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 چکیده

قورباغه  66این مطالعه در مجموع  شوند. درهای خونی مختلفی را متحمل میآبزی هستند که انگلهایی از دوزیستان نیمهدمان گونهبی 

های خون با توجه به ها گرفته شد. نمونههای خونی در آنمنظور بررسی فون انگلهب 2017بالغ از شمال ایران بین اپریل و جوالی سال مردابی 

ها آمیزی شدند. نمونهاندازه قورباغه از ورید صورت یا قلب گرفته شد. اسمیرهای خونی خشک شدند، با متانول فیکس شده و توسط گیمسا رنگ

های خونی مورد آزمایش قرار گرفتند. فون منظور جستجوی انگلهو روغن ایمرسیون ب 100نمایی کروسکوپ نوری با استفاده از بزرگتوسط می

های داخل گلبول قرمز و میکروفیالریا و اشکال مختلف تریپانوزوم در خارج گلبول قرمز خون های خونی شامل ریکتزیاها و هموگریگارینیانگل

رود استفاده ای که انتظار میهای خونی قورباغه مردابی در ایران است، مطالعهین اولین مطالعه جامع مورفولوژیکی روی فون انگلمشاهده شد. ا

 ها را توسعه دهد. های احتمالی و دینامیک سیکل زندگی آنهای خونی، ناقلمنظور شناخت بهتر این انگلهاز آنالیزهای مولکولی ب
 

    گارینقورباغه مردابی، انگل خونی، تریپانوزوم، هموگری کلمات کلیدی:

 h.javanbakht@gmail.com :الکترونیکی نویسنده مسئول* پست 
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 مقدمه

مختلف هستند و دارای الگوی تغذیه  هایساکن محیط دوزیستان       

در دوره زندگی  (.Dodd ،2013) و اندازه و تولیدمثل متنوعی دارند

خود حیواناتی هستند که قسمتی از زندگی در آب و قسمتی در 

و در رده  ندناداربه شاخه مهرهها متعلق کنند. آنخشکی زندگی می

ها ها در سراسر دنیا وجود دارند و بیماری. آنگیرندمیدوزیستان قرار 

دهنده جمعیت دوزیستان در دنیا ترین فاکتورهای کاهشیکی از مهم

 و Kiesecker؛ Daszak ،2000؛ 1998و همکاران،  Berger) باشدمی

شامل از دست رفتن  طور فاکتورهای دیگرو همین) 2001 ،همکاران

زیستگاه و قطعه قطعه شدن زیستگاه، تغییرات آب و هوایی، ورود 

 های بیگانه، افزایش اشعه ماورا بنفش و نوسانات آلودگی هوا گونه

. (Matthews، 2000و  Knapp ؛1991 همکاران، و Pechmann) باشدمی

های دوزیستان های جمعیتمشکالت سالمت و بیماری یکی از چالش

شود. دوزیستان در معرض های مختلفی انجام میست که به شیوها

های آبی خوار )زالوها و دوباالن( در زیستگاههای خونتعدادی از ناقل

دهنده انگل به این توانند انتقالها میو خاکی قرار دارند که این ناقل

های خونی داخل و خارج سلولی موجودات باشند. طیف وسیعی از انگل

چندین جنس پروتوزوآ، مخمر  هایی ازها، ریکتزیاها، گونهیروسو شامل

های خونی ند. بررسی انگلکنآلوده میدوزیستان را  ،و میکروفیالریاها

دم در چندین منطقه جغرافیایی انجام شده که در میان دوزیستان بی

 ,Karyolysus sonomae, Haemogregarina boyliتوان به ها میآن

Trypanosoma boyli   ازRana boylii (Lehmann ،1959a،b  وc) 

Haemogregarina aurora  ازRana aurora (Lehmann ،1960) ،

Dactylosoma ranarum  درRana esculenta (Wenyon ،1926 ) و

Lankesterella sp.  و Trypanosoma sp. درRana pretiosa 
(Stenberg  وBowerma، 2008اشاره ) چنینهم .کردZickus  (2002 )

