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Abstract 
 

BACKGROUND: Lameness is regarded as a serious issue in dairy cattle which can ultimately lead to a drastic 

reduction in milk production as well as conception, and the possibility of early removal of cattle from the herd.  Short 

claw and thin sole play the chief role in excessive pressure on the heel and lateral grooves, which in turn are the direct 

consequences of heel erosion and lameness. 

OBJECTIVES: Current study intended to investigate the simultaneous occurrence of these two events at epidemic 

proportions in cattle. 

METHODS: This study was performed in 110 Holstein newborn heifers. Lame cows were chosen based on the fact 

sheet approved by AABP, (the American Association of Bovine Practitioners). The “Thin sole” criteria included a 

length of ˂7.5 cm at the posterior wall, along with ˂5 cm in sole (measured by claw check). Existence of dark V-shape 

lesions in lateral grooves was considered as heel horn erosion. 

RESULTS: In 50 newborn heifers, thin sole and lateral grooves ulcer which affect rear limb digits almost equally, 

were diagnosed and clinically approved. The lowest posterior wall (66.54 ± 1.02 mm) and the lowest sole thickness 

(43.98 ± 1.78 mm) were observed in the left hind limb. 

CONCLUSIONS: According to the results of this study, these two above mentioned conditions are called “New 

Concrete Disease” and the lameness due to these two lesions was clinically considered. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Distributions of simultaneous events of thin sole & heel horn erosions in dairy cows.  
Table 2. Distribution of thin sole based on determined criteria for posterior wall (mm) and sole thickness (mm) in lame dairy cattle. 

Figure 1. Application of Claw Check device for measuring the sole thickness and posterior wall.  

Figure 2. Thin Sole. 

Figure 3. Heel Horn Erosion. 
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 پاشنه در  هیناح  یبافت شاخ زخم و  نازک کف رخداد  دو یهمزمان ینیمطالعه بال 

 زا تازه  یهاسه یتل 
 

 2، ایرج نوروزیان2سید مهدی قمصری،  1علی بشیری دزفولی

 آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران دانش 1
 رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  یدانشکده دامپزشک  ،ی ولوژی و راد  یگروه جراح 2

 
 1398 ماه آذر 01 تاریخ انتشار آنالین:  1398ماه  شهریور 11 :تاریخ پذیرش  1398 ماه  تیر 26تاریخ دریافت: 

 چکیده 
 

همچنین  و آبستنی نرخ کاهش، تواند سبب کاهش تولید شیرمی بوده است که گاو شیری مورد توجه در گله به عنوان یک معضل جدیهمواره لنگش  :زمینۀ مطالعه

بافت  تیجه زخمهای  جانبی آن و در ن افزایش حذف زودرس گاو از گله گردد. کوتاهی انگشت و نیز نازکی کف بیشترین نقش را در ایجاد فشار بر روی پاشنه و شیار

 .ناحیه پاشنه و لنگش دارد شاخی

 .استهای  اپیدمیک در سطح گله پژوهش حاضر در راستای نشان دادن همزمانی این دو رخداد، در نسبت :هدف

 American  (AABP)ارائه شده توسط  fact sheetهای  لنگ با استفاده از گاو  زا در سطح گله صورت گرفت. س تلیسه تازه أر  110بر روی  حاضر مطالعه :کارروش

Association of Bovine Practitioners  گیری با )اندازه  متر در کفسانتی  5 متر و طول کمتر از سانتی  5/7 شدند. طول دیواره پشتی کمتر ازانتخاب 

claw check  به عنوان معیار انتخاب کف نازک و همچنین حضور ضایعات )V  در   های  جانبی پاشنه به عنوان معیار زخم بافت شاخی ناحیه پاشنهشکل سیاه رنگ در شیار

 نظر گرفته شد.

