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  :نويسنده مسئول
  دكتر يعقوب حامدي

 گروه انگل –دانشكده پزشكي 
 دانشگاه علوم –شناسي 

  پزشكي هرمزگان
   ايران–بندرعباس 

  +98  761  3333689: تلفن
 +98  761  3330612: فاكس

  
  انگل هاي روده اي و خوني موشهاي قهوه اي شهر بندرعباس

  
    3احمدي موسي سليماني   2مهرگان حيدري  1دكتر يعقوب حامدي

  مربي گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 3كارشناس علوم آزمايشگاهي   2استاديار گروه انگل شناسي   1
  127 - 123   صفحات82 ييزپاوم  سمجله پزشكي هرمزگان  سال هفتم  شماره 

  دهيچك
طبق عقايد مسلمانان آنها . موشها فراوانترين حيوان موجود در شهرها و مناطق اطراف آن هستند :مقدمه

 براي سالمتي انسان و دام كثيف و نجس اند، هدف از اين مطالعه بررسي نقش آنها به عنوان يك ريسك فاكتور
  .مي باشد

آنها . عباس صيد و به آزمايشگاه منتقل شدندر زنده از نقاط مختلف شهر بند رات بطور63تعداد  :روش كار
 5به منظور تعيين انگل هاي خوني و روده اي، از قلب موشها . را با كلروفرم بيهوش كرده و تعيين نوع شدند

روف نمونه هاي مدفوع در ظ. ميلي ليتر خون گرفته، گسترش خوني تهيه كرده و با گيمسا رنگ آميزي شدند
 اتر از رسوب نمونه هاي مدفوع گسترش –حاوي مايع نگهدارنده جمع آوري گرديده به كمك تكنيك فرمالين 
  .تهيه سپس به روشهاي تري كروم و ذيل نلسون رنگ آميزي شدند

 نوع 3 نوع تك ياخته و 5اغلب موشهاي صيد شده، راتهاي قهوه اي بودند در گسترش مدفوع راتها  :نتايج
در گسترشهاي خوني بابزيا، . حامل كريپتوسپوريديوم بودند%) 4/17( موش 11وده اي ديده شد، تخم كرم ر

موشها به % 87عفونت با دو يا چند انگل شايع بود در مجموع . بورليا، آناپالسما و تريپانوزوم لوئيسي ديده شد
  .ده بودندلويك يا چند انگل آ

سالمتي انسان و دام از طريق حمل و انتقال بيماريهاي مطالعه حاضر موشها را به عنوان يك خطر  :بحث
  .زئونوز پيشنهاد مي كند

   اپيدميولوژي- شيوع – پارازيت –رات  :كليدواژه ها
  

   :مقدمه
 يكي از مهمترين (Rat) موشها خصوصاً از نوع رات

زيرا كه خسارتهاي . آفات مهره دار محسوب مي شوند
ت عمومي تحميل مي اقتصادي يا هزينه هايي كه به بهداش

راتها تقريباً يك پنجم از محصوالت . كنند قابل توجه است
اعتقاد بر اين ). 1(كشاورزي را مصرف يا آلوده مي كنند 

است كه راتها ساليانه به انحاء گوناگون ميليونها دالر 
ضرر و زيان به انسان وارد مي كنند، با جويدن عايق سيم 

شوند در ساليان هاي برق موجب بروز آتش سوزي مي 
اخير مرتباً با جويدن كابل هاي شبكه اينترنت در يكي از 
دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان مشكالتي را 

اما مهمترين تأثير راتها توانايي انتقال . ايجاد نموده اند
راتها مخزن بسياري . بسياري از بيماريها به انسان است
ال بيماري از راتها به از بيماريهاي زئونوز هستند، انتق

انسان از طرق گوناگون شامل گاز گرفتن، موها، پنجه هاي 
آلوده،  ادرار، مدفوع، ترشحات دهان و بيني قابل سرايت 

عالوه بر اين گروه كثيري از بندپايان مثل كنه، كك . است
و شپش نيز در سطح خارجي بدن موشها زندگي مي كنند 

