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پایش بهداشتی موش  های آزمایشگاهی نژاد NIH موسسه 
رازی نسبت به باکتری کلستریدیوم پیلی فورم در سال 1395

bb

چكيد ه 

عامل بیماری تایزر باکتری کلســتریدیوم پیلی  فورم می باشد. از آنجاکه تاکنون استانداردهای بین  المللی در مورد تعیین آلودگی 
حیوانات آزمایشگاهی در ایران بدلیل اهمیت ندادن به این موضوع صورت نگرفته است، در این تحقیق میزان شیوع این باکتری 
در کلنی موش  های آزمایشــگاهی نژاد NIH مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی موسسه رازی در سال 1395 مورد بررسی گرفته 
اســت. 82 سر موش پرورشی به  صورت تصادفی از کلنی پرورشی انتخاب و بعد از خون گیری، در کالبدگشایی دستگاه گوارش از 
لحاظ عالئم بیماری و در ســرم  های تهیه شده با روش االیزای غیرمستقیم از نظر آنتی  بادی اختصاصی ضد کلستریدیوم پیلی  فورم 
مورد بررســی قرار گرفتند. از این تعداد هیچ گونه عالئم بیماری در کالبدگشایی مشاهده نگردید ولی در آزمایش االیزا، دو مورد 
مثبت شناسایی شد. با توجه به عدم مشاهده عالئم بیماری در کلنی موش  های پرورشی و بر طبق دستورالعمل FELASA مي توان 
چنین نتیجه  گیري نمود که با اطمینان 99/9 درصد، آلودگی به کلســتریدیوم پیلی  فورم در سالن  های پرورشی، بسیار کمتر از 10 
درصد )2/43 درصد( در بین موش  های نژاد NIH بوده و نیاز به حذف کلنی نمی  باشــد. ولی باید در آزمایشــات دوره ای، دقت و 

حساسیت بیشتری نسبت به این باکتری لحاظ نمود.
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The cause of tyzzer's disease is Clostridium piliforme bacteria. Since the international standards on determination 
of contamination in laboratory animals in Iran It's not done.This study intends review the incidence of Clostridium 
piliforme infection in laboratory NIH mice colonies in a laboratory animals breeding center. 82 mice from a colony 
of breeding laboratory animals were randomly selected and were examined by indirect ELISA method for specific 
antibodies against Clostridium piliforme in serum. Also after necropsy the gastrointestinal were studied examined for 
symptoms of the disease. Of these, two positive cases were identified in ELISA and any symptoms of disease was 
not observed in necropsy. According to the FELASA instructions, it can be concluded with 99.9% confidence, the 
contamination with Clostridium piliforme in breeding facilities, much less than 10% (2.43%) in the NIH mice colony 
is obtained and is not need to remove the colony. However, should be considered carefully and be more sensitive to 
this bacteria in periodic testing.
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مقدمه

بين  المللي  انجمن  های  و  سازمان  ها  توصيه  های  مهم  ترين  از  يكی 
تعريف  شده  حيوانات  از  استفاده  آزمايشگاهي،  حيوانات  با  رابطه  در 
(Gnotobiotic Animals) مي  باشد چرا   كه نتايج  كار بايستی قابل تكرار و 
قابل  اطمينان و قابل  تعميم باشد. بر اساس توصيه فدراسیون انجمن    های 
 Federation of European Laboratory) علوم حیوانات آزمایشگاهی اروپا
 (Health Monitoring) پايش  بهداشتی   ،(Animal Science Associations
درخواست  مورد  كه  آن ها  سالمت  گواهی  صدور  جهت  حيوانات، 
سيستم  های كيفيت و كنترل كيفي مؤسسات توليدي و تحقيقاتی مي  باشد، 
الزامي است. همچنين بسياري از آلودگی  های باكتریايي، مايكوپالسمايي 
تست  های  در  كه  می شوند  متقاطع  واكنش  های  ايجاد  باعث  ويروسي  و 

