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Abstract
Background and Objectives: Leishmaniasis as a zoonosis disease,
occurs in three forms of cutaneous, mucocutaneous, and visceral (kalaazar). The causative agent of this disease is a protozoa of the
Leishmania genus, which is commonly transmitted by species of sand
flies. Given that explanation of an effective control strategy for vectorborne diseases requires identification of the fauna of their vectors, the
present study was carried out to detect the fauna of Leishmaniasis
vectors in Khusf county.
Methods: In this cross-sectional study, sand flies were captured using
sticky traps in different parts of Khusf county from May 2015 to
October 2015, Then, the species of female samples were mounted and
identified using valid species identification key.
Results: In this study, from total 370 collected sand flies samples, 238
sand flies were related to animal areas and 132 sand flies were from
human areas. Out of 115 female sand flies, Phlebotomus sergenti with
frequency of 27.82% and Sergentomyia dentata with frequency of
34.78%, were reported as the dominant species in the region.
Conclusion: According to the findings of this study, the dominant
species in the region was among the vectors of urban cutaneous
leishmaniasis, and considering the presence of Leishmania tropica in
the region, the health system of this county must consider required care
for the control of cutaneous leishmaniasis disease.
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بررسی تنوع گونهای ناقلین لیشمانیازیس (پشهخاکیهای فلبوتومینه) ،در شهرستان خوسف
خراسان جنوبی
*3

امین بهارشاهی ،1علیرضا کیخسروی ،1نسرین زندی دشت بیاض ،2محمودرضا بهروان

دانشگاه حکیم سبزواری ،سبزوار ،ایران.

زمینه و هدف :لیشمانیازیس بهعنوان یک بیماری زئونوز ،در اغلب نقاط جهان به یکی از اشکال

2مرکز تحقیقات ژنتیک ،دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.

جلدی ،احشایی و یا جلدی  -مخاطی بروز میکند .عامل این بیماری تکیاختهای از جنس لیشمانیا
است که عموماً بهوسیله گونههای پشهخاکی منتقل میشود .از آنجا که تبیین یک استراتژی کنترلی
مؤثر در بیماریهای ناقلزاد ،مستلزم شناخت فون ناقلین آنها میباشد ،مطالعه حاضر با هدف تعیین فون

3گروه

میکروبشناسی،

دانشکده

پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
بیرجند ،ایران.

ناقلین لیشمانیازیس در شهرستان خوسف انجام شد.

روش بررسی :در این مطالعه مقطعی ،صید پشهخاکیها از اردیبهشتماه سال  1394شروع و تا
مهرماه سال  1394ادامه داشت .از نقاط مختلف شهرستان خوسف با استفاده از تله چسبان اقدام به صید
پشهخاکیها شد ،سپس نمونههای ماده صیدشده مونته شده و با استفاده از کلیدهای معتبر تعیین گونه
شدند.
یافتهها :در این مطالعه ،از مجموع  370نمونه پشهخاکی جمعآوریشده 238 ،پشهخاکی مربوط به
مناطق حیوانی و  132پشهخاکی مربوط به مناطق انسانی بود .از مجموع  115پشهخاکی ماده؛

*

 Phlebotomus sergentiبا فراوانی  %27/82و  Sergentomyia dentataبا فراوانی  ،%34/78گونه
نویسنده مسئول مکاتبات:

محمودرضا

بهروان،

گروه

میکروبشناسی ،دانشکده پیراپزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند،
ایران؛

غالب منطقه گزارش شدند.
نتیجهگیری :براساس نتایج این مطالعه ،گونه غالب این منطقه جزء ناقلین بیماری لیشمانیازیس جلدی
نوع شهری بوده و با توجه به حضور انگل لیشمانیا تروپیکا در منطقه ،سیستم بهداشتی این شهرستان باید
مراقبتهای الزم در جهت کنترل بیماری لیشمانیازیس جلدی را مدنظر قرار دهد.
کلید واژهها :پشهخاکی؛ ناقل؛ لیشمانیا؛ لیشمانیازیس جلدی؛ خوسف ،ایران.
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1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم پایه،

