
Obejrzyj film: “Safer Medicines”
na www.safermedicines.org

(film nie zawiera scen ze zwierzêtami)

Safer Medicines Campaign jest niezale¿n¹ organizacj¹, non-profit 
zrzeszaj¹c¹ lekarzy i naukowców, których celem jest chroniæ publiczne 
zdrowie i jego bezpieczeñstwo. Wierz¹, ¿e medycyna jest istotna i dlatego 
jej bezpieczeñstwo i wiarygodnoœæ  powinny byæ dochodzone 
(udowadniane) za spraw¹ zast¹pienia omylnych testów na zwierzêtach  
nowoczesnymi  technikami  bazuj¹cymi  na  ludzkiej  biologii.

Pomó¿ Safer Medicine Campaign 

82% lekarzy twierdzi, ¿e wyniki testów na 
zwierzêtach wprowadzaj¹ w b³¹d.

stawiaæ dobro pacjenta ponad zyskami.

W Polsce Safer Medicines Campaign wspierana jest przez 
Ogólnopolsk¹ Kampaniê Przeciwko Wiwisekcji: www.stoptestom.info 

formerly Europeans for Medical Progress

Czy testy na zwierzêtach nie s¹ bardziej pomyœlne by przyœpieszyæ zrozumienie 
chorób ?

Zapytano  o to czo³owych naukowców.

 Dr Irwin Bross, pierwszy dyrektor jednego z najwiêkszych na œwiecie 

instytutu zajmuj¹cego siê badaniami nad rakiem: Sloan-Kettering

  

Dr Robert Weinberg , prowadz¹cy badania nad rakiem,

Whitehead Institute for Biomedical Research

 Profesor Andrew Wardlaw, Dyrektor Institute for Lung Health

  

Dr Keith O Elliston, President, Uniwersytet Pensylwañski

 

 Dr Brian L Strom, profesor of biostatistics and epidemiology, 

Uniwersytet Pensylwañski

 Sir Alexander Fleming, wynalazca penicyliny

„Podczas gdy sprzeczne wyniki na zwierzêtach czêsto hamowa³y i krêpowa³y 
postêp w wojnie z rakiem, oni nigdy nie wyprodukowali, ani  nie wyprodukuj¹ 
chocia¿ jednego konkretnego b¹dŸ  przyœpieszaj¹cego profilaktyke lub leczenie 
ludzkiej odmiany raka” 

„Tysi¹ce milionów dolarów ka¿dego roku s¹ marnowane przez kompanie 
u¿ywaj¹cych tych modeli zwierzêcych”

„Najwiêcej zwierzêcych badañ w kontekœcie astmy jest niewa¿na”

„Je¿eli opracowujesz lek w oparciu o[taki] model zwierzêcy, to  jasne jest ¿e to nie 
bêdzie dzia³aæ u ludzi, poniewa¿ oni maj¹ odmienne choroby,  dolegliwoœci, 
schorzenia”

„W³aœciwie t , ludzie  którzy bior¹ lek w przeci¹gu pierwszych kilku lat, po tym jak 
zostanie on zatwierdzony s¹ obiektem eksperymentu”

„Jakim szczêœciem jest to, ¿e nie mieliœmy tych testów na zwierzêtach w 1940 r , 
poniewa¿ prawdopodobnie penicylina nigdy by nie uzyska³a licencji i mo¿liwe ¿e 
ca³y  zakres antybiotyków nigdy by nie zosta³ zrealizowany” 



FAKTY:

92 % nowych leków skutecznie testowanych na zwierzêtach, zawodzi podczas klinicznych badañ na 

ludziach. Wed³ug anonimowych dyrektorów badañ klinicznych „ Je¿eli spojrzysz w rejestry testów 

ma³ych-cz¹stkowych leków znajdziesz setki zgonów”.  Science, Vol 288, Issue 5468, pp 951-957,  

12 May 2000

Wiêcej ni¿ 250 000 Brytyjczyków ka¿dego roku jest hospitalizowanych w wyniku przeciwnych reakcji 

na leki Czwarte, najwiêksze co do iloœci zgonów pañstwo  w zachodnim œwiecie.

