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The Top 5 Countries With the Most Sheep 
 

• Country             Number of Sheep                % of World Total 

• 1. China               187,000,000                           15.9% 

• 2. India                  75,000,000                              6.4% 

• 3. Australia           74,721,551                               6.3% 

• 4. Iran                    53,800,000                                5.0% 

• 5. Sudan                51,100,000                               4.7%   

 



 تفبّت گْطفٌذ ّثش
 



 ـحلی در گْطفٌذ ّثش
بیشتر تولد . پلی استروس فصلی میباشنددارای در مناطك معتدله گوسفند وبز 

طول فصل جفتگیری در گوسفند با .ها در این مناطك در فصل بهار رخ میدهد

 . طول روز، نژاد و تؽذیه متفاوت میباشد

این فصلی بودن تحت تاثیر طول روز میباشد بطوریکه فحلی حیوان باکاهش 

در مناطك حاره که تؽیرات طول روز کم میباشد .طول روز شروع میشود

گوسفند و بز در برخی از مناطك در سرتاسر سال دوره های فحلی میتوانند 

اگر میش های منطمه معتدله به منطمه حاره آورده شوند آهسته .داشته باشند

در .آهسته فحلی در آنها ؼیر فصلی میشود و در سرتاسر سال حادث میشود

مناطك حاره در برخی از ماه های سال بواسطه محدودیتهای ؼذایی و هوای نا 

بالفاصله پس از شروع بارندگیها فحلی مجددا .مساعد گوسفندان فحل نمیشوند

در حیوانات نر فصل روی میل جنسی بی تاثیر .بوضعیت لبلی بر میگردد

میباشد ولی نشان داده شده میل جنسی در پاییز بیشترین ودر انتهای زمستان، 
 LHو FSHولتی طول روز کاهش میابد ترشح. بهار و تابستان کمترین است

 .تحریک شده که سبب تحریک ترشح تستوسترون میگردد

 

 



 هالتًْیي ّ ُْرهًِْبی جٌظی
در گوسفند با کوتاه شدن طول روز در مناطك معتدل حیوان از دوره 

علت . آناستروس خارج شده و سیکلهای استروس در آن ظاهر میشود

اینکه گوسفندان با کوتاه شدن روز فحل میگردند بخوبی معلوم نیست 

ولی تصور بر این استکه با کوتاه شدن طول روز بر میزان مالتونین 

مالتونین توان تحریک ترشح  .توسط ؼده پینه آل افزوده میشود
GnRH) )با افزایش سن از . رادارد که منجر به تحریک فحلی میشود

ترشح مالتونین کاسته میشود و همزمان باروری گوسفند هم کاهش 

مالتونین یک هورمون ضد رادیکال های آزاد بوده و تخمدان   .میابد

 .را از آسیب این ترکیبات در امان میدارد



Seasonal reproduction in ewe 
 





 ػزّع ثلْغ

بره ها اگردر بهار متولد شوندرشدشان در روزهای طوالنی تابستان 
((anestrus season  صورت میپذیرد و سیکل فحلی آنها در

ودر  (breeding season)روزهای کوتاه پاییز شروع میشوند

 .صورت جفتگیری آبستنی صورت میپذیرد

 



 گْطفٌسّ تشطیکل اطتزّص زر 
و از آن  17بطور طبیعی طول دوره فحلی گوسفند .طول دوره فحلی

ساعت ودر بز  36تا24در میش عالئم استروس . روز است 21بز 
نژاد،سن،فصل و حضور حیوان نر در .ساعت طول میکشد 48تا24

نژدهای پشمی طول دوره .گله روی طول استروس اثر میگذارد
 .استروس در آنها بیشتر از نژاد های گوشتی میباشد

بزهای ماده .این عالئم در بز شدید تر از میش مییباشد. عالئم فحلی
بهنگام فحلی بیمرار بوده،اشتهایشان کم میشود،مرتب دم تکان میدهند 

در میش فحلی معموال آشکار نبوده و . و تولید شیرشان کاهش میابد
در بز عالئم هموسکسوالیته دیده . در ؼیاب لوچ تشخیص داده نمیشود

اوالسیون در میش . میشود چیزی که در میش لابل روئیت نمیباشد
ساعت بعد از شروع  27تا24نزدیک انتهای استروس یعنی حدود 

ساعت پس از  36تا 24بیشتر نژاد های بز بین. بولوع میپیونددفحلی 
 .شروع استروس اوول آزاد مینمایند



 طیکل اطتزّص ثش

 



تعذاد قْچ در گلَ ّتعذاد اّّل ُبی آساد ػذٍ   

یا 2در تعداد زیادی از نژاد های گوسفند وبز در اثنای استروس 

فاکتور های محیطی نظیر فصل و .بیشتر اوول آزاد ایجاد میکنند

در برخی از نژاد .تؽذیه روی تعداد اوول آزاد شده تاثیر میگذارد

هایی که تعداد زیادی اوول آزاد مینمایند نظیر رومانوؾ ازاد سازی 

 .اوول ها تحت کنترول چندین ژن میباشند

بز ماده به یک بز نر در گله  50میش به یک لوچ وهر  30برای هر

 .احتیاج است



 هؼخص ًوْدى ًوزٍ ثذًی

نمره بدنی در میش بر اساس احساس میزان گوشت وچربی روی •

این مهره ها   . مهره ها در ناحیه کمر یا گرده میش استوار است

 (dorsal spinous process) دارای یک خار عمودی استخوانی 

احساس هر (transverse processes) و زوائد کوچک عرضی 

 .نمایدکدام از این زوائد بهنگام لمس میتواند نمره بدنی را مشخص 



BCS تعیي   
 



BCS ًوزٍ ثذًی   
نیاز .وزن بدن میشها در طول سال ثابت نمیماند وبسته به وضعیت تولیدی دام تؽیر مینماید

نگاهدارنده میش پائین است واز ابتدای آبستنی بر میزان آن افزوده گشته تا اینکه به اوج 

میتوانید نیاز ؼذائی را از روی نمره بدنی ووزن دام در هر .خود در دوره شیر دهی میرسد

زمان از .3وسط آبستی .2هفته لبل از جفتگیری3.1:دوره تولیدی زیر تعین نمائید3یک از 

نمره بدنی روشی سهل و با کار آمدی زیاد در تشخیص وضعیت تؽذیه دام در . شیری گیری

چاق ترین وضعیت  5بوده که صفر الؼر ترین و  5نمره بدنی از صفر تا .هر دوره میباشد

 :بار درسال باید ثبت شود 3نمره بدنی . است

 وسط آبستنی. 2شش هفته لبل از جفتگیری .1

 آخر آبستنی.3



 ًوزُبی ثذًی
خار پشتی مهره کامال لابل لمس بود و نوک تیز آن احساس . 1نمره 

گوسفند . چربی وگوشت کمی در ناحیه لمس وجود دارد. میشود

خار مهره پشت .1 .اگر چه لوی بنظر میرسد ولی نحیؾ میباشد

حالت جهار ضلعی انتهای دنده کوچک . میشودبراحتی احساس 

با انگشت به اندازه اسانتیمر فاصله بین . درلمس احساس میشود

 .دنده احساس میشود

 

انتهای خار مهر ای از حالت تیزی خارج شده و مدور .بدنی 2نمره 

انتهای دنده های کوچک مثل نوک انگشت گرد و مدور . میباشد

 سانتی متر بین دنده 0.5باندازه . است

 .فاصله است 

 

 

 

 



 تعیي ًوزٍ ثذًی
انتهای دنده .خار مهره ای بسحتی لابل لمس است. 3نمره بدنی •

بخوبی دنده های کوچک توسط .های کوچک کامال مدور است

 .عضالت پوشیده شده است

 

عضالت و باؾ چربی بخوبی روی خار های مهره ای .4نمره بدنی 

با فشار به ناحیه  پشت خار مهره ای بسختی احساس .را گرفتند

میشود و دنده کوچک لمس 2یا  1فمط این حالت در . .میشود

 .انتهای انها لابل لمس نمیباشد

 

 



 تعیي ًوزٍ ثذًی

مهره ای وروی زوائد خار مهره پشت بسختی لابل لمس است .5

 .کوچک لمس نمیشودهای را ماهیچه پوشانیده و زیر دنده 

 .مثلت تهیگاه توسط چربی وعضالت پر گردیده است

 

 





BCSارسیبثی گْطفٌذ ّثش اس رّی 



 ًوزٍ ثذًی در سهبًِبی هختلؿ
میشها زمانی که از جیره نگاهدارنده تؽذیه مینمایند ایده آل استکه نمره .1•

بهتر است تا . داشته باشند 3/5و لبل از جفتگیری نمره بدنی 2/5بدنی 

 .حفظ شود 3.5روز پس از جفتگیری نمره بدنی  30

 .بهتر است در گله دامهای با نمره بدنی مختلؾ متفاوت تؽذیه شوند•

 :دوره تؽذیه ای میباشند 4میش ها  دارای •

• Flushing and breeding  

• Last four weeks of gestation  

• Lactation  

• Dry period  

لوچها، میشها، بره های تازه متولد شده،بره های ازشیر گرفته پرواری و •

 .داشتی همگی دارای تؽذیه ای متفاوت از یکدیگرند



BCS گزٍّ ثٌذی هیؼِب ثز اطبص 

 



  تغذیَ گْطفٌساى زر هزاحل
 :تؽذیه در هر دوره از زندگی تولیدی متفاوت است

 :مراحل مختلؾ تولید در گوسفندان

• Ewes - Maintenance, Early and Late gestation, Lactation 
and Breeding  

• Replacement Ewe-Lambs - Growth, Pre-breeding, and 
Post breeding  

• Lambs - Pre-weaning, Post weaning, and Finishing  

• Rams - Maintenance, Pre-breeding, Breeding  

و پس چر ؼالت  2این جیره ازمراتع درجه جیره نگاه دارنده چیست؟ •
 .به جیره نگاهدارنده مواد معدنی و نمک اضافه شود.میتواند تامین شود

لبل از  (. Pre-Breeding/Flushing Ewes)جیره لبل از جفتگیری•
اینکار . جفتگیری میش ها باید از جیره های با انرژی باال استفاده نمایند

روز لبل از لوچ اندازی به جیره امکان پذیر  30اضافه نمودن گرین از با 
 .هفته بعد از لوچ ندازی ادامه دارد 3است و تا 

 



 هیؼِبی ـلغ ػذٍ آهبدٍ قْچ اًذاسی

 



 ًوزٍ ثذًی در سهبًِبی هختلؿ
هفته پس از آن  3الی  2هفته مانده به لوچ اندازی تا  2از .2

میشها باید وارد مراتع ؼنی گردند در ؼیر اینصورت حدود نیم کیلو 

این عمل را .جو یا ذرت پوست کنده در اختیار هر میش لرار دهید
Flushing  درصد بر بره زائی میافزاید 20تا  10گویند که بمیزان  .

بیشترین فایده را از   BCS)> 2.5)گوسفند های با نمره بدنی 

گوسفندانی که بهنگام لوچ اندازی نمره بدنی باالئی .فلشینگ میبرند
نکته مهم اینکه لوچها نیز باید  .دارند احتییاج به فلشینگ ندارند

میشها پس از زایش باید براساس .گردندلبل از جفتگیری فلش 
BCS  بوده فلش وآنهاییکه 2.5دسته بندنی شوند آنها که زیر 
BCSمیباشند محدودیت ؼذایی داده شوند 3.5.شان باالی شوند. 

•  

 



 ًوزٍ ثذًی در سهبًِبی هختلؿ تْلیذ

 



 تؽذیَ قْچِب

نمره ایده ال بدنی برای لوچها و میشها لبل از جفتگیری •

اندازه بیضه وتعداد اسپرم رابطه مستمیمی با .میباشد 3.5

هفته طول میکشد که اسپرم تولید 7حدود .تؽذیه لوچ دارد

هفته لبل از جفتگیری لوچها  7شود بنابراین حد الل از 

اضافه نمودن روی و .باید تؽذیه مناسبی داشته باشند

سلینیوم به جیره در دوره فلشینگ روی تعداد اسپرم تاثیر 

توصیه میشود لوچهایی که دسترسی به . لابل توجهی دارد

ماه مانده به فصل  2مراتع با کیفیت باال دارند از 

درصد پروتیین 18گرم کنسانتره با  200جفتگیری روزانه 
 .  دریافت نمایند



 تؽذیَ قْچِب

دارند میتوان ( 2.5کمتر از )اگر لوچها نمره بدنی پایینی•

کیلو گرم در  1ممداردریافت روزانه کنسانتره  را به نیم تا 

کنسانتره را زمانی میتوان افزایش داد که .روز افزایش داد

لوچ از مراتع با کیفیت پایین استفاده مینماید و به منظور 

لوچها بعد از اتمام .میباشد 3.5رساندن نمره بدنی به 

فصل جفتگیری نمره بدنی از دست میدهند بدین منظور در 

فصل ؼیر جفتگیری که معموال با زمستان مصادؾ است 

گرم  500باید ضمن در یافت علوفه به دلخواه روزانه 
 .درصد دریافت نمایند 16کنسانتره با پروتیین 

 



 



 راثطَ هزگ ّ هیزُِبی سّد رص جٌیي ثب تؽذیَ هبدر
روز اول بعد از جفتگیری  25بیشتر مرگ و میرهای جنین در •

استفاده از  .رخ میدهد که مربوط به سوءتؽذیه مادران است
درصدشبدر یا سایر لگومینه ها را دارند  50مراتعی که بیشتراز 

بواسطه دارا بودن خاصیت استروژنیک باید در فصل جفتگیری 
هفته مانده به زایمان  6از بعداز جفتگیری تا .خودداری نمود

در ایندوره رشد .میشها نباید از مراتع  زیاد ؼنی استفاده نمایند
جنین کم است وجیره دریافتی تمریبا همان جیره نگاهدارنده 

هفته آخر آبستنی بدست  6جنین دوسوم وزنش را در .است
هر چمدر وزن جنین بهنگام تولد بیشتر باشد مرگ و میر .میآورد

این اثر مفید افزایش وزن روی .بعد از تولد در آن کاهش مییابد
کاهش مرگ و میر حدی دارد بطوریکه اگر وزن از حد مطلوب 

(optimum  )مطلوب   وزن. بگذرد مرگ و میر افزایش مییابد
 .میباشد 4/7لل 3و 5/6دولل 6برای بره های تک لل 

 

 



 هزاحل آثظتٌی در هیغ

 :مرحله تمسیم میشود 3دوره آبستنی در میش به 

در . روزگی45-1از .( Implantation) مرحله اول آبستنی.1
در .ایندوره آمبریو ژنز ، اورگانوژنز ، و هیپرپالزی بافتی رخ میدهد

ایندوره جنین به انرژی زیادی احتیاج نداردولی مواد مورد نیاز در 
آبستنی  19در روز آمبریو .یافتی باید کیفیت باالیی داشته باشند

آ بستنی النه  28تا 22مینماید وبین روز شروع به النه گزینی 
آبستی جفت شروع به رشد  30واز روز .گزینی کامل میشود

آبستی تعداد پالسنتوم مشخص میشود که در  40در روز .مینماید
در این دوره تؽذیه آمبریو کامال به ترکیب . طول آبسنتنی ثابت میماند

پروژسترون نمش بسیار مهمی را در این .مایع رحمی وابسته میباشد
تؽذیه بیش از حد در ایندوره .دوره یعنی اوایل آبستنی ایفا مینماید

سبب کاهش ترشح پروژسترون و افزایش مرگ و میر آمبریو 
 .میشود



 هزحلَ اّل
 

رشد در داخل رحم تحت تاثیر عوامل متعددی نظیر تؽذیه مادر، •
اختالل در هریک . لرار میگیرد... هورمونها وضعیت جسمی مادر و

از این عوامل میتواند تاثیرات سوء روی زندگی جنینی بگذارد در حد 
این تؽیرات نه فمط جنین را در داخل رحم بلکه . گردد ژنومیتاثیرات 

باتؽیرات فنوتیپی و ژنوتیپی که ایجاد میکنند کل زندگی آنرا پس از 
بطور کلی اثرات نا مطلوب در دوره زندگی .تولد تحت تاثیر لرار دهد

آمبریونیک میتواند منجر به تؽیرات فیزیولوژیک و متابولیسمی دائم 
 .در دوره بلوغ شود

 
کیلو گرم علوفه با کیفیت برای میش تازه  1/3در ایندوره روزانه •

 .کیلوئی کافیست 60ابستن 

 



 هزحلَ دّم آثظتٌی
 .روزگی 90تا45از.( Placental development) دوممرحله •

رشد . روزگی به پیک میرسد 80رشد جفت بوده که در دوره 

درصد وزن زمان  20تا  15میباشد و جنین در این ممطع ناچیز 

میباشد نگاهدارنده برای آن کافی تولد را دارد و جیره 

وزن جفت در این دوره به (. علوفه در روزکیلو گرم  1/3تا1/2)

اگر در این دوره به وزن مطلوب نرسد . یک کیلو گرم میرسد

هفته مانده به زایمان   6تا جنین . روی وزن جنین تاثیر میگذارد

در صد وزن زمان زایش میرسد بنابراین در  25فمط به حدود 

 .این دوره جیره نگاهدارنده احتیاجات آنرا بر آورده مینماید

 



 رػذ جفت،جٌیي ّ پظتبى در هزاحل هختلؿ آثظتٌی



ُفتَ آذز آتظتٌی 6تغذیَ هیشِای آتظتي زر   

 Foetal growth and development ).)روزگی 143تا100.مرحله سوم•

درصد وزن جنین در  75با رشد ماگزیمم جنین همراه است بطوریکه •

 .این دوره بست میاید

برای جلو گیری از مسمومیت آبستنی، تولید بره های کوچک جثه و •

بره های ضعیؾ بهنگام زایمان و همچنین بخاطر افزایش تولید  شیر 

هفته آخرآبستنی بمیزان نیم  6درمیشها بعد از زایمان بهتر است در 

کیلو جویا ذرت عالوه بر جیره روزانه در اختیار میشهای آبستن 

مواظب باشید میشها در آخر آبستی زیاد چاق نشوند .لرار داده شود

بعد از .چون بهنگام زایمان احتمال سخت زائی وجود خواهد داشت

درصد  55و  30زایمان بترتیب بر میزان نیازبه انرژی و پروتئین 

میشها باید بر اساس تعداد نوزاد هایشان از نظر .افزوده میشود
 .دریافت ؼذا به  گروه های متفاوت تمسیم شوند



 تؽذیَ تخویٌی در آخز آثظتٌی

• A practical diet for ewes in late 
gestation would include 4 to 4.5 
pounds of a medium quality hay (or 
pasture equivalent) and from .5 to 
1.0 pounds per ewe per day of a 
grain concentrate such as corn. 
Fresh water and mineral are also 
crucial. 



 

 رّی رػذ جٌیي پز ذْری هازرتبثیز 

این بخوبی نشان داده شده است کیفت اووسیت میتواند روی درصد • 
باروری، آمبریوژنز، زنده مانی جنین،ابماء آمبریو در داخل رحم و زندگی 

  ((fetal programmingبنظر میرسد برنامه ریزی جنینی .تولیدی بعداز تولد موثر است

فاکتور های متعددی روی اعمال . از زمان تکامل اووسیت شکل میگیرد
هورمونهای متعددی در ارتباط با رشد ، . اووسیت و باروری آن اثر دارند

و FSH,LH,T3,T4,IGFهورمونهای . تکامل و باروری اووسیت وجود دارد
انسولین و لپتین همگی در آزاد شدن،باروری و تکامل اووسیت ها دخالت 

دخالت تؽذیه روی تولید و ترشح هورمونهای دخیل درامر متابولیک . دارند
 و تولید مثل (  insulin,T4و T4نطیر)

• (LH, GnRH, FSH, estradiol-17 [E2], progesterone)نظیر 
در گاو وگوسفند تؽذیه با ؼذا های پر انرژی در .به اثبات رسیده است•

نشان داده شده است .حیوانات چاق سبب افزایش ترشح انسولین میشود
انسولین سبب کاهش .هیپر انسولینمی میتواند از کیفیت اووسیت بکاهد

blastocyst  در حیوانات الؼر تؽذی ؼذاهای پر انرژی .از اووسیت میشود
 .دارای اثر مفید میباشد

 

 



Effects of under-nutrition and over-
nutrition of ewes in late pregnancy 

 





 تؽذیَ دّراى ػیزدُی در ثِبر

در مناطمی که مراتع ؼنی وجود دارد میش های تازه زا ضمن •

دسترسی به مرتع ممداری هم در روز باید کنسانتره د ریافت 

جیره های مختلفی برای این منظور وجود دارد که در .نمایند

 4مصرؾ کنساتره تا.اسالید بعدی به برخی از آنها اشاره میشود

هفته پس اززایمان ادامه میابدودرصورت استفاده از مرتع بتدریج 

میش ها باید پس از زایمان از .وتا آخر هفته ششم لطع میگردد
 3برابر BCSمرتع استفاده نموده و خودر را برای آبستنی بعد با 

 .  آماده نمایند 3/5تا
 میزان نیاز به کنسانترَه پس از  زایش •

 و شروع شیردهی  بهمراه دسترسی •

 آزاد به مرتع•



 کیلْ گزم زرارتثاط تا تؼساز ًْسازاى 85تغذیَ هیش تْسى

 :یونجهنیاز به •
 کیلو گرم 1.5نگاهدارنده •

 کیلو گرم  1/75اول آبستنی•

 کیلوگرم  2آخر آبستنی •

 :ذرت•
 گرم 500هفته آخرآبستنی  6•

 اول شیر دهی•
 گرم ذرت  750+کیلو 2/5یونجه برای میش تک للو زا •

 کیلو ذرت 1+کیلو یونجه 2/5للوزا  2برای •

 سویا نیم کیلو گرم+ کیلو  1/5ذرت + کیلو گرم1/5للوزا یونجه  3و برای میش •

 



 تزکیت جیزٍ ُبی هختلؿ



 دّراى ػیز دُی
.  برابر بیشتر میشود 3تا2احتیاج میشها پس از زایمان •

درصد بیشتراز تک للو زاها  40تا20للو میزایند  2میشهائیکه 

شیر تولید میکنند وبدین منظور به ماده ؼذائی بیشتری احتیاج 

هفته پس ا ززایمان به پیک شیر دهی میرسند 2تا3میشها  .دارند

کیلوشیر  3تا1.5میشها  روزانه .و ازآن پس تولید شیر کم میشود

تمام احتیاجات بره در ماه اول پس از تولد با شیر .تولید میکنند

تامین میشود و شیر بخش زیادی از ؼذای بره را در ماه دوم 

درصد احتیاجاتش را  50هفته شد  6تا4ولتی بره . تامین میکند

 2بره ها را در .باید از منابع دیگری بؽیر از شیر تامین نماید

دلیمه پس  30از شیر گرفت بره ها . ماهگی وحتی کمتر میتوان

 .از تولد شروع به مکیدن پستان ما در مینمایند





 هزاقجت پض اس تْلذ اس ثزٍ ُب
بره ها را بالفاصله پس از تولد با یک حوله  بخوشکانید و بند ناؾ را •

سپس به آنها آؼوز خورانیده . درصد بشوئید 7با محلول تنطور ید 
میلی لیتر پار  210اگر بره در محیط باز متولد شده باشد بمیزان .شود

میلی  لیتر پار کیلو  180کیلو و اگر در محیط بسته متولد شده باشد 
 .ساعت اول میدهیم 2میلی لیتر پار کیلوی آنرا در  50احتیاج دارد که 

 .بعد از تولد میخورانیم 18و  10ما بمی آؼوز را ساعت •

در صورت تولد در محیط سرد و یا روباز در فصل زمستان بره ها   •
درجه سانتیگراد را 5بره حرارت زیر .بایستی گرم نگاه داشت شوند

درجه .تحمل نمیکنند و دچار هیپوترمی وبعد هیپوگلیسمی میشوند
بره های تازه . درجه سانتیگراد میباشد 15تا5حرارت مطلوب بین 

درجه حرارت سانتیگراد در صورتیکه در معرض  23متولد شده در 
میزان پروتئین تام پالسما اگر .باد لرار گیرند دچار هیپوترمی میشود

گرم در لیتر بود بره ممدار کافی  60ساعت بعد از تولد باالی  12
 FPTگرم در لیتر بود بره45آؼوز دریافت نموده است و اگر زیر 

 .میباشد



 خْراًذى آؼْس
برای . میتوان از آؼوز گاو درصورت نبودآؼوز میش استفاده نمود

ماه و 1ماه،3این منظور گاو را با واکسنهای کلستریدیایی گوسفندی 

هفته لبل  از زایش واگسینه نموده و از آؼوز تهیه شده بدین روش 2

سی سی را بالفاصله بعد از تولد بره به آن میخورانند در این  100

ماه در برابر عفونتهای کلستریدیایی مصون خواهد  3حالت بره ها تا 

در اؼوز برخی از گاوان فاکتور های لیز کتننده گلبول های لرمز .شد

وجودداردکه پس از مصرؾ بره سبب جمع نمودن گلبولهای لرمز و 

در این حالت بره ها در سن . پیش ساز آنها در مؽز استخوان میگردد

روزگی با بی اشتهایی و گمرنگ شدن مخاطات عالمت  14تا12

میلی 10برای درمان میتوان از خون مادر به اندازه . نشان میدهند

از کورتیکوستروئیدها و یک .لیتر پارکیلو داخل صفالی تزریك نمود
 .آنتی بیو تیک تزریمی نیز باید استمادهشود





