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An Environmental Study on Ectoparasites of Rhombomys opimus 
(Rodentia: Gerbillinae); the Main Reservoir Host of Zoonotic Cutaneous 

Leishmaniasis in a Hyperendemic Foci in Segzi, Esfahan Province

ABSTRACT

Background and Aim:  Rodents have an important role in the maintenance and 
transmission of various pathogens and their ectoparasites are vectors of many 
dangerous diseases. This study was done to determine funa of ectoparasites 
of zoonotic cutaneous leishmaniasis reservoirs from October 2016 to October 
2017 in the hyperendemic area (Segzi area), in Esfahan Province.
Materials and Methods:  Rodents were collected by Sherman’s Living Traps 
during different seasons and were identified by the standard morphological 
keys and comparison of morphometric characteristics with standard 
specimens. The collected rodents were anesthetized and ectoparasites 
were removed and conserved in 96% Alcohol. Then the ectoparasites were 
identified by the standard keys. 
Results: Ninety-two Rhombomys opimus and 1 Nesokia indica were captured. 
50 out of 93 rodents (53.88%) were infested by the ectoparasites and a 
total of 527 ectoparasites (100%) were collected from them. The 9 species 
of identified ectoparasites were included 1 tick (0.19% Rhipicephalus 
sanguineus), 1 sucking lice (0.19% Polyplax spp.), 5 fleas (75.71% Xenopsylla 
nuttalli, 8.73% Echidnophaga oschanini, 0.95% Nosopsyllus ziarus, 0.95% 
Coptopsylla mesghalii and 0.19% Nosopsyllus turkmenicus turkmenicus) and 2 
mites (7.78% Dermanyssus sanguineus and 5.31% Hirstionyssus sp.).
Conclusion: The current study showed that R. opimus rats are found in large 
numbers in Segzi area and the X. nuttalli fleas were the most frequency. It is 
suggested to prevent the prevalence of vector- and rodent-borne diseases, 
the population of rodents and their ectoparasites should be controlled using 
the Methods: of Environmental Health Engineering at the same time.
Keywords: Ectoparasites, Esfahan, Rhombomys opimus, Segzi, Zoonotic 
Cutaneous Leishmaniasis.
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بررسى محيطى اكتوپارازيت هاى رومبوميس اوپيموس(Rodentia: Gerbillinae)؛ مخزن اصلى 
ليشمانيوز پوستى زئونوتيك در يك كانون هايپراندميك در منطقه سگزى استان اصفهان

  

چكيد     ه

زمينه و هدف: جوندگان نقش مهم را در نگهدارى و انتقال انواع پاتوژن ها دارند. همچنين اكتوپارازيت هاى 
آنها ناقل بسيارى از بيمارى هاى خطرناك مى باشند. اين مطالعه جهت تعيين فون اكتوپارازيت هاى مخازن 
ليشمانيوز جلدى روستايى از مهر 1395 تا مهر 1396 در منطقه هايپراندميك سگزى استان اصفهان انجام 

گرفت.
مواد و روش ها: جوندگان به  وسيله تله هاى زنده گير شرمن طى فصول مختلف صيد و سپس در آزمايشگاه 
با استفاده از كليدهاى معتبر تشخيص صفات مورفولوژيك و اندازه  گيرى و مقايسه صفات مورفومتريك با 
نمونه هاى استاندارد، شناسايى شدند. اكتوپارازيت ها از روى جوندگان بيهوش شده با كلروفرم برداشته شد 

و در الكل 96٪ اتانول نگهدارى و با استفاده از كليدهاى معتبر شناسايى شدند.
مورد   50 شدند.  صيد  اينديكا  نزوكيا  گونه   1 و  اوپيموس  رومبوميس  گونه   92 مجموع  در  يافته ها: 
(88/53٪) از 93 جونده، آلوده به اكتوپارازيت بودند و 527 مورد (100٪) اكتوپارازيت  از روى آنها جمع آورى 
شد. در مجموع 9 گونه اكتوپارازيت شناسايى گرديد كه شامل: 1 گونه (0/19٪) از كنه ها (ريپيسفالوس 
سانگوينوس)، 1 گونه (0/19٪) از شپش ها (پلى پالكس اس پى پى.)، 5 گونه از كك ها (75/71٪ گزنوپسيال 
نوتالى، 8/73٪ اكيدنوفاگا اوشانينى، 0/95٪ نوزوپسيلوس زياروس، 0/95٪ كوپتوپسيال مثقالى و ٪0/19 
نوزوپسيلوس توركمنيكوس توركمنيكوس) و 2 گونه از مايت ها (78/7٪ درمانيسوس سانگوينوس و ٪5/31 

هيرستيونيسوس اس پى.) بودند.
سگزى  منطقه  در  به وفور  اوپيموس  رومبوميس  كه  شد  مشخص  مطالعه  نتايج  اساس  بر  نتيجه گيرى: 
يافت مى شود و كك گزنوپسيال نوتالى بيشترين فراوانى را دارد. به منظور پيشگيرى از شيوع بيمارى هاى 
منتقله با جوندگان و ناقلين، بايستى كنترل جمعيت جوندگان همزمان با كنترل اكتوپارازيت ها با استفاده از 

