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Rezumat

Animalele de laborator sunt folosite în cercetarea din mai multe domenii ale tiin ei, dar, mai ales în biologie,
medicin i medicin veterinar . Majoritate animalelor de laborator ce iau parte la cercet ri sunt folosite ca
modele experimentale pentru a înlocui corpul uman în cercet rile privind siguran a produselor farmacologice
sau biologice,în studii realizate pentru mai buna cunoa tere a proceselor oncologice, toxicologice, genetice sau
chiar a tehnicilor chirurgicale. Protocoalele experimentale includ etapa în care animalele sunt eutanasiate, fie
pentru a preleva organe i esuturi, fie pentru a nu supune animalele la durere i suferin inutil (humane
endpoints), fie pentru a marca terminarea experimentului. Tehnicile de eutanasie au ca rezultat pierderea
rapid a cuno tin ei urmat de stop cardiac, stop respirator i încetarea func iei cerebrale. În prezent sunt
acceptate ca tehnici de eutanasie folosirea mijloacelor chimice (inhalarea de dioxid de carbon, de azot sau de
argon, injectarea cu supradoze de anestezice) sau mijloace fizice (decapitarea, dislocarea cervical , asomarea,
împu carea cu glon liber sau utilizarea tijelor perforante). Indiferent de metoda folosit trebuie respectate
principiile deontologice ale medicinii veterinare.
Abstract
Laboratory animals are used in several fields of science research, especially in biology, medicine and veterinary
medicine. The majority of laboratory animals used in research are experimental models that replace the human
body in study regarding pharmacological or biological safety products, studies conducted for a better
understanding of oncologic processes, toxicology, genetic studies or even new surgical techniques.
Experimental protocols include a stage in which animals are euthanized in order to remove organs and tissues,
or for no unnecessary pain and suffering of animals (humane endpoints) or to mark the end of research. The
result of euthanasia techniques is a rapid loss of consciousness followed by cardiac arrest, respiratory arrest
and disruption of brain activity. Nowadays, the accepted euthanasia techniques can use chemicals (inhalant
agents like: carbon dioxide, nitrogen or argon, overdoses of injectable anesthetics) or physical methods
(decapitation, cervical spine dislocation, stunning, gunshot, pitching).

Eutanasia este o etap necesar
i
planificabil
la sfâr itul unui protocol
experimental sau este o modalitate de a
înceta durerea i suferin a ce nu pot fi alinate
cu ajutorul analgezicelor, sedativelor sau a
altor procedee terapeutice.
Termenul de eutanasie deriv
din
cuvântele grece ti “eu” ce înseamn "bine" i
"thanatos" cu semnifica ia de "moarte".
O "moarte bun " ar fi o moarte care
survine cu minim durere i suferin [5].
adar, eutanasia înseamn folosirea
unor procedee care permit suprimarea vie ii
urmate de moartea u oar , lipsit de durere
[2].
Tehnicile de eutanasie trebuie s aib ca
rezultat o pierdere rapid a cuno tin ei urmat
de stop cardiac sau stop respirator i în final
încetarea func iei cerebrale. Suplimentar,
tehnica trebuie s minimalizeze suferin a i

anxietatea prin care trece animalul anterior
pierderii cuno tin ei.
Este cunoscut faptul c nu întotdeauna
se poate ajunge la absen a durerii i a
suferin ei [5, 6].
Alegerea celei mai potrivite metode de
eutanasie depinde de: specie, num rul
animalelor, criteriile economice i aparatura
disponibil [6].
Indiferent de metoda folosit trebuie
respectate
principiile
deontologice
ale
medicinii veterinare.
Caracteristicile unei tehnici eficiente i
ideale de eutanasie sunt:
S nu provoace anxietate, reac ie de
alarm , team , vocalize, spasme musculare
sau semne clinice evidente;
S nu provoace durere;
S ac ioneze rapid;
S fie eficient ;
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De aceea, concentra iile de CO2 folosite
pentru eutanasia animalelor nou n scute i a
puilor în primele zile de via trebuie s fie
mult mai mari. S-a constatat c este eficient
o concentra ie de 60-70% CO2, timp de cinci
minute [5].
Dioxidul de carbon se folose te în spa ii
special destinate pentru eutanasia animalelor
de laborator.
Avantaje:
Efectele deprimante, analgezice i
anestezice ale CO2 sunt bine stabilite.
Dioxidul de carbon nu este scump,
este neinflamabil, neexploziv i prezint risc
redus pentru personalul ce efectueaz
eutanasia, dac se utilizeaz echipament
adecvat.
Dezavantaje:
Deoarece CO2 este mai greu decât
aerul, umplerea incomplet a unei camere de
eutanasie permite animalelor s î i ridice
capul i la concentra ii mai mari i s evite
astfel expunerea la acest agent.

