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چکیده
لنگش و عوارض آن از اصلی ترین عوامل زیان اقتصادی درگلههای شیری هستند .لنگش عارضهای چندین عاملی است ،که بدون
مدیریت فاکتورهای خطری که احتمال رخداد آن را در گله افزایش میدهد نمیتوان ن سبت به شنا سایی و کنترل آن اقدام نمود.
در مقاله حا ضر مروری سی ستماتیک بر فاکتورهای خطر لنگش شده ا ست .این مرور ،به دنبال تعاریف بالینی از فاکتورهای خطر و
علل ایجادی یک عارضییه ص ی ورت گرفته اسییت و به دنبال آن عوامل خطر لنگش ناشییی از رخدادها در دامداری یا محیط نگهداری
(جنس سقف ،شیب سقف ،ارتفاع سقف ،شیب کف ،زهک شی کف ،فوا صل سالنها از شیردو شی ،انتظار شیردو شی ،راهروها،
حمامهای سییم) ،مربوط به مدیریت (تغذیه ،تراکم ،ترکیب گله ،روز شیییردهی ،جابجایی گله ،شیییردوشییی ،کودروبی ،شییعله دهی،
بسترسازی) ،خارج از محیط و مربوط به اقلیم و جغرافیا (دما ،رطوبت ،بارش ،باد ،ارتفاع از سطح دریا ، ،مدیریت استرس گرمایی و
نزدیکی با سییایر واحدهای دامپروری) و مربوط به دام (شییرایط بدنی دام یا  ،BCSمیزان تولید شیییر ،بیماریهای همزمان ،بودجه
بندی زمان) مورد برر سی قرار گرفته ا ست .هر یک از عوارض باال با توجه به شرایط ایران ارزیابی شده و ارزش کاربردی هر یک از
قسمتها درایران مورد بررسی قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :فاکتورهای خطر ،لنگش ،گاوشیری ،تغذیه ،تراکم ،سم چینی

مقدمه
لنگش به فراوانی به عنوان یکی از اصیییلیترین عوا مل ز یان

که بروز اورام پسییتان نیز با لنگش در ارتباط اسییت و هر دو از

اقت صادی نام برده شده ا ست .همه د ست اندرکاران صنعت

منبع همهگیری م شترک که همان آلودگی و توزیع و پراکنش

دامپروری بر این باور ه ستند که بدون کنترل لنگش نمیتوان

عفونت در سطح گله ا ست من شا گرفته و متاثر می شوند (.)1

به شاخصهای باالتر تولید د ست یافت .این شاخصها ممکن

یاف ته ای که قبال به فراوانی در مورد عوارض تول ید مثلی به

اسییت در زمینه تولید مثل اورام پسییتان یا حتی بسیییاری از

اثبات رسیییده بود به گونهای که هر چه لنگش در گله بیشییتر

بیماریهای عفونی در گله مطرح باشد .امروزه ثابت شده است

باشد مشکالت تولید مثلی نیز بیشتر می شود چرا که بسیاری
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از رفتارهای معمول گاو مانند فحلیابی یا اسییترسهای ناشییی

عوارض شیییده که این یکی خود مشیییکالت تولید مثلی را به

از درد منجر به م شکالتی مانند کی ستهای تخمدانی و سایر

همراه خواهد داشت ()2

به طور کلی وقتی سخن از فاکتور خطر در رخداد یک بیماری

را افزایش می دهند ،اطالق میگردند .در حضیییور فاکتورهای

گفته می شود ،باید ابتدا تفاوت مخت صر بین یک عار ضه و یک

خطر احتمال رخداد بیماری بسیار بیشتر است و دام استعداد

بیماری مشیییخص گردد .مثال گفته میشیییود که دام با یک

بیشیییتری برای ابتال به ع لت بی ماری پ یدا میک ند .ب نابراین

عارضه ( )Illnessبه دامپزشک مراجعه میکند و با یک بیماری

شیناسیایی و کنترل فاکتورهای خطر در کنترل تمامی علتها

( )Diseaseباز میگردد .فاکتور های خطر ()Risk factors

همی شه حائز اهمیت ب سیار باالیی ا ست و در ب سیاری از موارد

بیشیییتر متوجه رخداد عوارض هسیییتند و علتها ()Causes

عدم توانایی در کنترل عوارضیییی مانند لنگش ،اورام پسیییتان،

بی شتر متوجه رخداد بیماریها ه ستند (جدول .)1مثال دام با

مشکالت تولید مثلی گوار شی و غیره ریشه در عدم شناسایی

عارضه لنگش به دامپزشک مراجعه میکند و بیماری درماتیت

و حذف فاکتورهای خطر زمینه ساز برای ابتال به این بیماریها

انگشیییتی باز میگردد .بنابر این در یک گفته کلی باید توجه

دارد.

کرد که فاکتورهای خطر به آنچه خطر یا حساسیت به بیماری

جدول  .1نمایش شماتیک علت رخداد و عامل ایجاد خطر در بیماریها

باید توجه داشیییت که لنگش عالوه بر آن که خود به شیییکل

بیماریها فراهم میسیییازد .مثال گاوی که لنگش دارد معموال

مشییخص مشییکل آفرین اسییت ،زمینه را برای رخداد سییایر

ممکن ا ست بودجه بندی زمانی خود را عوض کند ،به صورتی
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که دفعات کمتر و طوالنی تری نسییبت به گاو سییالم بخوابد و

ناشیییی از کوریوزیس ( )Coriosisمانند زخم کف سیییم ،زخم

این خود میتوا ند برخورد پسییی تان گاو با عوا مل عفو نتزای

پنجه ،جراحات خط سییفید یا عوارض بافت شییاخی در ناحیه

محیطی را افزایش دهد و این یکی از مواردی است که میتواند

دیواره در نواحی مختلف بافت شاخی گردد ( .)1بنابراین همان

سیییبب بروز اورام پسیییتان بیشیییتر در گاوهای لنگ گردد .در

گونه که در باال آمد ،دو عارضییه لنگش و ورم پسییتان به سییه

مطالعات قبلی افزایش سلولهای سوماتیک شیر و همچنین

شکل میتوانند بایکدیگر مرتبط با شند :در شکل اول لنگش

افزایش بارمیکروبی شیر در گاوهای لنگ گزارش شده ا ست

میتواند زمینهسییاز ورم پسییتان باشیید ،در شییکل دوم هر دو

( ،)3یا به گونهای دیگر لنگش میتواند خود تاثیر گیرنده از

میتوانند متاثر از رخدادی ثالث باشییند و در شییکل سییوم ورم

سییایر بیماری ها و عوارض باشیید مثال گاوی که مبتال به ورم

پ ستان میتواند زمینه ساز لنگش با شد .چنین واب ستگی بین

پسییتان محیطی میگردد ممکن اسییت به خاطر کیفیت پایین

لنگش و بسیاری از دیگر عوارض نیز وجود دارد.

بستر درگیر این عارضه شده باشد و باالبودن بارمیکروبی بستر

عوامل خطر در مورد لنگش را به طور کلی میتوان به عوامل

و کیفیت پایین آن همچنین میتواند زمینهسیییازی مناسیییب

ناشی از رخدادها در دامداری یا محیط نگهداری (جنس سقف،

برای ابتالی گاو به بیماریهای عفونی انگشتی باشد .در نتیجه

شیب سقف ،ارتفاع سقف ،شیب کف ،زهک شی کف ،فوا صل

در این جا عمال لنگش حاصیییل ورم پسییی تان نبوده و تن ها

سالنها از شیردو شی ،انتظار شیردو شی ،راهروها ،حمامهای

زمینه سازی مشترک برای هر دو عارضه وجود داشته است .در

سیییم) ،مربوط به مدیر یت (ت غذ یه ،تراکم ،ترک یب گ له ،روز

حالت سوم اورام پستان ممکن است ناشی از باکتریهای گرم

شییردهی ،جابجایی گله ،شییردوشیی ،کودروبی ،شیعله دهی،

منفی مولد آندوتوکسین ( )Endotoxinباشد که این باکتریها

ب ستر سازی) ،خارج از محیط و مربوط به اقلیم و جغرافیا (دما،

در ضیییمن ای جاد ورم پسییی تان ممکن اسیییت با ر ها کردن

رطوبت ،بارش ،باد ،ارتفاع از سییطح دریا ، ،مدیریت اسییترس

آندوتوکسین در خون منجر به رخداد ایسکمی ( )Ischemiaو

گرمایی و نزدیکی با سایر واحدهای دامپروری) و مربوط به دام

سیییایر رخدادهای عروقی در ناحیه المینار سیییم ( Laminar

(شیییرایط بدنی یا  ،BCSمیزان تولید شییییر ،بیماری های هم

 )coriumشوند که این خود میتواند زمینه ساز انواع جراحات

زمان ،بودجه بندی زمان) تقسیم نمود (جدول .)2

جدول  .2خالصه عوامل خطر لنگش در گلههای شیری

37

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،35-54 :2

Eltiam, 6 (2): 35-54, 2020

عوامل خطر ناشی از رخدادها در دامداری یا محیط

میگیرد ،یا تنها از یک سیییایهبان (مانند آنچه امروز اسیییتفاده

نگهداری دام

می شیییود) بهره گرف ته و به محیطی باز به نام ب هارب ند برای

به طور کلی برخی از طراحیهای غلط در محیطهای نگهداری

گردش د ستر سی دارد .از اوایل دهه  1360با تو سعه صنعت

دام ام کان مدیریت را میگیرند ،به گونهای که بسییییاری از

دامپروری و دستاوردهای بزرگ جهان سیستمهای فریاستال

مشییکالتی که میتوانند منجر به لنگش شییوند قابل مدیریت

( )Free stallنیز به کشیییور معرفی گرد ید و بسییی یاری از

نخواهند بود.

