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 1400خرداد ماه  19 :تاریخ پذیرش، 1400فروردین ماه  18تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

های انگلی در حیوانات آزمایشگاهی نه تنها بر روی نتایج باشد. وجود عفونتترین حیوان برای تحقیقات آزمایشگاهی میموش آزمایشگاهی پرکاربرد :زمینۀ مطالعه

 دهد. گذارد، بلکه سالمت محققین را نیز تحت تأثیر قرار میتحقیقات اثر می

در تهران  یشگاهیآزما واناتیو پرورش ح دیتولمهم مرکز  در سه ع،یشا یارودهی هابه انگل یسور یهاموش یآلودگ تیوضع یحاضر با هدف بررس مطالعه: هدف

  .انجام شده است

 ییها به روش بدون درد کشته و کالبدگشا. موشندقرار گرفت یو مورد بررس هیته( به صورت تصادفی از هر مرکزسر  25موش سوری )سر  75 حاضر در مطالعه: کارروش

نلسون  لیذو  مسایگ یهایزیآماز رنگدر صورت لزوم و  هیتهگسترش مرطوب و مدفوع  مختلف روده یهااز قسمتی، گوارش یهااختهیتک یشدند. به منظور بررس

 صیتشخ رنگ آمیزی انجام و سپس در صورت لزوم ،ندجدا شد اتیها از محتوو کرم دیگرد یبررس یلوله گوارش اتیمحتو ،یاروده یهاکرم ارزیابیاستفاده شد. جهت 

 صورت گرفت. 

 3/61) نانا سیمنولپیها(، درصد 6/62) اوبوالتا ایفاسیس بی( و بعد از آن به ترتدرصد 3/93) وعیش نیشتریب تتراپترا سیکوالریآسپشده،  افتی یهاانگل نیدر ب :نتایج

( و درصد 3/17) نوتایمید سیمنولپیها(، درصد 6/18) سیمور رونوکلئوسیاسپ(، درصد 3/21) سیمور ایاردیژ(، درصد 6/22) سیمور کوموناسیتریتر(، درصد

  .داشتند یکمتر وعی( شدرصد 6/6) ومیدیپتوسپوریکر

تواند این امر عالوه بر تأثیر روی نتایج تحقیقات می نوع انگل آلوده بودند. کیها حداقل به آن همه ،یبالغ مورد بررس یسر موش سور 75تعداد  از: نهایی گیرینتیجه

 سالمت محققین و افراد مرتبط را به خطر اندازد. 

 یاخته، کرمای، موش آزمایشگاهی، مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی، تکانگل روده :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیمشهد، مشهد، ا یدانشگاه فردوس یدانشکده دامپزشک ،یولوژیگروه پاتوب ،زاده میالهه ابراه: مسئول سندهینو
 eebrahimzade@um.ac.ir : یکیپست الکترون

 

 مقدمه

علوم  یهانهیاز زم یاریدر بس یشگاهیآزما واناتیح یرو مطالعه

کاربرد  یو داروساز یدامپزشک ،یپزشک ،یولوژیاز جمله ب یعیطب

به ی موش سور یشگاهیمختلف آزما واناتیح نیدارد. در بزیادی 

مثل و سهولت  دیتول ی، سرعت باالترکم نهی، هزکوچک اندازه لیدل

 200تا  150حدود  .را دارد ستفادهموارد ا نیشتریب ،یدستکار

 ابدیبه انسان انتقال  یشگاهیآزما واناتیممکن است از ح یماریب

(2،14،16.) 

 یشگاهیآزما واناتیح یرو ،مطالعهحاصل از  یتجرب جینتا

قرار  وانیح یسالمت تیو وضع شیآزما یطیمح طیشرا ریتحت تأث
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 واناتیممکن است ح یاریبس یزایماری. عوامل بگیردمی

