
  

 تریکومونیازیس

 زین کبوترها در دهان یایقانقار ای و ها کبوتر خوره ،Canker یها نام با کهTrichomoniasis  تریکومونیازیس

می  مبتال آن به کبوتران درصد ۰۸ بایتقر و است کبوتران یانگل یهایماریب نیتر مهم از یکی شود، یم شناخته

 انگل نهیگال کوموناسیتر ( است.Trichomonas gallinaeبیماری پروتوزوآ تریکوموناس گالینه ) این باشند. عامل

. شود یم یماریب باعث و کرده ریدرگ را پرندگان گوارش دستگاه یفوقان یها قسمت که است دار تاژک اختهی تک

 بوقلمون، مرغ، ،یقنار رینظ گرید یاهل و یوحش پرندگان اکثر در یول است کبوتر انگل نیا یاصل مخزن و زبانیم

 .  شود افتی زین یشکار پرندگان از یبرخ و یطوط فنچ،

این انگل دارای سویه های متفاوتی از تحت حاد تا فوق حاد است که می توانند بسته به حساسیت پرنده منجر به 

 ضعف، الغری، اسهال ،دهان از بو بد زرد به مایل سبز ترشحات خروجایجاد بیماری با شدت های متفاوت شوند. 

ضایعات ایجاد شده توسط این میکرو ارگانیسم می تواند شامل عفونت . است بیماری این های نشانه از مرگ و شدید

 باشد. های خفیف تحت بالینی یا ناراحتی های شدید در قسمت های فوقانی دستگاه گوارش

 شده، ظاهر یدهان حفره در رنگ زرد کوچک عاتیضا ابتدا. افتد یم اتفاق عیسر اریبس کوموناسیتر یماریب روند

 نکروز یها کانون صورت به عاتیضا. بندد یم را دهان و یمر راه که می شوند توده کی به لیتبد و کرده رشد

 یها بافت و مغز، سایر بافت ها مانند کبد به است ممکن و کرده بروز یمر و گلو دهان، در یریپن جراحات ای کازئوز

 .برسد گردن اطراف

در ناحیه حلق که می تواند منجر به انسداد مجرای مری و مرگ پرنده شود. در کبوتر ها این  ایجاد شده ضایعات

انگل از طریق مادر به فرزندان منتقل می شود. در پرندگان بالغ نیز انگل از طریق آب و غذای آلوده و در هنگام 

 جفت گیری منتقل می شود. 

بررسی اثرات داروی ضدکوکسیدیوز گیاهی 

 دام و طیور در ال کوکسی فیت

 روی درمان چالش پیش

داروهای مختلفی برای درمان کبوتر 

های مبتال به تریکومونیازیس استفاده 

 حاویمی شود. نیتروایمیدازول که 

 ییدارو نیبارزترمترونیدازول است 

 با یها عفونت درمان جهت که است

 استفاده پرندگان در پروتوزوآ علت

اگرچه استفاده از این دارو . شود یم

-foodکننده غذا )در حیوانات تولید 

producing animals ممنوع )

 به دازولیمترون یدارو شده است.

 یجانب اثرات  از یناش مشکالت لیدل

 ،ییسرطانزا ت،یسم شامل دارو نیا

 گسترش و یکینورولوژ اختالالت

 نیا از استفاده ،ییدارو یها مقاومت

 هیتوص ییایمیش یها کیوتیب یآنت

 نیگزیجا یداروها همواره و شود ینم

یکی دیگر از  . هستند مدنظر تر منیا

مشکالت استفاده از این دارو ایجاد 

مقاومت های دارویی است. از این رو 

یافتن روشی جهت مدیریت بیماری و 

مقابله با سویه های مقاوم همیشه 

 مورد توجه بوده است.
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 با مقابله در ال تیف یکوکس یدارو اثرات یبررس

 کبوترها در سیازیکومونیتر



فارمیمطالعه ی   

. در هفته اول پرنده ها به خوبی تغذیه شده تا برای چالش با انگل آماده پرنده( ۰گروه تقسیم شدند )هر گروه  4کبوتر همسن به  23در این مطالعه تعداد 

روز بعد از شروع عالئم  5رانده شد. تروفوروئیت تریکوموناس گالینه از طریق لوله به هر پرنده در گروه های اول تا سوم خو 03۸۸۸شوند. در روز هفتم، تعداد 

روز تحت درمان قرار گرفتند.  7مدت قطره در روز و به  5به میزان  کوکسی فیت البیماری، در روز دوازدهم، درمان آغاز شد. گروه اول با با داروی گیاهی 

دارویی  روز تحت درمان قرار گرفتند. گروه سوم و چهارم تحت هیچ درمان 7میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن برای مدت  5۸داروی مترونیدازول با دوز  اگروه دوم ب

 اندازه گیری شدند. . در تمامی گروه ها وزن گیری، امتیاز عالئم و شاخص های بیوشمیایی و هماتولوژیکینبودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Cocci Phyt L) کوکسی فیت ال

 دیتول یمختلف ییایمیتوشیف باتیترک اهانیگمطالعات بسیاری وجود دارند که نتایج آن ها نشان از موثر بودن ترکیبات گیاهی در درمان تریکومونیازس دارد. 

