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چکیده
شرایط نگهداری حیوانات اهلی و آزمایشگاهی میتواند منجر به تغییرات گسترده در متابولیسم آنها شود .یکی از موثرترین عوامل مرتبط با شرایط نگهداری
حیوانات که میتواند بر متابولیسم آنها اثر گذار باشد نگهداری انفرادی است .در این پژوهش اثر نگهداری انفرادی بر وزن بدن  28موش ( 14ماده و  14نر)در
دو گروه نگهداری گروهی و انفرادی به مدت  4هفته مورد بررسی قرارگرفت.
نتایج این پژوهش نشان داد میزان افزایش وزن در گروه موشهای نر و ماده انفرادی به طور معنی داری نسبت به موشهای گروهی بیشتر بوده است .افزایش
وزن بدن در گروه موشهای نر انفرادی به مقدار معنی داری نسبت به گروه موشهای ماده انفرادی بیشتر بود که نشان دهنده اثرگذاری بیشتر زندگی انفرادی بر
موشهای نر میباشد.
بر اساس این نتایج توصیه میشود در کلیه فرایندهای نگهداری و پرورش حیوانات اهلی و آزمایشگاهی که مستلزم نگهداری انفرادی آنها میباشد به اثرات
گسترده این عامل مداخله گر توجه کافی مبذول گردد.

واژههای کلیدی :متابولیسم ،نگهداري انفرادي ،موش

Study of alteration in body weight by individual
housing of Laboratory mice
Rahimnejad M.R.1*, Babapoor V.2 , Mohammadi S.D.3

1- Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic
Azad University, Karaj , Iran
J.Vet.Clin.Res 4(1)41-48, 2013
Received: December 18, 2012
Accepted: April 16, 2013

2- Department of Basic Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran,
Tehran, Iran
3- Faculty of Veterinary Medicine, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj , Iran.
* Corresponding author: Mohamadreza.rahimnejad@Kiau.ac.ir

Abstract
Maintenance conditions of domestic and laboratory animals can lead to wide variations in their metabolism.
Individual housing is one of the most effective factor which can affect their metabolism. In this study, the effect
of individual maintenance on body weight of 28 mice in both solo and group maintenance group for 4 weeks were
studied.
The results of this investigation showed, the body weight in individual male & female mice was more than group
mice as meaningful. Body weight of individual male mice group, was more than individual female mice group as
meaningful that shows more effect of individual life on male mice.
Based on these results, it is recommended to have this issue addressed in all the processes of maintenance and
breeding of animals that require individual housing.
Key words: metabolism, individual housing, mice
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مقدمه

اطالعات مربوط در جداول جداگانهای ثبت شده و یافتهها

متابولیسم موجودات زنده عالوه بر تاثیر پذیری از عوامل

پس از پایان آزمایشها مورد بررسیهای آماری قرار گرفت.

فیزیولوژیک چون سن و جنس که مرتبط با محیط و داخل بدن

گروههای مورد مطالعه به قرار زیر است:

هستند ،از عوامل خارجی و مرتبط با محیط زندگی آنها مانند

 7 -1موش نر که به شکل گروهي نگهداری میشدند و در

دما( ،)10نور( )2و میزان اصوات محیطی( )9نیز اثر میپذیرد.

طول  4هفته میزان وزن آنها اندازه گیری شد.

شرایط نگهداری گونههای جانوری از این نظر که به صورت

 7 -2موش نر که به شکل زندگی انفرادی نگهداری میشدند

گروهی و یا انفرادی و جدا از هم گونههای خود نگهداری

و در طول  4هفته میزان وزن آنها اندازه گیری شد.

شوند میتواند جنبههای مختلف فرایندهای متابولیک در انواع

 7 -3موش ماده که به شکل گروهي نگهداری میشدند و در

گونهها از جمله حیوانات اهلی و آزمایشگاهی را تحت تاثیر

طول  4هفته میزان وزن آنها اندازه گیری شد.

قراردهد( .)7،6،1در این پژوهش اثر نگهداری انفرادی بر وزن

 7 -4موش ماده که به شکل زندگی انفرادی نگهداری

بدن به عنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی متابولیسم در

میشدند و در طول  4هفته میزان وزن آنها اندازه گیری شد.

