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Zwierzęta laboratoryine SPF
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SPF laboratory animals - indispensable models in lbiomBdical lesearch
Summary

ements, SPF animals are indispensable models

in
sta

ical research.
of eliminated
microorganisms in the described SPF' colony, diagnostic methods and recommended ,,barrier maintained
of laboratory animals according to their health

systems".

Kevwords: laboratorv animals. SPF health category.

S

tale ro snąc e wymagani a światowe doty cząc e zw

ie -

vąt lab or atoryj nych u żlłvanych w b adani ac h do świad czalnych, zasady GLP (Good Laboratory Practice), do
których powinniśmy zacząc się stosować dążąc do
dołączenia do Unii Europejskiej i chcąc aby nasze
wyniki badań były uznawane w świecie,a także polskie przepisy prawne (Ustawa o Ochronie Zwierząt afi.
9 pkt 11 obowiązująca od sierpnia 1997 r.) doprowadzlŁy do konieczności podjęcia zdecydowanych działań w kierunku ujednolicenia i poprawy jakości genetycznej i zdrowotnej hodowanych w Polsce zwierząt
laboratoryjnych. Jeden z paragrafow wymienionej
Ustawy mówi wyraźnie, że do badań i testów należy
używać zwierząt pochodzących z uprawnionych hodowli, to znaczy zwierząt określonych genetycznie i o

ustalonym standardzie zdrowotnym. Ponadto zgodnie
z wy magani ami mi ę dzynaro dowymi do świadczenia o
charakterze biomedycznym powinny być wykonywane na zwierzętach kategorii SPF (Specified Pathogen
Free). Zwierzęta laboratoryjne nie tylko te, u których
występująłatwo wykrywalne objawy choroby ale rowni eż b ezobjawowi no s i ci ele zakażęń p ato gennych,
według współcześnieobowiązujących zasad nie nadają się do doświadczeń, szczególnie do doświadczeń
biomedycznych. Bezobj awowe zakażenia mikroorgani zmami ch orob otwo r c zy mi mo gą znac znię skomp li kować interpretację wyników badań lub je wręcz zafałszować. Mając na celu wyeliminowanie takich zagrożen opracowano w latach pięćdziesiątych przy
wsp ółudzi a|e or ganizacj i mi ędzynaro dowych (WHO
World Health Organizatlon, FAO - Food and Agriculture Organization, ILAR - Institute for Laboratory

Animal Resources, ICLAS - International Council for
L abolatory A nimal S c ience) następuj ącą kate gory zację zw ierząL laboratoryjnych (4, 6)

:

1 . Zwierzęta gnotobiotyczne,.
l germ free (GF) wolne od wszystkich wykrywalnych mikroorganizmów i pasożytów

2. Zwterzęta SPF

(CV-| CV-II, CV-[I (6).
Opracowano tez wykazy mikroorganizmów, które
powinny być wykluczone u zwterząt danej kategorii i
gatunku. Dołączono sugestie do jakich rodzajów badań można t należy używać zwterzęta nalezące do
poszcze golnych kate gori i zdrowotnych (6).
3. Zwierzętakonwencjonalne

U zw ierząt okre

śl

anych j ako gnotob i otyczne ws zyst-

kie obecne mikroorganizmy pochodzące z celowego
zasiedlenia sąznane i sklasyfikowane tak dalece, jak
pozwa|ająna to aktualnie stosowane metody diagnostyczne. Stanowią one idealne modele doświadczalne, ale ze względu na koszty zwięane ze stosowaną
technikąi wyposazeniem uzywane sątylko w doświadczeniach, w których wzajemne oddziaływanie gospodarza i mikroflory pełnt szczególnie waznąrolę.
Zwierzęta SPF (Specified Pathogen Free) sąwolne
od wybranych dla danego gatunku mikroorganlzmow.
Samo określenie SPF jest pustyrn terminem, musi mu
zawsze towarzyszyć dokładny wykaz mikroorganizmow, od których zwierzęta są uwolnione i stosowa-

