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 چکیده

 
ای در بازده دهمدیریت تغذیه گوسفند و بز از جمله موارد بسیار مهم در این حرفه است که نقش تعیین کنن

دام براساس احتیاجات آن در شرایط مختلف فیزیولوژیکی صورت نگیرد، سبب  تغذیهاقتصادی آن دارد. چنانچه 

اختالالتی خواهد شد که جبران آن یا میسر نیست و یا باعث بروز خسارت قابل توجهی به واحد دامداری خواهد 

 وتر واحدهای پرورش گوسفند مسأله توجه شده و در بیشتر به این این در حالی است که در کشور ما کمشد. 

ویژه در اواخر هشود. تغذیه مناسب گوسفند و بز برنگ بوده و یا از آن چشم پوشی میاهمیت نقش تغذیه کمبز 

خواهد شد، نقش بسیار مهم و هایی سالم و با وزن تولد مناسب دوران آبستنی عالوه بر اینکه سبب تولد بره

ی در جلوگیری از اختالالت متابولیکی میش مثل مسمومیت آبستنی، کتوز و فلجی زایمان دارد. تأثیرگذار

همچنین تغذیه مناسب میش و بزها در ماه آخر آبستنی سبب رشد و نمو و توسعه بافت پستانی و در نتیجه 

باشد که ن اختالالت میاز جمله ایگوسفند و بز مسمومیت آبستنی  افزایش تولید شیر بعد از زایمان خواهد شود.

های پیشگیری و درمان آن شرح داده در این نشریه مورد بررسی قرار گرفته و عوامل دخیل در بروز آن، روش

     شده است.
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 مقدمه
ای در بازده دهمدیریت تغذیه گوسفند و بز از جمله موارد بسیار مهم در این حرفه است که نقش تعیین کنن

دام براساس احتیاجات آن در شرایط مختلف فیزیولوژیکی صورت نگیرد، سبب  تغذیهاقتصادی آن دارد. چنانچه 



 

 

اختالالتی خواهد شد که جبران آن یا میسر نیست و یا باعث بروز خسارت قابل توجهی به واحد دامداری خواهد 

 وتر واحدهای پرورش گوسفند مسأله توجه شده و در بیشتر به این این در حالی است که در کشور ما کمشد. 

ویژه در اواخر هشود. تغذیه مناسب گوسفند و بز برنگ بوده و یا از آن چشم پوشی میاهمیت نقش تغذیه کمبز 

خواهد شد، نقش بسیار مهم و هایی سالم و با وزن تولد مناسب دوران آبستنی عالوه بر اینکه سبب تولد بره

ی در جلوگیری از اختالالت متابولیکی میش مثل مسمومیت آبستنی، کتوز و فلجی زایمان دارد. تأثیرگذار

همچنین تغذیه مناسب میش و بزها در ماه آخر آبستنی سبب رشد و نمو و توسعه بافت پستانی و در نتیجه 

باشد که ن اختالالت میاز جمله ایگوسفند و بز مسمومیت آبستنی  افزایش تولید شیر بعد از زایمان خواهد شود.

های پیشگیری و درمان آن شرح داده در این نشریه مورد بررسی قرار گرفته و عوامل دخیل در بروز آن، روش

     شده است.

 تعریف
ی آخر دوران انرژی در دو هفته تعادل منفیمسمومیت آبستنی یک ناهنجاری متابولیکی است که به دلیل 

دهد که نیاز بدن میش یا بز این اختالل زمانی رخ می شود.لوزا مشاهده میچندقدوقلو و های آبستنی میش

گلوکز ذخیره شده کبد باشد، لذا سبب کاهش تر از گلوکز کربوهیدرات خوراک مصرفی و آبستن به گلوکز، بیش

غلظت های بدن دام شروع شده و سبب افزایش متابولیسم چربی بافتدر این حالت،  شود.گلوکز خون و کبد می

باالتر از شود که میبافتها و مایعات بدن اجسام کتونی مانند اسید استو استیک، استون و بتاهیدروکسی بوتیریک 

های دهند اما در دامنشخوارکنندگان در حالت طبیعی یک درجه مشخص از کتون نشان می .است معمولحد 

شود که جذب و تولید ی یک بیماری تلقی میشود. کتوز زمانکتون در خون دیده می زی باالیی امبتال درجه

مرگ و میر ناشی از این  اجسام کتونی باال رفته و نشخوارکنندگان از آن به عنوان یک منبع انرژی استفاده کنند.