ريها را به انسان منتقل كه اينها نيز طيف وسيعي از بيما
  .مي كنند

بيماريهاي گوناگوني كه توسط راتها به انسان منتقل 
مي شوند در نقاط مختلف دنيا مورد بررسي قرار گرفته 
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است، در حاليكه اطالعات اندكي در خصوص اهميت 
بهداشتي و بيماريهاي منتقله توسط راتها در شهر 

اين مطالعه، بنابراين هدف از . بندرعباس در دسترس است
بررسي انگل هاي شايع خوني و روده اي راتهايي است كه 

. صيد گرديده انداز نقاط مختلف شهر بندرعباس 
بندرعباس مركز استان هرمزگان به عنوان مهمترين 
بندرگاه ايران محسوب مي شود كه روزانه تعداد زيادي 
كشتي از نقاط مختلف دنيا رفت و آمد مي كنند، كشتي ها 

 موشها را حمل كرده و به اين طريق انگل هايي را با خود
از نقاط ديگر به منطقه و كشور وارد مي كنند كه قبالً 

همزمان گروهي حشره شناس نيز به . گزارش نشده است
روي اكتوپارازيت هاي راتهاي مطالعه نموده اند كه نتايج 

  .آن در اين بررسي آورده نشده است
  

  : مواد و روشها
 در آزمايشگاه 1382 بهار و تابستان اين بررسي در

. انگل شناسي دانشكده پزشكي بندرعباس انجام گرديد
تراكم نسبي جمعيت موشها در برخي مناطق شهر 
بندرعباس زياد است، منازل كوچك با تعداد ساكنين زياد، 
كوچه هاي آسفالت نشده، فقدان سيستم فاضالب شهري، 

ه ها در محله ها و زل به معابر، تجمع زبالاورود پساب من
مشكالت جمع آوري آنها به دليل صعب العبور بودن از 

براي صيد . جمله افزايش جمعيت موشها عنوان شده است
موشها از تله هاي زنده گير تك درب فنردار و از خيار، 

تله . گوجه فرنگي و پنير به عنوان طعمه استفاده گرديد
در نقاط هاي شسته شده و تميز را هنگام غروب آفتاب 

مورد نظر قرار داده و صبح روز بعد جمع آوري و به 
تله حاوي موش را درون يك . آزمايشگاه منتقل مي شدند

كيسه نايلوني قرار داده و پنبه آغشته به كلروفرم را درون 
كيسه انداخته، موشها ظرف مدت كوتاهي بيهوش مي 

در حاليكه هنوز موشها زنده بودند از قلب آنها . شدند
 ميلي ليتر خون گرفته، ابتدا چند گسترش خوني 5ار مقد

نازك و ضخيم تهيه كرده، سپس بقيه خون براي مطالعات 
حيوانات از نظر جنس و گونه . سرولوژي نگهداري گرديد

با برش طولي در . شناسايي و سپس تعيين جنسيت شدند

سطح شكمي موشها به كمك يك پنس محتويات روده 
مع آوري كرده و در محلول باريك و روده بزرگ را ج

ريخته و نمونه  (SAF)نگهدارنده سديم استات فرمالين 
هاي مدفوع در محلول نگهدارنده به آزمايشگاه دانشكده 

  .منتقل شدند
براي تشخيص تك ياخته هاي روده اي و تخم كرمهاي 

اتر استفاده شد همچنين با - انگلي از روش تغليظ فرمالين
اتر گسترش - لوله فرمالين ميكروليتر از رسوب ته 20

براي تشخيص ) 2(مدفوع تهيه و به روش ذيل نلسون 
ااسيست هاي كريپتوسپوريديوم رنگ آميزي شد، ااسيست 
هاي كريپتوسپوريديوم در نمونه هاي مثبت بصورت 

 ميكرون، محتوي 4 – 5اجسام كروي قرمزرنگ، به قطر 
). 3(اسپروزوئيت و بدون اسپروسيست ديده مي شوند 

ي تشخيص ااسيست كريپتوسپوريديوم از بزرگنمايي برا
رنگ آميزي دائمي تري كروم نيز براي .  استفاده شد×400

. تأييد تشخيص تك ياخته هاي روده اي انجام گرديد
همچنين براي تشخيص انگل هاي خوني گسترش هاي 
نازك و ضخيم به روش رنگ آميزي گيمسا رنگ آميزي 

