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A two-day scientific conference and workshop on Defining Ethics and Welfare in Preclinical Research was organized by Sree Chitra 

Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology - (SCTIMST), Trivandrum from 14th November 2022, with support from the 

Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals - (CPCSEA), Govt. of India, Science and 

Engineering Research Board  - SERB, Department of Science and Technology, National Academy of Sciences – Kerala Chapter, 

and Kerala State Council for Science, Technology and Environment - (KSCSTE), was inaugurated by Dr O. P. Chaudhary, Joint 

Secretary of the National Livestock Mission & Chairman, Animal Welfare Board and CPCSEA in the presence of The Director, 

SCTIMST Prof (Dr) Sanjay Behari, Dr Harikrishna Varma P R, The Head, Biomedical Technology Wing, SCTIMST  and  Dr Ajit Kumar 

V K, Dean, SCTIMST.  

 

Dr Choudhary also inaugurated the upgraded Small Laboratory Animal Facility in the Biomedical Technology Wing in the 

Poojappura campus of SCTIMST, which has been set up with total environmental controls. More than 150 participants from different 

Institutions from all over India participated in the conference and got exposure to the evolving and cutting-edge developments in 

Laboratory Animal Science.  

 

The lectures were delivered by experts from leading research Institutions in India, like All India Institute for Medical Sciences 

(AIIMS) - New Delhi, National Animal Resource Facility for Biomedical Research (NARFBR)- Hyderabad, National Institute of 

Immunology (NII) - New Delhi, Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS) -New Delhi, Tamil Nadu Veterinary & University Animal 

Sciences University (TANUVAS)- Chennai, National Institute of Nutrition (NIN) - Hyderabad, Government Medical College- 

Trivandrum, National Institute of Virology – Kerala Unit, University of Kerala, Zydus- Ahmedabad, Palamur Biosciences – Hyderabad 



and also from the host Institute SCTIMST. The organizing secretaries Dr V.S. Harikrishnan and Dr Sachin J Shenoy opined that such 

training offered by SCTIMST will be a stepping stone for many young professionals who will be the key to India’s future ride towards 

attaining self-sufficiency in medical device development that involves testing in laboratory animal as a crucial component.  

 

The Director of SCTIMST, Dr Sanjay Behari, in his presidential address, mentioned that animal welfare was one area where 

the SCTMST gives a major focus. Further, Dr Behari stated that SCTIMST will strive and focus on the conduct of such training and 

conferences in future so that the nation’s growth in the field of biomedical research attains greater realms. The workshop session of 

the conference gave training to the participants in preparing the research proposals by including the best possible welfare measures 

for the experimental animals. In the concluding valedictory function of the conference, Dr T.V. Anilkumar, the Chairman of the 

institutional animal ethical committee of SCTIMST stated that the future objectives and goals of every laboratory animal veterinarian 

and researcher should be to maintain and implement the ethical standards in laboratory animal medicine, care and welfare. 

 

Animals have provided significant contributions to modern medical understanding and advancements. The role of laboratory 

animals in biomedical research and medical device development is very much significant as they provide a system for evaluation and 

preclinical testing for safety and performance respectively. Even though nowadays more stress is given to the alternatives to animal 

use in the current era of research, in-vivo models remain valuable and infallible tools in areas of applied research as they provide the 

biological system in-toto for evaluation which relates closest to the end-use applications.  

 



The principles of the 3Rs signify any approach which avoids or minimises the use or replacement where ever possible and 

avoid the actual or potential pain, distress and other adverse effects experienced at any time during the life of the animals involved 

in research that enhances their well-being. Hence the research community is bound to treat animals in the most favourable means, 

following all the principles of reduction, refinement and replacement considering the principles of bioethics. It is also the responsibility 

of every researcher to meticulously follow these principles of the 3Rs when using animals so that the data and observations obtained 

from the studies are reliable leading to the most robust results with the least harm and suffering to the animal subjects involved in the 

study. 

 

The main aim of this conference was to introduce budding researchers to their responsibilities and to inculcate in them the 

culture of humane practices while using laboratory animals. It was also with this intention the organizing committee zeroed in on this 

topic and brought the most renowned personalities working with laboratory animals to a common platform. The conference also aimed 

to create a platform for a multidisciplinary interaction of clinicians, researchers, scientists, and industry in building greater 

collaborations, and partnerships and in the advancement of the knowledge base in the field of Laboratory Animal Science.   

NB: Attaching the video link about upgraded ‘Small Laboratory Animal Facility’ in the Biomedical Technology Wing in the 

Poojappura campus of Sree Chitra. For more details, for interviews, for education documentaries please contact the address given 

below. 

