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RESUM DE LA TESI 
 

Els estudis d’helmints paràsits de rosegadors (ordre Rodentia) són abundants a la 
península Ibèrica i, han sigut realitzats en gran part per l’equip d’helmintologia del 
Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries (Facultat de Farmàcia, 
Universitat de Barcelona). Segons l’Atlas de los Mamíferos terrestres de España (1) hi ha 
19 espècies de rosegadors excloent les espècies al·lòctones. La recopilació de Feliu et al. 
(1997) recull dades d’helmints de 16 espècies de rosegadors (2). Si hi afegim els estudis 
de Sciurus vulgaris (3) i de Glis glis (4) concloem que a excepció de Apodemus flavicollis 
s’han estudiat totes les espècies de rosegadors a nivell d’helmintofauna. Atès que l’estudi 
en aquesta àrea geogràfica rondaria la saturació i que es pot donar la catalogació de les 
espècies d’helmints com a etapa finalitzada, s’ha mirat d’enfocar l’estudi helmintològic 
cap a altres àrees biogeogràfiques, com és el Sud-est asiàtic (SEA). Encara que aquesta 
regió està sotmesa a grans canvis ambientals deguts a la globalització i la pressió del 
desenvolupament econòmic, el SEA la subfamília Murinae està formada per quasi 300 
espècies (5) mostra de l’elevada biodiversitat. El nombre d’estudis realitzats per tal de 
conèixer la fauna helmintiana (quines espècies d’helmints paràsits hi ha i quins 
rosegadors actuen com a hostes d’aquests) referenciats a la base de dades del Natural 
History Museum of London (Host-Parasite Database) (6) és baix, i tant sols existeixen 
estudis de 26 (13%) de les espècies de Murinae associades al SEA. La combinació entre la 
gran diversitat d’hostes i el baix nombre d’estudis realitzats ens permet plantejar la 
hipòtesi de que existeix una elevada probabilitat de trobar espècies d’helmints no 
descrites anteriorment o poc conegudes. 

Durant l’estada de Kittipong Chaisiri del Departament de Zoologia de la Facultat 
de Veterinària de la Universitat de Kasetsart (Bangkok, Tailàndia) al Laboratori de 
Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de la UB l’any 2009, es va redactar un article 
que incloïa l’anàlisi de 68 rosegadors capturats en diferents hàbitats a les províncies de 
Buriram, Loei i Nan (Tailàndia), on es van identificar 11 espècies d’helmints: 2 cestodes, 
8 nematodes i 1 acantocèfal (7). Aquests resultats van ser com un sondeig de la zona i, en 
veure que algunes d’aquestes espècies eren desconegudes per la ciència, no vam voler 
perdre l’oportunitat d’aprofundir en l’estudi de l’helmintofauna d’aquesta zona 
geogràfica. Així, es va iniciar una etapa de col·laboracions amb els projectes finançats pel 
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govern francès: BiodivHealthSEA (Local impacts and perceptions of global changes: 
Biodiversity, health and zoonoses in Southeast Asia) i CERoPath (Community Ecology of 
Rodents and their Pathogens in a changing environment) que es van desenvolupar al 
SEA. Entre el 2011 i el 2015 hem identificat i descrit espècies noves de nematodes 
paràsits, hem trobat espècies que no s’havien tornat a trobar (o identificar) després de la 
seva descripció i hem pogut estudiar l’espectre helmintofaunístic d’una espècie de 
micromamífer insectívor. 

Les hipòtesis fonamentades en la situació global i particular d’aquests helmints i 
hostes, ens porten a un marc d’estudi en el que els objectius són els següents: 
1. Augmentar el coneixement de la biodiversitat helmintiana de rosegadors del Sud-est 
asiàtic mitjançant la descripció d’espècies noves per a la ciència. 
2. Incrementar el coneixement d’espècies d’helmints de micromamífers del Sud-est 
asiàtic prèviament descrites però poc conegudes aportant noves dades biogeogràfiques, 
mètriques, moleculars i morfològiques i sobre l’associació amb els seus hostes. 
3. Ampliar el coneixement de l’espectre helmíntic d’una espècie de micromamífer 
insectívor (Suncus murinus) donant les primeres dades faunístiques a Cambodja. 

A mode esquemàtic presentem la metodologia global del conjunt de publicacions 
que conformen la tesi (detallada extensivament a cada publicació). En una primera etapa 
es realitza la captura dels hostes per trampeig i la seva identificació (segons morfometria 
i/o segons genètica), i posteriorment es procedeix a realitzar-ne l’eutanàsia i dissecció per 
obtenir els helmints. La segona etapa recull els procediments seguits des de l’obtenció 
dels helmints fins la seva identificació: preparació de les mostres per observació en 
microscòpia òptica o microscòpia electrònica, caracterització morfològica dels helmints 
amb mesures, il·lustracions i fotografies de microscòpia òptica o electrònica, classificació 
filogenètica d’helmints amb tècniques moleculars, i dipòsit d’espècimens a la col·lecció 
del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Aquests passos es realitzen en funció del 
nombre i de la qualitat dels helmints disponibles. En relació a la recerca bibliogràfica, la 
metodologia es basa en cercar paraules clau relacionades amb els paràsits, les localitats i 
els hostes en bases de dades de referència com Host-Parasite, Medline, ScienceDirect i 
WoK així com cercadors com Google academic i Google. 

El primer dels nostres objectius s’ha assolit amb la descripció de tres noves espècies 
de Nematoda: Protospirura siamensis Ribas et al., 2012, Breinlia (Breinlia) 
jittapalapongi Veciana et al., 2015 i Aonchotheca yannickchavali Veciana et al., 2016. A 
l’estudi “Protospirura siamensis n. sp. (Nematoda: Spiruridae) from rodents in Thailand” 
s’ha realitzat una descripció de l’helmint trobat en mostres de 10 espècies de rosegadors 
de les províncies de Loei, Nan, Buriram i Kalasin (Nord-est de Tailàndia). Aquest 
helmint presenta diferències morfològiques amb les 11 espècies prèviament descrites a 
altres zones geogràfiques i, si considerem el fet de que no existeixi la descripció de cap 
espècie de Protospirura endèmica del SEA, podem pensar que es tracta d’una espècie 
diferent a les descrites fins el moment. Aquesta hipòtesi s’ha confirmat amb l’observació 
dels helmints mitjançant microscòpia electrònica, així com amb la realització de mesures 
i la descripció extensament detallada de les seves característiques generals i específiques 
que la fan diferir de les altres espècies del gènere Protospirura. L’espècie Protospirura 
siamensis n. sp., el nom de la qual es relaciona amb la seva distribució geogràfica a 
l’antic regne de Siam, es diferencia essencialment de les espècies descrites anteriorment 
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per l'arranjament de les papil·les de l’extrem posterior dels mascles, així com per la 
morfologia i llargada de les espícules. 

L’estudi “Breinlia (Breinlia) jittapalapongi n. sp. (Nematoda: Filarioidea) from the 
Asian house rat Rattus tanezumi Temminck in Lao PDR” descriu la filària del gènere 
Breinlia aïllada en rosegadors de Laos. Breinlia (Breinlia) jittapalapongi n. sp. s’ha 
trobat a la rata asiàtica casolana (Rattus tanezumi) i la rata de Sikkim (Rattus 
andamanensis) a Luang Prabang i Champasak (Laos), i s’ha anomenat en honor al degà 
Sathaporn Jittapalapong de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Kasetsart 
(Bangkok, Tailàndia). La nova espècie se situa al subgènere Breinlia en el que hi ha un 
gran nombre d’espècies distribuïdes entre Australàsia (vint-i-dues espècies), el sud-est 
d'Àsia (quatre espècies) i l'Índia (dues espècies). Aquesta filària es distingeix de les 
espècies de Breinlia (Breinlia) descrites prèviament per les següents característiques 
dels mascles: la forma i la mida del governacle, la longitud de les espícules, el patró de 
les papil·les de l’extrem caudal i la presència de l'anell esclerotitzat a la càpsula bucal. 
Aquesta és la cinquena espècie de Breinlia (Breinlia) descrita al SEA. 

El treball en curs de publicació “Aonchotheca yannickchavali n. sp. (Nematoda: 
Capillariidae) in Bandicota indica (Bechstein, 1800) and Bandicota savilei (Thomas, 
1916) from Thailand” és la tercera descripció que s’ha realitzat en el conjunt d’aquesta 
tesi. A l’estómac de diversos exemplars de Bandicota indica i de Bandicota savilei 
capturats a Tailàndia, s’ha trobat aquesta nova espècie que hem pogut descriure gràcies 
a la quantitat i qualitat dels helmints aïllats. Aquests difereixen de les nou espècies del 
gènere Aonchotheca, descrites en rosegadors de tot el món, pel seu microhàbitat de 
parasitació, per la mida de les espícules del mascle i per l’apèndix vulvar de les femelles. 
Aonchotheca yannickchavali n. sp. s’ha anomenat en agraïment a Yannick Chaval per la 
seva implicació en els projectes CERoPath i BiodivHealthSEA que han permès aïllar 
aquest nematode que és el primer d’aquest gènere descrit i identificat en rosegadors del 
SEA. 

El segon objectiu té relació amb espècies poc conegudes, i s’assoleix amb la troballa 
de Physaloptera ngoci Le-Van-Hoa, 1961 i Malayometastrongylus diardinematus 
(Gibbons et Krishnasamy, 1986) en Murinae del SEA i la de Seuratum nguyenvanaii 
(Le-Van-Hoa, 1964) en Suncus murinus. “New biogeographical and morphological 
information on Physaloptera ngoci Le-Van-Hoa, 1961 (Nematoda: Physalopteridae) in 
South-east Asian rodents” fa referència als helmints aïllats fruit de la dissecció de 1642 
rosegadors capturats entre el 2008 i el 2011 a Tailàndia, Laos i Cambodja. Aquest 
nematode no s’havia tornat a identificar des de la seva descripció el 1961 i es va trobar 
amb una prevalença del 2,74%. Per a completar la seva descripció original, s’han 
obtingut imatges de microscòpia òptica i electrònica (Scanning Electron Microscope, 
SEM) i s’han fet mesures complementàries de les estructures morfològiques dels 
exemplars de P. ngoci. A part d’ampliar l’espectre biogeogràfic, també s’ha ampliat 
l’espectre d’hostes, passant d’una única espècie citada a la descripció original, a la que 
s’hi afegeixen nou altres espècies de rosegadors trobades en el nostre estudi. 

L’estudi en rosegadors de Laos “New data on Malayometastrongylus 
diardinematus (Gibbons & Krishnasamy, 1986) (Metastrongyloidea: Angiostrongylidae) 
a lungworm occurring in Rattus tanezumi (Temmink, 1844) from South East Asia” és 
també la primera troballa de M. diardinematus després de la seva descripció original a 
Malàisia el 1986. Amb aquest estudi, a més a més d’ampliar la seva àrea de distribució, 
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també hem pogut obtenir resultats amb tècniques moleculars per a poder posicionar 
sistemàticament en relació a altres gèneres de la mateixa família. S’ha realitzat el 
primer estudi molecular del gen de la subunitat I de la citocrom c oxidasa mitocondrial 
(COI) de M. diardinematus que confirma la categoria de gènere Malayometastrongylus 
en localitzar-se clarament en una branca diferent a la dels altres representants de la 
família. 

El darrer objectiu s’ha assolit amb la realització d’un estudi anomenat “Helminths 
of the Asian house shrew Suncus murinus from Cambodia” amb el que s’ha ampliat 
l’estudi parasitològic a micromamífers de l’ordre Insectivora. Aquest treball està centrat 
en l’estudi de l’helmintofauna d’un hoste (S. murinus) i representa el primer estudi que 
considera tot l’espectre d’helmints d’aquest. S’han analitzat 39 exemplars de S. murinus 
capturats el 2009 a Cambodja, i s’han aïllat un cestode (Hymenolepididae sp.), tres 
nematodes (Aonchotheca minuta (Chen, 1937) (sin. Capillaria minuta), S. nguyenvanaii i 
Pseudophysaloptera sp.) i un trematode (Echinostomatidae sp.). La prevalença general 
d’aquests helmints és d’un 66,67% i Hymenolepididae sp. és el que presenta una major 
prevalença (48,72%). Aquest estudi també ha permès obtenir noves dades 
morfomètriques de A. minuta així com també representa la primera citació de S. 
nguyenvanaii des de la seva descripció l’any 1964 a Vietnam. 

Els resultats obtinguts en els estudis que formen aquesta tesi doctoral ens han 
portat a les següents conclusions: 

- Les espècies d’helmints Aonchotheca yannickchavali, Breinlia (Breinlia) 
jittapalapongi i Protospirura siamensis descrites en rosegadors són espècies noves per la 
ciència, i la seva descripció augmenta la riquesa d’espècies conegudes en aquesta regió 
zoogeogràfica. 

- S’ha citat per primera vegada Physaloptera ngoci en rosegadors a Cambodja, Laos 
i Tailàndia i s’ha augmentat l’espectre d’hostes i el seu rang de distribució després de la 
seva descripció al Vietnam. 

- S’ha citat per primera vegada Malayometastrongylus diardinematus a Laos 
augmentant-ne l’àrea geogràfica de localització després de la seva descripció a Malàisia. 
S’ha confirmat genèticament la validesa del gènere Malayometastrongylus que queda 
clarament diferenciat dels altres representants de la família.  

- S’ha publicat el primer estudi en Suncus murinus de Cambodja que considera tot 
l’espectre d’endo-paràsits d’aquest hoste. 

- S’ha citat per primera vegada Aonchotheca minuta a Cambodja, després de la 
seva descripció original a la Xina i segona citació a Taiwan, augmentant el seu rang de 
distribució i aportant noves dades mètriques. 

- S’ha citat per primera vegada Seuratum nguyenvanaii després de la seva 
descripció original al Vietnam en un altre insectívor, ampliant el seu rang d’hostes i 
distribució geogràfica. 
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I. INTRODUCCIÓ i 
OBJECTIUS 

 
1. Antecedents 

 
L’any 2009, comença al Laboratori de Parasitologia de la Facultat de Farmàcia de 

la Universitat de Barcelona (UB) una col·laboració amb el Departament de Zoologia de la 
Facultat de Veterinària de la Universitat de Kasetsart (Bangkok, Tailàndia) que 
culmina amb un estudi realitzat durant l’estada de Kittipong Chaisiri, a Barcelona, com 
a part del seu treball final de Màster. Aquest estudi inclou l’anàlisi de 68 rosegadors 
(Rattus tanezumi) capturats en diferents hàbitats a les províncies de Buriram, Loei i 
Nan (Tailàndia). El resultat de l’estudi va ser publicat al gener del 2010 al Journal of 
Tropical Medecine and Parasitology i comprenia la identificació d’onze helmints paràsits 
pertanyents a diferents grups taxonòmics: 2 cestodes, 8 nematodes i 1 acantocèfal (7). 
Aquests primers resultats simbolitzen la punta de l’iceberg en relació a la gran 
biodiversitat del Sud-est asiàtic (SEA), on s’hi associen quasi 300 espècies de la 
subfamília Murinae (5) i un augment constant de les descripcions de Rodentia com 
Sommeromys macrorhinos Musser et Durden, 2002 a Indonesia; Limnomys bryophilus 
Rickart, Heaney et Tabaranza, 2003 a Filipines; Saxatilomys paulinae Musser, Smith, 
Robinson et Lunde, 2005 a Laos; Tonkinomys daovantieni Musser, Lunde et Truong Son, 
2006 al Vietnam i fins i tot un nou gènere Laonastes a Laos (8). Les primeres recerques 
bibliogràfiques que vam realitzar mostraven escassetat d’estudis en proporció a l’elevat 
nombre d’espècies de micromamífers d’on l’interès en continuar fent recerca en aquesta 
zona. A la península Ibérica, segons l’Atlas de los Mamíferos terrestres de España (1) hi 
ha 19 espècies de rosegadors excloent les espècies al·lòctones. La recopilació de Feliu et 
al. (1997) recull dades de 16 espècies de rosegadors relacionades amb un total de 77 
espècies d’helmints paràsits identificats (25 cestodes, 34 nematodes i 18 trematodes) (2). 
Si hi afegim els estudis de Sciurus vulgaris (3) i de Glis glis (4) (no inclosos a Feliu et al., 
1997) veiem que a excepció del ratolí lleonat (Apodemus flavicollis) s’han estudiat, en 
major o menor mesura, l’helmintofauna de totes les espècies de rosegadors. Vista la 
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situació al nostre territori la possibilitat de seguir mostrejant al SEA significava una 
gran oportunitat per a aprofundir en l’estudi dels endoparàsits. Així doncs, en el marc 
dels projectes finançats pel govern francès: BiodivHealthSEA (Local impacts and 
perceptions of global changes: Biodiversity, health and zoonoses in Southeast Asia) i 
CERoPath (Community Ecology of Rodents and their Pathogens in a changing 
environment) que s’han desenvolupat al SEA, s’han realitzat diferents expedicions a 
Cambodja, Laos i Tailàndia, que (després d’un gran nombre d’hores de dissecció de 
micromamífers) han proporcionat els materials amb els que s’ha elaborat la recerca que 
queda reflectida en les publicacions que formen aquesta tesi. L’oportunitat de col·laborar 
amb aquests projectes ens ha permès treballar a la regió zoogeogràfica Oriental de gran 
biodiversitat i que ha proporcionat resultats aptes per a ser inclosos en estudis 
helmintològics d’interès científic per les seves aportacions al món de la parasitologia, 
com són: la descripció de noves espècies d’helmints i la re-descripció d’espècies 
insuficientment estudiades o poc conegudes; i estudis de caire faunístic en el 
micromamífer insectívor Suncus murinus. 

