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چکیده
زمینۀ مطالعه :تأمین كامل نیازهاي غذایی موش نژاد  C57BL/6نقش مهمی در جلوگیري از بروز سندروم التهاب پوست زخمدار ایفا میكند.
هدف :بررسی وضعیت التهاب پوست زخمدار در كلنی موشهاي نژاد  C57BL/6و اقدام براي كاهش آن از طریق اصالح جیره غذایی بود.
روشکار :طی دوره دو ساله ،كلنی موشهاي نژاد  C57BL/6یک مركز پرورش از نظر وجود این سندروم تحت بررسی قرار گرفتند .در سال اول ،حیوانات از
غذاي فشرده موشهاي غیر همخون و در سال دوم از جیره اصالح شده بر اساس نیازهاي غذایی این موش همخون استفاده كردند.
نتایج :در سال اول میانگین تعداد نوزادان متولد شده در هر زایمان موشهاي ماده 3 ،سر و در سال دوم  6سر بود .میزان تلفات نوزادان در سال اول  75درصد
و در سال دوم صفر بود .تعداد كل موش هاي باقیمانده در كلنی ،در سال اول  220سر و در سال دوم به  1100سر افزایش پیدا كرد .از نظر عالئم ،در سال اول
 40درصد موشهاي بالغ به این سندروم مبتال شدند .موریختگی ها بیشتر در پشت گردن و پشت بدن بود و شدت عالئم از مالیم تا شدید مشاهده گردید .تلفات
حتی در موارد شدید مشاهده نشد و بهبودي آن ها خود به خودي ولی بسیار كند بود .در كالبدگشایی ،عالئم بزرگی غدد لنفاوي زیر بغل و نیز بزرگی طحال و
كبد مشاهده شد .در آزمایشات هیستوپاتولوژي زخمهاي پوستی ،تجمع سلولهاي التهابی و اسفنجی شدن سلولهاي شاخی مشاهده گردید .در نمونههاي غدد
لنفاوي ،طحال و كبد ،تغییرات پاتولوژیکی از تجمع سلولهاي التهابی تا نکروز مشاهده شد .در سال دوم ،تعداد مبتالیان كاهش چشمگیري داشته و به  2درصد
رسید .شدت عالئم خفیف و روند بهبود یافتگی آنها سریعتر از سال قبل بود.
نتیجهگیری نهایی :با تأمین كامل نیازهاي غذایی موش آزمایشگاهی نژاد  C57BL/6می توان به میزان قابل توجهی از بروز سندروم التهاب پوست زخمدار
جلوگیري كرد.
کلمات کلیدی :التهاب پوست زخمدار ،سندروم ،مو ریختگی ،موش آزمایشگاهیC57BL/6 ،
كپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ كپیبرداري ،توزیع و نشر براي استفاده كامل با ذكر منبع آزاد است.

نویسنده مسئول :روزبه فالحی ،بخش تحقیق ،تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی ،موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي رازي ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج كشاورزي ،كرج ،ایران
پست الکترونیکیfallahiroozbeh@gmail.com :

مقدمه
موش آزمایشگاهی نژاد  C57BL/6همخون ) (Inbredبوده
و یکی از نژادهاي منحصر بفرد است كه بیش از  6دهه در
تحقیقات زیستی مورد استفاده قرار می گیرد (  .)14نسبت
به سایر نژادها پرخاشگرتر ،فعالیت بدنی بیشتر و طول عمر
بیشتري دارد .در برابر تومورها به نسبت مقاوم می باشند.
در تحقیقات قلبی عروقی ،دیابت (نوع  )2و چاقی ،ژنتیک،
ایمنی شناسی ،نورو زیست شناسی ،تصلب شرائین