 نهیموجب اتالف زمان و هز دنتوانیرا آلوده کنند که م یشگاهیآزما

های قابل ترین بیماری. یکی از مهمدنشو محققین یهاو تالش

که  باشد. از آنجاییهای انگلی میها، بیماریانتقال در کلونی موش

و تماس  ابندییمتراکم پرورش م طیدر مح یشگاهیآزما واناتیح

رده انتشار سریع و گستاحتمال  ،نزدیک و مستقیم با یکدیگر دارند

 (.4،14،16ها وجود دارد )ها بین آنانگل

ها و بندپایان در ها، کرمیاختههای مختلف شامل تکانگل

شوند. های آزمایشگاهی مشاهده میهای پرورش موشکلونی

کمپلکسا و عمدتاً ی گوارشی بیشتر از گروه تاژکداران و آپیهایاختهتک

و  کریپتوسپوریدیوم ،تریکوموناس، اسپیرونوکلئوس، ژیاردیاشامل 

ها در اکثر موارد بدون یاختهباشند. آلودگی با این تکمی کوکسیدیاها

عالمت است اما گاهی به خصوص در صورت عدم کفایت سیستم 

و  ژیاردیاهایی چون کاهش وزن و اسهال در آلودگی به ایمنی نشانه

 (. 4شود )مشاهده می اسپیرونوکلئوس

های در موش تریکوموناسونه امکان مشاهده حداقل چهار گ

 ترین وشایعتری تریکوموناس موریس آزمایشگاهی وجود دارد که 
یاخته غیر بیماریزا دارای سه تاژک هاست. این تکترین آنمتداول

باشد که در قدامی، یک تاژک آزاد خلفی و پرده مواج مشخص می

 (. 4،21الم مرطوب به راحتی قابل تشخیص است )

های موشدر  کریپتوسپوریدیوم پاروممشاهده هر چند امکان 

مشاهده  کریپتوسپوریدیومگونه شایع آزمایشگاهی وجود دارد، اما 

باشد که میکریپتوسپوریدیوم موریس آزمایشگاهی شده در موش 

هایی با سیستم ایمنی کارآمد فاقد نشانه بالینی و در در موش

و تغییر هایی چون کاهش وزن صورت ضعف سیستم ایمنی نشانه

 (. 4،21قوام مدفوع مشاهده خواهد شد )

های آزمایشگاهی در بین نماتودهای گزارش شده در موش

سیفاسیا بیشترین فراوانی مربوط به خانواده اکسیوریده از جمله 
در سکوم و کولون  اسپیکوالریس تتراپتراو  سیفاسیا اوبوالتا، موریس

ا درجاتی از ههای سنجاقی در جوندهباشد. هر چند کرممی

دهند، مواردی از آلودگی انسان به اختصاصیت میزبانی را نشان می

. معموالً آلودگی به (18گزارش شده است )سیفاسیا اوبوالتا 

شود، ها منجر به بروز نشانه بالینی نمیهای سنجاقی در موشکرم

 (.4،8،21تواند موجب اثر بر نتایج مطالعات شود )هر چند می

های گزارش شده نیز مربوط به رین سستودتیکی از شایع

یک سستود مشترک  هایمنولپیس ناناباشد. میهایمنولپیس جنس 

تواند باشد. این سستود در آلودگی شدید میبین انسان و حیوان می

موش شود.  در ایروده انسداد و وزن کاهش رشد، موجب تأخیر

صورتی  در ،است مستقیمغیرهایمنولپیس دیمینوتا چرخه زندگی 

تواند چرخه زندگی مستقیم داشته باشد میهایمنولپیس نانا  که

(21.) 

ها در مراکز پرورش حیوانات با توجه به حضور انگل 

باشند آزمایشگاهی که بعضاً بین انسان و حیوان مشترک نیز می

حضور  صیو تشخ یابیجهت ارز واناتیح این یادورهلزوم بررسی 

حاضر  . مطالعهمهم است اریسب، نترلیهای کها و اعمال روشانگل

 یهابه انگل یسور یهاموش یآلودگ تیوضع یبا هدف بررس

 واناتیو پرورش ح دیتول یمرکز اصل در سه ع،یشا یاروده

 . انجام گردید تهراندر  یشگاهیآزما

 مواد و روش کار

 75های داخلی موش، به منظور بررسی انگل برداری:نمونه

مرکز مهم پرورش و  3صورت تصادفی از موش سوری بهسر 

موش( تهیه شد. سر  25نگهداری حیوان آزمایشگاهی )از هر مرکز 

ها به موزه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران موش

 انتقال داده شدند. 

