نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /دوره شانزدهم ،شماره اول ،9911 ،پیاپی 991 -920 :04

مقاله کوتاه

بررسی آلودگیهای انگلی کرمی و تکیاختهای در موشهای آزمایشگاهی
یک مرکز تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
*روزبه فالحی
دانشیار بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی ،موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج كشاورزي ،كرج ،ایران
تاریخ دریافت9318/50/50 :

تاریخ پذیرش9318/99/90 :

چکیده
یكی از مهمترین توصیهها در مورد حیوانات آزمایشگاهی ،استفاده از حیوانات تعریف شده با فلور میكروبی مشخص است .بر اساس توصیه
فدراسیون انجمنهاي علوم حیوانات آزمایشگاهی اروپا ،پایش بهداشتی حیوانات ،خصوصاً در مورد عفونتهاي قابل انتقال به انسان الزامی
است .بر طبق پروتكل  05 ،FELASAسر موش آزمایشگاهی نژاد  NIHیک مركز پرورش حیوانات آزمایشگاهی به صورت تصادفی
انتخاب و از نظر نماتدها ،سستدها و پروتوزوآها بررسی شدند %955 .نمونهها آلودگی به نماتد داشتند كه همگی Syphacia obvelata
بودند .همچنین  %05آنها ،آلودگی به سستدها را داشتند كه درصد آلودگی در موشهاي جنس ماده  %95و در جنس نر  %80بود .تمامی
سستدها  Rodentolepis nanaبودند .در بررسی آلودگی به Cysticercus fasciolarisتمام موارد منفی و هیچگونه آثاري از حضور
انگل در سطح و داخل كبدها مشاهده نگردید .در بررسی انگلهاي تکیاخته تقریباً تمامی آنها آلودگی به تکیاختهها را داشتند .بیشترین
میزان تکیاختهها مربوط به آمیبها بود ،همچنین آلودگی به میزان كمتر در مورد  Spironucleus spp.مشاهده گردید .در بررسی
تکیاخته  ، Encephalitozoon cuniculiبا روش االیزا ،میزان آلودگی %40/31 ،بود .در بررسی تکیاخته  Klossiella murisپس
از انجام آزمایشهاي هیستوپاتولوژي ،انگل در نواحی مختلف كلیه به صورت واضح مشاهده نشد ولی ضایعات آسیبشناسی در تمامی
نمونههاي بافتی مشاهده گردید كه ممكن است متأثر از مراحل مختلف انگل باشد .با توجه به آلودگی به اكثر عوامل انگلی بررسی شده
خصوصاً وجود عفونتهاي قابل انتقال به انسان باید حذف كلنی آلوده و جایگزین كردن كلنی پاک صورت گیرد.
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صورت تصادفی انتخناب شند كنه پنایش انگلنی شندند

بر اساس توصیه فدراسیون انجمننهناي علنوم حیواننات

( .)99براي تشخیص آلودگی موشهاي آزمایشگاهی به

آزمایشگاهی اروپا ،پایش بهداشتی حیواننات ،بنهمنظنور

نماتننندهایی نظینننر  Syphacia murisو

صندور گنواهی سننالمت آنهنا الزامنی اسننت .بنر طبننق

 ،obvelataبر اساس مشاهده و ویژگیهاي تخنم انگنل،

توصننیههنناي ایننن فدراسننیون عوامننل عفونننتزا بننه طننور

از روش نوار چسنب سنلوفان چسنبیده شنده در اطنراف

مسنتقیم در سنالمت حیواننات آزمایشنگاهی و نهایتناً در

مقعند حینوان اسننتفاده گردیند .همچنننین پنس از كشننتن

كارهاي پژوهشی صورتگرفته روي آن حیوانات تنأثیر

حیوان به روشهاي انسانی ،محتویات دسنتگاه گنوارش

منیگذارننند .بسننیاري از عوامننل عفونننتزا در حیوانننات

از نظر وجود كرم مورد بررسی قرار گرفتند .همچننین از

آزمایشگاهی موجب ایجاد عفونت در انسنان منیشنوند

كبد ،كلیهها ،قلب و ریهها نمونههاي الزم اخنذ گردیند.

