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  بررسی انگل هاي کرمی زئونوز در موش هاي راتوس مناطق
   شهري شمال استان خوزستان 

 
   1رضا مولوي ، غالم1، سلما تیموري1، فریده شهبازي1، ایرج موبدي1، هما حجاران1 ، مهدي محب علی1حمید حسن پور
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   زئونوز کرم هاي انگلی، ت،ر : کلیديواژه هاي

                                                             
  دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت،: نویسنده مسئول* 

 Email: molavig@yahoo.com 

 چکیده 
شناسائی  . از جمله بعضی از عفونت هاي کرمی می باشندزئونوز هاي  بسیاري از بیماريمخزن جوندگان :مقدمه

  .این عوامل انگلی در نقاط مختلف کشور حائز اهمیت می باشد
سر رت، راتوس راتوس و راتوس نروژیکوس به وسیله تله زنده گیر از  108این مطالعه تعداد  در : هامواد و روش

موش ها به دقت تشریح شده و . اندیمشک صید شدند  از مناطق مختلف شهرهاي دزفول و1390 تا تابستان 1389یز پای
  .مورد شناسائی قرار گرفتند دست آمده از هر یک،ه انگل هاي ب

 ، مورد6آلوده به کرم هاي انگلی بودند و در )  درصد1/35(رت 38 سر رت، 108از مجموع  :ي پژوهشیافته ها       
گونه هاي کرمی تشخیص داده شده شامل تریکوزوموئیدس کراسی .آلودگی مخلوط همراه با کرم هاي دیگر مشاهده شد

 7/2(، ریکتوالریا راتی) درصد4/7(، سیستی سرکوس فاسیوالریس) درصد1/10(، هایمنولپیس دایمینوتا) درصد8/13(کودا
 8/1(، نیپواسترنژیلوس برزیلینسیس) درصد8/1(پیس نانا، هایمنول) درصد7/2(، مونیلی فرمیس مونیلی فرمیس)درصد
  . می باشند) درصد

 آمده گویاي حضور هیمنولپیس نانا، هیمنولپیس دایمینوتا، مونیلی فرمیس دسته نتایج ب :بحث و نتیجه گیري
بر اساس ریکتوالریا راتی و سیستی سرکوس فاسیوالریس به عنوان انگل هاي کرمی زئونوز است که  ،مونیلی فرمیس

 شایع و دو  سه مورد اول تقریباً.یافته هاي موجود در مقاالت مروري انگل شناسی دنیا سابقه آلودگی در انسان را دارند
  . عامل کرمی آخر نیز در گروه موارد نادر قرار می گیرند
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  مقدمه 
راتوس ها از جمله جانورانی هستند که به طور 
گسترده در تمام کره زمین پراکنده بوده و از آفت هاي 

ژگی هاي ـــوی. وندـــمهم بهداشتی محسوب می ش
ها را به  آن  انواع راتوس،بیولوژیک جوندگان خصوصاً

 انگل هاي  بسیاري از عوامل بیماري زا خصوصاًمخزن
زندگی تنگاتنگ انسان در  .زئونوز تبدیل نموده است

 در وضعیت هاي پایین بهداشتی ومحیط هاي شهري 
با کلنی هاي راتوس امکان انتقال آلودگی هاي مشترك 

  )1،2.(انسان و حیوان را فراهم می آوردبین 
موش هاي راتوس از قدیم االیام به عنوان عوامل 

 بیماري هاي  وتهدیدکننده سالمتی در جوامع انسانی
مطرح  می باشد،زئونوز که مشترك بین انسان و حیوان 

ن از جمله این بیماري ها می توان به طاعو .)3(،بوده اند
خ موجب کاهش ـــاشاره کرد که در دوره هایی از تاری

 راتوس ها انتقال بیماري از .)4(،جمعیت دنیا شده است
، پنجه هاي گی گاز گرفتچون راه هایی همبه انسان از 

  و بینی،ترشحات دهان مدفوع،و ادرار تماس با  لوده،آ
گل هاي ـــانبر این عالوه  .تـــموها قابل سرایت اس