درد کشته ها به روش بیموش ای:های رودهبررسی انگل

 ،های داخلیمنظور مطالعه انگلگشایی شدند. به و سپس کالبد

های مختلف روده تهیه شد. ابتدا گسترش مرطوب از قسمت

های مرطوب مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد به گسترش

-آمیزی مناسب )ذیلیاخته، رنگتر حضور تکمنظور بررسی دقیق

آمیزی (. کیت رنگ15ن اصالح شده و گیمسا( استفاده شد )ونلس

)شرکت آسیا پژوهش( به منظور شناسایی ن ونلس-ذیل

آمیزی گیمسا با مورد استفاده قرار گرفت. رنگ کریپتوسپوریدیوم

مورد استفاده قرار گرفت. ژیاردیا اندکی تغییر به منظور شناسایی 

 هوا در مجاورت و تهیه گسترش یک نمونه هر از منظور این برای

سپس  شد. ثابت خالص داغ به مدت دو دقیقه متانول با و خشک

 دقیقه 45 مدت به درصد 10 محلول گیمسای با هانمونه

 میکروسکوپ 100با بزرگنمایی  نهایت در شدند و آمیزیرنگ

 .گرفتند قرار بررسی مورد نوری

ها، دستگاه گوارش موش از قسمت ابتدا کرم ارزیابیبه منظور 

تا انتها با قیچی برش داده شد. کل مخاط روده توسط آب داغ پر 

مل تخریش فشار شستشو داده شد به طوری که مخاط روده کا
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شده و جدا شود و در صورت لزوم با لبه قیچی بقایای مخاط 

عبور  80تراشیده شد، سپس محتویات حاصل از شستشو از الک 

داده شد. محتویات جمع شده بر روی الک به پتری دیشی که در 

زیر آن صفحه سیاه قرار داده شده بود، انتقال یافت. نماتودها توسط 

 10تا  5درصد حاوی  70شناسی، جمع آوری و به الکل سوزن کرم

ها را های گرد آنبرای بررسی کرمدرصد گلیسیرین منتقل گردید. 

شفاف کرده و جهت تشخیص، ساختمان با گلیسیرین و الکتوفنل 

های پهن توسط کرمآن زیر میکروسکوپ نوری بررسی گردید. 

ها با استفاده از آمیزی گردید. تشخیص کرمروش کارمن اسید رنگ

 (. 4،21،23های تشخیص معتبر صورت گرفت )کلید

 نتایج

ها آن سر موش سوری، همه 75حاضر از تعداد  مطالعهدر 

های یافت ع انگل داخلی آلوده بودند. از بین انگلحداقل به یک نو

 3/93) اسپیکوالریس تتراپتراشده بیشترین شیوع مربوط به انگل 

درصد(،  6/62)سیفاسیا اوبوالتا درصد( بود و پس از آن به ترتیب 

 6/22) تری تریکوموناس موریسدرصد(،  3/61) هایمنولپیس نانا

 سپیرونوکلئوس موریسادرصد(،  3/21) ژیاردیا موریسدرصد(، 

درصد( و  3/17) هایمنولپیس دیمینوتادرصد(،  6/18)

 (.1،2تصویر درصد( شایع بودند ) 6/6) کریپتوسپوریدیوم

موش سوری، تنها شش مورد دارای یک گونه انگل  75از بین 

و یک مورد به  پترااسپیکوالریس تترامورد به  5ای بودند که روده

 بودند.  آلوده سیفاسیا اوبوالتا

ای آلودگی ها همزمان به دو یا چند انگل رودهسایر موش

 28ای، موش آلودگی همزمان با دو نوع انگل روده 18داشتند. 

 یموش آلودگ 12ای، موش آلودگی همزمان به سه نوع انگل روده

موش آلودگی همزمان به پنج  7ای، به چهار نوع انگل رودههمزمان 

موش آلودگی همزمان به شش نوع انگل  3ای، نوع انگل روده

 ای داشتند. روده

اسپیکوالریس سر موش سوری،  25از تعداد  "الف"در مرکز 
سیفاسیا اوبوالتا درصد(،  76) هایمنولپیس نانادرصد(،  84) تتراپترا

 ژیاردیا موریسدرصد(،  20) وکلئوس موریس، اسپیروندرصد( 60)

درصد(،  16) تری تریکوموناس موریسدرصد(،  20)

درصد(  4) هایمنولپیس دیمینوتادرصد( و  4) کریپتوسپوریدیوم

 شیوع داشتند.

