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چکیده
زمینۀ مطالعه :جراحات عفونی و غیرعفونی در گاوهاي شیري منجر به لنگش و زیانهاي اقتصادي قابل توجهی میشود .اصلیترین جراحات عفونی درماتیت انگشتی،
نکروباسیلوز بین انگشتی و ساییدگی پاشنه میباشند.
هدف :مطالعه حاضر به منظور شناسایی بروز ساالنه جراحات عفونی انگشتی در چهارگاوداري شیري در استانهاي چهارمحال و بختیاري ،اصفهان ،مازندران و خراسان
رضوي انجام شد.
روشکار :اطالعات حاصل از  7۱896مورد سم چینی و بازدید در طی سالهاي  ۱39۱-۱39۲که برروي  ۱0۱00گاو شیري انجام شده بود ثبت و تحلیل گردید .تمامی
اطالعات توسط سم چینهاي حرفهاي و دامپزشکان در طی مطالعه ثبت گردیدند.
نتایج :پراکنش ساییدگی پاشنه بین  0تا  ،۱3درماتیت انگشتی بین  0تا  ۱45و نکروباسیلوز بینانگشتی بین  0تا  47مورد در هر ماه گزارش شد .بیشترین فراوانی
درماتیت انگشتی در بهار ( 8/6۲درصد) ،نکروباسیلوز بینانگشتی در زمستان ( ۲/79درصد) و ساییدگی پاشنه در بهار ( 0/68درصد) ثبت شده است .رخداد تمامی این
جراحات در بین فصول مختلف به شکل معنیداري متفاوت است .فراوانی کل بیماريهاي عفونی در سال  ۱9/۱8 ،۱39۱درصد و در سال  ۱7/45 ،۱39۲درصد گزارش
شده است .تنها رخداد بیماري درماتیت انگشتی در بین دو سال تفاوت معنیدار نشان میدهد و درسال  ۱39۲کاهش یافته است .توزیع بیماريهاي عفونی در بین
گاوداريهاي مختلف متفاوت بود به گونهاي که درماتیت انگشتی در سالهاي  ۱39۱و  ۱39۲به میزان  3۲/97و  30/۱در گاوداري شماره  3ثبت گردید و این میزان
در این سالها تنها  0/93و  0/68در گاوداري شماره  ۲ثبت گردید.
نتیجهگیری نهایی :فراوانی در حدود  ۲0درصدي جراحات عفونی انگشتی در گاوداريهاي مورد مطالعه بیانگر ارزش زیاد این عارضه در ایجاد زیانهاي اقتصادي است
که باید به شکل جدي مدنظر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :درماتیت انگشتی ،نکروباسیلوز بینانگشتی ،ساییدگی پاشنه ،فوزوباکتریوم ،گاو شیري
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداري ،توزیع و نشر براي استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
لنگش به عنوان مهمترین مشکل آسایش و رفاه در گاوهاي شیري
شناخته شده است ( .)۱به اعتقاد بسیاري از صاحبنظران ،لنگش
از لحاظ وارد نمودن خسارات اقتصادي پس از ناباروري و ورم پستان
در رده سوم قرار دارد ( .)3۲خسارات اقتصادي لنگش عمدت ًا به
علت عوارض ناشی از آن و نه به واسطه هزینه درمان لنگش ،رخ
میدهد .عمدهي ضررهاي اقتصادي شامل :کاهش عملکرد تولید
مثلی ،کاهش میزان تولید شیر ،شیر دور ریخته شده ،افزایش میزان

حذفهاي ناخواسته (اجباري) ،افزایش اقدامات مدیریتی جهت
مراقبت از گاوهاي لنگ ( ،)3۲از دست دادن وزن بدن ،هزینههاي
دامپزشکی و دارو ،افزایش روزهاي باز و افزایش خطر ابتال به ورم
پستان است ( .)۲9جراحات منجر به لنگش به دو دسته جراحات
غیرعفونی و عفونی تقسیمبندي میشوند که زخم کف سم،
جراحات خط سفید ،زخم پاشنه ،زخم پنجه ،درماتیت انگشتی،
درماتیت بینانگشتی و نکروباسیلوز بینانگشتی از اصلیترین این
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جراحات هستند.
در برخی مطالعات ،بیماريهاي عفونی انگشت (درماتیت
انگشتی ،درماتیت بین انگشتی و نکروباسیلوز بینانگشتی) به
عنوان ضایعات غالب معرفی شدهاند ( .)۱3بیماريهاي عفونی منجر
به لنگش به دودسته بیماريهاي عمومی و موضعی انگشتی تقسیم
میشوند .در بین بیماريهاي موضعی انگشتی چهار عارضه
درماتیت انگشتی ،درماتیت بینانگشتی ،نکروباسیلوز بینانگشتی و
ساییدگی پاشنه قرار میگیرند که از این بین درماتیت انگشتی،
درماتیت بینانگشتی و نکروباسیلوز بینانگشتی به عنوان
معمولترین این جراحات شناخته میشوند ( .)۲4نظر به این که
در این مطالعه فراوانی و بروز بیماريهاي عفونی انگشتی مد نظر
است در مقدمه تالش میگردد تا مروري بر ویژگیهاي این
بیماريها انجام شود.
نکروباسیلوز بینانگشتی ،بیماري باکتریایی پوست بین
انگشتی گاو است .این بیماري از آمریکاي شمالی ،آفریقاي جنوبی،
استرالیا ،نیوزلند ،اروپا ،آسیا و آفریقا گزارش شده است و با نام
هانکروباسیلوز بینانگشتی ،پودودرماتیت بین انگشتی ،گندیدگی
سم ،و آبسه سم شناخته میشود .باکتري بیهوازي فوزوباکتریوم
نکروفوروم بیش از همه در رخداد این عارضه درگیر است ولیکن
باکتريهاي دیگري هم چون  Porphyromonas leviiو
 Prevotella intermediaنیز ممکن است در پاتوژنز بیماري
نقش داشته باشند .گاوهاي تازهزا ممکن است بیشتر در معرض این
بیماري باشند ،رخداد بیماري در  30روز اول بعد از زایمان  6برابر
بیش از ماههاي دیگر شیرواري و یك ماه مانده به زایمان است .به
نظر میرسد تغییرات متابولیك ،ایمونولوژیك ،تغذیهاي و محیطی
بعد از زایمان در رخداد بیماري مؤثر هستند حال آنکه شکم زایمان
مؤثر شناخته نشده است .بیماري در محیطهاي گرم و مرطوب
بیشتر انتقال مییابد .در نواحی گرم بیماري در فصول گرم بیشتر
دیده شده است .یافته ثابتی در تمام مطالعات دنبال نشده ولی
دورههاي بارندگی در گاوهاي مرتعی به عنوان عامل خطر شناخته
شده است هر چند بارانهاي فصلی با رخداد عارضه در دانمارك
ارتباطی را نشان نمیدهد .گاوهایی که در فري استال نگهداري
میشوند نسبت به گاوهایی که در محیط باز نگهداري میشوند
نکروباسیلوز کمتري را نشان میدهند .افزودن مواد معدنی ،استفاده
از حمام سم و استفاده از بیوتین در غذا ممکن است اثر محافظت
کننده روي سم در مقابل نکروباسیلوز داشته باشد .بهداشت ضعیف
بستر ،کود خشك ،سنگریزه ،باقیمانده مواد غذایی ،زمینهاي یخ

