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سمه تعالياب  

  . مي باشند Musجنس  از جوندگان بوده و اكثر موش هاي مورد استفاده در تحقيقات،راسته به متعلق  ي كوچك آزمايشگاهيموش ها

 M.musculusو  M.musculus castaneusداراي زيرگونه هاي  ،)Mus musculus( موش هاي خانگي دنياي قديم

molossinus زير طبقه بندي مي گردند صورتبه  به لحاظ برخي خصوصيات ژنتيك بوده و: 

 

(Inbred mice)   :يا خويش آميخته ، هم خونتيرههاي هم  موش  -1

ي ديگر همان نژاد شبيه موش هابه همه  تقريباًو  بوده) خواهر -ميزش برادرمتوالي آنسل  20حداقل ( ويشاونديخحاصل آميزش اين موش ها 

ي سويه ها  از جمله مواردي هستند كه بيش از ديگر C57BL/6 ،Balb/c ،C3H ،FVB ،129 ،DBA ،CBA سويه هاي .مي باشند

  .نده امورد استفاده قرار گرفتدر تحقيقات خويش آميخته 

 

(Hybrid mice)   - 2  :موش هاي دورگه 

  .خويش آميخته مختلف مي باشند سويه 2، نسل اول حاصل از آميزش اين موش ها   

 

   )Outbred mice: (دگر آميختهغير هم خون يا موش هاي   -3

تركيب  اين سويه هامختلف در  قي متفاوت فراواني دارد كه از طرآلل هاهر ژن  دگرآميخته با موش هاي دورگه تفاوت داشته و موش هاي 

بت به والدينشان و نيز نسيكديگر ر ژنتيكي نسبت به ظبچه هايي ايجاد خواهند كرد كه از ن ،دو موش دگرآميخته آميزش نماينداگر . ه اندشد

  .متفاوت مي باشند

 

   (Inbred mice that carry spontaneous mutation)   :جهش يافته خودبخوديي موش ها  -4

استمرار  ايجاد و است، كه با يك تغيير ژنتيكي قابل توجه بدنيا آمده موشيته اي هستند كه از يك ي خويش آميخموش ها اين سويه ها،   

 طور به مي نمايد،را كد   Leptinجهش در ژني كه هورمون  به دليلمي باشد كه   C57BL/6J-Lepobمثال آن موش چاق .يافته اند

  .گردد چشمگيري چاق مي

  

 (Transgenic mice) : ژن هاانتقال  از حاصل يخته ياترار يها موش      ۵-  

ويروس  تزريق ميكروسكوپي،(و از طرق مختلف  اختصاصي آنها ژنومبه داخل  تاًه اي را حمل مي كنند كه عمدبيگان DNA،  موش هااين    

كپي داراي  كه همه آنها ،تروفيكمبتال به بيماري اسكلروزيس يك طرفه آميومانند موش هاي تراريخته  .وارد شده است )...ها، مواد شيميايي و

   .مي باشند ،مي نمايدهاي وارد شده از يك ژن انساني كه يك آنزيم غير نرمال در بدن موش را كد 
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(Knockout mice) -۶    :اوتي ناك ها موش   

يي موش ها لذا ،را از دست مي دهدعملكرد خود يند نوتركيبي همولوگ، آاز يك موش نرمال با استفاده از فر ژن يا ژن هايي ،موش هادر اين    

  .ژن مي باشنديا چند داراي نقص در عملكرد و بيان يك توليد مي شوند كه  Knockoutموسوم به 

  

  : آناتوميك و فيزيولوژيك برخي ويژگي هاي

 (Teeth): دندان ها    

  .مي باشد 2×) دندان آسيا 3/3و  دندان پيش آسيا 0/0دندان نيش ،  0/0دندان پيش ،  1/1(  به صورتفرمول دنداني موش  �

 .نشكنند درشت تر از حد معمول خواهند شد دندان هاو اگر اين  مي دارندترك بر  به طور مكرر، ي پيش آسيادندان ها �

  

 (Skeleton): اسكلت

  .مي باشد C7 , T13 , L6 , S4 , C28  به صورتفرمول طبيعي مهره ها  �

عالوه بر . مي شونددنده هاي حقيقي مي باشند كه با جناغ مفصل  دنده هاي قدامي،جفت  هفت. جفت دنده دارد 13نرمال  به طورموش  �

  متصل عقبي جفت از آن كه بيشتر جانبي مي باشند به دنده هاي حقيقي  3 كه وجود دارند نيز جفت دنده كاذب 6 ،اين

 .اني ندارند، آزاد يا معلق بوده و هيچ تماسي با ديگر ساختارهاي استخوجفت آخر آن 3و شده 

 

 )External feature: (مشخصات خارجي

 .عدد انگشت دارند 5، هر دو دست ها و پاها �

قرار ) جفت 2(و بر روي شكم ) جفت 3(قبي قفسه سينه ع بخشدارد كه بر روي  )nipple(پستان  سرجفت  5طبيعي  به طورموش ماده  �

 .گرفته است

 

 )Gastrointestinal system: (گوارشي دستگاه

، كولون و بوده  و شامل مري، معده، دوازوهه، ژژنوم، ايلئوم، سكوم) نشخواركنندگانبجز (گوارشي در موش شبيه ديگر پستانداران  گاهدست �

 .ركتوم مي باشد

بخش غير غده اي پوشيده از سلول . تقسيم مي شود) داراي غدد مترشحه(و پيلوريك ) فاقد غدد مترشحه(ياك دي كاربخش هامعده به  �

 .پيتليوم سنگفرشي مي باشدهاي ا

 .موش فاقد آپانديس است �

 

 )Urogential system: (تناسلي-ادراي دستگاه
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 .طبيعي نسبت به كليه چپ قدامي تر مي باشد به طوركليه راست  �

استخوان موش هاي نر داراي يك  يك  .اخل  حفره شكمي كشيده مي شونددر موش هاي نر كانال اينگوينال باز مي ماند و بيضه ها به د �

