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ناپذیری به جبرانهای های درمانی با خسارتهای ضعیف و هزینهها به علت زیان ناشی از تلفات، کاهش وزن، ایجاد گوسالهسندروم اسهال در گوساله :زمینۀ مطالعه

  های مدیریتی جهت پیشگیری و درمان دارد.صنعت گاوداری جهان همراه است. از این رو مطالعه علل شیوع اسهال در مناطق مختلف تأثیر بسزایی در اتخاذ استراتژی

 های اطراف شهرکرد انجام شد.ماه در گاوداریهای اسهالی زیر سه های مهم گوسالهمطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع برخی انتروپاتوژن :هدف

یدیا ، کلستریدیوم، کریپتوسپوریدیوم و کوکسیاکلیشیاشر آوری و از نظر آلودگی به سالمونال،ماده در روز اول ابتال به اسهال، نمونه مدفوع جمع گوساله 32از : کارروش

 شناسی آزمایش شدند. های مرسوم میکروبیولوژی و انگلبا روش

درصد از نظر  3/9درصد از نظر کلستریدیوم،  3/9، یاکلیشیاشردرصد از نظر  4/24درصد از نظر سالمونال،  6/86های مورد مطالعه، در مجموع از گوساله :تایجن

 یاکلیشیاشر جدا شد. بیشترین شیوع مربوط به سالمونال و K99، سویه یاکلیشیاشرمورد آلوده به  4درصد از نظر کوکسیدیا مثبت بودند و از  81/7کریپتوسپوریدیوم و 

 گزارش شد.
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مقدمه

ها در روزهای ابتدای تولد در تمام نقاط جهان قابل تلفات گوساله

ها اسهال در گوسالهای برخوردار است. توجه و از حساسیت ویژه

آمیز بوده و به دلیل تلفات، هزینه تواند به طور جدی مخاطرهمی

ناپذیر های جبراندرمان و کاهش رشد از نظر اقتصادی با خسارت

های ی در آمریکا حاکی از آن است که در سالهمراه باشد. مطالعات

اخیر با وجود تحوالت بنیادین در نحوه تغذیه و مدیریت نگهداری 

( تغییر 1932تا  1982ساله از  52ها )طی یک دوره گوساله

در (. 28چشمگیری در میزان تلفات ناشی از اسهال رخ نداده است )
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ماهگی نسبتًا  8تا  های نوزاد از بدو تولدایران نیز تلفات گوساله

. کندهم تجاوز میدرصد  22سنگین و باال است و در مواردی از 

یکی از علل عمومی بیماری و مرگ  متعاقب آنسمی سپتیاسهال و 

 24و در نوزادانی که در  استها اعم از بالغین و نوزادان و میر در دام

 ،ندانداشتهآغوز  ساعت اولیه تولد دسترسی کافی به میزان مناسب

 ،در نوزادانسمی اسهال و سپتی وقوع بیشتری دارد. مهمترین عوامل

. استو سالمونال  اشریشیاکلیهای گرم منفی مثل باکتری

ها، جرم جدا شده از جریان خون گوساله ترینشایع اشریشیاکلی

 .(16،82) باشدها و کره اسبان مبتال به این عارضه میبره

سال پیش به  82ها از گوسالهبحث در مورد علل عفونی اسهال 

ها سالمونال را تنها طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. تا سال

