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مطالعه و مو فاقد هندي خوكچه كلني ايجاد
آن بيولوژيك شاخصهاي

چكيده
زايش به آن حيوانـات مظنون طي و در گرفت قرار بررسـي مورد متعارف هندي خوكچههاي هزار سـري چند كلني مطالعـه، ايـن در
مو فاقد فرزندان حيوانات مولد شد، انجام كه متعددي اندازي هاي جفت و نامه شجره براساس سپس تعيين گرديدند، مو فاقد نوزادان
پشت آنها كم بدن موهاي ميباشند. كوچكتر مو داراي خوكچههاي از تولد، هنگام در مو فاقد خوكچههاي شدند. تكثير شناسايي و
خوكچه هاي پوسـت بدن ميگردد. برهنه كامًال حيوان بدن هفتگي، ۳-۴ در و ميكنند ريزش شـروع به هفتگي يك حدود در و بوده
فوليكولهاي مو با سازنده كراتيني مواد و نظرفوليكول  از و است صاف و شفاف سفيد ميباشند، قهوهاي- رنگ به والدين آنها كه برهنه
۱-۴ بار زايش در هر و ميگردند بارور نر داراي مو خوكچه هاي توسط فقط ، خوكچههاي برهنه ماده دارند. خوكچههاي معمولي تفاوت
آزمايشها نتايج ميكنند. عمر ۲ سال و حدود هستند طبيعي گنادهاي و تيموس غده خوكچه هاي برهنه، داراي مي آورند. دنيا به نوزاد
بيشتر است مو داراي خوكچههاي با مقايسه برهنه در حيوانات در هموگلوبين ميزان پالكت ها و قرمز، گلبولهاي تعداد كه داد نشان
خوكچههاي از اين كلني آمده، بدست اطالعات مجموعه به توجه با اسـت. ديگر گروه تر از كم برهنه حيوانات لنفوسـيتها در و تعداد
ميباشـد، از خوكچه هاي ايراني جديد آزمايشـگاهي مدل حيوان مي گردد، يك گزارش ايران در بار نخسـتين كه براي برهنه هندي
كرد. استفاده پوست پيوند و ايمنولوژي مطالعات آلرژي، تستهاي پوستي، بيماريهاي درمان و مطالعه در ميتوان برهنه آزمايشگاهي

غده تيموس مو، فاقد هندي خوكچه تكثير هماتولوژي، مو، فاقد هندي خوكچه كلمات كليدي:

هيأت اعضاي غالمي، محمدرضا • و متدين محمدحسن • دهقان، توده فاطمه •
كرج رازي سازي سرم تحقيقات واكسن و موسسه علمي
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Development of hairless laboratory guinea pigs : The biological studies

By: F. Todehdehghan. M.H.Motedayen . M.R. Gholami, Members of Scientific Board of Razi Institute. Keraaj, Iran
Hairless guinea pigs of Razi colony is produced from colored strain . At times of birth  they are smaller than their litter 

mate and have loss and thin hair , specially at  the muzzle portion where hair loss starts at age of 8-10 days old and last till 

20-30 days when animal becomes hairrless . They only mate with normal haired guinea pigs and their litter size is 1-4 . Life 

spane is approximately 2 years. They have normal thymus (euthymic) and gonads. Hairaless guinea pigs with brown - white 

color have smooth and fine skin without wrinkles while in black - brown strain they have thick and wrinkled skin. Hairless 

guina pig´s skin differ from normal animal by the absence of normal hair follicles and keratine.Number of erythrocytes 

, PCV , platelets and hemoglobin values are higher in hairless guinea pigs than in haired one . Leukocytes in both group 

have not shown significant difference. Number of lymphocytes in hairless are lower than haired animal. Glucose , total 

protein, albumin , globulin and bilirubin values have not shown differences  in both group. In this study we have determined 

the nuclei of hairless guinea pig by animal mating selection , and the hairless animal with normal thymus (euthymic) and 

appropriate life spane was produced under conventional conditions. These animals are first hairless models in Iran which 

could be used in study of allergy , dermal tests, transplantation, immunology and dermal diseases.