روش هاى مهندسى بهداشت محيط انجام گيرد.
كليد واژ ه ها: اصفهان، اكتوپارازيت، رومبوميس اوپيموس، سگزى، ليشمانيوز جلدى زئونوتيك.
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مقدمه
جوندگان از لحاظ بهداشتى و پزشكى اهميت داشته و نقش مهمى 
مختلف  انواع  براى  مخازن  و  اكتوپارازيت ها  براى  ميزبان  عنوان  به 
ويروس ها، باكترى ها، ريكتزيا، تك ياخته و كرم ها كه از بيمارى هاى 
مهم مشترك بين انسان و حيوانات  هستند، ايفا مى كنند (4-1). 
زمين هاى  و  محصوالت  براى  مهمى  آفت  جوندگان،  همچنين 
كشاورزى محسوب مى شوند (5). برخى بيمارى ها و عوامل بيمارى 
ليشمانيوز،  شامل:  مى شوند،  منتقل  انسان ها  به  جوندگان  از  كه 
عفونت هاى  لپتوسپيروز،  اليم،  بيمارى  طاعون،  آربوويروس ها، 
اسكراب،  تيفوس  آندميك،  تيفوس  سالمونلوز،  استرپتوكوكى، 
خونريزى  تب  بابزيوز،  تيلريوز،  شيستوميازيس،  توكسوپالسموز، 
نوارى  كرم هاى  و  نماتدها  آناپالسما،  ارلشيوز،  كنگو،  كريمه  دهنده 
مى باشد. ارتباط نزديك بين جوندگان كامنسال و انسان و حيوانات 

اهلى از راه هاى انتقال اين بيمارى ها محسوب مى شود (4،1).
جوندگان داراى قدرت توليدمثل زياد هستند و چنانكه شرايط 
غذايى  مواد  و  هوايى  آب و  لحاظ  از  به خصوص  بيواكولوژيك 
مساعد باشد، به سرعت و به طور فراوان افزايش پيدا مى كنند (5). 
تغييرات شرايط جغرافيايى و زيست محيطى كشور، سبب ايجاد 
در  تنوع  اين  است.  شده  مهم  اكولوژيك  مختلف  و  وسيع  مناطق 
ايران، تنوع زيستى غنى اكتوپارازيت ها را در جوندگان در مناطق 
مختلف فراهم كرده است. اين اكتوپارازيت ها قادراند، بسيارى از 

بيمارى هاى زئونوز را نيز به انسان ها انتقال دهند (6). 
در مطالعه فصيحى هرندى كه در نواحى شمال اصفهان انجام 
همى اكاينوس  ليبيكوس٢،  مريونس  اوپيموس١،  رومبوميس  شد، 
رومبوميس  در  شدند.  صيد  نروژيكوس۴  راتوس  و  اريتوس٣ 
نوزوپسيلوس   ٪66/5 نوتالى۵،  گزنوپسيال   ٪82 اوپيموس، 
 ٪16/5 مايت،   ٪71 اوشانينى٧،  اكيدنوفاگا   ٪9/5  ، زياروس۶ 
1.  Rhombomys opimus
2.  Meriones libycus 
3.  Hemiechinus euritus
4.  Rattus norvegicus
5.  Xenopsylla nuttalli
6.  Nosopsyllus ziarus
7.  Echidnophaga oschanini

شد.  جمع آورى  شپش   ٪1/5 و  سانگوينوس٨   ريپيسفالوس 
يك  و  سستود١٠  گونه   4 نماتد٩،  گونه   7 مجموع  در  همچنين 
برنامه  يك  در   .(7) شد  گزارش  جوندگان  از  آكانتوسفال١١  گونه 
بندرعباس  در  همكاران  و  بجد  حنفى  توسط  كه  جونده  كنترلى 
انجام گرفت، 105 جونده از 4 گونه: راتوس راتوس١٢ (3٪)، راتوس 
اينديكا١۴   تاترا  و   (٪3) موسكولوس١٣  موس   ،(٪78) نروژيكوس 
(16٪) قبل از اجراى عمليات كنترل صيد شدند. اكتوپارازيت هاى 
ژربيلى١۶،  پلى پالكس  ريپيسفالوس،  بوكستونى١۵،  گزنوپسيال 
الئالپس  باكوتى١٨،  اورنيتونيسوس  كاپتيوسا١٧،  هاپلوپلورا 
نوتالى١٩، درمانيسوس آمريكانوس٢٠، درمانيسوس سانگوينوس٢١، 
اين  در  اكيدنينوس٢٣  اكينوالئالپس  و  گالسگوى٢٢  هموالئالپس 
كك  همراه  به  نوتالى  الئالپس  مايت  و  شدند  شناسايى  مطالعه 
گزنوپسيال بوكستونى به عنوان فراوان ترين گونه بر روى جوندگان 
صحرايى بودند (8). در مطالعه تلمادره اى و همكاران كه در سر 
پل ذهاب استان كرمانشاه انجام گرفت، در مجموع 139 جونده از 
6 گونه و 753 اكتوپارازيت از 9 گونه در فصول مختلف جمع آورى 
موسكولوس،  موس  سوكياليس٢۴،  ميكروتوس  جوندگان  شد. 
تاترا  و  پرسيكوس٢۶  مريونس   ، اينديكا٢۵  نزوكيا  اتوس،  راتوس 
اينديكا صيد شدند. در اين مطالعه، اكتوپارازيت هاى نوزوپسيلوس 
8.  Rhipicephalus sanguineus
9.  Nematode
10.  Cestode
11.  Acanthocephala
12.  Rattus rattus
13.  Mus musculus
14.  Tatera indica
15.  Xenopsylla buxtoni
16.  Polyplax gerbilli
17.  Haplopleura captiosa
18.  Ornithonyssus bacoti
19.  Laelaps nuttalli
20.  Dermanyssus americanus
21.  Dermanyssus sanguineus
22.  Haemolaelaps glasgowi
23.  Echinolaelaps echidninus
24.  Microtus socialis
25.  Nesokia indica
26.  Meriones persicus
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پلى پالكس  ايريتانس٢،  پولكس  بوكستونى،  گزنوپسيال  مدوس١، 
باكوتى،  اورنيتونيسوس  هيالوما۴،  ريپيسفالوس،  اسپينولوسا٣، 
در  شدند.  شناسايى  نوتالى  الئالپس  و  سانگوينو س  درمانيسوس 
ميان تمام اكتوپارازيت ها، شپش ها (77/7٪) و كك ها  (٪4/4) 

