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چكيده
جهت بررسي آلودگي انگلي دستگاه گوارش پرندگان زينتي در شهرستان اروميه از ۴۳۴ قطعه پرنده شامل(۲۱۰ قطعه قناري، ۱۶۳
قطعه مرغ عشـق، ۵۴ قطعه فينچ و ۷ قطعه طوطي) نمونه گيري انجام شـد. در اين بررسـي ۴ نمونه  مرغ عشـق(۲/۴٪ ) و ۵ نمونه
طوطي (۴ /۷۱ ٪)  آلوده به تخم نماتود بودند.  آلودگي به ايزوسـپورا قناري  در ۱۰۰ قطعه قناري (۶ / ۴۷ ٪ )  مشـاهده شـد.  از اين
تعـداد در ۷۵ مـورد در هر گرم مدفوع تعداد اووسيسـت  کمتر از ۲۰ عدد و در پرندگان تلف شـده آلودگي به ۶۵۰ اووسيسـت در

هرگرم مدفوع مي رسيد.
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Gastrointestinal parasite of aviary and pet birds in Urmia, Iran
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In this survey four hundred and thirty four samples(210 canaries,163  greenfinch, 54 finch and 7 parrot) were examined 

for gastrointestinal parasites. The results indicated that infection to nematode eggs in parrot and greenfinch were

71.4% and 2.4% respectively. 47.6% of canaries were infected to Isospora canaria. The oocyst number in infected

canaries were between 1- 20 and up to 650 oocyst in died birds.
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بررسي آلودگي انگلي...

مواد و روش کار 
ــي آلودگي به انگل هاي دستگاه گوارش در پرندگان دست جهت بررس
ــاه ۱۳۸۰ تا تير ماه ۱۳۸۱ از ــفند م ــوز و زينتي نمونه گيري از اوائل اس آم
ــتان اروميه ــطح شهرس ــي ها و پرندگان موجود در منازل در س پرنده فروش
انجام گرفته است. پرنده هاي مورد آزمايش شامل قناري، مرغ عشق، فينچ
ــته اند. ــي ها وجود داش ــي بود که در تعداد متفاوت در پرنده فروش و طوط
ــامل(۲۱۰ قطعه قناري، ۱۶۳ قطعه ــي از ۴۳۴  قطعه پرنده ش در اين بررس
ــد. جهت ــچ و ۷ قطعه طوطي) نمونه گيري ش ــق، ۵۴ قطعه فين ــرغ عش م
ــيني ــي پس از تميز نمودن س نمونه گيري با مراجعه به محل پرنده فروش
ــاعت ــيني مقوا يا روزنامه باطله قرار مي داديم. دو س زير قفس، هم اندازه س
ــوع را با کاردک به ــري مي کرديم و نمونه هاي مدف ــد اقدام به نمونه گي بع
ــگاه منتقل مي ــل  و بالفاصله به آزمايش ــرف نمونه برداري منتق ــل ظ داخ
ــي با ــده (در يك پرنده فروش ــي پرنده هاي تلف ش ــم. در اين بررس نمودي
ــي آلودگي هاي انگلي و تشخيص تلفات باال در قناري ها) را نيز جهت بررس
ــگاه انتقال مي داديم. براي شناور سازي تخم علت احتمالي مرگ به آزمايش
كرمها و اووسيست كوكسيدياها در نمونه هاي مدفوع  از  روش شناورسازي
با سانتريفوژ و محلول سولفات روي استفاده شد (۱، ۴ ) اجرام زير المل  با
ــخيص داده شد. ــاهده  و تش ــکوپ مش بزرگ نمايي  ۱۰ * و ۴۰ * ميکروس
ــده را نيز کالبد گشايي کرده و از قسمت هاي مختلف بدن پرندگان تلف ش

