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ABSTRACT

Background & objectives: The adjacent of residential buildings in the countryside with
livestock causes external parasites to be transferred easily and feed on the human hosts. Due
to fleas haematophagus nature they are able to transfer pathogens from animal to animal or
animal to human and thus they are considered as zoonotic pathogens. Therefore, identification
of fleas is necessary.
Methods: In the present study 30 infested people with biting signs and 800 sheep and goats
were investigated. About 50 fleas from infested people and 160 from animals were collected.
Samples were cleared with KOH and recognized based on proper identification keys.
Results: Based on the results it seems that sheep and goats were infested with
Ctenocephalides canis and Pulex irritans. Out of the 160 studied fleas from sheep and goats
118 (73.7%) were identified as C. canis and 42 (26.3%) as P. irritans. Out of 50 collected
fleas from infested people 43 (86%) were identified as C. canis and 7 (14%) as P. irritans.
Conclusion: The present report is the first report of man infestation with canine fleas or C.
canis. According to climate condition and employment of most of villagers to traditional
animal husbandry, it seems that there is a proper condition for external parasites (such as
fleas) growth and proliferation. Therefore, studies based on infestation identification and
report can be considered for control strategic programs.
Keywords: Fleas; Ctenocephalides canis; Human; Behbahan.
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مقدمه
در بسیاري از مناطق روستایی ایران بـه دلیـل ارتبـاط    

هــا و هــا بــا دامزیــاد دامــداران و افــراد خــانواده آن
ها بـا  هاي مسکونی آنمجاور بودن ساختمانهمچنین

هـاي  شـود کـه انگـل   ها باعـث مـی  محل نگهداري دام
به راحتی بتوانند به انسـان  هاخارجی دام از جمله کک

منتقل شده و از میزبـان انسـانی خونخـواري نماینـد.     
هاي اصلی در انتقـال انـواع عوامـل    ها یکی از آفتکک

هـاي نـواري در   و کرمویروسی، باکتریایی، ریکتزیایی 
که مربـوط بـه   ها ]. کک1باشند [انسان و حیوانات می

باشند حشراتی فاقد بال بوده می1ي سیفوناپتراراسته
5/1-4ها از پهلوها فشرده شده و حدود که بدن آن

متر طول دارند و از حیواناتی مانند سـگ، گربـه،   میلی
م کننـد. شـکل ضـمائ   جونده، پرنده و انسان تغذیه می

ها از نوع خونخوار است (سـوراخ کننـده و   دهانی آن

1 Siphonaptera

چکیده
هـاي  شود که انگلیها باعث مهاي مسکونی مردم در روستاها با محل نگهداري داممجاوربودن ساختمانزمینه و هدف:

هـاي خـارجی   ها به راحتی بتوانند به انسان منتقل شده و از میزبان انسانی خونخواري نمایند. انگـل خارجی دام از جمله کک
شناخته شده با توجه به خونخوار بودن قادر به انتقال انواع مختلفی از عوامل پاتوژن از حیوان به حیوان و نیز از حیـوان بـه   

هـا امـري الزم و   از این رو مطالعه در جهت شناسـایی کـک  و به همین دلیل از نظر زئونوتیک اهمیت دارند. انسان هستند 
باشد.ضروري می
راس گوسفند و بز مورد بررسی قرار گرفتنـد. حـدود   800فرد با عالیم گزیدگی و 30در این مطالعه حدودروش کار:

سازي و سپس ها محلول پتاس شفافوري گردید. در آزمایشگاه، با نمونهآها جمعکک از دام160کک از افراد آلوده و 50
با استفاده از کلید تشخیص معتبر شناسایی شدند.

کتنوسفالیدس مذکور آلوده به کک ردید که گوسفندها و بزهاي منطقهبر اساس نتایج بدست آمده مشخص گها:یافته
42) و %7/73(کتنوسفالیدس کنـیس عدد آن  118ک مورد بررسی ک160باشند. از مجموع میپولکس ایریتانسو کنیس
عـدد آن کـک  43آوري شده از افراد آلـوده  کک جمع50). از مجموع %3/26تشخیص داده شد (پولکس ایریتانسمورد 

تشخیص داده شد.پولکس ایریتانس)%14عدد (7و )%86(کتنوسفالیدس کنیس 
باشد. بـا توجـه بـه    میکتنوسفالیدس کنیسآلودگی انسان به کک سگ یا همان گزارش حاضر اولین گزارش گیري:نتیجه

