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صنعت گاو شیری در ایران باوجود مشکالت بزرگ فراروی آن به شکل روز افزونی در حال توسعه است .امروزه به شکل کالن در ایران
تولید مواد خشبی و علوفه با اشکال انجام میشود و بازده غذایی مد نظر است .اینکه برای تولید یک لیتر شیر چه مقدار ماده غذایی
مثال به شکل ماده خشک مصرف میشود ،یا چه میزان نیروی کاری مشغول به کار است یا به طور کلی چه میزان سرمایه گذاری میشود،
مد نظر تولید کنندگان قرار گرفته است.
با پیشرفت صنعت به دیدگاه صنعتی شدن آن بیشتر توجه شده و در این دیدگاه سالمت گاو و گله گاوها بیشتر مد نظر قرار گرفته است.
امروزه تمامی تولیدکنندگان باور دارند که تنها گاو سالم میتواند تولید مناسب داشته باشد و نه تنها گاو باید سالم باشد بلکه این گاو
سالم باید به اندازه کافی آسایش داشته باشد تا بتواند از سایر ملزومات در دسترس به بهترین نحو استفاده کند .در بسیاری از موارد
سرمایه گذاریهای بسیار بزرگ بر روی دستگاههای شیردوشی ،جایگاهها یا جیرههای با کیفیت بسیار خوب صورت میگیرد که در جای
خود حتما ارزش بسیار باالیی دارد ولی باید باور داشت که این سرمایه گذاریها تنها در صورتیکه مجموعهای آسوده و شاد برای حیوان
برقرار نماید میتواند منجر به نتیجه گردد در غیر آن صورت نتیجه برجستهای در بر نداشته و تنها استهالک سرمایه بوجود میآید.
صنعت گاو شیری یک جریان اقتصادی است و در کنار آن مالحظات متعدد زیست محیطی وجود دارد که مجموعه اینها میتواند امکان
بقا و پیشرفت صنعت را ایجاد نماید .برای اقتصادیتر شدن صنعت ،بهداشت و سالمت گاو اهمیت بسیار باالیی دارد مثال گاوی که
مشکل پستانی داشته باشد ممکن است به اندازه گاو دیگر غذا بخورد ولی شیر تولید نکند یا شیر با کیفیت باال تولید نکند .در بین
عواملی که منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولیدات گاو شیری شدهاند مشکالت تولید مثلی ،اورام پستان و لنگش به شکل فهرست وار
به فراوانی ذکر شدهاند .بنده معتقدم که در این بین شاید لنگش اهمیتی به مراتب باالتر از آنچه مد نظر قرار میگیرد داشته باشد چرا
که از یکسو توجه و سرمایه گذاری در این قسمت بسیار کمتر است و از سوی دیگر ارزیابیهای ضروری و ساختارهای استاندارد در این
قسمت یا وجود ندارد یا اگر وجود دارد بسیار سلیقهای است و بر اساس الگوهای مشخص و استانداردی حرکت نمیکند.
این شماره از مجله التیام تالش دارد تا ضمن شناسایی و ایجاد تعاریف بهتر از لنگش بتواند اهمیت آن را روشنتر کند و فاکتورهای
خطر و روشهای شناسایی آن را بیش از پیش روشنتر سازد .ما بر این باوریم که این گام نخست در این زمینه است و امیدواریم که
اساتید و همکاران گرامی ما را در هر چه بهتر شدن یاری نمایند و در گامهای بعدی بتوانیم به شکل بهتری به این زمینه مهم اقتصادی
و بهداشتی بپردازیم.
بر خود الزم میدانم که از حضور همکاران جوان ارزنده خود در این بخش که زحمت فراوانی در نگاشته های ارزشمند خود که حاصل
مطالعات و تجربیات میدانی ایشان است ،سپاسگزاری نمایم .همچنین از استاد گرامی این بخش آقای دکتر ایرج نوروزیان که با شناسایی
علمی و دقیق این عارضه در گلههای شیری مسیری روشن در جهت بهبود مشکالت در این قسمت را باز کردهاند ،قدردان و سپاسگزارم.
در نهایت این مختصر را به کلیه دست اندرکاران صنعت گاو شیری که در چندین سال گذشته در کنار این بزرگان در جهت بهبود
وضعیت تولید و آسایش گاوها قدم برداشتهام تقدیم مینمایم.

دکتر احمدرضا محمدنیا
سردبیر مجله التیام
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چکیده
لنگش به عنوان یکی از مهم ترین عوامل زیان اقتصادی در صنعت دامپروری مورد توجه است .این عارضه نه تنها باعث ایجاد درد و
ناراحتی در حیوان شده بلکه از طریق کاهش آسایش دام و عوارضی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دام وارد میکند ،منجر به
کاهش تولیدات دامی می گردد .در این مقاله ضمن نگرشی کلی به وضعیت صنعت دامپروری در جهان و ایران و ضرورتهایی که این
صنعت ایجاد مینماید ،نگاه کلی به زیانهای اقتصادی لنگش ،مشکالت آسایش ایجاد شده توسط لنگش و مشکالتی که در سالمت دام
حاصل از رخداد لنگش ایجاد میگردد ،از اهم نکات مورد بحث در این مقاله است .در نهایت تالش گردیده است تا نگاه ویژهای به ثبت
اطالعات و ارزیابی آن در مبحث مراقبت از سم شود و راه کارهای ثبت اطالع ات با تشریح مبانی کالبد شناختی آن مورد توجه قرار
گیرد .نگارندگان بر این باورند که تنها در سایه ثبت اطالعات درست و کارآمد است که میتوان نسبت به ارزیابی آنچه گذشته ،اقدام
نمود و برای آنچه پیشرو است برنامه ریزی کرد.
واژههای کلیدی :لنگش ،گاو شیری ،زیان اقتصادی ،شناسایی لنگش ،صنعت گاو شیری

مقدمه
لنگش به عنوان یکی از مهمترین عوامل از بین برنده آسایش

ضروری است .برای این منظور تالش گردیده است تا ضمن

دام امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .نگرش جامع به

نگرش بر اهمیت لنگش و تعیین جایگاه آن در بین عوارض

اهمیت پرورش گاو شیری و گوشتی و تولیدات دامی از

مختلف بهداشتی ،نسبت به فراوانی و عوامل موثر بر آن تمرکز

جنبههای مختلف در این شماره از مجله التیام مورد بررسی

گردد .امید است در این مختصر بتوانیم به این مهم دست یابیم

قرارخواهد گرفت .آنچه مسلم است لنگش در کنار سایر عوارض

تا در مجالهای بعدی بتوانیم بر نکات فنی بیشتر در مورد

بهداشتی در گلههای شیری اهمیت باالیی دارد و قبل از هر

بیماریزایی لنگش و درمان های آن تمرکز کنیم.

چیز باید ابعاد آسیبی که این عارضه بر این صنعت وارد میکند

مروری بر وضعیت صنعت گاو شیری

و همچنین ابعاد این صنعت مورد توجه قرار گیرد .نگارندگان

تغذیه پایدار بشر یکی از سختترین چالشهایی است که در

بر این باورند که برای دست یابی به این مهم نیاز به افزایش

دهههای گذشته و پیش رو در مقابل داشتهایم و داریم .گوشت

اطالعات به ویژه اطالعات ترویجی در زمینههای مختلف لنگش

در این زمینه نقشی محوری داشته و منبع مهمی از غذا برای
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افراد زیادی در جهان بوده است .تقاضای جهان برای مصرف

میکرده است که این عدد در سال  2013در اروپا و آمریکای

گوشت در پنجاه سال گذشته افزایش یافته و تولید آن تقریبا

شمالی به  19و  15درصد کاهش پیدا کرده است .این کاهش

چهار برابر شده است و امروزه بیش از  320میلیون تن گوشت

برخالف افزایش بسیار زیاد تولید در معنی حقیقی آن است.

