מידעון הרשות – אוקטובר 2015
חוקר/ת יקר/ה,
אנו שמחים לשלוח לך את המידעון של הרשות למודלים ביולוגיים וקדם קליניים.

הודעות
 .1אנו שמחים להודיע על הצטרפותה של גב' טליה זליקוביץ ,עוזרת החשבת החדשה של הרשות.
ניתן לפנות לטליה במייל.talyaz@savion.huji.ac.il :
 .2הכנסת חיות ממקורות חוץ למעבדות
 .3הודעות מרכזת האתיקה:
א .השתלמות בנושא חזירים תתקיים בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בקמפוס עין כרם בתאריך 30.11.15
בין השעות  .09:00-15:00ההשתלמות תתקיים בבניין ביה"ס לרפואה ,קומת הכניסה בחדר  101שליד הספרייה.
נא לבוא בנעליים סגורות לעבודה ולהצטייד בחלוק מעבדה.
ניתן להירשם לקורס באתר הרשות.https://animals.ekmd.huji.ac.il :
בכל שאלה ניתן לפנות לאמירה וייס בדוא"ל. amiraw@savion.huji.ac.il :
Complementary Swine Course will be held at The Hebrew University Faculty of Medicine, Ein Kerem
Campus, on 30 November 2015, from 09:00 to 15:00, in Med.
School Building, entrance floor, room 101 (near the library).
Please wear closed shoes for work and bring a lab gown.
Registration is open on our site: https://animals.ekmd.huji.ac.il .
For any question please write to Amira Weiss at: amiraw@savion.huji.ac.il

*Please note: Course lectures on September 2nd -3rd, 2015 will be given in English.
ב .כדי לסייע במילוי הבקשות האתיות הוספנו שני קישורים לשימושכם:
 .1בחלק של "מטרת המחקר  -הצדקה לשימוש בבעלי חיים" בכפתור של "עזרה" הוספנו את הקישור הבא:
.https://www.interspeciesinfo.com/interspecies-database
בחלונית שנפתחת יש ללחוץ על "."Go to DataBase
 .2במסך של "פירוט הניסוי" בחלק של נקודות סיום לניסוי ,יש ללחוץ בצד ימין על הקישור הבא:
https://www.humane-endpoints.info/en
במסך שנפתח יש חומר לעיונכם".

חדשות מחברת הרלן
לתשומת לבכם:
בהמשך להחלפת הבעלים של חברתנו הגלובלית והחל מתאריך  21/09/2015יוחלף שם חברת הרלן מעבדות בע"מ ל:
אנוויגו אר.אמ.אס( .ישראל) בע"מ – Envigo RMS (Israel) Ltd.
לא יחול כל שינוי בבעלות החברה המקומית ,אופי פעילות החברה ,כתובת החברה ומוצרי החברה הנמכרים כיום.

_שירות מידע לחוקר
Nature changes animal policy after cancer study comes under fire
The journal Nature is revising its policy on publishing animal experiments after a study it ran in 2011
received criticism because the authors allowed tumors to grow excessively large in mice. The paper
reported that a compound isolated from a pepper plant killed cancer cells without harming healthy cells.
Yesterday, the journal published a correction to the study (the paper’s second), which noted that “some
tumors on some of the animals exceeded the maximum size … permitted by the Institutional Animal Care
and Use Committee.” The tumors were only supposed to grow to a maximum of 1.5 cubic centimeters, but
some reached 7 cubic centimeters, according to David Vaux, a cell biologist at the Walter and Eliza Hall
Institute of Medical Research in Melbourne, Australia, who first raised concerns about the paper in 2012.
(Vaux spoke to Retraction Watch, which first reported the correction.)
In an editorial published yesterday, Nature calls the large tumors “a breach of experimental protocol,” one
that could have caused the mice to “have experienced more pain and suffering than originally allowed for.”
The journal also noted the lapse could have implications beyond the one study, saying that “cases such as
this could provoke a justifiable backlash against animal research.”
Nature says it will now require authors to include the maximum tumor size allowed by its institutional
animal-use committee, and to state that this size was not exceeded during the experiments. The journal
does say, however, that it is not retracting the paper, and that the study remains “valid and useful.”
Science Executive Editor Monica Bradford says that during the manuscript submission process, authors
must agree to a list of conditions, one of which is that experimental animals have been handled in
accordance with the authors’ institutional guidelines. Furthermore, she says, if during the evaluation of a
manuscript, a reviewer requests more information about the handling of experimental animals, Science’s
editorial team will follow up with the authors to satisfy the reviewer query

חדשות מג'קסון

Best Practices for Efficient Mouse
Colony Management
October 22
1:00 p.m. Eastern Time

Protect Your Research: Know Your B6 Mouse
October 29
1:00 p.m. Eastern Time