توزیعی مشابه عمدتًا در انگشتان اندام حرکتی خلفی مورد تأیید بالینی قرار  های  جانبی بافت شاخی پاشنه با  کف نازک و زخم واقع در شیار همزمانی    ، زا تلیسه تازه   رأس   50  در  :نتایج

 متر در اندام خلفی سمت چپ مشاهده شد. میلی   43/ 98±1/ 78متر و کمترین میانگین ضخامت کف  میلی   66/ 54±1/ 02کمترین میانگین طول دیواره پشتی    . گرفت 

 مورد عارضه دو این همزمانی از ناشی لنگش ،New Concrete Disease نامگذاری بر گذاریصحه ضمن بررسی این از حاصل نتایج به توجه با :نهایی گیرینتیجه

 .گرفت قرار بالینی تایید

 New Concrete Disease، زا، لنگشزخم بافت شاخی ناحیه پاشنه، کف نازک، تلیسه تازه :کلمات کلیدی

 برداری، توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.تحقیقات دامپزشکی: دسترسی آزاد؛ کپی ©رایت کپی

 رانی دانشگاه تهران، تهران، ا  ی دانشکده دامپزشک   ،ی ولوژ ی و راد  یگروه جراح  ، سید مهدی قمصری  : نویسنده مسئول 

  ghamsari@ut.ac.ir  : پست الکترونیکی 
 

مهمقد

اقتصادی   و  لنگش در گاو شیری به عنوان یک معضل بهداشتی

 . کوتاهی انگشتان (17است ) گاو شیری مطرح  های در سطح گله 

 (Shortness of Claw)  و نیز ( کف نازکThin Sole،)  اگر چه در

انگشت   شاخی   ابتدای امر به عنوان شاخصی در ارتباط با اصالح بافت

آن به عنوان یک عارضه   گیرد، لیکن باید ازمورد ارزیابی بالینی قرار می 

که بیشترین    یهایه . عارض ( 9)   شناسی مشخص نام بردبا سبب مستقل  

های  و حرکت بر روی پاشنه و شیار  هایستاد  در هر دو حالت را  اثر 

پاشنه  هناحی بافت شاخی زخم  ، جانبی آن وارد نموده و در نتیجه 

(Heel Horn Erosion)  با توجه   . (5ایجاد خواهد شد ) لنگش شدید    و

در  به ویژههای  گاو شیری در سطح گله  کبه فراوانی رخداد کف ناز 

درد ناشی از التهاب در  به دلیل، لنگش Free Stallسیستم نگهداری 

بر روی سطح پاشنه   دام  انتقال وزن بدن   که منجر به نسج کوریوم کف  

 (.6،4)  دور از انتظار نخواهد بودشود  می 

لنگش در ارتباط با عارضه کف نازک و ایجاد ، در سالیان اخیر 

شیری گزارشاتی به های آن هم به شکل گروهی در سطح گله گاو 

بر اهمیت عارضه  Jan Shearerو  Van Amestel .ثبت رسیده است 

 پنجه و خط سفید ه  ناحی   هایو همزمانی این رخداد با زخم کف نازک  

 . اگر چه در متون کالسیک به عارضه زخم (20،16)  اند تأکید داشته 

 تحقیقات دامپزشکیمجله 
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های لنگش عفونی ه به عنوان یکی از رخداد پاشن  بافت شاخی ناحیه

همزمانی این رخداد با  شواهد بالینی مبنی بر ولی ، اشاره شده است

کنجکاوی بالینی  ر، در مطالعه حاض  . کف نازک به ثبت نرسیده است 

های جانبی پاشنه متمرکز زخم شیار  و  بر همزمانی دو رخداد کف نازک 

وانند به شکل همزمان ت ی و رخداد مدشده است با این فرض که این 

لنگش را در یک نسبت اپیدمیک در سطح گله پدید آورند. هدف این 

های  اپیدمیک همزمانی این دو رخداد آن هم در نسبت   مایش مطالعه ن 

 است.در سطح یک گله  

 کارروشمواد و  

   stall –Freeورامین )جایگاه  ها در در یکی از گاوداری   این مطالعه 

مطالعه بالینی  انجام گرفت.  های مفروش از بتون سخت( با داشتن راهرو 

در جمعیت  گله و  در سطح   ( Observational)   های شکل مشاهد   ور به ب مز 

( جدیدالورود به دامپروری  لید تو  اول  روز  010 در ) زا های  تازه تلیسه 

   صورت پذیرفت. 