 



Cow colostrum feeding anemia 



Hemolytic anemia and jaundice after having cow colostrum  



 



contrasting appearance of bone marrow of normal (red) and 
anemic (pale) lamb      

 



 خْراًذى آؼْس ثب لْلَ ّ ثطزی



Lamb protection from cold 



درجَ طبًتیگزاد5پْػغ ثزٍ در سیز   



 پْػغ ثزٍ ُب ثزای جلْگیزی اس طزهب



 خؼکبًیذى ثزٍ پض اس تْلذ



 ػظتؼْی ثٌذ ًبؾ



 تؽذیَ ثعذ اس تْلذ



 ًحٍْ تغذیَ تزٍ
پس از خوردن آؼوز در روز اول از روز دوم بره باید توسط شیر یا •

درصورت ناتوانی شیر را با لوله معدی . جانشین شونده آن تؽذیه شود
.  درصد وزن بدنشان شیر احتیاج دارند20بره ها روزانه به .بخوارنید

ساعت  6میلی لیتر پار کیلو هر  50ساعت اول بمیزان  24یا در 
درصد یا یک وعده دیگر به شیر اضافه  30تا20در هوای سرد . یکبار
نوبت وپس از آن که بره رشد  4شیر را در روزهای اول در . نمائید

 40تا38درجه حرارت مناسب شیر .نمود میتوان در دو نوبت خورانید
در سیستم های بسته از جانشین شونده های .درجه سانتیگراد است

درجه  18تا15درجه حرارت مناسب برای پرورش .میشودشیر استفاده 
و زمانی ( روزگی 30متوسط )روزگی  45تا 21بره هارا بین .سانتیگراد است

تا  2.5هچنین میتوان ولتی آنها به . کیلو گرم وزن دارند از شیر میگیرند 12که 
اگرر بره با مادر خود میباشد . برابر وزن تولد رسیدند از شیر گرفته شوند 3

روز  2بره را میتوان زمانی که برای . پوند میباشد 50تا  40وزن از شیر گیری 
بعد از از شیر گرفتن .گرم استارتر میخورند از شیر گرفت 250تا200متوالی 

 .برمیزان کنسانتره دریافتی باید افزوده شود



 تزکیت جیزٍ ثزای هحبطجَ پزّتئیي خبم

 



 اثزات هحیطی ّتؽذیَ
است وولتی بره  39.4تا38.9درجه حرارت یک بره نرموترمیک •

هیپوترمی در بره های تازه .برسد هیپوترمیک است 37.8به زیر 

 24متولد شده ناشی از پائین بودن حرارت محیط است و بعد از 

ساعت  24اگر بره های زیر .ساعت مربوط به گرسنگی است

دچار هیپوترمی شدند باید به آنها اؼوز با لوله خورانید واگر بعد 

.  ساعت این اتفاق افتاد باید با لوله به آنها شیر خورانید 24از 

علل مختلؾ .گرسنگی مهمترین عامل مرگ ومیر نوزادان است

دریافت ناکافی آؼوز،نپذیرفتن نوزاد توسط مادر،ماستیت، :دارد

گرسنگی .پستانهای بزرگ نزدیک زمین و تولید شیر ناکافی

در این حالت بره در .روز اول زندگی اتفاق میافتد 3معموال در 

گوشه ای کز کرده و گوشها آویزان بوده و یا از ضعؾ زمین گیر 

لرز و هیپو ترمی در این بره ها بوضوح دیده میشود در .میشود

 .ساعت 12این حالت سن بیشتر از 



 تزکیت اطتبرتز ثزٍ

• Crude Protein, min16.0 (0.61% NPN) % 
• Crude Fat, min6.0 % 
• Crude Fiber, max11 % 
• Calcium, min1.2 % 
• Calcium, max1.7 % 
• Phosphorus, min0.4 % 
• Salt, min0.5 % 
• Salt, max1.0 % 
• Zinc, min110 ppm 
• Selenium, min0.2 ppm 
• Vitamin A, min5,975 IU/lb 
• Vitamin D, min735 IU/lb 
• Vitamin E, min130 IU/lb 

 



Creep feeding تغذیَ تزٍ ُا    
 .هفته اول تولد شیر مادر میتواند تمام نیاز های بره را بر آورده نماید 4برای •

بره ها پس از تولد در فصل بهار با مادران خود در مرتع بوده و از همان ابتدا با •

بره ها عالوه بر شیر برای رشد خود به .خوردن گیاهان مرتعی اشنا میشوند

میتوان در زمانیکه با مادرانشان در مرتع . سایر مواد ؼذائی احتیاج دارند

میباشند همزمان با خوردن شیر استارتر نیز طوری در دسترشان لرار داد که 
جیره .گویند Creep feedingاین روش را .مادران به آن دسترسی نداشته باشند

مگا  12/5بایدانرژی لابل متابولیسم آنها باالی  Creep feedingهای مناسب 

بره ها از هفته دوم شروع به خوردن . باشد 12.5MJ/kgDM or above))ژول 

مواد جامد مینمایند ولی بطور جدی از ماه اول تؽذیه با جامدات صورت 

اگر میش ها بعد از زایمان بهمراه بره هایشان دستی تؽذیه شوند بره ها .میگیرد

در ؼیر این صورت بهنگام اجرای  .از همان ابتدا با مواد جامد آشنا میشوند
Creep feeding با این شکل از تؽذیه آشنا نبوده و الزم است چند روزی 

Creepبعد  20بره از روز .بروی مادران آنها باز شود تا بره ها آموزش ببینند

 .بخوردCreepاز تولد تا از شیر گرفتن روزانه میتواند تا نیم پوند ؼذای 



 Creep feedingجیزٍ هتفبّت ثزای  3



Creep جیزٍ    
اول .بره ها را به دو طریك میتوان پرورش نمود و به بازار فرستاد•

 3الی  2اینکه آنهارا با مادر به مرتع فرستاد و دراین حالت بره تا 
هفته که میش به پیک تولید شیر میرسد بیشترین بهره را از آن میبرد و 
در این سن شکمبه نیز فعال گشته ودر این ممطع بره از علوفه مرتعی 

دوم  در مواردیکه مراتع از کیفیت باالیی بر .نیز استفاده مینماید
خواردار نباشند میتوان ازجیره های کریپ گه عمدتا کنسانتره میباشند 

این جیره در مناطمی که ؼذای دام ارزان و گوشت گران .استفاده نمود
از هفته سوم که شیر میش کاهش میابد و مرتع . میباشد بصرفه است

مناسبی وجود ندارد بهترین روس پرورش استفاده از جیره های کریپ 
اد خورد وریز را ترجیح وبره ها م. جیره کریپ ساده میباشد.است

 20تا18جیره کریپ باید . میدهند  نظیر سویای یاذرت ساییده شده
بره هاییکه بطریك کریپ تؽذیه میشوند زیر .درصد پروتیین داشته باشد

بعد از از شیر گرفتن (.معموال ماه دوم)ماه از شیر گرفته میشوند 3
 3واز  16ماهگی 3پروتئین جیره تا .توسط کنسانتره پروار میشوند

کیلو به 40بره های نر باالی .درصد میباشد 14ماهگی تازمان کشتار 
 .درصد احتیاج دارند 10درصد پروتئین و ماده ها به  12



 تؽذیَ ثعذ اس اسػیز گزـتي
.  بعد از شیرگیری بره های نر از ماده جدا نگاه داشته میشوند•

ماده ها ئیکه برای جانشینی میش های خارج شده از گله بکار 

درصد پروتئین تا 16با کنسانتره  libitum ad میرود بصورت 

اگر وزن در . ماهگی تؽذیه شوند3.5تا3درصد  14ماهگی 2

کیلو باشد و وزن مطلوب در اولین جفتگیری  25ماهگی  3.5تا3

کیلوباشد باید در ظرؾ  40ماهگی صورت میگیرد  12که در 

 گرم اضافه وزن داشته باشیم 60کیلو یعنی روزی  15روز  260

بره های ماده ایکه برای پرواری استفاده میشوند بعد از شیر •

درصد پروتئین تؽذیه شده وزود تر از نرهای  14گرفتن با جیره 

همسن خود کشتار میشوند برای مثال اگربره های نردر وزن 

کیلویی  33تا 28کیلویی کشتار میشوند انها را در وزن 40تا35

 .میتوان کشتار نمود

 

 

 

 

 

 

•  



Creep rations جیزٍ ُای   کزیپ   
در این شکل از تؽذیه بره ها به خوردن هرچه سریعتر از مواد •

بره ها اگر استاتر مناسب نظیر سویای . جامد ترؼیب میشوند

خورد شده در اختیارشان باشد ازهمان روز های اول به ؼذای 

از هفته دوم و سوم بره . کریپ دهان زده و به آن عادت مینمایند 

بره ها زمانیکه روزانه نیم .ها با اشتها جیره کریپ را میخورند

 پوند از جیره کریپ مصرؾ نمودند میتوانند از شیر گرفته شوند

پس از شیر (. هفتگی این امر صورت میگیرد 6معموال در ) •

( grower or finishing rations)گرفتن به بره ها جیره رشد دهنده

.  از ترکیبات مختلفی برای ساختن جیره کریپت استفاده میشود . داده میشود

درصد  سویا  14درصد جو 85یک جیره رشد دهنده مناسب میتواند از 
تشکیل شده  ADEدرصد انواع ویتامین های  0.5درصد سنگ آهک و 2

 .باشد

 

 

 

 



Feeding weaned lambs جیزٍ تؼساس شیز گزفتي   
بعد از اینکه بره ها روی جیره پرواری لرار گرفتن باید بر میزان •

بره (. روز3تا2درصد هر 10کمتر از )کنسانتره آنها افزوده شود
هایی که از جیره های کریپ در لبل از شیر گرفتن استفاده ننموده  

 20و فمط در مرتع با مادرانشان بودند باید با جیره ایکه حدود 
 .درصد کنسانتره دارد شروع نمایند

بره هاییکه در دوران شیرخوارگی از جیره های کریپ استفاده •
 50تا40نموده اند و به کنسانتره عادت دارند میتوانند با جیره های 
 ( finishing diets)درصد کنسانتره شروع نمایند و در نهایت به جیره پایانی 

درصدخشبی تشکیل شده ادامه 20درصد کنسانتره و 80که از •
 .دهند

این جیره عالوه بر خشبی و کنسانتره حاوی کلسیم و نمک نیز •
درصد و کلسیم بصورت سنگ آهک 2تا1نمک بمیزان .میباشند

 .درصد اضافه میگردد 1بمیزان ( درصد کلسیم 38حاوی )



Feeding weaned lambs جیزٍ تؼساس شیز گزفتي   
اگر خشبی جیره ازنوع لگومینه باشد به کلسیم کمتری احتیاج •

پوند جو در  3تا2یک جیره تیپیک برای هر راس بره حدود  .است

بره ها در صورتیکه در سیستم بسته تؽذیه میشوند   .روز میباشد

پوند ؼذا دریافت  1.5تا1بار تؽذیه میشوند که در هروعده 2روزی

گرم اضافه وزن وجود 850تا700مینمایند و در این حالت روزانه 
نیز تؽذیه نمود برخی از این  TMRمیتوان بره ها را بوسیله .دارد

 :جیره ها

Ration # 1  Ration # 2  Ration # 3 

Corn  60.0  Corn  88.5 Barley  52.2 

Oats  28.5 Soybean meal  10.0 Canola Meal  11.0 

Soybean meal  10.0  Limestone 1.0 Grass Hay 46.0 

Limestone 1.0  TM Salt 0.5 Limestone 0.5 

TM Salt  0.5 

Table 1. Examples of total mixed rations in %:  



Creep feeding 



Creep feeding 



 علل هزگ ّ هیز ثزٍ ُب
.  بره ها در دورانهای مختلؾ زندگی بدالیل مختلؾ تلؾ میشوند•

 .میباشد prenatal mortalityبیشترین تلفات مربوط به 

• What Is Prenatal Mortality? 

هفته بعد از  4دوره پریناتال از چند هفته مانده به زایمان تا •
 .زایمان را شامل میشود و بدالیل زیر میباشد

•  late term abortions, losses at birth and losses 
during the first month after birth.  

 .بحرانی ترین زمان در زندگی بره ها هفته اول بعد از تولد است•

 

•  The most dangerous time in a lamb’s life is its first 
week 



 سهبى هزگ ّ هیز ثزٍ ُب

ساعت اول تولد ایجاد  24مرگ و میرها در ⅓ حدود •

 still)مرگ ومیر ها بواسطه مرده زائی⅓ میشود و 
birth )ساعت  24کل دوره پریناتال در ⅔ پس .میباشد

مورد             10مورد از 8نشان داده شده . اول تولد اتفاق میافتد

روز اول بعد از تولد رخ  8مرگ و میر پس از تولد در 

با . خیلی از این مرگ و میر ها دلیل مدیریتی دارد.میدهد

یک سری تؽیرات مدیریتی در سیستم تؽذیه و نگاهداری 

 .میتوانید از درصد تلفات بکاهید



When lamb losses occur (% of total losses)  

 



 علل هزگ ّ هیز

 



 طقظ جٌیي

یکی از عوامل خسارت زا به سیستم گوسفنداری سمط جنین است •

که گاهی بصورت طوفانهای شدید سبب ضرر و زیان جبران 

در ایران که عمده گوسفند داری سنتی بوده همیشه .ناپذیری میشود

چه باید کرد؟ لبل از .سمط جنین ها باعث ضررهای زیادی میشود

 .ها میپردازیمپاسخ به این سوال مهم اول به علل سمط 



infectious Causes of ovine abortion 



Non infectious causes of ovine abortion 





Incidence of ovine abortion 

 



 علل هِن طقظ در هیغ



 درصذ عْاهل هِن طقظ در هیغ



 طقظ آًشئْتیک هیؼِب
میباشد که لبال بآن کالمیدیا پسیتاسی  abortus Chlamydophilaعامل بیماری.1.

(1 serotype  psittaciChlamydia ) میگفتند،گرم منفی بوده و اجبارا در داخل سلول
 .استمرار مییابد

)  بیماری اول بار در یک محل با ورود یک حیوان آلوده  بفرم مخفی.2
Latent)هفته مانده به 3حیوانی که بفرم مخفی مبتالست .ظاهر میشود

زایمان سمط نموده وباکتری را از واژن دفع میکند که محیط را آلوده 
مینماید در اینحالت میش های سالم از راه گوارش و تنفس مبتال 

باکتری پس از ورود از راه گوارش  در ناحیه حلك در لوزه ها .میشوند
جایگزین شده از آنجا از طریك خون و یا سلولهای لنفاوی در سرتاسر 

 .بدن پخش میشوند
عامل بیماری عمدتا در میش وسپس بز وکمتر گاو خوک سمط ایجاد .3

 .میکند
 3تا2آلوده شود در( ماهگی3تا1)اگر میش اوایل یا اواسط آبستنی.4

 3-2هر زمان آلودگی صورت گیرد سمط در)هفته آخر آبستنی سمط میکند
 )هفته مانده به زایمان صورت میگیرد

 
 
   



 طقظ آًشئْتیک هیؼِب
آلوده شوند بره های بظاهر سالم متولد میکنند  4هر گاه میشها بعد از ماه .6•

       هفته مانده به زایمان سمط میکنند3که در اولین آبستنی 

آبستن گردند در شکمهای بعد سمط ̋  اگر میشها سمط کنند ومجددا.  7•
 .معموالنمیکنند ولی بهنگام هر استروس باکتری را از  واژن دفع میکنند

• .در میایند وبهنگام فحلی برخی میکروب را از راه واژن دفع میکنند PI در  
 8 .موارد مزمن میشها  بصورت

• میشها بعد از سمط ایمن میشوند ولی بهنگام استرو س با دفع عامل تعداد . 9
.زیادی از حیوانات گله را آلوده مینمایند  

میشها بعد از سمط ایمنی بدست میآورند و ممکن است در آبستنی های ..10•
بعدی میکروب ازواژن و جفت جدا نگردد ولی یادآور میشود سطح ایمنی 
متفاوت است ودر عده ای از میشها بهنگام استروس وزایمان باکتری از 

 .واژن دفع میشود

در لوچ عامل بیماری ایجاد اورکیت میکند ووارد اسپرم میشود ولی بعید . 11•
 بنظر میرسد که این راه معمول انتمال باشد



 طقظ آًشئْتیک هیؼِب

 داده شیر میشها این توسط که هائی بره و مبتال مادران های بره.12•
 .میشوند مبتال آلوده میش با نزدیک تماس بدلیل میشوند

عامل بیماری از آؼوز و شیر دفع نمیشود ولی دفع میکروب از واژن .13•
 .میتواند در پستانکها آلودگی ایجاد کند و باعث آلودگی نوزادان شود

حدود یک سوم بره های مادران آلوده  ولتی آلوده میشوند در اولین .14•
 .آبستنی سمط میکنند

 6درصد از  20در صورت ولوع بیماری در گله از اکسی تتراسیکلین .15•
 .روز یکبار تا زایمان استفاده شود 10هفته مانده به زایمان هر 

 
تهیه الم از کوتیلودونهای جفت ورنگ آمیزی با ذیل نلسون . تشخیص.16•

،در صورت نبود جفت (modified Ziehl-Neelsen stain)تؽیر یافته
 .سوآب از واژن ویا سطح بدن جنین و رنگ آمیزی آنها کفایت میکند

•17 .PCR ترشحات واژن و جفت نیز امکان پذیر است. 
 



 ّاکظیٌبطیْى در طقظ آًشئْتیک 
ّاکظي یکی سًسٍ ترفیف حست یافتَ ّ زیگزی ّاکظي کشتَ زًّْع .18.•

ّاکظي سًسٍ زر حیْاًات غیز آتظتي ّّاکظي کشتَ زر آتظتٌِا .ّجْز زارز

ّاکظي کشتَ زر گلَ ای کَ تیواری اتفاق افتازٍ اگز اطتفازٍ .هیشْزاطتفازٍ 

شْز اس تؼساز طمط ُا هیکاُس تٌاتز ایي تْصیَ هیشْز تٌِگام شیْع تیواری 

کَ لزار اطت ( ًَ ًالل)هیشِای طالن.زر گلَ هْرز اطتفازٍ لزار گیزز

 .ُفتَ تؼس اس لْچ اًساسی ّاکظیٌَ شًْس 4ُفتَ لثل ّ 4جایگشیي شًْس تایس 

 

بهنگم ولوع بیماری در گله باید میشهای سمط کرده را جدا نمود و .19•

تمام مخروجات حاصله از سمط را ازبین برد ومحل را ضد عفونی 

 .بهترین کار اینست که میشهای سمط نموده حذؾ شوند.نمود

•It is very advisable to cull all aborted ewes 
از شیر میشهای آلوده نباید در تؽذیه برها استفاده نمود چرا که پستانکهای آلوده سبب آلودگی شیر . 20•

 .میشوند

 



 



 







 طقظ آًشئْتیک هیؼِب

اگر میشها بهنگام بر خورد با عامل بیماری آبستن نباشند ویا در .5•
هفته مانده به زایمان  3در شکم بعد ( 4بعدازماه)اواخر آبستنی باشند

 .سمط میکنند
و .میشوند( Carrier)میشها پس از سمطا گرفتار فرم مخفی بیماری•

پس از هر استروس یا زایمان میکروب را از راه واژن دفع 
بواسطه خصلت ایجاد شکل مخفی بیماری عامل بیماری نه .مینمایند

بصورت مستمیم نه بشکل مستمیم بوسیله تست های سرولوژیک لابل 
در اینحالت عامل بیماری از .کاوش نمیباشد تا اینکه حیوان سمط نماید

راه واژن دفع میشود و تیتر انتی بادی بسرعت در خون حیوان سمط 
 Complementتشخیص با استفاد از تست .نمود افزایش مییابد

fixation (CF)  در زمان حاد و نماهت تیتر انتی بادی را میتوان
هفته بعد از آن اخذ میشود و  3نمونه درزمان سمط و .مشخص نمود

 .باال رفتن میزان انتی کر در نمونه دوم مبین مثبت بودن میباشد

 



Vaccines against Chlamidophyla abortus 





 ّاکظیٌبطیْى
 .واکسن باندازه کافی به میش های ؼیر آلوده ایمنیت میدهد•

واکسیناسون تؽیری در روند بیماری ایجاد نمیکند و ممکن ( Latent)اگر میشی بهنگام واکسیناسیون آلوده باشد•

واکسیناسیون در گله باید صورت گیرد چرا که حیوانات آلوده از سالم ها لابل .است در شکم بعدی سمط نماید

 .سال تکرار شود 4واکسیناسیون بعد از .تفکیک نمیباشند



 ّاکظیٌبطیْى

روز لبل از جفتگیری 60اگر میش برای اول بار واکسینه میشود •

روز بعد تکرار میشود سپس سالی  30یک دوز و بوستر آن 

 .یکبار کمی لبل از جفتگیری یک تزریك حیوان دریافت میکند



 طقظ آًشئْتیک ّ ثزخْرد ثب آى

 



 تْکظْپالطوب
 .  گربه سانان میزبان لطعی بوده و دیگر مهره داران میزبان واسطه میباشند•

 :محله عفونی است 3دارای T. Gondiiتوکسوپالسما گوندای•

•1. Tachyzoites. شکل سریع التمسیم انگل در دوره حاد بیماریست که در
 .میزبان واسطه و گاهی هم بطور اتفالی در میزبان لطعی رخ میدهد

•  2Bradyzoites.  شکل کند تمسیم انگل است که دربافتهای میزبان واسطه
 .ویا بطور اتفالی میزبان لطعی دیده میشود

•3. Oocysts. در مدفوع گربه دیده میشود که حاوی اسپوروسیست و
گربه ها تا یکهفته پس . شکل آلوده کننده انگل میباشد.اسپوروزوئیت میباشد

 از ابتالء ایمن میشوند و دیگر منشاء خطر نیست

Eggs are shed for approximately one week in cat faeces before 
the cat becomes immune. The cat is then no longer a source of 

    .infection as long as the cat remains in healthy condition 

درجه سانتیگراد در الشه در یخچال زنده میماند و 6تا 1کیست بافتی در حرارت 
پختن . روز آنرا از بین میبرد 3درجه سانتیگراد برای  12فریز نمودن در منهای 

 .درجه نیز باعث از بین رفتن کیست میشود 67گوشت در 



 طیکل اًگل
گربه از طر یك خوردن بافتهای آلوده به کیست  میزبانهای .  .•

هفته تا  3تا2روز بعد وبرای   10تا3واسط مبتال میشود و

اوسیست ها در خاک ماها و .میلیون اووسیست دفع میکند 100

میش ها با خوردن اووسیستهای .گاهی سالها زنده میمانند

 10بز ها با خوردن .  حاوی  اسپوروزوئیت  مبتال میشوند

اسپوروزوئیتهادرروده آزاد شده به .اووسیست آلوده میگردند

بعد   4در روز . سلولهای اپیتلیوم روده نفوذ کرده تزاید مینماید

از خوردن اووسیستها اسپوروزوئیتها را در ؼدد لنفاوی میتوان 

این  12انگل وارد خون شده تا رور  5حوالی روز  یافت و

پس از  6بعلت پارازیتمی در حوالی روز .پارازیتمی ادامه دارد

از طریك خون انگل  .درجه مینماید 41آلودگی میش تب باالی 

 .در تمام بافتها ولسمتها بجز گلبولهای لرمز ورود پیدا مینمایند



 طیکل اًگل
تاکیزوئیت هارا در تمامی بافتها نظیر عضالت،للب،سیستم •

 .عصبی ،ریه و جفت  میزبان و جنین میتوان پیدا نمود

تزاید تاکی زوئیتها در ؼدد لنفاوی سبب تورم آنها •

متعالب مرحله حاد ایمنی حاصل میشود که منجر .میشود

به کاهش سرعت تزایدی انگل و تشکیل فرم برادیزوئیت 

برادی زوئیت در ابتدا به آهستگی در سلولها . میگردد

تزاید نموده وسپس تکثیر آن متولؾ گشته بشکل خاموش 

در هر کیست تعداد زیادی .در یک کیست لرار میگیرند

این کیست های بافتی حاوی برادی .برادیزوئیت وجود دارد

زوئیت زنده بوده که اگر توسط گوشتخواران و همه چیز  

 .خواران خورده شود سبب توکسوپالسموز میشود

 



 طیکل اًگل
در اثنای پارازیتمی تاکی زوئیتها •

کارانکولهارا مورد حمله لرار میدهند سپس 

.  به جنین نفوذ نموده د ر آنجا تکثیر میکنند

عوالب این امر به مرحله آبستنی بستگی 

آلودگی در ابتدای آبستنی بواسطه . دارد

عدم کار آئی سیستم ایمنی جنین،جنین توان 

جلوگیری از پارازیتمی را نداشته و  از بین 

 میرود و جذب میکرد



 تْکظْپالطوا زر هیش
بیماری در گله هاییکه بطور مزمن در گیر توکسوپالسموز اند  میشهای یک یا دوساله و شکم اول . 