-Bufo bufo Rana esculenta  در راrotatorium  Trypanosoma حضور

lessonae، Rana temporaria و Bufo viridis   گزارش کرد. اخیرا 

عنوان یک خطر جهانی ها بههای منتقل شده از طریق ناقلبیماری

برای سالمتی انسان و حیوانات مورد توجه قرار گرفته است. گسترش 

های های بیگانه پیشین و ناقلهای اندمیک از پاتوژناستقرار جمعیتو 

دلیل تغییرات آب و همستند شده و فرض شده که نه تنها ب ها قبال آن

المللی نیز های بینوسیله گسترش شهرنشینی و تجارتههوایی بلکه ب

مطرح خواهد تر هم آید. این مشکالت در آینده حتی جدیوجود میهب

تعیین شیوع و شدت آلودگی به انگل  .(Baneth ،2005و  Harrus) شد

 Smallridge) است طبیعی هایمحیط در انگل تاثیر بررسی برای قدم اولین

های میزان کمی در مورد انگل جمعیتهرحال به. به(Bull ،2000و 

طبیعی و وحشی دانسته شده است. این موضوع مهم است زیرا انگل 

فاکتورهای اکولوژی و تکامل، انتخاب  تعدادی از روی منفی تاثیرات باعث

، Eisen؛ Bull ،2000و  Smallridge) شودها میجنسی و رشد میزبان

 است، طوالنی نسبتا  سابقه دارای ایران در دوزیستان . مطالعه(2001

 نمایانگر بعد به 1595 سال از جدید گونهدین چن کشف که ایبه گونه

 روازاین باشد،می ایران در دوزیستان ناشناخته و فراوان هایگونه وجود

 پژوهشگران این راستا در و بوده محققین توجه مورد همیشه ایران کشور

، Kammeiو  Baloch) اندپرداخته تحقیق و مطالعه به ایران در زیادی

 دوزیستان هایگونه روی بر محیطیزیست اثرات راستا درهمین (.1385

. (2015 ،و همکاران Kazemiشده است ) بررسی ایران و خزندگان

های خونی خزندگان و دوزیستان در ایران مطالعات اندکی بر روی انگل

 Haemogregarinaهای ها انگلترین آنصورت گرفته است که مهم

stepanowi ایبرکه هایپشتالک در Emys orbicularis (Dvorakova 

های جنس انگل (،Sharifi ،2014و  Javanbakht؛ 2013و همکاران، 

Haemoproteus  وHemolivia یخشکهای پشتدر الکTestudo 

greaca (Javanbakht 2015 همکاران و a و b،) انگل گزارش 

Hepatozoon ( از مار درختیJavanbakht  وSajadi ،2017 و ) تنوع

 ازجمله د.نباشمی (2014و همکاران،  Nasiri) انگلی در مارهای ایران

انگل توان به گزارش می های خونی در دوزیستانبررسی انگل موارد

لرستان  استان سمندرهای روی (2017) همکاران و Vaissiتوسط  ریکتزیا

Neurergus kaiseri .چنین اخیرا هم اشاره کرد Rajabi و همکاران 

 Pelophylaxرا از قورباغه  Hepatozoon magnaبار اولین برای (2017)

ridibundus  در ایران گزارش کردند. با این وجود مطالعه جامعی روی

 علمی بانام مردابی قورباغهاست.  نگرفته دوزیستان ایران انجام هایانگل

Pelophylax ridibundus، خانواده به متعلق Ranidae نقاط تمامی در 

 زندگی شهرها حومه و مرغزارها ها،خندق ها،مرداب ها،جنگل در ایران

 کوچک مهرگانبی از ایگسترده طیف و دارد عمومی غذایی رژیم کندمی

این در  .(2015و همکاران،  Mohammadi)میدهد قرار خود طعمه را

 Pelophylax قورباغه در خونی هایانگل تنوع مورد در اولیه بررسی مطالعه

ridibundus ها در این قورباغه در دو استان گیالن و بررسی شیوع انگل

    انجام گرفته است.و مازندران 

 

 هامواد و روش

های مردابی از دو ناحیه در شمال کشور در طی تابستان قورباغه       

قورباغه گرفته شد که  66توسط تور گرفته شدند. در مجموع  1396

 36و ( 37N ، ′33° 49E °17′) عدد از استان گیالن حوالی رشت 30

. بود (52N ،′35° 36E °0′) ساری عدد از استان مازندران حوالی

لیتر میلی 1/0 گیری شد. حدودها اندازهخصوصیات مورفولوژیک نمونه

شد و گسترش  گرفته گردن ناحیه هایانسولین از رگ سرنگ توسط خون
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ها تالش شد به گیری از نمونهدر خون خونی بر روی الم ایجاد شد.