در جهان تولید میشود .البته این تولیدِ بیشتر گوشت عوارض

تولید گوشت در اروپا در این مدت تقریبا دو برابر و در آمریکای

زیست محیطی مانند افزایش اثرات گلخانهای حاصل از گازهای

شمالی  2/5برابر شده است .در هر صورت تولید در آسیا بسیار

تولیدی از گاو ،استفاده از محصوالت کشاورزی و آبهای

بیشتر است و از سال  1961به میزان  15برابر افزایش پیدا

آشامیدنی داشته است .یکی از مهمترین نکاتی که باید در تولید

کرده است .گوشت گاو تولید شده در جهان از سال  1961بیش

و مصرف گوشت در نظر داشت این است که این مواد باید به

از دو برابر شده است و از  28میلیون تن به  68میلیون تن در

گونهای تولید شوند که کمترین اثرات زیست محیطی را داشته

سال  2014رسیده است .تصویر  1نشان دهنده سهم مناطق

باشند.

مختلف جهان در تولید گوشت گاو در سال  2014است .تولید

در پنجاه سال گذشته تولید گوشت به سرعت افزایش پیدا

شیر در این مدت تقریبا  2/3برابر شده است و از حدود 346

کرده ،به گونهای که از سال  1961چهار برابر شده است .در

میلیون تن در سال به بالغ بر  791میلیون تن رسیده است .در

سال  1961اروپا و آمریکای شمالی تولیدکنندگان اصلی گوشت

اینجا نیز آسیا سهم بزرگی در رشد تولید شیر داشته است (.)1

بودهاند که به ترتیب  42و  25درصد از گوشت جهان را تولید
میکردند .در سال  1961آسیا تنها  12درصد از گوشت را تولید

تصویر  .1گوشت گاو تولید شده در کشتارگاههای صنعتی و غیر صنعتی در نقاط مختلف جهان در سال 2014

در مجموع برای نیل به این تولیدات در حدود  150میلیون واحد

خانگی انجام میشود ،چرا که شیر نسبتا بازگشت سرمایه سریعی

پرورش گاو شیری خانگی در سرتاسر جهان وجود دارد .در بیشتر

برای این نوع پرورش دهندگان ایجاد میکند .در دهههای اخیر

کشورهای در حال توسعه ،بیشتر تولید شیر توسط واحدهای کوچک

کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری از تولید شیر در جهان را به
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خود اختصاص دادهاند .این رشد بیشتر حاصل نگهداری تعداد بیشتر

در بسیاری از کشورهای دنیا تولید به طرف صنعتیتر شدن کشیده

گاو تا افزایش تولید هر سر گاو بوده است .در بسیاری از کشورهای

شده است .آمارهای سال  1385در ایران نشان میدهد که تنها 15

در حال توسعه ،تولیدات شیری حاصل از خوراک با کیفیت پایین،

درصد از گاوداری های ایران به شکل صنعتی مدیریت میشوند در

بیماریها ،دسترسی بد به بازارها و خدماتی مانند بهداشت ،اعتبارات

صورتی که این آمار امروزه فراتر رفته و بنابر اخبار منتشر شده بیش

بانکی و آموزش ،محدود شده است و گاوهای شیری با پتانسیل پایین

از  50درصد شیر تولیدی در ایران در حال حاضر از گاوداریهای

ژنتیک برای تولید شیر نگهداری میشوند .بر خالف کشورهای توسعه

صنعتی حاصل میشود .نظر به اینکه صنعتی شدن چالشهای خاص

یافته بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آب و هوای گرم و

خود را دارد و با عنایت به این که شاید ضرورتی اجتناب ناپذیر در

مرطوب که مناسب برای تولید شیر نیستند ،رنج میبرند .برخی

گردونه اقتصادی تولیدات دامی باشد ،باید این چالشها به بهترین

کشورهای توسعه یافته به شکل سنتی مدت طوالنی است که مشغول

شکل شناسایی شده و برای برخورد با آنها برنامه ریزی گردد.

تولید شیر هستند و شیر در رژیم غذایی آنها نقش ویژهای دارد .در

در سایه پیشرفت علم و تکنولوژی در دهههای اخیر ،صعنت گاو

صورتی که در دیگر کشورها شیر به تازگی نقش معنی داری در

شیری به مراتب توسعه یافته و دستخوش تغییرات بیشماری شده

رژیمهای غذایی پیدا کرده است)3 ,2( .

است .به طوریکه امروزه مقدار شیر بیشتری از گلهها و تعداد گاو

مجموع تولید شیر در ایران در آمارهای مختلف به شکل متفاوتی

شیری کمتری حاصل میشود .بهعبارتی میتوان گفت امروزه

آورده شده است ،مصرف سرانه شیر در ایران  46/69لیتر در سال

میانگین تولید شیر به ازای هر راس گاو نسبت به گذشته افزایش

ذکر شده است .حال آنکه در باالترین میزان در کشور فنالند این

قابل مالحظهای یافته است .به عنوان مثال ایاالت متحده امریکا

مصرف  430/76لیتر و در انگلستان ،آمریکا ،پاکستان ،افغانستان و

امروزه دو برابر شیر بیشتری از دو سوم کل گاوها نسبت به دهه

ترکیه این رقم به ترتیب  62/23 ،183/13 ،254/69 ،232/2و

 1940میالدی تولید میکند ( )5و تنها در یک دهه گذشته (2010

 193/94لیتر ذکر شده است .آنچه مسلم است تولید شیر در ایران

تا  )2019میانگین تولید شیر هر گاو بیش از  1500کیلوگرم در سال

به شکل کامال پیشروندهای در حال افزایش است و این تولید از

افزایش یافته است (.)6

واحدهای کوچک به طرف واحدهای بزرگ صنعتی کشیده شده

این افزایش تولید شیر به ازای هر راس گاو در سایه پیشرفتهای

است ،به گونهای که در حال حاضر در حدود  9میلیون لیتر شیر به

چشمگیری است که در سالهای اخیردر زمینه افزایش بازدهی گاو

شکل ساالنه تولید میشود (نمودار  )1و به برخی کشورها مانند عراق،

شیری از طریق بهبود تولید مثل ،کیفیت جیره ،استفاده از تکنولوژی،

افغانستان و روسیه صادر میشود .همچنین باید توجه داشت که شیر

تغییر در ساختارهای محیطی ،اصالح ژنتیک و  ...صورت گرفته است.

