
انواع حیوانات آزمایشگاهی



معرفی حیوانات

پستانداران بزرگ •

موش•

خرگوش•

خوکچه•

مهره داراي سطح پایین•

کرم ها•











)سوري(موش سفید کوچک آزمایشگاهی 

آزمایشگاهیارزانترین و قابل دسترس ترین پستاندار •

هادر این موش تومور شیوع بسیار باال •

هااز ویروس حساسیت به بسیاري •

عمر نسبتاً کوتاه،  طول •

فارماکولوژي و رادیوبیولوژي و توکسیکولوژي  و آزمایشات تحقیقات مربوط به روند پیري  فارماکولوژي و رادیوبیولوژي و توکسیکولوژي  و آزمایشات تحقیقات مربوط به روند پیري 
.استفاده می شوند



)سوري(موش سفید کوچک آزمایشگاهی 

:زمینھ پژوھش•

پژوھشھای وراثتی•

پژوھشھای مربوط بھ سرطان•

بیماریھای عفونی و آزمایشھای تشخیصی•



)Rat Wistar(رت موش سفید بزرگ آزمایشگاهی یا موش 

آزمایشگاهبه عنوان دومین حیوان •

:آزمایشگاهیجوندگان وحشی و تفاوت بین •

آزمایشگاهی داراي غدد هیپوفیز و آدرنال کوچک، بلوغ جنسی زودرس، عدم وجود  رتهاي  -•
چرخه فصلی تولید مثلی، باوري بهتر نسبت به رت هاي وحشی آزاد هستند و طول عمر 

.کمتري از آنها دارند

قدرت شنوایی باالي آنها سبب شده که آنها نسبت به اصوات ماوراء صوت و فرکانسهاي  -•
باشندبینایی آنها ضعیف، نسبت به تشخیص رنگ ناتوان می . باال حساس باشند

موش رات در بررسی هاي فیزیولوژیکی، تحقیقات دندانپزشکی، ارزیابی و بررسی دارویی و از موش رات در بررسی هاي فیزیولوژیکی، تحقیقات دندانپزشکی، ارزیابی و بررسی دارویی و از 
.استفاده می شود...سرطان شناسی و 



)mice Inbred(موش هاي هم تیره، هم خون یا خویش آمیخته 

متوالی نسل 20 حداقل ( خویشاوندي آمیزش حاصل ها موش این•
همان دیگر هاي موش همه به تقریباً و بوده )خواهر - برادر آمیزش

C57BL،Balb/C،C3H،FVB/6 هاي سویه . باشند می شبیه نژاد
،129،DBA،CBAسویه دیگر از بیش که هستند مواردي جمله از

.گرفتند قرار استفاده مورد تحقیقات در آمیخته خویش هاي



)mice Hybrid(موش ھاي دورگھ 

سویھ خویش آمیختھ مختلف مي  ٢این موش ھا، نسل اول حاصل از آمیزش •
.باشند



Hybrid F1

• CD2F1 (CDF1) Mouse, Nomenclature CD2F1/CrlORIGIN: A cross 
between female BALB/c and male DBA/2.
COAT COLOR: Brown
RESEARCH APPLICATION: safety and efficacy testing, transplantation 
research, monoclonal antibody production

•
• CB6F1 Mouse, Nomenclature CB6F1/Crl
• ORIGIN: A cross between female BALB/c and male C57BL/6

COAT COLOR: Agouti
RESEARCH APPLICATION: transplantation research, monoclonal 
antibody production

•



)mice Outbred(موش هاي غیر هم خون یا دگر آمیخته 

ژن هر و داشته تفاوت دورگه هاي موش با دگرآمیخته هاي موش•
ها سویه این در مختلف طرق از که دارد فراوانی متفاوت هاي آلل

هایی بچه ، نمایند آمیزش دگرآمیخته موش دو اگر .اند شده ترکیب
به نسبت نیز و یکدیگر به نسبت ژنتیکی نظر از که کرد خواهند ایجاد

.باشند می متفاوت والدینشان



موش هاي جهش یافته خودبخودي

 که هستند اي آمیخته خویش هاي موش ها، سویه این
  بدنیا توجه قابل ژنتیکی تغییر یک با که موشی یک از

 موش آن مثال . اند یافته استمرار و ایجاد است، آمده
 جهش دلیل به که باشد میLepob-6J/C57BL چاق