Keywords: Hairless guinenpig, Hematology, Breeding of hairless guinea pig, Thymus gland.
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روش ها و مواد
حيوانات جفت اندازي و گروهبندي

مو زايش فرزندان بدون به حيوانات مظنون ــي تاريخچه كلني، با بررس
گرديده تقسيم گروه ۵ به به طور تصادفي حيوانات اين سپس شدند. تعيين
۳ همراه به حيوان نر يك قفس درهر ــدند. جفتاندازي ش به طريقه ذيل و

شدند. داده قرار ماده خوكچه سر
برهنه نر هندي خوكچه با (n=۶) برهنه ماده هندي خوكچه : اول گروه

(n=۲)
داراي هندي نر با خوكچه (n=۶) برهنه هندي ماده دوم: خوكچه گروه

(n=۲) مو
برهنه نر خوكچه با (n=۹) مو داراي ماده هندي خوكچه : ــوم س گروه

خون هم غير بهصوررت (n=۳)
برهنه خوكچه پدر با (n=۹) ماده داراي مو هندي خوكچه چهارم : گروه

خون هم بهصوررت (n=۳)
نر هندي خوكچه با (n=۹) ماده داراي مو ــدي پنجم: خوكچه هن گروه

خون هم برهنه(n=۳) بهصوررت غير
شرائط در (n=۱۶) مو نر داراي و (n=۵۰) ماده خوكچه هاي : ششم گروه

كنترل. گروه بهعنوان برهنه، يا برادر خواهر سابقه داشتن بدون ، يكسان
حيوانات و تغذيه محيطي شرايط

/ تاريكي ــاعت س متعارف، نور ۱۲ ــرايط ش تحت مطالعه مورد حيوانات

مقدمه
Hystricomorpha راسته زير ، Rodentia ــته راس از هندي خوكچه
را پوست شبيهترين حيوان، اين برهنه مدل ــت. اس Cavidae خانواده و
خوكچه ايمني پاسخهاي ــابه تش علت به و ميباشد(۱۲) ــان دارا انس به
ــتي (۸، پوس بيماريهاي تحقيقات در حيوان اين ، (۳) ــان انس هندي با
، (۴) دارويي ــيتي به اندازهگيري توكسيس مربوط ــتهاي تس (۱۵ ،۹
عودكننده بيماريهاي و ايمنولوژيك مطالعات و (۷) جلدي ــتهاي تس
از جايگاه ــگاهي آزمايش مدل چنين وجود لذا ميگردد زيادي ــتفاده اس
ت حيوانا مراكز عمده توليدكننده حاضر، در حال است و برخوردار ويژهاي
توليد را آزمايشگاهي حيوان Charls، اين مدل River نظير آزمايشگاهي
با انجام .(Charles River Laboratories, ۱۹۸۶) ــد مينماين ــه عرض و
خوكچههاي كلني ۴سال ، مدت ۱۳۷۹ ، به سال تحقيقاتي، از طرح اين
مطالعه مورد ، ــتماتيك سيس بهصوررت رازي ــه هندي متعارف مؤسس
تعيين مو فاقد نوزادان به زايش حيوانات مظنون آن، طي در و قرارگرفت
براي كلني اعضاي افزايش و مو فاقد خوكچههاي تكثير از پس . گرديدند
خصوصيات مدل آزمايشگاهي، يك بهعنوان معرفي آنها و دقيق شناسايي
قرار ــي بررس و مطالعه مورد حيوانات اين در بيولوژيك ــاخصهاي ش و
بين در خوني پارامترهاي مقادير كه  است آن از حاكي گزارشات گرفت.
امر مي دهند. اين ــان خود نش از هندي تنوع زيادي خوكچه ــاي كلني ه
نژاد و فيزيولوژيك ــن، موقعيت س تغذيه، نوع به ــته وابس اندازه زيادي تا
اين از .(۱۶) ــد ــگاهي ميباش آزمايش تفاوت و نمونهگيري روش حيوان،
خوني فاكتورهاي علمي، مراكز در كارها الزم است ــتر بيش دقت براي رو
براي كاري مبناي عنوان به آنها و از ــرده ك اندازهگيري را ــات خود حيوان