چکیده

بررسی تنوع گونهای ناقلین لیشمانیازیس (پشهخاکیهای فلبوتومینه) ،در شهرستان خوسف خراسان جنوبی

امین بهارشاهی و همکاران

لیشمانیازیس به مجموعهای از بیماریهای زئونوز گفته میشود که در

 20000مورد در سال در نقاط مختلف ایران تخمین زده میشود که

اثر خونخواری پشهخاکیهای آلوده به یک تکیاخته تاژکدار از

ممکن است تعداد واقعی آن بیش از این باشد ( .)5سالیانه مواردی از

جنس لیشمانیا که جزء تاژکداران خونی و نسجی است ،ایجاد

بیماری لیشمانیازیس جلدی در استان خراسان جنوبی مشاهده میشود

میگردد .ناقلین این بیماری ،پشهخاکیهای زیرخانواده فلبوتومینه

که منشأ آنها عمدتاً از استانهای همجوار است .شرایط اقلیمی و

هستند که از حدود  700گونه شناختهشده آنها ،بیش از  70گونه در

جغرافیایی در استان خراسان جنوبی ،مکان مساعدی را برای فعالیت

انتقال گونههای مختلف انگل لیشمانیا نقش دارند .گونههای ناقل در

ناقلین بیماری لیشمانیازیس ایجاد میکند؛ بهطوریکه طی سالهای

دنیای قدیم در جنس فلبوتوموس و در دنیای جدید در جنس لوتزومیا

 1386و  1387در استان خراسان جنوبی ،افراد آلوده به بیماری سالک

قرار دارند (.)1

به ترتیب  0/11و  %0/92برآورد شدند .همچنین برطبق گزارش

پشهخاکیها دگردیسی کامل دارند و در سیکل زندگی خود مراحل

شایسته و همکاران ( سال  ،)1389افزایش  %2/2در نرخ این بیماری

تخم ،الرو ،شفیره و حشره کامل را طی میکنند .پشهخاکیهای ماده،

در مقایسه با سال قبل در این استان مشاهده گردید ( .)7با توجه به

خونخواری کرده که این عمل را پس از غروب آفتاب و در طول

مطالعات صورتگرفته ،هنوز فون پشهخاکیهای بعضی شهرستانها

شب انجام میدهند .این حشرات همانند پشههای خانواده کولیسیده،

مانند استان خراسان جنوبی ازجمله شهرستان خوسف مورد بررسی

به بوی بدن میزبان جلب میشوند .به دلیل کوتاهبودن قطعات دهانی

قرار نگرفته است .از طرف دیگر ،شناسایی گونههای پشهخاکی

پشهخاکیها ،تغذیه و گزش فقط در محلهای باز و فاقد پوشش بدن

بهمنظور مبارزه با این ناقلین در جهت کنترل بیماری لیشمانیازیس در

انجام میشود .پشهخاکیهای زیرخانواده فلبوتومینه ،ناقل حداقل 3

سطح استان ،همچنین نیاز سازمانهای بهداشتی جهت برنامهریزی

بیماری شناختهشده { بارتونلوزیس ( ،)Bartonellosisلیشمانیازیس

برای اجرای هرچه بهتر اقدامات مراقبتی و کنترل بیماری

( ) Leishmaniasisو تب پشهخاکی ) }(Papatasi Feverبه انسان

لیشمانیازیس ،ضروری بهنظر میرسد .این مطالعه با هدف بررسی

هستند .در این میان ،دو بیماری اخیر در ایران شایع است .تاکنون 45

فون ،ترکیب گونهای ،نسبت جنسی و فراوانی پشهخاکیهای

گونه پشهخاکی از نقاط مختلف کشور صید و شناسایی شدهاند.