 بوسيله گسترش هاي خوني رنگ شده. شدند
 مورد مطالعه ×100ميكروسكوپ نوري و عدسي شيئي 

 .قرار گرفتند

بورليا و آناپالسما مارژيناله باكتريهاي جهت شناسايي 
ديده كه اولي در خارج سلول ودومي در داخل گلبولهاي قرمز 

پس از رنگ آميزي گسترشهاي خوني با رنگ مي شود 
  .گيمسا مورد ارزيابي قرار گرفت

  
  : نتايج

 رات صيد شد، موشهاي قهوه اي موسوم 63وعاً مجم
 بيشترين ميزان (Rattus norvegicus)به رات نروژي 

رات هاي مورد مطالعه . را تشكيل مي داد%) 78(صيد 
 گونه مختلف از تك ياخته و كرمهاي انگلي 10حداقل به 

به علت محدوديت و امكانات هيچكدام از . مبتال بوده اند
بافتي و ساكن نسوج مورد هاي نمونه ها براي انگل 
ارگانيسم هاي بيماريزاي جدا شده . بررسي قرار نگرفتند

  .آورده شده اند 1از رات ها در جدول شماره 
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  عوامل انگلي و ارگانيسم هاي بيماريزا جدا شده از موشهاي شهر بندرعباس -  1جدول شماره 

  گونه  نام
تعداد راتهاي 

  آلوده
  درصد

   كريپتوسپوريديوم–خته هاي روده اي تك يا -  تك ياخته ها
  آنتامباموريس -
 تريكوموناس موريس -

 اسپيرونوكلئوس موريس -

 بالستوسيستيس -

 بابزيا ميكروتي - تك ياخته هاي خوني   -

  تريپانوومالوئيسي -

11  
12  
10  
4  
3  
2  
13  

4/17  
19  

8/15  
3/6  
7/4  
1/3  
6/20  

   اكسيور موش-كرم هاي حلقوي              كرم ها
  يس موريسر تريكيو-                                   

   هايمنولپيس ديميونا-كرم نواري                    

7  
5  
6  

1/11  
9/7  
5/9  

  بورليا -  باكتريها
  آناپالسما مارژيناله -

3  
2  

7/4  
1/3  

 
  

كريپتوسپوريديوم شايعترين تك ياخته روده اي رات 
ابزيا ، بالستوسيستيس و ب%)4/17(هاي مورد بررسي بود 

دو تك ياخته ديگري هستند كه با شيوع كمتري در رات ها 
در بين كرمهاي روده اي راتها تنها . مشاهده شدند

هايمنولپيس ديمينوتا ديده شد كه قابل انتقال به انسان 
اغلب موشها مبتال به بيشتر از يك گونه انگلي بودند، . است

ده مي  انگل در بعضي موشها دي3 يا 2بطوريكه آلودگي با 
 5شد ولي بيشترين تنوع آلودگي فقط در يك موش با 

موشها آلوده % 87در مجموع . گونه مختلف انگل ديده شد
  .تشخيص داده شدند

 انگل (Trypanosoma lewisi)لوئيسي  تريپانوزوما
انواع كك ها ناقل اين . تاژك دار غيربيماريزا رات ها است

ومهاي انساني بر خالف تريپانوز. انگل به شمار مي روند
كه ابتالء به آنها از طريق نيش ناقلين مي باشد، انتقال 
تريپانوزوم لوئيسي از طريق دهان است؛ بلغ كك هاي 
آلوده يا مواد غذايي آلوده به مدفوع كك ها نحوه آلودگي 

  .رات ها به اين انگل است
 انگل خوني راتها (Babesi microti)بابزيا ميكروتي 
. پي كمپلكس استروپالسما و شاخه اوابسته به راسته پي

در گلبولهاي قرمز به شكل كروي، بيضوي يا گالبي شكل 
انگل بسيار شبيه به تروفوزوئيت جوان . ديده مي شود

پالسموديوم فالسيپاروم است، لذا ممكن است با آن اشتباه 

بابزيا در سير تكاملي فاقد مرحله شيزوگوني خوني . شود
  .است، بعالوه پيگمان نيز توليد نمي كند