نشان داده شد که  1967دانستند ولی در سال عامل مولد اسهال می

اسهالی آبکی منجر به باسیل، های کلیگروه کوچکی از سوش

نوژن انتروتوکسیها بعداً اشرشیاکلی شوند. این دسته از باکتریمی

هایی ه مشخص شده است که مهمترین پاتوژنزنام گرفتند و امرو

 (.28شوند )هستند که در نوزاد علفخواران باعث اسهال می

هفته اتفاق  2های با سن کمتر از باسیلی در گوسالهسمی کلیسپتی

افتد. در فرم حاد، بیماری با دپرسیون پیشرونده، کالپس و اسهال می

گردد. در شکل مزمن، عامل مولد بیماری در مفاصل و مشخص می

ا اوقات ب یبرخ سمیسپتییکلشود. های مننژ موضعی مییا پرده

 متفاوت یاروده باسیلوزیاما پاتوژنز آن با کل گرددیاسهال همراه م

از عواقب کمپلکس اسهال  سمیسپتییاست. محققان معتقدند کل

  (.28، 82) باشدیها مگوساله

ساله در همان دقایق اولیه زندگی وارد محیطی آلوده گو

ها و ظروف شیر و غذای آلوده، تماس و گردد )بستر، سطلمی

محل زایشگاه، پوست پرینه  ،های اسهالینزدیک شدن به گوساله

و پستان گاو بالغ(. ارگانیسم از طریق مدفوع در سطح گله منتشر 

 کندا هم آلوده میجان و ابزارآالت رو همه اجسام بی شودمی

بنابراین آگاهی از علل مسبب اسهال در هر منطقه و حتی  .(82)

های بعدی و حتی ریزیدر هر واحد پرورشی برای برنامه

های درمانی در برخورد با بیماری از اهمیت بسزایی سیاست

برخوردار است. به این منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی برخی 

 ای اسهال انجام شد.ختهیاعلل باکتریایی و تک

 کارمواد و روش

صنعتی اطراف های صنعتی و نیمهاین مطالعه در گاوداری

شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، انجام شد. بدین 

روز،  92تا  1راس گوساله مبتال به اسهال با سن  32منظور از 

نمونه مدفوع اخذ و داخل ظرف استریل به آزمایشگاه دانشکده 

امپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد منتقل و د

های آزمایشات بعدی برای جداسازی و ردیابی ارگانیسم

، سالمونال، کلستریدیوم، کوکسیدیا و اشریشیاکلی

 کریپتوسپوریدیوم صورت گرفت.