 النسگچين پوستي كه بر روي ( Preputialغده هاي . مي باشنديك به سر آلت تناسلي دنز و باالي پيشابراه )Os penis(كوچك 

، آبسه اي در اين بعضي مواقع. قرار گرفته اند ،پرپيوسزير جلدي نزديك سر  به صورت، ساختارهاي دو تايي هستند كه ) قرار گرفته است

 .مي باشد پرپيوسيك توده كوچك در امتداد  به صورتآيد كه  غده ها بوجود مي

ده هاي كليتورال غ .س مياني شكل مي گيردپوشامل دو شاخه رحمي مي باشدكه با تركيب آنها كوردر موش هاي ماده سيستم توليد مثل  �

نيز ممكن است  غده هاي كليتورال، Preputialهمانند غده هاي  .جانبي مدخل پيشابراه قرار مي گيرند بخشدر  ،زير جلدي به صورت

 .گاهي دچار آبسه گردند

 )anogenital(واژني  - ي ماده از طريقه كيسه اسكروتوم كه شامل بيضه ها بوده و نيز از طريق فاصله مقعديموش هاي نر از موش ها �

 .قابل تميز مي باشند ،طوالني تر

 .مي باشد )ن خون مادر در تماس مستقيم با كوريون استنوعي از جفت كه در آ( Hemochorialدر موش ) Placenta(جفت  �

نرمال در ادرار  به طور پروتيينمقدار زيادي  .مي باشد)  osmol/kg 3/4حداكثر (با غلظت باال   ، زرد ونرمال شفاف به صورتادرار  �

نرمال ادرار موش  pH .، مي باشدپروتيين اصلي ادرار، گلوبولين هاي آلفا و بتا و يموش دفع مي گردد كه شامل موكوس هاي ادرار

 .مي باشد 5 تقريباً

به سلول هاي اپتيليوم از آغوز  ،از زايمان پسروز  16موش انتقال  يافته و به مدت  نوزادايمونو گلوبولين مادري از طريق جفت به بدن  �

 .روده اي منتقل مي گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                               

فاصله بين مقعد و اندام تناسلي خارجي در موش ماده نسبت به موش نر كوتاهتر ). راست(و نر ) چپ(تفاوت در فاصله آنوژنيتال بين موش ماده  -1-1ل شك

 .است
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 )Respiratory system: (تفسي دستگاه

 .سمت راست مي باشد در) فوقاني ، مياني ، اجوف ، تحتاني(لوب ريوي  4موش داراي يك لوب ريوي در سمت چپ و  �

 

 )Glands associated with eyes: (غده هاي مربوطه چشم

را  پلك هااين غده ماده اي ترشح مي كند كه . قرار دارد )حفره اوربيتال(به شكل نعل اسبي بوده و درون كاسه چشم  Harderianغده  �

 .چرب نگه مي دارد

اين غده ماده اي . پائين و قدامي چشم واقع شده است بخشدرست در  زير جلدي به صورت) Extraorbital(غده خارج حفره چشمي  �

 .ترشح مي كند كه كره چشم را مرطوب نگه مي دارد

 .گه مي دارد، نزديك كانتوس خارجي چشم قرار گرفته و ماده اي ترشح مي كند كه كره چشم را مرطوب نغده داخل حفره چشمي �

 

 )Spleen: (طحال

 به صورتاغلب پيگمانتاسيون .تعريف مي شود C57BLي نژاد موش هايك وضعيت غير پاتوژنيك در  صورت بهحال طپيگمانتاسيون تيره  �

  ) 6( Hemosiderinيا هموسيدرين ) 5(ليپو فوشين ) 3و4(رنگدانه خاص موجود در پيگمانتاسيون طحال مالنين . كانوني مي باشد

 .مي باشند

 

  هاموش بيولوژيك در  برخي شاخص هاي:  1 - 1جدول  

  شاخص معلوم                                                                                                                        متغير

  30                                                          ديپلوئيدتعداد كروموزوم 
  سال 2 -3                                                                         دوره زندگي

  گرم 20 -40                                                                      وزن بدن بالغ

  )cc 5/3- 5/36 )f4/100- 5/97                                                                 درجه حرارت بدن
  روز/ كيلوگرم/ كيلوكالري 180 -505                                                                   ميزان متابوليسم

  گرم وزن بدن در روز 100گرم بر  12 -18                                                                  غذاميزان جذب 
  گرم وزن بدن در روز 100ميلي ليتر بر  15                                                                  ميزان جذب آب

  تنفس در دقيقه 80 -230                                                                     ميزان تنفس
  ضربان در دقيقه 500 -600                                                              ميزان ضربان قلب
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  موش هادر  يشيميايبيو شاخص ها و يافته هاي برخي : 1 -2جدول 

بر سيستم هاي بدن                                           تأثير                           ميانگين مقادير نرمال                                                                               شاخص ها                    

                                               ميلي گرم بر دسي ليتر 106 -278                                                  گلوكز                            

  )ديابت(پانكراس
  كليه                                                   ميلي گرم بر دسي ليتر 19 -34                                                                      اوره          

  كليه**                                            دسي ليتر ميلي گرم بر 5/0 -8/0              كراتينين                                                             
/ الكتروليت                                  ميلي اكي واالن گرم بر دسي ليتر 147 -167               سديم                                                               

  تعادل آب
/ الكتروليت                                        ميلي اكي واالن گرم بر دسي ليتر 5 -9                                                               پتاسيم               

  تعادل آب
/ الكتروليت                                   كي واالن گرم بر دسي ليترميلي ا 104 -120                 كلرايد                                                            

  تعادل آب
/ تيروئيد                                                     ميلي گرم بر دسي ليتر 9 -12                                                                             كلسيم

  پانكراس كليه ها ، متابوليسم استخوان/ روده/ ئيدپاراترو
  كليه                                                   ميلي گرم بر دسي ليتر  6 -13                                                                               فسفر

ميلي گرم بر دسي ليتر                                                انتقال آهن و  210 -474                                        آهن                                        

