چند عامل موثر در بروز ورمپستان در
گلههای گاو شیری
ورم پســتان یکــی از مهمتریــن بیمار یهــای گلههــای گاو
شــیری اســت کــه بــا کاهــش تولیــد و در نتیجــه عــدم امــکان
فــروش شــیر ،هزینههــای درمــان ،هزینههــای کارگــری ،هزینــه
جایگزینــی دام و آلــوده کــردن ســایر گاوهــا باعــث خســارت
اقتصــادی قابــل توجهــی بــه مزرعــه میشــود.

خالصه
ورم پســتان یکــی از مهمتریــن بیمار یهــای گلههــای گاو شــیری اســت کــه بــا کاهــش تولیــد و در نتیجــه عــدم
امــکان فــروش شــیر ،هزینههــای درمــان ،هزینههــای کارگــری ،هزینــه جایگزینــی دام و آلــوده کــردن ســایر گاوهــا
باعــث خســارت اقتصــادی قابــل توجهــی بــه مزرعــه میشــود .پســتان دام و وســایل شیردوشــی آلــوده مــی تواننــد
موجــب انتقــال بیمــاری بــه ســایر دام هــا شــوند و اختــال در عملکــرد هریــک از اجــزای ماشــین شیردوشــی مــی
توانــد نقشــی بــر ایجــاد ورم پســتان در دام داشــته باشــد .بهداشــت جایــگاه و تغذیــه دام از جملــه مــوارد تشــدید
کننــده بیمــاری ورم پســتان هســتند .ورم پســتان بــا مدیریــت صحیــح و رعایــت بهداشــت قابــل پیشــگیری
خواهــد بــود .بــرای اطالعــات بیشــتر ایــن مقالــه کوتــاه را ببینیــد.

ورم پستان چیست؟
ورم پســتان ،التهــاب غــده هــای ترشــح شــیر در پســتان میباشــد کــه بــه
دنبــال آســیبهای ناشــی از عوامــل بیمــاری زا و یــا صدمــات فیزیکــی رخ
میدهــد ،امــا در اغلــب مــوارد از طریــق باکتر یهــا ایجــاد میشــود .ایــن
بیمــاری یکــی از مهمتریــن بیمار یهــای گلههــای گاو شــیری اســت .ورم
پســتان بــا کاهــش تولیــد و در نتیجــه عــدم امــکان فــروش شــیر ،هزینههــای
درمــان ،هزینههــای کارگــری ،هزینــه جایگزینــی دام و آلــوده کــردن ســایر
گاوهــا باعــث خســارت اقتصــادی قابــل توجهــی میشــود .از جملــه عوامــل
موثــر در بــروز ورم پســتان در گلههــای گاو شــیری میتــوان بــه مــوارد ذیــل
اشــاره نمــود:

عوامل ورم پستان داخل سالن شیردوشی:
مبتال بودن دام و شیوع در گله
زمانــی کــه دام مبتــا وارد ســالن شــده و بواســطه آلــوده کــردن الینرهــا ســبب انتقــال بیمــاری بــه ســایر دام هــا
مــی شــود .در ایــن خصــوص ضدعفونــی مناســب سرپســتانکها و دســت شــیردوش از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار
اســت.

فرسوده شدن الینر
بــا فرســوده شــدن و بــه علــت تغییــر شــکل پیــدا کــردن الینرهــا ،هــوا وارد الینــر شــده و بــه ســبب ایجــاد جریــان
معکــوس خــا ،سرپســتانکها آســیب خواهنــد دیــد .الینــر فرســوده مــدت زمــان دوشــش را افزایــش میدهــد و بــه
دنبــال آن آســیب در اســفنکترهای سرپســتانک رخ مــی دهــد.

اختالل در عملکرد پولساتور
اختــال در عملکــرد پولســاتور ،ایجــاد جریــان نادرســت خــون در سرپســتانک
را بــه دنبــال دارد و در نتیجــه مــی توانــد بــه ســامت پســتان دام صدمــه وارد
کنــد.

اختالل در تنظیمات جک جدا کننده خرچنگی
در شیردوشــهای مجهــز بــه سیســتم اتوماســیون ،در صــورت بهــم خــوردن
تنظیمــات ،پیــش از قطــع خــا الینــر از پســتان جــدا مــی شــود .ایــن پدیــده
در ادامــه بــه ســامت پســتان دام صدمــه مــی زنــد و مــی توانــد بــه بیمــاری
ورم پســتان منجــر شــود.
ضدعفونی نکردن وسایل شیردوشی
در فرآینــد شیردوشــی ،الینرهــا بایســتی بــه خوبــی ضدعفونــی و شســته شــده
باشــند.