) ،(Atherosclerosisبیماري اتوایمیون اسکلرودرما
) (Sclerodermaو نیز به لحاظ وقوع باالي میکروفتالمی،
تراكم كم استخوان و هیدروسفالی ارثی مورد استفاده قرار
می گیرد .ولی متأسفانه حساس ترین نژاد به سندروم التهاب
پوست زخم دار ) (Ulcerative dermatitisمی باشد.
التهاب پوست زخم دار سندرومی وابسته به سن و با علت
نامشخص در موش هاي آزمایشگاهی نژاد  C57BL/6و نیز
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نژادهایی كه از آن به دست آمده اند می باشد كه به حالت
معمول و خود به خودي ایجاد می گردد ( .) 1،4موریختگی
بیشتر در پشت گردن ،كتف ها ،شانه ها ،پشت بدن و كشاله
ران كه در ابتدا به حالت مالیم و به صورت منفرد و یا
چندتایی و به شکل پوسته پوسته دیده می شود و سپس
خارش شدید ا ز نواحی سطحی به عمق پوست گسترش
یافته و منجر به زخم می گردد .با بروز التهاب ،تجمع
سلول هاي نوتروفیل ،لنفوسیت ،ماكروفاژ و ماست سل
) (Mast cellدر ناحیه زخم ای جاد می گردد و در نهایت
منجر به هیپرپالزي سلول هاي اپی تلیال ،هیپركراتوز،
فیبروزه شدن بافت مبتال و نکروز می شود و ترمیم به تأخیر
می افتد .در موارد معدودي عالئم لنفادنوپاتی موضعی به
صورت تورم غدد لنفاوي زیر بغل (Axillary lymph
) nodesو نیز بزرگ شدن كبد و طحال كه ناشی از
واكنش هاي ایمنی می باشد نیز گزارش شده است
(  ) 1،7،8،9،11،15اولین گزارش این سندروم در موش هاي
نژاد  C57BL/6در سال  1971منتشر گردید (  .)9گرچه
علت ایجاد این سندروم نامشخص است ولی عوامل متعددي
نظیر سن ،جنس ،عوامل محیطی (تغییرات درجه حرارت و
رطوبت) ،جیره غذایی و تغذیه ،فصل ،عفونت هاي میکروبی،
وجود اجسام خارجی (مانند شماره گوش) ،انگل هاي
خارجی (بیشت ر جرب ها) ،زخم ها ي حاصل از نزاع ،تابیدن
اشعه ها و اسکولی ت ناشی از كمپلکس ایمنی (Immune
)( Complex Vasculitisرسوب ای مونوگلبول ینها یا
كمپلمان ها در دیواره عروق) و تحلیل فولیکل هاي مو ناشی
از نقص در متابولیسم ویتامین Aبه عنوان عوامل
مستعد كننده در بروز و پیشرفت آن دخیل هستند
(  .) 1،7،15مطالعات اخیر نشان داده اند كه بروز التهاب
پوست زخم دار ممکن است در اثر الگوهاي رفتاري
موش هاي  C57BL/6باشد و نه با منشأ ساختاري پوست.
زیرا در موش هاي مبتال حاالتی شبیه به اختالل كندن مو
) (Trichotillomaniaو اختالل كندن پوست (Skin
) picking disorderدر انسان دیده شده است .این
اختالالت روانی در  4درصد از جمعیت انسانی وجود دارد و
متأسفانه اكثر مبتالیان بدنبال درمان آن نیستند .بنابراین
موش هاي  C57BL/6مبتال به التهاب پوست زخم دار الگوي
بسیار مناسبی جهت تحقیقات بر روي این اختالالت ر فتاري
در انسان می باشند (  .)15تاكنون هیچ روش درمانی به طور