S fie sigur ;
S fie u or de aplicat de c tre personal
specializat;
S fie acceptabil estetic;
S fie practic ;
S fie economic ;
S nu polueze mediul;
S nu cauzeze distrugeri tisulare [1].
Mijloacele
folosite
în
eutanasia
animalelor de laborator sunt fie de natur
chimic (inhalatorie sau medicamentoas ), fie
de natur fizic (tabel 1).
Directiva 2010/63/UE privind protec ia
animalelor utilizate în scopuri
tiin ifice
recomand mai multe mijloace de eutanasie
pentru animalele folosite în cercet ri (tabel 2).

Dioxidul de carbon
Aerul atmosferic con ine în propor ie de
0,04% dioxid de carbon (CO2), care este mai
greu decât aerul i aproape inodor.
Inhalarea de CO2 la o concentra ie de
7,5% reduce pragul durerii i are un efect
anestezic rapid.
La concentra ii de 30-40% CO2 în oxigen,
anestezia este indus în decurs de 1-2
minute, de obicei f
a provoca grea sau
vom animalului. Semnele unei anestezii
puternice eficiente cu CO2 sunt asem
toare
cu cele provocate de anestezia profund
chirurgical , precum pierderea reflexelor
palpebrale [5].
La pisici, inhalarea de CO2 în
concentra ie de 60% provoac pierderea
cuno tin ei în 45 de secunde i stopul cardiac
se instaleaz în cinci minute.
Dioxidul de carbon este folosit cu succes
în eutanasia grupurilor de animale mici de
laborator, cum sunt oarecii, obolanii, cobaii,
inile sau iepurii [8].
Unele studii efectuate arat c inhalarea
de concentra ii mari de CO2 determin
suferin
fizic animalelor, precum iritarea
mucoasei nazale datorat dizolv rii gazului în
mediul umed.
La obolani, expunerea la concentra ii de
33% CO2 timp de un minut nu produce stres
animalelor, neobservându-se cre teri ale
concentra iilor serice de corticosteron sau
glucoz . Studii realizate asupra puilor de o zi
au relevat faptul c CO2 este un agent eficient
de eutanasie. Inhalarea de CO2 a indus
moarte p
rilor în timp de cinci minute, prin
suprimarea activit ii nervoase. Respira ia
începe înc din timpul dezvolt rii embrionare,
când CO2 are o concentra ie de 14%.

Recomand ri:
Dioxidul de carbon este un agent inhalant
folosit frecvent pentru eutanasia roz toarelor
folosite în cercetarea medical .
Sursa recomandat de CO2 este sub
form comprimat în cilindri, deoarece se
poate controla cu precizie aportul de gaz în
camera de eutanasiere. Pentru un singur
animal în camer , rata optim trebuie s fie
de cel pu in 20% din volumul camerei/minut.
Pierderea cuno tin ei este indus mai
rapid fie prin expunerea animalelor la o
concentra ie de 70% CO2, fie prin preumplerea camerei de eutanasiere cu CO2.
Dup moartea aparent a animalelor,
gazul trebuie men inut înc un minut în spa iul
respectiv [5].
Tabel 1.
Mijloace utilizate în eutanasia animalelor de
laborator
Chimice Fizice
Dioxid de carbon
Gaze inerte (Ar,N2)
Supradoz de anestezic
(deriva i barbiturici)

