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��) یکــی از عوامــل اصلــی مــرگ  ومیــر دام هــاي ��اســهال (��
ــه)  ــره و بزغال ــوزاد و جــوان ماننــد گوســاله، ب ــغ (ن ــغ و نابال بال
مــی باشــد. درصــد مــرگ  و میــر ناشــی از اســهال در نـــوزادان 

دام هاي مختلف از 20 تا 100 درصد متغیر است.
ــد  ــه، بســیاري از پژوهــش هــا نشــان داده ان ــوان نمون ــه  عن ب
کــه ممکــن اســت بیــش از 53 درصــد گوســاله هــاي شــیرخوار 

تا پیش از شیرگیري در اثر اسهال تلف شوند.
ــه  ــی را ب ــرر مال ــترین ض ــهال بیش ــی از اس ــر ناش ــرگ  و می م
دامــداران وارد مــی کنــد، زیــرا مــرگ نــوزاد (ناشــی از اســهال) 
ــراي  ــه هــاي انجــام شــده ب موجــب هــدر رفتــن همــه ي هزین
دام آبســتن و نیــز از دســت دادن نــوزادي کــه در آینــده      

می تواند دامی ارزشمند و اقتصادي باشد، خواهد شد.
از  اي  مجموعــه  بلکــه  نیســت  بیمــاري  یــک  فقــط  اســهال 
ناهنجــاري هــاي متابولیکــی، ایمیونولوژیکــی و تغذیــه اي را نیز 

به همراه دارد. این ناهنجاري ها عبارت اند از:
- دهیدراسیون (از دست دادن آب بدن)؛

- بروز عدم تعادل الکترولیتی و اسمزي در مایعات بدن؛
- ضعف سیستم ایمنی و بروز انواعی از بیماري ها؛

- اختــالل در فعالیــت آنزیــم هــاي ســلول هــاي بــدن بــه دلیــل 
عدم تعادل الکترولیتی مایعات بدن؛

ــه  ــذي (ک ــواد مغ ــرژي و دیگــر م ــود ان - کاهــش اشــتها و کمب
منجر به ضعف عمومی و کاهش وزن می شود)؛

- مرگ طی 12 تا 48 ساعت پس از آغاز اسهال؛ 
- و ...  

یکــی از نتایــج بســیار ناگوار اســهال، ضعــف و ناکارآمدى سیســتم 
ــه)  ــد ذات الری ــک (مانن ــاي مهل ــاري ه ــر بیم ــروز دیگ ــی و ب ایمن
اســت. بیماري هاي تنفســی خود می توانند مســئول 21 درصِد 

مرگ و میرها تا پیش از شیرگیري باشند.
عوامــل عفونــی و غیــر عفونــى گوناگونــی در بــروز اســهال نقــش 
دارنــد؛ ازجملــه عوامــل عفونــی مــی تــوان بــه پاتــوژن هــاي 

میکروبی زیر (باکتري، ویروس، قارچ و تک یاخته) اشاره کرد:
- ویروس ها:

 :(Bovine viral diarrhea virus = BVDV) ویــروس اســهال گاوي -
احتمال آلودگی در هر سن؛

- روتاویروس ها: بیش ترین احتمال آلودگی در سنین 4 تا 14 روزگی؛

- باکتري ها:
��: بیش ترین احتمال آلودگی در سنین 1 تا 3 روزگی ����� -

- سالمونال: احتمال آلودگی در هر سن؛
- کلســتریدیوم ها: بیش ترین احتمال آلودگی در ســنین 0 تا 

28 روزگی؛
- پارازیت هاي تک یاخته اي:

- کریپتوســپوریدا: بیش ترین احتمال آلودگی در ســنین 7 تا 
16 روزگی؛

-  کوکســیدیا: بیــش تریــن احتمــال آلودگــی در ســنین بیــش 
از 21 روزگی؛

عوامــل غیــر عفونى نیز شــامل مشــکالت مدیریتــی، محیطی، تغذیــه اي، 
انواع تنش و ... هستند.

