
 مشکالت آن درگاوشیری تب شیر و

کلسیم خون دربافت پستان جهت تولیدد غودوز    زیادی از زایمان مقدار دوره کوتاهی قبل از در

از کلسیم خون باشد. افت سریع  بیشتر برابر 01تا 8ممکن است   کلسیم غووز استفاده می شود.

یردهی ممکن اسدت  از شروع ش کافی بعد عدم موفقیت در جذب برای رسیدن به حد کلسیم و

تدب شدیر ارتبدا      هیپوکلسمیا دچارکند. دالیل دیگری نیز می تواند با به تب شیر یا حیوان را

شامل افزایش تشکیل استخوان منتج به تراز سطح هورمونهای جنسی و جیره هدایی   داشته باشد

که می تواندد  عوامل متابولیکی  بعالوه سایر است. ) خصوصا پتاسیم ( که میزان کاتیون غنها باال

بده جدایی شدیردان ف جفدت      تحت کلینیکی شود شامل جدا  منجر به هیپوکلسمیا ی کلینیکی و

 وضدعیت هدا را   فاکتورها و لیستی از جدول زیر درمی باشد.  کیتوز ماندگی ف پروالپس رحم و

 نشان می دهد.

 شرایط مرتبط باتب شیر -0جدول

 وضعیت فاکتورها

او خشد))کمتر  کاهش کلسیم مصرفی خصوصا بدرای گد  

 درصد درکل ماده خش) جیره (01/1از

تغذیه سیلوی ذرت ف ذرت بارطوبت بداالف ناکدافی بدودن    

مکمل هافکاهش مصرف وله درگاوخشد)فکاهش تغذیده   

 علوفه وافزایش والت 

درصدکل مداده خشد)   88/1کاهش مصرف فسفر)کمتراز 

 جیره(

 کاهش والت  -علوفه ناکافی بودن مکمل هافافزایش 

افزایش مصرف لگوم توسط گاوخشد)ف افدزایش مکمدل    درصد کل ماده خش) 0تا 01/1کلسیم مصرفی)بینافزایش 



 کلسیم جیره(

درصدکل ماده خشد)  0/1 1افزایش فسفر مصرفی)بیش از

 جیره(

 افزایش مکملفافزایش مصرف والت 

واحدد بده   011111افزایش مصرف ویتامین دی )بدیش از  

 ازای هرراس درروز(

 واند باعث کلسیفه شدن بافت ها شود.افزایش مکمل می ت

درصدد درکدل مداده    8/1 1کاهش منیزیم مصدرفی)کمتراز 

 خش) جیره(

عدم توانایی در باالنس منیزیم پایین علوفه مانندد سدیلوی   

 ذرتفگراس

غنیدون  _افزایش پتاسیم مصدرفی کده دربداالنس کداتیون     

 درصد درکل ماده خش) جیره(8/0تاثیرگذاراست)بیش از 

درصدد  5/0ف علوفه باپتاسدیم بداال بدیش از    افزایش مصر

 براساس ماده خش)

ف 8/6 -8/0بدیش از   PHکاهش جذب موادمعدنیف افزایش 

افزایش بیشتر باالتر نشانه افزایش سن)کمبود ویتامین دیف 

 حرکت مالیم دستگاه گوارشففقدان حرکت ف

ف مصرف  5/8غب باالی    PH افزایش میزان لگوم فافزایش

ند وله فکاهش مصرف علوفه یدا فیبرمدوثرف   پو 5-3کمتر از

 افزایش پروتیین مصرفی 

( )کمتدراز  ppm0/1کمبودسلنیم و ویتدامین ای )کمتدراز   

 واحدبه ازای هرراس دروز(851

 بیماری ماهیچه سفیدفکمبود مکمل

ورم پسددتان کلددی فرمفسددایرارگانیزم هددای تولیدکننددده    توکسمیا

 توکسینف عفونت دستگاه تولید مثل

غسیب هنگام زایمان ف غسدیب حاصدل ازافتدادن ویدا دراز      عصب وماهیچه غسیب

 کشیدن گوساله برای مدت طوالنی.