Decapitare
Dislocare cervical
Asomare
Împu care cu glon liber
cu ajutorul unor carabine
Tij perforant

Înainte de a realiza eutanasia este
important s se recunoasc simptomele fricii,
suferin ei, stresului, care sunt specifice
fiec rei specii i care se manifest prin
încercarea de a evada din cu
, agresivitate,
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imobilitate postural , urinare i defecare. Prin
urmare, animalele nu trebuie s fie în aceea i
înc pere cu animalele ce urmez s fie
eutanasiate, mai ales dac sunt din aceea i
specie. De obicei, tehnica de eutanasie cere o
conten ionare ferm a animalelor, tocmai
pentru a le reduce durerea, frica, suferin a i
axietatea.

Adesea, manipularea cu grij i blânde e
a animalelor are un efect de lini tire [3, 8].
Mijloacele chimice folosite în eutanasia
animalelor de laborator folosesc tehnici
inhalatorii (dioxid de carbon, azot sau argon)
sau
administrarea
de
produse
medicamentoase
(deriva i
ai
acidului
barbituric).

Tabel 2.
Metode recomandate de eutanasie, în func ie de specia de animale folosite în cercetare, conform
Directivei 2010/63/UE
Specia
Metoda de eutanasie
Pe ti
Amfibieni
Reptile
ri
Roz toare
Iepuri
Câini, pisici, dihori, vulpi
Mamifere mari
Primate neumane

supradoz
supradoz
supradoz
supradoz
supradoz
supradoz
supradoz
supradoz
supradoz

de anestezic, asomare
de anestezic, asomare
de anestezic, tij perforant , împu care*
de anestezic,dislocare cervical , decapitare, asomare
de anestezic, dioxid de carbon, dislocare cervical , decapitare
de anestezic, dislocare cervical , decapitare
*
de anestezic, asomare, împu care
de anestezic, asomare, gaze inerte, împu care*
de anestezic

* Se utilizeaz numai în condi ii de teren, de c tre tr

tori experimenta i, atunci când alte metode nu sunt disponibile

Deriva ii acidului barbituric

Azotul i argonul

Barbitalul i fenobarbitalul au fost primele
barbiturice folosite în medicin
pentru
anestezie. Ac iunea principal a substan elor
barbiturice se manifest asupra sistemului
nervos central pe care îl depreseaz .
Gradul de depresie depinde de doz ,
timpul necesar manifest rii efectului, durata
de ac iune i metoda de administrare.
Barbituricele reduc aportul de oxigen la
nivelul creierului cu pân la 55%, încetinind
transmiterea impulsului nervos [2].
În caz de supradoz , anestezia profund
progreseaz
pân
la apnee, depresia
centrului respirator, urmat de stop cardiac.
Toate derivatele acidului barbituric
folosite pentru anestezie sunt acceptabile în
cazul eutanasiei atunci când sunt administrate
intravenos.
Debutul ac iunii lor este rapid i pierderea
cuno tin ei indus de barbiturice are ca
rezultat o durere minim sau trec toare,
atunci când este asociat cu venopunctura
[8].
Avantaje:
Un prim avantaj al barbituricelor este
reprezentat de viteza de ac iune. Acest efect
depinde de doz , concentra ie, calea de
administrare i rata inject rii.
Barbituricele induc u or eutanasia, cu
un minim disconfort pentru animal.
Barbituricele sunt mai ieftine decât al i
agen i de eutanasie.