  ذخيره سازي

  كبد                                                 ي بر ليترلواحد بين المل SGPT(                                    120- 26يا  AST(آالنين آمينو ترانسفراز 
كبد ، قلب ،                                                  ي بر ليترلواحد بين المل SGOPT    (                           191 - 69يا  ALT(اسپارتات آمينو ترانسفراز 

  عضالت اسكلتي

كبد ، كانال                                                 واحد بين المللي بر ليتر AIP(                                                         118- 44(آلكاالين فسفاتاز 

  گوارشي ، كليه ، استخوان

كبد ، قلب ،                                              ليتر ميلي بر ميلي گرم LDH(                                                    4/34- 8/26(الكتيك دهيدروژناز 

  عضالت اسكلتي

  كبد                                                  واحد بين المللي بر ليتر SDH(                                                  37- 27(سوربيتول دهيدروژناز 
قلب و                                                  واحد بين المللي بر ليتر 5/2 -7/3                                                                    كيناز ينكراتين

  عضالت اسكلتي ، ديستروفي عضالني
 -عملكرد كبد                                                                  گرم بر ليتر 43 -64                                                                    توتال پروتيين

  ساختار ايمونوگلوبين ها
  عملكرد كبد                                                                  گرم بر ليتر 20 -47                                                                            آلبومين

  كبد                                                    ميلي گرم بر دسي ليتر 63 -174                                                                         كلسترول
بيماري هاي                                                     ميلي گرم بر دسي ليتر 71 -164                                                                    تري گليسريد

  قلبي و عروقي
كاتابوليسم                                                   ميلي گرم بر دسي ليتر 3/0 -8/0                                                                بيلي روبين توتال

  هموگلوبين

  )8و7و2(شاخص ها از رفرانس * 
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 .ي يك ساله مشاهده مي گرددموش هاي مسن تر نسبت به موش هاميلي گرم بر دسي ليتر در  7/0سطح كراتينين بيشتر از ** 

  

  موش هاشاخص هاي طبيعي در ادرار : 1 -3جدول 

  طبيعي                                           تقريباًشاخص هاي                                                                      متغير

  رنگ                                                                        شفاف يا زرد روشن
  ساعت 24ميلي ليتر در  5/0 -5/2                                                                        حجم

  030/1                                                                جرم حجمي
PH                                                                          5  

  ساعت 24در گرم ميلي  5/0 -3                                                                       گلوكز
  ساعت 24ميلي گرم در  6/0 -6/2                                                                    پروتيين

  

  *موش هاشاخص هاي و مشخص خوني در : 1 -4جدول 

  واحد                                             حد نرمال شاخص ها                                               متغير         

  ٪                                               5/38 -1/45        حجم كلي سلول ها                           
106                                                   5 -5/9شمارش تعداد گلبولهاي قرمز                        

  سلول در ميلي ليتر 
  ميكرومتر                                                   5/5 -6قطر گلبول قرمز                                        
  گرم بر دسي ليتر                                              9/10 -3/16غلظت هموگلوبين                                     

MCV                                                  56- 48                                                   FL  
MCH                                                  19- 9/11                                                پيكو گرم  

MCHC                                               1/35- 9/25                                              گرم بر دسي ليتر   
   سلول بر ميكرومتر 103                                              1084 -1992پالكت                                                  
   سلول بر ميكرومتر 103                                                    3 - 2/14گلبول سفيد                                            
   سلول بر ميكرومتر 103                                                46/0 - 20/2نوتروفيل                                               
   سلول بر ميكرومتر 103                                                00/0 - 38/0ائوزينوفيل                                              
   سلول بر ميكرومتر 103                                               00/0 -09/0بازوفيل                                                  
   سلول بر ميكرومتر 103                                               22/3 -20/11لنفوسيت                                               
   سلول بر ميكرومتر 103                                                 4/0 -1/ 43مونوسيت                                               

  

ي جنس نر و ماده نزادهاي مختلف و موش هااطالعات اين جدول از . )7و8و10و11( ماهه مي باشد 1- 8ي موش هاي بالغ يا موش هاشاخص ها براي  *

  .ها خيلي بزرگ استمتغيرگزارش شده و انحراف استاندارد بعضي از طيف .شرايط آزمايشگاهي و نگهداري متفاوت بدست آمده است
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  بكار مروند موش هامعمول در قفس  به طورمواد پالستيكي كه : 2 -1جدول 

مقاومت گرمايي                                                       مقاومت شيميايي                 مقاومت در برابر ضربه          شفافيت                                            مواد          

  متوسط   باال                                                    باال                      متغير                                            پلي پروپيلين          

  پائين                                پائين                  پائين                           شفاف                                                 Aپلي استيرن 
  متوسط                             Bباال عمدتاً                  باال      خيلي           شفاف                                                     كربناتپلي 

  باال                             Bعمدتاً باال        باال                                   شفاف به رنگ كهربايي)      با درجه حرارت باال(پلي كربنات
  پائين               خيلي باال                        توسط                  م          پلي اتيلن                                  مات                        
  خيلي باال              باال                                 ئين                   پا      تيره پلي اتريميد                               شفاف به رنگ كهربايي

  باال               باال                                   اال                    ب      شفاف به رنگ كهربايي                                  Cپلي سولفون

  

  

  موش هاتوصيه در رابطه با اندازه قفس : 2 -2جدول 

                                          )اينچ(ارتفاع قفس                               )اينچ مربع(سطح كف قفس                             )گرم(وزن موش 

    a6                                                               5                                                      10كمتر از       

           15                                                           8                                                                5     

          25                                                           12                                                                5     

     5                                                          15بيشتر از                                                  25بيشتر از      

a  :  از شير گرفته شوند با  كه اينداراي نوزاد نكرده ، ولي تا قبل از  موش هااين راهنمايي هيج گونه توصيه خاصي را باتوجه به مقدار فضاي مورد نياز براي

  .اينچ مربع دارند 6گرم به طور معمول نياز به مساحت كمتر از  10وزن كمتر از 

  

