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Svensk biomedicinsk forsk-
ning och utbildning har begå-
vats med en utmärkt lärobok i
ämnet försöksdjurskunskap –
ett numer obligatoriskt utbild-
ningsområde för alla som på
något sätt handskas med för-
söksdjur.

Såväl svensk djurskydd-
slag som regler utarbetade
inom Europarådet och EU stäl-
ler krav på en formell utbild-
ning, och boken »Försöks-
djurskunskap» kan förutses bli
ett viktigt läromedel i utbild-
ningar och kursprogram inne-
fattande allmän försöksdjurs-
kunskap.

Författarna Karl Johan
Öbrink och Margareta Waller
har båda under lång tid aktivt
medverkat i det utvecklingsar-
bete och den kunskapsupp-
byggnad inom försöksdjurs-
området som bedrivits vid
Uppsala universitets biomedi-
cinska centrum, där för övrigt
landets första professur i ämnet
försöksdjursvetenskap nyligen
inrättats.

Historisk
återblick
Inledningsvis beskrivs i en

historisk återblick djurförsö-
kens betydelse för medicinsk
forskning och vårt biomedi-
cinska vetande från den veten-
skapliga revolutionen under
1600- och 1700-talen (t ex
William Harveys upptäckt av
blodomloppet), via 1800-talets
mer systematiska försöks-
djursverksamhet (Claude Ber-
nard och Louis Pasteur) och
fram till dagens snabba utveck-
ling inom cell- och molekylär-
biologin liksom införandet av
den transgena tekniken.

Oppositionen mot djurför-
sök väcktes tidigt och utveck-
lingen av organisationer mot
vivisektion och djurförsök har
lett fram till dagens djur-
skyddsföreningar och antior-

ganisationer liksom till den
moderna djurskyddslagstift-
ningen.

De 3 R:en
I boken konstateras att våra

biologiska och medicinska
kunskaper är begränsade och
att djurförsök är oundvikliga i
den biomedicinska forskning-
en, och just därför blir de etiska
problemen som förknippas
med försöksdjursanvändning
så tydliga och viktiga. Boken
genomsyras av den målsätt-
ning som formuleras i de 3
R:en, vilka innefattar forsk-
ningens strävan efter »Refine-
ment», »Reduction» och »Re-
placement», dvs att förbättra
experimentell teknik samt att
på vetenskapliga grunder
åstadkomma en reducerad
djuranvändning och en ersätt-
ning av djurförsök med andra
metoder. Författarna betonar
också att allt arbete med för-
söksdjur fordrar både kunskap
och känsla för djuren och att
gedigna kunskaper är en förut-
sättning för att ge de 3 R:en
möjlighet att få effektiv ge-
nomslagskraft. Utvecklingen
av försöksdjursvetenskapen
har bidragit till en avsevärd
kvalitetsökning inom den djur-
experimentella forskningen
och ett markant ökat djur-
skydd.

Homeostas
och biologisk respons
Ämnet allmän försöks-

djurskunskap avhandlas före-
dömligt pedagogiskt. Som in-
ledning anknyts till några
grundläggande principer för
registrering och tolkning av
biologisk respons, t ex kraven
på reproducerbarhet och preci-
sion, begreppen homeostas och
negativ återkoppling liksom
Weber-Fechners lag (i ett bio-
logiskt system är sensationen
proportionell mot logaritmen
av retningen, dvs inte en linjär
funktion).

I den fortsatta framställ-
ningen diskuteras försöksdju-
ret/djurexperimentet och dess
inre och yttre variabler från ge-
notyp (genetik, avelsmetoder,
transgena djur) via fenotyp
(omgivningsfaktorer, nutri-
tion, hälsodefinition) till dra-
matyp (djuret i experimentsitu-
ationen, hanteringsmetoder,
anestesi, kirurgi, smärtlindring
etc). Dessa allmänna avsnitt är
mycket väl framställda och in-
tresseväckande med mängder
av informativa återkopplingar

till biologins och medicinens
elementa och nomenklatur. I
avsnitten om omgivningsfak-
torernas betydelse och verk-
samheten i en djuravdelning
återfinns en del bearbetat in-
tressant material från den klas-
siska rapporten »Försöksdjurs-
lokaler» (Byggnadsstyrelsen,
1981) och dess föregångare.
Detta påminner om att det ut-
vecklingsarbete som initiera-
des inom svensk forskning på
1960-talet fortfarande har ak-
tualitet vid planering, produk-
tion och drift av nya djuravdel-
ningar.