باشد مگر در مواردی که بیماری زود تشخیص داده شود و به بیماری معموالً باال است و درمان اغلب ناموفق می

 ن اقدام گردد.سرعت برای درما

 اسامی بیماری
و  9، کتوز آبستنی1، کتوز گوسفندی2های دوقلوهای دیگری مانند بیماری برهبا نام 1مسمومیت آبستنی

در گوسفندان و شود. بیماری در تمامی نژادها و سنین مختلف دیده شده، نیز شناخته می 1فلجی زایمان

 است. 9و باالتر از  2های مبتال معموالً کمتر از ت بدنی میشها است و نمره وضعیزاقلوتر از تکچندقلوزا بیش

 موارد وقوع بیماری

                                                           
1 . Pregnancy toxemia 

2 . Twin lamb disease 

3 . Ovine ketosis 

4 . Pregnancy ketosis 

5 . Lambing paralysis 



 

 

 وجود دارد.  ی نژادهای گوسفند و بزهمهامکان وقوع در  -

  دهد.رخ می بعد از آنهای زایشزایش و دومین در معموالً  -

به دلیل ذخیره چربی  چاقخیلی های دامو به دلیل ناتوانی در رفع احتیاجات خیلی الغر  و بزهای میشدر  -

-)شکلآید بوجود میشود، ها که سبب کاهش حجم دستگاه گوارش میاضافی در ناحیه شکم و اطراف روده

 .(1و  2 ، 1 های

 میش خیلی الغر و مستعد مسمومیت آبستنی -1شکل 

 های خیلی چاق و مستعد مسمومیت آبستنیمیش -2شکل 

 بز چاق و مستعد مسمومیت آبستنی -1شکل 

 (.9و  1)شکل دهد رخ میقلو آبستن باشند هایی که دو یا سهو بز میشدر  -

 بز آبستن دوقلو -9شکل 

 میش آبستن دوقلو -1شکل 

 دهد.پایانی آبستنی رخ می روزهایدر بیماری  -

 بیماریکننده ایجاد مستعد و عوامل 

 دو گروه تقسیم نمود.طورکلی به توان به شوند را میعواملی که سبب بروز این اختالل متابولیکی می

 ایعوامل مدیریتی و تغذیه -1

ترین عامل محدود اصلیای مثل کمبود کربوهیدرات جیره دلیل اصلی بیماری است. معموالً اختالالت تغذیه

ترین سرعت رشد قلو هستند که در رحم گوسفند یا بز آبستن قرار دارند. بیش، نوزادان دو یا سهایکننده تغذیه

-نیاز تغذیهیابد به طوری که ای آن نیز افزایش میوزاد در دو ماه آخر آبستنی بوده که همزمان با آن، نیاز تغذیهن

این مقدار و  افزایش یافتهدرصد  51های دوقلو میش و درصد 11آبستن تک قلو در اواخر آبستنی  هایای میش

برای تولید شیر نیز احتیاجات غذایی دام آبستن را  رشد و توسعه بافت پستان. قلو بیشتر استهای سهبرای میش

روزانه یابد که خود سبب کاهش مصرف خوراک از طرفی حجم دستگاه گوارش نیز کاهش میدهد. افزایش می

   بنابراین مدیریت تغذیه میش و بزها در اواخر آبستنی از اهمیت زیادی برخوردار است.  شود.می

 عوامل متابولیسمی -2

 قلو است.های تکتر از رشد برهکه در مجموع بیش قلوهای دوقلو یا سهرشد بره -



 

 

هفته آخر آبستنی،  6ز کافی: در کعدم تأمین گلوو در نتیجه  هاای مثل کمبود کربوهیدراتاختالالت تغذیه -

گرم گلوکز نیاز دارد. اختالل در متابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب  08-088گرم و میش  08-08جنین 

 و در نتیجه مسمومیت آبستنی خواهد شد. 6کاهش گلوکز خونسبب 

 بالینیهای نشانه

  ماند.میعقب و از آن  هشد جدامیش مبتال به مسمومیت آبستنی در چراگاه از گله   -

 خورند.می تلوتلونداشته و اصطالحاً  تعادلهنگام راه رفتن  های میتالمیش -

 یابد.کاهش می اشتها -

 7اش را به سمت باال نگه می دارد که اصطالحاً بدان ستاره نگریاطراف فشار می دهد و پوزه حیوان سرش را به اجسام -
 .(6)شکل  می گویند

 .نیست شدن بلندقادر به کمک بدون با جناغ سینه به روی زمین دراز کشیده و  -

  شوند.های مبتال تلف میدامدرصد  01بیش از  -

 بز مبتال به مسمومیت آبستنی -6شکل 

 های آزمایشگاهینشانه

-گیری شده و به آزمایشگاه ارسال مینمونهمشکوک  هایبرای تشخیص آزمایشگاهی از خون، شیر و ادرار دام

  شود. مبتال بودن دام، موارد زیر مشاهده می شود. در صورت

 کاهش گلوکز خون -

 افزایش اجسام کتونی در خون، ادرار و شیر -

 اشکال بیماری

 الف: شکل تحلیل برنده
اشتها به غذا  .(7)شکل  ایستدای از آغل میبه حرکت نداشته و در گوشه تمایلییا بز میش  شکل از بیماریاین  در