  طور به نماید، می کد راLeptin هورمون که ژنی در
گردد می چاق چشمگیري



)mice Transgenic(موش ها ي تراریخته یا حاصل از انتقال ژن ها 

ژنوم داخل به تاً عمد که کنند می حمل را اي بیگانهDNA ، ها موش این•
مواد ها، ویروس میکروسکوپی، تزریق( مختلف طرق از و آنها اختصاصی
.است شده وارد ...) و شیمیایی

طرفه یک اسکلروزیس بیماري به مبتال تراریخته هاي موش مانند•
که انسانی ژن یک از شده وارد هاي کپی داراي آنها همه که ، آمیوتروفیک

.باشند می ، نماید می کد را موش بدن در نرمال غیر آنزیم یک



)mice Knockout(موش ھا ي ناك اوت 

نوترکیبی فرآیند از استفاده با نرمال موش یک از هایی ژن یا ژن ، ها موش این در•
Knockout به موسوم هایی موش ، لذا دهد می دست از را خود عملکرد همولوگ،

.باشند می ژن چند یا یک بیان و عملکرد در نقص داراي که شوند می تولید







C57BL/6
- C57 black 6", "C57" or "black 6

  روش و باشد می همخون نوع از و بوده سیاه رنگ به نژاد این
 زندگی داراي موش این .است برادر × خواهر شیوه به آن تکثیر

 سوش این .باشد می مقاوم نسبتا تومورها برابر در و بوده طوالنی
  که موشهایی تولید براي پایه سوش بعنوان عمده بطور

  .رود می بکار آورد می بوجود را خودبخودي موتاسیونهاي
  عروقی، –قلبی بیولوژي تحقیقات در اي گسترده بطور همچنین

  می بکار .... و نوروبیولوژي شناسی، ایمنی ژنتیک، چاقی، و دیابت
.رود

genetic backgroundمطالعات 



C57BL/6

:از ویژگیھاي این نژاد•

و   ٢داشتن حساسیت باال نسبت بھ رژیمھاي غذایي چاق كننده، دیابت تیپ •
آترواسكلروزیس

میزان شیوع باالي میكروفتالمي•

تراكم استخواني پایین•

ھیدروسفالي ارثي و بد بستھ شدن دھان•

تحمل نسبت بھ الكل و مورفین•

كاھش شنوایي دیررس•

overgroomingموریزش وابستھ بھ •



Balb/c

همخون نوع از و بوده ) مالنین رنگدانه بدون یا آلبینو( سفید ظاهري نظر از نژاد این•
آنتی تولید براي نژاد این .باشد می برادر ×خواهر شیوه به آن تکثیر روش .باشد می

لیشمانیا لیستریا، به نسبت نژاد این انواع از بعضی و داشته کاربرد مونوکلونال بادیهاي
.باشد می حساس تریپانوزوما هاي گونه بعضی و



موش ترانسژنیک 

)nude mice(موش نود •

•B6 nude

این به و برداشته را آن تیموس غده که باشد می ژنتیکی موتانت یک برهنه آزمایشگاهی حیوان این•
  .سازند می محدود و مهار حیوان،T سلولهاي از زیادي میزان کاهش با را حیوان ایمنی سیستم ترتیب

پیوندهاي از بسیاري تعداد تواند می زیرا باشد، می ارزشی با حیوان تحقیقات در برهنه حیوان این•
در معمول بطور پیوندها از نوع این .نماید دریافت پیوندي رد پاسخ هیچگونه بدون را توموري یا بافتی

حیوانات لذا .روند می بکار تومورها درمان جدید روشهاي فرضیات کردن آزمایش براي تحقیقات
مواردي در ایمنی سیستم به نسبت جدید نگرش آوردن بدست براي آزمایشگاه در برهنه آزمایشگاهی

گرفته بکار جذام همانند ایمنی سیستم نقص اشکال سایر و ایدز جامد، تومورهاي خون، سرطان نظیر
.شود می



سیستم ھای مختلف جفت گیری در موش ھا

مونوگاموس سیستم•

این از شوند، می نگهداري قفس یک در هم با ماده و نر موش جفت یک سیستم این در
توان می روش این مزایاي از .کرد استفاده خالص نژادهاي پرورش براي توان می سیستم

از حال، این با .کرد اشاره گیري جفت براي زایمان از بعد استروس از مندي بهره به
نگهداري لذا است، نیاز مجزا قفس یک موش جفت هر براي سیستم، این در که آنجائی