موشهای آزمایشگاهی بررسی میگردد.
نتایج
مواد و روش کار

نتایج بدست آمده از گروهها توسط آزمونهای آماری t

در این پژوهش 28موش آزمایشگاهی ( 14نر و 14ماده)

وابسته و مستقل مورد مقایسه قرار گرفتند .در آزمون آماری

مورد استفاده قرار گرفتند .موشها در شرایط دمای 20±2

 tوابسته میزان وزن در هفته  1و هفته  4موشهای گروه

درجه سانتیگراد با چرخه روشنایی /تاریکی  12ساعته

آزمایش با یکدیگر مقایسه شده و در آزمون  tمستقل میزان

به مدت  28روزنگهداری شدند .غذا و آب تازه در تمام

وزن هفته  1و  4گروههای آزمایش نر و ماده با هفته  1و 4

مراحل در اختیار حیوانات قرار داشت .موشهای گروه

گروههای شاهد نر و ماده مقایسه گردیده است.

انفرادی هر یک در یک قفس انفرادی نگهداری میشدند
و قادر به برقراری ارتباط با دیگر موشها از طریق بینایی،

آزمون فرضيه اول :زندگی انفرادی بر وزن موشهای گروه

شنوایی ،المسه و بویایی نبودند.برای بررسی واندازه گیری

آزمایش موثر است.

مقدارتغيير وزن با استفاده از ترازوی دیجیتال وزن موشهای

موشهای نر :بر اساس آزمون  tوابسته در گروه موشهای نر

هر دو گروه ازابتدای دوره نگهداری هر دو روز یکبار اندازه

مورد آزمایش وزن موشهای مورد آزمایش در هفته چهارم به

گیری گردید .اندازه گیریها درساعت 16تا17انجام میشد.

طور معنی داری نسبت به هفته اول بیشتر بوده است.

جدول  -1آزمون  Tوابسته در هفته  1و  4گروه موش نر جداسازي شده
Paired Differences
95% Confidence Interval of

Sig. (2df
)tailed
6 .000

t
36.718

the Difference
Lower
Upper
-7.66458
-6.70685

Std. Error
Mean
.19570

Std.
Mean
Deviation
Pair maleindivW1
 -.51778
1
7.18571
maleindivW4
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این نتایج توسط آزمون آماری  tمستقل نیز تایید میگردد

تفاوت معنی دار دارد .این تفاوت نشان میدهد که موشهای

به نحوی که این آزمون نشان داد که میان وزن موشهای نر

گروه زندگی انفرادی به طور معنی داری نسبت به گروه

مورد آزمایش در هفته های 1تفاوت معنی داری وجودندارد

زندگی دسته جمعی میزان وزن بیشتری داشته اند.

درحالیکه در هفته  4میانگین وزن گروه آزمون و شاهد
جدول -2آزمون  Tمستقل میان گروه هاي موش نر جداسازي شده و گروهی در هفته 1
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

Interval of the
Difference
Lower
Upper
-.84492
1.24492

Std. Error
Difference
.47958

Mean
Difference
.20000

-.86034

.47958

.20000

1.26034

Sig. (2t
df
.417 12

)tailed
.684

Sig.
.319

.417 10.608 .685

F
Equal 1.081
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

weight

جدول  -3آزمون  Tمستقل میان گروه هاي موش نر جداسازي شده و گروهی در هفته 4
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

Interval of the
Difference
Lower
Upper
6.62134
8.06437

Std. Error
Difference
.33115

Mean
Difference
7.34286

6.62126

.33115

7.34286

8.06445

Sig. (2)tailed
.000

t
df
22.174 12

22.174 11.988 .000

Sig.
.741

F
Equal .115
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

weight

موشهای ماده :همچنين بر اساس آزمون انجام شده بر داده هاي

داری متفاوت است به نحوی که میزان وزن آنها پس از  4هفته

گروه موشهاي ماده جداسازی شده نشان داده شد كه میانگین

زندگی انفرادی به طور معنی داری بیشتر شده است.

وزن در هفته  1و  4موشهای ماده جداسازی شده به طور معنی
جدول  -4آزمون  Tوابسته در هفته  1و  4گروه موش ماده جداسازي شده
Paired Differences
95% Confidence Interval of

Sig. (2df
)tailed
6 .000
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t
10.592

the Difference
Lower
Upper
-5.48681
-3.42748

Std. Error
Mean
.42080

Std.
Mean
Deviation
Pair femaleindivW1
 -1.11334
1
femaleindivW4 4.45714
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این نتایج در آزمون آماری  tمستقل نشان داد که میان وزن

و شاهد تفاوت معنی دار دارد .این تفاوت نشان میدهد که

موشهای ماده مورد آزمایش در هفته های 1تفاوت معنی داری

موشهای گروه زندگی انفرادی به طور معنی داری نسبت به

وجودندارد درحالیکه در هفته  4میانگین وزن گروه آزمون

گروه زندگی دسته جمعی میزان وزن بیشتری داشته اند.