.(۱۶ ،۱۴ ،۶) كنند استفاده غيرمعمول موارد با مقايسه

آلومينيومي نگهداري قفسهاي ۵±۵۵٪ در رطوبت ،۲۲±۲ ساعت، دما ۱۲
و ساعت بار در تعويض هوا ۱۲ استريل بود، بستر قفس ها خاك اره ــدند، ش

مثبت بود. فشار حيوانات داراي سالن نگهداري
در ــده ش تهيه (Pellet) ــرده فش غذاي از ــتفاده اس حيوانات با ــه تغذي
داشت، قرار در اختيارفحيوانات همواره آب تازه و گرفت انجام رازي مؤسسه
به / ليتر گرم يك غلظت با ــول در آب محل ث ويتامين ــت نوب ــه ۳ هفت در

ميشد. داده حيوانات
سنجش فاكتورهاي خوني خون و تهيه نمونه

قلب (از خون سپس نمونه و ــدند بيهوش ش اتر با مطالعه تحت حيوانات
خون نمونه گرديد. تهيه و بيوشيميايي خوني فاكتورهاي سنجش براي حيوان)
جمعآوري EDTA انعقاد ضد ماده حاوي لولههاي در ليتر ميلي يك ميزان به
قرار سانتيگراد درجه منفي ۲۰ زمان آناليز در آنها تا شده جدا سرمهاي و شد
بيلي و گلوبولين آلبومين، تام، پروتئين گلوكز، مقادير سنجش براي شد. داده

گرديد. استفاده شيمي زيست آزمايشگاهي كيتهاي از روبين
استفاده انعقاد ضد مواد فاقد لولههاي از خوني فاكتورهاي سنجش براي
حداكثر تا يك و جمعآوري ــر خون ليت ميلي يك از لولهها كدام هر در ــد. ش
گلبول هاي سفيد، گلبولهاي شامل، نظر مورد خوني فاكتورهاي بعد ــاعت س
ميانگين ،(MCV) ــي گلبول حجم ميانگين هماتوكريت، هموگلوبين، ــز، قرم
،(MCH) گلبولي هموگلوبين تراكم ــن ميانگي ،(MCH) هموگلوبين گلبولي
فاكتورهاي سنجش براي شدند. اندازهگيري ائوزينوفيل منوسيت، لنفوسيتها،
T-۸۶۰ مدل اتوماتيك نيمه (Coulter counter) كولتركانتر دستگاه از خوني
افتراقي شمارش جهت خوني گسترش هاي آميزي رنگ براي و شد ــتفاده اس

گرديد. استفاده رنگ گيمسا از سفيد ، گلبولهاي انواع

ادراري  فاكتورهاي  سنجش
گرديد برهنه تهيه خوكچههاي و مو داراي ــاي خوكچهه از ادرار نمونه
، اسيد ــكوربيك گلوكز، اس پروتئين، نيتريت، ــامل، ش فاكتورهاي ادراري و
آزمايش مخصوص از نوارهاي استفاده با آن pH خون و روبين، بيلي كتون،
و اندازهگيري آلمان (Merk) مرك شركت ــاخت س Urine test strips ادرار

گرديد. آنها ثبت نتايج
پاتولوژي مطالعه

خونگيري كرده و ــوش بيه مطالعه را ابتدا تحت ــات حيوان از كدام ــر ه
طحال، ، ــامل ش بافتي نمونههاي ــپس س آنها انجام گرفت، قلب ــل از كام
و نموده را جدا حيوان كليههاي و تيروئيد تخمدان، پوست، بيضه، تيموس،
شناسي آسيب بخش به نمونهها آن ، از شدند بعد داده قرار ٪۱۰ فرمالين در

