletválogatásos teszt és miniesszék a diszciplina tényanyagáról az utolsó nap végén.

Az előadások és gyakorlatok heti ütemterve
HÉT

Előadások témája

1. hét

Bevezetés a laborállat-tudományba. Kísérleti elrendezés. Hogyan írjunk és elemezzünk tudományos
közleményt és kísérleti tervet, engedélykérőt. Az állati model, a nemi dimorfizmus jelentősége és az
extrapoláció lehetőségei. Egér-, parkány- és madáranatómia. A laboratóriumi rágcsálók és nyúl, madarak,
sertés és kiskérődzők biológiája és zoológiája.. Különleges laborállatok jellemzői. Az egér, a patkány,
a nyúl és a görény szaporodásbiológiája. A fájdalom élettana. Az analgesia, anaesthesia és euthanasia
gyógyszertana.Stressz, distressz, eustressz és a laborállatok.A laborállat-takarmányozás alapjai.
A mikotoxinok jelentősége. Epi-, nutri- és toxicogenomika és a laborállat-tudomány.A mikrobiológiai
szabványosítás. A hal mint kísérleti állat. Állattartó létesítmények tervezése és működtetése. A fajdalom
és az állati jóllét. A fájdalom fokának becslése és a fájdalomkategóriák. A Grimace Score Systems.
A fájdalom és a szenvedés (rosz közérzet) mérséklése és megelőzése. A laborállatok genetikája.
Őssejtkutatás és technikák. A CRIPS/Cas technika és alkalmazásának kilátásai. A laparo-és thoraszkópia
és a mikrosebészet mint az állatkímélet és a 3.R eleme. Madár teratológia. Emlősteratológia. A GLP alapjai.
Az OECD toxikológiai tevékenysége.

2. hét

Általános alkalmazott kórtan. A patológia és a szövettan szerepe az állatkísérleti munkában.General
pathology. A laborállatok nem-fertőző bántalmai. Az egér és a patkány fertőző betegségei. Zoonózisok.
A biológiai ritmusok és jelentőségük a kísérleti elrendezésben. Kísérleti mnka madarakkal. Állatkísérletek
SPF-madarakkal, BSL3 és BSL4 létesítményekben. Alternatív technikák: elmélet és gyakorlat.
A csökkentés, helyettesítés és tökéletesítés (finomítás) lehetőségei a gyógyszerfejlesztési, méregtani és
biztonsági vizsgálatokban..Állati modellek a kísértetes pszichiátriában: a transzláció lehetőségei és csapdái.
A szociális média és a közvélemény az in vivo kísérletekben résztvevő állatok fájdalmáról és rosz közérzetéről.
A magyar jogi szabályozás az állatkísérletekről. Káosz-összetettség elmélet és hatása a kísérletek tervezésére
és kiértékelésére.

HÉT
1. hét
2. hét

Gyakorlatok témája
Egér és patkányboncolás. Bánás, rögzítés, ivarmeghatározás. . Anaesthesia és anlgesia. Vizelet-, bélsár-, vér- és
más biológiai minták vétele. Grimaszskála - Fájdalom fokának becslésece. Egyszerű kísérleti technikák (egér, patkány,
aranyhörcsög, tengerimalac, nyúl, házityúk). Konzultáció a záróvizsgáról.
Szövettan és krszövettan. Vita az élő állattal végzett kísérletek létjogosultségéról, az in vitro kísérletek lehetséges
szerepe. A 3R az analgesiában, anaethesiában és a humánus euthanasiában. Haszon-ártalom elemzés, nem-szakmai
összefoglaló készítése.
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Megjegyzések
A gyakorlati anyag elosztása változhat.

