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علم نیاز بشر است و دانستن، برنامه ی او . در واقع بشر امروز بخوبی این حقیقت را دریافته است که بدون علم ،  

 زندگی اش یکنواخت و گاه سخت میشود.

علم رفتن رفاه او باشد.اما نباید غافل از این واقعیت باشیم که علم و   شاید اولین وآخرین دلیل آدمی برای در پی

دانش سالح امروز بشر است  اما از میان تمامی شاخه های علمی ،  شاخه علوم پایه؛ زیربنای توسعه و پیشرفت 

 جوامع بشری.

شود خود مولود  مهندسی، کشاورزی و پزشکی، ظاهر می-علوم پایه همه چیز است. آنچه در علوم دیگر، یعنی فنی 

ای و ساختمانی بنا کرد، بدون آنکه از   توان جاده علوم پایه است که به عمل آمده است تا که به ظهور رسد. مگر می

 علم مواد و قوانین حاکم بر آن بهره برد.

 سخن سردبیر

 ارتباط با ما :

 عالقمندان می توانید از راه های زیر با ما در ارتباط باشید و مقاالت خود را ارسال کنید.
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 آشنایی با قرآن

آیه های سی و یکم ، سی و دوم ، سی و سوم و  سی و چهارم   

 سوره بقره

تُ 31  ماِء هُؤالِء إِنأ ُكنأ ماَء ُكلَّها ُثمَّ َعَرَضُهمأ َعلَى الأَمالئَِكِة َفقاَل أَنأبُِئونِي بَِأسأ َسأ صاِدقِيَن   مأ . َو َعلََّم آَدَم اْلأ
  

َتنا إِنََّك أَنأَت الأَعِليُم الأَحِكيمُ 32 . قالُوا ُسبأحانََك ال ِعلأَم لَنا إاِلَّ ما َعلَّمأ  
   

لَُم غَ 33 مائِِهمأ قاَل أَ لَمأ أَُقلأ لَُكمأ إِن ِي أَعأ ا أَنأبَأَُهمأ بِأَسأ مائِِهمأ َفلَمَّ ُهمأ بِأَسأ ماواِِ َو يأبَ .قاَل يا آَدُم أَنأِبئأ  الََّّ
ُتُموَن  ُتمأ تَكأ لَُم ما تُبأُدوَن َو ما ُكنأ ِض َو أَعأ َرأ  اْلأ

  

ُجُدوا ِِلَدَم َفَََّجُدوا إاِلَّ إِبألِيَس أَبى34 بََر َو كاَن ِمَن الأكافِرِيَن    .َو إِذأ ُقلأنا لِلأَمالئَِكِة اسأ َتكأ َو اسأ  

 ترجمه آیات :    

ى اسماء )حقائق و اسرار هستى( را به آدم آموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشتت و         .و خداوند همه 13 

 گویيد، از اسامى اینها به من خبر دهيد؟  فرمود: اگر راست مى

دانيم، همانا تو دانتاى     اى نمى .فرشتگان گفتند: پروردگارا! تو پاك و منزهى، ما چيزى جز آنچه تو به ما آموخته   13

 حكيمى. 

هایشان ختبتر داد،        هاى آنان خبر ده. پس چون آدم آنها را از نام  .)خداوند( فرمود: اى آدم فرشتگان را از نام    11

كنيد و آنچه را پنهان  دانم و آنچه را آشكار مى ها و زمين را مى خداوند فرمود: كه آیا به شما نگفتم كه اسرار آسمان 

 دانم.   داشتيد )نيز( مى مى

.و هنگامى كه به فرشتگان گفتيم براى آدم سجده كنيد، همگى سجده كردند جز ابليس كه سر باز زد و تكتبرتر    13

 كرد، و از كافران گردید.  

 خالصه ای از تفسير 

خداوند متعال اسماء و اسرار عالم هستى را، از نتام      

 اولياى خود تا جمادات را به آدم تعليم داد..

فرشتگان عبادت بيشترى داشتند و آدم، عتلتم        3

بيشترى داشت. رابطه مقام خالفت با علم، بيشتر از    

. 3عبادت است. ) خداوند عبادت خالی نمی خواهد.(    

تتر     فرشتگان، خود را به مقام خليفة اللهتى يیتق    

اینكه كسی صرفتا   )»إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ«دانستند.  مى

نماز شب بخواند دليل نمی شود لياقت پست و مقتام  

 داشته باشد.(

ابليس و مالئكه هر كدام به نوعى خود را برتر از آدم   

و  »أَنَا خَيْرٌ مِنْته   «ى خلقت دیدند ابليس به واسطه مى

به جهل ختود اقترار        ى عبادت فرشتگان به واسطه

نه اینكه از پيش خود بگویتيتم   »  ي عِلْمَ لَنا «كنيم.  

شاید اینطور باشد صرفا برای اینكه نشان دهيم كتم    

نياوردیم(سجده بر آدم چون به فرمان خدا بتود، در     

واقع بندگى و عبودیت خداست. زیرا عبادت واقعتى،   

عملى است كه خداوند بخواهد، نه آنكه طبق ميل متا  

ها سجده كند، ولى به آدم  باشد.ابليس حاضر بود قرن 

فترمتایتد:       امام سجاد عليه السالم مى سجده نكند. 

رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: سجده بر آدم  

لياقت، از سابقه مهمتتتر    به خاطر ذرریه و نسل او بود. 

است. فرشتگان قدیمى باید براى انسان تازه به دوران  

 رسيده امرا يیق، سجده كنند.

مالك خالفت، علم به همة اسما است كه بته آدم)((     

تعليم داده شد؛ ولی مالئكه قابليت یادگيری همه آنها 

را نداشتند. مقصود از خليفه نو( انسان و متوضتو(      

 مورد كتمان، كفر شيطان بود. 

  

 

با انجام راهکارهای زیر نه تنها تعداد کمی از کارهایی است که  

می توانیم برای سالمت محیط زیست و در نتیجهه وهودمها       

 انجام دهیم.  

 راه هایی برای حفظ محيط زیست اطرافمان                                         

نجات داد  زمین از آلودگی ها موضوعی است که باید تهمهام     

اقشار جامعه به آ  توجه کنند تا هر کس با انجام وظایف ساده 

 بتواند به داشتن زمینی پاک کمک نماید.                                                             

وقتی صحبت از نجات زمین می شود، هر تغییر کوچکهی مهی     

 01تواند به سالمت محیط زیست کمک کند. در ایهنهجها بها          

تغییرساده در وانه آشنا می شوید که نه تنها از وانه شما یهک  

وانه سبز می سازد، که به زمین هم کمک می کند تا بیهشهتهر    

 زنده بماند.

 راه ساده برای داشتن خانه سبز                                                            31

 .جایگزین كردن مواد شوینده                                       

با جایگزین کرد  و استفاده از مواد شوینده دوستدار مهحهیهط    

زیست می توانید میزا  آلودگی هوای داول وانه را کهاهه        

داده، وطر ابتال به بیماریهای آسم و آلرژی را کم کهنهیهد. از         

 محصوالتی استفاده کنید که آالینده شیمیایی کمتری دارنهد.                   