گرديدند. ارسال رازي مؤسسه

آماري   آناليز
SPSS افزار ــرم ن از آمده ، ــت دس به آماري نتايج تحليل ــراي تجزيه ب

شدند. مقايسه p<۰/۰۵ و p<۰/۰۱ گروه در دو نتايج گرديد و استفاده

نتايج
حيوانات بندي گروه

۳ بار اندازي جفت اين : برهنه) نر خوكچه با برهنه ماده (خوكچه گروه اول
نگرديد. مشاهده اينگروه آبستني درخوكچههاي ماده هيچگونه گرديدو تكرار

هندي... خوكچه كلني ايجاد
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خوكچه هاي : مو) داراي نر ــه خوكچ با برهنه ماده (خوكچه دوم ــروه گ
خوكچه هاي از ــر ۳ س آوردند دنيا به مو داراي و نوزادان ــدند ش ماده باردار

شدند. تلف دوم پس از زايمان گروه اين در ماده
برهنه خواهر برادر يا داشتن سابقه با مو داراي (خوكچه ماده سوم گروه
روز ۸-۱۰ ــت گذش از بعد ــده ش متولد برهنه) : ۷۶٪ نوزادان خوكچه نر با
به تبديل روزگي ۲۰– ۳۰ در سن و ريزش كرد به ــروع ش ــان بدنش موهاي

شدند. برهنه خوكچه
خواهر يا برادر ــتن ــابقه داش س با مو داراي ماده خوكچه گروه چهارم (
گذشت ۸-۱۰ از بعد شده نوزادان متولد ٪۶۱ . : برهنه) پدر خوكچه برهنه با
تبديل روزگي ۲۰– ۳۰ سن در و كرد ريزش به ــان شروع بدنش موهاي روز

شدند. برهنه خوكچه به
خواهر برادر يا بدون سابقه داشتن ماده داراي مو پنجم (خوكچه گروه
پس روز دو كه شد متولد برهنه خوكچه سر دو : برهنه) نر خوكچه با برهنه

بود. چروكيده و ضخيم خيلي آنها بدن پوست شدند. تلف تولد از
با مو  داراي نر و ماده خوكچههاي شامل كنترل، گروه : ــم شش گروه

. خانواده اعضاي در برهنه حيوان وجود سابقه
گرفت: نتيجه توان مي فوق نتايج بررسي با

ميباشد. صفت برهنگي ناقل رنگي نژاد هندي نر خوكچه - ۱
سال عمر ۲ حدود ــند و ميباش عمر بارور آخر تا نر برهنه خوكچه هاي - ۲

ميكنند.
است تلف ممكن دوم زايمان انجام صورت در برهنه ماده - خوكچههاي ۳
با يكسان عمر طول معمول طور به ولي گرديد) مشاهده مورد ۳ (در ــوند ش

دارند. نر برهنه خوكچههاي
خوكچه هاي از كوچكتر تولد موقع ، در برهنگي به مستعد خوكچه هاي - ۴

مي باشد. مو پوشيده از آنها بدن مي باشند و معمولي
و بوده كم پشت و ضعيف برهنگي مستعد به خوكچه هاي موهاي بدن - ۵
ريزش ميكنند به شروع حيوان بيني و پوزه ناحيه از تولد از روز پس ۸-۱۰

ميشود. برهنه كامٌال حيوان بدن ۳ هفتگي حدود در و
۱۱ سر (٪۶۱) و ماده (٪۳۹) سر شد كه ۷ توليد برهنه ۱۸ سر خوكچه - ۶

بودند. نر
و ادراري خوني فاكتورهاي اندازه گيري

ــزان مي ــدول ۱)، (ج ــا آزمايش ه ــده از آم ــت بدس ــج نتاي ــاس براس
ائوزينوفيل و ــيت لنفوس مقدار و هموگلوبين ،PCV پالكت، ــيت، اريتروس
معمولي خوكچههاي از ــتر بيش داري معني طور به برهنه در خوكچههاي
و (برهنه خوكچه ــوع دو ن ــيت در لكوس تعداد در و (p<۰/۰۱) ــد ميباش

