
 

   

اولین گزارش آلودگی تک یاخته های خونی: هموپروتئوس 
و لکوسیتوزون در شاه بوف اوراسیایی )Bubo bubo( منطقه 
کلیبر، استان آذربایجان شرقی

bb

چكيد ه 
شاه بوف یکی از بزرگرتین جغدهای موجود در کشور است که ساکن اکرث مناطق کوهستانی و جنگلی ایران می باشد. به منظور شناسایی 
انگل های خونی پرندگان وحشی بومی استان آذربایجان رشقی، از یک قطعه شاه بوف اوراسیایی )Bubo bubo( به ظاهر سامل که به صورت 
اخذ شد. چندین گسرتش  )بازویی(  بال  از ورید  نگهداری می گردید، منونه خون،  آذربایجان رشقی  استان  موقت در سازمان محیط زیست 
خونی از منونه خون تهیه شد و به آزمایشگاه انگل شناسی انتقال داده شد. گسرتش های خونی با گیمسا 5 درصد، رنگ آمیزی شدند و سپس 
زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنامیی 1000x مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی، آلودگی همزمان به تک یاخته های هموپروتئوس و 

لکوسیتوزون را در گلبول های قرمز پرنده مورد مطالعه، نشان داد. 

بررسی انگل های خونی در پرندگان وحشی علی الخصوص شاه بوف اوراسیایی با توجه به در معرض خطر بودن جمعیت این پرنده و از طرفی 
بیامری زایی بالقوه این انگل ها و همچنین اندک بودن اطالعات موجود در ایران در این خصوص، حائز اهمیت فراوان است. این نخستین 

گزارش از آلودگی همزمان انگل های هموپروتئوس و لکوسیتوزون در شاه بوف اوراسیایی در منطقه شامل غرب ایران است.

کلامت کلیدی: هموپروتئوس، لکوسیتوزون، آلودگی، شاه بوف.
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Eagle-owl (Bubo bubo) is one of the largest owls in Iran, which lives in most of the mountainous and forested areas of Iran. 
In order to identify blood parasites in wild birds native to East Azerbaijan province, a blood sample was collected from the 
wing (brachial) vein of an apparently healthy Eurasian Bubo bubo kept at the East Azarbaijan Environment Organization. 
Several blood smears were taken from the blood sample and transferred to the parasitology laboratory. The blood smears were 
stained with Giemsa 5% and then examined under a light microscope at 1000x magnification. The bird erythrocytes infected 
with Haemoproteus sp. as well as Leucocytozoon sp. Studies of blood parasites in birds of prey, such as the Eurasian owl, are 
of great importance due to the endangered status of this species, the potential pathogenicity of these parasites, and the lack of 
enough information about these parasites available in Iran. It is the first report of a haemosporidian blood parasite infection 
in an eagle owl in northwest Iran. 

Keywords: Haemoproteus, Leucocytozoon, Infection, Eagle-owl.

مقدمه
بزرگ ترین  از  یکی  سانتی مرت   70 الی   66 حدود  در  طولی  با  شاه بوف 
گونه های جغد در کشور می باشد )7و16(. این پرنده دارای گوش پرهای 
مشخص بوده و قادر است طعمه های بزرگ تا اندازه خرگوش را شکار 
زیستگاه  و  داشته  )تک زی(  انفرادی  زندگی  جغدها  این  )7و16(.  مناید 
استپ های وسیع می باشد  و  کوه پایه ها  پرتگاه ها،  درون جنگل ها،  آن ها 
و معموالً در فاصله بین بوته و سنگ، در شکاف درختان و یا در آشیانه 
پرندگان حامیت  از  شاه بوف  می کنند،  زادوولد  شکاری  پرندگان  مرتوک 

شده و شکار ممنوع ایران می باشد )16(. 
دنیا  متام  از  و  پرندگان  متامی  در  معموالً  لکوسیتوزون  و  هموپروتئوس 
گزارش شده است )18(. آلودگی در گونه های حساس و پرندگان جوان 
به مرگ منجر می شود )18و3(. آلودگی به این تک یاخته ها فصلی است 
زیرا انتقال آلودگی منوط به حضور ناقل ها است. از ناقل های مهم این 
ناقل  عنوان  به   (Simuliidae) سیاه  مگس های  به  می توان  تک یاخته ها 
تک یاخته لکوسیتوزون و مگس های خانواده Ceratopogonidae و مگس 
  .)17( کرد  اشاره  هموپروتئوس  انگل  ناقل  عنوان  به   Hippoboscidae
موجب  و  می باشد  هم  شبیه  تقریباً  تک یاخته ها  این  به  آلودگی  عالیم 
الغری، بی اشتهایی، سستی و اختالل در تنفس، ضعف و لنگش در یک یا 