سر موش سوری، شیوع  25از تعداد  "ب"در مرکز 

درصد(،  60) هایمنولپیس نانادرصد(،  100) اسپیکوالریس تتراپترا

درصد(،  36) هایمنولپیس دیمینوتادرصد(،  56)سیا اوبوالتا سیفا

درصد(،  20) اسپیرونوکلئوس موریسدرصد(،  22) ژیاردیا موریس

تری ها به کدام از موشدرصد( بود. هیچ 8) کریپتوسپوریدیوم
 آلوده نبودند. تریکوموناس موریس

سیفاسیا اوبوالتا درصد(،  96) اسپیکوالریس تتراپترا "ج"در مرکز 
 هایمنولپیس نانادرصد(،  52) تری تریکوموناس موریسدرصد(،  72)

 12) ژیاردیا موریسدرصد(،  16) اسپیرونوکلئوس موریسدرصد(،  48)

 8) کریپتوسپوریدیومدرصد( و  12) هایمنولپیس دیمینوتادرصد(، 

شود مشاهده می 1جدول طور که در همان درصد( شیوع داشتند.

 (.1جدول بودند ) لویتوا در تعداد نظر از نر نماتودهای

 فراوانی نماتودها به تفکیک جنس )نر/ ماده(.. 1جدول 

 نام نماتود مرکز
 جنس نماتود

 کل ماده )درصد( نر )درصد(

 الف
 1079 (87)936 (13) 143 اسپیکوالریس تتراپترا

 969 (97)941 (3) 28 سیفاسیا اوبوالتا

 ب
 1940 (4/50) 978 (6/49) 962 اسپیکوالریس تتراپترا

 613 (5/99) 610 (5/0) 3 سیفاسیا اوبوالتا

 ج
 1163 (2/58) 677 (8/41) 486 اسپیکوالریس تتراپترا

 168 (93) 156 (7) 12 سیفاسیا اوبوالتا

 مجموع
 4182 (62) 2591 (38) 1591 اسپیکوالریس تتراپترا

 1750 (5/97) 1707 (5/2) 43 سیفاسیا اوبوالتا
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ژیاردیا  -D سیمور کوموناسیتریتر -Gو  Cو  B کریپتوسپوریدیوم – A(: B_G( و گیمسا )Aن )ونلس-آمیزی ذیلهای شناسایی شده به روش رنگتک یاخته. 1تصویر 
 .سیمور رونوکلئوسیاسپ -Fو  E موریس

 

 
های بررسی شده در هر سه در موش های رودهای انگلفراوانی مقایسه. 2تصویر 

 مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی.

 بحث 

ی آزمایشگاهی به دلیل اندازه کوچک، هزینه پایین، هاموش

ترین حیوان مورد دستکاری رایج مثل و سهولتسرعت باالی تولید

 فاده در مطالعات آزمایشگاهی هستند.است

های انگلی در حیوانات مدل آزمایشگاهی با ایجاد وجود آلودگی

تغییرات در سیستم فیزیولوژیک و ایمنی میزبان، افزایش یا کاهش 

های بافتی، رقابت با حساسیت میزبان به استرس، تحریک آسیب

و  اد مغذی، کاهش حجم خون و مایعات بدنمیزبان برای جذب مو

گذارد های مکانیکی بر روی نتایج مطالعات آزمایشگاهی اثر میدخالت

(2،17.) 

سر موش سوری بالغ مورد بررسی،  75حاضر از تعداد  مطالعهدر 

ای آلوده بودند. در بین ها حداقل به یک نوع انگل رودهآن همه

 آسپیکوالریس تتراپتراهای یافت شده به ترتیب فراوانی، انگل

، تری هایمنولپیس نانا، سیفاسیا اوبوالتابیشترین، پس از آن 

موریس، پیرونوکلئوس اس، ژیاردیا موریس، موریس تریکوموناس

 یافت شدند.  کریپتوسپوریدیوم موریسو  هایمنولپیس دیمینوتا

در هر سه مرکز تولید  سیفاسیا اوبوالتاو  آسپیکوالریس تتراپترا

ها در و پرورش حیوانات آزمایشگاهی شیوع باالیی داشتند. این انگل

شوند های سراسر جهان که در شرایط معمولی نگهداری میکلنی

باالیی دارند. این واقعیت ممکن است به علت چرخه زندگی  شیوع

توانند در مدت زمان کوتاهی تعداد کوتاه این نماتودها باشد که می

 (.5زیادی از حیوانات را آلوده سازند )