 9گرم از نمونه مدفوع در  1مقدار  :یاکلیشیاشر یجداساز

 87ساعت در  24لیتر محیط آب پپتونه کشت و به مدت میلی

های غنی شده نیز در محیط درجه سانتیگراد انکوبه شده و نمونه

های مشکوک کانکی کشت گردید و بعد از رشد پرگنهآگار مک

کشت  EMB)پرگنه الکتوز مثبت صورتی رنگ(، در محیط آگار 

درجه سانتیگراد انکوبه شد.  87ساعت در  24 و به مدت

حت ، تاشریشیاکلیهای سبز متالیک به منظور تأیید پرگنه

و تست در   TSIهای بیوشیمیایی نظیر کشت در محیطآزمایش

IMVIC  اشریشیاکلیقرار داده شد. به منظور ردیابی K99  در

 ازهای جدا شده با استفاده های جدا شده، ابتدا از باکتریسویه

 DNA)ساخت شرکت سیناژن، ایران(  DNAکیت استخراج 

ژنومی استخراج و با استفاده از زوج پرایمرها، وجود ژن کدکننده 

 گردید.یی شناساها در آن PCRبه روش  F5فیمبریال 

 9گرم از نمونه مدفوع در  1مقدار  :سالمونال یجداساز

ساعت در  24به مدت  Fلیتر محیط غنی کننده سلنیت میلی

ساعت در محیط  24درجه سانتیگراد کشت و سپس به مدت  41

 های الکتوزهای مشکوک )پرگنهکشت داده شد. پرگنه SSجامد 

و آزمایشات   TSIرنگ با مرکز سیاه رنگ( در محیطمنفی بی

 قرار داده شد. IMVICبیوشیمیایی نظیر 

 9ر گرم مدفوع را د 1مقدار  :ومیدیکلستر یجداساز

لیتر محیط غنی کننده کلستریدیوم در شرایط بی هوازی میلی

درجه سانتیگراد کشت و سپس در محیط جامد بالد آگار  87در 

(BAدر شرایط بی )های رشد کرده هوازی کشت گردید. کلونی

)واجد همولیز( تحت آزمایشات بیوشیمیایی نظیر ذوب ژالتین، 

 قرار گرفتند. دارهضم لیستین و تخمیر در شیر تورنسل

 82گرم مدفوع را در  8 (:یشناورساز روش)به  ایدیکوکس

، ذرات درشت آن 122لیتر آب مقطر حل کرده و با صافی میلی

 5به مدت  2222لیتری با دور میلی 12را گرفته و در سه لوله 

دقیقه سانتریفیوژ شد. سپس مایع رویی را دور ریخته و به 

مک اشباع افزوده شد تا سر لوله رسوبات، آب شکر اشباع یا آب ن

محدب گردد. یک عدد المل روی لوله قرار داده شد، که پس از 
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دقیقه قرار گرفتن در یک مکان ثابت و عمودی، تخم  22

چسبد. کوکسیدیای شناور شده، در صورت وجود به المل می

 هاسپس المل را به آرامی برداشته روی الم گذاشته، و اووسیت

 مشاهده شدند.

از نمونه  (:شده اصالح نلسون لی)ذ ایدیپتوسپوریکر

بار  8مدفوع،گسترش نازک تهیه کرده و برای فیکس کردن آن، 

 22از روی شعله عبور داده شد. سپس رنگ فوشین ذیل به مدت 

دقیقه روی الم ریخته و بعد شستشو با آب، و سپس رنگ بری با 

ه شستشو با ثانیه انجام گرفت. در ادام 15اسید الکل به مدت 

دقیقه، و  8بلو به مدت آب، در مرحله بعد استفاده از رنگ متیلن

مجدداً شستشو با آب انجام گرفت. بعد از خشک شدن نتیجه 

 قرائت گردید.

هایی که بطور قطعی از نظر نمونه :PCR آزمون

به آزمایشگاه  K99مثبت بودند، برای جداسازی  اشریشیاکلی

جام ان یمولکول یبررسها روی آنتشخیص مولکولی منتقل و بر 

 استفاده شد. F5شد. بدین منظور از پرایمر اختصاصی فیمریه 

 نتایج

مورد،  82های اسهالی، از نمونه اخذ شده از گوساله 32از بین 

های جدا شد. در نمونه اشرشیاکلیمورد  22باکتری سالمونال، و از 

 6موردکوکسیدیا و  3مورد آلودگی به کلستریدیوم،  3اخذ شده 

(. از 1مورد آلودگی به کریپتوسپوریدیا وجود داشت )نمودار 

تشخیص داده  K99مورد  4جدا شده،  اشریشیاکلیهای باکتری

 شدند. 

 

 

 .یاسهال یهاعوامل اسهال جدا شده از مدفوع گوساله یفراوان. 1نمودار 

 بحث

ها یکی از پیچیده ترین مشکالت بالینی است اسهال در گوساله

آورد. علت که متعاقبًا خسارات اقتصادی فراوانی را نیز به وجود می

ای از عوامل باکتریایی، ویروسی، ها شامل مجموعهاسهال در گوساله

 یای، نقص در انتقال ایمنی پاسیو توسط آغوز و شرایط محیطیاختهتک

باشد، از اینرو به عنوان یک سندروم پیچیده شناخته ای میو تغذیه

ها را (. محققین مهمترین عوامل عفونی اسهال گوساله19،82شود )می

انتروتوکسیژنیک،  اشریشیاکلیروتاویروس، کروناویروس، 

ها دانند. یکی از مهمترین آنکریپتوسپوریدیوم و سالمونال می

است که به طور گسترده در میان  K99 کیژنیانتروتوکس یاکلیشیاشر

 (.23های دارای اسهال و در گاوان سالم وجود دارد )گوساله

 های کشت باکتریایی و تشخیصدر این تحقیق با استفاده از روش

ها تعیین در موارد اسهال گوساله K99 اشریشیاکلیمولکولی، فراوانی 

، شیوع 2225در سال  Feketeو  Nagyهای گردید. یافته

درصد  4های مبتال به اسهال را در گوساله کیکوژنیتوکس یاکلیشیاشر

(. البته ارقام باالتر نیز گزارش گردیده است، به عنوان 21نشان دادند )