آنها بر روی سطوح   راه بردن زای لنگ با های تازه انتخاب تلیسه 

بتنی یکی از بهاربندها و مشاهده انفرادی هر گاو در دو نوبت توسط 

بندی وضعیت از سیستم درجه   صورت گرفت. در این مشاهده،  مجری 

توسط ارائه شده  ( Locomotion Scoring) گاوان به هنگام حرکت 

Sprecher  1ـ  5بندی و بر پایه درجه  1997و همکاران در سال 

انجام   3و    2بدین ترتیب جداسازی گاوان لنگ با درجه  شد و  استفاده  

با توجه به شکل و روند مطالعه حاضر که در مزرعه و با  .(18گرفت ) 

گیری در زمینه درمانی انجام گرفته های  تصمیم توجه به محدودیت 

را در این مطالعه وارد نمودیم و  3و  2گاوان لنگ با درجه است، لذا 

پرهیز گردید.  5و  4های پیشرفته به همراه درجه  از اشکال بالینی

 جهت تعیین ارتباط معنادار همزمانی دو رخداد نازکی کف و زخم 

با  chi square yates correction آزمون ز ا  ،پاشنه بافت شاخی ناحیه 

 .شد  استفاده(  α  = 0/ 05)  در نظر گرفتن سطح معنادار 

 بافت  تورم زای لنگ مبتال به تازه  های تلیسه  سازی جهت جدا 

و پس از برداشت  هر گاو را در باکس اصالح سم مقید انگشت،  مورق 

بافت شاخی انگشت )برداشت پوست پیازی( و تعیین نوع ضایعه، 

های  لنگ هدف مورد شناسایی قرار گرفتند. بدین ترتیب گاوان گاو 

توسط ارائه شده    دیپیشنها   ه مبتال به عارضه کف نازک براساس فرضی 

Van Amestel  وJan Shearer  ( 20)  مورد شناسایی قرار گرفتند. 

در دیواره   متر سانتی  7/ 5معیار انتخاب کف نازک شامل طول کمتر از  

و عالیم بالینی مرتبط با  متر سانتی  5پشتی، ضخامت کف کمتر از 

 Clawعارضه بود. ضخامت کف و طول دیواره پشتی با استفاده از 

Check   بافت   همچنین زخم(.   1گیری قرار گرفت )تصویر  همورد انداز

 Greenoughپیشنهادی  های پاشنه براساس معیار  ه ناحی  شاخی 

در حیوانات جوان به طور خالصه، این عارضه   .(7تشخیص داده شد ) 

که به مرور زمان ادغام می  کرده ممکن است به صورت شکافی بروز 

تری از کپسول پنجه را در بر ی وسیع گردد. به تدریج ضایعه منطقه 

 .  آیددر می   شکل  V به سرعت به رنگ تیره  و  گیرد می 

زا تازه   ه رأس تلیس   50در مجموع   ، ارائه شده  ه براساس دو فرضی 

های  کف نازک و زخم شیار  ه مبتال به دو عارض  به طور همزمان  را که 

 اند مورد تأیید بالینی قرار گرفتند.انبی پاشنه بوده ج 

 یجانت

رأس  76 ، خریداری شده ی زارأس تلیسه تازه  110 از مجموع 

به هنگام  ی وضعیت بدن ات مختلفی ازدرج مبتال به لنگش با گاو 

های  ( انتخاب شدند. با توجه به آزمون 3و    2)درجه  ایستادن و حرکت  

گیری ضخامت کف و طول دیواره پشتی )اندازه کلینیکی انجام گرفته  

جهت تشخیص کف نازک و مشاهده بالینی   Claw Checkبا استفاده از  

 50جهت تأیید زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه از مجموع گاوان لنگ،  

با همزمانی بروز دو رخداد در گله شناسایی شدند  زا رأس تلیسه تازه 

های  جانبی واقع در شیار  کف نازک و زخم  هایمونه (. درن 1)جدول 

با توزیعی مشابه عمدتًا در انگشتان اندام حرکتی  بافت شاخی پاشنه 

های  در تلیسه  . (3،2)تصویر  خلفی مورد تأیید بالینی قرار گرفت 

 73/ 66±1/ 54زای مبتال، باالترین میانگین طول دیواره پشتی ) تازه 

متر( میلی   52/ 59±1/ 58متر( و بیشترین میانگین ضخامت کف ) میلی 

در اندام قدامی سمت راست مشاهده شد. کمترین میانگین طول 

متر( و میلی  66/ 54±1/ 02دیواره پشتی و ضخامت کف به ترتیب با ) 