ف وسیعی طیمثل کنه ، شپش و کک جوندگان  خارجی
موارد ذکر . منتقل می کنندها را به انسان  بیماري از

ایی و مبارزه ـــنترل، شناســـمیت کـــشده فوق اه
با بیماري هایی را نشان می دهد که به صورت مشترك 

ا ـــردش بوده و  راتوس هـــحیوان در گ بین انسان و
  )5،6.(ی توانند نقش مخزن را داشته باشندم

در کشور ایران مطالعات سیستماتیک پراکنده اي بر 
مطالعات انجام شده،  .روي جوندگان صورت گرفته است
ف جوندگان بوده، ـــدر زمینه انتشار گونه هاي مختل

ندگی ـــچند دهه اخیر تغییرات زیادي در پراک که در
وس در کشور ایران جمعیت و گونه هاي موش هاي رات

 اساس مطالعات ه عنوان مثال بر ب.اتفاق افتاده است
 در   بلکه فقط، وجود نداشته  ایران  رت در فالت،میزون

   بوشهر زندگی و  بنادر جنوبی، خزر  دریاي سراسر کناره
 چهل در دههوس ـــراتوس نروژیک. )7(،کرده است  می

 وجود  ان در تهر  کوچکی هاي   دسته  صورت  بهشمسی
 خزر از   دریاي  از کناره گروهی  ورتـــ ص  بهکهداشته 
  گز، بهشهر یا ساري   بندر  و از طریق  با کامیون رشت

چنین   نروژي هم رت .  شده اند با قطار به تهران منتقل

  جنوبی  سواحل  وارد شده و در بنادر ایران با کشتی به 
 )7( .ایران منتشر شده است

یر هایمنولپیس نانا ـــهاي زئونوز نظبعضی از کرم 
از جمله  تند و بعضی دیگرـــایع هســـواع شـــان جزء

کاپیالریا هپاتیکا و  آکانتوسفال، هایمنولپیس دایمینوتا،
ند به ـــتوالریا می توانـــدر مواردي استثنائی کرم ریک

مطالعات . صورت غیر معمول انسان را آلوده نمایند
استان خوزستان براي  مختلف درمشابهی در سال هاي 

شناسایی انگل هاي جوندگان گوناگون انجام شده است 
 اطالعات قابل استفاده اي از فون انگلی این گروه از اما

وس در مناطق ـــاي راتـــ موش هپستانداران خصوصاً
شمالی استان نظیر مناطق دزفول و اندیمشک که از 

اوانی دارند، در نظر اقلیمی با دیگر نقاط تفاوت هاي فر
دسترس نمی باشد به همین دلیل در این مطالعه این 

اسی استان خوزستان مورد بررسی ـــبخش از انگل شن
  .قرار گرفت

   هامواد و روش 
شروع و 1389این مطالعه به روش توصیفی از پاییز 

به اتمام رسید در این بررسی سعی  1390در تابستان 
در . یري انجام شودشد که در تمام فصول عمل نمونه گ

سر رت از شهرهاي دزفول و اندیمشک و  108مجموع 
حومه صید شد که تعداد راتوس ها در شهر دزفول و 

 عدد 26و در شهر اندیمشک و حومه  عدد 82حومه 
ه هاي ـــع آوري رت ها از تلـــبراي جم. بوده است

زنده گیر استفاده شد، بدین صورت که تله ها در شب 
. )8(،بح جمع آوري گردیدـــاوایل ص ه وتـــکار گذاش

جوندگان به دام افتاده شده ابتدا از نظر تعیین گونه مورد 
اندازه هاي مختلف بدن و توجه به . بررسی قرار گرفتند

در  .میت استـیار حائز اهـــمجمه بســـبه خصوص ج
بسیاري از موارد فقط اختالف اندازه هاست که گونه ها 

 صفات ظاهري از .سازد و نژادها را از هم متمایز می
ین و شرایط مختلف ــ سنروهاي بدن دـــگ مجمله رن