Zwie rzęta gnotob iotyczne

Germ lree

ny w 1958 r. przęz Subcommittee on Laboratory Animal Production of the Institute for Laboratory Animal

ofSciences,
e" dla okremów choroodpoprzy
zastosowaniu
botwórczych wykryłvany ch
ten
termin
wiednich metod laboratoryjnych. Wkrotce
j
został reinterpretowany ako,,Specified Pathogen Free).
Zwierzęta SPF uzyskuje się:
1. zasiedlaj ąc zwierzętapoczątkowo GF zestawem

Monobionty

A

{zu

,'

A+B

Dibionty

I

.'

A+B+

Polib ionty

ne i higieniczne.

2. stosując środki terapeutyczne lub długotrwałe
utrzym}wanie w kontrolowanych warunkach wyższego standardu hi gieniczne go (zab arter{ z równo c ze sną
re gularnie prowadzoną ich kontrolą mikrobio1o giczną
i selekcją.
Rozróżnia się trzy rożnę systemy utrzymywanta
zw ter ząt zależnę o d do stęp ne go wyp o s a żenia zw ler zętami (3, 4):
l system hodowli otwartej (open system)
l system zamknięty barierąhigieniczną (barrier maintained system)
O system izolatorowy (izolator system).
Zwierzęta SPF muszą być chronione przez efektywną barierę higieniczną. Dobre warunki higieniczne pozwalają w zamkniętych hodowlach SPF utrzymac przęz wiele lat ich wysoki poziom zdrowotny.
Zwierzęta SPF żyją dłużejaniżęIt zwterzęta pozornie
zdrowe - noszące zakażęnta utajone, a ich zdolności
reprodukcyjne są podwyższone. Podobnie, jak ma to
miejsce u ludzi w społeczeństwie cywilizowanym,
zw i er zęta t e ni e umi e r aj ąna skutek chorób zakaźny ch,
Czynniki odpowiedzialne za ich śmieró zmieniają się
podobnie jak w społeczeństwie ludzkim m.in. zwiększa się umieralność spowodowana chorobami nowotworowymi występuj ącymi głównie u starszych zw terząt.
Większośćbadań w Polsce prowadzona jest jeszcze
na zwierzętach konwencj onalnych z hodowli otwartej .
Ich status higieniczny nie jest określony. Wyniki doświadczeń uzyskane na takich zwierzętach sązawsze
niepewne i ich wartośćnaukowa możebyc kwestionowana, często nie udaje się ich powtorzyć aniteżniemogą
być poddane dyskusji i porównywane z wynikamiuzyskanymi w innych ośrodkach naukowo-badawczych.

Zwierzęta SPF

l

xxxx

Zwierzęta konwencjonaIne
a

v-L

/
1 '\

___

xxxxx
xxxxxx
xxxxxxx

Ryc. 1. Kategorie zdrowotne zwierząt laboratoryjnych (Według Heine W. O. P., 1998 (4) zmodyfikolvane)

Objaśnienia: A + B + Q + : zwierzęta zasiedlone celowo określonymi gatunkami mikroorganizmów, - P1 - P2 P3 - zwierzęta urvolnione od określonych gafunków mikroorganizmów patogennych, x x x: zwierzętazasiedlone nieokreślonymi gatunkami
mikroorganizmów
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Tab. l. Wykaz mikroorganizmów
li SPF w Centrum Onkologii