تولیدی به ازای هر سر گاو در ایران  321لیتر در سال عنوان شده

این در حالی است که پیامدهای این توسعه ،گلههای شیری را هر

است و همین میزان برای کشورهای آمریکا ،انگلستان ،ترکیه،

روز با چالشهای بزرگتری روبرو میکند و پایداری صنعت را به یک

افغانستان و پاکستان به ترتیب  134 ،758 ،8131 ،9766و 1321

معضل پیچیده بدل کرده است .یکی از چالشهایی که در سالهای

لیتر عنوان شده است .همانگونه که در باال گفته شد متاسفانه سرانه

اخیر به شکل روز افزون گریبانگیر گلههای شیری شده است بدون

تولید ( ) 1در ایران باال نیست و هنوز مشکالت فراوانی در زمینه

شک لنگش گاو شیری است که گاهی عدم آگاهی کافی

مصرف شیر و فرآوردههای لبنی در ایران دیده میشود (تصویر )2

تولیدکنندگان از پیامدهای زیانبار اقتصادی آن و شدت درد و رنجی

(.)4

که حیوان لنگ تحمل میکند و همچنین دست کم گرفتن میزان

تولید بیشتر بدون تردید درگرو سالمت ،آسایش و رفاه بیشتر دام

شیوع آن در گلههای خود ،منجر به تالش کمتری برای پیشگیری از

است و از سوی دیگر تنها بیشتر بودن تولید تعیین کننده نیست

لنگش نسبت به سایر مشکالت رایج در گله میشود ( .)7این در

بلکه اقتصادی بودن آن نیز اهمیت باالیی دارد .به این منظور امروزه

حالی ا ست که ،لنگش بعد از ناباروری و اورام پستان در مقام سوم
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زیانبارترین معضالت صنعت گاو شیری شناخته میشود ( )8و شیوع

شیری به خصوص گلههای بزرگ اتخاذ میشود؟ نگاهی کلی به

آن به عنوان مثال در آمریکای شمالی تا  ٪55نیز گزارش شده است

وضعیت تولید و مصرف شیر در جهان و آنچه در سده گذشته دیده

( )9و یا بعدتر در مطالعهای در گلههای شیری کانادا در سیستمهای

و ثبت شده است به درجاتی روشنگر رهیافتهای ضروری پیش رو

نگهداری فریاستال این عدد تا  ٪69نیز گزارش شده است .پرسشی

میباشد .همانگونه که در باال گفته شد تولید شیر بیشتر از گاوهای

که مطرح میشود این است که آیا لنگش گاو شیری یک پیامد

کمتر روشی بسیار معمول در دنیا شده است .ما در این شماره از

اجتناب ناپذیر ،به علت تغییر بنیادی گاو شیری امروزی ،تولید شیر

التیام بر آن هستیم تا بتوانیم لنگش را بیش از گذشته شناسایی

باال و افزایش اندازه گلههای شیری است ،یا این که این معضل در

کنیم و اهمیت آن را درک کنیم.

نتیجه تصمیمهای اشتباهی است که در ساخت و مدیریت گلههای

تصویر  .2میانگین سرانه مصرف شیر برای هر نفر در نقاط مختلف جهان ،2013 ،منبعUN Food and Agricultural Organization (FAO) :
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نمودار  .1مجموع شیر تولید شده در ایران در طی سال های  2008تا 2014

لنگش و اهمیت آن

به کاهش تحرک حیوان میگردد ،لنگش مینامیم .شدت

به طور کلی هر گونه تغییر در گام برداشتن و طرز ایستادن

لنگش میتواند از عدم تقارن ساده و سختی در راه رفتن تا

طبیعی حیوان را که اغلب بخاطر درد و ناراحتی است و منجر

عدم وزنگیری کامل روی اندام حرکتی و حتی زمینگیری
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متفاوت باشد ( .)10در گاوهای شیری بیش از  ٪90موارد

شیرواری میشود .شواهد نشان میهد که این کاهش تولید

لنگش به دلیل ناهنجاریهای انگشتی است و سایر موارد

شیر تنها در طول دوره بالینی بیماری رخ نمیدهد ،بلکه بسته

میتواند به خاطر آسیب به دستگاه عصبی (مثال :فلجی عصب

به نوع لنگش در دوره قبل از تشخیص ( )Pre-diagnosisو

سدادی) و یا دستگاه عضالنی اسکلتی (به عنوان مثال تورم

حتی در دوره پسا بهبودی ( )Post-diagnosisحیوان نیز

مفاصل ،شکستگیها و التهاب تاندون) باشد (.)11 ,10

مشاهده میشود .نگاه به این زیانهای اقتصادی در ایران به

لنگش و اهمیت آن به فراوانی در این شماره از نشریه مورد

راحتی انجام پذیر نیست در هر صورت در مطالعات مختلف که

بررسی قرار میگیرد و در اینجا تالش بر این است تا نگاهی

بیشتر در همایشها عنوان شده است این زیان مبتنی بر از

اجمالی بر کلیات اهمیت لنگش و فاکتورهای موثر برآن شود و

دست رفتن شیر تا  16درصد تولید گاو در یک دوره شیرواری

هر یک در قسمت مربوطه به شکل کامل مورد ارزیابی و تجزیه

قلمداد شده که این رقم در گاوداریهای صنعتی ایران که گاوها

و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در حدود  12تن شیر در یک دوره تولید میکنند در حدود
 1920لیتر بوده که این یکی خود بر اساس یک قیمت میانگین

زیان اقتصادی لنگش :مطالعات متعددی در طی  30سال اخیر

از شیر ( 2500تومان به ازای هر لیتر) معادل  4800000تومان

در زمینه ضرر و زیان اقتصادی ناشی از لنگش صورت گرفته

میگردد .ازدید دیگر با احتساب قیمت گاو درصورتیکه در

است که بسته به محل مطالعه و نوع مدل محاسباتی ،زیان هر

حدود  20میلیون تومان در نظر گرفته شود ،این مقدار تقریبا

مورد لنگش به طور کلی بین  76تا  533دالر آمریکا تخمین

معادل یک چهارم قیمت گاو است ،که خود زیان اقتصادی

زده میشود ( .)12جان شیرر محقق برجسته در زمینه لنگش

باالیی است .به عبارتی میتوان گفت که با رخداد چهار مورد

گاو شیری در دانشگاه ایالتی آیووا ،زیان اقتصادی هر یک مورد

لنگش حاد در گله ،یک گاو عمال از چرخه اقتصادی گله خارج

لنگش بالینی در گلههای شیری امروزی را معادل  500دالر

میشود .این رخداد در قیمت هایی که برای زیانهای اقتصادی

امریکا عنوان کرده است ( .)13این زیان اقتصادی عمدتا شامل

در جهان گفته شده تقریبا همین گونه است در صورتیکه رقم

افت تولید و هدر رفتن شیر ،کاهش عمکلرد تولید مثلی و

زیانها در برخی مطالعات بسیار باالتر و برخی مطالعات پایینتر

افزایش میزان حذف دام از گله است که عالوه بر آن هزینههای

گفته شده و کامال وابسته به علت رخداد لنگش این تفاوتها

درمان و دامپزشکی ،نیروی انسانی و اقدامات پیشگیری کننده

رخ مینمایند.

هم بر سنگینی این زیان اقتصادی میافزاید ( .)12با نگاه
جامعتر و در سطح کالن به لنگش در خواهیم یافت که لنگش

لنگش و آسایش دام :اهمیت لنگش در گاو شیری تنها به خاطر

منجر به زیان اقتصادی ساالنه حدود  2/8میلیارد دالر در ایاالت

ضرر و زیان اقتصادی آن نیست ،بلکه لنگش ،آسایش و رفاه دام

متحده آمریکا میشود ،که زیان قابل توجهی است و به گفته

و به دنبال آن سالمت آن را نیز به خطر میاندازد .این روزها

جیسون دانتورن این زیان اقتصادی برابر با زیان اقتصادی ناشی

دغدغه رفاه و آسایش دام ( )Animal welfareرا میتوان به

از اورام پستان در این کشور است .در صورتیکه شیوع اورام

شکل فزایندهای از زبان مدافعان حقوق حیوانات ،مصرف

پستان نسبت به لنگش بیشتر است ( .)14بنابراین به جرات

کنندگان و به طور کلی عموم جامعه شنید .اما آیا تعریف

میتوان گفت که اهمیت اقتصادی لنگش ،آن را به ناچار در

درستی از آسایش و رفاه دام داریم؟ آیا میدانیم مؤلفههای رفاه

زمره مهمترین معضالت صنعت گاو شیری جای داده است.

