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مقدمه
دوزیستان ساکن محیطهای مختلف هستند و دارای الگوی تغذیه
و اندازه و تولیدمثل متنوعی دارند ( .)2013 ،Doddدر دوره زندگی
خود حیواناتی هستند که قسمتی از زندگی در آب و قسمتی در
خشکی زندگی میکنند .آنها متعلق به شاخه مهرهدارانند و در رده
دوزیستان قرار میگیرند .آنها در سراسر دنیا وجود دارند و بیماریها
یکی از مهمترین فاکتورهای کاهشدهنده جمعیت دوزیستان در دنیا
میباشد ( Bergerو همکاران1998 ،؛ 2000 ،Daszak؛  Kieseckerو
همکاران (2001 ،و همینطور فاکتورهای دیگر شامل از دست رفتن
زیستگاه و قطعه قطعه شدن زیستگاه ،تغییرات آب و هوایی ،ورود
گونههای بیگانه ،افزایش اشعه ماورا بنفش و نوسانات آلودگی هوا
میباشد ( Pechmannو همکاران1991 ،؛  Knappو .)2000 ،Matthews
مشکالت سالمت و بیماری یکی از چالشهای جمعیتهای دوزیستان
است که به شیوههای مختلفی انجام میشود .دوزیستان در معرض
تعدادی از ناقلهای خونخوار (زالوها و دوباالن) در زیستگاههای آبی
و خاکی قرار دارند که این ناقلها میتوانند انتقالدهنده انگل به این
موجودات باشند .طیف وسیعی از انگلهای خونی داخل و خارج سلولی
شامل ویروسها ،ریکتزیاها ،گونههایی از چندین جنس پروتوزوآ ،مخمر
و میکروفیالریاها ،دوزیستان را آلوده میکنند .بررسی انگلهای خونی
دوزیستان بیدم در چندین منطقه جغرافیایی انجام شده که در میان
آنها میتوان به Karyolysus sonomae, Haemogregarina boyli,
 Trypanosoma boyliاز  b،a1959 ،Lehmann( Rana boyliiو )c
 Haemogregarina auroraاز ،)1960 ،Lehmann( Rana aurora
 Dactylosoma ranarumدر  )1926 ،Wenyon( Rana esculentaو
 Lankesterella sp.و  Trypanosoma sp.در Rana pretiosa
( Stenbergو  )2008 ،Bowermaاشاره کرد .همچنین )2002( Zickus
حضور  Trypanosoma rotatoriumرا در Rana esculenta- Bufo bufo
 Rana temporaria ،lessonaeو  Bufo viridisگزارش کرد .اخیرا
بیماریهای منتقل شده از طریق ناقلها بهعنوان یک خطر جهانی
برای سالمتی انسان و حیوانات مورد توجه قرار گرفته است .گسترش
و استقرار جمعیتهای اندمیک از پاتوژنهای بیگانه پیشین و ناقلهای
آنها قبال مستند شده و فرض شده که نه تنها بهدلیل تغییرات آب و
هوایی بلکه بهوسیله گسترش شهرنشینی و تجارتهای بینالمللی نیز
بهوجود میآید .این مشکالت در آینده حتی جدیتر هم مطرح خواهد
شد ( Harrusو  .)2005 ،Banethتعیین شیوع و شدت آلودگی به انگل
اولین قدم برای بررسی تاثیر انگل در محیطهای طبیعی است (Smallridge
و  .)2000 ،Bullبههرحال بهمیزان کمی در مورد انگل جمعیتهای
طبیعی و وحشی دانسته شده است .این موضوع مهم است زیرا انگل
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باعث تاثیرات منفی روی تعدادی از فاکتورهای اکولوژی و تکامل ،انتخاب
جنسی و رشد میزبانها میشود ( Smallridgeو 2000 ،Bull؛ ،Eisen
 .)2001مطالعه دوزیستان در ایران دارای سابقه نسبتا طوالنی است،
به گونهای که کشف چندین گونه جدید از سال  1595به بعد نمایانگر
وجود گونههای فراوان و ناشناخته دوزیستان در ایران میباشد ،ازاینرو
کشور ایران همیشه مورد توجه محققین بوده و در این راستا پژوهشگران
زیادی در ایران به مطالعه و تحقیق پرداختهاند ( Balochو ،Kammei
 .)1385درهمین راستا اثرات زیستمحیطی بر روی گونههای دوزیستان
و خزندگان ایران بررسی شده است ( Kazemiو همکاران.)2015 ،
مطالعات اندکی بر روی انگلهای خونی خزندگان و دوزیستان در ایران
صورت گرفته است که مهمترین آنها انگلهای Haemogregarina
 stepanowiدر الکپشتهای برکهای Dvorakova( Emys orbicularis
و همکاران2013 ،؛  Javanbakhtو  ،)2014 ،Sharifiانگلهای جنس
 Haemoproteusو  Hemoliviaدر الکپشتهای خشکی Testudo
 Javanbakht( greacaو همکاران  a 2015و  ،)bگزارش انگل
 Hepatozoonاز مار درختی ( Javanbakhtو  )2017 ،Sajadiو تنوع
انگلی در مارهای ایران ( Nasiriو همکاران )2014 ،میباشند .ازجمله
موارد بررسی انگلهای خونی در دوزیستان میتوان به گزارش انگل
ریکتزیا توسط  Vaissiو همکاران ( )2017روی سمندرهای استان لرستان
 Neurergus kaiseriاشاره کرد .همچنین اخیرا  Rajabiو همکاران
( )2017برای اولینبار  Hepatozoon magnaرا از قورباغه Pelophylax
 ridibundusدر ایران گزارش کردند .با این وجود مطالعه جامعی روی
انگلهای دوزیستان ایران انجام نگرفته است .قورباغه مردابی بانام علمی
 ،Pelophylax ridibundusمتعلق به خانواده  Ranidaeدر تمامی نقاط
ایران در جنگلها ،مردابها ،خندقها ،مرغزارها و حومه شهرها زندگی
میکند رژیم غذایی عمومی دارد و طیف گستردهای از بیمهرگان کوچک
را طعمه خود قرار میدهد( Mohammadiو همکاران .)2015 ،در این
مطالعه بررسی اولیه در مورد تنوع انگلهای خونی در قورباغه Pelophylax
 ridibundusو بررسی شیوع انگلها در این قورباغه در دو استان گیالن
و مازندران انجام گرفته است.