هر دو پا می گردد )17و18(. 
انگل های خونی منتقله از طریق ناقلین معموالً در اکرث پرنده ها مشاهده 

می شود و این انگل ها تاثیرات مهمی بر روی میزبان خود اعامل می منایند 
)1و5(. تصور می شود، انگل های خونی پرندگان تاثیرات پاتولوژیکی کمی 
انگل های  که  شده  مشخص  واقع  در  اما  دارند  وحشی  جمعیت های  بر 
خونی اثرات مهمی بر روی ساختارهای اجتامعی پرندگان و نیز حفاظت 
خانواده  انگل های  به  آلوده  پرندگان   .)12( دارند  پرندگان  جمعیت  از 
معموالً   ).... و  پالسمودیوم  لکوسیتوزون،  )هموپروتئوس،  هموسپوریدیا 
به عنوان مخزن عمل می کنند )1و17(. در فرم حاد آلودگی، تکثیر انگل 
در بافت های میزبان منجر به واکنش التهابی و نکروز بافتی می شود و در 
عین حال رشد این انگل ها در داخل گلبول های قرمز خون سبب همولیز 

و کم خونی می گردد )20(.
و  اهلی  پرندگان  در  خونی  انگل های  سوء  اثرات  شدن  روشن تر  با 
است.  گرفته  صورت  اخیر  سال های  در  بیشرتی  تحقیقات  وحشی، 
در  معموالً  لکوسیتوزون  و  هموپروتئوس  خونی  انگل های  به  آلودگی 
پرندگان نسبتاً خوش خیم قلمداد می شوند همچنین مشخص شده است 
که بسیاری از گونه های هموسپوریدین پرندگان تا پایان عمر میزبان به 
عنوان عفونت های مزمن باقی می مانند و این امر در پرندگان آلوده به 
هموپروتئوس در رشایط آزمایشگاهی کنرتل شده نیز اثبات شده است. با 
این حال، بیامری زایی شدید و یا کشنده در پرندگان آلوده به هموپروتئوس 

در گونه های مختلف پرندگان گزارش شده است )19(.

اولین گزارش آلودگی تک یاخته های   ...



شامره 136، نرشيه د امپزشكی، پاییز 1401

41

مواد و روش کار 
با همکاری اداره محیط زیست استان آذربایجان رشقی، از یک شاه بوف 
مرکز  این  در  و  بود  بالینی  فاقد عالیم  که  به ظاهر سامل   (Bubo bubo)
سپس  شد  اخذ  )بازویی(  بال  ورید  از  خونی  منونه  می گردید،  نگهداری 
تعدادی گسرتش خونی تهیه و الم های مذکور جهت بررسی به آزمایشگاه 
انگل شناسی انتقال داده شد. الم ها در ابتدا با الکل متانول فیکس و سپس 
با گیمسا 5 درصد رنگ آمیزی گردید. گسرتش های رنگ آمیزی شده، زیر 

میکروسکوپ نوری با عدسی 1000 برابر مورد بررسی قرار گرفتند. 

نتایج و بحث 
بررسی گسرتش ها نشان داد که منونه مورد نظر آلوده به تک یاخته های 
هموپروتئوس و لکوسیتوزون می باشد )شکل 1(. این گزارش اولین مورد 
استان  در  )هموسپوریدیایی(  انگل ها  این  به  شاه بوف  همزمان  آلودگی 

آذربایجان رشقی می باشد.
در ایران بررسی های انگل شناسی در حوزه حیات وحش بویژه در زمینه 

در خصوص  نقصان  این  که  بوده  اندک  بسیار  پرندگان  خونی  انگل های 
منابع،  بررسی  با   )10( باشد  نیز  قابل مالحظه  پرندگان وحشی، می تواند 
شاه بوف  در  هموپروتئوس  تک یاخته  به  آلودگی  گزارش  مورد  یک  تنها 
باغ وحش تهران یافت گردید )10( البته مطالعاتی در مورد میزان شیوع 
شده  انجام  داخلی،  محققان  توسط  کبوتران  در  هموپروتئوس  انگل  به 
است )13و20(. این در حالی است که بررسی های متعددی در این زمینه 
توسط محققان خارجی صورت گرفته است. انگل های خونی از 26 درصد 
شاملی  کارولینای  عقاب های  درصد   42  ،)15( اروپایی  مهاجر  پرندگان 
امریکا )2( و نیز در بیش از نیمی از پرندگان وحشی اسپانیا گزارش شده 

