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Ανασκοπήσεις
Συνήθεις μη μολυσματικές καταστάσεις του δέρματος των μυών και των
επιμΰων του εργαστηρίου
Κ.Ι. Γκούρτσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Οι μύες και οι επίμυες του εργαστηρίου είναι
ζώα που προτιμούν και χρησιμοποιούν οι ερευνητές σε ευ
ρεία κλίμακα. Πολλές φορές είναι δυνατόν τα εν λόγω τρω
κτικά να παρουσιάσουν κάποιες μη μολυσματικές κατα
στάσεις, που αφορούν το τρίχωμα, το δέρμα ή τα άκρα και
την ουρά τους. Ενδεχόμενα να προκαλέσουν ανησυχία και
σύγχυση. Εύκολα διαπιστώνονται και μπορεί να είναι μια
μερική αλωπεκία, ένας σοβαρός τραυματισμός ή μια από
πτωση των άκρων ή της ουράς των ζώων. Σημειωτέον, ότι
συνήθως δεν οφείλονται σε κάποιο παθολογικό αίτιο αλλά
είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής συμπεριφοράς των ζώ
ων εργαστηρίου ή των περιβαλλοντικών συνθηκών κάτω από
τις οποίες αυτά διαβιούν. Είναι δε σημαντικό, ότι αντιμε
τωπίζονται εύκολα και εξασφαλίζονται έτσι ζώα υγιή κα
τάλληλα για κάθε αξιόπιστη έρευνα.

είναι υγιή. Έτσι τα αποτελέσματα των ερευνών τους θα εί
ναι αξιόπιστα και διεθνώς παραδεκτά. Ωστόσο, πολλές φο
ρές τα ζώα εργαστηρίου παρουσιάζουν διάφορες μή μολυ
σματικές καταστάσεις στο δέρμα, στο τρίχωμα ή στα άκρα
τους, που μπορούν να προκαλέσουν ανησυχία και σύγχυ
ση. Οι καταστάσεις αυτές δεν οφείλονται σε μικροοργανι
σμούς αλλά σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβαλλοντικά
φαινόμενα και στη συμπεριφορά των ζώων, όπως τραύμα
τα από καβγάδες μεταξύ τους, διατροφικές ανεπάρκειες
όπως διάφορες δερματικές καταστάσεις, αλλαγές στο τρί
χωμα των ζώων κ.λπ., και τραυματισμοί που οφείλονται σε
λανθασμένες μεθόδους χειρισμού, φροντίδας και ακινη
τοποίησης των ζώων (Stark and Ostrow, 1990).

Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να δώσουν εσφαλμέ
να αποτελέσματα ή ακόμη και να αυξήσουν το κόστος
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που
έχουν προκύψει από τέτοια ζώα πρέπει να αποδει
Veterìnary Medical Society 1999, 50(1):11-14. Laboratory mice
χθούν
και πάλι σε άλλα ζώα.
and rats are the most favourite animals of the researchers
all over the world. Sometimes these rodents can show a
Σήμερα επιστήμονες που ασχολούνται ειδικά με τα
number of non infectious conditions concerning their hair,
πειραματόζωα προτείνουν κάποιους κανόνες (Standards),
skin or legs and tail. These can be alopecia, bite wounds or
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ordinarily there is not a pathological cause for these
conditions. It is believed that the social behaviour and the
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enviromental conditions of the animals may play a role.
Fortunately, these cases are easily encountered and so,
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healthy animals are ensured for every reliable research.
Η φιλονικία ανάμεσα στους μυς του εργαστηρίου εί
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εξωτερική εμφάνιση είναι ο καθρέπτης της υγείας
των ζώων. Είναι πολΰ σημαντικό για τους ερευνητές, που
χρησιμοποιούν ζώα εργαστηρίου, να γνωρίζουν, ότι αυτά
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ναι ένα συνηθισμένο και πολλές φορές σοβαρό πρόβλη
μα, ιδιαίτερα στα αρσενικά ζώα ορισμένων στελεχών
(BALB/c, DBA/2). Συνήθως όταν δυο (2) ή περισσότεροι
αρσενικοί μΰες στεγάζονται μαζί στο ίδιο κλουβί παρατη
ρούνται καβγάδες μεταξύ τους. Οι καβγάδες αυτοί οδη
γούν σε τραύματα που εντοπίζονται κυρίως στους γλου
τούς και στην οσφυϊκή χώρα και κατά δεύτερο λόγο στους
ώμους και στην κεφαλή των ζώων.