 ارزش بدن ينسبت اندازه ها یگاه . متغیر استکامالً
در این مطالعه جهت  .دارد خود اندازه ها ي ازبیشتر

از نوك بینی تا قاعده (بدن سر و اندازه ،تشخیص رت ها
 هاي دم در طول مهره هاـــاز قاعده دم تا انت(دم ،)دم

ز عقب پاشنه تا نوك ا(اي عقبپ ،)بدون موهاي انتها
از باالي لبه (گوش ،)ترین انگشت پا بدون ناخنبلند
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دازه گیري ـــان) وشـــوك الله گـــوش تا نـپایین گ
رت ها پس از ثبت مشخصات با استفاده از  .)9(،شد

کلروفرم بی هوش و سپس کالبد گشایی شدند که این 
عمل به دقت از زیر جلد شروع و تمام قسمت ها براي 
دیدن فیلرهاي احتمالی بررسی و بعد از آن عضله شکم 
و دیافراگم جهت تریشین بررسی شد و در آخر تمامی 

ر طول شکافته دستگاه گوارش به تفکیک جدا شده و د
و در پلیت هاي جداگانه اي همراه با سرم فیزیولوژي 

با استفاده از لوپ و میکروسکوپ بررسی  داده و قرار
چنین از کبد و طحال اسمیر تهیه شد و مري  هم .شدند

نیز جهت پیدا کردن انگل گونژیلونما مورد بررسی قرار 
دست آمده در محلول فرمالدهید ه انگل هاي ب. گرفت

تا در  هداري شدندـــنگ درصد 70 و الکل درصد 10
کولی براي ـــشات مولـــصورت نیاز به انجام آزمای

گونه هاي جدید بتوان از نمونه هاي نگهداري شده در 
نمونه هاي موجود در .  استفاده نمود درصد70الکل 

. براي شفاف سازي استفاده شد  نیز درصد10فرمالین 
 بین دو الم بسته و در الزم به ذکر است که سستودها

کیست هاي کبدي و . درصد قرار داده شدند 10فرمالین 
 درصد 10طحالی بعد از جدا سازي نیز در فرمالین 

روري است که ـــکته ضـــذکر این ن. نگهداري شدند
 .آکانتوسفال ها نیازي به بستن بین الم و المل ندارند

ابتدا شفاف سازي  براي تشخیص نمونه هاي کرمی،
پس رنگ آمیزي صورت گرفت که در نماتودها از س

از رنگ آمیزي  الکتوفنول آزوکارمین و در سستود ها
تشخیص نهایی با استفاده . )9(،اسید کارمن استفاده شد

دا و با توجه به ـــاز میکروسکوپ و لوپ کامرا لوسی
ویژگی هاي مورفومتریک و مورفولوژیک و مشخصات 
برجسته بر اساس منابع یاماگوتی و اسکریابین انجام 

  .شد
  یافته هاي پژوهش

واحی شهري ـــسر رت از ن 108 وعـــمـــدر مج
ید شد ـــشک صـــول و اندیمـــشهرستان هاي دزف

که بیشترین تعداد رت ها از گونه راتوس نروژیکوس با 
تعداد رت هاي راتوس  و)  درصد 7/77( عدد84تعداد 

 نمودار(.ودـــب ) درصد3/22( عدد24ر با ـوس برابـــرات
 رت داراي جنسیت 73 رت صید شده 108از  )1 شماره

درصد آلودگی   رت داراي جنسیت نر بودند و35ماده و 

شتر از جنس نر مشاهده ـــس ماده بیـــگلی در جنان
  )2نمودار شماره .(شد

کرم جدا  گونه 7ت صید شده،  ر108 مجموع از
 گونه 1 گونه نماتود و 3  گونه آن سستود،3گردید که 

 راتوس راتوس 24از مجموع . بوده استآکانتوسفال 
 گونه کرم، شامل هایمنولپیس دایمینوتا، 3 صید شده

یوالریس وتریکوزوموئیدس ـــرکوس فاستی ســـسیس
بیشترین میزان آلودگی به . گردید کراسی کودا  جدا

