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 مقدمه:

  

اسهال در گوساله ها می تواند به طور جدی مخاطره آمیز بوده و به دلیل تلفات، هزینه های درمان و کاهش رشد از 

اسهال گوساله یک بیماری محسوب نمی شود بلکه یک نشانه .ی جبران ناپذیر همراه باشدنظر اقتصادی با خسارت ها

افزایش  یاعلل مختلفی داشته باشد. اسهال در حقیقت به دلیل عدم جذب وبالینی از بیماری است که می تواند 

% وزن بدن  70ترشح مایعات به داخل روده ایجاد می شود.عوامل متعددی در بروز اسهال دخیل اند. نزدیک به 

اسیون شدید ایجاد کند. تاآب تشکیل می دهد. از دست دادن مایعات بدن از طریق اسهال می تواند دهیدرگوساله را 

می تواند باعث بی  کهاسیون و از دست دادن امالح بدن تغییرات شیمیایی دربدن گوساله ایجاد می کند تادهیدر

روده ای باشند ولی مرگ عمدتا  به  حالی شدید شود. با وجود اینکه عوامل عفونی ممکن است عامل اولیه آسیب

نسبت به حالت نرمال  PHاسیون، و تغییرات ترددنبال از دست دادن الکترولیت ها، تغییرات شیمیایی در بدن، دهی

مسبب اسهال بسیار حائز اهمیت می باشد  و می تواند به فهم رخ می دهد. دانستن عوامل عفونی و غیر عفونی 

 چگونگی کنترل آن کمک کند.

 

 عالیم اسهال :

اسهال در گوساله ها صرف نظر از  عامل ایجاد کننده آن  به شکل اسهال آبکی  سفید ، زرد، خاکستری مایل به سبز 

راتاسیون، اسیدوز و دکه گاها با مخاط و خون مخلوط شده است مشاهده می شود. در اثر اسهال حیوان دچار دهی

 کاهش حجم ادرار، دپرسیون، و در نهایت مرگ می شود. 

 

 عوامل موثردر ایجاد اسهال گوساله ها

به مزرعه دیگر و یا از سالی به سال دیگر منعکس کننده این واقعیت  ای تفاوت در درصد رخداد اسهال  از مزرعه

 موارد زیر می توان اشاره کرد.به ه ند کدرصد رخداد اسهال موثر می باشاست که عوامل متعددی در 

 گوساله های حساس تری نسبت به سایر نژاد ها به دنیا می اورند.؛برخی از نژاد ها  ژنتیک گله:

 

 



 وضعیت تغذیه گله:

به خصوص وضعیت تغذیه ای گاوهای آبستن در سه ماهه آخر آبستنی بسیار مهم است. کیفیت و کمیت کلستروم با  

و ریز مغذی ها  Eو Aنبود پروتئین و انرژی مورد نیاز برای گاو آبستن تحت تاثیر قرار می گیرد. کمبود ویتامین 

 ارتباط مستقیمی با بروز اسهال دارند.

 : سن گاو های گله

ساله های متولد شده از تلیسه ها بیشتر در معرض ابتال به اسهال می باشند . زیرا تلیسه ها کیفیت آغوز خوبی گو

 ندارند. 

 درصد تراکم گله:

این به معنای تعداد گاو به ازای هر واحد از مزرعه می باشد. هرچه این میزان افزایش یابد درصد بروز اسهال افزایش 

 می یابد.

 آب و هوا:

باعث می شود که گاو ها کنار هم تجمع یابند . هر چه میزان مدفوع افزایش یابد در آن سرد، مرطوب، و بادی  هوای

محیط میزان بروز اسهال افزایش می یابد.هوای مرطوب باعث بقای میکروارگانیسم ها می شود. زمانی که گاو روی 

آلوده می کند و بنابراین گوساله ها به هنگام شیر بستر آلوده می خوابد هر آنچه بر روی زمین باشد پستان ها را 

 خوردن آلوده می شوند. آب و هوای سر درصد انتشار برخی از میکروارگانیسم ها را افزایش می دهد.

 وضعیت ایمنی گاوهای گله:

نگیرد کسیناسیون در گله صورت ااین پدیده بر میزان وجود آنتی بادی در آغوز تاثیر می گذارد. در صورتی که و 

 امکان بروز اسهال در گله افزایش می یابد.

 تعداد گوساله های مبتال:

زمانی که گوساله ای به اسهال مبتال می شود میزان زیادی عامل بیماری زا را دفع می کند که خود باعث افزایش 

 تماس گوساله ها با عامل و بنابراین افزایش بروز میزان اسهال می شود.

 

 

 



 ه اسهال در گوساله هاعوامل ایجاد کنند

  

 عوامل مسبب اسهال را میتوان در دو دسته کلی بررسی نمود: الف( عوامل غیرعفونی ب( عوامل عفونی

 

 الف( عوامل غیر عفونی )اسهال تغذیه ای(

 . استرس) مدیریت(2. عدم خوراندن آغوز 1دلیل عمده ایجاد می شود:  2اسهال تغذیه ای عمدتا به  

تحت شرایط استرس زا قرار میگیرد )عدم کفایت آغوز، آب هوای نامناسب، تراکم باال،و ...( میزان زمانی که گوساله 

ترشح اسید در شیردان کاهش پیدا کرده و شیر به خوبی لخته نمی شود و پروتیئن ها نیز به خوبی هضم نمی شوند. 

کم خوردن( دچار اسهال می شود.به همچنین گوساله به دلیل تغییر در برنامه خوردن شیر)خوردن بیش از حد ، 

عنوان مثال وقتی گوساله بیش از حد شیر می خورد به دلیل اینکه شیردان توان هضم مقدار اضافی شیر را ندارد، 

شیر بدون لخته شدن دفع می شود.معموال اسهال های تغذیه ای سفید رنگ می باشند.این نوع از اسهال به راحتی 

که حیوان هوشیار و فعال می باشد نیازی به درمان نیست و فقط کافی است شرایط ایجاد قابل درمان است. تا زمانی 

 باید درمان شود. کننده را برطرف نمود ولی در صورتی که حیوان بی حال شد و توان شیر خوردن نداشت

 

 ب(عوامل عفونی:

 .عوامل پروتوزایی بررسی نمود.3ویروسی .عوامل 2.عوامل باکتریایی  1دسته کلی :  3عوامل عفونی را می توان در 

 

 عوامل باکتریایی .1

و سویه های سالمونال و   E.coliمهم ترین عوامل باکتریایی مسبب اسهال در گوساله سویه های پاتوژنیک 

می باشند. این عوامل به شکل های متفاوتی ایجاد اسهال میکنند که در ادامه ذکر خواهد  C&Dکلسریدیوم تایپ 

 شد.