كامل در درمان این سندروم مؤثر نبوده ولی با توجه به
عوامل مستعد كننده ذكر شده ،استفاده از بعضی مواد و
روش ها ،نتای ج درمانی متنوعی را به همراه داشته است
(  .) 15از جمله این روش ها می توان به استفاده از سیترات
ماروپیتانت ) ، (Maropitant citrateویتامین ،E
سی کلوسپوری ن ) ، (Cyclosporineلوسیون كاالدریل
) ، (Caladrylكلر هگزیدین ) ، (Chlorhexidineافزودن
اسیدهاي چرب امگا  3به جیره غذایی و كوتاه كردن ناخن ها
اشاره كرد (  .) 15مشخص شده كه افزایش مقدار سروتونین
مغزي باعث افزایش خارش پوست و به دنبال آن ،افزایش
احتمال التهاب پوست زخم دار می شود .سیترات ماروپیتانت
Tachykinin
كه یک آنتاگونیست گیرنده هاي
 neurokinin 1می باشد ،با این سازوكار در درمان این
سندروم تأثیر دارد كه باعث كاهش خارش و كاهش اندازه
زخم می گردد (  .) 11،15استفاده از داروي ایبوپروفن به
صورت خوراكی باعث ترمیم لبه هاي زخم ،كاهش التهاب و
درد می گردد (  .) 11از آنجا كه در درمان اختالالت كندن
پوست و مو در ان سان ،از  N-Acetylcysteinاستفاده
می گردد ،مشخص شده كه این ماده در درمان سندروم
التهاب پوست زخم دار هم مؤثر می باشد .سازوكار عمل آن
از طریق تولید آنتی اكسیدان گلوتاتیون ) (Glutathioneدر
مغز می باشد .استفاده هم زمان  N-Acetylcysteinو
گلوتاتیون اثر درمانی بیشت ري دارد (  .) 4یکی از روش هاي
توصیه شده جهت پیشگیري از بروز این سندروم ،كوتاه
كردن ناخن هاي موش هاي مبتال به ویژه در پاهاي عقبی،
دست كم هر دو هفته یک بار می باشد (  .) 1،5،15همچنین
از آنجا كه واكنش هاي استرس اكسیدكننده میتوان ن د در
بروز التهاب پوست زخم دار دخی ل باشند ،بنابراین استفاده
از آنتی اكسیدان هایی نظیر ویتامین  ، Eنتایج موفقیت آمیزي
در درمان داشته است .ویتامین  Eباعث فعال نمودن
واسطه هاي التهابی و نیز اسید آراشیدونیک
اكسیژناز
سیکلو
، (Arachidonic
)acid
) (Cyclooxigenaseو سیتوكین هاي پیش التهابی
می گردد .همچنی ن باعث افزایش اپی تل یالی زه شدن پوست
می شود (  . )1،11نقش آنزیم پروكسی ردوكسین 6
) (Peroxiredoxin 6در ترمیم زخم هاي پوستی انسان و
موش مشخص گردیده است .در مطالعه اي كه  Williamsو
همکاران در سال  2012انجام دادند مشخص شد كه مقدار
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این آنزیم در موش هاي  C57BL/6مبتال به التهاب پوست
زخم دار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است (.)15
 Kastenmayerو همکاران در سال  2006در مطالعه اي كه
بر روي موش هاي مبتال انجام دادند دریافتند كه نقص در
ژن  Nitric oxide synthaseدر ابتال به این سندروم
دخالت دارد Nitric oxide .نقش مهمی در ترمیم پوست
ایفا میكند (  .) 9هدف از این مطالعه بررسی وضعیت التهاب
پوست زخم دار در كلنی موش هاي نژاد  C57BL/6یک
مركز پرورش حیوانات آزمایشگاهی و اقدام براي كاهش آن
از طریق اصالح جیره غذایی بر اساس تأمین كامل نیازهاي
غذایی آن نژاد بود.

