
4.02 జంతు ప్రయోగము 

జంతువులను ఉపయోగించి నవీన శాస్త్రయి విధానాలను కనుగొనటము. క్రొత్ ి వా్య ధుల గురించి 

తెలుసుకోవటము క్రొత్ ి మందులను అభివృద్ధ ిచేయటము లేక రసాయనాల యొకక   భక్రరత్ను  పరీక్షించటం 

అనేద్ధ చాల వివ్యధ స్ప దంగా ఉింద్ధ. ఇటివల "యు కె" లొ నిరవ హించిన ఒక స్ర్వవ లొ అనేక మంద్ధ యువకులు 

ఈ క్రపయోగాల గురించి క్రపతికూలంగా ఉనాా రు. మరయు వ్యటిని నిషేధించాలి అనె ఆలోచనలో కూడ 

ఉనాా రు. 

 జంతు క్రపయోగము అనేద్ధ ఒక పెరద పరక్రరమ, క్రపతి సంవత్స రము "యుకె" లోని శాస్త్స్విేత్లిు సుమారు 

౩౦ లక్షల పశువులను ఈ క్రపయోగాలకి ఉపయోగసిునాా రు. వీటిలో ఎకుక వ శాతం ఎలుకలు, చించెలుకలు 

ఉనాా యి, ఒక శాతం కుిందేళ్ళు  ఉనాా యి మరయు ౦.1 శాతం కోతులు ఉనాా యి.  

 విటిలో అనేకమైన జంతువులు మానవులకు వచెె  వా్య ధులను  నిర్మూ లిించటానికి, గురిించటానికి 

మరయు  వా్య ధుల యొకక  ఔషధాలను అభివృద్ధ ిచేయటానికి ఉపయోగసిారు. వీటిలో ఒక సంవత్స రానికి 17 

వేల జంతువులను ఆహార పదారిాల యొకక  బక్రరత్ను పరీక్షించటానికి మరయు ఇళ్ు ను పరసుక్రభపరుచకునే 

సామక్రగని పరక్షించటానికి ఉపయోగసిారు. ఈ పరక్షలు చేసె వ్యర సంకా  వేగంగా పడిపోతూఉింద్ధ. 

 మరయు వీటికి జత్గా రక్షణ రళం వ్యరు కూడ జంతువులను ఉపయోగసిునాా రు ఎిందుకంటె వ్యర 

యొకక   ఆయుధాలను ఉపయోగించటానికి పరక్షించటానికి జంతువులను  ఉపయోగసి్త ఉనాా రు.  అయితే 

వ్యరు చూపించే లెకక లు ొద్ధదవిగా మాక్రత్మే ఉనా వి.  

 ొనిా  సాింక్రపదాయ పరతిులోో ఈ జంతు క్రపయోగం అనేద్ధ ఉపయోగించటం త్గుు ముఖం పటాాయి. 

క్రొత్ ిఅవకాశాలు అనేవి క్రారంభం అవుతునాా యి. జనాు  ఇింజినీరింగలొ చేసె క్రపయోగాలలో  జంతువులను 

చాల ఎకుక వగా ఉపయోగసిునాా రు. విటిలో ొనిా  క్రపయోగాలూ ఏమిటంటే? మానవుల యొకక   జనాు వులను 

జంతువులలోనికి  క్రపవేరపెడుతునాా రు. ఈ జనాు  మారప డి కలిగన జంతువులకు మానవులకు వచెె  వా్య ధులు  

వసిాయి.  

 ఈ విధంగా ఆ జనాు  మారప డి జరగించిన ఆ యొకక  జంతువులకు వచెి న వా్య ధని చరవటం దావ రా 

పరశీలిించటం దావ ర శాస్త్స్విేత్లిు మనవులకి వచెె  వ్యా ధులకు పరష్కక రానిా   కనుగొనగలుగుతునాా రు. ఈ 

విధంగా మానవులకు వచేె  వా్య ధులను భాగు పరచటానికి ఔషధాలను అభివృద్ధ ిచేసిునాా రు.    