 1.1E.coli . : 

جز فلور نرمال روده محسوب می شود. سویه های زیادی از آن برای گوساله بی ضرر بوده ولی   E.coliباکتری 

برخی از سویه ها می توانند اسهال مالیم تا شدید و حتی مرگ ایجاد کنند.مهمترین سویه هایی که گوساله ها را 

 می باشند.  E.coli، سپتی سمیک  E.coli روپاتوژنیک، انت E.coliژنیک درگیر می کنند شامل : انترتوکسی



 

Entrotoxigenic E.coli دهانی مبتال می شوند. پس از -: گوساله ها بالفاصله بعد از تولد و عمدتا از راه مدفوعی

)توسط آنتی ژن ورود به روده برای اینکه بتواند اسهال ایجاد کند به سلول های اپیتلیال ویالی های روده چسبیده

K99) ( و تشکیل کلنی می دهد.بعد از آن باکتری با تولید توکسین مقاوم به حرارتSTa یک اسهال منتشر حاد )

اسهال ناشی از مرگ حیوان منتهی می شود.به ر موارد حاد اسیون، اسیدوز متابولیک و دتادهیدررا باعث گشته که به 

شدیدا اسیدی زنده  PHحساس می باشد و در  PH این باکتری به تغییراتاین سویه از نوع اسهال ترشحی است. 

 می باشد امکان زنده ماندن باکتری وجود دارد. 7-6شیردان بینPHنمی ماند. از آنجایی که در روزهای اول زندگی 

 روز اول زندگی رخ می دهد. 3این فرم عمدتا در 

ی شود.در این فرم عالئم تعیین شدت بیماری بستگی به تعداد عامل بیماری دارد.این سویه باعث کالپس دام م

بت اطراف دهان و تشنج خفیف می باشد. و، رطکننده شامل ضعف شدید، کوما، پایین بودن دمای بدن، مخاط بیرنگ

اگرچه ناحیه شکم منبسط می شود و با دقه کردن صدای جریان آب شنیده می شود ولی اسهال اغلب آشکار نمی 

 ساعت بعد از بروز عالیم تلف می شود. 6الی  3عرض  بد است و دام درآن  پیش آگهی  باشد.

 

 آثار کالبد گشایی : 

و زرد رنگ  راتاسیون، محتویات روده آبکید: دهیدارا می باشدکلی باسیلوز گوساله ها آثار قابل توجهی  شامل موارد 

ان دارد نقاط کوچک در مخاط شیردان امک و یردان امکان دارد حاوی شیر لخته شده باشدو حاوی گاز، محتویات ش

 خونریزی مشاهده شود.

 تشخیص: 

 اساس تشخیص مبنی بر مشاهدات از جنبه اپیدمیولوژی ، میکروبیولوژی و آسیب شناسی است. تشخیص

کلی باسیلوز در گوساله ها مشکل است زیرا اجرام مختلفی ممکن است باعث بروز اسهال در گوساله ها گردند.  

بعالوه اسهال ناشی از تغذیه که معمول ترین فرم اسهال در گوساله های شیرخوار است نیز بایستی از کلی باسیلوز 

ژالتینی است، گوساله هوشیار است و از شیرخوردن تفریق داده شود. در این فرم اسهال، مدفوع زیاد، چسبناک و 

امتناع نمی کند. در نهایت تشخیص قطعی به وسیله جدا کردن میکروب از خون یا مغز قلم گوساله ها مقدور است، 

 زیرا به دلیل اهمیت اقتصادی کلی باسیلوز، بایستی سعی گردد که عامل بیماری دقیقا شناخته شود.

 

 



Entropathogenic E.coli : 

 

ایجاد ضایعا ت فوق ساختمانی در سلول  به شکل این سویه  توکسین تولید نمی کند و ویروالنس این باکتری ها

غشای سیتوپالسمی تماس برقرار نموده و باعث انهدام   apicalهای اپیتلیال ویالی ها می باشد. باکتری با قسمت 

می شود.در این حالت فرو رفتگی های فنجانی شکل آنتروسیت ها  apicalموضعی راس مسواکی و انحراف غشای 

کاسته و منجر به بهم خوردن تعادل آب و در راس مسواکی ایجاد می شود  این ضایعات از قدرت جذبی مخاط 

 الکترولیت ها و در نتیجه اسهال می شود.

 

Septicemic E.coli : 

سپتی سمی گوساله ها که کلی سپتی سمی نامیده می شود یکی از معمول ترین فرم های بیماری در گوساله های 

حلقی، روده باریک یا ناف  -جوان است و اغلب در چهار روز اول زندگی بروز می کند.باکتری از طریق ناحیه بینی

ساعت متغییر است. گونه های  96 تا 24وارد خون میشود.بیماری به شکل حاد می باشد و دوره آن از 

Enrtoinvasive   می باشند.فقدان گاماگلوبولین ها در خون و یا پایین بودن میزان آن عامل کلی سپتی سمی

عامل مستعد کننده وقوع بیماری است. بنابراین عدم دسترسی به آغوز یا نقصان جذب گاماگلوبولین ها در بدو تولد 

.شدت بیماری بستگی به درجه کمبود گاماگلوبولین سرم دارد. کلی سپتی سمی وقوع بیماری را تسهیل می کند

عالئم درمانگاهی مشخص کننده ای ندارد. گوساله های بیمار خمود، ضعیف، بی اشتها و خواب آلود می باشند. 

گوساله هایی و اسهال خونی ممکن است اتفاق بیفتد ولی حتمی نیست. گوساله ها به سرعت تلف می شوند. اسهال 

که زنده می مانند دچار پلی ارتریت، مننژیت، تورم چشم، و تا حدی پنومونی می گردد.بعضی از گوساله ها از خوردن 

آب خودداری می کنند و دچار اسهال می شوند.علت بروز عالئم به دلیل اثر اندوتوکسینی است که توسط باکتری 

 دوتوکسین رخ می دهد.رها می شود و مرگ نیز یه علت شوک ناسی از ان

 آثار کالبد گشایی :  

در سپتی سمی کلی باسیلی برجسته ترین یافته کالبد گشایی وجود پتشی و اکیموز های هموراژیک در بافت های 

سروزی و سطوح مخاطی می باشد. این تغییرات را گاهی در پارانشیم ریه هم می توان دید.حجم مایع سینویال 

م ارگان های کدر گشته و حاوی پالک های فیبرین می باشد. در کشت باکتریایی از تماافزایش یافته و رنگ آن 

جدا می شود. نمونه ی الزم جهت کشت میکروبی باید از خون داخل قلب و ارگان هایی  داخلی کلی باسیل خالص

 مثل کبد و طحال قبل از باز کردن دستگاه گوارش برداشت شود.