Τα περισσότερο πειθήνια και νωθρά αρσενικά ζώα
μιας ομάδας δέχονται πιο συχνά τις επιθέσεις των ισχυ
ρότερων "αρχηγών" και εμφανίζουν αναιμία, μεγαλοσπληνια και αμυλοειδωση (Page and Glenner, 1972).
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Μπορούν επίσης να παρατηρηθούν αποστήματα
(abscesses), δερματίτιδες (dermatitides) και σηψαιμίες
(septicemias) (Harkness and Wagner, 1977). Τα αποστή
ματα αυτά εμφανίζονται κάτω από το δέρμα στο σημείο
του δήγματος.
Ο χαρακτηριστικός τΰπος δημιουργίας και επούλωσης
των τραυμάτων αυτών κατά μήκος των ραχιαίων επιφα
νειών του κορμού των ζώων είναι διαγνωστικός της συ
γκεκριμένης κατάστασης (Fredericson and Birnbaum,
1954 / Scott and Fredericson, 1951).
Οι καβγάδες δεν παρατηρούνται συχνά στους επίμυς.
Οι αρσενικοί επίμυες στεγάζονται μαζί χωρίς κανένα πρό
βλημα φιλονικίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα θηλυκά ε
κτός αυτών που είναι στον τοκετό (Post-parturient), τα ο
ποία καβγαδίζουν μεταξύ τους (Harkness and Wagner,
1977).
Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι απλή: Οι αρ
σενικοί μΰες στεγάζονται ξεχωριστά και έτσι αποφεύγο
νται οι καβγάδες (Harkness and Wagner, 1977).
Προσοχή χρειάζεται στην ομαδοποίηση των ζώων. Η
συγκρότηση καινούργιων ομάδων από νεοφερμένους αρ
σενικούς μυς σε ήδη συγκροτημένες εγκαταστάσεις ή μΰες
που είχαν στεγασθεί στο παρελθόν μόνοι, δεν είναι συμ
βατή καθώς όλοι αυτοί οι μΰες θα είναι επιρρεπείς στους
καβγάδες, ενώ οι θηλυκοί μΰες σπάνια καβγαδίζουν μεταξΰ τους σε ανάλογες περιπτώσεις (Harkness and
Wagner, 1977). Από προσωπικές παρατηρήσεις διαπι
στώθηκε ότι όσο πιο έγκαιρα και αν είναι δυνατόν, αμέ
σως μετά τον απογαλακτισμό, γίνεται η ομαδοποίηση, τό
σο καλΰτερη είναι η περαιτέρω συμβίωση.
Η στέγαση σε συμβατές ομάδες, δηλαδή που συμβιώ
νουν χωρίς προβλήματα ή κατά μόνας, συνήθως οδηγεί σε
θεαματική εποΰλωση αυτών των τραυμάτων μέσα σε λίγες
μέρες τόσο στους μΰς όσο και στους επίμυς.
Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι φερομόνες. Έτσι,
αφήνοντας λίγη "βρόμικη" στρωμνή κατά την αλλαγή στο
νέο κλουβί, περιορίζουμε τη φιλονικία καθώς και ρίχνο
ντας λίγο ταλκ (baby powder) στους μυς συγκαλΰπτεται η
μυρωδιά τους και μετριάζεται επίσης το πρόβλημα της φι
λονικίας. Στους επίμυς καλό είναι να αποφεΰγεται ο υ
περπληθυσμός ( Wolfensohn and Maggie, 1994).
β. Στα απογαλακτιζόμενα ζώα
Τραΰματα λόγω δηγμάτων παρατηροΰνται επίσης και
σε μυς κοντά στην ηλικία του απογαλακτισμοΰ. Για πρώ
τη φορά αναφέρθηκαν σε μυς διαφόρων στελεχών
(C3H/HeJ, C3HeB/Fe J), στην ηλικία των 5-8 εβδομάδων
(Les, 1972), καθώς και σε μυς στελέχους BALB/c στην η
λικία απογαλακτισμοΰ (Cox, Lindsey and Mayo, 1957).
Εδώ, τα τραΰματα σχετίζονται με τη στέγαση των απογαλακτιζόμένων μυών σε μεγάλες ομάδες (40 ανά κλου
βί) και μερικές φορές επηρεάζονται όλα τα ζώα στο ίδιο

κλουβί.