زده ،و یخ ممکن است رخداد بیماري را افزایش دهند (.)33
ارتباطی بین میزان حذف و رخداد بیماريهاي عفونی ثبت نشده
است ( .)8زیانهاي اقتصادي اصلی نکروباسیلوز بین انگشتی ناشی
از دور ریختن شیرناشی از درمانهاي آنتی بیوتیکی .براي هر گاو
مبتال  489یورو تخمین زده شده است .در این مطالعه گفته شده
است که در صورت تشخیص زود هنگام بیماري و استفاده از آنتی
بیوتیكهایی که زمان منع مصرف شیر کوتاهتري دارند این عدد
کمتر خواهد بود ،در هر صورت حذف زودرس و کاهش باروري نیز
از سایر زیانها عنوان شده است .تشخیص زودهنگام بیماري ،درمان
سریع و بکارگیري روشهاي کنترلی میتواند هزینهها را کاهش
دهد ( Holzhauer .)۱4و همکاران در سال  ۲006نکروباسیلوز
بین انگشتی را به عنوان عامل مستعد کننده درماتیت انگشتی در
هلند معرفی کردند ( .)۱5در همه گیريهاي نکروباسیلوز بین
انگشتی بیش از  5درصد واگیري در اولین ماه همهگیري اتفاق
افتاده است .انتقال دام بین دامداريها ،تغییر اندازه بهاربند ،استفاده
از تهویه طبیعی به جاي تهویه مکانیکی منجر به افزایش موارد
نکروباسیلوز شده است .در گلههایی که همهگیري نکروباسیلوز رخ
داده است سایر بیماريهاي عفونی انگشتی نیز دیده شدهاند (.)۱8
 Beckerو همکاران در سال  ۲0۱4فراوانی نکروباسیلوز
بینانگشتی را در سوئیس  0/۱- ۱/3درصد گزارش کردند (.)۲
 Tadichو همکاران در سال  ۲0۱0افزایش اسکورهاي حرکتی را
تنها متعاقب رخداد زخمهاي کف سم ،دو الیه شدن کف و
نکروباسیلوز بین انگشتی عنوان کردند (.)3۱
در یك مطالعه بر روي  ۱330گاو حاصل از اطالعات
سمچینی در  ۱۱گاوداري در لهستان درماتیت بینانگشتی در 4/5
درصد موارد دیده شد .در این مطالعه شکم زایش و روش نگهداري
گاو هیچ اثري بر رخداد بیماريها نداشت ( .)۲0استفاده از بسترکم،
خطر رخداد درماتیت بین انگشتی را افزایش میدهد .با بستر
ناکافی رطوبت افزایش یافته و زمین زیر پا سفتتر است .بعالوه با
رخداد درماتیت بین انگشتی به نظر میرسد زمینه براي رخداد
موارد دردناك درماتیت انگشتی بیشتر آماده میشود ( .)5در
مطالعهاي نشان داده شده است که افزایش سن ،نگهداري گاوها
روي سطوح بتنی ،محدود کردن زمان چرا ،کاهش انرژي جیره ،و
تلقیح زودرس تلیسهها رخداد درماتیت بین انگشتی را افزایش
میدهد و محیط مناسب انگشتی و مراقبت درست و به موقع از
انگشتان این مشکل را کم میکند .مدیریت درست انگشتان با
استفاده مرتب از حمام سم ،سمچینی سالی دو بار گله و سمچینی
5۱0
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گاوهاي خشك میتواند در جلوگیري از رخداد نکروباسیلوز بین
انگشتی کمك کند (.)۲8
بیماري درماتیت انگشتی ،عفونت شدید ناحیه انگشتان است که
منجر به لنگش در گاو شیري میگردد .این بیماري اولین بار توسط
 Cherryو  Mortellaroدر سال  ۱970گزارش شد ( .)۱۱درماتیت
انگشتی منجر به کاهش تولید شیر ،کاهش بازده تولید مثلی و افزایش
دامنه حذف و هزینههاي درمان در گلهها میشود که تمام ًا زیانهاي
اقتصادي به همراه دارند ( .)6درماتیت انگشتی به عنوان یك بیماري
آندمیك در بسیاري از نقاط جهان شناخته شده است ( .)۲6رخداد
ثبت شده در نیوزلند و برخی کشورهاي دیگر نشان میدهد که
درماتیت انگشتی در گلههایی که پرورش و نگهداري گاوها از مرتع به
پرورش متراکم تغییر کرده است ،مشکل جديتري میباشد .حتی در
کشورهایی مثل انگلستان نیز در زمانی که گاوها قابلیت استفاده از
مرتع را پیدا میکنند بیماري در نگهداري متراکم گاو دیده میشود
( .)۲۱رخداد درماتیت بین انگشتی در بنگالدش  ۲/۱5درصد ( .)30و
در مصر ،برزیل ،آلمان ،انگلستان ،هلند ،آمریکا ،شیلی ،دانمارك،
فرانسه ،ایران ،ژاپن و برخی دیگر کشورها نیز گزارش شده است
(.)3،۲4
گاوهاي شکم اول بیشتر در معرض این بیماري قرار دارند
چرا که در معرض تغییرات بیشتر تغذیهاي ،متابولیك و محیطی در
محدوده زایمان قرار میگیرند .همچنین به خاطر ماهیت عفونی
بیماري ،حیوانات جوانتر حساسیت بیشتري به بیماري به علت
کمتر بودن کارآیی سیستم ایمنی بدن دارند .پاسخهاي ایمنی به
درماتیت انگشتی قبالً مطالعه شده و به عنوان مبنایی براي تولید
واکسن علیه این بیماري بکار رفته است .گاوهایی که در اواسط یا
اواخر شیرواري قرار میگیرند نیز به عنوان گاوهایی با خطر باال در
مقابل این بیماري شناخته شدهاند .شرایط نگهداري مرطوب،
بهداشت پایین بستر ،کفهاي بتونی ،افزایش کنسانتره بعد از
گوسالهزایی ،ورود گاوها یا تلیسههاي جدید به گله حساس ،برخی
از سایر فاکتورهاي خطر براي این بیماري شناخته شدهاند (.)۲4
بروز شدید عوارض دردناك در این بیماري بیش از هر چیز آسایش
دام را در معرض خطر قرار میدهد ( .)4درماتیت انگشتی خطري
جدي براي گاوهاي شیري در بسیاري از نقاط جهان محسوب
می شود .اشکال بالینی این بیماري مشکل جدي آسایش دام بوده
است و منجر به افزایش حذف در گلههاي شیري میگردد (.)۲3
در هر صورت اهمیت درماتیت انگشتی فقط در شکل بالینی آن
نیست بلکه منجر به رخداد زیانهاي اقتصادي ،افزایش هزینههاي
5۱۱