مواد و روش کار
طی دوره دو ساله (  ) 1396-1397كلنی موش هاي
آزمایشگاهی نژاد  C57BL/6یک مركز تولید و پرورش
حیوانات آزمایشگاهی از نظر وجود سندروم التهاب پوست
زخم دار تحت بررسی قرار گرفت  .حیوانات از نظر ظاهري
سالم و در آزمایش ها ي به عمل آمده آلودگی به انگلهاي
خارجی و داخلی منفی بوده و بیماري خاصی نداشتند .در
شروع بررسی در سال اول ،تعداد موش هاي نر و ماده بالغ،
هر كدام  50سر بودند .حیوانات همانند سال هاي قبل از
غذاي فشرده (پلت) استاندارد موش هاي آزمایشگاهی غیر
همخون ( 19 /5درصد پروتئین 1365 ،كیلوكالري در پوند،
انرژي 4/ 5 ،درصد چربی 3/ 8 ،درصد فیبر خام 1/ 2 ،درصد
كلسیم 0 / 4 ،درصد فسفر 17 / 8 ،واحد بین المللی در
كیلوگرم ،ویتامین Eو  14/ 5میلی گرم در كیلوگرم،
ویتامین  ) Aو آب به میزان دلخواه استفاده می كردند .در
سال دوم به منظور افزایش میزان بهره وري تولید مثل ،جیره
اصالح شده بر اساس نیا ز هاي غذایی موش 24( C57BL/6
درصد پروتئین 1500 ،كیلوكالري در پوند ،انرژي12/5 ،
درصد چربی 2 /3 ،درصد فیبر خام 1 ،درصد كلسیم1/3 ،
درصد فسفر 82/ 32 ،واحد بین المللی در كیلوگرم ،ویتامین
 Eو  54میلی گرم در كیلوگرم ،ویتامین  ) Aدر اختیار
حیوانات قرار داده شد ( .) 6سیستم پرورش موش ها از نوع
متعارفی (  )Conventionalو در قفس هاي جعبه كفشی
(  )Shoe boxتیپ  2از جنس پلی كربنات بوده و در هر
قفس یک سر موش ماده و یک سر نر نگه داري می شدند.
بعد از زایمان و پس از دوره شیرواري  21روزه ،نوزادان جدا
و پس از تعیین جنسیت به قفس هاي دیگر منتقل می شدند.
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از تراشه (پوشال) استریل چوب درخت سپیدار به عنوان
بستر استفاده می گردید .تعویض قفس و پوشال دو مرتبه
در هفته صورت می گرفت .دماي سالن پرورشی 22-24
درجه سانتی گراد ،میزان رطوبت  45-55درصد ،میزان
تهویه هوا  8 -10مرتبه سه دقیقه اي در ساعت و دوره
روشنایی /تاریکی به صورت  12:12ساعت در شبانه روز و
میزان شدت نور كمتر از  325لوكس بود .در ای ن مطالعه دو
ساله ،با مشاهده عالئم سندروم التهاب پوست زخم دار،
نمونه بردار ي از آن ها صورت می گرفت .هنگامی كه در بیش
از  10درصد سطح بدن موش ها ي مبتال ،موریختگی و زخم
مشاهده می شد ،جداساز ي حیوانات ،معدوم ساز ي و نمونه
بردار ي از آن ها صورت گرفت .همچنی ن روند پ یشرفت
بی ماري در حی وانات مبتال ،تحت نظر قرار گرفت .جهت
نمونه برداري ،ابتدا بر طبق اصول اخالق كار با حیوانات
آزمایشگاهی ،مرگ آسان موش ها (با تركیب كتامین به
میزان  225میلی گرم به ازاء هر كیلوگرم و زایالزین به
میزان  30میلی گرم به ازاء هر كیلوگرم و تزریق داخل
صفاقی) صورت گرفت  .نمونه برداري از محل هاي ضایعه
دیده ،جهت بررسی وجود انگل هاي خارجی (جرب ها) انجام
شد .سپس در زیر هود المینار فلو ،به منظور كشت
باكتریایی ،نمونه هایی از نواحی مبتال (پوست و لبه هاي آن)
و در محیط هاي بالد آگار ،مک كانکی آگار (MacConkey
) ،agarدكستروز آگار سابورو (Sabouraud dextrose
) agarو كشت هاي بی هوازي در بالدآگار و از كلنی هاي
رشد یافته ،الم تهیه و با رنگ گرم ،رنگ آمیزي و به
روش هاي استاندارد تشخیص داده شدند  .پس از
كالبدگشایی ،جهت بررسی ،بافت هاي غدد لنفاوي زیر بغل،
كبد و طحال از هر موش جمع آوري و به منظور انجام
آزمایشات هیستوپاتولوژي ،در محلول بافر فرمال ین
خنثی  10درصد قرار داده شدند .بافت ها به صورت معمول
فرآور ي شده و در پارافین قرار گرفتند  .بلوک هاي پارافینه
در مقاطع  5 -6میکرومتر ،برش داده شده و سپس با
رنگ آمیزي هماتوكسیلین و ائوزین ) (H&Eجهت بررسی
با میکروسکوپ نوري رنگ شدند .در ای ن مطالعه ،مقایسه
بی ن دو گروه ،در دو محدوده زمانی عنوان شده ،به صورت
كی فی و بر اساس مشاهدات می کروسکوپ یک صورت گرفته
بود .جهت معدوم نمودن الشه موش هاي استفاده شده از
دستگاه امحاء زباله هاي عفونی ( بی خطر ساز) استفاده
گردید .جهت آنالیز آماري اطالعات به دست آمده غیر از
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نتایج هیستوپاتولوژي ،با استفاده از آزمون مربع كاي بررسی
و سطح معنی داري كمتر از  0 /05در نظر گرفته شد.

