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مقدمه :هموپروتئوس كلمبه تكياخته داخل سلولى ماكيان مىباشد كه گلبولهاى هستهدار پرندگان را آلوده مىكند .اين انگل جزء شايعترين انگل
طيور خانگى محسوب مىشود كه در كبوترها منجر به بيمارى مزمن و تلفات مىشود .هدف از اين مطالعه بررسى فراوانى انگلخونى هموپروتئوس
كلمبه در كبوترهاى شهرستان كاشان بود .روش كار :در اين بررسى تعداد  ١٠٠قطعه كبوتر از سطح شهرستان كاشان جمعآورىشده و پس از
خونگيرى از وريد بال و تهيه گسترش و رنگآميزى گيمسا بهوسيلهى ميكروسكوپ بررسى گرديد .بحث و نتيجه :نتايج بهدستآمده نشان داد كه
از تعداد  ١٠٠كبوتر خونگرفته شده تعداد  ٢٣كبوتر ) ٢٣درصد( آلوده به هموپروتئوس بودند .با توجه به الودگى كبوتران شهرستان كاشان ﻻزم به
توجه است كه رعايت نكات بهداشتى در خصوص كنترل بيمارى صورت گيرد.
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قرقاول متعلق به راسته ماكيان مىباشند .اهميت طحال و غدد مركب كبد و پانكراس در بدن انسان ،دامها و پرندههاى اهلى از ساليان قبل مشخص
شده است و مطالعه اندامهاى طحال و غدد كبد و پانكراس در ساير پرندگان نيمه وحشى به ويژه بومى ايران مانند قرقاول مىتواند براى ساير
محققان مفيد باشد .براى اين تحقيق  ١٠عدد قرقاول نر و ماده به صورت تصادفى انتخاب و كبد ،پانكراس و طحال آنها مورد مطالعه مورفولوژى
قرار گرفت .از  ٣پرنده نر و سه ماده ،نمونه بافتى اخذ گرديد و پس از آماده سازى به روش معمول ،با روش هماتوكسيلين و ائوزين ،رنگآميزى
گرديد .نتايج نشان داد كه كبد در همه قرقاولها داراى دو بخش يا لوب راست و چپ است .لوب چپ با يك بريديگى به دو قطعه تقسيم مىشد.
كيسه صفرا به شكل يك گﻼبى كشيده تا لولهاى در سطح احشائى لوب راست از بخش ميانى تا لبه خلفى اين لوب قرار گرفته بود .طحال در
قرقاولها گﻼبى تا بيضى شكل ،بهرنگ قرمز قهوهاى بود كه در بخش خلفى سطح احشايى لوب چپ كبد قرار داشت .پانكراس قرقاولها اندامى
طويل در فضاى دو بازوى صعودى و نزولى دوازدهه بود .با توجه به اتصال آن به دو بازوى دوازدهه ،پانكراس به دو لوب پشتى و لوب تحتانى
تقسيم مىشد و ترشحات با دومجرا به انتهاى دوزادهه صعودى تخليه مىگرديد .بافت كبد را از بيرون كپسول گليسون فرا مىگرفت .به علت
عدم نفوذ كامل تيغههاى كپسول گليسون به داخل پارانشيم كبد ،لبوله شدن نسج نامشخص بود .پارانشيم را دستجات متراكمى از هپاتوسيتها دو
رديفى تشكيل مىداد .اپيتليوم كيسه صفرا از نوع استوانهاى ساده و برخى نواحى استوانهاى شبهمطبق همراه با تعداد بسيار كمى سلول جامى بود.
طحال را كپسول عضﻼنى همبندى ،محصور كرده بود .انشعابات ترابكولى از كپسول به داخل پارانشيم غده نفوذ نكرده بود .پارانشيم بافت پانكراس
را از بيرون ،كپسولى بسيار ظريف از بافت همبند سست مىپوشاند .تيغههاى بسيار ظريف و كوتاهى از كپسول به داخل غده نفوذ كرده و غده را به
لبولهاى نامحسوسى تقسيم مىكرد .بخش درونريز پانكراس را جزاير ﻻنگرهانس الفا و بتا در اندازههاى مختلف كوچك و بزرگ تشكيل مىداد.
نتايج حاصل نشان مىدهد كه آناتومى بافت كبد ،طحال و پانكراس قرقاول نر و ماده تشابه زيادى با ماكيان دارد
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