ECTB()MELIA

MHV

wirus ospy mysiej

- wirus zapalenia
- wirus

SENDAI

PVM

-

i pasożytów wykluczonych u zwierząt z hodow-

-

wąlroby

parainfluenzy

wirus zapalenia płuc

1

n ] ei;]ll

, )'i

:',:
|1:|''

objętych kontrolą przygotowano na
podstawi e wymagań międzynarodowych oraz proponowanych w karcie
informacyjnej do założęń technologicznych produkcj i zwterzęcej:
Zwterzętalaboratoryjne dla zwierząt kategorii SPF (6, 8).
B adanie

p

ar

aztltolo gi czne na

ob ec -

nośćroztoczy wykonuje się analizując
pod lupą lub pod mikroskopem
LCM wirus limlocytarnego zapalenia opon mózgowych
osad z alkoholowych wypłuczyn z
i splotów naczyniówkowych
Witusy
sierścii skóry myszy. Po zabiciu
RE0-3 - reowirus typu 3
zwieuęta poddawane są kąpieli w
70oń wodnym roztworze alkoholu
MVM - paruovitus myszy
etylowego przez ok. 5 min., następTMEV - wirus Theilet'a
nie alkohol zlewany do dużych probówek, od każdej myszy osobno, jest
KRV/H-1 - parvowirusy szczurów
dekantowany i z osadu wykonuje się
preparat (7, 10).
SDAV - wirus zapalenia ślinianek igruczołów łzowych
W czasie badania sekcyjnego konMycoplasma sp.
trolowana jest wewnętrzna powierzchnia skóry na obecnośćcyst
Salmonella sp.
Psorergates simplex oraz wątroba w
Y e rsin i a p se u d otu be rcu losis
celu wykluczenia obecności larw tasiemca (Cy s tic ercus fas c i o l aris). BaB o rd ete lla bro nch ise ptica
dania na obecność nicieni (Aspicttluris tetraptera i Syphacia obvelata)
Corynebacterium muriu m Kutscheri
w treścijelita grubego, ślepegoi
Proteus sp.
okręznicy wykonywane są pod lupą
Baktetie
bezpośrednio po seksji, Obecność
Pseud o monas aerug inosa
pierwotniaków w treściokrężnicy i
KIebsiella pneumoniae
jelita ślepego zawleszonej w zbuforowanym roztw orze soli fi zj ologiczKlebsiella oxytoca
nej (PBS) kontrolowana jest pod miCitrobacter sp.
kroskopern (7).
Badania bakteriologiczne obejStre ptoco ccu s p ne u mo n ia e
muj ą posiewy z nosog ar dzielt, z oka,
z treścijelita ślepegoi okrężnicy oraz
SIaphylococcus aureus
u samic z pochwy przy zastosowaStawonogi
niu standardowych podłoży diagnosĘcznych (I, 2, 9). IdenĘfikacja proTasie mce
wadzona jest przy zastosowaniu zeN icien ie
stawu testów API firmy BioMerieux
do diagnostyki paŁeczek z rodziny
E nt erob ac t eriac eae, pałeczekGram-uj emnych nieferwa nowego Centrtrm Onkologii (w latach I973-1995)
a
następmentuj ących i zi arenkowców Gram-dodatnich, zestaw
pozwo
l
ł
na
zapr
o1ektowanie,
a
e
w Warszawi
ZałoPPL18 firmy HTL stosowany jest do identyfikacjl ziapoziomie
światowym.
nie realizację Ośrodka na
żenia budowlane i wyposazenie opar1o na materiałach renkowców Gram-dodatnich (§ |yęp t o c o c cu s sp ). RuICLAS, GV-SOLAS (Gesellschaft fur Versuchstier- tynowo stosuje się barwienie metodąGrama. Badania
w kierunku obecnościmi kroorganizmu My c op l cls ma
kunde) i FELASA (Federation of European LaboratoMHV Ectromelia, PVM,
ry Animal Science Associations), jak tężnawłasnych sp. oraz wir-usów Sendai,
Reo-3, TMEV MVM, LCM, SDAV i KRV/H-I prowadoświadczeniach naby,tych w czasie wizytowania wielu
dzone są metodą tesfu immunoenzyma§cznego ELIośrodków europejskich i japońskich.
SA przy użyciu zestawów typu M-ĄT oferowanych
zdrowotz
uj
standard
repre
ent
Zw ler zęta O środka
ą
przez
flrmę Perimmune oraz ImmunoComb Test Kit
laboratony SPF i są regularnie w naszym własnym
Orgenic.
pasozytfirmy
rium kontrolowane pod względęm zakażeń
Trzy razy w miesiącu badane są wybrane losowo z
nic zy ch, b akteryj nych i wirus owych z go dni e z zale c ę hodowli trzy dojrzałe myszy. Myszy przebywają w
niami międzynarodowymi. Wykaz mikroorganizmów
i