LAS video.mp4 - Google Drive 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1E5ZPTGTZhxlr7c-A0GKFdQCHYZr06HIv/view?invite=CLnU9fIM&ts=63777f22
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“DEW-2022” 

 

 

പ്രീചിപ്ര രിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ ാർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് മെകഫനാളജിയിൽ ദ്വിദ്ിന സഫേളനം സംഘെിപ്പിച്ചു 

റിഫപ്പാർട്ട് 

 

 

പ്രീചിപ്ര രിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫ ാർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് മെകഫനാളജിയിൽ    അചയുരഫെഫനാൻ മസന്റർ 
ഓഡിഫറ്റ്ാറിയത്തിൽ  “വൈദ്യരാസ്പ്രരംഗത്തു പ്രാഥെിക ഗഫൈഷണത്തിലുള്ള 'ധാർെികരയും  ഫേെൈും' എന്ന 
ൈിഷയത്തിൽ   നിർൈചനൈും, ബി-ഫ ാെുകൾ രയ്യാറാക്കുന്നരിനുള്ള രിൽരരാലയും - അനിെൽ എത്തികസ് 
കേിറ്റ്ികളുമെ  പ്രൈർത്തന രീരിയുമെ  രരിചയമപ്പെുത്തലും ഉൾമപ്പെുത്തി  ദ്വിദ്ിന സഫേളനം 2022 നൈംബർ 14, 15 
രീയരികളിൽ സംഘെിപ്പിച്ചു     

 

ശ്രീചിശ്ര ഡയറക്ടർ പശ്രൊഫ (ഡഡൊ) സഞ്ജയ് ബിഹൊരി അധ്യക്ഷര വഹിച്ച ഡയൊഗത്തിൽ നൊഷണൽ ലൈവ്സ്റഡറൊക്ക് 
മിഷന്പറ ഡജൊയിന്് പസശ്രട്ടറിയ ും CPCSEA-മൃഗഡക്ഷമ ഡബൊർഡ് പചയർമൊന മൊയ ഫഡാ. ഒ.രി. ചൗധരി (ഭാരര സർക്കാർ 
 ിഷറീസ്, െൃഗസംരേണ, േീഫരാൽരാദ്ന െപ്രാലയം) ദ്വിദ്ിന സഫേളനം ഉദ്ഘാെനം മചയ്രു .   

ബഡയൊപമഡിക്കൽ പടക്ഡനൊളജി വിഭൊഗും ഡമധ്ൊവി ഡഡൊ ഹരിരൃഷ്ണ വർമ്മ രി ആർ , ശ്രീ ചിശ്ര ഡീൻ ഡഡൊ 
അജിത് ര മൊർ വി പര എന്നിവര ും ഉദ്ഘൊടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിരരൊയിര ന്ന .  



മൃഗങ്ങപളക്ക റിച്ചുള്ള രരീക്ഷണങ്ങളുപട നിയശ്രണത്തിന ും ഡമൽഡനൊട്ടത്തിന ും ഡവണ്ടിയ ള്ള സമിരിയ പട 
സഹരരണഡത്തൊപട നടന്ന  സഡമ്മളനത്തിൈ ും  രില്രരൊൈയിൈ ും,    ഭൊരര സർക്കൊർ സ്ഥൊരനമൊയ സയൻസ് 
ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിുംഗ് റിസർച്ച് ഡബൊർഡ്, രൊസ്ശ്ര സൊഡേരിര വര പ്പ്, നൊഷണൽ അക്കൊദമി ഓഫ് സയൻസസ് - 
ഡരരള ചൊപ്റ്റർ, ഡരരള ഡററ് രൗൺസിൽ ഡഫൊർ സയൻസ്, പടക്ഡനൊളജി ആൻഡ് എൻവഡയൊൺപമന്് എന്നിവര ും 
രേൊളിരളൊയി.   

 

പ്രീ ചിപ്രയുമെ രൂജപ്പുര കാമ്പസിമല ബഫയാമെഡിക്കൽ മെകഫനാളജി ൈിഭാഗത്തിമല നൈീകരിച്ച "സ്ഫൊൾ ലഫബാറട്ടറി 
അനിെൽ മ സിലിറ്റ്ിയുമെ" ഉദ്ഘാെനൈും ഫഡാ. ചൗധരി നിർൈഹിച്ചു. 