 .یک روز بدون گوشت                                                  

استفاده از پاستا و یا غذای گیاهی تنها در یک روز هفته ممکن 

است چندا  به چشم نیاید، اما مصرف یک وعده غذایی بهدو     

نفره مانند استفاده از    4گوشت در طی هفته برای یک وانواده 

 ماشین هایبرید مفید است. 

 

 

پرورش دام باعث تولید میزا  زیادی گاز گلخانه ای می شهود،    

با حذف یک وعده غذایی گوشتی در طی هفته می توا  سههم  

 زیادی در کاه  این گازها ایفا کرد.  

 گوشت سالم بخرید

اگر چه فرآوری پایدار مانند غذاهای ارگانیک برچسب تهایهیهد      

USDA  .را ندارد 

اما معنی آ  این است که حیوا  فضای کافی برای راه رفتن و   

پرسه زد  را داشته و با تزریق هورمو  ها و آنتی بیوتیک هها    

پروار نشده است. بر روی مواد غذایی گوشتی به دنبال برچسب  

ارگانیک، دامنه آزاد، بدو  هورمو  یا بدو  آنتهی بهیهوتهیهک        

 باشید.  

 خانه را عایق كنيد

عایق بندی درست کانال های هوایی، دیوارها، پنجره ها و درها 

 کاه  دهد.   01تا  01می تواند اتالف انرژی را 

اگر بودجه عایق بندی مجدد را نمی توانید تامین کهنهیهد، از        

سایه با  هایی که در تابستا  از تاب  نور وهورشهیهد و در          

زمستا  از هدر رفتن حرارت جلوگیری می کند استفاده کنید. 

از وسایل ساده ای مانند محافظ های ارزا  بهرای درز در و          

 پنجره ها استفاده کنید.  

 كفش ها را دربياورید

در آورد  کف  بیرو  از وانه، مانند شستن دست هها مهههم      

است. این کار ساده از انتشار آلودگی های بیرو  مانند آلودگهی   

های ناشی از وودروها، مواد شیمیایی و افت ک  ها در داوهل  

 وانه جلوگیری می کند.

 

سالمت خانواده و    

 محیط زیست



  

 

 روش هایی ساده برای حفاظت از محيط زیست 

 پالستيک در مایكرو ممنو(

گرم کرد  پالستیک باعث ورود موادی به داول غذا می شهود  

که می توانند اوتالالت هورمونی ایجاد کند. پالستیک ههایهی      

که برای مایکرو ساوته شده اند می توانند حرارت بیشتهری را    

تحمل کنند، اما بهتر است برای گرم کرد  غذا در مایکروویو از 

 ظروف شیشه ای یا سرامیکی استفاده شود.

 دور نيندازید، ببخشيد

کیلوگهرم   00به ازای هر لباسی که به ویریه می دهید، حدود 

از انتشار کربن در طبیعت کاسته وواهد شد، چهو  شهمها از        

فرستاده شد  چیزی به محل دفع زباله جلوگیری کهرده ایهد.     

لوازم مازاد وود را به ویریه یا مراکز بازیافت زبالهه تهحهویهل       

 دهید.  

 استفاده از ظروف امن

ظروفی که غذا را در آنها تهیه می کنید، بر روی غذای تهههیهه    

شده در آ  تاثیر می گذارد. بهترین گزینه هها چهد  دارای          

پوش  و فوالد ضد زنگ است. ظروف تفلو  تها زمهانهی کهه          

پوش  آنها سالم است مناسب هستند، در غیهر ایهن صهورت        

 پوش  مضر آنها با غذای شما مخلوط وواهد شد .

 استفاده از محصويت بی بو

رایحه های رایج حاوی مواد شیمیایی هستند که ممکن اسهت    

باعث اوتالالت هورمونی شود و عالوه بر آ  با وارد شهد  بهه     

سیستم فاضالب به محیط زیست ما  نیز آسیب برساند. اگر از  

صابو  ها، مواد بهداشتی و آرایشی استفاده می کنید برچسهب  

 آنها را مطالعه کنید و نوع بی بوی آنها را وریداری کنید. 

 

 

 حشره كش نزنيد

برای کنترل آفات و حشرات، بهترین راه پیهشهگهیهری اسهت.        

آشپزوانه وود را از مواد غذایی بدو  بسته بندی پهاک نهگهه      

دارید. کلیه سوراوها و درز ها را پر کرده و مسدود کنهیهد تها       

مجبور به استفاده از حشره ک  نشوید .اگر می وهواههیهد از       

مواد آفت ک  استفاده کنید از نوع سازگار با محیط زیست آ  

 و یا نوع وانگی استفاده کنید .

برای رفتن به محل کار یا وریدهای جهزیهی از دوچهروهه           –

 استفاده کنید یا پیاده روی کنید.

مادامی که می توانید از وسایل حمل و نقل عمومی استفهاده    –

 کنید.

به دنبال روش هایی برای کاه  مصرف انهرژی و آب در          –

 وانه باشید.

همیشه بطری های آب چند بار مصرف، کیهسهه و لهیهوا            –

 همراه وود داشته باشید.

 منبع: 

 مجله اینترنتی نمناک

 گردآوری: ریحانه یوسفی

  

 

 تازه های زیستی

 

 جلبک هایی كه هوا را تميز می كنند 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف یک طرح پژوهشی جدید اتحادیه اروپا، استفاده از فن              

آوری زیستی برای مبارزه با آلودگی محیط است. در این طرح،            

 نوع ویژه ای از جلبک مورد توجه پژوهشگرا  است.

اوا دکر از دانشکده زیست شناسی دانشگاه فرایبورگ در آلما            

ما از جلبک استفاده می کنیم چو  این گیاه سطح           “می گوید:   

بزرگی دارد. ساوتارهای آنرا می توا  مشاهده کرد و می تواند            

اجزای آالینده موجود در هوا را پاک کند. جلبک دارای کپسول           

هایی از شاوک است که هر یک از این شاوک ها گیاه جدیدی             

تولید می کند. ما با استفاده از این شاوک ها، در آزمایشگاه                

 ”گیاههای جدید پرورش می دهیم.

زیر نظر قرار داد  اکسید نیتروژ ، اکسید گوگرد و همچنین             

فلزهای سنگین که با هوا منتقل می شود، مانند کادمیوم، سرب           

یا نیکل با استفاده از فن آوری موجود بسیار دشوار است چو               

به اندازه کافی دقیق نیست و بسیار گرا  تمام می شود. یک               

گروه از زیست شناسا  در دانشگاه فرایبورگ آلما  در یک              

محیط کنترل شده، این جلبک ها را پرورش می دهند.اوا دکر،            

پژوهشگر دانشکده زیست شناسی دانشگاه فرایبورگ می گوید:         

وقتی به این مرحله می رسیم باید تعداد بیشتری از این جلبک             

را پرورش دهیم و این زمانی است که از یک راکتور زیستی                

استفاده می کنیم. حجم آ  پنج لیتر است در حالی که اینجا               

 میلی لیتر کار می کند. این به معنای آ  است که  011فقط با 

 

 