La regió zoogeogràfica Oriental s'estén des del subcontinent indi a l'Afganistan i 
Pakistan, i de les terres baixes del sud de la Xina al sud-est d'Àsia, a través d'Indonèsia 
fins a l'illa de Java, Bali, i Borneo, també inclou les illes japoneses de Ryukyu, les terres 
baixes de Taiwan i les Filipines. El SEA forma part d’aquesta i és la subregió asiàtica 
formada pels estats de Birmània, Brunei, Cambodja, Filipines, Indonèsia, Laos, 
Malàisia, Papua Nova Guinea, Singapur, Tailàndia, Timor Oriental i Vietnam. El SEA 
ha estat habitat històricament per grans civilitzacions (l’imperi Khmer a Cambodja, i 
diversos regnes antics a Birmània) que han deixat com a testimoni les restes de les 
antigues capitals d’Angkor (Cambodja) (Figura 1) i Bagan (Birmània) (Figura 2). 
Aquestes civilitzacions es relacionen amb l’inici de les transformacions paisatgístiques, 
sobretot a les terres baixes inundables altament fèrtils que van passar de ser masses 
forestals a ser camps d’arròs. En l’actualitat, aquest procés de desforestació s’ha 
accelerat (Figura 3) i genera grans canvis ambientals deguts a la globalització i la 
pressió del desenvolupament econòmic a tot el SEA, com per exemple la construcció de la 
expressway, carretera que uneix Tailàndia (Bangkok) amb la Xina (Kunming), que va 
finalitzar amb la construcció d’un pont sobre el Mekong per unir Laos i Tailàndia al 
desembre del 2013 (Figura 4). Tot i la desaparició de zones ecològiques de gran 
importància com a conseqüència del procés d’urbanització i l’augment d’àrees de cultiu, i 
tot i el canvi de clima que s’està observant al planeta (canvis en la temperatura global i 
els monsons) (9) segueix sent una zona d’elevat interès que rau en la seva (encara) 
elevada biodiversitat. 

La importància dels micromamífers en l’àmbit humà, rau en el fet que 
tradicionalment han format part de la seva dieta (Figura 5) (10,11). No és difícil veure, 
en zones rurals, parades de venta de rosegadors pel consum humà (Figura 6) o bé trobar 
habitants locals preparant trampes artesanals per caçar rosegadors (Figura 7 i 8). La 
relació alimentària amb els rosegadors i la convivència amb insectívors com S. murinus 
es pot associar amb la incidència de zoonosis en aquesta àrea com il·lustra la revisió de 
Chaisiri et al. (2015) en identificar un mínim de 7 espècies zoonòtiques relacionades amb 
rosegadors (12). 
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Figura 1: Restes de l’antiga ciutat d’Angkor 
(Cambodja) (Imatge de A. Ribas). 

Figura 2: Restes de l’antiga ciutat de Bagan 
(Birmània) (Imatge de A. Ribas). 

 

 
Figura 3: Mapa de la província de Mondolkiri (Cambodja) mostrant les zones agrícoles, forestals i 
urbanitzades al 1998 vs 2008. 

 

  
Figura 4: Notícia al East by SouthEast (blog de notícies 
locals). 

Figura 5: Plat per a consum humà a base de 
rosegadors (Birmània) (Imatge de A. Ribas). 

 

  

Figura 6: Parada de mercat de venta 
de rosegadors per a consum humà 
(Vietnam) (Imatge de A. Ribas). 

Figura 7 i 8: Trampes artesanals utilitzades per a caçar 
rosegadors per a consum alimentari (Laos) (Imatges de S. 
Morand). 
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2. Situació actual dels estudis d’helmints de micromamífers al Sud-est 

asiàtic 

 
La subfamília Murinae conté més de 120 gèneres i al voltant d’unes 570 espècies a 

tot el món (13), és una de les més grans de l’ordre Rodentia, i només al SEA s’hi han citat 
més de 270 espècies. La família Sciuridae també està present a la nostra àrea d’estudi 
però no l’hem pogut incloure perquè els individus són molt difícils de capturar degut al 
seu hàbitat arborícola i a que no estan presents a tots els hàbitats, contràriament a 
Murinae. Pel que fa a la família Soricidae (insectívors terrestres) els estudis són molt 
limitats ja que són molt difícils de capturar. Suncus murinus, tot i estar relacionat amb 
diferents tipus d’hàbitat, s’ha trobat principalment en zones d’estret contacte amb els 
humans. Altres espècies d’insectívor com les del gènere Crocidura gairebé no s’han 
capturat a la nostra àrea d’estudi. Aquesta situació ha condicionat les característiques 
dels nostres estudis en relació als hostes i al fet de considerar l’estudi d’una espècie 
d’insectívor (la més freqüent) en una publicació separada de les relacionades amb 
Murinae. 

El SEA té 4 regions biogeogràfiques que contenen al voltant del 18% de les espècies 
de plantes i animals del planeta (14) i segons el nostre criteri, el nombre d’estudis 
relacionats amb la naturalesa de la fauna helmintiana i els seus hostes és baix. Els 
estudis recollits a la base de dades del Natural History Museum of London (Host-
Parasite Database) (6), tan sols es poden relacionar amb 26 (13%) de les espècies de 
Murinae associades al SEA. Aquest 13% és un valor orientatiu ja que aquesta base de 
dades no és completa, però també va en acord amb els resultats de les revisions 
bibliogràfiques de paràsits de Murinae de Filipines, Indonèsia, Malàisia, Nova Zelanda i 
del global del SEA (15–19). Aquesta situació suggereix la hipòtesi de que existeix la 
possibilitat de trobar tant espècies d’helmints noves (o poc conegudes) (20) com de 
localitzar nous hostes associats a helmints poc coneguts. 

S’ha realitzat una revisió bibliogràfica exhaustiva més enllà de les referències de la 
Host-Parasite Database (el seu procediment està detallat a l’apartat 8 del capítol de 
“Material i Mètodes”). En relació a S. murinus s’han revisat 40 referències d’estudis 
realitzats a la seva àrea de distribució original. En relació a Murinae, s’han revisat més 
de 140 estudis relacionats amb 54 (19,35%) espècies a tot el SEA. A la Taula 1 presentem 
el recull de publicacions associades a les mateixes àrees geogràfiques que els nostres 
estudis (ampliada a l’Annex amb totes les localitats del SEA). Tant per Murinae com per 
S. murinus, la confecció de les bases de dades ha implicat fer comprovacions de la 
nomenclatura dels hostes i paràsits, que s’han associat als seus sinònims si era 
necessari. Pel que fa als rosegadors, aquesta informació s’ha extret de les bases de dades 
del Mammal Species of the World (13) i de la IUCN (Red list of threatened species) (21) i 
de les principals referències relacionades amb rosegadors (22–24). Les comprovacions de 
nomenclatura i classificació dels paràsits s’han fet segons la Global Cestode Database 
(25) en relació als cestodes, i segons les re-descripcions i revisions taxonòmiques 
publicades en relació a la resta de grups. 
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 Cambodja Laos Tailàndia 

Acantocephala    
FAMÍLIA MONILIFORMIDAE    
Moniliformis moniliformis (Bremser, 
1811) ** 

- - Rex (26), Rt (7,26) 

    
Cestoda    
FAMÍLIA DAVAINEIDAE    
Raillietina siriraji Chandler et 
Pradatsundarasar, 1957 ** 

- - Bs, Rex, Rno, Rr (27) 

Raillietina sp. Fuhrmann, 1920 ** - Bi, Bs, Bbo, Mc, 
Mco, Rn, Rt (28) 

Bi (26,29,30), Bs, Bbe, 
Le, Ms, Mce, Nf, Rex, Rl 

(26), Rno, Rr (30), Rt 
(7,26), Rsp (Rr i/o Rno) 

(31) 
FAMÍLIA HYMENOLEPIDIDAE    
Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 
1819) Weinland, 1858 ** 

- Mco, Rn, Rt (28) Bi (26,29), Bs, Bbe, Bbo, 
Le, Ms, Mco, Nf (26), 
Rex (26,27), Rl (26), 

Rno, Rr (27), Rt (7,26) 
Hymenolepis nana (Siebold, 1852) ** - Mc, Mco, Rt (28) Cg, Mc, Mce, Mco, Nf 

(26), Rex (27),Rl (26), 
Rno (27) 

FAMÍLIA TAENIIDAE    
Taenia sp. Linnaeus, 1758 - - Rsp (31) 
    
Nematoda    
FAMÍLIA ANCYLOSTOMATIDAE    
Globocephalus sp. Molin, 1861 - Rt (28) - 
FAMÍLIA ANGIOSTRONGYLIDAE    
Angiostrongylus (Parastrongylus) 
cantonensis (Chen, 1935) Dougherty, 
1946 

- - Bb (32), Bi (32,33), Rex 
(27,32), Rno (27,32,33), 

Rr (32), Rsp (Rr  i/o 
Rno) (31) 

Angiostrongylus (Parastrongylus) 
siamensis Ohbayashi, Kamiya et 
Bhaibulaya, 1979 

- - Bs, Bbe (34), Ls, (35), 
Ms (34) 

Angiostrongylus sp. Kamensky, 1905 - - Rno (36) 
Malayometastrongylus 
diardinematus (Gibbons et 
Krishnasamy, 1986) 

- Rt (37) - 

FAMÍLIA ASCARIDIDAE    
Ascaris sp. Linnaeus, 1758 - Bbe (28) - 
FAMÍLIA CAPILLARIIDAE    
Aonchotheca sp. Lopez-Neyra, 1947 - Bbe (28) Bi (26,29), Mce (26) 
Aonchotheca yannickchavali 
(Veciana et al., 2016) 

  Bs 

Capillaria hepatica (Bancroft, 1893) 
** 

- - Rsp (Rr i/o Rno) (31) 

Eucoleus sp. Dujardin, 1845 - - Bi (26,29), Mce (26) 
FAMÍLIA CHABERTIIDAE    
Cyclodontostomum purvisi Adams, 
1933 ** 
(sin. Ancistronema coronatum) 

- - Bi (26,29,38), Bs (38) 

Taula 1: continua a la pàgina següent. 
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 Cambodja Laos Tailàndia 

FAMÍLIA FILAROIDIDAE    
Filariidae Cobbold, 1864 - - Nf (26), Rt (7,26) 
FAMÍLIA GNATHOSTOMATIDAE    
Gnathostoma malaysiae Miyazaki et 
Dunn, 1965 

- - Ms (39) 

FAMÍLIA GONGYLONEMATIDAE    
Gongylonema neoplasticum (Fibiger 
et Ditlevson, 1914) Ransom et Hall, 
1916 ** 

- Ra, Rex, Rt (28) Bs, Ms, Mce, Mco, Nf, Rex, 
Rl (26), Rt (7,26) 

FAMÍLIA HELIGMONELLIDAE    
Malaistrongylus odontospicularis 
Ow-Yang, Durette-Desset et 
Ohbayashi, 1983 

- - Ms (40) 

Nippostrongylus sp. Lane, 1923 - - Rsp (Rr i/o Rno) (31) 
Orientostrongylus ratti Ohbayashi 
et Kamiya, 1980 

- - Rno, Rr (41) 

Orientostrongylus siamensis 
Ohbayashi et Kamiya, 1980 

- - Ms (41) 

Orientostrongylus tenorai Durette-
Desset, 1970 

- - Bi, Bs (40,41) 

Sabanema kepongi Ow-Yang, 
Durette-Desset et Ohbayashi, 1983 

- - Nf  (40) 

FAMÍLIA HETERAKIDAE    
Heterakis spumosa (Schneider, 
1866) 

- Bs, Ra, Rex, Rt 
(28) 

Bi (26,29), Bs, Bbe, Bbo 
(26) 

FAMÍLIA METASTRONGYLIDAE    
Thaistrongylus harinasutai 
Ohbayashi, Kamiya et Bhaibulaya, 
1979 

- - Bbe (35) 

FAMÍLIA ONCHOCERCIDAE    
Breinlia (Breinlia) booliati Singh et 
Ho, 1973 

- - Rti (42) 

Breinlia (Breinlia) jittapalapongi 
Veciana, Bain, Morand et al., 2015 

- Ra, Rt (43) - 

FAMÍLIA OXYURIDAE    
Syphacia muris (Yamaguti, 1935) ** - Bs, Bbe, Ms, Rex, 

Rn, Rt (28) 
Bi (26,29), Bs, Bbe, Bbo, 
Le, Ms, Nf,  Rex, Rl (26), 

Rt (7,26) 
Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) - Mc, Mco (28) Mc, Mce (26) 
FAMÍLIA PHYSALOPTERIDAE    
Physaloptera ngoci Le-Van-Hoa, 
1961 

Bs, Rar, 
Rex, Rt (44) 

Bs, Rs (44) Bi, Bs, Bbe, Mc, Mce, Rex, 
Rs (44) 

Physaloptera sp. Rudolphi, 1819 - Bi, Rl (28) Bi (26,29), Bs, Bbe, Mc, 
Mce, Rl (26) 

FAMÍLIA RICTULARIIDAE    
Pterygodermatites sp. Wedl, 1861 - Bs, Rex, Rl, Rt 

(28) 
Nf (26), Rt (7,26) 

Rictularia sp. Frölich, 1802 - - Rno, Rr (45), Rsp (Rr i/o 
Rno) (31) 

FAMÍLIA SPIROCERCIDAE    
Mastophorus sp. Diesing, 1853 - - Bi (26,29), Bbe, Bbo, Rex 

(26), Rt (7,26) 
Protospirura siamensis Ribas, 
Veciana, Chaisiri et Morand, 2012 

- Bs, Ra, Rt (28) Bi, Bbe, Bbo, Mc, Mce, 
Mco, Msp, Rex, Rl, Rt (46) 

Taula 1: ve de la pàgina anterior. 
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 Cambodja Laos Tailàndia 

Protospirura sp. Seurat, 1914 - - Bi (26,29), Bbe, Bbo, Mc, Mce, 
Mco, Rex, Rl (26), Rt (7,26) 

FAMÍLIA TRICHINELLIDAE    
Trichinella spiralis (Owen, 1835) - - Rr (47) 
FAMÍLIA TRICHURIDAE    
Trichuris muris (Schrank, 1788) 
Hall, 1916 

- Rt (28) Bi (26,29), Bs, Rl (26), Rt 
(7,26) 

FAMÍLIA TRICHOSTRONGYLIDAE    
Trichostrongylidae Leiper, 1908 - Bi, Bs, Mc, Mco, 

Rn, Rt (28) 
Bi (26,29), Bs, Le, Ms, Mc, 
Mce, Mco, Nf, Rex, Rl (26), 

Rt (7,26) 
    
Trematoda    
FAMÍLIA ECHINOSTOMATIDAE    
Echinostoma ilocanum (Garrison, 
1908) ** 

- - Rsp (Rr i/o Rno) (31) 

Echinostoma malayanum Leiper, 
1911 ** 

- Rl (28) Rsp (Rr i/o Rno) (31) 

Echinostoma sp. Rudolphi, 1809 - - Bs, Rl (26) 
FAMÍLIA HETEROPHYIDAE    
Centrocestus sp. Looss, 1899 - - Rsp (Rr i/o Rno) (31) 
FAMÍLIA LECITHODENDRIIDAE    
Lecithodendriidae Ohdner, 1911 - - Mco, Rl (26) 
FAMÍLIA NOTOCOTYLIDAE    
Notocotylus loeiensis Chaisiri, 
Morand et Ribas, 2011 

- - Bi, Rl (26) 