را معمواًل بدون اهمیت بالینی در نظر  تتراپترا سپیکوالریسآ

کند. جاد نمیهای آلوده ایگیرند و هیچ نشانه بالینی در موشمی

Gaherwal  کاهش هموگلوبین، گلبول  2012و همکاران در سال
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هایی که دارای آلودگی باال به قرمز و پروتئین سرم را در موش

بودند، نشان دادند، بنابراین آلودگی به این انگل  تتراپترا سپیکوالریسآ

 (.8) داشته باشدتواند بر روی نتایج مطالعات مرتبط اثر می

ضایعه خاصی در روده ایجاد سیفاسیا اوبوالتا م آلودگی ک

تواند فیزیولوژی شود، ولی میکند و منجر به بروز نشانه بالینی نمینمی

میزبان را تغییر داده و در نتایج تحقیقات اختالل ایجاد کند. پیشگیری 

از آلودگی به علت شیوع باالی این انگل در کلنی جوندگان 

ها مشکل است. طوالنی مدت تخم آزمایشگاهی و توانایی بقای

نادر است. سن موش یکی از  سیفاسیا اوبوالتاهای انسانی با آلودگی

ها باید مورد توجه قرار گیرد. برخی عواملی است که در بررسی انگل

های عموماً در موش سفاسیا اوبوالتادهد آلودگی به مطالعات نشان می

های بالغ مقاومت ایجاد وشرسد در مافتد و به نظر میجوان اتفاق می

سال  و همکاران در Tanideh(. در مطالعه حاضر و مطالعه 4شود )می

های بالغ مشاهده شد. تعداد آلودگی به این کرم در موش 2010

های شوند نیز در شیوع عفونتحیواناتی که در یک قفس نگهداری می

 (. 22انگلی مؤثر است )

در هر سه مرکز از شیوع نسبتًا باالیی  هایمنولپیس ناناسستود 

برخوردار بوده است. این کرم قادر است سایر حیوانات و حتی انسان را 

زئونوز بوده،  هایمنولپیس نانا(. مسئله مهم این است که 4آلوده کند )

همچنین دارای مشخصه عفونت خود به خودی و چرخه زندگی 

شتن شیوع این انگل در باشد که این امر در باال نگه دامستقیم می

(. با توجه 7تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤثر است ) یهاکلنی

به کارکنان و محققین، استفاده از  هایمنولپیس نانابه خطر انتقال 

تواند موجب انتقال عفونت ات میمطالعحیوانات آلوده به این انگل در 

ه صورت گیرد. عالوه به محققین گردد و باید احتیاط الزم در این زمین

در تحقیقات  هایمنولپیس نانابر این، استفاده از حیوانات آلوده به 

ات مربوط به دستگاه گوارش، هماتولوژی مطالعممکن است روی نتایج 

تواند حساسیت به سایر عوامل عفونی را و سرولوژی اثر گذارد و می

  .(18افزایش دهد )

( درصد 3/17) ینوتاهایمنولپیس دیمدر مطالعه حاضر سستود 

هایمنولپیس دیمینوتا دارای شیوع باالیی نبود. آلودگی کم با 
های موجود در روده باریک غیربیماریزا و بدون نشانه است. تعداد کرم

از طریق یک ایمنی قوی اما کوتاه مدت علیه عفونت بیشتر، خود به 

شوند. هر گونه آلودگی خفیف، باعث افزایش خود محدود می

ط که حضور میزبان واسشود. به دلیل اینمیذیری روده میزبان نفوذپ

، آلودگی باال به کرم نادر است. است در چرخه زندگی این انگل الزامی

رخ  هایمنولپیس ناناکمتر از  هایمنولپیس دیمینوتاآلودگی انسان با 

 (.4دهد )می

اسپیرونوکلئوس و  ژیاردیا موریس، تری تریکوموناس موریس
تری تریکوموناس سه دارای شیوع نسبتًا یکسان بودند.  هر موریس
ای است که فاقد بیماریزایی بوده و خطری برای ، تک یاختهموریس

تری که اطالعات دقیقی از این اماآید. سالمت عمومی به حساب نمی
ات بگذارد مطالعتواند بر روی نتایج چه اثراتی می تریکوموناس موریس