نتایج
در سال اول كه كلنی موش هاي همخون نژاد
 C57BL/6طبق روال همیشگی آن مركز از جیره غذایی
موش هاي غیر همخون استفاده می كردند ،تعداد نوزادان
متولد شده در هر زایمان به طور میانگین  3سر بود ولی 75
درصد از آن ها در سن  1-21روزگی تلف می شدند .تعداد كل
موش ها اعم از نوزادان و بالغین (پس از  3-4مرتبه زایمان)
در سال اول  220سر بود .از نظر مشاهده عالئم سندروم
التهاب پوست زخم دار ،در سال اول 40درصد موش هاي بالغ
به این سندروم مبتال شدند 80 .درصد مبتالیان از جنس ماده
و  20درصد ،نر بودند و سن ابتال از  8هفتگی به باال بود .در
موش هاي مبتال ،موریختگی ها به طور عمده در نواحی پشت
گردن و پشت بدن بود و حدت عالئم از مالیم تا شدید
مشاهده گردید (تصویر  .)1تلفاتی در موش هاي مبتال ،حتی
در موارد شدید مشاهده نشد و بهبودي آن ها خود به خودي
ولی كند ( 3-4ماه) بود .نتایج نمونه برداري از ضایعات پوستی
از لحاظ وجود انگل هاي خارجی ،منفی و در كشت باكتریایی
و قارچی در محیط هاي بالد آگار ،مک كانکی آگار ،دكستروز
آگار سابورو ،همگی منفی و تنها در یک نمونه از كشت هاي
بی هوازي در بالدآگار ،باكتري Clostridium sordellii
جداسازي و تشخیص داده شد .در كالبدگشایی ،عالئم بزرگی
غدد لنفاوي زیر بغل و نیز بزرگی طحال و كبد مشاهده گردید
(تصویر  .)2در آزمایشات هیستوپاتولوژي نمونه هاي برداشت
شده از نواحی زخم هاي پوستی ،كنده شدن الیه پوست و

حضور سلول هاي التهابی مشاهده گردید (تصویر  .)3در
نمونه هاي غده لنفاوي ،كاهش جمعیت لنفوسیت ها (خط
عمود) و تخلیه بافت لنفاوي (پیکان مشکی ) به همراه اتساع
سینوزوئیدها مشاهده شد (تصویر  .) 4در طحال ،پر خونی در
سینوزوئیدها مشاهده گردید (تصویر  .)5در كبد ،شروع تخلیه
بافت لنفاوي به همراه كانون هاي متعدد و پراكنده خون ریزي
در پارانشیم بافت و نیز نواحی نکروزه مشاهده شد (تصویر
 .)6در سال دوم و با اصالح جیره غذایی كه بر اساس تأمین
كامل نیازهاي غذایی موش هاي همخون نژاد C57BL/6
صورت گرفت تعداد نوزادان در هر زایمان به طور میانگین به
 6سر افزایش پیدا كرد .میزان تلفات نوزادان متولد شده تا
سن  1-21روزگی به صفر درصد كاهش یافت .تعداد كل
موش هاي باقیمانده اعم از نوزادان و بالغین پس از  4-3مرتبه
زایمان به  1100سر افزایش یافت .از نظر مشاهده عالئم
سندروم ،در سال دوم تعداد مبتالیان كاهش چشمگیري
داشته و به  2درصد رسید .از نظر كیفی ،شدت ضایعات
مشاهده شده جلدي (شامل موریختگی و زخم پوست) ،به
میزان قابل توجهی خفیف تر بود .تلفاتی در موش هاي مبتال،
مشاهده نشد و بهبودي آن ها خود به خودي و سریع تر نسبت
به سال اول ( 1-2ماه) بود .نتایج نمونه برداري از ضایعات
پوستی از لحاظ وجود انگلهاي خارجی و كشت هاي
باكتریایی و قارچی همگی منفی بودند .در كالبد گشایی،
عالئم در مشاهدات ظاهري ،بزرگ شدن غدد لنفاوي ،طحال
و كبد خفیف تر از سال اول بود .همچنین تغییرات
هیستوپاتولوژیک مشاهده شده در نمونه هاي بافتی برداشت
شده ،خفیف تر از سال قبل بود.

