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چکیده
صنعت دامپروری از نیمه دوم قرن بیستم ،با تغییرات گسترده فرهنگی و اقتصادی (مانند افزایش سطح تحصیالت دامداران و افزایش
نسبت قیمت دام به هزینههای دامپزشکی) ،توجه به سالمت گله ( ( )Herd healthبه جای توجه ویژه به درمان هر دام) و تمرکز بر
پیشگیری بیماریها نسبت به درمان هر مورد از بیماری ،جایگاه ویژهای پیدا کرده است .این جمله به این معناست که دامپزشکان امروز،
برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی و بهداشتی جامعه ،باید از برنامه های سالمت گله پیروی کرده تا بتوانند با پیشگیری از وقوع
بیماریها به افزایش تولید کمک کنند .لنگش به عنوان یکی از زیان بارترین اختالالت در گلههای شیری عنوان شده است .امروزه ضرر
اقتصادی بیماریها در گله تنها متوجه هزینههای درمان نیست و تمامی هزینههایی که برای پیشگیری یک بیماری انجام شده و خساراتی
که به علت کاهش تولید ،حذف و جایگزینی دام جدید در گله ،اختالالت تولید مثلی و سایر زیان های از این دست در محاسبات خسارات
لحاظ میشوند .لزوم استفاده از اطالعات بومی در این بخش با توجه به متفاوت بودن هزینههای عنوان شده در نقاط مختلف جهان امری
ضروری است .با توجه به افزایش تولیدات دامی از جمله شیر نسبت به تعداد راس گاو در گلهها ،و با توجه به این که لنگش به عنوان
یکی از عوارض تولید مطرح است ،توجه ویژه به این بخش در گله باید مد نظر قرار گیرد .برای دانستن میزان زیانی که به گله به علت
لنگش وارد میشود ،داشتن درک درست از شاخصهای ابتال به بیماری در درجه اول اهمیت قرار دارد ،چرا که با دانستن شیوع و بروز
لنگش در گاوداری امکان محاسبه خسارات وارده برای دامدار فراهم شده و می تواند با اولویت بندی برای درمان ،نگهداری یا حذف دام
بیمار تصمیم گیری کند .در این مقاله سعی شده است تا با بررسی زیانهای اقتصادی لنگش در سایر نقاط جهان الگویی برای مطالعات
و یا تخمین خسارات اقتصادی در ایران فراهم شود .پس از آن با معرفی شیوع و بروز و مطالعات مربوط به آن در ایران و سایر نقاط جهان
به بررسی شیوع و بروز لنگش خواهیم پرداخت.
واژههای کلیدی :لنگش گاو شیری ،خسارات اقتصادی ،شیوع لنگش ،بروز لنگش
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مقدمه

بعضی از محققین معتقدند اطالعات اندکی در زمینه خسارات

"اپیدمیولوژی علم مطالعه بیماریها در جمعیت است" (،)1

واقعی لنگش در دسترس است و همین امر در کنار عدم ارزیابی

این همان عبارتی است که میتواند به دامپزشکان کمک کند،

صحیح لنگش در دامداری توسط دامداران منجر به این شده

تا پاسخگوی نیازهای امروز صنعت باشند .این علم با بررسی

که نسبت به اورام پستان تالش کمتری برای کنترل آن در گله

الگوی بیماری در جمعیت ،به علت هر بیماری و نحوه انتقال

انجام شود (.)4

آن پرداخته و میتواند ،راهکارهای مناسبی برای پیشگیری از

خسارات مربوط به لنگش معموال به ازای هر مورد از بیماری

وقوع بیماری در گله ارائه دهد .لنگش نیز به عنوان یکی از

( )Per caseو به ازای هر گاو در گله ( )Per cowبیان

عوارضی که در گلههای صنعتی و سیستمهای پرورش سنتی،

میشوند ،که مورد اول با توجه به اینکه به تعداد گاو موجود

باعث ایجاد مشکل در آسایش دام و کاهش تولید میشود ،نیاز

در گله بستگی ندارد ،میتواند دید مناسبی برای خسارت هر

به بررسیهای دقیق اپیدمیولوژی ،برای شناسایی الگوهای

مورد لنگش به دامدار بدهد .در واقع مورد دوم به میزان شیوع

بیماری و روشهای پیشگیری دارد .بنابراین در این مقاله

لنگش یا عارضه خاص و تعداد دامهای موجود در گله وابسته

نگاهی به وضعیت مطالعات اپیدمیولوژی پیرامون لنگش اهمیت

است (.)4

اقتصادی لنگش و شیوع و بروز آن در گلهها ،خواهیم داشت و

زیانبارترین بیماری جابجایی شیردان به چپ با  489دالر

به بررسی نتایج حاصل از مقاالت منتشر شده در این زمینه

(معادل  6/6میلیون تومان) به ازای هر مورد ،مطرح شده و پس

خواهیم پرداخت.

از آن لنگش با  478دالر (معادل  6/45میلیون تومان) زیان

اهمیت اقتصادی لنگش

اقتصادی به ازای هر مورد در رده دوم قرار دارد (در تمام این

خسارات اقتصادی وقوع یک بیماری در درجه اول ناشی از

متن از این به بعد محاسبات به شکل ریالی با محاسبه قیمت

عوارضی است که بیماری در تولید و بهرهوری به جا میگذارد

 13500تومان به ازای هر دالر آورده میشود) .این مطالعه

و هزینههای درمان در مرحله بعدی قرار میگیرند .مطالعات

نشان میدهد که بامحاسبه این هزینه در سطح گله و در سال

انجام شده در زمینه خسارات اقتصادی ناشی از لنگش در

تنها بیماری پرهزینه در یک دامداری صد راسی (با درنظر

کشورهای توسعه یافته ،که در آنها بیماریهای عفونی از

گرفتن بروز  )%30لنگش ( 193میلیون تومان) است و بر خالف

مشکالت اصلی حذف دام به شمار نمیرود ( ،)1نشان از اهمیت

آنچه که عموم فکر میکنند ،ورم پستان در رده دوم قرار گرفته

ویژه این رخداد در گله دارد .لنگش به عنوان سومین عامل

است ( .)5این خسارات میتواند تحت تاثیر بروز یا شیوع این

خسارات اقتصادی در گله ،پس از اورام پستان و عدم باروری

بیماریها و اختالالت در سطح گله قرار گیرد ،اما با توجه به

( )2یا به عنوان دومین عاملی که میتواند تولید گله را تحت

برآورد کمتر از حد لنگش در گله ها ،قرار گرفتن لنگش در رده

تاثیر قرار دهد (پس از ورم پستان) معرفی شده است (.)3

باالی عوامل زیان در گلههای شیری به نظر بدیهی میرسد.

نام بیماری یا عارضه

هزینه/گاو (میلیون تومان)

هزینه گله/سال (به ازای هر  100گاو ،میلیون تومان)

ورم پستان

3/5

141/6

لنگش

6/45

193/3

جابجایی شیردان

6/6

33

جفت ماندگی/متریت

4/38

65/7

جدول  .1پرهزینهترین بیماریهای بالینی گاو شیری ()5
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خ سارت اقت صادی نا شی از هر مورد لنگش بالینی با برر سی