بصورت سمط آنرا نشان میدهند و در این گله ها میش های با سن بیشتر کمتر درگیر اند ولی در گله 
 .هاییکه اول بار درگیر میشوند در هر سنی سمط مشاهده میشود

روز اول آبستی خورده شوند منجر به مرگ 60اگر اووسیتها در •

و جذب جنین میشوند که اگر لوچ در گله وجودداشته باشد سبب 

جفتگیری مجدد میشود در ؼیر این صورت میش عمیم بنظر 

 .میرسد

روزگی آبستنی به انگل مبتال شود  جنین  120و 60اگر میش بین•

 یا مومیائی میشودیامرده متولد میشود ویا ضعیؾ متولد میگردد

آبستنی منجر به تولید بره سالم آلوده و  120آلودگی بعد از روز •

این بره برای همیشه آلوده بوده و پس از آبستن .ایمن  میشود
 .شدن احتمال آلوده شدن جنین این میشها وجوددارد

 



 عالئن تْکظْپالطوْس در هیؼِب
 :سندروم عمده سمط مشخص میشود 5بیماری با •

• sheep - Barren to tup  

• abortion 

• mummification (particularly common with 
toxoplasmosis) 

• stillbirth (occasionally one live lamb born with a 
dead lamb)  

•  the birth of weak lambs which fail to suckle 
properly and often succumb to disease in young life 



 

  
 
  

 

در بز در 

اثنای 

مراحل حاد 

انگل وارد 

شیر و 

اسپرم 

 میشود 





 





 تْکظْپالطوْس در گْطفٌذ



Girl with hydrocephalus due to 
congenital toxoplasmosis 



 



 تؽیزات جفت درتْکظْپالطوْس 
از تؽیراتی که در کوتیلودونهای جفت اتفاق میافتد ظهور دانهای •

سفید رنگ دکمهای شکل است که چیزی جز تؽیرات نکروتیک 

 .حاصله از تکثیر تاکیزوئیتها نمیباشد

 

 
 تؽیرات نکروتیک  کوتیلودونی

 



 



Abortions associated with toxoplasmosis. Note the various stages of fetal development. All fetuses came 
from a single Finn sheep ewe that died from complications related to pregnancy toxemia. 

 





 تؼخیص

تست سرمی میش هاییکه سمط نموده اند درصورت مثبت بودن •

تشخیص را لطعی نمینماید چرا که اوسیست توکسوپالسما در 

از للب جنین های سمط شده میتوان . طبیعت بفراوانی وجود دارد

خون گرفت و در  صورت مثبت بودن تیتر سرمی احتمال سمط 

 ..وجود داشته استتوکسوپالسمایی 



(Bradyzoites )کیظت ُبی ثبـتی در هؽش B 



 پیؼگیزی ّ کٌتزّل
روز پس از خوردن اووسیست اتفاق میافتددر اثنای شیوع  50تا30سمط معموال •

بیماری میشهای سمط کرده بر ای سایر میشها خطرناک نبوده و احتیاج به 
جفت باید دور ریخته شود واز دسترس گربه خارج .جداسازی نمیباشد

بهنگام سمط کار خاصی نمنیتوان انجام داد ولی تجربه نشان داده درمان با .گردد
برابر دوز معمول منجر به زایمان های بیشتر  4تریمتوپریم با +سولفا متازین 

میلیگرم پار کیلو روزانه از اواسط آبستنی توصیه  2از دکوئینات بمیزان .میشود
 .میشود

میش هاییکه سمط میکنند ایمن میگردند احتماال برای تمام . کنترول بیماری•
عمرشان بعد از سمط میتوان آنها را نگاه داشت بنابراین بعد از یک اپی زود 

در گله بوجود میاید ( احتماال برای تمام عمر )سمط تعدادی میش سمط شده ایمن
بنابراین الزم است فمط میشهای جوانی را که لرار جایگزین شوند واکسینه 

گربه ها در فارم برای کنترول جوندگان که یک منبع اساسی میباشد الزم . گردند
جمعیت گربه ها باید کنترول شوند  گربه ها برای جلو گیری از تکثیرشان .است

کشتن گربه های موجود در مزرعه (. neuter all farm cats)باید عمیم شوند
توصیه نمشود چرا که سبب ورود گربه های تازه وارد به مزرع گشته که در آنجا 

اگر سمط توکسوپالسمایی در یک گوسفند داری اتفاق افتاد باید .تولید مثل مینمایند
 .لبل از لوچ اندازی تمام میش های شکم اول را واکسینه نمود

 



 آلْدگی هْاد ؼذایی تْطظ گزثَ

 



 ایوٌیت در گزثَ

 IgG and IgMگربه ولتی به اوسیست آلوده میشود سیستم ایمن 

برعلیه توکسوپالسما در سرم خون  IgGمیزان باالی .ترشح مینماید

گربه مبین آلودگی لبلی آن میباشد و به احتمال لریب به یمین حیوان 

این گربه ها برای سایر . ایمن میباشد و اووسیست دفع نمییکند

مبین وجود یک   IgMحیوانات بدون خطری ندارند ولی اگر میزان 

اگر خون گربه فالد هر گونه  آنتی بادی .فرم فعال از بیماری است

برعلیه توکسوپالسما بوده ودرصورت ابتالء آلوده شده وتاذ دوهفته 
 .اووسیست دفع میکند



 ّاکظیٌبطیْى

بره هاییکه لرار است بمنظور داشتی مورد استفاده لرار گیرند در •

ماه  4میش های پیر تر .ماهگی به آنها واکسن تزریك میشود 5

هفته لبل 3سال بعد  2لبل از جفتگیری واکسینه میشوند و سپس 

هفته مانده به  3کمتر از .از جفتگیری مجددا واکسینه میشوند

 .جفتگیری ودر حیوانات آبستن واکسیناسیون نباید صورت گیرد



 تْکظْپالطوب ّ ثزخْرد ثب آى

 





 ًئْطپْرا در هیغ

تاکی زوئیت،برادی زوئیت و )مرحله عفونی نئوسپورا کانینوم 3تمام •

گوشتخواران احتماال با خوردن .در انتمال انگل دخیل میباشند(اووسیست

برادی زوئیتهای بافتی و علفخواران از طریك ؼذا و آب آلوده به 

انتمال عمودی از مادر به جنین توسط تاکی .اووسیست آلوده میشوند

 .زوئیت صورت میگیرد

دوره .روز پس از خوردن بافتهای آلوده اووسیست دفع میکنند 5سگها •

 .تا چند روز است 1دفع انگل 

ماهگی در صورت ابتال بره هائی ضعیؾ و دچار 4میشها زیر •
 .اختالالت عصبی متولد میکنند و دچار سمط میشوند





 طقطِبی ؼیز هعوْل
در گوسفند گاهی در اثرتیلریوز بد خیم سمط .سمط در اثر تیلریا •

برخی علت سمط را در اینگونه موارد . های طوفانی اتفاق میافتد

تب میدانند ولی مطالعات نشانداده انگل از جفت عبور نموده و به 

 .  جنین رفته با عث سمط میشود



Campylobacter abortion 
.دو سوش مهم که سمط ایجاد میکنند شامل کمپیلوباکتر فتوس و ژژونی است.1  

.درصد سمط ایجاد میکند20هرگاه عامل بیماری برای اول بار وارد گله شود تا .2  

       میتوان دراین حالت آنهارا .میشها پس از سمط ایمنیت باداومی کسب مینمایند .3
 Natural) بامیشهای ؼیر ایمن مخلوط کرد تا در آنها یک واکسیناسیون طبیعی

vaccination)   .ایجاد شود. 

 .هفته آخر آبستنی وتولد بره های ضعیؾ میباشد 6مهمترن مشخصه بیماری سمط در .4

 .  ژژونی میشها لبل از سمط دچار اسهال میشوندکمپیلوباکتر  در مبتالیان به سوش.5

 .سال یکبار تکرار میشوند 5تا4کمپیلو باکتریائی خصلتی مواج داشته وهر  سمطهای .6

تؽیر خاصی در جفت سمط شده دیده نمیشود ولی در کبد جنین مناطك خاکستری .7

 .نکروتیک دیده میشود

تهیه اسمیر ازکوتیلودونهای جفت وشیردان جنین سمط شده و رنگ آمیزی :تشخیص.8

 .برای مشاهده باکتریهای گرم منفی میله ای خمیده و هچنین کشت در محیط مناسب

از واکسن کشته در مناطك آلوده استفاده میشودوچون آبتالبیشتر از طریك آب و ؼذا .9
 صورت میگیرد تؽیر محیط توصیه میشود

 



ضبیعبت هذّر ًکزّتیک درکجذ جٌیي طقظ ػذٍ اس 

 کوپیلْثبکتز 



Liver from an aborted lamb showing swollen liver 
multifocal, circular areas of hepatic necrosis due to 

Campylobacter jejuni 

 



ضبیعبت هذّر ًکزّتیک درکجذ جٌیي طقظ ػذٍ اس 

 کوپیلْثبکتز 

 



 ّاکظیٌبطیْى

هفته لبل از جفتگیری و 3تزریك برای میشها انجام شود  2•

در سال بعد ولتی میش آبستن است در .ماه بعد از آبستنی 3

 .یک تزریك صورت میگیرد 4یا 3ماه 



MYCOPLASMA INFECTIONS IN SMALL RUMINANTS 

در این کالس  .لرار گرفته اند Mullicutesمایکوپالسما در کالس•

 :جنس لرار گرفته است 5
•Mycoplasma, Ureaplasma, Acholeplasma, Anaeroplasma, and Asteroplasma 

از اینها فمط مایکوپالسم و اوروپالسم برای حیوانات بیماری زا •

مایکوپالسما ها دیواره سلولی نداشته و فمط ؼشاء سلولی .اند

مایکوپالسما ها در نشخوارکنندگان کوچک بیماریهای .دارند

 .متعددی را تولید میکنند

•Contagious Agalactia، Contagious Agalactia Syndrome 
•Ovine Nonprogressive Pneumonia ،Contagious Caprine Pleuropneumonia 

• Keratoconjunctivitis; Reproductive problem(abortion ; granular 

• Vulvovaginitis ; Balanoposthitis and Vulvovaginitis 



 آگبالکظی
 مایکوپالسما •

بیماری آگاالکسی با تلفات باالیی همراه نیست ولی وگیری بین •

بیماری با کاهش یا لطع تولید شیر و .درصد دارد 60تا  30

 70تا40در موارد شدید سبب مرگ .گاهی سمط همراه است

عامل بیماری از راه استنشالی، .درصدی بره و بزؼاله ها میشود

عامل بیماری بیشتر .داخل پستانی وزخمهای جلدی انتشار مییابد

 .از راه وسایل شیر دوشی و دست آلوده شیر دوشان منتمل میابد

عالوه بر ماستیت اولیه مایکوپالسما آگاالکتیه میتواند عالئدم •

دیگری نظیر آرتریت،کراتوکنژنکتویت،سپتی سمی و پنومونی 

 contagious agalactia syndromeایجاد نماید که به این حالت

عالمت ماستیت،آرتریت و  3بیماری ولتی تشخیص داده میشود که .گویند
 .کراتوکونژنکتویت وجود داشته باشد



 طقظ در آگبالکظی

سمط بخشی از سندروم کلینیکی میباشد و بیشتر دربزها وکمتر در •

عامل بیماری را از کوتیلودونها،مفاصل،مؽز و .گوسفند دیده میشود

عامل بیماری همچنین . خون للب جنینهای سمط شده میتوان یافت

 ازنواحی

 

•Vaginal  fluid, uterus, uterine fluid, pharyngeal    

• lymph node, axillary  lymph node, carpal joint, 
trachea, tonsils, and external ear canals  

ورود مایکوپالسما به خون  .بزهای شمط شده جدا نمود•
(mycoplasmamia  ) سبب انتشار آن به ارگانهای مختلؾ

 .میشود

 



 اًتقبل ّ پبتْژًش هبیکْپالطوب



 درهبى

 :از دارو های زیر میتوان برای درمان استفاده نمود•

• tetracycline, macrolide,clindamycin, florfenicol,  

• tylosin, tiamulin, tilmicosin, and fluoroquinolone 

فلورفنیکولونها بویژه انروفلوکساسین چون پس از متابولیزه شدن  •
تبدیل میشوند کمتر مماومت دارویی در آنها  ciprofloxacinبه 

در مناطك آندمیک وکسیناسیاون ساالنه به پیشگیری .دیده میشود

 .بیماری کمک میکند



 طقظ ُبی طبلوًْالئی
• .سمطهای سالمونالئی بصورت طوفانهای سمط ظاهر میشوند.1  

• درموارد شیوع معوال چند هفته لبل از سمط میشها باکتری را از راه دهان دریافت .2

.نموده اند بنابراین در واگیریهای طبیعی یافتن منشاء بیماری مشکل است  

• مخروجات حاصله از سمط ومدفوع .پرندگان آلوده میتوانند منشاء بیماری باشند.3

.حیوانات نالل میتوانند سبب آلودگی آب ، ؼذا و مرتع شود  

در مورد سالمونالدابلین گوسفند و گاو پس از سمط نالل در صورتیکه میشهای آلوده . 4

به سالمونال تیفی موریوم چند روزی پس از سمط باکتری را از راه مدفوع دفع نموده و 

پاک گشته و نالل نمیشوند سمطهای حاصله از سالمونال آبورتوس اویس بواسطه 

.میشهای نالل در گله صورت میپذیرد  

:عالئم کلینیکی بیماری از سوشی به سوش دیگر متفاوت است.5  

در . بیشتر بصورت اختالت گوارشی وعمومی تظاهر مینماید.تیفی موریوم.س.الؾ

در سمطهای .میشهای آبستن با بی اشتهائی ،اسهال ،سمط و مرگ ناگهانی همراه است

تیفی موریومی دامداران،سگهای گله وسایردامها نظیر گاوها نیز درجاتی از بیماری را 

.نشان میدهند  

 



2طبلوًْالئیطقظ ُبی   
میربره ومرگ .تیفی موریوم ایجاد میکند.سالمونال دابلین عالئمی شبیه س.ب

.های تا یک هفتگی نیز امری است شایع  

%   60آبورتوس اوویس ولتی برای اول بار وارد یک گله میشود تا .س.ج

هفته سن تلؾ  3میشها سمط میکنند و برخی از میشها وبره های تا 

میشوندوسپس بیماری در گله آندمیک شده و هرازگاهی عده ای از میشهای 

.ضعیؾ بواسطه آن سمط مینمایند  

در سمطهای سالمونالئی تؽیر لابل توجهی درجفت و جنین مشاهده نمیشود . 6

ومیشهائی که بواسطه سمط تلؾ میشوند دارای متریت و جفت ماندگی 

هفته تلؾ میشوند در کالبد  1بره هائی که متولد میشوند ودر ظرؾ .میباشند

.گشائی دچار ابومازیت حاد و آنتریت میباشند  

برداشت نمونه از جفت ومشاهده باکتریهای گرم منفی پس از :تشخیص.7

رنگ آمیزی و همچنین کشت شیردان،کبد وطحال درمحیط مکانکی وسپس 
.مشخص نمودن سروتیپ باکتری  



ّ ثزخْرد ثب آىطبلوًْالیی طقظ   



طبلوًْالئیطقظ ُبی   
واکسن ؼیر فعال بر علیه سوش تیفی موریوم ودابلین جهت استفاد برای گاو وجود .10  

.دارد که بهنگام شیوع بیماری در گوسفند از آن استفاده میشود  

ماه  در زمان احتمال ولوع بیماری  صورت  1تزریك از واکسن بفاصله  2به میشها .11
 میگیرد

.حیوانات دچار سپتی سمی رابا آنتی بیوتیک مناسب باید در مان نمود11  
از متریت حاصله از باکتری میتوان با تزریك آنتی بیوتیک بهنگام سمط جلوگیری . 12

.نمود  





LISTERIAطمط تْاططَ گًَْ ُای 
• گونه های لیستریا بیماریهای مختلفی از جمله سپتی سمی،آنسفالیت،التهاب شیردان،التهاب روده کور .1

.و لولونها و سمط در گوسفند ایجاد میکنند  

• .دو گونه لیستریا مونو سیتوژنز و ایوانووی ایجاد سمط میکنند. 2  

• .گونه های لیستریا در محیط خارج در گیاهان پوسیده و خاک رشد میکنند.3  

• .رابطه نزدیکی بین مصرؾ سیلو در هوای سرد و مرطوب و ابتال به لیستریا ایوانووی وجود دارد. 4  

• رشد  5.5باکتری در پ هاش باالی .سیلوئی که خوب تخمیر نشده باشد محل رشد باکتری میباشد.5

گوسفندان نالل عامل بیماری را در .هزار باکتری دارا میباشد 12تا  3سیلوی فاسد در هر گرمش.میکند

.گله اشاعه میدهند  

• .روزپس از ورود باکتری به بدن رخ میدهد 7سمط در هر مرحله از آ بستنی در ظرؾ کمتر از . 6  

• .در کبد جنین های تلؾ شده دانه های ارزنی ودر شیردان آنها ضایعات مدور دیده میشود.7  

.برداشت نمونه از شیردان جنین پس از رنگ آمیزی باکتریهای گرم مثبت را نشان میدهد:تـشخیص.8   

بهنگام شیوع تمام میشهای در تماس با حیوانات سمط نموده باید آنتی بیوتیک درمانی شوند وسیلوی . 9

.مورد استفاده تعویض شود  

 

 



 چگًْگی ثزخْرد ثب طقظ لیظتزیبیی

 



 طقظ کوپیلْثبکتزیبیی ّ ثزخْرد ثب آى

 







Schmallenberg virus 
در ماه های آگوست و اکتبر برای اول بار بیماری با عالئم .تاریخچه

درصدی تولید شیر،اسهال وکاهش وزن در تعدادی از 50تب،افت 

در اواخر نوامبر همین سال .گاوداریهای آلمان و هلند مشاهده شد

تولد جنین های ؼیر طبیعی در گوسفند،گاو و گاها بز در این مناطك 

در اواخر نوامبر از خون مبتالیان ویروسی جدا شد که .روئیت گردید

بنام شهری از آلمان که اول بار بیماری در آن مشاهده شده بود 
نامیدند بعدا مشخص  Schmallenberg virus’ (SBV).ویروس 

 Orthobunyavirusو جنس .Bunyaviridaeشد ویروس جزء فامیل

 .لرار دارد

 



 ثیوبریشایی

روزگی  50تا28ویروس نوروتروپ بوده و جنین گوسفند در .1•
 حساس است

• روزگی فعال میشود واجازه عبور به  28در گوسفند پالسنتوم در. 2
 ویروس میدهد

• هفته پس از آبستنی آلوده شوند ویروس از جفت  6تا4میشها اگر. 3
 انتمال میابد

• تا  50و در جنین گاو 60تا 50در جنین گوسفند سد خونی مؽز در..4
.روزگی تشکیل میشود 70  

• پس از تکامل سد خونی مؽز ویروس از آن عبور نمیکند و .5
.بیماریزائی در بالؽین دیده نمیشود  

• .علت هیپو پالزی ماهیچه بواسطه آسیب به اعصاب میباشد  
 









Vector for devastating Schmallenberg virus  

 









Arthrogryposis and torticollis in a newborn lamb Schmallenberg virus 

 



 



Brachygnathia inferior (parrot mouth) 



Scoliosis in a newborn lamb infected with Schmallenberg virus 



Deformed calf  b SBV 



 



Microencephaly including reduction in size of 
cerebrum and cerebellum in a newborn lamb 



Normal (right) and SBV-affected (left) brains 
from a neonatal lamb 

 



Reduced diameter of the spinal cord (topcompared with normal cord (bottom) 



 



 ّاکظیٌبطیْى





 هزگ ّ هیز ثزٍ ُب
در اینگونه  .در اکثر نماط دنیا بره ها در محیطی باز متولد میشوند

.  درصد گزارش نموده اند 14تا6گله ها مرگ و میر بره هارا بین 

 10و  8.در صد را ناشی از یک مدیریت خوب میدانند5تلفات زیر 

درصد باالی یک مدیریت خوب بوده ولی جا برای پایین آوردن آن با 

درصد شروع مرز ؼیر  15مرگ و میر .یکسری تؽیرات وجود دارد

اگر تلفات .لابل لبول بوده و با اجرای تمهیداتی آنرا باید اصالح نممود

درصد یا بیشتر برسد نشاندهند مدیریت نامناسب بوده و نیاز  20به 

درصدی بره ها  15در یک گله با تلفات .به تؽیرات عمیمی  میباشد

وتلؾ شدن بعد از  5درصد،سخت زایی  2بترتیب مرده زایی  وسمط
 .درصد تلفات  ایندوره رابه خود اختصاص میدهد8تولد 

 

 



 علل هزگ ّ هیزرّس ُبی اّل ثعذ اس تْلذ

 



 عْاهل دخیل در سًذٍ هبًی ثزٍ ُب
:  بطور کلی زنده مانی بره پس از تولد به چند عامل بستگی دارد از جمله

وزن منا سب داشته باشد، گرم نگاه داشته شود، آؼوز به اندازه 

در ؼیر اینصورت اختمال تلؾ شدن بره در .کافی دریافت نموده باشد

بره ها پس از تولد از راه های .چند روز اول بعد از تولد زیاد است

مختلؾ نظیر راه دهانی، بند ناؾ، اخته ولطع دمبه ممکن است درگیر 

 :عوامل عفونی شوند که عالئم زیر را از خود نشان میدهند

hyperexcitability, tremors, opisthotonus,convulsions, 
nystagmus;dull, sleepy, weak, recumbency, coma 

;salivation ;atony of gut, with abdominal distensionand 
no faeces; scour;navel ill;joint ill;ataxia/paresis; and 

scabby lips and proliferative sores on gums and tongues. 



 ُیپْتزهی

  C (102-104°F)°40-39درجه حرارت طبیعی بره ها •

بره ها پس از تولد در صورتیکه در محیطی سرد ..میباشد

درجه .و با وزش باد متولد شوند دچار هیپو ترمی میشوند

درجه  37را هیپوترمی خفیؾ وزیر 39تا37حرارت بدنی 

فاکتور های خطر . سانتیگراد را هیپوترمی شدید نامند

 :هیپوترمی عبارتند از 

هائی که از مادران با وضعیت بدنی نامناسب متولد بره •

میشوند،بره های مادران خیلی جوان و خیلی پیر،دو و یا 

سه للو ها،بره های کم وزن و نارس و آنهائیکه در زمان 

 .تولد ضعیؾ اند

 

 
 

 



 ُیپْتزهی
 .در دو زمان بیشترین احتمال ولوع را داردهیپوترمی 

ها پس از تولد با بدنی خیس در  بره. ساعت پس از تولد5تا 

بره .صورتیکه در معرض باد لرار گیرند دچار هیپوترمی میشوند

در این حالت ابتدا دچار هیپوترمی شده از ؼذا باز ایستاده هائیکه  

هیپو ترمی دراینحالت بواسطه از .وسپس دچار هیپوگلیسمی میشود

 .دست دادن بیش از حد حرارت است

در اینحالت هیپوترمی  .روز بعد از تولد 3ساعت تا 10از . 2•

بره ها در این .بواسطه کاهش تولید حرارت بدلیل گرسنگی میباشد

اگر .است. دوره با دومشکل روبرواند هیپوترمی و هیپوگلیسمی

بره در ایندوره بدوا گرم شود بواسطه هیپوگلیسمی مؽزتلؾ 

هیپوگلیسمی میشود پس توصیه میشود لبل از گرم نمودن بره 

 .ابتدامرتفع شود

 

 

 



 تؽذیَ ثزٍ ُبی ُیپْ تزم

بره ها به هر دلیلی پس از تولد شیر نخورند دچار هیپو گلیسمی و •

در اینگونه موارد باید بوسیله لوله به آنها شیر .نهایتا مرگ میشوند

میلی لیتر پار کیلو از  10به بره های هیپو ترم باید ابتدا .خورانید

درصد گرم داخل صفالی تزریك نمود بعد از اینکه بره 20گلوکز 

توانست سر را نگاه دارد آنولت شیر بوسیله لوله به آنها خورانده 
 .میشود

http://www.premier1supplies.com/sheep-guide/wp-content/uploads/2012/10/tubing11.jpg
http://www.premier1supplies.com/sheep-guide/wp-content/uploads/2012/10/tubing21.jpg


 ًحٍْ خْراًذى ػیز ثَ ثزٍ

http://www.premier1supplies.com/sheep-guide/wp-content/uploads/2012/10/tubing3.jpg
http://www.premier1supplies.com/sheep-guide/wp-content/uploads/2012/10/tubing4.jpg


Lamb with stomach tube into stomach 



Stomach tube in place before attaching syringe with colostrum 
 



Warming lambs, old & new methods 



 زرهاى ُیپْتزهی

 30درجه سانتیگراد برای آنها فراهم هر  40تا37برای گرم نمودن بره ها باید حرارت •

درجهرسید بره از جعبه خارج  37دلیمه حرارت بره چک شود وولتی به باالی 

 . پس از گرم نمودن اگر بره نمود.شود

 جعبه مخصوص گرم نمودن بره    اینصورترفلکس مکش داشت به مادر سپرده میشود در ؼیر •

 جعبه مخصوص نگاهداری پس از گرما دهی .باید در محلی انفرادی تؽذیه شود•

 در این جعبه های انفرادی بره ها •

 50میتوان .باید با لوله تؽذیه شوند•

 میلی لیتر پار کیلو آؼوز بآنها •

 .خورانید•



Starvation 



 تؽذیَ ثزٍ ُبی ُیپْتزهیک
ساعت سن دارند اگر روی جناغ سینه نشسته و توان  5بره هاییکه بیشتر از •