 مورد، 4ترتیب متعلق به تریکوزوموئیدس کراسی کودا 
رکوس سیستی س و وردـــم 2 وتاـــهایمنولپیس دایمین

 چنین از مجموع هم . مورد بوده است1فاسیوالریس 
دا گردید که گونه انگل ج 7کوس ـــ راتوس نروژی84

سیستی  هایمنولپیس دایمینوتا، شامل هایمنولپیس نانا،
 یدس کراسی کودا،ــتریکوزوموئ سرکوس فاسیوالریس،

نیپواسترنژیلوس برزیلینسیس و مونیلی  ریکتوالریا راتی،
فورمیس مونیلی فورمیس بوده اند که بیشترین تعداد 

 11راسی کودا ـدس کـــآلودگی به ترتیب تریکوزوموئی
سیستی سرکوس  ، مورد9 هایمنولپیس دایمینوتا ورد،م

 مورد، مونیلی 3ریکتوالریا راتی   مورد،7فاسیوالریس 
مورد، هایمنولپیس نانا  3یس ـــلی فرمـــفرمیس مونی

 مورد بوده 2یس ـــنیپواسترنژیلوس برزیلینس  مورد و2
رت حامل  38از مجموع نمونه هاي مطالعه شده  .است

 مورد آلودگی به صورت 6ودند که در کرم هاي انگلی ب
در کل درصد آلودگی در رت هاي صید . همراه دیده شد
 جدول(. درصد گزارش می گردد1/35شده برابر با 

  )1شماره 
دست می آید ه  ب1 شماره همان گونه که از جدول

هایمنولپیس  ،دـــ درص8/1نولپیس نانا ـــ گونه هایم5
 ، درصد7/2 الریا راتیوــکتـــری ، درصد1/10 دایمینوتا

سیستی  و درصد 7/2س ـــمونیلی فرمیس مونیلی فرمی
طالعه به ـــ، در این م درصد4/7 سرکوس فاسیوالریس

بر . ونوز معرفی می گردندـــعنوان انگل هاي کرمی زئ
اساس مدارك موجود در مقاالت مروري انگل شناسی 

ی دنیا سابقه آلودگی انسان به این گونه از عوامل انگل
  چنین ذکر این هم. بارها ثبت و به گزارش رسیده است

کرم  طالعه،ـــن مـــت که در ایــته الزم اســـنک
 مورد به صورت همراه با دیگر 5وزوموئیدس در ـــتریک

  .کرم هاي زئونوز دیده شد
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 درصد آلودگی  تعداد رت و.1 شماره نمودار

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ودگی در جنس نر و مادهدرصد آل. 2 شماره نمودار
  

  

  

  ت هاي صید شدهدرصد آلودگی به کرم ها در ر. 1 شماره جدول

  گونه کرم جنس و  شدهنوع جونده صید 
  راتوس نروژیکوس  راتوس راتوس

  )درصد(جمع 

  %)8/1 (2  2  -  هیمنولپیس نانا
  %)1/10(11  9  2  هیمنولپیس دایمینوتا

  %)8/1(2  2  -  نیپواسترنژیلوس برزیلینسیس
  %)7/2(3  3  -  ریکتوالریا راتی

  %)7/2(3  3  -  مونیلی فرمیس مونیلی فرمیس
  %)8/13(15  11  4  تریکوزوموئیدس کراسی کودا

  %)4/7(8  7  1  سیستی سرکوس فاسیوالریس
         37             7    جمع
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  بحث و نتیجه گیري
خصوص موش هاي ه جوندگان خانواده موریده ب

ی هاي بیولوژیک خود قادر به راتوس به دلیل ویژگ
تغییرات تغذیه اي  تطابق با شرایط متنوع زیستی و

 و این خصوصیات به همراه میزان باالي زاد .هستند
این موجودات را به آفت هاي جوامع شهري و  ولد،

ویژگی  .روستایی در اغلب نقاط جهان تبدیل کرده است
همه چیز خواري به این جوندگان امکان می دهد به 