  .باشد می بیشتري فضاي و کار مستلزم ها آن



سیستم ھای مختلف جفت گیری در موش ھا

تریوسسیستم •

جفت مدت طول در همدیگر با ماده دو و نر موش یک شامل حیوان 3 سیستم این در•
نژادهاي گیري نسل سیستم این مزیت .شوند می نگهداري قفس یک در گیري،
سه نگهداري براي کافی فضاي قفس، این در بایستی و باشد می ناخالص و خالص
این حاضر، سیستم مشکالت از یکی .باشد داشته وجود ها آن نوزادان همراه به موش

تشخیص کنند می متولد را خود نوزادان همزمان صورت به   ماده دو وقتی که است
 .بود خواهد مشکل باشد، می ها ماده از کدامیک به متعلق نوزادان این اینکه



سیستم ھای مختلف جفت گیری در موش ھا

حرمسرا سیستم•

می نگهداري همدیگر با ماده چهار و نر یک بر مشتمل حیوانات از گروهی روش، این در
نر یک از بیش چنانچه اگر .شود می جویی صرفه انسانی نیروي کار و فضا در لذا و شوند

وقتی سیستم این در .دارد وجود درگیري رخداد احتمال باشد، داشته وجود گروه این در
در اینکه یا و نمود منتقل دیگر قفس یک به را ها آن توان می شدند آبستن ها، ماده

قفس محیط که چرا باشد، نمی مناسب چندان وضعیت این که داشت، نگه قفس همین
ماده کدام به نوزادان که مسئله این است ممکن و شده پرازدحام نوزادان تولد از پس
  .باشد نامشخص دهند می شیر نوزادان به ها ماده از کدامیک اینکه و دارند تعلق



ھا موش در جنسی بلوغ•

رشد به شروع هفتگی 3 سن در تخمدانی هاي فولیکول ها، موش جنسی بلوغ روند در•

طرف از و شوند می بالغ   هاي فولیکول به تبدیل ، روز 30 عرض در سپس و کنند می
استروژن، ترشح اثر در مهبل اطراف پوششی بافت روزگی، 28-24 حدود در دیگر

تاثیرات و نژاد مانند عواملی حسب بر جنسی کامل بلوغ حال، این با .شود می شاخی
رسیدن با که است سنی همان این و افتد می اتفاق هفتگی 9-7 سن در محیطی

موش در .کرد استفاده   ها آن از گیري جفت براي توان می آن، به ماده هاي موش
هاي موش براي که زمانی از هفته 2-1 معمول طور به جنسی، کامل بلوغ نیز، نر هاي

  .افتد می اتفاق دیرتر گردید، ذکر ماده



ها موش در باروري عمر•

تعداد سن افزایش با که آنجایی از ولی باشد می سال 2 ها، موش در باروري عمر•
طور به مختلف نژادهاي حسب بر ماده هاي موش لذا و کند می پیدا کاهش فرزندان
.شود می گرفته کار به گیري جفت براي ماه 12-6 متوسط

.است گیري جفت و نر حیوان پذیرش براي ماده حیوان آمادگی معناي به استروس•
.هستند خودي به خود گذاري تخمک داراي و استروس پلی حیواناتی ماده، هاي موش

جفت صورت در و کند گیري جفت نر موش با تواند می ماده موش یکبار، روز 5-4 هر
.آمد خواهد وجود به تخم سلول موفق، لقاح و گیري



تشخیص وقوع جفت گیری در موش•

ساعت با تشکیل پالک مھبلی مومی مانند   ٢۴جفت گیری می تواند در عرض •
مشخص شود کھ این پالک مخلوطی از اسپرم، ترشحات غدد سمینال ویزیکول و  

.غدد انعقادی موش نر می باشد

• 

محل لقاح و زمان تشکیل جنین•

در موش ماده لقاح در آمپول رحم و یا در قسمت ھای باالیی لولھ تخم بر اتفاق  •
.ساعت بعد از لقاح تشکیل می شود ١٢-١٠می افتد و جنین 



ها  موش در آبستنی تشخیص•

شکم شدن بزرگ چند هر .انجامد می طول به روز 21- 19 نرمال صورت به موش، آبستنی•

بر را آبستن توان می حال این با است، متده هاي موش آبستنی براي معمول نشانه یک

و نهم روزهاي در شکم مالمسه در طوریکه به نمود، تعیین نیز ها نشانه از برخی حسب

شکم مالمسه با شانزدهم، و پانزدهم روز در .شود می احساس مانند نخ صورت به رحم دهم،

توان می آبستنی، انتهاي در .است شده بزرگ یکنواخت صورت به رحم که شود می احساس

به آبستن، هاي ماده  حوالی همین در و نمود مالمسه را جنین شده سفت هاي جمجمه

.کنند می بستر مواد از استفاده با سازي النه به شروع زایمان منظور



ماده موش در آن هاي نشانه و زایمان•
سپري و بستر مواد با سازي النه ها، موش در زایمان زمان شدن نزدیک هاي نشانه از یکی•