نگاه داشتن سر را داشته باشند ابتدا بوسیله لوله معدی به آنها شیر داده میشود 
 lateralاگر  بره ها در وضعیت .سپس در جای گرم نگاه داشته میشوند

recumbency  لرار گرفته باشند بهتر است ابتد هیپوگلیسمی آنها بر طرؾ
میلیلیتر  10درصد بمیزان  20از دکستروز هیپوگلیسمی جهت رفع  .شود

از .استفاده شود 19از سرسوزن .پارکیلو داخل صفالی استفاده شود 
برای محاسبه . درصد برای این منظور میتوان استفاده نمود 50دکستروز 

 :میتوان از فرمول ذیل استفاده نمود

 درصد مورد نیاز50دکستروز=0.4×میلی لیتر  10×وزن بدن •

درصد  50کیلویی را از دکستروز 5درصد مورد نیاز بره 20دکستروز . مثال•
 .درصد احتیاج دارد20میلی لیتر دکستروز 50این بره : حساب کنید

 درصد50میلی لیتر دکستروز 20=5×  10(میلی لیتر پار کیلو)× 0.4•

میلی  20درصد احتیاج دارد این  20میلی لیتر دکستروز  50چون این بره•
سی  50سی سی آب ممطر مخلوط کرده  30درصد را با  50لیتر دکستروز 
 .درصد به دست میاید که میتوان داخل صفالی تزریك کرد 20سی دکستروز 

•   
 



 



 هحل تشریق داخل صفبقی

 



The site of intrapritoneal injection 

 



The site used for the glucose injection, 1cm to the side and 2cm behind the navel 



 هحل تشریك زکظتزّس



The site of intra peritoneal injection of glucose  

 



 ثیوبری ُبی طن 

 لٌگغ در گْطفٌذ



 طن ّ ثیوبریِبی آى
سم در حالت سالمت از دو جعبه شاخی سخت که اطراؾ . سم سالم

بند انگشت لرار دارد تشکیل گردیده است که در ناحیه لاعده نرم 

در . گویند( soft sole horn)بوده و به آن لسمت نرم کؾ سم

.  گوسفندان پوست بین انگشتان صورتی با موهای ظریؾ میباشد

میلی متر بوده که به راحتی توسط خار  3تا2ضخامت کؾ سم حدود 

(  wall horn)سنگینی بدن روی سم دیواره ای. و خاشاک آسیب میبیند

اگر چه سم ها باید هر از گاهی اصالح شوند ولی   .مستمر میشود

درصد  50مطالعات نشان داده در صورتیکه این امر صورت نگیرد 

مطالعات اخیر نشان داده بهنگام فوت رات و . لنگش کمتر رخ میدهد

درماتیت بین انگشتی اصالح سم بهبودی را به تاخیر میاندازد و 
 .سبب عود مجدد فوت رات میشود



 طن طبلن
 The healthy foot 



 لٌگغ در گْطفٌذ
 :دلیل عمده اتفاق میافتد 6در گوسفند لنگش به  

Scald,Footrot,CODD = Contagious ovine digital 
dermatitis ,Toe granuloma,Toe abscess ,Shelly hoof 

 .تشخیص بمولع هریک از حاالت فوق به درمان  اختصاصی کمک مینماید

 :فراوانی هریک از موارد فوق در گله تمریبا بمرار ذیل است
 



 تیواریِای طن
.  سم در گیر بیماریهای متعدد میشود که تفریك آنها از یکدیگر مشکل است

درماتیت واگیر مهمترین این بیماریها درماتیت بین انگشتی، فوت رات و 
 .میباشدانگشتان 

 :ذیال هریک از این بیماریها توضیح داده میشود

نیز گفته میشود و فوت رات  شدید  Scaldدرماتیت بین انگشتان که به آن 
(severe footrot )  دو بیماری با شخصیت متفاوت میباشند و هر دو توسط

و فوزو باکتریوم ( Dichelobacter nodosus)دیکلوباکتر ندوزوس 
 . ایجاد میشوند (Fusobacterium necrophorumندوزوس

 ( ovine interdigital dermatitis OID/Scald)درماتیت بین انگشتان. 1

به پوست بین دو سم محدود میشود و توسط  سوش خوش خیم فوزوباکتریوم 
به این شکل از بیماری فوت رات خوش خیم نیز گفته . ندوزوس ایجاد میشود

سوش ویروالنت و خوش خیم از دیکلوباکتر ندوزوس در گوسفند  2. میشود
سوش خوش خیم درماتیت بین انگشتی و سوش بد خیم . ایجاد لنگش مینماید 

 .فوت رات



تیي اًگشتاى زر زرهاتیت تیي اًگشتی پْطت التِاب  OID/Scald 

https://www.farmhealthonline.com/wp-content/uploads/2015/10/OID.jpg


 scaldدرهبتیت ثیي اًگؼتی 
نوع ژن متفاوت را برای آنزیم پروتئاز کد  2سوش بدخیم و خوش خیم 

خوانده میشود و  AprV2مهاجم را که  2سوش بد خیم ژن پروتئاز.مینمایند
این سوش . کد مینمایدAprB2کم حدت بنام  2سوش خوش خیم ژن پروتئاز 

 .درماتیت بین انگشتی ایجاد میکند

بین انگشتان ملتهب بوده وپوست برنگ  .عالئم کلینیکی درماتیت بین انگشتی
لرمز صورتی میباشد و در وسط یک ترشح خمیری سفید یا خاکستری رنگی 

با بوی تند به استشمام میرسد و مبتالیان با اینکه ممکن است ضایعات 
درماتیت بین انگشتی ممدمه . ناچیزی داشته باشند ولی شدیدا دچار لنگش اند

 .  شروع فوت رات است

 :عامل بیماری بطرق مختلؾ سم را درگیر مینماید

چرا در مراتع خشن سبب خراش در پوست بین سم گشته که راه نفوذ باکتری 
مراتعی که دارای خار وخاشاک هستند سبب بروز بیماری .را تسهیل مینماید

از دیگر عالئم مستعده رطوبت میباشد که محیط را برای نفوذ . میشوند
 .میکروب فراهم مینماید

 

 



 scald درهبى
اگر در گله فوت رات وجود نداشته باشد با استفاده از اسپری آنتی 

اگر فوت رات وجود داشته باشد . بیوتیک درمان باید صورت گیرد

اگر . مبتالیان توسط آنتی بیوتیک تزریمی و اسپری باید درمان شوند

مبتالیان درگله زیاد باشند باید ازحمام سم استفاده شود و در صورت 

در صد  10عبور گوسفندان از محلول  .امکان مرتع تعویض شود
 .  هفته یکبار در فصول مرطوب کفایت مینماید2سولفات روی هر 



 Footrotفْت رات

بصورت یک درماتیت بین انگشتی تا پوسیدگی . Footrotفوت رات

  nodosus Dichelobacterآن عامل . و جدا شدن سم در تؽیر است
هفته را در گیر مینماید و  10تا4این بیماری عمدتا بره های . میباشد

واگیری در ظرؾ کمتر از یک هفته . با لنگش شدید همراه است
و بیماری عمدتا در فصل گرم . درصد برسد 50ممکن است به 

رطوبت محیطی و ضربه ببین انگشتان سبب نفوذ . رخ میدهذمرطوب 
روز در محیط زنده  14تا7این باکتری . دیکلوباکتر نودوزوس میشود

دام . وارد به گله منتمل میشودتازه بیماری توسط ناللین . بالی میماند
بیماری با ظهور یک چرک . سال کاریر بالی میماند 3تا2مبتال 

خاکستری بد بو و جدا شدن سم از سطح داخل بین انگشت مشخص 
 .میشود

 



 سهبى ّقْع ثیوبری
 .شرایط محیطی

درجه ومحیط مرطوب بسیار برای بیماری مناسب  20تا4حرارت 
درجه  10مطالعات نشان داده بیماری در حرارت باالی .میباشد

بیماری در هوای گرم وخشک .سانتیگراد عمدتا ایجاد میشود
میل متر  50برای ایجاد بیماری در زمستان وبهار .منتشر نمیشود

میلی  60میلی متر ودر پائیز  125بارندگی درماه ودر تابستان 
 .متر در ماه بارندگی نیاز است

باکتری از پای حیوان مبتال به مرتع وارد شده وپاهای .راه انتمال
 .سایر حیوانت سالم را در گیر میکند

 

 



 فْت رات هوکي اطت تا یک التِاب تیي اًگشتی تظاُز ًوایس

 



 ـْت رات هوکي اطت طجت جذایی طن ػْد

 



 عالئن کلیٌیکی
فوت رات به دو صورت دیده میشود یکی خوش •

که همانگونه که گفته شد به ( Benign Footrot)خیم

آن درماتیت بین انگشتی هم گفته میشود و دیگری شکل 

 .ویروالنت که فوت رات بدخیم را ایجاد میکند

 .فرم یا مرحله تمسیم میشود 5فوت رات به •

 

 



 طن طبلن ثب هْ ُبی ثیي اًگؼتی  



 هٌبطق هختلؿ طن



 1هزحلَ 

زرهاتیت ذفیف تیي اًگشتی،التِاب هحسّز زر تیي 

پْطت . اًگشتاى ّ گاُی ارّسیْى الیَ ططحی پْطت

تیي اًگشتاى زچار هْ ریرتگی شسٍ ّ هلتِة ّ 

 .  هزطْب هیثاشس



 2هزحلَ 

 
زر ایي حالت . زرهاتیت تیي اًگشتی ّطؼت تیشتز یافتَ اطت

 .ترش ًزم پاشٌَ زچار التِاب هیثاشس



زر ایي هزحلَ شاخ طن اس هحل لثَ زاذلی پاشٌَ زر .a 3هزحلَ 

 هیلیوتز جسا هیشْز  5هحل اتصال پْطت تَ شاخ طن حسّز 

 



 هزاحل جذا ػذى طن



 3bهزحلَ 
زر ایي هزحلَ جسا شسى طن افشایش یافتَ ّ یک چزک ذاکظتزی رًگی تیي طن  

اگز .تْی تسی اس هحل اطتشوام هیشْز.جسا شسٍ ّ تافت ًزم سیز آى ّجْز زارز

 .تیواری تْطیلَ طْشِای ذفیف تْلیس شسٍ تاشس پیشزفت آى تا ُویٌجا هیثاشس



طْشِای ّیزّالًت زرهحل ّجْز زاشتَ  زر هْالؼیکَ . C 3هزحلَ

تاشٌس زر شزایط گزم ّ هزطْب جسای طن تَ ترش ذارجی طن ًیش طزایت 

 .هیٌوایس



زر ایٌحالت  ترزیة طن ّطیؼتز تْزٍ ّشاخ طن زر .4هزحلَ 

 . حال جسا شسى کاهل هیثاشس



ًکزّس التِاتی تافتِای ػویك طن ّ جسا شسى شاخ طن اس .5هزحلَ 

 .تافتِای سیز صْرت هیگیزز



 اتماء فْت رات زر گلَ
در تابستان بعلت خشکی محیط سم ها سفت شده و رشد سم ضایعات فوت •

راتی را میپوشاند بطوریکه در سر تاسر تابستان عامل بیماری در سم  مخفی 
مانده ود ر فصل بارندگی بعلت نرم و ماسره شدن سم باکتری تزاید نموده و 

 2و1سوش های خفیؾ تولید مراحل . مجددا بیماری در گله شیوع مییابد
درصد از 1درصد گوسفندان گله مینمایند ولی گاهی  20بیماری را در حدود 

با گرم شدن هوا عالئم . هم پیش میروند 4این دسته از حیوانات تا مرحله 
برطرؾ میشود و این تصور پیش میآید که بیماری خاتمه یافته ولی ؼافل از 

 .این مسئله که عامل بیماری در سم عده ای از گوسفندان وجود دارد

هرگاه گوسفندان به سوش ویروالنت مبتال شوند در ابتدا عالمتی از خود •
نشان نمیدهندولی در صورتیکه شرایط مستعد شود در ظرؾ مدت کوتاهی 

تعداد زیادی از آنها عالئم حاد را از خود نشان میدهند در اینحالت اگرسریعا 
بیماری شده و سم  5و4الدام نشود تعداد زیادی از گوسفندان وارد مراحل 

حتی اگر هیچ درمانی صورت نگیرد .خود را در مدت کوتاهی از دست میدهند
در این گله ها باکتری در .تعدادی از این مبتالیان در طول تابستان بهبود میابند

هوای گرم و )سم تعدادی از گوسفندان همواره وجود داشته و در زمان ممتضی
 .باعث شیوع در گله میشوند( مرطوب



 کٌتزّل تْطظ حوبم پب

 :دو راه برای استفاده از حمام پا وجود دارد

دلیمه در حمام نگاهداری  5در این حالت گوسفندان بمدت .حمام کوتاه مدت.1

 :محلولهای مورد استفاده در حمام.میشوند

دراین حالت هر هفته یکبار گوسفندان درحمام .درصد10سولفات روی 

 8درصد بطول 5درصد یا فورمالین  10راهروشکلی حاوی سولفات روی 

 .  دلیفه نگاهداری شوند 5متربمدت 

 .موثر استa 3و 2این شکل درمان بویژه برروی مراحل 

دلیمه د ر حمام  60تا15در این حالت گوسفندان بمدت .حمام طوالنی مدت.2

درصد میتوان  20لرار میگیرند ودر مناطك مرطوب از سولفات روی 

 .استفاده کرد

 



Treatment 

Isolate infected animals 

Penicillin 

Tetracycline 

10% copper sulfate foot 
bath 

 10% zinc sulfate foot bath 

Hydrated Lime / drylot 

Therapeutic foot trimming 

 

یا اکسی در موارد حاد تزریك •

شود ویکهفته بعد سم اصالح 

اسپری اکسی نیز کمک .شود

از حمام پا باید .کننده است

از فرمالین .استفاده شود

 دلیمه و سولفات  5تا2درصد 5

 60درصد حدود 10روی •

 2حمام پا هر هفته یا هر .دلیمه

 .هفته یکبار باید تکرار شود

 یک دوز اکسی یا پنیسیلین•



 Foot bathحوبم پب



 ّاکظیٌبطیْى

نودوزوس سوشدیکلو باکتر  10در انگلیس از واکسنی که از 

هفته بعد  2واکسن پس از تزریك .شده استفاده میشودتهیه 

 .تکرار میشود

 12بوستر واکسن .هفته ایمنی تولید مینماید 16تا10واکسن 
 .ماه بعد صورت میگیرد



Contagious Ovine Digital Dermatitis CODD 
در انگلستان  1997درماتیت واگیر انگشتان در گوسفند اول بار 

در ابتدا تاج . بیماری با لنگش شدید مشخص میشود. مشاهده گردید
 .سم متورم گشته سپس کپسول سم از بافتهای زیرین جدا میگردد

از نظرعامل میکروبی دخیل در ایجاد بیماری  تروپونمها یی که از 
سم مبتالیان جدا گردیده شباهت زیادی با ترپونمهای جدا شده از 

 .دارد bovine digital dermatitis (BDD)درماتیت انگشتی گاوان

 از سمهای در گیر عالوه بر ترپونم باکتری های دیگری نظیر
   Dichelobacter nodosus and Fusobacterium necrophorum 

م نیست که اینها عوامل اولیه اند یا بطور ثانویه اثرات خود ومعل.جدا نموده اند
. را از فوت رات تفریك نمود CODDاین مشکل است که   .را اعمال مینمایند

از اختصاصات درماتیت واگیر انگشتان این است که بیماری ابتد از باند تاجی 
در خارج شروع میشود و سپس به لسمت های (   coronary band)سم

 .داخلی کشیده میشود



 درهبتیت ثیي اًگؼتی ّاگیز

 .بصورت یک زخم در تاج سم شروع میشود سپس به بافتهای زیری نفوذ نموده تا نک انگشتان میرودCODDبیماری 



CODD 
Contagious ovine digital dermatitis 

 



Contagious ovine digital dermatitis (CODD)  



 CODDهزاحل اّلیَ 

 



 CODDهزاحل پیؼزـتَ

 



 درهبتیت ثیي اًگؼتی ّاگیز گْطفٌذاى

Contagious ovine digital dermatitis 
 50گاهی تا . بره ها و بالؽین بهنگام شیوع ممکن است مبتال شوند

این بیماری در صورت شیوع بره هارا چند .درصد گله درگیر میشوند

در برخی از گله ها همزمان .هفته تا ماه از رشدشان عمب میاندازد

عامل بیماری . بیماری فوت رات و درماتیت بین انگشتی رخ میدهد

معموال یک پا را در گیر میکند ولی در پاره ای از موارد چند پا 

درصد مبتالیان دچار لنگش  80بهنگام ابتالء حدود .مبتال میشود

میشوند و مابمی علیرؼم ابتالء لنگش ندارند لهذا توصیه میشود در 
 .زمان شیوع تما م گله مورد معاینه از ناحیه پا ها لرار گیرند

  



 درهبى

موثر  CODDدرمانی که برای فوت رات صورت میپذیرد در درمان

از اسپری های آنتی بیوتیک برای درمانهای انفرادی و از .نمییباشد

از یک آنتی بیوتیک .حمام های پا در همه گیریها استفاده میشود
 .تزریمی مثل فلورفنیکل و تیل مایکورین نیز میتوان استفاده نمود



 Toe granulomaگزاًْلْهبی ًْک اًگؼتبى
بصورت یک ضایعه گوشتی شکل که در نوک انگشتان کؾ سم لرار 

سم دیواره ای رشد .داشته و گاهی از لبه های سم به خارج سر میزند

مهمترین . بیشتری نموده پای مبتال نمیتواند وزن بدن را تحمل نماید

این ضایعه توت فرنگی . علت این ضایعه اصالح مکرر سم میباشد

بیماری . شکل گوشتی واکنشی بافتهای حساس سم به اصالح میباشد

 .گاهی متعاق فوت رات هایی که کامال درمان نشده اند حادث میشود

این فرم از بیماری کمتر به درمان پاسخ نشان میدهد و مبتالیان بهتر 

برداشت جراحی با خونریزی همراه است و . است حذؾ گردند
 .احتمال رسد مجدد وجود دارد



Toe granuloma 

 



Toe Granuloma 
(strawberry) 

 



 Toe abscessآثظَ اًگؼتی
 



 آثظَ اًگؼتی



 آثظَ اًگؼتی
در این بیماری چرک سفید رنگی از محل اتصال سم به پوست به 

. این چرک ممکن است بوی زننده ای داشته باشد. خارج سر میزند

سم ممکن است در لمس گرم باشد و لبل از خروج چرک حیوان 

این بیماری بواسطه سوراخ شدن سم و . احسا درد در ناحیه مینماید

 .جدا شدن خط سفید  بواسطه نفوذ میکروب به آن ایجاد میشود

درناژ چرک واستفاده از آنتی بیوتیک تزریمی و اسپری در . درمان
 .  اسرع ولت



Shelly hoof 

در این بیماری لسمتی از سم دیواره ای در ناحیه نوک انگشت در 

طول خط سفید جدا میشود و تشکیل یک فضایی را داده که در ان 

شن و سنگ ریزه جمع میشود که سبب تحریک و آلوده شدن به 

 .عوامل باکتریایی میشود

 



Shelly hoof 
علل مشخص نیست ولی راه رفتن در زمین های مرطوب و سنگ 

 .الخی وکمبود های ؼذایی میتواند از علل بیماری باشد

برای درمان لسمت جداشده را برداشته بوسیله ترکیبات ضد باکتریایی 
 . مرتب پانسمان تجدید شود.سم را پانسمان نماید



polyarthritis (joint ill) ّرم هفصل   

اگر چه باکتریهای متعددی رااز اورام مفصل بره ها جدا نموده اند ولی رایج 
 Streptococcusترین باکتری جدا شده استرپتوکوکوس دیسگاالکتیه

dysgalactiae)  )در .میباشد، باکتری که در گاو ورم پستان ایجاد مینماید
باکتری مهم دیگر که از مفاصل همواره  جدامی گردد  2رده بعدی 

Escherichia coli ،Erysipelothrix rhusiopathiae این . میباشند
. عوامل یا از طریك میش های نالل و یا از محیط اطراؾ سبب آلودگی میشوند

ازراه دهان .عامل بیماری ا ز راه های مختله سبب در گیری مفاصل میگردد
در بیشتر .زخمهای سطحی، لطع دمبه و بند ناؾ آلودگی میتواند منتشر شود
 6باکتری تا .موارد انتمال از راه خون در گردش حامل باکتری صورت میگیرد

هفته در بستر زنده میماند بنابراین بهنگام شیوع بهتر است مرتب بستر ضد 
اگر چه بره ها از همان روز اول تولد مبتال میشوند . عفونی و تعویض شود

بعد از تولد و زمانیکه بره ها با مادر به 10تا 5ولی عالئم لنگش بین روز 
ماهگی  1سن ابتالء از روز های اول تولد تا .. چرا میروند مشاهده میشود

 .عمدتا مشا هده میشود

 



 هفبصل در گیز
که در گیر میشوند متؽیر میباشند ولی عمدتا مفاصل مفاصلی . 

carpal, hock, fetlock, and stifle joints گاهی . مبتال میگردند

بوسیله (   atlanto-occipital)اطلس مفاصل آسه و 

دست و 4استرپتوکوکوس دیس گاالکتیه آلوده میشود که سبب فلجی 
مفاصل متورم دردناک بوده که حاوی اکسودا میباشد که  .پا میشود

پانوس . دهند(  pannus formation)ممکن است تشکیل پانوس 

یک الیه ؼیر طبیعی بافت فیبرو واسکوالر یا بافت گرانوالسیون 

در مواردی که بیماری .بوده که روی سطح مفصل ایجاد میشود

مزمن میشود در پرده های سینویال پرخونی و پرولیفراسیون  
لرمز -در این حالت مفاصل مبتال رنگ صورتی  مشاهده میگردد

(pink-red colour  ) در ممایسه با مفاصل سالم که سفید میباشند

 .را به خود میگیرند

 



 تؼکیل پبًْص
A pannus is a membrane of granulation tissue (fibroblasts and neo-
vascularisation) and bone marrow-derived cells (macrophage( 



 عْارض پبًْص ّ عالئن کلیٌیکی 

تشکیل پانوس در مفصل به کارتیالژ و استخوان مفصل آسیب وارد 

 :پانوس دارای عوارض جانبی میباشد. می نماید

• pain 

• irreversible damage to your tendons 

• damage to bone marrow 

• bone deterioration 

• permanent deformity 

• Pannus can also cause excess fluid production. 

