
چند عامل موثر در بروز ورم  پستان در 

گله های گاو شیری

گاو  بیماری هــای گله هــای  از مهم تریــن  ورم پســتان یکــی 

شــیری اســت کــه بــا کاهــش تولیــد و در نتیجــه عــدم امــکان 

فــروش شــیر، هزینه هــای درمــان، هزینه هــای کارگــری، هزینــه 

ــارت  ــث خس ــا باع ــایر گاوه ــردن س ــوده ک ــی دام و آل جایگزین

ــود. ــه می ش ــه مزرع ــی ب ــل توجه ــادی قاب اقتص



ــا کاهــش تولیــد و در نتیجــه عــدم  ورم پســتان یکــی از مهم تریــن بیماری هــای گله هــای گاو شــیری اســت کــه ب

امــکان فــروش شــیر، هزینه هــای درمــان، هزینه هــای کارگــری، هزینــه جایگزینــی دام و آلــوده کــردن ســایر گاوهــا 

باعــث خســارت اقتصــادی قابــل توجهــی بــه مزرعــه می شــود. 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 

ــگیری  ــل پیش ــت قاب ــت بهداش ــح و رعای ــت صحی ــا مدیری ــتان ب ــتند. ورم پس ــتان هس ــاری ورم پس ــده بیم کنن

خواهــد بــود. بــرای اطاعــات بیشــتر ایــن مقالــه کوتــاه را ببینیــد.

خالصه



ــه  ــه ب ــد ک ــتان می باش ــیر در پس ــح ش ــای ترش ــده ه ــاب غ ــتان، الته ورم پس

ــی رخ  ــات فیزیک ــا صدم ــاری زا و ی ــل بیم ــی از عوام ــیب های ناش ــال آس دنب

ــن  ــود. ای ــاد می ش ــا ایج ــق باکتری ه ــوارد از طری ــب م ــا در اغل ــد، ام می ده

بیمــاری یکــی از مهم تریــن بیماری هــای گله هــای گاو شــیری اســت. ورم 

پســتان بــا کاهــش تولیــد و در نتیجــه عــدم امــکان فــروش شــیر، هزینه هــای 

ــایر  ــردن س ــوده ک ــی دام و آل ــه جایگزین ــری، هزین ــای کارگ ــان، هزینه ه درم

ــل  ــه عوام ــود. از جمل ــی می ش ــل توجه ــادی قاب ــارت اقتص ــث خس ــا باع گاوه

ــل  ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــروز ورم پســتان در گله هــای گاو شــیری می ت ــر در ب موث

اشــاره نمــود:

ورم پستان چیست؟



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.

عوامل ورم پستان داخل سالن شیردوشی:



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

ــوردن  ــم خ ــورت به ــیون، در ص ــتم اتوماس ــه سیس ــز ب ــهای مجه در شیردوش

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

ــه عوامــل  ــاالی کــود و فضــوالت از جمل ــا حجــم ب بســتر بهاربنــد و اســتال ها ب

ــت  ــذا بهداش ــد. ل ــه می باش ــاری در گل ــن بیم ــیوع ای ــا و ش ــذار در ابت تاثیرگ

ــز اهمیــت اســت. هفتگــی بســتر حائ

عدم رعایت تغذیه بعد از هر بار دوشش

ــر ترشــح  پــس از شیروشــی سرپســتانک ها، اســفنکتر و ماهیچه هــای آن در اث

هورمــون اکسی توســین و دوشــش شــیر شــل و مجــرای پســتان تــا 20 دقیقــه 

بــاز اســت. لــذا بایســتی پــس از شیردوشــی بــرای جلوگیــری از خوابیــدن گاو 

ــا مــواد  ــود، گاوهــا را ب ــد و ک ــا کــف بهاربن ــرار گرفتــن پســتان ب و درتمــاس ق

ــه  ــوادی ک ــا م ــه و ی ــا یونج ــن دار ب ــانتره پروتئی ــا کنس ــده ب ــیلو ش ــی س غذای

مــورد عاقــه گاو باشــد تغذیــه  کننــد.



کمبود موادمغذی مانند ویتامین E و 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 E و ســلنیوم باعــث افزایــش شــدید عفونتهــای رحمــی، درون پســتانی و ورم پســتان 

مــی شــود.

عدم توازن انرژی در گاوها ی تازه زا و در نتیجه ضعف سیستم ایمنی

دقــت در فراهــم کــردن جیــره ایــن دســته از دام هــا بــرای پیشــگیری از تضعیــف سیســتم ایمنــی و تامیــن تمــام 

ــز اهمیــت اســت. ــی بســیار حائ ــه ویتامین هــا و مــواد معدن مــواد مغــذی از جمل



ضعیف بودن سیستم ایمنی گاو پس از زایمان

برنامــه درمــان گاوهــای خشــک بــرای حــذف عفونت هــای کلی فرمــی موجــود، 

ــان  ــن درم ــن دوره ضم ــه در ای ــرد. چراک ــرار گی ــه ق ــورد توج ــت م ــی بایس م

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

مایکوتوکســین ها  می باشــند.  قارچــی  ســموم  جملــه  از  مایکوتوکســین ها 

می تواننــد اســترس وارده را از طریــق ســرکوب سیســتم ایمنــی و کاهــش 

ــه  ــا ب ــش خطــر ابت ــرژی و افزای ــی ان ــادل منف ــی، تشــدید تع خــوراک مصرف

ناهنجاری هــای متابولیــک و بیماری هــای عفونــی افزایــش دهنــد. 



مگس ها و حشرات ناقل 

ــون  ــده خ ــای مکن ــداد مگس ه ــتان، تع ــت در تابس ــا و رطوب ــش دم ــا افزای ب

به ســرعت افزایــش می یابــد. ایــن گونــه مگس هــا معمــوالً در قســمت 

ــد و  ــه می کنن ــز حمل ــه سرپســتان ها نی ــا ب ــده شــده ام ــر( دام دی پشــتی )کم

ــوند. ــتان می ش ــاد ورم پس ــب ایج موج

مدیریــت عوامــل فــوق نقــش بــه ســزایی در کنتــرل، پیشــگیری و درمــان زودهنــگام ورم پســتان 

ــل  ــق عوام ــل دقی ــه تحلی ــاز ب ــی نی ــای اساس ــاب راهکاره ــه راه و انتخ ــه نقش ــه دارد. تهی در گل

ــرای  ــدم اول ب ــز شــیر مخــازن را در ق ــن آنالی ــه متخصصی ــن زمین توســط کارشناســان دارد. در ای

بررســی علــل ورم پســتان توصیــه مــی نماینــد. در ادامــه، بررســی کارشناســی از وضعیــت ســالن 

شیردوشــی مــی توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد.

راهکارها


