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گزارش اولین مورد آلودگی سارگپه ( )Buteo buteoبه تکیاخته خونی
لکوسیتوزون در منطقه کلیبر استان آذربایجانشرقی
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شاهرخ شیرازی ،*1فرهاد بهادری ،2طیبه السادات مصطفایی ،3هومن رونقی ،1میرمحسن حسینی قمی

 -1گروه انگلشناسی ،دانشکده تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 -2باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،تبریز ،ایران
 -3گروه انگلشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

 -4دامپزشک و کارشناس حیاتوحش اداره محیط زیست استان آذربایجانشرقی
تاریخ دریافت 10 :خرداد 9311

تاریخ پذیرش 81 :شهریور 1 39 1

چکیده
در مرداد ماه سال  90 31از یک قطعه سارگپه ( )Buteo buteoموجود در سازمان محیط زیست استان آذربایجانشرقی که دچار

شکستگی بال و خونریزی شده بود ،نمونه خون از ورید بالی اخذ شد .پس از تهیه گسترش خونی ،المها به آزمایشگاه انگلشناسی

پلیکلینیک دکترای تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انتقال داده شد و پس از رنگآمیزی
با گیمسا  5درصد ،گسترشها زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  × 000 1مورد بررسی قرار گرفتند .پس از بررسی مشخص شد

که نمونه مورد بررسی ،آلوده به تکیاخته لکوسیتوزون میباشد .این گزارش اولین مورد آلودگی به این انگل از سارگپه در استان
آذربایجانشرقی میباشد.

کلمات کلیدی :لکوسیتوزون ،آلودگی ،سارگپه ،آذربایجانشرقی.
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مقدمه

سارگپه پرندهای شکاری است کوچکتر از عقاب با

جثهای متوسط (  55- 50سانتیمتر) ،سری کوچک و
گرد ،گردنی کلفت ،بالهای پهن و دم کوتاه ،رنگ پر
و بال بسیار متنوعی دارد و اکثرًاًا درحین پرواز و زمانی
که بالهای آن گشوده باشد ،قابل شناسایی است (3و.)5

یماند .این ویژگی در
تا پایان عمر همسرش با او م 
پرندههای شکاری ایران نادر است (تصویر 1و.)2
سارگپه از راسته شاهینسانان (،)Falconiformes
خانواده قوشیان ( )Accipitridaeاست و در زمره
پرندگان حمایت شده قرار دارد ( 3و.)5

این پرنده قلمروطلب و اغلب تک همسر است و معمو ًالًال

تصویر  -1پراکندگی سارگپه در جهان

تصویر  –2سارگپه

لکوسیتوزون یکی از انگلهای مهم خونی پرندگان

میباشد(  13و  .) 17لکوسیتوزونوزیس در شاهینها به
وسیله لکوسیتوزون تودی ( )L. toddiرخ میدهد و ناقل

این تکیاخته پشههای خانواده سیمولیده میباشند (1
و .) 13

تصویر  – 3گامتوسیت لکوسیتوزون در گسترش خونی سارگپه

مطالعات بسیار کمی در مورد آلودگی پرندگان
وحشی به این تکیاخته صورت گرفته و گزارشی مبنی
بر آلودگی سارگپه به این تکیاخته وجود ندارد البته
انگلهای خونی معمو ًالًال از اکثر پرندگان و تقریبًاًا از تمام
دنیا گزارش شده است (1و.)7
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تاریخچه بیماری

تصور میشود ،انگلهای خونی پرندگان تاثیرات

پاتولوژیکی کمی بر جمعیتهای وحشی دارند اما در
واقع مشخص شده که انگلهای خونی اثرات مهمی بر
روی ساختارهای اجتماعی پرندگان و نیز حفاظت از
جمعیت پرندگان دارند (  .) 14تحقیقات متعددی بر روی
پرندگان اهلی و وحشی از نظر میزان شیوع به انگلهای
خونی ،تاکنون صورت گرفته که این بررسیها در سال-
های اخیر و با روشنتر شدن اثرات سوء این انگلها،
پررنگتر گردیده است.
گزارش درمانگاهی و بحث

