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چکیده
در آبان ماه  1390از یک جونده آپادموس سیلواتیکوس ( )Apodemus sylvaticusصید شده با تله های زنده گیر خون اخذ

شد .بعد از تهیه گسترش خونی ،الم خشک شد و توسط متانول ثابت شد و در آزمایشگاه بعد از رنگ آمیزی گیمسا با استفاده از

میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی  X 1000از لحاظ وجود انگل های خونی مورد مطالعه قرار گرفت .بعد از بررسی آلودگی

جونده به انگل خونی تریپانوزوما گروسی ( (Trypanosoma grosiمشاهده گردید .این اولین گزارش آلودگی جوندگان به
تریپانوزوما گروسی در ایران می باشد.
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مقدمه
جوندگان از راسته بسیار بزرگ پستانداران بوده و

مواد و روش کار
در آبان ماه  1390در منطقه دشت رزن یک جونده

دارای گونه های متعددی در سرتاسر جهان هستند.

آپادموس سیلواتیکوس ( )Apodemus sylvaticusبا تله

گونه های مختلف جوندگان از لحاظ بیولوژیکی و

زنده گیر صید شد و با استفاده از اتر بیهوش گردید و

اکولوژیکی تفاوت های بسیار زیادی باهم دارند.

مورد شناسایی جنس و گونه جونده قرار گرفت .در

تعدادی از جوندگان در محیط های انسانی و یا در

مرحله بعد با استفاده از سرنگ از قلب جونده خون

مجاورت جوامع انسانی زیست می کنند در صورتیکه

گرفته شد و  2الم گسترش خونی ضخیم و نازک تهیه

برخی دیگر به زندگی در محیط وحش خو گرفته اند.

گردید و بعد از خشک شدن ال کزان شرتسگ م

توسط

جوندگان جانپناه میکروارگانیسم های بیماریزای متعدد

متانول ثابت شد و سپس در آزمایشگاه بعد از رنگ

از جمله انگل ها هستند که برخی از آنها توانایی انتقال

آمیزی گیمسا با استفاده از میکروسکوپ نوری و با

به انسان و دام ها را دارند.

بزرگنمایی  X 1000از لحاظ وجود انگل های خونی

تریپانوزوما گروسی ( (Trypanosoma grosiجزء زیر

جنس هرپتوزوما ( )Herpetosomaبوده و در نقاط

مختلف جهان از گونه های مختلف جونده آپادموس

( )Apodemus sppگزارش شده است .تریپانوزوماهای
زیر جنس هرپتوزوما بیماریزایی چندانی ندارند و اثرات
پاتولوژیک قابل مشاهده ای در میزبان خود ایجاد نمی
کنند .همچنین به شکل متاسیکلیک و با نفوذ از طریق
پوست و یا با بلع ناقلین آلوده منتقل می شوند(.)9
گزارشات کمی در مورد گونه های این زیر جنس در
ایران وجود دارد و گزارشی مبنی بر آلودگی جوندگان
در ایران به این تک یاخته وجود ندارد .تاکنون در
تریپانوزوماهای زیر جنس هرپتوزوما بیشتر از  50گونه
در سراسر جهان شناسایی شده اند و این زیر جنس در
جوندگان به ویژه خانواده های موریده ( )Muridaeو
خانواده سورسیده ( )Sciuridaeدیده می شود( .)5از
تریپانوزوم های زیر جنس هرپتوزوما تنها در یک مورد

تریپانوزوما لوئیسی ( )Trypanosoma lewisiاز

جوندگان در ایران گزارش شده است (.)7

مورد مطالعه قرار گرفت.
نتایج
پس از بررسی های انجام شده آلودگی یکی از نمونه ها

با تریپانوزوما گروسی مشخص شد .تریپانوزوما در خون

جونده به شکل تریپومستیگوت ( )trypomastigoteو به

فرم بلند و باریک ( )slender formو انتهای خلفی تیز
دیده شد .اندازه های بدست آمده به طور متوسط
بصورت زیر بود :طول بدن  22میکرون و عرض آنها 2
میکرون و همچنین طول تاژک آزاد آن  5میکرون بود.
غشاء مواج ( )undulating membraneبسیار ضعیف
گسترش یافته بود و هسته بطور بیضی شکل در وسط و
یا متمایل به قدام و به موازات محور طولی قرار داشت.
کینتو پالست ( )kinetoplastبزرگ بوده و در قسمت
انتهای خلفی واقع شده بود .نکته ای که در اینجا الزم به
اشاره است ،وجود تعداد بسیار کم این انگل در
گسترش خونی بدست آمده بود.