باید عالوه بر محاسییبه هزینههایی که برای درمان این دام اعم

میزان کاهش تولید شیر و تغییرات چربی و پروتئین آن ،تولید

از حقوق نیروی کاری (دامپزشییک ،کارگر ،سییم چین و  )...و

شییییر غیر قا بل فروش ،ج فت ما ندگی ،اختالالت مربوط به

هزی نه اقالم مورد ن یاز برای در مان (تخ ته ،با نداژ) در نظر

سی ستم تولید مثلی ،اختالالت در دریافت خوراک ،م شکالت

میگیرید ،تمام هزینههای مربوط به مدیریت برای پیشییگیری

م تابول یک ،کاهش درآ مد دا مداری در آی نده ،هزی نه در مان

از بیماری (حمام سییم ،هزینه هایی که برای ردیابی سییریعتر

دامپزشیییکی و تکمیل درمان ،هزینه کارگری و مراقبت های

بیماری میپردازید ،هزینههای مربوط به افزایش استراحت دام

دامداری ،هزینه های مربوط به ردیابی لنگش در گله و کنترل

و  )...و خسیییاراتی از جمله (کاهش تولید شییییر ،شییییر آنتی

و پیشیییگیری از آن ،کاهش وزن الشیییه ،افزایش فاصییی له

بیوتیکی ،کاهش عملکرد تولید مثلی ،هزینههای ناشییی از عود

گوسالهزایی ،افزایش مرگ و حذف دام ،ارتباط بین بروز لنگش

م جدد بی ماری یا ابتال به اختالالت دیگر به ع لت لنگش،

و بیماریهای دیگر (لنگش به عنوان عامل م ستعد کننده بروز

کاهش آ سایش دام و خ سارات مربوط به آن و افزایش شانس

بیماری های دیگر) ،هزینه های ناشیییی از عود مجدد بیماری،

حذف این دام) را نیز ل حاظ کن ید (تصیییویر .)1به طور کلی

خسییارات ناشییی از کاهش آسییایش دام و سییایر عوامل کاهش

خسارات یا اثرات غیر مستقیم بیماری بر تولید ( )Lossesوارد

دهنده تولید و خوراک ارائه شده ا ست .بنابراین خ سارات کلی

شییده به دامداری به علت لنگش ،بسییته به شییدت جراحت،

نییاشیییی از بیمییاری در دو گروه کلی هزینییههییای تحمیلی

زمانیکه جراحت در دام ایجاد شده است و زمان تشخیص آن،

(( )Expenditureشیییا مل هزی نه های پیشیییگیری و کنترل

بین  %37تا  %93از از کل ضییرر اقتصییادی ناشییی از لنگش را

بیماری مانند سم جینی ،حمام سم و  )...و خ سارات ()Loss

شامل می شود ( .)4بنابراین اطالعات ،محا سبه خ ساراتی که

(شامل اثرات غیر مستقیم بیماری بر تولید مانند کاهش تولید

لنگش به دامداری وارد میکند کار دشییواری به نظر میرسیید

شییییر و کاهش عملکرد تول ید مثلی) قرار میگیرد .در واقع

که در اینجا به طور دقیقتری به بررسی هر یک از این عوامل

هنگامیکه میخواهید خسارات ابتال به لنگش را ارزیابی کنید،

میپردازیم (.)4 ,2
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دستهبندی خسارات اقتصادی لنگش
هزینهها

خسارات
کاهش تولید شیر

عود مجدد بیماری

افزایش خطر حذف و
مرگ دامها

پیشگیری

تولید شیر غیر قابل
فروش

تهیه امکانات الزم
مانند بستر و کف
مناسب

کاهش عملکرد
تولید مثلی
افزایش خطر بروز سایر
بیماریها

کاهش آسایش
دام

ردیابی لنگش :اسکور حرکتی،
استفاده از تکنولوژیهای ردیابی
دقیق لنگش در گله

روشهای مدیریتی مانند
حمام سم ،سم چینی ،استفاده
از مکمل

درمان

نیروی کاری خارج از
دامداری مانند دامپزشک
یا سم چین

نیروهای کاری
دامداری

هزینههای درمان
مانند داروها و
عملیات درمانی

تصویر  .دستهبندی خسارات اقتصادی لنگش ()4

تولید شیر :تاثیر لنگش بر شیر دامداری هم به علت تولید شیر

(به ویژه در گاوهای شیکم دوم و باالتر) موثر اسیت .زخمهای

غیر قا بل فروش (آنتیبیوتیکی) و هم به ع لت کاهش تول ید

کف سم و خط سفید شدید دو برابر بی شتر از موارد متو سط

شیر رخ میدهد .با توجه به اینکه ا ستفاده از آنتیبیوتیک در

(بین  1/47تا  2/66کیلوگرم در روز) شیییر را کاهش میدهند

موارد خاصیییی از جراحات لنگش انجام میگیرد ،هزینه های

( .)6کاهش بین  270تا  574کیلوگرمی تولید شییییر در هر

مربوط به شییییر غیر قابل فروش در مورد جراحات متوسیییط

شیییرواری گزارش شییده اسییت .شییدت لنگش و نوع جراحت،

( )Non severeبین  %1تا  %11عنوان شده است .این میزان

ز مانی از شییییرواری که دام به جرا حت مبتال شیییده (روز

در مورد جراحات شدید درماتیت انگشتی  ،%24زخم کف سم

شییییردهی) و مدت زمان ابتال به آن بیماری در میزان کاهش

 %20و خط سییفید  %20از کل ضییربه اقتصییادی را شییامل

تولید موثر هسییتند .ارتباط بین لنگش و تولید شیییر دو طرفه

می شوند .مقدار م شخص این خ سارت ب ستگی به قیمت شیر

اسییت ،یعنی همچنان که بروز لنگش باعث کاهش تولید شییر

در بازار و جوایزی که برای آن در نظر گرفته می شود ،داشته و

می شییود ،افزایش تولید شیییر نیز به عنوان عامل خطر ( Risk

همچنین بستگی به قابلیت استفاده از شیر غیر قابل فروش در

 )factorبرای لنگش مطرح اسیییت .به ازای هر  100کیلوگرم

قسمتهای دیگر مانند گوساله دانی دارد ( .)4بروز زخم کف

افزایش در تولید شییییر در طی  100روز ابتدای شییییردهی،

سم و زخم خط سفید به طور معنیداری در کاهش تولید شیر

شانس ابتال به لنگش در دوره شیرواری بعدی  1/1برابر بیشتر
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میشییود و تعدادی از دامهای پرتولید دامداری به علت لنگش

 305روز در گاوهای شکم اول مبتال به لنگش ( ± 872 Kg

به گاوهای متو سط تولید تبدیل می شوند .هزینههای نا شی از

 )9738به طور معنیداری کمتر از گروه سالم ( ± 1388 kg

کاهش تولید شیییر بین  %9تا  %39از کل خسییارات لنگش را

 )10292گزارش شییده اسییت .بروز زخم کف سییم شییدید در

شییامل میشییود ( .)4مطالعات مختلف از روشهای گوناگونی

فاصییله دو ماه قبل و  4ماه بعد از زایش در تلیسییهها به طور

برای برر سی کاهش تولید شیر ا ستفاده شده (کاهش تولید

متو سط  2/68کیلوگرم از تولید شیر روزانه را کاهش میدهد

شیییر نسییبت به گروه دیگر مورد مطالعه ،کاهش تولید شیییر

( .)9در گاوهایی که لنگش شیییدیدی دارند ،از  4یا  6یا  8ماه

نسییبت به میانگین و  )...که در صییورتیکه کاهش تولید شیییر

ق بل به ترت یب  0/51کیلوگرم در هر روز 0/66 ،کیلوگرم در

نسییی بت به میزان شییییری که برای دام در طول آن دوره

روز و  1/55کیلوگرم در روز شییییر کمتری تول ید میکن ند.

پیشبینی شده است ،مدنظر قرار گیرد ،نتایج جدول شماره 2

همچنین بروز مورد شدید لنگش در اولین ماه شیرواری میزان

مورد انتظار اسیییت ( .)7ابتال به بیماری های بالینی از جمله

تولید شییییر  305روزه را تا  350کیلوگرم کاهش میدهد که

لنگش در  21روز اول پس از زای مان ،میتوا ند با عث تول ید

این میزان میتواند با شناسایی سریع و درمان به موقع کاهش

 410کیلوگرم شییییر کمتر ،کاهش  17کیلوگرمی چربی و 12

یابد (.)10

کیلوگرمی پروتئین شییود ( .)8میزان شیییر تولید شییده در کل
نام جراحت

کاهش تولید (لیتر)

افزایش فاصله زایش تا آبستنی (روز)

درماتیت انگشتی

0

20

لنگش (به غیر از زخم خط سفید)

360

8/9

زخم کف سم

574

40

زخم خط سفید

369

30

جدول .2خسارات غیر مستقیم لنگش بر اساس مطاله ویلشایر در سال  2009در انگلستان ()7

کاهش باروری :هر چند در گذشته و به طور سنتی این دیدگاه

برای مثال اگر لنگش در انتهای دوره شیرواری و در هنگامیکه

وجود داشت که تاثیر لنگش بر تولید مثل به علت عدم توانایی

دام آبستن است اتفاق بیفتد خسارات کمتری را نسبت به قبل

در شناخت گاو فحل ا ست اما افزایش فاصله زایش تا آبستنی

از اولین تولید مثل ایجاد میکند .همچنین خسارات اقتصادی

( )Calving to conception periodبرای هر جراحییت و

ناشییی از لنگش در گاوهای با شییکم زایش گوناگون ،متفاوت

افزایش تعداد تلقیح ها ،شییاخص یی مهم از تاثیر لنگش در این

ا ست .در واقع در گاوهای شکم اول تنها  %3از کل ضررهای

بخش ا ست .به طور میانگین افزایش  7روزه زمان اولین تلقیح

لنگش ( به ازای هر مورد) مربوط به اختالالت تول ید مثلی

( )Time to first serviceو  30روز روز های باز ( Days

میشییود ،در حالیکه این میزان در گاوهای چند شییکم زا به

 %20 ،)openگیرایی ( )Conception rateپایینتر و  1/2بار

 25%میرسیید ( .)4ابتال به زخم کف سییم و خط سییفید در

سییرویس بیشییتر برای هر گیرایی از نتایج لنگش عنوان ش یده

ابتدای شییییرواری باعث افزایش روزهای باز ،تعداد تلقیحات

ا ست .میزان دقیق خ سارت نا شی از این بخش به هزینه یک

کمتر برای آبستنی و افزایش فاصله زمان گوسالهزایی تا اولین

روز باز برای دامداری و ارزش آبسییتنی بسییتگی دارد ،که برای

تلقیح ( 4/83و  8روز بیشیییتر برای جراحات خفیف و شیییدید

هر گله متفاوت اسیییت .همچنین زمانی که لنگش رخ میدهد

زخم کف سم 4/94 ،و  17/43روز بیشتر برای جراحات خفیف

نیز میتواند اثر متفاوتی روی خسییارات لنگش داشییته باشیید.

