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 6شبكه بهداشت و درمان شهرستان تنگستان ،بوشهر ،ايران
 3مؤسسه ملي تحقيقات سالمت ،ايستگاه تحقيقات سالمت اصفهان ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 9مرکز تحقيقات طب گرمسيری و عفوني خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر،
بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -39/8/61 :پذيرش مقاله)39/63/3 :

چكيده
زمينه :شهرستان تنگستان در حال حاضر يكي از کانونهای ليشمانيوز جلدی روستايي ( )zoonotic cutaneous leishmaniasisدر
استان بوشهر ميباشد .جوندگان از مهمترين مخازن انگل اين بيماری ( )leishmania majorبوده و تاکنون چهار گونه از آنها بهعنوان
مخازن اصلي بيماری در کشور شناسايي شدهاند .اين مطالعه در سالهای  33-39با هدف شناسايي گونههای جوندگان و تعيين ميزان

آلودگي آنها به انگل ليشمانيا در شهرستان تنگستان انجام گرديد.
مواد و روشها :اين مطالعه به صورت توصيفي و به روش مقطعي انجام گرفت .جوندگان از مناطق مختلف شهرستان با استفاده از
تلههای زندهگير جمعآوری گرديدند .جوندگان صيد شده با توجه به مشخصات مرفولوژيكي و استفاده از کليدهای تشخيص معتبر
شناسايي شدند .جونده صيد شده با استفاده از کلروفرم بيهوش و از هر گوش آن  3عدد الم به روش سمباده زني تهيه و پس از خشک
شدن با متانول فيكس ميشد .المها با رنگآميزی گيمسا و به وسيله ميكروسكوپ نوری مورد بررسي قرار گرفتند.
يافتهها :در مجموع  681سر جونده شامل  3گونه صيد گرديد.گونه تاترا اينديكا با  11/6درصد گونه غالب بود .جونده آلوده به انگل
ليشمانيا در اين مطالعه پيدا نشد .تمامي جوندگان صيد شده دارای آلودگي اکتوپارازيتي به کک و شپش بودند .ککها بيشترين
اکتوپارازيتها بودند که در دو گونه  xenopsylla cheopisو  xenopsylla astiaقرار داشتند.
نتيجهگيری :با توجه به وفور باالی تاترا اينديكا در اين شهرستان و اينكه در مطالعات گذشته اين گونه به عنوان مخزن اصلي در مناطق
جنوب غربي ايران معرفي شده ،ميتواند در بروز سالک روستايي در آينده نقش اساسي داشته باشد.
واژگان کليدی :فون ،جوندگان ،انگل ليشمانيا ،تنگستان
* اصفهان ،زينبيه ،خيابان آيت اله غفاری شمالي ،جنب بيمارستان حضرت زهرا ،بن بست توحيد -ايستگاه تحقيقات سالمت اصفهان
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 351میلیون نفر در معرض خطر ابتال به این بیماری

مقدمه
خشکیهای زمین به استثناء قسمتهایی از دو قطب

تخمین زده میشود .ساالنه  2میلیون مورد جدید

زندگی کرده و با شرایط مختلف اقلیمی سازگاری و

لیشمانیوز اتفاق میافتد که حدود  511هزار نفر آنها

بهطور وسیع پراکنده شدهاند .در میان پستانداران،

مبتال به کاالآزار و یک و نیم میلیون مبتال به لیشمانیوز

جوندگان بزرگترین راسته را تشکیل میدهند و تعداد

جلدی تخمین زده شده است ( .)4-8سالیانه حدود 21

گونههای آنها بیشتر از مجموع همه گونههای سایر

هزار مورد از انواع لیشمانیوز از کشور ما گزارش

پستانداران میباشد .همچنین جمعیت جوندگان در

میشود ولی آمار واقعی بیماری  4-5برابر آن میباشد.

