
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 ایاردیانگل ژ*

 کی)متشکل از  یااختهیانگل تک ینوع ایاردژیانگل 

 ینتیز یهاکه در پرنده ،( استProtozoa) آپروتوزو ایسلول( 

 اریو مرغ عشق بس یهلندمانند عروس یسانانیو خصوصاً طوط

مستعد ابتال به  سانانیاست. کل خانواده بزرگ طوط عیشا

 به ویژه بخش دوازدههانگل در روده و  نیهستند. ا ایاردیانگل ژ

 مسیسبب اختالل در متابول تواندیکرده و م یپرنده زندگ

 نیدر ا یماریاز عالنم ب یکیشود.  یو جذب مواد مغذ یچرب

 یپوست و خشک شدن آن است. در برخ دیپرنده، خارش شد

به محل خارش  دنیرس یخود را برا یپرنده، پرها یمواقع، حت

 .کَندیم دیو در واکنش به حس خارش شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها در ماه یها و حتقادر است تا هفته ایاردیانگل ژ

و  انپرندگ ریترشحات سا ایمدفوع  ریمناسب نظ یهامحل

که با پرنده آلوده در تماس بوده است، زنده  یطیمح یحت

 ریو تکث یادامه زندگ یبرا زبانیم دنیمانده و در انتظار رس

انگل  نیا یباشد. مدفوع پرنده آلوده همواره محل زندگ

 و ریمدفوع پرنده آلوده تکث قیاز طر ایاردیاست. انگل ژ

 نی. اشودیمنتقل م دیجد زبانانیو به م داکردهیگسترش پ

پوسته در اطراف خود تا  ایغشا  یداشتن نوع لیانگل به دل

است  یمانقادر به زنده زین زبانیبه م ازیها بدون نماه

 .(۲۹۳۱)مقدس، 
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 درمان و پیشگیری عالئم،: هلندی عروس در رایج هایبیماری؛ غالمیو  حسین آبادی       

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
 ایاردیانگل ژتصویر میکروسکوپی  -9 شکل