تا شدید زخم کف سم) می شود .بروز زخم کف سم یا خط
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سیییفید در اولین دوره شییییرواری تاثیر زیادی بر ماندگاری

محا سبه می شود .هزینه نیروی کاری ب سته به نوع جراحت و

( ) Longevityگاو در گله دارد و موارد شیییدید این جراحات

فردی که آن را درمان میکند ،متفاوت اسییت .در صییورتیکه

میتوا ند عمر مف ید گاو ( )Productive lifeرا تا  71روز

نیروی کاری در خود دامداری جراحتی را درمان کند خ سارت

کاهش دهد ( .)6جدول شماره  2به طور خال صه نتایج بع ضی

آن بین  %2تا  %16از کل خسییارات را در بر میگیرد .این در

از تحقیقات در مورد افزایش فا صله زایش تا آب ستنی را ن شان

حالی است که اگر نیروی کاری بیرونی (دامپزشک یا سم چین

مید هد ( .)7کاهش نرخ آبسیییتنی به ازای تلقیح (در مورد

ماهر) برای در مان ا قدام ک ند ،هزی نه آن بین  %1تا  %43از

تلقیح هایی که قبل از  150روز شیردهی انجام شدند) ،کاهش

خ سارات لنگش را در بر میگیرد .در این ق سمت باید در نظر

نرخ گوسییالهزایی به ازای تلقیح (در مورد تلقیح هایی که قبل

داشیییت که هزینههای درمان و نیروی کاری ،به محلی که در

از  200روز شیردهی انجام شدند) و در کل  305روز شیردهی

آن محا سبه می شود واب سته ا ست .برای مثال در یک منطقه

افزایش در صد آب ستنیهای از د ست رفته در گاوهایی که زیر

د ستر سی به نیروی دامپز شک و ماهر ب سیار آ سان ا ست و

 21روز شییییردهی به جرا حات بالینی از جم له لنگش مبتال

هزی نه های مربوط به این بخش کمتر اسیییت ( .)4همچنین

می شوند ،گزارش شده ا ست ( .)8تلی سههایی که در  150روز

هزینه نیروی کاری برای درمان (چه دامدار و چه دامپزشییک)

اول پس از زایمان مبتال به جراحات بافت شییاخی شییدند ،به

نیز باید در این مجموعه مد نظر قرار گیرد .مقدار حقیقی این

طور متوسط فاصله زایش تا آبستنی آن ها با افزایش  38روزه

بخش با توجه به هزینه مواد مورد اسیییتفاده و حقوق نیروی

همراه بوده اسیییت .نرخ گیرایی گاوهای شیییکم اولی که دچار

کاری میتواند متفاوت باشیید .)7( .در هنگام بررسییی مواردی

لنگش میشیییوند  %10کمتر از گاوهای غیر لنگ بوده و این

مانند این باید در نظر داشیییت که اگر چه هزینه های درمان

گاوها در صورتیکه به زخم عفونی کف سم و درماتیت انگشتی

مواردی مانند زخم کف سییم باالتر از سییایر جراحات محاسییبه

مبتال باشند ،برای آبستنی نیازمند یک تلقیح بیشتر از گاوهای

میشییود اما به علت خسییارات اقتصییادی بیشییتر این بیماری

سالم ه ستند .گاوهای شکم اولی که به جراحات بافت شاخی

نسیبت به سیایر جراحات سیم ،این هزینه درصید کمی از کل

دچار می شوند فا صله گو ساله زایی بی شتری ( )104±480در

خسییارات حاصییل از لنگش را نسییبت به سییایر جراحات در بر

مقایسه با گاوهای سالم ( )425±79دارند ( .)11ابتال به لنگش

میگیرد .بنابراین هر چه که شیییدت یک جراحت باالتر رود

میتوا ند بر روی ف عال یت تخ مدانی نیز تاثیر ب گذارد .ابتال به

ن سبت هزینه انجام شده برای درمان به سایر هزینهها کاهش

لنگش با عث تاخیر در ف عال یت تخ مدانی در روزهای اب تدایی

مییابد زیرا که این جراحات خسییارات اقتصییادی بیشییتری در

پس از زایش می شیییود .در واقع شیییانس تاخیر در ف عال یت

سایر زمینهها (افزایش شانس حذف ،کاهش تولید ،اختالالت

تخمدانی در گاوهای مبتال به لنگش  3/5برابر گاوهای سیییالم

تولید مثلی و  )...ایجاد میکنند .در محاسیییبات ارائه شیییده

اسیت و در صیورت پیشیگیری از لنگش تاخیر در سییکلهای

م قایسیییه هزی نه های نیروی کاری و در مان برای لنگش در

تخمدانی تا  %71کاهش می یابد ( .)12همچنین گاوهایی که

م قایسییییه با در مان بی ماری های ورم پسییی تان ،متر یت،

در  30روز اول شیردهی به لنگش مبتال می شوند ،بی شتر در

هایپرکتونمیا ،جاب جایی شییییردان به چپ ،جفت ماندگی و

معرض کی ستهای تخمدانی قرارگرفته و احتمال آب ستنی در

هایپوکلسمیا ،در رده دوم بعد از جابجایی شیردان به چپ قرار

آن ها کمتر گزارش شده است (.)13

میگیرد (.)4

هزی نه های در مان و نیروی کاری :در مان موضیییعی ،تزریقی،

ارزیابی این هزینه ها در ایران کار آسیییانی نیسیییت چرا که

بانداژ ،استفاده از تخته و تکرار این درمانها با توجه به وضعیت

پرداخت ها در گاوداری های مختلف و نواحی مختلف متفاوت

زخم از اصییلیترین هزینهها در این زمینه اسییت .در بعضییی

اسییت و شییاید نتوان عددی ثابت برای آن در نظر گرفت .ذکر

محاسییبات خسییارت شیییر غیر قابل فروش نیز در این بخش

این نکته خالی از لطف نیسییت که یک نفر نیروی انسییانی در
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شرایط فعلی به شکل میانگین بر ا ساس قوانین جاری ک شور

بالاسیییتفاده شیییود .در مطالعهای در آمریکا اعالم شییید  %2از

در حال حاضیییر در حدود  7میلیون تومان در ماه هزینه در بر

دام هایی که به علت لنگش به کشیییتارگاه میروند ،الشیییه

دارد .کامال رو شن ا ست که هزینههای نیروی ان سانی در ایران

بالا ستفاده دارند .لنگش عمر مفید دام را کاهش میدهد .بروز

نیز خیلی ناچیز نیست و باید به عنوان جزیی از هزینهها لحاظ

زخم کف سیییم یا خط سیییف ید مدت ز مان تول یدکن ندگی

گردد.

( )Productive lifeدام را بین  35تا  71روز کاهش میدهد.
در حذف لنگش به علل عفونی ،معموال دام های پرتولید گله

هزینههای پی شگیری و کنترل :مواردی همچون هزینههای سم

حذف شییدهاند و کاهش شییاخص های تولید آنها در گله غیر

چینی متداول در دامداری ،حمام سیییم ،مکملهای مربوط به

اقتصییادی در نظر گرفته نشییده اسییت .همچنین گاوها ممکن

سییالمت سییم ،اصییالح نژاد ،اسییتفاده از متهای السییتیکی،

است به علت کاهش تولید یا مشکالت تولید مثلی گله را ترک

ت صحیح اندازه ا ستالها از موارد مربوط به پی شگیری و کنترل

کنند و این در حالی اسیییت که علت این اختالالت در اصیییل

لنگش به ح ساب میآیند .با در نظر گرفتن هزینه سم چینی

لنگش بوده ا ست .بنابراین در اینجا ثبت دقیق علت حذف در

در یک مطالعه در ک شور انگل ستان هزینه پی شگیری برای هر

گله اهمیت خود را نشیییان میدهد .در مورد شیییکم زایش در

مورد لنگش بین  6تا  12دالر محاسبه شد .باید در نظر داشت

خسیییاراتی که حذف دام در اثر لنگش به گله وارد میکند،

که در مورد هزی نه هایی که یک دا مداری میتوا ند صیییرف

تفاوت معنیداری پیدا نشده است (.)4

پی شگیری و کنترل لنگش کند ،عواملی همچون هزینه نیروی
کارگری ،شیوع لنگش در گله و میزات تاثیر هر یک از روشها