خونگیری از ورید صورت و یا قلب بسته به ها آسیب نرسد. قورباغه

گیری در محیط آزاد ها بعد از خونها انجام شد. قورباغهاندازه قورباغه

هوا خشک شدند و  دقیقه در 10های خونی در حدود گسترششدند. 

که دقیقه توسط الکل متانول مطلق فیکس شدند. بعد از این 4مدت هب

 دقیقه در محلول گیمسا قرار گرفته و 15مدت هشدند ب ها خشکالم

ها توسط میکروسکوپ نوری ها و پارازیتآمیزی شدند. بررسی المرنگ

روغن ایمرسیون انجام شد. تالش شد  کمکبه و 100نمایی با بزرگ

 Medrano-Tupiza) هر نمونه بررسی شود برای میدان 10 یکسان طوربه

ها مورد های خونی در نمونهشیوع انگل تنوع و (2017 ،و همکاران

  6.2.4.5 ورژن TSVIEWافزار ها توسط نرمبررسی قرار گرفت. عکس

 ثبت شدند.

 

 نتایج
صورت ه( مورد بررسی بP. ridibundus) قورباغه مردابی هاینمونه      

ها تصادفی گرفته شده و در سنین مختلف قرار داشتند. اما همه نمونه

 (Rickettsia) ریکتزیا سلولی داخل کروی تقریبا  هایانکلوزیون اند.بوده بالغ

های قرمز قورباغه مردابی ترین پارازیت مشاهده شده در گلبولمعمول

. اندازه  (Bacteria: Proteobacteria, Rickettsiales) در این مطالعه بود

 نمونه مورد 66ز بین مجموع ا (.9-3×7-3) کوچک است ها معموال آن

آلوده به انگل ریکتزیا بودند  درصد( 36/36) نمونه 24قرار گرفته  بررسی

های ساری و  های ریکتزیایی در نمونهمورد از آلودگی 14(. 1 )شکل

های رشت مشاهده شد. میکروفیالریاها از گروه مورد در نمونه 10

گروه  (Animalia: Nematoda: Filariodea, microfilariae)نماتدها 

خونی خارج سلولی قورباغه مردابی بودند که دو نمونه  هایز انگلدیگر ا

(. میکروفیالریاها 2 )شکل ( آلودگی به این میکروفیالریاها دیده شد3%)

های هر دو لوکالیته مشاهده شدند. انگل خارج سلولی نیز در نمونه

 ,Protista: Sarcomastigophora: Kinetoplastida)تریپانوزوم 

Trypanosoma sp)  معمول انگل خارج سلولی خونی در  طور نسبتا هب

 های مورد بررسی قرار گرفتهبین نمونه مطالعه بود. در های موردقورباغه

های مختلف در درصد( نمونه آلوده به تریپانوزوم که با فرم 6/16) 11

ها نیز در چنین تریپانوزوم(. هم3 های مختلف یافت شدند )شکلنمونه

های رشت مورد از نمونه 6لوکالیته مورد بررسی یافت شدند که هر دو 

انگل داخل  های ساری به این انگل آلوده بودند.مورد در نمونه 5و 

( %5/1) های رشتهای قورباغهسلولی هموگری گارین در یکی از نمونه

. (Apicomplexa: Eucoccidiida, Haemogregarines)مشاهده شد 

براساس شکل داخل سلولی دراز، گاهی تا حدودی  ها معموال این انگل

(. شناخت 4شوند )شکل خمیده همراه با هسته مشخص شناخته می

پذیر ها براساس شکل داخل گلبول قرمز امکانگاریندقیق هموگری

 ها مورد بررسی قرار گیرد.نیست و باید مراحل تکوین آن

 