می توانیم جلبک بیشتری در یک راکتور زیستی تولید کنیم. از           

گیاها  قبال نیز بعنوا  شاوص زیست شناسی استفاده می              

کردند، چو  ویژگی جذب آالینده ها را دارا است. جلبک از این            

نظر جایگاه ویژه ای دارد چو  ریشه ندارد و از سطح بسیار                 

وسیعی برووردار است. نکته جدید، پرورش به مقدار زیاد این            

گیاه در شرایط کنترل شده آزمایشگاه است.رالف رسکی،               

پژوهشگر دیگر دانشکده زیست شناسی دانشگاه فرایبورگ            

آلما  می گوید: ما نه تنها تغییرپذیری زیست شناسی را از                

طریق کلونینگ یا شبیه سازی به کمترین حد ممکن می                

رسانیم، بلکه با شرایط تولید مثلی که ایجاد کرده ایم می توانیم          

تضمین کنیم که سطح آلودگی جلبک و همچنین رشد آ  در            

شرایط مشابه نگه داشته می شود. ما نمی توانیم فقط با مواد               

گردآوری شده از طبیعت به این هدف دست پیدا کنیم. این               

گیاها  در کیسه های نفوذپذیر هوا گذاشته و در ایستگاه های            

نظارت در مکا  های مختلف اروپا قرار داده می شود، تا آالینده            

های موجود در هوا را جذب کند.این فن آوری هم اکنو  در               

شهر سانتیاگو د کومپوستال در اسپانیا مورد آزمای  قرار گرفته          

است.کارلوس براییس کاربایرا برانیا، محقق در دانشکده زیست         

نمونه ها در   “شناسی دانشگاه سانتیاگو د کومپوستال می گوید:         

سه نسخه و به مدت سه هفته قرار داده می شود تا همه                    

آلودگی های محیطی را جمع کند. در این مکا  وودروها عبور            

پس از این مرحله،    ”می کنند و کاروانه های صنعتی وجود دارد.    

جلبک وشکانده و تبدیل به غبار می شود. سپس مورد آزمای            

واقع شده و مقدار آالینده ها مورد بررسی قرار می گیرد.این نوع        

نگرش که ترکیبی از زیست شناسی مولکولی، علم مواد، محیط           

زیست و علم فرایندای زیستی است، می تواند در آینده در دیگر     

زمینه های محیطی مورد استفاده قرار گیرد.ووزه آنخل فرناندز         

اسکریبانو، دانشکده زیست شناسی دانشگاه سانتیاگو دی              

ما در نظر داریم این ایده و این فلسفه را          “کومپوستال می گوید:    

در زمینه رودوانه ها، مزرعه ها و منطقه های صنعتی بسط               

دهیم  این آالینده ها می تواند بر رودوانه ها تاثیر گذارد و با                 

 ریختن به دریا، حتی محیط دریایی را آلوده کند.  

 



  

 

در   ميكروپيتا  دنيای موجودات ميكروسكوپی در موزه  

 آمستردام

میکروپیا، موزه ای اسهت کهه بهتهازگهی بهرای نهمهایه                     

میکروارگانیسم ها یا ریزاندامگا  مختلف در آمستردام ههلهنهد    

افتتاح شده است. این موزه دنیای موجودات میکروسکوپهی را     

بروی عالقمند می گشاید. بازدید کننده می تواند میکروبهایهی   

را که در اطراف ما زندگی می کنند و به چشم دیهده نهمهی        

 شوند، ببیند.

یکی از جالب ترین نمای  های این موزه به بیننده نشا  مهی  

دهد که چه تعداد موجود میکروسکوپی در بهد  او پهنههها          

است، بدو  این که وود وبر داشته باشد. بازدیدکننهده مهی      

تواند بخشی از بدن  را روی صفحه نمای  انتخاب کهنهد و       

اطالعات مربوط به مقدار مهیهانهگهیهن و نهوع مهوجهودات                 

میکروسکوپی ای را که در آ  قسمت از بد  زندگی می کنند، 

 دریافت کند.

این موزه درباره دنیهایهی    هایگ بالیا  مسئول موزه می گوید:  

است که نمی بینیم. دوسوم تمام طبیعت روی ایهن سهیهاره         

ناپیداست. اگر بخواهید این دنیا را ببینید باید توجه کنید کهه   

هر انسا  تقریبا دو کیلوگرم موجود میکروسکوپی و باکتری با 

وود حمل می کند. نیمی از اکسیژنی را که در ایهن دنهیها           

مصرف می کنیم، باکتری ها می سازند و وقتی بهدانهیهد کهه       

تعداد موجودات میکروسکوپی در بدنتا  ده برابر تعداد یاوتهه  

هایی است که بد  شما را می سازد، متوجه می شهویهد کهه      

اما عالوه بهر     شما وودتا  بخشی از این دنیای نامریی هستید.

 باکتری، مورچه های زنده و نحوه زندگی آ  ها نیز در موزه   

 دیده می شود.  میکروپیا

 نشر فهرست مرجع گونه های شناخته شده پالنكتون

پالنکتو  ها ممکن است با چشم غیر مسلح دیده نشوند، امها    

منبع غذا، سووت و اکسیژ  مورد نیاز ما هستند. مرکز مهلهی    

تحقیقات علمی فرانسه اویرا یک مجموعه مرجع از فههرسهت   

 هزارا  گونه پالنکتو  موجود در دریاها را منتشر کرده است.

هزار گونه پالنکهتهو  اسهت.      051این مجموعه مرجع، حاوی 

میلیو  گونه ههم   0دانشمندا  معتقدند تنوع پالنکتو  ها  تا 

برسد بروی از آ  ها دارای سلول عصبی و بروی دارای قهلهب   

هستند.یکی از گونه های در دست مطالعه، آب دزدک دریایهی   

است که در مجموعه و گروه زندگی می کند. با داشتن انهدام     

شفاف، ساوتما  سلولی آب دزدک دریایی براحتی قابل دید  

است. در یک توده مرکزی، روده و دستگاه گوارش جانور قهرار   

دارد. آب دزدک دریایی با حرکت الیاف مو مانند روی سهطهح    

بدن  یا با انقباض ماهیچه ها در آب حرکت می کهنهد. ایهن       

موجودات با اینکه بسیار ابتدایی به نظر می رسند، دارای قلب، 

روده و حتی چیزی شبیه جفت جنین هسهتهنهد. از اجهداد          

نزدیک مهره دارا  محسوب می شوند و از جهلهبهک ههای           

میکروسکوپی تغذیه می کنند.زیست شناسا  گونه دیگری از    

پالنکتو  ها به نام شانه دارا  را نیز مطالعه کردند کهه ایهن       

پالنکتو  ها به واسطه ویژگی شاوص شا  یعنی شانهه و یها       

مجموعه ای از تاژک ها نامگذاری شده اند و با این تهاژک هها     

در آب حرکت می کنند. با هشت ردیف تاژک، جانور می تواند  

%  حیهات   89در آب حرکت و یا در سه بعد تغییر جهت بدهد. 

دریایی از پالنکتو  ها تشکیل شده است، اما آنها یک ویژگهی  

کمتر شناوته شده نیز دارند .اکسیژنی که تنفس می کهنهیهم     

مدیو  پالنکتو  ها است. نیمی از اکسیژ  مورد نیاز ما توسط  

پالنکتو  ها تامین می شود و بقیه آ  از جنگل ها و گیهاهها    

روی کره واکی. دانشمندا  معتقدندزما  آ  رسیده که توجه  

 بیشتری به حیات دریایی نشا  دهیم .نق  اساسی در بقای  

 ما دارند و به تدریج توسط انسا  مورد تهدید قرار می گیرند. 