كنترلي مداخله می  كنند. 
باکتری  های  از  بعضی  مورد  در   FELASA استانداردهای  بر   طبق 
بیماری  زا در هر کلنی پرورشی، در خصوص تعیین پاک و یا آلوده بودن 
صورت  بررسی  دوره  ای  صورت  به  باید  حتماً  آزمایشگاهی  حیوانات 
است  شده  توصيه   FELASA توسط  که  مهم  باكتری های  از   .)9( گیرد 
Clostridium  piliforme می  باشد. این باکتری طویل، نازک و مولد اسپور 
بوده و گرم منفی می  باشد و عامل بیماری Tyzzre's در موش می  باشد. از 
عالئم بیماری می  توان به بی  حالی، ضعف، اسهال و مرگ ناگهانی اشاره 
 (Cecum) سکوم ،(Ileum) کرد. از نظرآسیب  شناسی، ایجاد التهاب ایلئوم
و کولون (Colon) و مناطق کوچک متعدد از نکروز در کبد می  گردد )2، 

 .)17 ،13 ،12 ،8
عوامل  وجود  عالئم،  بدون  و  تحت  بالینی  عفونت  های  در  صورت 
افزایش  پرورش،  افزایش درجه حرارت سالن  باال،  تراکم  نظیر  استرس  زا 
متفاوت،  به دالیل  ایمنی  تضعیف سیستم  و  نامناسب  تغذیه  و  رطوبت 
تاکنون  که  آنجا  از   .)14  ،11( می گردد  تلفات  و  بیماری  بروز  موجب 
استانداردهای بین  المللی در مورد تعیین آلودگی حیوانات آزمایشگاهی 
در  است،  نگرفته  صورت  معتبر  مراجع  از  پیروی  عدم  بدلیل  ایران  در 
اين تحقیق به بررسی آلودگی به باکتری کلستریدیوم پیلی  فورم در کلنی 
آزمایشگاهی  پرداخته شد. موش  های   NIH نژاد  آزمایشگاهی  موش  های 
اختصاص  به خود  تحقیقاتی  کارهای  در  را  بیشترین مصرف   ،NIH نژاد 
بررسی  برای   ELISA آزمایش  از  تحقیق  این  در   .)11  ،1( است  داده 
آلودگی استفاده شد که به عنوان Golden Test از سوی FELASA معرفی 
گردیده است )9(. با پايش بهداشتی، نوع آلودگی تعيين و شدت و ميزان 
اقدامات  بيماری زای خاص،  عوامل  با  مواجهه  در صورت  و  آن مشخص 
استانداردهای  بر   اساس  گيرد.  انجام  بايستی  جدي  صورت  به  كنترلي 
FELASA، پايش بهداشتی عوامل بيماری زای باكتریايی، مايكوپالسمايی، 
انگلی و ويروسی بويژه عواملي كه باعث ايجاد بيماری های خطرناك در 
انسان می شوند در فواصل معين بايد صورت گيرد. ضمن اينكه بسياری 
از عوامل عفونت  زا، عالوه بر ايجاد بيماری در انسان و حيوانات، باعث 
آلودگی در فرآورده  های بيولوژيك، نظير سرم و رده  های سلولی حيوانات 
از  خاصی  گروه  برای  بايستی  آزمايشگاهی  حيوانات   .)11  ،1( می شوند 
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انجمن  توصيه های  بر  اساس  يا  عوامل  اين  شوند.  پايش  بيماری زا  عوامل 
مرکز،  هر  در  توليدی  محصول  نوع  بر  اساس  يا  و   FELASA بين  المللی 
مشخص می شوند. چرا   كه ميكروارگانيسم های مداخله  گر درآزمایش  های 
سرم  شناسی کنترلی، در مورد هر محصول، با محصوالت ديگر ممکن است 
متفاوت باشد )1، 11(. با بررسی  های دقیق صورت گرفته از آنجائی   که 
تا کنون هیچگونه تحقیقی بر روی این باکتری در حیوانات آزمایشگاهی 
ایران گزارش نشده است، لذا این پروژه می تواند در تشخیص این باکتری 

برای پایش بهداشتی حیوانات آزمایشگاهی موثر باشد.
مواد و روش  کار

انتخاب منونه
با توجه به دستور  العمل FELASA، )جدول 1( با احتساب 10 درصد 
شيوع آلودگی در سطح کلنی حیوانات و با اطمينان 99/9 درصد، از کلنی 
این تحقیق تعداد 82  پرورشی، به تعداد 66 نمونه احتیاج است که در 
موش آزمایشگاهی نژاد NIH از هر دو جنس از سالن پرورش )شکل 1( 
به صورت تصادفی انتخاب گردید. به عالوه 12 سر موش وحشي نیز به 

طریق تله  های زنده  گیری تهیه گردید )9(.

