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مقدمه

مدیریت تغذیه گوسفند و بز از جمله موارد بسیار مهم در این حرفه 
اس��ت که نقش تعیین کننده ای در بازده اقتصادی آن دارد. چنانچه 
تغذیه دام براس��اس احتیاجات آن در ش��رایط مختل��ف فیزیولوژیکی 
صورت نگیرد، س��بب اختالالتی خواهد ش��د که جبران آن یا میسر 
نیس��ت و یا باعث بروز خسارت قابل توجهی به واحد دامداری خواهد 
شد. این در حالی است که در کشور ما کم تر به این مسأله توجه شده 
و در بیش تر واحدهای پرورش گوس��فند و بز اهمیت نقش تغذیه کم 
رنگ بوده و یا از آن چشم پوشی می شود. تغذیه مناسب گوسفند و بز 
به ویژه در اواخر دوران آبس��تنی عالوه بر اینکه س��بب تولد بره هایی 
سالم و با وزن تولد مناسب خواهد شد، نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری 
در جلوگیری از اختالالت متابولیکی میش مثل مس��مومیت آبستنی، 
کت��وز و فلجی زایمان دارد. همچنین تغذیه مناس��ب میش و بزها در 
ماه آخر آبس��تنی سبب رشد و نمو و توسعه بافت پستانی و در نتیجه 
افزایش تولید ش��یر بعد از زایمان خواهد ش��ود. مس��مومیت آبستنی 
گوس��فند و بز از جمله این اختالالت می باشد که در این نشریه مورد 
بررس��ی قرار گرفته و عوامل دخیل در بروز آن، روش های پیشگیری 

و درمان آن شرح داده شده است.    
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تعریف
مسمومیت آبستنی یک ناهنجاری متابولیکی است که به دلیل تعادل منفی انرژی در دو 
هفته ی آخر دوران آبستنی میش های دوقلو و چندقلوزا مشاهده می شود. این اختالل زمانی 
رخ می دهد که نیاز بدن میش یا بز آبس��تن به گلوکز، بیش تر از گلوکز کربوهیدرات خوراک 
مصرفی و گلوکز ذخیره ش��ده کبد باشد، لذا سبب کاهش گلوکز خون و کبد می شود. در این 
حالت، متابولیسم چربی بافت های بدن دام شروع شده و سبب افزایش غلظت اجسام کتونی 
مانند اس��ید استو استیک، استون و بتاهیدروکس��ی بوتیریک بافت ها و مایعات بدن می شود 
که باالتر از حد معمول است. نشخوارکنندگان در حالت طبیعی یک درجه مشخص از کتون 
نش��ان می دهند اما در دام های مبتال درجه ی باالیی از کتون در خون دیده می ش��ود. کتوز 
زمانی یک بیماری تلقی می شود که جذب و تولید اجسام کتونی باال رفته و نشخوارکنندگان 
از آن به عنوان یک منبع انرژی اس��تفاده کنند. مرگ و میر ناش��ی از این بیماری معمواًل باال 
اس��ت و درمان اغلب ناموفق می باش��د مگر در مواردی که بیماری زود تشخیص داده شود و 

به سرعت برای درمان اقدام گردد.

اسامی بیماری
مس��مومیت آبس��تنی1 با نام های دیگری مانند بیماری بره های دوقلو2، کتوز گوسفندی3، 
کتوز آبستنی4 و فلجی زایمان5 نیز شناخته می شود. بیماری در تمامی نژادها و سنین مختلف 
دیده ش��ده، و در گوس��فندان چندقلوزا بیش تر از تک قلوزاها اس��ت و نم��ره وضعیت بدنی 

میش های مبتال معمواًل کمتر از 2 و باالتر از 4 است.
1- Pregnancy toxemia
2- Twin lamb disease
3- Ovine ketosis
4- Pregnancy ketosis
5- Lambing paralysis
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موارد وقوع بیماری 
-  امکان وقوع در همه ی نژادهای گوسفند و بز وجود دارد. 

-  معمواًل در دومین زایش و زایش های بعد از آن رخ می دهد. 
در میش و بزهای خیلی الغر به دلیل ناتوانی در رفع احتیاجات و دام های خیلی چاق   -
به دلیل ذخیره چربی اضافی در ناحیه شکم و اطراف روده ها که سبب کاهش حجم دستگاه 

گوارش می شود، بوجود می آید )شکل های 1 ، 2 و 3(.
-  در میش و بزهایی که دو یا سه قلو آبستن باشند رخ می دهد )شکل 3 و 4(.

