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Abstract 
 

Background and purpose: Nowadays the laboratory mice are frequently used in basic science 

research. However, these animals may be infected with some pathogens as parasites. The study of 

parasites infecting laboratory mice is important on account of two reasons: 1) zoonotic agents and 2) 

interference with the results of some studies such as immunology and pharmacology. Thus, we carried out 

this study to determine the prevalence of intestinal parasites, particularly zoonoses, in Swiss-Webster 

mice.   

Materials and methods: In this study, fifty Swiss-Webster mice were randomly purchased 

from Pasteur Institute of Iran (Amol branch). After euthanizing the mice, their intestinal contents were 

separately examined using standard parasitological methods. 

Results: The results showed that thirty-seven mice (74%) were infected with at least one parasite. 

The highest prevalence (83.78%) was with Rodentolepis nana and the lowest (2.7%) with Blastocystis sp. 

This is the first report of natural infection with Blastocystis sp. in laboratory mice. Moreover, our results 

indicated a high prevalence of two zoonotic parasites in laboratory mice: Rodentolepis nana (83.78%) and 

Giardia muris (27.01%).  

Conclusion: Considering the existence of zoonotic parasites in the mice and the interference of 

these parasites with some studies, it is necessary for those dealing with these animals to attend to the 

principles of the Good Laboratory Practice (GLP). 
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نژاد   های آزمایشگاهی ای در موش های روده بررسی انگل
SwissWebster   
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  چکیده
ایـن حیوانـات    . باشـد   علوم پایه بسیار رایـج مـی       های آزمایشگاهی در تحقیقات    امروزه استفاده از موش    :هدفسابقه و   

هـای آزمایـشگاهی از دو جنبـه     هـای مـوش   بررسـی انگـل   . ها آلوده باشند   ممکن است به انواعی از عوامل پاتوژن مانند انگل        
 طالعه م هدف از این  . باشد  حائز اهمیت می   عوامل زئونوز و تداخل با نتایج برخی مطالعات مانند ایمونولوژی و فارماکولوژی           

  . استهای زئونوز ، مخصوصاً انگلSwiss-Websterهای آزمایشگاهی نژاد  ای موش های روده  شیوع انگلبررسی میزان
طـور تـصادفی از موسـسه پاسـتور، شـعبه آمـل          بـه  Swiss-Webster سر مـوش نـژاد       50در این مطالعه     :ها مواد و روش  

هـای متـداول     طـور جداگانـه بـا روش       هـا بـه    گاه گـوارش آن   ها محتویات دسـت    پس از کشتن اخالقی موش    . خریداری شدند 
  . پارازیتولوژی مورد بررسی قرار گرفت

حـداقل بـه یـک انگـل دسـتگاه گـوارش       )  درصـد 74( موش 37نشان داد که  توصیفی مقطعی نتایج این مطالعه: نتایج
ترین شیوع مربـوط بـه    و کم)  درصدRodentolepis nana )78/83ترین شیوع مربوط به انگل  چنین بیش هم. باشند آلوده می

هـای آزمایـشگاهی بـه     مطالعه حاضر اولین گزارش از آلودگی طبیعـی مـوش  . باشد می)  درصدBlastocystis sp  )7/2انگل
 (Rodentolepisعالوه بر این در این مطالعه دو انگل زئونوز از شیوع باالیی برخوردار بودند . می باشد  Blastocystisانگل
nana) 78/83درصد  ( وGiardia muris )01/27درصد ((. 

ها با برخـی مطالعـات، توجـه         های بررسی شده و تداخل این انگل       های زئونوز در موش     با توجه به وجود انگل     :استنتاج
 برای افرادی که با این حیوانات سروکار دارنـد ضـروری   )Good Laboratory Practice(به اصول کار آزمایشگاهی خوب 

   .باشد می
  

  زئونوز ،Swiss Websterهای   موش،ای های روده انگل :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
های آزمایشگاهی در تحقیقات علـوم       استفاده از موش  

ــی دارد پا ــاربرد فراوان ــه ک ــار   . ی ــاظ ب ــات از لح ــن حیوان ای
، Conventionalمیکروبــی اغلــب بــه ســه شــکل رایــج      

)SPF( Specific Pathogen Free و Germ free داری مـی  هنگ 

 شوند، که در تحقیقات در ایران استفاده می       هایی وشم. شوند
 از لحاظ بـار    اغلـب   outbred و یا    inbred های اعم از موش  

باشند به ایـن معنـی        می Conventionalجز دسته   میکروبی  
.ها نامـشخص و کنتـرل نـشده اسـت          که بار میکروبی آن   