، شیوع اسهال ناشی از 2228و همکاران در سال  Salvadoriمثال 

(. در 26د )اندرصد گزارش نموده 42تا  82این باکتری را در برزیل 

درصد گزارش شده است. محققین  6تا  8انگلستان شیوع این باکتری 

وضعیت جغرافیایی و گسترش کمتر این عامل از سایر نقاط به این کشور 

(. تفاوت در فراوانی 21دانند )را، از علل مهم پایین بودن شیوع آن می

های در نقاط مختلف جهان و همچنین مکان K99 اشریشیاکلی

دم سازی یا عتواند به دالیل متنوعی مانند ایمنیک منطقه می مختلف

سازی گاوهای آبستن، رعایت یا عدم رعایت اصول بهداشتی در ایمن

گاوداری و همچنین خوراندن آغوز به میزان کافی و در زمان مناسب به 

در شرایط نگهداری متراکم و با مدیریت ضعیف (. 23گوساله نوزاد باشد )

 75تا  اشرشیاکلیهای شیری به زان ابتالی گوسالهممکن است می

-52های گوشتی است و در گوساله درصد 82 برسد اما معموالً درصد

بیماری در  میر موردیومرگ. میزان گردددرصد گزارش می 12

 5-25های گوشتی و در گوساله درصد 12-52های شیری گوساله

میر کلی جمعیتی در اثر بیماری وشده است. میزان مرگ درصد عنوان

 (.82شود )دیده می درصد 62تا 

Bartel  میزان شیوع  2212و همکاران در هلند در سال

و Uhde (. 4درصد گزارش نمودند ) 6/2را  K99 اشریشیاکلی

را در مزارع  K99 اشریشیاکلی، میزان شیوع 2223همکاران در سال 

 Wieler(. 81درصد گزارش نمودند ) 5/5ئیس پرورش گاو شیری سو

راس گوساله مبتال به  221با مطالعه بر روی  2227و همکاران در سال 
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درصد گزارش  5/4انتروتوکسیژنیک را  اشریشیاکلیاسهال، میزان شیوع 

 Sargeantتوسط  2224(. در پژوهش دیگری که در سال 82نمودند )

جدا  هایاشریشیاکلیدرصد از  2/12و همکاران در آمریکا انجام شد، 

ها، با های مدفوعی گاو، گوساله و از محل نگهداری دامشده از نمونه

وروتوکسیکوژنیک بودند در حالی که  اشریشیاکلی PCRاستفاده از 

میزان آلودگی در سطح آغل و جایگاه پرواربندی بسیار باال گزارش شد 

، بر روی 2223 و همکاران در سال Ghanbarpour(. در مطالعه 27)

هفته،  8های اسهالی با سن زیر نمونه سوآپ از راست روده گوساله 114

های دارای های سالم با همان سن، فراوانی جدایهنمونه از گوساله 63و 

 38/45در موارد اسهالی و سالم، به ترتیب  اشریشیاکلی K99فاکتور 

(. در 7جدایه( بدست آمد ) 11درصد ) 46/17جدایه( و  44درصد )