درمان ،کاهش تولید شیر و افزایش حذف بدون وجود سایر
بیماريها میگردد ( .)۱۲با توجه به اندازه گله ،سیستمهاي
نگهداري و مدیریت در نواحی مختلف جغرافیایی باید گفت که
بیماري میتواند در شرایط جغرافیایی مختلف بقا پیدا کند .در
نیوزلند که دامپروري به شکل سنتی مبتنی بر مرتع است ،درماتیت
انگشتی تنها به شکل تكگیر گزارش شده است یا به عنوان عاملی
براي رخداد زخمهاي کف سم که بهبود پیدا نمیکنند ،در نظر
گرفته شده است (.)۱
ضایعه تیپیك درماتیت انگشتی به شکل ناحیهي تخریشی
و زخمی دردناك در لمس میباشد و قیافه ظاهري زخم باعث
نامگذاريهاي دیگر مانند ضایعه زگیل مانند مودار ناحیه پاشنه،
پاشنه توت فرنگی یا درماتیت قارچی شده است .تقسیمبنديهاي
مختلفی براي این ضایعه انجام شده است که معمولترین آن
تقسیمبندي براساس مراحل  Mاست که ضایعه را از ( M0بدون
هیچ عارضه ظاهري) تا ( M4.1بازگشت ضایعه در فرم مزمن)
تقسیم بندي میکند .درماتیت انگشتی منجر به رخداد زیانهاي
معنیدار اقتصادي و حذف گاو میگردد ( .)۲۱درماتیتانگشتی در
 ۲۱/۲درصد از گاوها با فراوانی بین  0تا  83درصد ثبت شده است.
معمولترین شیوع این بیماري در گلهها  5-۱0درصدي بوده است.
درماتیت انگشتی بیشتر در گاوهاي با روز شیردهی  30-60و در
شکم سوم بعد از روز  60اتفاق افتاده است (.)۱5
بیماري ساییدگی پاشنه از سال  ۱976به این نام خوانده میشود
و در بیش از  50درصد از موارد با زخم یا سایشی در ناحیه پاشنه
شناخته میشود .بیماري بیشتر در سنین باال دیده شده است و در بین
پیازهاي پاشنه اتفاق میافتد ،در این بیماري یك سري شیارهاي V
شکل در ناحیه پاشنه بوجود میآید که تغییر رنگ داده است و داخل
آنها تیره میشود .در موارد بدون عارضه ،لنگش مختصر ایجاد میکند
ال لنگشی ایجاد نمیکند و در صورتی که به علت درد ایجاد شده
یا اص ً
در ناحیه پاشنه حاصل از این بیماري وزن به جلو منتقل شود ،میتواند
جراحاتی در کف ایجاد نماید .دیکلوباکتر نودوزوس به فراوانی از این
ضایعه جدا شده است ( .)۱3ساییدگی پاشنه را به چهار درجه تقسیم
میکنند که در درجه صفر آن هیچ جراحتی دیده نمیشود و جراحات
سطحی ناحیه پاشنه را به عنوان درجه یك دانستهاند که ناراحتی
مختصري در دام ایجاد مینماید ،و در درجات بعدي که درجات  ۲و
 3بیماري است ناراحتی و لنگش جدي میتواند در دام ایجاد نماید در
این حاالت شکافهاي عمیق در ناحیه پاشنه و پیاز پاشنه ایجاد
میشود که حتی میتواند منجر به تغییر شکل ناحیه و به دنبال آن
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تغییر الگوي راه رفتن حیوان گردد ( .)۲7مطالعهاي بر روي  ۲00۲گاو
در نروژ نشان داده است که شیوع بیماري ساییدگی پاشنه در فري
استالها  38درصد است که محیط مرطوب با بهداشت کم منجر به
نرمی بافت شاخی ناحیه پاشنه و ایجاد شرایط مناسب براي ابتال به
این بیماري میشود .ارتباط جدي بین بیماري ساییدگی پاشنه و
درماتیت بین انگشتی دیده شده است بطوري که رخداد هر دو بیماري
با برقراري چراي دام کاهش یافته است ( .)۱6در برخی نگاشتهها از
درماتیت بین انگشتی و ساییدگی پاشنه به عنوان شایعترین
بیماريهاي انگشتی گاو نام برده شده است و گفته شده است که این
دو بیماري میتوانند در کنار یکدیگر یك کمپلکس تشکیل دهند به
طوري که در ابتدا دیکلوباکتر یا باکتریوئیدس نودوسوس احتماالً به
همراه فوزوباکتریوم نکروفوروم منجر به ایجاد التهاب در فضاي بین
انگشتی میشوند و به دنبال آن در موارد مزمن منجر به یك ضایعه
سطحی در ناحیه پاشنه میگردند که بسته به شرایط محیطی شدت
آن تغییر میکند (.)۲7