اگر به هزینههای ناشییی از حذف دام بسیییار سییاده نگاه کنیم

در پیشگیری از لنگش موثر است (.)4

باید هزینه الشییه را از هزینه دام جایگزین شییده کم کنیم .اما
در این حالت تنها هزینههای مالی لحاظ شیییده و خسیییارات

هزینههای ناشییی از حذف :تصییمیم برای حذف یک گاو تحت

اقت صادی محا سبه ن شده ا ست .برای محا سبه دقیقتر در این

تاثیر موارد مختلفی مانند ،شیییکم زایش ،میزان تولید شییییر،

ق سمت باید سود قابل انتظار از نگه دا شتن یک دام در گله را

باروری ،قیمت دام ،ورم پ ستان و تعداد سلولهای سوماتیک

در مقای سه با جایگزین آن مقای سه کنیم .در واقع باید برر سی

دام و شیییدت لنگش آن اسیییت ( .)7مرگ یک دام به علت

کنیم که سییود دامدار از نگه داشییتن دام (با احتسییاب امکان

مستقیم لنگش معموال نادر است ،اما پایین آمدن شاخصهای

حذف اجباری دام) در گله چه میزان است و اگر دام جایگزین

آ سایش برای یک دام لنگ اغلب سبب می شود که این دامها

شود سود چه میزان خواهد شد و پس از آن اقدام به محاسبه

به کشیییتارگاه فرسیییتاده شیییوند .برای مثال در مطالعهای در

ضرر اقتصادی ناشی از یک عامل کنیم .محاسبه این بخش که

دانمارک عنوان شیید تنها  %2از علل تلف شییدن دامها به علت

با نام ) Retention Pay Off (RPOمطرح اسییت در بعضییی

لنگش بوده اما  %40از دام های لنگ به صیییورت اجباری به

نرم افزارهای مدیریت دامداری ارائه شیییده و نه تنها در لنگش

ک شتارگاه ار سال شدهاند .سی ستم ملی پایش سالمت دام در

بلکه در مورد سیییایر بیماری ها نیز در ارتباط با حذف یا نگه

آمریکییا ( United States Department of Agriculture

داری یک دام به دامدار کمک خواهد کرد ( .)14 ,4هزینههای

(USDA) (2007), National Animal Health Monitoring

 )System Dairy Surveyاین میزان را  %20اعالم کرده است.

ناشیییی از حذف شیییامل هزینه جایگزین کردن دام جدید و

همچنین با افزایش  %1نسیییبت لنگش در دامداری  %0/8نرخ

پرورش آن ،شیر کمتری که تلیسه تولید میکند ( %20کمتر)

مرگ و میر افزایش مییابد .از طرف دیگر باید در نظر داشییت

و گرفتن گوساله ضعیفتر از آن تلیسه است .این هزینهها در

دامی که به ع لت لنگش حذف می گردد ،ممکن اسییییت

طول زمان و بسته به هزینههای موارد ذکر شده در کشورهای

شییاخصهای گوشییتی مناسییبی نداشییته و عمال الشییه آن

مختلف میتواند متفاوت باشییید .)7( .به طور کلی نرخ حذف
بعد از زایش ،در طی  305روز آب ستنی در گاوهایی که در 21
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روز ابتدای پس از زایش به یک بیماری بالینی مانند لنگش

هزینه مورد برگشتی لحاظ شده باشد .بروز جراحت خط سفید

مبتال می شوند 1/79 ،برابر بیشتر گزارش شده است (.)8

و زخمهای کف سم شدید در تلیسهها در فاصله زمانی دو ماه
ق بل از زای مان و  4ماه پس از زای مان خطر ابتالی م جدد به

م طال عه بر روی حذف در گ له های ایران با تو جه به این که

جراحت را  1/6و ( 2/6به ترتیب) برابر نسبت به موارد خفیفتر

ب سیاری از موارد حذفها بر ا ساس آخرین رخدادی که در گاو

این جرا حت افزایش مید هد .در واقع جرا حات خفیفتر با

ثبت شده ا ست میبا شد کار سختی ا ست .همانگونه که در

کاهش خطر برگشیت مجدد بیماری در ارتباط هسیتند و بروز

باال آورده شد مثال گاو به علت عدم آب ستنی حذف شده ا ست

جراحات خفیف قبل از زایش در تلیسیییه ها مرتبط با کاهش

ولی مشخص نیست که علت این عدم آبستنی چه بوده است.

خطر حذف زودتر از موعد ا ست .یکی از فر ضیاتی که برای به

در یک مطالعه در شییرایطی که تنها  %1از موارد حذف در گله

وجود آمدن این حالت عنوان میشییود این اسییت که بروز این

مربوط به لنگش دانسته شده است بالغ بر  ٪25از گاوهایی که

جراحات در این سن باعث به وجود آمدن تغییرات بیومکانیک

مبتال به زخم کف سم شده ند قبل از بهبودی عار ضه حذف

کف سم می شود که با تغییر حالت ارتجاعی آن باعث افزایش

شیییدهاند .این رخداد میتواند نشیییانگر احتمال عوارض دیگر

ماندگاری گاو در گله میشییود ( .)9باید توجه داشییت که کل

ناشییی از لنگش و در نهایت حذف به علت آن عوارض در گله

خسارات لنگش در مورد موارد برگشتی دو برابر نمی شود .زیرا

باشد.

در صییورت برگشییت جراحات تنها هزینههای مسییتقیم دوباره

ارتباط بین لنگش و به وجود آمدن سیییایر بی ماری ها :ارتباط

تکرار می شوند (نیروی کاری ،درمان و شیر غیرقابل فروش) و

بین بروز بیماری ها بسییییار پیچیده اسیییت و به طور واضیییح

روی هزی نه های غیر مسیییتقیم مان ند کاهش تول ید ،حذف،

م شخص نی ست .در مطالعات انجام شده م شخص شده ا ست

اختالل در فرآیند تولید مثلی و  ...تاثیری ندارد .در نهایت در

که نسیییبت شیییانس ( )Odds ratioبرای بروز لنگش پس از

مطالعات مختلف خ سارت نا شی از برگ شت موارد لنگش بین

سختزایی و ورم پستان  1/5است (برای هر دو نسبت شانس

 %3تا  %14از کل هزینهها گزارش شده است (.)4

 1/5گزارش شده ا ست) ،به این معنی که گاوهایی که سخت

کل خ سارات وارد شده در اثر لنگش :روشهای مختلفی برای

زایی یا ورم پ ستان دا شته اند  1/5برابر بی شتر از گاوهایی که

د ستهبندی جراحات برای برر سی خ سارات اقت صادی به کار

این عوارض را نداشییتهاند در معرض ابتال به لنگش قرار دارند.

میرود که یکی از متداولترین این تقسیم بندیها ،طبقهبندی

همچنین بروز لنگش خود با عث افزایش خطر ابتال به ورم

جراحات سییم به سییه دسییته جراحات انگشییتی ،جراحات بین

پستان با ن سبت شانس  1/4می شود (هرچند مطالعات دیگری

انگشیییتی و زخمهای کف سیییم اسیییت .خسیییارات مربوط به

مبنی بر عدم تاثیر لنگش بر بروز ورم پسییی تان وجود دارد).

زخم های کف سیییم در م طال عات مختلف بین  3/1تا 14/4

نتایج یک مطالعه مشیییاهدهای ( )Observationalنشیییان

میلیون تومان به ازای هر مورد گزارش شییده اسییت .زخمهای

میدهد که گاوهای لنگ نسییبت به گاوهای سییالم  2/63برابر

کف سییم در بین جراحات معمول سییم بیشییترین خسییارات

شییانس بیشییتری برای ابتال به کیسییت تخمدانی دارند .ارتباط

اقتصادی را ایجاد میکنند ،در حالیکه درماتیت انگشتی طبق

بین به وجود آمدن بیماریهای مختلف با لنگش در محاسییبه

مطالعات صییورت گرفته کمترین خسییارت را داشییته اسییت.

اقت صادی سهم ب سیار کمی دا شته و حدود  %1محا سبه شده

خسییارات کمتر درماتیت انگشییتی ناشییی از طول مدت زمان

است.