.(p<۰/۰۱)نگرديد ــاهده مش معني داري اختالف معمولي)
مي باشند آن بيانگر خوكچه گروه خون دو از بيوشميايي فاكتورهاي مقايسه
و بيلي آلبومين تام، پروتئين گلوكز، ميزان در داري معني اختالف (جدول۲)كه
خوكچههاي در سرم ميزان گلوبولين و (p<۰/۰۵) ندارد آنها وجود سرم روبين

.(p<۰/۰۵) ميباشد  معمولي خوكچههاي بيشتر از برهنه
۳) بيلي (جدول داد ــان نش حيوان گروه دو ادراري آناليز از حاصل ــج نتاي
است مثبت معمولي و خوكچههاي برهنه در ادرار ــكوربيك اس ــيد اس و روبين
درحيوانات كتون ميزان ميباشد. منفي گروه دو هر ادرار در نيتريت و گلوكز و
تفاوت بود. معمولي مثبت گروه حيوانات از موارد ٪۵۵ در و  ، منفي برهنه گروه
نشد. همچنين مشاهده مطالعه مورد گروه دو در پروتئين در مقدار شاخصي

گروه در صورتيكه نشد در ديده خون مو فاقد درگروه آناليز شده نمونه هاي در
اسيدي در دامنه برهنه در حيوانات ادرار pH بود.  مثبت ۴۵٪ موارد مو داراي

بود. قليائي صرفًا مو داراي خوكچههاي و در قليائي و

پاتولوژي   مطالعه
كه داد ــان نش برهنه خوكچههاي در ــت پوس ــي شناس ــيب آس مطالعه
و شده دژنراتيو تغييرات دچار ــت پوس سطحي ــمت قس در مو فوليكولهاي
بي مو دهنده ــكيل موادكراتيني تش و كنند مي را طي نكروز مراحل مختلف
تيموس، غدد روي بر شده انجام آزمايشات بودند طبيعي رنگ فاقد و ــكل ش
و نداد نشان پاتولوژيك را ضايعه هيچگونه تناسلي، و دستگاه تيروئيد طحال،
در وابران مجراي مشاهده ماكروسكوپي، شد. در اعالم طبيعي بافتها تمامي
نظر طبيعي به غير معمولي، با گروه در مقايسه برهنه نر حيوانات مورد از ۳
در كه گرديد، ارسال شناسي آسيب به بخش و بافتبرداري آنها از كه رسيد،

شد. گزارش Papillary adenocarcinomaمطالعه ميكروسكوپي
  

بحث
پارامترهاي مورد در زيادي علمي اطالعات ميدهند ــان نش بررسيها
است. ــده نش گزارش زيادي علمي اطالعات برهنه هندي خوكچه بيولوژيك
ــتعد به مس خوكچه هاي ــخصكردن مش منظور به ــرح تحقيقاتي ط ــن اي
بيولوژيك حياتي، پارامترهاي تعيين و گرديد اجرا مو فاقد فرزندان ــش زاي
تمامي شده سعي آن انجام و در هندي برهنه خوكچه هاي ــيميايي بيوش و
ــان يكس بطور مطالعه تحت ــات ــداري حيوان نگه و ــگاهي آزمايش ــرايط ش

گردد. ايجاد كمترين تداخل  كارها در نتايج شوند تا طرحريزي
داد، ميانگين تعداد  ــان نش آزمايش فاكتورهاي خوني از حاصل ــج نتاي
MCHC، ــيت، هموگلوبين، گويچههاي قرمز، لكوس كل حجم ــيت، اريتروس
گزارش مقادير مطالعه با مورد معمولي سرم خوكچههاي در MCH، MCV

ميباشد مشابه ــط محققين ديگر، توس معمولي ــرم خوكچه هاي س از شده
در ميزان فقط (۱۶) Terril و Clemons, ــه مطالع ــا ــه ب مقايس در و  (۱۰)