 سالمونال :.  2-1

ک بیماری مشترک انسان و دام است و در دنیا از نظر اقتصادی حائز اهمیت می باشد.عالوه بر اینکه گونه یسالمونلوز 

های متعدد آن در حیوانات مختلف باعث بروز عفونت های جدی می گردد و انتقال انسان به انسان نیز اتفاق می 

توزیع سروتیپ های مختلف شمار می رود. افتد، دام و فراورده های دامی مهمترین مخزن باکتری برای انسان به

قه جغرافیایی دیگر متفاوت است و تنها سالمونال تیفی موریوم در دنیا نال از یک منطقه جغرافیایی به منطسالمو

هستند. فقر بهداشتی، تجمع زیاد، هوای نامناسب، استرس مستعد ابتال گسترده است.حیوانات جوان بیش از مسن ها 

جراحی شده، زایمان، آلودگی انگلی، حمل و نقل، فعالیت زیاد و عفونت های مکرر ویروسی از  حیوان بستری شده و

می باشند. جایگاه سالمونال مجرای روده ای مهره داران است که منجر به ل مستعد کننده در وقوع سالمونلوز عوام

 آلودگی آب، غذا ومحیط می گردد. 

دهانی مهمترین نحوه انتقال  -پستانداران یافت می شود. انتقال مدفوعی باکتری در روده ماهی، خزندگان، پرندگان و

 سالمونال در حیوانات است.

عمومی می گردد و حیوان  سالمونلوز اغلب با یک عفونت روده ای شروع می شود و متعاقب ورود باکتری به خون

 می گردد.سمی، آرتریت، مننژیت،پنومونی، سقط، و یا مجموعه ای از اینها  دچار سپتی

 مکانسیم بروز اسهال ناشی از سالمونال به شرح زیر می باشد: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود اجرام از راه گوارش

 سیطره باکتری در ایلئوم و سکوم

 تهاجم به مخاط روده ای

 اماس حاد

 افزایش سنتز پروستاگالندین

 فعال شدن آدنیل سیکالز

 CAMPافزایش 

 اسهال



 

بیماری هایی که به وسیله سالمونال ها در حیوانات ایجاد می شوند متعدد می باشند ولی برای سهولت مطلب آنها را 

ر دو فرم و یا یکی از اشکال ی می کنند.یک حیوان ممکن است به هبه دو دسته روده ای و سپتی سمی تقسیم بند

شکل سومی از بیماری می دانند که متعاقب فرم سپتی سمیک فوق مبتال گردد. برخی از محققان سقط جنین را نیز 

دپرسیون، بی اشتهایی، و اسهال  المونالیی مبتال می شوند دچار تب،حادث می شود.حیواناتی که به عفونت حاد س

می نهایتا مرتفع  عالئمی را از خود نشان می دهند کهمی گردند.حیوانات مبتال اغلب از عفونت تلف نمی شوند بلکه 

اسیون و از دست تگردد. آن دسته از حیواناتی که توسط سالمونال ها از پا در می آیند از عفونت سیستمیک و دهیدر

. سالمونال دابلین در گوساله ها منجر به مرگ و میر باالیی می می باشددادن الکترولیت ها به علت اسهال شدید 

و مرگ و میر پایین همراه است.عامل دیگر سن حیوان به شود در حالی که سالمونال تیفی موریوم با واگیری باال 

هنگام ابتال است؛ چرا که حیوانات جوان در مقایسه با بالغین با شدت بیشتری مبتال می شوند. هم چنین عواملی 

نظیر نقل و انتقال، جراحی ها، داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی وآنتی بیوتیک های خوراکی که سبب کاهش 

 اعی حیوان می گردد بر حساسیت به سالمونلوز می افزایند.سیستم دف

هفته پس از تولد اتفاق می افتد و در مقایسه با ابتال به  2تا  1آلودگی گوساله ها به سالمونال برای اولین بار حدود 

ی شود و هنگام بلوغ عالئم شدیدتری را ایجاد می کند. سالمونال تیفی موریوم در گوساله ها بدواً سبب اسهال م

 10سن بروز عالیم آلودگی به سالمونلوزدر گوساله ها بین  سالمونال دابلین اشکال سپتی سمیک را ایجاد می کند.

 ماهگی است. 3روزگی تا 

 آثار کالبد گشایی :

 

اشکال فوق حاد سالمونلوز با ضایعات پس از مرگ نامشخص همراه است. در گوساله های تلف شده از فرم فوق حاد 

سپتی سمی و شوک مشاهده می شود. در تمام مخاطات سروزی به  ویژه روده و هم چنین در ناحیه پریکارد  عالئم

قلب پتشی های هموراژیک مشهود است. ریه ها معموال پر خون و سنگین به نظر می رسند. گاهی مواقع در داخل 

ده می شود. ضایعات مشهود در کالبد روده با مایعات همراه با یا بدون ضایعات هموراژیک و نکروز مخاطی مشاه

گشایی اشکال حاد سالمونال تیفی موریوم بیشتر اختصاصی می باشند. گوساله های تلف شده دارای چشم های گود 

افتاده بوده و اطراف مخرج و ناحیه پرینه آنها آغشته به مدفوع اسهالی می باشد.روده  پرخون و متسع و غدد لنفاوی 

حتویات روده گاهی  به صورت مخلوطی از موکوس و مایعات و زمانی به وراژیک می باشند. مممزانتریک متورم و ه

شکل خونابه ، لخته ی خون و یا تکه هایی از مخاط روده دیده می شود. در مجرای روده کوچک و بزرگ فیبرین و 

مونلوز درگیر می شوند پرده های مخاطی جایکن شده رویت می شود.اگرچه کبد و طحال و کلیه نیز به هنگام سال



کانون  ،ولی ضایعات کالبد گشایی به هنگام بیماری چندان مشهود نمی باشد. در مقاطع بافت شناسی کبد و طحال

های نکروتیک کوچک با واکنش های گرانولوماتوز دیده می شود. این ضایعات اگرچه پاتوگونومیک نمی باشند ولی 

هی مطرح می کنند. در شکل مزمن سالمونلوز به غیر از دستگاه گوارش احتمال وقوع بیماری را به شکل قابل توج

ی گوساله های مبتال ضخیم می گردد. آنتریت کاتارال به ویژه در ه سیستم های دیگر نیز گرفتار می شوند. رود

وپنومونی ایلئوم، سکوم، کولون مشهود است.غدد لنفاوی روده دچار هیپرپالزی می شوند. در اشکال مزمن، اکثرا بروک

قابل روئت می باشد. در گوساله های با رشد ناقص، انتریت، استئومیلیت و مننژیت از عالئم ابتال به سالمونال دابلین 

 می باشد.