حیوانات کداماند؟ و به طور کلی آیا میدانیم چه حیوانی در

لنگش منجر به افت تولید و کاهش عملکرد تولید مثلی گاو

رفاه است؟ برای پاسخ دادن به این پرسشها بهتر است نگاهی

میشود .برخی مطالعات نشان دادهاند که یک مورد لنگش

بیندازیم به یکی از معتبرترین نظریهها در زمینه آسایش و رفاه

منجر به کاهش تولید  270تا  574کیلوگرم شیر در یک دوره

حیوانات ،که سه شرط را برای در رفاه بودن یک حیوان مطرح
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کرده است )1 :حیوان میبایست احساس خوشایندی داشته

( )Free stallو تایاستال ( ،)Tie stallگاوهای شیری به ترتیب

باشد )2 ،حیوان باید عملکرد خوبی داشته باشد ،و  )3حیوان

حدود  11و  12/5ساعت در روز تمایل به خوابیدن دارند .یک

باید قادر به زندگی عادی و طبیعی خود باشد ( .)15سادهترین

گاو سالم این مدت زمان خوابیدن را در  6تا  13وعده  55تا

برداشت از این نظریه این است که اگر هر سه شرط برای یک

 90دقیقهای تقسیم میکند .حال آنکه لنگش یکی از

حیوان مهیا باشد ،میتوانیم بگوییم که آن حیوان در رفاه است.

گرفتاریهای گریبان گیر گاو شیری است که روند طبیعی

حال آنکه لنگش ،به راحتی ناقض هر سه شرط این نظریه

زندگی روزانه او را دستخوش تغییر کرده است .به طوریکه

است ) .(16یک گاو لنگ درد دارد و به تعبیر بعضی ،لنگش

گاوهای لنگ معموال زمان بیشتری میخوابند (بیش از 14

نتیجه و تجلی درد است .به طوریکه حتی جزء دردناکترین

ساعت در روز) ،با تعداد وعدههای خواب کمتر (کمتر از  5دفعه)

اختالالت گاو شیری محسوب میشود ( .)17عالوه بر این

و مدت زمان طوالنیتر (بیش از  110دقیقه) ( .)19هرچند

مطالعات نشان دادهاند که لنگش عالوه بر آنکه خود عارضهای

بعضی از گاوهای لنگ رفتار کامال متفاوت دارند و به علت

دردناک است ،آستانه تحمل درد حیوان را نیز کاهش میدهد.

سختیهایی که در مراحل بلند شدن و خوابیدن تجربه

به عبارتی دیگر یک گاو لنگ حساسیت بیشتری نسبت به یک

میکنند ،ترجیح میدهد مدت زمان بیشتری را ایستاده و

گاو سالم به محرکهای بیرونی دارد ( .)18بنابراین میتوان

بیهوده صرف کنند ( .)20عالوه بر این ،یک گاو لنگ زمان

لنگش را ناقض آشکار شرط اول رفاه که الزمه آن احساس

کمتری صرف خوردن میکند ،تعامالت اجتماعی کمتری با

خوشایند حیوان است ،تلقی کرد .لنگش همچنین عملکرد

سایر گاوهای برقرار میکند و به طور کلی فعالیت کمتری دارد

تولید مثلی حیوان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد .تحقیقات

( .)21اینها دالیلی است که ثابت میکند لنگش ناقض شرط

صورت گرفته در این زمینه نشان میهد که لنگش منجر به

سوم رفاه حیوانات و مخل زندگی عادی و طبیعی آنها است.

افزایش متوسط  7روز بیشتر تا زمان اولین تلقیح 30 ،روز

بنابراین همانطور که در ابتدای بحث عنوان شد ،از منظر رفاه

افزایش در روزهای باز ٪20 ،میزان گیرایی ( Conception

حیوانات به راحتی میتوان گفت که لنگش یک تهدید جدی

 )rateکمتر و افزایش  1/2بار تلقیح در هر گیرایی میشود

برای آسایش و رفاه گاوهای شیری به شمار میآید.

( .)12بنابراین نتایج این مطالعات گواهی است بر این که لنگش

لنگش و سالمت :لنگش سالمت گاو را نیز به مخاطره میاندازد.

شرط دوم رفاه دام مبنی بر دارا بودن عملکرد خوب را نیز نقص

همانطور که پیشتر اشاره شد ،گاوهای مبتال به لنگش بهطور

میکند .تغییر رفتار حیوان درگام برداشتن و عدم تمایل به راه

غیر عادی زمان بیشتری میخوابند که تماس طوالنی مدت با

رفتن چهره و نشانه بارز لنگش است ،که منجر به کاهش تحرک

بستر و جایگاه میتواند منجر به ایجاد زخم در نواحی مختلف

حیوان و تغییرمحسوس بودجه زمانی ( )Time budgetو رفتار

بدن حیوان و همچنین افزایش احتمال ابتال به ورم پستان تحت

طبیعی او میشود .جدای از مدت زمان شیردوشی که از کنترل

بالینی شود .عالوه بر این گاو لنگ تمایلی به راه رفتن ندارد و

گاو خارج است و بستگی به مدیریت ،طراحی ساختمان

خوراک کمتری دریافت میکند که احتمال بروز تعادل منفی

شیردوشی و ساختار فیزیکی گله ها دارد ،معموال مابقی بودجه

انرژی و به دنبال آن بیماریهای ثانویه افزایش مییابد (.)17

زمانی گاو در جایگاه میتواند به طور اختیاری صرف
فعالیتهایی از قبیل خوردن ،آشامیدن ،خوابیدن یا استراحت

میزان آگاهی از لنگش :تولیدکنندگان تا چه اندازه از میزان

کردن ،رفتارهای اجتماعی و ایستادن در استال شود .خوابیدن

شیوع لنگش در گلههای خود مطلع هستند؟ برای پاسخ به این

و استراحت کردن بیشترین سهم را در بودجه زمانی گاو شیری

سوال مطالعات متعددی صورت گرفته است .به عنوان مثال

دارد .مطالعات نشان دادهاند در سیستم نگهداری فریاستال

میانگین شیوع لنگش در گلههای ایالت ویسکانسین و بریتانیا
به ترتیب  %33/7و  %36/8گزارش شده است ،در صورتیکه
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بررسیهای دیگر در همین مناطق شیوع کمتر از  ٪10را در