بهداشت  عنوان مخزن بعضی آلودگی هاي انگلی،
د شیوع آن دسته از ــرچنـه .عمومی را تهدید نمایند

وش هاي خانواده ــوز که از مــانگل هاي کرمی زئون
موریده از جمله موش هاي سیاه و قهوه اي راتوس به 

چنان مشکل  جمعیت هاي انسانی منتقل می گردد آن
سازي در نقاط پر تراکم  شرایط آلوده اماساز نمی باشد 

م ــین به خوبی فراهــداشتی پایــو داراي سطوح به
در مطالعات متعدد و پراکنده اي که طی  .)10(،می شود

سالیان گذشته در ایران بر روي این پستانداران کوچک 
دودي شیوع و پراکندگی ــتا ح ت،ــده اســانجام ش

ور  مشخص ــقاط کشــکرم هاي زئونوز در بعضی از ن
الوه بر کالن شهر ــی ها عــاین بررس. گردیده است
مله خوزستان و ــجدري از ــتان هاي بنــتهران در اس

 اي دانشجویی،ــزگان نیز در قالب پایان نامه هــهرم
وس ــکوس و راتــوضعیت آلودگی انگلی راتوس نروژی

در این مطالعه  .راتوس را تا حدودي نمایان ساخته اند
بخشی از استان خوزستان مورد توجه قرار گرفته شد که 

ء تا کنون بررسی هاي مشابه در آن انجام نشده و خال
شهرستان هاي دزفول  .اطالعاتی محسوس بوده است

تان، آب و ــان خوزســاندیمشک واقع در شمال است و
ول گرم سال در مقایسه با ــعتدل تري در فصــهواي م

حضور دو رودخانه در  .دیگر نقاط استان دارا می باشد
کنار آثار ارزشمند باستانی و زیارتی از جمله جاذبه هاي 

مار ــصنعت گردشگري شمال استان خوزستان به ش
می آید که امروزه با تمهیدات مدیریت شهري در تمام 

د افزایش ــتدل آن شاهــنیمه مع ،ه ویژهفصول سال ب
 .حضور شهروندان و دیگر مسافران به منطقه می باشیم

 ناسب زیستگاهی،ــاین پدیده در کنار دیگر شرایط م
افزایش جمعیت موش هاي راتوس را در بخش هایی از 

ک به دنبال داشته ــان هاي دزفول و اندیمشــشهرست

توجه به نتایج حاصل از این بررسی که حاکی  با .است
ونوز به خصوص ــلی زئــاي انگــرم هــاز حضور ک

مونیلی فرمیس مونیلی فرمیس هیمنولپیس دایمینوتا و 
یت ــد اهمــدر دستگاه گوارش این جانوران می باش

بهداشتی کنترل جمعیت جوندگان در شهرهاي داراي 
شرایطی مشابه با مکان مورد تحقیق را بیش از پیش 

رخه انتقال ــت برقراري چــلیــقاب. نمایان می سازد
یکا و یر کاپیالریا هپاتــیار نادر نظــاي بســانگل ه

ها از برخی نقاط دنیا  ریکتوالریا که گزارش موردي آن
موجود می باشد در این منطقه از کشور نیز می تواند 

العه تمام انواع ــند در این مطــوجود داشته باشد هرچ
نیلی س موــلی فرمیــمونی. )11(،ها مشاهده نگردید آن

نوتا که در فهرست ــمیــمنولپیس دایــس و هیــفرمی
یافته هاي این تحقیق می باشند براي انتقال به میزبان 
نهایی خود نیازمند حضور بیولوژیک بندپایان شایع در 

ط ــیزبان واســوان مــنــه عــت بــســط زیــمحی
تریبولیوم (ک آردــوســحضور س .)12،13(،ندــمی باش
ورد استفاده ــواد غذایی که مـدر انبارهاي م) مکاستانئو

طبخ تنقالت محلی می باشد می بایست به دقت مورد 
چنین اکثر قاب باالن و یا حتی  هم. توجه قرار گیرد