  
  مجتمع پیامبر اعظمآباد،  خزر جاده 18 تر کیلوم-ساری:احمد دریانی دکتر :مسئوللف ؤم

E-mail: Daryanii@yahoo.com  
  ، ساری،ایرانمازندران پزشکی علوم دانشگاهدانشکده پزشکی،  کمیته تحقیقات دانشجویی،. 1
 ، ایراندانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری ،یسزمومرکز تحقیقات توکسوپالس. 2

  اصفهان، اصفهان، ایران پزشکی علوم دانشگاهدانشکده پزشکی،  کمیته تحقیقات دانشجویی،. 3
   17/11/91:    تاریخ تصویب        22/7/91:   تاریخ ارجاع جهت اصالحات          12/6/91 :تاریخ دریافت  
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چـون  ها بـه انـواعی از عوامـل پـاتوژن هم           این موش آلودگـی  
ای بـرای    توانـد خطـر بـالقوه      وصاً زئونوزهـا، مـی    ها، خص  انگل

افرادی که در ارتباط نزدیک با این حیوانات هستند محـسوب           
صـورت   های آزمایشگاهی بـه    جایی که موش   از آن ). 2 ،1( شود

شــوند و در تمــاس مــستقیم بــا یکــدیگر  داری مــی کلنــی نگــه
 ها آلوده باشد این آلودگی می      هستند، بنابراین اگر یکی از آن     

طـی مطالعـات    . )3-6( سرعت در بین کلنی انتـشار یابـد        تواند به 
هـای آزمایـشگاهی     هایی کـه از مـوش      انجام شده تاکنون کرم   

 Syphacia (S.) obvelata (Mouse :انــد شــامل جــدا شــده

Pinworm) ،Rodentolepis (R.) nana ،R. microstoma و 
R. diminuta هــای  هــای جــدا شــده از مــوش تــک یاختــه و

 Cryptosporidium (C) muris، Eimeria :شگاهی شاملآزمای

spp.، Giardia (G) muris،Klossiella muris، Sarcocystis 

muris،Spironucleus (formerly Hexamita) (S) 

muris،Toxoplasma gondii  ، Tritrichomonas (T) 

muris، Entamoeba muris  از میان انگـل . )7-12( باشند می 

 و G. muris، C. muris، R. microstoma هـای نـام بـرده   
R. nana گیرنـد  هـای زئونـوز قـرار مـی     بندی انگل در طبقه 

تواننـد در نتـایج      ها می  عالوه بر این برخی از این انگل      ). 7 -13(
مطالعاتی نظیر ایمونولوژی و فارماکولوژی تداخل ایجاد کنند        

درست و در نتیجه سبب کاهش اعتبار مطالعات و بعضاً نتایج نا          
چــه گفتــه شــد هــدف از ایــن مطالعــه  بنــابر آن. )14-16( شــوند

هـای آزمایـشگاهی     های دستگاه گـوارش مـوش      بررسی انگل 
منظور آگاهی محققین از وجود ایـن         به Swiss-Websterنژاد  
  .باشد ها برای افزایش کیفیت در مطالعات می انگل

  

  ها مواد و روش
  موش  -1

 ســر مــوش  50  مقطعــی- توصــیفیدر ایــن مطالعــه 
 در سـنین مختلـف کـه       Swiss-Websterآزمایشگاهی نژاد   

ــه ــی  نگــهconventionalصــورت  ب ــه داری م ــور  شــدند ب ط

. تصادفی از موسـسه پاسـتور، شـعبه آمـل خریـداری شـدند         
ها با موافقت کمیته اخالقی دانـشگاه علـوم          استفاده از موش  

چنــین مواظبــت و  هــم. پزشــکی مازنــدران صــورت گرفــت
ــوشداری از  نگــه ــوانین و سیاســت   م ــا ق ــا مطــابق ب ــای  ه ه
  .داری از حیوانات آزمایشگاهی بود نگه

  

   بررسی ماکروسکوپی-2
هـا دسـتگاه گـوارش هـر      پس از کشتن اخالقی مـوش 

صورت جداگانه درون یک پتری دیش قرار  یک از آنها به
ســپس توســط یــک قیچــی دســتگاه گــوارش بــه . داده شــد

هـایی کـه از     کـرم صورت طولی تـا انتهـا بـرش داده شـد و    
  . پی قابل مشاهده بودند جدا شدندولحاظ ماکروسک

  
   بررسی میکروسکوپی-3
   گسترش مستقیم-3-1

، )ومئـ دئودنـوم، ژژنـوم و ایل     (از معده، روده کوچـک      
طور جداگانه یـک نمونـه    سکوم و روده بزرگ هر موش به