مواد و روش کار
چهار گاوداري شیري در استانهاي چهارمحال و بختیاري،
اصفهان ،خراسان رضوي و مازندران انتخاب گردید .گاوداري  ۱در
ناحیه شهرکرد استان چهارمحال بختیاري ،با حدود  ۲000رأس گاو
مولد ،سیستم نگهداري ترکیبی فري استال و بهاربندهاي آزاد قراردارد.
شهرکرد ارتفاع  ۲060متر از سطح دریا ،میانگین دماي سالیانه ۱۱/5
درجه سانتی گراد و میانگین بارندگی در سال  3۲4میلیمتر دارد .این
ناحیه با بارش زیاد ساالنه از نواحی سردسیر ایران است به گونهاي که
در برخی مواقع مدت نسبت ًا طوالنی دماي هوا از صفر باالتر نیست.
گاوداري  ۲در ناحیه اصفهان استان اصفهان با حدود 4500راس گاو
مولد با سیستم نگهداري فري استال قرار دارد .اصفهان ارتفاع ۱570
متر از سطح دریا و میانگین دماي سالیانه  ۱7درجه سانتیگراد و
میانگین بارندگی در سال  ۱۲۲/8میلیمتر دارد .گاوداري  3در ناحیه
ساري استان مازندران با  ۲500راس گاو مولد با سیستم نگهداري فري
استال قرار دارد .ساري ارتفاع  ۱3۲متر از سطح دریا و میانگین دماي
سالیانه  ۱5درجهسانتیگراد و میانگین بارندگی در سال  789میلیمتر
دارد و گاوداري  4در نیشابور استان خراسان رضوي با  900راس گاو
مولد با سیستم نگهداري بهاربندهاي آزاد قرار دارد .نیشابور ارتفاع
 ۱۲50متر از سطح دریا و میانگین دماي سالیانه  ۱3/8درجه سانتی
گراد و میانگین بارندگی در سال  ۲00میلی متر دارد.
در تمامی گاوداريها ،گاوها  3نوبت در روز شیردوشی

میشوند و با استفاده از ماشین تغذیه ،جیرهي مخلوط کامل
دریافت مینمایند .در این گاوداريها ،گاوهاي دوشا براساس میزان
تولید شیر ،روز گذشته از زایش و اسکوربدنی دستهبندي میشوند.
تعداد گاوها در هر بهاربند متفاوت است ولی نسبت گاوها در واحد
سطح در بهاربندها حتیاالمکان ثابت نگه داشته میشود.
برنامهي مراقبت از سم در این گاوداريها از حد اقل  5سال قبل
از مطالعه آغاز شده بود .برنامهي مراقبت از سم عالوه بر سمچینی (در
 ۱۲0روز پس از زایمان ،قبل از خشکی ،گاوهاي عقب ماندهي تولید
مثلی ،گاوهاي با اسکور حرکتی باال و گاوهاي ارجاعی) در برگیرندهي
اسکورینگ حرکتی به شکل ماهانه ،استفاده از حمام سم ،مراقبت از بستر
شامل کودروبی و ضدعفونی ،مراقبت از استرس گرمایی ،کنترل حشرات
و شاخصهاي کنترل اسیدوز و تغذیه میباشد .همچنین گاوها از جیره-
هاي حاوي مواد افزودنی حاوي روي ،منگنز ،کبالت ،مس و بیوتین و
سایر مواد معدنی براي کنترل و جلوگیري از لنگش بهره میگیرند .کلیه-
ي اطالعات مربوط به مراقبت از سم در یك فرم اکسل با توجه به علت
ارجاع به باکس سم چینی و عوارض احتمالی در نواحی دوازده گانه سم
توسط دامپزشك حرفهاي ثبت شده است و اطالعات مربوط به جدید یا
قدیمی بودن عارضه ،انگشت و اندام درگیر در این فرمها ثبت گردید.
درماتیت انگشتی به عنوان سردسته جراحات عفونی انگشتی
به جراحاتی که در ناحیه  ۱0انگشتی رخ میدهد اطالق گردید.
همچنین نکروباسیلوز بین انگشتی به جراحات زخمی ناحیه صفر
نسبت داده شد و در نهایت جراحات زخمی ناحیه  6به عنوان
ساییدگی پاشنه شناخته شد .الزم به ذکر است که در تمامی این
موارد عارضه جدید ثبت شد و عوارض قدیمی چندین بار در
محاسبه لحاظ نشدند .هر عارضهاي که در سه ماه گذشته در همان
انگشت یا اندام رخ نداده باشد یا بهبودي رخداد قبلی آن گزارش
شده باشد به عنوان عارضه جدید شناخته و وارد تجزیه و تحلیل
شد .کلیه اطالعات مربوط به عملیات انجام شده در سالهاي ۱39۱
تا  ۱39۲ثبت و استخراج گردید.
میزان بروز هر یك از انواع جراحات سم درهریك از فصول سال
ثبت و گزارش شد .تمامی درصدهاي اعالم شده بر اساس گاوهاي مولد
موجود در گله محاسبه گردیده است .نظر به برنامه ریزي انجام شده
کلیه گزارشات به شکل توصیفی با ارائه میانگین و انحراف معیار تنظیم
شده است و در صورت نیاز با استفاده از آزمون مربع کاي در نرم افزار
 Sigmastat, version 3/5مقایسه آماري صورت گرفته و مقادیر
 P<0/05به عنوان معنیدار در نظر گرفته شده است.
5۱۲
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جدول  .1وضعیت تولید و برخی شاخصهاي مدیریتی در گاوداريهاي مورد مطالعه.
گاوداري
۱
۲
3
4