زا تازه   هایمتر( در اندام خلفی سمت چپ تلیسه میلی   43/ 98±1/ 78) 

گاو مبتال در هر چهار اندام میانگین طول دیواره  50گزارش شد. در 

متر و میانگین ضخامت کف سانتی   7/ 4ها کمتر از  اندام     در همه  پشتی

(. الزم به ذکر است که 2متر بدست آمد )جدول سانتی  5/ 3کمتر از 

های  های  حرکتی قدامی بیشتر انگشت داخلی و در اندام در اندام 

 حرکتی خلفی بیشتر انگشت خارجی در معرض ضایعه قرار گرفته بود. 
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 .لنگش به مبتال گاوان در  نازک کف و  پاشنه ناحیه زخم بافت شاخی موارد همزمانی توزیع .1جدول 

 
 کف نازک

 جمع + - 

 زخم ناحیه پاشنه

+ b = 7 a = 50 a + b = 57 

- d = 5 c = 14 d + c = 19 

 b + d =12 a + c = 64 76 جمع

𝑿𝟏
𝟐 = 24/9   >  𝑿𝟏,𝟎.𝟗𝟓

𝟐  = 841/3  
و درجه   α= 0/ 05)با  9/ 24شده درصد بود. در این مطالعه اندازه محاسبه 95شده با اندزه بحرانی بر پایه دامنه اطمینان در آزمون مربع کای استنتاج براساس مقایسه اندازه محاسبه

 دار است.( بزرگتر بوده و در نتیجه ارتباط معنی3/ 841و درجه آزادی برابر  α= 05/0( از اندازه بحرانی )با 1آزادی برابر 

 

 .( در گاوان مبتال به لنگشمترمیلی( و ضخامت کف )مترمیلیهای  طول دیواره پشتی )نازک برحسب تعیین معیار توزیع کف .2 جدول

گاو شماره ردیف متر()میلی کف ضخامت  متر()میلی طول دیواره پشتی   

  HL HR FL FR HL HR FL FR 

1 9826 40 41 51 51 66 67 72 73 

2 9898 44 44 52 52 66 66 74 75 

3 1586 43 44 50 52 67 67 75 75 

4 8312 45 45 50 50 66 66 73 73 

5 9719 40 40 54 55 67 67 73 72 

6 1032 41 41 55 55 66 68 73 72 

7 9768 45 45 53 53 67 67 74 74 

8 9565 44 44 54 52 65 65 76 76 

9 9995 43 45 53 53 66 66 74 75 

10 1028 45 46 55 55 67 67 72 73 

11 9939 46 47 51 49 68 69 75 75 

12 9843 46 46 50 50 68 68 71 71 

13 9934 44 42 50 50 66 65 75 75 

14 9694 43 43 51 52 68 68 75 75 

15 1007 41 41 53 54 65 65 72 71 

16 9879 40 40 51 53 66 68 73 73 

17 9958 41 41 55 55 67 67 73 72 

18 9996 44 44 51 50 66 66 74 74 

19 9662 45 45 50 51 67 66 73 73 

20 9744 44 44 53 53 68 68 75 75 

21 9972 45 46 54 54 67 67 71 70 

22 9699 44 44 52 53 66 66 74 74 

23 1066 45 45 54 54 65 66 73 73 

24 9691 45 45 51 52 67 67 72 72 

25 1116 46 46 53 53 68 68 72 73 

26 9807 44 44 54 54 66 66 71 73 

27 8448 48 48 52 52 65 65 74 74 
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گاو شماره ردیف متر()میلی کف ضخامت  متر()میلی طول دیواره پشتی   