 منبع: 

 وبرگزاری یورنیوز

 گردآوری ریحانه یوسفی

 

  

 

 موش آزمایشگاهی كوچک سوری:                                  

شیوع تومور در این موش ها بسیار باال است به همین دلهیهل    

جهت تحقیق در زمینه سرطا  شناسی سودمند هستند. کوتاه  

بود  زما  تولید مثل و توانایی تکثیر زیاد، این حیوا  را برای 

تحقیقات ژنتیکی بسیار مناسب نموده و پرورش و نهگهههداری    

آنها مقرو  به صرفه می باشد. موش ها در سطح بسیار وسیعی  

جهت تحقیقات ویروس شناسی استفاده می شوند زیرا نسبهت  

به بسیاری از ویروس ها حساسیت دارند و  این حساسیت بهه    

وصوص در موش های نوزاد چشمگیرتر است. طول عمر نسبتاً  

کوتاه، این حیوانات را برای تحقیقات مربوط به رونهد پهیهری      

مناسب نموده است.در آزمایشات فارماکولوژی و رادیوبیولهوژی   

 و توکسیکولوژی استفاده می شوند.                                                              

 رت :                                            موش آزمایشگاهی بزرگ 

رت بعد از موش سوری رایج ترین حیوا  آزمایشگاهی مهههره     

دار است که مورد استفاده قرار  می گیهرد. رت عهمهدتهًا در             

تحقیقات پزشکی و دامپزشکی مثل سرطا  شناسی و ارزیابهی  

داروها، تحقیقات مربوط به تغذیه، رفتارشناسی مسهمهومهیهت     

 استفاده دارد.      

  بلوغ جنسی در موش ها:                                                            

در روند بلوغ جنسی موش ها، فولیکول های تخمدانی در سن  

روز ،    01هفتگی شروع به رشد می کنند و سپس در عرض  0

تبدیل به فولیکول های  بالغ می شوند و از طهرف دیهگهر در        

روزگی، بافت پوششی اطراف مهبل در اثر ترشح  09-04حدود 

استروژ ، شاوی می شود. با این حال، بلوغ کامل جنسهی بهر      

 8-7حسب عواملی مانند نژاد و تاثیرات محیهطهی در سهن          

هفتگی اتفاق می افتد و این هما  سنی است که با رسهیهد      

موش های ماده به آ ، می توا  برای جفت گیری از آ  هها         

استفاده کرد. در موش های نر نیز، بلوغ کامل جنسی، به طهور   

هفته از زمانی که برای موش ههای مهاده ذکهر           0-0معمول 

 گردید، دیرتر اتفاق می افتد.               

 عمر باروری در موش ها:                                                                  

سال می باشد ولی از آنجایی کهه     0عمر باروری در موش ها،  

با افزای  سن تعداد فرزندا  کاه  پیدا می کند و لذا مهوش  

ماه  00-6های ماده بر حسب نژادهای مختلف به طور متوسط 

 برای جفت گیری به کار گرفته می شود.              

 چرخه استروس در موش و مسائل مرتبط با آن: 

استروس به معنای آمادگی حیوا  ماده برای پذیرش حهیهوا     

نر و جفت گیری است. موش های مهاده، حهیهوانهاتهی پهلهی            

استروس و دارای تخمک گذاری وود به وودی هستنهد. ههر      

روز یکبار، موش ماده می تواند با موش نر جفت گهیهری      4-5

کند و در صورت جفت گیری و لقاح موفق، سلول تهخهم بهه        

مهوجهب       وجود وواهد آمد. مراحل مختلف سیکل استهروس  

تغییراتی در بافت سلولی مهبل می شود، که این تغییهرات در    

به همراه مقداری سلول پوششی در   0ذیل آورده شده است  ، 

دی استروس در این مرحله عمدتًا لنفهوسهیهت ههای پهلهی           

مورفونوکلئار یا  ، به همراه مقداری سلول پوششی در سهوا       

مهبلی مشاهده می  شود.پرواستروس در مراحل ابتدایهی ایهن      

مرحله، مقداری مشاهده می شود ولی بعد از آ  سلهول ههای     

پوششی شاوی شده و هسته دار افزای  می یابند. اسهتهروس    

در این مرحله سلول های پوش  شاوی شده، جمعیت غهالهب   

سلول ها را تشکیل می دهند و در عین حال مقدار اندکهی از    

سلول های هسته دار در مراحل ابتدایی این مرحله مشهاههده     

می شوند.مت استروس مشخصه این مهرحلهه غهالهب شهد            

 جمعیت سلولهای پوش  شاوی شده و  می باشد.                  

 

 

تکنیک های کار با  

 حیوانات آزمایشگاهی



  

 

  
البته مقداری نیز سلول هایی هسته دار پوششی مشاهده مهی    

سهاعهت بهعهد از          04شود.در ماده هایی که زایما  کرده اند،  

زایما ، اولین استروس اتفاق می افتد ولی نکته قابل توجه این 

است که جفت گیری کمتر به باروری حیوا  منجر می شهود.    

اگر تعدادی موش ماده با هم در یک گروه نگهداری شوند، در   

این صورت، مراحلی از سیکل مانند دی استروس، آستروس در 

آ  ها دیده می شود و یا اینکه آ  ها دچار آبستنی کاذب مهی  

شوند. بدیهی است قرار گیری در این وضعیت ، بهرای جهفهت       

گیری حیوا  مناسب نبوده و حیوا  تنها زمانی مهی تهوانهد        

 جفت گیری کند که وارد مرحله استروس شود. 

برای این منظور، وارد کرد  یک نر به ایهن گهروه، مهوجهب           

روز می شود و از طهرف     0استروسی شد  موش ها در عرض 

 دیگر چروه های استروسی آ  ها را همزما  وواهد کرد.                                                                                      

 سيستم های مختلف جفت گيری در موش ها                       

جفت گیری در موش ها، کار ساده ای بوده و می تواند با قهرار   

داد  یک موش نر در کنار یک موش ماده، انجام گیرد . با این  

حال چند سیستم جفت گیری پذیرفته شده در مورد جهفهت     

 گیری موش ها وجود دارد که عبارتند از:                                     

 سيستم مونوگاموس:                                                                                 

در این سیستم یک جفت موش نر و ماده با هم در یک قفهس  

نگهداری می شوند، از این سیستم می تهوا  بهرای پهرورش        

نژادهای والص استفاده کرد. از مزایای این روش می توا  بهه     

بهره مندی از استروس بعد از زایما  برای جفت گیری اشهاره  

کرد. از آنجاکه در این سیستم، برای هر جفت موش یک قفس  

مجزا نیاز .لذا نگهداری آ  ها مستلزم کار و فضای بهیهشهتهری     

 می باشد.                                                                                           

 سيستم تریوس:                                                                                          

حیوا  شامل یک موش نر و دو مهاده بها            0در این سیستم 

همدیگر در طول مدت جفت گیری، در یک قفس نگهههداری   

می شوند. مزیت این سیستم نسل گیری نژادهای وهالهص و      

ناوالص می باشد و بایستی در این قفس، فضای کافی بهرای    

 نگهداری سه موش به همراه نوزادا  آ  ها وجود داشته باشد.  