 98بر روی  2224همکاران در سال و  Lotfollahzadehمطالعه 

 3/42گوساله مبتال به اسهال زیر یک ماه در دو شهر قائم شهر و بابل، از 

درصد(،  27/1جدا گردید که تنها یک مورد ) اشریشیاکلیها درصد آن

و همکاران نیز طی  Khakpour(. 14بود ) K99 اشریشیاکلی

های نمونه مدفوع گاوها و گوساله 194، بر روی 2212ای در سال مطالعه

میزان آلودگی با  PCRکشتاری در کشتارگاه تبریز، با استفاده از روش 

(. در 11اند )درصد اعالم کرده 28وروتوکسیکوژنیک را  اشریشیاکلی

ان کرمان، میزحالی که یک مطالعه کشتارگاهی مشابه دیگر در استان 

(. 12درصد اعالم کرده است ) 7/7وروتوکسیژنیک را  اشریشیاکلیشیوع 

درصد  4/24 اشریشیاکلیدر مطالعه حاضر نیز میزان آلودگی جداسازی 

تشخیص داده شد.  K99 اشریشیاکلینمونه  4بود که از این تعداد 

نمونه  422مطالعات دیگر محققین در منطقه حاکی از آن است که از 

 اشریشیاکلیسویه باکتری  834اب مدفوعی گاو در شهرکرد، سو

(. در 5ها وروتوکسیژنیک بودند )درصد آن 42تشخیص داده شد که 

نیز استان چهارمحال و  2214و همکاران در سال  Shahraniمطالعه 

ش گزار اشریشیاکلیاستان، آلوده ترین منطقه به  4بختیاری در بین 

عامل بیماری مهم  K99 هایشریشیاکلیا(. 29درصد آلوده( ) 73شد )

ا، ورم هباسیلوزی گوسالهاقتصادی در دامپزشکی از قبیل اسهال کلی

فرمی در گاو و... است. در واقع مدفوع گاوها یکی از مهمترین پستان کلی

ه در باسیلوز گاو و گوسالمخازن انتقال این بیماری در اپیدمیولوژی کلی

اعداد و ارقام گزارش شده در مناطق  باشند و اختالف درمنطقه می

گیری و یا های مورد نمونهتواند ناشی از اختالف سن داممختلف می

 (.29گیری باشد )تفاوت فصل نمونه

 6/86در مطالعه حاضر با روش کشت باکتریایی، شیوع سالمونال 

. محققین دیگر در سایر نقاط جهان میزان شیوع را در حد بوددرصد 

و همکاران در سال  Younisاند. مطالعه ارش کردهتری گزپایین

درصد گزارش کرده که بیشتر  9/4، در مصر شیوع سالمونال را 2229

ای در برزیل نیز شیوع (. مطالعه88بوده است ) موریومسالمونال تیفی

 4/5درصد و  1/6را به ترتیب  سالمونال دابلینو  موریومسالمونال تیفی

ر مطالعات جداگانه در نروژ و اتریش میزان (. د18درصد اعالم کرد )

ها احتمااًل به شیوع سالمونال صفر گزارش گردیده است. این اختالف

های باالی دلیل منطقه خاص جغرافیایی و برخورداری از شاخص

و همکاران  Atyabi(. مطالعه 4،3،9باشد )بهداشتی در این مناطق می

در مقایسه با  نتریدیسسالمونال انیز میزان شیوع  2212در سال 

های اطراف تهران، بیشتر گزارش را در دامداری موریومسالمونال تیفی

، بیشترین شیوع 2223و همکاران در سال  Nadalian(. 1کرد )

(. در 22ماه گزارش کردند ) 8تا  5/1سالمونلوزیس را در گروه سنی 

های مورد مطالعه نشان مطالعه حاضر، جدا شدن سالمونال در گاوداری

دهد که آلودگی با منبع انسانی نظیر: آلودگی آب، غذا، بستر و به می

تواند علت آلودگی نسانی میطور کلی محیط گاوداری با فاضالب ا

ها باشد. البته نقش ناقلین از جمله پرندگان، جوندگان وحشی گوساله

 و... را نباید از نظر دور داشت.