درمان کم و به دنبال آن نیروی کاری کمتر و تاثیر کمتر بر

خسییارت مربوط به عود مجدد هر جراحت باید در محاسییبه

روی تولید شییییر اسیییت (هر چند در هیچ یک از مطالعات به

اولیه لحاظ شود ،به این صورت که در هنگام محاسبه خسارت

ام کان انتقال درماتیت انگشیییتی به سیییایر دام ها در گله و

هر یک جراحت معادل  1/4جراحت در نظر گرفته میشییود تا

خ سارات نا شی از آن پرداخته ن شده ا ست) .بی شترین میزان
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خ سارتی که نا شی از یک مورد زخم کف سم به دامداری وارد

خسیییاراتی که جراحات منجر به لنگش میتواند به دامداری

میشییود به علت از دسییت دادن یا کاهش تولید شیییر اسییت

وارد ک ند عالوه بر موارد ذکر شیییده ،با ید به نرخ بروز این

( .)38%این در حالی است که بیشترین بخش خسارات مربوط

جرا حات در گ له نیز تو جه کرد .ویلشیییایر در سیییال 2009

به درماتیت انگشیییتی مربوط به درمان بوده ( )%42و کاهش

خ سارات وارد شده به یک گله شاخص در انگل ستان ( با بروز

باروری بی شترین بخش خ سارات مر بوط به نکروبا سیلوز بین

ساالنه  1/7مورد درماتیت انگ شتی به ازای هر  100گاو7/2 ،

انگشتی یا گندیدگی سم ( )%50را در بر میگیرد ( .)4باید در

مورد زخم کف سییم به ازای هر  100گاو 5/6 ،مورد زخم خط

نظر داشت که طبق مطالعات ،قسمت عمده خسارات ناشی از

سییفید به ازای هر  100گاو) ،را محاسییبه کرده و بیشییترین

لنگش در هزینه های کاهش تولید شییییر و هزینه های درمان

خسارت نا شی از لنگش بالینی را به زخم کف سم نسبت داد.

قرار می گیرد (تصویر  ،2پ) ( .)15همانگونه که در تصویر 2

بنابراین محاسبات خسارت کلی لنگش  130میلیون تومان در

نشان داده شده است ،هزینههای مربوط به درمان به طور کلی

سییال محاسییبه شیید که با در نظر گرفتن اندازه ی گله ها در

تنها  %9از کل خسییارات را شییامل میشییود .هزینه درمان در

کشور و بروز لنگش میزان خسارت وارد شده به صنعت بالغ بر

گاوهای شیییکم  ،1قابل توجه اسیییت .این در حالی اسیییت در

 2/2میلیارد تومان در سال برآورد شد .هزینههای کلی برآورد

گاوهای چند شییکمزا خسییارات غیر مسییتقیم لنگش درصیید

شییده در مورد هر جراحت بر اسییاس این مطالعه در جدول 6

بیشتری را به خود اختصاص میدهد ( .)15برای محاسبه کل

آمده است.

لنگش در شکم 1
نیروی کاری داخل دامداری
%7

نیروی کاری خارج از دامداری
%19

افزایش خطر حذف و مرگ
%20

کاهش کارآیی تولید
مثیل
%3
کاهش تولید شیر
%13

شیر غیر قابل فروش
%1

درمان
%37
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لنگش در شکم  2و بیشتر
نیروی کاری داخل دامداری
%4
نیروی کاری خارج از دامداری
%12

افزایش خطر حذف و مرگ
%22

درمان
%22

کاهش کارآیی تولید مثیل
%27

شیر غیر قابل فروش
%1

کاهش تولید شیر
%12

ب

میانگین در کل دام ها
نیروی کاری داخل دامداری
%6
نیروی کاری خارج از دامداری

بازگشت جراحت
%7

%8
افزایش خطر حذف و مرگ
%25

درمان
%9
شیر غیر قابل فروش
%5

کاهش تولید شیر
%19

کاهش کارآیی تولید
مثیل
% 21

پ

تصویر .2خسارات اقتصادی مربوط به لنگش در هر شکم زایش (الف و ب) ،و در کل دامها (پ)

زخم کف سم در بین جراحات با  9میلیون تومان خ سارت در

مورد گزارش شیییده که بسیییته به روش مطالعه و محلی که

باالترین رده قرار میگیرد ( .)7همچنین میزان خسییارات کلی

مطالعه در آن صییورت گرفته این ارقام متفاوت اسییت .میزان

لنگش در م قاالت بین  1/3تا  9/2میلیون تو مان به ازای هر

خسییارت یک مورد لنگش بالینی از یک مورد ورم پسییتان یا
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یک مورد جاب ج ایی شییییردان کمتر اسیییت اما از یک مورد،

یکی از مواردی است که در محاسبات خسارات اقتصادی ناشی

متریت ،جفت ماندگی ،کتوز یا هایپوکلسمی بیشتر است (.)4

از آن معموال لحاظ نمی شود .ردیابی سریع لنگش با توجه به
این که امکان یافتن جراحات را در مراحل اولیه به دامداری

در یک مطالعه در اسپانیا عنوان شد که برای گلهای با میانگین

میدهد ،میتواند در کاهش خسارات نقش مهمی داشته باشد.

 64راس گاو ،سیییاالنه  9/3میلیون تومان برای درماتیت43 ،

از علتهایی که میتواند در این امر مهم باشد ،این است که به

میلیون تومان برای زخم کف سیییم و  37میلیون تومان برای

ع لت چالش برانگیز بودن کنترل لنگش در دا مداری معموال

زخم خط سیییفید هزینه اضیییافه کند ( .)6در هلند میزان

توجه زیادی به این قسییی مت نمیشیییود و دامداران ترجیح

خسارات وارد شده به علت لنگش در سال به یک گاوداری در

میده ند که لنگش را کمتر از حد واقعی در نظر بگیر ند .به

حد شاخصهای میانگین آن کشور یک میلیون تومان به ازای

ع لت و قتگیر بودن ا قدا ماتی همچون در جهب ندی حرکتی

هر گاو به صییورت سییاالنه ،برآورد شییده اسییت .در این مطالعه

دام ها ،دا مداران اغ لب از ان جام آن خودداری میکن ند ،در

سهم خسارات وارد شده به علت لنگش ناشی از عدم شناسایی

صورتیکه این اقدامات عالوه بر کمک به سریعتر یافتن موارد

جراحات و یا شناسایی دیر هنگام آنها قابل توجه عنوان شده

دچار لنگش ،با دادن دید درسیییت از شییییوع لنگش در گله

اسیییت .به طور میانگین برای یک جراحت با بروز بالینی 1/2

میتواند در یافتن ع لت بروز لنگش در گ له ک مک کرده و در

میلیون تومان و هر عارضیییه تحت بالینی  0/24میلیون تومان

ادامه با اعمال روشهای پی شگیری از رخداد هر چه بی شتر آن

خ سارت برآورد شده ا ست ( .)16بخشهای فراموش شده در

عارضه در گله جلوگیری به عمل آید.

محاسییبه خسییارات لنگش :هزینههای مربوط به ردیابی لنگش
نام عارضه

خسارت میلیون تومان

درماتیت انگشتی

1/3

لنگش (به غیر از زخم خط سفید)

3/2

لنگش به علت جراحات بین انگشتی

2/7

زخم کف سم

9

زخم خط سفید

5/2

جدول .6خسارات وارد شده به گله به ازای هر مورد جراحت ()7

باید توجه داشیییت که یکی از نتایج به وجود آمدن لنگش،

در این مدلها لحاظ شییده ،محاسییبه شییده اسییت .در واقع

کاهش آسیییایش دام اسیییت که در بخش های بعدی به آن

خسییارت اقتصییادی بسییته به گله ،گاو و ویژگیهای جراحت

پرداخته خواهد شد.

میتواند متفاوت باشیید .نحوه کنترل مسییائل مدیریتی در گله

محاسییبه میزان خسییارت لنگش در گله :خسییارات اقتصییادی

میتواند بروز ،درمان و بهبود جراحات را تحت تاثیر قرار دهد.

عنوان شییده از لنگش در مقاالت مختلف بسییته به مدلهای

در سطح گاو نیز خسارات اقتصادی میتواند بسته به پتانسیل

ریا ضی ا ستفاده شده برای محا سبه آن ها و فاکتورهایی که

تولید شیر گاو ،مرحله آبستنی و شکم زایش دام متفاوت باشد.