بیماری با تورم گرم و درد نک مفصل شروع میشود و حیوان •

 .مبتال توان ایستادن روی دست وپای درگیر راندارد

 



JOINT ILL IN LAMBS 



Joint ill 

 



 تؽیزات هفصل در پلی آرتزیت
مفصل چپ بیمار و . رنگ مفصل لرمز شده است. پرولیفراسیون بافت فیبروز در مفاصل

 .راست سالم است

 



 درهبى

حدود . در صورت شیوع بایستی سریعا درمان راشروع نمود
 .S.dysgalactiae and Eاین اورام توسط % 90

Rhusiopathiae  ایجاد میشود که به پنی سیلین حساس
اگر درمان در ابتدای بیماری شروع شود موثر بوده در . اند

طول دوره . ؼیر اینصورت پاسخ مساعدی گرفته نمیشود
 7اگر بعد از . روز پنی سیلین پروکایین میباشد 7تا5درمان 

روز درمان پاسخی مساعد گرفته شد بره مبتال حذؾ 
ها استفاده  NSAIDبرای تخفیؾ درد از . میگردد

در پیشگیری  ( mg/kg 0.06)تزریك دگزامتازون .میشود

 .آسه ای آن موثر است-از فرم اطلسی



 تیواریِای ذْى ّػزّق



Anemia due to Haemonchus contortus 

کم خونی باعالمت کم رنگی مخاطات، بی حالی و عدم تمایل به راه 

عوامل مختلفی در گوسفند ایجاد کم خونی . رفتن مشخص میشود 

در بره  . همونکوس فرم شدید انگل ایجاد کم خونی مینماید.مینماید

در فرم حاد و . و گوسفندانیکه  در مرتع چرا میکنند دیده میشود

مزمن بواسطه هیپوپروتئینمی ایجاد ادم عمومی با آنمی بسیار شدید 

درصد  15در این حالت هماتوکریت زیر .تا متوسط را مینماید

ازشدت ( FAMACHA© scoring)با استفاده از نمره فاماکا. میباشد

 .بیماری و نیاز بدرمان میتوان آگاهی یافت



 اُویت ُوًْکْص
درمناطك گرم و مرطوب دارای رشدی سریع بوده،فصل انتمال آن طوالنی 

،مصونیت در برابر آن بکندی ( هفته3کمتر از)استسیکل حیاتی آن کوتاه .است
هر .در نزدیکیهای زایمان مصونیت در برابر این انگل کاهش مییابد.صورت میپذیرد

 1/5انگل در یک حیوان آلوده روزی  300.تخم میگذارد 5000انگل روزانه 
هفته ا میلیارد تخم  3بز یا گوسفند آلوده در ظرؾ کمتر از  30.میلیون تخم میگذارد

 .میگذارند

استفاده ممتد از داروهای مختلؾ ضد انگل پس از مدتی سبب مماومت داروئی در 
از یک داروی ضد انگل باید بنحوی استفاده شود تا ضمن اینکه .برابر انگل میشود

 .انگل را ازبین میبرد مماومت در برابر ان ایجاد ننماید

بهنگام درمان ضد انگلی انگل های حساس ازبین میروند و مماومین به درمان 
درگله بالی مانده وژن مماومت را به انگلهای دیگر انتمال میدهند بطوریکه پس از 

مدتی فمطا انگلهای مماوم در گله بالی مانده که به دارو کامال از خود مماومت نشان 
اینها .درصد حیوانات بیشترین انگل را دارا میباشند 30تا20در یک گله .میدهند

این حیوانات در صورت شناسائی بهتر .مسئول بیشترین تخم انگل در مدفوع اند
توسط چارت فاماکا . است از گله حذؾ شوند تا ژن مماومت هم از گله خارج شود

 .میتوان حیوانات بشد آنمیک را در گله مشخص نمود

 

 



 

 چارت تغیز رًگ هلتحوَ زر تشریص اًگلِای ذًْرْار شیززاى گْ طفٌس 

 FAMACHA© eye color chart   



Haemonchus contortus 
(Barber Pole Worm) 

مهمترین کرم خونخوار شیردان گوسفندان بوده وبیشترین درمانهای ضد •

این انگل ایجاد کم خونی ،هیپو . انگلی بر علیه آن صورت میگیرد
 .پروتئینمی و بطری فکی مینماید



Life Cycle of H. 
contortus 

http://www.ext.vt.edu

/pubs/sheep/410-

027/figure1.html 









FAMACHA  اطتفبدٍ اس طیظتن 

–FAMACHA  از اسمDr Francois “Faffa” Malan  گرفته

 (FAffa MAlan CHArt)شده است

 



The FAMACHA© System 

• Eye color chart with five color 
categories 

• Compare chart with color of 
mucous membranes of sheep or 
goat 

• Classification into one of five 
color categories: 

• 1 – not anemic 

• 5 -- severely anemic 



 



• Examine in sunlight 

• Open as shown - for a short time only 

• Look at color inside lower eyelid 



Precautions 
• Paleness or reddening of the eyes may have other causes 

– Other causes of anemia: 

• Other parasites 

• Nutritional deficiencies 

• Other diseases 

– Other causes of redness: 

• Environmental conditions 

• Other diseases 

• Infectious eye diseases 



Integrating the FAMACHA© System 

• If >10% of flock/herd in categories 4 and 5, 
consider treating 3s as well  

– May choose a less effective wormer for the 3s 

• Change pastures if possible 

– Do not treat all animals before move 

 



 ثزخی اختالت قلجی در ثزٍ ُب
•Cysticercosis (Sheep Measles) . الرو تنیا اوویسTaenia 

ovis کرم بالػ در .میتواند سبب ضایعات للبی در بره ها شود

بندهای انگل که حاوی هزاران  تخم .روده سگ سانان وجود دارد

تخم در روده . میباشد از روده دفع شده ومحیط را آلوده مینماید

باز میشود و الرو از آن خارج میشود و پساز نفوذ بدیواروروده 

الرو ابتدا .وارد جریان خون شده در عضالت مختلفی جای میگیرد

در یک کیسه آبکی لرار داشته که بمرور زمان دژنره میشود و 

اگرسگها اعضائی از بدن گوسفند را که . سپس آهکی میگردد

 .حاوی کیست زنده است بخورند درروده آنها کرم تولید میشود



nodular lesions caused by 
larval migration of Taenia ovis 

 



Different muscles of slaughtered sheep infected with Cysticercus ovis cyst; 
(A) C. ovis on costal muscles; (B) C. ovis on cardiac muscles; (C) C. ovis on 

abdominal muscles and (D) C. ovis on diaphragmatic Muscle 
 



(Weaner nutritional myopathy)      َهیْپاتی تغذیَ ای زر تزٍ ُای اس شیز گزفت  

بیماری با گیجی،ضعؾ وخروج کؾ .در بره های جوان دیده میشود

بیماری را بیشتر به کمبو . از بینی ودهان و ضعؾ مشخص میشود
اگر چه ضایعات ما کروسکوپیک در .مربوط میدانند Eویتامین 

عضالت آنها دیده نمیشود ولی تؽیرات دژنراتیو د ر ماهیچه های 

در کمبود سلنیوم بیماری عضله سفید دیده .مخطط آنها مشهود است

که یکی از مسئولین حذؾ   GSH-PXدر این کمبود آنزیم .میشود

رادیکالهای آزاد است تولید نمیشود که حاصل آن تجمع رادیکالهای 

مناطك نکروزه بعدا . آزاد در سلول وایجاد نکروز بافتی میباشد

 .کلسیفیه میشوند



 ًْاحی طفیذ ًکزّتیک قلت ثزٍ دچبر کوجْد طلٌیْم



 کلظیفیکبطیْى عضلَ قلت



 تیواریِای تٌفض



 تْهْرآًشئْتیک ثیٌی
 enzootic nasal tumour virus (ENTV)عامل بیماری رترو ویروسی بنام •

بیماری با ترشحات بینی همراه بوده ومجرای بینی در اثر تومور مسدود .میباشد•

 .بیماری لابل درمان نبوده و مبتالیان پس از تشخیص باید حذؾ شوند. میشود



 هقطع طبژیتبل ثیٌی هجتال ثَ تْهْر



Nasal adenocarcinoma in sheep 

 



Nasal adenocarcinoma in a sheep with bilateral 
nodular growths(caused by enzootic 

nasal tumor virus (retrovirus). 

 



 کًْذریت حٌجزٍ
کوندریت حنجره بیماری انسدادی بخش فولانی دستگاه تنفس بوده که عمدتا در •

سالگی در لوچ های پرواری که از کنسانتره باالئی استفاده میکنند 2تا 1/5سن 
 .و ندرتا هم در میشها دیده میشود

 عامل بیماری کورینه باکتریوم پیوژنز با اکتینومیسس پیوژنز ویا •

 .میباشد( Trueperella pyogenes)تروپرال پیوژنز•

بیماری به شکل حاد شروع شده و حیوان تنفس سخت با زحمت و صدا داری •
 بواسطه تورم وانسداد حنجره

 تاخیر در درمان و یا درمان .دارا میباشد•

 نمص سبب ایجاد آبسه در آریتینوئید •

 .کارتیالژ میشود•

 یک دوز وریدی دگزامتازون وتزریك.درمان•

   10تا7یک انتی بیوتیک وسیع الطیؾ بمدت •

 .لینکومایسین داروی انتخابی میباشد.روز•

•   
 



 تْرم ّ آثظَ ای ػذى حٌجزٍ



laryngeal chondritis  ٍکًْذریت حٌجز 



Necrotic material in larynx 

 



پٌْهًْی ُب –ثیوبریِبی ریَ   
• Normal lungs from a healthy sheep 



  اػکبل پبطتْرلْس                                    

 

 

پاستورال و منهیمیا ارگانیسم هایی هستند بتا همولیتیک، گرم •
منفی،هوازی،ؼیر متحرک بصورت کوکوباسیل در فامیل پاستورال 

این باکتریها در مخاط دستگاه تنفس،گوارش وتناسلی .لرار دارند
عمده   Bibersteinia trehalosiمنهیمیا همولیتیکاو . پستانداران لرار دارند

منهیمیا همو لیتیکا .ترین عامل پاستورلوز در گوسفند وبز میباشند
 امروزه  Tبه بیوتیپ (. A and T)بیوتیپ  میباشند 2دارای 

•Bibersteinia trehalosi گفته میشود 

ایجاد فرم سپتیسمیک یا  T15 و ,T3, T4, T10 پاستورال تره هالوزی بیوتیپ•
در گوسفند در مناطك تروپیک پاستورال .سیستمیک را مینمایند

 .میتواند مشکالت شدید تنفسی را باعث شودP. Multocidaمولتوسیدا 

 



 پبطتْرلْس در گْطفٌذ
در  M haemolytica, B trehalosi, and P multocidaباکتریهای گروه پاستورال •

 .حالت عادی فلور ناحیه لوزه و نازوفارنکس گوسفند و بز میباشد

  ,parainfluenza 3, adenovirus type 6, respiratory syncytial virusبرخی از عواملی نظیر •

•bovine adenovirus type 2, ovine adenovirus types 1 and 5, and reovirus type 1 

بطور اولیه ایجاد بیماری تنفسی مینمایند که زیاد خطر ناک •

نمیباشد ولی در صورت وجود عوامل استرس زا سبب کلونیزه 
  .شدن، تزاید وایجاد ضایعات بافتی توسط منهیمیا میشود

توسط فاکتور  M haemolytica and B trehalosiویروالنس •
فراهم  endotoxin, leukotoxin, and capsular polysaccharideهای متعددی نظیر

لکوتوکسین از اهمیت زیادی برخوردار است بطوریکه . میشود

لکوسیت ها را ازبین برده سبب تجمع فیبرین در ریه و جنب 
 .میشود



SEPTICEMIC PASTEURELLOSIS OF SUCKLING LAMBS 

 .M.haemolytica biotype Aشکل سپتیسمیک پاستورال توسط 
ماهگی و عمدتا  در  2روزگی تا 2در بره ها از B. trehalosiو 

این بیمار عمدتا در بره های جوان  . هفتگی اتفاق میافتد 3تا2سن 
 .دیده میشود و معمال همراه است با اشکال پنومونیک درسنن باال تر

مبتالیان دپرس بوده از خوردن امتناع . عالئم شکل سیستمیک
درجه سانتی 40نموده مخاطات پرخون بوده درجه حرارت بباالی 

اطراؾ . گراد میرسد ، بسادگی سرفه نموده و دچار دیسپنه میباشند
برای پیشگیری از تیل مایکوزین با . دهان آنها همواره خیس میباشد

میلی گرم پارکیلو 20میلیگرم پارکیلو زیر جلدی و 10دوز واحد 
 2.5اکسی تتراسیکلین عضالنی و برای درمان از دراکسین با دوز

 .  میلیگرم پارکیلو زیر جلدی میتوان استفاده نمود

هفته بره هارا در صورت مصرؾ صحیح 5واکسیناسیون مادران تا 
در صورتیکه بره ها از مادران ؼیر .آؼوز مصون نگاه میدارد
هفته بعد واکسن 4روزگی واکسینه شده  10واکسینه متولد شوند در 

 .و سپس سالیانه تکرار میگردد.تکرار میشود
 

 

•. 



 کبلجذ گؼبیی

در کالبد گشایی خوریزی زیر پوستی در ناحیه گردن •

ریه ها .توراکس ،پرده جنب واپیکارد دیده میشود

ادماتوز و خون ریزی در سطح آن مشهود است و 

.  کؾ فراوانی در مجاری ملتهب تنفسی دیده میشود

اروزیون های نکروتیک در ناحیه حلك مخاط بینی، 

کبد . و بخش فولاتی دستگاه تنفس دیده میشود

متورم بوده و در کبد،کلیه وطحال نکروز دیده 
 میشود





Rhinitis and laryngitis in pasteurella septicemia 

 



Acute pasteurellosis 

 



systemic pasteurellosis 
caused by B. trehalosi 



The lungs are heavy, swollen and purple-red in 
sudden death cases caused by P. trehalosi 

 



Oesophageal ulceration in a case of 
septicaemia caused by Bibersteinia trehalosi. 

The lungs are oedematous and congested 



Bibersteinia trehalosi septicaemia 



Multiple pale necrotic foci randomly distributed throughout 
the lungs of a sheep with Bibersteinia trehalosi septicaemia  



Bibersteinia trehalosi septicemia 
 



Bacterial embolic pneumonia associated with Bibersteinia 
trehalosi 

 



Widespread severe myocardial haemorrhage 
associated with Bibersteinia trehalosi septicaemia  

 



Haemorrhage from conjunctiva in a weaned calf with 
B. trehalosi septicaemia due to bone marrow depletion   

 



 
Petechial hemorrhages and edema typical 

of bacterial septicemia in lungs 
 

 



Petechial hemorrhages on pleural surface 
typically seen in septicemia 

 



Liver showing miliary areas of necrotizing hepatitis 
from bacterial septicemia with Bibersteinia trehalosi 

 



Focal hepatic lesions in a case of septicaemia 
caused by Bibersteinia trehalosi 



septicaemic pasteurellosis 



 



 



Fibrinous pneumonia in septicaemic pasteurellosis 





fibrinous bronchopneumoniaَریَ ثزٍ هجتالث 
 



 





Fibrinous bronchopneumonia 

 



Early fibrinous pneumonia in a 
lamb with yellow fibrin 

 



Fibrinous pneumonia in septicaemic pasteurellosis 



Lamb died due to bacterial septicemia showing foam 
from nose and mouth typical of pulmonary edema 

 



Spleen and thymus of a lamb with septicaemic pasteurelossis 

 



 



Systemic pasteurelossis 
In cases of pulmonary edema,grossly, lung lobes will fail to 
collapse, congested (red), and wet and heavy (edematous( 

 



The lungs are heavy  , swollen 
and purple-red in sudden death 

caused  by mannheimia 

• Lobules of lung are separate 
• by clear edematous fluid in 
• pulmonary edema 



 پٌْهًْی پبطتْرالیی

اشکال حاد پنومونی توسط پاستورالهمولیتیکا در گوسفندان بالػ 

ؼیر معمول است مگر عوامل مستعد کننده در محیط وجود داشته 

مبتالیان . عالئم کلینیکی شاما دپرسیون،بیحالیو آندوتوکسمی.باشد

و مرتب سرفه نموده درجه حرارت آنها باالی . از گله حجدا میشوند

در کالبد گشایی خونریزی و اکیموز . درجه سانتیگراد میباشد 40.5

ریه در موارد . زیر جلدی اطراؾ حنجره و روی دنده ها دیده میشود

فوق حاد پرخون ادماتوز لرمز ارؼوانی بوده و مجاری هوایی از 

کبدی شدن بهمراه پلورزی فیبرینوز در ناحیه ..خون آؼشته میباشد

یک برنکوپنومونی .شکمی ریه در موارد پیشرفته دیده میشود

 .چرکی حادی گاهی در پاستورال دیده میشود



Suppurative bronchopneumonia in lungs of a lamb Pasteurella 
multocida isolated from bacterial culture of lung tissues. 

 

 



antero-ventral lobes of lung with acute bronchopneumonia 

In bronchopneumonia a purulent exudate can often be squeezed out 
from airways (arrows) of the lung 

 



The lungs are heavy, oedematous,and purple-red with 
ecchymotic haemorrhages following death from 

Mannheimia haemolytica infection 



 هبطتیت گبًگزًْس تْطظ هٌِیویب ُوْلیتیکب



MANNHEIMIA HAEMOLYTICA-PASTEURELLA 

MULTOCIDA BACTERIN 



 



Lung with chronic pneumonia 
caused by M. ovipneumoniae 

 



Mycoplasma ovipneumonia 
pneumoniae 

 



 
 • Enzootic pneumonia(atypical pneumonia). Atypical pneumonia 



 پٌْهًْی آتیپیک

یک پنومونی ؼیر پیشرونده بوده که در بره های زیر یکسال اتفاق •

 .میافتد

سرفه و ترشحات .با وجود جیره مناسب رشد دام کم است.عالئم•

سروزی بینی از عالئم برجسته بیماری بوده وولتی حیوان تحت 

چون بخش محدودی از .استرس محیطی لرار میگیرد تشدید میشود

ریه در گیر است مشکل چندانی برای مبتالیان ایجاد نمیکند و از 
 .اکسی تتراسیکلین میتوان استفاده نمود



 پٌْهًْی آتیپیک



 

Atypical pneumonia 
 



• Atypical pneumonia 

 
 



 ثزًّؼیتِبی اًگلی

و با سرفه . برونشیتهای انگلی در کوسفند کمتر از گاو شایع است•

بر خالؾ انگلهای گوارشی انگلهای تنفسی از .مشخص میشوند

ابتالء شدید به انگلهای ریوی .نظر التصادی اهمیت چندانی ندارند

 در گوسفندان مبتال به ین رایج

 است چرا که ین سیستم ایمنی•

 .را تضعیؾ میکند•



 آلْدگی ػذیذ ریَ ثَ هْلزیْص کبپیالریض



 آلْدگی ثَ اًگل ُبی ریْی

 

 

 

 

 

 

 
• )سفت  Consolidated lesions)میشود (D. Filaria )در ابتال به دیکتیوکولوس  بخش تحتانی ریه یعنی نواحی در تماس با دیافراگم   

 

 

 

 

 

 



Ovine pulmonary adenocarcinoma آزًْهاتْس ریْی    

 

بیماری تومری واگیر دار ریه است که بوسیله یک بتا رترو •
  jaagsiekte sheep retrovirus (JSRV) بهویروس معروؾ 

 5-4کمون بیماری طوالنی است وبیشتر عالئم در .ایجاد میشود
ماه نیز دیده  12تا8ندرتا در بره های .سالگی مشاهده میشود

بیماری با کاهش وزن وعدم تحمل به فعالیت مشخص .میشود
میشود بخصوص در هوای گرم بطوریکه حیوان گاها با دهان 

 50در موارد پیشرفته زمانیکه تومر بیشتر از .تنفس مینماید
درصد ریه را گرفتار نموده باشد حیوان سر را که پائین میاورد 

 .مایعات فراوانی از سوراخهای بینی سرازیر میشود

بیماری با ورود یک حیوان آلوده به گله در آن وارد میشود واز •
 .مادر به جنین میرسد



 تؼخیص ّکٌتزّل ثیوبری 
تشخیص بر پایه عالئم کلینیکی همراه است وتستی که بشود •

بیماری را لبل از بروز بیماری مشخص نماید در حال حاضر 

 .وجود ندارد



 خزّج هبیعبت ـزاّاى اسثیٌی 



 تْهزی ػذى ثخؼی اس ریَ



(آثظَ ریَ)پٌْهًْی هشهي چزکی   
این .باکتریهای متعددی وجود دارند که سبب ایجاد آبسه در ریه میشوند•

اتفاق ...بیماری بیشتر متعالب عفونت های چرکی نظیر ماستیت،آندوکاردیت و
 .میافتد

فوزوباکتریوم نکروفرم،باکتریهائی که منشائشان نماط دیگر بوده ازراه خون •
ازآبسه های ریوی آرکانوباکتر پیوژنز بفراوانی .ریه را میتوانند در گیر نمایند

 .جدا میشود

کاهش وزن،درجه حرارت و اشتهای طبیعی دیده .عالئم کلینیکی•
 .مبتالیان در حالت استراحت افزایش حرکات تنفس دارند.میشود

در اکثر موالع بؽی از . وجودآبسه را میتوان با سونگرافی مشخص نمود•
 .کاهش وزن عالمت دیگری لابل روئیت نمیباشد

هزار واحد پارکیلو 44حیوانات با ارزش را میتوان با پنیسیلین با دوز .درمان•
پنی سیلین دارو با ارزش برای درمان عفونتهای .روز میباشد 30تا20برای 

تنفس مزمن در گاو و گوسفند میباشد بشرطیکه طول دوره درمان رعایت 
 .شود



 آثظَ ثشرگ ثب دیْارٍ ضخین در ریَ



pyothorax پیْتْراکض 



هبٍ 2آثظَ ُبی هتعذد در ریَ ثزٍ   



هٌاطك .2هٌطمَ طالن ریَ کَ ُیپزاکْئیک اطت.1.آتظَ زر پززٍ جٌة

 ُیپْاکْئیک ًشاًگز آتظَ ُای هتؼسز هیثاشٌس



MAEDI هذی   
که ایجاد اشکال تنفسی یا مدی .عامل آن لنتیویروس است•

مهمترین راه انتمال .واختالالت عصبی یا ویزنا را مینماید

ولتی اولین بیمار در گله .نوزاد استاز راه آؼوز و شیر به 

درصد گله ممکن است سرو  60مشاهده شد بیشتر از 

برای کنترول تمام سروپزتیوها باید حذؾ .پوزتیو باشد
 .شوند







 ثیوبریِبی دطتگبٍ گْارع



 ثیوبری دُبى آثکی

 :بیماری دهان آبکی با عالئم زیر مشخص میشود•

• Lethargy,unwillingness to search for the teat and 

• suck, profuse salivation, increasing abdominal 
distension and retained meconium 

 .اینها همه بخشی از عالئم  یک آندوتوکسمی میباشند•

بنظر میرسد این بیماری در بره ها با تزاید کلی باسیلها در روده . اتیولوژی•

 .وآزاد شدن لیپوپلی ساریدی پیکر این باکتریها بهنگام مرگشان اتفاق افتد

در این بیماری الکتات و اوره خون باال بوده لوکوپنی و هیپو گلیسمی دیده •

چون تمام عالئم فوق در آندوتوکسمی ها دیده میشود بنابرای میتوان .میشود

رابطهای بین .گفت که این بیماری در اثر یک آندو توکسمی ایجاد میشود
 .میزان ایمونوگلوبینهای خون و خساسیت به بیماری وجود ندارد



 پبتْـیشیْلْژی  
بره ها در صورتیکه در محیطی آلوده متولد شوند باکتریهای کلی باسیل •

در یک محیط آلوده گاهی لبه های فرج وواژن .محیطی را اخذ مینمایند

میشها در اثر خوابید روی بستر آلوده به کلی باسیلها آلوده میشود و 

بهنگام تولد .هنگام عبور جنین از معبر زایمانی آلودگی صورت میپذیرد

روده از حرکات کمتری برخوردار است بطوریکه باکتریها سریعا تکثیر 

نررسید آؼوز بممدار کافی در بولوع بیماری .نموده و کلونیزه میگردند

ساعت بعد از  36تا12بیمار بیشتر در دوللوها ودر سن . کمک مینماید

مبتالیان دار عالئم چون عدم تمایل به خوردن شیر،کسل . تولد دیده میشود

ساعت سیالن بزاق شروع گشته و  6تا 2در ظرؾ .و دپرس میباشند

علیرؼم شیر نخوردن محوطه بطنی متسع میباشدکه بواسطه ترشحات بزاق 

بره ها دچار ضعؾ شدید ماهیچه ای بوده و اکثرا . و سایر مایعات میباشد

.  بعضی از مبتالیان در آخر بیماری دچار اسهال میگردند. زمینگیر میگردند

اکثر مبتالیان دچار احتباس موکونیم میباشند که با تنمیه آب ولرم وصابون 
 .اگر درمان صورت نگیرد بره مبتال سریعا وار کو ما میشود.بهبود میابند



Differential diagnoses  تؼخیص تفزیقی 

 :بیماری دهان آبکی با بیماریهای زیر اشتباه میشوند•
• • Starvation/hypothermia/hypoglycaemia. 

• • Septicaemia. 

• • Intrapartum injury. 

• • Injury post partum, such as chest trauma. 

• • Toxoplasmosis. 

• • Border disease. 

کمی .در کالبد گشایی شیردان پر از مایعات موسینی و گاز میباشد•

لبل از مرگ باکتری را میتوان در للب،خون، کبدو سایر بافتها 
 .کاوش نمود



Watery mouth 

 





Watery mouthثیوبر دُبى آثکی در ثزٍ ُب 



Watery mouth disease/endotoxic  colibacillosis 





 اتظبع هحْطَ ثطٌی ّ تجوع هبیعبت در ػیزداى



Endotoxic colibacillosis/edema of abomasum is seen 



 درهبى

در مرحله اول بیماری تنمیه با صابون و آب ولرم حرکات روده را •

در .تحریک نموده دفع موکونیوم و باکتریها از بدنتسرع میگردد

این .صورت با ارزش بودن بره متوکلوپرامید خوراکی کمک کنند است

دارو با انمباض ناحیه انترال شیردان تخلیه آنرا از گاز و مایعات 

 بصورت mg/kg 1-0.5این دارو با دوزی برابر .تحریک مینماید

مایعات خوراکی در موارد .وریدی تخلیه شیردان را تسریع مینماید•

 در اوایل بیماری آنتی بیوتیکهای .خفیؾ کمک کننده است

آنتی بیوتیکهای .خوراکی اثر مثبتی در روند و پیشروی بیماری دارد•

آمینو گلیکوزیدنظیر اسپکتینومایسین که از روده جذب نمیشوند 

درصد مبتالیان فرم پیشرفته بیماری  40حدود .داروی انتخابی میباشد

باکتریمیک میباشند در اینموارد از آمینوگلیکوزید ها استفاده نمیشود 
 .بصورت تزریك عضالنی استفاده میشودamoxycillinو از 

 



 اداهَ درهبى
بمیزان ORSعلیرؼم اتساع شیردان در بیماری دهان آبکی خوراندن•

مبتالیان .بار در روز از ضروریات است 4میلی لیتر پار کیلو  50

چون اسیدوتیک نمیباشند بنابراین استفاده از بیکربنات مورد عدم 
 .استعمال دارد



Salivary abomasum disease in young lambs 

روزه باعالئم لتارژی، عدم تعا دل   20تا5این بیماری در بره های •

در راه رفتن،از بین رفتن رفلکس مکش،اتساع محوطه بطنی و 

اگر درمان .عدم تمایل به برخاستن از زمین مشخص میشود
(  lateral recumbency)صورت نگیرد حیوان به پهلو خوابیده

و عالئم کولیک از خود نشان میدهد دچار دندان لروچه گشته و 

گاهی یک اسهال زرد رنگ با رگه .روز تلؾ میشود4تا2در ظرؾ 

 .های خون در برخی از میتالیان دیده میشود

در کالبد گشائی یک شیردان متسع از گاز، مملو ازبزاق، ترشحات •

در مخاط شیردان نماط . شیردان ، و شیر لخته نشده دیده میشود

متعدد هموراژیک وجود دارد که از خارج و لبل از باز نمودن آن 

درداخل شیردان شیر آؼشته به  لخته خون .مشاهده میشود
 .دیده میشود (coffee grains)بصورت دانه لهوه  



Salivary abomasum disease in young 

lambs 

اتیولوژی بیماری بخوبی معلوم نیست ولی آلودگی محیطی،دریافت •

ناکافی آؼوز وابتال ء به پنومونی میتواند از علل مستعد کننده 

استفاده از آنتی بیوتیکهائی نظیر اریترومایسین،آمپیسیلین، .باشد

.  نئومایسین و اسپکتینو مایسین در ابتدای بیماری موئثر است

اریترومایسین اثر بسیار جالبی در جلوگیربیماری دارد، شاید 

 .بخاطر اثرات پروکینتیکی آن روی انمباضات شیردان

 



Distended abomasum with numerous 
hemorrhagic spots  



Copious saliva in the abomasum and epithelial hemorrhages 



Numerous hemorrhages  covering most of the abomasal epithelium 



Hemorrhages in the epithelium of the abomasum of a  2 month 
old  lamb 



Salivary abomasal syndrome 



Salivary abomasal disease 

 



Floppy Kid Syndrome 
یک اسیدوز بدون دهیدراتاسیون در بزؼاله را  1991اول بار سال 

 floppy kid syndrome’’ (FKS)‘‘گزارش نمودند که بعدا به 

روزگی  14تا4بزؼاله ها در بدو تولد سالم هستند ولی بین. مشهورشد

 مهمترین عالمت بیماری شامل. از خود عالئم کلینیکی را نشان میدهد

• decreased muscle tone, anorexia, apathy, or even 
somnolence. 