Η αιτία αυτής της κατάστασης δεν είναι γνωστή. Ο Les
( 1972) και ο Koopman με τους συνεργάτες του (1984) πιστεΰουν ότι η "κοινωνική πίεση" ("Social Stress") παίζει κά
ποιο ρόλο. Ωστόσο, η αιτία μπορεί να είναι απλά η πείνα
που ενδεχόμενα αντιμετωπίζουν τα ζώα όταν απογαλακτίζονται και ξαφνικά απομακρΰνονται από τη μητέρα
τους. Μπορεί επίσης να ευθΰνεται η στέγαση ζώων σε με
γάλες ομάδες, γιατί ίσως έτσι περιορίζεται η πρόσβαση
των ζώων στην τροφή ή στο νερό. Τέλος, η αιτία μπορεί να
είναι η ακαταλληλότητα της χορηγοΰμενης τροφής (π.χ. άγευστη τροφή, σκληρά pellets κ.λπ.).
Οι αλλοιώσεις μπορεί να είναι μικρές ερυθρές εστίες ή
επικαλυμμένες εκδορές με εφελκίδα διαμέτρου 3 mm στο
δέρμα της ουράς. Κάποιες ουρές γίνονται οιδηματικές και
το περιφερικό τους τμήμα εσχαροποιείται ή αποπίπτει.
Καθώς επιτελείται η εποΰλωση, οι αλλοιώσεις μετατρέ
πονται σε λευκές ουλές, που είναι ορατές στις ουρές των
ζώων.
Μαζί με τις αλλοιώσεις της ουράς τα ζώα μπορεί να έ
χουν αλλοιώσεις στα άκρα και στα ώτα τους. Είναι σημα
ντικό, ότι η εποΰλωση στους C3H μυς καταλείπει μικρές
αλλά μόνιμες λευκές εστίες ουλών στην ουρά, ενώ στους
BALB/c αφήνει μόνο ανεπαίσθητες σχεδόν ουλές, επίσης
στην ουρά.
Η κατάσταση ελέγχεται με τη στέγαση μικροΰ αριθμοΰ
ζώων σε κάθε κλουβί μετά τον απογαλακτισμό. Αν φυσι
κά είναι εφικτό, τα αρσενικά ζώα στεγάζονται ένα σε κά
θε κλουβί. Τέλος, πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση με
βάση τα κλινικά και παθολογοανατομικά ευρήματα από
την εκτρομήλια (λιπομέλεια) των μυών.
"Ηπεριποίηση τονμονστακιού" ("Whisker- Trìmming")
" Το ελαφρύ τσίμπημα των τριχών" ("Hair - Nibbling")
" Το κούρεμα" ("Barbering")
Αλωπεκία τον ρύγχονς (Muzzle Alopecia)
Είναι όροι, που χρησιμοποιοΰνται για την περιγραφή
διαφόρων τΰπων αλωπεκίας οι οποίοι: α) σχετίζονται με
την κοινωνική συμπεριφορά των μυών. β) είναι το αποτέ
λεσμα κάποιων μηχανικών τραυματισμών, που σχετίζονται
με τις προσπάθειες των ζώων να πάρουν την τροφή τους
δια μέσου του δικτυωτοΰ πλέγματος που φέρει την τροφή
και καλΰπτει το κλουβί, γ) έχουν κληρονομικό υπόβαθρο.
Όταν ένα ή δΰο από τα ζώα που στεγάζονται σε ένα
κλουβί φαίνονται φυσιολογικά, αλλά όμως τα υπόλοιπα
εμφανίζουν αλωπεκία στο επάνω ήμισυ του σώματος από
τα ώτα μέχρι το ήμισυ της ράχης και το δέρμα τους είναι
φυσιολογικό, τότε η αιτία είναι το κοΰρεμα.
Σε άλλη περίπτωση, π.χ. απώλεια τριχών σε κυκλικό
σχήμα, δίκην νομίσματος, η αιτία είναι παθολογική (τριχοφυτίαση). Ενώ όταν η απώλεια εμφανίζεται και στις δΰο
πλευρές του σώματος που είναι πιο συχνό φαινόμενο, α-
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ποδίδεται στις διάφορες μεταβολικές διαταραχές (μη μο
λυσματικές ασθένειες).
Στην περίπτωση του κουρέματος ο "κουρέας" μυς απο
μακρύνει μασώντας τα μουστάκια ή τις τρίχες των άλλων
ζώων. Έτσι, η περιοχή παίρνει την όψη μιας ξυρισμένης
λείας επιφάνειας. Αυτό συνήθως γίνεται στο πρόσωπο,
στην κεφαλή και στο λαιμό, χωρίς τραυματισμό του υπο
κείμενου δέρματος. Αν η κατάσταση όμως χρονίσει, μπο
ρεί να καταλήξει σε πάχυνση της επιδερμίδας με έντονο
χρωματισμό ή ακόμη και στο σχηματισμό κοκκιωμάτων
πάνω σ' αυτήν (Les, 1972).