برای محاسبه خسارات اقتصادی (از عناوین ذکر شده در باال)

همچنین نوع جراحت منجر به لنگش ،مرحلهای از شییییرواری
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که دام در آن به جراحت مبتال میشیییود و شیییدت جراحت

بروز و شیوع لنگش

میتواند ،بر میزان خ سارت اقت صادی موثر با شد .جراحاتی که

با توجه به ر شد دامداریها و افزایش نیاز به تولید در جوامع و

بسییار شیدید هسیتند با کاهش طول عمر مفید گاو خسیارت

بررسی بیماریها در گله به صورت گروهی و نه فقط به صورت

اقتصییادی سییه برابر بیشییتر از موارد متوسییط لنگش به همراه

تکی ،ا ستفاده از شاخصهایی که بتواند به دامپز شک و مدیر

دارند .بنابراین بهترین راه برای محاسییبه خسییارات اقتصییادی

واحد دید مناسییبی از وضییعیت بیماری در گله بدهد ضییروری

لنگش در گله در اختیار دا شتن ابزار یا نرمافزارهایی ا ست که

است .سیستمهای نگهداری دامها در سالهای اخیر به سمت

در هن گام بروز لنگش در گ له بتوا ند به دا مدار راجع به

متراکم شیییدن رف ته و به دن بال آن دا مدار نمیتوا ند مان ند

تصمیمگیری برای حذف یا درمان کمک کند ( .)4با نگاهی به

گذشییته به بررسییی هر راس دام در گله بپردازد ( .)17با توجه

مطالعات انجام شده در زمینه خ سارات وارد شده به صنعت

به خسارات اقتصادی لنگش ،آگاهی از وضعیت این عارضه در

دامداری در اثر لنگش در می یابیم که ثبت اطالعاتی مانند

گله گامی در جهت اولویت دادن به این مسیییئله و اقدام برای

بروز یا شیوع جراحات ،نقش مهمی در ارزیابی مهمترین عامل

کنترل آن ا ست .بروز ( )Incidenceو شیوع ()Prevalence

خسارت در گله دارد و محاسبه خسارت اقتصادی کلی لنگش

دو شاخ صی ه ستند که برای آگاهی از و ضعیت کنونی لنگش

به گله بدون دا شتن این اطالعات ممکن نی ست .این اطالعات

در گله به دامپزشییک کمک خواهند کرد .حال این شییاخصها

به دامدار و دامپزشییک کمک میکند تا منشییا اصییلی زیان در

به چه معنا هستند و چگونه محاسبه میشوند.

گ له را پ یدا کرده و با هدف گذاری و تعیین اولو یت بر روی
مسئله تمرکز کنند.

تصویر .3لنگش با تحمیل زیانهای اقتصادی می تواند ،سود دهی صنعت گاو شیری را تحت تاثیر قرار دهد.

شیییوع :شیییوع با تقسیییم تعداد دامهای بیمار در یک واحد

به صیییورت یک دوره زمانی ،مثل یک ماه (شییییوع دورهای،

زمانی به میانگین تعداد دامها در جمعیت مورد بررسییی (مثال

 )Period prevalenceباشییید یا تنها در یک زمان (شییییوع

دام های مولد گله) به دسییت میآید .این واحد زمانی میتواند

نقطهای  )Point prevalenceمورد بررسی قرار گیرد .در واقع
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شیوع مانند یک تصویر عکاسی عمل میکند و به ما تنها راجع

میتوان برای محاسیییبه شییییوع لنگش در دام های مولد در

به وضیییع یت کنونی ( جدا از این که این دام ها چه زمانی به

دامداری از فرمول شماره  1استفاده کرد.

بیماری مبتال شیییده اند) اطالعاتی میدهد .زمانی که از واژه
شیوع به تنهایی استفاده میکنیم ،منظور شیوع نقطهای است.

تعداد دامهایی که در فروردین به لنگش مبتال هستند (موارد جدید و مواردی که لنگ بودهاند)
×100
میانگین تعداد دامهای مولد در گله در ماه فروردین

فرمول 1

خطر بروز :خطر بروز که از این به بعد به نام بروز نامیده میشود

بروز ( )Approximate incidence rateاز روشهای محاسبه

احتمال به وجود آمدن یک مورد از بیماری را در یک دوره

بروز هستند .بروز تجمعی نسبتی از دامهای سالم را برای ما

زمانی مشخص محاسبه میکند .در واقع برای محاسبه بروز باید

مشخص میکند ،که در طول دوره زمانی مورد نظر ما به عارضه

تعداد موارد جدید از عارضه را بر جمعیت در معرض خطر ابتال

دچار میشوند .در مخرج این محاسبه دامهایی که در ابتدای

به آن بیماری در طول دوره مورد نظر تقسیم کنیم .انواع

دوره به بیماری مبتال هستند ،قرار نمیگیرند .یکی از راههای

مختلفی از بروز بیماری در یک جمعیت محاسبه میشود .بروز

ساده برای محاسبه میزان بروز در گله استفاده از فرمول دو

تجمعی ( ،Cumulative Incidenceخطر بروز یا ،)Risk

است (.)18

میزان دقیق بروز ( )Exact incidence rateو میزان تقریبی

×100

تعداد موارد جدید لنگش در طول دوره مورد نظر مثال فروردین ماه
گاوهای لنگ – میانگین گاوهای مولد در ابتدای فروردین :جمعیت در معرض خطر
فرمول 2

بروز دقیق و بروز تقریبی سییرعت به وجود آمدن موارد جدید

احتمال ابتال به بیماری را در گله بیان میکند ( .)18،1ش ییوع

را در طول دوره زمانی مورد نظر به ما ن شان میدهند .باید در

لنگش را میتوان در سطح گلهها ( ،)Herd levelدر سطح گاو

نظر داشییت که برای محاسییبه چنین نسییبتهایی باید ثبت

( )Cow levelیا در داخل گله ( )Within herdبیان کرد .در

اطال عات دقیق از ز مان ابتال به لنگش هر دام داشیییت .اگر

واقع وقتی شیوع لنگش را در سطح گله بیان میکنیم درصد

بخواهیم به طور ساده بیان کنیم که هریک از مقادیر شیوع یا

ابتال به لنگش را در بین گلههای مورد مطالعه عنوان کردهایم.

خطر بروز چه اطال عاتی به ما میده ند با ید این گو نه این

برای مثال اگر در  100دامداری ابتال به درماتیت انگشیییتی را

عبارات را تعریف کنیم :شییییوع احتمال بی مار بودن دام ها در

بررس یی میکنیم و در  80مورد بیماری یافت میشییود ،میزان

گله را به ما نشیییان میدهد ،در حالیکه بروز تجمعی یا خطر،

شیییوع در سییطح گله  %80گزارش میشییود .همچنین میزان
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ش ییوع در سییطح گاو به معنی این اسییت که اگر ما 100000

گاو مورد بررسی گزارش و عنوان شد که بیماری های انگشتی

راس گاو را از لحاظ بروز درماتیت انگ شتی برر سی میکنیم و

در گاوداریهای اطراف ارومیه چندان شایع نبوده و به صورت

در  80000مورد ابتال را رد یابی میکنیم ،شییییوع در مات یت

انفرادی میبا شد .بی شتر جراحات مربوط به گاوداریهای نیمه

انگشییتی در سییطح گاو  %80اسییت .شیییوع در داخل گله نیز

صیینعتی بوده که برنامه سییم چینی مرتبی برای دامداری خود

ن سبتی ا ست که به صورت معمول در گله محا سبه می شود و

نداشیییتند ( .)22در مطالعهای دیگر در سیییال  1387در 55

فرمول آن در باال ذکر شد.

دامداری اطراف تهران که به طور ت صادفی انتخاب شده بودند،

شیوع وبروز لنگش در نقاط مختلف جهان :لنگش جز اختالالت

شییییوع لنگش در دامداری های بزرگ  ،%12در دامداری های

نا شی از تولید در کنار کتوز ،کبد چرب ،ورم پ ستان ،متریت و

متوسیییط  %19و در دامداری های کوچک  %27عنوان شییید.

اختالالت تولید مثلی ،سرکوب سی ستم ایمنی و بیماری های

اختالل شیییاخص در دامداریهای کوچک و متوسیییط اطراف

الت هابی در کل بدن قرار میگیرد .از طرفی با افزایش تول ید

تهران درماتیت انگشیییتی پاپیلوماتوز و در دامداریهای بزرگ

شیییر به ازای هر گاو در سییالهای اخیر انتظار میرود بروز و

لمینایتیس (فرم محیطی تورم بافت مورق انگشیییتی) گزارش

شیوع لنگش نسبت به سال های گذشته افزایش یابد .با توجه

شد ( .)23محمدنیا و همکاران در سال  2008سه گاوداری در

به خسیییارات اقتصیییادی قابل توجهی که لنگش میتواند به

اطراف شهرکرد را از لحاظ و ضعیت لنگش مورد برر سی قرار

صییینعت وارد کند ،آگاهی از میزان شییییوع و بروز آن در گله

دادند .در این مطالعه  814گاو در پاییز اسیییکور حرکتی داده

حیاتی اسییت .هر چند شیییوع لنگش معموال توسییط دامداران

شییدند که  389راس ( )47/%8دارای لنگش شییناخته شییدند.