Notocotylus sp. Diesing, 1839 - - Bi (29) 
Quinqueserialis quinqueserialis 
(Barker et Laughlin, 1911) 
Harwood, 1939 

- - Rsp (Rr i/o Rno) (31) 

FAMÍLIA PLAGIORCHIIDAE    
Plagiorchis sp. Luhe, 1899 - Mc, Mco, Rt (28) - 
FAMÍLIA SCHISTOSOMATIDAE    
Schistosoma incognitum Chandler, 
1926 

- - Bi (48,49), Bs (48) 

Schistosoma sinensium Pao, 1959 - - Rr (50), Mc, Rr (51) 
Schistosoma spindale Montgomery, 
1906 

- - Bi, Bs (48) 

Schistosoma sp. Weinland, 1858 - - Rr (48) 
Taula 1: ve de la pàgina anterior. Llista d’helmints de murins de Cambodja, Laos i Tailàndia. Am: 
Apomys microdon, Bb: Bandicota bengalensis, Bi: B. indica, Bs: B. savilei, Bbe: Berylmys 
berdmorei, Bbo: B. bowersi, Bl: Bullimus luzonicus, Ba: Bunomys andrewsi, Bc: B. chrysocomus, 
Bp: B. penitus, Bpr: B. prolatus, Cg: Chiropodomys gliroides, Ec: Eropeplus canus, Lc: Lenothrix 
canus, Le: Leopoldamys edwardsi, Ls: L. sabanus, Mar: Mallomys rothschildi, Me: Margaretamys 
elegans, Ma: Maxomys alticola, Mb: M. bartelsii, Mm: M. musschenbroekii, Mp: M. pagensis, Mr: 
M. rajah, Ms: M. surifer, Mw: M. whiteheadi, Mc: Mus caroli, Mce: M. cervicolor, Mco: M. cokii, 
Msp: Mus sp., Nc: Niviventer cremoriventer, Nf: N. fulvescens, Nl: N. lepturus, Nr: N. rapit, Pd: 
Paruromys dominator, Pp: Pithecheir parvus, Ra: Rattus andamanensis, Ran: R. annandalei, Rar: 
R. argentiventer, Re: R. edwarsi, Rev: R. everetti, Rex: R. exulans, Rh: R. hainaldi, Rhe: R. 
hellwadi, Rho: R. hoffmani, Rl: R. losea, Rlu: R. lugens, Rm: R. marmosurus, Rmo: R. 
morotaiensis, Rn: R. nitidus, Rni: R. niviventer, Rno: R. norvegicus, Rr: R. rattus, Rs: R. 
sakeratensis Rt: R. tanezumi, Rti: R. tiomanicus, Rx: R. xanthurus, Rsp: Rattus sp., Si: Sundamys 
infraluteus, Sm: S. muelleri. ** espècies zoonòtiques del SEA (12). 
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En total s’han localitzat i revisat 144 referències de 9 països del SEA: Birmània 
(n=1), Cambodja (n=1), Filipines (n=17), Indonesia (n=41), Laos (n=4), Malàisia (n=51), 
Singapur (n=1), Tailàndia (n=25) i Vietnam (n=7), que recullen un total de 126 espècies 
d’helmints identificades (2 acantocèfals, 14 cestodes, 82 nematodes, 1 pentastòmid i 27 
trematodes) i 62 individus identificats a nivells superiors (veure Annex). Entre els 
treballs revisats, s’han agrupat les descripcions de noves espècies que s’han representat 
gràficament (Figura 9) per tal d’avaluar la tendència d’aparició d’aquestes descripcions 
al llarg del temps. 
 

 
Figura 9: Nombre de descripcions d’espècies noves d’helmints de Murinae al 
SEA entre el 1931 i el 2015 (agrupat en períodes de 5 anys). 

 
El nombre d’helmints relacionats amb Murinae és alt (més de 126 espècies), però 

encara estem lluny de poder conèixer tota la biodiversitat helmintiana (52). La descripció 
d’espècies noves no segueix un patró regular però no està en una fase decreixent. En el 
cas dels helmints grans (nematodes i trematodes) hi ha un major nombre d’espècies 
descrites ja que les característiques morfològiques d’aquests permeten diferenciar-les 
més fàcilment de les espècies ja conegudes, com es demostra amb les descripcions més 
recents (Protospirura siamensis Ribas et al., 2012, Breinlia (Breinlia) jittapalapongi 
Veciana et al., 2015, Notocotylus loeiensis Chaisiri, et al., 2011 i Aonchotheca 
yannickchavali Veciana et al., 2016). En relació als Trichostrongylidae, i als cestodes, la 
seva mida i fragilitat són una dificultat afegida a l’hora d’obtenir material prou bo i 
suficient per poder-los caracteritzar adequadament. 
 

3. Justificació i objectius 
 

A l’estudi de Chaisiri et al., 2010 es fa referència a 7 helmints que no es van poder 
identificar a nivell d’espècie (7) en un escenari poc estudiat i d’elevada biodiversitat en 
relació als hostes Murinae. La hipòtesi de base és que aquesta situació s’explicaria per 
l’existència d’espècies d’helmint no descrites anteriorment o la presència d’espècies poc 
conegudes i, per tant, més difícils d’identificar. El desconeixement de la helmintofauna 



17 

de la zona ens proporciona un gran nombre d’opcions i de tipus d’estudi a realitzar. 
Aquesta hipòtesi també és aplicable a S. murinus ja que l’estudi de la seva 
helmintofauna també es troba en una situació de precarietat (només un estudi considera 
tot l’espectre helmintofaunístic al SEA (53)) que fa sospitar que hi ha molt per descobrir. 
Així, la situació particular de cada estudi que integra aquesta tesi doctoral genera una 
motivació i justificació diferent, que presentem tot seguit. En primer lloc presentem les 
descripcions d’espècies noves, en segon lloc els estudis que aporten noves dades 
(biogeogràfiques, mètriques, moleculars i morfològiques) d’espècies poc conegudes i, per 
últim, l’estudi de l’espectre helmíntic de S. murinus, seguint aquest esquema al llarg de 
tot el present document. 

El gènere Protospirura (Spiruridae) és cosmopolita i, segons els estudis publicats a 
dia d’avui, està format per un total d’onze espècies a tot el món (distribuïdes a les regions 
zoogeogràfiques: Etiòpica, Australasiàtica, Oriental, Neàrtica, Neotropical i Paleàrtica) 
(54–56). Amb l’excepció de Protospirura muricola Geodelst, 1916 que té una distribució 
mundial, la majoria d’aquestes espècies tenen una distribució geogràfica limitada i al 
SEA s’ha referenciat sempre com a Protospirura sp. (46). Per aquests motius ens 
plantegem la hipòtesi de que de l’anàlisi de l’helmint Spiruridae trobat en rosegadors 
capturats a Tailàndia en derivi la descripció d’una espècie nova, a la que també podrien 
pertànyer els individus de Protospirura sp. no identificats en estudis anteriors. 

El gènere Breinlia (Filarioidea) subgènere Breinlia està representat per 4 espècies 
al SEA (43). L’espècie amb una major distribució és Breinlia (Breinlia) booliati Singh i 
Ho, 1973 que es va descriure en Rattus sabanus (sin. Leopoldamys sabanus) a la 
península de Malàisia (57) i que posteriorment s’ha trobat en diversos múrids i zones de 
la península i les illes de Malàisia (43). Les altres 3 espècies del SEA (Breinlia (Breinlia) 
manningi Bain et al., 1981; Breinlia (Breinlia) spratti Bain et al., 1979 i Breinlia 
(Breinlia) tinjili Purnomo et Bangs, 1996) així com les dues de l’Índia (Breinlia (Breinlia) 
petauristi Chowattukunnel et Esslinger, 1979 i Breinlia (Breinlia) sergenti (Mathis et 
Leger, 1909) Petter, 1958) no s’han localitzat després de la seva descripció. La resta 
d’espècies de Breinlia descrites (en total 22) es troben a la zona Australasiàtica en 
monotremes, marsupials i múrids (58). La morfologia de la filària trobada en diferents 
espècies de rosegador de Laos la identificava amb el gènere Breinlia, però no coincidia 
amb cap de les espècies descrites anteriorment. 

S’han descrit nou espècies del gènere Aonchotheca (Capillariidae) en rosegadors a 
nivell mundial. Aquest gènere és molt específic dels seus hostes (59) tot i que a vegades 
una mateixa espècie s’ha descrit en diferents famílies de mamífers. Al SEA, hi ha poques 
referències relacionades amb Aonchotheca en rosegadors, i en diverses ocasions els 
helmints no s’arriben a identificar a nivell d’espècie (26,28,29). S’ha trobat un helmint 
del gènere Aonchotheca del que la morfologia de l’apèndix vulvar de la femella ens ha 
portat a considerar el cas de trobar-nos davant d’una espècie nova. 

El gènere Physaloptera també presenta en diverses ocasions i localitats del SEA 
problemes en relació a la seva identificació a nivell d’espècie (veure detall a Veciana et 
al., 2013), de manera que també ens podem plantejar la hipòtesi que hem seguit fins al 
moment. En aquest cas però, no es tracta d’una espècie nova i, els nematodes extrets del 
rosegadors de Cambodja, Laos i Tailàndia, s’han identificat com a Physaloptera ngoci Le-
Van-Hoa, 1961, que segueix sent l’única espècie descrita en Murinae del SEA. Així i tot, 
el nombre i la qualitat dels exemplars trobats ens han permès obtenir imatges de 
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microscòpia electrònica i realitzar noves mesures que amplien els coneixements anteriors 
sobre aquesta espècie. També s’han completat les dades biogeogràfiques, com la 
distribució i els hostes, a relacionar amb aquest helmint. 

En total es coneixen 5 espècies d’angiostrongilid en Rodentia del SEA: 
Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis (Chen, 1935) Dougherty, 1946, 
Angiostrongylus (Parastrongylus) malaysiensis (Bhaibulaya et Cross, 1971), 
Angiostrongylus (Parastrongylus) siamensis (Ohbayashi et al., 1979), M. diardinematus  
i Thaistrongylus harinasutai (Ohbayashi et al., 1979) (37) i almenys una s’ha relacionat 
amb zoonosis detectades en centenars d’infeccions d’humans (60). Dels rosegadors de 
Laos, s’ha identificat una de les espècies menys conegudes, M. diardinematus, que es va 
descriure com a nou gènere de paràsit dels pulmons de Rattus tanezumi (sin. Rattus 
rattus diardii) de Malàisia. La descripció original no conté informació relativa al nombre 
i les espècies d’hostes estudiats, i M. diardinematus no s’ha trobat en cap altra publicació 
tot i que el seu hoste té una àmplia distribució geogràfica (23). Els estudis previs a nivell 
genètic es limiten a A. (P.) cantonensis (61,62) i A. (P.) malaysiensis (61). Així doncs, la 
troballa de M. diardinematus a Laos ens ha donat la possibilitat d’ampliar els 
coneixements d’aquest helmint a nivell morfològic, biogeogràfic i genètic. 

El baix nombre d’estudis relacionats amb la musaranya asiàtica casolana S. 
murinus i el seu comportament comensal, ens porta a la necessitat de disposar de més 
informació en relació a l’helmintofauna d’aquest hoste. D’aquí, com hem dit 
anteriorment, en traiem la mateixa hipòtesi que hem relacionat amb Murinae, però 
també hi podem afegir la hipòtesi de trobar espècies zoonòtiques que no s’haguessin 
associat anteriorment amb aquest hoste. 

La musaranya S. murinus és nativa del Sud i el Sud-est d’Àsia però s’ha anat 
introduint en àrees geogràfiques com el Japó o Àfrica (21). És una espècie comensal i es 
troba en zones properes als habitatges dels humans o zones on hi exerceixen activitats 
com els arrossars o els graners (5), fet que genera un interès en l’estudi d’aquests hostes 
per la seva possible relació amb malalties zoonòtiques. A la revisió bibliogràfica només 
s’ha trobat un estudi que consideri tot el rang helmíntic de S. murinus a la seva àrea 
natural (Taiwan) (53). La resta d’estudis, inclosos els realitzats en àrees d’introducció, es 
centren en un sol grup o gènere d’helmints (63). Per aquest motiu s’ha fet una recopilació 
de tota la informació relacionada amb els paràsits de S. murinus en la seva àrea de 
distribució natural. Simultàniament, els individus capturats a Cambodja ens han 
permès fer un estudi de l’helmintofauna de S. murinus en aquesta àrea geogràfica. 

 
Les hipòtesis fonamentades en la situació global i particular d’aquests helmints i 

hostes, ens porten a un marc d’estudi en el que els objectius són els següents: 
 
1. Augmentar el coneixement de la biodiversitat helmintiana de rosegadors del Sud-est 
asiàtic mitjançant la descripció d’espècies noves per a la ciència. 
 
2. Incrementar el coneixement d’espècies d’helmints de micromamífers del Sud-est 
asiàtic prèviament descrites però poc conegudes aportant noves dades biogeogràfiques, 
mètriques, moleculars i morfològiques i sobre l’associació amb els seus hostes. 
 
3. Ampliar el coneixement de l’espectre helmíntic d’una espècie de micromamífer 
insectívor (Suncus murinus) donant les primeres dades faunístiques a Cambodja. 
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II. MATERIAL i 
MÈTODES 

 
En aquest capítol procedirem a resumir el conjunt de la metodologia seguida al 

llarg de tots els treballs que formem part d’aquesta tesi doctoral i que es troba descrita 
en detall a les publicacions. Així doncs, englobem tot el procés d’obtenció de les mostres 
des del treball de camp per a l’obtenció dels hostes fins a la identificació específica dels 
helmints. 

 

1. Obtenció dels hostes 
 
Els helmints estudiats són endoparàsits que habiten els teixits (cavitat abdominal i 

òrgans interns) de micromamífers obtinguts per trampeig en diverses expedicions dutes 
a terme al SEA en diferents localitats de Cambodja, Laos i Tailàndia (veure Figura 10 i 
Taula 2). 

 
País/Localitat Coordenades (mitjana) Any 

CAMBODJA   
 Mondolkiri (Mo) 12º02’24’’ N; 106º40’48’’ E 2009 
 Veal Renh (V) 10º42’36’’ N; 103º51’36’’ E 2009 
LAOS   
 Champasak (Cha) 15º19’41.39” N; 106º18’23’’E 2008 – 2011 
 Lak Sip (L) 19º50’55’’N; 102º10’4’’E 2010 i 2012 
 Luang Prabang (Lu) 19º36’44’’N; 102º2’41’’E 2008 – 2012 
TAILÀNDIA   
 Buriram (Bu) 14º55’56.92”N; 103º6’26.66”E 2008 – 2011 
 Chiangrai (Chi) 19º50'38.11"N; 99º57'55.14"E 2008 – 2011 
 Kalasin (Kal) 16º39’45.13”N; 103º31’39.37”E 2008 – 2011 
 Loei (Lo) 17º26’44.50”N; 101º40’45.31”E 2008 – 2011 
 Nan (Na) 19º7’38.88”N; 100º54’33.70”E 2008 – 2011 
Taula 2: Nom de les localitats, coordenades i anys de mostreig. 
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Figura 10: Localitats de mostreig (Cambodja: Mondolkiri = Mo, Veal 
Renh = V; Laos: Lak Sip = L, Luang Prabang = Lu, Champasak = Cha i 
Tailàndia: Chiangrai = Chi, Nan = Na, Loei = Lo, Kalasin = Ka, Buriram 
= Bu) (Imatge de Google Earth© modificada per M. Veciana). 

 
Per a capturar els micromamífers s’utilitzen paranys amb un esquer adaptat a les 

seves preferències alimentàries. Principalment s’utilitza blat de moro, que és un element 
resistent a les formigues ja que un altre esquer seria ingerit en poques hores per 
aquestes. En els ambients forestals, al mateix esquer de blat de moro s’hi afegeix plàtan 
per tal que l’esquer sigui més “llaminer” degut a que la zona ofereix més variabilitat en 
la disponibilitat alimentària que en altres hàbitats. Les trampes utilitzades són de tipus 
Sherman (metàl·liques i plegables) (Figura 11) o de reixeta (Figura 12). L’ús d’una o 
altra es relaciona principalment amb qüestions de logística en el transport o en funció de 
la temperatura ambiental ja que els paranys de tipus Sherman al ser opacs poden 
escalfar-se molt i arribar a temperatures molt elevades. En alguns casos, però, prima la 
mida dels micromamífers que es pretén capturar. Per exemple, si es volen capturar 
espècies del gènere Mus s’utilitzaran les de tipus Sherman ja que, en ser més petits, 
alguns individus podrien escapar per l’entramat de la reixeta. En canvi, si es volen 
capturar espècies més grans com les del gènere Bandicota caldria utilitzar les de reixeta, 
ja que aquests rosegadors no cabrien als paranys de tipus Sherman. 