سال

روز شیردهی

میانگین تولید

مولد

۱39۱
۱39۲
۱39۱
۱39۲
۱39۱
۱39۲
۱39۱
۱39۲

۱7۱/۲ ± ۱۲/7
۱73/7 ± 4/8
۱83/7 ۱8±/4
۱80/5 ± 8/۲
۱96/۱9±۲/۲
۲00/5 ± ۲8/8
۱76/5 ± ۱۱/8
۱84/7 ± 8

37/3۲ ± ۱/۲
38/7 ± ۱
39/۱ ± ۱/3
40/4 ± ۱/۱
3۲ /08 ± 4/۲
3۲/4 ± ۱/9
36/8 ± ۲/3
35/۲ ± ۱/۲

۱980 ± 54/9
۲۱۱8 ± ۱۱3/9
4۲59 ± ۱55/۱
47۲۱/5 ± 67/8
۲599 ± 33/6
۲68۱/5 ± 64/۲
93۲/7 ± 40/4
93۲/۲ ± ۲9/۱

جدول  .۲پراکنش بیماريهاي عفونی انگشتی در فصول مختلف.
جراحت
انگشتی*

درماتیت
نکروباسیلوز بین
ساییگی پاشنه*

انگشتی *

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

تعداد (درصد)
)4/۱9( 860
)۱/۲7( ۲6۱
)0/33( 68

تعداد (درصد)
)3/۱7( 66۱
)0/83( ۱73
)0/۲۱( 45

تعداد (درصد)
)۲( 4۲4
)0/85( ۱8۱
)0/۲9( 6۲

تعداد (درصد)
)۲/87( 6۲4
)۱/38 (300
)0/۱9( 43

* تفاوت معنیداري در رخداد بیماري در فصول مختلف دیده میشود (.)Chi-square, P<0/05
جدول .3پراکنش کلی بیماريها عفونی در سالهاي مورد مطالعه.
جراحت
درماتیت
نکروباسیلوز بین انگشتی
ساییدگی پاشنه
جمع
* به شکل معنیداري بین سالهاي مورد مطالعه تفاوت دارد (.)Chi-square, P<0/05
انگشتی*

 ۱39۲تعداد (درصد)
)۱۱/99(۱۲54
)4/5۲ (473
)0/94( 99
)۱7/45( ۱8۲6

 ۱39۱تعداد (درصد)
)۱3/45(۱3۱5
)4/5۲( 44۲
)۱/۲۱( ۱۱9
)۱9/۱8( ۱876

جدول  .4توزیع فراوانی جراحات عفونی در گلههاي مورد مطالعه.

گاوداري
۱
۲
3
4

نکروباسیلوز بین انگشتی
سال 9۲
سال 9۱
تعداد (درصد)
تعداد (درصد)
)4/7۲( ۱03
)3/8۱( 77
)۲/۱8( ۱03
)۱/76( 75
)9/۱3( ۲45
)5/۲( ۱36
)۲/3( ۲۲
)۱5( ۱54

درماتیت انگشتی
سال 9۱
تعداد (درصد)
)8/۲8( ۱64
)0/68( ۲9
)30/۱( 78۲
)36/44( 340

نتایج
در مجموع در طی دو سال اطالعات حاصل از  7۱896مورد
عملیاتی که براي مراقبت از سم انجام گرفته بود ثبت و تحلیل
گردید .با احتساب گاوهاي مولد مورد مطالعه ( ۱0۱00گاو) در
طول سال به شکل میانگین هر سال  3/54مورد عملیات داخل
باکس سم چینی براي هر گاو انجام شده است .کلیه یافتههاي
مدیریتی گلههاي مورد مطالعه در جدول  ۱آورده شده است.
همانگونه که این جدول نشان میدهد میانگین تولید از 3۲- 40
5۱3