اولین گزارش تریپانوزوما(هرپتوزوما)331 ...

شیزوتریپانوم ( )Schizotrypanumو مگاتریپانوم
( )Megatrypanumگزارش شده است ،اما در این
مطالعه جونده آپادموس سیلواتیکوس مورد بررسی قرار

نگرفته و این انگل گزارش نشده است.

تریپانوزما گروسی در مطالعات انجام شده در انگلستان
و آلمان بطور کامل شرح داده شده است( 5و 8و  ) 10و
مطالعات اخیر زیرگونه هایی از آن را گزارش کرده
اند( .)6در مطالعه انجام شده با روش مولکولی بر روی
 148جونده آپادموس سیلواتیکوس در مناطق مانوروود

( ،)Manor woodویرال ( )Wirralو چشیر()Cheshire

در انگلستان 12 ،نمونه مثبت به تریپانوزما گزارش شد

که از آن میان  2نمونه ( )% .35 1آلوده به تریپانوزما
تصویر  -1انگل تریپانوزوما گروسی در گسترش خونی آپادموس
سیلواتیکوس صید شده در دشت رزن

آپادموس فالیواکولیس ( )Apodemus flavicollisاز

کشورهای چین ( )4و لهستان ( )6نیز گزارش شده

بحث
در ایران مطالعات معدودی بر روی تک یاخته های
خونی جوندگان صورت گرفته است و در خصوص
شناخت انگلهای خونی جوندگان با توجه به نقش
بعضی از انگل ها در بهداشت عمومی ،نقصان احساس
می شود .با بررسی منابع در دسترس هیچ گزارشی مبنی
بر آلودگی جوندگان در ایران به این تک یاخته یافت
نشد اما در مطالعات محققان خارجی و از کشورهای
مختلف گزارش شده است.
در مطالعات انجام شده در ایران بر روی تک یاخته های
خونی جوندگان ،انگلهایی مانند:

گروسی بود (  .) 10همچنین تریپانوزوما گروسی از

بابزیا میکروتی

( 1( )Babesia microtiو )2و تریپانوزوما لوئیسی()7

گزارش شده است .همچنین در مطالعه انجام شده توسط

ادریسیان و همکاران ( )3بر روی تریپانوزوماهای
پستانداران کوچک در ایران با حمایت سازمان بهداشت

جهانی ( ،)WHOگونه های مختلفی از تریپانوزوما

بدون ذکر جزئیات ،از زیر جنس های هرپتوزوما،

است.
در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که با توجه به

حضور گونه های مختلف جونده آپادموس در منطق

مختلف ایران برای تعیین زیر گونه های تریپانوزوما

گروسی باید مطالعات مورفولوژیکی و مولکولی

جامعتری در این زمینه انجام گیرد.
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Abstract
In November 2011, from one Apodemus sylvaticus which captured by live trap in Razan plain,
blood were collected. After blood smear slides were dried and fixed with methanol,
subsequently in laboratory stained with Giemsa and investigated with 1000X magnification of
optical microscope for blood parasites. Trypanosoma grosi was observed in A. sylvaticus
blood smear. This is the first report of T. grosi in rodents of Iran.
Keywords: Trypanosoma grosi, Apodemus sylvaticus, blood parasite, Razan plain, Iran
*Corresponding author: Yousefi, A
Address: Young Researchers and Elites club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran,
Iran. Tel: +989183075573
Email:A.usefi@srbiau.ac.ir