مبتالیان  . بود D-Lactateمهمترین یافته در مبتالیان اسیدوزاز نوع 

بیماری بیشتر در بزؼاله هاییکه دستی .اسهال و مشکل تنفسی نداشتند

تؽذیه میشوند مشاهده میگردد ولی در بزؼاله های در جوار مادر هم 

بیمار عمدتا متعالب مصرؾ باالی زیاد شیر ایجاد .مشاهده میگردد
 .میشود



Floppy Kid Syndrome 
عوامل متعدد دیگری نیز وجود دارد که سبب ضعؾ عضالنی میشوند که باید 

بوتولیسم،کلی : از جمله این عوامل میتوان از. با از این بیماری تفریك شوند

 .باسیلوز،سپتی سمی،بیماری عضله سفید نو آنتروتوکسمی نامبرد

ساعت لطع میشود و  36شیر بمدت . براساس رفع اسیدوز استوار است. درمان
برخی از مبتالیان به یکبار . و بکربنات سدیم داده میشودORSبجای آن محلول 

 240برای درمان به  .درمان و برخی به درما نهای اضافه تر احتیاج دارند
 60تا30لاشك چایخوری بیکربنات سدیم اضافه شود، سپس  ORS 1سی سی 

در صورت . سی سی آز آ ن با پستانک یا لوله معدی به حیوان خورانده شود

ولتی حیوان مبتال روی . احساس عدم بهبودی هر دو ساعت درمان تکرار شود

 .پا ایستاد میتوان دادن شیر را شروع نمود

 



Floppy Kid Syndrome 

• no previous diarrhea 

• occurs at 3-14 days of age 

• up to 100% of kids affected 

 



Floppy Kid Syndrome : Clinical signs 

• very depressed 

• weak; down or barely able to stand 

• reluctant or unable to suckle 

• abdominal distension 

• cold extremities 



 



 



 



Floppy Kid Syndrome :Physiology 

• metabolic acidosis 

• normal kidney function 

• not dehydrated 

• D-lactate is increased, maybe bacterial 
origin 



 



Floppy Kid Syndrome 
• Cause: believed to be caused by too rich milk or 

associated with E. coli 

• Symptoms: depression, weakness of limbs 
which progresses to flaccid paralysis, and goat 
may also have a drunken appearance 

• Treatment: Remove from source of milk for 24 
to 36 hours.  Dissolve 1 tsp of sodium 
bicarbonate in water & give 20-50cc orally, 
allowing the kid to swallow during administration.  
Repeat this procedure 1,3,6,12 hours after initial 
treatment.  Also give electrolytes until returning 
to milk & give wide spectrum antibiotic to prevent 
secondary bacterial infections. 

 



 ثیوبری ُبی ثزٍ ُب
درتمام سنین در بره ها مشاهده میشود و براساس زمان ابتالء اتیولوژی آن .اسهال.1•

باکتریها،ویروسها،انگلها،آندوتوکسمیها وتوکسینهای :اسهال بواسطه.متفاوت میباشد

 .ؼذائی ایجاد میشود

هفتگی عوامل متعددی سبب ایجاد  3از بدو تولد تا . هفته ای 3اسهال در بره های زیر •

 :اسهال در بره ها میشوند که ذیال مورد توجه لرار میگیرند

روتا و کرونا ویروسها مهمترین عوامل ویروسی در ایندوره سنی .اسهالهای ویروسی•

 .میباشند

کلی باسیل آنتروتوکسینوژن یعنی کلی باسیلهای دارای انتی ژن .اسهال های باکتلایر•
K99وF41 این باکتری عمدتا در بره .سبب ایجاد اسهالهای ترشحی در برها میشوند

در این حالت روده ها پر خون نبوده و مایع زرد .روز ایجاد اسهال مینماید 3های زیر 

 .رنگی در آن وجود دارد

اکثر .سالمونال تیفی موریوم ودابلین در بره ها اسهال همه گیر ایجاد مینمایند.سالمونلوز•

آندوتوکسین .این واگیریها پس از ورود یک گوسفند آلوده نالل به دامداری میباشد

مبتالیان دچار بیحالی .باکتری سبب نارسائی گردش خون و کالپس للبی عرولی میشود

 .و اسهال پرفیوز سبزویا لهوهای ،ؼشته به خون و بد بو میشوند

 



 اطِبل کلی ثبطیلی یب اطِبل طفیذ



 اطِبل کلی ثبطیلی در ثزٍ ُبی ًْساد



 شیز ترویز تْاططَ ُا رّزٍ شسى زار گاس ّ شیززاى زر شیز اًثاشتگی



 



 پزخْری ػیز رّدٍ ُب هولْاس ػیز



 اطِال کاتارال تْاططَ کلی تاطیل آًتزّتْکظیٌْژى





 



 



 



 



 کلی ثبطیل طپتی طویک

 



 



Acute septicaemic colibacillosis/ purulent menegoencephalitis 



clostridial diseasesثیوبریِبی کلظتزیذیبل 
کلستریدیومها باکتریهایی هستند که توکسین های متعددی را تولید 

بیماریهای . مینمایند که سبب بیماریهای مختلفی در حیوانات میشود

 :گروه میتوان بررسی نمود 3مولده توسط کلستریدیها را در 

• Enterotoxaemias and other alimentary tract 

• Infections 

• Clostridial species which have a direct histotoxic 

• effect at a site of infection other than the 

• alimentary tract, 

• Those that produce neurotoxins. 



 تیواریِای هْلسٍ تْطط کلظتزیسیْهِا
  



 تْکظیٌِای هتزشحَ تْطط طْشِای هرتلف کلظتز یسیْم پزفزًژاًض



A کلظتزیذیْم پزـزًژاًض تیپ  
ترشح مینماید که در بره های تازه از شیر گرفته  αاین کلستریدی توکسین 

را  ’yellow lamb disease‘عمدتا سبب بیماری بنام بیماری بره زرد
این فرم از آنتروتوکسمی با آنمی ،همولیز،هموگلوبینوری، ایکتر و  .مینماید

مرکز لبولهای . در کالبد گشایی الشه ایکتریک میباشد. ادم ریه همراه است
 .کبد دستخوش نکروز میشود

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                       

                                                                                         Centrilobular necrosis yellow lamb 
disease                                                             

                                                                                                            

 

 



 اطِبل خًْی ثزٍ ُب 
توسط توکسینهای آلفا ،بتا و اپسیلن کلستریدیوم .دیسانتری بره ها
توکسین بتا به ترپسین حساس است . ایجاد میشود Bپرفرانژنس تیپ 

بطوریکه آؼوز که دارای ترکیبات ولفه دهنده ترپسین است این توکسین 

توکسین بتا همولیز و توکسین اپسیلن یک نوروتوکسین .را خنثی مینماید

 .میباشد

.  روزگی دیده میشود3تا2هفته و بیشتر در 2بیماری در بره های زیر 

بیماری بیشتر بصورت انفرادی در  بره های چاق و آنها ئیکه پرخوری 

بیماری در زمستان بصورت همه گیر و با تلفات . نموده اند دیده میشود

اگر چه در تعدادی از بره ها بیماری .درصد دیده میشود 30تا20بین 

بصورت اسهال خونی دیده میشود ولی بواسطه سیر سریع بیماری اکثرا 

در کالبد گشائی ضایعات هموراژیک .اسهال خونی مشاهده نمیشود

در بزؼاله ها و این باکتری .اولسراتیو را در روده میتوان مشاهده کرد

 .گوساله ها نیز آنتریت هموراژیک ایجاد میکند



 



 



 هذـْع اطِبلی هخلْط ثب خْى در دیظبًتزی ثزٍ ُب



 دیظبًتزی ثزٍ ُب

 



Necrohaemorrhagic intestine in  
Clostridium perfringens type B enterotoxaemia 

 



 هخبط ًکزّتیک رّدٍ در دیظبًتزی ثزٍ ُب

 



 ًکزّس رّدٍ در دیظبًتزی ثزٍ ُب

 



قلٍْ ًزهی–دیظبًتزی ثزٍ ُب   

 



 Cکلظتزیذیْم پزـزًژاًض تیپ 
سم بتا  Cکلستریدیوم پرفرنژانس تیپ مهمترین توکسین مترشحه توسط 

این باکتری عمدتا بره های نوزاد را درگیر نموده و در آنها   .میباشد
سنین پایین  بنظر میرسد درگیری . آنتریت هموراژیک ایجاد مینماید

بواسطه میزان کم ترپسین در روده میباشد چراکه سم بتا بسیار به 
ترپسین حساس بوده و توسط آن از بین میرود و حیواناتی به سم بتا 

در نوزادی Cحساس هستند در صورت آلوده شدن به کلستریدیوم تیپ 
بعکس باکتریهایی که توکسین اپسیلون تولید میکنند برای . تلؾ میشوند

این . فعال شدن سم به یک آنزیم پروتئولیز نظیر ترپسین احتیاج است
تفاوت اثر ترپسین روی  سم بتا واپسیلون باعث میشود که ولتی باکتری 

بسته ( کلستریدیوم Bنظیر تیپ )که هردوی این توکسین ها را دارا میباشد
در بالؽین ایجاد بیماری  Cتیپ . به شرایط روده عالئم متفاوت خواهد بود

struck آلودگی به تیپ . را مینماید که به مخاط آسیب وارد میایدBوC 
عالئم مشابهی را در گوسفند ایجاد مینمایند که شامل آنتریت هموراژیک 

در این حالت تجمع . نکروتیک بوده که عمدتا ایلئوم را درگیر مینماید
 .خون و فیبرین در داخل لومن روده  مشهود است

 



Serosal view of the small intestine of a lamb with hemorrhagic enteritis due to Clostridium 
perfringens type C. The intestine is distended with gas and hemorrhagic fluid. 



Mucosal view of the small intestine of a lamb with hemorrhagic 
enteritis due to Clostridium perfringens type C. Observe the dark red 
necrotic mucosa and the large amount of fibrin present in the lumen 

 



 آًتزّتْکظوی
توکسین .کلستریدیوم پرفرنژانس ایجاد آنتروتوکسمی مینمایدDتیپ 

توکسین اپسیلون بصورت یک . اپسیلون عامل اصلی ایجاد بیماریست
پروتوتوکسین ؼیر فعال بوسیله باکتری ترشح میشود که توسط ترپسین 

مترشحه از پانکرآس و سایرپروتئاز های موجود در روده  و یا آنهائیکه 
.   بوسیله سایرکلستریدیهای روده ای ترشح میشوند فعال میگردد

مهمترین مکانیسم عمل توکسین اپسیلون ایجاد تؽیرات دژنراتیو در سلول 
های آندوتلیال دیواره عروق ویباشد که حاصل آن افزایش نفوذ پذیری 

 .انها میباشد

 

 

• عمدتا پس از مصرؾ گرین ویا تؽیر ناگهانی ؼذا Dآنتروتوکسمی تیپ 
این تیپ بیشتر در بره های از شیر .به ؼذای بهتر صورت میگیرد

گرفته و زمانی که سه چهارم پوند در روز گرین مصرؾ میکنند دیده 
تیپ . میشود C بیشتر در بره های شیر خوار در هفته های اول زندگی

.بصورت اسهال خونی  اتفاق میافتد  

 



بیماری .اکثرا مبتالیان به آنتروتوکسمی را مرده پیدا مینمایند

با عالئم کلینیکی دپرسیون،دندان لروچه،دلدرد و تشنج 

توکسین اپسیلون مترشحه توسط کلستریدیوم .مشخص میشود

سبب دژنرسانس سلولهای آندوتلیال  Dپرفرنژانس تیپ 

عروق میشود که حاصل آن افزایش نفوذ پذیری عروق 

میباشد که در اثر آن نشت عرولی صورت میگیرد که در مؽز 

 .سبب ادم این عضو میشود

 



Recumbent lamb with acute type D 
enterotoxemia. Observe frothing by the mouth 

 



 کبلجذ گؼبیی
در کالبد گشایی مایعات فیبرینوز در اطراؾ للب در پاره ای موارد فتك محچه 

شکلی از آنتروتوکسمی وجود دارد . بواسطه افزایش فشار داخل مؽزدیده میشود

در فرم حاد توکسین اپسیلون وارد . که فرم تحت حاد یا مزمن بیماری میباشد

خون میشود و سریع سبب مرگ میشود ولی در فرم مزمن توکسین سبب ایجاد 

ضایعات کانونی در مؽز بصورت لرینه میشود که منجر به ایجاد آنسفالومالسی 
 .را مینماید( focal symmetrical encephalomalacia)متمان کانونی 

 (   Necrohaemorrhagic foci)دراینگونه موارد خونریزهای نکروتیک کانونی

   .هر نمطه از مؽز دیده میشود



 تجوع لختَ ژالتیٌی در اطزاؾ قلت

 



 Necrohaemorrhagic foci در آًظفبلْهبلظی هتقبرى ثْاططَ تْکظیي اپظیلْى 

 



 آًتزّتْکظوی
بیماری بیشتر در بره های در حال پرواری دیده میشود اما گاهی گوسفندان بالػ 

اکثرا مبتالیان گرفتار فرم حاد . و بره های تازه متولد شده هم گرفتار میشوند
بیماری میشوند و انهارا مرده میابیم ولی اگر فرصت نشان دادن عالئم راپیدا 

نمایند آنها شامل عالئم عصبی نظیر عدم تعادل ،کوری،دندان لروچه وزمینگیر 
دلیل ایجاد . شدن و اپیستوتونوس، خروج کؾ از دهان لبل از تولد میباشد

آنتروتوکسمی معلوم نیست ولی ؼیر ناگهانی جیره، بدکار دستگاه گوارش 
بواسطه انگلها از جمله دالیل است ولی با اینحال بیماری گاهی در گوسفندان بالػ 

 .با جیره پایدار وبره های شیر خوار دیده میشود

  2بهتر است میشهای آبستن .بهترین راه ممابله با بیماری استواکسیناسیون 
ماهگی 3بره ها اولین واکسن خود را در .ماه لبل از زایمان واکسینه شوند1و

روز بعد از دومین  10تا7. .هفته بعد آنرا تکرار نمایند2باید  دریافت نمایند و
 .واکسیناسیون ایمنی برلرار میشود

واکسینه نشده باشند باید بره ها را در Cو Dاگر مادر ها بر علیه تیپ ِ•
شك دیگر .هفتگی باید آنرا تکرار نمود 2روزگی واکسینه نمود و در 3تا2

اینستکه به نوزادان مادران ؼیر واکسینه انتی توکسین تزریك نمود وآنهارا 
 .تا سه هفتگی واکسینه نمود 1در 

 



Colibacillosis and entrotoxaemia combined lesions  

 



 همایظَ رّزٍ ُای هثتال تَ اطِال کلی تاطیلی ّ آًتزّتْکظوی

 



Clostridial enterotoxaemia in a lamb showing 
severely hemorrhagic intestinal loops. 

 



پزخًْی ّ ادم رّدُبی ثشرگ ّ کْچک ّ قلٍْ ًزهی ثْاططَ کلظتزیذیْم 

   Dِپزـزًژاًض تیپ



 آًتزّتْکظوی



Abomasitis/metritis 

Clostridium sordellii 

هفته ای خوردن شیر زیاد  10تا4در بره های •

حیوان را مستعد به به ابتالء کلستریدیم سوردلی 

گوسفندان بالػ هم در گیر این باکتری . مینماید

. میشوند ولی شدت بیماری در آنها کمتر است

بیماری در بره ها در کالبد گشایی تشخیص داده 

در این حالت دیواره شیردان متورم آدماتوز .میشود

 .و آممفیزماتوز میباشد
 



Clostridium sordellii infection 

 



Abomasitis due to clostridia infection  
Notice fibrin and reddened damaged surface of abomasum 

  .(ـلغ سرد)

 



Inside of abomasum showing rough surface with 
reddened depressed necrotic areas (arrow) 

from clostridial infection 

 



Congested hemorrhagic abomasum, rumen 
and intestines in severe grain overload 

 



Severely reddened hemorrhagic 
rumen in severe grain overload 

 



Reticulum also very reddened 
in severe grain overload 

 



Blood in rumen due to bleeding ulcer 

 



Intestine full of hemorrhagic intestinal 
content with severe grain overload 

 



Severe, chronic rumenitis 
with ulceration 

 



 (اطیذّس)پزخْری 

در میشها پس از خوردن ممدار زیادی ترکیبات نشاسته دار مثل •

نفوذ . کنسانتر، نان،سیب زمینی التهاب شکمبه ایجاد میشود

باکتریها از شکمبه ملتب و ورود آنها به خون سبب ایجاد آبسه های 

متعالب التهاب شکمبه در پاره ای از . میشود... کبدی، ریوی و

 .  موارد رومینیت لارچی ایجاد میشود

 .از عوارض پرخوری رومنیت لارچی و آبسه های کبدی است•

کیلو در یک لیتر  40گرم برای 8درمان تزریك وریدی بیکربنات •

رور  10پنی سیلین تزریمی تا +تیامین وریدیز +آب ممطر

 (.درموارد حاد)



Congestive ruminitis - sheep 

 



 رّهیٌیت قبرچی



Fatal rumen acidosis with sloughed epithelium  

 



 ًبرطبئی تخلیَ ػیزداى

عالئم کلینیکی در ظرؾ چند ماه ظاهر شده که با کاهش وزن •

یک اتساع محوطه بطنی بخصوص در لسمت پائینی .همراه است

اشتها کاهش یافته و مدفوع .شکم در سمت راست مشاهده میشود

 .خشک و پوشیده از موکوس میباشد

 شیردان متسع در شیدان•

 .مبتال به نمص تخلیه•

 علت بیماری بخوبی مشخص•

 نیست نمص ژنتیکی در آن•

 .مطرح است•

 



Young lamb with ruminal and abomasal bloat 
(distended left side of belly 

 



Frothy bloat in a sheep showing distended rumen with 
frothy contents particularly when their feed is switched 

abruptly to alfalfa hay 

 



Frothy feed within rumen of a sheep that died 
due to frothy bloat 

 



ُفتگی تب اس ػیز گزـتي 4اطِبلِبی اسطي   
عمدتا توسطگون ایمریا که اختصاصی میزبان خاصی است .کوکسیدیوز•

ایجاد میشود یعنی برای مثال گونه ای که گوسفند را آلوده میکند در بز 
 ..بیماری ایجاد نمینماید

اولین عالمت کوکسیدیوز در صورت آلوده شدن گله عدم .کوکسیدیوز•
در تعدای از بره ها شکم تو .رشد ونمومورد انتظاردر بره ها میباشد

 (.open fleeced appearance)رفته وپشم ازهم باز میشود

با پیشرفت .در تعدادی از بره ها پشت وسطح داخلی پا ها آؼشته به مدفوع میباشد•
در کالبد .بیماری اسهال آبکی که رگه های خون در آن دیده میشود رخ میدهد

گشائی روده ها ضخیم گشته و نماطا سفید رنگی روی آن لرار 
 .دلدرد،تنسم،پروالپس رکتوم و آنمی گاهی دیده میشود.دارد

آز روی عالئم کلینیکی و وجود اووسیست انگل در مدفوع تشخیص داده .ـشخیص•
تعداد اووسیست در مدفوع با شدت بیماری رابطه ای ندارد بطوریکه گاهی .میشود

دامهای سالم تعدا زیادی اووسیست دفع مینمایند ولی عده ای دیگر لبل از ظهور 
 .اووسیست در مدفوع از کوکسیدیوز تلؾ میشوند

 



کبُغ طزیع ّسى،قْس ًوْدى ّ آلْدگی پؼت ثَ هذـْع 

 در کْکظیذیْس 



 آغشتَ تْزى سیز زم ّططح زاذل پا تَ هسفْع زر کْکظیسیْس



Lambs with fecal staining from coccidiosis due to Eimeria 
 

 



 ضرین شسى زیْارٍ رّزٍ ّ ًماط طفیس رًگ زر ططح طزّسی



 زرهاى ّ کٌتزّل کْکظیسیْس
کوکسیدیوز بیماری خود محدودی است که بدون درمان اختصاصی 

درمان های .خاصی ولتی که مرحله تزایدی آن پایان یافت بهبود مییابد

بیشتر .رایج هیچکدام روی مراحل آخر تمسیم انگل بدون اثر میباشد

داروهای ضد کوکسیدیوز روی روی شیزونت مرحله اول اثر داشته و 

برای کنترول بیماری مفید میباشند نه برای زمانی که عالئم بیماری 

در یک واگیری تمام مبتالیان یکجا جمع شده و درمانهای .ظاهر گردید

از دو دارو امروزه . حمایتی نظیر آب و الکترولیت برای آنها اعمال شود

 .در گوسفند داریهای صنعتی استفاده مینمایند

بصورت محلول بوده به تمام بره هاییکه با .Diclazuril .دیکالزوریل.1

دارو بر علیه تما . مبتالیان در تماس بودند یک دوز دریافت مینمایند

دفع اووسیست ها را شدیدا کاهش میدهد .مراحل تکاملی انگل موثر است
 (.Zero meat withdrawal period)و منع مصرؾ گوشت هم ندارد



 زرهاى ّ کٌتزّل کْکظیسیْس
دارو بصورت محلول بوده واگر چه روی . Toltrazuri. تولترازوریل .2

تمام مراحل انگل اثر دارد و سیستم ایمنی را در برابر آن باالمیبرد وبرای 
دارو . درمان توصیه میشود ولی بهتر است آنرا برای پیشگیری بکار برد

روز منع مصرؾ  42دارو . بصورت دوز واحد خوراکی داده میشود
این مهم نبوده . استmeat withdrawal period is  42 days.دارد

 .مگر کشتار بره های کوچک جثه مد نظر باشد

میلی گرم پارکیلوتا سه روز میتوان استفاده  140از سولفادیمیدین بمیزان 
روز در  15میلی گرم پارکیلو روزانه تا  35تا25برای پیشگیری .نمود

گرم به هر تن ؼذا در اختیار حیوانات گله  55ؼذا مخلوط نموده ویا 
گرم در تن  15برای کنترول میتوان موننسین بمیزان .لرارداده میشود

هفته مانده به زایمان و تا زمانیکه بره ها شیر  4کنسانتره اضافه نمود از 
موننسین از دفع اووسیست جلوگیری .میخورنددر اختییار میشها لرار گیرد

 مینماید



 هًْیشیْسیض
متر تا بیشتر طول دارد و اگر تعدادش زیاد  6مونیزیا اکسپانسا حدود 

 .باشد سبب اسهال و گاهی انسداد روده میشود

Low level of infection fails to produce any significant 
damage 

to the hosts. 

. High level of infection causes diarrhoea. 

. General weakness. 

. Nervous disorders i. e. incordination of movement 
and circling 

movement. 