 .  باشند گذار ریتاث دارند نقش مختلف یها یماریب در که یمتفاوت نگیگنالیس یرهایمس بر توانند یم که کنند یم

 که هستند نینیزیآرتم بنام ییها الکتون ترپنیسسکوئ یحاو ایزیآرتمشناخته شده ای می باشد. انگلی خواص ضد میزیا آنوآ یا درمنه خزری دارای آرتگیاه 

 یها استرس جادیا جهینت در و آزاد یها کالیراد لیتشک سبب دیپروکسا یها کمپلکس بیتخر قیطر از نینیزیآرتم .باشند یم پروتوزوآ ضد تیخاص یدارا

 نیهمچن نینیزیآرتم. گردد یم انگل یسلول وارهید لیتشک مانع و شده ونیاسپوروالس مهار سبب میمستق بطور ها کالیراد نیا. گردد یم انگل در ویداتیاکس

 یم میتنظ ونی نیا توسط که یسلول یرهایمس در اختالل جهینت در و میکلس ونی هموستاز در اختالل سبب و بوده کیآندوپالسم سارکو شبکه مهارکننده

 در ونیاسپوروالس نیهمچن و شده انگل ستیاووس دفع کاهش سبب نینیزیآرتم. گردد یم یسلول زیتما و میتقس تحرک، ها، نیپروتئ ترشح مانند شوند

 .دینما کمک آن گسترش و انتقال از یریجلوگ و یماریب کنترل به تواند یم ستیاووس دفع کاهش. دهد یم کاهش زین را شده دفع یها تیاووس

هستند. این  )مانند آیمریا،..(فعالیت ضد انگل های پروتوزوآ استفاده از سیر به عنوان ضد میکروب پیشینه تاریخی دارد. ترکیبات فعال موجود در سیر دارای 

 کردن فعال ریغ با مهمترین ترکیبات موثره سیر، جمله از، نیسیآلمی شود.  و مهار تکثیر این انگل سبب مهار توروفوزوئیت های تریکوموناس گالینه ترکیبات

 لیتبد بیضر بهبود سبب نیهمچن نیسیآل . شود یمها  انگل ونیاسپروالس مهار باعث یموثر بطور باشند یم ولیت گروه یحاو که ها پاتوژن یها میآنز

 د.گرد یم کوچک روده یپرزها یمورفولوژ بهبود قیطر از خوراک

 روس،یضدو ضدپروتوزوآ، ضدنماتود، ،یضدباکتر اثرات جمله از یمتعدد یکیولوژیب یها تیفعال موثره موجود در جفت بلوط بوده کهمهمترین ماده  تانن

 یم ونیاسپوروالس مسئول یها میآنز کردن رفعالیغ سبب و کرده نفوذ ی انگلها ستیاووس وارهید به ها تانن .دارند یدانیاکس یآنت و ضدالتهاب ضدنفخ،

 سمیمتابول بر میمستق ریتاث ها، کروبیم رشد یبرا الزم یسوبستراها کردن خارج دسترس از ها، کروبیم یسلول خارج یها میآنز مهار قیطر از ها تانن. گردد

انجام  نهیگال کوموناسیتر انگل برمطالعات اندکی در خصوص اثرات تانن ها . شوند یم ها آن بردن نیب از سبب یسلول غشا با کمپلکس لیتشک و ها کروبیم

 توان یم (وزیدیکوکس یماریب عامل) ایمریآ اختهی تک انگل بردن نیب از و کنترل در خصوصا ها تانن یقو ییضدپروتوزوآ اثرات به با توجه یولشده است. 

 .باشند اثربخش زین نهیگال کوموناسیتر انگل یرو بر یمشابه ییضدپروتوزوا سمیمکان با که داشت انتظار

 یم ریس و بلوط جفت ،یخزر درمنه اهانیگ عصاره موثره باتیترک هیپا بر شده فرموله یاهیگ یدارو پارس، دام انیماک شرکت ال تیف یکوکس محصول

 در شده انجام مطالعات به توجه بامی باشد.  یمشخص یها سمیمکان قیطر ازهای پروتوزوآ  انگل ضد ضد باکتریایی و اثرات یدارا ال تیف یکوکس. باشد

 با مشهد یفردوس دانشگاه در یفارم مطالعه نهیگال ،کوموناسیتر انگل با مقابله در دارو نیا ونیفرموالس در شده استفاده اهانیگ یانگل ضد لیپتانس خصوص

 .شد انجام سیازیکومونیتر یماریب بر ال تیف یکوکس یدارو اثرات یابیارز هدف

 

https://makiandampars.com/product/%da%a9%d9%88%da%a9%d8%b3%db%8c-%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%84/


 

 

 

   

 

 

  

 

 

 ام )پایان درمان( 09)شروع درمان( و روز 03امتیازدهی عالئم عفونت تریکومونیازیس در روزهای هفتم )قبل از چالش(، روز  _0نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ام )پایان درمان( 09)شروع درمان( و روز 03تغییرات وزن بدن )در روزهای هفتم )قبل از چالش(، روز  _3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 نتایج