 

  تشخیص :

 وجود باکتری و جدا نمودن آن در مبتالیان میسر است. تشخیص قطعی فقط با نشان دادن 

 

 : C/Dنس تیپ کلستریدیوم پرفرانژ. 1-3

 

کلستریدیوم پرفرانژانس به  وفور در خاک، مدفوع، فاضالب، آب و روده  انسان و تمام حیوانات خونگرم وجود دارد.در 

انترو توکسمی های ناشی از انواع تیپ ها راه ورود میکروب توکسین زا دستگاه گوارش است و این ارتباط بین 

ی کند و آنتروتوکسمی های مختلف بروز می نماید. میکروب ، میزبان و توکسین می باشد که نتیجه را تعیین م

این تیپ  عامل اسهال و مرگ و میر ناگهانی در گوساله ها شناخته شده است. Cو   Dکلستریدیوم پرفرانژنس تیپ 

تغدیه بیش از حد و یا  ها عفونت حاد روده ای ایجاد می کنند و با تولید توکسین باعث مرگ و میر می شوند.

در جیره باعث عدم هضم غذا می شود که خود ، حرکات روده را کاسته، و با فراهم کردن قند و تغییرات سریع 

گوساله های مبتال  عالئم بی قراری و تقال و ضربه به  پروتئین  و نبود اکسیژن رشد باکتری را تسریع می بخشد.

می میرند. گوساله ها عمدتا در سن  ناحیه شکم را نشان می دهند. اغلب بدون بروز عالئم بالینی  به طور ناگهانی

این بیماری در گوساله های جوان زیاد شایع نیست و بیشتر بره ها را درگیر  روز مبتال می شوند.  14-10کمتر از 

 می کند.

 

 

 



 عفونت های ویروسی  .2

وارد ویروس ها به سلول های ویالی های روده کوچک حمله می کنند و باعث عدم جذب مواد می شود. ویروس 

جدید شد،  سلول شده و از محتویات سلول برای تکثیر خود استفاده می کند.زمانی که سلول پر از ویروس های

ویروس ها به سلول های دیگرحمله می کنند. عفونت های ویروسی گوساله ها را به عفونت های  سلول را پاره کرده و

 ثانویه باکتریایی حساس می کند.

 روتا و کرونا ویروس. 2-1

ویروس ها توانایی تخریب سلول هایی پوشاننده روده کوچک را داشته که باعث اسهال و کم آبی می  نهر دوی ای 

شود.کرونا ویروس همچنین باعث تخریب کریپت های روده می شود و پروسه ترمیم روده را کند می کند.زمانی که 

یابد.گوساله های جوان یک تا دو روزه  دچار عفونت های ثانویه همراه می شوند احتمال مرگ و میر افزایش می 

تا  %2-1هفتگی می باشد. رنج ابتال از  1اسهال کرونا و روتا ویروسی می شوند ولی بیشترین رخداد اسهال در سن 

هر دو ویروس انتشار جهانی دارند.انتقال ویروس % در گله متغییر است.درصد مرگ و میر بسیار متغییر است. 20-30

 هانی است.د-ها مدفوعی

 عالئم بالینی این دو ویروس تقریبا مشابه بوده و به شکل زیر می باشد:

راتاسیون شدید،افزایش سیالن بزاق ، عدم داسهال آبکی شدید، درجه حرارت بدن نزدیک نرمال، بی حالی و دهی

 استادن و شیر خوردن، مرگ  و میر ناگهانی.

 

2-2 .BVD 

روز بعد از روبه رو  3ساعت تا  24ویروس اسهال گاوی  نیز می تواند اسهال و مرگ در گوساله ایجاد کند.اسهال 

شدن با ویروس بروز می کند ومی تواند تا روزها و هفته ها ادامه داشته باشد. ساییدگی و زخم بر روی زبان، لب ها، 

ابه ضایعات ایجاد شده در بالغین می باشد. این بیماری در مش ،و در دهان در گوساله های زنده معمول است.ضایعات

گوساله شایع نیست ،زیرا گوساله آنتی بادی علیه ویروس را از طریق آغوز مادر دریافت میکنند. گوساله های مبتال 

 تب باال و سختی تنفس و اسهال شدید نشان می دهند.

 پروتوزوآ ها: .3

در گوساله ها محسوب می شوند که شایع ترین آنها کریپتوسپوریدیا ها و پروتوزوآ ها از دیگر عوامل ایجاد اسهال 

 ککسیدیا ها می باشد.



 کریپتوسپوریدیا. 3-1 

کره اسب و توله خوک ها گزارش و کریپتوسپوریوز را از تمام نقاط دنیا ابتدا در گوساله و سپس در بره و بزغاله 

روز به تعداد  14گوساله ها آلوده می توانند روزانه و تا باشد.  محل اسقرار انگل در روده باریک و بزرگ می نمودند.

 14تا  9روز صورت پذیرد و گوساله های مبتال در  5اووسیست دفع می کند. ابتال می تواند در سن کمتر از    1010

روزگی انگل را از خود دفع می نمایند. گوساله هایی که مبتال می شوند به آلودگی بعدی مقاومت پیدا می نمایند. 

ری مشترک محسوب می شود و دارای اهمیت بهداشت این انگل قابلیت انتقال به انسان را دارد و  به عنوان بیما

اسهال ناشی از کریپتوسپوریدیوم پارووم به تنهایی اغلب به صورت خفیف و محدود شونده خودبه  عمومی است.

خودی مشاهده می شود. ولی ممکن است به عللی از جمله وضعیت عمومی گوساله ها و تراکم عامل بیماری زا در 

با روتا و کرونا  ت حاد نیز تظاهر کند.آلودگی مخلوطبیماری به صور ،تعداد فراوان انگل محیط، تماس میزبان با

 ویروس نیز معمول است که به اسهال مقاوم و الغری و مرگ منجر می شود.

 روزه  که به درمان پاسخ نمی دهد ایجاد می کند. 35-5: اسهال مقاوم در گوساله های  عالئم 

 تشخیص:

 رنگ آمیزی مدفوع با زیل نیلسون کربول فوشین مشاهده اووسیست در

 :درمان

درمان موثری برای آن شناخته نشده است. درمانهای عالمتی مثل تنظیم آب ازدست رفته و کاربرد آنتی بیوتیک ها 

ممکن است در موارد خفیف بیماری کارساز باشد. پیشگیری دارویی از بیماری کریپتوسپوریدیوز گاوها به طور 

 استفاده از دارو هالوفوژینون الکتیت و یا استفاده از پارامومایسین میسر است. تجربی با

 پیشگیری:

باید دام هایی را که اووسیست زیادی دفع می کنند از سایر دام ها و انسان جدا نمود. اووسیست ها به بسیاری از 

 محیط تاکید نمود. ضدعفونی کننده ها مقاوم اند. لذا بایستی بر حذف منظم مواد دفعی آلوده از

 کسیدیوز:و. ک3-2

دو گونه ایمریا بویس و ایمریا زورنی در گاو بیماری زایی ایجاد می کنند. معموال بیماری گاوهای جوان است و  

ماهگی بیشترین حساست را دارا می باشند. گونه های ایمریا در تمام مناطق یافت  6هفتگی تا  3گوساله ها از سن 

گل در خاک، آب و علوفه مناطقی که نشخوارکنندگان پرورش میابند به فراوانی وجود می شود.اووسیست  ان

دهانی است.عالئم بالینی تقریبا در تمامی موارد توسط رشد گامونت و اووسیست در قسمت -انتقال آن مدفوعیدارد.