Moniezia expansa 

 







 



 



  Tenesmus تٌظن 
در زمانی .تنسم حالت شایعی است که در گوسفندان با زور زدن مشخص میشود

که این زور زدن ها با زایمان در ارتباط نباشد دامدار شکایت از زور زدن 

الزم بذکر است که همیشه زور . بیحاصل دام برای دفع مدفوع شکایت مینماید

بطور کلی .زدن های ؼیر مرتبط با زایمان به مشکالت گوارشی مربوط نمیباشد
 .گوارشی،ادراری، تناسلی: منشاء دارد 3زور زدن در گوسفندان 



 تٌظن در ًْساداى
برخی بره های تازه متولد از خود تنسم نشان میدهند و مرتب سرو صدا 

 :این بره ها برای موارد زیر باید بررسی شوند. مینمایند

چسبیدن دم به سوراخ ممعد در اثر خشکیده شدن .2عدم دفع موکونیوم.1

در این حالت بیشتر اتساع . رکتوم نالص.4فیستول رکتوواژینال .3موکونیوم

 .شکم دیده میشود تا تنسم

بیشتر منشاء گوارشی داشته و در ارتباط با .تنسم در بره های در حال رشد

در اینحالت مخاط رکتوم و اسفنکتر آن دچار ادم . ترکیبات مدفوع میباشد

این حالت . والتهاب و تحریک میشود که منجر به زور زدن در حیوان میگردد

. که اکثرا متعالب اسهال رخ میدهد باید از نظر عامل اسهال بررسی شود

ضمنا یکی از عوامل مهمی که سببتنسم در این سن میشود کوکسیدیوز 

اگر بره ها ی نر در حال رشدکه دچار اسهال نیستند عالمت تنسم نشان .میباشد

 .دهند به اختالالت مجاری ادرار میتوان مشکوک شد

 

 

 



 تٌظن در هیؼِبی ثبلػ
اگر چه سیستیت در هردوره ای از زندگی میتواند سبب تنسم شود ولی در 

 .      میش تنسم عمدتا در دوره های فعال تولید مثلی رخ میدهد

در این دوره به ولوواژنیت های بعد از جفتگیری . تنسم در دوره جفتگیری

واژنیت های تروماتیک حاصله .لوچ گله مورد آزمایش لرار گیرد. توجه شود

از زایمانهای لبلی ممکن است از بعد از جفتگیری در فصل جفتگیری دوباره 

 .فعال شوند

در ایندوره  از نظر مومی شدن جنین و یا سمط باید . تنسم در وسط آبستنی

 .حیوان مورد ارزیابی لرار گیرد

پروالپس واژن و رحم در این دوره بیشترین عامل زور .تنسم در زمان زایمان

در این دوره حیوان باید از نظر سمط احتمالی،وضعیت نابجای .زدن میباشد

 .جنین در داخل رحم،تورشن رحم و دیالتاسیون نالص سرویکس ارزیابی شود

درمواردیکه تنسم بعد از زایمان اتفاق میافتد به احتباس جفت،پارگی واژن و 
 .دخالتهای دامدار در زایمان باید مشکوک شد



 تٌظن در هیؼِبی ثبلػ
اگر اسهال وجود نداشته باشد و اختاللی در دستگاه تناسلی دیده 

باید دراینحالت نمونه ادرار .نشود به سیستیت میتوان مشکوک شد

گرفتن نمونه ادرار از روش احتباس تنفس و یا سند  برای.اخذشود

ادراری میتوان استفاده نمود و درصورت موفك نشد یک لوچ 
 .ؼریبه را در معرض دید میش مبتال لرار دهید حیوان ادرار مینماید



 ثیوبریِبی کجذ



Yellow fatty liver in a lamb 



Lamb with white liver diseasehad a yellow fatty liver. It is 
associated with cobalt deficiency 



Liver from lambs showing tapeworm 
larvae (Taenia ovis) migration tracts 





 پبی هِبجزت الرّتٌیب اّیض در کجذجبی 



 الرّ تٌیب ُیذاتیژًب



 ًکزّثبطیلْس کجذی

هرگاه فوزوباکتریوم نکروفوروم از راه بند ناؾ بکبد راه یابد 

اولین عالئم که .میتواند منجر به ایجاد ابسه های متعدد کبدی گردد

روزگی  14تا10شامل دپرسیون،خمودگی و رشد کم است در 

مبتالیان تحرک زیادی در گاه نداشته و شکمشان . مشخص میشود

در مولع ایستادن لوز نموده و دست و پاها زیر .کامال تو رفته است

 .درمان ناموفك است.بدن نزدیک یکدیگر لرار میگیرند

 
                                                                  Multifocal necrotizing hepatitis, necrobacillosis  



Liver with multiple abscesses (arrow). Disease 
caused by bacteria called Fusobacterium 

necrophorum 



 تیواریِای زطتگاٍ تٌاطلی



Epididymitis اپیذیذیویت    
بروسال . مهمترین عامل اپیدیمیت در لوچ ها بروسال اویس میباشد

.  اویس از راه جفتگیری از واژن آلوده میش به لوچ منتمل میشود

همچنین ممکن است بعد از پشم چینی و در فصل جفتگیری از لوچ 

در این حالت یک لوچ آلوده با یک ) آلوده به لوچ دیگر منتمل کند

میش جفتگیری نموده سپس همین میش میتواند یک لوچ سالم را مبتال 

 (.نماید

لوچ هاییکه با میش های سمط نموده از این باکتری جفتگیری میکنند  

ویا بره های نری که از مادران آلوده متولد میشوند میتوانند آلوده 

عامل بیماری در میش ها سبب التهاب جفت و گاهی سمط ودر .شوند
 .عامل بیماری برای انسان بیخطر است.لوچ ها اپیدید یمیت مینماید



حاصلَ اس تزّطال اّیض  Epididymitis 

 .بیضه راست نرمال میباشد

 بیضه چپ اپیدیدیمیت با فلش 

 از این .مشخص شده است

 بیضه بروسال اویس جدا شده

 .است



Characteristic unilateral tail epididymitis of 
B. ovis-infected rams 

 



 

HISTOPHILUS SOMNI EPIDIDYMITIS 
 :هیستوفیلوس سومنی سبب ایجاد بیماریهای متعددی ازجمله  

septicaemia, polyarthritis, meningoencephalitis, 
metritis, epididymitis, mastitis, abortion and general  

Pyaemia .در علفخواران میگردد                                          



 Ovine infectious keratoconjunctivitis (pink eye)ثیوبریِبی چؼن

 :بیماری چشم صورتی در گوسفند بوسیله باکتریهای متعددی از جمله

Mycoplasma conjunctivae and Chlamydia pecorum 

 و Moraxella ovisاز دیگر عوامل مولد میتوان از .ایجاد میشود

Rickettsia conjunctiva and Listeria monocytogenes 

نیز گفته  Branhamella ovisمورکسال اویس که به آن.نام برد
میشود در حالت عادی در مخاط چشم وجود دارو بیماریزا نبوده ولی 

مایکوپالسما .بر شدت آن میافزاید .M conjunctivaeدر حضور
کونژنکتویه بتهایی یا بهمراه مورکسال اویس ایجاد کراتوکونژنکتویت 

این بیماری عمدتا متعالب تند باد ها،زمستان های برفی و .مینماید
یکی از عوامل .سوزآور، گرد و خاک و تهاجم حشرات رخ میدهد

مستعد کننده چشم صورتی  ضربه های وارده از طرؾ علوفه خشک 
 .میباشد



 کزاتْکًْژًکتْیت هتعبقت ثزؾ ّ ثْراى

 



 کزاتْکًْژًکتْیت هتعبقت تزّهب

 



Infectious bovine keratoconjunctivitis with corneal ulceration in a calf. Note severe 

corneal edema (opacity), corneal neovascularization, and epiphora. 
در گوسفند صرفنظر از اتیولوژی با تورم و  کراتوکونژنکتویت

سرخی ملتحمه،ریزش اشک،کدورت لرنیه و در پاره ای موارد 

 .آبسهای شدن و سوراخ شدن لرنیه مشخص میگردد

 

 

 

 

ساعت  24پاسخ به درمان با پماد چشمی اکسی تتراسیکلین در ظرؾ 

یک تزریك طوالنی اثر اکسی تتراسیکلین خیلی سریع .میسر میشود
 .سبب بهبودی میشود

 



 ثیوبریِبی پْطت



Sarcoptes mange 
 



Sarcoptes mange on nose. 
 



 درهبى جزة
از سموم فسفره و پیرتروئیدی میتوان بصورت حمام استفاده نمود  

  Macrocyclic lactones (ML)ولی میتوان از ترکیبات تزریمی 

میتوان  Moxidectin, Doromectin and Ivermectinنظیر 

هفته  1از ایورمکتین میتوان استفاده کرد .برای درمان استفاده نمود

 2. میتوان استفاده نمود Moxidectin 1%از.بعد آنرا تکرار نمود

 2از شکل .روز محافظت مینماید 28روز بمدت  10تزریك بفاصله 
روز  60میتوان بصورت تک دوز تا  Moxidectin درصد

بصورت تک دوز برای درمان Doramectin .محافظت ایجاد نمود

از آیورمکتین میتوان در درمان جرب .وپیشگیری استفاده مینمایند

که با گوش درد،ترشح چرک از گوش و Psoroptes otitis گوش

 هماتوم همرا است استفاده نمود



Melophagus ovinus 



 پؼن خْری 

رفتاری است ؼیر عادی ولتی تعداد زیادی گوسفند در جایی بسته •

این حالت مخصوص گوسفند . ومحدود لرار گیرند رخ میدهد

نمیباشد ودر انسان وسایر گوشتخواران نیز ولتی در محیطی 

محدود لرار گیرند بصورت رفتاری ؼیر عادی بشکل کشیدن و 

این حالت در موجوداتی که در .خوردن مو در آنها تظاهر مینماید

 .فضای آزاد زندگی میکنند معموال دیده نمیشود

در این .خوانده میشود  trichotillomaniaدر انسان کندن مو•

ساعت موهای مناطك مختلؾ  8حالت فرد گاهی روزانه بمدت 
(  (pubic regionنظیر سر، ابرو،مژه ها و حتی موی منطمه زهار

که به تشکیل ( trichophagia)را میکند و سپس انرا میخورد

این مشکل در . منتهی میشودtrichobezoars))توپی در معده

 .مبتالیان به افسردگی ،نا امیدی،خستگی و تشویش اتفاق میافتد



Trichotillomania, hair pulling 



 پؼن خْری در گْطفٌذ
ازدحام و کمبود خشبی در جیره از عمده علل این رفتاردر •

با کاهش تعداد گوسفندان بطور چشمگیری این .گوسفند میباشد

راس میش بالػ در آؼلی بمساحت  10اگر .عادت بر طرؾ میشود

متر مربع لرار داده شوند و بازهم پشم خوری ادامه داشت  20

کمبود های تؽذیه ای نظیر کمبود روی با . تعداد را نصؾ نمایید

. ریزش پشم، کشیدن پشم یکدیگر و ترک پوست همراه است

اگر کمبود .پاراکراتوز وهیپرکراتوز از عالئم کمبود روی میباشد

میلی لیتر  2درصد بمیزان 2روی تشخیص داده شد از اکسیدروی 

عالوه بر روی در . هفته داده شود 4پارکیلو هفته ای یکبار بمدت 

از دیگر علل . کمبود مس و کبالت نیز پشم خوری اتفاق میافتد

پشم خوری را کمبود پروتیین جیره بخصوص اسید های آمینه 

 .گوگرد دار میدانند

 



Trichophagia 

 



 پؼن خْری



Lambs eating each other wools. 

 



 Fleece eating/ Shimao zheng 

 



Hair loss due to systemic disease 

 



 اکتیوبی ّاگیز

تا 10ویروس بیماری  جزء پاراپاکس ویروس ها بوده ودر ظرؾ •

ویروس .روز بویژه پس از تؽیربه مراتع تیػ دار اتفاق میافتد 14

اکتیما با استافیلوکوک اثر سینرژیسم داشته و بصورت درماتیت 
گاهی ویروس بهمراه .تظاهر میکند facial dermatitis صورت

ضایعهای  Dermatophilus congolensis درماتوفیلوس کنگلونسیس
گرانولوماتوزی تولید مینماید که در تاج سم لرار داشته وبآن 

 .گویند strawberry footrotفوت رات توت فرنگی 

 ویروس در محیط خارج مماومت زیادی مینماید و در پوسته های •

 .ریزش نموده از ضایعات تا سالها در محیط زنده میماند•



 کٌتزّل اکتیوب
درمان خاصی وجود ندارد ولی در موارد پیشرفته از . درمان•

روز  7تا 3پنیسیلین تزیمی و اکسی تتراسیکلین موضعی بمدت 

 4تا3میلی گرم پار کیلوبمدت  2.5تزریك لوامیزول.استفاده میشود
 روز به فروکش نمودن ضایعات کمک میکند

واکسن در گله های پاک نباید .از واکسن زنده استفاده میشود•

هفته لبل از زمان احتمالی  6زمان واکسیناسیون .استفاده شود

شیوع است که با تخریش سطح بی موی داخل ران مایه کوبی 

 .یکبار واکسیناسیون برای تمام عمر کافی است.میشود

ویروس تا چند ماه در پوسته ها بالی میماند و با ورود ناللین •

 .بدبظاهر سالم در گله شیوع مییا



 





Contagious ecthyma 

 



Contagious ecthyma 

 



Contagious ecthyma 

 



Contagious ecthyma 

 



Contagious ecthyma (orf) lesions on a leg 

 



Contagious echtyma in the feet 



Orf  in the feet 

 



 اطتبـیلْکْک ارّئْص ثِوزاٍ ّیزّص اکتیوب



Severe facial dermatitis caused by contagious 
pustular dermatitis virus and Staphylococcus aureus 



 Good response to intramuscular procaine penicillin   injections for 

secondary infection of orf lesions for 5 to 7 days 



Contagious ecthyma in a goat 
 



strawberry footrot 
Dermatophilus congolensis infection of a contagious ecthyma lesion 

at the coronary band causes “strawberry footro 

. 



 اکتیوب ثزّس ثیوبری پض اس ّاکظیٌبطیْى  



 ظِْر ضبیعبت دُبًی پض اس ّاکظیٌبطیْى



 اًتمال ّیزّص اکتیوا اس اًظاى تَ اًظاى
 .انتمال از مادر به نوزاد•

 

 

 

 

 

 

 

 

 هفته پس از ابتالء فروکش نمودن ضایعات یک                                       

 



 اًتقبل اس سى ثَ ػُْز

 



Ringworm in a goat due to infection caused by 
the fungus Trichophyton species 

 



PPR 
تحت  morbillivirus))ویروس مولد بیماری از جنس  موربلی ویروس •

و فامیل  ( Paramyxovirinae)فامیل پارامیکسو ویروینه
این ویروس .لرار دارد(  Paramyxoviridae)پارامیکسوویریده 

(  Genetic lineages)سروتیپ دارد ولی از نظر تبار ژنتیکی 1

را از ؼرب Lineage I and IIابتدا . گروه تمسیم میشود 4به 

را از آسیا  lineage IVرا از شرق آفریما و lineage IIIآفریما و 

 :را از کشورهای lineage IVاخیرا . جدا نمودند

• Cameroon, Gabon, Central African Republic, 
Uganda, Sudan, Egypt, Algeria, and Morocco 

بر اساس این اختالؾ ژنتیکی تصور بر این است .جدا نموده اند•

حیوانات .تبار مختلؾ میباشد 2که ویروس آفریما و آسیا از 

 .بز،گوسفند و شتر میباشدPPRحساس به ویروس



PPR راٍ اًتقبل    
در هر بازدم تعداد .انتمال عمدتا از راه تنفس صورت میگیرد•

همچنین ویروس در سایر ترشحات .زیادی ویروس خارج میشود

و مخروجات دام نظیر بزاق،اشک،مدفوع و ادرار دفع 

اگر .مدفوع اسهالی نیز حاوی ممدار زیادی ویروس است.میشود

چه بیشترین آلودگی از راه استنشاق صورت میگیرد ولی در 

مجاورتهای نزدیک با بیماران انتمال از طریك مخاطا دهان و 

 .ملتحمه نیز صورت میپذیرد

سال بیشترین 1ماه و زیر4بزؼاله ها باالی .سن حساسیت•

حیواناتی که از بیماری بهبود مییابند برای تمام . حساسیت رادارند

 . عمر ایمن بالی میمانند



 عالئن کلیٌیکی
روز راهم  14تا3روز است اگرچه کمون  6تا4کمون بیماری •

شکل فوق حاد،حاد و تحت حاد  3بیماری به .گزارش کرده اند

 .میتواند تظاهر نماید

شکل فوق حاد و حاد در بز دیده میشود و شبیه طاعون گاو ها •
تظاهرات شدید تتفسی برجسته PPRمیماند با این تفاوت که در 

 .این شکل از بیماری با تلفات باالئی همراه است. میباشد



 ػکل حبد ثیوبری
روز پس از تماس با حیوان بیمار مشاهده 6تا3عالئم معموال •

درجه 41)در دوره حاد بیماری درجه حرارت باالرفته.میشود
روز بدرازا میکشد و همراه دپرسیون،بی 5تا3که ( سانتیگراد

اشتهائی ، خشکی پوزه،ترشحات بینی و ترشحات چشم که در 
.  ابتدا سروزی بوده و بعد مخاطی چرکی میشود مشخص میگردد

تا دو روز بعد ضایعات اروزیو در دهان ظاهر میشوند و کل 1
بوی بدی .مخاطات را بصورت پالکهای دیفتریک در گیر مینماید

از دهان استشمام میشود و بواسطه زخمهای دهانی حیوان از 
روز بعد از باال رفتن درجه  4تا 3. خوردن ؼذا باز میایستد

حرارت حیوان دچار اسهال میشود که پرفیوز بوده و گاهی رگه 
برونکوپنومونی از دیگر عالئم .های خون در آن دیده میشود

تا 5مرگ در ظرؾ .شمط گاهی اتفاق میافتد.شایع این شکل میباشد
 .روز از شروع بیماری اتفاق میافتد 10



 ػکل تحت حبد

این شکل از بیماری بیشتر در گوسفند و کمتر در بز •

ضایعات بیماری کمتر مشاهده .مشاهده میشود

میشوند و تعداد کمی از مبتالیان ممکن است در 

هفته تلؾ شوند ولی بیشتر آنها بهبود  2ظرؾ 

ویروس اکتیما ممکن است ضایعات دهانی را .مییابند

پیچیده کند ولی گاهی حیواناتی که از بیماری رهائی 

 .یافتند دچار اکتیما میشوند



 PPRضبیعبت ارّسیْ لت ّ دُبى در 



zebra striping in the large intestine 



 طزکْب طیظتن ایوٌی ّ پاطد آى تَ ّیزّص  

فوق العاده لمفوتروپیک بوده ودر سیستم لنفاوی  PPRویروس •

. تزاید مینماید و منجر به لکوپنی وکاهش تولید انتی بادی میشود

سرکوب سیتم ایمنی هم در حیوانانت مبتال وهم واکسینه دیده 

سوش ویروالنت ویروس بمراتب بیشتر از سوش واکسن .میشود

روز پس از ابتالء به ویروس لکوپنی  4. ایمنی را سرکوب مینماید

 .اتفاق میافتد

ماه نوزاد را مصون نگاه میدارد  4ایمنی حاصله از آؼوز تا •

ایمنی پس از .بنابراین نوزادان تا این سن به واکسن احتییاج ندارند

 .ابتالء به ویروس وواکسیناسیون هومورال و سلوالر میباشد

 



 تؼخیص

 :روشهای متعدد تشخیصی وجو دارد از جمله•

• virus neutralization test (VNT), AGID,CF, counter 
immunoelectrophoresis (CIEP),virus isolation in cell 
cultures, Competitive or blocking ELISAs (c-ELISAs) 

• rapid and sensitive real-time (rt) RT-PCR 

 :نمونه گرفت PCRدر اتوپسی میتوان از نواحی ذیل برای •

 

• • Lungs , Small and large intestines,• Oral mucosa 

• • Tonsil, Mesenteric lymph nodes 



 کٌتزّل ثیوبری

در ممالکی که بیماری بصورت آندمیک میباشد اجرای واکسیناسیون در •

در مناطمی که میش ها توسط واکسن زنده .کنترول بیماری نمش بسزائی دارد

تحفیؾ حدت یافته واکسینه میشوند بره ها در صورتیکه بمیزان کافی آؼوز 

ماه بعد از تولد ایمن میباشند و نیازی به واکسینه 4الی3دریافت نمایند تا 

ماه انتی  36هفته پس از واکسیناسیون ایجاد میشود وتا  3ایمنی .شدن ندارند

نشان داده شده است حتی نصؾ دوز .بادی در خون لابل کاووش میباشد

در صورتیکه بیماری . توصیه شده واکسن میتواند ایمنی لوی ای ایجاد نماید

در گله ای اتفاق افتد مبتالیان را جدا نموده و با فاصله از سالمها نگاهداری 

 .نموده و سالم ها را واکسینه نمائید



 Breech soilingکثیفی ًؼیوٌگبٍ 



 پبتْژًش ثیوبری

کثیفی نشیمنگاه حاصل آؼشتگی این ناحیه به مدفوع اسهالی و خشک •
در این پدیده که عمدتا متعالب اسهالهای زمستانه و بهاره .شدن آن میباشد

در .حاصل میشود نمش استرونژیلویید ها مورد توجه لرارگرفته است
هزار الروعفونی انگل به 20استرالیا مشاهده شده است آلودگی هفتگی به 

گوسفند های مماوم ایجاد اسهال و کثیفی نشیمنگاه ننمود در صورتیکه 
الرو در هفته به گوسفند های حساس منجر به اسهال و  2000خوراندن 

چون اسهال عمده ترین . ابتالء درصد باالیی از آنها به کثیفی نشیمنگاه شد
عامل این مشکل هست و استرونژیلوئید ها عامل مهم اسهال میباشند لهذا 

گوسفند های حساس از نظر ژنتیکی به الور استروژیلوس ها با ید 
در حیوانات حساس حتی دوز ناچیز الرو های .شناسایی و حذؾ شوند

در استرالیا ایندسته از گوسندان از نظر .عفونی سبب اسهال میشوند
 .فنوتیپی حذؾ واز نظر ژنتیکی انتخاب میشوند

•phenotypic culling and genetic selection 



Blowfly strike هیبسیض در گْطفٌذ 

میازیس بیماریی است ناشی از حضور الرو مگس ها در بافت •

های زنده و یا مرده بدن که این ورود و حضور الرو ممکن است 

از طریك زخم و جراحات پوستی و یا از طریك حفرات طبیعی بدن 

 .ادراری صورت گیرد –مثل دهان، گوش، چشم و دستگاه تناسلی 

میازیس بر اساس محل آلودگی و لرار گرفتن نوزاد در بدن •

، ، زیر پوستی، (جلدی)میاز پوستی: حیوانات به انواع مختلؾ
بندی تناسلی طبمه -داخلی یا ادراری -حلمی، روده ای –بینی ای 

از لحاظ بیولوژیک طبمه بندی میازها بر اساس ارتباط . میشود

از این دیدگاه میازیس را به . بین میزبان و انگل انجام میشود
و  (Facultative)اختیاری  ، (Obligatory)میاز اجباری

 .  تمسیم میکنند   (Accidental)تصادفی

 



 هیبس
 :دسته مگس بیشترین میاز را تولید میکنند 3•

Oestridae (bot and warble flies)  
 

Calliphoridae (blowflies) 
 

Sarcophagidae (flesh flies) 
 .صورت ممکن است تولید میاز نمایند 3مگسهای تولید کننده میاز به 

در ( obligatory)یا میاز اجباری. ( Specific myiasis)میاز اختصاصی
این حالت مگس دوره ای از سیکل تکاملی خودرا اجبارا در بدن 

 :نظیر . میزبان باید بگذراند

 
•Human botfly, Dermatobia hominis, Sheep botfly, 

Oestrus ovis ,Cattle botflies/ox warbles, Hypoderma 
Horse botflies, Gasterophilus 

 
 



 هیبس
که به آن میاز اختیاری یا (.Semispecific myiasis)میاز نیمه اختصاصی•

در اینحالت مگس .نیز میگویند facultative/opportunistic))فرصت طلب
نظیر وجود )در وضعیت طبیعی آسیب رسان نبوده ولی ولتی فرصتی پیش آید 

اینها برای رشدشان نیاز به .میاز تولید مینماید(زخم و یا ضایعه ای در پوست
که شامل (  Calliphoridae)مگسهای خانواده کالیفوریده. میزبان ندارند

میباشند در ایندسته لرار کالیفورا ، لوسیلیا ، کریزومیا و کوکلیومیا جنس 
 .دارند

که توسط مگسهای خانواده (. Accidental Myiasis)میاز تصادفی•
ایجاد میشوند و در انسان معمول نبوده   Sarcophagidae))سارکوفاژیده

ودرفضوالت ، الشه و مواد آلی فاسد تخم گذاشته و دو جنس 
را شامل میشود که  (   (Wohlfahtia)و ولفارتیا (Sarcophaga)سارکوفاگا

 .  ایجاد میازیس گوشت می نماید

•  
  
 
 

• WOHLFAHRTIA 
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 هیبس در گْطفٌذ
 Calliphoridaeگوسفندان عمدتا مورد حمله مگسهای خانواده  •

(blowflies) بالػ های ماده روی پشم گوسفندان .لرار میگیرند
پس از تفریخ تخم الرو مرحله اول تشکیل شده که .تخمگذاری میکنند

در اثنای تکامل .از رشته پشم پایین آمده خودرا به پوست میرساند
الرو ها با آزاد نمودن آنزیمهای .بار پوست اندازی میکند 2خود الرو 

پروتئولیتیک لسمتهای سطحی  پوست را هضم میکنند و به آن اسیب 
عالوه بر این میتوانند با لالبهای دهانی  3و 2الرو مرحله .میرسانند

الرو بالػ .تؽذیه نموده و سبب عمیمتر شدن ضایعات پوستی میشود
مرحله سوم تؽذیه را متولؾ نموده دریک حالت سر گردانی و 

از پوست جدا گشته روی زمین ((wandering larveبالتکلیفی 
را در خاک میدهدکه بعد به بالؽها ( Pupae)میافتد و تشکیل شفیره

در روی . روز کامل میشود 7تا 3شفیره در عرض . تبدیل میشوند
ساعت تخمها تفریخ نموده والرو ها  24تا12پوست در ظرؾ 

