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چکیده:
تریکوموناس گالینه یک انگل تاژک دار مخصوص حیوانات خون گرم است که منحصرا در پرندگان و بیشتر در کبوتر و قمری
یافت می شود.هرچند ممکن است پرندگان دیگر نیز آلوده شوند.تریکوموناس گالینه اساسا انگل قسمت های باالیی سیستم
گوارش و تنفس تعداد بسیار زیادی از پرندگان است.این مطالعه در سال  5931بر روی  541پرنده شامل 01 :کبوتر 41 ،مرغ
عشق 01،قناری 51 ،قرقاول 51 ،بلدرچین صورت گرفت.پس از ارزیابی آلودگی به انگل تریکوموناس با تهیه سوآپ از ناحیه
دهان و حنجره و با گسترش مرطوب روی الم انجام گرفت.از بین  541پرنده مورد مطالعه 91 ،کبوتر( 51 ،)%1.89مرغ
عشق( . ،)%01قناری( 0 ،)%5989قرقاول( )%989آلوده بودند اما هیچ کدام از  51بلدرچین به تریکوموناس آلوده نبودند.میزان
آلودگی این پرندگان در فصل گرم()%51نسبت به فصل سرد( )%01بیشتر بود.نهایتا در این بررسی مشخص شد آلودگی به
تریکوموناس در بین پ رندگان شهرستان بابل نسبتا شایع است ،که جهت کنترل این آلودگی الزم است راهکارهای الزم اعمال
شود.
واژگان کلیدی :تریکوموناس،پرندگان زینتی ،شهرستان بابل

-1عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
-2دانش آموخته دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
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پرندگان آلوده به بیماری مبتال می شوند(.)9این انگل
دارای سویه های متفاوتی از تحت حاد تا فوق حاد است

مقدمه:

که می توانند بسته به حساسیت پرنده منجر به ایجاد

بیماری تریکومونیازیس یک بیماری انگلی تک یاخته ای

بیماری با شدت های متفاوت شوند.از دست دادن شفافیت

است که در کبوتر به اسم کانکر یا قانقاریای دهان و در

پرها ،بی اشتهایی ،خروج ترشحات سبز مایل به زرد بسیار

پرندگان شکاری به اسم فرونس نیز شناخته می شود.این

بدبو از دهان ،اسهال ،الغری ،ضعف شدید و مرگ از نشانه

انگل فاقد مرحله کیستی و بیشتر به شکل ترفوزوئیت

های این بیماری است (.)9،5با توجه به اینکه در ایران این

دیده می شود.تریکوموناس گالینه اساسا انگل قسمت های

مطالعه در خصوص میزان شیوع بیماری تریکومونیازیس

باالیی سیستم گوارش و تنفس(دهان ،سینوس ها ،گلو،

اندک است و هم چنین برای اولین بار آلودگی به این انگل

مری و چینه دان) تعدادبسیار زیادی از پرندگان

در مرغ عشق ،قناری و قرقاول در ایران گزارش می

است.لیکن در کبوتر های اهلی بسیار شایع تر

شود.لذا در این مطالعه میزان شیوع آلودگی در پرندگان

است.آلودگی بین کبوترهای اهلی و وحشی ،قمری ،جغد،

زینتی مورد بررسی قرار گرفت.

بوقلمون ،قرقاول ،قناری ،اردک ،شترمرغ ،مرغ عشق و

مواد و روش کار:

بلدرچین گزارش و به ندرت در پرندگان آبزی و پرندگان
شکاری دیده شده است(.)5،0،9،1یکی از راه های مهم

جمع آوری نمونه ها از اردیبهشت  5931تا اسفند همان

انتقال آلودگی ،تغذیه جوجه کبوترها توسط والدین

سال انجام گرفت.با مساعدت صاحبان این پرندگان و با

است.مصرف آب و غذای آلوده ،عشق بازی هنگام

مراجعه به محل های تعیین شده نمونه گیری انجام

جفتگیری و استحمام در آب آلوده از راه های انتقال

شد.ابتدا دهان هر پرنده را باز نموده و با سوآپ از ناحیه

بیماری هستند و پرندگان شکاری و گوشتخوار با مصرف

دهان ،حلق ،حنجره نمونه برداری انجام شده و لوله های
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دارای سوآپ در مجاورت یخ به سرعت به آزمایشگاه