 ఔషధ పరక్రరమల వ్యరు పరశోధన క్రపయోగశాలల వ్యరు మందులను ఉత్ప తి ిచేయటానికి ఈ జనాు  

మారప డి కలిగన జంతువులను ఉపయోగసిువునాా రు, దీనికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటె మానవ "ఆల్ఫా -1 

అనికి్రత్ా పస న్" అనె క్రపోటీన్ ాలను ఉత్ప తి ిచేసె గొక్రె, క్రాణింత్కమైన కాలేయ వా్య ధ కలిగన ఒక రోగకి వైదంా  

చేయటానికి వైదుా లకు ఈ క్రపోటీన్ చాల అవస్రం. 

 పరశోధకులు జంతువులను కూడా సృష్ిాంచ గలుగుతునాా రు వ్యటిలో  అతంా త్ క్రపకాా తి గాించినద్ధ 

'డోలీ' ఒక గొక్రె ఫొటో కాప ల్ఫింటి ఒక జనాు  స్మాన పరతిి దావ ర ఈ కోోనిా ింగ్ జంతువులను సృష్సిాారు. ఈ 

 కోోనిా ింగ్ జంతువులు అచె్చ  వ్యటి త్లిదోంక్రడుల పొలికలోనే ఉింటాయి. జనాు  మారప డి సాింకేతికత్ను 

మరయు కోోనిా ింగ్ విధానాలను ఉపయోగించి శాస్త్స్విేత్లిు ఒకేల్ఫ ఉిండే  ొనిా  వంరల రకాల జంతువులను 

సృష్సిాునాా రు అవి మానవుల వా్య ధులను నయం చేసె మానవుల క్రపోటీననోు ఉత్ిప తి ిచేసిాయి. 

ప్రయోగాలు మరియు చట్టం  

యుకె లో ఈ జంతువుల క్రపయోగాలు అనేవి ారమోింటులోని ఒక చటాం దావ ర నియంక్రతిించబడతూ 

ఉింటాయి. ఈ చటాం అనేద్ధ రక్షణ కలిగన జంతువు మీర ఏదైనా క్రపయోగం చేరనపు డు కాని ఏవైనా శాస్త్రయి 

విధానానిా  దానికి వరిింప చేరనపు డు కాని కలిగె భాధను నొపప ని బాధ వలన కలిగె క్రపభావ్యనిా  మరయు కలిగె  



శారవ త్మైన హానిని నియంక్రతిసి్త ఉింటుింద్ధ. రక్షత్ జంతువులు ఎవనగా క్షరధాలు, పక్షులు, ఉభయ చరాలు, 

చేపలు, స్రసృాలు. 

 అనిా  క్రపయోగాలు కూడ అధకారులు చేత్ స్తచిించబడిన క్రపయోగాశాలలోనే జరగాలి, ఆ యొకక  

క్రపయోగాలు అధకారులు స్తచిించి నటువంటి క్రపమాణలను కలిగఉిండి వ్యరచేత్ స్రఫాికేట్సస  పొింద్ధ 

ఉింటాయి. 

 దీనికి పైన  ఎవరైనా వా కి ివా కిగితంగా ఈ యొకక  క్రపయోగాలలో ాలొు నాలి అని అనుకుింటే  ఆయన 

వా కిగిత్మైన అనుమతిని క్రపభుతంవ  నుించి పొింద్ధ ఉిండాలి. ఈ యొకక  అనుమతి అనేద్ధ ఎవరయితే 

క్రపయోగం యొకక  క్రపతి రరను స్మర థవంతంగా నిరవ హసిారో వ్యరకి ఇవవ బడుతుింద్ధ. ఉదాహరణకు క్రపయోగం 

జరపె జంతువుకు బాధ అనేద్ధ తెలియకుిండ మతిు మందును ఇవవ గలిగే సామరంథ ా  కూడ వ్యరకి ఉిండాలి. 

  చివరగా చేసె క్రపయోగం లైసెనుస  కలిగఉనా  క్రాజెక్ట ాయొకక  అధకారము కిింర జరపబడి వ్యర చేత్ 

ఆమోదం పొింరవలరన అవస్రం ఉనా ద్ధ. 