 

ഭൊരരത്തിപൈ  വിവിധ് സ്ഥൊരനങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള നൂറിയമ്പരിൈരും  ഗഡവഷരർ  സഡമ്മളനത്തിൽ  രപേട ക്ക രയ ും, 
"ൈഡബൊറട്ടറി അനിമൽ സയൻസിപൈ" ര ഡരൊഗരിപയക്ക റിച്ചുും ആധ് നിര സുംവിധ്ൊനങ്ങപളപ്പറിയ ും ചർച്ച പചയ്ര    

 നയൂഡൽഹി ഓൾ ഇരയ ഇൻറിറയൂട്ട് ഡഫൊർ പമഡിക്കൽ സയൻസസ് , നൊഷണൽ അനിമൽ റിഡസൊഴ്സസ് പഫസിൈിറി 
ഡഫൊർ ബഡയൊപമഡിക്കൽ റിസർച്ച്  ലഹദരൊബൊദ്, നൊഷണൽ ഇൻറിറയൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്മയൂഡണൊളജി നയൂഡൽഹി , 

ഇൻറിറയൂട്ട് ഓഫ് ൈിവർ ആൻഡ് ബിൈിയറി സയൻസസ്  നയൂഡൽഹി, രമിഴ്സനൊട് പവററിനറി & അനിമൽ 
സയൻസസ് യൂണിഡവഴ്സസിറി പചലന്ന, നൊഷണൽ ഇൻറിറയൂട്ട് ഓഫ് നയൂശ്ടീഷൻ  ലഹദരൊബൊദ്, ഗവൺപമന്് 
പമഡിക്കൽ ഡരൊഡളജ്  രിര വനരര രും, നൊഷണൽ ഇൻറിറയൂട്ട് ഓഫ് ലവഡറൊളജി ഡരരള രൊഖ , ഡരരള 
യൂണിഡവഴ്സസിറി, ലസഡസ്  അഹമ്മദൊബൊദ്, രൊൈമൂർ ബഡയൊസയൻസസ്  ലഹദരൊബൊദ്,  ആരിഡേയരൊയ  ശ്രീചിശ്ര 
രിര നൊൾ ഇൻറിറയൂട്ട് ര ടങ്ങിയ ഭൊരരത്തിപൈ  ശ്രമ ഖ ഗഡവഷണ സ്ഥൊരനങ്ങളിൽ നിന്ന ള്ള വിദഗ്ധ്രൊണ് 
ശ്രഭൊഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്.  

ൈഡബൊറട്ടറി മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തപരട ന്ന ഗഡവഷണങ്ങൾ,  പമഡിക്കൽ ഉരരരണ വിരസനത്തിൽ സവയുംരരയൊപ്റ്രര 
ലരവരിക്ക ന്നരിന ള്ള  ചവിട്ടുരടി ആയിരിക്ക പമന്ന ും രില്രരൊൈ വഴി രരിരീൈനും സിദ്ധിക്ക ന്ന നിരവധ്ി യ വ 
പശ്രൊഫഷണൈ രൾ ഭൊരത്തിന്പറ ഭൊവി ഗഡവഷണങ്ങൾക്ക  ഒര  ദിരൊ ഡബൊധ്ും നൽര പമന്ന ും, സഡമ്മളന സമിരിയ പട  
പസശ്രട്ടറിമൊരൊയ ഹരിരൃഷ്ണന ും ഡഡൊ സച്ചിൻ പജ ഡഷണൊയിയ ും അഭിശ്രൊയപപ്പട്ടു. ഗഡവഷണങ്ങൾക്ക  



വിഡധ്യപപ്പട ന്ന  മൃഗങ്ങൾക്ക് സൊധ്യമൊയ  മിരച്ച ഡക്ഷമ നടരടിരൾ ഉൾപപ്പട ത്തി ഗഡവഷണ നിർഡേരങ്ങൾ 
രയ്യൊറൊക്ക ന്നരിന് രില്രരൊൈയിൽ രരിരീൈനും നൽരി. 