مواد و روشها
قورباغههای مردابی از دو ناحیه در شمال کشور در طی تابستان
 1396توسط تور گرفته شدند .در مجموع  66قورباغه گرفته شد که
 30عدد از استان گیالن حوالی رشت ( )E49° 33 ′ ،N37° 17′و 36
عدد از استان مازندران حوالی ساری ( )E36° 35′ ،N52° 0′بود.
خصوصیات مورفولوژیک نمونهها اندازهگیری شد .حدود  0/1میلیلیتر
خون توسط سرنگ انسولین از رگهای ناحیه گردن گرفته شد و گسترش
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خونی بر روی الم ایجاد شد .در خونگیری از نمونهها تالش شد به
قورباغهها آسیب نرسد .خونگیری از ورید صورت و یا قلب بسته به
اندازه قورباغهها انجام شد .قورباغهها بعد از خونگیری در محیط آزاد
شدند .گسترشهای خونی در حدود  10دقیقه در هوا خشک شدند و
بهمدت  4دقیقه توسط الکل متانول مطلق فیکس شدند .بعد از اینکه
المها خشک شدند بهمدت  15دقیقه در محلول گیمسا قرار گرفته و
رنگآمیزی شدند .بررسی المها و پارازیتها توسط میکروسکوپ نوری
با بزرگنمایی  100و بهکمک روغن ایمرسیون انجام شد .تالش شد
بهطور یکسان  10میدان برای هر نمونه بررسی شود (Medrano-Tupiza
و همکاران )2017 ،تنوع و شیوع انگلهای خونی در نمونهها مورد
بررسی قرار گرفت .عکسها توسط نرمافزار  TSVIEWورژن 6.2.4.5
ثبت شدند.
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دقیق هموگریگارینها براساس شکل داخل گلبول قرمز امکانپذیر
نیست و باید مراحل تکوین آنها مورد بررسی قرار گیرد.