کمتر از حد واقعی تخمین زده میشود ،که در مقاالت دیگر به

 558راس از  907راس گاو اسیییکور داده شیییده در بهار نیز

آن پرداخته شده ا ست .در هر صورت به نظر میر سد م ساله

( )52%/61لنگ اعالم شدند .میانگین لنگش در بهار نسبت به

آموزش شناسایی لنگش و ثبت اطالعات مربوط به آن در سایر

پاییز به شکل معنیداری بی شتر ثبت شد .همچنین با افزایش

نقاط دنیا نیز مهم بوده و باید بیشیییتر به آن پرداخته شیییود

شیییکم زایش ،لنگش در م یان گاوها افزایش نشیییان داد به

( .)19به طور کلی  %95از گاوهایی که دچار لنگش میشییوند

طوریکه بیشترین درصد لنگش در بین گاوهای شکم  4ثبت

از نژاد گاوهای شیری هستند %92 .ازجراحات منجر به لنگش

شیییید .همچنین ارتبییاط معنیداری بین افزایش روز هییای

مربوط به اندام های حرکتی خلفی 65% ،مربوط به انگشیییت

شیردهی و لنگش در این مطالعه یافت شد ( .)24در پژوهشی

خارجی  20% ،مر بوط به پوسیییت و  14%مربوط به انگشیییت

که در سییال  2009در شییهرسییتان اردبیل انجام شیید ،شیییوع

داخلی می شوند .در اندامهای حرکتی جلویی  46%از جراحات

لنگش (برر سی جراحات کپ سول شاخی سم) در ک شتارگاه

مربوط به انگ شت داخلی  32%انگ شت خارجی و  22%بر روی

مورد ارزیابی قرار گرفت و در سییطح گاو  %24/2گزارش شیید.

پو ست انگ شتی م شاهده شده ا ست .باید توجه دا شت ،در هر

گاوهای شیری ا صیل  %7/6و گاوهای شیری بومی  %72/8از

دامداری که بروز لنگش بی شتر از  15%ا ست ،باید م شکل به

جراحات را به خود اختصیییاص داده بودند .در میان جراحات

صورت سیستمیک بررسی شود ( .)21 ,20مطالعات مربوط به

کپسول شاخی سم ،ساییدگی پاشنه  %51/6و زخم خط سفید

شیوع و بروز لنگش در ایران محدود به مطالعات ک شتارگاهی

 24%/4از جراحات را شیییامل میشیییدند که باالترین درصییید

یا بررسیییی در م ناطق م حدود اسیییت .برای م ثال عزیزی و

جراحات را به خود اختصاص دادهاند .درصد شیوع لمینایتیس

همکاران در سیییال  1384فراوانی نسیییبی انواع جراحات در

و زخم کف سییم در گاوهای شیییری نژاد اصیییل در مقایسییه با

اندامهای قدامی و خلفی را در  38گاوداری ( 8واحد صنعتی و

گاوهای شیییری بومی و جنس نر (نژاد بومی و اصیییل) بیشییتر

 30واحد نیمه صنعتی) در ارومیه مورد برر سی قرار دادند .در

اسییت .اما اختالف معنیداری بین شیییوع جراحات مزمن بافت

این مطالعه در مجموع تعداد  195مورد لنگش از میان 1871

شییاخی و به دنبال آن عفونت اسییتخوان بین دو نژاد اصیییل و
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بومی م شاهده ن شد و در آخر عنوان شد که لنگش به عنوان

ایران عنوان شییده اسییت ،که این اطالعات به طور خالصییه در

یک مشکل در هر دو گاوداریهای صنعتی و بومی مطرح است

جدول شماره  7آمده ا ست .در این اطالعات سعی شده ا ست

( .)25در خالصه مقاالت چاپ شده در همایشهای داخلی نیز

تا بررسیییی های اولیه در مورد بروز و شییییوع لنگش در نقاط

اطالعاتی مبنی بر ازیابی بروز و شیوع لنگش در نقاط مختلف

مختلف ارائه شود.
نویسندگان و سال انتشار

بروز یا شیوع
بروز سالیانه زخم کف سم %7/5

محمدنیا ،دومین سمپوزیوم بینالمللی جراحی
دامپزشکی )26( 2007

بروز سالیانه خط سفید %11/48
بیشترین بروز زخم کف سم در دوگاوداری اصفهان %4/93 :و  ، %1/89کمترین بروز در

جعفری و همکاران ،اولین سمپوزیوم لنگش در

زمستان %0/95 :و %0/64

نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات
بیشترین بروز زخم خط سفید در تابستان و بهار %3/86 :و  ،%8/22کمترین بروز در

دامی ایران)27(1388 ،

پاییز و زمستان %1/76 :و %3/01
شیوع لنگش در بررسی  4گاوداری در مشهد %12 :تا %22,1

قربانی و همکاران ،هشتمین سمپوزیوم جراحی،
بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران)28(1388 ،

بررسی بروز جراحات در  7گاوداری در نقاط مختلف ایران:
درماتیت انگشتی ،%34/71 :زخم کف سم ،%23/11 :زخم خط سفید%16/29 :

محمدنیا ،پانزدهمین سمپوزیوم و هشتمین کنفرانس
لنگش نشخوارکنندگان ،کوپیو ،فنالند )29(2006

زخم پاشنه ،%12/2 :سم دوالیه ،%7/39 :فلگمون بین انگشتی%6/27 :
نسبت جراحات نواحی  2 ،1و  3به کل جراحات بافت شاخی  %10/81 ،%2/57و
 %19/33است .در بروز فصلی ،نسبت جراحات ناحیه  1به سایر جراحات بافت شاخی،
در فصل پاییز  %11/61بوده که به طور معنیداری بیشتر است ()P<0.05

زجاجی و همکاران ،چهاردهمین سمپوزیوم ملی
جراحی ،بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی
و اولین کنفرانس ملی لنگش و آسایش گاو شیری،
)30(1398
قاسمی و همکاران ،هشتمین گردهمایی دامپزشکان

بروز موارد لنگش جدید در سال  1390در یک گاوداری،%4/10 :در سال :1391

علم بالینی ایران و دومین سمپوزیوم لنگش

%4/09

نشخوارکنندگان و اهمیت اقتصادی آن در تولیدات
دامی)31(1392 ،

جدول شماره  .7مقاالت منتشر شده از وضعیت لنگش داخل کشور ،در همایشهای ملی و بینالمللی
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مطالعات در زمینه بروز و شیوع لنگش در ایران کامل نبوده و از زمینههایی است که نیاز به مطالعه گسترده دارد.
دربین مطالعات انجام شده شیوع بین  %12تا  %61/52اعالم شده است.

به شییییوع و بروز لنگش در نقاط دیگری از جهان به صیییورت

در سییال  2014در آمریکا  %10گزارش شییده اسییت .این در

دقیقتری پرداخته شده ا ست .در پژوه شی که از پاییز 2015

حالی اسیییت که گزارشیییاتی مبنی بر شییییوع  %55لنگش نیز

تا پاییز  2016در انگلسیتان و ولز ( )Walesانجام شید ،تالش

منتشر شده است (.)4

شد تا شیوع لنگش و فاکتورهای خطر ( )Risk factorمربوط

با توجه به ا ستفاده از سی ستمهای شیردو شی اتوماتیک در

به آن در این کشور به روز رسانی شود .میانه تعداد گاو در 63

سییالهای اخیر ،درصیید شیییوع لنگش در گاوداریهایی با این

دامداری مورد مطالعه  193راس دام (از  70تا  1519راس دام

نوع شیییردوشییی نیز بررسییی شییده اسییت .با توجه به دفعات

در هر دامداری بود) میانگین درصیید لنگش که با اسییتفاده از

شیردو شی در این نوع گاوداریها لنگش نیز یکی از م شکالت

اسییکور حرکتی و در خروجی شیییردوشییی ارزیابی شییده بود،

این دامداریها محسوب میشود .در مطالعهای در  41دامداری

( 31%/6بین  %5/8تا  )%65/4گزارش شییید .از میان 14700

با سیستم شیردو شی اتوماتیک در کشور کانادا ،شیوع لنگش

گاوی که ا سکور حرکتی داده شدند 4145 ،گاو لنگ گزارش

با ا ستفاده از ا سکور حرکتی ارزیابی شد .دو برابر شدن شدت

شدند و شیوع لنگش در سطح گاو  %28/2گزارش شد .نتایج

لنگش در این نوع سیستم نگهداری باعث کاهش  0/7کیلوگرم

این مطالعه شیوع لنگش در انگلستان را که ده سال قبل از آن

به ازای هر گاو در روز یا  39کیلوگرم به ازای هر وا حد

 36٪/8ذکر شییده بود تصییحیح نموده اسییت .همچنین در این

شیردوشی اتوماتیک در روز میشد .در نهایت عنوان شد که در

مطالعه فاکتورهای خطر مورد ارزیابی قرار گرفتند که مشخص

 26%از گاوهای مورد مطالعه در این سی ستم در هر گله دچار

شد سم چینی در ابتدای شیرواری (فا صله زمانی تا  100روز

لنگش بودند .)34( .همچنین شیوع لنگش بین  %0تا  %69در

شیردهی) با کاهش لنگش در ارتباط است ( .)32در مطالعهای

سی ستمهای فریا ستال کانادا گزارش شد (با میانگین .)%21

که از تابسیییتان  2009تا پاییز  2012در گاوداریهای آلبرتا

گاوهای با بیش از  4شکم زایش ،شکم  3و شکم  2ن سبت به

کانادا انجام شیید شیییوع و توزیع جراحات لنگش ارزیابی شیید.