آماده  سازی منونه  ها و انجام االیزای غیرمستقیم
از  پس  آزمایشگاهی،  حیوانات  با  کار  اخالق  اصول  کامل  رعایت  با 
 7۵ mg/kg به میزان (Ketamine) بیهوش نمودن موش  ها )با ترکیب کتامین

و زایالزین (Xylazine) به میزان mg/kg 10 و تزریق داخل صفاقی نمونه 
خون از قلب موش  ها تهیه و سرم آن ها به روش استاندارد تهیه گردید )1، 
 (Xpress Biolife Science Product) از كيت اختصاصی  با استفاده   .)11
و  گرفت  انجام  االيزا  آزمايش  کیت،  استاندارد  دستورالعمل  بر   اساس  و 
در خاتمه با االيزا   ريدر (Reader) در طول موج 40۵ نانومتر قرائت و 
ذیل  در  کیت  دستورالعمل  طبق  بر    تفسیر  اساس  گردید.  تفسیر  نتايج 

آمده است:
کنترل سرم منفی استاندارد: پس از کم کردن مقدار عدد بدست آمده 
از کنترل منفی استاندارد، مقدار عدد بدست آمده از تفاضل دو چاهک 
آنتی ژن مثبت و منفی، باید کوچکتر یا مساوی 0/2۵0 در طول موج 4۵0 

نانومتر باشد.
کنترل سرم مثبت استاندارد: پس از کم کردن مقدار عدد بدست آمده 
از کنترل مثبت استاندارد مقدار عدد بدست آمده از تفاضل دو چاهک 
آنتی ژن مثبت و منفی باید بزرگتر یا مساوی 0/600 در طول موج 4۵0 

نانومتر باشد.
تفسیر اعداد بدست آمده از سرم  های نمونه: مقدار عدد بدست آمده 
در چاهک  آن  مقدار  از  را  مجهول  نمونه  هر  مثبت  آنتی  ژن  از چاهک 
باشد،  یا مساوی 0/300  بزرگتر  نتیجه  اگر  آنتی  ژن منفی کسر می  گردد؛ 
نظر  از  نمونه  صورت  غیر  این  در  می  شود.  گرفته  نظر  در  مثبت  نمونه 

آلودگی منفی است.

پايش بهداشتی موش های آزمایشگاهی ...

FELASA جدول 1- محاسبه تعداد حیوان بر طبق دستورالعمل

تعداد نمونه های مورد نیاز با در نظر گرفتن درصد اطمینان مختلفمیزان شیوع احتمالی )%(

%9۵%99%99/9

10294466

20142131

30101320

4061014

۵0۵710

            لگاریتم  0/0۵ 

                        

                    

N= درصد حیوانات غیرآلوده

 ضریب اطمینان%9۵ = 0/0۵ 

به عنوان مثال اگر میزان شیوع احتمالی یک عفونت 30% و درصد اطمینان، 95%  در نظر گرفته شود،  جهت پایش و تشخیص حداقل یک 

نمونه مثبت، به 10 سر حیوان نیاز می باشد.

                                          تعداد نمونه=   __________ 

N لگاریتم
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کالبد  گشایی
پس از کشتن موش  های نمونه  برداری شده به روش انسانی )استفاده 
از دز باالی کتامین و زایالزین( آن ها را به روش استاندارد، کالبدگشایی 
لحاظ  از  روده  ها  و  کبد  بافت های  به  ویژه  گوارش  و کل دستگاه  نموده 
شکل ظاهری، رنگ، اندازه و وجود کانون  های نکروزه سفید و خاكستري 

رنگ مورد بررسی قرار گرفتند )شکل 2( )1(.

نتايج
 Biolife شرکت  اختصاصی  کیت  بر   اساس  که  آمده  بدست  نتایج 
دستور  العمل  بر   طبق  است.  آمده   2 جدول  در  است  گردیده  انجام 
موش  های  به  متعلق  که  گردیده  مثبت مشخص  نمونه  دو  کیت،  تفسير 
سالن  های پرورشی می  باشند. بنابر  این با اطمينان 99/9 درصد آلودگی به 
کلستریدیوم پیلی  فورم در سالن  های پرورشی بسيار كمتر از 10 درصد و 
میزان شیوع آن 2/43 درصد در بین موش  های نژاد NIH بدست آمده و 
2/12 درصد در کل نمونه های مورد بررسی )نمونه موش  های پرورشی و 

وحشی( می باشد.