روی زمین احتماالً از جمعیت کل پستانداران دیگر

این بیماری در  11استان از  31استان کشور به صورت

بیشتر است .در کشور ما جوندگان از نظر گونه ،تقریباً

آندمیک وجود دارد ( .)11در شهرستان تنگستان تاکنون

یک سوم همه پستانداران را تشکیل میدهند .جوندگان

مطالعه جامع اپیدمیولوژیک بر روی لیشمانیوز جلدی

دارای قدرت تولید مثل زیادی هستند و به همین جهت

انجام نشده و با توجه به آمارهای موجود این بیماری

با همه دشمنان فراوانی که در طبیعت دارند و تلفات

در مرکز بهداشت شهرستان ( 411مورد در ده سال

سنگینی که به آنها وارد میشود ،تعداد آنها بیشمار

اخیر) و وضعیت جغرافیایی منطقه و اینکه بدون اطالع

است .به طور کلی اهمیت جوندگان از لحاظ بهداشت

از گونههای جوندگان مخزن تدوین برنامه کنترلی

عمومی و کشاورزی کامالً شناخته شده است (.)1

بیماری میسر نیست ،مطالعه حاضر به منظور شناسایی

موشها توسط کشتیها و همراه با کاالهای تجاری
توانستهاند به قسمت های مختلف دنیا منتقل و خود را

فون جوندگان این شهرستان و تعیین مخازن بیماری
طراحی و اجرا گردید.

با شرایط محیطی جدید سازش دهند .موشها با وارد
کردن خسارت به مواد غذایی و پایین آوردن ارزش آنها،

مواد و روشها

انتشار بیماریها و ایجاد مزاحمت سبب ناراحتی

این مطالعه به صورت توصیفی و به روش مقطعی طی

انسانها میشوند ( .)2بر اساس گزارش سازمان جهانی

سالهای  82و  83در شهرستان تنگستان استان بوشهر

بهداشت ،موشها ساالنه  33میلیون تن از مواد غذایی

(طول جغرافیایی  51درجه و  11دقیقه و عرض

را نابود میسازند که این میزان برای تغذیه  131میلیون

جغرافیایی  29درجه و  53دقیقه) و در ارتفاع  15متری

نفر کافی است ( .)3یکی از معضالت جوندگان در ایران

از سطح دریا انجام شد .روش نمونهگیری به صورت

مخزن بودن آنها جهت انتقال لیشمانیوز جلدی به انسان

ساده و بر اساس بهترین نقاطی که تشخیص داده میشد

میباشد .در نوع روستایی مخزن بیماری عمدتاً

صورت گرفت.

جوندگان صحرایی بوده و تاکنون چهار گونه از آنها به
عنوان مخازن اصلی بیماری در ایران شناخته شدهاند

الف -وضعيت جغرافيايي :شهرستان تنگستان دارای

Tatera

دو بخش مرکزی و دلوار و مرکز آن شهر اهرم است.

) )Rhombomys opimus, Meriones libycusبر

این شهرستان از شمال و شرق با شهرستان دشتستان،

اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،لیشمانیوزها در

شمال غربی شهرستان بوشهر ،از غرب به آبهای

 89کشور جهان بهصورت بومی وجود دارند و بیش از

خلیجفارس ،از جنوب به شهرستانهای دیر و دشتی

( hurriana,

Meriones
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سال  11111 ،1382نفر گزارش شده است .از کل

گونه از کلیدهای تشخیص معتبر استفاده شد (.)1

جمعیت شهرستان  21درصد در مناطق شهری و 91

نمونههای تهیه شده از پوست و جمجمه جهت تأیید نهایی

درصد در مناطق روستایی سکونت دارند .آب و هوای

به ایستگاه تحقیقات سالمت اصفهان ارسال گردید.

آن در قسمتهای ساحلی گرم و مرطوب و در
قسمتهای مرکزی تقریباً گرم و خشک است .میزان
بارندگی ساالنه به طور متوسط  198تا  211میلیمتر و
رطوبت نسبی در بخش مرکزی در شب  31درصد و
در روز  15درصد ولی در بخش ساحلی بیش از 11
درصد است.

ج -بررسي انگلهای خارجي :برای مونته کردن
اکتوپارازیتها از روش استاندارد استفاده شد (.)12
بدین منظور ابتدا نمونهها از الکل  11درجه خارج و
چندین بار با آب مقطر شستشو داده و به مدت 1-24
ساعت بسته به ضخامت کیتین حشره تا زمانی که به
رنگ قهوهای روشن تبدیل شوند در پتاس  11درصد