Bartels  کلستریدیوم پرفرینجنس، 2212در سال و همکاران 

درصد(  6/2را کمترین ) اشریشیاکلیدرصد( و  54را بیشترین ) Dتیپ 

(. در 4روز معرفی نمودند ) 22ای اسهالی زیر هجرم جدا شده از گوساله

های اسهالی زیر نمونه مدفوع گوساله 23ای بر روی مصر با انجام مطالعه

 8/3و از   Dتیپ کلستریدیوم پرفریجنسها، درصد آن 75ماه، از  2

(. در 22جدا شد ) Aتیپ  کلستریدیوم پرفریجنسها درصد آن

بر روی  2215در سال  Doostiو  Mokhtari-Farsaniی مطالعه

های اطراف شهرکرد، ها در گاودارینمونه تصادفی مدفوع گوساله 152

د که گزارش ش لیسیفید ومیدیکلسترمورد( آلودگی به  92درصد ) 62

(. میزان شیوع 13های بیماریزا بودند )ها جز سویهمورد از آن 24تنها 

اجرام کمتر ها در مقایسه با سایر اسهال کلستریدیومی در گوساله

ن ها، به دلیل تولید توکسیباشد. در مواقع درگیری با کلستریدیوممی

سمی، اغلب دام، پیش از بروز عالئم بالینی آشکار و مهلک و سپتی

گردد. به طور کلی از نظر اهمیت ساعت تلف می 12اسهال، در کمتر از 

جرام در او فراوانی، میزان شیوع اسهال کلستریدیایی در مقایسه با سایر 

در بین سایر علل اسهال  تری قرار دارد اما رتبه اهمیت آنجایگاه پایین

 (. 6هنوز مورد بحث است )

های نوظهور در کشورهای در کریپتوسپوریدیوزیس از بیماری

های مختلف کریپتوسپوریدیوم در (. حضور گونه22حال توسعه است )

(. طی 2ده است )ها در مناطق مختلف دنیا گزارش شمدفوع گوساله

، با انجام یک 2212و همکاران در برزیل در سال  Homemمطالعه 

ماه و  6های یک روزه تا نمونه مدفوعی از گوساله 229تحقیق بر روی 
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درصد(  2/78ها )مورد آن 158، توانستند از PCRبه روش 

 Ranjbar(. در مطالعه12جدا کنند ) کریپتوسپوریدیوم پاروم

Bahadori   وAliari  راس گوساله مبتال  222بر روی  2212در سال

های اطراف تهران، آلودگی به کریپتوسپوریدیوم به اسهال در دامداری

های مورد مطالعه دیده شد که بیشترین میزان آلودگی درصد از دام 9در 

و همکاران  Mokhber Dezfouli(. 25ماهگی بود ) 2در سنین زیر 

های صنعتی اطراف ای در دامپروریلعهبا انجام مطا 2225در سال 

درصد و میزان آلودگی گاوها  73/42ها را تهران میزان آلودگی گوساله

درصد از موارد مثبت در  52/12درصد گزارش نمودند. در  23را 

یاخته حداقل ها، تکدرصد از آن 26/82ها، انگل به تنهایی، و در گوساله

درصد از گاوها نیز،  8/6است. در  با یک جرم میکروبی دیگر همراه بوده

(. مطالعه دیگری از 17عفونت همزمان با یک باکتری وجود داشت )

همین محققین نشان داد که در اکثر مواقعی که اسهال با علت 

شود، آلودگی همزمان با تشخیص داده می اشرشیاکلی

(. 14،16کریپتوسپوریدیوم نیز وجود دارد )

Nourmohammadzadeh با بررسی  2212ن در سال و همکارا

ماه در  2های نوزاد مبتال به اسهال زیر نمونه مدفوع از گوساله 522

ها را از نظر آلودگی درصد از آن 4/41مناطق مختلف آذربایجان شرقی، 

با کریپتوسپوریدیوم، مثبت گزارش نمودند. بر اساس این مطالعه، 

درصد(، و  2/25کمترین میزان شیوع آلودگی در هفته اول زندگی )

(. 24درصد(، بوده است ) 4/61هفتگی ) 3تا  6بیشترین آن در سن 

Maleki  وNayebzadeh  5/17ای ، طی مطالعه2223در سال 

ها و گاوهای بالغ اسهالی و غیر اسهالی در ها، تلیسهدرصد از گوساله

(. 15آباد را آلوده به کریپتوسپوریدیوم گزارش نمودند )شهرستان خرم

Azizi  82نمونه مدفوع از  422، با بررسی 2223و همکاران در سال 

 کریپتوسپوریدیوم پارومها درصد آن 13گاوداری شیری در شهرکرد، از 

یر های زجدا کردند. همچنین بیشترین میزان شیوع انگل، در گوساله

(. در تحقیق حاضر میزان آلودگی به آیمریا 2یک ماه مشاهده گردید )