اســهال یــک بیمــاري گوارشــی اســت و دلیــل اصلــی آن (صــرف نـــظر از 
ـ︣وز ا︠︐ـ﹑ل  در ︑︺ــ︀دل ﹝﹫﹊︣و︋﹩ د︨︐﹍︀ه  عـوامل عفونـی یـا غیر عفونـى) ︋ 
﹎ــ﹢ارش ا︨ــ️.  پیــش از تولــد،  دســتگاه گوارش نــوزاد تقریباً عـــاري از 
ــوزاد،   ــش ن ــن چال ــد، نخستیـ ــس از تول ــروب اســت. پـ ــه میکـ هرگون
ــط  ــا از محی ــم ه ــواع میکـروارگانیسـ ــرده اي از ان ــم گستـ ــوم حج هج
پیرامــون (و شــیر) بــه دســتگاه گــوارش اســت. از یک ســو، بســیاري از 
ایــن میکروارگانیســم هــا خاصیــت بیمــاري زایــی داشــته و از ســوي 
دیگــر، سیســتم ایمنــی ناقــص نــوزاد، توانایــی و تجربــه ي کافــی 
بــراي مقابلــه بــا آن هــا را نــدارد. بــه همین دلیل اســت که مصــرف آغوِز 
بــا کیفیــت (حداقــل داراي 50 گــرم IgG در هــر لیتــر)، کمیــت و در زمان 
مناســب، کمــک شــایانی بــه از میــان بــردن ایــن میکــروب هاي بیمــاري زا 
مــی کنــد. پــس از پایــان دوره ي مصــرف آغــوز، هجــوم میکــروب هــاي 
بیمــاري زا بــه دســتگاه گــوارش کمــاکان ادامــه مــی یابــد بــا ایــن تفــاوت 

که آغوزي براي مقابله با آن ها وجود ندارد.
اینجاســت کــه بــا وارد کــردن و جایگزیــن کــردن تعــداد زیــادي 
میکروارگانیســم مفیــد بــه دســتگاه گــوارش، مــی تــوان جمعیــت 
میکروبی توانمندي براي مقابله با هجوم میکروب هاي بیماري زا به وجود 
آورد. ایــن میکــروب هــاي ســودمند، بــه  ســرعت در دســتگاه گــوارش 
ــم  ــور را فراه ــا جان ــت ب ــادل و همزیس ــی متع ــه و جمعیت ــر یافت تکثی
ــی و رشــد  ــع جایگزین ــن میکــروب هــاي ســودمند مان ــد. ای مــی آورن
میکروب هاي بیماري زا در دستگاه گوارش می شوند. تا زمانی که این 
میکــروب هــاي مفیــد به تعداد کافی در دســتگاه گــوارش وجــود دارند، 
امکان هجوم میکروب هاي بیماري زا به دستگاه گوارش دام وجود نخواهد 
داشــت. اگــر بــه هــر دلیلــی ایــن جمعیــت میکروبــی ســودمند دچــار 
ضعــف، اختــالل، و عــدم تعــادل شــود، اســهال و بیمــاري هــاي جانبــی 

ناشی از آن بروز خواهد کرد.
                      دقیقــاً بــراي همیــن منظــور طراحــی شــده اســت. ایــن مکمل 
پروبیوتیکــی بــا دارا بودن 8 ســویه ي گوناگون از میکروارگانیســم هاي 
ســودمند، موجــب وارد شــدن تعــداد فراوانــی از آن هــا بــه دســتگاه 
گــوارش شــده و جمعیتــی پایــدار را در آن بــه وجــود مــی آورد. بدیــن      
ترتیــب                     مانــع بــروز و شــیوع اســهال در نــوزادان و دام هــاي  
جــوان (و نیز دام هاي بالغ و ُمســن) می شــود. حتــی درصورتى  که دامی 
دچار اســهال شــده باشــد، مصرف                   با تغییر ناگهانی و شــدید 
جمعیت میکروبی روده به ســود میکروب هاي مفید، موجب قطع ســریع 

اسهال و تضمین سالمتی دام (پیش از گسترش اسهال)   می شود.
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- پیــش، در حیــن، و پــس از هــر نــوع تنــش (تغییــر مکان، تغییــر محیط، 
مســافرت، تغییــر خــوراك، تنــش گرمایــی، مصــرف آنتــی بیوتیــک، 