به ترتيب بيشترين و كمترين فراوانى را داشتند (9). 
مطالعه حاضر با هدف به دست آوردن اطالعاتى از گونه و وفور 
جوندگان و اكتوپارازيت هاى آنها در منطقه هايپراندميك ليشمانيوز 
پوستى روستايى سگزى در استان اصفهان، جهت پيشگيرى و كنترل 

بيمارى هاى زئنوتيك احتمالى در آينده منطقه انجام شد.

1.  Nosopsyllus medus
2.  Pulex irritans
3.  Polyplax spinolosa
4.  Hyalomma sp.

روش كار
اين مطالعه مقطعى-كاربردى در منطقه سگزى استان اصفهان انجام 
كيلومترى  در 35  كوهپايه،  شهر  حومه  از  سگزى  منطقه  گرفت. 
ميانگين  به طور  منطقه  اين   .(1 (شكل  دارد  قرار  اصفهان  شرق 
آن  مختصات  است.  شده  واقع  دريا  سطح  از  باالتر  متر   1545
به صورت: 32/694866 درجه شمالى و 52/120171 درجه شرقى 
مى باشد. اين شهر داراى آب و هواى نيمه  خشك و تابستان هاى 
سانتى گراد  درجه   16/3 سگزى  در  دما  ميانگين  مى باشد.  گرم 

است و ميانگين ميزان بارش در سال به 101 ميلى متر مى رسد. 

شكل 1. موقعيت مكانى منطقه سگزى در استان اصفهان

از آنجايى كه هدف مطالعه حاضر، تعيين آلودگى ليشمانيايى 
در مخزن حيوانى جونده بود، لذا با توجه به مطالعات انجام شده در 
ديگر مناطق كشور، به طور متوسط 40٪ جوندگان در كانون هاي 
تعداد  برآورد  لذا،  مى باشند.  ليشمانيا  انگل هاى  به  آلوده  فعال، 

جونده براى مطالعه حاضر با استفاده از فرمول  محاسبه شد: 

(1)

زنده گير  تله هاى  نصب  با  جوندگان،  صيد  مطالعه  اين  در 
مزارع  مسكونى،  (اماكن  سگزى  مختلف  مناطق  در  شرمن 
فراوانى  تعيين  به منظور  بيابان)،  و  جاده ها  كنار  كشاورزى، 
مهر  تا   1395 مهر  از  اكتوپارازيت هايشان  فون  نيز  و  آنها 
شرمن  زنده گير  تله هاى  به وسيله  جوندگان  گرفت.  انجام   1396
جمع آورى  براى  طعمه  به عنوان  پفك  و  خيار  از  و  شدند  صيد 
عدد  تعداد 30  به  شرمن  زنده گير  تله هاى  شد.  استفاده  جوندگان 
در  ثابت  به صورت  و  روز  فاصله 45  به  نوبت   2 فصل  هر  در  و 
جلوى سوراخ كلنى هاى فعال قرار داده شدند. تله ها، صبح ها تا 
جهت  مى گرديد.  نصب  فعال  كلنى هاى  در  شب ها  نيز  و  ظهر 
در  تا  داشت  حضور  فيلد  در  بايد  روز،  طول  در  جونده  صيد 
داد.  انتقال  سايه  و  خنك  مكان  به  را  آن  جونده،  صيد  صورت 