 های انتقالراه

ب آ قیانتقال از طر شاملانگل  نیعوامل انتقال ا نیترمهم

ترشحات بدن  زیحمام دادن با آب آلوده، مدفوع و ن ،یدنیآشام

 است که نیمورد ا نی. البته، نکته مهم در اهستند پرنده آلوده

ال بلکه تنها روش انتق شودیپوست منتقل نم قیانگل، از طر نیا

است. در ضمن افزودن  دنیآشامورود آب آلوده و  قیآن از طر

از  ینبرده و روش اصل نیانگل را از ب نیا یدنیکلر به آب آشام

  .بردن آن جوشاندن آب است نیب

 
 پرنده دچار خارش شدید در مراحل حاد -2 شکل

 بیماری عالئم

الئم ع ه،یخصوص در مراحل اولانگل، به نیپرنده مبتال به ا 

در پرنده  یعالئم یماریب دیندارد. با تشد یدیحاد و شد یظاهر

بدن  دنییو سا دیاند از خارش شدبروز خواهد کرد که عبارت

منظور رفع خارش پوست، به ایپهلو و پاها به اش هیمخصوصاً در ناح

ال بد بو و غذا، اسه منگاهیچوب نش ،یازببه اسباب یتوجهیب

 کاهش وزن، چرت زدن، ی،همراه با مواد لزج مخاط مانند، افسردگ

 یها و پرهابال ریها، زشانه هیناح یکَندن پرها خصوصاً پرها

مرگ پرنده  تیخشک شدن پوست و درنها ،یپشت طوط هیناح

هر  یماریمشاهده عالئم ب رتدر صو .(۲۹۳۱)مقدس،  گرددیم

دامپزشک مجرب مداوا  کیپرنده را تحت نظر  دیبا ترعیچه سر

  .نمود

 
 هابال ریز ناحیه یندن پرهاکَ -3 شکل

 صیتشخ
ت. اس صیتشخسخت قابل اریدر پرندگان زنده بس ایاردیژ

در حال توسعه هستند و به  شهیهم دیجد یهایآورالبته فن

 ندتوانیها م. آنکندیکمک م یماریب صیتشخ یگسترش مرزها

دهند.  صیاز گذشته تشخ ترنییپا اریانگل بس زانیرا با م ایاردیژ

 Trichrome) مکرویبا تر یزیآممانند رنگ ییهاشیآزما

staining)، یهامدفوع و آزمون قیمواد دفع شده از طر نهیمعا 

 .هستند جیرا یماریب نیا صیتشخ یبرا یشناورساز

 یریشگیپ
خصوصاً توجه به منبع آب  ینکات بهداشت تیبا دقت و رعا

 یجابه یاستفاده از بطر ؛است یریشگیپ قابل یماریب نیپرنده، ا

طور مرتب جهت به دیبا نیچناست. هم دیظرف آب مف

 یشگاهایبه آزما ها،یسالمت طوط ناتیو معا یانگل یهاشیآزما

 مراجعه نمود. یدامپزشک

  درمان
 دیدرمان تحت نظر دامپزشک، با ندیاز شروع فرآ شیپ

ود. داده ش صیها تشختست یکسری قیپرنده از طر یدرجه آلودگ

 دازولیمترید ایو  (Paromomycin) نیسیپاروموما یقیتزر یدارو

(Dimetridazole) مناسب  شوند،یحل م یدنیکه در آب آشام

 کیطور کامل و با . ممکن است پرنده بهباشندیم ایاردیدرمان ژ

کند، که در  شرفتیپ یماریب ینشود و حت ماندوره معالجه، در

 یاورت دورهص تحت نظر دامپزشک، معالجات به دیبا طیشرا نیا

 طیمح کی صورت، با قراردادن پرنده خود در نیتکرار شود. در ا

و متعادل، بهداشت  یمغذ ییغذا میو رژ هیامن، به همراه تغذ

ه مشاور ابه بهبود آن کمک کرده و ب زیتم یدنیو آب آشام یعال

اضافه کردن سرکه  نی. همچندیرا کنترل کن یماریدامپزشک، ب

  .باشد دیمف تواندیبه آب پرنده م بیس
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 Dimetridazoleداروی  -4 شکل

 یبرفک در طوط ای سیازیدیکاند*

 یعفونت قارچ ینوع ،برفکیا  (Candidiasis) سیازیدیکاند

 دایمخمر( به نام کاند یا)گونه دایاست که توسط قارچ کاند

قارچ  نی. اشودیم جادیا (Candida albicans) کانسیآلب

در دستگاه گوارش پرندگان وجود  یطورمعمول به تعداد کمبه

 دستگاه گوارش ای ابدی شیقارچ افزا نیتعداد ا کهیدارد. درصورت

از  ریشده و غ یماریب جادیباعث ا تواندیم دایکاند ند،یبب بیآس

. دینما رینوک و دستگاه تنفس را درگ یدستگاه گوارش حت

 یدگاناست. پرن ترعیشا اریدر پرندگان کم سن بس سیازیدیکاند

 نیدر معرض ا شتریهستند ب یمنیا ستمیکه دچار ضعف در س

 یکمبودها ،یانگل یهایچون آلودگ یقرار دارند. عوامل یماریب

و درمان  یاسترس، فقر بهداشت ،یعفون یهایماریب ،یاهیتغذ

 هپرند یشانس ابتال گر،ید یداروها ای کیوتیبیبا آنت مدتیطوالن

  .(۲۹۳۱)مقدس،  دهندیم شیرا افزا سیازیدیبه کاند

 
 دایقارچ کاندتصویر میکروسکوپی از  -5 شکل

 عالئم
 یهااندام یریبر اساس درگ یماریباین  ینیبال یهانشانه

 یممکن است در برخبه طوری که مختلف بدن متفاوت است. 