آنها نمونه گيري مي كرديم. 
ــت گونه هاي ايمريا و ايزوسپورا ــخيص تفريقي بين اووسيس جهت تش
ــتفاده شد. تشخيص ــيم ۳ درصد اس ــت مدفوع در بي کرومات پتاس از کش
ــايي و مشاهده ــما بر عالئم كالبدگش ــپورا و آتوکسوپالس آلودگي به ايزوس
ــخيص آلودگي اين تك ــت  چون تش ــتوار اس ضايعات اندامهاي داخلي اس
ــاس شكل اووسيست هاي موجود در مدفوع پرندگان مشكل ياخته ها بر اس
ــما بزرگ شدن كبد و طحال و وجود ــت( ۶) . در آلودگي با آتوكسوپالس اس
ــخص مي باشد و مروزوئيت ــفيد رنگ در اندامهاي داخلي مش كانون هاي س
هاي آتوكسوپالسما در مونوسيت ها و لنفوسيت ها و در گسترش هاي تهيه
ــود  (۱۳، ۱۷،  ۱۸،  ۱۹). بدين منظور ــال ديده مي ش ــده از كبد يا طح ش
عالوه بر مشخصات ظاهري اووسيست هاي اسپوريله و غير اسپوريله و اندازه
ــترش هايي از خون محيطي، ــت ها با ميکرومتر چشمي گس گيري اووسيس
ــد و طحال تهيه و به ضايعات پس از مرگ در اندامها جهت تفکيک اين کب

دو تک ياخته توجه مي نموديم.      
نتايج 

ــق(۲/۴٪ ) و ۵  قطعه ــش مدفوع نمونه ها، ۴ قطعه مرغ عش  در آزماي

مقدمه 
ــي خاص خود ــت و زيباي ــا توجه به ظراف ــي ب ــدگان زينت پرن
ــياري از  اهالي اروميه ــردم دارند. بس ــت خاصي در نزد م محبوبي
ــهر ــت محيطي و آب و هوايي اين ش ــل موقعيت خاص زيس به دلي
ــدگان زينتي دارند و در ــرورش و نگهداري پرن ــه خاصي به پ عالق
بسياري از منازل پرندگان به خصوص قناري و مرغ عشق را مي توان
ــي حاضر با هدف شناخت آلودگي هاي انگلي دستگاه يافت. بررس

گوارش در اين پرندگان انجام شده است. 

طوطي (  ۴ /۷۱ ٪)  آلوده به تخم نماتود( با متوسط طول و عرض ۶۰ ×۴۰  
ميكرون) بودند. آلودگي  بسيار كم و تعداد تخم شمارش شده از ۱-۲ تخم 
در هر گرم مدفوع  بيشتر نبود.  با توجه به شكل  بيضي،   توده سلولي تقسيم 
نشده  و اندازه تخم، آلودگي را مي توان به گونه هاي اسكاريديدا نسبت داد. 
ــپورا در ۱۰۰ قطعه قناري (۶ / ۴۷ ٪ )  مشاهده شد(پس  آلودگي به ايزوس
از كشت مدفوع اووسيست هاي اسپوريله ايمريا و ايزوسپورا به راحتي از هم 
تفکيک مي شوند، اووسيست اسپوريله ايزوسپورا داراي دو اسپوروسيست که 
ــپوريله ايمريا واجد چهار  ــپوروزوئيت دارند و اووسيست اس هريک چهار اس
ــت است که هر يک دو اسپوروزوئيت دارند.(۱۵) (شکل شماره  اسپوروسيس
۱ و ۲) ( جدول شماره ۱).  از ۱۰۰ قطعه قناري  آلوده به ايزوسپورا در ۷۵ 

ــمارش شده کمتر از ۲۰ عدد  ــت ش مورد در هر گرم مدفوع تعداد اووسيس
ــت در هرگرم  ــده(۲۵ قطعه) آلودگي به ۶۵۰ اووسيس و در پرندگان تلف ش
ــت ها ۱ /۲۰ * ۲ / ۱۹ ميكرون  ــيد. ميانگين اندازه اووسيس مدفوع مي رس
بود.   الزم به ذکر است در كالبدگشايي جراحات مشخص آتوکسوپالسما در 
اندامهاي خارج روده اي مانند بزرگ شدن طحال و كبد و وجود كانون  هاي 
ــد و درگسترش هاي تهيه  ــفيد رنگ در اندامهاي داخلي ديده نش كوچك س
ــده از کبد، خون و طحال نيز انگل اتوکسوپالسما مشاهده نگرديد از اين  ش
ــپورا قناري تشخيص داده شد.  هيچ کدام از نمونه ها  جهت نمونه ها ايزوس

به گونه هاي ژيارديا و کريپتوسپوريديوم آلوده نبودند.