-  بیماری در روزهای پایانی آبستنی رخ می دهد.

شکل 1- به ترتیب نژاد مازندرانی، سیستانی و هلشتاین

شکل 2- میش های خیلی چاق و مستعد مسمومیت آبستنی
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شکل 3- بز چاق و مستعد مسمومیت آبستنی

شکل 4- بز آبستن دوقلو

شکل 5- میش آبستن دوقلو
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عوامل مستعد و ایجادکننده بیماری
عواملی که س��بب بروز این اختالل متابولیکی می ش��وند را می توان به طورکلی 

به دو گروه تقسیم نمود.
1- عوامل مدیریتی و تغذیه ای

معم��واًل اختالالت تغذیه ای مثل کمبود کربوهی��درات جیره دلیل اصلی بیماری 
اس��ت. اصلی ترین عامل محدودکننده تغذیه ای، نوزادان دو یا سه قلو هستند که در 
رحم گوس��فند یا بز آبس��تن قرار دارند. بیش ترین سرعت رش��د نوزاد در دو ماه آخر 
آبس��تنی بوده که همزمان با آن، نیاز تغذیه ای آن نیز افزایش می یابد به طوری که 
نی��از تغذیه ای میش های آبس��تن تک قلو در اواخر آبس��تنی 50 درصد و میش های 
دوقلو 75 درصد افزایش یافته و این مقدار برای میش های سه قلو بیشتر است. رشد 
و توس��عه بافت پس��تان برای تولید ش��یر نیز احتیاجات غذایی دام آبستن را افزایش 
می دهد. از طرفی حجم دس��تگاه گوارش نیز کاهش می یابد که خود س��بب کاهش 
مصرف خوراک روزانه می شود. بنابراین مدیریت تغذیه میش و بزها در اواخر آبستنی 

از اهمیت زیادی برخوردار است.   

2- عوامل متابولیسمی
-  رشد بره های دوقلو یا سه قلو که در مجموع بیش تر از رشد بره های تک قلو است.

اختالالت تغذی��ه ای مثل کمبود کربوهیدرات ه��ا و در نتیجه عدم تأمین گلوکز   -
کافی: در 6 هفته آخر آبستنی، جنین 80-70 گرم و میش 100-85 گرم گلوکز نیاز 
دارد. اختالل در متابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب سبب کاهش گلوکز خون1 و در 

نتیجه مسمومیت آبستنی خواهد شد.
1- Hypoglycemia
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نشانه های بالینی
 - می��ش مبت��ال ب��ه مس��مومیت آبس��تنی در چ��راگاه از گله ج��دا ش��ده و از آن 

عقب می ماند. 
-  میش های میتال هنگام راه رفتن تعادل نداشته و اصطالحًا تلوتلو می خورند.

-  اشتها کاهش می یابد.
- حیوان س��رش را به اجس��ام اطراف فش��ار می دهد و پوزه اش را به سمت باال نگه 

می دارد که اصطالحًا بدان ستاره نگری1 می گویند )شکل 6(.
-  با جناغ سینه به روی زمین دراز کشیده و بدون کمک قادر به بلند شدن نیست.

-  بیش از 80 درصد دام های مبتال تلف می شوند. 

شکل 6- بز مبتال به مسمومیت آبستنی

1- Star gazing position
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نشانه های آزمایشگاهی
برای تش��خیص آزمایشگاهی از خون، شیر و ادرار دام های مشکوک نمونه گیری 
 ش��ده و به آزمایش��گاه ارس��ال می ش��ود. در ص��ورت مبتال ب��ودن دام، م��وارد زیر 

مشاهده می شود.  
- کاهش گلوکز خون

- افزایش اجسام کتونی در خون، ادرار و شیر

اشکال بیماری
الف: شکل تحلیل برنده

در این ش��کل از بیماری میش یا بز تمایلی به حرکت نداش��ته و در گوش��ه ای از 
آغل می ایس��تد )شکل 7(. اشتها به غذا خوردن به تدریج کم شده به طوری که حتی 
از خوردن کنس��انتره نیز امتناع می کند، گرچه ممکن است به آن پوزه بزند. چنانچه 

میش زایش کند، تمایل کمی به بره و مراقبت از 
آن دارد. دمای بدن کاهش می یابد. بازدم 

حی��وان بوی کتون می ده��د و گاهی 
بوی کت��ون در ادرار نیز احس��اس 
می ش��ود. مدفوع اندک و بس��یار 
خشک شده و یبوس��ت از عالیم 
مشخص بیماری می باشد. به دلیل 
احتیاجات  کاهش مص��رف غ��ذا، 

