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مقدمه :تريكومونيازيس يكى از مهم ترين بيماريهاى انگلى كبوتران است و تقريبا  ٨٠درصد كبوتران به آن مبتﻼ مى باشند .ارگانيسم جزء تك ياخته
هاى ميكروسكوپيك تاژك دار بوده كه بيشتر در فصول گرم سبب ايجاد بيمارى مى گردد .گزارش حاضر به تشخيص بيمارى تريكومونيازيس در
كبوتران ارجاعى در كلينيك دامپزشكى تهران در فصل بهار پرداخته است .روش كار ٣٠ :گله ارجاعى به كلينيك به لحاظ حضور انگل مورد بررسى
ميكروسكوپى و كالبدگشايى قرار گرفتند كه در انتها  ٢٣مورد ) (٪٧٦به لحاظ حضور انگل مثبت اعﻼم شدند .در معاينات بالينى ﻻغرى پيش رونده،
دفع غذاى هضم نشده ،افزايش زمان ماندگارى و عبور غذا از چينه دان ديده شد .از پرندگان نمونه چينه دان اخذ و جهت بررسى هاى تكميلى ،يك
پرنده ضعيف به سالن كالبدگشايى ارجاع داده شد .در كالبد گشايى ﻻغرى ﻻشه ،تحليل رفتن توده عضﻼنى پيش سينه ،پﻼك هاى سفيد مايل
به زرد درمحوطه دهان ) ،(canckerتجمع غذاى هضم نشده به همراه وجود مايعات غليظ و بدبو در داخل چينه دان مشاهده گرديد .از محتويات
و مخاط چينه دان نمونه بردارى شد و به آزمايشگاه سايتولوژى ارسال گرديد .در گسترش هاى تهيه شده ،تك ياخته هاى تاژكدار متحرك ديده
شد .در بررسى تكميلى محتويات روده و چينه دان ،انگل تريكوموناس و تشخيص داده شد .اقدامات درمانى از جمله بهبود اصول نگهدارى پرنده
و همچنين داروهاى مترانيدازول به صورت خوراكى به مدت  ٥روز تجويز گرديد .بحث و نتيجه گيرى :با توجه به شيوع باﻻى آلودگى در كبوتران
وحشى و انتقال انگل از آنها به كبوتران اهلى ،انجام اقدامات ﻻزم جهت پيشگيرى از انتقال انگل به كبوتران اهلى امرى انكارناپذير است.
كلمات كليدى :تريكوموناس ،كبوتر ،شيوع ،درمان
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دوازدهمين كنگره دانشجويان دامپزشكى اي ران

گزارش انگل هاى خارجى عقاب طﻼيى) (Aquila chrysaetosدر شمال ايران
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مقدمه :عقاب هاى طﻼيى ) (Aquila chrysaetosپرندگان بومى شكارى ايران هستند كه در ارتفاعات و مناطق سرد زندگى مى كنند و مى
توانند به عنوان ميزبان بسيارى از انگل ها از جمله انگل هاى خارجى باشند .روش كار :در پى ارجاع  ٨بهله عقاب طﻼيى ،شامل  ٥عقاب نر و ٣
عقاب ماده از طريق اداره حفاظت محيط زيست شهرستان آمل به كلينيك دامپزشكى شمال واقع در شهرستان آمل از بهار سال  ١٣٩٦تا بهار سال
 ١٣٩٧سه گونه شپش از اين عقاب ها جداسازى گرديد .نمونه ها با ﻻكتوفنول شفاف سازى شده و با راهنماى حشره شناسى دامپزشكى شناسايى
شدند .بحث و نتيجه گيرى :گونه هاى انگلى جدا شده شامل سه گونهى )Columbicola columbae) ،(fringillae Philopterus
( و ) (maximum Laemobothrionبودند .در همهى عقاب ها آلودگى به هر  ٣گونه ى انگلى ثبت گرديد ٥ .عقاب نر) (١٠٠٪و ٢
ماده) (٦٦٪/٦٦آلوده به ) (fringillae Philopterusبودند ٢ .عقاب نر) (٪٤٠و يك عقاب ماده) (٣٣/٣٣آلوده به )Columbicola
 (columbaeبوده و آلودگى به ) (maximum Laemobothrionنيز در  ٣عقاب نر) (٦٠٪و  ١عقاب ماده) (٣٣٪ /٣٣مشاهده گرديد.
اين مطالعه اولين آلودگى عقاب طﻼيى به شپش را در شمال ايران گزارش مىدهد.
كلمات كليدى :عقاب طﻼيى ،انگل خارجى ،شپش ،ايران.