 

ഭൊവിയിൽ ഇത്തരും രരിരീൈനങ്ങളുും ഡരൊൺഫറൻസ രളുും നടത്ത ന്നരിന് ശ്രീചിശ്ര ശ്രരിഞ്ജൊബദ്ധമൊപണന്ന ും, 

അര വഴി ബഡയൊപമഡിക്കൽ ഗഡവഷണ ഡമഖൈയിപൈ രൊജയത്തിന്പറ വളർച്ച ഉയരങ്ങളിൽ എത്ത പമന്ന ും  
ഡഡൊ.ബിഹൊരി അഭിശ്രൊയപപ്പട്ടു.  പമഡിക്കൽ ഉരരരണ വിരസനത്തിൽ ശ്രീചിശ്ര  ശ്രധ്ൊന ശ്രദ്ധ നൽര ന്ന 
ഡമഖൈയൊണ് ഗഡവഷണ മൃഗങ്ങളുപട ഡക്ഷമപമന്ന് ഡയറക്ടർ ഡഡൊ.സഞ്ജയ് ബിഹൊരി രന്പറ അധ്യക്ഷ 
ശ്രസുംഗത്തിൽ വയക്തമൊക്കി .  

 

ൈഡബൊറട്ടറി അനിമൽ പവററിനറി ഡഡൊക്ടർമൊര പട ഭൊവി ൈക്ഷയങ്ങളുും, ൈഡബൊറട്ടറി അനിമൽ പമഡിസിൻ, 

രരിചരണും, ഡക്ഷമും എന്നിവയ പട നിൈവൊരും നിൈനിർത്ത ന്നരിൽ അവര പട രേ ും ശ്രീ ചിശ്രയിപൈ 
‘ഇൻറിറയൂഷണൽ അനിമൽ എത്തിക്കൽസമിരി’ പചയർമൊൻ ഡഡൊ.ടി.വി.അനിൽര മൊർ സമൊരന സഡമ്മളന 
ശ്രഭൊഷണത്തിൽ  വയക്തമൊക്കി. സഡമ്മളനത്തിൈ ും രില്രരൊൈയിൈ ും രപേട ത്തവർക്ക് ആരുംസരളുും  ഡനർന്ന . 

 

ആധ് നിര ലവദയരൊസ്ശ്ര ധ്ൊരണയ്ക്ക ും ര ഡരൊഗരിക്ക ും മൃഗങ്ങൾ ഗണയമൊയ സുംഭൊവനരൾ നൽരിയിട്ടുണ്ട്.  

 

ബഡയൊപമഡിക്കൽ ഗഡവഷണത്തിൈ ും, പമഡിക്കൽ ഉരരരണ വിരസനത്തിൈ ും, ൈഡബൊറട്ടറി മൃഗങ്ങളുപട രേ് വളപര 
ശ്രൊധ്ൊനയമർഹിക്ക ന്ന , രൊരണും അവ യേൊശ്രമും സ രക്ഷയ്ക്ക ും രഴിവിന ും മൂൈയനിർണ്ണയത്തിന ും ശ്രൊരുംഭ 
ഗഡവഷണങ്ങൾക്ക ും അവസരും നൽര ന്ന   

 

ഗഡവഷണത്തിന്പറ നിൈവിപൈ രൊൈഘട്ടത്തിൽ മൃഗങ്ങളുപട ഉരഡയൊഗത്തിന ള്ള ബദൈ രൾക്ക് ഇക്കൊൈത്ത് രൂട രൽ 
ഊന്നൽ നൽരിയിട്ടുപണ്ടേിൈ ും, ജീവന ള്ളരിൽ നിന്ന ള്ള രരിഡരൊധ്ന ഫൈങ്ങൾ  ശ്രഡയൊഗിര ഗഡവഷണ ഡമഖൈരളിൽ 



വിൈപപ്പട്ടര ും രിഴവിൈലൊത്തര മൊയ ഉരരരണങ്ങളൊയി ര ടര ന്ന . ഗഡവഷണ ഫൈത്തിന്പറ  അരിമ ഉരഡയൊഗും 
ശ്രഡയൊഗിഡക്കണ്ട  ഉരഡഭൊക്തൊവിന് അട ത്ത് സൊമയമ ള്ളര  ഇത്തരത്തിൈ ള്ള ൈഡബൊറട്ടറി മൃഗങ്ങളൊണ്.  

 

അരിനൊൽ, ബഡയൊഎത്തിക്സിന്പറ രരവങ്ങൾ രരിഗണിച്ച്, "മൂന്ന് ആറ രൾ"  അേവൊ ര റയ്ക്കൽ (reduction), 

ര ദ്ധീരരണും (refinement), മൊറിസ്ഥൊരിക്കൽ (replacement) എന്നിവയ പട എൈലൊ രത്തവങ്ങളുും രിര ടർന്ന്, ഏറവ ും 
അന രൂൈമൊയ മൊർഗ്ഗത്തിൽ മൃഗങ്ങപള ചിരിത്സിക്കൊൻ ഗഡവഷണ സമൂഹും ബൊധ്യസ്ഥരൊണ്.   