Azotul (N2) i argonul (Ar) sunt gaze
incolore, inerte, neinflamabile i neexplozive.
Azotul reprezint
78% din aerul
atmosferic, în timp ce argonul are o pondere
mult mai mic , doar 1% în atmosfer .
Eutanasia este indus prin plasarea
animalului într-o camer de eutanasie dup
ce aceasta a fost pre-umplut cu azot sau
argon sau în care se introduce rapid gazul.
Raportul N2/Ar înlocuie te oxigenul,
inducând moartea prin hipoxie [5, 8].
Directiva 2010/63/UE privind protec ia
animalelor utilizate în scopuri
tiin ifice
permite folosirea azotului i argonului în
eutanasia suinelor.
Studiile efectuate pe porci au ar tat c
tolereaz respirarea unui aer ce are în
compozi ie 90% Ar i 2%O2.
Avantaje:
Azotul i argonul sunt disponibile sub
form de gaze comprimate.
Riscul expunerii personalului e minim.
Dezavantaje:
Pierderea cuno tin ei este precedat
de hipoxie i stimularea ventila iei, ceea ce
poate provoca suferin animalului.
Restabilirea unei concentra ii sc zute
de O2 (ex. 6% sau mai mult) în camera de
eutanasiere influen eaz negativ procedeul.
Recomand ri:
Aceast tehnic este folosit doar în
eutanasierea porcilor.
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Dezavantaje:
Injectarea intravenoas este necesar
pentru a ob ine cele mai bune rezultate i
aceasta necesit personal calificat.
Fiecare animal trebuie conten ionat.
Trebuie respectat
legisla ia în
vigoare referitoare la folosirea barbituricelor.
La animalele incon tiente poate
ap rea un gâfâit terminal inestetic.

Avantajele folosirii barbituricelor în
eutanasia animalelor mici sunt de departe mai
importante decât dezavantajele.
Injectarea intravenoas a deriva ilor
acidului
barbituric
constituie
metoda
preferabil
în eutanasia animalelor de
laborator.
Injectarea intraperitoneal poate fi
folosit
în situa iile în care o injec ie
intravenoas nu se poate realiza.

Recomand ri:
Tabel 3.
Calea de administrare a unor agen i medicamento i folosi i în eutanasia speciilor
de animale folosite frecvent în cercetare
Specia

oarece

obolan Hamster

Supradoz de ketamin

A
(i.m.,i.p.)

A
(i.p.)
A
(i.m.,i.p.)

Supradoz de cloralhidrat

NR

NR

NR

Supradoz de thiopental de
sodiu

A
(i.p.)

A
(i.p.)

A
(i.p.)

Supradoz de
pentobarbital de sodiu

A(i.p.)

A
(i.p.)
A
(i.m.,i.p.)

Cobai

Iepure

Pisic

Câine

A
A
A
A
(i.p.)
(i.p; i.v.) (i.p; i.v.) (i.p; i.v.)
A
A
A
A
(i.m.,i.p.) (i.m.,i.p) (i.m.,i.p.) (i.m.,i.p.)
A
A
A
NR
(i.v)
(i.v)
(i.v)
A
A
A
A
(i.p.)
(i.v.)
(i.v.)
(i.p.)

Legenda: A, metod acceptat , NR, metod nerecomandat , i.p., intraperitoneal, i.m., intramuscular, i.v., intravenos

Agen i de eutanasie care con in
compu ii ai pentobarbitalului

implicit
i durere animalului, datorit
alcalinit ii crescute a solu iei [8].
Pentobarbitalul de sodiu la iepuri se
folose te în doz de 60 mg/kg administrat
intravenos sau intraperitoneal.
La câini i pisici doza de pentobarbital de
sodiu este de 150 mg/kg în administrare
intravenoas sau intraperitoneal [8].
În eutanasia animalelor de laborator,
ketamina, thiopentalul de sodiu se folosesc în
doz de cinci ori mai mare decât doza folosit
pentru anestezie[8].

Câteva produse pentru eutanasie sunt
formulate special, con inând un derivat al
acidului barbituric (de obicei, pentobarbitalul
de sodiu), agen i anestezian i sau agen i care
metabolizeaz pentobarbitalul.
De i unii dintre ace ti aditivi sunt slabi
cardiotoxici,
efectul
farmacologic
este
inconsecvent [5, 8].
Propriet ile
farmacologice
i
recomand rile referitoare la asocia iile
folosite, precum combinarea produselor ce
con in pentobarbital de sodiu cu lidocain sau
fenitoin nu se pot schimba cu cele ale
deriva ilor puri ai acidului barbituric.
O combina ie de pentobarbital cu un
agent blocant muscular nu este acceptabil ca
agent de eutanasie [8].