warunkach za barter ąhi gieniczną(barrier maintained
system). System ten wyposazony jest w śluzy,autoklawy przelotowe (sterylizacja parowa w warunkach
podwyższonego ciśnienia) dla sprzętu, paszy, wody
oraz specjalne śluzydlapersonelu obsługującego zwierzęta. Zwierzętakarmione są granulowaną pa sząprzemysłową LABOFEED H produkowaną w Wytwórni
Pasz i Koncentratów w Kcyni. Do picia dostająwodę
w butelkach szklanych z poidełkiem ze stali nierdzewnej. Sciołkę stanowią odpylone wióry z drzew tglas tych. Kltmaty zacj a zap ew nia w p omi e s z cz eni ach ho dowlanych temperaturę 22 + ż"C oraz 1S-krotnąwymianę powietrzaw clĘu godziny. Oświetlenie pomieszczeń spełnia wymaganie cyklu dobowego 72 godzin
światłai Iż godzin ciemności. Wykaz mikroorganizmów wyeliminowanych z hodowli zawlera tab. 1.
Ob e c ni e Zal<ład dysp onuj e 2 6 szczep ami my szy or az
3 szczepami szcnlrów laboratoryjnych. Zadanięm
Ośrodkajest zaopatrywanie zakładow krajowych w
zwl,erzęta o kategorii SPF do badań biomedycznych
oraz porady i konsultacj ę w dziedzinie hodowli, kontroli genetycznej i kontroli zdrowia, właściwegowyboru zwierząt do doświadczeń, a także konsultacje
dotyczące budowy i wyposażenia nowych ośrodków
ho dowlanych lub tzw. zw ier zętarni do świadczal nych.
D ziałania O środka z p ewno śc i ąpT zy czyni aj ą s ię do

znacznegoograniczenialiczbyzwl,erzątkoniecznych
do uzyskani a wiarygo dnych i p owtar za|ny ch wyników

badań, co poza względami ekonomicznymi ma niewątpliwie bardzo ważny aspekt etyczny zgodny z założeniamt Ustawy o Ochronie Zwterząt.
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cloxamed ts
natychmiastowe i dlugie dzialanie

oslona antybiotykowa w okresie zasuszenia
cloxamed tsi olejowa zawiesina dowmieniowa sklad: 1 tubostrzykawka 8,0 g zaw
2oo m9 soli sodowej kloksacyliny jednowodnej, 800 hg kloksacyliny benzatynowej
Wskazania: leczenie i profilaKyka stanóW zapalnych rymienia u bydla W okresie
zasuszenia Plzeciwskazaniai uczulenie zwierząt na penicylinę i cefalosporynę,
odpornośc drobnoU5trojóW na kloksacylinę; nie stosować W okresie laktacji
Dzialania uboczne: leakcje alergiczne lnterakcie: unikac stosowania leku lącznie
z innymi środkami ze względu na możliwy antagonizm okes karencjil 6 dni dla mleka

l
l
l

natychmiastowe dzialanie dzięki zawartości soli sodowej kloksacyliny
dobre stężenie substancji aktywnych
praKyczny dozownik zapobiegający zbyt glębokiemu wprowadzeniu
konusa (dokładna i jałowa aplikacja leku)

i mięsa pozyskanego od zwierząt leczonych nie później niż 35 dni przed ocieleniem; 40 dni

dla mleka

i

mięsa pożyskanego od zwierząt leczonych poźniej niż 35 dni prżed ocieleniem

Wydaje 5ię z przepisu lekalza Weterynarii.
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