هـاي  شرایط آب و هوایی منطقه و اشتغال اکثریت روستائیان به دامپروي به شکل سنتی شرایط بـراي رشـد و تکثیـر انگـل    
توانـد در تـدوین   گی میشناسایی و گزارش آلودهمین دلیل مطالعات در زمینهبهباشد.ها فراهم میخارجی از جمله کک

هاي استراتژیک کنترل مورد توجه قرار گیرد.برنامه
، انسان،  بهبهانکتنوسفالیدس کنیسکک، هاي کلیدي: واژه
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مکنده) و معموالً خونخواري را در شـب و روز انجـام   
خاصـی از  گونـه هـا معمـوالً  کـه کـک  با ایـن دهند.می

دهنـد امــا در خونخــواري بــه  میزبـان را تــرجیح مــی 
هـاي خـود وابسـتگی شـدیدي ندارنـد و ایـن       میزبان

].2د [نمایرا کمی دشوار میتشخیص کک
ها توزیـع جهـانی دارنـد و ناقـل چنـدین بیمـاري       کک

طــاعون و تیفــوس آنــدمیک زئونــوز مهــم از جملــه
]. همچنین در انتقال تـوالرمی نیـز نقـش    3باشند [می

]. مرگ و میر انسانی در آغـاز قـرن بیسـتم    4دارند [
تـوان از جملـه مـوارد    دلیـل شـیوع طـاعون را مـی    به

وسیع بـودن طیـف   ها در پزشکی دانست.اهمیت کک
دهـد تـا   هـا مـی  ها این قابلیـت را بـه آن  میزبانی کک

هاي مختلف زندگی کنند. بتوانند به سهولت با میزبان
زا، عالوه بر نقش کک در انتقال برخی عوامـل بیمـاري  

درماتیت آلرژیک ناشی از گزش آن نیز حائز اهمیت 
ــی ــرل آن م ــن رو کنت ــد. از ای ــکی و  باش ــا در پزش ه

هـا  باشـد. هنگـامی کـه کـک    ابل توجه میدامپزشکی ق
هاي بسیار تخصصـی دهـان   پوست میزبان را با بخش

رخ 1کننـد درماتیـت آلرژیـک کـک    خود سوراخ مـی 
دهد که ناشی از مواد موجود در بزاق کک اسـت  می

ترین عالیم گزش کـک  ها از دردناك]. خارش پاپول5[
در میزبان است. حضور کک تهدیـدي بـراي زنـدگی    

هـاي منتقـل شـده    باشد و احتمـال بیمـاري  یانسان م
]. در آلـودگی  6دهـد [ هـا را افـزایش مـی   توسط آن

هـا  هاي خارجی عالوه بر انتقال پاتوژنحیوانات به انگل
از حیوان به حیوان و یا حیوان به انسان، کاهش کیفیت 

هاي زیـاد  پشم، تولید شیر و گوشت و همچنین هزینه
هاي اقتصادي خسارتگیري باعث ایجاد درمان و پیش

هـاي  هـا، کـک  . در بین کک]8،7شود [قابل توجهی می
زا پولیسیده به لحـاظ انتقـال عوامـل بیمـاري    خانواده

و احتمـاالً دیپلیـدیوم کـانینوم  نظیر بارتونال، تیفـوس،  
باشـند. در  بورلیا (عامل بیماري الیم) حائز اهمیت می

پولیسـیده، کـک سـگ و گربـه     هاي خـانواده بین کک
کننـد  مـی یشتر روي میزبانان اصلی خود خونخواريب

1 Flea Allergy Dermatitis

ــا ــایر    ام ــه س ــب ب ــان مناس ــود میزب ــورت نب در ص
کنند. با توجـه بـه   میپستانداران از جمله انسان حمله

هـا  ککزا مطالعهانتقال عوامل بیماريها درنقش کک
یابـد.  هـا اهمیـت مـی   یی آنو توجه به شیوع و شناسا

دگی تعـدادي از  حاضر گزارشی اسـت از آلـو  مطالعه
ــتائیان و دام ــاي آنروس ــتان  ه ــوالی شهرس ــا در ح ه

بهبهان به کک که با ضایعات آلرژیـک و درماتیـت بـه    
اداره دامپزشــکی شهرســتان بهبهــان مراجعــه نمــوده 

بودند.