کند، گرچه ممکن است به آن پوزه بزند. امتناع مینیز از خوردن کنسانتره حتی که خوردن به تدریج کم شده به طوری
دهد بازدم حیوان بوی کتون می یابد.کاهش میدمای بدن  آن دارد. چنانچه میش زایش کند، تمایل کمی به بره و مراقبت از

و یبوست از عالیم مشخص بیماری می شده و گاهی بوی کتون در ادرار نیز احساس می شود. مدفوع اندک و بسیار خشک 
کات شکمبه نشده و در نتیجه کاهش تولید شیر، وزن و حر تأمیناحتیاجات گلوکزی بدن  ،باشد. بدلیل کاهش مصرف غذا

 شود.میمشاهده 

                                                           
6 . Hypoglycemia 

7 . Star gazing position 



 

 

 میش مبتال به مسمومیت آبستنی -5شکل 

 شکل عصبی -ب
ای چشم از عالیم عصبی شب کوری و حرکات دایره ها،ها ولبهای ناگهانی گوشها بر روی هم، تکانساییدن دندان 

که مدت زمان زیادی طوری هها دچار لرزش شده و کنترل عضالنی ضعیفی وجود دارد بباشد. ماهیچهو تشدید بیماری می
گردد و حیوان کنسانتره را دهان حیوان پر از بزاق می .کشد تا حیوان بر روی زمین خوابیده و یا از جایش بلند شودطول می

 کند.ای مصرف میبندرت و بصورت مرحله
. عوامل عصبی در دشومیها شدیداً حساس دهد و نسبت به محرکجویدن غذا را با حرکات و بزاق بسیار انجام می

 ،راه رفتن بی اراده ،کند. خیره شدن به یک جاساعت دوباره عود می 8-11ساعت رخ داده و در مدت  2الی  1مدت 
میرند و ها میدر این مرحله جنین .باشدناهماهنگی حرکات و در نتیجه کما از عواقب شدید بیماری مسمومیت آبستنی می

فاسد شدن بره در رحم سبب  .گرددبدن راه یافته و سبب شوک آندوتوکسیک و مرگ می کنند که به درونسمی را آزاد می
 شود.تشدید بیماری و مرگ زودرس می

 کمبود کلسیمتفاوت مسمومست آبستنی با 

دهد، میزان کلسیم خون پایین های مبتال به کمبود کلسیم که آن هم در هنگام زایش دام رخ میدر دام

ولی در مسمومیت آبستنی، میزان گلوکز خون کاهش  ،شودکلسیم پاسخ داده و درمان میبوده و دام با تزریق 

-میلی 111گرم در میلی 11در انتها ممکن است به و  رسیده گرممیلی 11 تر ازکم بهدر ابتدا یافته و مقدار آن 

 ست.گرم امیلی 91-61لیتر برسد و این در حالی است که مقدار طبیعی آن در گوسفند و بز 

 پیشگیری

نویسی بر و یا به عبارت بهتر جیره آبستنیماه آخر در به ویژه جلوگیری از چاق شدن زیاد یا گرسنگی دام  -

 اساس احتیاجات دام.

 روده.نتیجه جذب شدن از شکمبه و در نشدن در استفاده از دانه ذرت در جیره به دلیل تخمیر  -

 .میش به ویژه در اواخر دوران آبستنیداشتن تحرک  -

 دوری از عوامل ایجاد استرس مثل جابجایی و نقل و انتقال دام. -

 درمان

 خیلی مهم مورد توجه قرار گیرد: باید دو نکتهدرمان برای 

 باال بردن سطح گلوکز خون دام -1

 کاهش عوامل متابولیکی و افزایش اشتهای دام -2



 

 

شوند ولی در صورت مشاهده هر کدام تلف می های مبتالاگرچه درمان در اغلب موارد ناموفق بوده و معموالً دام

تر اقدام نموده و با توجه به وضعیت دام، یک یا چند مورد از موارد زیر را از عالئم بیماری، الزم است هرچه سریع

 انجام داد. 

  ، به صورت وریدی )داخل رگی( درصد 91-11لیتر محلول دکستروز میلی 11-111تزریق  -

 تزریق سرم -

 با خوراندن داروهای اشتهاآورتحریک اشتها  -

 خوراندن ویتامین ب کمپلکس یا کلسیم برای بهبود تحرک شکمبه -

 1-9لیتر به همراه میلی 211اندن پروپیلن گلیکول یا شربت ذرت به عنوان منبع تأمین کننده انرژی )رخو -

 بار( 9، روزانه لیتر مایع

  ولرم مخلوط شود و به صورت خوراکی داده شود(.لیتر آب میلی 121لیتر گلیسرول با  میلی 121گلیسرول ) -

 تغذیه با کنسانتره و در صورت لزوم به صورت دستی -

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