دا مداری ها نظر به برقراری ام کان مدیر یت خیلی را حتتر و

سی ستم دامپروری :سی ستم دامپروری ب سته به خوا ستههای

بهتر به بهرهگیری از این سیستمها روی آوردند به گونهای که

دامدار ،دانش موجود ،امکانات ،باورها و سایر ضرورتها انتخاب

امروزه در ایران تقریبا بیشیییتر گاوداریهای بزرگ و صییینعتی

می شود .در ایران به شکل سنتی پرورش گاو شیری مبتنی بر

ک شور از این سی ستمها بهره میگیرند .فریا ستال عبارت از

مرتع نبوده اسیییت .البته در برخی از نقاط ایران به درجاتی از

یک محفظه فلزی ا ست که دو لوله جانبی ،یک تیغه سینهای،

مراتع برای پرورش اسییتفاده شییده اسییت ،ولیکن با عنایت به

یک تیغه یا نرده گردنی آنرا محصیییور مینماید و فاصیییلهای

جغرافیای خاص کشور ایران و عدم دسترسی کافی به مرتع از

تقریبا  20سیییانتیمتری از زمین دارد و گاو با خوابیدن در آن

ابتدا اگر کاری مبتنی بر مرتع انجام شیییده ،تنها در اندازههای

بیرون از ا ستال مدفوع کرده و این کار باعث تمیز و بهدا شتی

خیلی کوچک بوده اسیییت .آغاز تولیدات صییینعتی در ایران

ماندن گاو ،بهرهگیری بهتر از فضیییا ،مدیریت بهتر آسیییایش و

همانند سیییایر نقاط ج هان مبتنی بر سییییسیییتم های باز یا

خوابیدن گاو و برخی شیییاخص های دیگر میگردد .بحث در

 Strawyardsبوده و بیشیییتر دام های وارداتی در سیییالهای

زمینه طراحی فریاستالها و مشکالتی که قسمتهای مختلف

ابتدایی دهه  1350هجری شم سی وارد چنین سی ستمهایی

آن میتوانند ایجاد کنند از حو صله این نگا شته خارج ا ست و

شییدند .دراین سیییسییتمها دام یا در اصییطبلهای بسییته قرار

دراینجا تنها به خطر سازی این روش نگهداری در لنگش اشاره
میشود.

تصویر  .1اندازههای فریاستال بر گرفته ازhttp://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/16-019.htm ،

در بین سیستمهای دامپروری همچنین به سیستم تایاستال

ن شده ا ست و بی شتر مخ صوص نواحی سرد سیر جهان به ویژه

( )Tie stallاشاره شده که این سیستم در ایران به کار گرفته

کانادا و آمریکای شییمالی اسییت .مطالعات انجام شییده در این
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سیییسییتمها نشییانگر میزان بیشییتر لنگش در فریاسییتالها در

درمرحله بعدی محل قرارگیری ریل گردنی فری ا ستال ا ست

مقایسییه با بهاربندهای باز اسییت هر چند در هر سیییسییتمی

در صورتی که فا صله قطری ریل گردنی بیشتر از  1/94سانتی

مدیریت غلط میتواند م شکل آفرین با شد و عوارض بی شتری

متر باشیید تعداد گاوهای لنگ کمتری دیده میشییود ( .)6در

ایجاد نماید .در هر صیییورت به فراوانی رخداد لنگش به ویژه

گلههای فریا ستال بی شترین میزان لنگش در شرایط م شابه

جراحات بافت شاخی در انواع فریا ستال به ویژه در زمانیکه

نسییبت به سییایر سیییسییتمها ثبت شییده اسییت .که البته با

از کف پوش ها استفاده کرده اند گزارش شده است.

بهرهگیری از طراحی مناسیییب فریاسیییتال و افزایش کیفیت

مطالعات انجام شیده برروی سیاختارهای فریاسیتالها نشیان

ا ستراحت گاو میتوان ا ستراحت را به شدت افزایش داد و به

میدهد که اندازه تخته سییینه به میزان  15/24سییانتیمتر و

دنبال آن لنگش کاهش خواهد یافت ( .)7استفاده از تشک در

وجود بتن در پ شت تخته سینه منجر به شیوع بی شتر لنگش

فریاسییتال میزان خوابیدن را به میزان  0/47سییاعت کاهش

گردید .بیشییتر این شییاخصهای گلهای میتواند برای کنترل

داده اسیییت .گاوهای ل نگ بیشیییتر خواب یدهاند و دف عه های

شییییوع لنگش در گله های صییینعتی مدیریت شیییود ( .)4با

خوابیدن آنها کمتر ،طوالنیتر و متغیرتر از گاوهای غیر لنگ

نگهداری گاوها (به ویژه در شیییکم اول زایش) در بهاربندهای

بوده ا ست ( .)8در نهایت لنگش را تابعی از سی ستم نگهداری

باز بدون فریاسیییتال بعد از زایش تولید افزایش یافته ،کاهش

شناختهاند به گونهای که در سی ستمهای فریا ستال لنگش

ر خداد لنگش د یده میشیییود و قبول اسیییترا حت در محیط

بیش از تایا ستال ا ست و ا ستفاده از ب ستر ما سهای منجر به

فریاسییتال در زمانی که بعد از آن به فریاسییتال انتقال داده

رخداد کمتر لنگش در هر دو سیستم شده است (.)9

میشییوند بیشییتر میشییود .در این مورد آخر گفته میشییود از

ارتفاع و جنس و شیب سقف :ارتفاع سقف در بهاربندها باید به

آنجاییکه زایمان وضییعیتی بسیییار اسییترس آور اسییت ،تنها

گونه ای باشیید که یک لودر با بیل برافراشییته بتواند به راحتی

زمانیکه حیوان کامال از آن عبورکرده با شد میتواند در سطح

زیر آن تردد نماید و بتواند کود را از کف ق سمت م سقف جمع

سخت فریا ستال قرار گیرد .طراحی فریا ستال خود میتواند

کرده و بییه داخییل کییامیون بییارگیری بریزد .این ارتفییاع در

عاملی برای خوابیدن گاو با شد .یک ا ستال باید 1/5متر عرض

صییورتیکه از سیییسییتمهای جمعآوری اتوماتیک کود مانند

داشییته باشیید و  2/4متر طول داشییته باشیید تا بتواند گاوهای

ا سکریپر ( )Scraperا ستفاده می شود ،میتواند کوتاهتر با شد.

بزرگتر را در خود جا دهد و باید یک تا دو متر درجلوی خود

در هر صورت سقفهای بلند امکان تهویه مناسب را نیز فراهم

فضا داشته باشد تا گاو بتواند خیز بردارد و بلند شود و اگر دو

مین مای ند .هر چ ند ارت فاع ز یادی خود میتوا ند منجر به

گاو روبروی هم قرار دا شته با شند این ف ضا به میزان  2/2متر

شکلگیری تلههای هوایی در باالی سر گاو و عدم تهویه گردد.