حاصل یک سری آشفتگیها ،آسیبها و اختالالت در اندامهای

باور تولیدکنندگان گزارش کرده است ( .)22در مثالی دیگر از

حرکتی است که در نهایت منجر به گامهای غیر طبیعی

 222گله شیری مورد مطالعه در انگستان  ٪90دامداران شیوع

میگردد ،شناسایی این گامهای غیر طبیعی و آنچه منجر به

لنگش در گلههای خود را کمتر از میزان واقعی آن تخمین

آن شده تحت عنوان درجهبندی حرکتی ( Locomotion

میزدند ( )23و یا در مطالعهای از پنجاه دامداری در

 )scoringدر قسمتهای بعدی این نشریه آورده میشود و در

مینهسوتای آمریکا در سال  2006نشان داده شد که دامداران

اینجا تنها به فهرستی اولیه از آنچه منجر به ایجاد جراحت در

تنها از یک چهارم تا یک سوم گاوهای لنگ حاضر در گله خود

انگشتان گاو میگردد ،اشاره شده است .موسسه ICAR

مطلع هستند ( .)24یکی از دالیل دست پایین گرفتن لنگش

(،International Committee for Animal Recording

توسط تولیدکنندگان ،عدم آگاهی یا ناکافی بودن آگاهی از

کمیته بینالمللی ثبت دادههای حیوانی) اطالعات ارزندهای در

اهمیت لنگش از جنبه های گوناگون است .همچنین عدم

زمینههای مختلف مدیریت و ضرورتهای گلههای شیری

ارزیابی صحیح و در دست نداشتن ابزار و اطالعات کافی برای

منتشر مینماید .در این مجموعه تمرکز خاصی بر روی ثبت

تشخیص گاو لنگ و تعیین وزن لنگش در گلههای شیری از

اطالعات شده است و از مکانیزمهای واحدی برای ثبت اطالعات

سایر دالیل این رخداد است.

بهره گرفته شده است .در اینجا مهمترین و شایعترین
ناهنجاریهای انگشتی در غالب ناهنجاریهای عفونی و غیر

ثبت اطالعات از اصلیترین رخدادهایی است که اطالعات

عفونی بر اساس دستهبندی اطلس  ICARو محل بروز آنها در

ارزشمندی از وضعیت شیوع و بروز لنگش در گله را در اختیار

نواحی مختلف سم گاو آورده شده است ،باید توجه داشت که

تولیدکنندگان قرار میدهد و همچنین میتواند اختالف نظر

ناهنجاریهای سم تنها در اینجا خالصه نمیشوند و انواع

بین گزارشهای مختلف را کم کند .متاسفانه در این زمینه

دیگری نیز گزارش شده و مورد بررسی قرار میگیرند که در

هنوز در سطح جهان نیز اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد.

منابع مختلف به آن پرداخته شده است (.)25

پاسخ به این پرسشها که آیا گله ما از لنگش رنج میبرد؟ اگر
جواب مثبت است به چه میزان؟ و در نهایت باید برای آن باید

نظر به ضرورت از بین بردن اختالف نظرها در مورد جراحات

چه کرد همیشه ذهن فعاالن را به خود مشغول میکند .اولین

انگشتی محققین بر این شدند تا جراحات انگشتی را در نواحی

گام برای این رخداد قابلیت پاسخ به پرسش اول است .لنگش

دوازدهگانه انگشتی به شرح تصویر  3گزارش نمایند (.)26
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درماتیت انگشتی
ناحیه  ،10احتمال بروز آن در ناحیه  9و اطراف نوار تاجی سم نیز هست

درماتیت بین انگشتی

جراحات عفونی

ناحیه صفر

فلگمون (نکروباسیلوز) بین انگشتی
ناحیه صفر ،در موارد شدید تورم در ناحیه  9مشاهده میشود

ساییدگی شاخی پاشنه
ناحیه 6

ناهنجاریهای انگشتی

خون مردگی

کف سم
نواحی 6 ،5 ،4

خط سفید
نواحی 3 ،2 ،1

کف سم
ناحیه 4

زخم

جراحات غیرعفونی

پنجه
ناحیه 5

پیاز پاشنه
ناحیه 6

بیماری خط سفید
نواحی 3 ،2 ،1

کف دوالیه
نواحی 6 ،5 ،4

جدول  .1جراحات اصلی عفونی و غیر عفونی سم و نواحی رخداد آنها

ثبت اطالعات بر اساس نواحی دوازدهگانه سم (تصویر )3باعث

استفاده در گوشی موبایل یا تبلت نیز هستند به بازار ارایه شده

میشود تا سم چینها که در بسیاری از موارد به اندازه کافی

که امکانات ثبت اطالعات در محل را افزایش دادهاند .ثبت

در مورد زمینههای بیماری یا زیرساختهای آن نمیدانند اقدام

اطالعات در لنگش باید به گونهای باشد که بتوان حداقل

به نامگذاری روی بیماری ننمایند .در ایران نیز امروزه بسیاری

اطالعات زیر را استخراج نمود .زمان انجام سم چینی ،فراوانی

از گاوداریهای صنعتی از این روش برای ثبت بیماریها

و ریتم انجام سم چینی در گروههای مختلف ،عوارض احتمالی

استفاده میکنند که اخیرا اپلیکیشنهای اندرویدی که با

انگشتان ،سرعت بهبود عوارض و درمانهای احتمالی که برای
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هر یک از این عوارض به کار گرفته شده است .برای انجام این

تنها در آنها ثبت میگردید .با پیشرفت کار ثبت اطالعات نیز

مهم در ایران در ابتدا از روشهای ساده استفاده میشد به

بهبود پیدا کرد به گونهای که در حال حاضر اطالعات عمال در

گونهای که مثال شماره گاو ،تاریخ و نام عارضه یا سم چینی

چند دستهبندی کلی ثبت میگردد.

تصویر .3نواحی دوازدهگانه سم گاو

دسته اول اطالعات مربوط به دام آورده میشود که در اینجا

گفته میشود شمارهگذاری میشوند .حال اگر زیر ستون مربوط

شماره دام و تاریخ ارجاع دام به باکس سم چینی مد نظر است.

به یک ناحیه مثال ناحیه  4شماره  8گذاشته شود بدین معنی

دسته دوم اطالعات در زمینه علت ارجاع دام به باکس سم

است که انگشت  8گاو (انگشت خارجی اندام خلفی) دچار یک

چینی است که در این راستا دامها در یکی از پنج دسته سم

عارضه در ناحیه  4خود است حال اگر این عارضه زخمی باشد

چین 120روزه ،سم چینی خشکی ،سم چینی گاوهایی که از

بدون تردید زخم کف سم خواهد بود و جدید یا قدیمی بودن

دید تولید مثلی عقب ماندهاند ،سم چینی و بازدید گاوهای با

عارضه نیز در اینجا مشخص است .جدول 2نمونهای از یک

اسکور باال و سم چینی و بازدید گاوهایی که به هر علتی به

جدول اکسل است که در آن اطالعات ثبت شده آورده شده

باکس سم چینی ارجاع میگردند در این بین میباشد .دسته

است.

سوم اطالعات مربوط به ثبت جراحات در انگشتان است برای

گاو شماره  84278برای انجام سم چینی  120روزه به باکس

این منظور تعیین اینکه آیا جراحت جدید است یا بازدید

سم چینی در تاریخ یازدهم دی ماه سال  1397ارجاع شده

میشود ،چه درمانی در آن انجام میشود و اینکه جراحت آیا

است .این گاو تنها سم چینی شده و هیچ مشکلی برایش ثبت

زخمی یا غیر زخمی است آورده شده است و در نهایت تعیین

نشده است .سایر شمارهها هم به همین ترتیب اطالعات را نشان

محل جراحت در انگشتان با عنایت به اینکه در کدام ناحیه از

میدهند مثال گاو شماره  86631به باکس سم چینی ارجاع

نواحی دوازده گانه باال رخ داده است و در کدام انگشت بوده

شده است این گاو لنگش جدید داشته و این لنگش حاصل یک

است اطالعات ثبت میگردد .برای شناسایی انگشتان در ایران

جراحت زخمی بوده است و ثبت اطالعات نشان میدهد که در

از فرمایی مانند آنچه در تصویر  3آمده ،استفاده میگردد و

انگشت داخلی پای چپ (انگشت  )7گاو دچار عارضه بوده است.