 

 



 

 مراحل تب شیر:

تب شیربراساس عالئم کلینیکی به سه مرحله تقسیم می شود: مرحله اول: تب شیر اولدب قابدل   

اهده درایدن  سداعت( . عالئدم قابدل مشد    0مشاهده نیست )بعلت مدت زمان کوتاه غن ف کمتراز

مرحله شامل کاهش اشتهافعصبی شدن فتحری) پذیریف ضعففتغییر وزن وتلوتلوخوردن پدای  

ساعت طول می کشدد. سدرحیوان روبده    08تا0عقبی. عالئم کلینکی مرحله دوم تب شیر بیش از

سمت باال ف حیوان کسل فگوشها سرد وبینی خش) فعدم تعادل درراه رفتن ف لدرزش عالدالت   

گاه گوارش ویبوست ازعالئم این مرحله اسدت.کاهش درجده حدرارت بددن     فعدم فعالیت دست

درجده فارنهایدت اسدت و    011درجه فارنهایدت تدا  66مشترک استف معموال درجه حرارت از 

باردردقیقه می رسدد . عالئدم مرحلده سدوم شدامل عددم تواندایی        011سرعت ضربان قلب به 

قلب تقریبا ویرقابل شدنیدن اسدت   درایستادن فکاهش هوشیاری ونهایتا کمااست.صدای ضربان 

ضربه دردقیقه یا بیشتر مدی رسدد. درمرحلده سدوم گاوهدا بدرای بیشدتر        081وتعدادضربان به 

 ازچندساعت بدون درمان فزنده نمی مانند.

 وضعیت مشکل ساز:

ازگاوهای گله دری) دوره یکساله به تب شیرمبتال شوند مشکل ساز  %05تا01زمانی که 

 خواهد بود.

 



 

 ب شیر:انواع ت

: ی) حالت حاداست ومعموالطی چند روز بعداززایمان مشاهده مدی   typicalتب شیرمعمولی 

شود. اما اولب دراواخر دوره شیردهی ودوران خش) رخ می دهد. این نوع تب شیر به درمدان  

 خوب جواب می دهد.

رت : ی) فرم حاد ازتب شیر است که به درمان بده ندد   atypicalتب شیر سخت یاویرمعمول 

جواب می دهد .گاو هوشیار ووذا می خورد اما نمی تواند بعدازافتادن بلند شود.حالت خزیدده  

باخمیدگی ناحیه بخلق وازکارافتادگی ناحیه عقب پیدا می کنند. ممکدن اسدت قطدع عالدالت     

بزرگ یاتعدادی ازعالالت دری) یاهردوپای عقبی ف مشکل راحادتر کنددوزمانی کده گاوبلندد    

 تشدید می شودپارگی یادررفتگی اتصال عقبی اتفاق می افتد. می شود یابیماری

تب شیرتحت حاد: باهرگونه تحریکی حیوان هیجانی ولرزش عالالت اتفاق مدی افتدد . بیشدتر    

این گاوها دراواخرشیردهی ف دوره خش) ویا شروع شیردهی می باشند. بیشدتر تغییدرات قابدل    

درحالتی از تدب   فزایش منیزیم خون باشد .توجه می تواندشامل کاهش میزان کلسیم وفسفر وا

شیر که دراثرکاهش منیزیم ایجاد می شودسطح منیزیم خون ممکن است درحدنرمال باقی بماند 

ویا کاهش یابد.جدول ا میزان موادمعدنی رادرهرسه حالت ازتدب شیرنشدان مدی دهدد برخدی      

ستم تولیدد مثدل   شیر ممکن است مربو  به ی) توکسمی حاصل از عفونت درسی ازحاالت تب



وگوارش باشد. ایدن حالدت ازتوکسدمی ممکدن اسدت بده صدورت افدزایش حجدم سدلول           

 (وافزایش ازت اوره خون بروز کند.(WBC(فکاهش گلبول های سفید خون PCVفشرده)