فلبوتومینه شهرستان خوسف انجام گرفت تا یافتههای تحقیق برای

لیشمانیازیس یکی از مهمترین بیماریهای انگلی در ایران و جهان

برنامههای کنترل و مبارزه با ناقلین لیشمانیازیس جلدی در سطح استان

محسوب میشود ( .)2بیش از  12میلیون نفر در جهان به این بیماری

مورد استفاده قرار گیرد.

مبتال بوده و دستکم  350میلیون انسان دیگر نیز در معرض ابتال به
آن هستند .ارقام منتشرشده حاکی از آن است که بروز سالیانه این

روش بررسی

بیماری 2 ،میلیون مورد جدید است که از این تعداد نیم میلیون مورد

در این مطالعه مقطعی ،به فاصله زمانی هر  10روز و در طول فصل،

مربوط به لیشمانیازیس احشایی و بقیه موارد ،لیشمانیازیس جلدی

فعالیت پشهخاکیها از اواخر اردیبهشتماه تا اوایل مهرماه سال ،1394

میباشد ( .)4،3بعد از ماالریا ،لیشمانیازیس دومین بیماری انگلی مهم

بهمنظور تعیین فون ،ترکیب گونهای ،نسبت جنسی و فراوانی

منتقله توسط حشرات در ایران است ( .)5در کشور دو فرم

پشهخاکیهای فلبوتومینه در شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی

لیشمانیازیس جلدی روستایی (مرطوب) با عامل لیشمانیا ماژور و

انجام شد .شهرستان خوسف به مرکزیت شهر خوسف ،در جنوب

لیشمانیازیس جلدی شهری (خشک) با عامل لیشمانیا تروپیکا مشاهده

غربی استان خراسان جنوبی واقع شده و در حاشیه کویر قرار دارد .این

شده است .لیشمانیازیس پوستی یا سالک ،باوجود اینکه بیماری

شهرستان دارای طول جغرافیایی  58درجه 90 ،دقیقه و عرض

کشندهای نیست ،ولی به دلیل درگیری درازمدت بیمار با زخمهای

جغرافیایی  32درجه 78 ،دقیقه و ارتفاع از سطح دریا  1300متر

حاد و روند طوالنیمدت درمان ،همچنین مالحظات آسیب به زیبایی

میباشد و از شمال به شهرستان فردوس ،از شرق به بیرجند ،از غرب

چهره بهخصوص در زنان ،همواره مورد توجه ویژه بوده است (.)6

به طبس و از جنوب به نهبندان محدود میشود.
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مقدمه

شیوع لیشمانیازیس جلدی در ایران تقریباً معادل  %0/028و در حدود

امین بهارشاهی و همکاران

بررسی تنوع گونهای ناقلین لیشمانیازیس (پشهخاکیهای فلبوتومینه) ،در شهرستان خوسف خراسان جنوبی

جمعیت این شهرستان بالغ بر  24922نفر بوده و دارای  2شهر خوسف

برای انتخاب محلهای تلهگذاری و صید پشهخاکیها ،ابتدا ضمن

و محمدشهر 2 ،بخش و  5دهستان و  217روستا است .آب و هوای

تهیه نقشه کامل و دقیق منطقه و مشورت با کارشناسان مرکز بهداشت

این شهرستان گرم و خشک و متوسط بارندگی در سال ،کمتر از 100

شهرستان خوسف ،مسیرها و روستاهای مورد نظر شامل :شهر

میلیمتر است.