انگشتان گاو از شماره یک که به انگشت خارجی اندام قدامی

ثبت اطالعات با استفاده از جدول اکسل و همچنین با استفاده

گفته میشود تا انگشت  8که به انگشت خارجی اندام خلفی
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از اپلیکیشن مربوطه که به نام سم چین یار طراحی شده است

مدیران بازخوانی شده و در نهایت قابلیت تحلیلهای فراوان بر

و در بازار به شکل رایگان قابل دسترس است قابل انجام بوده و

روی آن وجود دارد.

فرم های اکسل تولید شده توسط نرم افزار مدیریت دامپروری

جدول  .2فرم ثبت اطالعات بر روی کاغذ ،در کنار باکس سم چینی

در اپلیکیشن سم چین یار نیز اطالعات به سادگی به زبان

درمورد باکس سم چینی بلکه در مورد اسکورینگ حرکتی،

فارسی قابل ورود است و با استفاده از منوهای اپلیکیشن

اورام پستان ،تولید مثل و بسیاری قسمت های دیگر ضروری

(تصویر  )4میتوان به شکل گام به گام اطالعات را ذخیره نمود

است و تنها در سایه داشتن اطالعات مناسب است که میتوان

و در نهایت به شکل فایلهای همخوان با سیستمهای نرمافزار

نسبت به وضعیت موجود ،فاکتورهای خطر و چشماندازهای

مدیریتی برای این سیستمها ارسال نمود .الزم به ذکر است که

پیش رو قضاوت نمود.

طراحی و راهاندازی انواع سیستمهای ثبت اطالعات نه تنها

تصویر  .4مراحل مختلف ورود اطالعات در اپلیکیشن اندرویدی سم چین یار

بنابر این به طور کلی میتوان گفت که یا روش راه رفتن دام

گفته شد .البته در کنار این وقایع آنچه که احتمال رخداد

ثبت میگردد که در بخشی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد

بیماریهای انگشتی و در نهایت لنگش را افزایش میدهد نیز

و یا این که رخداد جراحات ثبت میگردد ،که اهم آن در باال

با تفصیل در مقاالت بعدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
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Abstract in English

Lameness, an ongoing threat to dairy farms
Amir Nejati DVM1, Ahmadreza Mohamadnia DVM, DVSc2*
1. Damasa Research and Extension Group, Ms Candidate of Animal Welfare, Mc Gill university,
Canada
2. Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
*mohamadnia@um.ac.ir

Lameness is one of the most important factors causing economic loss in dairy farms. Pain
and discomfort following lameness are the main causes of direct and indirect economic
losses. Overall situation of dairy farming and dairy products over the world and Iran is
reviewed in this article. A general look at economic loss cycles, different discomfort and
health issues that may caused by lameness are the main topics that were reviewed in this
article. Data recording is one of the most important factors that should be considered in
any analysis. Current methods of data recording in hoof trimming chute, including paper
works and usage of excel sheets and other software were reviewed. General concepts of
Farsi language android application for hoof data recording introduced and analysed.
Key Words: Lameness, Dairy Cow, Economic Loss, Lameness detection, Dairy industry
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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

30

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،14-34 :2

Eltiam, 6 (2): 14-34, 2020

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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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

36

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،35-54 :2

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

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
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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

44

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،35-54 :2

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

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

45

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،35-54 :2

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

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

46

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،35-54 :2

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

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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چکیده
امروزه لنگش یکی از بزرگترین چالشهای گلههای شیری در دنیا است .لنگش به معنی خارج شدن گام از حالت طبیعی و به عنوان
تظاهر بالینی یک ضایعه دردناک شناخته میشود .لنگش معموال به دنبال جراحات انگشتی در گلههای شیری دیده میشود .با این حال
عوامل محیطی و درونی گاو هم میتوانند بر حرکت آن تاثیرگذار باشند .با بزرگتر شدن گلهها و توجه کمتر دامداران به تک تک گاوها،
معموال تشخیص و درمان لنگش در مراحل حاد آن و زمانیکه درمان کمترین تاثیر را بر بهبودی و کاهش شیوع آن دارد ،صورت میگیرد.
با توجه به این شرایط تمایل برای یافتن سیستمهای خودکار شناسایی لنگش در سالهای اخیر افزایش یافته است .در این مقاله با توجه
به ویژگیهای گام در گاو ،به روشهای شناسایی لنگش و عوامل تاثیرگذار بر آن و پیشرفت سیستمهای خودکار شناسایی لنگش پرداخته
شده است.
واژههای کلیدی :لنگش ،گام ،رفتارشناسی ،گاو شیری ،اسکورینگ حرکتی ،سیستمهای خودکار شناسایی لنگش

مقدمه
امروزه با افزایش جمعیت جهان ،نیاز به شیر و محصوالت لبنی

لنگش به معنای خارج شدن گام از حالت طبیعی است و به

نیز افزایش یافته است ،این امر سبب شده است تا گاوداریها

عنوان تظاهر بالینی یک ضایعه دردناک مطرح میشود .لنگش

از شکل سنتی به سمت صنعتیتر شدن حرکت کنند ،در نتیجه

در گلههای شیری عمدتا به  3شکل شناسایی میشود)1 :

تعداد دامداریها کمتر شده اما تراکم گلهها افزایش یافتهاند

مشاهده مستقیم جراحت در باکس سم چینی  )2مشاهده

( .)1افزایش تعداد گاوها در گله باعث میشود تا توجه دامداران

حرکت گاوها توسط یک فرد عامل و درجه بندی حرکت گاوها

به تک مورد گاوها کمتر شده در نتیجه مشکالت و بیماریها

و  )3شناسایی اتوماتیک لنگش .تا به امروز رایجترین روش

در مراحل حادتر شناسایی و درمان شوند ( .)2در این بین یکی

شناسایی لنگش در گلههای تجاری روش دوم یعنی استفاده از

از اصلیترین مواردی که موجب به خطر افتادن رفاه دام

یک ناظر آموزش دیده برای ارزیابی حرکت گاو است ( .)4بدین

میشود ،رخداد لنگش ،در گله است ( ،)3چرا که لنگش یک

منظور سیستمهای مختلفی برای ارزیابی حرکت گاو ابداع شده

ضایعه دردناک بوده و باعث کاهش حرکت و کاهش بروز

اند که با استفاده از ویژگیهای گام (مثل جاگذاری اندامها،

رفتارهای طبیعی گاو میشود.