روش کار
توصیفی بـوده اسـت. در   -این مطالعه از نوع مقطعی

، تعدادي از دامداران روستاهاي بهمن 1394بهار سال 
باد و ساالرآباد واقع در حوالی شهرستان بهبهـان بـه   آ

ي دامپزشکی بهبهان مراجعه نموده و شیوع انگل اداره
هایشـان  خارجی را بر روي بدن خـود، کودکـان و دام  

گزارش نمودند. مناطق مورد نظر در این مطالعه در 
325جنوب شرقی استان خوزستان در ارتفـاع حـدود   

درجه و 50جغرافیایی متري از سطح دریا و در طول
دقیقه عرض 36درجه و 30دقیقه طول شرقی و 14

انـد و داراي آب و هـواي بیابـانی و    شمالی واقع شده
باشند. جمعیت انسانی این دو روسـتا  گرم و خشک می

هــا نفــر بـوده و جمعیــت دامـی آن  540در مجمـوع  
باشـد. پـس از   راس گوسـفند و بـز مـی   2600شامل 

ر، با حضور در روستاهاي نـام  وصول گزارشات مذکو
ها و محیط به هاي آنبرده شده از افراد آلوده و دام

عمـل آمـد. در   گیري بـه صورت تصادفی ساده نمونه
فــرد بــا عالیــم گزیــدگی 30ایــن مطالعــه از حــدود 

هـا  هـا کـک  هـاي آن گیري انجام شد و از لباسنمونه
هاي پاشی، انگلآوري گردید. همچنین پس از سمجمع

آوري راس گوسـفند و بـز جمـع   800ارجی حـدود  خ
ها آلودگی به کنه، شپش، ملوفـاگوس  گردید. در دام

گیـري در بـین   و کک مشهود بود اما در حـین نمونـه  
جمعیت انسانی شیوع کک در آن مناطق مـورد توجـه   

کـک از افـراد   50قرار گرفت. بـدین منظـور حـدود    
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ها کها جمع آوري گردید. ککک از دام160آلوده و 
تا زمان انتقال به آزمایشـگاه انگـل شناسـی دانشـکده     

درصـد  70دامپزشکی دانشگاه شهید چمران در الکـل  
نگهداري شدند. در آزمایشـگاه و بـه منظـور شـفاف     

5/7ها پـس از انتقـال در محلـول پتـاس     سازي نمونه
56مـاري  درصد تا زمان شفاف شـدن کامـل در بـن   

پـس از شـفاف   گـراد قـرار داده شـدند.   درجه سانتی
ــد    ــکوپ و کلی ــتفاده از استریومیکروس ــا اس ــازي ب س

]. شکل سر، وجود 9ها شناسایی شدند [تشخیص نمونه
اي، ي گونـه یا عدم وجود شـانه، طـول خـار اول شـانه    

هـاي  هاي متانوتال جانبی، تعداد بریستلتعداد بریستل
هاي پسا میانه و راسـی  تلکوتاه و ضخیم در بین بریس

تیبیـاي خلفـی، وجـود و یـا عـدم وجـود       راسی در لبه
مولوس بـر روي  هـا يمرال، شـکل کالسـپر و انـدازه   

ها مورد توجه قـرار  آادگوس در نر در تشخیص کک
گرفتند. 

یافته ها
بر اساس نتایج بدسـت آمـده مشـخص گردیـد کـه      

ي مذکور آلوده بـه کـک   گوسفندها و بزهاي منطقه
ـ پـولکس ایریتـانس  و کتنوسفالیدس کنیس انواده از خ

کـک  160عبـارتی از مجمـوع   باشند. بـه پولیسیده می
کتنوسـفالیدس کنـیس  عـدد آن  118مورد بررسـی  

تشـخیص  پـولکس ایریتـانس  مورد آن 42) و 7/73%(
ــد ( ــوع %3/26داده ش ــع50). از مجم ــک جم آوري ک

کتنوسـفالیدس  عدد آن کک43شده از افراد آلوده 
شـخیص  تپولکس ایریتانسعدد آن 7و )%86(کنیس 