گــسترش مــستقیم تهیــه و در زیــر میکروســکوپ نــوری بــا 
چنین از هـر نمونـه       هم.  بررسی شد  400 و   100نمایی   بزرگ

ها بدون محلول لوگل و دیگری      دو الم تهیه که یکی از آن      
نیز با محلول لوگل به منظور تشخیص قطعـی کیـست تـک             

  . یاخته ها رنگ آمیزی و مشاهده شدند
  
   اتر- روش فرمل-3-2

ها به کار گرفتـه   اتر برای تمام نمونه  -روش رسوبی فرمل  
هــایی کــه از لحــاظ گــسترش   نمونــهشــد و ایــن روش بــرای

مستقیم منفی تشخیص داده شدند روش با ارزشـی محـسوب           
برای انجام این روش محتویات دستگاه گوارش هـر         . شود می

طور جداگانه درون یـک لولـه سـانتریفیوژ          ها به  یک از موش  
 درصد به خـوبی مخلـوط       10لیتر فرمالین     میلی 5/2ریخته و با    

  ر بـه سوسپانـسیون حاصـل اضـافه و          لیتـر اتـ     میلی 1سپس  . شد
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هـا در دور     پس از آن نمونـه    .  به خوبی مخلوط گردید    مجدداً
g×500                به مـدت دو دقیقـه سـانتریفیوژ شـدند و مـایع رویـی 
ها را دور ریخته و از رسوب حاصل یک قطره برداشـته و              آن

قرار داده شد و در زیر میکروسکوپ نوری        در بین الم و المل      
  .  مورد بررسی قرار گرفت400 و 100نمایی  با بزرگ
  

   رنگ آمیزی گیمسا-3-3
هـایی کـه     یید تشخیص تک یاخته   أمنظور ت  روش گیمسا به  

در نمونه گسترش مستقیم مـشاهده شـدند مـورد اسـتفاده قـرار              
برای این منظور از هر نمونه یـک گـسترش تهیـه و در              . گرفت

سـپس  . مجاورت هوا خشک و با متـانول خـالص فـیکس شـد            
 دقیقـه رنـگ   45 درصد به مدت 10ها با محلول گیمسای    نمونه

ــوری و بــا       ــا میکروســکوپ ن ــدند و در نهایــت ب ــزی ش آمی
  .  مورد بررسی قرار گرفتند1000 و 400بزرگنمایی 

  
  ها یافته

 سـر مـوش حـداقل بـه        50 سـر از     37ها نشان داد که      یافته
هـای یافـت شـده       از بـین انگـل    . یک نوع انگـل آلـوده بودنـد       

و )  درصـد R. nana )78/83 انگـل  شـیوع مربـوط بـه   بیشترین 
هـای آلـوده    در مـوش )  درصـد S. muris ) 86/64پـس از آن 

ــی ــد مـ ــم. باشـ ــین هـ ــم چنـ ــه   کـ ــوط بـ ــیوع مربـ ــرین شـ تـ
شـیوع سـایر   . مـی باشـد  )  درصدBlastocystis sp.  )7/2انگل
چنـین   هـم .  آمـده اسـت    2 و   1  شـماره  هـای  ها در نمودار   انگل

نـشان   1تصویر شـماره    فت شده در    های یا  تصاویر برخی انگل  
  .داده شده است

   

  
  

های یافت شده در کل جمعیـت    شیوع هر یک از انگل :1نمودار شماره   
 R; Rodentolepis nana،SP; Spironucleus. های مـورد مطالعـه   موش

muris ،SY; Syphacia obvelata ،G; Giardia muris ،T; 
Tritrichomonas muris و B; Blastocystis sp.  

  
  

SP+SY

R+SP+S
Y

27.03%

  
 
 

 ;R .هـای آلـوده   های یافـت شـده در مـوش    شیوع انگل :2نمودار شماره

Rodentolepis nana ،SP; Spironucleus muris ،SY; Syphacia 
obvelata ،G; Giardia muris ،T; Tritrichomonas muris و B; 

Blastocystis sp.  