. دارد وجود تفاوت سفيد گلبولهاي
با برهنه ــاي خوكچهه ــت و پالك PCV ،ــيت اريتروس ــداد تع ــه مقايس
برهنه در خوكچههاي آمده بدست مقادير كه داد معمولي نشان خوكچههاي
نتايج با تفاوت، اين كه ( p<۰/۰۱) ــد از خوكچههاي معمولي ميباش ــتر بيش

ميباشد (۱۷). مشابه CRL : IAF (HA) BR برهنه خوكچه از شده اعالم
معني داري اختالف معمولي خوكچه با برهنه خوكچه در لكوسيتها تعداد
در تيموس غده وجود (p<۰/۰۱) كه اين ممكن است به دليل ندادند نشان را
معمولي حيوان از كمتر برهنه حيوان در لنفوسيتها تعداد باشد. برهنه حيوان
معمولي از خوكچه هاي برهنه بيشتر خوكچههاي پالكتها در تعداد و (۱۷) بود

.(۱۷ ،۵) است محققين ديگر توسط شده اعالم نتايج مشابه ميباشد كه
ــفيد س – قهوه اي نر خوكچههاي از كه برهنه خوكچههاي ظاهري از نظر
خوكچههاي ۱) و (تصوير دارند چروك بدون و صاف ، پوستي شفاف ــتند، هس
خشن ضخيم، پوستي داراي – قهوهاي هستند مشكي خوكچههاي از كه برهنه
كه شده بودند متولد آنها برهنه از مورد دو كه (تصوير ۲) چروكيده ميباشند و

تلف شدند. تولد از پس روز دو داشتند(۲) و چروكيده پوستي بسيار
كه داد ــان نش برهنه ــاي خوكچهه ــت در پوس ــي ــيب شناس آس مطالعه
مراحل و تغييرات دژنراتيوشده قسمت سطحيپوستدچار در فوليكولهايمو



سازندگي و پژوهش ۹۶

)فاكتوررديف n = ۱۳) مو )فاقد n = ۲۶) داراي مو
معيار معيارميانگينانحراف ميانگينانحراف

۱(mm۳ / ۳/۴۱۷/۱۳۴/۳۷/۹۲گلبول سفيد(۱۰۳×
۲(mm۳ / ×۱۰۶) ۰/۶۹۶/۲۹گلبول قرمز a-۱/۰۵/۹۲ a

۳(٪) PCV۴/۵۹۵۰/۲۳۵/۶۶۴۵/۱
ليتر)۴ ۱/۴۱۶/۴۳هموگلوبين (گرم/ دسي a۲/۴۱۵/۶۳ a

گلبولي(٪)۵ حجم ۳/۴۸۸۰/۰۴ميانگين a۴/۵۹۷۶/۸ a

گلبولي(٪)۶ هموگلبولين ۰/۸۲۲۵/۵۱/۱۱۲۶/۴۸ميانگين
گلبولي(٪)۷ هموگلوبين تراكم ۱/۴۸۳۱/۹۶۲/۱۱۳۴/۵۶ميانگين
۸(mm۳ / ۲۴۷/۴۶۴۵/۵۳پالكت (۱۰۳× a۱۰۹/۳۵۰۸/۳۷ a

۸/۰۳۴۳۱۲/۶۴۳۵/۹۵نوتروفيل(٪)۹
۸/۵۶۵۳/۷۶۱۳/۱۵۹/۸۷لنفوسيت(٪)۱۰ a

۱/۰۱/۴-۱/۳۲۰۲/۰۷منوسيت(٪)۱۱
۱/۵۱/۱۵ائوزينوفيل(٪)۱۲ a۱/۴۲/۳۷ a

)فاكتوررديف n = ۱۲ ) مو )فاقد n مو (۲۶= داراي
معيار معيارميانگينانحراف ميانگينانحراف

