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چکیده
جوندگان مخازن مهمي براي تعدادي از بيماريهاي مشترك بين انسان و حيوانات هستند که در انتقال و انتشار بيماريهاي عفوني نقش
مهمي ايفا ميکنند .با توجه به نقش جوندگان در انتقال بيماري به انسان و حيوان اين مطالعه بهمنظور بررسي آلودگي به انگلهاي متازوئن دستگاه
گوارش جوندگان در شهرستان سقز ،طراحي گرديد .در يک مطالعه مقطعي با استفاده از تلههاي زندهگير 138 ،سر جونده ( 10سر الوبیکوس
لوتسنس 30 ،سر میکروتوس سوشیالیس 49 ،سر موس موسکولوس 10 ،سر رتوس رتوس 7 ،سر مریونس لیبیکوس و  32سر رتوس نروژیکوس) از شهرستان
سقز صيد و از نظر آلودگي به کرمهاي انگلي دستگاه گوارش مورد بررسي قرار گرفتند58 .درصد از جوندگان آلوده ،حداقل به يک گونه کرم
انگلي بودند .ميزان آلودگي در گونههاي مختلف بهترتيب 90درصد در میکروتوس سوشیالیس 85/7 ،درصد در مریونس لیبیکوس 70،درصد در
الوبیکوس لوتسنس و رتوس رتوس 46/9 ،درصد در رتوس نروژیکوس و  36/7درصد در موس موسکولوس گزارش گرديد .ميزان آلودگي در جوندگان ماده
( )%75بهطور معنيداري بيشتر از نرها ( )%50بود ( .)P=0/005ميزان آلودگي گونههاي مختلف جوندگان به کرمهاي انگلي بهترتيب عبارتند
از :سیفاسیا اوبوالتا  37/7درصد ،آسپیکوالریس تتراپترا  30درصد ،نیپوسترونژیلوس برازیلینسیس  20/3درصد ،سیفاسیا موریس  10/1درصد،
سیفاسیا مزوکریکتی  9/4درصد ،رودنتولیپس نانا  5/8درصد ،پروتوسپیرورا موریکوال  5/1درصد ،هیمنولیپس دیمینوتا  4/3درصد ،کاتنوتنیا پوسیال
 3/6درصد و نوزاد تنیا تنیهفورمیس  2/2درصد .نتايج نشان داد جوندگان مخازن مهم انگلها در منطقه هستند .به اين دليل کنترل جوندگان با
روشهاي مطمئن بيش از پيش اهميت دارد .اين مطالعه اولين گزارش از وضعيت آلودگي جوندگان منطقه به انگلهاي کرمي دستگاه گوارش
ميباشد.
کلمات کلیدی :کرم ،جونده ،متازئن ،دستگاه گوارش ،سقز
* پست الکترونیکی نویسنده
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مقدمه

مواد و روشها

جوندگان با حدود  2280گونه بزرگترین راستة پستانداران روی
زمين هستند که در مناطق مختلف جغرافيایی و اقليمهای متفاوت
آب و هوایی توانایی زندگی کردن را دارند .از راسته جوندگان تاکنون
هشت خانواده و  69گونه در ایران شناسایی شده است .این موجودات
با توانایی انتقال حدود  200بيماری به انسان و سایر حيوانات منشأ
خسارات اقتصادی و بهداشتی فراوانی هستند ( Aziziو همکاران،
2011؛  Dorodgarو همکاران2000 ،؛  .)2000 ،Khaghaniاهميت
انگلهای متازوئن دستگاه گوارش در جوندگان از چندین جنبه قابل
بررسی است .جوندگان مخازن و منابع مهمی برای تعدادی از بيماریهای
مشترك بين انسان و حيوانات هستند و در انتقال و انتشار بيماریهای
عفونی نقش مهمی را ایفا میکنند .گونههای مختلفی از نماتودها،
سستودها و ترماتودها در دستگاه گوارش ،تنفس ،مثانه و محوطه
صفاقی جوندگان زندگی میکنند .تاکنون انتقال  13گونه از کرمهای
انگلی از جوندگان به انسان گزارش گردیده است که از مهمترین آنها
میتوان به اکسيور موش ،هيمنولپيس نانا ،هيمنولپيس دیمينوتا و
اکينوکوکوس مولتی لوکوالریس اشاره کرد (نعمتالهی و همکاران،
 .)1385علیرغم تنوع در تعداد و گونه جمعيت جوندگان در اقليمهای
مختلف ایران ،اهميت این قبيل حيوانات از لحاظ بهداشتی در مقایسه
با سایر گونههای جانوری کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .با توجه به
تنوع آب و هوایی در ایران بررسی فون انگلی جوندگان در تعيين پراکندگی
انگلها و بررسی اپيدميولوژیکی آنها برای کنترل و پيشگيری از
بيماریهای قابل انتقال توسط جوندگان از اهميت ویژهای برخوردار
است (حسنپور و همکاران1392 ،؛  Dehghaniو همکاران.)2013 ،
در سالهای گذشته مطالعات محدودی بر روی آلودگی کرمی جوندگان
گونههای موس موسکولوس ،رتوس نروژیکوس ،رتوس رتوس ،آپادموس