Pel que fa a les preferències ecològiques dels rosegadors, s’ha considerat d’interès 
capturar animals en quatre tipus d’hàbitat: planes de secà (Figura 13), planes 
inundables (Figura 14), zones forestals o de cultiu perenne (Figura 15) i pobles o cases 
aïllades (Figura 16). El fet de considerar diferents tipus d’hàbitat és essencial per 
assegurar la captura de representants de la major part de gèneres possible. Cal tenir en 
compte que alguns gèneres, com Leopoldamys, no es troben a prop dels humans i habiten 
principalment zones boscoses, o al contrari que Suncus tendeixen a habitar zones 
properes als humans. També cal considerar que dins un mateix gènere podem trobar 
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variabilitat en les preferències d’hàbitat com, per exemple, les espècies del gènere Rattus 
que es poden trobar en cases i zones properes als humans (Rattus andamanensis, Rattus 
exulans, Rattus norvegicus), prop dels cultius d’arròs (R. exulans, Rattus losea, Rattus 
nitidus), en zones forestals (R. andamanensis, Rattus tiomanicus) o en zones de cultiu 
perenne (R. andamanensis) (24). Les localitats s’han escollit al atzar i per logística, però 
procurant que els punts de captura permetessin una probabilitat de captura alta així 
com cobrir al màxim el rang de latituds (tenint també en compte els hàbitats) per poder 
obtenir un mostreig representatiu de la diversitat d’hostes de la zona. 

Per a procedir al trampeig pròpiament dit, es posen un total de 10 línies formades 
per 10 trampes cadascuna (en total 100) col·locades a 5 metres de distància entre elles. 
Cada 3 o 4 nits es desplacen les trampes, mantenint la disposició en línies, durant un 
total de 12 dies (Figura 17). Aquest procediment s’ha repetit a cada hàbitat (excepte en 
pobles o cases aïllades on es col·loquen uns 5 paranys a cada casa que es revisen una 
única vegada) seguint els protocols definits (64). Durant la revisió de les trampes, 
aquelles que contenen micromamífers s’etiqueten indicant el lloc i la data de captura i es 
dóna una numeració formada per lletres (sigles de la localitat) i números (en funció de la 
línia i la numeració correlativa dels individus) que és única per a cada individu. Les 
trampes se substitueixen a la línia del trampeig i es transporten al laboratori de camp 
(Figura 18). 
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Figura 11: Trampa tipus Sherman 
(Imatge de I. Torre). 

 Figura 12: Trampa de reixeta (Imatge 
de A. Ribas). 

   

 

 

Figura 13: Planes de secà. (Imatge de K. 
Chaisiri) 

 Figura 14: Planes inundables (Laos) 
(Imatge de V. Herbreteau). 

   

 

 

Figura 15: Zona forestal (Laos) (Imatge 
de V. Herbreteau). 

 Figura 16: Casa aïllada (Tailàndia) 
(Imatge de A. Ribas). 

   

 

 

 
Figura 17: Línia de trampes (Imatge de 
A. Ribas). 
 

 Figura 18: Laboratori de camp (Imatge 
de A. Ribas). 
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2. Identificació dels hostes 
 
En el moment de la seva captura, els rosegadors s’identifiquen a nivell d’espècie a 

partir de les seves característiques morfològiques (patró de color i mesures del pes, mida 
total, cap, cua, orelles, etc.), segons els paràmetres descrits a les principals referències 
(22–24,65) (Figura 19). Un cop al laboratori, els individus que pertanyen a espècies més 
difícils d’identificar fenotípicament o en els que hi ha dubtes s’identifiquen amb eines 
genètiques com el Barcode que detecta seqüències genètiques del gen mitocondrial COI 
específiques de cada espècie (66). Per exemple: les diferents espècies del gènere Mus, la 
diferenciació entre Leopoldamys edwarsi i L. sabanus que es poden confondre fàcilment o 
la diferenciació entre Bandicota savilei i el subadult de Bandicota indica (24). 

 

3. Dissecció dels hostes i obtenció dels helmints 
 
Un cop identificats (o un cop agafades les mostres de melsa o teixit muscular per la 

seva identificació posterior amb mètodes genètics si fos necessari), es practica l’eutanàsia 
als hostes tancant-los en un recipient on s’introdueix un anestèsic actiu per via inhalada. 
Posteriorment es procedeix a la seva dissecció (Figura 20) i se n’extreuen tots els òrgans 
(Figura 21) seguint el protocol estàndard de la American Veterinary Medical Association 
Council on Research (64) per maximitzar el benestar dels animals, minimitzar el risc per 
a la salut de qui realitza la dissecció i generar mostres d’alta qualitat. 

 

4. Preparació de les mostres 
 
Les vísceres i òrgans extrets es posen en plaques de petri que contenen sèrum 

fisiològic i s’examinen minuciosament sota una lupa binocular amb l’ajut d’eines de 
dissecció (agulles emmanegades, bisturís, estisores, guants, pinces, pinzells, etc.). Amb 
l’ajut d’un pinzell, els helmints es recullen en plaques de petri que contenen etanol 70% 
(Figura 22) i després es posen en recipients tancats (tubs d’assaig amb tanca, tubs 
Eppendorf, vials, etc.) que contenen el mateix producte per tal de conservar-los (Figura 
23). 

 

- Mostres per microscòpia òptica 
 
Els cestodes i nematodes es preparen per a la seva observació al microscopi amb 

lactofenol d’Amman entre porta i cobreobjectes, i s’observen passat el període de temps 
òptim per la seva clarificació (pot anar de minuts a hores segons el gruix de l’helmint). 
Per a l’observació de determinades estructures de la part cefàlica, amb l’ajut d’un bisturí 
es fan seccions de la part anterior i es munten, en posició frontal o lateral, entre 
portaobjectes i cobreobjectes amb lactofenol d’Amman. En el cas dels trematodes 
l’observació de les seves estructures és més fàcil després d’un procés de tinció, com per 
exemple amb Carmí acètic de Semichon o amb la tècnica de Fast Green. Un cop tenyits  
es munten posteriorment amb Bàlsam de Canadà entre porta i cobreobjectes. 
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- Mostres per microscòpia electrònica  
 
En el cas de B. (B.) jittapalapongi., P. siamensis i P. ngoci s’ha utilitzat microscòpia 

electrònica de rastreig (Scanning Electron Microscope, SEM) com a tècnica 
complementària per a observar amb més detall i precisió algunes estructures 
morfològiques externes dels nematodes. Les mostres que s’observaran amb SEM 
requereixen un processament diferent. Els helmints recent extrets dels hostes es 
conserven en etanol 70% prèviament escalfat sense que arribi a la temperatura 
d’ebullició (a uns 70ºC) o cacodilat refrigerat a 4ºC segons les condicions siguin 
favorables a un o altre (per ex: si la dissecció i preparació dels helmints es fa al 
laboratori de camp, les condicions no seran òptimes per a utilitzar cacodilat refrigerat). 
Un cop al laboratori de la Unitat de Microscòpia (Facultat de Medicina, Centres 
Científics i Tecnològics de la UB), les mostres es preparen segons els protocols (rentats 
amb cacodilat de sodi, bany amb tetraòxid d’osmi, deshidratació en sèrie d’alcohols de 
graduació creixent, assecat i muntatge amb plata i platí) per a poder ser observades al 
SEM. 

 

5. Caracterització morfològica dels helmints: mesures i imatge 
 
L’observació dels helmints amb tècniques microscòpiques és essencial per a la 

identificació de cada espècie, que es farà a partir de l’observació de la morfologia general 
i dels òrgans, així com mitjançant la realització de mesures d’aquestes estructures en 
general i en detall. Així doncs, les mesures, les il·lustracions i les fotografies són les eines 
que ens permeten identificar i/o descriure els helmints en base a la seva morfologia 
seguint claus d’identificació taxonòmica així com considerant les descripcions originals o 
re-descripcions de les diferents espècies. 

 

- Mesures  
 
Pel que fa la identificació o descripció dels helmints, s’han realitzat mesures 

micromètriques amb una càmera digital Tucsen acoblada a un microscopi òptic i 
associada a un programa informàtic. S’han realitzat el màxim nombre de mesures en 
relació a les característiques morfològiques de l’helmint així com al nombre d’individus 
mesurats. En tots els casos les mesures són en micròmetres (excepte si s’indica una altra 
unitat) i es presenta el rang seguit de la mitja entre parèntesi. 

 

- Il·lustracions i fotografies de microscòpia òptica 
 
La imatge d’un helmint és una eina que permet visualitzar clarament i amb detall 

les estructures morfològiques i que ens permet completar les descripcions morfològiques i 
la identificació d’aquest. La il·lustració és una tècnica més clàssica i tradicional, que 
encara es considera essencial a l’hora de descriure noves espècies per tal de mostrar una 
imatge més esquemàtica i neta de les estructures morfològiques dels helmints. Les 
il·lustracions s’han fet amb l’ajuda d’una càmera lúcida acoblada al microscopi òptic 
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(Figura 24) i les fotografies s’han realitzat amb una càmera digital Tucsen acoblada a un 
microscopi òptic i associada a un programa informàtic (Figura 25). 

 

- Fotografies de microscòpia electrònica  
 
Les fotografies en microscòpia electrònica de B. (B.) jittapalapongi, P. siamensis i 

P. ngoci permeten obtenir un gran detall de les estructures morfològiques superficials 
dels helmints. És una tècnica de la qual s’obtenen imatges de gran qualitat, amb un grau 
de precisió molt elevat. En aquest cas s’han realitzat amb un microscopi electrònic de 
rastreig de tipus Zeiss DSM 940A amb un voltatge d’acceleració de 15 kV. 

 

6. Classificació filogenètica d’helmints amb tècniques moleculars 
 
Amb l’anàlisi molecular de M. diardinematus, hem volgut completar els estudis 

genètics previs de la família dels Angiostrongilids. El principal interès era confirmar la 
seva categorització com a gènere (Malayometastrongylus) i aclarir la seva posició en 
relació als altres representants de la família. La complexa metodologia d’aquest 
procediment està extensament descrita a l’article publicat en relació a aquest paràsit 
(37). 

 

7. Dipòsit d’espècimens 
 
S’han dipositat exemplars tipus (holotip, al·lotip i paratips) de les espècies noves 

(A. yannickchavali, B. (B.) jittapalapongi i P. siamensis) i d’una de les espècies que s’han 
re-descrit (P. ngoci) a la col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. A la 
Taula 3 es recullen els codis de registre per a cada individu dipositat. El dipòsit 
d’espècimens permet tenir-los disponibles fàcilment en el cas de voler fer estudis 
complementaris de les espècies en qüestió. És també una manera de garantir la 
conservació de les espècies i permetre que estiguin a l’abast de tota la comunitat 
científica. 

 

 
A. yannickchavali B. (B.) jittapalapongi P. ngoci P. siamensis 

Holotip (m) MZB 2015-8453 (m) MZB 2014 2124 - (m) MZB 2011 0921 

Al·lotip (f) MZB 2015-8457 (f) MZB 2014 2129 - (f) MZB 2011 0925 

Paratip 1 (m) MZB 2015-8452 (m) MZB 2014 2125 (f) MZB 2013 0019 (m) MZB 2011 0922 

Paratip 2 (m) MZB 2015-8454 (m) MZB 2014 2126 (f) MZB 2013 0020 (m) MZB 2011 0923 

Paratip 3 (m) MZB 2015-8455 (m) MZB 2014 2127 (m) MZB 2013 0021 (m) MZB 2011 0924 

Paratip 4 (f) MZB 2015-8456 (m) MZB 2014 2128 (m) MZB 2013 0022 (f) MZB 2011 0926 

Paratip 5 (f) MZB 2015-8458 (f) MZB 2014 2130 - (f) MZB 2011 0927 

Paratip 6 (f) MZB 2015-8459 (f) MZB 2014 2131 - (f) MZB 2011 0928 

Paratip 7 - (f) MZB 2014 2132 - (f) MZB 2011 0929 

Paratip 8 - (f) MZB 2014 2133 - - 
Taula 3: Recull de codis de registre dels individus dipositats al Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona. (m: mascle, f: femella). 
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8. Recerca bibliogràfica 
 
Al llarg d’aquesta tesi s’han fet dues recopilacions de dades bibliogràfiques. D’una 

banda s’ha fet una recopilació de tots els articles relacionats amb S. murinus a Àsia (63), 
i d’altra banda s’ha fet una recopilació de tots els estudis d’helmints de rosegadors de la 
subfamília Murinae al SEA (veure Annex). Hem creat una base de dades que conté la 
informació referent als hostes i paràsits extreta o bé de les publicacions originals (si s’ha 
pogut accedir al document complet) o bé a partir de les dades que estan citades en altres 
publicacions (si no s’ha pogut arribar a la font original). 

L’àrea geogràfica considerada al SEA està constituïda pels següents països: 
Birmània, Brunei, Cambodja, Timor Est, Filipines, Indonesia, Laos, Malàisia, Singapur, 
Tailàndia i Vietnam dels que s’ha exclòs l’illa de Papua Nova Guinea ja que en aquesta, 
la diversitat de la població de Murinae està hipotèticament afectada per l’absència de 
depredadors (8) pel que la fauna d’aquesta zona es troba en una situació diferent i no 
seria representativa de la regió de SEA. 

Per a fer la recerca bibliogràfica s’han utilitzat diferents bases de dades 
gestionades per institucions científiques com l’Institute for Scientific Information (WoK) 
(67), la U.S. National Library of Medicine (Medline) (68), el Natural History Museum of 
London (Host-Parasite Database) (6) i Eselvier (ScienceDirect) (69), així com els 
cercadors “Google academic” i “Google”. Les cerques s’han fet en anglès, utilitzant 
paraules clau relacionades amb els paràsits, les localitats i els hostes.  

Les revistes científiques antigues, amb un factor d’impacte baix o nul i de 
publicació i llengua local, podrien ser obviades a les bases de dades que es centren en 
revistes científiques indexades. Aquest possible biaix en la cerca d’articles publicats ens 
ha portat a fer una revisió exhaustiva de les publicacions revisant la bibliografia citada 
als articles per tal de detectar referències que no es trobin en aquestes bases de dades. 
En relació a les referències relacionades amb Murinae, també s’han revisat manualment 
tots els volums del Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health ja 
que aquesta revista no té disponible una base de dades de continguts en línia.  
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Figura 19: Presa de mides d’un 
rosegador. (Fotografia de A. Ribas) 

 Figura 20: Dissecció d’un rosegador. 
(Fotografia de A. Ribas) 

   

 

 

 
Figura 21: Extracció de les vísceres d’un 
rosegador. (Fotografia de A. Ribas) 

 Figura 22: Cestodes en plaques de petri. 
(Fotografia de A. Ribas) 

   

 

 

 

Figura 23: Helmints en tubs d’assaig. 
(Fotografia de A. Ribas) 

 Figura 24: Microscopi òptic amb càmera 
lúcida acoblada. (Fotografia de M. 
Veciana) 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25: Microscopi òptic acoblat a una càmera digital Tucsen. 
(Fotografia de M. Veciana) 
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III. RESULTATS 
 

1. Protospirura siamensis n. sp. (Nematoda: Spiruridae) from rodents 
in Thailand. 

 
Autors: Alexis Ribas, Marina Veciana, Kittipong Chaisiri i Serge Morand 
Any: 2012 
Revista: Systematic Parasitology (Factor d’impacte 2012: 1,26) 
Número: 82 
Volum: 1 
Pàgines: 21-27 
 

- Resum i paraules clau 
 
Un total de 828 rosegadors de nou gèneres diferents (Bandicota, Berylmys, 

Chiropodomys, Hapalomys, Leopoldamys, Maxomys, Mus, Niviventer i Rattus) s’han 
atrapat i estudiat en quatre províncies de Tailàndia entre el 2008 i el 2010. S’ha 
identificat i descrit una espècie nova de Protospirura, Protospirura siamensis n. sp. 
(Nematoda: Spiruridae). Aquest nematode s’ha trobat en 10 espècies de rosegador de les 
quatre províncies de Tailàndia examinades. La nova espècie es pot diferenciar de les 
altres espècies conegudes del gènere, per la distribució de les papil·les, la morfologia i 
llargada de les espícules del mascle. Aquesta és la primera espècie de Protospirura que 
es descriu al Sud-est asiàtic. 
 