کافی است (تصویر  .)1نتایج مطالعات نشان میدهد که میزان

به این ترتیب سییقفهای کوتاه را میتوان از عوامل خطر برای

رخداد خونریزیهای کف سم درتلی سههای شکم اولی که از

لنگش محسوب نمود چرا که منجر به عدم توانایی بستر سازی

چ هار هف ته ق بل از زای مان در اصیییط بل های باز نگ هداری

در زیر پای دام (به علت عدم توانایی جمعآوری بسیییترهای

می شدند کمتر از تلیسههایی بود که در فریاستال قبل و بعد

عمیق) شیییده و این یکی منجر به کاهش آسیییایش دام و در

از زایمان نگهداری می شدند که ن شانگر و ضعیت آ سایش و

نهایت افزایش موارد لنگش میگردد .همچنین جنس سیییقف

اسییتراحت بیشییتر در بهاربندهای باز اسییت .در گاوهای تازه زا

ب هارب ندها باید به گونهای باشییید که حتیاالم کان ت بادالت

عییدم تحرک منجر بییه ک یار نکردن پمییپ عروقی نواحی

حرارتی با بیرون را به کمترین شیییکل ممکن انجام دهد .عدم

بالشتکهای انگشتی و پاشنه میگردد .استاز ( )Stasisعروقی

استفاده از سقفهای پوششدار یا پوشاندن زیر سقفها منجر

ا ستعداد به آنوک سی ( )Anoxiaو آ سیب به کوریوم در نتیجه

به ت شع شع فراوان گرما بویژه در زمانی که از سقفهای فلزی

تولید بافت شیییاخی با کیفیت پایین را افزایش میدهد (.)5

اسیییتفاده میشیییود شیییده ،که این حالت امکان بهرهگیری از
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توانایی هر یک از سیییسییتمهای خنک کننده را کاهش داده یا

خوابیدن دام ،استفاده از تشکها در زیر پای دام در مقایسه با

به صییفر میرسییاند .شییاید این رخداد در زمسییتانها هم به

ب ستر سازی عمیق یا ا ستفاده از ب ست گردنی که خیلی جلو

درجاتی حائز اهمیت باشد هر چند در اقلیم ایران زمستانهای

باشییید افزایش پیدا میکند ( .)11لنگش درگله هایی که در

خیلی سخت کمتردیده می شود و در صورت وجود هم کوتاه

فریا ستال از ت شک ا ستفاده میکنند بی شتر از گلههایی ا ست

بوده و مدت طوالنی حیات و آسیییایش دام را مختل نمیکند.

که از بسییترهای کمپوسییت شییده اسییتفاده میکنند .تنها در

شییییب سیییقف نقش موثری در گیر افتادن جریان هوادارد به

فریاستالهایی که در آنها از بستر ماسه استفاده شده لنگش

گونهای که در شییییب های پایینتر هوا کامال در زیر سیییقف

بیشتر از بسترهای کمپوست نبوده است ( .)12درگلههایی که

محبوس میشیییود و این احتباس منجر به تهویه کمتر و عدم

از تشییک به عنوان بسییتر اسییتفاده میکردند در مقایسییه با

آسییایش بیشییتر و در نهایت لنگش بیشییتر درگاو میگردد .در

گلههایی که از ب سترهای عمیق مانند کود کمپو ست شده یا

مطالعات مختلف اعداد مختلفی ذکر شیییده اسیییت که اعداد

کود اسب یا ماسه استفاده میکردند درصد گاوهایی که مفصل

ارتفاع  5متر در کنارههای سقف و در صورتیکه سقف گنبدی

خرگوشییی سییالم داشییتند کمتر ،درصیید گاوهایی که مفصییل

ا ست  8متر درق سمتهای میانه تو صیه شده ا ست .باید توجه

متورم و آ سیب دیده دا شتند ،بی شتر و شدت آ سیب مف صل

نمود که این اعداد با توجه به نوع خاص ماشییین آالتی که در

خرگو شی بی شتر بوده ا ست .همچنین زمان خوابیدن گاوها و

هر ناحیه به کار گرفته می شود میتواند متغیر با شد و باید بر

طول هر بار خوابیدن گاوها در این گاوداری ها کمتر بود .این

این اساس تصحیح گردد (.)10

یافتههای نشان میدهد ،بسترهای عمیق آسایش بیشتری در

کف ،ب ستر وراهروها :بحث کامل در زمینه خطر سازی ب ستر و

مقایسیییه با تشیییک ها بوجود میآورند .به طور کلی ماسیییه

بستر بهینه برای استفاده در صنایع دامپروری خارج از گستره

آ سودهترین ب ستر برای خوابیدن دامها با کمترین بار میکروبی

بحث در این نگا شته ا ست و در اینجا تنها بر خطر سازی کف

را فراهم مینمایند .)13( .گاوهایی که به شدت لنگ بودند در

و بسیییتر در خطرسیییازی لنگش تاک ید میگردد .م طال عات

گلههایی که از بسیییتر عمیق اسیییتفاده میکردند روزانه 12/8

متعددی بر ا ستفاده از انواع ب ستر تمرکز کردهاند .در یک نگاه

سییاعت در مقابل روزانه  11/2سییاعت در گلههایی که از مت

کلی هر بسیییتری که امکان تکثیر و تزاید عوا مل عفونی مولد

( )Matاسیییتفییاده میکردنیید ،میخوابیییدنیید و دفعییههییای

لنگش مییاننیید ترپونمهییا ( ،)Treponemesدیکلوبییاکترهییا

طوالنیتری از خواب یدن 95/3 ،درم قا بل  84/6دقی قه در هر

( ،)Dichelobacterبییا ک تر یو ئیییدسهییا ( )bacteroidesو

دفعه داشتند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که زمان طوالنی

باسییییل های نکروز را فراهم کند بدون تردید ام کان رخداد

خوابیییدن در هر نوبییت ،زمییانی طوالنی خوابیییدن کلی و

لنگشهای عفونی در گله را افزایش داده اسییت .عفونی یا غیر

تفاوتهای باال در زمان خوابیدن ،همراه با لنگش بوده و پا سخ

عفونی بودن بسییتر از یکسییو و از سییوی دیگر ایجاد شییرایط

گاوهای لنگ ،به هر شکل از بستر ،متفاوت است ( .)14سطوح

بیهوازی (بیشییتر عوامل جراحات عفونی انگشییتی بیهوازی

خواب یدن دام بزرگترین فاکتور های خطر لنگش در اتریش

هسیییتند) میتواند منجر به افزایش رخداد جراحات انگشیییتی

قلمداد شییده اسییت .به گونهای که اسییتفاده از کلش با قطر

گردد .از سوی دیگر ب ستر عمیق و منا سب میتواند آ سایش و

حداقل  2سییانتیمتر یا مت منجر به رخداد درصیید کمتری از

اسییتراحت دام را افزایش دهد و خوابیدن دام در اندازه کافی و

لنگش شییده اسییت ( .)6اسییتفاده از خاک اره منجر به افزایش

رعایت بودجه زمانی مناسیییب بدون تردید میتواند زمینههای

لنگش شده ا ست و همچنین لنگش با کوچکتر شدن گله و

کمتری برای ر خداد لنگش های غیر عفونی و جرا حات با فت

اسیییتفاده از بسیییترهای عمیق کاهش یافته اسیییت .لنگش با

شاخی را فراهم سازد که در مقاالت دیگر این شماره به تفصیل

ا ستفاده از کفهای ال ستیکی در راهروها ،افزایش فا صله ریل

به آن پرداخ ته خوا هد شییید .میزان لنگش با افزایش ز مان

گردنی ،افزایش میزان آبخوری به ازای هر گاو و افزایش تعداد
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دفعات حمام سییم در هفته کاهش پیدا کرده اسییت ( )15در

بهرهگیری از بسترهای عمیقتر ،کمتر شده است .در هرصورت

چین لنگش با کاهش سیییایز گله ،کاهش یافته و همچنین با

در این مطالعه نشییان داده شییده که تفاوتها در دامداریهای

افزایش سن گاوها در گله افزایش یافته ا ست .میزان جراحات

تحت مطالعه بسیار زیاد است (.)16

مفصییل خرگوشییی که خود مؤلفه ای از آسییایش دام اسییت با



سقف کوتاه منجر به کاهش بهداشت و گردش هوا در دامداری میگردد.



پوشش سقفها می تواند جلوی تبادالت گرما را بگیرد.



استفاده از مت در محل های استراحت منجر به افزایش لنگش میشود.



بسترهای عمیق بهترین بسترها برای جلوگیری از لنگش هستند.



ماسه بهترین بستر در جلوگیری از لنگش است.



استفاده از خاک اره لنگش های عفونی را افزایش میدهد.

سییایر موار مربوط به سییاختمانهای دامپروری ها نیز در نوع

است .در مطالعات انجام شده در انگلستان بتنهای شکسته در

خود میتواند بر رخداد لنگش در گله اثرگذار باشد .از این بین

بهاربند ها ،تراکم و هل دادن گاوهاو چرخش های ناگهانی در

توجه خاصی به وضعیت سالن انتظار شیردوشی شده است به

ورودی و خروجی شییردوشیی ،وجود اسیکریپرهای اتوماتیک،

گونهای که این قسیییمت باید با تراکم دامهایی که در آن قرار

عدم در مان گاو های لنگش در مدت  48سیییا عت پس از

میگیرند ،متناسییب باشیید ،هر چند که اعداد دقیقی در مورد

شناسایی آنها از فاکتورهای اصلی خطر لنگش شناخته شده

این سالن داده نشده است ،روش هدایت گاوها به داخل سالن

اسیییت ( .)17در کنار این طول راهروها و همچنین پوشیییش

شیییردوشییی ،اسییتفاده از گاوزنهای اتوماتیک یا هدایت گاوها

بهداشتی و نرم آنها مطالعه شده و نشان داده شده که لنگش

تو سط نیروی ان سانی ،مدت زمانیکه دام در این سالن متوقف

ارتباطی با طول راهرو نداشییته اسییت ولیکن در راهروهایی که

میشود ،بهداشت سالن ،وضعیت تهویه سالن تماما میتواند در

پو شش کامل مانند آ سفالت ،بتن ،ال ستیک یا شن دا شتهاند

رخداد لنگشهای بافت شاخی و عفونی موثر باشد.