در مرداد ماه سال  90 31از یک قطعه سارگپه

( )Buteo buteoنر موجود در سازمان محیط زیست
استان آذربایجانشرقی که دچار شکستگی بال و
خونریزی شده بود ،یک قطره خون از ورید بالی اخذ
پس از تهیه گسترش خونی ،با الکل متانول به مدت 5
دقیقه ثابت گردید .المها به آزمایشگاه انگلشناسی
پلیکلینیک دکترای تخصصی دامپزشکی ،دانشگاه آزاد

در ایران بررسیهای انگلشناسی در حوزه حیات
وحش بویژه در زمینه انگلهای خونی پرندگان بسیار
کم صورت گرفته است که این نقصان در خصوص
پرندگان وحشی ،میتواند قابل مالحظه نیز باشد (.)4
همان گونه که قبال ذکر گردید با بررسی منابع داخلی
در دسترس ،هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی سارگپه به
این انگل مشاهده نگردید .اگرچه تحقیقاتی در مورد
میزان شیوع به انگلهای خونی در کبوتران توسط
محققان داخلی ،انجام شده است (2و  .) 18این در حالی
است که بررسیهای متعددی در این زمینه توسط
محققان

خارجی

صورت

گرفته

است

( 9،8،6 ، 10 ،11،21، 5،14 1و .)61انگلهای خونی از 26

درصد پرندگان مهاجر اروپایی ( 42 ،)61درصد عقاب-
های کارولینای شمالی امریکا ( )6و نیز در بیش از نیمی
از پرندگان وحشی اسپانیا گزارش شده است (.)11
میزان آلودگی به انگلهای خونی در پرندگان
وحشی ژاپن 3/8 ،درصد بوده (  ) 12و در پرندگان
وحشی ناحیه کالیفرنیای شمالی امریکا ،میزان آلودگی
به لکوسیتوزون  11درصد گزارش شده است ()01

اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران انتقال داده شد و

همچنین در جغدهای ناحیه غرب امریکای شمالی میزان

میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  × 000 1مورد بررسی

گردید ( .)01در جغدهای امریکا  52درصد آلودگی به

پس از رنگآمیزی با گیمسا  5درصد ،گسترشها زیر

آلودگی به تکیاخته لکوسیتوزون  93درصد گزارش

قرار گرفتند .الزم به ذکر است پرنده به دلیل شدت

لکوسیتوزون اعالم شده است ( .)8آلودگی به انگلهای

پس از بررسی ،مشخص شد که نمونه مورد بررسی،

که بر این اساس میزان آلودگی لکوسیتوزون 9/4

جراحات بیشتر  2روز زنده نماند.
آلوده به تکیاخته لکوسیتوزون میباشد .گامتوسیت-

های با شکلی دوک مانند و هسته کشیده مشخص

خونی از پرندگان وحشی ماداگاسکار هم گزارش شده
درصد میباشد ( .) 15

انگلهای خونی پرندگان توسط گزش پشه از یک

کننده گامتوسیتهای این تکیاخته میباشد که با توجه

پرنده آلوده به پرنده دیگر صورت میگیرد در مورد

لکوسیتوزون تودی گزارش گردید (تصویر .)3

یک پرنده به پرنده صورت میگیرد که این پشه به وفور

به مشخصات فوق و اختصاصی بودن این تکیاخته

لکوسیتوزون انتقال توسط گزش پشههای سیمولیوم از
در این منطقه وجود دارد .در نهایت باید گفت میزان
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Abstract
The peripheral blood of an injured Common Buzzard (Buteo buteo), which was kept in
East Azerbaijan Environment Organization, was collected in August 2011. The blood
sample was taken from the brachial vein and transferred to the Laboratory of
Parasitology, School of Specialized Sciences of Veterinary Medicine, Science and
Research Branch, Islamic Azad University in Tehran. Having stained the blood
smears with 5 % buffered Giemsa stain; they were carefully examined under a light
microscope with X1000 magnification. It was observed that the bird erythrocytes
harbored Leucocytozoon sp.
This is a first report of an eagle owl infection with Leucocytozoon sp. in EastAzerbaijan province of Iran.
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