  

  
 A: Rodentolepis nana eggs،B: Spironucleus .:1 شـماره  تـصویر 

muris ،C: Blastocystis spو  D: Syphacia obvelata larva  
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  بحث
ـیش    موش  آزمایـشگاهی   تـرین حیوانـات    های آزمایشگاهی ب

باشـند کـه بـه طـور طبیعـی انـواع             مورد استفاده در تحقیقات می    
 آلودگی به تعداد    .)18 ،17( کنند مختلفی از پاتوژن ها را حمل می      

تواند منجر بـه بـروز عالیـم         ها می  می از این میکروارگانیسم   ک
هـا بـدون     کـه اغلـب آلـودگی      حالی ها شود در   بالینی در موش  
ــین انگــل. )7( باشــند عالمــت مــی هــای دســتگاه گــوارش  از ب

 G. muris و S. murisدو انگــل  ،هــای آزمایــشگاهی  مــوش
. )19-21( شــوند هــا محــسوب مــی هــای مهــم بــرای مــوش پـاتوژن 

عنوان یک پـاتوژن بـا عالیـم خفیـف در      به R. nanaچنین  هم
های زئونوز بـوده و بـرای انـسان          باشد اما جز انگل    ها می  موش

تـرین شـیوع     در این مطالعه بیش   . )13 ،7( استیک پاتوژن مهم    
جـایی   باشـد و از آن   مـی ) درصـد R. nana )78/83مربوط به 

 تفـاق ال  ها در اثر این انگ     که پدیده خود آلودگی در موش     
ای را در    تواند بـار انگلـی قابـل مالحظـه         فتد بنابراین می  ا  می

داری   نگـه  Conventionalصـورت    هایی که بـه    کلنی موش 
  G. murisانگـل   R. nanaعـالوه بـر   . شوند ایجاد کنـد  می

نیز زئونوز بوده و در این مطالعه از شیوع قابـل مالحظـه ای              
تـا  . دار بـود  هـا برخـور    در بین کلنی مـوش    )  درصد 01/27(

ــوش    ــوارش م ــتگاه گ ــوز دس ــه انگــل زئون ــون س ــای  کن ه
 .C: انـد کـه شـامل    آزمایـشگاهی از انـسان نیـز جـدا شـده     

muris ،R. nana  وG. muris همچنــین . )7 ،22( باشــند مــی
نیز از انـسان جـدا شـده اسـت امـا فاقـد        S. obvelataانگل 

عالوه بر ایـن برخـی      . )23( باشد اهمیت بهداشت عمومی می   
هــای آزمایــشگاهی  هــای دســتگاه گــوارش مــوش  انگــلاز

ممکن است نتایج برخی مطالعات را دچار اشـکال کننـد و            
بنـابراین  . )24-27( سبب ایجاد نتایج اشتباه در مطالعات شوند      

استفاده از حیوانات آزمایـشگاهی آلـوده بـه دلیـل احتمـال             
اگرچه . )13( ایجاد نتایج غلط در مطالعات، توصیه نمی شود       

دهنـد امـا سیـستم       ها به درمان پاسـخ مـی       ی از این انگل   برخ
مانده و احتمـال     ها فعال باقی   ها تا مدت   ایمنی علیه این انگل   

ایجــاد واکــنش متقــاطع بــا نتــایج برخــی از مطالعــات نظیــر 
از طرفـی ایـن فرضـیه       . )7( مطالعات ایمونولوژی وجود دارد   

یعـی  ها بخشی از فلـور طب      وجود دارد که برخی از این انگل      
های وحشی بوده و به این دلیل حتی         دستگاه گوارش موش  

هـــا پـــس از ســـازگاری ایـــن حیوانـــات بـــا محـــیط  ســـال
هـا در بـین کلنـی        آزمایشگاهی همچنان چرخـه ایـن انگـل       

رو   از ایــن.)28-31( هــای آزمایــشگاهی برقــرار اســت مــوش
هـای   طور مداوم با برنامـه     های آزمایشگاهی به   بررسی موش 

ــالمت   ــر س ــارت ب ــا هــدف ت نظ ــت کــار    أ ب ــر اهمی ــد ب کی
منظور  به) Good Laboratory Practice(آزمایشگاهی خوب 

ــل از      ــایج حاص ــذیری نت ــار و تکرارپ ــت، اعتب ــضمین کیفی ت
   .)33 ،32( باشد تحقیقات، ضروری می

در پایان شایان ذکر است که در این مطالعه برای اولـین             
ــوش   ــی م ــودگی طبیع ــار آل ــه انگــل    ب ــشگاهی ب ــای آزمای ه

Blastocystis sp.     1تـصویر  (گـزارش شـده اسـتc.(  بـدون 
منظــور بررســی شــیوع    شــک انجــام مطالعــات بیــشتر بــه    

Blastocystis هــای آزمایــشگاهی هــا و رت در کلنــی مــوش 
رسد تـا وضـعیت ایـن میکروارگانیـسم در           نظر می  ضروری به 
  .های آزمایشگاهی بهتر مشخص شود ها و رت کلنی موش
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