است )9(.
 3/8 ژاپن،  وحشی  پرندگان  در  هموپروتئوس  انگل  به  آلودگی  میزان 
درصد می باشد )11(، در پرندگان وحشی ناحیه کالیفرنیای شاملی امریکا، 
میزان آلودگی به هموپروتئوس 30 درصد و آلودگی به لکوسیتوزون 11 
درصد گزارش شده است)8( همچنین در جغدهای ناحیه غرب امریکای 
به  آلودگی  و  درصد   20 هموپروتئوس  انگل  به  آلودگی  میزان  شاملی 

شکل 1 – آلودگی هموپروتئوس و لکوسیتوزون در گلبول های قرمز شاه بوف اوراسیایی )Bubo bubo(  که به ترتیب با پیکان های قرمز و سبز در گسرتش 

خونی رنگ آمیزی شده با  گیمسا و بزرگنامیی 1000X نشان داده شده است.
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تک یاخته لکوسیتوزون 39 درصد گزارش گردید )8(. در جغدهای امریکا، 
و  هموپروتئوس  انگل  به  ترتیب  به  درصد،   52 و   23 آلودگی  میزان 
لکوسیتوزون اعالم شده است )4(. آلودگی به انگل های خونی از پرندگان 
این اساس میزان آلودگی به  وحشی ماداگاسکار هم گزارش شده که بر 
هموپروتئوس 17/4 درصد و میزان آلودگی به لکوسیتوزون 9/4 درصد 

می باشد )14(.
پرندگان شکاری معموالً در معرض عفونت بالینی با انگل های خونی قرار 
ندارند. در پرندگان سامل، شدت آلودگی معموالً با پاسخ های ایمنی ذاتی 
و اکتسابی در سطح پایین، حفظ می شود )1و6(. اثرات آلودگی انگل های 
بالینی، می تواند بسیار نامحسوس باشد  خونی، به ویژه در موارد تحت 
همچنین ثابت شده تاثیر این انگل ها به صورت آلودگی همزمان با چند 
گونه انگلی و نیز در بلندمدت می تواند برای میزبان، عوارضی هم چون 
ایجاد  اندام ها را  این  اندام ها و پیری زودرس  اختالل در عملکرد برخی 

مناید )1(.
با توجه به پتانسیل بیامری های انگلی خونی در پرندگان و گزارش چندین 
انگل ها به نظر می رسد  این  اثر آلودگی سنگین به  مورد مرگ جغد در 
باشد  خطرناک  نیز  شاه بوف ها  برای  می تواند  انگل ها  این  به  آلودگی 
همچنین این پرنده به دلیل سابقه طبیعی خود بیشرت از سایر گونه های 
یا بیامری های همزمان  تأثیر اسرتس  پرندگان شکاری ممکن است تحت 
قرار بگیرند )1و 5( و براساس تحقیقات برخی از محققان خارجی و با 
توجه به حساسیت بالقوه این گونه به انگل های خونی، مدیریت موثر در 
میزبانان بدون عالیم بالینی و نیز با توجه به این که انتقال این انگل ها از 
طریق ناقل های اختصاصی صورت می گیرد، کنرتل ناقلین می تواند سبب 
کاهش میزان شیوع این انگل ها گردد، هرچند با توجه به زیستگاه این 
مسائل  نیز  و  ذی صالح  سازمان های  در  موجود  محدودیت های  و  پرنده 
قابل  احتامال  ناقلین،  پیشگیری  و  کنرتل  روش های  از  بسیاری  اقتصادی، 
اجرا نیستند اما به نظر می رسد که یکی از روش ها کاربردی به منظور 
کنرتل ناقلین، شناسایی محل های تکثیر این حرشات و پایش این مناطق در 

فصول گرم سال باشد )1و19(. 
شاه بوف  علی الخصوص  وحشی  پرندگان  در  خونی  انگل های  بررسی 
اوراسیایی با توجه به در معرض خطر بودن جمعیت این پرنده و از طرفی 
بیامری زایی بالقوه این انگل ها و همچنین اندک بودن اطالعات موجود 
در ایران در این خصوص، حائز اهمیت فراوان است. این نخستین گزارش 
از آلودگی همزمان انگل های هموپروتئوس و لکوسیتوزون در شاه بوف 

اوراسیایی در منطقه شامل غرب ایران است.

تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان این مقاله از کمک ها و مساعدت های صمیامنه 

سازمان محیط زیست استان آذربایجان رشقی تقدیر و تشکر می منایند.
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