Paraules clau: Protospirura, Rodentia, Spiruridae, Tailàndia 
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2. Breinlia (Breinlia) jittapalapongi n. sp. (Nematoda: Filarioidea) from 
the Asian house rat Rattus tanezumi Temminck in Lao PDR 

 
Autors: Marina Veciana, Odile Bain, Serge Morand, Kittipong Chaisiri, 

Bounneuang Douangboupha, Jordi Miquel  i Alexis Ribas 
Any: 2015 
Revista: Systematic Parasitology (Factor d’impacte 2014: 1,336) 
Número: 90 
Volum: 3 
Pàgines: 237-245 

- Resum i paraules clau 
 
Una nova espècie de filària del gènere Breinlia Yorke et Maplestone, 1926 

(Nematoda: Filarioidea) s’ha descrit en rosegadors a Laos i en funció de la seva 
morfologia es col·loca en el subgènere Breinlia. Breinlia (Breinlia) jittapalapongi n. sp. 
s’ha trobat a la rata asiàtica casolana (Rattus tanezumi Temminck) i la rata de Sikkim 
(Rattus andamanensis Blyth) en dues localitats (Luang Prabang i Champasak). La nova 
espècie es distingeix de tots els altres congèneres, que es distribueixen entre Australàsia 
(vint-i-dues espècies), el sud-est d'Àsia (quatre espècies) i l'Índia (dues espècies), per les 
següents característiques dels mascles: la forma i la mida del governacle, la longitud de 
les espícules, el patró de les papil·les de l’extrem caudal i la presència de l'anell 
esclerotitzat a la càpsula bucal. Aquesta és la cinquena espècie de Breinlia descrita al 
Sud-est d'Àsia. 
 
Paraules clau: Breinlia, Filaroidea, Lao PDR, Rattus 
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3. Aonchotheca yannickchavali n. sp. (Nematoda: Capillariidae) in 

Bandicota indica (Bechstein, 1800) and Bandicota savilei (Thomas, 1916) from 

Thailand. 

 
Autors: Marina Veciana, Kittipong Chaisiri, Serge Morand i Alexis Ribas 
Any: en curs de revisió, publicació prevista el primer trimestre del 2016 
Revista: Agriculture and Natural Resources 
 

- Resum i paraules clau 
 

S’han descrit nou espècies del gènere Aonchotheca (Nematoda: Capillariidae) 
paràsites de rosegadors de tot el món. Al Sud-est d’Àsia (SEA), no s’ha arribat a 
identificar cap Aonchotheca a nivell d’espècie. Durant el nostre estudi d’helmints del 
SEA, hem localitzat una Aonchotheca a l’estómac d’alguns rosegadors. Es van aïllar 
mascles i femelles del nematode en dues espècies de Bandicota (Bandicota indica i 
Bandicota savilei) de Tailàndia (províncies de Buriram i Nan). S’ha pogut descriure una 
espècie nova: Aonchotheca yannickchavali n. sp.. Aquest nematode es diferencia de les 
Aonchotheca prèviament descrites per el microhàbitat de parasitació en l’hoste, la mida 
de les espícules del mascle i l’apèndix vulvar de la femella. 

 
Paraules clau: Aonchotheca, Bandicota, Capillariidae, Tailàndia 
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4. New biogeographical and morphological information on 
Physaloptera ngoci Le-van-hoa, 1961 (Nematoda: Physalopteridae) in South-east 
Asian rodents 

 
Autors: Marina Veciana, Kittipong Chaisiri, Serge Morand, Jordi Miquel i Alexis 

Ribas 
Any: 2013 
Revista: Parasite (Factor d’impacte 2013: 1,116) 
Número: 20 
Pàgina: 23 

- Resum i paraules clau 
 
En l'estudi dels helmints de 1643 rosegadors capturats al llarg del riu Mekong 

(Cambodja, Laos i Tailàndia) entre el 2008 i el 2011, el nematode Physaloptera ngoci es 
va detectar amb una prevalença global del 2,8 %. D'acord amb la descripció original, P. 
ngoci s’ha identificat en nou de les vint-i-tres espècies de Murinae estudiades i és citat 
per primera vegada en aquests tres països. Un estudi de microscòpia electrònica de 
rastreig aporta noves dades morfològiques. 

 
Paraules clau: Helmints, Physaloptera ngoci, Rosegadors, Tailàndia, Laos, Cambodja 
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5. New data on Malayometastrongylus diardinematus (Gibbons and 
Krishnasamy, 1986) (Metastrongyloidea: Angiostrongylidae) a lungworm 
occurring in Rattus tanezumi (Temminck, 1844) from South-east Asia 

 
Autors: Marina Veciana, Kittipong Chaisiri, Orawan Phuphisut, Serge Morand i 

Alexis Ribas 
Any: 2014 
Revista: Helminthologia (Factor d’impacte 2014: 0.678) 
Número: 51 
Volum: 4 
Pàgines: 331-336 
 

- Resum i paraules clau 

 
Un mostreig en rosegadors de la província de Luang Prabang (Laos) realitzat els 

mesos de febrer del 2010 i maig del 2012 va permetre examinar els pulmons de 95 
rosegadors pertanyents a 7 gèneres diferents (Bandicota, Berylmys, Cannomys, 
Leopoldamys, Maxomys, Mus, Rattus). L’helmint Malayometastrongylus diardinematus 
(Nematoda: Metastrongyloidea) va ser identificat en Rattus tanezumi que vivien en 
contacte amb els éssers humans, sent la primera troballa després de la seva descripció 
original en R. tanezumi de Malàisia. Un estudi molecular del gen de la subunitat I de la 
citocrom c oxidasa mitocondrial (COI) de M. diardinematus col·loca el gènere 
Malayometastrongylus en una branca diferent en comparació amb Angiostrongylus 
cantonensis (subgènere Parastrongylus) i altres representants del gènere, ambdós 
presents en rosegadors del Sud-est asiàtic. 

 
Paraules clau: Metastrongyloidea, gens, Rodentia, Laos 
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6. Helminths of the Asian house shrew Suncus murinus from 
Cambodia 

 
Autors: Marina Veciana, Kittipong Chaisiri, Serge Morand i Alexis Ribas 
Any: 2012 
Revista: Cambodian Journal of Natural History 
Número: 2 
Pàgines: 115-122 

- Resum i paraules clau 
 
L'estudi d’helmints de la musaranya asiàtica casolana (Suncus murinus) de 

Cambodja es va realitzar amb 39 individus capturats el 2009. Les espècies d'helmints 
recuperats inclouen una espècie de cestode (Hymenolepididae gen sp), una espècie de 
trematode (Echinostomatidae gen. sp.) i tres espècies de nematodes: Aonchotheca minuta 
(Capillariidae) (sin. Capillaria minuta), Seuratum nguyenvanaii (Seuratidae) i 
Pseudophysaloptera sp. (Physalopteridae). La prevalença general és del 66,67%, i 
Hymenolepididae gen. sp. és l’espècie amb una major prevalença (48,72%). Es 
proporcionen noves dades morfomètriques d’Aonchotheca minuta (Chen, 1937) i la 
primera referència de S. nguyenvanaii des de la seva descripció original. Proporcionem 
les primeres dades helmintològiques completes de Suncus murinus a Cambodja i una 
revisió de tots els estudis previs sobre helmints de la musaranya asiàtica casolana. 

 
Paraules clau: Cambodja, Helmints, Suncus 
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IV. DISCUSSIÓ i 
CONCLUSIONS 

 
En aquest capítol presentem els resultats i conclusions de les publicacions que 

formen part d’aquesta tesi en una discussió global. Ordenarem els resultats i conclusions 
seguint el mateix criteri temàtic que hem seguit fins ara 

L’estudi detallat d’alguns dels helmints trobats en rosegadors, a les diferents 
expedicions a Cambodja, Laos i Tailàndia, ha permès descriure tres espècies noves per la 
ciència, concretament i per ordre cronològic Protospirura siamensis (Ribas et al., 2012), 
Breinlia (Breinlia) jittapalapongi (Veciana et al., 2015) i Aonchotheca yannickchavali 
(Veciana et al., 2016, en revisió). 

La nostra recerca bibliogràfica mostra que els nematodes paràsits del gènere 
Protospirura s’han citat en vàries localitats del SEA sense determinar-los a nivell 
d’espècie (7,26,29,70,71). Degut a que les espècies es poden diferenciar pel patró de 
distribució de les papil·les de l’extrem posterior del mascle, podem suposar que als 
estudis anteriors ja es va detectar alguna dissemblança amb les espècies descrites, 
deixant la categorització d’aquests nematodes a nivell de gènere. De l’anàlisi dels 
rosegadors capturats a Tailàndia entre el 2008 i el 2010, en deriva la troballa i descripció 
d’una espècie nova pertanyent a aquest gènere que hem anomenat Protospirura 
siamensis. És la primera Protospirura descrita i identificada en rosegadors del SEA 
continental pel que podem suposar que les citades com a Protospirura sp. en aquesta 
àrea corresponen probablement a l’espècie P. siamensis. Hem identificat els exemplars 
de la nova espècie P. siamensis a partir de la comparació entre el nombre i patró de 
distribució de les papil·les pre i post-cloacals de la cua dels mascles, vist que aquesta 
nova espècie presenta un patró diferent al de les espècies descrites anteriorment (Figura 
26). Referent a les espècies que tenen un mateix nombre total de parells de papil·les 
post-cloacals (Protospirura mexicana Falcón et Sanabria, 1995 i Protospirura 
okinavensis Hasegawa, 1990) diferenciem P. mexicana per la distribució d’aquestes, però 
a més a més, hi ha altres característiques diferencials com la presència d’ales caudals en 
P. mexicana, absents en P. siamensis. Protospirura okinavensis es diferencia per 
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l’absència d’una vaina a l’espícula que sí que es presenta en P. siamensis i el governacle 
triangular en P. okinavensis i en forma de v en P. siamensis. La forma del governacle i la 
mida de les espícules també són elements que diferencien P. siamensis de l’espècie més 
cosmopolita P. muricola, tal i com es detalla més específicament a la discussió de la 
publicació (46). 

 

 
Figura 26: Clau de diferenciació de les espècies de Protospirura. En primer terme segons el 
nombre de papil·les post-cloacals i en segon terme segons les papil·les pre-cloacals per a 
diferenciar les dues espècies amb el mateix patró post-cloacal. 

 
Referent a B. (B.) jittapalapongi, la recerca bibliogràfica mostra que hi ha diverses 

publicacions que fan referència a exemplars que no s’han pogut identificar a nivell 
d’espècie i que son citats com a Breinlia sp. (72–74). En aquests casos la identificació a 
nivell d’espècie podria relacionar-se amb aquesta nova espècie de Laos o bé amb 
qualsevol de les altres quatre espècies de Breinlia (Breinlia) prèviament detectades al 
SEA. S’ha descrit B. (B.) jittapalapongi com a nova espècie segons les claus 
d’identificació de les filàries de Spratt (2011) (58). La morfologia de la càpsula bucal 
diferencia l’espècie de les anteriorment descrites al SEA. La morfologia del governacle 
també permet diferenciar les espècies ja que a B (B.) jittapalapongi està format per dues 
estructures acoblades i de forma arrodonida mentre que a les altres espècies del SEA no 
trobem aquest acoblament, a excepció de B. (B.) manningi tot i que la forma general de 
l’estructura és més aviat allargada. La mida de les espícules també és una característica 
diferencial sent en tots els casos molt més petites (veure Taula 4). Altres característiques 
i mesures morfològiques també diferencien les espècies del SEA de B (B.) jittapalapongi i 
estan extensament detallades a la nostra publicació, especialment el patró de distribució 
de les papil·les de l’extrem terminal del mascle, resumides a la taula 1 del text original 
(43), vist que el nombre total de papil·les no permet diferenciar totes les espècies del 
gènere per si sol (veure Taula 4). 
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B. (B.) 

jittapalapongi B. (B.) booliati B. (B.) 
manningi 

B. (B.) 
spratti B. (B.) tinjili 

Estructura del 
governacle 

Acoblat No acoblat Acoblat 
No 

acoblat 
No acoblat 

Llargada del 
governacle 

84 (75-103) 35 (30-39)(57) 15 24 36 (33-40) 

Espícula dreta 331 (306-360) 

144 (118-167); 
157 (130-180); 

385; 
 190 i 175 

100 110 130 (124-135)  

Espícula 
esquerra 

691 (597-753) 

371 (349-385)(57); 
396 (335-430); 

150; 
 440 i 380 

260 292 316 (295-340)  

Nombre total de 
papil·les caudals 

13-15 16-13 (57) 13-17 19 16-17 

Taula 4: Comparació d’algunes característiques de les diferents espècies de Breinlia (Breinlia) del 
SEA (les referències bibliogràfiques de les mesures estan detallades a la publicació Veciana et al., 
2015; les mesures són en micròmetres). 
 

Les espècies de l’Índia (B. (B.) petauristi i B. (B.) sergenti), regió pròxima a la 
nostra àrea d’estudi, es diferencien fonamentalment per la mida de les espícules dels 
mascles que són en ambdós casos més curtes i pel patró de les papil·les caudals. En 
relació a les vint-i-dues espècies de Breinlia (Breinlia) paràsites de mamífers 
d’Australàsia, totes elles es poden diferenciar clarament de la nova espècie, sigui per la 
morfologia del governacle que en molts casos presenta una projecció lateral en forma de 
punxa, per la mida de les espícules generalment inferior i en algun cas en que no hi ha 
dades dels mascles, les mesures de les femelles també són prou diferencials. Les 
microfilàries no són en cap cas un element diferencial ja que són morfològicament molt 
similars i és molt complex diferenciar el grau d’evolució de cada individu que permetria 
poder fer una comparació mètrica de les estructures i mesures característiques. La 
descripció d’aquesta nova espècie augmenta el nombre d’espècies de Breinlia (Breinlia) 
del SEA a cinc, i proporciona noves imatges de detalls estructurals (àrea rugosa, 
espícules del mascle) gràcies a la microscòpia electrònica. 

A la literatura relacionada amb els rosegadors del SEA hi trobem referències a 
Capillariinae, Capillaria sp. o Capillariinae gen. sp. B (70,71,75–77) i a Aonchotheca sp. 
(26,28,29). La nova espècie A. yannickchavali té un apèndix vulvar molt gran i de 
morfologia molt característica que no s’ha observat en cap de les espècies del gènere 
Aonchotheca descrites en rosegadors. La morfologia d’aquest apèndix s’assembla a la 
Capillaria sp. citada a la tesi de Sapong (1963) però no descrita com a nova espècie, o a la 
Capillariinae gen. sp. B de Hasegawa et al (1995). En els dos casos però hi ha altres 
característiques prou diferents, que detallem a la publicació en curs de revisió (78), com 
per associar-les a Aonchotheca yannickchavali n. sp.. Pel que fa a les espècies descrites 
anteriorment, resumim a la Taula 5 les principals característiques que ens han permès 
diferenciar-les. L’apèndix vulvar de la femella i l’òrgan diana del paràsit en l’hoste són 
en alguns casos una característica diferencial, però la mida de les espícules del mascle 
permet diferenciar totes les espècies descrites anteriorment de la nova espècie A. 
yannickchavali. 
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Espècies 
Regió 

zoogeogràfica 
Apèndix 

vulvar (♀) 
Mida de 

l’espícula (♂) 
Òrgan diana 

A. yannickchavali n. sp. Oriental Gran 772-803 Estómac 

A. annulosa (Dujardin, 1845) 
López-Neyra, 1947 

Paleàrtica i 
Neàrtica 

Petit 1030-1380 Intestí prim 

A. armeniaca (Kirschenblatt, 
1939) 

Paleàrtica Petit 1100 Intestí prim 

A. forresteri (Kinsella et Pence, 
1987) 

Neàrtica Petit 380-426 Estómac 

A. legerae (Justine, Ferté et 
Bain, 1987) 

Paleàrtica Gran 280-330 Intestí prim 

A. muris-sylvatici (Diesing, 1851)  
López-Neyra, 1947 

Paleàrtica Gran 192-225 Intestí prim 

A. myoxinitelae (Diesing, 1851) Paleàrtica Gran 290-300 Intestí prim 

A. praeputialis (Obendorf, 1979) 
Spratt, 2006 

Australasiàtica Petit 3400-4500 Glandules 
prepucials 

A. tamias-striati (Read, 1949) Neàrtica Petit 490-502 Intestí prim 

A. wioletti (Ruchljadeva, 1950) Paleàrtica Gran 279-309; 
191-232 

Estómac 

Taula 5: Comparació de les principals característiques morfològiques i mètriques de les diferents 
espècies de Aonchotheca de rosegadors (les referències bibliogràfiques de les mesures estan 
detallades a Veciana et al., 2016; les mesures són en micròmetres). 