ب -بررسي فون جوندگان :صید جوندگان در تمامی

قرار داده میشدند .نمونهها از پتاس خارج و چند بار با

فصول سالهای  82و  83در نقاط مختلف شهرستان با

آب مقطر شستشو داده شده و به مدت  31دقیقه در

اقلیم متفاوت انجام گردید .در هر فصل حدود 211عدد

اسید استیک  5درصد قرار گرفتند .بعد از خارج کردن

تله زندهگیر  Shermanنصب و جمعآوری گردید .از

از اسید استیک مجدداً چند بار با آب شستشو شدند،

خیار ،پفک نمکی پنیردار و نان آغشته با روغن به عنوان

سپس به مدت یک ساعت به الکل 51درصد انتقال داده

طعمه استفاده میشد .پس از جمعآوری تلهها جوندگان

تا محتویات درون بدن حشره تخلیه شود ،پس از آن به

صید شده داخل ظروف شیشهای بوکال قرار گرفته

مدت  31دقیقه در الکل  11درصد گذاشته شدند .اگر

بهوسیله پنبه آغشته به کلروفرم بیهوش میشدند .سپس

مونته در همین روز صورت میگرفت نمونهها به مدت

جونده را در باالی یک تشتک حاوی آب قرار داده با

یکساعت در الکل  81درصد قرار داده میشدند تا

استفاده از یک قلم مویی زبر ،اقدام به برس زنی کرده تا

خوب آبگیری شوند .نمونهها از الکل  81درصد خارج

انگلهای چسپیده به آن جدا شوند .انگلها درون لولههای

و به مدت نیم تا یک ساعت در گزیلول قرار داده شدند

دربدار و حاوی الکل  11درجه کنسرو میشدند .کلیه

تا نهایت آبگیری به عمل آید .نمونههای آماده شده با

مشخصات مورفولوژیک جونده اندازهگیری ،ثبت و

کانادا بالزام بین الم و المل تثبیت میشدند .در پایان

کدگذاری میگردید .از سروزیته هر دو الله گوش جونده

نمونهها با استفاده از کلیدهای تشخیصی معتبر ،تا حد

به روش سمباده زنی دو عدد الم تهیه شد ( .)11در

گونه شناسایی گردیدند .اصول کلی کار با حیوانات

صورت مشاهده ضایعه در هر نقطه از بدن جونده

آزمایشگاهی در این تحقیق رعایت گردید .بدین منظور

نمونهبرداری از آن محل نیز صورت گرفت .المها پس از

جهت حداقل آزار در مراحل مختلف تحقیق ،جونده

خشک شدن با متانول فیکس شده به روش گیمسا

مورد نظر در حالت بیهوشی قرار گرفت.

رنگآمیزی و با عدسی ابژکتیو  111از نظر آلودگی
لیشمانیایی مورد بررسی قرار گرفتند .جهت جستجوی هر

يافتهها

الم حداقل  21دقیقه وقت صرف گردید .از هر گونه

در این بررسی حدود  911تله زندهگیر نصب و 191

جونده صید شده پس از اندازهگیریهای مرفولوژیک،

سر جونده صید گردید که در نتیجه وجود  8گونه

پوست و جمجمه حداقل یکی از آنها آکنده

جونده به تأئید رسید (جدول  .)1از مجموع جوندگان
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درصد بخش مرکزی اهرم صید شد .کمترین میزان صید

مانند کک ( 95درصد) و شپش ( 15درصد) صید شد.

به تله در فصل زمستان ( 11/1درصد) و بیشترین مربوط

کک ها از دو گونه  xenopsylla cheopisو

به فصل پاییز ( 53/14درصد) بود (جدول  .)2در هر

 ،xenopsylla astiaو شپشهای صید شده از گونه

دو بخش مرکزی و ساحلی شهرستان گونه غالب جونده

 polyplax inulosaتشخیص داده شدند .از الله گوش

تاترا ایندیکا بود ،به گونهای که در بخش ساحلی دلوار

جوندگان صید شده جمعاً  251عدد الم تهیه و به وسیله

 18/1درصد و بخش مرکزی اهرم  12/1درصد مشاهده

میکروسکوپ نوری بررسی گردید که در هیچکدام از

گردید .در منطقه شمال دلوار تمامی گونههای صید شده

آنها آلودگی به انگل لیشمانیا مشاهده نگردید.