با استفاده از تلههای زندهگير  138سر جونده وحشی از  6گونه
( 10سر الوبيکوس لوتسنس 30 ،سر ميکروتوس سوشياليس 49 ،سر
موس موسکولوس 10 ،سر رتوس رتوس 7 ،سر مریونس ليبيکوس و
 32سر رتوس نروژیکوس) از مزارع و مناطق کوهستانی شهرستان
سقز در بازده زمانی اول فروردین ماه  1393تا پایان خرداد ماه 1394
صيد گردید .جوندگان صيد شده پس از انتقال به آزمایشگاه انگلشناسی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه اروميه بهوسيله کلروفرم آسانکشی شدند.
سپس با استفاده از مشخصات دموگرافيک ،تعيين گونه و جنسيت
شدند .حيوان را به پشت خوابانده و پس از تثبيت اندامهای حرکتی،
کالبدگشایی و تمامی قسمتهای دستگاه گوارش بهطور جداگانه از
نظر آلودگی کرمی مورد بررسی قرار گرفتند .کرمهای جدا شده برای
تشخيص به اتانل  %70حاوی  %5گليسيرین منتقل گردید .نماتودها
با استفاده از الکتوفنل شفاف گردید و سستودها با کمک کارمن آلوم
رنگآميزی و گونههای آنها با استفاده از کليدهای تشخيص مورد
شناسایی قرار گرفت (اسالمی1387 ،؛ اسالمی1387 ،؛ نعمتالهی و
همکاران1385 ،؛  Yousefiو همکاران.)2014 ،

سيلواتيکوس ،مریونس ليبيکوس ،رومبوميس اپيموس ،جربيلوس
نانوس ،جاکولوس بالنفوردی ،مریونس پرسيکوس ،کرایستولوس
ميگراتوریس ،آالکتا گااالتر ،گليس گليس ،نزوکيا اندیکا و آرویکوال
تریستيس در مناطقی از استانهای مازندران ،اردبيل ،کاشان ،همدان،
خوزستان ،کرمانشاه و آذربایجانشرقی صورت گرفته است (راستی و
همکاران1376 ،؛ حسنپور و همکاران1392 ،؛ غالمی و همکاران،
1381؛ محبعلی و همکاران1376 ،؛ نعمتالهی و همکاران1385 ،؛
 Pakdelو همکاران .)2013 ،لذا مطالعه حاضر بهمنظور بررسی
وضعيت آلودگی کرمی جوندگان بومی شهرستان سقز در استان
کردستان طراحی گردید.
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نتایج
از تعداد  138سر جونده مورد آزمایش ،تعداد  80سر ( 58درصد) آلوده
حداقل به یک گونه کرم انگلی بودند ( .)CI %95=%49/9-%66/2ميزان
آلودگیدرگونههای مختلف بهترتيب90درصد در ميکروتوس سوشياليس،
 85/7درصد در مریونس ليبيکوس 70،درصد در الوبيکوس لوتسنس و
رتوس رتوس 46/9 ،درصد در رتوس نروژیکوس و  36/7درصد در موس
موسکولوس گزارش گردید .ميزان آلودگی در جوندگان ماده ( 75درصد)
بهطور معنیداری بيشتر از نرها ( 50درصد) بود ()P=0/005 ،OR=3
(جدول  .)1از آلودگیهای کرمی شش گونه نماتود ،سه گونه سستود و
یک گونه نوزاد سستود تشخيص داده شد .ميزان آلودگی گونههای مختلف
جوندگان به کرمهای انگلی بهترتيب عبارتند از 52 :سر ( 37/7درصد)
آلوده به سيفاسيا اوبوالتا 40 ،سر ( 30درصد) آلوده به آسپيکوالریس
تتراپترا 28 ،سر ( 20/3درصد) آلوده به نيپوسترونژیلوس برازیلينسيس،
 14سر ( 10/1درصد) آلوده به سيفاسيا موریس 13 ،سر ( 9/4درصد)
آلوده به سيفاسيا مزوکریکتی 8 ،سر ( 5/8درصد) آلوده به رودنتوليپس
نانا 7 ،سر ( 5/1درصد) آلوده به پروتوسپيرورا موریکوال 6 ،سر (4/3
درصد) آلوده به هيمنوليپس دیمينوتا 5 ،سر ( 3/6درصد) آلوده به
کاتنوتنيا پوسيال و 3سر ( 2/2درصد) آلوده به نوزاد تنيا تنيهفورميس.
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جدول  :1میزان آلودگی گونههای مختلف جوندگان صید شده به کرمهای انگلی در شهرستان سقز