کمتر بوده اسیییت و سیییاخت کامل راهروها منجر به کاهش

راهروها :راهروها ،نزدیک آخورها و به طور کلی هر کجا که دام

لنگش شییده اسییت ( .)18به طور کلی راه رفتن قسییمتی از

قدم میگذارد میتواند در ایجاد آ سایش یا عدم آ سایش برای

فعالیت طبیعی گاو اسیییت و نمیتوان به تنهایی راه رفتن را

دام موثر باشیید .در بسیییاری از گاوداریهای ایران فرسییودگی

عاملی برای لنگش دانسیییت و اهمیت بهداشیییت راه رفتن و

کفها منجر به شیییکسیییتگیهای متعدد شیییده که این خود

آسییایش آن بیشییتر از خود راه رفتن اسییت .همانگونه که در

میتواند زمینه ساز منا سبی برای رخداد لنگش با شد هر چند

مطالعه باال نیز آورده شده است راهروهای طوالنی (البته نه به

از آنجاییکه این علت بسیییار روشیین اسییت و به سییادگی می

اندازه سیییفری کوتاه) به تنهایی نمیتوانند عاملی برای لنگش

توان به آن توجه کرد در بسییی یاری از موارد مورد ب حث قرار

قلمداد گردند مگر اینکه این راهروها بهداشییتی نباشییند یا با

گرفته و منجر به پو شیده شدن علت یا علت های ا صلی شده

کف سییخت و شییکسییتگیهای فراوان عدم آسییایش برای دام
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فراهم کننیید .نظر بییه اینکییه راهروهییای خروجی و ورودی

اصییلیترین علل رخداد جراحات بافت شییاخی شییناخته شییده

شیردو شیها در بی شتر گاوداریهای ایران به ویژه در نزدیکی

اسییت ( .)20از سییوی دیگر باالرفتن ماده خشییک مصییرفی در

شییییردوشیییی یکی اسیییت و نظر به عدم پیش بینی امکانات

کنار کاهش ا سکور مدفوع حا صل از ا سیدوز تحت درمانگاهی

مناسب برای شستشو و ایجاد درناژ و بهداشت کافی در اینها

حجم باالتر مدفوع و قوام کمتر آن را رقم میزند ،که هر دوی

معموال در این قسییمتها مشییکالت فراوانی دیده میشییود که

اینها منجر به کاهش شییرایط بهداشییتی بسییتر شییده و در

بدون مدیریت آن عمال کنترل بسییی یاری از بی ماری ها بویژه

بسیاری از گلهها ساختارهای بستر و کف در کنار ماشین آالت

بیماری های عفونی امکان پذیر نیسیییتند و بکارگیری تمامی

و ساختارهای مدیریتی قابلیت نگهداری شرایط بهدا شتی را

راههای دیگر در این قسیییمت دچار مشیییکل جدی میشیییود.

ندارند و نه تنها اسیییکور مدفوع پایین میآید بلکه اسیییکور

ب نابراین با تو جه به ام کا نات موجود در گ له ها اسیییت فاده از

ب هداشیییتی دام نیز افزایش می یا بد ،که هر دو میتوان ند

سیییسییتم های فالشییینگ ( ،)Flushingاسییکریپر ،کودروبی

ن شانگرهایی از رخداد جراحات انگ شتی در گله با شند .درادامه

دسییتی یا هر وسیییله دیگر برای باالبردن بهداشییت راهروها به

به ارزیابی مختصر سارا پرداخته می شود ،هر چند نکات فنی و

ویژه در قسمت هایی که به شکل مشترک استفاده می شود،

کلیدی در زمینه پاتوژنز اسییییدوز تحت درمانگاهی خارج از

میتوا ند ک مک موثری در جلوگیری از ر خداد بی ماری ها به

اندازه این نگا شته ا ست .در هر صورت محتوی جیره از جمله

ویژه بیماریهای عفونی انگشییتی باشیید .تجربیات شییخصییی

پروتئین خییام و فیبر خنثی در برابر دترژنییت ( Neutral

نگارنده به فراوانی س یر خوردن دامها در مسیییرهای راهروها را

 ،)detergent fiberت عداد دف عات غذا دادن ،فضیییای خطی

ثبت کرده ا ست که این حالت ،م شکالت عدیدهای ،هم از دید

آخور به ازای هر گاو و نوع غذا بر رخداد لنگش اثری نداشییته

جراحات انگشتی ،هم جراحات نواحی باالتر مانند مفصل لگنی

اند ( .)4این یافته تنها برای این منظور آورده شد که همی شه

رانی که متا سفانه در اکثر موارد منجر به حذف دام شده است،

تغذیه به عنوان تنها فاکتور خطر لنگش شیناخته نشیود و این

به وجود آورده است .در هر صورت سر بودن راهروها به عنوان

باوردرذهن خوانندگان محترم با شد که در مطالعاتی ،تغذیه بر

فاکتور خطر جدی برای لنگش در م طال عات قبلی نیز ث بت

لنگش اثری نشان نداده است.

شده است (.)19

 SARAیکی از بیماریهای شییایع در گلهها با تولید باال اسییت

فاکتورهای خطر مدیریتی

( .)21حتی در گلههای شیییری با مدیریت عالی ،این عارضییه

این د سته از عوامل خطر بر ا ساس نحوه مدیریت در دامداری

مشییکلی رایج ،مهم اقتصییادی اسییت ،به طوری که بعضییی

تغییر میکند و با احت ساب دا شتن شرایط ساختمانی یک سان

نوی سندگان معتقدند که  SARAمهمترین بیماری تغذیهای در

مدیریت گله میتواند خطر رخداد گله را بیشتر یا کمتر کند.

گاوهای شیییری اسییت ( ،)22اما به دلیل محدودیت اطالعات

تغذیه :تغذیه به شییکل سیینتی امروزه ازعوامل لنگش ،به ویژه

مبنی بر شیییوع و ماهیت غیر اختصییاصییی بیماری ،اهمیت آن

لنگشهای بافت شییاخی شییناخته میشییود .گلههای شیییری

کامال درک نشده است (.)23

امروزه با سرعت زیادی به طرف تولید باالتر و افزایش راندمان

امروزه برای افزایش تولید شییییر از جیره غذایی غنی از غالت

تول ید تک یه دار ند .بدون ترد ید افزایش تول ید خود حاصیییل

اسیییتفاده میشیییود .وجود غالت فراوان در خوراک روزانه آن

افزایش ماده خ شک م صرفی به ویژه انواع کن سانتره ا ست که

دسییته از گاوهای شیییری که به هضییم و متابولیسییم جیره

این یکی به در جاتی اسییی یدوز ت حت حاد ( Sub Acute

علوفه ای سازگاری ندارند باعث ایجاد ا سیدوز شکمبه می شود

 )Ruminal Acidosis: SARAرا بییه ه مراه دارد و رخییداد

( )24و مشییخصییه آن  pHپایین شییکمبه (  5تا  ) 5/5اسییت.

 ،SARAخود با دالیل پاتولوژیک شناخته شده افزاینده رخداد

میزان بروز  SARAدر اوایل شیییرواری  11-29/3درصیید و در

موارد ( )Sub Clinical Laminitis: SCLاسیت که این یکی از

دوره میانه شیرواری  18-26/4درصد گزارش شده است (.)22
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در مطالعهای روی  15گله هولشتاین در ایاالت متحده آمریکا،

تکن یک های مختلفی برای تشیییخیص  SARAوجود دارد که

 19درصیید گاوها در اوایل شیییرواری و  26درصیید از آنها در

میتوان به تست مدفوع ،نشخوار و پربودن شکمبه اشاره کرد.

میانهی شیرواری مبتال به  SARAبودند .همچنین در یک سوم

تست مدفوع

گله ها بیش از  40درصییید کل گاوها دچار این بی ماری بودند

سییاختار و غلظت مدفوع به نشییخوار و فعالیت فلور شییکمبه

( .)23 ,21در مطییالعییهی دیگر بر روی  14فییارم شییییری

بسییتگی دارد .در گاوهایی که مبتال به  SARAهسییتند مدفوع

دروی سکان سین بروز  SARAدر اوایل و پیک تولید شیر 20/1

شل است .سایز قطعات هضم شده بزرگتر ( 1- 2سانتیمتر)

درصد گزارش شد (.)23

از نرمال ( 0/5سییانتیمتر) اسییت .رنگ مدفوع قهوهای تا زرد

این بیماری باعث کاهش متوسیییط تولید شییییر به میزان 2/7

اسییت pH .آن کمتر از حالت نرمال و کمی اسیییدی میباشید.