Nawet poprzedni dyrektor Huntingdon Life Sciences (Dr Ralph Heywood) przyznaje, ¿e testy na 

zwierzêtach przewiduj¹ jedynie 5-25 % przeciwnych  reakcji u ludzi.

700 leków odpowiedzialnych za wylewy zosta³o opracowane na zwierzêtach. 150 zosta³o 

wypróbowanych w znacznym stopniu na ludziach. ¯aden nie jest efektywny i bezpieczny dla 

pacjentów.

80 szczepionek przeciwko AIDS pomyœlnie przetestowanych na ma³pach zawiod³o w badaniach 

klinicznych na ludziach. 

Leki bezpieczne dla zwierz¹t nie mog¹ zagwarantowaæ tego samego ludziom i historia Talidomidu 

powinna nas tego nauczyæ.

Niedawne katastrofalne testy w Northwick Park ukaza³y 

nam jak nierzetelne mog¹ byæ testy na zwierzêtach. Szeœciu 

m³odych mê¿czyzn by³o bliskich œmierci po tym jak podano 

im lek TGN1412, który w dawkach 500 razy wiêkszych by³ 

bezpieczny  dla  ma³p.

Lek na artretyzm, Vioxx, wycofany w 2004 r nie powodowa³ ¿adnych kardiologicznych efektów 

ubocznych  u myszy i ma³p. Jednak spowodowa³ 320 000 ataków serca, wylewów i zabi³ 140 000 

ludzi  najbardziej katastrofalny lek w historii œwiata.

Dewastuj¹cych skutków ubocznych tych dwóch leków mo¿na by by³o unikn¹æ, testuj¹c  je na 

ludzkich tkankach. Te wyszukane metody nie s¹ jeszcze licencjonowane by lek móg³ siê pojawiæ na 

rynku, podczas gdy testy na zwierzêtach ró¿nych gatunków s¹.

Rozwój nauki

Nie twierdzimy, ¿e ludzkoœæ nie nauczy³a siê niczego studiuj¹c na zwierzêtach. Niemniej jednak 
pytamy siê czy testy na zwierzêtach pomagaj¹ nam dzisiaj i jak ewentualnie pomagaj¹ nam 
znaleŸæ lekarstwa na schorzenia, które wci¹¿ nas dotykaj¹.  Naukowy konsensus zmienia siê gdy 
pojawiaj¹ siê nowe dowody. W œwietle powy¿szych dowodów  usilnie potrzebujemy zrewidowaæ 
wykorzystywanie zwierz¹t jako metody zatwierdzaj¹cej bezpieczeñstwo leków.

Safer Medicines Campaign - www.safermedicines.org Ogólnopolska Kampania Przeciwko Wiwisekcji - www.stoptestom.info

Lepsze metody:
Na szczêœcie przysz³oœæ nie bêdzie wygl¹daæ blado. Znajduje siê tu bogactwo lepszych, 
dostêpnych dzisiaj bazuj¹cych na cz³owieku technologii, które mog¹ uczyniæ leki 
bezpieczniejszymi i zwiêksz¹ zrozumienie leczenia i profilaktyki chorób.