جدول -5آزمون  Tمستقل میان گروه هاي موش ماده جداسازي شده و گروهی در هفته 1
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

Interval of the
Difference
Lower
Upper
-1.05939
1.31653

Std. Error
Difference
.54523

Mean
Difference
.12857

-1.05948

.54523

.12857

1.31662

Sig. (2)tailed
.818

t
df
.236 12

Sig.
.913

.236 11.992 .818

F
Equal .012
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

weight

جدول  -6آزمون  Tمستقل میان گروه هاي موش ماده جداسازي شده و گروهی در هفته 4
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

Interval of the
Difference
Lower
Upper
2.93856
5.83287

Std. Error
Difference
.66420

Mean
Difference
4.38571

2.83794

.66420

4.38571

5.93349

Sig. (2)tailed
.000

t
df
6.603 12

Sig.
.129

6.603 7.547 .000

F
Equal 2.651
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

weight

آزمون فرضيه دوم :جنسيت يك عامل موثر در اثرات

آماری  tمستقل مقایسه بعمل آمد .نتایج نشان داد که تفاوت

زندگی انفرادی بر میزان وزن میباشد.

میزان وزن گروه نر و ماده مورد آزمایش در طی هفته اول

در این آزمون میان گروه موشهای نر و ماده جداسازی شده

غیر معنی دار میباشد.

میزان غذای دریافتی در طی هفتههای  1و  4به وسیله آزمون
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جدول  -7آزمون  Tمستقل میان گروه هاي نر و ماده جداسازي شده در هفته 1
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

Interval of the
Difference
Lower
Upper
-.36022
1.67450

Std. Error
Difference
.46693

Mean
Difference
.65714

-.37244

.46693

.65714

1.68672

Sig. (2)tailed
.185

t
df
1.407 12

Sig.
.421

1.407 10.839 .187

F
Equal .695
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

weight

این آزمون نتایج متفاوتی را در هفته چهارم نشان میدهد به

ماده انفرادی کمتر است که نشان دهنده اثرگذاری بیشتر

نحوی که میزان غذای دریافتی گروه موشهای نر انفرادی در

زندگی انفرادی طوالنی مدت بر موشهای نر میباشد.

هفته چهارم به مقدار معنی داری نسبت به گروه موشهای
جدول  -8آزمون  Tمستقل میان گروه هاي نر و ماده جداسازي شده در هفته 4
Levene's Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence

Interval of the
Difference
Lower
Upper
1.93543
4.83599

Std. Error
Difference
.66563

Mean
Difference
3.38571

1.83671

.66563

3.38571

4.93472

Sig. (2)tailed
.000

t
df
5.086 12

5.086 7.603 .001

Sig.
.131

F
Equal 2.621
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

weight

بحث و نتیجه گیری

آزمایشگاهی دارای استعدادژنتیکی چاقی و دیابت چنان

نتایج بدست آمده در این پژوهش به خوبی نشان میدهد که

چشمگیراست که از آن با عنوان چاقی ناشی از انزوای اجتماعی

نگهداری موشها به صورت انفرادی منجر به افزایش وزن

 social isolation induced obesityیا به اختصار  SIOنام برده

درآنها میگردد.درحقیقت نگهداری انفرادی و انزوای اجتماعی

میشود که همراه با باال رفتن سطح لپتین خون و کاهش سطح

ناشی از آن در بسیاری از گونههای جانوری آزمایشگاهی

خونی گرلین و کورتیکوسترون است .لپتین باال باعث سرکوب

واهلی به عنوان یک عامل استرس زا تلقی میشود()3،5که

بیان گیرنده  5-HT2Cدر بافت چربی سفید میگردد .همچنین

میتواند با ایجاد تغییرات گسترده در عملکرد سیستمهای نرو

 SIOبا کاهش بیان گیرندههای بتا  3آدرنرژیک در بافت چربی

ترانسمیتری،نرواندوکرین و متابولیسم منجر به چاقی شود.

و گیرندههای هیپوتاالموسی لپتین به طور ثانویه منجر به افزایش

انزوای اجتماعی کوتاه مدت در موشهای رت باعث تغییر معنی

ذخیره چربی میگردد .جالب توجه است که انزوای اجتماعی

دار درتوانائی پاسخدهی محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال

منجر به هیپرگلیسمی در این موشها میشود که در ارتباط با

میگردد(.)8نقش نگهداری انفرادی درافزایش وزن موشهای

افزایش بیان گلوکونئوژنیک کبدی است .بر اساس این نتایج
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میتوان انزوای اجتماعی را یکی از عوامل محیطی ایجاد چاقی
و دیابت نوع  2دانست)6( .
همچنین شواهدی مبنی بر تاثیر نگهداری انفرادی بر
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