 ل
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شده  صيد  جونده هاى  اصفهان،  سالمت  تحقيقات  ايستگاه  در 
همراه تله به داخل كيسه پالستيكى منتقل و سپس پنبه آغشته 
به كلروفرم درون كيسه قرار داده شد. پس از بيهوشى جوندگان، 
اكتوپارازيت هاى هر جونده به صورت جدا و با استفاده از تكنيك 
جوندگان  بدن  موهاى  جهت  خالف  نيز  و  جهت  در   برس زنى 
كمك  به  بالفاصله  و  شد  ريخته  آب  حاوى  تشتك  سطح  بر 
حشره شناسى  سوزن  از  استفاده  با  و  قوه  چراغ  و  دستى  ذره بين 
شدند.  داده  انتقال   ٪96 اتانول  حاوى  ميكروتيوب هاى  داخل  به 
اندازه گيرى  جوندگان  مورفولوژيكى  خصوصيات  كليه  همچنين 
گونه  تعيين  و  شناسايى  معتبر،  تشخيص  كليدهاى  روى  از  و 
با  شده  صيد  جوندگان  جمجمه  و  بدن  اندازه هاى   .(5) شدند 
مقايسه  اعتماد  اسماعيل  دكتر  كتاب  در  استاندارد  اندازه هاى 
آنها،  شناسايى  و  اكتوپارازيت ها  اساليد  تهيه  به منظور  شدند. 
مبارزه  و  پزشكى  حشره شناسى  گروه  بندپايان  موزه  به  نمونه ها 
با ناقلين دانشكده بهداشت انتقال داده شدند. جهت مونت دائم، 
كك ها از الكل 96٪ به پتاس 10٪ براى شفاف شدن انتقال و بعد 
در انكوباتور در دماى 40 درجه سانتى گراد به مدت 48 ساعت قرار 
داده شدند. بعد از اين مدت، انتقال كك ها با آب دو بار تقطير، 3 
بار و هر بار به مدت 15 دقيقه شستشو داده و سپس اين كك ها 
به اسيداستيك 10٪ به مدت 1 ساعت انتقال داده شدند. دوباره با 
آب دو بار تقطير به مدت 15 دقيقه شستشو داده شدند. سپس به 
ترتيب به غلظت هاى 75٪، 85٪، 96٪ و 100٪ الكل، در هر كدام 
به مدت 30 دقيقه منتقل شدند. بعد از اين مراحل، كك ها به گزيلول 
به مدت 10 ثانيه انتقال و در نهايت با كانادابالزام بر روى الم مونت 
گرديدند. براى مونت موقت، كك ها به صورت تك تك روى الم قرار 
داده شدند و سپس روى آنها جهت شفاف سازى، قطرات الكتوفنول 
ريخته و بر روى آنها المل قرار داده شد. پس از گذشت 20 دقيقه، 
نمونه ها شناسايى مى شدند. براى تهيه اساليدهاى دائم از مايت و 
شپش، آنها به مدت 48 ساعت در پتاس 10 ٪، به منظور شفاف شدن 
قرار داده شدند. بعد از شفاف شدن مايت ها و شپش، در داخل محلول 
پورى مونته شدند. كنه، بدون انجام عمل شفاف سازى و تهيه اساليد 

شناسايى گرديد. اكتوپارازيت ها با استفاده از ميكروسكوپ نورى و 
لوپ دو چشمى از روى كليدهاى معتبر شناسايى شدند (14-10). 
براى تجزيه و تحليل داده ها، جهت تعيين نرخ آلودگى جوندگان١ و 
نسبت اعضاى تشكيل دهنده هر گروه٢ از اكتوپارازيت ها و ميانگين٣ 

آنها از فرمول هاى زير استفاده شد:

(2)
 

(3)

(4) 

در فرمول فوق، Ni، نشان  دهنده تعداد فردى اكتوپارازيت ها در 
هر گروه i (كل اكتوپازيت ها؛ كك ها، مايت ها، كنه ها و شپش ها) 
مى باشد.  شده  جمع آورى  اكتوپارازيت هاى  كل  نشان دهنده   ،N و 
 ،H و i نشان دهنده تعداد موش هاى آلوده شده با گروه ،Hi همچنين

نشان دهنده تعداد كل موش هاى صيد شده مى باشد.

يافته ها
گونه  دو  از  ماده،  و  نر  جنس  دو  هر  از  جونده   93 مجموع  در 
 (٪1/1) اينديكا  نزوكيا  و   (٪9/98) اوپيموس  رومبوميس 
صيد شدند. از اين تعداد، 92 مورد به گونه رومبوميس اوپيموس

اينديكا  نزوكيا  گونه  به  مورد   1 و  نر)  عدد   40 و  ماده  عدد   52)
بدن  اندازه هاى  مقايسه  در   .(1 (جدول  داشتند  تعلق  نر)  عدد   1)
طبس  در  گونه  اين  به  مربوط  اندازه هاى  با  اوپيموس  رومبوميس 
مربوط  اندازه هاى  با  اينديكا  نزوكيا  جمجمه  و  بدن  اندازه هاى  و 
معنى دارى  اختالف  كه  گرديد  مشخص  اصفهان،  در  گونه  اين  به 
و  حاضر  مطالعه  گونه هاى  مورفولوژيك  كاراكترهاى  اندازه  بين 
(جدول 2و3).  ندارد  وجود  اعتماد  كتاب  در  شده  آورده  گونه هاى 