Med hänvisning till befint-
liga publikationer i speciell
försöksdjurskunskap behand-
las inte de vanliga försöksdju-
rens specifika biologi, normal-
värden, sjukdomar, anskaff-
ning och skötsel. I utbildnings-
sammanhang måste således det
teoretiska stoffet till dessa av-
snitt inhämtas från annat håll.

Djurförsöksteknik och
alternativa metoder
Grundläggande försöks-

djursteknik som provtagning,
administrering, aseptik och im-
munisering redovisas relativt
översiktligt men rikligt illu-
strerat. Däremot har området
smärta, smärtlindring, bedöv-
ning och narkos fått stort ut-
rymme i relation till övrig me-
todik t ex avlivning, där förfat-
tarna hänvisar till publicerade
»guidelines». En omfattande
publikation om bedömning av
smärta och skadlig stress hos
smågnagare och kanin ingår
för övrigt också som bilaga i
boken.

Begreppet alternativa meto-
der analyseras noggrant och
definieras enligt den »officiel-
la» svenska definitionen som =
De 3 R:en. Författarna konklu-
derar att det inte är möjligt att
ersätta djurförsök inom grund-
forskningen men väl inom pro-
duktions- och testverksamhet.

Subspecialitet
eller ej?
Definitionen av disciplinen

försöksdjursvetenskap (labo-
ratory animal science) på sid
34 kan accepteras men i ärlig-
hetens namn måste tilläggas att
många av de institutioner för
»laboratory animal medicine
eller comparative medicine»
vid amerikanska högskolor och
universitet sedan länge bedri-
ver forskning, undervisning
och service inom samma områ-
den som »den nya försöks-

djursvetenskapen» och knap-
past anser sig vara enbart sub-
specialiteter. Institutioner för
»comparative medicine» åter-
finns med få undantag vid me-
dicinska fakulteter (liksom i
Uppsala) och kan inte generellt
betecknas som en »veterinär
klinisk disciplin», vilket anges
i boken.

Några invändningar
Man beskriver på flera stäl-

len i boken försöksdjuret som
ett »forskningsinstrument»,
vilket vi som veterinärer inte
kan undvika att reagera nega-
tivt emot. Även när man är
medveten om den stora bety-
delsen för forskningens kva-
litet av »kontrollerade» och/el-
ler »standardiserade» förhål-
landen för försöksdjuren, är vår
utgångspunkt att djur är levan-
de varelser och inte »instru-
ment».

Behandlingen av det (också
veterinärmedicinskt!) viktiga
området anestesiologi, innefat-
tande metoder och tekniker för
narkos och annan bedövning,
smärta och smärtlindring samt
pre- och postoperativ vård,
hade kanske vunnit på att för-
fattarna i högre grad hänvisat
till modern speciallitteratur i
stället för att söka sammanfatta
aktuell kunskap.

Vätskeförluster vid nar-
kos/kirurgi på smådjur ersätts
enligt vår erfarenhet oftare
med infusionsvätskor av typ
Ringer-acetat eller natriumklo-
rid än med dextran som anges i
boken. Bland de få tryckfelen
anser vi »Universitet, hösko-
lor...» (sid 254) kan passera i
djursammanhang.

Bra lärobok i allmän
försöksdjurskunskap
Boken rekommenderas till

alla med arbetsuppgifter och
intresse inom försöksdjursom-
rådet. Boken är informativ
inom allmän försöksdjurskun-
skap, med många förslag till
fortsatt läsning och fördjup-
ning, men omfattar inte artspe-
cifik biologi, sjukdomar eller
experimentell teknik utöver det
elementära. Förutom relevanta
litteraturreferenser till varje
kapitel redovisas aktuella
handböcker, tidskrifter, data-
baser och organisationer i ett
särskilt avsnitt liksom en
checklista inför publicering av
djurförsök.

Boken bör finnas på varje
institution, laboratorium, kli-
nik och djuravdelning med
försöksdjursverksamhet  och
är skräddarsydd som kurslitte-
ratur för flertalet utbildning-
ar i ämnet försöksdjurskun-
skap. •
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