 
Aquesta descripció s’ha fet amb mostres de nematodes de rosegadors del gènere 

Bandicota però, probablement, també es pot relacionar amb les referències anteriors de 
Aonchotheca sp. a Berylmys berdmorei (28) de Laos i a Bandicota indica (26,29) i Mus 
cervicolor (26) de Tailàndia, de manera que augmentaria la distribució del paràsit i el 
seu rang d’hostes. 

Deixant la descripció de tres espècies d’helmints, presentem els treballs amb els 
que hem pogut aportar noves dades sobre dues espècies de nematode poc conegudes (P. 
ngoci i M. diardinematus). En primer lloc parlarem de P. ngoci, espècie descrita al 1961 
al Vietnam, de la qual la informació disponible era molt limitada ja que no s’havia tornat 
a localitzar després de la seva descripció original. El fet d’haver-la trobat en un hoste que 
està molt distribuït al SEA (R. norvegicus) ens porta a pensar en la hipòtesi de que 
moltes de les cites de Physaloptera sp. (26,28,29,73,79–82) estiguin en realitat 
relacionades amb P. ngoci, sense descartar la possibilitat de que en realitat es relacionin 
amb les altres espècies trobades en zones properes (Physaloptera funambuli Parihar & 
Nama, 1978, Physaloptera inermis Linstow, 1906 i Physaloptera sciuri Parona, 1898). 
Aquest nematode s’ha pogut identificar fàcilment per la morfologia i distribució de les 
estructures de la regió cefàlica, el nombre i patró de papil·les caudals dels mascles, i el 
nombre d’úters en les femelles, que també s’ha confirmat per la semblança de les 
mesures morfològiques d’estructures característiques dels individus (veure Taula 6). 
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Physaloptera ngoci  
(descripció original) 

Physaloptera ngoci  
(Veciana, et al., 2013) 

Espícula esquerra (♂) 460 470 
Espícula dreta (♂) 300 296 
Distància anterior-vulva (♀) 3,32mm 3476 
Llargada total (♀) 25mm 21167 
Ous (♀) 45x28 44,5x28 

Taula 6: Comparació de les mesures de P. ngoci a Le-Van-Hoa, 1961 amb la publicació de 
Veciana, et al., 2013 (les mesures són en micròmetres excepte si s’indica una altra unitat). 

 
La comparació amb les mesures de les altres espècies trobades a l’Índia i al SEA 

(veure Taula 7) també mostra que l’espècie trobada no es pot identificar com cap 
d’aquestes així com es mostra a la discussió de Veciana et al., 2013 on també s’inclou la 
comparació d’altres estructures amb més detall. 

 
  Physaloptera funambuli 

(83,84) 
Physaloptera 
inermis (85) 

Physaloptera 
sciuri (85) 

Espícula esquerra (♂) 0,19-0,20 (0,193)mm 2,37mm - 
Espícula dreta (♂) 2,72-2,88 (2,80)mm 2,37mm - 
Distància anterior-vulva (♀) 4,67-9,26 (5,88)mm - - 
Llargada total (♀) 27,55-49,20 (35,12)mm 51mm 17-32mm 
Ous (♀) 20-40 (24) x 20-45 (28) 26x47 16x22 
Taula 7: Recull de les mesures de les espècies de Physaloptera localitzades a l’Índia i el SEA (les 
mesures són en micròmetres excepte si s’indica una altra unitat). 

 
Amb aquest estudi, s’ha ampliat el nombre d’estudis amb SEM d’espècies de 

Physaloptera augmentant-lo a cinc i sent el primer en relació a hostes del SEA. Els 
quatre anteriors tracten d’espècies paràsites de mamífers de la península Ibèrica 
(Physaloptera sibirica Petrow et Gorbunow, 1931) (86), de rates del Brasil (Physaloptera 
bispiculata Vaz et Pereira, 1935) (87), del primer nematode paràsit d’un anur 
d’Argentina (Physaloptera sp.) (88) i d’una espècie paràsita d’un marsupial del Brasil 
(Physaloptera herthameyerae Lopes et al., 2009) (89). Finalment, els resultats de l’estudi 
representen una ampliació de l’espectre d’hostes, passant d’una única espècie de 
rosegador a nou altres espècies diferents. Aquest estudi és també la primera referència 
de P. ngoci en rosegadors a Cambodja, Laos i Tailàndia després de la seva descripció al 
Vietnam.  

Malayometastrongylus diardinematus és una espècie de la que hi havia poc 
coneixement que hem pogut ampliar gràcies als exemplars trobats a Laos. Aquest treball 
és la primera referència de M. diardinematus després de la seva descripció al 1986 en R. 
tanezumi de Malàisia, a uns 2000km del punt on s’ha localitzat a Laos, pel que ens 
trobem de nou amb un nematode que té una distribució molt més àmplia del que s’ha 
vist fins el moment. La manca de referències d’aquest nematode està probablement 
relacionada amb el fet de que són helmints molt prims i delicats, però en el nostre treball 
hem pogut obtenir prou exemplars per identificar-los amb les mesures dels individus 
recollits (veure Taula 8) i la seva morfologia. Aquests helmints es trenquen fàcilment al 
recollir-los, degut també a la seva localització en l’hoste (teixit pulmonar), pel que les 
mesures s’han fet en cinc individus (o fragment d’individu) diferents. Això també podria 
explicar que tampoc s’han trobat Malayometastrongylus sp. des de la descripció 
d’aquesta espècie. 
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M. diardinematus 

(descripció original) 
M. diardinematus 

(Veciana, et al., 2014) 

Llargada de l’esòfag (♂) 0,266-0,353 (n=8) 0,277-0,307 (0,288) (n=3) 

Espícula dreta (♂) 0,163-0,225 (n=13) 0,195-0,198 (0,196) (n=2) 

Espícula esquerra (♂) 0,171-0,240 (n=13) 0,195-0,204 (0,200) (n=2) 

Distància de la vulva al final del cos (♀) 0,228-0,318 (n=4) 0,193-0,250 (0,214) (n=3) 

Distància de l'anus al final del cos (♀) 0,042-0,089 (n=4) 0,064-0,072 (0,068) (n=2) 

Ous (amplada x llargada) (♀) 
0,057-0,068 

x 0,034-0, 046 
0,050-0,059 (0,056) 

x 0,034-0,040 (0,037) 
Taula 8: Comparació de les mesures de M. diardinematus a Gibbons et Krishnasamy, 1986 amb la 
publicació de Veciana, et al., 2014 (les mesures són en micròmetres). 
 

Amb les mostres obtingudes, s’ha fet un estudi molecular utilitzant el gen 
mitocondrial de la subunitat I de la citocrom c oxidasa (COI), els resultats del qual 
confirmen la validesa del gènere Malayometastrongylus que queda clarament diferenciat 
dels altres representants de la família. Els nostres resultats també confirmen la teoria 
de que el gen mitocondrial COI no és un bon indicador per diferenciar el gènere 
Angiostrongylus i el subgènere Parastrongylus tal com ja s’havia vist en altres estudis 
(61)(46). 

La musaranya casolana asiàtica (S. murinus) està associada als assentaments 
humans. Aquest fet sumat a la presència d’helmints que podrien ser responsables 
d’infeccions zoonòtiques en humans (com Hymenolepis i Echinostoma (90,91)) i al baix 
nombre d’estudis de paràsits en insectívors de la zona (veure taula Veciana et al., 2012), 
reflecteixen i justifiquen la importància d’estudiar aquests insectívors. La cerca 
d’helmints en les vísceres d’exemplars de S. murinus ha permès aïllar 5 paràsits 
diferents entre els quals un cestode: Hymenolepididae gen. sp.; tres nematodes: 
Aonchotheca minuta (sin. Capillaria minuta) (Chen, 1937), Pseudophysaloptera sp., 
Seuratum nguyenvanaii (Le-Van-Hoa, 1964) i un trematode Echinostomatidae gen. sp.. 
La identificació a nivell de gènere i/o espècie no ha sigut possible en els exemplars de 
Hymenolepididae gen. sp. i Pseudophysaloptera sp. ja que el material del que 
disposàvem no estava en un estat òptim de conservació. Aquest fet dificulta més la tasca 
quan es tracta d’una família de la que s’han identificat més de trenta espècies 
(Hymenolepididae) i un gènere amb quatre espècies (tal com es pot veure a la revisió 
bibliogràfica representada a la taula de la publicació (63)) D’altra banda, la identificació 
del trematode presenta com a complexitat els cicles oligoxens (compartits amb aus 
aquàtiques) i que en alguns casos podem trobar musaranyes que actuen com a hoste 
accidental. És per a això que caldria fer un estudi més ampli incloent tots els hostes que 
es podrien relacionar amb la família Echinostomatidae. Aquest és el primer estudi en S. 
murinus de Cambodja que considera tot l’espectre d’helmintofauna d’aquest hoste. Al 
mateix temps acull la segona referència al SEA de A. minuta després de la seva 
descripció original a la Xina, i la primera de S. nguyenvanaii després de la seva 
descripció original al Vietnam. També destacar-ne la troballa d’un Echinostomatidae que 
no correspon a cap de les espècies associades a S. murinus ni a cap rosegador del SEA 
(que ens fa plantejar la hipòtesi de que sigui una nova espècie), i la presència de dos 
paràsits relacionats amb zoonosis. 
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Després d’aquesta descripció global dels resultats i de la discussió d’aquests, podem 
extreure’n les conclusions següents: 

 
- Les espècies d’helmints Aonchotheca yannickchavali, Breinlia (Breinlia) 

jittapalapongi i Protospirura siamensis descrites en rosegadors són espècies noves 
per la ciència, i la seva descripció augmenta la riquesa d’espècies conegudes en 
aquesta regió zoogeogràfica. 
 

- S’ha citat per primera vegada Physaloptera ngoci en rosegadors a Cambodja, Laos 
i Tailàndia i s’ha augmentat l’espectre d’hostes i el seu rang de distribució després 
de la seva descripció original al Vietnam. 
 

- S’ha citat per primera vegada Malayometastrongylus diardinematus a Laos 
augmentant-ne l’àrea geogràfica de localització després de la seva descripció 
original a Malàisia. S’ha confirmat genèticament la validesa del gènere 
Malayometastrongylus que queda clarament diferenciat dels altres representants 
de la família.  
 

- S’ha publicat el primer estudi en Suncus murinus de Cambodja que considera tot 
l’espectre d’endo-paràsits d’aquest hoste. 
 

- S’ha citat per primera vegada Aonchotheca minuta a Cambodja, després de la 
seva descripció original a la Xina i segona citació a Taiwan, augmentant el seu 
rang de distribució i aportant noves dades mètriques. 
 

- S’ha citat per primera vegada Seuratum nguyenvanaii després de la seva 
descripció original al Vietnam en un altre insectívor, ampliant el seu rang 
d’hostes i distribució geogràfica. 

 
Alguns exemples de les perspectives de futur a contemplar a partir dels resultats 
obtinguts serien: 
 

- Continuar estudiant l’helmintofauna dels petits mamífers incloent hostes i 
hàbitats no estudiats fins l’actualitat. 

 
- Resoldre els dubtes sistemàtics de les espècies d’helmints paràsits dels 

micromamífers del SEA i poder entendre les seves relacions filogenètiques. 
 

- Aprofundir en l’estudi dels hostes i les vies de transmissió d’helmints associats a 
zoonosis, especialment en aquells micromamífers que conviuen amb els humans. 
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ANNEX 





 CAMBODIA INDONESIA LAO PDR MALAYSIA MYANMAR PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND VIETNAM 

Acantocephala          

Family MONILIFORMIDAE          

Moniliformis moniliformis (Bremser, 1811) ** - Rt, Rti (1) - Bi (2), Le (3), Nr (3), 

Ran (2,3), Rar (2), 

Rex (2,3), Rno (2-4), 

Rt (2,3,5), Rti (2), Rr 

(4), Rsp (6) 

- Rno (7-9), Rt (8,9), 

Rsp (Rr or/and Rno) 

(10) 

- Rex (11), Rt (11,12) Rt (13) 

Moniliformis dubius Meyer, 1932 - Rlu (14), Rt (15) - Rno (16) - - - - - 

Moniliformis sp Travassos, 1915 - Rt (17) - - - - - - - 

         

Cestoda         

ORDER CYCLOPHYLLIDEA          

Family ANOPLOCEPHALIDAE          

Bertiella anapolitica Baylis, 1934    - - - - - - - - Rex, Rr (18) 

Family DAVAINEIDAE          

Raillietina celebensis (Janicki, 1902) Fuhrmann, 

1924 ** 

- - - - - - - - Bb, Bi, Rn, Rr (19), Rt 

(13) 

Raillietina garrisoni Tubangui, 1931 ** 

 (syn R. madagascarensis) 

- - - - - Rno (7,20), Rt 

(20,21) 

- - - 

Raillietina siriraji Chandler & Pradatsundarasar, 

1957 ** 

- - - - - - - Bs, Rex, Rno, Rr (22) - 

Raillietina trapezoides (Janicki, 1904) Fuhrmann, 

1924 ** 

- - - Rt (5) - - - - - 

Raillietina sp Fuhrmann, 1920 ** - - Bi, Bs, Bbo, Mc, Mco, 

Rn, Rt (23) 

Ls (24), Mr (25), Nc 

(25), Ran (25), Rt 

(24), Rti (25,26), Rsp 

(6,27) 

- - - Bi (11,28,29), Bs, 

Bbe, Le, Ms, Mce, 

Nf, Rex, Rl (11), Rno, 

Rr (29), Rt (11,12), 

Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

- 

Family DILEPIDIDAE          

Dipylidium caninum (Linnaeus, 1758) Leuckart, 

1863 

- - - Rno (16) - - - - - 

Family HYMENOLEPIDIDAE          

Hymenolepis bicauda Makarikov, Tkach & Bush 

2013 

- - - - - Am (31) - - - 

Hymenolepis diminuta (Rudolphi, 1819) Weinland, 

1858 ** 

- Rar, Rex, Rno (17), 

Rt (15,17), Rti (17) 

Mco, Rn, Rt (23) Bi (2), Bbo (24), Ls 

(32,33), Mr (32), Ran  

(2), Rar (2,16,26), 

Rex (2), Rno (4), Rr 

(4), Rt (2,5,16), Rti 

(2,26,32,34), Rsp 

(6,35,36) 

- Rno (7,20), Rt 

(20,37), Rsp (Rr 

or/and Rno) (10) 

- Bi (11,28), Bs, Bbe, 

Bbo, Le, Ms, Mco, Nf 

(11), Rex (11,22), Rl 

(11), Rno, Rr (22), Rt 

(11,12) 

Bb, Bi, Mc (19), Rar 

(13), Rex, Rr (19) 
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Hymenolepis haukisalmii Makarikov, Tkach & Bush 

2013 

- - - - - Am, Bl, Re (31) - - - 

Hymenolepis longior Baylis, 1922 nomen dubium - - - - Rn, Rr (38) - - - - 

Hymenolepis nana (Siebold, 1852) ** - Ms (39), Rt 

(1,17,39), Rti (1) 

Mc, Mco, Rt (23) Nc (40), Ran (2), Rno 

(4), Rr (4), Rt (2), Rti 

(34,40), Rsp (6,36) 

 

- Rno (7,20), Rt (20) - Rex, Rno (22) - 

Hymenolepis sabnema  

*unknown original description, nomen dubium 

- - - Rsp (6) - - - - - 

Hymenolepis sp Weinland, 1858 - Mp, Rlu (14) - Ls (24), Rt (24), Rsp 

(6,27) 

- Rno, Rt (8,9) - - - 

Rodentolepis sp Spasskii, 1954 - - - - - Rno (9), Rt (9,21) - - Mc (19) 

Vampirolepis nana (Siebold, 1852) Spasskii, 1954 

 (syn Rodentolepis nana) 

- - - Ls (32), Ms (32), Rti 

(32,41) 

- - - Cg, Mc, Mce, Mco, 

Nf, Rl (11) 

- 

Family TAENIIDAE          

Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786) Lamarck, 

1816 

 (syn Taenia taeniaeformis) 

- Rlu (14), Rt (1,15), 

Rti (1). 