سایر پارامترهای خون که مدی تواندد بیدانگر توکسدمی باشددمیزان سددیم ف پتاسدیم فکلدر و          

می تواند نشانگر وجود ورم وغلودگی باشد. بدرای گاوهدایی    فیبرینوژن است. سطوح فیبرینوژن

که مشکل  افتادن دارند کراتین فسفوکیناز ومیدزان غسدپارتات غمیندو ترانسدفراز خدون تسدت       

 IU/L 0111اسدت .مقداربیشدتر از    IU/L 016- 015شود.رنج نرمال کدراتین فسدفوکیناز بدین   

نشدانه پدیش    IU/L 811 نسدفرازبیش از نشانگر صدمه شدیدعالالنی است . غسپارتات غمینو ترا

 نشانه صدمه شدید عالالنی است. IU/L511 غگا هی ازبیماری ومیزان بیش از 

 غلظت سرم خون درگاوهایی شیری درحالتهای مختلف متابولیکی -2جدول 

 سرم خون )میلی گرم بردسی لیتر(

 فسفر                 منیزیم     کلسیم                                                           

 6/0-6/8             6/0-0/0                0/8-01/.8گاوشیری نرمال                    

 5/8-5/3             8/3-5/5                   8/6-6/8نرمال هنگام زایمان                 

 تب شیر

 5/8-6/3             1/0-8/3                   6/0-5/0                           0مرحله 

 3/8-6/3              6/1-1/3                   8/0-8/6                           8مرحله 

 5/8-0/0            6/1-6/8                     5/3-0/5                          3مرحله 

ف مشکالت 80.فصل 0688وتغذیه:پرینتی) هال انگل وود منبع:برگرفته ازفیزیولوژی گوارش 



 .060متابولیکی مربو  به تغذیه.ص 

 

 پیشنهادات کنترلی:

یقین پیداکنید که مواد معدنی تست شده درعلوفه قابل دسترس است.موادمعدنی جهت  -0

 انجام تست شامل کلسیم ففسفرفمنیزیم فپتاسیم فسدیم ف سولفور وکلر می باشد.

 صص تغذیه برای ارزیابی برنامه وذایی وعملیات مدیریت تغذیه.مشورت با متخ -8

نمونه گیری خون حیوان قبل ازدرمان هیپوکلسمیا. پیشنهاد می شود اگر حیوان به  -3

درمان پاسخ نمی دهد تست کلینیکی شیمیایی نمونه خون شامل پروفیل مواد معدنی 

ازت اوره  وWBCحجم سلول های فشردهف سلولهای سفیدخون PCV      سرم ف

انجام شود. دربرخی اوقات غسپارتات غمینو ترانسفرازو کراتین  BUNخون

 فسفوکینازممکن است کنترل شود.

 تازمان تعیین نتایج تغذیه وتست خون باید: -0

برنامه تغذیه را چ) کنید.به عنوان مثال :غیا گاوهای خش) علوفه  ومکمل معدنی  -0-0

 انتخابی برای علوفه وجوددارد؟را بطورغزاد مصرف می کنند؟ غیا مصرف 

عدم ادامه به انتخاب غزاد برای مصرف هرگونه مواد معدنی.تغذیه موادمعدنی  -8-0

 اجباری باشد.



واحد وگاوهای شیری حدودا 85111تا05111کنترل کنید که هر گاوخشکی درروز -3-0

 51111واحد به ازای هر راس درروز ویتامین دی دریافت کند. ماکزیمم مصرف ف 31111

 واحد به ازای هرراس درروز برای همه گاوها توصیه می شود.

 یمان شامل:کنترل جیره گاوخش) خصوصا درطی دوتاچهار هفته قبل اززا -0-0

 درصدازوزن بدن. 8/1تا5/1محدودکردن مصرف والت تاحداکثر  -

درصد ازماده خش) مصرفی  51تا31محدودکردن لگوم یامخلو  علوفه لگوم به میزان  -

 علوفه.