ه مواقع منطق یبعضدر منقار و  رینقطه از بدن نظ کیموارد تنها 

 کیها همراه با ارگان ریسا ایکل دستگاه گوارش  رینظ یعیوس

شده باشند. عفونت دهان و نوک  ریزمان درگ کیمنطقه در 

در دهان  دیسف یهاتنفس و ظهور پالک یباعث دشوار تواندیم

که شکاف  یی)جا Commissure هیشود. عفونت نوک اغلب در ناح

دان  نهی. عفونت چافتدی( اتفاق مرسندیبهم م نییپانوک باال و 

 ریتأخ ،ییاشتهایب ،یافسردگ ،باعث برگشت غذا به دهان تواندیم

دان همراه نهیچ یانباشتگدان و احتماالً نهیبموقع چ هیدر تخل

  .(msdvetmanual.com) باشد

 
 داننهیعفونت چ -6 شکل

دستگاه گوارش رخ دهد  ییانتها یهاعفونت در قسمت اگر

کاهش وزن، استفراغ و اسهال مورد انتظار  ،ییاشتهایب ،یافسردگ

ها از روده یموارد جذب مواد مغذ نیآنکه در ا لیخواهد بود. به دل

 پرنده هیدر صورت مزمن شدن عفونت، سوء تغذ ،ابدییکاهش م

 .(msdvetmanual.com)  خواهد کرد ریرا درگ

 صیتشخ

در دستگاه گوارش پرنده  یعیطور طبقارچ به نیا که آنجا از

 واندتینم ییتنهاآن در دستگاه گوارش به افتنیحضور دارد لذا 

 یهانشانه ،ینیبال نهیباشد. در کنار معا یماریبر وجود ب لیدل

اال و تعداد ب افتنیبدن و  یکشت قارچ از منطقه عفون ،یدرمانگاه

پرنده و اظهارات  یو نحوه نگهدار بقهقارچ و بر اساس سا ادیز

سوآب از دهان  هیسازد. ته یرا عمل صیتشخ تواندیصاحب آن م

 ایدسترس بدن که دچار عفونت شده باشند مناطق قابل ریسا ای

 یکروسکپیع لزوم، کشت قارچ و مشاهده مدر مواق یآندوسکوپ

پرنده،  یصدا رییتغ ،ی. ترشحات تنفسسازدیآن را ممکن م

پرنده در تحرک از  ییو سرعت در تنفس و عدم توانا یدشوار

 .هستند یجمله عوارض عفونت تنفس

  یریشگیپ
مناسب،  هیپرنده و تغذ ینگهدار یاصول بهداشت تیرعا

از تماس پرنده  یریزا و جلوگحذف عوامل استرس االمکانیحت

 هاکیوتیبیافراط نکردن در مصرف آنت مار،یخود با پرندگان ب

از ابتال مؤثر باشد. در مواقع استفاده  یریشگیدر پ تواندیم

 بیرکت توانیم پزشکدام هیبا توص ک،یوتیبیاز آنت مدتیطوالن

  را به آب پرنده اضافه کرد. نیدیکلرهگز
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 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 درمان
 یماریکننده ببراساس عامل مستعد یماریدرمان ب