تعداد نمونه
تعداد آلوده

نر
ماده
کل
نر
ماده
کل

رتوس
نروژیکوس

20
12
32
)%39(7
)%75(8
)%46/9(15

مریونس
لیبیکوس

4
3
7
)%75(3
)%100(3
)%85/7(6

رتوس
رتوس

9
1
10
)%66/7(6
)%100(1
)%70(7

بحث
مطالعه انگلهای دستگاه گوارش جوندگان از لحاظ پزشکی ،دامپزشکی
و زیستشناسی حایز اهميت است .جوندگان از مخازن مهم بيماریهای
عفونی محسوب میشوند و کانونهای مهم بيماریهای منتقله از آنها
در مناطق مختلف ایران پراکنده و مشاهده شده است ( Dehghaniو
همکاران2013 ،؛  .)2007 ،Khaghaniدر مطالعه  Pakdelو همکاران
( )2013در کرمانشاه بر روی 110سر موش خانگی ( 23 ،)%79سر
موش صحرایی قهوهای ( )%17و  5سر موش صحرایی سياه ( )%4صيد
شده %42 ،از جوندگان مورد مطالعه آلوده گزارش گردید .در این مطالعه
 8گونه کرم شامل تریشوریس موریس ( ،)% 14/5سيفاسيا ابوالتا
( ،)% 13/8سيفاسيا موریس ( ،)% 2/9آسپيکوالریس تتراپترا (،)% 5
هتراکيس اسپوموزا ( ،)%5تخم کاپيالریا هپاتيکا ( ،)%3/6هيمنولپيس
دیمينوتا ( )%12/3و سيستی سرکوس فاسيوالریس ،مرحله الروی تنيا
تنيه فورميس )% 4/3( ،از جوندگان مورد مطالعه جدا گردید .در
مطالعهای مشابه ميزان آلودگی موشهای صحرایی و خانگی به
کرمهای انگلی در کاشان  %79/2تعيين شد .ميزان آلودگی مریونس
ليبيکوس  ،% 76رمبوميس اپيموس  ،% 55جربيلوس نانوس ،% 100
جاکولوس بالنفوردی  ،%100راتوس راتوس  %94و موس موسکولوس
 % 86گزارش شد .در این مطالعه ،گونههای سيفاسيا ابوالتا (،)% 34/2
آسپيکوالریس تتراپترا ( ،)% 14/2هيمنولپيس نانافراترنا (،)% 10/8
هيمنولپيس دیموناتا ( ،)%4/2گونژیلونما ( ،)%1/7تریشوریس موریس
( )% 1/7گزارش شد ،همچنين سستود مگيتينا برای اولين بار از
مویونس ليبيکوس از ایران گزارش گردید (راستی و همکاران.)1376 ،
مطالعه برروی انگلهای داخلی در  90سر جونده در اهواز ( 72سر
رتوسنروژیکوس 4 ،سر رتوس رتوس و  14سر موس موسکولوس)،
نشان داد که تنوع کرمهای انگلی که در چرخه زندگی خود دارای
ميزبان واسط بندپایان هستند ،بيشتر است .در این مطالعه از رتوس
نروژیکوسگونههایگونژیلونما مونيجی ،استرپتوفارا گوسکونتزی و
ریکتوالریارتی ،از رتوس رتوس چهارگونه سيستیسرکوس فاسيوالریس،
گونههای استرانژیلوئيدها ،تریکوزوموئيد کرسيکودا و گونژیلونما
نئوپلستيکوم و از موش خانگی دو گونه هيمنولپيس نانا و سيفاسيا