کیلوگرم در روز و همچنین کاهش  0/3درصیید چربی شیییر و

بوی مدفوع شیرین تا ترش ا ست ( .)21ازآنجاییکه فیبرهای

 0/12در صد پروتئینهای شیر می شود .)23( .ضرر اقت صادی

هضیییم شیییده تاثیر بر غلظت مدفوع ندارد و  pHمدفوع یک

ناشیییی از  SARAدر آمری کا بین  67تا  130میل یارد تو مان

ا ندی کاتور از  pHروده بار یک اسیییت ،ارز یابی مدفوع برای

گزارش شده است ( SARA .)24نه تنها در دریافت غذا و تولید

مانیتورینگ یا ت شخیص  SARAدر گلههای شیری محدودیت

شیر تاثیر میگذارد ،بلکه بر سالمت گله نیز موثر ا ست (.)23

دارد ( .)22ارز یابی مدفوع به روش های زیر در م طال عات

کاهش در یا فت ماده غذایی ،کاهش چربی شییییر ،تغییرات

مختلف بیان شدهاست:

مدفوع ،کاهش  ،BCSالتهاب شیییکمبه ،پاراکراتوز شیییکمبه

ا سکورینگ قوام مدفوع :این ا سکوردهی بین  1تا  5به صوت

( ،)Ruminal parakeratosisآبسییههای کبدی ،کسییتهای

زیر است:

فیبرین در مدفوع ،ورم پ ستان محیطی و لنگش از ا صلیترین

اسییکور پنج :مدفوع گاو کامال سییفت اسییت و بدون هیچگونه

عالیم بالینی این عارضه هستند ( .)22اسیدوز شکمبه یکی از

مایع اضافی به خوبی شکل گرفته است.

مهمترین ری سک فاکتورهای  Laminitisا ست (.)24 ,22 ,21

ا سکور چهار :قوام کمتر می شود اما هنوز شکل خود را حفظ

 Laminitisالتهاب آسپتیک ( )Asepticو غیر عفونی الیههای

میکند .ممکن است محتوای غالت به صورت کامل باشد.

درمال ( )Dermal layersسییم اسییت که منبع اصییلی لنگش

ا سکور سه :مدفوع نرمتر می شود و مایعات آن بی شتر ا ست.

گاوهای شیییری اسییت ( .)25عوامل و فاکتورهای مختلفی در

ممکن است حاوی غالت باشد.

ایجاد  Laminitisنقش دارد .اتیولوژی آن در گاو و ارتباط بین

اسکور دو :زمانیکه بر روی زمین میافتد ،حداقل شکلپذیری

 Laminitisبا اسیدوز هنوز مشخص نیست ( .)26رژیم غذایی

را دارد .ممکن است حاوی غالت باشد.

بر شیوع  Laminitisو آسیب شناسی حرکتی به خصوص در

اسکور یک :بدون هیچگونه شکلی .حیوان اسهال است و پشت

اطراف زایمان تاثیر دارد ( .)21تغییر رنگ سم ،خونریزی کف

حیوان و پاهای آن کثیف است .ممکن است حاوی غالت باشد

سم ،زخم و آب سه سم ،بد شکل شدن سمها یا دوتایی شدن

(تصویر .)2

دیواره سییم در بیمارانی که مبتال به  SARAهسییتند ،گزارش

بین اسیییکور مدفوع با  SARAارت باطی د یده میشیییود در

شییده اسییت ( .)27در سییالهای گذشییته ،تحقیقات زیادی در

مطالعهای شیوع اسکورهای باالی مدفوع در گاوهایی بود که از

ارت باط با  SARAو اختالالت تخمیری ان جام شیییده اسیییت.

نظر اسیدوز سالم بودند (.)28

همچنین جدیدا تشخیص  SARAمورد توجه قرار گرفته است.
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تصویر  .2اسکورهای مختلف مدفوع در گلههای گاو شیری

تست پربودن شکمبه

افزایش فیبر موجود در علوفه جیره غذایی گاو به علت قابلیت

اسکوربندی شکمبه بر اساس مشاهده مستقیم گاو از پشت و

ه ضم کمتر و افزایش ن سبی سایز قطعات ،سرعت عبور مواد

مقای سه  para- lumbar fossaسمت چپ ن سبت به para-

غذایی از شییکمبه کاهش مییابد ( .)29همچنین نشییان داده

 lumbar fossaسمت را ست با ا ستفاده از سی ستم five-

شیییده اسیییت ،که فیبر موجود در جیرهی غذایی گاوهایی که

 point scaleانجام میشییود .در این سیییسییتم ،شییماره  1به

مبتال به  SARAهسیییتند ،کمتر از میزان طبیعی آن اسیییت،

شکمبه کامال خالی و شماره  5به شکمبه کامال مت سع داده

بنابراین میتوان ،دریافت فیبر کمتر از طریق جیرهی غذایی را

می شییود .مطالعات گذشییته نشییان میدهد که شیییوع باالی

توضیحی برای اسکورهای پایین پر بودن شکمبه دانست (.)29

اسییکور پایین پربودن شییکمبه ،با  SARAارتباط دارد ( .)28با

تصویر  .3اسکورهای مختلف پر بودن شکمبه در گاوهای شیری
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تست نشخوار

(خوابیدن ،غذاخوردن ،نشخوار) را نسبت به تراکم  100درصد

گاوهای شیری  4تا  7ساعت از وقت خود را صرف خوردن و

نشییان میدادند و در تراکم  129درصیید اثرات منفی بر روی

 5تا  9سیییاعت در روز را صیییرف نشیییخوار میکنند (.)30

رفتار ،تولید و شاخصهای آسایش گاو دیده نشده است (.)33

فاکتورهای زیادی از جمله میزان دریافت مواد غذایی ،نسییبت

در مطالعه دیگری نشان داده شده است که رفتار خوابیدن گاو

ترکیبات ،کیفیت و طول علوفه و نوع سیستم غذا دهی در این

تحت تاثیر تراکم قرار نگرفته ولیکن در هیچ یک از گله هایی

رفتار گاوها موثر است (.)28

که تراکم باال داشییتهاند گاوها به خوابیدن  12سییاعت در روز

مطالعات نشیییان میدهد که وجود فیبر در جیره غذایی باعث

نر سیدهاند ( .)34اهمیت تراکم در تمامی مطالعات ن شان داده

افزایش حرکات جوشی در گاو می شود .فیبرها با طول بیش از

شییده اسییت ولیکن شییاید در ایران اندکی بیش از اندازه به آن

 1سیییانتیمتر ،جَوش و تولید بزاق را افزایش میدهد بنابراین

پرداخته میشییود ،همانگونه که مطالعات باال نشییان میدهد

این امر میتواند نقش مهمی در خنثی کردن اسید تولید شده

تراکم تا  120درصید نتوانسیته مشیکالت جدی ایجاد نماید و

در شییکمبه داشییته باشیید ( .)31ارتباط بین جیره غذایی با

تراکمهای باالتر از آن به شکل جدی م شکل ساز ه ستند .در

ن سبت کن سانتره باال و ا سیدوز شکمبه به خوبی ثابت شده

هر صییورت زمانیکه صییحبت از تراکم میشییود تنها گاوهای

ا ست ( .)29حرکات جو شی یک اندیکاتور از ح ضور یا فقدان

شیییری نباید مد نظر باشییند چرا که اهمیت تراکم در گاوهای

فیبر کافی در جیره اسیت که میتواند نشیانهی  SARAدر گله

خشیییک نیز بر کاهش آسیییایش ،کاهش تولید بعدی و ایجاد

باشیید .اعتقاد بر این اسییت که نشییخوار باعث افزایش حرکات

لنگش ،مطالعه و گزارش شییده اسییت ( ،)35قسییمتی که به

جوشی شده بنابراین تولید بزاق به عنوان یک بافر برای خنثی

فراوانی در صنایع دامپروری ایران از نظر دور میماند.