اثر  2009و همکاران در سال  Kashiwagiباشد. در دست نمی

بر روی روده موش را به روش  تری تریکوموناس فتوسآلودگی به 

پروتئین متفاوت در  10ها . آنمورد ارزیابی قرار دادندپروتئومیکس 

های غیر آلوده وجود نداشت. های آلوده یافتند که در موشروده موش

میزبان بوده و در -انگلها ممکن است مربوط به تقابل این پروتئین

اعمال مربوط به استرس، پاسخ ایمنی، متابولیسم و هدایت سیگنال 

  (.4،12دخالت داشته باشند )

درحال حاضر، اکثر تولیدکنندگان تجاری جوندگان آزمایشگاهی 

اند. رعایت کن کردهرا از کلنی حیوانات خود ریشه ژیاردیا موریس

های . کیستباشدمیگیری شجدی اصول بهداشتی از اجزاء مهم پی

دار و تابش اشعه فرابنفش های کلربا ضدعفونی کننده ژیاردیا موریس

یاخته خطری برای سالمت عمومی شوند. هر چند این تکغیرفعال می

ات مطالعتواند اثرات جدی بر روی نتایج آید، اما میبه حساب نمی

طی را تغییر یاخته قادر است پاسخ ایمنی مخاداشته باشد. این تک

ات مرتبط داشته باشد مطالعتواند اثراتی بر روی دهد، بنابراین می

(9،13.) 

آمیزی عالوه بر گسترش مرطوب از روش رنگ حاضر مطالعهدر 

گیمسا )با اندکی تغییرات( به منظور بررسی حضور تاژکدارانی مانند 

استفاده شد. در این روش  ژیاردیاو اسپیرونوکلئوس، تری تریکوموناس

که در گسترش مستقیم مدفوع مشاهده نشد، مورد  ژیاردیاتروفوزوئیت 

، موفق 2012و همکاران در سال  RajuRKaRشناسایی قرار گرفت. 

پان بلو شدند با استفاده از رنگ تری ژیاردیابه شناسایی تروفوزوئیت 

(20.) 

دهد ات زیادی انجام شده است که نشان میمطالع

دارند. این  مطالعاتتداخل جدی با نتایج  سپیرونوکلئوس موریسا

یاخته قادر است عمل ماکروفاژها را تحت تأثیر قرار دهد. به سختی تک

 اسپیرونوکلئوس موریستوان موش یا رتی پیدا کرد که عاری از می

، به محض اسپیرونوکلئوس موریسهای عاری از ها و رتباشد. موش
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ات آلوده جدا نگه داشته شوند هر چند این تک یاخته ورود باید از حیوان

 (. 3،19آید )خطری برای سالمت عمومی به حساب نمی

Akhtardanesh  خونی، هایانگل 2010و همکاران در سال 

در  شده نگهداری هایرت و سوری موش سر 240گوارشی  و جلدی

ارزیابی قرار مورد متعارف شهر کرمان را  شرایط واجد خانهدو حیوان

، نوسوپسیال فاسیتوس به کک آلودگی ،1 خانه شمارهحیوان . دردادند

و  انتاموبا موریسهای و تک یاخته هایمنولپیس دیمینوتاسستود 

 75/3، درصد 1/36، درصد 41/35به ترتیب در  کریپتوسپوریدیوم

از  درصد 58/4ها حضور داشت. همچنین رت درصد 25/1و  درصد

خانه شماره آلوده بودند. در حیوان انتاموبا موریسبه های سوری موش

ها رت درصد 2و  درصد 5/2به ترتیب در  انتاموبا موریس، آلودگی به 2

 مطالعههای سوری مشاهده شد. برخالف تحقیق مذکور در و موش

مشاهده  انتاموبایاخته حاضر انگل خارجی و در گسترش مرطوب تک

 (.1نشد )

Tanideh اقدام به بررسی آلودگی  2010ر سال و همکاران د

نمونه بالغ تصادفی تهیه شده از  60کرمی دستگاه گوارش در 

سی،  خانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعم از رت، موش بالبحیوان