موس
موسکولوس

37
12
49
)%32/4(12
)%50(6
)%36/7(18

میکروتوس
سوشیالیس

19
11
30
)%84/2(16
)%100(11
)%90(27

الوبیکوس
لوتسنس

5
5
10
)%60(3
)%80(4
)%70(7

جمع کل
)%68/1(94
)%31/9(44
)100%(138
)%50(47
)%75(33
)%58(80

موریس گزارش شدند .در این بررسی گونژیلونما نئوپالستيکوم از رتوس
رتوس و رتوس نروژیکوس برای اولين بار در ایران گزارش شد .رتوس
نروژیکوس بهعنوان یک ميزبان جدید برای فيزوسفالوس سکساالتوس
معرفی گردید ( Kiaو همکاران Kia .)2001 ،و همکاران ( )2010از
 177جونده مورد مطالعه در دشت مغان اردبيل %74 ،را آلوده حداقل
به یک گونه کرمی گزارش نمودند .در این بررسی ميزان آلودگی بهطور
جداگانه  % 75در مریونس پرسيکوس و  % 64/7در ميکرتوس
سوشياليس محاسبه گردید ،همچنين هيچگونه ارتباط آماری معنیداری
بين ميزان آلودگی و جنسيت جوندگان مشاهده نشد .در مطالعه محبعلی
و همکاران ( ،)1376جوندگان شهرستان مشکير شهر  % 32/7به
هایمنولپيس دیمينوتا % 7/7 ،به هایمنولپيس نانا فراترنا % 7/7 ،به
تتراتيریدیوم (مرحله الروی مزوسستوئيدس لينهآتوس) % 29/3 ،به
تریشوریس موریس %0/86 ،درصد به سيفاسيا %1/7 ،به تخم کاپيالریا
هپاتيکا و  %31/8به مونيلی فرميس مونيلی فرميس آلوده بودند .در
مطالعه مشابهی که توسط  Yousefiو همکاران ( )2014در همدان
انجام گرفت ،دو گونه جونده آپودموس سيلواتيکوس ( 60نمونه) و
موس موسکولوس ( 72نمونه) از نظر آلودگی کرمی دستگاه گوارش
مورد بررسی قرار گرفتند .گونههای سيستیسرکوس فاسيوالریس (،)%3/3
سيفاسيا فردریکی ( ،)%26/7سيفاسيا استروما ( ،)%8/3اسکرجابينما
لوباتا ( ،)%5پالژیورکيس موریس ( )%1/7از آپودموس سيلواتيکوس و
هيمنولپيس نانا ( ،)% 16/7هيمنولپيس دیمينوتا ( ،)% 5/6سيفاسيا
ابوالتا ( ،)%30/6سيفاسيا اوهتاروم ( ،)%9/2رودنتولپيس کراسا ()%1/4
و سيستی سرکوس فاسيوالریس ( )%1/4از موس موسکولوس گزارش
شد .در مطالعه نعمتالهی و همکاران ( )1385در تبریز ،از مجموع
 120سر جونده %78/3 ،حداقل به یک گونه از کرم انگلی آلوده بودند.
در بررسی انگل شناسی دو گونه نماتود ماستوفوروس موریس (21/3
 )%و سيفاسيا ابوالتا ( )%17و دو گونه سستود اسکریابينوتنيا اوراننسيس
( ،)%21/3هيمنولپيس دیمينوتا ( )%24/5و یک متاسستود سيستی
سرکوس فاسيوالریس ( )% 7/5و یک گونه آکانتوسفال مونيلی
فورميس مونيلی فورميس ( )% 8/5جدا گردید .در این بررسی
ماستوفوروس موریس (از معده) و اسکریابينوتنيا اوراننسيس (از روده)
از جوندگان ایران گزارش شد .همچنين در یک بررسی جداگانه ميزان
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آلودگی جوندگان نواحی شمالی ایران به انگلهای کرمی  %4/2گزارش