چرخش اندامها به درون یا برون بدن ،وزنگیری بر روی اندامها
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و  )...و یا وضعیت بدن حیوان در هنگام راه رفتن (وجود قوز

می شود که دنبال آن فاز پرواز بعدی شروع خواهد شد (.)10

پشت یا حرکات سر و  )...به ناظر این اجازه را میدهد که میزان

در یک گام طبیعی ریتم قدم گذاری و فاصله بین گامها یکسان

لنگش گاو را شناسایی کند (.)7-5

بوده و اندام خلفی معموال در محل یا کمی جلوتر از جای اندام

از آنجاییکه لنگش معموال به دنبال رخداد ضایعهای دردناک

قدامی فرود میآید (جاگذاری اندام  .)Track-upدر این گام

در انگشتان و سیستم حرکتی رخ میدهد ،شناسایی زود هنگام

معموال فاز حمایت طوالنیتر از فاز پرواز است و دو گام متوالی

آن میتواند به بهبود سریع تر و جلوگیری از مزمن شدن عارضه

کمتر از  %50همپوشانی در فاز پرواز را دارند ( .)11و در %18

و همچنین در پیشگیری از لنگش کمک کند ( .)8تمامی

از دوره کامل یک گام 3 ،اندام در فاز حمایت و یک اندام در فاز

روشهایی که برای شناسایی لنگش وجود دارند دارای

پرواز است (.)12

مشکالتی هستند ،به طور مثال در روش مشاهده مستقیم

برای مطالعه بهتر بر روی سم ابزارهایی جهت آنالیز گام وجود

ضایعات در باکس سم چینی معموال هرگاو  3-2بار در سال به

دارند که رخدادهای بین اندام و سم را بررسی میکنند (.)13

باکس سم چینی ارجاع داده میشود ( .)9استفاده از یک ناظر

در این بین میتوان از سرعت حرکت در گاو سالم (1/5-0/9

آموزش دیده ،یک روش حسی بوده و اسکور حرکتی گاو بر

متر بر ثانیه ( ، )16-14مدت زمان یک گام (در حدود -1/29

اساس نظر اسکور دهنده تعیین میشود ،همچنین در گلههای

 1/45ثانیه) ( )17و زاویه فتالک ( )Fetlockکه در هنگام باز

بزرگ این روش زمان بر و پرهزینه است و امکان خطا در آن

شدن میتواند تاثیر به سزایی در گام برداشتن صحیح گاو داشته

زیاد است .از این رو تقریبا از اوایل قرن  21میالدی دانشمندان

باشد ،نام برد .بیشتر شدن این زاویه (حدود  162درجه)

به دنبال یافتن روشهای برای شناسایی اتوماتیک لنگش

میتواند به موازیتر شدن سطح سم با زمین در نتیجه باز شدن

هستند ،که این روشها نیز پرهزینه بوده و هنوز به صورت

راحتتر بند دوم و سوم کمک کند (.)17

عمده شکل تجاری آنها وارد بازار نشده است (.)1

از سایر ویژگیهای گام میتوان به فازها و طول گام اشاره کرد.

در ادامه این مقاله ابتدا به معرفی گام طبیعی در گاو و سپس

فازهای گام در دو دسته پرواز یا حمایت و خلفی یا قدامی

لنگش و ویژگیهای آن پرداخته شده و سپس به مرور

تعریف می شوند .هر اندام در فاز پرواز (که در باال توضیح داده

روشهای دیداری و اتوماتیک شناسایی لنگش که تا به امروز

شد) دارای دو فاز قدامی و خلفی میباشد در یک گام سالم،

مطالعه شدهاند ،پرداخته شده است.

نقطه اوج فاز پرواز دقیقا در مقابل اندام حمایتگر است (تصویر
 ،)1فاصله نقطه شروع پرواز تا اندام حمایتگر فاز خلفی و نقطه

گاو سالم چگونه قدم برمیدارد؟

اوج پرواز (مقابل اندام حمایتگر) تا نقطه فرود اندام ،فاز قدامی

راه رفتن به معنای برداشتن قدمهایی است که در آن یک اندام

نامیده میشود و در یک گام طبیعی با هم برابر هستند

با خم کردن مفاصل لگن ،زانو /خرگوشی و انقباض ماهیچههای

(تصاویر 2و  .)11( )3طول یک گام سالم (به معنی فاصله افقی

خم کننده انگشتی ( ،)Digital flexor musclesکوتاه ،وارد

بین تو رد پای متوالی یک سم ( ))18بین  1تا  1/66متر گزارش

فاز پرواز (بلند شدن از زمین و عدم اتصال به آن) شده و سپس

شده است (تصویر 3و  .)17( )4کوتاه شدن طول گام و عدم

با باز کردن تدریجی مفاصل فرود میآید .در این زمان ابتدا

جاگذاری صحیح اندام خلفی میتواند ارتباط مستقیمی با

استحکام زیر پا چک شده ،سپس سم ،محکم به زمین فشار

لنگش داشته باشد (.)7

می آورد و فاز حمایت (مرحله ارتباط سم با زمین) شروع

56

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،55-77 :2

Eltiam, 6 (2): 55-77, 2020

تصویر  .1در این تصویر نقطه اوج اندام خلفی سمت چپ در مقابل اندام خلفی سمت راست (اندام حمایتگر) قرار گرفته است.

تصویر .2فازهای گام و تاثیر جراحات برروی آنها
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تصویر  . 3در تصویر سمت راست فاز خلفی (اندام خلفی سمت راست در ابتدای فاز پرواز است) و در تصویر سمت چپ فاز قدامی (انتهای فاز پرواز اندام خلفی سمت
راست) با فلش نشان داده شدهاند .همچنین در تصویر سمت جپ ،نقطه اوج اندام قدامی راست در مقابل اندام حمایتگر دیده میشود.

تصویر  .4رد پای دو گام متوالی با دایره آبی عالمت گذاشته شده و طول گام نیز با فلش آبی نشان داده شده است.

هر گونه تغییر در ویژگیهای گام به معنی گام غیر طبیعی در

به رفتاری کم درد در مقابل عدم تمایل به رفتارهای دردناک)

گاو بوده که میتواند به دنبال درد و ضایعه در اندامهای حرکتی

( .)21رفتارهای مختص به درد و به میزان کمتر ارزیابی

ایجاد شود .این عارضه لنگش نامیده میشود.

رفتارهای طبیعی حیوان ،کاربرد بیشتری در در مطالعه رفتاری

درد چگونه میتواند باعث تغییر رفتار در گاو شود؟

گاو دارند ،هرچند اندازهگیری تغییرات رفتارهای طبیعی نیز به

گاو در طبیعت همیشه به عنوان یک شکار مطرح بوده است و

دلیل نیاز به زمان طوالنی مشاهدات ،خیلی مناسب نیستند

برای اینکه بتواند از دست شکارچی خود فرار کند به طور ذاتی

( .)22با آنکه گاو حیوانی مغلوب است و توانایی پنهان کردن

توانایی پنهان کردن درد را دارد ( .)19در نتیجه تا درد در

درد را دارد اما مطالعات در دیگر گونههای شکار مثل اسبها،

حیوان به مراحل شدید خود نرسد عالئم ظاهری آن بروز

موشها و خرگوشها مشخص کردهاند که تغییرات رفتاری

نخواهد کرد ( .)20به دنبال درد ،گاو به سه شکل ممکن است

میتوانند شاخصهای خوبی برای شناسایی درد باشند .این

پاسخ دهد  )1تغییر رفتار مخصوص به درد  )2تغییر رفتارهایی

تغییرات رفتاری شامل تغییر در توجه ،موقعیت سر و گوشها،

که حیوان به طور طبیعی تمایل زیادی به انجام آنها دارد (مثل

گشاد شدن چشمها و تغییر در ترشحات بینی ،جوش ،دندان

خوردن خوراک) و  )3ایجاد انتخاب (به این معنی تمایل بیشتر

قروچه ،سر و صدا ،لرز ،تنسموس ( )Tenesmusعضالنی،
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وضعیت پشت و تغییر وزن بر روی اندامها میباشد ( .)22نواحی