درصد و میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیا  3/9هالی های اسدر گوساله

و همکاران در آلمان در سال  Bangoura. بدست آمددرصد  81/7

مزرعه پرورش گاو، میزان شیوع  65با انجام یک مطالعه بر روی  2211

درصد گزارش  1/38را  ایمریا زورنئیدرصد و  9/76را  ایمریا بوویس

فاصله پس از بروز اسهال دفع اووسیت (. با توجه به اینکه بال8)نمودند 

برداری متناوب و در فواصل زمانی معین از شود، اگر نمونهشروع نمی

یف شد. با این توصگرفت، بر میزان آلودگی افزوده میها انجام میگوساله

 ها، بیش از اینیاختهرسد میزان واقعی آلودگی به این تکبه نظر می

ها به روش جارو کردن، های گوسالهرقم باشد. تخلیه بستر باکس

برد. بسترهای کاه و خاک، و بسترهای بتونی احتمال آلودگی را باال می

ای دو بار و به مدت یک ماه، میزان آلودگی برداری هفتههمچنین نمونه

برداری در دو ماه اول حیات تری نسبت به یک بار نمونهرا بصورت واقعی

 دهد.نشان می

، یاکلیشیاشرن گفت پنج عامل توادر مجموع می

، سالمونال، کوکسیدیا و کلستریدیوم از مهمترین ومیدیپتوسپوریکر

های اطراف شهرکرد ها در گاوداریعوامل مسبب اسهال گوساله

های مورد مطالعه به علت باشند. بیشترین آلودگی در گاوداریمی

بوده است که بهداشت ناکافی بستر و  اشریشیاکلیسالمونال و سپس 

توان های حامل در گله را میدسترسی به فاضالب انسانی و نیز وجود دام

علت این امر دانست. پاکسازی منظم و مناسب بستر، تشخیص و درمان 

های اسهالی، در های حامل، و جداسازی و درمان کامل گوسالهدام

گاوداری مؤثر خواهد  کنترل و کاهش شیوع عوامل مسبب اسهال در

تر بود. جهت رسیدن به نتایج کاربردی و مطالعه اپیدمیولوژیک دقیق

عوامل اسهال، باید مطالعات گسترده تا مراحل انتهایی تشخیص 

ها انجام شود و تأثیر عواملی چون دمای هوا و فصل، جنس و پاتوژن

 های سنی مختلف در هر منطقه تعیین گردد. گروه

  سپاسگزاری

 دامپزشکی دانشکده پژوهشی معاونت از مقاله نویسندگان
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Abstract 
BACKGROUND: Diarrhea syndrome is associated with irrecoverable damages in the husbandry industry worldwide 

due to losses resulted from fatality, weight loss, growing weak calves and treatment costs. Hence, investigation of 

diarrhea causes in different areas is important to attempt management strategies to prevent and control it. 

OBJECTIVES: Present study was carried to investigate prevalence of some important entropathogens in diarrheic 

calves until three months old, in Shahrekord suburb husbandries. 

METHODS: Fecal samples were taken from 82 female calves in first day of diarrhea and were examined for isolation 

of salmonella, Escherichia coli, clostridium, cryptosporidium, and coccidia through common microbiological and 

parasitological methods. 

RESULTS: In general, prevalence of isolated organisms were: salmonella 36.6%, Escherichia coli 24.4%, clostridium 

9.8%, cryptosporidium 9.8%, and coccidian 7.31%, and Escherichia coli K99 were isolated from four calves. The most 

prevalent pathogens were Escherichia coli and Salmonella. 

CONCLUSIONS: The calves are unavoidably exposed to infectious causes of diarrhea during their whole lifespan, 

because they acquire organisms from environment immediately after birth. Therefore, attempts at efficient management 

methods, hygienic principles and receiving enough colostrum, particularly in cold seasons, may be efficient in the 

control, prevention and decrease of diarrhea and its subsequent losses. 
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Figure Legends and Table Captions 

Figure 1. Frequency of isolated diarrhea causes from diarrheic calves. 
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