 

 

صهورت    یکی از مشکالت سیستم  این است که وقتی دو ماده

همزما  نوزادا  وود را متولد می کنند تشخیص این نهوزادا   

 متعلق به کدامیک از ماده ها می باشد،مشکل وواهد بود.                                                                 

 سيستم حرمسرا:                                                                                      

در این روش، گروهی از حیوانات مشتمل بر یک نر و سهه یها     

چهار ماده با همدیگر نگهداری می شوند و لذا در فضا و کهار      

نیروی انسانی صرفه جویی می شود. اگر چنانچه بی  از یهک     

نر در این گروه وجود داشته باشد، احتمال روهداد درگهیهری      

وجود دارد. در این سیستم وقتی ماده ها، آبستن شهدنهد مهی       

توا  آ  ها را به یک قفس دیگر منتقل نمود و یا ایهنهکهه در      

همین قفس نگه داشت، که این وضعیت چندا  مناسب نهمهی   

باشد، چرا که محیط قفس پس از تولد نوزادا  پرازدحام شهده  

و ممکن است این مسئله که نوزادا  به کدام ماده تعلق دارنهد  

و اینکه کدامیک از ماده ها به نوزادا  شیر می دهند نامشخص 

 باشد.                                                                                                   

 تشخيص وقو( جفت گيری در موش:                                           

ساعت با تشکیهل پهالک      04جفت گیری می تواند درعرض   

مهبلی مومی مانند مشخص شود که این پالک مخهلهوطهی از      

اسپرم، ترشحات غدد سمینال ویزیکول و غدد انعقادی مهوش    

 نر می باشد.

 تشخيص آبستنی درموش ها :                                                                                   

روز  طول می کشد. ههر    00-08آبستنی موش، به طور نرمال 

چند بزرگ شد  شکم یک نشانه معمول برای آبستنی مهوش    

های متده است، می توا  آبستن را بر حسب بروی از نشهانهه   

ها نیز تعیین نمود، به طوریکه در مالمسه شکم در روزههای      

 نهم و دهم، رحم به صورت نخ مانند احساس می شود.                                                                                     

  

 

در روز پانزدهم و شانزدهم، با مالمسه شکم احساس می شهود  

که رحم به صورت یکنواوت بزرگ شده اسهت.در انهتهههای          

آبستنی، می توا  جمجمه های سفت شده جنین را مهالمسهه   

ماده های آبستن، به منظور زایهمها     نمود و در همین حوالی 

 شروع به النه سازی با استفاده از مواد بستر می کنند.                           

 زایمان و نشانه های آن در موش ماده:                                                         

یکی از نشانه های نزدیک شد  زما  زایما  در موش ها، النه 

سازی با مواد بستر و سپری کرد  زما  هایی توسط موش در 

روز آور آبستنی، غدد پسهتهانهی     0داول آ  می باشد.در طی  

کامال برجسته می شوند و یک ترشح وفیف موکوس از مهبهل  

 مشاهده می شود.   

اغلب زایما  های موش در طی دوره تاریکی رخ می دههد و     

در هنگام زایما ، موش ماده به صورت نرمال در محوطه قفس 

راه می رود و بعد از تولد نوزادا  آ  ها را گرفته و تمیز کهرده  

و در النه جای می دهد، همچنین در هنگام زایما ، نوزادا  و   

جفت به صورت همزما  از رحم وارج می شهونهد. از نهظهر          

موقعیت بد  نوزادا  نسبت به بد  مادر، نوزادا  متولد شهده    

می توانند با موقعیت قدامی و یا ولفی متولد شونهد. تهعهداد       

نوزادانی که در یک زایما  متولد می شونهد بهرحسهب نهژاد         

 سر می باشد. 05-4موش، 

 جلوگيری از خورده شدن نوزادان توسط مادر:

با فراهم کرد  غذای کافی و اطمینا  از گرم بهود  و وهو        

 آلود نبود  نوزادا  می توا  از این امر جلوگیری کرد.

 شيردهی به نوزادان

 روز بعد از زایما  سیر افزایشی  00تولید شیر موش ماده تا 

ادامه می یابد، چرا که موش  00داشته و این امر تا حوالی روز 

 ها در سه هفتگی از شیر گرفته می شوند. 

 روش های تعيين جنسيت در موش ها  

برای تعیین جنسیت یک موش می توا  از فاصله مقعهد تها     

ناحیه تناسلی، استفاده کرد که در موش های نر، این فاصلهه    

بیشتر از ماده ها می باشد. همچنین در موش ماده یک نهوار        

 بدو  مو و یا با مقدار اندکی مو، مابین پاپیالی تناسلی است     

 

 

و مقعد وجود دارد. مشاهده بیضه ها نیز یکی از روش ههای       

تعیین جنسیت در موش ها به شمار می رود ولی باید تهوجهه   

داشت به هنگام ترس، استرس و سرما بیضه ها از طریق کانال 

 مغابنی، از کیسه بیضه به داول شکم کشیده وواهند شد.         

 

 حمل و نقل

برای حمل و نقل موش ها در مسافت های کوتاه، می توا  از   

یک قفس تمیز یا یک کارتن مقوایی استفاده کرد. در مسافهت   

های طوالنی هم، از کارتن مقوایی استفاده می شود که داوهل  

 این کارتن با ماده ای که در برابر رطوبت نفوذناپذیر باشد، که

دیهواره     0منفذ در  0پوشانده می شود. در کارتن حداقل باید  

روبرویی، به منظور تهویه هوای داول قوطی ایجاد شهود.غهذا      

هم به صورت پلت در دسترس حیوانات قرار می گیرد و بهرای  

تأمین آب مورد نیاز می توا  از قطعات سیب زمینی، سیب، و 

 یا ژل های آماده )در ایرا  وجود ندارد( استفاده کرد.

 عالمت گذاری موش ها

 الف( روش عالمت گذاری دائمی

در این روش از والکوبی بر روی دم یا پنجه پا استفهاده مهی     

شود، الزم به تذکر است که قطع قسمتی از دم و چید  گوش 

یا پنجه پا به منظور عالمت گذاری، عالوه بر اینکه عملی غیهر  

انسانی و غیر اوالقی می باشد، می تواند تداوالت جهدی در      

روند تحقیقات آزمایشگاهی به همراه داشته باشد و عهالوه بهر     

این، عالمت گذاری در گوش می تواند در اثر درگیهری ههای     

 موش ها با همدیگر از بین برود.

 ب( روش های عالمت گذاری موقتی

عالمت گذاری با ماژیک غیر وایت بورد بر روی دم که باید ههر  

چند روز یکبار عالیم قبلی پررنگ تر شود. تراشید  مهوههای      

کم پشت و وزه مانند در بعضی از نقاط بد  موش ها، مانهنهد   

موهای اطراف اندام های حرکتی، انجام می شود ولهی بهایهد        

در روز بیشتر نخواهد بهود    04توجه داشت که دوام این روش 

این روش از رنگ های بی ضرر مانند قرمز فهوشهیهن، سهبهز          

 دروشا  و آبی تریپا  رنگ آمیزی می شود.                             