Ιστολογικά, το προσβεβλημένο δέρμα μπορεί να πα
ρουσιάσει μια ήπια φλεγμονή με υπερκεράτωση και ακάνθωση (Litterst CL, 1974).
Η απομάκρυνση του "δράστη" μυός επιτρέπει την α
ποκατάσταση του τριχώματος στα ζώα. Φυσικά, πάντα υ
πάρχει το ενδεχόμενο να παραμείνει μια μερική αλωπε
κία (Hauschka, 1952 / Long, 1972 / Thoryburg, Stowe and
Rick, 1973).
Τελευταία βρέθηκε ότι ο εμπλουτισμός του περιβάλ
λοντος των μυών με διάφορα παιγνίδια ή αντικείμενα, μει
ώνει δραστικά την έκταση της συμπεριφοράς του "κουρέ
ματος", που παρουσιάζουν αυτά τα ζώα.
Έτσι, αν ταυτόχρονα με την ομαδοποίηση εμπλουτι
σθεί και το περιβάλλον, το "κούρεμα" ως συμπεριφορά,
εκδηλώνεται σε πολΰ χαμηλό ποσοστό ζώων (λιγότερο του
2% του συνολικού αριθμού). Αν ο εμπλουτισμός καθυ
στερήσει για ένα μήνα ή περισσότερο, η συμπεριφορά αυ
τή εκδηλώνεται στο 23% των μυών. Ενώ σε περιβάλλον
χωρίς εμπλουτισμό το φαινόμενο του "κουρέματος" εκδη
λώνεται σε ποσοστό 60%. Είναι δε σημαντικό, ότι ο ε
μπλουτισμός είναι πιο αποτελεσματικός όταν γίνει έγκαι
ρα μαζί με την πρώτη ομαδοποίηση των μυών (De Luca
Anne Marie B.S., 1997)
Ανάσχεση της κυκλικής αύξησης των τριχών (Hair
Growth Cycling Arrest)
Είναι γνωστό, ότι το τρίχωμα των μυών αυξάνεται σε
χαρακτηριστικούς τύπους ή χρονικές περιόδους (Argyris,
1963 / Borum, 1954 / Chase, 1954 / Chase and Eaton, 1959)
Σποραδικά μπορεί κάποιος να δει μια ολόκληρη γέν
να καχεκτικών ζώων γΰρω στην ηλικία του απογαλακτι
σμού με πλήρη απώλεια του τριχώματος τους στον κορμό.
Μια μικρή τοΰφα τριχών παραμένει στη βάση της ουράς, ε
νώ η εμφάνιση του τριχώματος στην κεφαλή και στα άκρα
είναι φυσιολογική. Τέτοιοι μΰες έχουν ενδεχόμενα κά
ποια σοβαρή συστηματική νόσο (π.χ. ιογενή ηπατίτιδα)
και πιθανώς δοκιμάζουν μια προσωρινή ανάσχεση της φυ
σιολογικής κυκλικής αύξησης του τριχώματος.
"Δακτυλιοειδής ουρά" ("Ringtail")
Εκδηλώνεται κΰρια σε νεογέννητους επιμυς ηλικίας 715 ημερών. Η "νόσος" έχει καταγραφεί επίσης στους μυς
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(Nelson, 1960) και στο λευκό ένουρο (με ουρά) κρικητό
της Νοτίου Αφρικής (Stahlman and Wagner, 1971). Εμφα
νίζονται νεκρωτικοί δακτύλιοι κατά μήκος της ουράς ε
ξαιτίας αγγειακής στένωσης. Η ουρά διογκώνεται και ε
κεί αναπτύσσονται ομόκεντροι δακτύλιοι, οι οποίοι συ
σφίγγονται, με αποτέλεσμα μέρη της ουράς να απομα
κρύνονται (Stark and Ostrow, 1990). Μερικές φορές και
τα δάχτυλα του ποδιού γίνονται ερυθρά και οιδηματικά
και είναι δυνατόν να νεκρωθούν και να αποπέσουν. Αιτία
θεωρείται η χαμηλή (<40%) σχετική υγρασία και η υψη
λή (> 26° C) θερμοκρασία του χώρου, αλλά μπορεί να ο
φείλεται και σε ανεπάρκεια απαραίτητων λιπαρών οξέων
(Arrington, 1972). Παρατηρείται πιο συχνά στα τέλη του
φθινοπώρου και τον χειμώνα. Εξαλείφεται με τη διοχέ
τευση ατμοΰ στο χώρο και τη διατήρηση της σχετικής υ
γρασίας στο 50% (Αντωνιάδης, Βαχτσεβάνος, Κώστα Τσολάκη και Γκοΰρτσας, 1987 / Γκοΰρτσας, 1995).
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