۱( ليتر (گرم / دسي ۲۲/۹۱۴۹/۸۲۳/۷۱۵۰/۵گلوكز
۲( ليتر دسي / (گرم تام ۰/۶۴۵/۶۸۰/۶۶۵/۰۹پروتئين
۳( ليتر دسي (گرم / ۰/۳۶۴/۲۷۰/۶۴۴/۱آلبومين
۰/۵۷۱/۴۱گلوبو لين (گرم/ دسي ليتر)۴ a۰/۶۱۰/۹۹ a

۵( ليتر / دسي روبين (گرم ۰/۳۶۰/۹۰/۴۷۰/۸۸بيلي

(n =۱۱) مو داراي (n = ۱۰) فاقد مو فاكتور رديف
منفي منفي نيتريت ۱

۸/۷ -۹a ۶-۹a pH ۲
۵۵ ٪ منفي a ۵-۱۰a ليتر) ميكرو قرمز/ (گلبول خون ۳

۷۴/۵ ۷۶ ليتر) دسي گرم/ (ميلي پروتئين ۴
منفي منفي دسي ليتر) گرم/ گلوكز (ميلي ۵

٪ مثبت ۶۴ مثبت اسكوربيك اسيد ۶
مثبت ٪۵۵ a منفي a كتون ۷

مثبت مثبت روبين بيلي ۸

مو داراي و مو فاقد در خوكچههاي هندي خوني فاكتورهاي -۱ جدول

باشد. مي مطالعه مورد گروه در دو ميانگين دو بين دار اختالف معني وجود a نمايانگر حرف
PCV= packed cell volume

مو داراي و مو فاقد هندي در خوكچههاي خون بيوشيميايي سرم فاكتورهاي مقادير -۲ جدول

مي باشد. گروه مورد مطالعه دو در ميانگين دو بين دار معني اختالف وجود نمايانگر a حرف

مو مو و  داراي فاقد هندي خوكچههاي در ادراري آناليز -   نتايج ۳ جدول

باشد. مي گروه در دو مطالعه مورد فاكتور دو بين بارز اختالف وجود a نمايانگر حرف

و فاقد دهنده مو بي شكل تشكيل موادكراتيني و كنند مختلف نكروز را طي مي
۱۷) در ،۱۳) دارد ــابهت مش ديگر محققين مطالعه با كه طبيعي بودند ــگ رن
يا و طبيعي غير سلولهاي برهنه، خوكچه تيموس بافت از ميكروسكوپي مطالعه
۰/۴۸ گرم ± ۰/۱ معمولي حيوان در تيموس وزن نشد. گزارش آثار پاتولوژيك
گرم) ۰/۱۹ ± ۰/۷) مو خوكچه فاقد در تيموس از وزن بيشتر ۲/۵ برابر كه بود

حيوانات تيموس، فاقد برهنه حيوانات خالف ، بر مي دهد نشان گزارشات بود.
نيستند بيماريزا عوامل به مستعد ، تيموس داراي برهنه

خوكچههاي  ۱۹۸۶ ــال س ريور چارلز ــگاه آزمايش و همكاران و Waner

،(۸ جلدي(۲، ــتهاي تس مدلهاي خوبي براي انجام را تيموس داراي ــه برهن
نموده معرفي .(۱۵ ،۱۲ ،۹) ــتي پوس بيماريهاي و (۴ آلرژي(۳، ــات مطالع

هندي... خوكچه كلني ايجاد



و سازندگي ۹۷پژوهش

۱۳۸۵ پاييز ،۷۲ شماره

استفاده مورد منابع
1-  Bobrowski PJ; capiola R Centifato, 1991; Latent herpes simplex 

virus reactivation in the guinea pig. An Animal Model for Recurrent 

Disease . In t. J Dermatol 30: 29-35 

2-  Festing MFW; May D, 1978; connors TA : An athymic nude 

mulation in the rat . Nature 274: 356-366

3- Gell P. G. H. and Benacerrat B ,1961 ; Delayed hyper sensitivity to 

simple protein antigen in : Advance in immunology (eds . press W.H 

taliaferro of J.H. Humphrey ) newyork ; Academic press.