غدد آبستنی، آخر روز 2 طی در .باشد می آن داخل در موش توسط هایی زمان کردن
.شود می مشاهده مهبل از موکوس خفیف ترشح یک و شوند می برجسته کامال پستانی

به ماده موش زایمان، هنگام در و دهد می رخ تاریکی دوره طی در موش هاي زایمان اغلب
کرده تمیز و گرفته را ها آن نوزادان تولد از بعد و رود می راه قفس محوطه در نرمال صورت

از همزمان صورت به جفت و نوزادان زایمان، هنگام در همچنین دهد، می جاي النه در و
شده متولد نوزادان مادر، بدن به نسبت نوزادان بدن موقعیت نظر از .شوند می خارج رحم
متولد زایمان یک در که نوزادانی تعداد .شوند متولد خلفی یا و قدامی موقعیت با توانند می
.باشد می سر 15-4 موش، نژاد برحسب شوند می

نوزادان به شیردهی•
روز حوالی تا امر این و داشته افزایشی سیر زایمان از بعد روز 12 تا ماده موش شیر تولید•

.شوند می گرفته شیر از هفتگی سه در ها موش که چرا یابد، می ادامه 21



خوكچھ ھندي

.درجھ سانتی گراد می باشد ٢١مناسب ترین درجھ حرارت نگھداری آنھا 

)ماھگی ٣(گرم  ١٢٠٠الی  ٧٠٠وزن بالغین حدود  

روز ۵٩-٧٢طول دوره بارداري 

٣-۴تعداد بچھ ھا در ھر زایمان  

روز ١٠طول دوران شیرخوارگی نوزادان 

سال ۴-۵طول عمر این حیوان آزمایشگاھي 

میلی لیتر آب ٢۵٠گرم غذا و  ٧٠

تغذیھ: فولیک، تیامین، آرژنین و کلسیم، اسید  Cحساس بھ كمبود ویتامین 
شنوائيتحقیقات ایمونولوژي، تھیھ كمپلمان، درماتولوژي و 

تھیھ و کنترل واکسن و سرم



  )Golden hamster(ھامستر 
سال  ١/۵ -٣عمر طول •

در بین حیوانات آزمایشگاھي  ) روز١۶(  كوتاھترین دوره بارداري•

گرم و سن بلوغ   ٩٠-١۵٠گرم و درھنگام بلوغ  ٢٠ تولد نوزادان وزن •
ماھگي   ٣تا  ٢

 ۵ -٩نوزادان در ھر زایش تعداد •

  ٢۵دوره شیرخوارگی نوزادان طول •

گرم ١٢مصرفی روزانھ غذای •

لیترمیلی  ٣٠مصرفی آب •

در تحقیقات پریودنتولوژي، پوسیدگي دندان،  
سرطان، پرتو درماني



  )Golden hamster(ھامستر 

براي همچنین و مواد تراتوژنیک اثرات و تولیدمثلی مطالعات عمدتاًبراي هامستر•

زمستان رفتار بخاطر .شود می استفاده خون گردش سیستم و تومورها تحقیقات

هاي عفونت به هامستر .میرود بکار هیپوترمی اثرات مطالعه براي حیوان این خوابی

هاي بیماري قبیل از تجربی هاي عفونت به ولی نیست حساس خیلی خودبخودي رایج

.باشد می حساس ها سگ دیستمپر و آنفوالنزا لپتوسپیروز،



)Rabbit(خرگوش 

•Dutch و  White Newzland

  روز ٣١-٣۴سال و طول دوران بارداري  ٧مدت عمر آنھا حدود   عمدتا•

خرگوشسر  ٣-٨در ھر نوبت زایمان •

  روز ٣۵طول دوران شیرخوارگی •

تعرقفاقد غده •

ماھگی ۶دوران بلوغ •

میلی لیتر ٣٠٠گرم و آب مصرفی روزانھ  ١۵٠غذای مصرفی روزانھ •

پیروژنیک تـست، تھیھ ھمولیزین و در تحقیقات  ، )جنین(توکسیکولوژی تحقیقات 
و ایمونولوژیسرولوژی 