Microdosing

Tests on humans tissue

Microfluidics chips

Human DNA chips

Computer Simulations  

UK Biobank

  bardzo ma³e dawki nowych leków  wykazuj¹ z niezrównan¹ dok³adnoœci¹ jak s¹  
bezpiecznie metabolizowane u ludzi   umo¿liwiaj¹ bezpieczniejsze badania kliniczne

  s¹ niezast¹pione. Kompanie takie jak Asterand i Biopta pracuj¹ wy³¹cznie z 
ludzkimi tkankami, poniewa¿ mo¿na uzyskaæ lepsze oceny ni¿ badaj¹c tkanki zwierzêce

  u¿ywa siê próbek po³¹czonych tkanek ludzkich by imitowaæ efekt dzia³ania leku na 
ca³e cia³o ludzkie. Hurel(Human Relevant) Corporation s¹ pionierami w tej dziedzinie

  ukazuje kto mo¿e zareagowaæ na lek i komu mo¿e on zaszkodziæ ; zatem umo¿liwia 
indywidualne wyniki medyczne. W chwili obecnej„ wiêcej ni¿ 90 % leków jedynie dzia³a na 30-50% ludzi”  
Dr Allen Roses, worldwide Vice-President of Genetics, GlaxoSmith-Kline

 
które umiej¹ dok³adniej przewidzieæ efekty przyjmowania leku wœród ludzi, ni¿ model zwierzêcy. Wiele 
popularnych leków jest sensownie planowanych na komputerach. Naukowcy umiej¹ opracowaæ  w 
przeci¹gu minut eksperymenty, które mog¹ zajmowaæ miesi¹ce lub lata w laboratoriach lub badniach 
klinicznych

  najwiêkszy œwiatowy projekt epidemiologiczny  i inne studia populacji  wyka¿¹ w jaki 
sposób kombinacja genów i stylu ¿ycia bêdzie przyczyn¹ chorób. Wykazuj¹, ¿e istniej¹ powi¹zania 
miêdzy paleniem a rakiem p³uc, wysokim cholesterolem, a chorobami serca i wiele innych. 

obecnie wciela siê do u¿ytku wirtualne organy i wirtualne badania kliniczne, 

„Wielki nap³yw nowych danych na temat ludzkiej genetyki czyni badania na zwierzêtach 
zbytecznymi. Je¿eli mamy informacje o ludzkich genach, to jaki jest cel by wracaæ do zwierz¹t?

„Faktem jest to, ¿e wiêkszoœæ naukowców dzia³a jakby byli g³upi, poniewa¿ s¹ przywi¹zani do 
pewnego podejœcia, którego nie mog¹ zmieniæ, co oznacza ¿e poruszaj¹ siê na boki lub w ty³” 

„Czêsto w nauce reakcja na nowy wynalazek jest wprost proporcjonalna do si³y          
obalanych dogmatów” 

„Powodem dlaczego jestem przeciwny badaniom na zwierzêtach jest to, ¿e to po prostu nie 
dzia³a.To nie ma ¿adnej wartoœci naukowej. Nie mo¿na wyników ekstrapolowaæ ze zwierz¹t na 
ludzi i ka¿dy dobry naukowiec to wie”

„Robimy próbki na ludziach poniewa¿ model zwierzêcy nie obrazuje co mo¿e siê         
staæ z ludŸmi” 

 Dr Gordon Baxter, co-funder,  Pharmagene plc now Chief Executive Officer, Bio Wisdom

Nauka musi stawiaæ opór.

Technologie te powinny byæ zbilansowane z testami na zwierzêtach, by rozstrzygn¹æ  ¿e s¹ o wiele bardziej 
skutecznymi œrodkami gwarantuj¹cymi bezpieczeñstwo leków. Dotychczas Rz¹d i ha³aœliwe Pro-Test lobby 
przeciwdzia³a naukowym badaniom. Twierdz¹, ¿e „postêp w ostatnim stuleciu by³by niemo¿liwy bez badañ na 
zwierzêtach”. B¹dŸ co b¹dŸ nawet Advertising Standards Authority uwa¿a, ¿e takowe twierdzenie jest omylne i 
nie mo¿e byæ powtarzane.

                                                                                     Dr James Watson, co-discoverer of the structure of DNA

 

                                                                                 Dr Elias Zerhouni, Director, Us National Institutes of Health

                                            Professor Robert S. Mendelsohn, former President, Us National Health Federation

                                                                                                                  DrSally Burtles, Cancer Research UK