سال 9۲
تعداد (درصد)
)7/۱9( ۱57
)0/93( 44
)3۲/97( 884
)۱8/۱3( ۱69

ساییدگی پاشنه
سال 9۱
تعداد (درصد)
)0/5( ۱8
)۱/۱( 48
)۱( ۲7
)3/64( 34

سال 9۲
تعداد (درصد)
)0/36( 8
)0/89( 4۲
)۱/53( 4۱
)0/85( 8

لیتر در روز در گاوداريهاي مختلف پراکنش داشته است و
همچنین تعداد گاو در یك واحد دامپروري از  93۲راس تا 47۲۱
راس در واحد دیگر دیده شده است .همچنین در فصول مختلف
روزهاي شیردهی از رقم  ۱7۱روز تا  ۲00روز نوسان داشته است.
ساییدگی پاشنه پراکنش بین  0تا  ۱3مورد در هر ماه را به
خود اختصاص داده است و درماتیت انگشتی پراکنش بین  0تا
 ۱45مورد را در بین گاوداريهاي مختلف به خود اختصاص داده
است در حالیکه نکروباسیلوز بین انگشتی پراکنش بین  0تا 47
مورد در هر ماه را به خود اختصاص داده است.
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بیشترین و کمترین فراوانی درماتیت انگشتی در بهار (8/6۲
درصد) و پاییز ( 4/۱8درصد) ثبت شده است .همچنین بیشترین و
کمترین فراوانی نکروباسیلوز بین انگشتی در فصول زمستان (۲/79
درصد) و تابستان ( ۱/73درصد) ثبت شده و در نهایت بیشترین و
کمترین رخداد بیماري ساییدگی پاشنه در فصول بهار (0/68
درصد) و زمستان ( 0/4۱درصد) ثبت شده است .مقادیر میانگین
اطالعات در جدول  ۲نشانگر فراوانی بیشتر درماتیت انگشتی و
ساییدگی پاشنه در بهار است.
کل بیماريهاي عفونی در سال  ۱39۲تعداد  ۱8۲6راس
ثبت شده است و با احتساب گاوهاي مولد گله در این سال فراوانی
 ۱7/45درصدي از عوارض به شکل کلی ثبت شده است .همین
میزان در سال  ۱39۱تعداد  ۱876مورد ثبت شده که فراوانی
 ۱9/۱8درصدي را نشان میدهد .تنها رخداد بیماري درماتیت
انگشتی در بین دو سال متفاوت بوده است ،هر چند کاهش رخداد
موارد ساییدگی پاشنه نیز دیده شده ولیکن این کاهش معنیدار
نبوده است (جدول .)3
توزیع فراوانی این ضایعات در بین گاوداريهاي مختلف بسیار
متفاوت بوده است به گونهاي که در گاوداري  3فراوانی  30/۱و
 3۲/97درصدي از بیماري درماتیت انگشتی در گله دیده میشود
و در همین زمان در گله شماره  ۲فراوانی  0/68و  0/93درصدي
از بیماري ثبت گردیده است .در هر صورت این تفاوت فراوانی در
بین گاوداريها در نقاط مختلف جغرافیایی (جدول  )4در سایر
عوارض نیز کم و بیش دیده میشود.

بحث
ثبت اطالعات مربوط به سم چینی به اشکال مختلف انجام
میگیرد .در گلههاي مورد مطالعه ،ثبت اطالعات مبتنی بر فرمهایی
که در نرم افزار اکسل و همچنین مدیریت دامپروري ثبت میشوند،
انجام میگیرد .ثبت اطالعات بر اساس نواحی دوازده گانه سم انجام
شده است ( .)۲5درسیستم بکار گرفته شده در این مطالعه موارد
لنگش جدید و همچنین مواردي که در ناحیه خاص جراحت زخمی
داشته است ،جدا شده و تنها جراحت نکروباسیلوز بینانگشتی و
درماتیت بینانگشتی که هر دو در ناحیه صفر بروز مینمایند از
یکدیگر جدا نشدهاند و این احتمال وجود دارد که موارد درماتیت
بین انگشتی در بین موارد نکروباسیلوز بینانگشتی قرار گرفته
باشند ،هر چند معموالً درماتیت بینانگشتی تنها یك التهاب در