کالبد  گشایی
در تمام نمونه  های کالبدگشایی شده، در بررسی ظاهری کل دستگاه 
و  غیر  طبیعی  عالئم  هیچگونه  روده  و  کبد  بافت  های  خصوصاً  گوارش 
آثاری از نقاط نکروزه و سفید  رنگ مشاهده نگردید که با توجه به عدم 
وجود عالئم بالینی بیماری تایزر در کلنی موش  های پرورشی نشان  دهنده 

عدم وجود بیماری می باشد )شکل 2(.

بحث
انجمن  های علوم حیوانات آزمایشگاهی  بر   اساس توصيه فدراسیون 
كه  آن ها  سالمت  گواهي  صدور  جهت  حيوانات،  بهداشتی  پايش  اروپا، 
توليدي  مؤسسات  كيفي  كنترل  و  كيفيت  سيستم  های  در  خواست  مورد 
فدراسیون،  این  توصیه  های  بر  طبق  است.  الزامی  مي  باشد،  تحقيقاتی  و 
مستقیم  به  طور  عفونت  زا  عوامل  و  ژنتیکی  فاکتورهای  محیطی،  عوامل 
تحقیقاتی  کارهای  در  نهایت  در  و  آزمایشگاهی  حیوانات  سالمت  در 
صورت گرفته بر  روی آن حیوانات تأثیر می  گذارند )1، 9، 11(. بسیاری از 
عوامل عفونت  زا در حیوانات آزمایشگاهی باعث ایجاد عفونت در انسان 
می  شوند و زئونوز (Zoonosis) هستند. بنابر  این با دالیل ذکر شده مهم 
است که برنامه  های پایش بهداشتی به عنوان یک سیستم کنترل کیفی مهم 
به اجرا در  آیند. هزینه اقدامات پیش گیرانه و نیز اجرای برنامه  های پایش 
بهداشتی ممکن است زیاد به  نظر برسند، ولی نسبت به هزینه کلی که در 
از حیوانات آزمایشگاهی استفاده  مورد تحقیقات گوناگون که در آن ها 
می گردد، بسیار ناچیز می  باشد. این مهم است که حیوانات آزمایشگاهی 
بر  روی  پژوهش  نتیجه  در  است  ممکن  که  باشند  عواملی  از  عاری  باید 
آن ها به عنوان مدل، تأثیر بگذارند، اما لزومی ندارد که حیوانات از تمام 
میکروارگانیسم  ها پاک باشند. توصیه  ها بایستی بر   اساس نیاز  های انفرادی 
و محلی، مالحظات کارهای پژوهشی، عواملی که شیوع آن ها به صورت 
ناحیه  ایی است و نیز اهداف ملی که در هر کشور در این خصوص مطرح 
می  باشد و همچنین دیگر مالحظاتی که در تهیه سرم  ها، واکسن  ها و دیگر 

فرآورده  های بیولوژیک وجود دارد تنظیم گردد )1، 9، 11(.
سیستم  های  در  آلرژن  عوامل  نیز حضور  و  عفونت  زا  عوامل  انتقال 

NIH شکل 1 – کلنی پرورش موش آزمایشگاهی نژاد
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جدول ۲- نتایج بدست آمده بر اساس کیت اختصاصی االیزا

