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به جرب  (Lepus europaeusگزارش آلودگي یک مورد خرگوش غربي )
( در اصفهان(Cheyletiella parasitivorax پارازیتیوراکس چیلتیال
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چکيده

پوست باعث تحریک و خارش زندگي کرده و  که معموال خرگوش است میزباناپیدرم پوست  یترین الیهروی خارجيچیلتیال جرب     
یت در عالوه بر ایجاد خارش و درماتاین جرب  ها دهان بزرگ و چنگال مانند آنهاست. این جرب یهای برجستهیکي از ویژگي  .شودمي

با  که به کلینیکي در اصفهانیک خرگوش در یک مورد از ارجاع   .ستبه انسان نیز ه انتقال قابلیک جرب زئونوز بوده و  ،خرگوش
فراد ه عالوه بر خرگوش تمامي اعدر این مطال  مشاهده شد. چیلتیالانگل  همراه بودمحل ضایعه  جداسازی موها و بررسي میکروسکوپیک

 مورد . بودنددچار درماتیت  و دستها مچکردند به التهاب و خارش پوستي به خصوص در ای که این خرگوش را نگهداری ميخانواده
با  شود. گزارش ميدر ایران همچنین اولین موردی است که در خرگوش وحشي   .باشدمي اصفهان یمنطقه در گزارش نخستین مذکور

.باشدمورد توجه تواند گزارش حاضر مي آلودگي به این جرب در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است میزان شیوع که توجه به این

اصفهان ،پارازیتیوراکس چیلتیال ،: خرگوش غربيکلمات کلیدی

مقدمه
 Cheyletiella) پارازیتیوراکس چیلتیالجرب     

parasitivorax)  زیر راسته پرو استیگماتا  هایجربیکی از

این جرب روی  و به عنوان هیپر پارازیت مطرح هستند. 

زندگی کرده و  خرگوشاپیدرم پوست  یترین الیهخارجی
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 و گربه سگ، چون ییهازبانیم یدارا که دارد وجود گونه

 کی از آزادانه است ممکن هاگونه نیا . باشدیم خرگوش

این انگل خارجی یک  لذا ابند،ی انتقال گرید زبانیم به زبانیم

طور موقت در انسان درماتیت یا ه زئونوز بالقوه است که ب

 یآلودگ  .نمایددار ایجاد میالتهاب پوستی خفیف و خارش

 ریغو  یسطح تیدرمات یماریب بروزاین جرب موجب  به

 حرکت حال در جرب نیا که ییآنجا از و شودیم یچرک

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1401.18.2.12.2
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 شده عنوان هعارض نیا یبرا متحرک شوره اصطالح است

 وانیح موارد از یاریبس در که است ذکر به الزم . است

 . باشد انگل نیا به آلوده است ممکن ینیبال عالمت بدون

کند اما قادر کراتین پوست را آلوده می یالیهاین جرب 

تکامل انگل از تخم تا   .نیست در داخل پوست نقب بزند

انگل  شود. انگل بالغ روی بدن خرگوش میزبان انجام می

متر باالی پوست میلی 4تا  3ماده روی مو حدود 

هفته  5زندگی انگل حدود  یچرخه  نماید.تخمگذاری می

 .(Patton et al, 2008; Shamsi and Bahrami, 2009) است

بالینی در  ینشانهرسد که این انگل بدون نظر میه ب    

جرب هنگام این   های سالم وجود دارد.برخی از خرگوش

در رژیم  C بهار و آب و هوای مالیم، فقدان ویتامین

و ضعف سیستم ایمنی  ایهای زمینهغذایی، ابتال به بیماری

سادگی ه وجود انگل همیشه ب . تری داردزایی بیشبیماری

روی پشت و  برتر این انگل بیش قابل تشخیص نیست. 

عفونت در خرگوش همیشه  شود. گردن خرگوش پیدا می

تواند موجب اما می باشدنمی همراه بالینی یبا نشانه

ه ها بیا ریزش مو ای شدنریزی و سبورهضایعات پوسته

 شود. دار جزئی با التهاب پوستی خفیف و خارش صورت

-در قسمت پشت خرگوش دیده می V ریزش مو به شکل

های بالینی در توان گفت که نشانهدر کل می شود. 

تواند شامل ریزش موی خفیف و خرگوش و انسان می

 . (Paradis et al, 1998)دار باشد دار و خارشپوست فلس

های در معرض خطر باال ابتال به یک بیماری قابل گروه    

انتقال از یک حیوان دست آموز از جمله خرگوش به انسان 

، بیماران پیوندی و سرطانی، تال به نقص ایمنیبشامل افراد م

 باشدسال و سالمندان می 5نوزادان و خردساالن کمتر از 

(Ken et al, 2014; Angaranoand Parish, 1994; Frank 

et al, 2013.) 

 

 مواد و روش کار
داخل قفس که در  ییک خرگوشحاضر روی  یمطالعه    

این   .گرفته استد انجام شخانه نگهداری مییک در 

با توجه به عالمت ریزش مو و خارش شدید خرگوش 

 ارجاع داده شدبه کلینیک دامپزشکی توسط صاحبانش 

اب و خارش شدید از مو و تبا توجه به اله  (.1 )تصویر

ها گیری نمونهبعد از نمونه  برداری شد.پوست آلوده نمونه

درصد شفاف و در زیر میکروسکوپ  10با کمک پتاس 

  ساخت فلیپین( مورد بررسی قرار گرفتند. ؛cx21 )المپیوس

گونه اسپور هایف یا مستقیم هیچ یدر مشاهده

در این نمونه  در ضمن آرتروکونیدی قارچی مشاهده نشد. 