 موش رت نر موش رت ماده



  

 

 مقيد كردن صحيح حيوانات                                                                

روی درپوش قفس قرار گرفته و به آ  چنگ میزند.  برموش   

همزما  با اینکه فرد قاعده دم موش را می گیرد با استفاده از 

انگشت سبابه و اشاره، با دست دیگر وود، پوست شل گهرد   

 موش در حد فاصل دو گوش می گیرد.                           

 مهار کامل موش در یک دست                                                     

 محاسبه مقدار خون یک حيوان                                                     

درصد کل وز  بد   01مقدار وو  یک حیوا  تقریبا معادل 

آ  می باشد. محاسبه مقدار وو  قابل برداشت یک حهیهوا     

درصد کل حجم وو  حیوا  نبایستی  05مقدار وو  شده از 

 تجاوز کند.                                                                                      

چرا که در صورت برداشت مقادیری بی  از مقهدار مهذکهور،      

 احتمال روداد شوک هیپوولومیک وجود وواهد داشت.         

 محل های خونگيری در موش:                                                         

 lateral saphenus .ورید 1      

. ورید دمی و سرورگ دمی2  

Jugular 3ورید .  

. سینوس پشت حدقه ای4  

 

 

قلب                                                                      

در صورتیکه به مقدار زیادی وو  نیاز باشد و بعد از  

وونگیری حیوا  حذف شود می توا  از این روش استفاده  

کرد. این نوع وونگیری تحت بیهوشی عمیق انجام می شود و  

در طرف چپ   24برای وونگیری، یک سر سوز  شماره 

قفسه سینه از بین دنده های پنج و ش  عبور داده شده و به  

طرف قلب، جلو رانده می شود و در صورتیکه بعد از عمل  

وونگیری حیوا  حذف وواهد شد، می توا  قفسه سینه را 

به راحتی بازکردوعمل جمع آوری وو  از قلب را انجام داد.   

خونگيری جزئی از طریق دم                                           

قطره نیاز است در  0-0گاهی فقط حجم اندکی وو ، در حد 

این حالت می توا  قسمت ویلی کوچکی از نوک دم را چیهد  

و عمل وونگیری را انجام داد. نکته قابل توجه این است کهه     

وو  بدست آمده از این روش، مخلوطی از وو  وریهدی و      

 سرورگی می باشد.                                                                       

 جمع آوری مدفو( و ادرار                                                                 

در صورتی که نیاز به جمع آوری مرتب و زیهادی از ادرار و        

مدفوع حیوا ، وجود داشته باشد می توا  از قهفهس ههای          

متابولیک استفاده کرد. در این قفس هها حهیهوا  بهر روی            

سطحی مشبک قرار می گیرد و در زیر این سطح یک قسمت 

قیف مانند، برای جمع آوری ادرار و مدفوع و جدا کهرد  آ     

 ها از همدیگر وجود دارد.

 تجویز داروها از راه خوراكی با استفاده از سوزن گاواژ                                                                                                        

پشت گرد  موش توسط دو انگشت فرد گرفته مهی شهود و       

لوله گاواژ به موازات کام موش به طرف مری رانده می شهود.    

در صورت قرار گیری لوله گاواژ در مهحهل صهحهیهح وهود،           

مشاهده می شود که حیوا  به راحتی نفس می کشد. بهایهد      

توجه داشت که قرار گیری سر به طرف باال، وطر ورود لوهلهه   

حجم محلولی را کهه   گاواژ به نای را به حداقل می رساند.باید 

به حیوا  تجویز می شود در نظر گرفت چرا که اگر این حجم 

بی  از اندازه باشد مقادیر اضافی آ  از معده به طرف مری یا 

                                                            نای برگشت وواهد نمود  

  

 

و منجر به پنومونی وواهد شد. حجم مناسب برای تجویز در 

همچنین نباید   میلی لیتر می باشد. 0.25گرمی  25موش 

حیوا  را به منظور تجویز دارو با استفاده از گاواژ بیهوش کرد  

چرا که در این صورت رفلکس بلع حیوا  که عامل ورود گاواژ  

حالل  به محل صحیح وود می باشد، از بین می رود.

داروهایی که با این روش به موش ها تجویز می شود می  

 تواند، آبی یا روغنی باشد.                                           

 تجویز داروها از راه های تزریقی                                                     

 تزریق زیر جلدی     

تزریق زیر جلدی در موش ها می تواند در نواحی پشت آرنج، 

تهیگاه و به طور معمول در پشت گرد ، انجام گهیهرد. بهرای       

تزریق به ناحیه پشت گرد  در موش، حیوا  مههار شهده و       

سوز  به موازات سر حیوا  از روبرو یا از پشهت سهر، وارد         

قسمتی از پوست پشت گرد  که مابین دو انگشت فرد مهههار   

کننده قرار گرفته است، می شود. سر سوز  منهاسهب بهرای       

می باشد  05تزریق زیر جلدی در موش ها، سر سوز  شماره 

 1205و حداکثر حجم تزریق از راه زیر جلدی در موش ها ،     

 میلی لیتر می باشد.                                                                        

 تزریق داخل وریدی 

می توا  هر یک از ورید های کناری دمی را مورد اسهتهفهاده    

قرار داد. گرم کرد  مالیم دم، می تواند موجب اتساع عروقهی   

 در رگ های دم شده و باعث راحتی کار تزریق شود. 

برای تزریق داول وریدی، حیوا  به صورت محکم در داوهل  

مقیدکننده قرار می گیرد و سپس سوز  با زاویه ای تقهریهبها    

مماس با دم وارد می شود و برای تایید ورود سوز  به وریهد،  

میتوا  مقدار کمی از محلول مورد نظر را تزریق کهرد، اگهر       

چنانچه سر سوز  در داول ورید جای گرفته باشد رنگ ورید 

به دلیل جریا  یافتن محلول تزریقی روشن تر وواهد شد در 

غیر اینصورت برآمدگی کوچک حباب مانند، بوجود وهواههد     

 020باید توجه داشت که دسترسی به رگ های دم در      آمد. 

برای  01پایینی دم راحت تر می باشد. سر سوز  های شماره  

 انجام عمل تزریق مناسب می باشد.

 

                                 

 تزریق عضالنی                                                             

بایستی از تزریق عضالنی در موش، به دلیل کوچک بود  

توده عضالنی، تا حد امکا  وودداری شود ولی با این حال در  

صورتی که نیاز به تزریق باشد می توا ، محلول مورد نظر را  

به داول عضله چهار سر را  تزریق نمود. برای این منظور 

باید زانوی حیوا  مهار شود تا از لگد زد  آ  در طول تزریق  

جلوگیری شود. همچنین باید عمق ورود سر سوز  به عضله 

طوری تنظیم شود که آسیبی به عصب سیاتیک وارد نشود. 