 
 قورباغه مردابی های قرمزدر گلبول ریکتزیا: انگل خونی 1شکل 

 

 
ن های قرمز خوهای نماتد )میکروفیالریا( در گلبول: الرو کرم2شکل 

 قورباغه مردابی

 

 
های قرمز خون : انگل خارج سلولی تریپانوزوم در گلبول3شکل 

 قورباغه مردابی
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 گارین در قورباغه مردابی: انگل داخل گلبول قرمز هموگری4 شکل

 

 حثب
دوزیستان در سیکل زندگی خود در چندین زیستگاه ساکن        

های ، تولیدمثلی، اندازه بدن، مدلزندگیهستند و دارای الگوی 

به این (. Dodd ،2013) غذایابی و سطوح تغذیه ای مختلفی هستند

ها و تنوع و هایی مناسب برای انگلدلیل جوامع دوزیستان میزبان

های ند. مطالعات زیادی روی انگلشوها محسوب میای آنتوزیع گونه

تر مطالعه حال کمبا این گرفته است، مختلف دوزیستان صورت هایگونه

های خونی صورت گرفته است. یکی از دالیلی جامع با تمرکز روی انگل

تر مورد بررسی قرار گرفته است های پروتوزوآ دوزیستان کمکه انگل

 دلیل فقدان صفات مورفولوژیک موثر برای تشخیص پروتوزوآها هب

مورفیک هستند دوزیستان پلی تریپانوزومهای تر گونهباشد. بیشمی

های مختلفی دیده شود. اغلب چند و یک گونه ممکن است به شکل

ممکن است یک گونه از دوزیست را آلوده  تریپانوزومشکل یک گونه از 

مورفیک ها متعلق به یک گونه پلییا آنکه آکند و تشخصیص این

 است غیرممکن موارد اغلب در مونومورفیک گونه چند یا هستند

(Diamond، 1965 .)های گونه گامونت تعدادی از عالوهبهHepatozoon 

کنند از لحاظ ها آلوده میهای قرمز خون را در قورباغهکه گلبول

 که تاثیرات متفاوتیقابل تشخیص هستند درحالیمورفولوژیکی غیر

 H. clamatae گامونت مثال برای دارند. میزبان خونی قرمز هایروی سلول

 که گامونتحالیشود درباعث آسیب به هسته سلول میزبان می

H. catesbianae زندبا همان مورفولوژی آسیبی به میزبان نمی (Kim 

یز زمان به چندین انگل نهرحال آلودگی همهب(. 1998و همکاران، 

های قرمز خون ممکن است در یک میزبان دیده شود. بعضی از سلول

دارای هسته آسیب دیده و بعضی سالم هستند و مشخص نیست که 

ایجاد شده است یا ترکیبی  H. clamataeآیا آلودگی با گامونت نابالغ 

(. Shannon ،2013) است شده ایجاد H. catesbianae و  H. clamataeبا

عنوان های کولکس بهلفی که انجام گرفته است پشههای مختبررسی

و همکاران،  Noden) گزارش شده اند Hepatozoonهای های انگلناقل

های کولکس و آئدس چنین شواهدی وجود دارد که پشههم(. 2015

، Urdaneta-Moralesو  Ramos) نیز باشند تریپانوزومممکن است ناقل 

های کروی در شامل واکوئل ریکتزیا های داخل سلولیانگل(. 1977

صورت ذراتی در میکروسکوپ هها هستند که بسیتوپالسم اریتروسیت

صورت متراکم هها بتر موارد دیواره آنشوند. در بیشنوری مشاهده می

 ،R. esculentaدمان مختلف مانند از بی هاریکتزیا رنگ شده بود.

R. catesbeiana، R. septentrionalis و R. clamitans شده است  گزارش

(Barta  ،شناسایی1989و همکاران .) با میکروسکوپ نوری  هاریکتزیا

هایی از جنس ریکتزیا(. 1998، و همکاران Bergerپذیر نیست )امکان

Aegyptianella  های عنوان یک انگل جهانی انحصاری از قورباغهبه

لیه نشان چنین شواهد اوشمال آمریکا، اروپا و آفریقا گزارش کرد. هم

ها شناخته قورباغه در هاریکتزیاجنس از  ناقل این عنوانها بهزالو دهدمی

مشاهده شده در این مطالعه های ریکتزیا(. Desser ،1987اند )شده

  Natrix natrix آبی مارهای شده در گزارشهای ریکتزیابا  مشابه جزئیاتی

و  Sajadi سیلهوهدر استان گیالن که اخیرا ب Natrix tessellateو 

Javanbakht (2017) این امکان وجود دارد اند دارندگزارش شده .