داده شد. بر اساس نتایج این مطالعه و اظهارات افراد 
رســد کــه شــیوع ناگهــانی کــک آلــوده بــه نظــر مــی
ي مـذکور رخ داده  در منطقـه کتنوسفالیدس کنـیس 

توجه بـه نتـایج بدسـت آمـده مطالعـه     بوده است. با 
ــک      ــه ک ــان ب ــودگی انس ــزارش آل ــین گ ــر اول حاض

تـاه  کو1در تصـویر  کتنوسفالیدس کنیس بوده است.
، دو 2بودن اولین دندانـه شـانه سـري و در تصـویر     

ابریشم کوچک و قوي در فاصله بـین وسـط و کنـاره    

کتنوسـفالیدس کنـیس   راسی تیبیـاي پـاي عقبـی کـک     
آوري شده در این مطالعه نشان داده شده است.جمع

. کوچک بودن اولین دندانه شانه سري نسبت به بقیه1تصویر 
.دهدنشان میتنوسفالیدس کنیسکها را در ککدندانه

بین ابریشم کوچک و قوي در فاصله2ود وجدهندهنشان.2تصویر 
کتنوسفالیدس کنیس وسط و کناره راسی تیبیاي پاي عقبی در کک

.باشدمی

بحث  
اشتغال اکثریت روستائیان به دامپروي به شکل سـنتی  

هاي خارجی از جملهشرایط را براي رشد و تکثیر انگل
ها فراهم نموده است. همچنین مجـاورت امـاکن   کک

دامــی بــا محــل ســکونت ســاکنین در روســتا ارتبــاط 
نزدیکی را بـین بنـدپایان و سـاکنین فـراهم نمـوده و      

هــا نمایــد. کــکد مــیاغلــب اوقــات مشــکالتی را ایجــا
باشند و ضـمائم  هاي خارجی میزبانان خونگرم میانگل

ردیـده اسـت.   ها براي خونخواري تجهیز گدهانی آن
ها به لحاظ پزشکی و دامپزشکی حائز اهمیـت  این انگل
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هـاي مهمـی نظیـر   هـا ناقـل بیمـاري   باشـند. کـک  می
ــدیازیس   ــوالرمی و دیپلی طــاعون، تیفــوس موشــی، ت

باشــند. ســاالنه ایــن حشــرات خســارات اقتصــادي مــی
کننـد. میـزان   مـی فراوانی را به جوامع انسانی تحمیل
و تابســتان افــزایشگــزارش کــک گزیــدگی در بهــار 

هاي ازدیـاد  تواند باعث پاسخاین مسئله مییابد ومی
رژي گردد. لذا مطالعـات در  حساسیت، درماتیت و آل

ــه ــایی آنزمین ــیوع و شناس ــته و  ش ــت داش ــا اهمی ه
هـا  تواند در تدوین استراتژي جهـت کنتـرل انگـل   می

استفاده شود.
رسـد کـه  نظر مـی با توجه به تحقیقات انجام شده به

ها در مجموع اختصاصیت میزبانی ندارد اما گرچه کک
هـاي خاصـی را   هـاي مختلـف میزبـان   با این حال گونه

دهنـد. گزارشـات محـدودي از آلـودگی     ترجیح مـی 
هاي غیراختصاصی وجود دارد. براي مثال انسان به کک

در سوئیس از یک زوج با عالئم آلرژیک و کهیر، کـک  
]. مطالعات نشـان  10جدا گردید [سراتوفیلوس گالینه

کتنوســفالیدس فلــیسهــا انــد کــه در بــین کــکداده
با حیوانـات مختلـف و انسـان یافتـه    سازگاري بسیاري

متعددي مبنی بر آلودگی که گزارشات است. بطوري
انسان و حیوانات بـا کـک مـذکور وجـود دارد. بـراي      

بـه  سـاله 28آلودگی خانم و همکاران 1نمونه یوسفی
را دریکــی از روســتاهاي فلــیسکتنوســفالیدسکــک 

ــد [   ــزارش نمودن ــدران گ ــتان مازن ــین11اس و 2]. چ
کتنوسفالیدس آموز پسر کک دانش6نیز از همکاران

و 3]. نورحیـاتی 12را در مالزي جـدا نمودنـد [  فلیس
مواردي از آلودگی دانشجویان در مالزي را همکاران