4- Gold MB & Scharf BA, 1995; Hematological profile of the euthymic 

hairless guinea pig follwing sulfur mustard vesicant exposure . J APPL 

Toxicol 15(6) : 433-438  .

5- Kassparett J; Messow c; Edel J, 1988; Blood coagulation Studies in 

Guinea pigs (Cavia porcellus).Lab Anim . 22:206-211 

6- Lewis J H, 1992; Comparative hematology :Studies on guinea pigs 

(Cavia porcellus). Coup Biochem physiol ( A) 102:507-512

7- Mershon M M ; Mitchaltree LW; petral ; JP ; Braue E H, 1990; 

Hairless guinea pig bioassay model for vesicant vapor exposure . 

Fundam APPL Toxiol . 15 : 622-630

8- Miyaychi G ; Horid T, 1992; A new animal model for Contact 

dermatitis : The hairless guinea pig. J Dermatol 19: 140-145

9- Moon Ke; Weste. Rc; Malbach H. 1990; Diseased skin modles in the 

hairless guinea pig : in vivo percutaneous absorption. Dermatological 

180:8-12

10- Moore DM, 2000: Hematology of the guinea pig  (cavia porcellus) 
veterinary hematology (Fifth Ed) Chap. 171, 1107- 110.

11- North D,1999; The guinea – pig in the UFAW handbook on The 

care and management of laboratory animals ( 7th ed. Vol. 1 ), Blackwell 

Science UK, Chap. 23 , 385

12- Panchagnula P, Stemmer K &  Ritschel WA; 1997; Animal models for 

transdermal drug delivery. Meth Find Exp Clin Pharmachol, 5: 335-341 

13- Reed C, and O´Donoghue JL,1979; A new guinea pig mutant with 

abnormal hair production and immunodeficiency . Lab animal science 

29(6) : 744-748.

14- Sanderson JH ; philips CE, 1981; Guinea pigs in : An atlas of 

laboratory animal  haematology , oxford , clarendon press , 168-170.

15- Smith KJ; Graham JS; Moeller RB; okerberg CV; skelton H; Hurst 

CG, 1995; Histologic features seen in sulfur induced cutaneous lesions 

in hairless guinea pigs. J cutan pathol 22(3) : 260-268.

16- Terril LA; and clemon DJ. 1998, The laboratory guinea pig .CRC 

press.New York pp,19-22

17- Waner T; Avider Y; Peh HC; Zass R; Bogin E,  1996: Hematology 

and clinical chemistry values of normal and euthymic hairless adult 

male dunkin - hartley guine pigs (Cavia porcellus) . Veterinary Clinical 

Pathology 25(2) : 61-64.

از نژاد مو فاقد هندي خوكچه - تصوير ۱
و شفاف پوست صاف با سفيد) رنگي (قهوه اي

نژاد مو از خوكچه هندي فاقد - ۲ تصوير
ضخيم و چروكيده اي)  باپوست قهوه مشكي ) رنگي

توليد مينمايد. حال حاضر را در اين حيوانات و است
ميباشد (۱۲) انسان به پوست شبيهترين داراي برهنه خوكچه هندي
همچنين اين .(۳) ــت اس ــان مشابه انس با نيز ــخهاي ايمني پاس نظر از و
تستهاي توكسيسيتي ،(۱۵ ،۸) ــتي پوس بيماريهاي مطالعه براي حيوان
باشد. انجام مي مناسبي مدل ،(۸ ،۷) جلدي ــتهاي تس ۱۲) و ،۴) دارويي
آزمايشگاهي مدل به اين دستيابي امكان اينكه از نظر تحقيقاتي طرح اين
افزايش داده را آن به اطالعات مربوط و كرده فراهم ــور كش در را كمياب

باشد. حائز اهميت مي است

سپاسگزاري
بخش هندي ــه خوكچ ــمت پرورش و قس ــگاه آزمايش ــنل پرس كليه از
علمي همكاري كار اين انجام رازي كه در ــه ــگاهي موسس آزمايش حيوانات

نمايد. را مي قدرداني و تشكر اند كمال داشته