ها نمودند. خوکچه هندی و خرگوش، با تکیه بر اهمیت زئونوزی آن

و  سیفاسیا موریسها به رت درصد 33/83طبق این بررسی، 

های هندی به خوکچه درصد 100، آسپیکوالریس تتراپترا

، پازالوروس آمبیگوسها به خرگوش درصد 40، پارااسپیدودرا انسیناتا

 90و   هایمنولپیس ناناخون بالب سی به های همموش درصد 50

درصد  50 سیفاسیا اوبوالتا،و  آسپیکوالریس تتراپتراها به درصد آن

ها درصد آن 90و  هایمنولپیس ناناهای بالب سی غیرهم خون به موش

های موش درصد 66، سیفاسیا اوبوالتاو  آسپیکوالریس تتراپترابه 

C57BL/6  به آسپیکوالریس ها آن درصد 100و به هایمنولپیس نانا
 های کرمی گزارش شده ازآلوده بودند. انگل سیفاسیا اوبوالتاو  تتراپترا

مذکور با موارد گزارش  بررسیدر  C57BL/6موش های بالب سی و 

که در  دیمینوتا هایمنولپیسشده در مطالعه حاضر به جز سستود 

 (. 22باشد )مطالعه فوق گزارش نشده است یکسان می

Kalani  سر  50ای های روده، انگل2013و همکاران در سال

رت تصادفی از که به صو Swiss-Websterموش آزمایشگاهی نژاد 

 این کردند. نتایج ارزیابیمؤسسه پاستور شعبه آمل خریداری شد، را 

 حداقل( درصد 74) موش 37 که داد نشان مقطعی توصیفی مطالعه

 شیوع ترینبیش همچنین .بودند گوارش آلوده دستگاه انگل یک به

ترین شیوع درصد( و کم 78/83) هایمنولپیس ناناانگل  به مربوط

باشد. درصد( می 7/2) بالستوسیستیسهای انگل مربوط به گونه

 آزمایشگاهی هایموش طبیعی آلودگی از گزارش اولین حاضر مطالعه

ژیاردیا باشد. عالوه براین در این مطالعه می بالستوسیستیسبه انگل 
سیفاسیا (، درصد 86/64) اسپیرونوکلئوسدرصد(،  01/27) موریس
( نیز درصد 62/21) تریکوموناس موریس تری (،درصد 65/48) اوبوالتا

مشاهده نشد و شیوع  بالستوسیستیسیافت شد. در مطالعه حاضر 

و همکاران در سال  Kalaniنیز کمتر از مطالعه  اسپیرونوکلئوس

در هر دو مطالعه وجود هایمنولپیس نانا بود. اما شیوع باالی  2013

 (.10داشت )

Pam  اقدام به بررسی نمونه مدفوع  2013و همکاران در سال

موش، رت و خرگوش آزمایشگاهی در یکی از مناطق مرتفع و سرد 

سیر در اطراف نیجریه نموده و فقط موفق به شناسایی کوکسیدیا و 

و Pam  مطالعهحاضر با  مطالعهشدند. علت عدم همخوانی نتایج تنیا 

به علت تفاوت در مناطق جغرافیایی  تواندمی 2013در سال  همکاران

ها به دلیل دفع متناوب در مدفوع ممکن است و یا روش کار باشد. انگل

 (.16در یک بار آزمایش مدفوع مورد شناسایی قرار نگیرند )

Najafi  آوری نمونه مدفوع از با جمع 2014و همکاران در سال

های آزمایشی و اصالح نژاد شده چهار رت گروه 110موش و  110

کردند. از  ارزیابیها را نای آهای رودهمرکز تحقیقاتی تهران، کرم

 53( که درصد 6/43تخم کرم ) 96مدفوع بررسی شده،  220مجموع 

لق به رت بود یافت شد. چهار گونه تخم متع 43تخم متعلق به موش و 

سیفاسیا اوبوالتا، سیفاسیا موریس، هایمنولپیس نانا، کرم شامل 
که در هر دو نوع حیوان مشخص شد، درحالی هتراکیس اسپوموزا

 هایمنولپیس ناناصرفاً در موش مشاهده گردید.  آسپیکوالریس تتراپترا

آلودگی مدفوع با ترین آلودگی کرمی در موش و رت بود و میزان شایع

 مطالعهکمتر بود. در  هتراکیس اسپوموزا و آسپیکوالریس تتراپترا

هایمنولپیس ، 2014و همکاران در سال Najafi مطالعهحاضر همانند 
 (.15دارای شیوع باالیی بود )نانا 

Karimi  های دستگاه گوارش انگل 2014و همکاران در سال

موش، رت و همستر پرورش یافته در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم 

