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Warszawa  30.11.2020 r. 

 

RAPORT z badania kwartalnego FELASA, IV kwartał 2020 r. 

 

 

Status zdrowotny poszczególnych pomieszczeń dla zwierząt Instytutu Biologii Doświadczalnej  
im.  Marcelego Nenckiego PAN w IV kwartale 2020 r. roku przedstawia się następująco: 
 

 

1. Część eksperymentalna mysia zwierzętarni: 

 

a. Pokój M7 po przeniesieniu z pokoju 523  

- pokój myszy o podwyższonym statusie zdrowotnym, klatki IVC 

- nie wykryto patogenów 

        

b. Pokój 510c 

- pokój myszy o podwyższonym statusie zdrowotnym, klatki otwarte w komorze wentylacyjnej 

- nie wykryto patogenów 

 

c. Pokój 534 po przeniesieniu z pokoju 523 i 524                                                                                                                                                        

- pokój myszy o umiarkowanym statusie zdrowotnym, klatki IVC 

- wykryto: 

       - Helicobacter spp. 

       - Helicobacter hepaticus  

 

d. Pokój 536                                                                                                                                                        - 

- pokój myszy o niższym statusie zdrowotnym, klatki IVC 

- wykryto: 

       - Helicobacter spp. 

       - Helicobacter ganmani 

       - Helicobacter typhlonius 

       - Pasteurella pneumotropica biotype Jawetz       
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e. Pokój 538  po przeniesieniu z pokoju 539 

- pokój myszy o niższym statusie zdrowotnym, klatki IVC 

- wykryto:       

       - Helicobacter spp. 

       - Helicobacter typhlonius 

       - Tritrichomonas muris   

 

 

2. Część eksperymentalna szczurza zwierzętarni: 

 

a. Pokój 535 po przeniesieniu z pokoju 538 

- pokój szczurów o umiarkowanym statusie zdrowotnym,  klatki IVC 

- wykryto:  

       - Streptococcus sp. beta hemolytic Group B               

 

b. Pokój 537 

- pokój szczurów o niższym statusie zdrowotnym, klatki otwarte  

- wykryto: 

 - Helicobacter spp. 

       - Helicobacter ganmani 

       - Pasteurella pneumotropica biotyp Jawetz 

       - Entamoeba muris 

       - Chilomastix 

 

 

3.   Bariera hodowlana mysia zwierzętarni                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- nie wykryto patogenów w żadnym z pomieszczeń 

 

 

4. Bariera hodowlana szczurza zwierzętarni 

- nie wykryto patogenów w żadnym z pomieszczeń 

 

 

5. Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie Profesor Urszuli Wojdy 

- pokój myszy, klatki IVC 

- nie wykryto patogenów 

 

 

6. Pracownia Modeli Zwierzęcych Doktora Witolda Konopki  –  Pokój M7 po przeniesieniu z pokoju 512 

- pokój myszy transgenicznych, klatki IVC 

- nie wykryto patogenów 
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7. Pracownia Modeli Zwierzęcych Doktora Witolda Konopki  –  Pokój 312CN B 

       - pokój myszy o umiarkowanym statusie zdrowotnym, klatki otwarte w komorze wentylacyjnej oraz                

.         klatki IVC 

       - wykryto: 

- Entamoeba muris        

 

 

 
*Helicobacter ganmani - bakteria G-                                                                                                                         

oportunistyczny patogen, zasiedlający jelita 

*Helicobacter hepaticus - bakteria G-                                                                                                                  

patogen, może wywołać zap. żołądka, jelit, wątroby oraz nowotwory wątroby (biegunki, odwodnienie, 

wyniszczenie) 

*Helicobacter typhlonius - bakteria G-                                                                                                                

potencjalny patogen, zasiedlający jelita, u zwierząt z deficytem odporności może wywołać zapalenie jelit 

(biegunki) 

*Pasteurella pneumotropica (biotyp Jawetz) - bakteria G-                                                      
oportunistyczny patogen, zasiedlający śluzówki naturalnych jam ciała, u zwierząt z deficytem odporności 

może wywołać zapalenie spojówek, uszu, nosa, górnych i dolnych dróg oddechowych, macicy, gruczołu 

mlekowego (katar, kichanie, ropna wydzielina oczu, wypływy z dróg rodnych) 

*Streptococcus sp. beta hemolytic Group B - bakteria G+ 
oportunistyczny patogen, zasiedlający śluzówki nosa i gardła, u zwierząt z deficytem odporności może 

wywołać zap. układowe 

*Entamoeba muris - entamoeba mysia, pierwotniak  
pasożyt warunkowo chorobotwórczy, wywołujący przeważnie zakażenia bezobjawowe, u zwierząt z 
deficytem odporności może wywołać zapalenie jelit (biegunki, wychudzenie, wypadanie odbytu) 
 
*Tritrichomonas muris - rzęsistek mysi 
fakultatywny pasożyt, zasiedlający przewód pokarmowy, niepatogenny (czasem wykorzystywany jako 
biomarker zakażenia hodowli pierwotniakami), u zwierząt z deficytem odporności może wywołać zapalenie 
jelita grubego (biegunka) 
 
*Chilomastix – wiciowiec, pierwotniak 
ogólnie uważany za nieszkodliwy komensal jelitowy, często współistniejący z innymi pierwotniakami, u 
zwierząt z deficytem odporności współistnienie innych pierwotniaków może wywołać zapalenie jelit 
(biegunki) 
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