تاترا ایندیکا بودند .از تمامی جوندگان صید شده در
جدول  )6درصد گونههای تشخيص داده شده در بخش مرکزی و ساحلي
منطقه

بخش

بخش مرکزی

گونه

ساحلي(دلوار)

(اهرم)

کل شهرستان

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

Tatera indica

11

18/1

51

12/1

132

11/1

Rattus norvigicus

21

19/2

-

-

21

11/1

Nesokia indica

-

-

12

15/1

12

1/4

Apodeomus silvaticus

-

-

1

1.9

1

3/2

Rattus rattus

5

4/52

-

-

5

2/1

Meriones libycus

4

3/14

1

1/3

5

2/1

Gerbilinus nanus

4

3/14

-

-

4

2/1

Jaculus jaculus

1

1

2

2/1

2

1/11

Mus musculus
جمع

1

1/8

-

-

1

1/53

111

111

11

111

191

111

جدول  )3درصد صيد به تله در فصول مختلف سال
تعداد صيد

درصد صيد

فصل
بهار

44

14/1

تابستان

41

25/9

پاییز

18

53/14

زمستان

24

11/1

جمع

191

22/8

بحث

موجود درآن بسیار حائز اهمیت میباشد .در میان

این پژوهش برای اولین بار بهطور اختصاصی جهت

جوندگان صید شده دو گونه تاترا ایندیکا و مریونس

مشخص نمودن فون جوندگان شهرستان دشتستان انجام

لیبیکوس قبالً بهعنوان مخازن مطرح در لیشمانیوز جلدی

گردید .از آنجایی که جوندگان ،مخزن لیشمانیوز جلدی

روستایی کشور معرفی شدهاند .در این مطالعه تاترا ایندیکا

روستایی بوده و شهرستان تنگستان نیز دارای موارد

در هر دو بخش مرکزی و ساحلی بیشترین درصد

گزارش شده از این بیماری میباشد ،تعیین گونههای

جوندگان صید شده را در تمام فصول سال تشکیل میداد.
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ازجوندگان تشخیص داده نشد ،ولی آلودگی این گونه به

بهعنوان مخزن لیشمانیوز جلدی گزارش شده است

انگل لیشمانیا در جنوب غرب کشور وشهرستان خاتم

( 25و .)21

(استان یزد) گزارش شده است .همچنین آلودگی مریونس

با توجه به مطالب گفته شده و اینکه در شهرستان تنگستان

لیبیکوس در کانونهای اردستان ،اصفهان ،لطف آباد،

دو گونه تاترا ایندیکا و مریونس لیبیکوس (که از مخازن

ترکمن صحرا و دشت آزادگان ،اردکان ،بافق و خاتم به

اصلی لیشمانیوز جلدی در کشور میباشند) به فراوانی

لیشمانیوز جلدی گزارش شده است .این جونده تاکنون

یافت میشوند،توصیه میگردد که بررسیهای ناقل و

در بیشتر نقاط ایران از جمله اصفهان ،سیستان و بلوچستان،

مخزن حداقل هر  3سال یکبار انجام پذیرد .در صورتی که

کرمان ،فارس ،خوزستان ،تهران ،قزوین ،کردستان،

بیماری در این منطقه بهصورت اپیدمی درآمد ،مبارزه و

آذربایجان ،خراسان و یزد مشاهده و گزارش شده است

کنترل جوندگان طبق دستورالعمل وزارت بهداشت درمان

(.)13-19

آموزش پزشکی صورت گیرد.

در بررسیهای بهعمل آمده در مناطقی از غرب کشور (مرز

فراوانی ککها و سپس شپشها بر روی بدن جوندگان

بین استان های همدان و کردستان) گونههای جرد ایرانی

خانگی و صحرایی احتمال انتقال برخی بیماریهای

( Meriones vinogradovi ،)Meriones persicusو

مشترک بین انسان و جوندگان را قوت میبخشد ،لذا در

 Microtus socialisصید گردیده که نتایج حاصل روی

این زمینه نیاز به مطالعه گستردهتری میباشد .صعبالعبور

تمامی آنها در رابطه با تشخیص عامل لیشمانیوز جلدی

بودن برخی مناطق و تغییرات آب و هوایی در طول یکسال

منفی بوده است ( .)18مطالعه فون جوندگان شهرستان

(بارندگی یا گرمی بیش از اندازه هوا در روزهای تابستان)

فردوس از صید موش خانگی ( ،)Mus musculusجربیل

اختالالتی در برنامه صید بهوجود میآورد .همچنین

هندی ( ،)Tatera indicaجرد ایرانی ،موش ورامین

مشکالت هماهنگی با مسئولین محلی جهت صید از

(indica

)Nesokia

و

هامستر

خاکستری

محدودیتهای این تحقیق بهشمار میآید.