شکل  :1انگل خونی ریکتزیا در گلبولهای قرمز قورباغه مردابی

نتایج
نمونههای قورباغه مردابی ( )P. ridibundusمورد بررسی بهصورت
تصادفی گرفته شده و در سنین مختلف قرار داشتند .اما همه نمونهها
بالغ بودهاند .انکلوزیونهای تقریبا کروی داخل سلولی ریکتزیا )(Rickettsia
معمولترین پارازیت مشاهده شده در گلبولهای قرمز قورباغه مردابی
در این مطالعه بود ) . (Bacteria: Proteobacteria, Rickettsialesاندازه
آنها معموال کوچک است ( .)3-9×3-7از بین مجموع  66نمونه مورد
بررسی قرار گرفته  24نمونه ( 36/36درصد) آلوده به انگل ریکتزیا بودند
(شکل  14 .)1مورد از آلودگیهای ریکتزیایی در نمونههای ساری و
 10مورد در نمونههای رشت مشاهده شد .میکروفیالریاها از گروه
نماتدها ) (Animalia: Nematoda: Filariodea, microfilariaeگروه
دیگر از انگلهای خونی خارج سلولی قورباغه مردابی بودند که دو نمونه
( )%3آلودگی به این میکروفیالریاها دیده شد (شکل  .)2میکروفیالریاها
نیز در نمونه های هر دو لوکالیته مشاهده شدند .انگل خارج سلولی
تریپانوزوم (Protista: Sarcomastigophora: Kinetoplastida,
) Trypanosoma spبهطور نسبتا معمول انگل خارج سلولی خونی در
قورباغههای مورد مطالعه بود .در بین نمونههای مورد بررسی قرار گرفته
 16/6( 11درصد) نمونه آلوده به تریپانوزوم که با فرمهای مختلف در
نمونههای مختلف یافت شدند (شکل  .)3همچنین تریپانوزومها نیز در
هر دو لوکالیته مورد بررسی یافت شدند که  6مورد از نمونههای رشت
و  5مورد در نمونههای ساری به این انگل آلوده بودند .انگل داخل
سلولی هموگری گارین در یکی از نمونههای قورباغههای رشت ()%1/5
مشاهده شد ).(Apicomplexa: Eucoccidiida, Haemogregarines
این انگلها معموال براساس شکل داخل سلولی دراز ،گاهی تا حدودی
خمیده همراه با هسته مشخص شناخته میشوند (شکل  .)4شناخت

شکل  :2الرو کرمهای نماتد (میکروفیالریا) در گلبولهای قرمز خون
قورباغه مردابی

شکل  :3انگل خارج سلولی تریپانوزوم در گلبولهای قرمز خون
قورباغه مردابی
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شکل  :4انگل داخل گلبول قرمز هموگریگارین در قورباغه مردابی