 

ഗഡവഷണത്തിൽ വിഡധ്യപപ്പട ന്ന  മൃഗങ്ങളുപട ജീവിരത്തിൽ ഏത് സമയത്ത ും അന ഭവപപ്പട ന്ന യേൊർത്ഥ 
അപൈലേിൽ സുംഭവയമൊയ ഡവദന, ഡേരും, മറ് ശ്രരിരൂൈ ഫൈങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവൊക്ക ന്ന , അത് അവയ പട ഡക്ഷമും 
വർദ്ധിപ്പിക്ക ന്ന .  

 

മൃഗങ്ങപള ഗഡവഷണത്തിനൊയി  ഉരഡയൊഗിക്ക ഡമ്പൊൾ 'മൂന്ന് ആറ രളുപട' ഈ രത്തവങ്ങൾ ശ്രദ്ധൊരൂർവ്വും 
രിര ടഡരണ്ടത് ഓഡരൊ ഗഡവഷരന്പറയ ും ഉത്തരവൊദിത്തമൊണ്, ഇത് ശ്രരൊരും  ൈഭിച്ച രഠനഫൈങ്ങളുും  
നിരീക്ഷണങ്ങളുും വിരവസനീയമൊണ് .  

രഠനത്തിൽ ഉൾപപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന മൃഗ രഠനരേൊളിരൾക്ക് ഏറവ ും ര റഞ്ഞ വിഷമവ ും അസവസ്ഥരരളുും 
ഉറപ്പൊക്ക ന്നത് വഴി  രൃരയമൊർന്ന ധ്ൊർമിരരയ ള്ള  ഗഡവഷണ ഫൈങ്ങളിഡൈക്ക് നയിക്ക ന്ന . 

 

വളർന്ന വര ന്ന ഗഡവഷരർക്ക് അവര പട ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങൾ രരിചയപപ്പട ത്ത രയ ും ൈഡബൊറട്ടറി മൃഗങ്ങപള 
ഉരഡയൊഗിക്ക ഡമ്പൊൾ മൊന ഷിരമൊയ സശ്മ്പദൊയങ്ങളുപട സുംസ്രൊരും അവരിൽ വളർത്തിപയട ക്ക രയ ും പചയ്യുര 
എന്നരൊയിര ന്ന  ഈ സഡമ്മളനത്തിന്പറ ശ്രധ്ൊന ൈക്ഷയും.  

 



ഈ ഉഡേരയഡത്തൊപടയൊണ് സുംഘൊടര സമിരി ഈ വിഷയത്തിഡൈക്ക് ഇറങ്ങിപച്ചൈലുരയ ും ൈഡബൊറട്ടറി മൃഗങ്ങളുമൊയി 
ശ്രവർത്തിക്ക ന്ന ഏറവ ും ശ്രരസ്രരൊയ വയക്തിരവങ്ങപള ഒര  പരൊര ഡവദിയിഡൈക്ക് പരൊണ്ട വരിരയ ും പചയ്രത്.  

 

രൂട രൽ സഹരരണങ്ങളുും രേൊളിത്തങ്ങളുും പരട്ടിപ്പട ക്ക ന്നരിൈ ും ൈഡബൊറട്ടറി അനിമൽ സയൻസ് ഡമഖൈയിപൈ 
വിജ്ഞൊന അടിത്തറയ പട ര ഡരൊഗരിയിൈ ും േിനിഷയന്മൊർ, ഗഡവഷരർ, രൊസ്ശ്രജ്ഞർ, വയവസൊയിരൾ  എന്നിവയ പട 
ലവവിധ്യമൊർന്ന  ആരയവിനിമയത്തിന ള്ള ഒര  സുംവിധ്ൊനും  സൃഷ്ടിക്കൊന ും സഡമ്മളനും വിജയിച്ചു    

 

NB: 

"സ്ഡമൊൾ ൈഡബൊറട്ടറി അനിമൽ പഫസിൈിറിയ പട" ഒര  ൈഘ  വീഡിഡയൊ ഇരിപനൊപ്പും ഡചർക്ക ന്ന  . ഈ 
വിഷയത്തിൽ പരൊര  സമൂഹത്തിന  അവഡബൊധ്ും സൃഷ്ടിക്ക വൊൻ അഭിമ ഖും, ഫീച്ചർ, എഡയൂഡക്കഷൻ ഡശ്രൊശ്ഗൊും 
എന്നിവ പചയ്യുന്നരിന് ബന്ധപരട ര 

Link:  

LAS video.mp4 - Google Drive 
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