گاوهای شییکم  ،1به ترتیب شییانس لنگش  4برابر 3/3 ،و 1/6

درماتیت انگشییتی شییایع ترین جراحت در بین گاوداریهای

برابری داشیییتند .در این مطالعه عنوان شییید ،کنترل لنگش با

گروه ( 1دا مداری هایی که در یک نو بت بیش از  %80از

بهبود شییرایط مدیریتی و شییرایط آسییایش دام (به خصییوص

گاوهای دو شا را سم چینی میکردند) با شیوع  %15در بین

شییرایط بسییتر اسییتال و لغزندگی راهروها) ،تمرکز بیشییتر بر

گاوهای مورد مطالعه و  %94از گله ها ،بود .شییییوع زخم کف

گاوهای با چند شییکم زایش و گاوهای با وضییعیت بدنی پایین

سم و خط سفید به ترتیب  %6و  %4از گاوها و  %92و  %93از

انجام خواهد شییید ( .)35در مطالعهای دیگر در آمریکا بر روی

گلهها گزارش شده است .سایر جراحات عفونی و بافت شاخی

گاوهای خشییک در  23گله بزرگ ،میانگین شیییوع لنگش در

بین  %1تا  %2از گاوها و  %62تا  %78از گلههای مورد مطالعه

گاوهای خشییک  %14گزارش شیید .همچنین لنگش بالینی در

را درگیر کرده بود .دراین مطالعه ریسیییک فاکتورهایی مثل

این دوره با بروز جراحات بافت شاخی در دوره شیرواری بعدی

شییکم زایش ،روزشیییردهی و جایگاه بررسییی شییدند که در

ارتباط دا شت ( .)36در سال  2010مطالعهای در انگل ستان و

ق سمتهای بعدی به آن پرداخته می شود ( .)33شیوع لنگش

ولز نشیییان داد که میانگین درصییید لنگش در گله های مورد
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خالصهای از این اطالعات در جدول شماره  8آمده است.

مطالعه  %36/6اسیییت .از نتایج قابل توجه این مطالعه این بود
که گله هایی که نژاد دیگری به غیر از هولشیییتاین -فریزین
داشتند ،از درصد لنگش پایینتری برخوردار بودند (.)37
کشور

شیوع
ارومیه

منبع

شیوع195( %10/42 :مورد از  1871راس دام) ( Cow
)level

عزیزی و همکاران 1384

شیوع :دامداریهای بزرگ %12
دامداریهای متوسط %19
آقا محمدی و همکاران 1387

تهران
دامداری های کوچک %27
ایران

()Within herd
شیوع %47/8 :در پاییز
شهرکرد

محمدنیا و همکاران 2008

 61%/52در بهار
()Cow level

اردبیل
انگلستان و ولز

شیوع( %24/2 :مطالعه کشتارگاهی)

مددزاده و همکاران 2009

شیوع( % 31/6 :بین  %5/8تا )Within herd %65/4
گیریفیتز و همکاران 2018
)Cow level( 28%/2

آمریکا

کانادا

بین  %10تا %55

دلچک و همکاران 2018

 14%در بین گاوهای خشک

فودیچ و همکاران 2016

( 21%بین  %0تا )%69

سوالنو و همکاران 2015

جدول شماره .:8شیوع لنگش دربرخی ازکشورهای جهان با استفاده از اطالعات منتشر شده در مقاالت

بروز فصییلی لنگش نیز از دید پژوهشییگران دور نمانده اسییت.

مربوط به سایر جراحات عنوان شد .بروز ساالنه لنگش 49%/1

سیییاندرز و همکاران در مطالعهای که بین بهار  2004تا پاییز

بود .میزان بروز برای تمام جراحات در تابسیییتان در باالترین

 2007ان جام گر فت عنوان کرد ند که  %20از جرا حات ث بت

سطح گزارش شد .با افزایش شکم زایش گاو ،خطر بروز برای

شییده در این مدت مربوط به زخم پنجه ناشییی از نازکی کف

نازک شیدن کف سیم ،زخم کف سیم ،زخم خط سیفید ،زخم

سم بوده ا ست %16 .مربوط به زخم کف سم %13 ،مربوط به

پاشنه و لنگش از باال افزایش داشته و در مورد کف سم نازک،

کف نازک %10 ،زخم خط سفید %8 ،زخم پا شنه %6 ،لنگش

زخم پنجه ناشی از کف سم نازک و زخم خط سفید خطر بروز

از باال %4 ،سییوراخ شییدگی کف سییم %2 ،زخم پنجه و %20

لنگش در ابتدای شییییردهی (بین روز  16تا  )60در کمترین
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حد خود بوده اسیییت .هر چند این میزان بروز برای زخم کف

راس دام در گاوداریهای صنعتی افزایش دا شته ا ست .همگام

سم ،زخم پاشنه و زخم پنجه در میانه شیرواری (بین روز 61

با ر شد صنعت نیاز به پ شتیبانی علمی از این صنایع نیز بیش

تا  )150در باالترین حد خود گزارش شییید .نه تنها داشیییتن

از پیش خود را ن شان داده ا ست .به خ صوص اینکه شرایط و

سابقه کف سم نازک ،خطر بروز سایر جراحات (به خ صوص

مدیر یت و ام کا نات دا مداری در هر منط قه با م ناطق دیگر

زخم پنجه نا شی از نازکی سم و زخم پا شنه) را افزایش داده

متفاوت بوده و همانطور که در آمارهای باال نیز نشیییان داده

بلکه دا شتن سابقه هر گونه جراحت نیز ،در این مطالعه ،باعث

شیید ،با توجه به شیییوع مختلف جراحات در مناطق مختلف و

افزایش خطر ابتال به جراحات سم شد .خطر تمامی جراحات

سی ستمهای نگهداری متفاوت ،بخ شی که نیاز به تمرکز دارد،

در تابسیییتان (به جز زخم پنجه) باال گزارش شییید .همچنین

میتواند متفاوت باشد .بنابراین بیش از گذشته نیاز به آموزش

مرحله شییییرواری مهمترین عامل خطر برای بروز زخم پنجه

برای ثبت اطالعات و پایش گله ها برای دانسیییتن وضیییعیت

ناشیییی از کف سیییم نازک بود که در میانه شییییرواری (روز

صنعت و محا سبه خسارات اقتصادی نا شی از لنگش احساس

شیردهی بین  61تا  )150در کمترین حد خود م شاهده شد

میشیود .محاسیبه خسیارات اقتصیادی در هر منطقه میتواند

( .) 38بنابراین شیوع لنگش در آمریکا و اروپا نیز درصد نسبتا

سبب دید منا سب دامدار از و ضعیت هر گاو و ت صمیمگیری

باالیی را به خود اختصاص داده است (.)17

برای اقدام به درمان یا حذف آن شود و در نهایت با پ شتیبانی

نتیجه گیری

علمی در کشور سوددهی صنایع باالتر رود.

در سیییالهای اخیر و با توجه به رشییید روزافزون نیاز به تولید
گو شت و شیر در داخل ک شور ،میزان تولید شیر به ازای هر
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Abstract in English

Epidemiology of lameness; economic importance, prevalence
and incidence
Marzieh Faezi DVM*, Reyhaneh Sangtarash DVM
Damasa Research and Extension Group, Mashhad
*mfaezi@damasahhre.com

Herd health and comprehensive preventive medicine were notified since the last half of 20th
century, as the farmers were better educated and the value of individual animals relative to
veterinary fees has decreased. Restricted attention had been given to the above idea leads
to misunderstanding of infectious and non-infectious diseases. Currently, veterinarians must
support herd health programs designed to increase production by preventing disease, rather
than just dispensing traditional treatment to clinically sick animals. Lameness as one of the
costliest disorders in dairy herds, needs special attention. Both preventive costs (such as hoof
trimming costs) and the losses due to heifer replacements and milk yield reduction should
be counted as the economic losses of a disease. Indeed, local data play an important role in
estimating lameness losses. Calculating measures of morbidity is a key point that helps the
veterinarian and the farmer to know about the farm condition. So, in this article the
economic importance of lameness and the concept of prevalence and incidence of it were
reviewed. At the end there are some information about the prevalence and incidence of
lameness in Iran and some other countries.
Key Words: Lameness, Dairy cattle, Economic costs, Prevalence, Incidence.
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