خوسف ،دهستان براکوه ،جلگه ماژان و دهستان قلعه زری انتخاب
شدند (شکل شماره .)1

صید و جمعآوری پشهخاکیها با استفاده از تلههای چسبان آغشته به

جهت تشخیص پشهخاکیها ،برای مونتاژ دائم ،از محیط پوری

روغن کرچک انجام شد ( .)8تلهها پیش از غروب آفتاب نصب و

استفاده گردید .تعیین هویت گونههای پشهخاکی با بررسی

اویل صبح روز بعد جمعآوری میشدند .محل نصب تلهها در اماکن

آرماتوفارنژ و اسپرماتک مادهها (شکل شماره  ،)2همچنین بررسی

خارجی نظیر شکاف سنگها ،حفرات حیوانات وحشی ،شکاف

دندانهای سیباریوم و آرماتورهای حلقی (شکل شماره  )3و سایر

دیوارها ،النههای جوندگان و ....بود .نمونههای صیدشده پس از

ویژگیهای مهم مرفولوژیک براساس کلیدهای تشخیص معتبر

چربیگیری با استون در ویالهای حاوی الکل  %70نگهداری شدند.

پشهخاکیها صورت گرفت (.)10،9

(ب)

(الف)

شکل شماره  :2الف) آرماتوفارنژ پشهخاکی Ph. Sergenti؛ ب) اسپرماتک پشهخاکی .Ph. Sergenti
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شکل شماره  :1نقشه جغرافیایی شهرستان خوسف،
محلهای نمونهگیری با تقطه نمایش داده شده است.

امین بهارشاهی و همکاران

بررسی تنوع گونهای ناقلین لیشمانیازیس (پشهخاکیهای فلبوتومینه) ،در شهرستان خوسف خراسان جنوبی

یافتهها

داشتند که  %50/44گونهها متعلق به جنس  Phlebotomusو %49/56

در این مطالعه از مجموع  370نمونه پشه جمعآوریشده از مناطق

متعلق به جنس  Sergentomyiaبود.

انسانی( شامل :منازل ،حیاط و سایر مکانهایی که انسان تردد دارد،).

گونههای شناساییشده متعلق به جنس  Phlebotomusشامل:

همچنین مناطق حیوانی (شامل :محل نگهداری دامها و سایر

 Ph. Papatasi ،Ph. sergentiو  Ph. caucasicu groupبود که در

مکانهای مشابه) ،تعداد  238پشهخاکی مربوط به مناطق حیوانی و

این بین  Ph. sergentiبا فراوانی  ،%27/83بیشترین فراوانی را داشت و

 132پشهخاکی مربوط به مناطق انسانی صید گردید .از مجموع این

بهعنوان گونه غالب شناسایی شد .همچنین گونههای

 370عدد پشهخاکی 115 ،عدد پشهخاکی ،ماده و  255عدد ،نر بودند.

با  %13/92و  Ph. caucasicus groupبا  %8/69در منطقه مشاهده

در این مطالعه پشهخاکیهای نر چون خونخواری نمیکنند ،در چرخه

شدند .گونههای  S. dentataو  S. sintoniمتعلق به جنس

انتقال انگل دخالتی نداشتند و در نتیجه فاقد اهمیت بیماریزایی بوده و

 Sergentomyiaنیز هرکدام به ترتیب با فراوانی  %34/78و %14/78

از مطالعه حذف و تعیین گونه نشدند .در مجموع ،گونههای ماده

در منطقه شناسایی شدند (نمودار).

شناساییشده به دو جنس  Phlebotomusو  Sergentomyiaتعلـق
40.00%
34.78%

35.00%
27.83%

30.00%
25.00%
20.00%

14.78%

13.92%

15.00%

8.69%

10.00%
5.00%
0.00%







نمودار :درصد فراوانی پشهخاکیهای صیدشده در شهرستان خوسف در سال .1394
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شکل شماره  :3دندانههای سیباریوم پشهخاکی .S. sintoni

بررسی تنوع گونهای ناقلین لیشمانیازیس (پشهخاکیهای فلبوتومینه) ،در شهرستان خوسف خراسان جنوبی

از  115پشهخاکی ماده بررسیشده %80/87 ،دارای وضعیت شکمی

امین بهارشاهی و همکاران

خالی %6/09 ،باردار %1/74 ،نیمهباردار و  %11/3خونخوار بودند
(جدول).