جراحی و ... ) از                   استفاده شود.
- بــراي حصــول بهتریــن نتیجــه، بــه ویــژه بهبــود رشــد و بــزرگ شــدن 
ــان  ــا پای ــکوربس ت ــرف اس ــه مص ــود ک ــی ش ــه م ــاله، توصی ــه گوس جث

شیرخوارگی ادامه یابد
- بــی درنــگ پــس از بروز مســمومیت هاي گوارشــی ناشــی از جیره هاي 
غذایی نامناســب (مســموم، کپک زده، و ... ) از                    اســتفاده شــود 

تا از بروز اسهال جلوگیري شود.
-                     را مــی تــوان در همــه ي حیوانــات اعــم از نــوزاد، جــوان،       

نابالغ، بالغ، آبستن و شیرده استفاده کرد.

محتوى میکروارگانیسم هاى:
ساکارومایســس بــوالردی، الکتوباســیلوس رامنوســوس، انتروکوکــوس 
ــوس،  ــترپتوکوکوس ترموفیل ــدوم، اس ــوم بیفی ــیوم، بیفیدوباکتری فاس
اســیدوفیلوس،  الکتوباســیلوس  بولگاریکــوس،  الکتوباســیلوس 

 (MOS)الکتوباسیلوس پالنتاروم، مانان الیگوساکارید
 5 ×10٨ CFU/g :(کانت میکروبى) شمارش

میــزان مصــرف:
تــــوصیــــــه مهــــم: پیشگیری از اسهال بسیار مهم تر از درمان می باشد. هزینه 
پیشگیری همیشه کمتر از هزینه های درمان و بویژه هزینه های ناشی از ضعف 

و عقب ماندگی رشد گوساله می باشد.
پیشگیرى از اسهال، تقویت سیستم ایمنى و افزایش رشد: ٣ روز اول 
فقــط از آغــوز اســتفاده شــود. از روز چهــارم تــا هشــتم، ٥ گــرم در یــک وعــده و پس 
از آن تا روز ٣٠ پس از تولد، ١٠ گرم در دو وعده ٥ گرمی داده شــود (بهتر اســت 

از  فراوانــى  هــاى  جمعیــت  داشــتن  بــر  افــزون                .  

میکروارگانیســم هــاى ســودمند، داراى مقادیر باالیــى از ویتامین ها و 
الکترولیــت هــاى مــورد نیــاز بــراى تقویــت سیســتم ایمنــى، ســالمت، 

رشد و گسترش دستگاه گوارش و نیز بهبود رشِد دام شیرخواراست.
همچنین اســتفاده از                   به هنگام تنش هاي ناشــی از مســافرت 
(اســهال مســافرتی)، اســترس گرمایی، مصرف آنتی بیوتیک (اسهال 
آنتــی بیوتیکــی)، مســمومیت غذایــی،  و ... کــه همگــی منجــر بــه بــروز 

اسهال   می شوند، به سرعت موجب درمان بیماري می گردد.
یکــی دیگــر از مزایــاي بســیار مهــم اســکوربس، وجــود انواعــی از 
ویتامیــن هــا و الکترولیــت هــاي مهــم بــراي تقویــت سیســتم ایمنــی، 
بهبــود رشــد و افزایــش وزن بــدن اســت. ایــن ویتامیــن هــا و 
الکترولیــت هــا همچنیــن ســبب افزایــش رشــد اســتخوان هــا و بــزرگ 
ــه  ــر چ ــاله ه ــه ي گوس ــد جث ــوند. رش ــی ش ــاله م ــه ي گوس ــدن جث ش
زودتــر و در ســنین کمتــر آغــاز شــود، تلیســه در ســن کمتــري بــه وزن 
مناســب بــراي اولیــن تلقیــح و آبســتنی رســیده و نخســتین دوره 
ــی  ــو اُفتادگ ــِد جل ــن رون ــد. ای ــی کن ــاز م ــر آغ ــود را زودت ــیردهی خ ش
آبســتنی و تولیــد شــیر، تــا پایــان عمــر اقتصــادي گوســاله ادامــه یافتــه 

و میانگین تولید شیر به ازاي هر گاو را در گله افزایش می دهد.

