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 پیشگفتار
 
 

 رو،ازاین .پزشتکی و پزشکی دارد دام ،در تحقیقات زیستتی  اییژهواستتفاده از موش آزمایشتگاهی جایگاه   
. همچنین مبحث آشنایی استاهمیت دارای این حیوان آزمایشگاهی بدن  یهاارگانشتناخت دقیق اعضا و  

نظیر  هارشتتتهدرستتی برخی  یواحدها ءازجمله موش آزمایشتتگاهی جز با آناتومی حیوانات آزمایشتتگاهی
 زبان فارسی اطلس کاربردی کامل به منبع و همچنین نبود باشد.یمصتی  فیزیولوژی در مقطع دکتری تخصتّ 

اثر حاضر  اصتلی و مهم  یهابخش ۀترجماین اثر را بر آن داشتت که نستبت به    برگردانندگانِدر این زمینه 
و گوی نیازهای آموزشی و امید استت کتا  حاضتر بتواند پاست     کننداقدام  تریکاربردالبته با نگاهی نو و 

 مرتبط باشد. یهارشتهقان گرامی در ن، دانشجویان و محقّاسمدرّپژوهشی 

مختلف  یهادستگاه شناسیو بافت متن توضتیحی آناتومی  ۀارائ برعنوان اثری جامع عالوهاین کتا  به
 یوبشرتصاویر آناتومی ماکروسکوپیک، تصاویر میکروسکوپ الکترونی  بدن موش آزمایشتگاهی، حاوی 

(SEM) ،یرتصتتاو تصتتاویر رادیولوژی MRI   مختلف موش  یهاارگانو تصتتاویر ستتونوگرافی از اعضتتا و
 .باشدیمنیز آزمایشگاهی 
 اطلس آناتومی و عنوان کتا  مرجعبه تواندیم کتا این  ذکر است با توجه به فقدان کتا  مشابه،قابل

شتتتناستتتی، فیزیولوژی، فارماکولوژی و  مختلف علوم تجربی متانند آناتومی، بافت  هتای یشتتتگتاه آزمتا در 
تحقیقاتی مورداستفاده  یهاطرحعملیات دروس مختلف و همچنین  نظری و یهابخششتناستی در   زیستت 
کننده و همچنین برگزاری بخش عملیات دروس بستتیار کمک تحقیقآموزش،  ۀدر انجام بهین و قرار گیرد
 .باشد

پژوهان کشتتورمان مفید واقع شتتود. امید استتت که خوانندگان   امیدواریم ترجمۀ این کتا  برای دانش
ارائه دهند  برگردانندگانهای علمی ارزندۀ خود را به یدگاهدتا ، انتقادات، پیشنهادها و سنج و دقیق کنکته
 در چاپ بعدی، کیفیت کتا  ارتقا یابد. هاآنکارگیری تا با به

 دیریتمادبی کتا  و کارکنان محترم علمی و محترم  انشایسته است از داوران محترم علمی، ویراستار
 ردوسی مشهد تشکّر و سپاسگزاری شود.دانشگاه فآثار علمی نشر 
 

 پوردکتر ابوالقاسم نبی
 قشالق محمدیفرهاد 
 0199 پاییز



 مقدّمه
 

علوم زیستتتی جایگاه  یهاپژوهشموش آزمایشتتگاهی در  مانندامروزه استتتفاده از حیوانات آزمایشتتگاهی  
های پژوهشتتتی برای پیشتتتبرد مقاصتتتد علمی خود هزینهای را به خود اختصتتتاا داده استتتت. مراکز ویژه
ها، نخستین گام آشنایی با حیوانات . برای رسیدن به این خواستهکننددر این زمینه صرف میآوری را سرسام

 است. های مورفولوژیکی و آناتومی این حیواناتآزمایشگاهی، آشنایی با ویژگی

تدریج پیشرفت هو ب شد نوزدهم شروع ۀشناسی از سدزیست یهاپژوهشکاربرد موش آزمایشگاهی در 
عنوان یک حیوان به هاپژوهشها را برای انجام انواع که آن هستتتتنتد  هتایی یژگیودارای  هتا موش. کرد

 یاهجثّها آناست.  هزینهها ساده و کمو کار کردن با آن هاموش. نگهداری سازدمیآزمایشتگاهی مناسب  
استتتفاده قرار داد. کوتاه بودن زمان زادوولد و ها را موردِشتتماری از آنداد بیتع توانیمکوچک دارند و 
ضمن اینکه  ؛است ساختهوراثتی بستیار مناسب   یهاپژوهش، این حیوانات را برای هاآنتوانایی تکثیر زیاد 

را پرورش داد که  ییهاموش توانیم یژهو هاییوهشصترفه استت. با استفاده از   ها بهپرورش و نگهداری آن
واگیردار  هاییماریبتاحدود زیادی شیوع  ییهاروشعالوه با استفاده از چنین هاز میکرو  باشتند. ب  عاری

در انواع  هاکه ارزش آن هستتتتند انیدرواقع پستتتتاندار ها. موشیابدیمها کاهش ندر محتل نگهداری آ 
خاطر شایع بودن اما به شوند،یمکار گرفته اری بهبسی یهاپژوهشدر  هاآنبه اثبات رسیده است.  هاپژوهش

ها، این نها با نژاد آو ارتباط انواع اختصاصی این نئوپالسم هاآنخیم یا بدخیم در های خوشبروز نئوپالسم
علت سازگاری بافتی در به ،براین. عالوهباشندیمشتناستی سودمند   سترطان  یهاکاوشحیوانات ازنظر انجام 

جهت  یاگسترده ۀدر دامن هاموش. شودمیآسانی و با پذیرش باال انجام خالص، پیوند تومورها به یهاموش
حساسیت  هایروسوزیرا نسبت به بسیاری از  گیرند؛یماستتفاده قرار  شتناستی نیز موردِ  ویروس یهاپژوهش

 .استنوزاد چشمگیرتر  یهاموشویژه در هدارند و این حساسیت ب
 ستتاختهمربوط به روند پیری مناستتب  یهاپژوهش، این حیوانات را برای هاموشکوتاه  نستتبتاًعمر طول
زیرا گیرند؛ یماستتتفاده قرار وراثتی موردِ یهاپژوهشپستتتاندارانی هستتتند که در   ینترعمده هاآناستتت. 

برای  یاگسترده هایینهزمدر  هاموشزمان بارداری کوتاهی دارند. همچنین از توانایی زادوولد زیاد و مدت
زیرا واکنش و برآیند مناسبی نشان  شود؛یمرادیوبیولوژیکی استتفاده   یهاپژوهشانجام آزمایش داروها و 

 .است صرفهبهمقرونها ی پایینی دارند و استفاده از تعداد زیاد آنو شایان توجه اینکه ارزش مادّ دهندمی
ود ضرورت وج ،کتا  جامعی موجود نیست با توجه به اینکه درخصتوا آناتومی موش آزمایشگاهی 

گوناگون آناتومی و مورفولوژی این حیوان آزمایشتتتگاهی  یهاجنبه ۀکتابی ستتتاده و مفید که دربرگیرند
 باشد، احساس شد.

ن و اقآن توسط محقّ ۀدور از نقص نیست، لیکن مطالعحاضر کامل و به ۀهرچند مطالب موجود در نوشت
 .کندآموزش و پژوهش کمک  امر در مؤثرطور به تواندیمن اسمدرّ