 30سر موش،  50قرار دادند. از تعداد  ارزیابیسازی رازی را مورد 

جدا  ژیاردیا درصد 40و  هایمنولپیسسستود  درصد 4، اکسیور درصد

پایین  مطالعهدر این  ولپیسهایمنحاضر شیوع  مطالعهشد. بر خالف 

 (.11بود )

بر روی  2017و همکاران در سال  Dolatkhah ارزیابیدر 

های نگهداری شده در مرکز تحقیقات دانشگاه مدفوع موش و رت

، سیفاسیا موریس ،، تخم آسکاریسژیاردیا موریسهای تبریز، انگل

 مطالعهگزارش شد. در این  آسپیکوالریس تتراپترا و هایمنولپیس نانا
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 هایمنولپیس نانا، آسپیکوالریس تتراپتراحاضر، شیوع  مطالعهبر خالف 

 (.6پایین بود ) سیفاسیاو 

هایی که در دستگاه گوارش حیوانات انگل از گرچه برخیا

 یمنیاسیستم  اما دهندمی پاسخ درمان به آزمایشگاهی وجود دارند

 واکنش جاداحتمال ای و مانده باقی فعال هامدت تا هاانگل این علیه

 جودو ایمونولوژیک نظیر مطالعات اتتحقیق از برخی نتایج با متقاطع

های گیاز نظر آلود آزمایشگاهی هایموش ایپایش دوره(. 2) دارد

ها کنی این انگلانگلی و ارائه برنامه کاربردی جهت کنترل و یا ریشه

 اتمطالعاز  حاصل نتایج تکرارپذیری و اعتبار کیفیت، متضمن

 باشد.می

با توجه به اهمیت وجود شرایط بهداشتی در محل تولید و 

پرورش حیوانات آزمایشگاهی که از یک سو ضامن صحت نتایج 

 ایات و از سوی دیگر سالمت محققین خواهد بود، پایش دورهمطالع

های انگلی و ارائه برنامه کاربردی جهت کنترل از نظر آلودگی حیوانات

 نتایج تکرارپذیری و اعتبار کیفیت، ها متضمنی این انگلکنو یا ریشه

گیرانه های قرنطینه سختباشد. همچنین برنامهمی اتمطالعاز  حاصل

برای ورود حیوانات جدید یا حتی مواد بیولوژیک به این مراکز ضروری 

های باشد. عالوه بر این رفع معایب ساختاری ساختمان، شکافمی

ها و وسایل مربوط به اتاق نگهداری ای قفسها، ضدعفونی دورهدرب

 ی می باشد.رحیوانات آزمایشگاهی ضرو

 یسپاسگزار

 عمومی دامپزشکی دکترای نامه پایان نتایج حاصل مقاله این
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Abstract 
BACKGROUND: Mice are the most common laboratory animals used in research. Parasitic infections in laboratory 

animals affect both the research results and the health of researchers. 

OBJECTIVES: The present study aimed to investigate the infection status of intestinal parasites of mice in three main 

animal houses in Tehran. 

METHODS: In this study, 75 mice (25 from each animal house) were randomly purchased from an animal breeding  

house in Tehran and investigated. Mice were euthanized and autopsied. In order to study the gastrointestinal protozoa, 

wet smears were prepared from different parts of the intestine and feces and stained with Giemsa and Ziehl-Neelsen if 

necessary. Afterwards, the intestinal contents were examined and helminths were separated. If necessary, specific 

staining was used to diagnose helminths.  

RESULTS: Among the detected parasites, Aspiculuris tetraptera was the most prevalent (% 93.3). The mice were also 

infected with Syphacia obvelata (% 62.6), Hymenolepis nana (% 61.3), Tritrichomonas muris (% 22.6), Giardia muris 

(% 21.3), Spironucleus muris (% 18.6), Hymenolepis diminuta (% 17.3), and Cryptosporidium (% 6.6). 

CONCLUSIONS: Out of 75 adult mice studied, all had at least one parasite. This can affect the research results and 

jeopardize the health of researchers and related personnel. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Frequency of nematodes based on sex.  

Figure 1. Protozoa identifiedusing Ziehl-Neelsen (A) and Giemsa (B-G): A- Cryptosporidium B,C,G- Tritrichomonas muris D- 

Giardia muris E, F: Spironucleus muris. 

Figure 2. Comparative frequency of intestinal parasites in three laboratory animal breeding houses. 
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