تصویر  .1ضایعات شدید پوستی به صورت مو ریختگی و ایجاد زخم در

تصویر  .2طحال موش سالم (سمت راست) و موش مبتال به عالئم التهاب

نواحی گردن و پشت بدن یکی از موشهاي مبتال در سال اول.

پوست زخم دار (سمت چپ) در سال اول.
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تصویر  .3پوست موش -كنده شدن الیه پوست (پیکان مشکی) و حضور

تصویر  .4غده لنفاوي موش -كاهش جمعیت لنفوسیت ها (خط عمود)

سلول هاي التهابی در برش پوست ناحیه آسیب دیده (نوک پیکان سفید)
رنگ آمیزي هماتوكسیلین و ائوزین ،بزرگنمایی.40× :

و تخلیه بافت لنفاوي (پی کان مشکی ) به همراه اتساع سی نوزوئیدها.
رنگ آمیزي هماتوكسیلین و ائوزین ،بزرگنمایی.40× :

تصویر  .6شروع تخلیه بافت لنفاوي (پی کان سفید) به همراه كانون هاي
تصویر  .5پر خونی در سی نوزوئ یدها در طحال موش مبتال( .رنگ آمیزي
هماتوكسیلین و ائوزین ،بزرگنمایی.)40× :

بحث
میزان ابتال به سندروم التهاب پوست زخم دار در كلنی
موش آزمایشگاهی نژاد  C57BL/6در گزارشهاي مختلف از
 4/1 -35درصد متفاوت بوده است ( .)7،8،9در این مطالعه
میزان ابتال  40درصد برآورد گردید .از نظر سنی ،این سندروم
بیشتر در سنین باال دیده میشود .مطالعات مختلفی از بروز
این حالت در محدوه سنی نزدیک به بلوغ و  2-3ماهگی،
 10-16ماهگی 13 ،ماهگی 19 ،ماهگی 13-24 ،ماهگی
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متعدد و پراكنده خون ریزي در پارانشیم بافت كبد و نواحی نکروزه
(پیکان مشکی)( .رنگ آمیزي هماتوكسیلین و ائوزین ،بزرگنمایی.)40× :