گلوکزی بدن تأمین نشده و در نتیجه 
کاهش تولید شیر، وزن و حرکات شکمبه 

شکل 7- میش مبتال به مسمومیت آبستنیمشاهده می شود.
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ب- شکل عصبی
 س��اییدن دندان ها بر روی هم، تکان های ناگهانی گوش ها و لب ها، ش��ب کوری 
و حرکات دایره ای چش��م از عالیم عصبی و تشدید بیماری می  باشد. ماهیچه ها دچار 
لرزش ش��ده و کنترل عضالنی ضعیفی وجود دارد به ط��وری که مدت زمان زیادی 
طول می کشد تا حیوان بر روی زمین خوابیده و یا از جایش بلند شود. دهان حیوان پر 

از بزاق می گردد و حیوان کنسانتره را بندرت و به صورت مرحله ای مصرف می کند.
جویدن غذا را با حرکات و بزاق بسیار انجام می دهد و نسبت به محرک ها شدیداً 
حس��اس می شود. عوامل عصبی در مدت 1 الی 2 ساعت رخ داده و در مدت 8-10 
س��اعت دوباره عود می کند. خیره ش��دن به یک جا، راه رفت��ن بی اراده، ناهماهنگی 
حرکات و در نتیجه کما از عواقب شدید بیماری مسمومیت آبستنی می باشد. در این 
مرحله جنین ها می میرند و س��می را آزاد می کنند که به درون بدن راه یافته و سبب 
ش��وک آندوتوکسیک و مرگ می گردد. فاسد شدن بره در رحم سبب تشدید بیماری 

و مرگ زودرس می  شود.

تفاوت مسمومست آبستنی با کمبود کلسیم
در دام های مبتال به کمبود کلس��یم که آن هم در هنگام زایش دام رخ می دهد، 
میزان کلس��یم خون پایین بوده و دام با تزریق کلسیم پاسخ داده و درمان می شود، 
ولی در مس��مومیت آبس��تنی، میزان گلوکز خون کاهش یافت��ه و مقدار آن در ابتدا 
به کم تر از 30 میلی گرم رس��یده و در انتها ممکن اس��ت ب��ه 10 میلی گرم در 100 
میلی لیتر برس��د و این در حالی اس��ت که مقدار طبیعی آن در گوسفند و بز 40-60 

میلی گرم است.
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پیشگیری
- جلوگیری از چاق ش��دن زیاد یا گرس��نگی دام به ویژه در ماه آخر آبستنی و یا به 

عبارت بهتر جیره نویسی بر اساس احتیاجات دام.
- استفاده از دانه ذرت در جیره به دلیل تخمیر نشدن در شکمبه و در نتیجه جذب شدن از روده.

-  تحرک داشتن میش به ویژه در اواخر دوران آبستنی.
-  دوری از عوامل ایجاد استرس مثل جابجایی و نقل و انتقال دام.

درمان
برای درمان باید دو نکته خیلی مهم مورد توجه قرار گیرد:

1- باال بردن سطح گلوکز خون دام
2- کاهش عوامل متابولیکی و افزایش اشتهای دام

اگرچه درمان در اغلب موارد ناموفق بوده و معمواًل دام های مبتال تلف می ش��وند 
ولی در صورت مش��اهده هر کدام از عالئم بیماری، الزم اس��ت هرچه سریع تر اقدام 

نموده و با توجه به وضعیت دام، یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام داد. 
تزریق 100-50 میلی لیتر محلول دکستروز 50-40 درصد، به صورت وریدی )داخل رگی(    -

تزریق سرم  -
تحریک اشتها با خوراندن داروهای اشتهاآور  -

خوراندن ویتامین ب کمپلکس یا کلسیم برای بهبود تحرک شکمبه  -
خوراندن پروپیلن گلیکول یا ش��ربت ذرت به عن��وان منبع تأمین کننده انرژی   -

)200 میلی لیتر به همراه 4-3 لیتر مایع، روزانه 4 بار(
گلیسرول )120 میلی لیتر گلیسرول با  120 میلی لیتر آب ولرم مخلوط شود و   -

به صورت خوراکی داده شود(. 
تغذیه با کنسانتره و در صورت لزوم به صورت دستی  -

در صورت وجود امکانات و با توجه به ارزش دام، جراحی و خارج کردن بره ها   -
از شکم مادر
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