  موش هاتوصيه در رابطه با اندازه قفس : 2 -3جدول 

  شاخص هاي تعيين شده                                             متغير                    

  هفتگي  8تا  7وغ جنسي                                                  سن بل               
  روز 5تا  4)                                             فحلي(طول دوره استروس        

  روز 21تا  19طول بارداري                                                                    
  )توله(سر  12تا  10تعداد نوزادان تولد يافته                                                      

  گرم 1وزن تولد                                                                              
  روزگي 28تا  21سن قطع تغذيه از پستان مادر                                                

  روز 13تا  10حاملگي كاذب                                                                    
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  برخي از مهم ترين عوامل مؤثر در پرورش و نگهداري حيوانات آزمايشگاهي

  )Environment: (محيط

به نوع قفس،  با توجه) Microenvironment(داخل قفس ، از محيط ) Macroenvironment( كلي محيط داخل اتاق به طور     

محيط  شرايط اگر چه اندازه گيري. قفس متفاوت است تعويضات ع، نوع بستر و دفموش هاروش نگهداري در قفس، موقعيت در رك ها، تعداد 

. انجام مي شود به ندرت كار جز در مواردي براي اهداف آزمايشگاهي، اين ، ليكنامكان پذير است) Microenvironment(كوچك 

  .مي باشدمحيط داخل قفس  منظور، گفته مي شودهاي محيطي سخن متغيركه درباره كنترل و اندازه گيري  هنگامي

  

  )Temperature and humidity: (دما و رطوبت

هيچ دماي محيطي خاص و يا . مي گذارند تأثيربا هم بر توانايي موش در نگهداري صحيح درجه حرارت بدن  ،دماي محيطي و رطوبت     

  ، سالمت و عملكرد در موش آزمايشگاهي ي شرايط رفاهيمحدوده اي از دما وجود ندارد كه گفته شود به طور مشخص و آشكار باعث ارتقا

درجه  26تا  17(درجه فارنهايت  79تا  64در صورتي كه در محدوده دمايي  ها ، تجربه فراوان نشان مي دهد كه موشبه هر حال. مي شود

  كلي توصيه  به طور. به حداقل رساندن تغييرات دمايي مهم مي باشد. د داشتنو عملكرد خوبي خواه مانده، سالم ندنگهداري شو) سانتي گراد

دارد كه دليل محكمي وجود . درصد داشته باشند 70تا 30رطوبت نسبي بين  ،دندر آنها نگهداري مي شو ها يي كه موشاتاق هامي شود كه 

اگر رطوبت در اين ميزان  .درصد نگهداري مي شود بازده بهتري خواهد داشت 60تا  45كه موش در رطوبت نسبي بين  هنگامي، مي دهد نشان

 .مي باشد) درجه سانتي گراد 21تا  20(درجه فارنهايت  96تا  68ل بين آ ، دماي محيطي ايدهحفظ گردد

  

  )Ventilation: (تهويه

، كاهش ميزان آلوده كننده هاي گازي از قبيل دي اكسيد كربن و مناسب اكسيژن ميزانحفظ  در راستاي ستبايمي  ميزان تهويه اتاق

 موش هانگهداري اتاق براي بار در هر ساعت  15تا  10سرعت تهويه . و لوازم داخل اتاق باشد موش هاتوليد شده توسط  يآمونياك و گرما

منفرد تهويه  داراي يقفس ها همچنين .باشد تا آلوده كننده ها از محيط حذف گردند )فيلتره(صاف  ست تازه وبايمي هوا . توصيه مي گردد

 .دند مورد استفاده قرار بگيرن، مي توانبهبود محيط نگهداري موشجهت  نيز، اختصاصي

  

  )Illumination: (نور

، زيرا نور زياد كافي بوده و خيلي زياد نباشدبراي انسان موش جهت كاركردن و بررسي  ستبايمي ، هاي كار شدت نور اتاق در طي ساعت        

متري باالي كه از يك )  foot-candles 30(لوكس  325نور كمتر از . گردد) albino(مي تواند باعث آسيب شبكيه چشم در حيوانات آلبينو 

فتوپريود ) در همستر: مثال  به طور(بسياري ازگونه ها  در. آلبينو توصيه مي گردد حيواناتي نگهداري اتاق ها، براي كف اتاق تنطيم گرديده
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دو مورد  .اساسي بر توليد مثل دارد تأثيربسيار مهمتر از شدت باالي نور مي باشد و  )ساعته 24ي در يك دوره كنايي و تاريشبين رو زمانيفاصله (

ي تكثيري كلوني هاخاص براي  به طورمورد اخير . باشندمي  10:14و  )روشنايي به تاريكي( 12:12فتوپريود رايج براي موش آزمايشگاهي 

  ) در طي سيكل تاريكي وجود نور مختصر براي مثال(تاريكي -تغيير در فتوپريود و قطع سيگنال روشنايي. موش مورد استفاده قرار مي گيرد

  . اجتناب گردد مي بايستبنابراين از اين موارد  كننده اي بر روي موش داشته باشد و مي تواند اثرات مختل

  

  )Noise: (سرو صدا

 .داشته باشد موش ها، مي تواند اثر نامطلوبي را بر باشند و اگر اين مساله مكرر و شديد باشدمي  پر سر و صدا معموالًحيوانات ي اتاق ها       

شدت سر و صدا در اتاق  بنابراين .دها و حيوانات آسيب مي رسان ، به صورت بالقوه به انساندسي بل 85سر و صداي بيش از ثابت شده كه 

نمودن جدا هاي صوتي در ساختمان،  عايق بهره گيري ازاين ميزان با . در حد امكان پائين تر از اين ميزان نگهداري شود ها مي بايست موش

هاي پر سر و صدا  عاليتدر آن نگهداري مي شوند و يا ف همسترهاگونه هاي پر سر و صدايي مثل كه  مكان هايياز  ها موشمحل نگهداري 

صداهاي بلند و ناگهاني  حذف در صورت امكانبه حداقل رساندن و . ، قابل دست يابي مي باشدمي گيردم ادر آن انج قفس هامثل شستن 