ناحیه صفر است و زخم ایجاد نمینماید و بدین ترتیب در اطالعات
استخراج شده قرار نمیگیرد.
گاوداريهاي مورد مطالعه تماماً از بین گاوداريهاي پرتولید
کشور بودهاند که در سال مطالعه تولید نسبتاً خوبی داشتهاند .در
این مطالعه تالش گردیده تا نواحی جغرافیایی مختلف کشور که
هم از دید ارتفاع و هم از دید بارشهاي ساالنه تفاوت چشمگیري
دارند انتخاب شوند تا اثر احتمالی این موارد از فراوانیهاي گزارش
شده در نظر گرفته شده باشد .بارندگیهاي ساالنه از  ۱۲۲میلیمتر
در گاوداري  ۲تا  784میلیمتر در گاوداري  3متفاوت است به
گونه اي که هواي بسیار شرجی ،گرم و مرطوب در ناحیه گاوداري
 3کامالً جلب توجه مینماید .همچنین ارتفاع از سطح دریا از ۱3۲
تا  ۲060متر متنوع بوده است که این یکی نیز خود تغییرات آب و
هوایی نسبتاً زیادي را به همراه دارد.
نکروباسیلوز بین انگشتی معموالً به عنوان یك بیماري
تكگیر بروز میکند و بروز گلهاي آن در هر شیرواري  ۲- 5درصدي
گزارش شده است هرچند در همه گیريهاي این عارضه بروز ۲5
 ۱7درصدي گزارش شده است .امروزه گزارشهاي بیشتر رويدرماتیت انگشتی و ترپونمها متمرکز شده است و مطالعات کمی
در مورد باکتریولوژي نکروباسیلوز بینانگشتی وجود دارد.
 Kontturiو همکاران در سال  ۲0۱9در مطالعهاي در فنالند
فوزوباکتریوم نکروفوروم را به عنوان باکتري غالب در موارد
نکروباسیلوز بینانگشتی شناختهاند و همچنین باکتريهایی مانند
دیکلوباکتر نودوسوس ،پورفیروموناس لوي ،پرووتال مالنینوژنیکا ،و
گونههاي ترپونم نیز از موارد نکروباسیلوز بینانگشتی در این مطالعه
جدا شدند .بیشتر موارد حاد بیماري در این مطالعه حاوي
فوزوباکتریوم نکروفوروم و دیکلوباکتر نودوزوس بودند .گفته شده
است که در مواردي که همهگیري بیشتري از نکروباسیلوز بین
انگشتی دیده میشود دیکلو باکتر نودوزوس حضور بیشتري دارد
( .)۱7فراوانی هاي مختلفی از این عارضه در نواحی مختلف دنیا
گزارش شده است Correa-Valencia .و همکاران در سال
 ۲0۱9در کلمبیا مطالعهاي را بر روي گاوهاي مولد انجام دادند و
فراوانی این عارضه را  5/6درصد گزارش دادند ( .)7همچنین
 Eblingو همکاران در سال  ۲0۱9با گزارش  4/۱درصدي از
فراوانی این عارضه ،آن را به عنوان دومین علت معمول جراحات
عفونی انگشتی معرفی کردند ( Olechnowicz .)9و همکاران در
سال  ۲0۱0در لهستان فراوانی درماتیت بین انگشتی که البته به
شکل مشخص به نام نکروباسیلوز بین انگشتی ذکر نشده است را
5۱4
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 4/5درصد گزارش دادند ( .)۲۱فراوانی این عارضه در مطالعه حاضر
در سالهاي  ۱39۱و  ۱39۲به میزان  4/5۲درصد از گاوهاي مولد
شناخته شده است که در بین دو سال تغییري را نشان نمیدهد.
این عارضه بین  ۱/76تا  ۱5درصد گله را در یك سال مبتال ساخته
است و رخداد این عارضه در گاوداري  3و  ۱که بیشترین میزان
بارشهاي ساالنه را به خود اختصاص میدادند به شکل ثابت باال
بود بطوري که از حداقل  3/8۱درصد تا حداکثر  9/۱3درصد تغییر
نشان میداد .باید توجه داشت که این یافتهها با آنچه در باال آمد
کم و بیش همخوان است و در مواردي که بارندگیهاي ساالنه کمتر
بوده و احتماالً مدیریت بهتري بر رخداد عوارض انجام شده ،این
میزان به شدت کاهش پیدا کرده است.

فراوانی درماتیت انگشتی در مطالعه حاضر ۱3/45و ۱۱/99
درصد گاوهاي مولد ثبت شد .کمترین ( 0/68درصد) و بیشترین
( 36/44درصد) رخداد در بین گاوهاي مولد اتفاق افتاده است .این
عارضه در گاوداري شماره  3که بیشترین میزان بارندگی را به همراه
دارد در هر دو سال مطالعه باال بوده است و به ترتیب  30/۱درصد
و  3۲/97درصد گاوهاي مولد در سالهاي  ۱39۱و  ۱39۲مبتال به
این عارضه شدهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد ،به طورکلی این
عارضه بیش از سایر موارد بیماريهاي عفونی رخ داده است .در هر
صورت در مطالعه  Eblingو همکاران در سال  ۲0۱9این عارضه
با رخداد  30/3درصد بیشترین عارضه عفونی ثبت شده را به خود
اختصاص داده است (.)9

ابتال به نکروباسیلوز بین انگشتی تولید شیر در یك شکم را
تا  9/9درصد نسبت به گاو سالم کاهش میدهد .فراوانی
نکروباسیلوز بین انگشتی در دانمارك  0/۱ – 4/8درصد از گاوها،
در ویکتوریا استرالیا  ۱3درصد از جراحات سم ،مجددا در دانمارك
 ۱/5درصد از گاوها ،در انگلستان  5درصد از جراحات سم ،در
دانمارك  0/7درصد از گاوها ،در آمریکا  9درصد از گاوهاي لنگ،
در انگلستان  7/۱4درصد از گاوها ،در جنوب انگلستان  0/4درصد
از گاوها ،در غرب کانادا  6/5درصد ازبیماريهاي سم ،در آمریکا
 5- ۲0درصد از گاوها در صورت همهگیرشدن ،در کانادا  0/۲درصد
از گاوها ،در ایران  6/۲7درصد از گاوها ( ،)۱9در آمریکا  4/65درصد
از جراحات سم ،در سویس  0/۱درصد از گاوها ،در آلمان – 6/6
 3/۲درصد از گاوها ،در فنالند  9/6 – ۱9/۲درصد از گلهها گزارش
شده است ( .)۲7در بنگالدش این عارضه  ۱/7-۲/35درصد از گاوها
و در هلند تا  46درصد از گاوهاي آخوربند ،در فنالند  5درصد از
گاوها گزارش شده است ( .)۱7،۲7،30با توجه به این مطالعات،
اگر میانگین رخداد جراحت را  4/57درصد در نظر بگیریم و تعداد
کل گاوهاي مورد مطالعه را  ۱0۱00راس با میانگین تولید ساالنه
 ۱۱000لیتر در نظر بگیریم ،در هر سال  50۲تن شیر کمتر حاصل
از این جراحت در این گاوداريها تولید میشود که نشانگر رقم
بسیار باالیی از زیان اقتصادي در گله است.