کردن اسیییدیته حاصییل از تخمیر در شییکمبه افزایش مییابد

شکم زایش :شکم زایش و رفتار گاوهای شکم اول از یک سو و

(.)22

همچنین و ضعیت بدنی این د سته از گاوها در گله تفاوتهایی

تراکم :تراکم به عنوان خطری جدی در گلههای شیییری ایران

را به خود اختصاص میدهد .از جمله میتوان گفت که گاوهای

جلب توجه میکند .در شیییرایط فعلی دامپروری ایران نظر به

شییکم اول به ویژه گاوهای تازهزا دفعههای خوابیدن کوتاهتری

سیینگین بودن سییرمایهگذاری برای دامهای جدید بسیییاری از

نسیییبت به گاوهای شیییکمهای بعدی دارند و همچنین تعداد

تول یدکن ندگان ت عداد دام در وا حد را افزایش دادهاند که این

دفعات بلند شدن آنها بی شتر ا ست .از سوی دیگر و ضعیت

خود منجر به تراکم شده که باید در نظر گرفته شود ( .)32به

ایمنی بدن این گاوها از آنجاییکه به تازگی وارد گله شیییری

طور کلی تراکم به دو شکل در نظر گرفته می شود در شکل

میشیییوند تفاوت هایی با سیییایر گاوها دارد و مجموعه این

اول افزایش دام به ازای ف ضای آخور قابل د سترس ا ست ،که

تفاوت ها این باور را ایجاد میکند که گاوهای شیییکم اول به

در اینجا باید فضای طولی آخور حداقل  60سانتیمتر برای هر

شییکل جدا از سییایر گاوهای گله نگهداری شییوند .ترکیب گله

گاو باشد و دوم تعداد استال به ازای هر گاو است .البته افزایش

(درصییید گاوها با شیییکمهای مختلف در گله) میتواند بیانگر

تعداد گاو در واحد سطح را میتوان هم در گلههای با سی ستم

حضور گاوهایی با شکمهای مختلف در سطح گله باشد .بیشتر

بهاربند باز مطالعه کرد و هم در گلههای فریاسیییتال در نظر

گلههای شیری ایران به شکل معمول فروش تلی سه ندارند و

گرفت .در مطالعهای سه د سته گاو با تراکم  100 ،82و 129

این نبود فروش تلیسییه باعث میشییود که تلیسییهها به شییکل

در صد (در تراکم  82در صد یعنی  100ا ستال وجود دا شته و

دایم فراتر از نیاز جایگزینی گله ا ضافه شوند که خود منجر به

 82گاو در ا صطبل بودهاند ،به همین ترتیب در سایر تراکم ها

شکلگیری ترکیب گله به سمت گاوهای شکم اول می شود.

اعداد قابل تعمیم ا ست) در نظر گرفته شده اند ،نتایج مطالعه

معموال گلههای شیری ایران هم به علت وارد شدن تلی سهها

ن شان میدهد که گاوها در تراکم  82در صد رفتار طبیعیتری

به گ له و هم به ع لت پایین بودن ب قای گاو ها در گ له جوان
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هسییتند و بیش از  30و در بیشییتر مواقع بیش از  35درصیید

بیشترین رخداد بیماریها در ماه سوم پس از زایش ثبت شده

گاوهای مولد را گاوهای شیییکم اول تشیییکیل میدهند که

اسییت ( .)5بنابراین میتوان گفت که ترکیب گله و اینکه چه

فاکتورهای خطر خاص خود مانند اسیییترا حت پایینتر ،افت

درصییدی از گله شییکم اول هسییتند و اینکه گله در چه روز

 BCSبیشتر ،ایمنی کمتر را با خود حمل مینمایند و این مهم

شیییردهی اسییت میتواند خود بیانگر دسییتهای از مشییکالت

در زمانیکه این گاوها تازهزا هسییتند ،بیشییترین مشییکل را به

مربوط به لنگش باشییید چرا که اسیییتعداد به ابتال به برخی

خود اختصاص میدهد چرا که همه رخدادهای باال در گاوهای

عوارض مان ند درماتیت انگشیییتی یا حتی بیماری های بافت

تازهزا به ویژه شییکم اول تشییدید میگردد ( .)19کاهش رشیید

شاخی در روزهای شیردهی پایینتر بیشتر بوده و اگر کل گله

سم در گاوهای تازهزا ،افزایش امکان حرکت استخوان بند سوم

به هر علتی زایمانی فصلی داشته باشد و روزهای شیردهی به

در گاوهای تازهزا ،افزایش سییایش ،کاهش زمان خوابیدن گاو،

نوعی به یک باره کاهش یافته یا افزایش یابد میتواند زمینهها

جیره ،سطوح نگهداری ،ت ضعیف ایمنی و مدیریت حیوانات در

را برای ابتال به عوارض فوق آماده کند ( .)36این شنا سایی از

این دسیییته از گاوها بیماری ها را در محدوده گاوهای تازه زا

یک سو ایجاد کننده خطر بیشتر برای رخداد بیماری ها است

افزایش میدهد ،تمامی این رخدادها منجر به اثر روی کوریوم،

و از سیییوی دیگر ایجاد کننده فرصیییت برای مبارزه با آنها و

تولید سم با مقاومت کمتر و افزایش خطر آ سیب همراه است.

کنترل بسیاری از عوارض است.

جابجایی :جابجایی گاوها داخل گله ،امکانات شیردو شی و در

بیشیتر گاوها در گاوهای با رده پایینتر گردد و ایسیتادن خود

دسترس بودن این امکانات در بسیاری از گلههای شیری ایران

عاملی جدی برای رخداد لنگش اسیییت .بنابراین جابجایی در

متفاوت ا ست .یکی از شاخصهای مدیریت و تنظیم جیره ها

گله را میتوان به عنوان یکی از عوامل خطر رخداد لنگش در

و تولید در شیییرایط فعلی دامپروری ایران جابجایی گله چه بر

گله قلمداد کرد و باید نسبت به هر نوع جابه جایی غیر معمول

اساس تولید چه بر اساس روز شیردهی و چه بر اساس اسکور

در گله حساس بود و آن را تحلیل نمود.

بدنی ا ست .هر جابجایی با خود ا سترسهای فراوانی به همراه

سییم چینی و مراقبت از سییم :یکی از اصیییلیترین مؤلفههای

دارد و به فراوانی رده بندی اجتماعی گاوها در بهاربندها را به

مدیریت جراحات انگشتی و لنگش در سطح گله است .روشها

هم زده کییه این یکی خود میتوانیید منجر بییه مشیییکالت

و الگوهای متعددی برای سم چینی ارائه شده که مجددا بحث

استرسزای فراوان و در نهایت از بین رفتن آسایش و ایستادن

در مورد تکنیکهای سم چینی خارج از حو صله این نگا شته
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اسییت و در اینجا تنها بر ضییرورت و جایگاه آن به عنوان یک

چینی منجر بییه تغییر رفتییار ،افزایش کیفیییت وزنگیری و

عامل خطر لنگش در گله نگاه میشیییود .در پاسیییخ به این

کاهش لنگش ،وابسیییته به شیییرایط خاص هر محیط انجام

پر سش که آیا بود یا نبود سم چینی به شکل منا سب در گله

میگردد .هنوز اطال عات ز یادی در زمی نه اثر تکن یک های

را میتوان به عنوان عامل خطری برای رخداد لنگش در نظر

مختلف سم چینی بر رفتارهای گاو مورد نیاز ا ست ،همچنین

گرفت؟ بدون تردید پاسییخ مثبت اسییت ،انجام سییم چینی با

تمام جنبههای آسییایش دام در کنار سییم چینی باید ارزیابی

برنامه منجر به کاهش موارد لنگش می شود و نبود آن در گله

گردد و به ویژه اثر سیییم چینی روی گاوهای غیر لنگ باید

میتواند مؤلفه ای برای افزایش یا عدم کنترل لنگش و جراحات

ارزیابی گردد .در ن هایت اطال عات بیشیییتری در زمی نه زمان

انگشیتی باشید .هر چند نگاشیتههای متعددی در زمینه فواید

بندی سییم چینی و تکرار آن در سییال مورد نیاز اسییت (.)41

انجام سییم چینی به موقع منتشییر شییده اسییت به گونهای که

آنچه مسییلم اسییت سییم چینی ضییرورتی قطعی برای کنترل

نشان داده شده ،زمانیکه در گله سم چینی تنها بر اساس نظر

رشدهای ناخواسته و نامنظم سم در گله است و انجام تکنیک

مدیر گله انجام می شد ،نسبت به زمانیکه گاوها بر اساس یک

درسیت آن میتواند گامی موثر در کنترل لنگش باشید ولیکن

روش معمول ساالنه یک یا دو بار سم چینی می شدند لنگش

اجرای تکنیک غلط خود ممکن است باعث رخداد لنگش بیش

بیشییتری ثبت گردیده ( )4و اسییتفاده از ابزارهای درسییت و

از معمول گردد .تجربیات نگارنده نشییان میدهد که در برخی

صحیح به عنوان یک ضرورت برای انجام سم چینی شناخته

از گلهها متوقف کردن سیییم چینی منجر به بهبود وضیییعیت

شده است .درهلند عدم وجود باکس سم چینی که در آن ابزار

لنگش در گله شده یا فراوانی کفهای نازک یا سایر جراحات

بلند کردن اندام وجود داشیییته باشییید به عنوان یک ریسیییک

را به شدت کم کرده است .در هر صورت عدم انجام سم چینی

فاکتور برای رخداد بیشتر جراحات انگشتی شناخته شده است

منظم در بیشتر موارد ممکن است فاکتور خطری برای ابتال به

( .)37همچنین عدم انجام سم چینی در فا صله  60-100روز

انواع لنگشهای عفونی و غیر عفونی قلمداد گردد.