1.  Infestation ratio
2.  Constituent ratio
3.  Average

  

 )  
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در مجموع 527 عدد اكتوپارازيت  متعلق به 9 گونه مختلف بر روى 
جوندگان، جداسازى و شناسايى شدند. 50 عدد (53/76٪) از 93 
عدد 100٪ جونده، آلوده به اكتوپارازيت بودند. اين اكتوپارازيت ها 
شامل 1 گونه از كنه ها (0/19٪)، 1 گونه از شپش ها (٪0/19)، 
5 گونه از كك ها (86/53٪) و 2 گونه از مايت ها (٪13/09) 
رودنتيا١،  راسته  در  شده  شناسايى  جوندگان  (جدول 4).  بودند 
زيرراسته ميومورفا٢ و خانواده هاى كريكتيده٣ (زيرخانواده ژربيلينه۴) 
از  مطالعه  اين  در  داشتند.  قرار  مورينه۶)  (زيرخانواده  موريده۵  و 
سانگوينوس، از شپش ها؛  ريپيسفالوس  عدد (٪0/19)  كنه ها؛ 1 

1.  Rodentia
2.  Myomorpha
3.  Cricetidae
4.  Gerbillinae
5.  Muridae
6.  Murinae

عدد  كك ها؛ 399  از  اس پى پى.٧،  پلى پالكس  عدد (٪0/19)   1
اكيدنوفاگا   (٪8/73) عدد   46 نوتالى،  گزنوپسيال   (٪75/71)
عدد   5 زياروس،  نوزوپسيلوس   (٪0/95) عدد   5 اوشانينى، 
(0/95٪) كوپتوپسيال مثقالى٨ و 1 عدد (0/19٪) نوزوپسيلوس 
 (٪7/78) عدد   41 مايت ها،  از  و  توركمنيكوس٩  توركمنيكوس 
هيرستيونيسوس  عدد (٪5/31)  و 28  سانگوينوس  درمانيسوس 
اس پى.١٠ شناسايى شدند (جدول 5). در اين مطالعه، نرخ آلودگى 
ترتيب  به  اكتوپارازيت ها  كل   (A) ميانگين  و   (I) جوندگان 

53/76٪ و 5/66 ٪ بود (جدول 4).

7.  Polyplax spp.
8.  Coptopsylla mesghalii
9.  Nosopsyllus turkmenicus turkmenicus
10.  Hirstionyssus sp.

جدول 1. جوندگان صيد شده در فصول مختلف از مهر 1395 تا مهر 1396 در منطقه سگزى استان اصفهان

گونه  جونده
صيد شده

تابستانبهارزمستانپاييز
95/7/195/8/1595/10/195/11/1596/1/596/2/1596/4/196/5/15

مادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنرمادهنر
R. opimus1945251310747126610
N. indica0000000000001000

1911283593جمع
جدول 2. مقايسه ميانگين اندازه هاى مختلف بدن جوندگان صيد شده در منطقه سگزى استان اصفهان با اندازه هاى 

بدن جوندگان طبس و اطراف شهر اصفهان، بر حسب سانتى متر 
گوش كف پاى عقبىدم سر و بدن گونهمحل
R. opimus15/8115/113/921/31سگزى

R. opimus15/6015/454/051/33طبس (5)
N. indica16/511/93/31/4سگزى

N. indica16/3611/234/341/58اصفهان (5)
جدول 3. مقايسه اندازه هاى مختلف جمجمه نزوكيا اينديكا صيد شده در منطقه سگزى استان اصفهان با اندازه هاى جمجمه نزوكيا اينديكا 

اطراف شهر اصفهان، بر حسب ميلى متر

پهناى كنديل و بازالاكسى پيتونازالمحل
زيگوماتيك

فاصله بين 
حدقه اى

طول صندوق 
صماخ

پهناى
جعبه جمجمه

دندان هاى آسيا
پايينباال

40/3840/7826/526/418/6216/157/957/9سگزى
8/38/3--39/941/227/56/4اصفهان (5)
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بحث
كشاورزى  افزايش  شهرنشينى،  و  انسانى  جمعيت  رشد  افزايش 
جنگلى،  نخورده  دست  و  بكر  مناطق  به  انسان ها  نفوذ  و 
از  بسيارى  ظهور  با  مستقيم  به طور  بيابانى،  و  كوهستانى 
مى گردد،  مبتال  اتفاقى  به طور  انسان  كه  زئونوز  بيمارى هاى 
و  اهلى  جوندگان   .(15) دارد  ارتباط  انسانى  جمعيت هاى  در 
زراعى،  محصوالت  به  خسارت  كردن  وارد  بر  عالوه  اهلى  غير 
عمل  ناقل  بندپايان  ميزبان  و  بيمارى زا  عوامل  مخزن  به عنوان 
مى كنند و اين مسئله باعث حفظ چرخه بيمارى و انتقال عوامل 
سگزى  منطقه  در  مى شود.  انسان ها  به  اكتوپارازيت ها  و  بيمارى زا 
مواد  مى گيرد،  صورت  كشاورزى  اينكه  دليل  به  اصفهان  استان 
مى باشد. مهيا  جوندگان  زندگى  براى  مناسب  محيط  و  غذايى 