بلدرچین نمونه برداری به عمل آمد.سن پرندگان از زیر

منتقل شد.در کوتاهترین زمان سوآپ را از لوله آزمایش

یکسال تا باالی  9سال متغیر بود.از  541قطعه پرنده

بیرون آورده و با فشار انگشت شست و سبابه به انتهای

زینتی مورد مطالعه 01 ،پرنده ( )%49آلوده به

آن ،قطرات سرم فیزیولوژی سوآپ بر روی سطح الم قرار

تریکوموناس بودند که به ترتیب بیشترین آلودگی به کبوتر

گرفت.سپس یک عدد المل روی آن گذاشته شد و در زیر

و کمترین آلودگی در بلدرچین گزارش شده است.میزان

میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی  511و  411به ترتیب

آلودگی این پرندگان در فصل گرم بیشتر از فصل سرد

مورد مطالعه قرار گرفت.

سال بوده است(جداول .)5،0

نتایج:
در این مطالعه از  541پرنده از هر دو جنس که شامل 01
کبوتر 41 ،مرغ عشق 01 ،قناری 51 ،قرقاول و 51

جدول-5میزان شیوع آلودگی تریکوموناس برحسب نوع پرنده در شهرستان بابل
نوع

تعداد

موارد مثبت

درصدآلودگی%

کبوتر

01

91

1.89

مرغ عشق

41

51

01

قناری

01

.

5989

قرقاول

51

0

989

بلدرچین

51

-

1

جدول-2میزان شیوع آلودگی تریکوموناس برحسب فصل در شهرستان بابل
فصل

تعداد

موارد مثبت

درصدآلودگی%

گرم

31

41

51

سرد

11

51

01

3
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بحث:
همانطور که در جدول  5مشاهده می گردد میزان آلودگی

باشند( Wieliczko .)4و همکاران ( )0119در ژاپن به

کبوتر به تریکوموناس بیشتر است که نشاندهنده

روش تهیه گسترش مرظوب از ناحیه دهان ،آلودگی

حساسیت بیشتر این پرنده به انگل تریکوموناس است و

جوجه بازها و کبوترها را به تریکوموناس مورد مطالعه قرار

کمترین میزان شیوع در بلدرچین است که هیچ گونه

داده و میزان آلودگی جوجه کبوترها و بازها به

آلودگی دیده نشده است.برای اولین بار در ایران آلودگی

تریکوموناس گالینه را به ترتیب  %90و  %00گزارش

به انگل تریکوموناس در قرقاول ،قناری ،مرغ عشق در

نمودند(.)3این بررسی نشان می دهد که بروز آلودگی به

ایران گزارش شده است.میزان آلودگی پرندگان زینتی در

انگل تریکوموناس گالینه در پرندگان زینتی شهرستان بابل

فصل گرم بیشتر از فصل سرد می باشد.در بررسی علی

زیاد است که علت آن را می توان در تراکم باالی گله های

صحرایی در سال 59.3که بر روی  551قطعه

خانگی ،غیر بهداشتی بودن محل های نگهداری پرندگان،

کبوترشهرستان اردکان صورت گرفت،تعداد  51قطعه

عدم آگاهی صاحبان پرندگان است.به طور کلی بیماری را

آلوده به انگل تریکوموناس گالینه بودند(.)0در بررسی

می توان ابتدا با تشخیص سریع و به موقع کبوتران آلوده و

منصور میاحی و همکاران در سال  59.0که بر روی 014

حذف پرندگان بیمار از دسته ی پرندگان کنترل کرد.از آن

پرنده شهر اهواز صورت گرفت 511 ،کبوتر آلوده به

جایی که واکسنی علیه این تک یاخته وجود ندارد ،حذف

تریکوموناس گالینه بودند( Stabler .)1در سال 5315

پرندگان ناقل ،حذف پرندگان پیرتر از دسته ی پرندگان،

نشان داد در پنسیلوانیا از  040قطعه کبوتر مورد

جلوگیری از ورود پرندگان میزبان این انگل به دسته ی

گالینه

ماکیان برای پیشگیری از انتقال آلودگی ،توجه به اصول

بودند( Mckeont .).و همکاران ( )5335در استرالیا

مدیریت خوب ،استفاده از محلول  %1هیپوکلریت سدیم

مطالعه ای در خصوص آلودگی پرندگان به تریکوموناس

برای شستوشوی ظروف غذای پرندگان اهمیت قابل

انجام دادند و گزارش کردند که مرغ عشق به میزان

توجهی در کاهش آلودگی به این ارگانیسم و سایر

 %55/4و جغدهای سنگالی به میزان  %40و کبوتران به

ارگانیسم های انگلی خواهد داشت.

آزمایش%0481،

آلوده

به

تریکوموناس
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