ستون 1ستون 2ستون 3ستون 4ستون 5ستون 6

نمونهنتیجهنمونهنتیجهنمونهنتیجهنمونهنتیجهنمونهنتیجهنمونهنتیجه

کنترل منفی0/15390/32310/04230/02150/0470/02

کنترل مثبت0/00400/08321/19240/04160/0081/48

0/06410/09330/08250/05170/1090/041

0/09420/06340/10260/04180/01100/222

0/12430/09350/10270/19190/02110/143

0/12440/09360/12280/00200/03120/164

0/15450/02370/01290/03210/02130/085

0/03460/05380/03300/04220/05140/006

ستون 12 ستون 11 ستون 10 ستون 9 ستون 8 ستون 7

نتیجه نمونه نتیجه نمونه نتیجه نمونه نتیجه نمونه نتیجه نمونه نتیجه نمونه

0/01 87 0/23 79 0/05 71 0/17 63 0/04 55 0/21 47

0/02 88 0/28 80 0/15 72 0/10 64 0/40 56 0/26 48

0/02 89 0/07 81 0/08 73 0/04 65 0/00 57 0/07 49

0/03 90 0/12 82 0/05 74 0/11 66 0/03 58 0/05 50

0/01 91 0/08 83 0/03 75 0/17 67 0/06 59 0/25 51

0/11 92 0/01 84 0/02 76 0/02 68 0/06 60 0/04 52

0/09 93 0/02 85 0/25 77 0/07 69 0/11 61 0/05 53

0/12 94 0/01 86 0/02 78 0/05 70 0/04 62 0/02 54

پايش بهداشتی موش های آزمایشگاهی ...
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دارند،  وجود  متعارفی  پرورشی  سیستم  های  در  که  روباز  قفس  های  با 
 Individually) نسبت به سیستم  های بسته، نظیر قفس  های با تهویه مجزا
Ventilated Cages) بسیار بیشتر بوده و ضرورت انجام برنامه  های پایش 
قفس  های  با  سیستم  های  در  دارد.  بیشتری  اهمیت  آن ها  در  بهداشتی 
 ،(Conventional) در سیستم  های پرورشی متعارفی (Open cages)  روباز
و  غیر  مستقیم  به  طور  و غذا،  بستر، آب  از طریق  مواد عفونت  زا  انتقال 
همچنین تماس مستقیم از قفس  ها و حیوانات آلوده صورت می  گیرد )1، 
11(. بررسی وجود آنتی  بادی  های عوامل بیماریزا در سرم خون حیوانات 
آزمایشگاهی نشان  دهنده عفونت قبلی در آنها می  باشد )4، 6، 10، 16(. 

از آن جا که عدم شناسایی فلور میکروبی این نژاد از موش که بیشترین 
استفاده را در تحقیقات دارد از سوی سیستم  های نظارت کنترل کیفی عدم 
انطباق ذکر گردیده، جهت بر  طرف نمودن آن، لزوم انجام پایش بهداشتی 
در این خصوص جهت استاندارد کردن روش  های تشخیصی و استفاده از 
آنها در آزمایشات آتی که به  صورت مستمر و دوره  ای برای تمام نژادهای 
مراکز  در  می  باشد.  ضروری  گرفت  خواهد  صورت  آزمایشگاهی  موش 

اصلی پرورش حیوانات آزمایشگاهی ایران با وجود پیشرفت  هایی که در 
طراحی و روش  های پرورش حاصل شده است ولی هنوز شیوع بعضی از 
عفونت  ها به ویژه عفونت  های انگلی دیده می  شود. گرچه عالئم بالینی 
در آلودگی به عوامل عفونت  زا دیده نشده است ولی می  تواند در نتایج 
تحقیقات و تست  هایی که جهت تهیه واکسن بر  روی این حیوانات انجام 

می شود تأثیر منفی بگذارد )1(.
امروزه در مراكز بزرگ توليد و پرورش حيوانات آزمايشگاهي، انجام 
آزمایش تشخيص عوامل عفونت  زای مهم هر شش هفته انجام می شود )1(. 
در ایران تاکنون هیچگونه تحقیقی در مراکز پرورش و نگهداری حیوانات 
آزمایشگاهی بر روی باکتری کلستریدیوم پیلی  فورم انجام نشده بود. در 
موش  های  از  نمونه   82 از  نمونه  دو  تعداد  گردید  مشخص  تحقیق  این 
پرورشی، از نظر وجودآنتی  بادی ضد کلستریدیوم پیلی  فورم در سرم خون، 
مثبت بوده  اند. بر   طبق دستورالعمل FELASA مي  توان نتيجه  گيری نمود 
كه با اطمينان 99/9 درصد آلودگی به کلستریدیوم پیلی  فورم در سالن  های 
پرورشی بسيار كمتر از 10 درصد و میزان شیوع آن2/43 درصد در بین 
موش  های نژاد NIH و 2/12 درصد در کل نمونه  های مورد بررسی )نمونه 
موش  های پرورشی و وحشی( بوده است که احتمال درگیری و یا مواجهه 
با عامل بیماری در زمان گذشته وجود دارد. این تحقیق بر  اساس جستجوی 
و  گرفته  انجام  آزمایشگاهی  موش  های  سرم  در  باکتری  ضد  آنتی  بادی 
دیگر  بررسی  در  آنجاکه  از  ولی  نمی  باشد  باال  و  بوده  اندک  آن  میزان 
 (Streptobacillus) میکروارگانیزم های گزارش شده نظیر استرپتوباسیلوس
و لپتوسپیرا (Leptospira) منفی بوده اند، بنابر  این در پایش  های دوره  ای 
باکتری  به  نسبت  بیشتری  حساسیت  و  دقت  بایستی  آتی  مستمر  و 
و  مثبت  موارد  تکرار  صورت  در  و  نمود  اعمال  پیلی  فورم  کلستریدیوم 
روش  های  نظیر  تکمیلی  تشخیص  آزمایشات  به  نسبت  بایستی  بیشتر 
تشخیصی آنتی  ژنیک، اقدام و در صورت تأیید بر طبق دستورالعمل های 
FELASA بایستی اقدام های کنترل، مبارزه و احتماالً حذف کلنی آلوده 
گردید. با توجه به مشاهدات و بررسی  های انجام شده در این تحقیق نیز 
مشخص می  گردد که اقدامات پيشگيرانه تا حد زيادي باعث كاهش شيوع 