بحث
دوزیستان در سیکل زندگی خود در چندین زیستگاه ساکن
هستند و دارای الگوی زندگی ،تولیدمثلی ،اندازه بدن ،مدلهای
غذایابی و سطوح تغذیه ای مختلفی هستند ( .)2013 ،Doddبه این
دلیل جوامع دوزیستان میزبانهایی مناسب برای انگلها و تنوع و
توزیع گونهای آنها محسوب میشوند .مطالعات زیادی روی انگلهای
گونههای مختلف دوزیستان صورت گرفته است ،با اینحال کمتر مطالعه
جامع با تمرکز روی انگلهای خونی صورت گرفته است .یکی از دالیلی
که انگلهای پروتوزوآ دوزیستان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است
بهدلیل فقدان صفات مورفولوژیک موثر برای تشخیص پروتوزوآها
میباشد .بیشتر گونههای تریپانوزوم دوزیستان پلیمورفیک هستند
و یک گونه ممکن است به شکلهای مختلفی دیده شود .اغلب چند
شکل یک گونه از تریپانوزوم ممکن است یک گونه از دوزیست را آلوده
کند و تشخصیص اینکه آیا آنها متعلق به یک گونه پلیمورفیک
هستند یا چند گونه مونومورفیک در اغلب موارد غیرممکن است
( .)1965 ،Diamondبهعالوه گامونت تعدادی از گونههای Hepatozoon
که گلبولهای قرمز خون را در قورباغهها آلوده میکنند از لحاظ
مورفولوژیکی غیرقابل تشخیص هستند درحالیکه تاثیرات متفاوتی
روی سلولهای قرمز خونی میزبان دارند .برای مثال گامونت H. clamatae
باعث آسیب به هسته سلول میزبان میشود درحالیکه گامونت
 H. catesbianaeبا همان مورفولوژی آسیبی به میزبان نمیزند (Kim
و همکاران .)1998 ،بههرحال آلودگی همزمان به چندین انگل نیز
ممکن است در یک میزبان دیده شود .بعضی از سلولهای قرمز خون
دارای هسته آسیب دیده و بعضی سالم هستند و مشخص نیست که
آیا آلودگی با گامونت نابالغ  H. clamataeایجاد شده است یا ترکیبی
با  H. clamataeو  H. catesbianaeایجاد شده است (.)2013 ،Shannon
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بررسیهای مختلفی که انجام گرفته است پشههای کولکس بهعنوان
ناقلهای انگلهای  Hepatozoonگزارش شده اند ( Nodenو همکاران،
 .)2015همچنین شواهدی وجود دارد که پشههای کولکس و آئدس
ممکن است ناقل تریپانوزوم نیز باشند ( Ramosو ،Urdaneta-Morales
 .)1977انگلهای داخل سلولی ریکتزیا شامل واکوئلهای کروی در
سیتوپالسم اریتروسیتها هستند که بهصورت ذراتی در میکروسکوپ
نوری مشاهده میشوند .در بیشتر موارد دیواره آنها بهصورت متراکم
رنگ شده بود .ریکتزیاها از بیدمان مختلف مانند ،R. esculenta
 R. septentrionalis ،R. catesbeianaو  R. clamitansگزارش شده است
( Bartaو همکاران .)1989 ،شناسایی ریکتزیاها با میکروسکوپ نوری
امکانپذیر نیست ( Bergerو همکاران .)1998 ،ریکتزیاهایی از جنس
 Aegyptianellaبهعنوان یک انگل جهانی انحصاری از قورباغههای
شمال آمریکا ،اروپا و آفریقا گزارش کرد .همچنین شواهد اولیه نشان
میدهد زالوها بهعنوان ناقل این جنس از ریکتزیاها در قورباغهها شناخته
شدهاند ( .)1987 ،Desserریکتزیاهای مشاهده شده در این مطالعه
جزئیاتی مشابه با ریکتزیاهای گزارش شده در مارهای آبی Natrix natrix
و  Natrix tessellateدر استان گیالن که اخیرا بهوسیله  Sajadiو
 )2017( Javanbakhtگزارش شدهاند دارند .این امکان وجود دارد
بهدلیل یکسان بودن لوکالیته این قورباغهها با مارهای آبی و همچنین
وجود زالوها بهعنوان ناقل ،جنسها یا گونههای مشابهای از این انگلهای
باکتریایی باعث آلودگی شوند .چون قورباغهها قابلیت مهاجرت اندکی
دارند و توانایی انتقال محدودی دارند پراکنش وسیع این انگل در جمعیتها
قابل توجیه است .تریپانوزومها جزو معمولترین انگلهای خونی خارج
سلولی در قورباغهها هستند .تعداد زیادی از گونههای تریپانوزوم از
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انتقال توسط ناقل توصیف شوند و این مراحل باید در قورباغهها بهطور
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 18s rRNAبهدلیل فقدان اطالعات الزم مقایسهای در ژن بانک نتایج
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

 دو. آنها معموال توسط پشههای کولکس انتقال مییابند.)1989
 تقریبا بهصورت جهانی در دوزیستان وFoleyella  وIcosiella جنس
 در نمونههای.)1989 ، و همکارانBarta( خزندگان یافت میشوند
قورباغهها بررسی شده در این مطالعه این انگل بهوضوح در دو قورباغه
 برای شناسایی دقیق این انگلها نیاز به بررسی دقیق.مشاهده شدند
.فرم بالغ آنها میباشد
) انگلهای خونی اسپورزوآ1993(  و همکارانDesser طبق نظر
 در دوزیستان گزارشHaemogregarina  وLankesterella از خانوادههای
،Hepatozoon ،Haemogregarina  گونههایی از جنس.شده است
 در طی. در دوزیستان یافت شده استSchellackia  وLankesterella
. گونههایی هموگریگارین مشاهده شدهاند،این مطالعه در یک نمونه
) ثابت کردند که پشههای کولکس که از1995(  و همکارانDesser
Hepatozoon قورباغهها تغذیه میکنند بهعنوان میزبان قطعی انگل
Lankesterella  همچنین زالوها بهعنوان ناقل انگل.شناخته میشوند
.)1984 ،Barta  وDesser( شناخته شده است
این مطالعه در زمره اولین مطالعه جامع در قورباغه مردابی برای
 بههرحال نتایج حاصل از این.بررسی انگلهای خونی در ایران است
مطالعه دادههای ضروری را برای مطالعات آینده بهخصوص مطالعات
مولکولی برای شناخت دقیق این انگلها و ناقلهای بالقوه آنها برای
.انگلشناسان فراهم میکند
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