بایستی نوک سر سوز  از محلی به عضله مذکور وارد شود که  

مناسب می   26دارای توده بزرگتری باشد. سر سوز  شماره 

سی سی باشد.            0.5باشد و حجم تزریق حداکثر باید   

تزریق داخل صفاقی                      

تزریق داول صفاقی، معمول ترین و مهمترین روش تجویز 

داروها در جوندگا  می باشد، چرا که محوطه صفاقی عالوه بر  

وسعت زیاد وود دارای رگ های فراوانی می باشد و لذا  

محلول هایی که در حجم های نسبتا باالیی تزریق می شوند  

در مدت کوتاهی بعد از تزریق، وارد گردش وو  عمومی می  

شوند. بایستی سرسوز  طوری تنظیم شود که نه به صورت 

افقی و نه به صورت کامالً عمودی وارد شود، چرا که در این 

صورت وطر آسیب به کلیه وجود وواهد داشت و لذا ورود  

درجه صورت  10سر سوز  باید مایل و با زاویه ای در حدود 

پایینی شکم  و 1/4پذیرد و عالوه بر این باید عمل تزریق در   

کمی دورتر از وط وسط انجام گیرد تا از ورود سر سوز  بهه    

داول مثانه وودداری شود. همچنین باید بعد از ورود سهر         

 سوز ، عمل آسپیراسیو  انجام گیرد.



  

 

 تزریق داخل جلدی                                                                                                   

این محل تزریق عمدتاً برای آزمای  های ایمنی، التههاب یها     

تست های حساسیت به کار می رود. بهرای تهزریهق داوهل            

جلدی، پوست ما بین دو انگشت فرد قرار می گهیهرد و سهر        

سوز  به طور مستقیم به داول جلد فرو برده می شود. با وارد  

شد  محلول تزریقی به داول پوست یک حهبهاب بهر روی          

 پوست بوجود می آید.                                                         

 خوكچه هندی                                                                                                                 

ووکچه هندی یک حیوا  اجتماعی است و بنابراین بایستی   

ترجیحاً به صورت گروهی نگهداری شود. آنها به ندرت به  

یکدیگر حمله می کنند. این حیوا  بسیار مطیع و رام بوده و 

به راحتی در دست گرفته می شود و به ندرت آسیب می  

رساند. ووکچه هندی یک مدل حیوانی مفید برای تحقیقات 

ایمنولوژی است زیرا میزا  پالسمایی کمپلما  های آ   

 فعالیت زیادی دارد.                                                   

بنابراین از سرم وو  این حیوا  به عنوا  مهنهبهعهی بهرای          

کمپلما  می توا  استفاده کرد. از وهوکهچهه ههنهدی در               

تحقیقات مربوط به تغذیه نیز استفاده می شود زیرا بهروهالف   

موجهود    cسایر حیوانات آزمایشگاهی نیاز ضروری به ویتامین

در زنجیره غذایی دارد و همچنین نیاز فراوانی به اسید فولیک، 

تیامین، آرژنین و کلسیم دارد.در نتیجه می توا  از ووکچه به  

عنوا  یک وسیله تحقیقاتی برای بررسی این مواد اسهتهفهاده      

نمود.کاربرد دیگر ووکچه در تحقیقات شنوایهی اسهت زیهرا         

نظر آناتومی متناسب می باشد. به وهاطهر     گوش میانی آ  از 

حساسیت زیاد ووکچه هندی به بیماری های عفونی از قبیهل  

سل، دیفتری، لپتوسپیروز تب مالت، مسمشه، تیفوس،آندمیک 

 از ووکچه هندی برای تشخیص آنها استفاده می شود. 

 

 

اهداف اصلی استفاده ووکچه عبارتست از: تهیه و کهنهتهرل         

واکسن ها ،   تهیه وکنترل دیگر فرآورده های بیولوژیکی،تهیه 

 و کنترل سرم ها.

 تعيين جنسيت خوكچه هندی                                                                             

از آنجاییکه ووکچه های هندی نر و ماده هر دو دارای یهک      

جفت زایده پستانی در ناحیه مغابنی هستند تفکیک جنس نر 

و ماده از روی لمس ناحیه تناسلی انجام می گیرد. بها وهروج      

پنیس از غالف آ  به وسیله لمس ناحیه جلویی منفذ تناسلهی  

 می توا  جنس نر را از ماده تشخیص داد.    

 توليد مثل خوكچه هندی                                                                                               

 5-4هفتگی و ماده ها در سن  01-9ووکچه های نر در سن  

هفتگی به سن بلوغ می رسند و از هفته های نهم تا دهم مهی  

 توانند برای تولید مثل استفاده شوند.                                                                                                         

 مقيد كردن خوكچه هندی                                                                                              

ووکچه به راحتی مقید می شود با یک دست دور شهانهه و         

سینه حیوا  گرفته می شود و با دست دیگر پشت و پهاههای     

حیوا  مقید می شود. اگر دور تنه یا شکم حهیهوا  مهحهکهم         

گرفته شود ممکن است باعث شوک حیوا  یا آسیب و صدمهه  

 به کبد و یا ریه ها گردد.   

 

 

 

 

 

 

 تزریقات در خوكچه هندی                                                              

 تزریق زیر جلدی                                                                                   

میلی لیهتهر از      0-0در پوست ناحیه گرد  حداکثر به میزا   

 انجام می گیرد.                                  04ماده و با سر سوز  نمره 

 تزریق داخل جلدی                                                                                                                   

میلی لیتر و بها       021در پوست ناحیه پشت حداکثر به میزا  

 انجام می شود .                                                                                               06سر سوز  نمره 

                                   

                                                  

  

 

 داخل عضالنی                                                                                                                      

در عضله پشتی را  حداکثر به میزا  میلی لیتر با سر سوز  

 صورت می گیرد.                                                                                                  05نمره 

 داخل صفاقی                                                                                                                         

میلی لیتر با سر سهوز      01در اطراف ناف حداکثر به میزا  

 انجام می گیرد.                                                                                                    04شماره 

 داخل وریدی                                                                                                                        

میلی لیتر و بها   125در سیاهرگ دست یا پا حداکثر به میزا  

 تزریق وریدی انجام می گیرد.                                                 07-06سر سوز  شماره 

 خونگيری از خوكچه هندی                                                                                         

از وریدهای وداج، پاها و دست ها و ورید گوش یا از حهدقهه     

چشم یا پانکسیو  قلب وونگیری انجام می گیرد و حداکهثهر   

 میلی لیتر می توا  از ووکچه هندی وو  گرفت 5به میزا  

                                                                                           خرگوش

ورگوش ها در سم شناسی مواد بر روی جنین تسهت ههای     

پیروژ  برای مشخص نمود  مواد پیروژ ) تب زا( در مایعات   

و موادی که جهت تزریق وریدی مورد استهفهاده قهرار مهی         

گیرند، بکار می روند. در تست های جلهدی و چشهمهی از           

ورگوش ها استفاده می شود زیرا پوست ورگوش ها به مواد 

محرک نسبتاً حساس است و همچنین فعالیهت ضهد دردی        

 مواد بر روی ورگوش ها انجام می گیرد.      

 

 

 

 

 

 

 توليد آنتی سرم                                                                                                                      

بررسی و ارزیابی فعالیت بیولوژیکی فرآورده ها مثل انسولین، 

هورمو  های جنسی، بررسی بیماری تصلب شرایین استفهاده  

 می شوند.                                

 تعيين جنسيت و توليد مثل خرگوش ها                                                             

جفت پستا  در ناحیه مغابنی تها   01-6ورگوش ماده دارای 

اواسط ناحیه سینه است با لمس ناحیه مقعد تهنهاسهلهی در       

 جنس نر آلت تناسلی یا پنيس

مشخص می شود. ورگوش نر قادر به باال کشید  بیضه ها به  

داول شکم است بنابراین ممکن است هنگام معاینه آ  ها را 

 در اسکروتوم نتوا  لمس کرد.