باکتريهاي ایجاد کننده درماتیت انگشتی گونههاي ترپونما،
پورفیروموناس ،فوزوباکتریوم ،باکتریوئیدس ،کمپیلوباکترژوژناي ،و
اکتینو میستها شناخته شدهاند .بطور کلی ریسك فاکتورهایی در
سطح حیوان مانند شکمِ زایش ،تولید شیر و مرحله شیرواري ،نژاد
و ژنتیك و در سطح گله بهداشت سم و سمچینی ،نوع بستر ،تغذیه
دام ،روش نگهداري گوسالهها و تلیسهها در کنار گاوهاي شیري و
سیاست خرید تلیسه گزارش شده است (.)۲4

نکرو باسیلوز بین انگشتی در مطالعه حاضر بیش از همه در
زمستان مشکل آفرین است بطوري که فراوانی آن در این فصل به
شکل معنیداري از فصول پاییز و تابستان بیشتر است .همانگونه
که قبالً نیز گفته شد بارشهاي بیشتر ،بهداشت پایین بستر ،تجمع
بیش از حد بسترها میتوانند علتی براي رخداد بیشتر زمستانه و
بهاره این بیماري باشد.
5۱5

در لهستان رخداد درماتیت انگشتی  ۱7/8درصد ،درسویس
 ۲9/۱درصد ،کانادا ۱5درصد ،هلند تا  59/3درصد گزارش
شدهاست ( .)۲،۲0،۲6با توجه به مطالعات ذکر شده ،این فراوانیها
در سطح جهان از کمترین میزان حدود  ۱5درصد تا بیشترین
میزان حدود  60درصد گزارش شدهاند .این فراوانی در مطالعه
حاضر  ۱۲/7درصد گزارش شد که این عدد ممکن است به علت
شرایط آب و هوایی گرم و خشك ایران نسبت به بسیاري از مناطق
قاره اروپایی کمتر باشد .بطور کلی بیشترین رخداد درماتیت
انگشتی در فصل بهار و کمترین آن در فصل پاییز گزارش شده
است که میتواند ارتباط مستقیم با میزان بارندگی داشته باشد.
ساییدگی پاشنه  ۱/۲۱و  0/94درصد گاوهاي مولد را در
سالهاي  ۱39۱و  ۱39۲مبتال نموده است .نتایج این مطالعه نشان
میدهد که این عارضه در مقایسه با سایر عوارض عفونی رخداد
کمتري دارد .در هر صورت ساییدگی پاشنه با مقادیر متفاوت
گزارش شده است به گونهاي که در کلمبیا در یك مطالعه تا 46/۱
درصد از جراحات عفونی را مربوط به ساییدگی پاشنه دانستهاند،
در مطالعات مختلف رخداد  ۱/5درصد ازگاوها ،در لهستان ۱/۱
درصد از گاوها ،در سوئیس  34/۱درصد از بیماريهاي عفونی و
درکانادا نیز  ۱تا  ۲درصد از جراحات را به خود اختصاص داده است
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.در ایران قرار دهد

سپاسگزاری
نگارندگان بر خود الزم میدانند که از زحمات سرکار خانم
دکتر انسیه سجادیان جاغرق رزیدنت جراحی دانشکده دامپزشکی
دانشگاه فردوسی مشهد و کلیه گاوداريهایی که اطالعات خود را
.براي این تجزیه و تحلیل در اختیار گذاشتند سپاسگزاري نمایند

تعارض منافع
.بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است

 بسیاري از ریسك فاکتورهاي مرتبط با ساییدگی.)۲،7،9،۲0،۲6(
 همچنین.پاشنه در مورد سایر بیماريهاي عفونی نیز وجود دارد
ساییدگی پاشنه به فراوانی با درماتیت بین انگشتی همراه میشود
به گونهاي که در برخی موارد ایجاد کمپلکسی به نام ساییدگی
Interdigital dermatitis/ ( پاشنه درماتیت بین انگشتی
.)۲8( ) مینمایدHell erosion, IDHE
 درصد۱8/3۱ در مجموع به نظر میرسد که میانگین فراوانی
جراحات عفونی ثبت شده در این مطالعه میتواند زنگ خطر بزرگی
در مقابل صنعت دامپروري باشد چرا که معموالً در بسیاري از
گزارشها این جراحات نصف کل جراحات منجر به لنگش هستند
و این مهم میتواند مشکل بسیار بزرگی را فراروي صنعت دامپروري
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Abstract
BACKGROUND: Infectious and noninfectious causes of lameness result in economic losses in the dairy industry. Digital

dermatitis (DD), interdigital necrobacillosis (IDNB) and heel erosion (HE) are considered as the most important
infectious causes of lameness.
OBJECTIVES: Current study was done in order to evaluate annual incidence of infectious causes of lameness in four
different dairy farms in Charmahal & Bakhtiari, Esfahan, Khorasan Razavi and Mazandaran provinces of Iran.
METHODS: Records of 71896 hoof trimming and inspections during 2012-2013 on 10100 dairy cows were recorded
and analyzed. All information was recorded by professional hoof trimmers and veterinarians during study.
RESULTS: Heel erosions (HE) were recorded between 0-13, DD between 0-145 and IDNB between 0-47 cases in each
month in different dairy farms that were significantly different. Digital dermatitis (DD) in spring (8.62 percent), IDNB
in winter (2.79 percent) and HE in spring (0.68 percent) show the highest seasonal incidence; however, seasonal
incidence of infectious causes of lameness were significantly different. Total incidence of 19.18 and 17.45 percent
were recorded in 2012 and 2013 that was significantly different for DD. Distribution of infectious lesions were different
among different dairy farms as annual incidence of DD was recorded as 32.97 and 30.1 in farm 3 and 0.93 and 0.68 in
farm 2 in 2012 and 2013 respectively.
CONCLUSIONS: The present survey showed that overall, 20 percent incidence of infectious lesions plays a very
important role in financial losses of large dairy farms and needs special attention.
Keywords: Digital dermatitis, Interdigital necrobacillosis, Heel erosion, Fusobacterium, Dairy cow
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