و گروه چالش یافته بدون  بیشتریندر گروهی که چالشی با انگل نداشتند  ،همانطور که مورد انتظار بود، نتایج بدست آمده نشان داد، وزن گیری کبوترها

روه گروز پس از چالش میانگین وزنی باالتری نسبت به  5تا  ال گروه درمان شده با داروی کوکسی فیتپرندگان در  .درمان کمترین میانگین وزن را داشتند

نسبت به سایر گروه های ده با داروی کوکسی فیت شعالئم پس از اتمام درمان در گروه درمان  امتیاز شدت .(0)نمودار  داشت درمان شده با مترونیدازول

  (.3چالش یافته کمتر بود )نمودار 

پروتئین تام، گلوبولین و آلبومین سرم بطور قابل توجهی در پرندگان درمان شده با کوکسی فیت ال و نتایج شاخص های بیوشیمیایی خون نشان داد 

  (AST)( و آسپارتات ترنس آمینازALTآنزیم های کبدی آالنین ترنس آمیناز ) ول نسبت به گروه چالش یافته بدون درمان افزایش نشان داده بودند.مترونیداز

 

Before
Challenge

5 days after
challenge

After Treatment

Body weight (gr)

Cocci Phyt L 224.75 261.64 361.29

Metronidazole 218.6 256.27 374.91

Positive Control 201.36 247.15 294.31

Negative Control 235.47 297.84 415.67
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 وزن گیری کبوترها 

Before Challenge
5 days after
challenge

After Treatment

Score of infection symptoms

Cocci Phyt L 0 3 1

Metronidazole 0 3 1.5

Positive Control 0 3 4

Negative Control 0 0 0
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 امتیاز عالئم عفونت تریکومونیازیس در کبوتر ها



1 th 12 th 19 th

Cocci Phyt L 2.05 2.83 2.41

Metronidazole 1.99 2.93 2.53

Positive Control 2.28 2.97 2.99

Negative Control 2.10 2.20 2.25
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Eosinophils 

1 th 12 th 19 th

Cocci Phyt L 1.92 2.67 2.25

Metronidazole 1.61 2.77 2.42

Positive Control 2.19 2.67 2.80

Negative Control 1.97 2.07 2.02
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Basophils 

 

 

 

(درمان پایان) ام 09 و( درمان شروع) ام03 ،(چالش از قبل) اول روزهای دردرصد ائوزینوفیل و بازوفیل پرندگان  _2 نمودارهای  

 

 

 دام پارس )دانش بنیان(شرکت ماکیان 

 ، نیایش شرقیتهران، توحید

 0457۰۰7۰50کد پستی 

 ۸307790۰543فکس 

20-۸307759732۸ 
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www.makiandampars.com 
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 جمع بندی

است که سبب تلفات بسیاری در آن ها می شود. داروی مترونیدازول  کبوتران انگلی بیماری های شایعترین از ، یکییا خوره کبوترانتریکومونیازیس 

استفاده می شود اما به دلیل مشکالت ناشی از اثرات جانبی این دارو بارزترین دارویی است که جهت درمان عفونت های با علت پروتوزوآ در پرندگان 

. در این مطالعه که با در حیوانات تولید کننده غذا ممنوع شده است شامل و گسترش مقاومت های دارویی، استفاده از این آنتی بیوتیک های شیمیایی

 یدارو اندازه به ال تیف یکوکس یدارویازیس کبوتران انجام شد نشان داده شد تریکومون درمان هدف ارزیابی اثرات داوری گیاهی کوکسی فیت ال در

 گیاهی بودن فرموالسیون ایمنبا توجه به  .است داده نشان خود از یبهتر عمکلردمواردی  در یحت و بوده موثر سیزیاکومونیتر درمان در دازولیمترون

برخالف سایر  استفاده پروفیالکتیک از آن (پیچیده با ساختار چندین ترکیب موثره دارا بودنبه دلیل )و عدم ایجاد مقاومت های دارویی  کوکسی فیت ال

 و جایگزین مناسبی جهت درمان تریکومونیازیس در کبوتران می باشد.نخواهد داشت  در پرندگان اثرات منفی آنتی بیوتیک های شیمیایی

 

 بود. داده نشان کاهش درمان بدون گروه به نسبت شده درمانو کلسترول تام نیز بطور در گروه های 

 اما بودند کیتیماکروس کیپوکرومیها یخون کم دچار درمان بدون شده داده چالش گروه کهنشان داد  پرندگان یکیهماتولوژ یفاکتورها به مربوط جینتا

 یها گروه در درمان از پس اما داد، رخ آلوده یها گروه در مشهود ایلیبازوف و ایلینوفیائوز. بودند نرمال دازولیمترون و ال تیف یکوکس با شده درمان یها گروه

 .(2)نمودار  افتی کاهش لیبازوف و لینوفیائوز تعداد ،درمان شده

 

mailto:manager@makiandampars.com
https://www.instagram.com/makiandampars/?hl=en
https://t.me/mmdpp
http://makiandampars.com/