 ఒక స్వ తంక్రత్ కమిటి క్రపతి ఒకక  అపకోేషను ని పరశీలిించి వ్యరకి వచెె  ల్ఫభాలు పెటె ా భాధ కనాా  

ఎకుక వగా ఉనా యో లేదో నిరవ హసిుింద్ధ. అింతె కాకుిండా ఈ కమిటి అస్లు జంతువులు అనేవి 

క్రపయోగించకుిండా ఆ క్రపయోగాలు చేయవచె్చ , లేదో అనె దానిని కూడ విచార సిుింద్ధ. 

 ఈ కమిటి యొకక  అించనాలో భాగంగా జరగభోయే క్రపయోగములో జంతువు ఎింత్ బాధ పడతుిందో అనె 

దానిని కూడా నిరిారసిుింద్ధ. ఈ క్రపయోగాలు అనేవి జంతువు త్ను పడే అతి త్కుక వ బాధను బటి ా ొనిా  

విభాగాలలో వివరించారు. ఉదాహరణకు బాధ లేకుిండ చ్చపె ముిందు ఆ జంతువు యొకక  ఖనజల్ఫనిా  అద్ధ 

త్టాుొన గలిగె బాధతో విశ్లరోసిారు.  ఉదాహరణకు ఒక జంతువుకు ఒక రకమైన్ కోరుస  ఇింజక్షన్ చేయవలర 

ఉింటె, అదె విధంగా దాని మీర ొనిా  క్రపయోగాలు చేయవలర ఉింటె, ఆ జంతువు యొకక  బాధ తీక్రవంగా 

ఉింటుింద్ధ.  

జంతుప్రయోగములు  మీద సమకాలిన ప్రపంచం యోక్క  ఆలోచనలు 

ప్ారంభపు అంచనాలు: జంతువులు అనేవి మానవులకు సంభంధించినవి కాబటి ామానవులు వ్యరకి ఇషా్ట 

వచెి నటోు ఆ జంతువులను ఉపయోగించకో వచె . 

ఆధారం: ఆరసా్టటిల్: క్రీకు త్త్వ వేత్ ిక్రపకృతి మానవుల కోసం అనిా  జంతువులను చేరింద్ధ   

  కాింట్స: 18 వ శాతాపదపు శాస్త్స్విేత్,ి జంతువులకు స్టింత్ ఉదేదశాలు లేవు వ్యటి యొకక  జీవితం ముగింపు 

ొరకె ఆ ముగింపు అనేద్ధ మనవులతోనే. 

 స్లహా: జంతుక్రపయోగాలలో ఎటువంటి నైతిక స్మస్ా ల క్రపమేయo లేదు.  

 ముగింపు: చటాాలు క్రపయోగాలకు పరమితులు పెట ావలరన అవస్రం లేదు. 

 జంతువులకు మానవులతో ాటు స్మానమైన హకుక లు ఉనాా యి, కాబటి ా వ్యటి మీర క్రపయోగం 

చేయటం అనేద్ధ జాతి వివక్షం క్రకిింర చూపసిుింద్ధ అద్ధ త్పు . 

ఆధారం: డారవ న్ మరయు అత్ని అనుచరులు: మనిష్ అనే వ్యడు జంతువు నుించి క్రకమంగా అభివృద్ధ ి

చెిందాడు కాబటి ామానవులకు జంతువులకు మధా  ఎటువంటి వా తాా స్ముిండదు.  

పీటర్ రింగర్: "జంతువుల యొకక  స్వవ చె "2 మానవులు కూడ మరొక రకమైన జంతువులె కాబటి ాజంతు జాతుల 

మీర అధపతంా  చెల్ఫయిించే అధకారం మానవులకు లేదు. 



స్తచన: జంతు క్రపయోగాలు అనేవి మానవులకు ఉపయోగపడతునాా యి, అనె దానిని ఆధారoగ చేసుకుని 

స్మర థించ కోకూడదు.  

ముగింపు: జంతు క్రపయోగాలు అనిా ింటిని నిషేద్ధించాలి. 

మొరటి ఆలోచనలు: మానవులకు దేవుని చేత్ యియా  బడిన ఒక క్రపత్ా కమైన విలువ ఉనా ద్ధ కాని వ్యరు 

జంతువులను ఏ విధంగా చూసిునాా రు అనే విషయంలో దేవునికి జావ్యబుధారునిగా ఉింటారు. 