 

 

سالگی  0ماهگی تا  5سن مطلوب تولید مثلی در ورگوش ها 

سر ورگوش ماده کفهایهت   01-01است. هر ورگوش نر برای  

سر وهرگهوش مهاده         01-01می کند یک ورگوش نر برای 

بهار در       5کفایت می کند. یک ورگوش نر نبایستی بی  از  

 هفته برای تولید مثل استفاده شود . 

 مقيد كردن خرگوش ها و انتقال آن ها                                                                   

ورگوش ها نباید از گوش یا پاها گرفته شوند و یها حهمهل         

گردند این مسئله باعث زومی شهد  وهرگهوش هها مهی            

شود.برای وارج کرد  از قفس پوست ناحیه گرد  را با یهک   

دست و شکم و پاها را با دست دیگر گرفته می شود طوریکهه  

سر حیوا  زیر بغل فرد عامل قرار گهیهرد. وهرگهوش ههای           

کوچک را از ناحیه کمر و کپل می توا  گرفتو حهمهل کهرد.      

برای مقید کرد  به مدت طوالنی از باکس مخصوص مهقهیهد    

کرد  می توا  استفاده کرد. از آنجاییکه ورگوش ها نهمهی      

توانند گرما را تحمل کنند بایستی تهویه مناسب در ههنهگهام    

 انتقال مهیا باشد.                                                                                        

 نشانه گذاری خرگوش ها                                                                                                

برای عالمت گذاری دایمی از روش قرار داد  منگهنهه ههای      

کوچک بر روی گوش و یا وال کوبی گوش استفاده می شود 

و برای عالمت گذاری کوتاه مدت می توا  از رنهگهههایهی از       

 قبیل فوشین، آکریفالوین و ژانسین ویوله استفاده کرد            

 تزریقات در خرگوش     

 تزریق داخل وریدی

در ورید ماژینال گوش حیوا  تزریق وریدی انجام می گیهرد.  

میلی لیتر می تواند باشد و  5-0حجم محلول تزریقی حداکثر

 استفاده می شود.                                                                         00-00از سر سوز  نمره 

 تزریق داخل عضالنی                                                                                                   

در عضالت پشتی را  حیوا  انجام میگیرد، حداکثر حهجهم     

میلی لیتر بوده و از سر سوز  نمهره  125  –  120محلول تزریق

 استفاده می گردد.                                                                                                                   05

 تزریق داخل صفاقی                                                                                                     

در کنار وط میانی شکم در اطراف ناف و با سر سوز  شماره 

 5-025تزریق انجام می شود حداکثر حجم محلو تزریقی  00

 میلی لیتر است 

    



  

 

 تزریق زیر جلدی                                                                                                            

در زیر پوست ناحیه گرد  یا پشت حیوا  با سر سوز  شماره 

تزریق صورت می گیرد و حداکثر حجم محلول تزریهقهی    00

 میلی لیتر است. 025-5

 خونگيری از خرگوش                                                                                                   

از وریدهای کناری گوش، وداج، رانی، و بوسیله پانهکهسهیهو      

قلبی نمونه وو  اوذ می شود. حداکثر حجم وونی که مهی     

 میلی لیتر است.                                                                                                05تواند اوذ شود 

 بيهوشی خرگوش                                                                                                          

بوسیله هوشبرهای تزریقی همانند تیوپنتال و کتهامهیهن یها       

هوشبر های استنشاقی همانند اتر می توا  ورگهوش هها را       

 بیهوش کرد.                        

                                                                                         همستر

همستر یکی از مزایای همستر این است که به اغلب بیمهاری  

های که در گونه های دیگر نظیر مهوش سهوری و مهوش            

صحرایی بروز می کند مقاومت دارد. همسترها عمدتهاً بهرای      

مطالعات تولیدمثلی و اثرات تراتوژنیک مواد و همچنین بهرای  

تحقیقات تومورها و سیستم گردش وو  استفاده می شهود.      

به واطر رفتار زمستا  ووابی این حیوا  برای مطالعه اثهرات  

هیپوترمی بکار میرود. همسترها بهه عهفهونهت ههای رایهج              

وودبخودی ویلی حساس نیست ولی به عفونت های تجربهی  

از قبیل بیماری های لپتوسپیروز، آنفوالنزا و دیستمپر سگ ها 

 حساس می باشد.                                                                    

 توليد مثل همستر                                                                                                           

هفتگی به بلوغ می  6-4هفتگی و ماده  7-6جنس نر در سن 

 9-6رسد و برای استفاده تولیدمثلی جنس مهاده از سهن           

   هفتگی بهره برداری می شود. 00 -01هفتگی و نر 

 مقيد كردن همستر                                                                                                         

ساده ترین راه گرفتن همستر گرفتن دور سر و دور سهیهنهه       

حیوا  است. روش دیگر گرفتن پوست ناحیه گرد  و پشهت    

است. همستر به وسیله قیچی کرد  گوش یها بهه وسهیلهه          

والکوبی نواحی از پوست که موهای آ  چیده شهده اسهت       

 نشانه گذاری می شوند.   

 

  

 تزریقات بر روی همستر                                                                                           

تزریق داول وریدی در ورید زیر زبانی تزریق داوهل وریهدی     

محلول را    021حداکثر 07انجام می شود با سر سوز  شماره 

 می توا  در این ورید تزریق کرد.                                                                                                         

 تزریق داخل عضالنی                                                                                                   

تهزریهق      06در عضله پشتی را  حیوا  و با سر سوز  نمره   

داول عضالنی در همستر انجام می شود و حداکهثهر حهجهم       

 میلی لیتراست.                                                                                      521محلول تزریقی 

 تزریق داخل صفاقی                                                                                                      

در کنار ناحیه وط میانی شکم و اطراف ناف حیوا  بها سهر       

تزریق داول صفاقی انجام مهی گهیهرد و           05سوز  شماره 

حداکثر یک میلی لیتر مایع را در صفاق همستر مهی تهوا        

 تزریق کرد.                                                          

 روش های خونگيری از همستر                                                                             

از ورید واج و رانی همستر و همینطور بوسیله پانکسهیهو  از     

سینوس چشمی و پانکسیو  قلبی می توا  نمونه وو  اوهذ  

میلی لیتر بیهشهتهر     021کرد. حداکثر حجم وو  نبایستی از  

 باشد.                                               

 بيهوشی همستر                                                                                                              

برای بیهوشی هامستر از هوشبرهای استنشاقی مثل اتر و  

هالوتا  و بیهوش کننده های تزریقی همانند کتامین و  

 تیوپنتال استفاده می شود.                                          

 منابع : 

 برگرفته از کتاب های  

تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی )جلد اول موش 

 آزمایشگاهی(  ) دکتر علیرضا محجل نایبی و همکارا (

کار با حیوانات آزمایشگاهی ) ترجمه : دکتر اتابک رحیمیا  

 نودهی(

اصول بیهوشی در حیوانات آزمایشگاهی ) دکتر فرج اهلل 

 ادیب هاشمی و همکارا (

 گردآوری : شهرزاد نجفی و پریزاد نجفی

 