عوامل ورم پستان خارج از سالن شیردوشی:
عدم رعایت بهداشت جایگاه
بســتر بهاربنــد و اســتالها بــا حجــم بــاالی کــود و فضــوالت از جملــه عوامــل
تاثیرگــذار در ابتــا و شــیوع ایــن بیمــاری در گلــه میباشــد .لــذا بهداشــت
هفتگــی بســتر حائــز اهمیــت اســت.

عدم رعایت تغذیه بعد از هر بار دوشش
پــس از شیروشــی سرپســتانکها ،اســفنکتر و ماهیچههــای آن در اثــر ترشــح
هورمــون اکسیتوســین و دوشــش شــیر شــل و مجــرای پســتان تــا  20دقیقــه
بــاز اســت .لــذا بایســتی پــس از شیردوشــی بــرای جلوگیــری از خوابیــدن گاو
و درتمــاس قــرار گرفتــن پســتان بــا کــف بهاربنــد و کــود ،گاوهــا را بــا مــواد
غذایــی ســیلو شــده بــا کنســانتره پروتئیــندار بــا یونجــه و یــا مــوادی کــه
مــورد عالقــه گاو باشــد تغذیــهکننــد.

کمبود موادمغذی مانند ویتامین  Eو سلنیم
درصــورت عــدم تعــادل در میــزان ویتامیــن هــا و موادمعدنــی سیســتم ایمنــی بــدن دام ضعیــف شــده و بیمــاری
شــدت مــی یابــد .تعــداد زیــادی از عفونتهــای درون پســتانی دو هفتــه قبــل و دو هفتــه بعــد از زایــش مشــاهده
مــی شــود و کمبــود ویتامیــن  Eو ســلنیوم باعــث افزایــش شــدید عفونتهــای رحمــی ،درون پســتانی و ورم پســتان
مــی شــود.

عدم توازن انرژی در گاوهای تازهزا و در نتیجه ضعف سیستم ایمنی
دقــت در فراهــم کــردن جیــره ایــن دســته از دامهــا بــرای پیشــگیری از تضعیــف سیســتم ایمنــی و تامیــن تمــام
مــواد مغــذی از جملــه ویتامینهــا و مــواد معدنــی بســیار حائــز اهمیــت اســت.

ضعیف بودن سیستم ایمنی گاو پس از زایمان
برنامــه درمــان گاوهــای خشــک بــرای حــذف عفونتهــای کلیفرمــی موجــود،
مــی بایســت مــورد توجــه قــرار گیــرد .چراکــه در ایــن دوره ضمــن درمــان
دام ،شــیر تولیــد نمــی شــود کــه بــه دنبــال آن حــاوی آنتــی بیوتیــک باشــد.
همچنیــن ،پــس از زایــش بــه دلیــل مصــرف انــرژی دام جهــت تولیــد شــیر و
ضعــف در سیســتم ایمنــی زمــان مناســبی بــرای پیشــگیری و درمــان نخواهــد
بــود.
وجود مایکوتوکسین در خوراک
مایکوتوکســینها از جملــه ســموم قارچــی میباشــند .مایکوتوکســینها
میتواننــد اســترس وارده را از طریــق ســرکوب سیســتم ایمنــی و کاهــش
خــوراک مصرفــی ،تشــدید تعــادل منفــی انــرژی و افزایــش خطــر ابتــا بــه
ناهنجار یهــای متابولیــک و بیمار یهــای عفونــی افزایــش دهنــد.

مگسها و حشرات ناقل
بــا افزایــش دمــا و رطوبــت در تابســتان ،تعــداد مگسهــای مکنــده خــون
بهســرعت افزایــش مییابــد .ایــن گونــه مگسهــا معمــوال ً در قســمت
پشــتی (کمــر) دام دیــده شــده امــا بــه سرپســتانها نیــز حملــه میکننــد و
موجــب ایجــاد ورم پســتان میشــوند.

راهکارها
مدیریــت عوامــل فــوق نقــش بــه ســزایی در کنتــرل ،پیشــگیری و درمــان زودهنــگام ورم پســتان
در گلــه دارد .تهیــه نقشــه راه و انتخــاب راهکارهــای اساســی نیــاز بــه تحلیــل دقیــق عوامــل
توســط کارشناســان دارد .در ایــن زمینــه متخصصیــن آنالیــز شــیر مخــازن را در قــدم اول بــرای
بررســی علــل ورم پســتان توصیــه مــی نماینــد .در ادامــه ،بررســی کارشناســی از وضعیــت ســالن
شیردوشــی مــی توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