عفونت در موش  های آزمايشگاهي موسسه رازی می  باشد.
در زمینه پایش بهداشتی عوامل عفونی باکتریایی در سایر کشورها 
بار در سال 1917  اولین   Tyzzre's بيماری  گزارشات زیادی وجود دارد. 
توسط Ernest Tyzzer به  عنوان سندروم شناسایی شد )12( سپس Allen و 
  Boivin .)2( همكاران در سال 196۵ آن را در خرگوش  ها گزارش كردند
و همکاران در سال 1994 از روش ELISA در تشخیص عفونت باکتریایی 
در  موثر  بسیار  را  روش  این  و  نمودند  استفاده  پيلی فورم  كلستريديوم 

تشخیص عفونت معرفی کردند )۵(.
تشخیص  در  موثر  روشی  را   ELISA روش   2001 سال  در   Boot
بیماری های باکتریایی از جمله كلستريديوم پيلی  فورم معرفی نمود )3(. 
عفونت  تشخیص  برای  شده  توصیه  Golden test های  از   ELISA روش 

كلستريديوم پيلی  فورم از سوی FELASA معرفی شده است )9(.
تايزر را در موش  های  بيماری  Hansen و همكارانش  در سال 1994 
تشخيص  پيلی  فورم  كلستريديوم  عليه  آنتي  بادی  حضور  با  آزمايشگاهی 
دادند. )12( در سال Boot ،1996 و همكارانش عفونت های باكتریايي و 
ويروس های متقابل را در موش  های يك آزمايشگاه پرورش حيوانات مورد 

شکل ۲ - عدم وجود عالئم بالینی بیامری تایزر در موش های پرورشی کالبدگشایی شده
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بررسی قرار دادند )12(. در سال Livingston ،1998 و همكارانش عفونت 
كلستريديوم پيلی  فورم در موش  های برهنه (Nude) را مورد بررسی قرار 
دفاع  در  مهمي  نقش   T سلول های  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  و  دادند 
ميزبان در برابر عفونت كلستريديوم پيلی  فورم بازی می كند و همچنين 
سيتوتوكسين توليد شده توسط ايزوله كلستريديوم پيلی  فورم باعث بهبود 
 Furukawa ،2002 عالئم بالينی و ضايعات در موش می شود )1۵(. در سال
و همكارانش با استفاده از PCR از مدفوع موش، كلستريديوم پيلی  فورم 

را تشخيص دادند )14(.
در سال Dammann ،2011 و همكارانش ميكرو  ارگانيسم  های عفونی 
 Eukaryotic) شامل ويروس  ها، باكتری  ها، قارچ  ها و انگل  های يوكاریوتی
parasites) در موش  هایی كه از مغازه  های فروش حيوانات اهلي در آلمان 
در  داد كه  اين مطالعه نشان  دادند.  قرار  بررسی  را مورد  تهيه شده  اند 
اگر  خانگي  حيوانات  فروشگاه  های  موش  های  با  مستقيم  تماس  صورت 
اقدامات احتياطی انجام نگرفته باشد امكان ابتال به بيماری وجود دارد )7(. 
در سال de Bruin ،2016 و همکاران به بررسی انتقال عفونت از طریق 
بستر در موش  ها و رت  ها پرداختند تا بتوانند توصیه  هایی برای طراحی 
برنامه  های نظارت بر سالمتی به منظور تعیین وضعیت میکرو  بیولوژیکی 
حیوانات آزمایشگاهی ارائه دهند. آن  ها به این نتیجه رسیدند که انتقال 

عفونت از طریق بستر برای کلستریدیوم پيلی  فورم اهمیت دارد )6(.
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