 درصداز ماده خش) علوفه مصرفی. 51محدودکردن سیلوی ذرت تا  -

ر تست مایکوتوکسین حذف علوفه کپ) زده وفاسدشده خصوصا غنهایی که ازنظ -5-0

 مثبت هستند.

 استفاده ازبروگلونات کلسیم برای درمان اولیه جهت کاهش حالت های صعب العالج.  -5

 :استفاده ازیکی ازروشهای زیر -6

گرم کلرید غمونیوم به ازای هرراس درهرروز فکمتراز 011جیره مخلو  باوله یا -1-6

یردهی ادامه دهید.اگرتردیددر روزبعداز ش8روزقبل ازشیردهی نباشدو حداقل تا8

PH.شکمبه دارید فاین مقدار مناسب استPH  ادرارراچ) کنید.بیشتر گاوها بایدPH  ادرار

 باشد.  0-6/8غنها



دری) محلول غبیف بیشتربه فرم  D3میلیون واحدویتامین 01تزریق عالالنی  -2-6

 ساعت  درمرحله انتظار شروع شیردهی. 08تا80کریستالین 

پوندنم) اپسم دری) گالن از 8ازاینکه گاودجارافتادگی شودی) درنچ  از قبل  -6 -3 

غب استفاده کنید.بعالی اوقات این عمل  توکسین رادردستگاه گوارش ازبین می 

 ساعت بتواند سرپا بایستد. 0تا8بردوباعث می شود گاو

( گرم ازکربنات کلسیم05استفاده از قرص های حاوی مقدارباالی کلسیم )حدودا  -0-6

ساعت ابتدای شیردهی. توصیه می شودبه راهنمای دستورالعمل  8بالفاصله بعداززایمان و

 مصرفی دقت کنید.

روش دیگر برای جلوگیری وکنترل تب شیر باالنس جیره گاوخش) برای غنیون ها 

 –وکاتیون ها است.سدیم وپتاسیم کاتیون فکلر وسولفور غنیون هستندباالنس جیره کاتیون 

گرم ازماده خش) طبق فرمول زیر محاسبه 011براساس میلی اکی واالن در (DCAB)غنیون 

 می شود:

mEq/100g = mEq(Na+k) –mEq(cl+s) 

میلی اکی   -05تا -01براساس تحقیقات انجام شدهفرنج بدست غمده )کمترین مقدار( از

شیر میلی اکی واالن درکیلوگرم بیانگر تب  -051تا -011واالن درصد گرم ماده خش) ویا 

 است.



سطح توصیه شده موادمعدنی برای تنظیم کننده ها وجیرهای غنیونی  0جدول شماره 

 رانشان  می دهد.

 

 راهنمایی برای ترکیب موادمعدنی برای گاو هادرانتهای دوره خش)  -0جدول    

 

 غنیونی  مواد معدنی                                       تنظیم کننده                          

 براساس درصد ماده خش)

 01/0-61/0                         05/1-55/1کلسیم                                              

 35/1-01/1                         31/1-35/1فسفر                                               

 88/1-38/1                          88/1-80/1                 منیزیم                             

 81/1-11/0                          81/1-11/0پتاسیم                                            

 35/1-01/1                          00/1-06/1سولفور                                            

 01/1-81/1                            81/1-80/1                                               کلر 

 01/1-08/1                          01/1-08/1سدیم                                              

ره وبراساس غنیون ممکن است براساس درصد عنصر درماده خش) جی –باالنس جیره کاتیون 

 فرمول زیر محاسبه شود:

mEq/100gDM   = [(%Na:0/0230)+(% k:0/0390)] –  [(%Cl:0/0355)+(%S:0/0160)]     

 



 

باالنس جیره برای غنیون هابرروی حالت اسید وبازگاو اثر گذاراست ومیدزان کلسدیم قابدل    

اثیر قدرار مدی   دسترس درخون راافزایش می دهد.اسیدیته ادرارنیز بااین تغییرات تحدت تد  

ادرار جهدت پدایش اثدرات جیدره غنیدونی بده تولیدکنندده        PH ( کنتدرل  5جددول  گیرد.) 