Rn, Rt, Rti (17) 

(LARVAE in liver) 

- Bi (2), Bbo (24), Ls 

(24), Mr (25,32), Ms 

(32), Ran (2), Rar 

(2,25), Rex (2,32), 

Rno (2,16,42,43), Rr 

(4), Rt (2,5,16,24), 

Rti (2,24-26,32,34), 

Rsp (6,27,35) 

- Rno (7-9,20), Rt 

(8,9,20,21,37), Rsp 

(Rr or/and Rno) (10) 

- - - 

Taenia sp Linnaeus, 1758 - - - Rar, Rr (44) (LARVAE 

in thoracic and 

peritoneal cavities, 

muscle and 

subcutaneous 

tissue) 

- - - Rsp (30) - 

          

Nematoda          

ORDER ASCARIDIDA          

Family ASCARIDIDAE          

Ascaris sp Linnaeus, 1758 - - Bbe (23) - - - - - Rn (45) 

Family HETERAKIDAE          

Heterakis spumosa (Schneider, 1866) - Bc (46,47), Bpr, Rho, 

Rm (47), Rt, Rti (39), 

Rx (47) 

Bs, Ra, Rex, Rt (23) Bbo (48), Cg, Lc, Ls, 

Ma (49), Mr (32,49), 

Ms (32), Mw (32,49), 

Nc, Ran, Rar, Rex 

(49), Rn, Rr (4), Rt 

(5,24,49), Rti 

(32,35,41,49), Rsp 

(6,35), Sm (49) 

- Rno, Rt (50) - Bi (11,28), Bs, Bbe, 

Bbo (11) 

- 

Heterakis sp 

 (syn Ganguleterakis sp) 

- Rl (14) - Rsp (6) - - - - - 
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Family SEURATIDAE          

Seuratum sp Hall, 1916 - Mw (51) - - - - - - - 

Family SUBULURIDAE          

Subulura andersoni Cobbold, 1876 - Bc (46,47,52), Bp 

(52), Bpr (47,53), Mb 

(54), Me (47), Rho 

(47,52), Rlu (14), Rm 

(47), Rt (46,55,56), 

Rx (47) 

- Bbo (48), Ls (49), Mr 

(32), Ms (32,57), Mw 

(57), Nc (48) 

- - - - - 

Subulura sipiroki Purwaningsih, 2003 - Ls (55) - - - - - - - 

Subulura sp Molin, 1860 

 

 

 

- - - Sm (33) - - - - - 

ORDER OXYURIDA          

Family OXYURIDAE          

Aspiculuris tetraptera (Nitzsch, 1821) - - - Rt (5) - Rt (50) - - - 

Aspiculuris sp Schulz, 1927 - Ms, Rt (39) - - - - - - - 

Citellina levini Li, 1933 - - - - - - - - Bi, Rn (45) 

Syphacia muris (Yamaguti, 1935) ** - Bc, Bpr (47), Rar 

(17,58), Rex, Rr (59), 

Rho (47), Rr (59), Rt 

(17,39), Rx (47,60) 

Bs, Bbe, Ms, Rex, Rn, 

Rt (23) 

Cg, Lc, Ls, Ma (49), 

Mr (32,49), Ms (32), 

Mw, Nc (49), Ran 

(2,49), Rar (2,48,49), 

Rex (2,40,49), Rno 

(2), Rr (4), Rt 

(2,5,49), Rti 

(2,16,26,32,34,49), 

Rsp (6,35), Sm 

(32,49) 

- Rno, Rt (8,50) - Bi (11,28), Bs, Bbe, 

Bbo, Le, Ms, Nf,  Rex, 

Rl (11), Rt (11,12) 

Rar, Rl, Rt (13) 

Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) - - Mc, Mco (23) - - Rt (37) - Mc, Mce (11) - 

Syphacia (Seuratoxyuris) pahangi Ow-Yang, 1971 - - - Cg (49,61) - - - - - 

Syphacia rifaii Dewi & Hasegawa, 2010 - Bc (46), Bc, Bpr (62) - - - - - - - 

Syphacia sulawesiensis Hasegawa & Tarore, 1996 - Rx (60) - - - - - - - 

Syphacia sp Seurat, 1916 - - - Ls (57) - - Rex (63) - - 

ORDER RHABDITIDA          

Family STRONGYLOIDIDAE          

Strongyloides ratti Sandground, 1925 - Rar (58), Rex (59), 

Rmo (64), Rr (59) 

- Bi (2), Cg, Lc (49), Ls 

(2,49), Ma, Mr (49), 

Ms (16), Mw, Nc 

(49), Ran (2,49), Rar 

(2,49), Rex 

(2,16,26,49), Rno 

(2), Rt (2,5,49), Rti 

(2,16,48,49), Sm (49) 

- Rno (7,9,50), Rt 

(9,37,50) 

Rno (63) - - 
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Strongyloides venezuelensis Brumpt, 1934  - Rex, Rr (59) - - - - - - - 

Strongyloides sp Grassi, 1879 - - - Mr, Ms, Mw, Rex, 

Rti, Sm (32) 

- - - - - 

Strongyloides spp (S. ratti and/or S. venezuelensis) - - - - - - - - Rar, Rl (13) 

ORDER SPIRURIDA          

Family ACUARIIDAE          

Molinacuaria sp Wong & Lankester, 1985 - Rlu (14) - - - - - - - 

Tikusnema javaense Hasegawa, Shiraishi & 

Rochman, 1992 

 syn Molinacuaria indonesiensis Gibbons, 

Crawshaw & Rumpus, 1992 

- Bpr (47), Rar (58,65-

67), Rt, Rti (1), Rho 

(47) 

- - - - - - - 

Family GNATHOSTOMATIDAE          

Gnathostoma malaysiae Miyazaki & Dunn, 1965 - - - Ms (57,68), Rti (68) - - - Ms (69) - 

Family GONGYLONEMATIDAE          

Gongylonema neoplasticum (Fibiger & Ditlevson, 

1914) Ransom & Hall, 1916 ** 

- Bc (46), Rn (17), Rr 

(59), Rt (17,39,46) 

Ra, Rex, Rt (23) Rex (26,32), Rno 

(16), Rr (4), Rt 

(5,24,63), Rti 

(26,32,34,48), Rsp 

(6) 

- Rno (7,9,50), Rt 

(9,37,50) 

Rex, Rno, Rt (63) Bs, Ms, Mce, Mco, 

Nf, Rex, Rl (11), Rt 

(11,12) 

Rt (13) 

Family HABRONEMATIDAE          

Habronema sp Diesing, 1861 - - - Mw (57) - - - - - 

Parabronema sp Baylis, 1921 - - - - - Rno, Rt (50) - - - 

Family ONCHOCERCIDAE          

Breinlia (Breinlia) booliati Singh & Ho, 1973 - Mb, Nf, Rar, Rex, Rt, 

Rti (70) 

- Ls (71-74), Mr 

(73,74), Ms (73), Nc 

(71,73,74), Pp 

(73,74), Ran (73), 

Rex (73,74), Rr (75), 

Sm (71,73) 

- - - Rti (76) - 

Breinlia (Breinlia) jittapalapongi Veciana, Bain, 

Morand et al, 2015 

- - Ra, Rt (77) - - - - - - 

Breinlia (Breinlia) tinjili Purnomo & Bangs, 1996 - Rti (78) - - - - - - - 

Breinlia sp Yorke & Maplestone, 1926 - - - Ls (2,33), Rti (2,48), 

Sm (2) 

- - - - - 

Dunnifilaria ramachandrani (Mullin & Balasingam, 

1973) 

- - - Ls (79) - - - - - 

Dunnifilaria sp Mullin & Balasingam, 1973 - - - Ls (2) - - - - - 

Family PHYSALOPTERIDAE          

Physaloptera ngoci Le-Van-Hoa, 1961 Bs, Rar, Rex, Rt (80) - Bs, Rs (80) - - - - Bi, Bs, Bbe, Mc, Mce, 

Rex, Rs (80) 

Rno (81) 

Physaloptera sp Rudolphi, 1819 - Mb, Nl (54), Rar (58) Bi, Rl (23) Bbo (48), Lc (40), Rar 

(48), Rt (40), Rti (48), 

Rsp (6) 

- - - Bi (11,28), Bs, Bbe, 

Mc, Mce, Rl (11) 

- 

Physalopteridae Leiper, 1908 - - - Mr, Ms (32) - - - - - 
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Family RICTULARIIDAE          

Pterygodermatites tani (Hoeppli, 1929) 

 (syn Rictularia tani) 

- Mb (54), Rt (15,56), 

Rx (47) 

- Ls (57), Mr (32), Ms 

(32,57), Nc (48,57), 

Rno (16,63), Rt 

(2,16,63), Rti 

(2,25,48,82), Rsp (6) 

- Rno, Rt (50) Rno (63) - Rno (83) 

Pterygodermatites whartoni (Tubangui, 1931)  

 (syn Rictularia whartoni) 

- Rex, Rr (59), Rt 

(46,84) 

- - - Rno (7,9,85) - - - 

Pterygodermatites whartoni/tani - - - Rn, Rr (4) - - - - - 

Pterygodermatites sp Wedl, 1861 - Rh (84), Rt (39) Bs, Rex, Rl, Rt (23) Rsp (6) - - - Nf (11), Rt (11,12) - 

Rictularia sp Frölich, 1802 - - - - - - - Rno, Rr (86), Rsp (Rr 

or/and Rno) (30) 

- 

Family SPIROCERCIDAE          

Mastophorus muris (Gmelin, 1790) - Bc (47), Nl, Mb, Rex 

(54), Rmo (64), Rr 

(59), Rx (47) 

- Ls, Rex (32), Rn, Rr 

(4), Rt (16), Rti 

(32,41), Rsp (6,35) 

- - - - - 

Mastophorus sp Diesing, 1853 - Rar, Rex, Rt (17) - Ls (33) - - - Bi (11,28), Bbe, Bbo, 

Rex (11), Rt (11,12) 

- 

Protospirura muricola (Gedoelst, 1916) Smales, 

2009  

- - - - - Rno (7,9,50), Rt 

(9,50) 

- - - 

Protospirura siamensis Ribas, Veciana, Chaisiri & 

Morand, 2012 

- - Bs, Ra, Rt (23) - - - - Bi, Bbe, Bbo, Mc, 

Mce, Mco, Msp, Rex, 

Rl, Rt (87) 

- 

Protospirura sp Seurat, 1914 - Rlu (14) - Ls, Ms (57) - - - Bi (11,28), Bbe, Bbo, 

Mc, Mce, Mco, Rex, 

Rl (11), Rt (11,12) 

 

 

- 

Protospirura-Mastophorus sp - - - Bb, Lc, Nc, Rar (48), 

Rex, Rn, Rt (63), Rti 

(48) 

- - Rex, Rno, Rt (63) - - 

Streptopharagus sp Blanc, 1912 - - - Bbo (24) - - - - - 

Family SPIRURIDAE          

Arduenna sp Railliet & Henry, 1911 - - - Mw (57) - - - - - 

Spirura sp Blanchard, 1849 - - - Ms (57) - - - - - 

ORDER STRONGYLIDA          

Family ANCYLOSTOMATIDAE          

Ancylostoma gilsoni Gedoelst, 1917    - - - - - - - - Rn (45) 

Globocephalus connorfilii Lane, 1922 - - - Ls (32) - - - - - 

Globocephalus sp Molin, 1861 - - Rt (23) Ls (57) - Rt (50) - - - 

Family ANGIOSTRONGYLIDAE          

Angiostrongylus (Parastrongylus) cantonensis 

(Chen, 1935) Dougherty, 1946 

- Bi (88), Mb (54), Nl 

(89), Rar (90,91), Rex 

(89,91), Rno (89,90), 

- Rar (48,93), Rex (63), 

Rt (63,93), Rti 

(48,93,94) 

- Rno (8,9,50) Rt 

(8,9,21,37,50) 

Rt (63) Bb (95), Bi (95,96), 

Rex (22,95), Rno 

(22,95,96), Rr (95), 

- 
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Rt (15,54,88-92), Rti 

(89,91,92) 

Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

Angiostrongylus (Parastrongylus) malaysiensis 

Bhaibulaya & Cross, 1971 

- Rlu (14), Rt, Rti (91) - Bbo, Ls, Ms, Mw 

(97), Nc (16,97), Ran 

(97), Rar (16,26,97-

99), Rex 

(16,26,32,97-99), 

Rno (4,16,97), Rr (4), 

Rt (5,16,24,97-100), 

Rti 

(16,25,26,32,34,97,9

9,101), Rsp (35), Sm 

(97) 

- - - - - 

Angiostrongylus (Parastrongylus) siamensis 

Ohbayashi, Kamiya & Bhaibulaya, 1979 

- - - - - - - Bs, Bbe (102), Ls, 

(103), Ms (102) 

- 

Angiostrongylus sp Kamensky, 1905 - Bi, Mb, Nl, Rar, Rex, 

Rno, Rt, Rti (104) 

- Ran, Rar, Rex, Rn, Rt, 

Rti (2) 

- - - Rno (105) - 

Malayometastrongylus diardinematus Gibbons & 

Krishnasamy, 1986 

- - Rt (106) Rt (100) - - - - - 

Family CHABERTIIDAE          

Cyclodontostomum purvisi Adams, 1933 ** 

 (syn Ancistronema coronatum) 

- Ec, Ls (107), Mb (54), 

Mw, Nc, Pd (107), 

Rex, Rti (51), Rho 

(47,107), Rm (47) 

- Bbo (48,108), Ls 

(57,108), Ms (57), 

Mw (32,57), Nc (48), 

Ran (2), Rar (48), Rt 

(2), Rti (2), Sm 

(32,108) 

- - - Bi (11,28,109), Bs 

(109) 

Bi (45) 

Trachypharynx cibodasi Purwaningsih & Purnomo, 

1992 

- Rti (110) - - - - - - - 

Family FILAROIDIDAE          

Filariidae Cobbold, 1864 - - - - - - - Nf (11), Rt (11,12) - 

Filarioidea  - - - Ms (32) - - - - - 

Filaroides sp van Beneden, 1858 - - - - - Rno, Rt (50) - - - 

Family HELIGMONELLIDAE          

Bunomystrongylus abadii Hasegawa & Mangali, 

1996 

- Bp (111) - - - - - - - 

Bunomystrongylus miyagii Hasegawa & Mangali, 

1996 

- Ba (111) - - - - - - - 

Calypsostrongylus malayensis Durette-Desset, 

1976 

- - - Lc, Ls, Mr, Ran, Rar, 

Rt (112) 

- - - - - 

Fissicauda brevispicula Ow-Yang, Durette-Desset & 

Ohbayashi, 1983 

- - - Ls, Mw, Rti (112) - - - - - 

Fissicauda callosciuri (Supperer & Kutzer, 1964) - - - Lc, Sm (112) - - - - - 

Hasanuddinia maxomyos Hasegawa & Syafruddin, 

1994 

- Ec, Mm (113) - - - - - - - 

Hasanuddinia sp Hasegawa & Syafruddin, 1994 - Mm (114) - - - - - - - 
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Heligmonellidae (Skrjabin & Schikhobalova, 1952, 

tribe) Durette-Desset & Chabaud, 1977 

- - - Ls, Mr, Ms, Mw, Rex 

(32), Rti (32,41), Sm 

(32) 

- - - - - 

Heligmonoides bulbosus Ow-Yang, Durette-Desset 

& Ohbayashi, 1983 

- - - Mw (112) - - - - - 

Heligmonoides lanceolatus Ow-Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983 

- - - Mr (112) - - - - - 

Heligmonoides musseri Hasegawa & Syafruddin, 

1994 

- Eck, Me, Mm (113) - - - - - - - 

Heligmonoides sp Baylis, 1928 - - - Ls (33) - - - - - 

Krishnasamyos triangulus Ow-Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983 

 (syn Paraheligmonelloides triangulus) 

- - - Cg, Ls, Mr (112) - - - - - 

Macrostrongylus ratti Ow-Yang, Durette-Desset & 

Ohbayashi, 1983 

- - - Ls, Mr, Mw, Rt (112) - - - - - 

Malaistrongylus odontospicularis Ow-Yang, 

Durette-Desset & Ohbayashi, 1983 

- - - Cg, Lc, Ls, Mr, Mw 

(112) 

- - - Ms (112) - 

Malaistrongylus sp Ow-Yang, Durette-Desset & 

Ohbayashi, 1983 

- - - Mr (33) - - - - - 

Maxomystrongylus musseri Hasegawa & 

Syafruddin, 1997 

- Mm (114), Mw (115) - - - - - - - 

Maxomystrongylus yasumai Hasegawa & 

Syafruddin, 1997 

- Nc, Rt (115) - - - - - - - 

Nippostrongylus braziliensis (Travassos, 1914) - Rar (17,58), Rex 

(39,114), Rno (17), 

Rr (59,114), Rt 

(17,39), Rti (39) 

- Lc (48), Ls (24), Nc 

(48), Rar (16,112), 

Rno (4,16), Rr (4), Rt 

(5,16,24,112), Rti 

(34,48,112), Rsp 

(6,35,36) 