به خاطر  یماریب نی. معموال اردیگیانجام م یسازیدیکاند

 طی. اگر مشکل از شراشودیم جادیا فیبهداشت و نظافت ضع

 زیو تم طیباشد، اصالح شرا یو نظافت محل نگهدار ینگهدار

 دراست.  یماریرفع ب یاقدامات برا نیتراز مهم طیکردن مح

 نهیو عدم تحرک چ یپرندگان تازه متولد شده که دچار گرفتگ

 زانیو به م شده هیتخل یدان به صورت دست نهیچ دیان شدند، باد

دان به حالت اول بازگردد. از  نهیتا حرکت چ کم غذا داد یلیخ

دان و  نهیحرکت چ یبرا (Metoclopramide) دیمتوکلوپراما

 عامل نکهیاز ا داستفاده کرد. بع توانیاز بازگشت غذا م یریجلوگ

 (Nystatin) نیستاتیداده شد، درمان با ن صیکننده تشخمستعد

 ءجز نیستاتی. نشودیشروع م (Fluconazole) فلوکونازول ایو 

 داشته یاست چرا که عوارض کمتر یماریب نیا یانتخاب یداروها

دارو  نیا بی. تنها عشودیجذب نم زیگوارش ندستگاه  قیو از طر

درمان  یبرا .باشدیدرمان م یبرا ازیمورد ن ادیو حجم زمزه تلخ 

. معموال شودیاز کتوکونازول استفاده م یماریب دیموارد شد

رتقال، )آب پبرخی از ترکیبات اسیدی با  بیکتوکونازول را در ترک

 طیقارچ در مح نیکه ا یی. از آنجاکنندیآب آناناس( استفاده م

کردن دستگاه گوارش با  یدیاس کند،یتر رشد مراحت ییایقل

داشته  یجنبه درمان تواندیم یدیاسمواد خوراکی استفاده از 

دارو  نیدرمان با ا ایپاسخ نداد و  نیستاتیباشد. اگر پرنده به ن

ه کرد. استفاد توانیفلوکونازول مترکیب از  ،شدپرنده سخت  یبرا

دیگر  (Itraconazole) تراکونازولیو ا (Flucytosine) نیتوزیفلوسا

به صورت درمان  یمنظور هستند. برا نیا برایضد قارچ  یداروها

 یحاو یاز پمادها توانیم نیز)پوست(  یموضع ای یخوراک

)مقدس،  وداستفاده نمB (Amphotericin B ) نیسیآمفوتر

۲۹۳۱). 

 یطاس*

ر د یتواند سبب طاس یوجود دارد که م یمعمولریغ طیشرا

 ازبعد این بیماری معموالً پرنده درصورت رفع عوامل .پرنده شود

اره اش ریز طیتوان به شرایموارد م نیاز اکه  ابدییبهبود م یمدت

  کرد.

 که ممکن تیوضع نیدر ا :یتولک بر ای یاجبار یزیرپر

 از یقسمت ایپرنده تکرار شود، پرنده تمام  یاست هرسال برا

روز،  ۲2هفته تا  کیداده و دوباره بعد از  دست خود را از یپرها

 زییاهنگام پ ایمعموالً در اواخر تابستان  یبر. تولک ندیآیپرها درم

 الً پرها معمو نیها بعد از درآوردن اولجوجه نی. همچندهدیرخ م

خود را از  یاز پرها یقسمت ایکرده و تمام  یزیرمرتبه پر کی

. دیآیدرم شانیروز پرها ۲2تا  ۷و مجدداً بعد از  دهندیدست م

مواد  امالح و ها،نیتامیاع وکمک به پرنده بهتر است انو یالبته برا

آنها گنجانده شود  ییغذا رهیدر ج رهیو غ یمقو یغذاها ،یمعدن

صورت و در  نیا ریرشد کنند. در غ یخوب به د،یجد یتا پرها

ناقص در  دیجد یپرها یو مواد معدن هانیتامیصورت کمبود و

ها زشت و و ظاهر عروس کنندیاصالً رشد نم ایو  ندیآیم

  .(thespruce.comد )شویم دهینامتعارف د

 
 ریزیدر پر جوجه -7 شکل

 یبه پرها بیمنجر به آس تواندیم یمختلف یهاکنه ها:کنه

ا ب ایخود و  شیها را با آالکنه نیپرنده شود، که معموالً پرنده ا

باشد ن یاندازه کاف. اما اگر نظافت بهبردیم نیآفتاب گرفتن از ب

دن از ب یقسمت یپرنده و طاس یبه پرها بیمنجر به آس تواندیم

 شودیسر مالحظه م هیناحدر  شتریب یطاس نیآن شود که ا

(thespruce.com). 

خود را از دست  یممکن است پرها ماریپرندگان ب :یماریب

 یارمیب نیاز عالئم ا گرید یکیموقت شوند.  یدهند و دچار طاس

تاول مانند باشد که  یهاجوش ایمتورم  یپوست یهالکه تواندیم

 نیطاس دارند. ا یهالکه هیشب یزده و ظاهر رونیپرها ب انیاز م

و در صورت بهبود  دهنشان دا زین یگریمعموالً عالئم د یماریب

 .(thespruce.com) رودیم نیاز ب یطاسپرندگان، 
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 یبرا شده و لیتشک نیاز کرات عمدتاً پرها :نامناسب هیتغذ

دارند. اگر پرندگان  ازین نیپروتئ یادیرشد مناسب به مقدار ز

د، نکنن افتیدر ی نداشته باشند و موادمغذی الزم راکاف هیتغذ

د ظاهر شو یطاساندکی پرها و  یممکن است رشد ناکاف

(thespruce.com). 

