بسمه تعالي

درس عمليات فارماكولوژي براي دوره دكتراي عمومي دامپزشكي
ﺟلﺴﻪ  (١مقدمﻪ اي بر كاربرد حيوانات آزمايشگاهي و رفتار با آنها

 (1معرفي مدرس ،كمك مدرس و كارشناس
 (2اعﻼم تعداد جلسات و عناوين درس توسط مدرس :آشنايي با حيوانات ،محاسبات و تجويز داروها در حيوانات،
مطالعه اثرات داروهاي موثر بر سيستم اتونوميك ،كار بر ارگان ايزوله
 (3معرفي منبع براي درس عمليات
 (4انواع مطالعات در عمليات فارماكولوژي :درون تني ،برون تني ،شبيه سازي و...
 (5بحث جايگزين ها در استفاده از حيوانات آزمايشگاهي در عمليات فيزيولوژي و فارماكولوژي
 (6اصول اخﻼقي در كار با حيوانات آزمايشگاهي(Reduction, Refinement, Replacement) 3R :
 (7تاريخ استفاده از حيوانات در علم
 .aغربي :ارسطو ،جالينوس ،گالن و...
 .bايراني و اسﻼمي :ابن ظهر ،ابن النفيس
 (8مﻘدمه :حيوان آزمايشگاهي چيست و انواع آن كدام است؟
 .aحيوانات پرمصرف :موش سوري ،موش صحرايي ،خرگوش ،خوكچه هندي
 .bحيوانات كم مصرف :سگ ،گربه ،پريماتها ،دوزيستان ،آبزيان ،كرم خاكي و...
 (9الزامات قانوني در استفاده از حيوانات:
 .aقانون رفاه حيوانات
 .bراهنماي مراقبت و كاربرد حيوانات آزمايشگاهي
(10توضيحاتي در مورد حيوانات مورد استفاده در آزمايشگاه خودمان
 .aراسته ها
 .iراسته جوندگان )(Rodentia
 .1خانواده Cricetidae
 .2خانواده Platacanthomidae
 .3خانواده Muridae

 .aموش سوري )ماوس( :به اسامي موس موسكولوس ،موش آلبينو سوئيسي
يا موش خانگي
 .iطول زندگي 12-36 :ماه
 .iiوزن بدن :نر  20-4گرم و ماده  22-63گرم
 .iiiغذاي روزانه  3-5گرم و آب  5-8مﻞ
 .ivدماي نگهداري 24-25 :درجه
 .vبلوغ  6هفتگي ،آبستني  19-21روز ،تعداد بچه ها 7-11
 .bموش صحرايي )رات( به اسامي راتوس راتوس و راتوس نروژيكوس
 .iطول زندگي 26-40 :ماه
 .iiوزن بدن :نر  267-500و ماده  225-325گرم
 .iiiغذاي روزانه  15-20گرم و آب  22-33مﻞ
 .ivدماي نگهداري  21-24درجه
 .vبلوغ  6-11هفتگي ،آبستني  21-23روز ،تعداد بچه 6-13
 .iiراسته خرگوش سانان ) :(Lagomorphaداراي  2خانواده 13 ،جنس و  80گونه
 .1خانواده Leporidae

 .aجنس ) Oryctolagusاوريكتوﻻگوس( :خرگوش )اوريكتوﻻگوس
كونيكولوس(
 .iطول زندگي :تا  2سال در طبيعت و تا  10سال در صورت نگهداري
 .iiوزن بدن :نر  2-5و ماده  2-6كيلو
 .iiiغذاي روزانه  50گرم براي هر كيلو و آب  50-150مﻞ براي هر
كيلو
 .ivدماي نگهداري 15-21 :درجه )باﻻي  27درجه :شوك حرارتي(
 .vبلوغ  22-52هفته ،آبستني  30-33روز ،تعداد بچه 4-12