پرورش و نیازھاي حیوانات آزمایشگاھي بر اساس رفاه •
حیوانات



)Environment(محیط 

قفس داخل محیط از )Macroenvironment( اتاق داخل محیط کلی طور به•
)Microenvironment( در موقعیت قفس، در نگهداري روش قفس، نوع به توجه با

اندازه چه اگر .است متفاوت قفس تعویض دفعات و بستر نوع ها، موش تعداد ها، رك
این لیکن است، پذیر امکان )Microenvironment( کوچک محیط شرایط گیري

که هنگامی .شود می انجام ندرت به آزمایشگاهی، اهداف براي مواردي در جز کار
محیط منظور شود، می گفته سخن محیطی متغیرهاي گیري اندازه و کنترل درباره
.باشد می قفس داخل



دما و رطوبت

دماي محیطی و رطوبت ، با هم بر توانایی موش در نگهداري صحیح درجه •
.حرارت بدن تأثیر می گذارند

درجه سانتی گراد 26الی  17بهترین عملکرد محدوده دمایی •

به حداقل رساندن تغییرات دمایی•

درصد 70 30رطوبت نسبی بین تا •

درجه سانتی گراد 21الی  20درصد و  60 45رطوبت نسبی بین تا •



تھویھ

میزان تهویه اتاق می باي ست در راستاي حفظ میزان مناسب اکسیژن، کاهش میزان  •

آلوده کننده هاي گازي از قبیل دي اکسید کربن و

.  آمونیاك و گرما ي تولید شده توسط موش ها و لوازم داخل اتاق باشد•

بار در هر ساعت  15الی  10سرعت تهویه تا •



نور
.گردد آلبینو حیوانات در چشم شبکیه آسیب باعث تواند می زیاد نور•

براي گردیده، تنطیم اتاق کف باالي متري یک از که لوکس 325 از کمتر نور•
.گردد می توصیه آلبینو حیوانات نگهداري هاي اتاق

بسیار )ساعته 24 دوره یک در تاریکی و روشنایی بین زمانی فاصله( فتوپریود•
.دارد مثل تولید بر اساسی تأثیر و باشد می نور باالي شدت از مهمتر

.)تاریکی به روشنایی( 12:12 آزمایشگاهی موش براي رایج فتوپریود•

تاریکی-روشنایی سیگنال قطع = تاریکی سیکل طی در مختصر نور وجود•



سرو صدا
دسی بل، به صورت بالقوه به انسان ها و  85ثابت شده که سر و صداي بیش از •

.حیوانات آسیب می رساند

به حداقل رساندن و در صورت امکان حذف صداهاي بلند و ناگهانی مربوط به  •
ابزارهایی مثل زنگ خطر آتش نشانی و سیستم ارتباطات

بهره گیري از عایق هاي صوتی در ساختمان،•

جدا نمودن محل نگهداري موش از ها مکان هایی که گونه هاي پر سر و صدایی مثل  •
همسترها در آن نگهداري می شوند و یا فعالیت هاي پر سر و صدا مثل شستن قفس 

.ها در آن انجام می گیرد

توجھ تر قابل  DBAقبیل ھاي موش از سویھ موارد بھ خصوص در مورد برخي این 
. باشندمي باشد، زیرا مستعد بھ حمالت تشنجي ناشي از صدا مي 



شرایط نگهداري حیوان خرگوش

:قفس•

به حیوان، هر ازاء به دارند، وزن کیلوگرم 2 حدود تا که کوچک نژادهاي•
نژادهاي .دارند نیاز )مترمربع 0.14 حدود( مربع فوت 1/5 حداقل مساحتی

5 حداقل به حیوان، هر ازاء به دارند، وزن بیشتر یا و کیلوگرم 5 که بزرگ
به حداقل بایسـت مـی قفسهـا .دارند نیاز سطح )مربع متر 0.5( مربع فوت

پاهاي روي قفس داخل بتواند خرگوش که باشند داشته ارتفاع اي اندازه
.نمود تمیز را قفس راحتی به بتوان همچنین و بایستد خود عقبی



شرایط نگهداري حیوان خرگوش

آسانی به دارند، سیمی توري سقف و پالستیکی کف که قفسهایی•
کف در فلزي تورهاي . دارنـد نیـز خـوبی تهویـه و میشوند تمیز
تورهایی چنین وجود، این با شوند؛ استفاده است ممکن نیز قفس
را حیوان میتوانند و میکنند فراهم خرگوشها بـراي را سـفتی بسـتر