 (Hymenolepis diminuta)يمنولپيس ديمينوتا ها
تخم انگل شباهت زيادي . كرم نواري روده اي راتها است

كك ها ميزبان واسط اين انگل . به هايمنولپيس نانا دارد
هستند، انسان با بلع اتفاقي كك ها بهمراه مواد غذايي به 

  .اين انگل مبتال مي شود
: (Spironucleous muris)موريس ) هگزاميتا(اسپيرونوكلئوس 

تك ياخته تاژك دار متعلق به راسته ديپلوموناديدا و 
خانواده هگزاميتيده است، انگلي شبيه به ژيارديا است لكن 

نام قبلي اين انگل، هگزاميتا موريس . سه جفت تاژك دارد
(Hexamita muris)بوده است  .  

: (Anaplasma marginale)آناپالسما مارژيناله 
ه به راسته ريكتزيال است كه به صورت باكتري وابست

 3/0- 1اجسام متراكم داخل گلبول قرمز به اندازه 
ميكرومتر ديده مي شود با هموليز گلبولها، كم خوني و 
يرقان ايجاد مي كند، انواع مختلف كنه ها در انتقال آن 

  .شركت دارند
  
  :  و نتيجه گيريبحث

وده اي و اين مطالعه به منظور تعيين انواع انگل هاي ر
مطالعه . خوني موشهاي شهر بندرعباس انجام گرديد
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حاضر آلودگي راتهاي شهر بندرعباس به سه انگل تك 
ياخته اي از جنس هاي كريپتوسپوريديوم، آنتامبا و 

  .بالستوسيستيس را نشان داد
محققين اعتقاد دارند كه موشها به عنوان مهمترين 

اين ). 4(د مخزن انگل كريپتوسپوريديوم محسوب مي شو
 كارآمد تنها يك اسهال آبكي نيانگل در افراد با سيستم ايم

خود محدود شونده را ايجاد مي كند در حاليكه در افراد با 
نقص سيستم ايمني يا سيستم ايمني سركوب شده مي 
تواند اسهال آبكي طوالني مدت و يا سبب مرگ اين گروه 

  .از بيماران گردد
 شايعترين ارگانيسم (Blastocystis)بالستوسيستيس 

روده اي در اطفال شهر بندرعباس است، گرچه به اعتقاد 
پزشكان اين انگل بيماريزا نيست، ولي برخي محققين 

اين . برخي عالئم گوارشي را به اين انگل نسبت داده اند
انگل به سادگي بطور مستقيم از طريق دست آلوده در بين 

  .كودكان منتقل مي شود
ر انگلهاي خوني است كه در راتهاي مورد بابزيا، از ديگ

گرچه اين انگل در افراد طبيعي يك كم . مطالعه مشاهده شد
 گرم 8/5- 6/11با هموگلوبين (خوني خفيف تا متوسط 

را ايجاد مي كند با اين حال آلودگي به اين انگل در ) درصد
بيماران طحال برداري شده حائز اهميت است؛ با توجه به 

 هرمزگان و بويژه در شهر بندرعباس اينكه در استان
متجاوز از هزار كودك مبتال به تاالسمي وجود دارد و 
اينها اغلب طحال برداري شده اند، عفونت در اين گروه مي 
تواند خطر آفرين باشد، خصوصاً اينكه انگل به علت تشابه 

احتمال اشتباه مورفولوژي با پالسموديوم فالسيپاروم 
د اين در حالي است كه كلروكين آزمايشگاهي وجود دار

كمترين تأثيري بر بابزيا ندارد، لذا بيمار مبتال ممكن است 
به علت هموليز شديد و عدم توانايي براي مقابله و حذف 

  .انگل، تلف شود
%) 6/20(شيوع تريپانوزوم لوئيسي در بررسي حاضر 

تعيين گرديده به جز هندوستان كه شيوع تريپانوزوم 
نسبت ) 5(گزارش شده % 3/82در آن كشور لوئيسي راتها 

و ) 7% (4/11، هاوايي )6% (9/8نيجريه : به ساير كشورها
  .باالتر است) 8% (2/13باالخره مصر 