ول های اپیتلیال المینا های انتهایی ایلئوم ، سکوم و کولون ایجاد می شود. بیشتر کوکسیدیا های روده ای در سل



پروپریا رشد و تزاید می نمایند.  یکی از عالئم برجسته ککسیدیوز صرف نظر از نوع آیمریا، بی اشتهایی می باشد. 

هفته پس از آلودگی اولیه به انگل تظاهر می نامید. اگر حیوان به شکل خفیف  8تا  3عالیم بالینی در اکثر مواقع 

 ، بدبو و تیره رنگ دیده می شود. در این موارد خون در مدفوع دیده نمی شود. در اینآلوده شده باشد مدفوع آبکی

فیف داشته ولی در اکثر مواقع درجه حرارت طبیعی یا حتی زیر حد نرمال است.در آلودگی شدید ، مرحله تب خ

 می شود.اسهال خونی، کاهش وزن پیشرونده و مرگ بخصوص دردام های بعد از مرحله شیرخوارگی مشاهد  

 :تشخیص

عالیم بالینی و مشاهده تعداد بسیار زیاد اووسیست در هر گرم مدفوع به روش فلوتاسیون  برای تشخیص راه گشا 

 است.

: در دام های بیمار استفاده از داروهای ضد کوکسیدیوز از جمله سولفانامیدها، نیتروفورازون، آمپرولیوم به درمان

هفته  موثر می باشد.سولفامتازین ،  6روز و الزالوسید تا  30- 10روز، موننسین به مدت  10مدت بیش از 

فاگوانیدین از سولفانامیدهای محلول که می سولفاکوئیدکسالین برای درمان دام های بیمار استفاده می شود. سول

تزریقی تجویز نمود اثر کمتری دارد. سولفانامیدها به همراه تریمتوپریم نیز برای  وتوان آنها را به صورت خوراکی 

درمان ککسیدیوز بالینی مصرف می شود. تولترازوریل برای درمان ککسیدیوز بالینی نشخوارکنندگان بسیار موثر 

 است.

 :یپیشگیر

دام های جوان را باید در مکان هایی  تمیز و خشک نگهداری نمود و لوازم آبخوری آنها را از آلوده شدن به مدفوع 

محافظت کرد.دکوکوئینات، آمپرولیوم و آنتی بیوتیک های یودوفوروس را می توان در گاو برای پیشگیری استفاده 

د از آغوز استفاده نمایند و استرس های مختلف مثل شیرخواری ساعت بعد از تول 6کرد. گوساله های نوزاد بایستی تا 

 ذا بایستی در آنها به حداقل برسدو تغییر ناگهانی غ

 

 

 

 

 



 پروتکل درمانی اسهال در گوساله ها:

  

% از وزن بدن یک گوساله را آب تشکیل می دهد. در حیوانات سالم مقادیر فراوانی آب همواره و به  75تا  70حدود 

م به داخل روده ی باریک ترشح می شود که به هضم و جذب مواد غذایی کمک می نماید. بیشتر این آب طور منظ

عاملی که باعث در گوساله های اسهالی  هم زمان با هضم و جذب مواد غذایی مجددا به جریان خون را می یابد.  

و از دست دادن میزان زیادی آب از بدن راتاسیون دمرگ در حیوانات می شود جدا از در نظر گرفتن عامل اولیه، دهی

 می باشد. مکانیسمی که اسهال بدان وسیله باعث مرگ میشود به شرح زیر می باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاهش مایع خارج سلولی

 کاهش حجم پالسما

 خون سرخرگیکاهش فشار 

 کاهش اعمال کلیه کاهش خون رسانی بافتی

 کاهش دفع هیدروژن افزایش متابولیسم بی هوازی

 اسیدوز

 تعویض پتاسیم با هیدروژن

 هیپر کالمی

 مرگ



 

برای اینکه بداینم گوساله به چه مقدار مایعات نیاز دارد باید ابتدا درصد دهیراتاسیون تعیین شود که می توان با 

 توجه به جدول زیر تعیین نمود:

 

 

 عالئم بالینی   % دهیدراتاسیون  

 اسهال، بدون سایر عالئم 5

چشم، از بین رفتن کشسانی  فرورقتگی جزئی 7

 پوست،گوساله هنوز مکش انجام می دهد

فرورفتگی چشم، برگشت کند پوست به حالت صاف بعد  9

 از کشیدن پوست،  لثه ها چسبناک، گوساله بی حال 

برگشت پوست به حالت فرورفتگی شدید چشم، عدم  12

نرمال بعد از کشیدن پوست، گوساله قادر به ایستادن 

 نیست و مکش انجام نمیدهد.

 

اسیون استفاده تمیزان دهیدراتاسیون باید از محلول های مختلف و روش های متفاوتی برای رفع دهیدربه بسته 

ز محلول های خوراکی  برای رفع می باشد استفاده ا %5اسیون در حد تشود. در حیواناتی که میزان دهیدر

اسیون کافی است. حیوانات در اثر از دست دادن آب بدن و بی کربنات از طریق مدفوع  دچار اسیدوز می تارددهی

شوند که برای رفع آن باید از محلول های بی کربنات  دار استفاده شود. یکسری فرمول هایی برای محاسبه میزان 

که در کتاب پاتوفیزیولوژی بیماری های دستگاه گوارش و تنفس در وز وجود دارد بیکربنات الزم برای رفع اسید

 گوساله ها به آن اشاره شده است. 

نگشتی به هر گوساله ون هیچ خطری به صورت سر امی توان بدون محاسبه اضافی دیگر و بد عهدر سطح مزر

 تجویز کرد.میلی اکیواالنت برای هر کیلوگرم وزن بدن  4دهیدراته 

 24باید قبل از هر اقدامی حجم مایع مورد نیاز روزانه گوساله محاسبه شود که به دو دسته حجم نگه دارنده در  

ساعت  و حجم فوری مورد نیاز  طبقه بندی می شود. برای اینکه حجم مایع فوری مورد نیاز را محاسبه کنیم باید 

ساعته گفته شده است که به ازای  24مایع مورد نیاز درصد دهیدراتاسیون را در وزن گوساله ضرب کنیم. در مورد 

میلی لیتر مایع مورد نیاز است. بنابراین گوساله به مجموع مایع فوری و مایع مورد  80هر کیلوگرم وزن بدن گوساله 

ب ساعته نیاز دارد. بسته میزان دهیدراتاسیون و وضعیت عمومی گوساله می توان نحوه تجویز مایع را انتخا 24نیاز 

دهیدره می باشند استفاده از محلول های خوراکی  %5کرد. در حیواناتی قادر به ایستادن و مکیدن شیر می باشند و 