پس از زایش منجر به افزایش لنگش شده است (.)38

سایر عملیات بهدا شتی گله مانند شعله دهی ،کودروبی ،ضد

با این وجود مطالعاتی نشیییان میدهد که انجام سیییم چینی

عفونی و غیره بدون ترد ید میتوان ند ن کات مث بت در کاهش

همیشییییه هم موثر نبوده و در برخی موارد منجر بییه بروز

ری سک فاکتورهای محیطی در گله با شند و انجام ،نحوه انجام

لنگشهای بی شتری شده ا ست به گونهای که سم چینی در

و شییدت آن میتواند به عنوان عامل خطر برای کنترل یا عدم

گاوهای شییکم اول قبل از خشییکی منجر به بروز کمتر لنگش

کنترل عوارض انگشتی در گله محسوب گردد.

در شکم بعدی شده ا ست در صورتیکه سم چینی گاوهای

عوامل خطر مربوط به اقلیم و جغرافیا

چند شکم زا قبل از خ شکی اثر م شابهی ندا شته و حتی باعث

فصل :فصلهای سال در سیستمهای متراکم بنابر قاعده نباید

بیشتر شدن لنگش در شکم بعدی شده است ( ،)39همچنین

تاثیرگذاری جدی دا شته با شند ،چرا که در این سی ستمها به

سم چینی تلی سهها در زمان خ شکی نتوان سته ا ست به اندازه

تمامی رخدادهای فصلی باید پاسخ مناسب داده شود .ولیکن

کنترل عوامل محیطی بیماریهای انگشییتی را کم کند (.)40

جدا از این مساله بیشتر گاوداریها به اندازهای که باید توانایی

سم چینی با افزایش زاویه سم و ایستادهتر کردن سم و توزیع

پاسخ به رخدادهای طبیعی را ندارند و فاکتورهای خطر فصلی

بهتر وزن می واند شیییرایط آسیییایش بهتری را در دام فرآهم

همیشیه در کنار گاوداریها هسیتند و برای عوارض مختلف از

نماید .سم چینی توان سته ا ست ،زمان خوابیدن دام را افزایش

جمله لنگش مشیییکل آفرین میشیییوند .میزان دما ،رطوبت،

دهد هرچند اثر آن روی پارامترهای فیزیولوژیک خیلی رو شن

بارندگی ،جریان باد ،طول روز درف صول مختلف متفاوت ا ست

نی ست .انجام سم چینی توان سته ا ست زمان رخداد لنگش در

و هر کدام این قابل یت را دارند تا بی ماریزایی خاص خود را

گلهها را به تعویق بیندازد در مجموع به نظر میرسییید ،سیییم

دا شته با شند .ب سیاری از عوامل بیماریزای عفونی با تغییرات
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ف صلی جمعیتی متفاوت دارند و عوامل بیماریزای غیر عفونی

اسیییترس گرمایی و تنوع اقلیمی رخدادی بسییییار معمول در

نیز با توجه به مرحله تولید و روز شیردهی که خود حا صل از

ایران اسییت و با عنایت به عوامل شییناسییایی اسییترس گرمایی

بیاروری در فصیییول خیاص رخ میدهید تغییر مینمیاینید.

مان ند شیییاخص د ما رطو بت ( Temperature Humidity

فراوانیهای فصیلی متعددی برای بیماری های انگشیتی آورده

 )Indexب سیاری از نقاط ایران در طول سال حداقل چند ماه

شده ا ست و در برخی ف صول مثال ف صولی که بارندگی بی شتر

در معرض اسیییترس گرمایی قرار میگیرند .بنابراین توجه به

ا ست و حیوانات از محیطهای داخلی بی شتر ا ستفاده میکنند

عوامل محیطی در شناسایی لنگش اهمیت ویژهای دارد.

مان ند زمسییی تان و ب هار انت ظار ر خداد عوارض عفونی در گ له

طراحی گاوداریها در محیطهای کوچک به شکل شهرکهای

بی شتر ا ست .اطالعات نگارنده ن شانگر فراوانی بی شتر بیماری

دامپروری از دیر باز در ایران مورد تو جه بوده اسییییت .این

نکروبا سیلوز بین انگ شتی ()Interdigital necrobacillosis

شییهرکها ویژگیهای مثبت خاص خود از لحاظ در دسییترس

در فصول زمستان و بهار است و فصول بهار و تابستان فراوانی

بودن ام کا نات را دار ند ولیکن توزیع و واگیری بی ماری های

درماتیت انگ شتی بی شتر دان سته شده ا ست .بنابراین ف صل با

عفونی در آنها در ب سیاری از موارد قابل کنترل نی ست به این

مول فه های خاص خود که میزان بار ندگی ،د مای هوا ،میزان

لحاظ فاصییله دامپروری با دامپروریهای مجاور و نحوه رفت و

رط و بت ،جر یان باد و طول روز اسییییت میتوا ند بر ر خداد

آمد بین این دامپروری ها میتواند عاملی برای خطر بیشیییتر

بیماریها اثرگذاری نماید .در هر صورت گفته شده که ف صل

لنگش باشد.

زایش عالوه بر فصیییل میتواند بر مشیییکل بیافزاید .به عبارتی

خطر بیماریهای عفونی در رخداد لنگش

فصییل زایش میتواند تعیین کننده میزان لنگش باشیید (.)42

در این جا نمیتوان سیییایر بی ماری های عفونی را از لنگش و

برخی از مطالعات به تاثیر افت ایمنی متعاقب رخداد اسییترس

فراوانی آن جدا کرد به گو نهای که در م طال عات داخلی و

گرمایی اشییاره کردهاند که این یکی نیز میتواند به عنوان یک

خارجی در مورد احتمال ارتباط بیماری مانند یون با لنگش

ریسک فاکتور در کنار دیگر عوامل باشد (.)43

صییحبت شییده اسییت .در مطالعه مشییایخی و همکاران فراوانی

جراحات بافت شاخی مانند زخم کف سم را نا شی از تحرک

معنیداری در ر خداد اسیییکور های باالی حرکتی و همچنین

بیشییتر اسییتخوان بند سییوم در جعبه شییاخی به ویژه در زمان

جراحات انگشییتی در گاوهای مبتال به یون ثبت شییده اسییت

زایمان دانستهاند و احتماال میتواند ناشی از تغییرات تغذیهای

( .)45اسیییمیت و همکاران نیزدر سیییال  2019به این مهم و

مانند اسیییدوز تحت حاد باشیید .عواملی که منجر به بیشییتر

نحوه ارتباط آن ها اشیییاره کردند .در این مطالعه نشیییان داده

ایسییتادن گاو میگردد میتواند این تغییرات را تشییدید کند و

شده ا ست که گاوهای مبتال به یون سه ماه زودتر ن سبت به

ساختار جعبه شاخی سم را متاثر سازد .کاهش خوابیدن دام

گاوها غیر مبتال لنگ میشوند و  2/7بار بیشتر در معرض ابتال

خود میتواند منجر به لنگش شیییده که این رخداد همراه با

به لنگش قرار میگیرند .گاوهایی که به شیییدت در مقابل یون

طراحی بد ا ستال و زمانهای طوالنی تر شیردو شی می تواند

مثبت هسییتند  2/8بار بیشییتراز گاوهایی که با شییدت کمتری

ت شدید گردد .تطابق رفتاری گاو با ا سترسها به ویژه ا سترس

مثبت هستند در معرض ابتال به لنگش هستند .یافتههای این

گر مایی خود میتوا ند عا مل خطر نهف ته برای کاهش ز مان

مطالعه نشیییان میدهد که رابطهای بین بیماری یون و لنگش

خوابیدن دام و لنگش متعاقب آن باشیید .افزایش رخداد موارد

وجود دارد و اینکه گاوها معموال بعد از ابتال به یون به لنگش

جراحات بافت شیییاخی در اواخر تابسیییتان معموال به دنبال

مبتال میشوند ( .)46بسیاری از مسیرهای پاتوژنیکی که آورده

اسییترسهای گرمایی رخ میدهد .این رخداد ممکن اسییت به

شده به گونهای با ا سکور بدنی دام مرتبط ا ست که در بخش

علت افزایش ح سا سیت به ا سیدوز تحت حاد یا افزایش زمان

جداگانه به شکل جامع به آن پرداخته خواهد شد .بیماریهای

ایستادن گاو یا ترکیبی از هر دو باشد (.)44

تولید مثلی مانند متریت در رخداد لنگش موثر دانسییته شییده
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اسیییت .طول مدت لنگش با رخداد متریت و همچنین دیگر

بیماری را کنترل نمود ولیکن بدون تردید ساده انگاری در این

رخدادها در دوره انتقال ارتباط داشیییته اسیییت به گونهای که

زمینه نیز میتواند موجبات شییکسییت در زمینه هر گونه روش

گاوهایی که در زمان خشیییکی خود لنگش داشیییته اند بعد از

کنترلی را فراهم نماید و در هر برنامه شنا سایی باید نسبت به

زایمان بی شتر مبتال به متریت شدهاند .اهمیت لنگش در دوره

شییناسییایی بیماریهای عفونی در سییطح گله و میزان بومی یا

انتقال به گونهای است که حتی یک بار معاینه گاوها سه هفته

جاری بودن آن در سطح گله اطمینان حاصل نمود.