ఆధారం: బైబిలు క్రగంధం: మానవులు దేవునితో ఒక వా కిగిత్ సంబంధానిా  కలిగ ఉిండటానికి  నిరూ ించబడాారు 

కాబటి ాజంతువులు మనవునికంటే ఎకుక వ విలువైనవి కావు. 

 మానవులు జంతువుల యెడల జాక్రగత్ ితీసుకోవ్యలని దేవుడు కోరుకుింటునాా డు ఒకవేళ్ు  మానవుడు 

జంతువులను  దురవ నియోగం చేసె ిదేవునికి స్మాధానం చెపు కోవ్యలిస న వ్యడిగా ఉింటాడు. 

స్తచనలు: మనవులకునా  అత్ా ధకమైన విలువను బటి ాజంతువుల బాధను స్మరిించకోవోచె . 

ముగింపు: ొనిా  జంతువుల యొకక  క్రపయోగాలు అింీకరించ బడతాయి, ొనిా  జంతువుల యొకక  క్రపయోగాలు 

అింీకరించ బడవు.  

 అనుమతిించ బడిన అభా రిులలో 5 శాతం మంద్ధ ఎకుక వ బాధతో కూడిన క్రపయోగాలను చేసిారు. 

అయిన కాని క్రపయోగలలో జంతువు పొిందె బాధకు ొ నిా  పరమితులు అనేవి నియమిించ బడిఉనాా యి. కేనస ర్  

పరశోధనలో ొనిా సారోు జంతువులకు బాధ లేకుిండా చ్చప వలరన అవస్రం ఉింటుింద్ధ. అద్ధ ఎపు డంటే 

కేనస ర్ కణల గడలాు ఒక నిర దష ాపరమాణనిా  దాటిపోతు ఉనా పు డు దానిని చ్చపుతారు. 

 ఏ ారక్రశామిక పరక్రరమలైన కాని గృహ ఉత్ప తిుల పరక్రరమ కాని సింరరా  సాధనాల పరక్రరమలు కాని 

జంతు క్రపయోగాలను ఉపయోగించాలి అింటే వ్యరు ఈ రకాలయిన విధానాలను అనుస్రించాలి. సింరరా  

సాధనాలను త్య్యా రు చేసె ొనిా  పరక్రరమలు జంతు క్రపయోగాలు చేసె అనుమతి కలిగ ఉనా  కాని, అ జంతు 

క్రపయోగాలు చేయకుిండా అ యొకక  అనుమతిని వ్యరంత్టికి వ్యె విరమిింప చేసుకునాా రు. క్రబిటన్ లో 

సింరరా  సాధనాలలో జంతువుని ఉపయోగించటం అనేద్ధ పూరంవ  జరగన విషయంగా చెపు కోవోచె . 

 ఈ చటాాలు అనేవి వెనాె ముక లేని జీవులకు వరిింప బడటం లేదు కాబటి ా ఖీటకాలకు పురుగులకు 

ఎటువంటి చట ా పరమైన రక్షణ లేదు. జీవశాస్త్సిం లొని మందులకు సంభంద్ధించిన అతి క్రాముకా మైన 

ఆధునిక అభివృద్ధ ిఅనేద్ధ అతి స్తక్షంమైన పురుగుల గురించి మరయు ఈగల గురించి అధాా యనం చేయటం 

జరగింద్ధ. గుడ ోనుించి మరయు ల్ఫరావ ల  నుించి ఈగలు అభివృద్ధ ిచెిందె క్రకమంలో వ్యటిలో ఉిండే ముకా మైన 

జనాు వులు మానవులలో ఉిండే కేనస ర్ వంటి వా్య ధులను కలిగించే జనాు వులతో స్మానముగా ఉింటాయి. 

శాస్త్స్విేత్లిు జనాు మారప డి కలిగన ఈగలను, జనుా మారప డి కలిగన ఎలుకలు కంటె ఒక నిర దషమాైన 

స్మయములో ఒక నిర దషమాైన విలువకు త్య్యరు చేయకలుగుతునాా రు త్త్ా లితంగా వ్యటిని ఎింతో 

అధకముగా వైరా  పరశోధనలలో ఉపయోగసిునాా రు.  