Cloralhidratul
Clorarhidratul deprim încet creierul, ca
atare, conten ia poate reprezenta o problem
la animalele de talie mare. Moartea este
produs prin hipoxie, ca rezultat al depresiei
centrului respirator i poate fi precedat de
spasme musculare i vocalize [8].
Recomand ri:
Clorarhidratul
este
condi ionat
acceptabil pentru eutanasia animalelor mari
numai administrat intravenos i numai dup
sedarea animalului.
Nu
este
acceptat
ca
agent
medicamentos eutanasiant la
oarece,
obolan, hamster i cobai.

Pentobarbitalul de sodiu
Se g se te în solu ii cu o concentra ie de
60 mg/ml. În eutanasia animalelor mici de
laborator ( oareci,
obolani, cobai sau
hamsteri) se recomand aplicarea lui prin
injectare intraperitoneal . În eutanasia
oarecilor i a obolanilor se folose te în doz
de 10-15 mg/100g greutate corporal , iar
pentru cobai i hamsteri în doz de 90 mg/kg.
Pentobarbitalul de sodiu administrat
peritoneal în concentra ie mai mare de 350400 mg/ml produce iritarea peritoneului,

Metode fizice de eutanasie
Metodele fizice de eutanasie a animalelor
de laborator includ: dislocarea cervical ,
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iepurilor tineri. Pentru oareci i obolani,
degetul mare i ar torul trebuie plasate pe
fiecare parte a gâtului sau alternativ se poate
folosi presiunea unei tije la baza craniului.
Cu cealalt
mân , baza cozii sau
membrele posterioare se trag repede
producând separarea vertebrelor cervicale de
craniu (fig. 2).
Aceast tehnic nu se poate folosi
roz toarele care au o greutate mai mare de
200 g.
La cobai
i hamsteri tehnica se
realizeaz dificil datorit structurii anatomice
diferite: gât scurt i structura osoas acoperit
de o mas de mu chi bine dezvolta i.
Pentru iepurii tineri, capul este inut cu o
mân
i membrele posterioare cu cealalt .
Animalul este întins i capul este hiperextins
i r sucit dorsal pentru a separa prima
vertebr cervical de craniu.
La p
ri, dislocarea cervical
prin
întindere reprezint o metod comun de
eutanasie în mas , dar pierderea cuno tiin ei
poate s nu fie instantanee [5, 7, 8].
Avantaje:
Dislocarea cervical este o tehnic ce
permite pierderea rapid a cuno tin ei.
Nu contamineaz chimic esuturile.
Se realizeaz rapid.
Dezavantaje:
Dislocarea
cervical
poate
fi
nepl cut estetic pentru personal.
Persisten a activit ii cerebrale dup
dislocarea cerebral .
Se folose te doar la p
ri, roz toare
i iepuri tineri.
Recomand ri:
Dislocarea
cervical
manual
reprezint o tehnic uman de eutanasie a
puilor, p
rilor, oarecilor, obolanilor ce
cânt resc mai pu in de 200 g i a iepurilor sub
1 kg. La animalele care au masa muscular
mai bine dezvoltat în regiunea cervical
dislocarea cervical manual e mai dificil [4].

decapitarea,
asomarea
electric ,
tija
perforant i împu carea. Unele dintre aceste
metode cauzeaz mai pu in team sau
anxietate, dar unele dintre ele sunt mai rapide
sau nu provoac durere decât alte forme de
eutanasie.