نژادها  اين موارد به خصوص در مورد برخي .مهم و ضروري مي باشد بسيار ،خطر آتش نشاني و سيستم ارتباطات ابزارهايي مثل زنگمربوط به 

  .حمالت تشنجي ناشي از صدا مي باشند، زيرا مستعد به مي باشدقابل توجه تر  DBAاز قبيل  و سويه هاي موش

 

  موش هاتركيبات رايج در بيهوشي  - 4 -4جدول 

  طريقه مصرف                                      دوز                                                                                       ماده بيهوشي        

استنشاقي                                                                                                  1 -4%،                                    لوتانها(بيهوش كننده هاي استنشاقي 

                                                    )ن و اتر، متوكسي فلوراايزوفلوران

  داخل صفاقي                                                                kg/mg 90 - 50                                                        پنتوباربيتال        
  )در محلول سرم فيزيولوژي استريل 9به  1رقيق شده به نسبت (                                                 

  داخل صفاقي                                                                kg/mg 50- 25                                                            تيوپنتال        
        ETMU                                                            kg/mg 80                                                                     داخل صفاقي  

  داخل صفاقي يا                 )                              كتامين(kg/mg 100)+ زايالزين(kg/mg 10زايالزين                           + كتامين        
  داخل عضالني                                                                                                                                                                  

  داخل صفاقي يا)                 كتامين(kg/mg 30) + زايالزين( kg/mg 5)+ اسپرومازين( kg/mg 1اسپرومازين                   + زايالزين+ كتامين
  نيداخل عضال                                                                                                                                                                  

  داخل صفاقي)                                                كتامين(kg/mg 75)+ مدتوميدين( kg/mg 1مدتوميدين                           + كتامين        

  داخل صفاقي                                                                   kg/mg 100- 80تيلتامين                                            / زوالزپام        
  داخل صفاقي                                                                  kg/mg 250- 180تريبرومواتانول                                                        
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  وش هامدر  مؤثرداروهاي ضد درد  - 4 -5جدول 

  مدت زمان اثر                      ريقه مصرف        ط                               kg /mgدوز                                داروي ضد درد       

                           ساعت 2- 4                          قي ، زير جلديداخل صفا                              kg/mg 10- 2                                         مورفين         

ساعت                            3- 4                                        زير  جلدي                             kg/mg 3/0- 1/0                                  اكسي مورفون        

ساعت                            3-5          زير جلدي                                                             kg/mg 5/2- 5/1      بوپرنورفين                                        

        ساعت      1-2زير جلدي                                                                            kg/mg 5- 3                                       تورفانولبو        

ت                           ساع 1-2زير جلدي                                                                              kg/mg 5/2فلونيكسين مگلومين                                   

ساعت                            12-24                                              دهاني                            kg/mg 300 - 100آسپرين                                                  

                           غير مشخص                                              دهانيمحلول در آب آشاميدني      kg/mg 2- 1                استامينوفن                              

غير مشخص                                                               دهاني                                                kg/mg 5/7ايبوپروفن                                              

  

 )Sampling methods: (ي نمونه گيريروش ها

  )Blood: (خون

اين بدان معناست كه  .كوچك مي باشند نيز بسيار ميلي ليتر است و وريدهاي محيطي 2 - 75/2حجم خون در يك موش بالغ متوسط فقط 

  يي جهت ميزان راهنمايي ها زيردر . كم بوده و خون گيري بدون آسيب به موش بسيار سخت است نسبتاًموش  خون گيري ازحجم 

  :نمونه گيري بيان شده است 

 180- 200. (گونه جايگزيني با مايعات مي تواند برداشته شود از وزن بدن با اطمينان و بدون هيچ 75/0% از حجم خون يا  10% تقريباً .1

 ).گرمي 35ليتر از يك موش ميكرو 240-280گرمي و  25ك موش از يميكروليتر 

مي تواند  ،شده و مايعات نيز جايگزين شوندكه خون گيري به آهستگي انجام  از وزن بدن در صورتي 5/1% تقريباًاز حجم خون يا  15%تا  .2

  ).رميگ 35ليتر در يك موش ميكرو 500- 560گرمي و  25ليتر در يك موش ميكرو 350 - 400(شود  اخذ

هفته يا در ليتر ميكرو 150(بار مي تواند گرفته شود  هر دو هفته يك 10%از حجم كل خون هر هفته يا  5/7%، براي نمونه برداري مجدد .3

از  يك بارهر دو هفته ليتر ميكرو 350ليتر هفته اي يا ميكرو 260 همچنين. )گرمي 25بار از يك موش  ليتر هر دو هفته يكميكرو 200

يا هر دو در حيواناتي كه حجم زيادي از خون آنها گرفته مي شود يا مكرراً نمونه و هموگلوبين  ميزان هماتوكريت و. )گرمي 35يك موش 

 .بايد كنترل شود) بار 3بيش از (گيري مي شوند 

 :دنمي باش موش هابراي خونگيري از  روش هاموارد زير رايج ترين 

  

 )Retro orbital sinus puncture: (سوراخ كردن سينوس پشت چشمي -1

  و يك لوله ميكروهماتوكريت يا پيپت با قطر كوچك در گوشه داخلي يا خارجي چشم قرار داده داده  دست كنترل شدهيك موش با ابتدا 

كه سينوس سوراخ شد خون  به محض اين. مي شود فرو بردهدرجه به سمت دمي چرخانده و  30با يك زاويه  مذكور لولهسپس  .مي شود

مي شود تا  دادهمحل به آرامي فشار  استريل ه كتاني يا گازچ، با يك پارپس از خارج كردن لوله). 5 -2شكل ( داخل لوله جريان مي يابد به

. خواهد بوداين تكنيك با حداقل ضايعه و بهبودي سريع همراه  ،اگر پرسنل آموزش ديده و داراي مهارت كافي باشند .قطع گردد ريزي خون