28 9991 46 47 52 52 68 67 75 75 

29 9937 45 46 51 53 68 68 76 77 

30 9693 42 43 53 52 65 65 70 70 

31 9524 41 42 54 54 66 66 74 74 

32 9933 44 44 53 53 65 66 75 74 

33 9963 46 45 52 52 67 67 75 75 

34 9987 46 46 54 54 68 68 74 74 

35 1187 43 47 54 54 66 66 73 73 

36 1119 44 44 53 53 66 66 73 73 

37 1105 44 44 54 54 67 67 75 74 

38 9615 46 45 52 52 68 67 74 74 

39 1173 46 46 53 54 65 67 72 74 

40 9287 45 45 53 53 68 66 72 72 

41 9318 44 44 52 53 67 68 78 78 

42 9754 43 43 52 52 65 65 73 73 

43 1240 44 44 50 50 66 66 72 73 

44 1005 43 44 51 50 67 67 73 73 

45 9979 45 45 53 53 66 66 75 75 

46 1037 43 43 51 51 67 68 76 75 

47 1231 43 43 50 50 66 66 75 75 

48 1085 44 44 55 55 68 68 74 74 

49 9697 45 46 55 55 67 67 73 73 

50 9734 46 47 50 52 65 66 76 74 

98/43 میانگین   26/44  38/52  59/52  54/66  68/66  64/73  66/73  

78/1 انحراف معیار   85/1  58/1  58/1  02/1  55/1  57/1  54/1  

FL .اندام قدامی راست :FL .اندام قدامی چپ :HR .اندام خلفی راست :HLاندام خلفی چپ :. 

 

             
 . گیری ضخامت کف و طول دیواره پشتیجهت اندازه Claw Check. استفاده از 1تصویر
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 عارضه کف نازک.. 2تصویر 
 

 

         
 

 .عارضه زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه. 3تصویر 

 

 بحث  

یکی از مهمترین ، در گاو بافت مورق انگشت  ین ی تورم تحت بال 

رود که تولید به شمار می ر های پ اختالالت مسبب لنگش در سطح گله 

 15های  اپیدمیک بیش از بسیاری از موارد با شیوعی در نسبت در 

 سازد بحرانی بهداشتی و اقتصادی را بر پیکر دامپروری وارد می   درصد 

دو عامل مستقل و در بعضی از مواقع در  ، تغذیه و محیط (. 12،11) 

 (. 23،3)   دن نمای تعامل با یکدیگر در بروز چنین رخدادی نقش ایفا می 

زخم پنجه، جراحات از جمله  های  مرضی متعاقب ) کف نازک و رخداد 

ناحیه پاشنه و خونریزی در  بافت شاخی سایش و زخم ،خط سفید

های  کف( از بارزترین چهره  ه گان درجات مختلف و در نواحی شش

که با التهاب است بالینی تورم بافت مورق انگشت با منشأ محیطی 

باعث همراه بوده و ف های  زیرین بافت شاخی ک کوریوم کف و الیه 

. رفتار گاوان در استفاده از (22،1)  شود لنگش شدید در گاو مبتال می 

برخورد سطح کفی انگشت با سطوح بتنی و سخت به  هنحو  و بستر 

های  نهایی در بروز لنگش در سطح گله کننده تعیین  ،هنگام راه رفتن 

که جمعیتی از گاوان )خصوصاً . این مهم به ویژه هنگامی(21هستند ) 

زا( به محیط تازه ساخت دارای سطوح بتنی و ساینده های  تازه تلیسه 

 New  نماید به طوریکه از آن به عنوانوارد شوند بیشتر شیوع پیدا می 

Concrete Disease   ( 4)   شود نیز نام برده می. 

یک مشکل    ، کف نازک همراه با عوارض ثانویه و لنگش ناشی از آن 

شود و عوامل بسیار  محسوب می های  بزرگ شیری گاوداری  م در مه 

  ، بستر خشن   ، در بیشتر موارد متعددی در بروز این عارضه دخیل هستند.  