 در اين مطالعه دو گونه جونده صحرايى، رومبوميس اوپيموس و 
نزوكيا اينديكا صيد شدند. رومبوميس اوپيموس، در شمال شرق 
و قسمت هايى از فالت مركزى كشور و در شمال و شمال شرق 
مخزن  به عنوان  اينديكا  نزوكيا  و  اصلى  مخزن  به عنوان  اصفهان، 
است (16).  شده  شناخته  روستايى  جلدى  ليشمانيوز  براى  ثانويه 
در مطالعه جعفرى و همكاران در استان يزد كه نزديك ترين استان 
اوپيموس،  رومبوميس  گونه   6 است،  اصفهان  به  شرق  سمت  از 
اينديكا  تاترا  راتوس،  راتوس  اينديكا،  نزوكيا  ليبيكوس،  مريونس 
و موس موسكولوس صيد شدند (17) كه شبيه گونه هاى مطالعه 
حاضر مى باشد. در اين مطالعه حاضر، 9 گونه اكتوپارازيت از روى 
اين جوندگان جمع آورى شد و همانند مطالعه فصيحى هرندى در 

جدول 4. نرخ آلودگى جوندگان (I) و نسبت اعضاى تشكيل دهنده هر گروه (C) از اكتوپارازيت ها و ميانگين (A) آنها بر روى رومبوميس 
اوپيموس و نزوكيا اينديكا، از مهر 1395 تا مهر 1396در منطقه سگزى استان اصفهان

شپشكنهمايتكككل اكتوپارازيتگروه اكتوپارازيت ها
5274566911تعداد اعضاى تشكيل دهنده هر گروه

95211تعداد گونه هاى هر گروه
(C) 10086/5613/140/150/15نسبت اعضاى تشكيل دهنده هر گروه

 (I) 53/7653/7622/581/111/11نرخ آلودگى جوندگان
 (A) 5/664/900/740/110/11ميانگين

جدول 5. فراوانى گونه هاى مختلف اكتوپارازيت هاى جوندگان صيد شده، از مهر 1395 تا مهر 1396 در منطقه سگزى استان اصفهان

جمعنمفنرمادهگونه ميزبانگونه هاى اكتوپارازيت 
R. opimusN. indicaدرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

X. nuttalli394520551/3819448/62--39975/71
E. oschanini4603167/391532/61--468/73

N. ziarus50240360--50/95
N. t. turkmenicus10110000--10/19

C. mesghalii50240360--50/95
D. sanguineus4101331/712356/09512/2417/78

.Hirstionyssus sp2801967/86932/1400285/31
R. sanguineus010000110010/19
.Polyplax spp011100000010/19

527100-6-247-5207274جمع
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اوپيموس  رومبوميس  جوندگان،  بين  در  اصفهان،  شمالى  نواحى 
فراوانى  بيشترين  نوتالى  گزنوپسيال  اكتوپارازيت ها،  بين  در  و 
مطالعه  در  شده  صيد  اكتوپارازيت هاى  تمام  همچنين  داشتند.  را 
مطالعه  گرديدند.  صيد  نيز  حاضر  مطالعه  در  هرندى،  فصيحى 
شرق  و  شمال  مناطق  در  شده  انجام  مطالعات  ديگر  و  حاضر 
اصفهان نشان مى دهند كه رومبوميس اوپيموس بيشترين وفور را 

در اين مناطق دارد (4، 7، 20-18). 
مايت درمانيسوس سانگوينوس  از مايت هاى مناطق گرمسيرى 
است و مى تواند مستقيمًا باعث تحريكات پوستى و ايجاد خارش 
باعث  پوستى،  تحريكات  بر  عالوه  حيوانات  در  و  شده  انسان  در 
آنمى شود و همچنين اين گونه، ناقل ريكتزيا آكارى١ بوده و باعث 

انتقال بيمارى از جونده به انسان مى شود (12). 
كنه ها در درجه اول، انگل حيوانات وحشى بوده و فقط ٪10 
گزش  محل  در  مى كنند.  خونخوارى  اهلى  حيوانات  از  گونه ها  از 
كنه ها، به دنبال پاسخ ايمنى، راش، نكروز پوستى و خونريزى و 
همچنين آلودگى ثانويه اتفاق مى افتد. آلودگى هاى سنگين به كنه، 
باعث كم خونى در ميزبان مى شود. كنه ريپيسفالوس سانگوينوس 
كريمه-كنگو،  دهنده  خونريزى  تب  مانند  بيمارى هايى  ناقل  كه 
كوه هاى  لكه اى  تب  و  توالرمى  بابزيوز،  ارلشيوز،  آناپالسموزيس، 
راكى هستند (21،12،3)، بر اساس مطالعات ذكر شده، از جاهاى 
رومبوميس  مانند  پستانداران  از  بسيارى  روى  از  ايران،  مختلف 
گزارش  سگ  و  نروژيكوس  راتوس  موسكولوس،  موس  اوپيموس، 
شده است و مى تواند از طريق اين پستانداران در منطقه وسيعى 
جابجا شوند و بيمارى را بين دام ها و انسان انتقال دهند. همچنين 
ليشمانيا  انگل  انتقال  به  مظنون  سانگوينوس،  ريپيسفالوس 