جدول :وضعیت شکمی پشهخاکیهای ماده بررسیشده شهرستان خوسف ،سال 1394
گونه پشهخاکی

کل

وضعیت شکمی

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(2)%1/74

(2)%1/74

(8)%6/96

(20)%17/39

(32 )%27/83

Ph. papatasi

(1)%0/87

-

(1)%0/87

(14)%12/17

(16)%13/92

Ph. caucasicus group

(1)%0/87

-

(1)%0/87

(8)%6/96

(10 )%8/69

S. sintoni

-

-

-

(17)%14/78

(17)%14/78

S. dentate

(3)%2/61

-

(3)%2/61

(34)%29/56

(40)%34/78

جمع کل

(7)%6/09

(2)%1/74

(13)%11/3

(93)%80/87

(115)%100

Ph. sergenti

بحث

شدند ()18؛ بهطوریکه این تنوع گونهای بهعلت شرایط تقریباً مشابه

در مطالعه حاضر بهمنظور تعیین فون پشهخاکیها و مشخص کردن

اکولوژیکی کل استان خراسان جنوبی با مطالعه حاضر

وضعیت فعلی لیشمانیازیس جلدی در شهرستان خوسف ،در ابتدا

همخوانی داشت .برنجی و همکاران با مطالعه در شمال مشهد،

بررسی منطقه و شناسایی محل از نظر وضعیت جغرافیایی ،جمعیتی و

توانستند گونههای  S. sintoni ،Ph. papatasi ،Ph. sergentiو

ویژگیهای اکولوژی منطقه انجام شد .این تحقیق ،اولین مطالعه فون

 S. sumbaricaرا شناسایی و گونه غالب  Ph. sergentiرا گزارش

و فعالیت پشهخاکیها در این شهرستان بود .در این بررسی پنج گونه

کنند ( )19همچنین مهرابی توانا و همکاران در مطالعات خود در

پشهخاکی شناسایی شد .فلبوتوموس سرژنتی ،گونه غالب جنس

شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی نشان دادند گونه

فلبوتوموس در اماکن داخلی و خارجی منطقه گزارش گردید .باتوجه

فلبوتوموس سرژنتی ،گونه غالب منطقه بوده است ( ،)20که این نتایج

به اینکه این گونه تنها ناقل ثابتشده لیشمانیازیس پوستی نوع شهری

شباهت زیادی به نتایج مطالعه حاضر داشت و احتماالً مهمترین دلیل

است ( ،)11و انسان را در اماکن داخلی و خارجی مورد گزش قرار

این شباهت گونهای را میتوان به شرایط آب و هوایی تقریباً یکسان

میدهد ،همچنین بهعلت وجود رابطه مستقیم بین میزان وفور

مناطق مختلف استان خراسان جنوبی و رضوی با مناطق مورد بررسی

پشهخاکیها و ابتال به لیشمانیازیس پوستی براساس بررسیهای

مطالعه حاضر نسبت داد که این مسئله ،شرایط مشابهی را در جهت

انجامگرفته ()13،12؛ میتوان این گونه پشهخاکی را ناقل اصلی

ایجاد ساختار گونهای یکسان در این مناطق بهوجود آورده است .اما

لیشمانیازیس جلدی در شهرستان خوسف معرفی کرد .در این مطالعه،

در مطالعه مشابهی که بهروان و همکاران در شهرستان ورامین انجام

 5گونه پشهخاکی ( 3گونه فلبوتوموس و  2گونه سرژنتومیا)