منتشر گردیده است ( .)7،9،12،13از نظر جنس ،موش هاي
ماده به مراتب حساس تر از نرها به این سندروم می باشند و
ابتال به بیماري در موش هاي ماده به مراتب بیشتر ا ز نرها
می باشد و به طور معمول در سنین باال مشاهده می گردد،
گرچه در موش هاي جوان نیز دیده شده است ( .)9،11نتایج
این بررسی با سایر مطالعات مطابقت دارد .در انسان هم
اختالالت روانی كندن پوست و م و بیشتر در زنان و در سنین
بلوغ مشاهده می گردد ( .) 5همچنین مشخص شده كه
جیره هاي غذایی پر چرب و چاق كننده ( 35درصد چربی و
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كربوهیدرات باال) و نیز كمبود مواد معدنی و متعادل نبودن
آن ها ،در میزان شیوع و حدت این سندروم مؤثر می باشند.
هر چه چربی و كمبود مواد معدن ی جیره بیشتر باشد میزان
شیوع باالتر خواهد بود ( .) 2،12همچنین كمبود ویتامین Eو
نقص در متابولیسم ویتامین Aبه عنوان عواملی مستعدكننده
در پیشرفت عالئم این سندروم مطرح می باشند (.)2
 Michaudو همکاران در سال  2016در بررسی روند
سندروم التهاب پوست زخم دار به این نتایج دست یافتند كه
افزایش میزان چربی جیره به  35درصد ،ابتال به آن را افزایش
و كاهش میزان كالري جیره به  60درصد مقدار استاندارد،
ابتال به آن را كاهش می دهد ( Hampton .)11و همکاران
در سال  2015كه در زمینه درمان موش هاي مبتال به این
سندروم تحقیق می كردند ابر از داشتند كه میزان شیوع ،عالئم
بالینی و تغییرات بافت شناسی در زخم هاي موش هاي مبتال،
در اثر استفاده از جیره هاي غذایی پرچرب ،افزایش و اضافه
نمودن مکمل هاي معدنی تهیه شده از جلبک دریایی قرمز
كه سرشار از كلسیم و سایر مواد معدنی است ،از میزان آن ها
می كاهد .س ازوكار اثر آن نامشخص بوده ولی ممکن است به
علت اثر آنتی اكسیدانی یا ضد التهابی آن باشد .این
مکمل هاي معدنی در درمان استئوآرتریت و تقویت استخوانی
و سالمت دستگاه گوارش مصرف می گردند ( .) 8كلسیم یکی
از مواد معدنی كاتیونی و مهم می باشد كه نقش مؤثري در
رشد سلول هاي اپی تلیال و نیز بهبود عملکرد سیستم هاي
حفاظتی پوست و كاهش اثرات آماسی بر روي سلول ها دارد.
نقش سایر مواد معدنی نظیر مس ،روي ،سلنیم ،منگنز و به
ویژه مولیبدن كه اثر آنتی اكسیدانی نیز دارد ،در درمان این
سندروم مشخص گردیده است ( .) 8مشخص شده است كه
عفونت هاي باكتریایی فرصت طلب نظیر Staphylococcus
 aureusو  Staphylococcus xylosusدر پیشرفت
زخم هاي پوستی سندروم التهاب پوست زخم دار تأثیرگذار
هستند .حتی كلستریدیوم هاي موجود در محیط و سطح
پوست ،توانایی رشد در نواحی عمیق زخم را خواهند داشت
( .) 3گرچه درمان با داروهاي مؤثر براي این باكتري ها ،نظیر
تریمتوپریم /سولفامتوكسازول ،نتیجه مؤثري در درمان این
سندروم نداشته است ( .) 9،10در خصوص فصل شیوع ،در
تعدادي از مطالعات  ،تابستان بیشترین فصل شیوع معرفی

شده است .گرچه گزارشاتی از بیشترین میزان شیوع در بهار
و پاییز هم وجود دارد .تأثیر شیوع فصلی شاید ناشی از عوامل
حساسیت زاي محیطی مانند گرده گیاهان و یا اسپور قارچ ها
باشد كه به همراه لباس كاركنان ،جیره غذایی و یا بستر ،وارد
سالن هاي پرورش حیوانات آزمایشگاهی میشوند ( .)9در
مطالعه اي كه  Adamsو همکاران در سال  2016در خصوص
درمان این سندروم انجام دادند ،استفاده از داروي ترسادرم
) (Tresadermكه تركیبی از ماده ضد قارچ،
كورتیکواستروئید و آنتی بیوتیک وسیع الطیف است به میزان
 25/4درصد ولی همراه با كوتاه كردن ناخن ها ،باعث 90
درصد موفقیت در درمان شده است ( Michaud .)1و
همکاران در سال  2016در بررسی روش هاي درمان با
داروهاي تركیبی ،میزان موفقیت آمیز بودن استفاده از سه
دارو شامل باسیتراسین ،نئومایسین و پلی میکسین  Bرا 34
درصد ،استفاده توأم بتادین و سولفادیازین را  34درصد و نیز
درمان با هیپوكلریت را  71درصد ارائه نمودند ( .) 11در این
مطالعه با اصالح جیره غذایی در سال دوم كه تأمین كننده
نیازهاي غذایی این نژاد موش می باشد و نیز استفاده از منبع
چربی انتخاب شده كه سرشار از ویتامین هاي Eو  Aاست
موجب افزایش مقادیر آن ها به میزان  4-5برابر جیره هاي
معمولی گردید و باعث شد افزایش قابل توجه در میزان
بهره وري تولید مثل صورت گیرد .همچنین بروز این سندروم
از میزان  40درصد به  2درصد كاهش پیدا كرد و نیز شدت
و عالئم بیماري كمتر و در مدت كوتاه تري درمان كامل
حاصل شد .بنابراین با تأمین كامل نیازهاي غذایی موش
آزمایشگاهی نژاد  C57BL/6می توان به میزان قابل توجهی
از بروز سندروم التهاب پوست زخمدار جلوگیري كرد.