اينفنتوم٢ در بين سگ ها مى باشد (22).
برخى كك ها مانند اكيدنوفاگا اس پى پى. و عمدتًا ماده هاى آن ، 
بيشتر دوران بلوغ خود را به طور دائم و پيوسته در زير پوست ميزبان 
خود مى گذرانند. حضور اين كك در محل خونخوارى باعث ايجاد 
ثانويه  آلودگى  ايجاد  باعث  همچنين  و  زخم  خارش،  ايمنى،  پاسخ 
1.  Rickettsia acari
2.  Leishmania infantum

مى شود (23). كك هاى گزنوپسيال نوتالى و اكيدنوفاگا اوشانينى 
به عنوان ناقل براى بيمارى طاعون معرفى شده اند و آلودگى طبيعى 
رومبوميس اوپيموس به طاعون در جنوب شرقى روسيه و آسياى 
مركزى گزارش شده است (24) و چون ناقلين و مخازن اپيزوتيك 
همچنين  و  نروژيكوس  راتوس  ليبيكوس،  مريونس  مانند  بيمارى 
وارد  صورت  در  لذا  دارند،  وجود  اصفهان  در  اوپيموس  رومبوميس 
در  جوندگان  اين  اين كه  به  توجه  با  منطقه،  به  بيمارى  عامل  شدن 
اماكن مسكونى رفت و آمد مى كنند، احتمال وقوع اپيدمى در اصفهان 
غير متحمل نخواهد بود. بنابراين در صورت ورود اين جوندگان به 
و  بهداشت  مهندسى  روش هاى  بكارگيرى  با  مسكونى،  مناطق 
بهسازى محيط و روش هاى كنترل ناقلين، مى توان با جوندگان و 
اكتوپارازيت ها آنها مبارزه كرد. شپش هاى پلى پالكس اس پى پى. نيز 
مانند ساير اكتوپارازيت ها، باعث خارش، زخم در اثر خارش و در 
نهايت زخم حاد مى شوند. آلودگى زياد به شپش ها باعث آنمى و 

ضعف كلى در ميزبان مى شود (12).
بر اساس نتايج به دست آمده از اين مطالعه، مى توان به غنى 
نبودن تنوع زيستى جوندگان در منطقه سگزى اصفهان نسبت به 
جونده   93 از  حاضر  مطالعه  در  برد.  پى  ديگر  مناطق  جوندگان 
در  همكاران  و  تلمادره اى  ولى  جونده؛  گونه  دو  شده،  جمع آورى 
را  گونه   6 شده،  جمع آورى  عدد   169 از  كرمانشاه،  ذهاب  سرپل 
اماكن  در  همكاران  و  دهقانى  مطالعه  در   .(9) دادند  گزارش 
موسكولوس،  موس  جونده  گونه  سه  كاشان،  شهرستان  مسكونى 
با  كه   (25) گرديد  صيد  راتوس  راتوس  و  نروژيكوس  راتوس 
از  همكاران،  و  بجد  حنفى  بود.  متفاوت  حاضر  مطالعه  يافته هاى 

105 عدد، 4 گونه جونده از بندر عباس را گزارش دادند (8).
از  غنى تر  حاضر،  مطالعه  در  خارجى  انگل هاى  زيستى  تنوع 
كه  چرا  مى باشد؛  كشور  از  مختلف  مكان هاى  در  ديگر  مطالعات 
8 گونه بندپاى به همراه يك گونه جديد جهانى از 93 عدد جونده 
در  وهمكاران  بجد  حنفى  در مطالعه  شدند.  شناسايى  و  جمع آورى 
بندر عباس، 10 گونه اكتوپارازيت از 130 جونده گزارش شد (8). اين 
يافته ها نشان مى دهند كه جوندگان در شهر اصفهان و بندر عباس 
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در معرض خطر آلودگى با انگل هاى خارجى هستند و اين مسئله در 
شهر صنعتى و توريستى مانند اصفهان و بندر عباس كه يك بندر 
اقتصادى در جنوب ايران است، مى تواند از لحاظ بهداشتى در آينده 
خطرساز باشد. در هر دو منطقه با توجه به آب و هواى گرمسيرى كه 
دارند، شرايط براى زندگى جوندگان و اكتوپارازيت ها مهيا شده است. 
در اين صورت اقدامات مهندسى بهداشت محيط مى تواند منجر به 