  .گردد، بايد ابتدا موش بيهوش جام دهنده وجود داردرت شخص اناه شك و ترديدي در مورد آموزش و مهاگر هر گون
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يك لوله شيشه اي موئينه در گوشه داخلي چشم قرار داده شده و به آرامي چرخانده مي شود تا . جمع آوري خون از سينوس چشمي -5 -2شكل 

  .داخل لوله جريان يابدسينوس پاره شده و خون به 

  

افزايش ميابد ولي با  دايمي، اگر چه احتمال ايجاد ضايعات دفعات مختلف از يك محل انجام دادخون از پشت چشم را مي توان به  اخذ نمونه

  .ه شودزماني در نظر گرفتهفته فاصله  2حداقل  ،بهتر است براي نمونه گيري مجدد از يك سينوس. اينحال اين كار انجام مي شود

  

  

  

 )Tail laceration: (پارگي دم -2

  مهاركننده اي كه دم موش از آن خارج شده است قرار  كه موش را درون يا اينشده و  مهارموش بر روي يك سطح صاف 

م آن باعث گرم كردن حيوان يا د .نوك دم را قطع مي كنند اين كهيك برش در سطح شكمي دم ايجاد كرده تا شريان پاره شود يا . مي دهند

 .مي باشدچند قطره حدود   معموالًكه  مي گرددافزايش جريان خون 

  

 )Cardiac puncture: (سوراخ كردن قلب -3

در سمت  24يك سوزن شماره  و موش را از پشت بر روي سطح صاف خوابانيده. اين يك راه كار نهايي در يك موش بيهوش شده است

بين  همچنين مي توان سوزن را از .به سمت داخل قلب هدايت مي شود راگم شده و مستقيماًوارد دياف) Xiphoid( جناغخارجي غضروف 

  ، وش كه نيازمند آموزش و مهارت استدر اين ر. )5 - 3شكل ( هدايت نمودو به سمت قلب قفسه سينه چپ وارد و در سمت  6و  5دنده 

  .زيادي از خون را بدست آورد نسبتاًهاي  مي توان حجم
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 )Decapitation◌ِ : (ن زنيگرد -4

آموزش  پرسنل بايد. اين روش براي بدست آوردن حجمهاي زياد استفاده مي شود كه آلودگي خون به مو و ترشحات بدن نيز مشخص نيست

ي در گردن زن. جايز است كه به طور علمي توسط محقق مجوز داده شود هنگاميكافي را براي انجام مطمئن اين كار ديده باشند و اين كار 

احتمال ايجاد درد در صورت بيهوشي كاهش ). به خصوص در استفاده از قيچي(صورت عدم انجام درست ، باعث ايجاد درد در موش مي شود 

  . يافته و يا از بين مي رود

                      
  

  . اگم بداخل بطن هدايت مي كنندسينه فرو برده و از ميان ديافر غباالي جنا بخشسوزن را در  .گرفتن خون از قلب -5 -3شكل 

  

  

  )Urine: (ادرار

 1، مي توان ه باشيم با بلند كردن موش از قفساگر يك لوله آزمايش داشت. نمايندادرار مي  ،وقتي در دست گرفته مي شوند موش هامعموالً 

را به آرامي ماساژ ) روي مثانه(انتهايي شكم  بخش ، موش را با دست نگه داشته ودر صورت لزوم. نمودقطره ادرار از ناحيه تناسلي آن جمع  2يا 

  ادرار را  بتوان زير ناحيه تناسلي قرار گرفته باشد تا قبالًلوله آزمايش بايد  الزم به ذكر است .تحريك شود حيوان مي دهند تا ادرار كردن

موش در قفس متابوليسم قرار  كه يا اين نموديري نمونه گ مرتبهكه بيش از يك يا دو قطره نياز است بايد چند  در صورتي. نمود آوري جمع

 سيم هااز بين ) و مدفوع(ادرار . اين يك قفس مخصوص است كه با كف سيمي كه بر روي يك پايه قيفي شكل قرار داده شده است. گيرد

بدست مي آيند براي مطالعات  نمونه هايي كه از اين طريق. چكيده و از طريق قيف در يك مجراي جمع كننده كه زير قفس است جمع مي شود

 .ميكروبيولوژي مناسب نيستند
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  )Feces: (مدفوع

 زبراي جمع آوري مدفوع تازه ا. يي كه كف آنها سيمي است بدست آوردبخش هامدفوع خشك و گاهي تازه را مي توان از كف قفس يا از 

  به سمت باال و عقب فشار  آن راير مقعد قرار داده و به آرامي ، يك لوله آزمايش زنماييمرا بلند مي  ريشه دم موش را گرفته و آن ،ركتوم

مي توان دو تا سه تكه مدفوع را در يك زمان كوتاه  موش هادر بعضي . مي دهيم تا يك تكه مدفوع از ركتوم خارج شده و به داخل لوله بيافتد

براي جمع آوري مدفوع . مدتي دوباره عمل فوق را تكرار مي كنيم براي اين كار بعد از هر بار موش را به قفس برگردانده و بعد از. بدست آورد

  .هم استفاده كرد كمي توان از قفس متابولي

  

  )DNA) :Samples for DNA analysisونه برداري براي تجزيه من

 معموالً امر اين. )دهستن حامل ژن عالقه موش ها اين كهتعيين  مثالً(ي مدرن است موش هاآزمايشات ژنتيك يك نياز معمول در جمعيت 

ي بافت ها. انجام مي شود) PCR(ي ساترن بالت يا واكنش زنجيره پلي مراز روش ها با استفاده ازونه هاي بافتي موش متجزيه ن از طريق

در . دم است نوك معموالًرايج ترين نمونه . ي اپي تليوم ركتومسلول ها، بزاق و خون: عبارتند ازكه  گردندمختلفي بدين منظور استفاده مي 

دست نگه داشته  يك موش بابدين منظور ابتدا . نيازي به بيهوشي نيست ،باشد شيردهياگر اين كار قبل يا كمي بعد از قطع  ي جوانموش ها