- Rno, Rt (50) - - Nf (45), Rar, Rl (13), 

Rn (45), Rt (13) 

Nippostrongylus marhaeniae Hasegawa & 

Syafruddin, 1995 

- Rmo (64) - - - - - - - 

Nippostrongylus muris (Yokogawa, 1920) Lane, 

1923 

- Rt (47) - Rex, Rt (63), Rti (26) - Rno (7), Rt (21,37) Rex, Rno (63) - - 

Nippostrongylus sembeli Hasegawa & Tarore, 1995 - Rx (116) - - - - - - - 

Nippostrongylus sp Lane, 1923 - Rex (59) (LARVAE) - Rex, Rt (2) - - - Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

- 

Odilia mallomyos Hasegawa & Syafruddin, 1994 - Mar (117) - - - - - - - 

Odilia mamasaensis Hasegawa, Miyata & 

Syafruddin, 1999 

- Mm (118) - - - - - - - 

Odilia maxomys Hasegawa, Miyata & Syafruddin, 

1999 

 

- Mm (118) - - - - - - - 

Odilia moatensis Hasegawa, Miyata & Syafruddin, 

1999 

- Rx (118) - - - - - - - 

Odilia sulawasiensis Hasegawa, Miyata & - Rx (118) - - - - - - - 
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Syafruddin, 1999 

Odilia sp Durette-Desset, 1973 - Rmo (64) - - - - - - - 

Orientostrongylus krishnansamyi Durette-Desset & 

Lim, 1974 

- - - Mw, Rar, Rex, Rt, Rti 

(112) 

- - - - - 

Orientostrongylus ratti Ohbayashi et Kamiya, 1980 - - - - - - - Rno, Rr (119) - 

Orientostrongylus siamensis Ohbayashi et Kamiya, 

1980 

- - - - - - - Ms (119) - 

Orientostrongylus tenorai Durette-Desset, 1970 - Rex, Rr (59,114) - Mw, Rar, Rex, Rt, 

Rti, Sm (112) 

- - - Bi, Bs (112,119) Rar, Rl (13) 

Orientostrongylus sp Durette-Desset, 1971 - Rmo (64) - - - - - - - 

Paraheligmonelloides rajah Ow Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983 incertae cedis after 

Digiani & Durette-Desset (2014) 

- - - Mr (112) - - - - - 

Rattustrongylus odontoconus Ow-Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983 

- - - Ls, Mr (112) - - - - - 

Rattustrongylus rotundoconus Ow-Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983 

- - - Ls, Mr (112) - - - - - 

Sabanema kepongi Ow-Yang, Durette-Desset & 

Ohbayashi, 1983 

- - - Cg, Ls, Nc, Ran (112) - - - Nf (112) - 

Sabanema longispicularis Ow-Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983 

- - - Ls, Mr (112) - - - - - 

Sabanema macrovulva Ow-Yang, Durette-Desset & 

Ohbayashi, 1983 

- - - Ls (112) - - - - - 

Sabanema montana Ow-Yang, Durette-Desset & 

Ohbayashi, 1983 

- - - Ma (112) - - - - - 

Sabanema sabana Ow-Yang, Durette-Desset & 

Ohbayashi, 1983 

- - - Cg, Lc, Ls, Mr, Rar, 

Rti (112) 

- - - - - 

Syafruddinema annandalei (Ow Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983) 

 (syn Paraheligmonelloides annandalei) 

- - - Ran, Sm (112) - - - - - 

Syafruddinema eropeplios (Hasegawa, Miyata & 

Siyafruddin, 1999) 

 (syn Paraheligmonelloides eropeplios) 

- Ec (118) - - - - - - - 

Syafruddinema paruromyos (Hasegawa, Miyata & 

Siyafruddin, 1999) 

 (syn Paraheligmonelloides paruromyos) 

- Pd (118) - - - - - - - 

Family HELIGMOSOMIDAE          

Longistriata sp Schulz, 1926 inaccurate 

identification 

- - - Lc, Rex, Rt (40) - - - - - 

Longistriata spp inaccurate identification - - - Ls, Ms, Mw, Nc (57) - - - - - 

Family METASTRONGYLIDAE          

Thaistrongylus harinasutai Ohbayashi, Kamiya & 

Bhaibulaya, 1979 

- - - Rt (100) - - - Bbe (103) - 

Family MOLINEIDAE          
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Molineus sp Cameron, 1923 - Ms, Rt (56) - - - - - - - 

Pithecostrongylus bicapitus Ow-Yang, Durette-

Desset & Ohbayashi, 1983 

 

- - - Nc, Rti (112) - - - - - 

Hooperstrongylus sp Lie & Ow-Yang, 1963 

 (syn Pithecostrongylus sp Lubimov, 1930) 

- - - Mw (57) - - - - - 

Family TRICHOSTRONGYLIDAE          

Hepatojarakus malayae Yeh, 1955 - Me (47), Mp (14), 

Rho (47), Rlu (14), 

Rm (47), Rti (54,56) 

- Bbo (24,48,112), Lc 

(112), Ls (57), Ma 

(112), Mr (24,112), 

Ms (57), Mw (112), 

Nc (48,112), Ran 

(2,112), Rar 

(48,112), Rex 

(2,26,63,112), Rt 

(2,112), Rti 

(2,16,25,26,34,48,82

,112), Rsp (35), Sm 

(24,33) 

- Rno, Rt (50) - - - 

Trichostrongylidae Leiper, 1908 - - Bi, Bs, Mc, Mco, Rn, 

Rt (23) 

- - - - Bi (11,28), Bs, Le, 

Ms, Mc, Mce, Mco, 

Nf,  Rex, Rl (11), Rt 

(11,12) 

- 

Trichostrongylus sp Looss, 1905 - - - Ls, Mr, Rt (24), Rsp 

(27) 

- - - - - 

ORDER TRICHOCEPHALIDA          

Family ANATRICHOSOMATIDAE          

Anatrichosoma sp Smith & Chitwood, 1954 - - - - - Rno, Rt (8) - - - 

Family CAPILLARIIDAE          

Aonchotheca sp Lopez-Neyra, 1947 - - Bbe (23) - - - - Bi (11,28), Mce (11) - 

Aonchotheca yannickchavali Veciana, et al., in 

press 

- - - - - - - Bs - 

Capillaria hepatica (Bancroft, 1893) ** - Le, Ls (120), Mb 

(54,120), Mm, Rar 

(120), Rex (17,120), 

Rho, Rr (120), Rt 

(15,17,54,120), Rti 

(17) 

- Bi, Bbo, Le (121), Ls 

(24,121), Mr 

(24,32,121), Ms 

(32,121), Mw 

(32,121), Nc (48), Nf 

(121), Ran (2,121), 

Rar (2,48,121), Rex 

(2,32,121), Rno 

(2,121), Rt 

(2,5,24,121), Rti 

(32,48,121), Sm 

(24,32,99), Rsp 

(6,36) 

- Rno (7-9,50), Rt 

(8,9,50), Rsp (Rr  

or/and Rno) (10) 

- Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

- 
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Capillaria traverae Ash, 1962 - Rr (59) - - - - - - - 

Capillaria sp Zeder, 1800 - Mp (14) - Ms (57) - - Rno (63) - - 

Capillariinae Railliet, 1915 - Rex, Rr (59) - - - - - - - 

Eucoleus bacillatus (Eberth, 1863) - Rar (58) - - - - - - - 

Eucoleus gastricus (Baylis 1926) - - - - - Rno, Rt (50) - - - 

Eucoleus hepaticus (Bancroft, 1893) Lopez-Neyra, 

1947 

- - - Rex, Rt (63) - - - - - 

Eucoleus sp Dujardin, 1845 - - - - - - - Bi (11,28), Mce (11) - 

Family TRICHINELLIDAE          

Trichinella spiralis (Owen, 1835) - - - - - - - Rr (122) - 

Family TRICHOSOMOIDIDAE          

Trichosomoides crassicauda (Bellingham, 1846) 

Railliet, 1895 

- - - Rex, Rt (63) - Rno (7,50), Rt (50), 

Rsp (Rr or/and Rno) 

(10) 

Rno (63) - - 

Family TRICHURIDAE          

Trichuris sp Roederer, 1761 - - - Ls, Ms, Mw (57) - - - - - 

          

Pentastomida          

ORDER POROCEPHALIDA          

Family POROCEPHALIDAE          

Armillifer moniliformis (Diesing, 1835) - - - Bbo (24,123), Le, Ls, 

Mr, Ms (123), Mw 

(32,123), Nc (123), 

Rti (32,123), Sm 

(123) 

- - - - - 

Armillifer sp Sambon, 1922 - - - Rti (34) (NYMPHS) - - - - - 

         

Trematoda         

ORDER ECHINOSTOMIDA          

Family ECHINOSTOMATIDAE          

Echinostoma cinetorchis Ando & Ozaki, 1923 - - - - - - - - Bi (124) 

Echinostoma ilocanum (Garrison, 1908) Tubangui, 

1931 ** 

 (syn Euparyphium ilocanum) 

- - - - - Rno (7,125), Rr 

(126), Rt (127) 

- Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

- 

Echinostoma lindoense Sandground & Bonne, 1940 - - - - - Rt (127) - - - 

Echinostoma malayanum Leiper, 1911 ** - - Rl (23) Rar (128-130), Rex 

(2), Rt (2,128,129), 

Rti (128) 

- - - Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

- 

Echinostoma revolutum (Froelich, 1802) Looss, 

1899 

- - - - - Rno, Rt (20) - - - 

Echinostoma sp Rudolphi, 1809 - Rar, Rt (17) - Rt (5,128) - - - Bs, Rl (11) - 

Euparyphium guerreroi Tubangui, 1931 - - - - - Rno (7,125) - - - 

Euparyphium murinum Tubangui, 1931 - - - - - Rno (7) - - - 
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 (syn Echinostoma murinum) 

Euparyphium paramurinum Velasquez, 1964 - - - - - Rno, Rt (20) - - - 

Euparyphium spp Dietz, 1909 - - - - - Rt (21) - - - 

Family NOTOCOTYLIDAE          

Notocotylus loeiensis Chaisiri, Morand & Ribas, 

2011 

- - - - - - - Bi (11), Rl (11,131) - 

Notocotylus sp Diesing, 1839 - - - - - - - Bi (28) Rar, Rl (13) 

Quinqueserialis quinqueserialis (Barker & Laughlin, 

1911) Harwood, 1939 

- - - - - - - Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

- 

ORDER PLAGIORCHIIDA          

Family ACHILLURBAINIIDAE          

Achillurbainia ratti Miyazaki & Kwo, 1969 - - - Sm (129) - - - - - 

Ectosiphonus sp Sinitzin, 1931 - - - Bbo (129) - - - - - 

Family DICROCOELIIDAE          

Athesmia foxi Goldberger & Crane, 1911 - - - Rar (130), Rt (129) - - - - - 

Athesmia sp Looss, 1899 - - - Rt (5) - - - - - 

Euparadistomum sp Tubangui, 1931 - - - Bbo (129) - - - - - 

Skrjabinus muris (Stscherbakova, 1942) 

 (syn Platynosomoides muris) 

- - - Ls (130), Mr (130) 

Ran, Rti (2) 

- - - - Rn (124) 

Skrjabinus sp Bhalerao, 1936 - - - Bbo, Le, Ls, Mr, Mw, 

Nc, Nf, Ran, Rex, Rti, 

Sm (129) 

- - - - - 

Zonorchis borneonensis Fischthal & Kuntz, 1965 - - - Rti (2) - - - - - 

Zonorchis sp Travassos, 1944 - - - Ls (32,33,129), Mr 

(32), Ran, Sm (129) 

- - - - - 

Family HETEROPHYIDAE          

Centrocestus sp Looss, 1899 - - - - - - - Rsp (Rr or/and Rno) 

(30) 

- 

Heterophyidae Odhner, 1914 - - - - - Rt (20) - - - 

Family LECITHODENDRIIDAE           

Lecithodendriidae Ohdner, 1911 - - - - - - - Mco, Rl (11) - 

Prosthodendrium sp Dollfus, 1931 - - - Rt (5) - - - - - 

Family PLAGIORCHIIDAE          

Plagiorchis muris Tanabe, 1922 ** - - - - - Rno (8), Rt (8,20) - - - 

Plagiorchis philippinensis (Africa & Garcia, 1937) 

Sandground, 1940 

- - - - - Rt (127) - - - 

Plagiorchis potamonides Tubangui, 1946 - - - - - Rno (20), Rt (20,127) - - - 

Plagiorchis sp Luhe, 1899 - - Mc, Mco, Rt (23) Rt (5) - - - - - 

Family TROGLOTREMATIDAE          

Beaveria beaveri Lee, 1965 - - - Le (129), Ls 

(57,129,130), Mw 

(57,129), Nc, Nf 

(129) 

- - - - - 
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Beaveria microacetabulum Lee, 1965 - - - Si (130) - - - - - 

Beaveria sp Lee, 1965 - Rti (1) - Ran, Sm (129) - - - - - 

Paragonimus westermani Kerbert, 1878 - - - - - Rno (8,132), Rt 

(8,20,132) 

- - - 

ORDER STRIGEIDIDA          

Family BRACHYLAIMIDAE          

Brachylaima ratti Baugh, 1962 - - - Ran (2) - - - - - 

Brachylaima sp Dujardin, 1845 - - - Ran, Rti, Si (129) - - - - - 

Scaphiostomum sp Braun, 1901 - - - Bbo (129) - - - - - 

Family DIPLOSTOMIDAE          

Fibricola ramachandrani (Betterton, 1976) - - - Rti (32), Sm (133) - - - - - 

Neodiplostomum (Conodiplostommum) sp Railliet 

1919 

- - - Sm (129) - - - - - 

Family SCHISTOSOMATIDAE          

Schistosoma incognitum Chandler, 1926 - Rar (134) - - - - - Bi (135,136), Bs 

(135) 

- 

Schistosoma japonicum Katsurada, 1904 - - -  - Rno (8,20,137-139), 

Rt (8,20,37,137-139) 

- - - 

Schistosoma malayensis Greer, Ow-Yang & Yong, 

1988  

- - - Rti, Sm (140) - - - - - 

Schistosoma sinensium Pao, 1959 - - - - - - - Rr (141), Mc, Rr 

(142) 

- 

Schistosoma spindale Montgomery, 1906 - - - Bi (143,144), Rar, Rt, Rti (144)  - - - Bi, Bs (135) - 

Schistosoma sp Weinland, 1858 - - - - - - - Rr (135) - 

 

Am: Apomys microdon, Bb: Bandicota bengalensis, Bi: Bandicota indica, Bs: Bandicota savilei, Bbe: Berylmys berdmorei, Bbo: Berylmys bowersi, Bl: Bullimus luzonicus, 
Ba: Bunomys andrewsi, Bc: Bunomys chrysocomus, Bp: Bunomys penitus, Bpr: Bunomys prolatus, Cg: Chiropodomys gliroides, Ec: Eropeplus canus, Lc: Lenothrix canus, 
Le: Leopoldamys edwardsi, Ls: Leopoldamys sabanus, Mar: Mallomys rothschildi, Me: Margaretamys elegans, Ma: Maxomys alticola, Mb: Maxomys bartelsii, Mm: 
Maxomys musschenbroekii, Mp: Maxomys pagensis, Mr: Maxomys rajah, Ms: Maxomys surifer, Mw: Maxomys whiteheadi, Mc: Mus caroli, Mce: Mus cervicolor, Mco: Mus 
cokii, Msp: Mus sp, Nc: Niviventer cremoriventer, Nf: Niviventer fulvescens, Nl: Niviventer lepturus, Nr: Niviventer rapit, Pd: Paruromys dominator, Pp: Pithecheir parvus, 
Ra: Rattus andamanensis, Ran: Rattus annandalei, Rar: Rattus argentiventer, Re: Rattus edwarsi, Rev: Rattus everetti, Rex: Rattus exulans, Rh: Rattus hainaldi, Rhe: Rattus 
hellwadi, Rho: Rattus hoffmani, Rl: Rattus losea, Rlu: Rattus lugens, Rm: Rattus marmosurus, Rmo: Rattus morotaiensis,Rn: Rattus nitidus, Rni: Rattus niviventer, Rno: 
Rattus norvegicus, Rr: Rattus rattus, Rs: Rattus sakeratensis Rt: Rattus tanezumi, Rti: Rattus tiomanicus, Rx: Rattus xanthurus, Rsp: Rattus sp, Si: Sundamys infraluteus, Sm: 
Sundamys muelleri 

** zoonotic in SEA (145) 
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