كنترل جمعيت و خطرات مرتبط با جوندگان در محيط شود.
توزيع  محل هاى  در  همكاران  و  تاج الدين  و  حاضر  مطالعه 
رومبوميس اوپيموس در كالله، اسفراين، شيروان، شاهرود، دامغان، 
بين  شديدى  همبستگى  كه  مى دهند  نشان  حبيب آباد  و  بادرود 
رومبوميس اوپيموس و گزنوپسيال نوتالى وجود دارد؛ به طورى كه 
خود  به  جونده  اين  روى  را  فراوانى (٪75/3)  بيشترين  كك  اين 
اختصاص داده است (26). در مطالعه تلمادره اى و همكاران همانند 
و  اس پى.  سانگوينوس،پلى پالكس  درمانيسوس  حاضر،  مطالعه 
ريپيسفالوس اس پى. جمع آورى شدند. اين دو مطالعه نشان دادند 
كه شاخص هاى شيوع و فراوانى اكتوپارازيت ها با تغييرات فصلى 
ميزبان  گونه  تغيير  با  همچنين  و  ميزبان  زيست  محل  تغيير  و 
و  شيوع  شاخص هاى  تغييرات  نيز  و  كند  پيدا  تغيير  مى تواند 
در  ميزبانشان  نسبى  فراوانى  تغييرات  با  اكتوپارازيت ها،  فراوانى 
فصول مختلف متناسب مى باشد. در مطالعه دنگ و همكاران در 
همجنس  كه  سانكى١  هيرستيونيسوس  گونه  چين،  غربى  جنوب 
با گونه جديد يافته شده در مطالعه حاضر است، از روى جوندگان 
باعث  گونه  اين  شد.  جمع آورى  اسكيواميپس٢  آنوروسركس  و 

درماتيت در انسان مى شود (27).
و  اكتوپارازيت ها  انواع  كنترل  براى  دامپزشكى  در  ايورمكتين 
اندوپارازيت هاى گروه  هاى مختلفى از حيوانات مانند دام، سگ ها و 
جوندگان به كار مى رود (28). ايورمكتين هيچ تغيير قابل توجهى 
روى رفتار و اعمال موش ها ايجاد نمى كند (29)، لذا مى توان از آن 
براى كنترل اكتوپارازيت ها، همزمان با روش هاى كنترلى تدريجى 

جوندگان استفاده نمود.
1.  Hirstionyssus sunci
2.  Anourosorex squamipes

نتيجه گيرى
رومبوميس  كه  شد  مشخص  آمده،  به دست  نتايج  به  توجه  با 
در  وفور  به  روستايى،  پوستى  ليشمانيوز  اصلى  مخزن  اوپيموس، 
آب و  لحاظ  از  هم  منطقه  و  مى شود  يافت  مطالعه  تحت  منطقه 
منطقه  به عنوان  ناقل  و  مخزن  حضور  لحاظ  از  هم  و  هوايى 
هايپراندميك گزارش شده است. در اين مطالعه كك گزنوپسيال 
نوتالى ، بيشترين فراوانى را در بين اكتوپارازيت ها داشت. همچنين 
توريست پذير  و  صنعتى  شهر  يك  اصفهان،  آنجايى كه استان  از 
اكتوپارازيت ها،  كنترل  با  همزمان  جوندگان  كنترل  برنامه  است، 
بايد  بهسازى،  و  محيط  بهداشت  مهندسى  روش هاى  طريق  از 
به  بايستى  بهداشت  مراكز  مسئولين  و  گيرد  انجام  مداوم  به طور 
مردم آموزش دهند تا نسبت به بيمارى هاى عفونى منتقله توسط 
جوندگان و اكتوپارازيت هاى آنها آگاهى يابند و حفاظت هاى فردى 
جهت پيشگيرى از ابتالء به آن بيمارى ها را فرا گيرند. همچنين در 

صورت مشاهده آلودگى، سريعًا به مراكز بهداشت مراجعه نمايند.
مالحظات اخالقى

نويسندگان كليه نكات اخالقى شامل عدم سرقت ادبى، انتشار 
دوگانه، تحريف داده هاو داده سازى را در اين مقاله رعايت كرده اند. 
همچنين هر گونه تضاد منافع حقيقى يا مادى كه ممكن است بر 

نتايج يا تفسير مقاله  تأثير بگذارد را رد مى كنند.
تشكر و قدردانى

پزشكى  علوم  دانشگاه  مصوب  پايان نامه  از  منتج  مطالعه  اين 
طرح 96-02-27-35593  شماره  و  شماره 9411263001  به  تهران 
و كد اخالق IR.TUMS.SPH.REC.1396.2804 بوده كه با حمايت 
استاتيد  از  بدين وسيله  است.  شده  گرفته  انجام  دانشگاه  اين  مالى 
ارجمند جناب آقاى دكتر اميد جوهرچى گروه گياه پزشكى، دانشگاه 
گياه پزشكى  گروه  بابائيان  اسماعيل  دكتر  آقاى  جناب  و  يزد  آزاد 
دانشكده كشاورزى دانشگاه تهران به دليل تأييد و تشخيص نهايى 
اكتوپارازيت ها و همچنين از مديريت محترم ايستگاه ملى تحقيقات 
سالمت اصفهان، جناب آقاى مهندس رضا جعفرى و كارشناس فيلد 

جناب آقاى مهندس آرنديان تشكر قدردانى مى شود. 
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