( )Cricetulus migratoriusدر این منطقه حکایت دارد
( .)21در بررسی دیگری که در منطقه ترکمن صحرا انجام

نتيجهگيری

گرفت ،آلودگی لشمانیایی در موش خانگی  8/1درصد،

هر چند روش سمباده زنی و تهیه الم از سیروزیته حاصله،

موش قهوهای ( 4/1 )norvegicus Rattusدرصد و در

در اکثر مقاالت مربوط به مخازن لیشمانیوز جلدی مورد

جرد لیبی ( 1/4 )Meriones libycusدرصد اعالم گردید

استفاده قرار گرفته و دارای نتایج مثبتی بوده است لیکن

( .)21در سالهای گذشته از همین منطقه وجود گونههای

روشهای دیگر شناسایی انگل مانند  PCRقطعاٌ دقیقتر

( )Rhombomys opimusجرد ایرانی و جرد لیبی

از روش تهیه و مشاهده مستقیم الم میباشد که ما در این

گزارش شده بود ( 22و  .)23مطالعه عزیزی و همکاران

تحقیق امکانات انجام آن را نداشتیم .با توجه به نتایج

در شهرستان جاسک ،وجود گونههای جرد ایرانی ،جرد

بدست آمده از این تحقیق و نظر به اینکه آلودگی مخازن

لیبی ،جربیل هندی Meriones hurrianae ،و

به انگل از مهمترین عوامل بروز لیشمانیوز جلدی در یک

 Gerbillus nanusرا در این منطقه مشخص نمود .در

منطقه بوده و تاکنون مخازن دیگری برای این بیماری در

این بررسی آلودگی به انگل لیشمانیا در گونههای تاترا

کشور ما معرفی نگردیده است ،ممکن است بهنظر آید که

ایندیکا ،مریونس هوریانه و جربیلوس نانوس به ترتیب

لیشمانیوز جلدی نمیتواند در آینده نزدیک بصورت

 1/3 ،18/11و  11/11درصد اعالم گردید ( .)24در

مشکل بهداشتی بزرگی در شهرستان تنگستان نمایان گردد،
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درويشي و همكاران

همکاریهای الزم جهت اجرای این تحقیق را به عمل

ولی با توجه به موارد بیماری در گذشته و وجود دو گونه

 این پژوهش با استفاده.آوردهاند صمیمانه تشکر مینمایند

 باید بررسی میزان،از مخازن مهم بیماری در این شهرستان

از بودجه تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

آلودگی ناقل و مخزن در مقاطع مختلف در دستور کار قرار

 مورخ2289 بهداشتی درمانی بوشهر و شماره ثبت

.گرفته تحقیقات بیشتری در این خصوص صورت پذیرد

. به انجام رسیده است82/4/25

سپاس و قدرداني

تضاد منافع

پژوهشگران ازآقایان دکتر علی نگین تاجی رئیس شبکه

هیچ گونه تضاد منافع توسط نویسندگان بیان

بهداشت و درمان شهرستان تنگستان و مهندس محمد

.نشده است

یندرانی کارشناس بیماریهای واگیر شهرستان که
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Abstract
Background: Tangistan County now is considered as one of the foci of zoonotic cutaneous leishmaniasis
in Bushehr province. Rodents are the primary parasites reservoir of this disease (Leishmania major), and
so far four of them have been identified as the main sources of the disease in the country. This research
aimed to identify these rodents species and to determine the extent of contamination by Leishmania in
Tangistan County.
Materials and Methods: This research was a descriptive cross-sectional study, and the sample rodents
were collected by using live traps. The captured rodents were identified based on their morphological
characteristics by using valid detection keys.The captured rodents were anesthetized with chloroform, and
then two smears were prepared from each subject by sanding method from each ear. Smears were dried and
fixed with methanol. Finally, the smears were stained using standard Giemsa method and observed under
the light microscope.
Results: From the total of 187 collected samples from rodents, nine species were identified. Tatera indica
with 70.6% was the dominant species. In this study, there were no rodents contaminated with Leishmania.
All captured rodents were contaminated with lice and fleas. The primarily reported ectoparasites were fleas,
mainly from xenopsylla cheopis and xenopsylla astia species.
Conclusion: This study shows a high frequency of Tatera indica in this Tangistan county; also the previous
studies have reported this species as the primary source of cutaneous leishmaniasis in the same region
(southwestern Iran). Hence, Tatera indica could be considered as the main source for zoonotic cutaneous
leishmaniasis (ZCL) in the future.
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