بحث 
ــت آموز و زينتي بيماران معمول دامپزشکان  مي باشند. با  پرندگان دس
ــايع  ــت آموز ش اين وجود انگلها معموًال در برخي از گونه هاي پرندگان دس
نمي باشند. پرندگاني که به شکل متراکم در اسارت پرورش داده مي شوند 
ــوند.  پرندگان وحشي اغلب ميزبان گونه هاي  ــتر به انگلها آلوده مي ش بيش
ــي سالم معموال  ــند. آلودگي انگلي در پرندگان وحش مختلف انگلي مي باش
طبيعي است ( ۳) .  اگرچه به کارگيري سيستم هاي قفس از شيوع آلودگي 
ــي به ميزبان هاي  واسط کاسته  هاي انگلي در پرندگان به دليل عدم دسترس

شکل شماره ۱-  اووسيست اسپوريله نشده ايزوسپورا قناري (۴۰ * )



شماره ۶۲، بهار ۱۳۸۳
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ــدت آلودگي به برخي از انگل (کوکسيدياها و  ــت ولي ميزان شيوع و ش اس
نماتودها) افزايش يافته است. با اين وجود آلودگي به انگل هاي خارجي نيز 
ــتم نگهداري وجود دارد. در اين ارتباط جربهاي درمانيسوس و  در اين سيس
ــتند که در پرنده ها در پرنده فروشي هاي  کنميدوکوپتس از انگل هايي هس

شهرستان اروميه در بررسي مشابه ديده شده اند(۲).   
ــده به تعداد بسيار کم  ــي ش آلودگي به تخم نماتود در نمونه هاي بررس

وجود داشت  که نمي تواند از نظر بيماري زايي اهميتي داشته باشد.
 با وجود اينکه آلودگي کوکسيديايي در پرندگان دست آموز نادر مي باشد 
ــت(۵) . آتوكسوپالسما  ــده اس ــپورا از آنها جدا ش در مواردي ايمريا و ايزوس
ــريني در قناري، فينچ، گنجشك، سار و مرغ مينا ديده مي شود (  ۷، ۱۰  س
، ۱۱، ۱۴). اين انگل بسيار شبيه ايزوسپورا مي باشد و به علت شباهت انگل 

با ايزوسپورا ، ايزوسپورا سريني نيز ناميده ميشود( ۸ ، ۱۷). 
ــما شامل اسهال، بي اشتهايي، بي حالي،   عالئم آلودگي به آتوكسوپالس
ــد و در بعضي  کاهش وزن ، ريزش پر و عالئم عصبي غير اختصاصي مي باش
ــت با اين وجود  ــخص اس ــت مش پرنده هاي آلوده بزرگي كبد از روي پوس
ــان نمي دهند  ــته و يا عالئمي نش پرندگان عالئم باليني غير اختصاصي داش
ــده عالئمي نظير  ــر در پرندگان بيمار تلف ش ــي حاض (۱۲  ,۱۶).  در بررس
ــهال، بي اشتهايي، بي حالي، کاهش وزن مشاهده گرديد ولي يافته هاي  اس
ــد و در اندامهاي داخلي  ــما ديده نش ــائي آلودگي به آتوكسوپالس كالبدگش
ــوان آلودگي را به  ــاهده نگرديد بنابر اين مي ت ــون، اين تك ياخته مش و خ

ايزوسپوراي قناري نسبت داد.
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شکل شماره ۲-  اووسيست اسپوريله ايزوسپورا قناري (۴۰ * )

ــيدياها در اين  ــاي انگلي به ويژه كوكس ــگيري از آلودگي ه  براي  پيش
ــش يا ورقه هاي  ــا را به طور مرتب تميز نمود و پوش ــدگان بايد قفس ه پرن
فلزي در زير قفس بکار برد و پرندگان آلوده را جدا کرد و نسبت به تعويض 
ــولفاناميدها و آمپروليوم در  ــوده به مدفوع اقدام نمود. از س آبخوري هاي آل

درمان بيماري در پرندگان بالغ استفاده مي شود ( ۹، ۱۱، ۱۷).
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