دادند گونه فلبوتوموس پاپاتاسی را گونه غالب معرفی کردند (،)3

جمعآوری و تعیین هویت شدند که برخی از آنها مانند فلبوتوموس

همچنین ثقفیپور و همکاران در مطالعهای مشابه در دهستان قنوات

پاپاتاسی و فلبوتوموس سرژنتی ،پتانسیل ناقل بودن را داشته و ناقلین

استان قم ،گونه غالب منطقه را فلبوتوموس پاپاتاسی گزارش کردند

قطعی یا احتمالی لیشمانیازیس در جهان معرفی شدهاند ( .)14همچنین

( ،)2که این یافتهها با مطالعه حاضر همخوانی نداشت ،بنابراین تفاوت

گونههای سرژنتومیا سینتونی و سرژنتومیا دنتاتا بهعنوان ناقلین

در فون و گونه پشهخاکی غالب را میتوان به تفاوت در شرایط آب

لیشمانیازیس مارمولک ( )Leishmaniasis lizardگزارش شدند

و هوایی ،همچنین نوع بیماری لیشمانیازیس در مناطق نسبت داد .در

( .)15-17در مطالعه مشابهیکه توسط یوسف مقدم و همکاران در

این مطالعه ،پشهخاکی متعلق به جنس ( Sergentomyiaناقل

استان خراسان جنوبی انجام گرفت ،از مجموع  174عدد

لیشمانیازیس مارمولک) ،به میزان  %49/56از نواحی تحت مطالعه

پشهخاکی جمعآوریشده از سطح استان خراسان جنوبی ،گونههای

صید شد .از آنجاییکه این مناطق روستایی بود و خانههای مسکونی

 S. sintoni ،Ph. papatasi ،Ph. sergentiو  S. dentateگزارش

در مجاورت مزارع و کلنیهای جوندگان قرار داشتند؛ لذا این گونه
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امین بهارشاهی و همکاران
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فلبوتوموس در منطقه تحت مطالعه و از آنجایی که این گونه ناقل

 براساس تحقیقات.)22،21( نیز به فراوانی به اماکن انسانی راه یافته بود

لیشمانیازیس جلدی نوع شهری محسوب میشود و از طرفی حضور

 انگل، از گونههای متعلق به این جنس،انجامشده در برخی کشورها

 ضروری است سیستم،)25( انگل لیشمانیا تروپیکا در خراسان جنوبی

 جدا شده که این یافته از حیث بیماریزایی حایز اهمیتL. major

 مراقبتهای الزم جهت کنترل بیماری،بهداشتی این شهرستان

 گرچه نقش این گونه در انتقال بیماری به انسان هنوز.)23( است

 همچنین آموزش بهداشت و اقدامات بهداشت،لیشمانیازیس جلدی

 ولی وفور باالی آن میتواند مورد توجه،کامالً مشخص نیست

 انجام مطالعات، جهت بررسی دقیقتر.محیط را مدنظر قرار دهد

 در این مطالعه بیشتر پشهخاکیهای.مطالعات اپیدمیولوژی قرار گیرد

مولکولی در مورد شناسایی احتمالی انگل لیشمانیا در ناقلین بیماری

 خالی بودن شکم. وضعیت شکمی خالی داشتند،ماده صیدشده

.توصیه میشود که توسط نویسندگان این مطالعه در حال اجرا است

پشهخاکی میتواند بهعلت عدم خونخواری و یا هضم کامل خون
 مراحل هضم خون را، شرایط شکمی خالی نشان میدهد انگل.باشد

تشکر و قدردانی

پشت سر گذاشته و مهمتر اینکه توانسته از غشای پریتروفیک

 بدینوسیله.) میباشد1124 این مقاله منتج از طرح پژوهشی (به شماره

.)24( پشهخاکی رهایی یابد و در دستگاه گوارش باقی بماند

از مسئوالن محترم معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و
مسئوالن آزمایشگاه تحقیقاتی این دانشگاه بهخاطر مساعدت در انجام

نتیجهگیری

.این پژوهش تقدیر و تشکر میگردد

با توجه به غالب بودن پشـهخـاکـی فلبـوتومـوس سرژنتی از جنس
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