Decapitarea
Decapitarea este cea mai frecvent
metod
în eutanasia roz toarelor
i a
iepurilor.
Aceast
metod
asigur
recuperarea
esuturilor
i a lichidelor
corporale f
a fi contaminate chimic.
În cazul cercet rilor pe sistem nervos
central furnizeaz
estul cerebral nedistrus
anatomic. De i s-a demonstrat c activitatea
cerebral persist timp de 13-14 secunde
dup decapitare, studii recente au indicat
faptul c aceast activitate nu interfereaz cu
capacitatea de a sim i durerea ci cu pierderea
rapid a con tiin ei [5, 7, 8].
Pentru a realiza decapitarea se folosesc
ghilotine care realizeaz decapitarea uniform
i rapid (fig.1).
Avantaje:
Decapitarea este o tehnic ce asigur
pierderea rapid a con tiin ei.
Nu contamineaz chimic esuturile.
Se realizeaz rapid.
Dezavantaje:
Manipularea i conten ia necesar pot
provoca suferin animalelor.
Interpretarea
prezen ei
activit ii
cerebrale dup decapitare creeaz o serie de
controverse.
Personalul care execut
aceast
tehnic trebuie s cunoasc riscul inerent al
ghilotinei i s ia m suri de precau ie.
Decapitarea poate fi nepl cut estetic
pentru personalul ce execut tehnica.

Fig.1. Decapitare (model de ghilotin )
Sursa: Aurora Brønstad, Euthanasia of
laboratory animals - killing

Dislocarea cervical
Dislocarea cervical
se folose te în
eutanasierea p
rilor, a roz toarelor i a

Fig.2. Dislocare cervical
Sursa: Aurora Brønstad, Euthanasia of
laboratory animals - killing
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Asomarea
Ca metod de eutanasie, asomarea
poate fi folosit pentru eutanasia pe tilor,
amfibienilor, iepurilor, câinilor, pisicilor,
dihorilor sau a mamiferelor mari folosite în
cercet rile tiin ifice.
Asomarea se realizeaz fie prin lovire la
nivelul capului, prin folosirea unui bol
nonpenetrant, fie prin utilizarea curentului
electric. Asomarea trebuie urmat de dilatare
pupilar , r spuns de clipire i pierderea
coordon rii mi
rilor [5].
Asomarea prin lovire la nivelul capului se
folose te la animalele de laborator ce au
craniul sub ire.
Bol ul captiv nonpenetrant este folosit
pentru a induce pierderea cuno tin ei la
mamiferele mari, iar asomarea electric este
utilizabil în asomarea pe tilor i amfibienilor
[7].
Asomarea electric efectuat la câini,
pisici sau dihori trebuie obligatoriu urmat de
metode care s induc fibrila ie cardiac
i
moartea animalelor [4].

accesul u or la sistemul nervos central,
metoda poate fi folosit ca unic mijloc de
eutanasie, dar o supradoz de anestezic
reprezint o metod mai potrivit [5].
Eutanasia
animalelor
folosite
în
cercetarea biomedical este o etap dificil
din punct de vedere emo ional pentru
personalul veterinar i cercet torii, deoarece
tehnica este realizat frecvent i repetitiv i,
uneori, personalul se ata eaz de animalele
ce urmeaz a fi eutanasiate.
Totu i, manopera trebuie s fie realizat
în cele mai bune condi ii i prin mijloace
adecvate, pentru a nu supune animalele la
stres i suferin suplimentar .

Împu carea
Împu carea reprezint
o metod de
eutanasie pentru reptile, mamifere mari, câini,
pisici, dihori sau vulpi, dac
nu sunt
disponibile alte tehnici.
Aceast tehnic trebuie realizat doar în
condi ii de teren i numai de c tre persoane
bine preg tite i avizate în acest scop [5].
Avantaje:
Pierderea
cuno tin ei
este
instantanee, dac proiectilul distruge majoritar
creierul.
Dezavantaje:
Poate fi periculoas pentru personal.
Nepl cut estetic.
În condi ii de teren poate fi dificil s se
ocheasc punctele vitale.
Recomand ri:
Când nu se pot folosi alte metode, un foc
de arm
efectuat cu acurate e poate
reprezenta o metod acceptabil condi ionat
de eutanasie.
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Tija perforant
În general, folosirea tijei perforante, care
sec ioneaz m duva spin rii, este o tehnic
prin care se eutanasiaz un animal ce a
devenit incon tient prin alte tehnici.
Pentru unele animale, precum broa tele,
ce au caracteristici anatomice ce faciliteaz
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