هنگام بررسي موشها به رغم رعايت موارد بهداشتي، 
اين نشان مي . پژوهشگر مكرر به درماتيت مبتال گرديد
زيت ها از قبيل دهد كه موشها احتماالً به انواع اكتوپارا

كك، كنه و مايت آلوده اند؛ اين بندپايان در انتقال 
بيماريهاي مهم نقش كليدي دارند، بنابراين موشها بالقوه 
موجوداتي خطرناك براي برخي بيماريها مي باشند، الزم 

از چند گاهي موشها از نظر بيماريهايي چون  است هر
.  گيرندطاعون، توالرمي و سالمونلوز مورد بررسي قرار

بعالوه اينكه كنه ها در انتقال تب خونريزي دهنده نيز نقش 
  .دارند

هنگامي كه موشها به اماكن انساني يا مغازه هاي 
خواربارفروشي دسترسي پيدا مي كنند با آلوده كردن 
مواد غذايي انسان، ريسك انتقال عفونت هاي زئونوز 
افزايش مي يابد، بويژه اينكه در بافت قديمي شهر 

ندرعباس، رعايت نظافت و استانداردهاي بهداشت در ب
همواره بايستي به خاطر داشت كه . سطح بااليي قرار ندارد

با وجود موشها در جوار اماكن مسكوني پتانسيل انتقال 
بيماريهايي همچون بابزيوز، تب هاي راجعه، 
كريپتوسپوريديوزيس و هايمنولپيازيس از موشها به 

  .انسان وجود دارد
 توجه دامپزشكان استان كه راتهاي منطقه به عامل قابل

 (Anaplasma marginale)باكتريايي به نام آناپالسما مارژيناله 
نيز مبتال هستند، اين باكتري توسط كنه ها منتقل شده و 

در دامها نه تنها . مي تواند دامهاي منطقه را نيز آلوده كند
رقان، موجب كاهش شير مي شود بلكه به علت هموليز، ي

ضعف و الغري مفرط نهايتاً ظرف يكسال باعث مرگ 
  .حيوان مي گردد
موشهاي تحت بررسي آلوده به انواع % 87در مجموع 

عفونت هاي انگلي تشخيص داده شدند، اين نتيجه دليلي بر 
بقيه موشها نمي باشد، به دليل اينكه % 13پاك بودن 

 بسياري از انگل ها كه ساكن نسوج مي باشند در اين
قرار نگرفته اند، از طرفي مطالعه مطالعه مورد بررسي 

حاضر آلودگي هاي باكتريايي، قارچي و ويروسي را نيز 
اين مطالعه كه در سطح محدود از نظر . شامل نمي شد

مدت زمان، حجم نمونه و انگل هاي مورد بررسي انجام 
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گرديده، توانايي وسيع موشها را در آلوده كردن انسان 
، لذا مسئولين مركز بهداشت استان نشان مي دهد

همواره الزم است از اهميت ريسك فاكتورهاي بهداشت 
عمومي آگاه داشته باشند و اينكه كاهش جمعيت موشها 
مي تواند توانايي انتقال انگلهاي موشي را نيز كاهش 
دهد، بنابراين حتي المقدور كنترل جمعيت جوندگان بايد 

استان توجه ضرورت دارد پزشكان . صورت گيرد
داشته باشند كه بيماري بابزيوز ممكن است با 

عالوه بر . خونخواري كنه آلوده به انسان سرايت كند
اين در بيماران تب دار، تب هاي راجعه را نيز مدنظر 

  .داشته باشند
  

  : سپاسگزاري
از همكاري صميمانه مركز بهداشت استان هرمزگان 

 احمد علي بويژه دكتر داريوش ناصري نژاد و مهندس
حنفي بجد تشكر و قدرداني مي شود، از سركار خانم 
مرجانه جاهد كه پيش نويس را مطالعه و ويرايش نمودند 

  .مي شودسپاسگزاري 
مطالعه حاضر به عنوان طرح پژوهشي دانشگاه 
تصويب شده و از حمايت هاي مالي دانشگاه علوم پزشكي 

رم لذا از معاون محت. هرمزگان برخوردار بوده است
آموزشي و پژوهشي و مديريت محترم پژوهشي دانشگاه 

  .قدرداني مي گردد
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