ا فشار زخم رمي بايست براي بند آوردن خون  و ميلي متر از دم آن با استفاده از چاقوي جراحي و با ضربه منفرد بريده مي شود 5شده و حدود 

ي موش هادر  .گردد بيهوش است كه حيوان، الزم افت بيشتري نياز به قطع شدن داشته باشدكه ب ي مسن تر يا در صورتيموش هادر  .داد

  .بيشتري الزم است زمان و براي التيام زخم مدت بوده مهمي، خونريزي مشكل ن ترمس

  

  )Vaginal swabs: (نمونه از واژن

، مي شود موش هاو ولد در  زاد كارايياگرچه اين روش باعث كاهش  .ن مرحله فحلي در موش ماده استفاده مي شوديينمونه واژينال براي تع

دست نگه داشته شده و يك سواب پنبه يك موش با ابتدا ، به منظور نمونه گيري. استفاده مي شودبا اين حال از آن گاهي براي اهداف تجربي 

، يك ظور بزرگ هستنده داشته باشيد كه بيشتر سواب هايي كه به طور تجاري تهيه مي شوند براي اين منتوج. (مرطوب وارد واژن مي شود اي

به آرامي و محكم  سواب). سواب با اندازه مناسب را مي توان از طريق پيچيدن يك پنبه بهداشتي استريل به دور يك خالل دندان بدست آورد

  .مي شود چرخاندهوي يك الم ميكروسكوپي شيشه اي و بر رشده سپس در آورده چرخانده مي شود و 

، بعد از خشك شدن الم. دمتيلن بلو رنگ آميزي مي كنن%  1/0با محلول آبي  آن رانمونه در معرض هوا خشك شدن ،  اين كهبه محض 

  :نمايندزير تفسير مي  به صورتو  بررسي نمودهزير ميكروسكوپ  آن را

• Diestrus :ايي با هسته هاي چند شكلي اوليه سلول ها شامل لنفوسيت ه)PMNs (با بعضي سلول هاي اپي تليال 

• Proestures : سلول هاي اپي تليالي هسته دار و مشخص باPMNs هايي در مرحله اوليه 

• Estrus: سلول هاي اپي تليالي مشخص و غالب با سلول هاي چند هسته اي كه در اولين مراحل ديده مي شوند. 

• Metestrus: اپي تليالي مشخص و  سلول هايPMNs هاي غالب با سلول هاي اپي تليالي چند هسته اي. 
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  )Compound administration: (تجويز تركيبات

ها را استفاده مي كنند قبل از  افرادي كه اين تكنيك .مي گردند هي تجويزاي آزمايشگموش هابه طرق مختلف به  ساير تركيباتداروها و 

  :عبارتند ازي معمول تجويز تركيبات روش ها. باشند تجربه كافي را داشتهآموزش ديده و  ستبايمي  ،بيهوش نشده كار با حيوانات زنده و

  

  )Po: (دهاني

تجويز مقادير دقيق  ،اين حال تحت بهترين شرايط اب. در غذا يا آب تجويز شوندبه صورت اضافه نمودن مي توانند  خوراكي بعضي تركيبات

 ، تجويز مستقيمه همين دليلب. نمايند مقاومت ،شده تهيههم ممكن است در مصرف غذا و آب  موش هال است و دارو در اين روش مشك

 به طوري به درستي مهار مي گردد،دست نگه داشته شده و يك موش با ابتدا ، در اين روش. ن ترجيح داده مي شوداز راه دها تركيبات مورد نظر

شكل ( گردداز راه دهان وارد شده و به معده هدايت مي ) gavage(در اين حالت يك لوله تجويز دهاني . بي حركت باشد حيوان كامالًسر  كه

كه در اين تكنيك وجود دارد  بالقوه اي مشكل. گرددتزريق مي  اي متصل شده است تركيب مورد نظر از طريق يك سرنگ كه به لوله .)5 -4

  .ها برود ناي و ريهاين است كه لوله به جاي معده به سمت 

  

                                                                   
  .نرودبايد مراقب بود كه داخل ناي . ابتدا لوله غذا به پشت حلق هدايت شده و از مري به داخل معده وارد مي شود. تجويز دهاني معدي -5 -4شكل    

  

بعد از  و دست و پا زدن تالش يا و مسدود شده و موش شروع به سرفه، خفگيله اين مشكل اين طور مشخص مي شود كه آيا راه لو

 مذكور، مي بايست بالفاصله عاليمدر صورت مشاهده هريك از . دارو بعد از تجويز به داخل بيني بر مي گردد اين كهيا  نمايدتجويز دارو مي 

اين  بروز و در صورت يا مري ممكن است روي دهد هايي در حنجره گي، پارفشار بيش از حداعمال همچنين درصورت . لوله را بيرون كشيد

مي ، است د مايع به داخل ريه ها رفتهومشخص ش اگر. رخ خواهد داد) تجمع مايع در قفسه سينه(هيدروتوراكس  ،بعد از تجويز دارو جراحات

  .گرددموش بيهوش بايست 
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  )IM: (داخل عضالني

دست نگه داشته شده و يك يك موش با ابتدا . از عضالت پشت پا يا باالي ران استفاده مي شود معموالًبراي تزريق داخل عضالني  

پيستون مي بايست ، قبل از تجويز دارو. وارد مي كنندرا به داخل پوست و سپس ماهيچه ) كه به يك سرنگ متصل است( 25سوزن شماره 

داخل عروق خوني وارد شده  سر سوزن به ، احتماالًرددن به داخل سرنگ برگكه خو در صورتي .كمي بيرون كشيده و آسپيره نماييمسرنگ را 

  .است و مي بايست تزريق را مجدداً در محل ديگري تكرار نمود

  

  )IP: (داخل صفاقي

  صورت  )براي اجتناب از ورود به سكوم كه در طرف راست است(چپ  خلفي -شكمي ي فرضي، در سطحتزريق داخل صفاقي به مربع

، نوك سپس با يك حركت سريع. گردددست نگه داشته شده و سر و بدنش به سمت پايين خم مي يك موش با بدين منظور ابتدا . مي گيرد