ــه  ــیس ب ــفالیدس فل ــد [ کتنوس ــزارش کردن ]. 13گ
د گزارشات مبنی بر آلودگی انسـان بـه   رغم وجوعلی

در جســتجوهاي بدســت کتنوســفالیدس فلــیسکــک 
اي مبنـی بـر آلـودگی انسـان بـه کـک       آمده مطالعـه 

رسـد  نظـر مـی  افت نشد و بـه یکتنوسفالیدس کنیس

1 Youssefi
2 Chin
3 Noor Hayati

حاضر اولین گزارش آلودگی انسـان بـه کـک    مطالعه
باشد. در این مطالعه با توجه میکتنوسفالیدس کنیس

تشـخیص  کتنوسفالیدس کنـیس به کلید تشخیص کک 
هـاي  داده شد که این گونه عمومـاً در سـگ و گونـه   

هـاي ایـن جـنس    شـود. کـک  نزدیک به آن دیده مـی 
ــوزادي سســتود  مــی ــه ن ــال مرحل ــد باعــث انتق توانن

دیپتالونمـا رکونـدیتوم  و نمـاتود  دیپیلیدیوم کنینـوم  
ــوند [ ــودگی دام ]. د2ش ــا آل ــاط ب ــر ر ارتب ــایی نظی ه

اطالعـاتی وجـود   کتنوسفالیدسگوسفند و بز به کک 
دارد. بررسی خوبدل و همکـاران در کهگیلویـه بـویر    

ها فراوانی چهـار گونـه   احمد نشان داد که در بین دام
کنـیس کتنوسفالیدس)،%7/24(گزنوپسیال باکستونی 

وپسـیال  گزنو)%5/18(، کتنوسفالیدس فلیس )4/21%(
) به ترتیب بیشترین فراوانی را داشـتند %5/14(آستیا

ي انجــام شــده بــر روي هــاچنــین بررســیهــم].14[
حیوانات مزرعه در کشور لیبی نیز نشان داد که شیوع

هـا بیشـتر از بقیـه   در بـین دام فلـیس  کتنوسفالیدس
کـک  1861کـه از مجمـوع   طوريبه،باشدها میگونه
فلیس کتنوسفالیدسآن عدد1857آوري شده جمع

تشـخیص داده شـدند  پولکس ایریتانس عدد آن4و 
و همکـاران  4اوفوکـوو ]. البته باید به نتایج مطالعه15[

که طی یک دوره شش ماهـه آلـودگی گوسـفندها و    
هاي خارجی را مورد بررسـی قـرار داده   بزها به انگل

ذکــر شــده از ودنــد نیــز اشــاره نمــود. در مطالعــهب
%) 8/4(راس20وسفند مورد مطالعـه  گ416مجموع 

بـا کـک   %)4/5راس (34بز مـورد مطالعـه   624و از 
کک مشاهده شـده در ایـن   آلوده بودند و تنها گونه

].16بود [فلیسکتنوسفالیدسمطالعه 

گیرينتیجه
بـا توجـه بـه شـرایط آب و هـوایی منطقـه و اشــتغال       
اکثریت روستائیان به دامپروي به شکل سنتی شـرایط  

هـا  کـک هاي خـارجی از جملـه  براي رشد و تکثیر انگل
همـین دلیـل مطالعـات در زمینـه    بهباشد.فراهم می

4 Ofukwu
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توانــد در تــدوین شناســایی و گــزارش آلــودگی مــی
هاي استراتژیک کنترل مورد توجه قرار گیـرد.  برنامه

گــزارش حاضــر حــاکی از آلــوده شــدن دامــداران و 
لیدسکتنوســفاهـا بــه کـک   گوسـفندها و بزهــاي آن 

ــودهکنــیس  ــین گــزارش  ب ــن گــزارش اول اســت و ای
باشد.میکنیسکتنوسفالیدسآلودگی انسان به کک 

تشکر و قدردانی
از راخودامتنانوتشکرمراتبمقالهایننویسندگان

اهواز چمرانشهیددانشگاهپژوهشیمحترممعاونت
فـراهم پژوهانـه قالـب درراتحقیـق ایـن هزینهکه

ــد و هنمــوده ــین ادارهان دامپزشــکی شهرســتان مچن
اعـالم گیـري بـدلیل همکـاري جهـت نمونـه    بهبهـان 

.دارندمی
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