، مدیریت نامناسب  دار، میزان خرده سنگ در بستر سیمانی مسیر شیب 

در تعیین مسیر حرکت گاوها، استرس گرمایی، اصالح نادرست سم و  

زا معرفی  های  تازه ها و گاو عامل بروز کف نازک بخصوص در تلیسه غیره  

  ساییدگی غیرطبیعی بافت شاخی پیاز پاشنه (. 19،16،14د ) گرد می 

و اختالل  التهاب بافت درم  ،  ادرار ،  ممکن است به علت تأثیرات گل و الی 

. بروز این عارضه به دنبال کاهش  در رشد بافت شاخی صورت گیرد 

همچنین،    .یابد کیفیت بافت شاخی ناشی از تورم بافت مورق افزایش می 

یابد. فرسایش پاشنه  بیشتر گسترش می   ضایعات   با افزایش سن حیوان 

ممکن است سم را مستعد به توسعه ضایعات به ویژه پس از زایمان  
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های  شیری و حتی  تواند بر رفتار گاو زخم ناحیه پاشنه می .  ( 16)   نماید 

 (. 13ها اثرگذار باشد ) میزان تولید شیر آن 

اثر کفپوش پالستیکی پوشیده شده از کود در در یک مطالعه، 

را با آغلی مشابه اما با بستر بتنی مورد   Free stallیک سیستم پرورش  

های سالم در بستر بتنی نسبت به بستر مطالعه قرار دادند. گاو 

. همچنین بودند برابر بیشتر در معرض ابتال به لنگش  5ستیکی پال 

امکان توسعه فرسایش بافت شاخی پاشنه در بستر بتنی به طور 

 شامل   نازک  کف   ایبر   انتخاب  های  معیار .  ( 21بود ) چشمگیری بیشتر  

پشتی و عالئم بالینی شامل   ی ه متر در دیوار سانتی   7/ 5  از   کمتر  طول 

. در ( 15)  لنگش پا بوده است  و قوس ناحیه کمر ، راه رفتن دردناک 

گیری تشریحی از الشه گاو بالغ با طول دیواره دیگر، با اندازه   ی ه مطالع 

 متر نتی سا   8/ 2ضخامت کف آن به طور متوسط  تر  م سانتی  7/ 5پشتی  

گاوی که دارای   دهندمی   نشان این مطالعات    .( 20)   گزارش شده است 

 است   ر مت سانتی  7/ 5های  کوچکتر از  دارای پنج   است عارضه کف نازک  

حمایت کافی از کوریوم در  مترسانتی  5ـ  7 کف با ضخامت  .( 19) 

هلشتاین با وزن متوسط را در سیستم نیمه بسته فراهم  های گاو 

ا روش دوچ، ضخامت متوسط کف الشه بنماید. در مطالعه روی می 

 تتحقیقا   بنابر .  ( 20)   گیری شده است اندازه متر سانتی   7 کمی بیشتر از 

روش مناسبی برای نیز از اولتراسوند  صورت گرفته، استفاده

متوسط ضخامت کف . گیری ضخامت کف مطرح گردیده است اندازه 

از طریق اولتراسونوگرافی برای کف نازک در سم خارجی اندام خلفی 

برای سم داخلی اندام   متر سانتی   15/5و    متر سانتی   4/ 23 گاو هلشتاین

باید اشاره نمود که روش عملی   .( 10،2)   گیری شده استخلفی اندازه

ت. اس   claw checkاستفاده از  و کارآمد در شرایط مزرعه معمواًل

زایی و بین دوره گوساله کف ضخامت  ها نشان داد که گیری ندازه ا 

 افزایش یافت.  شیردهی پس از  یافته اما اواسط دوره شیردهی کاهش 

هایی با کف ضخیم های  با کف نازک، نسبت به گاو عالوه بر این گاو 

 (.13،8بودند ) بیشتر مستعد به مشکالت زودرس شیردهی  

های  ناشی از آن و پیامد ی کف نازک بروز عارضه از آنجا که 

نظیر زخم بافت شاخی ناحیه پاشنه به عنوان یک چالش در صنعت 

به منظور  ت وقوع عارضه یافتن عل شوند، گاو شیری محسوب می 

زایی های  مدیریتی به ویژه پس از گوساله بررسی جنبه ، پیشگیری 

 هنگام  به   گاوان   بستر   پوشش   در   تغییر .  های  دقیق استنیازمند بررسی 

 منتهی به  هایراهرو  کردن  مفروش  پالستیکی، زیرانداز استراحت، 

 تمهیدات  از  غیراستروئیدیالتهاب شیردوشی و تجویز ضد  محل 

  گیرند. هستند که در هنگام بروز عارضه مورد توجه قرار می   درمانی
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