مورد شناسایی قرار  40و  10با بزرگنمایی  چیلیتال انگل

 .(2 )تصویر گرفت

 

 
Picture 1. The European hare (Lepus europaeus 

 

 
Picture 2. Hair loss and rear legs of the rabbit 

above 
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 نتایج
از نمونه جدا  پارازیتیوراکس چیلتیالچندین عدد جرب     

با توجه به  (. 3 )تصویر شده قابل مشاهده و شناسایی بود

چنگال انتهایی موقعیت و شکل شلیسر و همچنین پاهایی با 

های روی بدن جرب مذکور شناسایی و با مانند و ابریشم

همچنین  کلیدهای تشخیص مورفومتریک تطبیق داده شد. 

با توجه به وجود التهاب و خارش صاحب خرگوش و 

تمامی اعضای خانواده ضمن درمان جرب بر روی بدن 

خرگوش و همچنین شستشوی و دفع آلودگی محل 

طالع و درمان اعضای نگهداری خرگوش مراتب جهت ا

عوارض پوستی بر روی  خانواده به پزشک ارجاع گردید. 

ها و پاها مشاهده گردید که با بدن خرگوش بر روی دست

وجه   موریختگی التهاب و خارش شدید همراه بود.

شکل  چیلیتیالهای های مختلف جربتشخیصی گونه

به  یازگوریانتهای پالپ یا اندام حسی آنهاست که در گونه 

به شکل مخروطی و  بلکیشکل قلب یا برگشته در گونه 

 Shamsi and) به شکل گرد است پارازیتیوراکسدر گونه 

Bahrami, 2009). 

 

 
Picture 3. Cheyletiella parasitiorax mange 

isolated from rabbit above in 40x microscopic 

view 
 

 گيريبحث و نتيجه
 چیلتیالهای جنس جربچندین مطالعه در خصوص     

برای نخستین بار در کشور ورکامن، گراند جان   وجود دارد.

در ایران جدا  1968را در سال  گورییاز چیلتیالراک  و

را  پارازیتیوراکس چیلتیالراک  1971سپس در سال  کردند. 

مطالعه دیگر مربوط به گل زردی و  در گربه مطالعه کرد. 

یازگوری در گربه در سال  یاللهی در مورد گونهنعمت

های ناقل باشد که از استان آذربایجانشرقی از ککمی 1378

آلودگی همزمان حاضر  یدر مطالعه . گردیدگربه جدا 

شده  دیده پارازیتیوراکس چیلتیالبه جرب  خرگوش و انسان

بیشتر  . (Golezardy and Nehmatollahy, 1999)است

-ها از نوع خرگوشهای نگهداری شده در خانوادهخرگوش

های کمتری نسبت به های آزمایشگاهی بوده و آلودگی

این خرگوش از نوع وحشی بوده  دارند.  غربیخرگوش 

ها و مناطق کوهستانی نیمه غربی ایران یافت که در بیابان

ها البته احتمال پراکندگی و وجود این خرگوش شود. می

با توجه به حضور   در سایر مناطق ایران نیز وجود دارد.

ها در بین حیوانات خانگی احتمال وجود برخی آلودگی

ها و ابتالی آنها و حتی سرایت آلودگی جمعیت خرگوش

ها نظیر سگ و گربه وجود دارد که توجه و به سایر میزبان

لودگی آها توسط دامپزشکان جهت درمان این شناسایی آن

ا توجه به همچنین پزشکان نیز ب رسد. الزم به نظر می

زئونوتیک بودن انگل ضرورت دارد نسبت به وجود این 

بین برده  جرب آگاه باشند تا عامل بیماری به سهولت از

  شده و درمان به خوبی نتیجه بخش باشد.

جایی که انتقال بیماری بین خرگوش و انسان  از آن    

تماس غیرمستقیم توسط  و یا اساسا از راه تماس مستقیم

حشرات ناقل و اشیاء بی جان آلوده یا استنشاق مواد 

خود را از ابتال به این  توانندافراد میباشد روسل آلوده میآئ

ها و اصول بهداشت فردی محافظت بیماری با رعایت روش

افرادی که با خرگوش در تماس هستند باید تمامی  د. یننما

ره خرگوش و بیماری قابل اعضای خانواده خود را دربا

گیری و های پیشانتقال بین خرگوش و انسان و روش

 ;Angaranoand Parish,1994) ها آگاه نمایندکنترل بیماری

Acevedo et al,1990). 
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Abstract 
    Cheyletiella mites live on the skin, causing irritation and itchiness. A distinguishing feature of this mite species 

are the large, claw-like mouthparts. Though humans are not a natural host for this parasite, Cheyletiella mites can 

live on humans for a while, causing an itchy rash. In one case, the referral of a rabbit to a clinic in Isfahan, which 

was detected by microscopic examination of the lesion site, was observed in the Cheyletiella parasitivorax parasite. 

In this study, in addition to the rabbit, all family members who kept the rabbit at home had inflammation and 

itching of the skin, especially in the lower parts of the hands. Considering that this parasite in humans can cause 

itching, attention to this parasite is important. The case is the first report in the Isfahan region. It is also the first to 

be reported in wild rabbits in Iran. Since the prevalence of this infection in Iran has not been studied, the present 

report can be of great importance. 
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