برای رفع دهیدراتاسیون مناسب است. در این حالت باید مایع فوری مورد نیاز را  به حیوان خوراند و بسته به 

 ساعت بعد ادامه داد. 24شدن وضعیت حیوان تا  پایداروضعیت حیوان مابقی مایع مورد نیاز حیوان را تا 

 

در مورد گوساله هایی که توان ایستادن و مکیدن شیر ندارند و شدیدا بی حال می باشند راه تزریق داخل وریدی 

 24برای رفع دهیدراتاسیون استفاده می شود. در این مورد نیز بعد از محاسبه میزان مایع فوری و مایع مورد نیاز 

از بسته به شرایط حیوان مایع مورد نیابتدا مایع مورد نیازفوری را به شکل وریدی تزریق می کنند و سپس ساعته ، 

ساعته را به شکل وریدی یا خوراکی ادامه می دهند. در صورتی که حیوان بعد از تزریق اولیه هم چنان  بی حال  24

ریدی تزریق می کنیم و وضعیت حیوان را تحت نظر بوده و قادر به ایستادن نباشد محلول باقی مانده را به شکل و

 قرار می دهیم. هر زمان که وضعیت حیوان بهبود پیدا کرد مابقی مایعات را به شکل خوراکی ادامه می دهیم.

  ORSبسیار مهم است که مایع درمانی را تا بهبودی کامل حیوان ادامه داد.  از محلول هایی خوراکی می توان به 

 باید سدیم، پتاسیم، بیکربنات و گلوکز و گلیسین و آالنین داشته باشد.اشاره کرد که 

( برای رفع اسیدوز، و محلول های رینگر 13g/lمحلول های تزریقی نیز به شکل محلول ایزوتونیک بیکربنات سدیم )

 و رینگر الکتات و دکستروز برای رفع هیپوگلیسمی و ادامه مایع درمانی استفاده می شود.

 

ت پس از تزریق عسا 1هایی که به درمان جواب می دهند و بهبودی در انها سیری پیشرونده دارد حدود گوساله 

نمایند. گوساله هایی که ادرار نمی کنند احتماال دچار نارسایی غیرقابل برگشت کلیوی شده  مایعات ادرار میوریدی 

ادامه دادن درمان در  ر آنها برقرار نمی شود.اند. هم چنین این گوساله ها دپرس باقی می مانند و رفلکس مکیدن د

 12روز بی فایده است. برخی از گوساله ها سریعا به درمان پاسخ می دهند ولی  3ت بیش از داین گوساله ها به م

دچار اسیدوز شوند. باید به این گونه  ساعت بعد از قطع درمان مجددا دپرس شده و ممکن است دوباره 18الی 

 ز دیگر از محلول بیکربنات تزریق شود. برای درک بهتر مطلب به گوساله مورد مثال توجه کنید:گوساله ها یک دو

ساعت است که دچار اسهال شدید شده است و به  24کیلوگرم به مدت  50هفته ای به وزن  3مثال: گوساله ی 

می باشد. میزان آب و  % دچار دهیراتاسیون شده است. این گوساله در اثر اسهال ضعیف شده و دپرس 10میزان 

 الکترولیت مورد نیاز این گوساله چقدر است؟

 پاسخ:

 lit 5 =%10*50ابتدا میزان آب مورد نیاز فوری محاسبه می شود:     

 0.08lit= 4 lit*50ساعته محاسبه می گردد:     24سپس میزان آب مورد نیاز 



کیلوگرم وزن بدن دارد  نت بیکربنات به ازاری هرمیلی اکی واال 20دهیدراتاسیون دارد میزان  %10در حیوانی که 

  گرم بیکربنات نیاز دارد.  25.2بنابراین طبق محاسبات این حیوان به 

لیتر محلول  2لیتر مایع فوری شامل  5لیتر مایعات نیاز دارد. در این حیوان بهتر است  9در مجموع این گوساله به  

.حیوان بعد از دریافت لیتر دکستروز و رینگر باشد  3و یکربنات سدیم (گرم ب25.2)حاوی بیکربنات سدیم ایزوتونیک 

 6لیتر محلول باقی مانده، به صورت هر  4این میزان مایع عالئم بهبود را از خود نشان میدهد. برای اطمینان خاطر 

رمان فوق علی ساعت پس از د 18الی  12لیتر به حیوان خورانده می شود. حیوان  2ساعت  12لیتر یا هر  1ساعت 

کاهش رفلکس و ضعف ماهیچه ای که همگی از نشانی های  ،رغم بهبودی اولیه گاهی مجددا دچار دپرسیون مغز

 د با بیکربنات را دارا می باشند.اسیدوز می باشند می شود.این دسته از گوساله ها نیاز به درمان مجد

 

 مورد استفاده از انها هنوز جای سوال می باشد. عالوه بر مایع درمانی درمان دیگری هم صورت می گیرد که در

ننده دستگاه استفاده از شیر، آنتی بیوتیک ها و داروهای وقفه دهنده حرکات روده ، دارو های جاذب و محافظت ک

 ار جمله این موارد می باشند که مختصرا در مورد آنها توضیح داده خواهد شد. گوارش، داروهای قابض

 استفاده ازشیر :

اله ای که دچار اسهال می شود توانایی هضم شیر را از دست می دهد. به همین دلیل خوردن شیر هضم نشده گوس

در روده باعث رشد باکتری ها و بد تر شدن اسهال می شود بنابراین پیشنهاد شده است که شیر را به شکل نسبی یا 

روز با  2داده اند که گوساله هایی که به مدت جایگزین کرد. با این حال مطالعات نشان  ORSکامل با محلول های  

ORS   تغذیه شده اند وزن زیادی از دست دادند ولی در مقابل گوساله هایی که شیر روزانه خود را در کنار محلول

اسیدی دریافت نموده اند نه تنها اسهال بدتر نشده است بلکه وزن حیوان نیز افزایش پیدا نموده است.  ORSهای 

 به طور کلی استفاده از شیر توصیه شده است ولی باید نکاتی در استفاده از آن رعایت کرد که به شرح زیر می باشد: 

فرایند لخته شدن شیر جلوگیری کرده و قلیایی نباید همزمان داد چون از   ORSشیر را با محلول های  .1

 اسهال را بدتر می نماید

ساعت بین خوراندن شیر و محلول فاصله  2هم زمان با شیر داده نشود و حدود   ORSبهتر است محلول  .2

 باشد.