كه زئونوز هستند؛ بنابراین با دالیل ذكر شده مهم اسنت

نمونههاي مدفوع بصورت تصادفی از موشها اخنذ و بنه

كه برنامههناي پنایش بهداشنتی بنه عننوان ینک سیسنتم

روش  Claytone-laneاز آنها آزمایش به عمل آمند تنا

كنترل كیفنی مهنم بنه اجنرا در آینند ( .)99 ،9نماتندها،

هم تخم نماتندها و سسنتدها قابنل شناسنایی باشنند (.)0

پروتوزوآهننا و سسننتدها ،عوامننل انگلننی مهننم از نظننر

براي بررسی آلودگی  Encephalitozoon cuniculiبنه

 FELASAهستند كه در این پژوهش بنه بررسنی آنهنا

روش االیزا و با كیت شركت  Biocatآلمنان و بنر طبنق

در كلنی موشهاي آزمایشگاهی نژاد  NIHینک مركنز

دستورالعمل انجام شد .همچنین مقاطع بنافتی از كلینههنا

پرورش حیوانات آزمایشگاهی پرداخته شده است .تنیده

تهیننه و بننا روش هماتوكسننیلین-ائننوزین رننن

آمیننزي

و همكاران در سال  4595گزارشی از عفونت انگلهناي

گردیننند و در زینننر میكروسنننكو از لحنننا وجنننود

كرمی حیوانات آزمایشگاهی دانشكده پزشكی شنیراز و

تکیاخته  Klossiella murisبررسی شدند (.)0

خطننر انتقننال آن هننا بننه انسننان را منتشننر كردننند .در آن

نتایج

گزارش میزان آلنودگی منوشهناي آزمایشنگاهی ننژاد

از كل نمونههاي بررسی شده %955 ،آلودگی بنه نماتند

 BALB/cو  C57BL/6به نماتد Syphacia obvelata

داشتند .تعداد كرم شنمارش شنده در هنر نموننه منوش،

را به ترتیب % 15 ،و  % 955اعالم شده است (.)93

 45-05عنندد بننود .بننا اسننتفاده از كلینندهنناي تشخیصننی

مواد و روش کار

مشخص شند كنه همگنی  Syphacia obvelataهسنتند

بنا توجننه بننه دسننتور العمننل  FELASAبننا احتسنناب%05

(شكل.)9

شیوع آلنودگی در سنطح كلننی حیواننات و بنا اطمیننان
 ،%11/1از كلنننی پرورشننی تعننداد  05سننر حیننوان بننه

Syphacia
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شکل  -0تصاویر ناحیه دهانی و دمی نماتد ( Syphacia obvelataبزرگنمایی = )011x

آمیزي سسنتدهاي جنداشنده بنا رنن

پس از بررسی  05نمونه از رودههنا مشنخص گردیدكنه

بود .پس از رن

 %05آنها به سستدها آلوده بودنند .درصند آلنودگی در

آلوم كارمین و با كلیدهاي تشخیصی مشنخص شند كنه

مننوشهنناي جنننس منناده  %95و در جنننس نننر  %80بننود.

تمامی سستدها  Rodentolepis nanaهستند (شنكل )4

تعداد كرم شمارششده در هر نموننه منوش 9-0 ،عندد

(.)0

شکل -2تصاویر ناحیه دهانی ،اسکولکس ،بادکشها ،روستلوم ،و قالبهای  Rodentolepis nanaرنگآمیزیشده با آلوم کارمین
(بزرگنمایی = )011x

مننوشهنناي آزمایشننگاهی از نظننر احتمننال آلننودگی بننه

تکیاختهها مربوط به آمیبهنا بنود .همچننین آلنودگی

 Cysticercus fasciolarisكنه مرحلنه الروي سسنتدي

بننه میننزان بسننیار كمتننر در مننورد Spironucleus spp.

بننام  Taenia taeniaeformisاسنت نینز منورد بررسنی

مشننننناهده گردیننننند .در بررسنننننی تنننننکیاختنننننه

قرار گرفتند .با توجه به آن كه مرحله الروي اینن انگنل

 Encephalitozoon cuniculiبننا روش االیننزا ،میننزان

در جوندگان كوچک كه بعنوان میزبان واسط اسنت در

آلودگی % 40/31 ،بود .در نمونه مقاطع بافت كلیه رن

كبد ایجاد ضایعه میكند ،در تمامی كبدهاي موشهناي

آمینننزي شنننده ظننناهر مورفولوژینننک اسسوروسیسنننت

مننورد بررسننی از لحننا حضننور ایننن الرو انگننل منفننی

 Klossiella murisو مراحننل مختلننف چرخننه زننندگی

بودند .از كل نمونههاي روده بررسی شده ،تقریباً تمنامی

آن ،مشنناهده نگردینند ولننی نننواحی نكننروزه در مقنناطع

آنها آلودگی به تکیاختهها را داشتند .بیشنترین مینزان

بافتی ،نفریت بیننابینی ،پرخنونی منویر هنا ،واكوئولنه
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شدن سیتوپالسم لولههنا و آتروفنی و دژنرسنانس سنلول

مننوشهنناي آزمایشننگاهی بننه تننکیاختننه Klossiella

هاي اپیتلیال در زینر سنطح كسسنول بنومن بنه صنورت

 murisرا منتشننر كردننند .میننزان آلننودگی  % 90/00و

وسیع مشاهده شد كه بر مبناي مطالعات انجام گرفتنه در

مراحل مختلف تكناملی انگنل تنکیاختنه در لولنههناي

این گونه و سایر گونههنا ممكنن اسنت متنأثر از مراحنل

كلیوي مشاهده گردید ( .)3با توجه بنه آلنودگی منوش

مختلف انگل باشد (.)0

هنناي آزمایشننگاهی بررسننی شننده در ایننن پننژوهش ،در

بحث

مورد عفونتهاي قابل انتقال به انسان باید حنذف كلننی

در ایران برنامههاي پنایش بهداشنتی در مراكنز پنرورش

آلوده و جایگزین كردن كلنی پاک صورت گیرد.

حیوانات آزمایشگاهی به صورت مدون و برنامنه رینزي
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