 تند،سین ماریاز پرندگان وجود دارند که ب یینژادها :کیژنت

)مانند  باشندیاز بدن خود فاقد پر م یبلکه در قسمت

ر بدون پ یسر گاه هیتاج ناح ری(. قسمت زنویلوت یهلندعروس

 رییتغ نی. اشودیم انیمخصوص آن نژاد ب یصورت طاسبوده و به

وجود  هدهنده بپرورش کی یهادر نسل ۲۳۹2از سال  یکیژنت

 شودیم شنهادیشده است. پپخش ایازآن در تمام دنآمده و پس

ود، نسل استفاده نش ریتکث یبرا ونیموتاس یدارا یهاپرنده نیاز ا

 یزیرنداشته و پر یماریبا ب یارتباط چیه یطاس نیاما ا

 .(۲۹۳6، یاعباس ن ی واحی)م شودیمحسوب نم یعیرطبیغ

 ملتحمه ورم*

عفونت چشم  ،یهلنددر عروس یاصل یهایاز نگران یکی

ده مشخص نش قیعفونت ملتحمه، تاکنون دق ایاست. علت التهاب 

در مورد علت و درمان ورم ملتحمه چشم  قاتیاست و تحق

 دیبا لیدر کوکات یادامه دارد. هرگونه مشکل چشم یهلندعروس

 ادهد صیتشخ یماریشود تا ب یتوسط دامپزشک پرندگان بررس

چشم پرنده و پلک آن است که در حالت  نیب یشود. ملتحمه بافت

روشن  یده سالم به رنگ صورتمشاهده نبوده و در پرنقابل یعیطب

که ملتحمه متورم و  افتدیاتفاق م یاست. ورم ملتحمه زمان

 .مشاهده شودقابل

 
 چشم ورم ملتحمه -1 شکل

 یاحتمال علل

، ایاسترال یهلندعروس یانجمن ملهای گزارش طبق

از موارد التهاب  یاریبس یعلت احتمال ییایباکتر یهاعفونت

علت  کی زیها نروسیشوند. ویمحسوب مها لیملتحمه در کوکات

اوقات  ی، که گاه(psittacosis) تاکوزیپس .هستند گرید یاحتمال

 نیمزمن باشد. ا ایحاد  تواندیم شود،یم دهینام یتب طوط

روز  6۹به مدت  دیانتقال است و پرندگان آلوده باقابل یماریب

ه ک هاییکیوتیبیهمان آنت رسدیشوند. به نظر م نهیقرنط

 زیورم ملتحمه را ن یطور مؤثربه کنندیرا درمان م تاکوزیپس

از دامپزشکان حدس بزنند که  یشود برخیدرمان کنند و باعث م

 باشد هایعلت آن ممکن است همان باکتر

(animals.mom.com.)  

 درمان
توسط انجمن دامپزشکان  ۲۳6۳که در سال  یامطالعه

 نیکلیتتراسا یچشم یپرندگان انجام شد، نشان داد که پمادها

ها روش نیثرترؤم ءجز یهلنددر درمان التهاب ملتحمه در عروس

الزم پرنده،  یتمام مواد مغذ یخوب حاو ییغذا میرژ کی .هستند

 یمقدار کاف نیمأت نیاست. همچن یسالمت چشم ضرور یبرا

 دارد میارتباط مستق یینایبا سالمت چشم و ب A نیتامیو

(animals.mom.com.) 

 منابع
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 یاختااللت رفتار"( ،۲۹۳6م. ) ا،یم؛ عباس ن ،یاحیم
چاپ اول، راه معاصر، چاپ اول،  ."و درمان صیسانان تشخ یطوط
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https://animals.mom.com/cockatiel-eye-disease-

12240406.html 

https://msdvetmanual.com/exotic-and-laboratory-

animals/pet-birds/mycotic-diseases-of-pet-birds 

https://thespruce.com/bald-birds-386455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisher Note 
Animal Science Students Scientific Association, Campus of 

Agriculture and Natural Resources at the University of 

Tehran 

Submit Your Manuscript: 

 https://domesticsj.ut.ac.ir/contacts?_action=loginForm 

 

88 