قبل از زایش منجر به کاهش متریت های مزمن و حاد پس از

خطر عوارض و آشفتگیهای متابولیک در ایجاد لنگش

زایمان شده است ( .)47آنچه مسلم است برخی از بیماریهای

زمینهسازی لنگش توسط عوارض متابولیک ثابت شده است به

عفونی در حال حاضر در گلههای شیری ایران به درجاتی دیده

گونهای که گاوهایی که بیشیییتر جابجایی شییییردان میگیرند

میشیییود ( .)48از بین این ها میتوان به تب برفکی به عنوان

ممکن ا ست بی شتر درگیر لنگش شوند یا سایر عوارض مانند

یک بیماری ب سیار مهم زمینه ساز لنگش به شکل کوتاه مدت

کتوز ،کبد چرب و غیره میتواند ،زمینهسیییازهای خوبی برای

در ز مان ر خداد بی ماری و دراز مدت تا ز مان طوالنی ب عد از

ابتال به لنگش باشییید و نظر به اهمیت این موضیییوع در مقاله

رخداد بیماری اشیییاره کرد ( .)49البته برخی بیماری ها که

جداگانهای به آن پرداخته شده است.

امروزه به شییکل معمول در گله دیده نمیشییود مانند تب سییه

خطر مربوط به وزن و بی سییی اس ( Body Condition

روزه یا تب نزله ای بدفرجام یا شیییکل مخاطی بیماری BVD

)Score: BCS

( )Bovine viral diarrheaنیز میتوانند به شکل م ستقیم و

گاوهایی که اسییکور بدنی خیلی پایین دارند (بین )1/25-2/5

غیر مسییتقیم باعث رخداد لنگش در گله گردند .بنابراین برای

در نژاد هلشیییتاین و  3/5-2/5در نژاد فلکوی ()Fleckvieh

شنا سایی هر چه بهتر لنگش باید به عوامل خطری که ممکن

بی شترین ری سک ابتال به لنگش را ن شان میدادند .در تحلیل

است در رخداد آن سهیم باشند توجه نمود.

این رخداد گفته شیییده که پایین بودن اسیییکوربدنی نه تنها

ب سیاری بیماریها مانند اورام پ ستان توک سیک با وجودی که

میتواند معلول لنگش باشیید ،بلکه خود به تنهایی نیز میتواند

پستان مقادیر زیادی کلستروم ( )Colostrumحاوی آنتیبادی

عاملی برای لنگش قلمداد گردد .همچنین گاوهایی الغر بیشتر

دارد معموال در محدوده زایمان بیشیتر اتفاق می افتد ،بیماری

در معرض شیییرایط کتوتیک بویژه در ابتدای شییییرواری قرار

هایی مانند اورام پسیییتان حاد می توانند منجر به توقف کامل

میگیرند و با کاهش عملکرد بالشتک انگشتی آسیب بیشتری

تولید بافت شییاخی شییوند که با بروز خطوط افقی در سییم گاو

به کوریوم میرسد (.)11

بروز می نماید .در این جا تلیسه ها بیشتر از سایر گاوها تحت

 BCSپایین سیییه هفته قبل از رخداد لنگش همراه با افزایش

تاثیر قرار می گیرند .همچنین تضییعیف ایمنی می تواند علتی

معنیدار لنگش بوده اسیییت .گاو هایی که  BCSکمتر از دو

برای رخداد زیاد موارد درماتیت انگشییتی پس از زایش باشیید

دا شتهاند در معرض لنگش متو سط و حاد بی شتری بودهاند و

(.)5

افزایش  BCSبه باالی  2منجر به کاهش لنگش متوسط و حاد

به طور کلی نمیتوان از نقش بی ماری های عفونی در ر خداد

شده است BCS .پایین  16یا  8هفته قبل از اولین لنگش حاد

لنگش در گلههای شیییری ایران به سییادگی گذر کرد .برخی

یا مالیم ثبت شییده اسییت و ارتباط مثبتی با رخداد لنگش در

اطالعات اینجانب نشییانگر رتبه اول حذف در گلههای شیییری

گاوهای شکم دو و باالتر دا شته ا ست که ن شانگر ضرورت نگه

ایران ناشیییی از بیماری های عفونی اسیییت که خود می تواند

داشتن  BCSدر محدوده درست است .کاهش وزن بدون توجه

ن شانگر نقش ارزنده این د سته از بیماریهای به عنوان فاکتور

به  BCSو افزایش سیین در اولین زایمان باالی  24ماه همراه با

خطر در رخداد لنگش در گلهها باشییید .همانگونه که در باال

افزایش خطر رخداد لنگش در دراز مدت بوده است .نتایج یک

گفته شیید با برداشییتن عامل خطر شییاید نتوان به طور کلی

مطالعه نشیییان میدهد که نگهداری  BCSباالی  2/25برای
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زخم های پاشییی نه را افزایش مید هد و در م طال عه اتی ما و

 گفته شده که این افزایش.کاهش ریسک لنگش ضروری است

) گفته شییده که بروز بیشییتری از لنگش در2004( سییانتوس

ری سک احتماال نا شی از کاهش ضخامت بال شتک انگ شتی و

 ماه) زایمان25 گاوهای شکم اولی که با سن بی شتری (باالی

12-16  در فا صله زمانیBCS  کاهش.قابلیت دفاعی آن ا ست

.)50( میکنند دیده میشود

هفته قبل از رخداد لنگشهای مالیم میتواند ا ستعداد ابتال را

در رفتارهای اجتماعی نشییان داده شییده که گاوهایی که رده

 هف ته ق بل میتواند8-12 افزایش دهد و در فاصییی له زمانی

 نسییبت به گاوها با رده متوسییط و،اجتماعی پایینتری دارند

 گاوهایی که.احتمال ابتال به لنگش های حاد را افزایش دهد

 این گاوها کمتر.باالتر بیشتر در معرض ابتال به لنگش هستند

در فاصییله زمانی صییفر تا چهار هفته بعد از زایش افت اسییکور

میخوابند و بیشییتر میایسییتند و با افزایش زمان ایسییتادن

 در مطالعه.بدنی داشتهاند در معرض لنگش حاد قرار میگیرند

 در مجموع میزان بقای.رخداد جراحات درآنها بیشتر میشود

) گفته شده که افزایش سن زایش2009( ساندرز و همکاران

گاوها با رده اجتماعی پایینتر کمتر از میزان بقای گاوها با

در تلیسییههای شییکم اول احتمال ابتال به زخمهای کف سییم

.)51( ردههای اجتماعی متوسط و باالتر است

ناشیییی از کفهای نازک را کاهش میدهد اما احتمال ابتال به
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Abstract in English

Risk factors for cattle lameness
Ahmadreza Mohamadnia DVM, DVSc.
Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad,
mohamadnia@um.ac.ir

Lameness and its consequences are one the most important causes of economic losses in
dairy farming. Lameness is a multifactorial condition that can be managed by knowing its
risk factors and their importance in specific farms and conditions. Current article focusses
on understanding value of causative agents and risk factors in a condition like lameness and
evaluating risk factors in dairy farms. Risk factors were classified into farm building or
environment factors (Top roof of the barns and its slop and height, flooring and its drainage,
distance to milking parlour, milking parlour collecting area, alleys and foot bathes)
Managerial factors (Nutrition and feeding, overstocking, herd composition, days in milk, cow
movements in the herd, slurry cleaning and drainage, bedding) environment (Temperature,
humidity, raining, wind, altitude, heat stress management) and cow factors (body condition
scoring, milk production, concurrent diseases, time budgeting). Each factor was analysed in
Iran’s dairy farming situation and applied methods of its management were discussed.
Key Words: Risk factors, Lameness, Dairy cow, Nutrition, Overstocking, Hoof trimming
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