شده است .سيفاسيا ابوالتا ( ،)% 3/5نيپواسترونژیلوس خزری (،)% 2/7
تریشوریس موریس ( ،)% 9/7هتراکيس اسپوموزا ( ،)% 11/3هيمنولپيس
دیمينوتا ( ،)%15سيستیسرکوس فاسيوالریس ( )%0/5و اکينوستوما
ایلوکانوم ( )%0/3از گونههای جدا شده میباشند (غالمی و همکاران،
 .)1381با توجه به شرایط اقليمی مرطوب و مناسب شمال کشور برای
رشد و تکثير حلزونهای ميزبان واسط ترماتودها ،حضور ترماتودهای
انگل در ميزبانهای مختلف بخصوص جوندگان دور از انتظار نيست.
در بررسی کرمهای انگلی زئونوز در موشهای رتوس مناطق شهری
شمال استان خوزستان ،از مجموع  108سر رت 38 ،رت ( )%35آلوده
حداقل به یک گونه کرم انگلی بودند .گونههای جدا شده شامل
تریکوزوموئيدس کراسی کودا ( ،)% 13/8هایمنولپيس دیمينوتا (،)% 10
سيستیسرکوسفاسيوالریس ( ،)% 7/4ریکتوالریا راتی ( ،)% 2/7مونيلی
فورميس مونيلیفورميس ( ،)%2/7هيمنولپيس نانا ( ،)%1/8نيپواسترونژیلوس
برازیلينسيس ( )%1/8میباشند (حسنپور و همکارانNateghpour .)1392 ،
و همکاران ( )2015با مطالعه  100سر جونده وحشی ( 47سر تاترا
ایندیکا 44 ،سر مریونس هوریانه 5 ،سر جربيلوس نانوس و  4سر
مریونس ليبيکوس) از منطقه سيستان و بلوچستان %10 ،از آنها را
آلوده گزارش کردند .ميزان کم آلودگی در این منطقه بهدليل شرایط
گرم و خشک و از بين رفتن اجرام انگلی در محيط بيرون است.
در بررسی حاضر سه گونه سستود بالغ (کاتنوتنيا پوسيال،
هيمنوليپس دیمينوتا و رودنتولپيس نانا) و یک نوزاد سستود (تنيا
تنيهفورميس) و شش گونه نماتود (نيپوسترونژیلوس برازیلينسيس،

سيفاسيا اوبوالتا ،آسپيکوالریس تتراپترا ،سيفاسيا مزوکریکتی ،سيفاسيا
موریس و پروتوسپيرورا موریکوال) از جوندگان تحت مطالعه جدا شد.
شایعترین سستود و نماتود شناسایی شده در این بررسی بهترتيب
رودنتولپيس نانا ( )%5/8و سيفاسيا اوبوالتا ( )%37/7گزارش گردید.
این کرمها از انگلهای مشترك انسان و جوندگان هستند که دليل
شيوع باالی آنها چرخه زندگی مستقيم است .عدم آلودگی جوندگان
مورد مطالعه به ترماتودها در این منطقه میتواند بهعلت شرایط نامناسب
زیست حلزونهای ميزبان واسط در محيط کوهستانی و مرتفع باشد.
این مطالعه اولين گزارش از وضعيت آلودگی جوندگان این منطقه به
انگلهای کرمی دستگاه گوارش میباشد ،همچنين آلودگی به پروتوسپيرورا
موریکوالبرای اولين بار از جوندگان ایران گزارش گردید.

تشکر و قدردانی
بدین وسيله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اروميه بهخاطر
تامين هزینههای این پژوهش سپاسگزاری میشود.
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