.نمایند مستعد خرگوشی مفصل ناحیه زخم به



شرایط نگهداري حیوان خرگوش

حیوان براي خشک علوفه یا و حصیر جنس از بستري میبایست قفس، از قسمتی در•
خرگوشها اغلب که آنجا از .شود تعویض روزانه باید آلوده و کثیف بستر .گردد فراهم

میتوان کنند، ادرار و مدفوع خاصی نقطـه در دهنـد مـی ترجیح و هستند مشکلپسند
به را حیوان باشـد، شـده پوشـانده کاه با آن روي که قفس در پهنی تخته دادن قرار با

.نمود ترغیب منظور این براي آن از استفاده

.اجتماعی ارتباطات ایجاد همچنین و کردن بازي•



دما -شرایط نگهداري حیوان خرگوش 

دما•

25الی  20بین •

22بهترین دما •

29بسیار حساس به دماي باالي •

درجه نیاز به وسایل گرمایشی 4زیر •



غذا -خرگوش شرایط نگهداري حیوان 

باال فیبر با حیوان براي محدودیت بدون خشک علوفه•

گشـنیز، قاصـدك، گـل هـاي بـرگ مانند تازه سبز برگهاي و سبزیجات از طیفی•
رومن کـاهوي و جعفـري

و پروتئین زیادي میزان( هستند متراکم مغذي مواد نظر از تجاري، پلتهاي اغلب•
مســتعد چــاقی بــه را خرگوشهـا میتوانند و )دارند هضم قابل کربوهیدرات

.کننــد

در کلسـیم افـزایش به است ممکن یونجه حاوي جیرههاي در کلسیم زیاد میزان•
.شود منجر ادراري هـاي سـنگ بـروز یـا و ادرار



غذا -شرایط نگهداري حیوان خرگوش 

از آنجا که غذاهاي حاوي مواد نشاستهاي یا چربی زیاد مانند دانهها، فندق،  •
گردو، نان، ذرت خرگوشهـا را بـه بروز چاقی و بیماریهاي گوارشی مستعد  

.میکنند، تغذیه با آنها توصیه نمیشود

شق  2در حدود قا (مقدار کمی . خرگوشها به مواد غذایی شیرین عالقه دارند•
از میوهجات مانند انبه، خربزه، توت و ) غذاخوري بـه ازاء هـر پونـد وزن بدن

یا انگور می تواند بیاشتهایی یک حیوان را برطرف کرده و یـا یـک حیوان 
.بیاشتها را به سمت غذا جلب کند



عالمت گذاری حیوانات آزمایشگاھی



عالمت گذاری موش ھا

دائمی گذاري عالمت روش )الف•

که است تذکر به الزم شود، می استفاده پا پنجه یا دم روي بر خالکوبی از روش این در•
اینکه بر عالوه گذاري، عالمت منظور به پا پنجه یا گوش چیدن و دم از قسمتی قطع

تحقیقات روند در جدي تداخالت تواند می باشد، می اخالقی غیر و انسانی غیر عملی
در تواند می گوش در گذاري عالمت این، بر عالوه و باشد داشته همراه به آزمایشگاهی

.برود بین از همدیگر با ها موش هاي درگیري اثر



عالمت گذاری موش ھا

موقتی گذاري عالمت هاي روش )ب•

عالئم یکبار روز چند هر باید که دم روي بر بورد وایت غیر ماژیک با گذاري عالمت -1•
.شود تر پررنگ قبلی

مانند ها، موش بدن نقاط از بعضی در مانند خزه و پشت کم موهاي تراشیدن -2•
این دوام که داشت توجه باید ولی شود می انجام حرکتی، هاي اندام اطراف موهاي
.بود نخواهد بیشتر روز 14 روش

آبی و درخشان سبز فوشین، قرمز مانند ضرري بی هاي رنگ از روش این در -3•
.شود می آمیزي رنگ تریپان



عالمت گذاری خرگوش ھا 

روي بر کوچک هاي منگنه دادن قرار روش از دائمی گذاري عالمت براي•
کوتاه گذاري عالمت براي و شود می استفاده گوش کوبی خال یا و گوش
ویوله ژانسین و آکریفالوین فوشین، قبیل از رنگهایی از توان می مدت

.کرد استفاده



عالمت گذاری ھامستر

ھامستر بھ وسیلھ قیچی کردن گوش یا بھ وسیلھ خالکوبی نواحی از پوست کھ  •
.موھای آن چیده شده است نشانھ گذاری می شوند



.موفق باشید.موفق باشید




