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مکمل ضد اسھال مبتنی بر IgYs اختصاصی و پروبیوتیک 



با وجود پیشرفت هاى بسیار در صنعت دامپرورى ، اسهال گوساله هاى نوزاد با نرخ شیوع باال هنوز یک نگرانى و چالش 

مهم در گاودارى ها است که به علت طبیعت چند عاملى آن، به طور کامل پیشگیرى نمى شود و مى تواند از طریق

. تلفات

. هزینه هاى تشخیص و درمان

. اختالل در رشد حیوان

. کاهش تولید شیر در اولین دوره ى شیردهى 

. کاهش عملکرد تولید مثلى تلیسه موجب ضررهاى اقتصادى جبران ناپذیرى گردد. 

گاوها در هر سنى مى توانند دچار اسهال شوند، ولى در گوساله ها، اسهال بیشتر در سنین کمتر از یک ماهگى و غالبا 

(بیش از 50 درصد) طى دو هفته ى اول زندگى رخ مى دهد. 

DiaDefence

اســهال و عوامل عفونى مسبب آن در گوساله هاى شیرخوار

. باکتریایى: اشرشیاکلى انتروتوکسیژنیک و سالمونال

. ویروسى: روتاویروس و کروناویروس

. انگلى: کرپیتوسپوریدیوم

افزایش سویه هاى باکتریایى مقاوم و عدم حساسیت ویروس ها یا انگل ها به آنتى بیوتیک ها موجب کاهش کارایى این ترکیبات در پیشگیرى و درمان اسهال شده و تقاضا 

را براى تولید محصوالت طبیعت دوست و جایگزین آنتى بیوتیک افزایش داده است.

عوامل مختلفى موجب بروز اسهال در گوساله هاى شیرخوار مى شود که مهمترین آن ها عوامل عفونى هستند. شایع ترین عوامل عفونى مسبب اسهال عبارتند از:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23+ 

E. coli                        

Rotavirus                        

Coronavirus                        

Salmonella                        

Crypto                        

مهمترین عوامل عفونى مسبب اسهال در گوساله هاى شیر خوار بر اساس سن 

سن حیوان به روز

سایر میکروب هاى عفونى، نظیر Coccidia، BVDV، Clostridium perfringens و سایرE.coli، ممکن است 
بعد از 3 تا 4 هفتگى گوساله ها را تحت تاثیر قرار دهند.

. اتصال پاتوژن ها به سلول هاى اپیتلیال روده
. رهاسازى توکسین ها

. از دست دادن عملکرد میکروویلى ها 
. کاهش ســطح میکروویلى ها و به دنبال آن کاهش پتانســیل جذب مواد مغذى 

. کاهش فعالیت آنزیم هاى گوارشى نظیر دى ساکاریداز
. عدم بازسازى میکروویلى هاى آسیب دیده به علت التهاب سلول هاى کریپتى

. افزایش کلسیم درون سلولى و کاهش جذب سدیم
. تحریک ترشــح یون کلرید و بى کربنات و به دنبال آن دفع آب به داخل روده

. عدم جذب الکتوز و ســایر کربوهیدارت ها و به دنبال آن ایجاد فشــار اسمزى 
و جریان مایعات به داخل روده

اسهال پاتوفیزیولوژى 

سازوکار عمل دایا دیفنس

شرکت فن آورى زیستى طبیعت گرا با شناخت 
عوامل بروز اســهال، مکمل غذایى مبتنى بر 
پروبیوتیک هاى چند سویه و ایمونوگلوبولین هاى 
اختصاصى زرده تخم مرغ (IgYs) علیه پاتوژن هاى 
مهم را توســعه داده است که اثرات ذیل را در 

گوساله هاى شیرخوار در پى دارد.

کاهش شیوع اسهال
تقویت سیستم ایمنى 

کاهش اسیدوز
بهبود اشتها 

بهبود عملکرد رشد 
تثبیت باالنس آب و الکترولیت ها

بهبود فلور میکروبى دستگاه گوارش
کاهش مصرف آنتى بیوتیک

کاهش هزینه هاى درمان و تلفات
(Target weight) کاهش مدت زمان رسیدن به وزن هدف

IgY اختصاصى  

. آگلوتیناسیون

. خنثى سازى سموم

. جلوگیرى از کلونیزاســیون و اتصال پاتوژن ها به دیواره روده

. افزایش اپسونیزاســیون (خوشمزه سازى) و تسهیل فاگوسیتوز پاتوژن ها

. بهبود عملکرد پروبیوتیک ها

اثرات مضر اسهال در 
شیرخوار گوساله هاى 

 دهیدراتاسیون و از دست دادن الکترولیت ها

 التهاب روده

 اسیدوز متابولیکى

 کاهش هضم مواد مغذى

 از دست دادن وزن

 هیپوگلیسمى (کاهش گلوکز خون)

 افسردگى و بى حالى گوساله

 افزایش احتمال باکتریمیا (حضور باکترى در جریان خون)

 مرگ (در صورت عدم درمان مناسب)

pH کاهش .

. رقابت براى محل هاى اتصال و مواد در دســترس
. جلوگیرى از اتصال پاتوژن ها به ســلول هاى اپیتلیال روده

. تولید ترکیبات ضدمیکروبى مانند باکتریوســین، پراکســید هیدروژن، اسید الکتیک و اسید 
استیک 

. کاهش کشــش سطحى بیوفیلم و مهار تشکیل آن
.  تولید اســیدهاى چرب کوتاه زنجیر دخیل در تنظیم رشــد و تمایز سلولى

. تحریک تولید موکوس و محافظت از یکپارچگى ســد مخاطى روده
. تعدیل ایمنى از طریق اتصال به ســلول هاى اپیتلیال و دندریتى روده

. تســهیل پایدارى فلور میکروبى دستگاه گوارش
. ترشح آنزیم هاى گوارشى نظیر پروتئاز، آمیالز و لیپاز و به  دنبال آن افزایش قابلیت هضم مواد مغذى 

پروبیوتیک ها

دایا دیفنس حاوى پروبیوتیک چند سویه و IgYs اختصاصى به همراه دکستروز و الکترولیت ها است که از طریق سازوکارهاى زیر عمل مى کند:

الکترولیت ها و  دکستروز 

. پیشگیرى از دهیدراسیون

. تثبیت الکترولیت ها


