
 بیماری کبد چرب

بیماری کبد چرب یک بیماری است که در آن میزان وسیعی از چربی در کبد ذخیره می شود. این بیماری در پرندگانی مانند 

، مرغ عشق و طوطی کاکل سفید شایع می  کواکرطوطی کوچک دم دراز سبز رنگ، کاکوتی و طوطی های آمازون و طوطی های 

 باشد.

این بیماری شرایط بسیار جدی را ایجاد میکند و در صورتیکه درمان به موقع و زود انجام نشود ممکن است به مرگ پرنده منجر  

 شود.

 عالیم بیماری چیست؟

افسرده می شوند. و پرندگان درگیر با بیماری کبد چرب معموال به طور ناگهانی اشتهایشان را از دست می دهند، بی حال و سست 

. این عالیم موجب می شودد زیادی از پرندگان درگیر اضافه وزن دارند و کبد آنها به دلیل ذخیره سازی چربی اضافه، بزرگ تعدا

پرندگان درگیر ممکن است اسهال و ترشحات غیرطبیعی)  متورم شدن شکم می گردد و تنفس در پرندگان مشکل می شود.

عالیم بیماری ممکن است در سیستم اعصاب مرکزی  ا حد زیادی کاهش یابدسبزرنگ( داشته باشند. در صورتیکه عملکرد کبد ت

پیشروری کند و عالیمی نظیر تشنج, از دست دادن تعادل، لرزش عضله بروز نماید.بعضی از پرندگان درگیر با کبد چرب ممکن 

 است عالیم کمی را نشان دهند و به طور ناگهانی از بین بروند.

 درمان بیماری چیست؟

تازه  جاتهای درگیر با کبد چرب باید رژیم غذایی کم چرب داشته باشند که شامل پلت های با کیفیت باال و میوه ها و سبزی پرنده

به کارگیری لوله غذایی در طی شروع درمان بسیار می باشد.بعضی اوقات غذا دادن به پرندگان درگیر مشکل می باشد، بنابراین 

مراقبت های حمایتی اضافی نظیر حرارت و مایعات اضافی نیاز دارند. درمان های دارویی حمایتی ضروری می باشد. آنها معموال به 

 برای درمان یا پیشگیری عالیم مربوط به سیستم اعصاب مرکزی، تجویز می گردد.

 چگونه از بروز بیماری پیشگیری نماییم؟

ماری بسیار موثر می باشد. مراحل زیر نیز می تواند نگهداشتن پرندگان در یک وزن متعادل و سالم در کمک به کاهش خطر بی

م رژی افزایش وزن می باشد، ازکمک کننده باشد: پیشگیری با یک رژیم غذایی سالم آغاز می گردد و یا اگر پرنده شما در حال 

ده اضافه شود. میوه ها و الزم است سبزیجات تازه به رژیم غذایی پرن ایید تا پرنده به وزن سالم برسد.غذایی کم چربی استفاده نم

 و یاکمتر از رژیم غذایی را تشکیل دهند. %10درمان ها باید 

مقدار زیادی آّب تازه فراهم نمایید  و در اختیار پرنده قرار دهید. بر میزان مصرف آب توسط پرنده نظارت داشته باشید و مطمئن 

 شوید پرنده آب کافی دریافت می کند.

 ویا میان وعده هایی با کالری و چربی باال،  رفتارهای سالم و کم کالری را انتخاب نمایید. به جای درمان های انسانی 



ریافتی از کالری مصرفی بیشتر شود، برای تمرین و فعالیت های پرنده فراهم نمایید. زمانی که کالری د لوازم سرگرمیتعداد زیادی 

ده فعالیت داشته باشد تا انرژی بیشتری مصرف کند. فراهم نمودن لوازم اضافه وزن پیدا می کند. بنابراین مهم است که پرنپرنده 

 سرگرمی جهت فعالیت پرنده می تواند پرنده را سرگرم نماید و موجب مصرف انرژی و کالری گردد.

 

 


