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תופעת ה"ראש המסובב" אופיינית במיוחד
לפינקים .לעיתים מתייחסים אליה כבהייה
בכוכבים ) (stargazingאו טווירלינג
) .(twirlingניראה כי המחלה פוגעת בצורה
אקראית וללא אזהרה או היסטוריה של בעיות.
למרות הדמיון החיצוני למחלת הניו-קאסל,
מחלת הניו-קאסל איננה נפוצה בפינקים,
מתפשטת במהירות ,נגרמת על ידי נגיף )וירוס(
ואין לה טיפול למעט מניעה מוקדמת על ידי
חיסון.
"הראש המסובב" נפוץ ביותר בגולדנים ,אם כי
ניתן למצוא פינקים מזנים אחרים שסבלו ממנו.

סימנים וסימפטומים:
הסימנים והסימפטומים ל"-ראש מסובב" יכולים
לכלול:
• סחרחורת
• זריקת הראש אחורה
• גלגול הראש מצד אחד לשני
• הסתכלות מרובה לתקרה
• גלגול הראש מלמעלה למטה והיפוכו
• איבוד הדרגתי של שיווי המשקל
• שינה עם הראש בין הרגליים
• הליכה במעגלים
כלל שהמחלה מתקדמת יופיעו הסימנים הבאים:
• אובדן גדל של שיווי המשקל/איזון
• קושי בתנועה ברחבי הכלוב
• חוסר יכולת לעוף
• חוסר יכולת לעמוד על מקלות העמידה
• חוסר יכולת למצוא את כלי המזון והאוכל,
המובילה לרעב
• התוצאה הסופית כמעט תמיד מוות

הגורמים ל"-ראש מסובב"

•
•

נטייה גנטית
בעיות באוזן הפנימית

הטיפול ב"-ראש מסובב"
אין טיפול מקיף יעיל לטיפול בטווח רחב של
מיקרים .כמעט כל טיפול לניתן לדמיין נוסה
בעבר .להלן שלושה טיפולים שעבורם דווח
שהיו יעילים בחלק מן המקרים:
 .1שימוש בניסטטין )תרופה נגד פטריות(
במינון של טיפה אחת ליום )או  5למבחנה
רגילה(.
 .2שימוש ב Trimethoprim Sulfa-במינון
של טיפה אחת ליום.
 .3ויטמין  ,B1במינון של טיפה אחת ליום )או
 5למבחנה רגילה(.
מגדלים בדרך כלל מדללים ציפורים בעלות
סימפטומים של "ראש מסובב" ,וגם אם ציפור
הבריאה ,לא מתירים לה להתרבות.

מניעה של "ראש מסובב"
למרות שאין כל וודאות ,הטיפולים הבאים
עשויים לסייע בהפחתת שכיחות התופעה ,כמו
גם בשמירה על בריאות הציפורים בכלל:
 .1מתן המזון הטוב ביותר האפשרי לציפורים,
יחד עם הגיוון הדרוש להן
 .2השלמה של ויטמינים ומינרלים לתזונה
הבסיסית
 .3מים טהורים ,טריים וללא זיהומים
 .4ניקיון הכלוב
 .5אוויר נקי
 .6תרגול )כלובים גדולים(

למעשה ,אף אחד לא יודע בוודאות מה גורם
למחלה בציפורים .מספר מהתאוריות הקיימות
הן:
• זיהום נגיפי )ויראלי(
• זיהום חיידקי )בקטריאלי(
• זיהום פטרייתי
• חוסר איזון כימי בגוף
• מחסור בויטמינים ו/או מינרלים
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