 ودامپزش) کم) می کند.

غنیدون)    –تغذیه ی) ترکیبی ازنمکهای غنیونی مختلف برای رسیدن به تعادل جیره کاتیون 

DCAB (.بیشترین نم) تغذیه شده سدولفات غمونیدومف سدولفات    6( ضروری است )جدول

لسیم ف سولفات منیزیم ف کلرید غمونیومفکلرید کلسیم وکلرید منیزیم است. توجه ویژه بده  ک

درجه هیدراسیون نمکهادرجیره های فرموله شده به اندازه هزینده وقابلیدت دسترسدی غنهدا     

 اهمیت دارد.

در برنامه وذایی گاوخش)ف چندین فاکتور DCAB غنیون –قبل ازنهایی کردن جیره کاتیون 

بگیرید.برخی ازاین نم) های غنیونی خیلدی خدوش طعدم نیسدتندوباعث کداهش       رادرنظر

مصرف وذا می شوند. به خصوص ف مصرف زیاد نم) های غمونیوم مشکالت بددخوراکی  

رابه دنبال خواهند داشتف خصوصا زمانی که جیدره براسداس سدیلو تغذیده نشدود.کاهش      

مشدکالت متدابولیکی مدی    مصرف ماده خش)  به علت مصرف نم) های غمونیوم منجربه 

شود.موفقیت درمصرف نمکهای غمونیومی زمانی بدست خواهدد غمدد کده جیدره مخلدو       

هفته قبل اززایمان جیره غنیونی رااستفاده کنند.زمانی کده   0تا 3استفاده شود. حیوانات باید 

مدی رسداضدافه کدردن     %8/0گرم یدابیش از 051سطح پتاسیم درکل ماده خش) به بیش از



غنیدون   _بداالنس کداتیون   سب نم) های غمونیومی جهت رسیدن به رنج مناسب مقادیر منا

پونداز نمکهدای غمونیدومی نیازباشدد ارزیدابی     05/1تا65/1مشکل است . اگر بیش از  جیره

مجدد جیره وعلوفه ضروری است.بافرهابه همراه جیره حاوی نم) غنیدونی نبایدد اسدتفاده    

 گذارد.غنیون اثر می  –کاتیون  شودزیرابرتعادل

 ادراربیانگر وضعیت کلسیم درگاوهای تازه زایمان کردهPH  -5جدول

 

 قبل ازشیردهی                              ابتدای شیردهی                                                          

                                   

 بازی                       وضعیت کلسیم -عیت اسیدادرار          وضPH غنیون              _جیره کاتیون  

 

 غلکالوز                                 کلسیم خون پایین             1/8 – 1/0(          mEq/100g <1 مثبت )

 لاسیدوزمتابولیکی متوسط           کلسیم خون نرما            5/6 -5/5(             mEq/100g >1 منفی )

 بحرانی                5/5زیر                                                    

 .Hoard's Dairyman .5991.336منبع :داویسون وهمکاران 

 

 

 

 

 



 

 

 ترکیب شیمیایی نمکهای ماکرو مینرال های متداول قابل دسترس -5جدول 

 ماده خش)        N        Ca    Mg    S      CLنم) معدنی           فرمول شیمیایی      

 درصد جیره                     ) درصد(                                                              

 

 2SO4              2/2.        ---      ---     9/29      ---              0/.00(NH4)سولفات آمونیوم      

 CaSO4*2H2O          ---        9/29      ---     5/.1      ---              ./93سولفات کلسیم       

 MgSO4*7H2O          ---       ---        3/3      0/.9      ---              1/91سولفات منیزیم      

 NH4Cl                      2/25      ---        ---      ---      9/59              0/.00کلرید آمونیوم        

 CaCL*H2O              ---       9/29       ---      ---      2/91              6/96کلرید کلسیم         

  MgCL2*6H2O        ---    ---      0/.2   ---      3/99         1/95کلرید منیزیم         
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