 1شیر افزایش یابد و در عوض حجم هر دفعه کاهش یابد. یعنی به جای اینکه  نبهتر است دفعات خوراند .3

 یا سه وعده با حجم کمتر خورانده شود. 2بار با حجم زیاد داده شود، 

 



 استفاده از داروهای وقفه دهنده حرکات روده در درمان اسهال:

که زیان آور نیز بوده است. برخی از این داروهای در مواردی موثر بوده و در مواردی نه تنها موثر نبوده بل

که تمام  اسهال ها با هیپر موتیلیتی همراه  ندمحققان مخالف استفاده از این داروها می باشند. چون معتقد 

نیست و حتی فعالیت حرکتی کولون کاهش می یابد . اما در مورد رود باریک این مسئله تا انداره ای متفاوت 

هال بیشتر تغییرات ایجاد شده در فعالیت روده باریک در اثر افزایش ترشحات است.نشان دادند که هنگام اس

جدار روده می باشد که اتساع و تحریک رفلکس انقباضی روده  را به همراه دارد. استفاده از داروهای انتی 

روهای از دا کولینرژیک)مثل آتروپین و متسکوپوالمین( و آنتی بیوتیک ها در مواردی موثر واقع شده اند.

لوپراماید و دی فنوکسیالت هم که خاصیت یبوست آوری دارد نیز می توان استفاده نمود. البته قابل ذکر است 

 که این داروها در مواردی که توکسین در لومن باشد نباید استفاده شود تا طی فرایند اسهال دفع شود.

 :GIاستفاده از داروهای جاذب و محافظت کننده 

خاصیت جذب کنندگی و محافظت کنندگی دارند و بر میزان دفع آب از بدن تاثیری ندارند . این داروها فقط 

همچنین این داروها عالوه بر این که می تواند با سموم اتصال یابد، با آنتی بیوتک هایی نظیر نیوماسین نیز 

گوارش اند در موارد اسهال  اتصال می یابند و اثر ان را خنثی می کنند. کائولین و پکتین از محافظ های دستگاه

 مورد استفاده قرا می گیرند .مفید بودن استعمال این داروها هنگام اسهال گوساله ها هنوز مورد سوال می باشد.

 استفاده از داروهای قابض:

این داروها پروتئین ها را در سطح سلول های مخاطی رسوب داده و یک الیه ی محافظت کننده را تشکیل می 

رور، روی، مس ، الومینیوم و آهن می باشند. این داروها به لض های فلزی شامل سولفات ، هیدرو کدهند. قاب

که و مسمویت زایی که دارند استفاده نمیگردند. اسید تانیک یک قابض گیاهی است  دلیل خاصیت سوزانندگی

ا بدهد. اگر به مقدار زیاد ممکن است تشکیل نمک های غیرمحلول با فلزات سنگین، الکالوئیدها و گلیکوزیدها ر

 ز توبولی کبد می شود.دستگاه گوارش و هم چنین نکروز مرکمصرف شود سبب تحریک 

 استفاده از آنتی بیوتیک ها:

 در گوساله های که عالیم سیستمی نشان نمی دهند استفاده از آنتی بیوتیک توصیه نمی شود.

فاوتی وجود دارد. برخی ها معتقدند که نباید به هنگام در مورد استفاده خوراکی از آنتی بیوتیک ها نظرات مت

فزایند. در این رابطه نشان و بر شدت اسهال بی فلور دستگاه گوارش شدهتغییر اسهال استفاده نمود زیرا باعث 

دادند که آنتی بیوتیک هایی نظیر کلرامفنیکل ، نئومایسین و پنی سیلین در صورت استعمال باعث تشدید 

دد. مطالعات قاومت میکروبی می گراز طرفی استعمال خوراکی آنتی بیوتیک ها باعث افزایش مد.اسهال می شون



نشان داده اند که یک آنتی بیوتیک موقعی می تواند در درمان اسهال گوساله ها به ویژه کلی باسیل موثر باشد 

باشد.هم چنین آنتی  کتری های موجود در جریان خون موثراکه هم روی باکتری های روده ای و هم روی ب

بیوتیک استفاده شده باید در ناحیه ای که تجمع میکروبی وجود دارد برای مدتی طوالنی دارای غلظت مناسب 

باشد و ترجیحا یک طیف ضد باکتریایی گرم منفی داشته باشد که به میکروب های مفید آسیب زیادی وارد 

و تزریقی آنتی بیوتیک های بتاالکتامی و فلورکینولون در  نکند. در این مورد نشان داده اند که استفاده خوراکی

درمان اسهال گوساله ها مفید می باشند. تزریق وریدی تری متوپریم و سولفادیازین اثرات مفید درمانی بر روی 

 سالمونال دابلین داشته است.

 داروهای تزریقی مورد استفاده شامل :

، روز( 3به مدت  10mg/kg IM/12h)، آموکسی سیلین و آمپی سیلین (2.6mg/kg IV/IM)سفتی فور

یکبار به مدت   24hهر   5mg/kgو تریمتوپریم  20mg/kg)ترکیب سولفادیازینسولفانامیدهای تقویت شده 

 ( ، فلوروکینولون ها مثل انروفلوکساسین IV/IMروز  5

 د. از کلرامفنیکل برای درمان اسهال سالمونالیی استفاده می شو

 ساعت یک بار استفاده می شود. 24هر  5mg/kgور با دوز برای درمان سالمونلور از سفتی ف

سولفادوکسین موثر است.دارو باید روزانه تزریق شود تا  -در گوساله های مبتال به سالمونال دابلین تریمتوپریم

 عالیم برطرف شود.

کتریمی کلی باسیلی( ، داروهای آمینوگلیکوزیدی نباید از کلر تتراسیکلین و اکسی تتراسیکلین) عدم تاثیر بر با

 استفاده نمود.) اثرات نفروتوکسیک در حیوانات دهیدره، منع کشتار طوالنی( 

 

 استفاده از ضد التهاب ها و مسکن ها:

دچار درد در ناحیه شکمی می شوند، استفاده از ضد درد ها اثر مهمی در از آنجایی که گوساله های اسهالی 

روند درمانی خواهد داشت. در کشورهای روپایی ملوکسیکام به عنوان یک ضد التهاب موثردر کنار 

رهیدراتاسیون خوراکی  برای درمان اسهال در گوساله ها پذیرفته شده است. دو دسته وسیع از ضد التهاب ها 

. کورتیکواستروئد ها و ضد التهاب های غیر 1ند که در درمان اسهال می توان استفاده نمود: وجود دار

استروئیدی. هدف اصلی تجویز ضد التهاب ها ،کاهش التهاب دستگاه گوارش و بهبود  انترتوکسمی و سپی 

می باشد. استفاده  از  سمی ثانویه ایجاد شده در اثر ورود باکتری ها به خون از طریق آسیب  اپیتلیوم روده ای 

در مقایسه با کورتیکواستروئیدها در گوساله های اسهالی غلظت کورتیکو استروئیدها توصیه نمی شود؛ زیرا 



گوساله های سالم باال می باشد و همچنین کورتیکواستروئیدها باعث تضعیف سیستم ایمنی نیز می شوند. 