چنین ها با مارهای آبی و همدلیل یکسان بودن لوکالیته این قورباغههب

های انگل این ای ازهای مشابهها یا گونهجنس عنوان ناقل،زالوها به وجود

ت مهاجرت اندکی ها قابلیباکتریایی باعث آلودگی شوند. چون قورباغه

ها جمعیت در انگل این وسیع پراکنش دارند محدودی انتقال توانایی و دارند

های خونی خارج ترین انگلها جزو معمولتریپانوزوم. قابل توجیه است

های تریپانوزوم از ها هستند. تعداد زیادی از گونهسلولی در قورباغه

هرحال ه(. بPinto ،2016و  Bernal) است شده دوزیستان توصیف

Trypanosoma sp مورفیک باشند و بنابراین اعتبار این توانند پلیمی

بیان کرد که در  Desser (2001)تواند مورد تردید باشد. ها میگونه

های مورفولوژی و ها معتبر باشند که دادهتواند این گونهصورتی می

چنین مراحل و هممورفومتری، ارتباط با میزبان و لوکالیته جغرافیایی 

طور هها بانتقال توسط ناقل توصیف شوند و این مراحل باید در قورباغه

گرفته توسط  های مولکولی صورتآزمایشگاهی بررسی شود. در بررسی

18s rRNA ای در ژن بانک نتایج دلیل فقدان اطالعات الزم مقایسههب

های فرمدر این مطالعه  (.Shannon ،2013) دست نیامده استهکاملی ب

ها در قورباغه مردابی دیده شد و در مواردی حتی مختلف از تریپانوزوم

چندین مورف مختلف در یک قورباغه دیده شده است که نیاز به 

ها ای آزمایشگاهی و مولکولی برای شناسایی دقیق آنمطالعات مقایسه

 باشد. در حد گونه می

هستند  سلولی خارج خونی هایانگل یالریا(،)میکروف نماتد الروهای       

 ،و همکاران Barta) گزارش شده استدوزیستان  در متناوبا   که
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یابند. دو های کولکس انتقال میتوسط پشه ها معموال (. آن1989

صورت جهانی در دوزیستان و هب تقریبا  Foleyellaو  Icosiellaجنس 

های (. در نمونه1989و همکاران،  Bartaشوند )خزندگان یافت می

وضوح در دو قورباغه ها بررسی شده در این مطالعه این انگل بهقورباغه

ها نیاز به بررسی دقیق مشاهده شدند. برای شناسایی دقیق این انگل

 باشد.ها میفرم بالغ آن

های خونی اسپورزوآ ( انگل1993و همکاران ) Desserطبق نظر        

گزارش  دوزیستان در Haemogregarinaو  Lankesterella هایخانواده از

، Haemogregarina ،Hepatozoonهایی از جنس شده است. گونه

Lankesterella  وSchellackia .در طی  در دوزیستان یافت شده است

 اند.مشاهده شدههموگریگارین هایی نمونه، گونه یکاین مطالعه در 

Desser ( ثابت کردند که پشه1995و همکاران )س که از های کولک

 Hepatozoonعنوان میزبان قطعی انگل کنند بهها تغذیه میقورباغه

 Lankesterellaعنوان ناقل انگل چنین زالوها بهشوند. همشناخته می

 (.Barta ،1984و  Desserشناخته شده است )

این مطالعه در زمره اولین مطالعه جامع در قورباغه مردابی برای        

هرحال نتایج حاصل از این هیران است. بهای خونی در ابررسی انگل

خصوص مطالعات ههای ضروری را برای مطالعات آینده بمطالعه داده

ها برای آنهای بالقوه ها و ناقلمولکولی برای شناخت دقیق این انگل

 کند. فراهم میشناسان انگل
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