مگس بالػ پس .روز لبل از ترک حیوان از پوست تؽذیه میکنند3تا2
بطور کلی زمان الزم .روز زنده میماند 7از تشکیل از شفیره فمط 

 .هفته زمان الزم است 6تا 4برای تبدیل یک تخم به مگس بالػ حدود 



 طیکل سًسگی Lucilia sericataهِوتزیي ػاهل هیاس گْطفٌس



 ثیوبریشایی

به ( امواج اولیه ثانویه و ثالثیه)مگس های مولد میاز بشکل موجی•

در موج اولیه پشم نواحی آسیب دیده آؼشته .گوسفندان حمله میکنند

 Lucilia and)به خاک و مدفوع توسط مگس های عمدتا از نوع 
Phormia)  این مگسها تخم گذاری نموده .موردحمله لرار میگیرد

در این حالتالرو های تولید شده از بین پشمها عبور کرد خود را به 
در .پوست رسانده لسمت سطحی را زخم نموده و هضم میکنند

موج دوم هجوم بوی متصاعد شده از زخمهای حاصله از موج اول 
  Lucilia spp, Phormia spp or Calliphora sppمگسهایی از نوع 

در موج سوم مگسها .را بخود جلب نمودهو اوضاع را وخیمتر مینماید
در حمله . زخمهارا عمیمتر نموده و باکتریهای ثانوی نیز بر آن اضافه میشود
 . های موجی نواحی محتلؾ بدن ، ناحیه دم و بین سمهادر گیر میشود

 



 ًْاحی پؼت گْطفٌذ آؼؼتَ ثَ هذـع ّ خبک هٌبطت ثزای حولَ هگظِب



 کٌتزّل هیبس
 (         (diazinon شناور نمودن گوسفندان درمحلول سایپرمترین و دیازینون•

.  هفته حیوان دربرابرحمله مگسها مصون مینماید 8تا 3برای •

(   High-cis cypermethrin pour-ons)بعضی از اشکال سایپرمترین 

هفته پس  10الی  8تا ( alphacypermethrin)هفته و برحی اشکال دیگر 6میتواند تا

در گوسفند را  pour-onsشکل .از استعمال میتواند حیوان از گزند حمله مصون نماید

 .پشم کوتاه بکار میبرندهای 



Caseous lymphadnits 



Caseous lymphadenitis 
 که Corynebacterium pseudotuberculosisعامل بیماری •

دوتیپ باکتری وجود دارد . باکتری گرم مثبت داخل سلولی است میباشد•
یکی نیترات منفی که در بز و گوسفند و دیگری نیترات مثبت که در 

تمام .از گاو ها سوش های هتروژن جدا نموده اند. اسب ایجاد مینماید
تولید مینمایند که  phospholipase Dسوش ها یک آندوتوکسن بنام 

عامل عمدتا از راه خراش . در انتشار باکتری در بدن دخالت مینماید
های پوستی وارد بدن میشود ولی راه تنفسی و گوارشی را هم باید 

باکری پس از ورود به بدن از طریك عروق .مورد توجه لرار داد
لنفاوی وارد ؼدد لنفاوی شده سبب چرکی شدن آنها میگرد در ناحیه 

فرم . بطنی عالوه بر درگیر شد ؼد لنفاوی احشاء نیز گرفتار میشوند
را ”.thin ewe syndrome“احشایی در گوسفند شایع میباشد و تولید

ماه در خاک 8ماه در بستر و  2باکتری تا . ماه است3تا1کمون .مینماید
 .زنده میماند



Retropharyngeal abscess 



Submandibular abscess 



529 

Classic “onion ring” appearance 



Caseous lymphadenitis lesions, internal form, liver of a sheep 
 



 لٌفبدیت کبسئْس



آتظَ ُای ریْی یکی اس اشکال شایغ تیواری هیثاشس کَ تا 

 .الغزی، طزفَ، تزشحات تیٌی ّ تة هشرص هیشْز
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Pathogenesis 

Aerosol transmission? 
• Disease spread in absence of external abscesses 

 

• C. Pseudotuberculosis cultured from trachea of infected sheep 
 

• Potential for coughing to aerosolise pus 



 کٌتزّل

Strict biosecurity measures 

Elimination of diseased animals from the herd/flock 

Vaccination 

Disinfection of shearing equipment and other 
instruments used for production procedures (castration, 
ear tagging, etc) between animals 

Removal of hazards in the environment that could 
potentially injure the skin 

Pre-purchase examination for lesions, serologic 
screening and a period of quarantine before 
introduction of new animals 

 



 urolithiasisطٌگِبی هجبری ادرار
سنگهای ادراری در نشخوار کنندگان بواسطه تؽلیظ مواد معدنی در 

عالمت این سنگها بسته به درصد انسدادی .مجاری ادرار بولوع میپیوندد
سنگها بواسطه اختالالت .که ایجاد میکنند متفاوت است

.  متابولیک،آندوکرینی و فاکتورهای آب و هوایی و منطمه ای ایجاد میشوند
بیماری با یک دیس اوری ،دلدرد دپرسیون و گاهی مرگ همراه 

آندسته از سنگها که انسداد تولید میکنند  از نظر کلینیکی با احتباس .است
ادرار، اتساع مثانه که با سوراخ شدن و گاهی پاره شدن آن همراه است 

بواسطه تجمع ادرار زیر پوست  و ناحیه بطنی حفره . مشخص میشوند
شکمی و بافتهای زیر پوستی متورم میشوند که به آن در این حالت آب 

دسته از عوامل در ایجاد  3. گفته میشود(  water belly)آوردگی شکم
برای تشکیل سنگ ابتدا به یک هسته . 1.سنگها دخالت میکنند

.  2.نیاز استکه در اطراؾ آن سنگ تششکیل شود(  nidus)مرکزی
عواملی که .3.عواملی که سبب رسوب امالخ روی هسته مرکزی میشوند

 .سبب سفت و سیمانی شدن سنگ میگرددند



 چگًْگی تؼکیل طٌگ هجبری ادرار
گاهی . سلولهای مجاری ادراری مرتبا تعویض میشوند.تشکسل هسته مرکزی.1

در مجرا شرایطی پیش میاید که این سلولها مرکزیتی را برای رسوب امالح و 
گاهی هسته مرکزی در اثر عفونت و التهاب ایجاد .کریستالها تشکیل میدهند

در کمبود ویتامین آ و استعمال استروژن نیز بعلت افزایش تورق سلولی .میگردد
درصد در بره  2تلفاتی حدود . در مجاری ادرار هسته مرگزی تشکیل میگردد

میلی گرم استیل بسترول درمان شده بودند بواسطه ایجاد  30های اخته ایکه توسط 
.سنگهای انسدادی گزارش نموده اند  

ادرار یک مخلول فوق العاده اشباع میباشد که حاوی . پرسیپیتاسیون امالح. 2
تعداد زیادی از نمکهایی بوده که بعضی از آنچنان ؼلظت باالیی برخوردار اند که 

لاعدتا بایستی رسوب نمایندولی چرا آنها در داخل ادرار بصورت محلول بالی 
بنظر میرسد مهمترین عامل .میمانند و پرسیپیتیه نمیشوند هنوز بخوبی معلوم نیست

در جلوگیری از پرسسیپیتاسیون امالح در ادرار وجود کلوئیدهای محافظتی 
پ هاش ادرار در روی . موجود در آن بوده که ادرار را بصورت ژل در میآورد

حاللیت برخی از امالح اثر میگذارد بطوریکه نشان داده شده سنگهای مخلوط 
تؽیر . تفسفات و کربنات در محیط للیایی راحتر از محیط اسیدی تشکیل میشوند

محرومیت از آب میتواند سبب .پهاش سبب تؽیر ثبات کلوئیدهای ادراری میشود
 .تؽلیظ ادرار شود



 چگًْگی تؼکیل طٌگ هجبری ادرار
موکوپروتئین موجود در ادرار بویژه بخش موکوپلی . سیمانی شدن.3  

ساکاریدی آن بعنوان یک عامل سیمانی تشکیل سنگ در مجرا را تسریع 
باال بودن کنسانتره جیره ؼذایی با افزایش موکوپلی ساکارید در . میکند

ؼرس زیر جلدی دی استیل بسترول و همزمان دریافت . ادرار همراه است
ممدار زیادی فسفات از طریك جیره سبب افزایش موکوپروتئینهای ادرار 

تولؾ ادرار در مثانه و مجاری ادرار سبب . و تولید سنگ ادراری میشوند
رشد باکتریها و تجزیه اوره و التهاب دیواره مثانه و تولید نیدوس در این 

 .نواحی و تشکیل سنگ میشود

سوراخ مجرای ادرار از عوامل .عوامل موثر در انسداد مجاری ادرار
یک گاو نر سالم در ممایسه با گاونر اخته .موثر در تولید سنگ میباشد

اخته سبب تنگی مجرای ادرار . سنگهایی با لطر دوبرار را دفع مینماید
سنگها بیشتر در خمیدگی سیگموئید و زائده کرمی شکل متولؾ .میشود
 .میشوند



 ثیوبریِبی هجبری ادرار
سنگ مجرای ادر در هر دوجنس نر وماده ایجاد میشود ولی فمط در نر 

در نشخوارکنندگان بیشترین گرفتاری در گوساله .ها ایجاد انسداد مینماید

 و در گاونر( %9.82)، گوساله گاو(%81.25)های گاومیش

سنگ ها عمدتا در مثانه و حالب و مجرای ادرار تولید . میباشد(8.92%)

سنگها اگر مثانه را ترک کنند در خمیدگی سیگووئید و نوک . میشود

گاهی متعالب سیستیت هم انسداد مجاری ادرار . مجرای ادرار بدام میافتند

تشکیل سنگ در مجرای ادرار زائیده عوامل تؽذیه ای ، .صورت میگیرد

مصرؾ ؼذاهای فسفرو . فیزیولوژیک و فاکتورهای مدیریتی میباشد

منیزیم دارنظیرؼالت بهنگام پرواربندی یکی از دالیل تولید سنگ است 

عدم باالنس . چرا که این مواد فسفرو منیزیوم باال و کلسیم کمی دارند

جیره ممدار زیادی فسفر از راه ادرار دفع میگردد که خود باعث تولید 
،و عوامل باکتریایهای مولد اوره آز و تولید A کمبود ویتامین  .سنگ میباشد

 .کننده اوره همگیدر ایجاد سنگ دخیل اند

 



 آًبتْهی هجزای ادراری تٌبطلی قْچ

 



 جٌض طٌگِب

سنگهای مجاری ادرار بسته به منطمه جمرافیایی و نوع تؽذیه با •
 :یکدیگر متفاوتند وبیشتر شامل

Silica, magnesium ammonium phosphate 

urolithiasis is Blood urea nitrogen [BUN], that can be  

[phosphatic, struvite], calcium carbonate, calcium 

سنگهای استروویت پس از مصرؾ کنسانتره باال تولید میشوند . میباشند
وسنگهای سیلیسی، کربناته و اکساالتی  در  اثر چرا در مراتع حاوی 
 .سیلیس،گیاهان استروژنیک وسیلیس  مستعد به اینگونه سنگها میشود

چرای لوچها در مزترع فیتواستروژنیک نظیر شبدر سبب ایجاد سنگ 
مجاری ادرار میگرد چرا که استروژن سبب تورق سلولی در مجاری 

بنزوکومارین موجود در این .گشته که هسته ایجاد سنگ را تشکیل میدهند
گیاهان ایجاد سنگهای کلیوی را نموده که در میش و لوچ های پرواری 

 .بیشتر دیده میشود

 



 عالئن کلیٌیکی

اولین عالئم انسداد بی اشتهایی،لطع نشخوار کاهش مصرؾ آب 

درصورت انسداد نسبی بعد از تالش و زور زدن برای دفع، . میباشد

با پیشرفت . ادرار لطره لطره و گاهی آلوده به خون دفع میشود

بیماری بتدریج ناحیه بطنی متسع گشته،تنسم و کولیک اتفاق میافتد که 

ادرار درد ناک،آنوری،تجمع .گاهی با پروالپس رکتوم نیز همراه است

مینرالها اطراؾ موهای پنیس،استشمام بوی اوره در فضای تنفسی از 

آسیبی که سنگها به مجاری ادرار و مثانه وارد میکنند .عالئم میباشند

انسداد کامل منجر به .با خونریزی همراه بوده که وارد ادرار میشود

پارگی مثانه یا مجرای ادرار شده و حیوان بواسطه اورمی تلؾ 

 .میشوند



 اًظساز هجاری ازرار ّ آب آّرزى شکن ّ غالف پٌیض 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterbelly. Swelling underthe belly around the  

prepuce 
Swollen prepuce in waterbelly 



Urolithiasis in a lamb.Swollen tip of penile urethra 
where stone often resides. 

 



 اتظاع هثاًَ ّ پزذًْی آى هتؼالة اًظساز هجزای ازرار

 



Close-up of calculi in renal pelvis and 
ureter 



 پیؼگیزی
.  راهای مختلفی جهت پیشگیری سنگهای مجاری ادرار وجود دارد

 :عامل در پیشگیری سنگها بسیار اهمیت دارد 2ولی 

 فراهم نمودن آب کافی. 2باالنس مواد معدنی جیره  .1

اگر چه عوامل متعددی در تولید سنگهای ادراری دخالت دارند ولی 

ؼلظت باالی مواد معدنی محلول در ادرار میتواند شرایط مناسبی را 

اشباع بیش از حد ادرار با .برای تولید سنگهای ادراری فراهم نماید

بویژه ( Oversaturation of the urine with mineral ions)مواد معدنی

کلسیم،منیزیوم، فسفر و سیلیس زمینه رسوب این مواد را در 

جیره های با کنسانتره باال دارای فسفر . مجاری ادرار میدهد

 .بیشتری از کلسیم میباشند و سبب تولید سنگهای فسفری میگردند
یک عامل مهم دیگر در ایجاد سنگهای مجاری ادرار اخته زود تر از موحد بره های نر 

 .  تستوسترون نمش بسیار مهمی در اندازه لطر مجرای ادرار دارا میباشد.میباشد



 ًقغ تظتْطتزّى در ایجبد طٌگِبی هجبری ادرار
ها در حفظ تمامیت ساختاری بافت آلت تناسلی ، رشد و آندروژن 

آلت تناسلی ، یکپارچگی شبکه  trabecularعملکرد عضالت صاؾ 

.  تناسلی و پاسخ آلت تناسلی به محرکها داردفیبر عصبی آلت 

محرومیت از تستسترون سبب گرفتگی سیاهرگخای پنیس شده که 

حاصل آن ایجاد تؽیرات بیوشیمیایی ، فیزیولوژیک و ساختمانی در 
اجرای اخته در . میشود(  cavernosal tissue)بافت جسم کهفی 

سنین پایین که دستگاه ادرای در حال رشد است سبب کاهش لطر 

استعمال تستوسترون در بره های اخته تا اندازه ای .مجرا میگردد

در گاو های نر اخته لطر مجرای .جلوی عوارض فمدان آنرا میگیرد

 .درصد کمتر از گاو های سالم است 25ادرار 

 

 



 تبثیزاختَ ّ تظتْطتزّى رّی قطز هجزای ادرار

 



 پیؼگیزی ّ درهبى
صرفنظر از جیره ؼذایی در صورتیکه سنگهای ادراری در تعداد 

زیادی از لوچهای گله مشاهده شد بهترین کار باال بردن میزان 
اینکار را میتوان با اضافه نمودن نمک به . مصرؾ آب در گله است

گرم نمک  100تا50در این حالت برای هر گوسفند .جیره انجام داد
زمانیکه بره ها بویژه از نوع اخته شوده آنها توسط .تجویز میشود

گرین در حال پروار شدن میباشند برای لوگیری از تشکیل سنگهای 
کیلو به هر 20فسفاته بهتر است به جیره آنها کربنات کلسیم بمیزان 

یا بیشتر باشد  2:1در جیره نسبت کلسیم به فسفر باید .تن اضافه شود
در سنگهای فسفاته .میباشد1:1ولی جیره های گرین این نسبت برابر 

نظیر استروویت که پ هاش را کمی للیایی مینمایند بهتر است از 
به جیره باید  Ammonium chlorideبرخی ترکیبات اسیدی نظیر 

درصد میتوان به جیره اضافه   1.5تا 0.5این ترکیب را بمیزان.لضافه شود
سی سی آب 40گرم کلرور سدیم را در 10در گوسفند های بالػ میتوان .کرد

 .حل کرد و به انها خوراند



 پیؼگیزی ّ درهبى
خوراندیونجه اوال سبب افزایش جریان ادرار و کاهش ولوع سنگه 

یونجه دارای کلسیم زیادی بوده و به بر لراری مناسب نسبت . میشود

اضافه نمودن نمک به جیره با . کلسیم به فسفر در جیره کمک میکند

کاهش تجمع منیزیم و فسفات در اطراؾ هسته تشکیل دهنده سنگبه 

یون کلر موثر تر از سدیم در جلوگیری از .پیشگیری کمک مینماید

کیلو  300درگاو های نر اخته بوزن . تجمع منیزیم و فسفات است
 گرم نمک در روز در پیشگیری از سنگها بی تاثیر بود 50خوراندن 



Balanoposthitis and vulvovaginitis  
گفته میشود و ولوواژنیت pizzle rotباالنوپوستیت که به آن اصطالحا 

اگرچه .یک بیماری عفونی استکه سبب ناباروری در میش و لوچ میگردد
علت بیماری بخوبی مشخص نگردیده ولی دراکثرموالع گونه هایی 

نظیر کورینه باکتریم رناله و           (  Corynebacterium)ازکورینه باکتری
C. Hofmannii  در برخی از .راتجزیه مینمایداوره را از مبتالیان  جدا نموده اندکه

درلوچ های . واگیریها مایکوپالسا مایکوئیدس از پنیس و واژن مبتالیان جدا میشود
اخته که در حال پروار شدن با جیره های با پروتئین باال و علوفه لگومینه هستند 

کورینه ها سبب هیدرولیرز اوره گشته و آمونیاکی که بدین ترتیب آزاد میشود سبب 
درصد گله را  60جیره های نامتعادل گاهی تا . تخریب بافتهای مجاری ادرار میشود

بیماری به دوصورت خفیؾ که لسمت خارجی دستگاه تناسلی را در . در گیر مینماید
اطراؾ سوراخ پرپیوس  external ulcerationگیر میکند و بصورت زخم خارجی 

در ظرؾ یک یا .روی زخم را میگیرد(  scab)سپس یک پوسته.را درگیر مینماید
 .چند ماه این زخم از داخل پرپیوس رشد نموده و بطرؾ باال تر پیشرفت مینماید

زمانیکه . گفته میشود internal ulcerationبیماریست که به آن  2این مرحله 
پرپیوس از داخل زخم میشود متورم و ملتهب گشته سبب اشکال در خروج ادرار 

 .میشود

 



 پبتْژًش ثیوبری
بیماری به . درصد گله را در گیر مینماید 60جیره های نامتعادل گاهی تا 

دوصورت خفیؾ که لسمت خارجی دستگاه تناسلی را در گیر میکند و 
اطراؾ سوراخ پرپیوس  external ulcerationبصورت زخم خارجی 

در .روی زخم را میگیرد(  scab)سپس یک پوسته.را درگیر مینماید
ظرؾ یک یا چند ماه این زخم از داخل پرپیوس رشد نموده و بطرؾ باال 

 .تر پیشرفت مینماید

.  گفته میشود internal ulcerationبیماریست که به آن  2این مرحله 
زمانیکه پرپیوس از داخل زخم میشود متورم و ملتهب گشته سبب اشکال 

تؽیر جیره ؼذایی به مواد کم پروتئین تا اندازهای . در خروج ادرار میشود
موی اطراؾ پرپیوس برداشته شود، . از فراوانی بیماری جلوگیری مینماید

scab  روی زخم جدا شود و دهانه پرپیوس با یک ماده ضد عفونی شسته
عامل بیماری به پروکائین  پنی سیلین حساس میباشد و تزریك آن . شود

میلی  90پرپیونات با دوز تستوسترون  .. کمک به روند بهبود مینماید
 .گرم بهمراه ضد عفونی موضعی اثر نیکویی بهمراه دارد



 Posthitis (pizzle rot) 



Posthitis in a White Suffolk ram 



Red, crusty, ulcerated posthitis 



 پیؼگیزی ّ درهبى
در دامداریهای صنعتی که بره های اخته شده را پروار مینمایند از 

.  تستوسترون در زمان خطر باال برای پیشگیری استفاده مینمایند

این هورمون .تستوسترون بصورت ؼرس در زیر جلد کاشته میشود

تاثیری روی ضایعات خارجی نداشته ولی بطور چشمگیری از ایجاد 

از تستوسترون پرپیونات .زخم در داخل پرپیوس جلوگیری مینماید

میلی گرم یک دوز در پاییز ویک دوز در بهار استفاده  70بمیزان 
 .میگردد



 کوجْد طلٌیْم در گْطفٌذ
برای آگاهی از وضعیت سلنیوم در گوسفند میتوان ممدار آنرا در سرم،پالسما ویا •

اندازه گیری سلنیوم کلی خون نشاندهنده میزان .گلبولهای لرمز اندازه گیری نمود
سلنیوم کل خون میزان سرمی واریتروسیتی سلنیوم .دریافتی از طریك ؼذا میباشد

میلی گرم در /.5تا 0/1میزان طبیعی سلنیوم کلی خون . در خون را نشان میدهد
میزان سلنیوم پالسما وضعیت فعلی و ممدار سلنیوم اریتروسیت ها .لیتر است

چون سلنیوم در .ماه گذشته را نشان میدهد 3وضعیت سلنیوم حیون در 
نشخوارکنندگان در شکمبه توسط میکروبهای موجود بصورت ؼیر محلول در 

درصد ودر ؼیر نشخوارکنندگان 35در نشخوارکنندگان جذب سلنیوم حدود .میآیند
 30تا کنون .در هر دو گروه سلنیوم از روده جذب میشود.درصد میباشد 85

یکی ازاین .تای آنها مشخص گردیده12سلنوپروتئین شناسائی شده که کار 
 .میباشد .(GSH-Px’s)سلنوپروتئین ها آنزیم های گلوتاتیون پروکسیداز

سلنیم بصورت معدنی در تخته سنگها و بصورت آلی در گیاهان یافت •
اشکال معدنی  (Na2SeO4)و سلنات سدیم (Na2SeO3)سلنیت سدیم .میشود

 .ومتیونین سلنیوم شکل آلی سلنیوم بوده که در گیاهان یافت میشود

متیونین سلنیوم در روده باریک از طریك سیستم انتمال متیونین و سلنات •
سلنیوم از هر نوع که جذب شود باید .وسلنیت سدیم بشکل پاسیو جذب میگردند

سیستئین -در آیند که در ترکیب سلنو{ {selenide (Se2-)به صورت سلنید 
(Se-(Cysشرکت نموده وارد ساختمان سلنوپروتئین ها میشود. 



 هیشاى هْرز احتیاج طلتیْم زر زّرٍ ُای هتفاّت تْلیسی

Se mg/d 



 علل کوجْد طلٌیْم در ثزٍ ُبی هزتعی

 :عامل سبب کمبود سلنیوم در گوسفندان مرتعی میشود 4•

 گرانیت/چرا در زمینهای شنی،اسیدی بازالت.1•

 میلی متر 450بارندگی سالیانه باالی .2•

 چرا در مراتع با میزان باالی شبدر.3•

 .استفاده طوالنی مدت از کودهای سولفوره و سوپرفسفات.4•

میلی گرم /. 5کمبود سلنیوم زمانیکه سلنیوم خاک کمتر از •

میلی گرم در کیلو /. 1سلنیوم در هر کیلو گرم خاک وکمتر از 

میزان سلنیوم خون در بره های . گرم علوفه باشد اتفاق میافتد
 ppm 0.04بیمار کمتر از 

 



 ثیوبریِبی حبصلَ اس کوجْد طلٌیْم



 عالئن کلیٌیکی
 :کمبود سلنیوم در بره ها به اشکال مختلؾ دیده میشود•

بره ها ممکن است مرده .در این حالت بره ها دارای رشد نالص و مرگ و میر میباشند.شکل مادرزادی.1•

 .متولد شوند و یا اینکه چند ساعت بعد از تولد تلؾ گردند

ماهه 3تا1در بره های (.stiff lamb disease)بیماری عضله سفید تاخیری یا سندرم بره های خشک.2•

حیوان . پا دیده شود 4خشکی عضالنی ممکن است درپاهای عمب یا جلو ویا در هر .مشاهده میشود

حیوان اکثرا تمایا بخوابیدن روی جناغ سینه داشته و تا از جا .خشک راه رفته و کمررا لوز نگاه میدارد

 .در این حالت عضالت اندامها و گاهی للب دستخوش تؽیرات دژنراتیو میشوند.برمیخیزد دوباره مینشیند

در این حالت بره های از شیر گرفته از رشد خوبی برخوردار نیستند و ممکن (. ill-thrift) رشد نالص•

 دیده شده .است هیچگونه عالئمی از بیماری عضله سفید در آنها مشاهده نشود

•3 

 



 ػکل تبخیزی کوجْد طلٌیْم



 عضلَ راى ثزٍ هجتال ثیوبری عضلَ طفیذ

 



 ثزًبهَ درهبى کوجْد طلٌیْم