  .و وارد حفره شكم مي شود نمودهسوزن پوست را سوراخ 

  

                                    

                           
وارد عروق خوني شده يا نه پيستون سرنگ  اين كهرا به داخل مربع چپ شكمي فرو برده و براي اطمينان از  سر سوزن. تزريق داخل صفاق -5 -5شكل  

  .كمي به عقب كشيده مي شود

  

  

قبل از تجويز . سوزن ممكن است باعث عدم موفقيت در سوراخ كردن عضالت شكم شود نمودندر وارد  تأخير يا ترديد و ،ورود آهسته

به يكي از  وزنسد ونشانه ور گردد،درون سرنگ بازه هر گونه مايعي ب، اگر گرددشده و آسپيره تون سرنگ كمي عقب كشيده يسپدارو، بهتر است 

با آموزش و تمرين مي توان درصد موفقيت در تزريق داخل صفاقي را افزايش . سر سوزن تغيير يابدجاي  مي بايستو  بوده ي داخليها ارگان

اين امر اگر چه ممكن است پيامد جدي و سختي را براي موش . هاي شكمي هميشه وجود دارد به يكي از ارگان به هر حال ريسك تزريق. داد

  .نداشته باشد ولي جذب آهسته و نامعين دارو را باعث مي شود
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  )SC: (زير جلدي

و انجام تزريق وجود داشته باشد، اين و در واقع در هر بخشي از پوست كه قابليت كشيده شدن  بستگي دارداين روش به نحوه مهار موش 

، چرا كه امكان پشت موش صورت مي گيردبخش فوقاني پوست شل روي گردن يا  در ناحيهتزريقات زير جلدي معموالً  .عمل قابل انجام است

  )5 - 6شكل ( جذب در اين بخش ها بيشتر از ساير نواحي بدن مي باشد

  

  

               
  

  .راحتي ممكن خواهد بوده تزريق بداخل فضاي زير جلدي پشت و شانه ها ب .زير جلديتزريق   -5 -6 شكل                   

  

نوك سوزن را  مذكور را انجام داد؛ بدين ترتيب كه مي توان تزريق ،نيزقدامي شكم است  بخشهمچنين در پوست محكم تري كه روي 

، اين وجود مقاومت. گرديدبا هيچ مقاومتي روبرو  نمي بايست، شار دادن پيستون سرنگبا ف. برده مي شودو چند ميلي متر فرو  نمودهوارد پوست 

  .پوست را سوراخ نكرده است كامالًاحتمال را مطرح مي كند كه سوزن 

  

  )ID: (داخل پوستي

تزريق زير جلدي است اين تكنيك بسيار شبيه  .انجام مي گيرد پاهاگردن، جلوي شكم يا /يق پوست پشت بدنطراز  تزريقات داخل پوستي

مقاومت هم در مرحله فرو بردن  ،تزريق زير جلدي بر خالف. با اين تفاوت كه نوك سوزن به جاي زير پوست بين اليه هاي پوست قرار مي گيرد

سخت  نندما تاولحالت حتي در مقادير كم دارو نيز يك  ،در تزريقات موفق داخل پوستي. احساس شود ستبايمي سوزن و هم در حين تزريق 

 كنار. چون پوست آن نازك تر است ؛در موش مشكل تر است ليكن ،مشكل است هاگونه  همهدر  نوع تزريقاين . ديده مي شوددر محل تزريق 

  .ديد شخص را بهتر كرده و احتمال موفقيت را افزايش مي دهد ،در محل تزريق هامو زدن

  

  )IV: (داخل وريدي

ليكن بدليل  ،دنديده مي شو راحتيعروق به  اين. خارجي دم است ناحيه وريد هاي ،دي در موشبراي تزريق داخل وري ناحيهبهترين 

گرم كردن . ننده قرار مي دهندبراي اين كار موش را در يك مهار ك. ، تزريق نيازمند تجربه و مهارت قابل توجهي استكوچك بودن قطر آنها

شماره (يك سوزن كوچك . نيز در پيشرفت كار مناسب خواهد بود نور مناسب. گرددمي  كار سهولتو وريد ها  اتساع، باعث موش، يا فقط دم آن
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در صورت درست بودن ). 5 - 8و  5 - 7شكل ( فرو برده مي شودميلي متر  2حدود گرديده و داخل وريد  سپس داخل پوست و) يا كوچكتر 27

به جلو  وريد ي مورد نظر، خون درق داروتزري متعاقب. ساس نمي شودگونه مقاومتي هنگام تزريق اح ، هيچمحل فرو بردن سوزن به داخل وريد

  .گرددمي  متسع به ظاهر رانده شده و

  

  
          

  )Implantable cannulas and pumps: (پمپ ها و لوله هاي كاشتني

پيوسته و آرام دارو در طي روزها براي تجويز مي توانند  ،پمپ هاي اسموتيك كه به صورت زير پوستي يا داخل شكمي قرار داده مي شوند

 ستبايمي ) عفونت(هاي عاري از ميكروارگانيسم  جراحي و با استفاده از تكنيك عمل طي يكپيوند زدن . ها مورد استفاده قرار گيرنديا هفته 

اين روش بيشتر در حيوانات . ايندبراي ما فراهم مي نمدسترسي مداوم به سيستم شرياني يا وريدي را امكان  ،لوله هاي قابل پيوند. انجام شود

ز يك با استفاده ا .نيز به طور تجارتي در دسترس مي باشند موش هاابزارهاي بسيار كوچك جهت استفاده در  ، ليكنبزرگ استفاده مي شود

بدين  معمول و رايج احينو ،، وريد جوگوالر و شريان كاروتيدرانيعروق (در وريد يا شريان  هاي كوچك ، لولهتكنيك عاري از عفونت و دقيق

روي  معموالً و يت زير پوستيعانتهاي ديگر لوله ها نيز به يك بخش كوچك كه در موق. تثبيت مي گردندقرار داده شده و  )منظور مي باشند

  . مي گردد، متصل شانه ها محكم شده

  