وکسیکام و فبونکسین مگلومین برای درمان گوساله های استفاده از ضد التهاب های غیر استروئیدی نظیر مل

 0.5mg/kgاسهالی که به شکل سیستمیک بیمارند توصیه می شود. مبنی بر آزمایشات تجربی دوز 

فلونکسین مگلومین برای درمان اسهال مناسب می باشد ولی دوز تجویز نباید بیش   2.2mg/kgملوکسیکام و 

 گلومین باعث بهبود رفتار مکیدن و سالمت کلی حیوان نیز می شود.دوز شود. تجویز فلونکسین م 3از 

میزان حجم مدفوع را کاسته ولی در عوض دوز پایین اثری نداشته است. همچنین تجویز دوز باالی کتوپروفن  

تجویز خوراکی آسپرین نیز موثر نبوده ولی تجویز داخل وریدی آسپرین موثر بوده است.به طور کلی در اسهال 

 اله ها استفاده از آسپرین و کتوپروفن توصیه نمی شود.گوس

 و ویتامین های محلول در چربی: Bاستفاده از ویتامین  

اثرات مفیدی در اسهال های مزمن  ممکن است و ویتامین های محلول در چربی Bاستفاده تزریقی ویتامین 

 داشته باشد. ولی هنوز اطالعات کاملی در مورد اثرات مفید ویتامین ها در درمان اسهال در دسترس نمی باشد. 

 خالصه درمان :

دچار عالئم سیستمیک از جمله تب، بی اشتهایی و بی حالی می باشند انجام درمان در گوساله هایی که 

آنتی بیوتیک هایی که روی گرم منفی ها اثر دارند، تزریق ضد التهاب های غیر استروئیدی میگیرد. استفاده از 

مثل فلونکسین مگلومین و ملوکسیکام، و ادامه تغذیه با شیر  از پروتکل های درمان های جانبی است.در مورد 

 کریپتوسپوریدیوم هالوفاژینون و آزیترومایسین موثر می باشد

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 شگیری از اسهال گوساله هاراه های پی

% نمی تواند صورت پذیرد ولی  100همیشه پیشگیری بهتر از درمان می باشد. با اینکه پیشگیری به شکل 

 ر سال می باشد.د %3-2هدف از پیشگیری حفظ درصد وقوع اسهال در گوساله ها بین 

پیشگیری در دوسطح در گله انجام می گیرد. یک سطح مربوط به گاوهای گله و یک سطح مربوط به گوساله ها 

 می باشد. 

 منظور از پیشگیری رعایت نکات مدیریتی و بهداشتی در سطح گله است.

 از جمله کارهایی که باید در سطح گاوهای گله انجام شود به موارد زیر می توان اشاره نمود:

 : و تغذیه مناسب  بندی صحیح گاوهاگروه 

از آنجا که نیازهای تغذیه ای گاوها در شریط مختلف )آبستنی، شیرواری، خشکی( متفاوت است باید گاوها به 

گروه های مناسبی دسته بندی شوند. از مواردی که می توان به آن اشاره کرد گاوهای آبستنی هستند که در 

د. این گاوها برای اینکه بتوانند آغوز مناسبی تولید کنند باید انرژی و مواد سه هفته آخر آبستنی به سر می برن

مغذی مورد نیازشان به خوبی فراهم شود. اگر این گاوها با سایر گاوها مثال با گاوهای خشک که نیاز تغذیه ای 

متولد شده از آنها زیادی ندارند تغذیه شوند آغوز با کیفیت و کمیت پایینی تولید خواهند کرد و گوساله های 

 اسهال خواهند بود.مستعد به 

  

 مدیریت محیط و جایگاه:

دهانی منتقل میشوند -همانطور که گفته شد اکثر میکروارگانیسم های مسبب اسهال از طریق آلودگی مدفوعی

بروز بنابراین جمع آوری کودها، خشک نگه داشتن بستر حیوانات و کاهش تراکم و بهبود تهویه در پیشگیری از 

ر تماس با آنها اسهال بسیار موثر می باشد زیرا از میزان میکروارگانیسیم هایی که گوساله ها وحتی سایر گاوها د

 قرار می گیرند کاسته  می شود.

 

 واکسیناسیون  مادران:

 باعث حضور آنتی بادی در آغوز BVDواکسیناسیون گاوهای آبستن علیه روتا و کرونا ویروس و کلی باسیلوز و 

واکسیناسیون باید در یک  شده و گوساله های متولد شده نسبت به این میکروارگانیسم ها ایمنی پیدا میکنند.

 ماهه ی آخر آبستنی انجام گیرد تا آنتی بادی علیه میکروارگانیسم ها در آغوز حضور یابند .



 

 پیشگیری در سطح گوساله ها

. کاهش 3. ایجاد مقاومت علیه میکروارگانیسم ها 2.کاهش تماس با میکروارگانیسم ها 1مواردی از جمله  

 استرس هاس محیطی   در کاهش رخداد اسهال موثر می باشند.

 

 .کاهش تماس با میکروارگانیسم ها1

 سایر جایگاه ها باید باشد.گوساله ها باید در شرایط تمیز و بهداشتی به دنیا آیند و محیط زایشگاه جدا از 

و این جایگاه ها تمیز و ضدعفونی شوند.این جایگاه  هرا به شکل انفرادی در جایگاه ها نگه داشت اباید گوساله ه

ها باید سایه بان داشته باشند . جایگاه گوساله ها باید کامال خشک باشد. گوساله هایی که اسهالی می باشند 

شوند و آخر از همه تغذیه شوند. بعد از هر بار تغذیه باید تمام وسایل ضدعفونی باید از بقیه جدا نگه داشته 

 % وزن بدن تغذیه شوند.  10روز اول زندگی بیش از  7شوند. گوساله ها نباید تا 

 

 .ایجاد مقاومت علیه میکروارگانیسم ها:2

گوساله ها باید  سط گوساله دارد.مقاومت علیه میکروارگانیسم ها بستگی به میزان و کیفیت آغوز خورده شده تو

لیتر می باشد. در ساعات  5-4% وزن بدن خود آغوز دریافت کنند که معادل  10ساعت اولیه بعد تولد  24در 

لیتر در  1.5-1-1لیتر. ولی بهتر است در دو وعد داده شود.  2.5-2وزن بدن خورانده شود. یعنی  %6اولیه 

ساعت بعد از تولد  24بقیه آغوز نیز باید تا لیتر بعدی داده شود.  1 ساعت بعد 1ساعت اول بعد از تولد و 

 خورانده شود.

 .کاهش استرس 3

استرس هایی نظیر آب و هوای سرد، تراکم باال، جایگاه های مرطوب، تغییرات ناگهانی غذا) استفاده از شیر های 

 ش رخداد اسهال در گله خواهند شد.جایگزین با مارک متفاوت، بیش از حد خوراندن شیر و ...( باعث افزای

 

 

 

 

 و درمان صیاسهال گوساله: علل، تشخ/  مزرعه واناتیح  / پت پزشکدریافت شده از سایت 
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