توصیه هاي کاربرد                 :
- بهتــر اســت در اولیــن فرصــت (پــس از پایــان مصــرف آغــوز)                     
اســتفاده شــود؛ به عبارت دیگــر، توصیــه مــی شــود نخســتین مصــرف 

شیر همراه با مصرف                   باشد.
- اگر آغوز داراي کیفیت پایینی است (مقدار ����در هر لیتر آن کمتر 
از 50 گرم باشد)، بهتر است از                    در آغوز نیز استفاده شود؛ 
ــتفاده             ــه اس ــازي ب ــد، نی ــب باش ــوز مناس ــت آغ ــه کیفی ــی ک در صورت

از                   در آغوز نیست. 
- بــراي پیشــگیري از بــروز و شــیوع اســهال، استفـــاده از                  .                     

حداقل تا 30 روزگی بشکل روزانه توصیه می شود. 
- در دوره ي حســاس و تنش زاي از شــیرگیري، بهتر اســت 5 تا 6 روز 
پیــش از شــیرگیري و حداقــل یــک هفتــه پــس از آن، از                    بــه 

طور روزانه استفاده شود.
- در صورت مشاهده ي اسهال (به هر دلیل) بی درنگ از                   (تا 

قطع کامل نشانه هاي اسهال) استفاده شود.

است این روند تا پایان شیرگیری ادامه یابد. در ضمن در صورتی که فقط ٣٠ 
روز از                  استفاده می شود، بهتر است جهت جلوگیری از استرس 
ناشی از شیرگیری،  ٥ روز قبل و ٥ روز بعد از شیرگیری،                    را استفاده 

نمایید).

درمان و کنترل اسهال:
روزانه 20 گرم از اسکوربس بصورت دو وعده 10 گرمى به دام بیمار 
خورانده شود. این کار به طور روزانه تا قطع اسهال ادامه یابد. در طى کاربرد 
اسکوربس، بنابر صالحدید دامپزشک، از ِسرم درمانی (براى جلوگیرى از 
دهیدراسیون بدن دام) و تزریق آنتى بیوتیک استفاده شود (از مصرف 
آنتى بیوتیک خوراکى جدا خوددارى شود). در صورت بروز بیمارى یون، 

روزانه 12 گرم از اسکوربس بصورت دو وعده 6 گرمى استفاده شود.
جهت مصرف در دام سبک، مطابق روش باال ولی با نصف مقادیر عنوان شده، استفاده گردد.

نکته:
کاربرد                  به همراه شیر بسیار نتیجه بخش تر از کاربرد آن در 

آب ولرم است؛ پس توصیه مى شود آن را در شیر حل کنید.

توجه:
1- ظــروف مــورد اســتفاده بایــد کامــال پاکیــزه و ضدعفونــى شــده باشــند 
و هیچگونــه آثــارى از مــواد ضدعفونــی کننــده یــا شــوینده در آن ها باقى 

نمانده باشد.
2- اســتفاده از شــیر یــا آب بــا دمــاى گــرم تــر یــا ســردتر از مقادیــر گفتــه 
شــده در بــاال موجــب بــروز شــوك دمایــى به میکروارگانیســم هــاى موجود 
ــى شــود  ــه م ــدا توصی ــى شــود (اکی ــى آن م در                و کاهــش کارای

که از شیر با دماى باالتر از 45 درجه سانتى گراد استفاده نشود).

شرایط نگهداري:
- در جاي خشک، خنک و دور از نور نگهداري شود؛

- از بسته بودن درب و تخلیه هواي پاکت اطمینان حاصل کنید.
- از آلوده شدن محتویات درون پاکت اکیدا خودداري شود.

- در صــورت متــورم شــدن پاکــت (کــه معمــوال بــه دلیــل عــدم رعایــت 
مــوارد بهداشــتی و آلودگــی محتویــات پاکــت پــس از بــاز کــردن آن رخ 

می دهد)، از مصرف آن خودداري نمایید.

         آنالیز ویتامین ها و الکترولیت هاى موجود در هر کیلوگرم 
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محصوالت ارائه شده در انحصار شرکت فیدار دامدار برتر آریایى مى باشد و هرگونه
بهره بردارى از نام و فرمول ها، تنها با مجوز کتبى از این شرکت مقدور مى باشد.