سوسري هاي مهم در بهداشت عمومی قادر به انتقال 
ونیلی فرمیس به ــم ینوتا وــدو انگل هیمنولپیس دایم

  )14-16.(انسان  می باشند
بهداشت مواد غذایی و نظارت بر مراحل تولید در 

نتی همواره از اولویت هاي ــروشی هاي ســاغذیه ف
 .سیستم هاي  بهداشت اکثر نقاط دنیا به حساب می آید

با نگاهی گذرا به نتایج حاصل از این مطالعه و اطالع از 
نحوه انتقال کرم هاي زئونوز موجود در راتوس ها به 

کنترل این گروه از  ارت مستمر برــزوم نظــانسان ل
آفت هاي شهري و نیز اعمال اقدامات بهداشتی الزم 

 حاصل از در فرایند تولید مواد غذایی به ویژه تولیدات
برنج و تا حدودي دانه هاي روغنی بیش از  ،آرد گندم

  .پیش مورد توجه قرار می گیرد
دهد که میزان  نتایج بررسی هاي گذشته نشان می

 نماتودها، انواع انگل هاي کرمی داخلی، بهلودگی آ
و ترماتودها در مناطق مختلف ایران متفاوت  سستودها

 مطالعه مسعود و سجادي در خوزستان در سال است و
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راتوس راتوس   جونده نزوکیا اندیکا،64 بر روي )1368(
لودگی به آدهد که میزان  ان میــدیکا نشــینراــتاو ت

 6/51سستودها   درصد،3/56ن نماتودها در این جوندگا
درصد بوده  1 کانتوسفالآدرصد و  6ترماتودها  درصد،

  .)17(،است
) 1371(در سالیحی ــدي و فصــدر مطالعه موب

تاندار کوچک ــ پس99در نواحی شمال اصفهان بر روي 

ریونس ــ مسر 25 سر رومبومیس اپیموس، 72شامل 
 4،  گونه نماتود7سر خارپشت مجموعاً  2لیبیکوس و 

فال شناسایی ـوســونه آکانتــک گــستود و یــگونه س
بررسی کرم هاي جوندگان بندرعباس  در و ،)18(،گردید

 2 ،)1386(الــق در ســور مطلــن پــط حســتوس
اسایی ــود شنــاتــونه نمــ گ2و ستود ــونه ســگ

  )19(.گردید
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 A Survey on Zoonotic Helminths of Rats in 
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Abstract 

Introduction: Rodents are potential reser-
voir of many zoonotic diseases including 
several helminthic infections. Identification 
of these parasitic agents in different parts of 
the country is worth mentioning.  
 
Materials & Methods: For the study, during 
2010-2011, 108 rats were collected using 
live traps in Dezfoul and Andimeshk, north 
of Khuzestan province of Iran. The rats 
were individually dissected and their recov-
ered worms were taxonomically identified. 
 
Findings: Amongst 108 captured rats, 38 
rats were found infected with parasitic wo-
rms. Prevalence rate for all parasitic helm-
inths were estimated 35.1% and mixed infe-
ctions were seen in 6 rats. From the 38 
infected rats, six mixed infections were 
assigned. Identified helminths were as fol-

lows: Trichosomoides crassicauda (13.8%), 
Hymenolepis diminuta (10.1%), Cystycer-
cus fasciolaris (7.4%), Richtolaria ratti 
(2.7%), Moniliformis moniliformis (2.7%), 
Hymenolepis nana (1.8%) and Nippostro-
ngylus brasiliensis (1.8%). 
 
Discussion & Conclusion: Our results rev-
ealed the presence of five species including, 
H.nana, H.diminuta, M.moniliformis, Ric-
htolaria ratti and C.fasciolaris as parasitic 
zoonoses that are considered as infectious 
helminths of human according to scientific 
literature. The first three parasites are am-
ong the likely prevalent helminths, whereas 
the latest two worms are considered as very 
rare parasitic infection in humans. 
 
Keywords: rats, parasitic worms, zoonoses 
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