سپاسگزاری
نویسندگان این مقاله از همکاران بخش تولید و پرورش
حیوانات آزمایشگاهی موسسه تحقیقات واكسن و سرم سازي
رازي كمال تشکر و قدردانی را دارند.
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Abstract
BACKGROUND: Full supply of the nutritional requirements of C57BL/6 mice plays an important role in preventing

ulcerative dermatitis syndrome.
OBJECTIVES: We conducted this work to asses ulcerative dermatitis in C57BL/6 mice colony and reduce it through
dietary modification.
METHODS: During a two-years period, a C57BL/6 mice colony in a laboratory animal breeding center was monitored
for the presence of ulcerative dermatitis syndrome. In the first year, the animals were fed with outbred laboratory mice
pellet and in the second year, the modified diet was used based on the nutritional requirements of this inbred mouse.
RESULTS: The average numbers of litters per parturition were 3 and 6 in the first year and the second year, respectively.
The litter's mortality rate in the first year was 75 % and zero in the second year. The total number of mice remaining
in the colony was 220 in the first year, which increased to 1100 in the next year. Syndrome symptoms were observed
in the adult mice in the first year. Alopecia was observed mainly in the back and neck and the severity of the symptoms
was mild to severe. No mortality was observed in the mice, even in severe cases, and their recovery was spontaneous,
yet very slow. In the necropsy, axillary lymphadenopathy, splenomegaly, and hepatomegaly were observed. In
histopathological samples taken from the skin lesions, the accumulation of inflammatory cells and the spongiosis of
cornea cells were observed. In lymph nodes, spleen, and liver, pathological changes were observed from the
accumulation of inflammatory cells to necrosis. In the second year, the number of cases reduced significantly to 2 %.
The severity of the symptoms was mild and their recovery was faster than that in the previous year.
CONCLUSIONS: By fully supplying the nutritional requirements of C57BL/6 mice, we could significantly prevent the
occurrence of ulcerative dermatitis syndrome.
Keywords: Ulcerative dermatitis, Syndrome, Alopecia, Laboratory mice, C57BL/6
Copyright © 2020. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- 4.0 International License which permits Share, copy and redistribution of the
material in any medium or format or adapt, remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

Corresponding author’s email: fallahiroozbeh@gmail.com Tel/Fax: 026-34570038/026-34552194
How to cite this article:
Fallahi, R., Eslampanah, M. (2021). Effect of Dietary Modification on Ulcerative Dermatitis Status of C57BL/6
Mice. J Vet Res, 76(2), 171-178. https://doi.org/10.22059/jvr.2020.296337.3017
Figure Legends and Table Captions
Figure 1. Severe skin lesions such as alopecia and ulcer on the neck and back of one of the infected mice in the first year.
Figure 2. Spleen of healthy mouse (right) and mouse spleen with ulcerative dermatitis symptoms (left) in the first year.
Figure 3. Mouse skin - peeling of the skin layer (black arrow) and the presence of inflammatory cells in the skin incision of the affected
area (white arrow tip) hematoxylin and eosin staining, magnification: 40x.
Figure 4. Mouse lymph node - decrease in lymphocyte population (vertical line) and drainage of Lymphatic tissue (black arrow) with
sinusoid dilation. Hematoxylin and eosin staining, magnification: x40.
Figure 5. Congestion in the sinusoids in the spleen of infected mice. Hematoxylin and eosin staining, magnification: x40.
Figure 6. In the liver, lymph node drainage (white arrow) with multiple and scattered foci of hemorrhage in the tissue parenchyma and
necrotic areas (black arrow) Hematoxylin and eosin staining, magnification: x40.
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