دمای انگشتان در گاوهای لنگ ممکن است بیشتر از گاوهای

پرخطر رخداد جراحت ،التهاب و در نهایت درد در گاوهای

سالم باشد که میتواند به دلیل التهاب ناشی از جراحات

شیری شامل پستانها ،اندام های تولید مثلی و انگشتان است

انگشتی باشد .این گاوها آستانه درد پایینتری دارند و به

( .)22گاوهای لنگ تغییرات رفتاری جزئی را جهت کاهش درد

محرکهای درد پاسخ های شدیدتری میدهند (24و .)25

خود بروز میدهند .این تغییرات رفتاری شامل کاهش حرکت،

مطالعات نشان دادهاند که گاوهای دارای جراحات انگشتی تا

کاهش مصرف خوراک ،کم شدن پاسخهای ذهنی ،دندان

 30%آستانه درد کمتری دارند اما به دلیل توانایی تطابق با درد،

قروچه و تغییر در وضعیت (مثل قوز کردن ،تغییر وضعیت سر)

گامهایی طبیعی دارند که این میتواند یک زنگ خطر برای

و کاهش فعالیتهای اجتماعی است (22و .)23

عدم توجه به جراحات در مراحل اولیه باشد (.)17

درجه
توجه به اطراف

وضعیت سر

وضعیت گوشها

حاالت صورت

0

2

1

گاو متوجه و فعال است.

ساکت و افسرده

فعال :فعالیتهای نظیر خوردن ،نشخوار و  ...را

گاو ف عال نیسییییت و از ارت باط

انجام میدهد.

چشمی با افراد پرهیز میکند و از

به طراف توجه دارد و کنجکاو است.

آنها دور میشود.

سر باال نگه داشته شده و یا در امتداد جدوگاه

سر در امتداد جدوگاه نگه دا شته

پایین ن گه داشییی ته شیییده .گاو

است.

شده.

فعالیتی ندارد و ممکن اسییت بعد

گییاو فعییالیتی نظیر خوردن ی یا

از بلند شییدن باالفاصییله به حالت

نشخوار ندارد.

خوابیده برگردد.

هر دو گوش به سمت جلو متمایل شدهاند یا

گوشها به سمت عقب و نامتقارن

هردو گوش به سییی مت اطراف و

یک گوش به سیییمت جلو و یا عقب اسیییت و

و در جهییتهییای م خ ت لف در

پایینتر از حالت عادی نگهدا شته

گوش دیگر مشغول شنیدن.

حرکتاند.

شدهاند.

کنجکاو و دارای و ضعیتی خنثی ا ست .گاو به

گاو چهرهای نگران و مضیییطرب

ف عایتی که ان جام مید هد (م ثل خوردن یا

دارد.

نشخوار) توجه دارد.
وضعیت پشت

پشت کمی خمیده است.

طبیعی

پشت کامال خمیده است.

جدول .1تغییرات رفتاری مرتبط با درد ()22

یافتههای معمول در گاوهای لنگ

گام مثل فرود اندام روی زمین در دو اندام متقابل یکسان باشد

لنگش به عنوان تظاهر بالینی از یک ضایعه دردناک تعریف

( .)26در گاوهای لنگ تقارن کمتری بین اندامهای راست و

میشود که عمدتا در ارتباط با سیستم حرکتی میباشد که در

چپ حیوان مشاهده میشود که یکی از دالیل آن میتواند

نتیجه آن گام از حالت طبیعی خود خارج شده و گاو حرکتی

کوتاهتر شدن طول گام در اندام دردناک باشد (16و .)18

غیر طبیعی دارد .شدت لنگش میتواند از سفتی اندامها تا

همچنین تفاوت در سرعت حرکت در گاوهای لنگ بیشتر از

کاهش تقارن بین اندامها و در نهایت عدم توانایی وزنگیری بر

گاوهای سالم است ( .)27گاوهای لنگ نسبت به گاو سالم طول

روی یک اندام و زمین گیری کامل متفاوت باشد ( .)11افزایش

گام کوتاهتری دارد که در نتیجه آن جاگذاری اندام خلفی در

لنگش در گام ارتباط مستقیمی با افزایش عدم تقارن در گامها

محل اندام قدامی صورت نمیگیرد .به این معنی که در گاو

دارد .تقارن در گام به این معنی است که تمامی ویژگیهای

لنگ اندام خلفی در پشت ردپای اندام قدامی فرود میآید .هر

59

التیام ،دوره  ،6شماره 1398 ،55-77 :2

Eltiam, 6 (2): 55-77, 2020

چه میزان لنگش بیشتر باشد اندام خلفی در محل دورتری فرود

 )Adductionیکی دیگر از تغییراتی است که به دلیل درد در

میآید (.)7

گاوهای لنگ دیده میشود (.)7

هنگام وجود درد در اندامهای خلفی ،حیوان سر خود را پایین
تر از جدوگاه نگه میدارد ،تا از وزن آن بر روی اندام خلفی کم

درجه بندی حرکتی

کند .همچنین بالعکس ،هنگامیکه جراحت و درد در اندامهای

درجه بندی حرکتی ،ثبت یک سری یافته از حرکت گاو است

قدامی باشد ،هنگام وزنگیری بر روی اندام دردناک حیوان سر

که تا حدود زیادی کاری حسی است با این حال هنوز در وجود

خود را باالتر نگه میدارد تا وزن آن بیشتر بر روی اندامهای

ارتباط بین اسکور حرکتی باال و درد تردید وجود دارد (.)31

خلفی باشد ( .)26این افزایش حرکت سر ( )Head bobدر

پاسوس و همکاران در سال  )32( 2017توانستند ارتباط

حین راه رفتن یکی از ویژگیهای گام برای شناسایی لنگش

معنیداری بین اسکور حرکتی باال و درد پیدا کنند .همچنین

است ،چرا که حیوان سالم در حین حرکت معموال سر خود را

مطالعات تغییرات معنیداری در اسکور حرکتی را پس از تزریق

ثابت نگه میدارد (.)7

ضد دردها و مسکنها در سیستمهای دستی و اتوماتیک لنگش

پایینتر نگه داشتن سر حیوان در هنگام بروز درد موجب

را نشان دادهاند .با این وجود تغییر اسکور حرکتی ( /25تا )0/3

میشود تا ستون مهره حیوان زاویهدار شده و حالت قوز کرده

در سیستمهای دستی را باید با احتیاط بررسی کرد چرا که

به خود بگیرد ( .)26همچنین حیوان برای غلبه بر درد خود،

تستهای آماری انجام شده مناسب درجه بندیهای پیوسته

وزن خود را بر روی اندام مقابل میاندازد ،که این خود باعث

بودند در حالیکه سیستمهای دستی معموال درجه بندی

خمیدگی بیشتر پشت حیوان میشود ( .)28مطالعات نشان

گسسته دارند در نتیجه کاهش اسکور کمتر از  0/5بیمعنی

داده اند که احتمال وجود لنگش در گاوهای دارای خمیدگی

است.

پشت تا  9برابر بیشتر است .در نتیجه این ویژگی میتواند یکی

سیستمهای درجه بندی حرکتی در دو نوع سیستمهای دستی

از اصلیترین شاخصهای شناسایی لنگش باشد که در بسیاری

درجه بندی حرکتی ( Manual Locomotion Scoring

از روشهای متداول شناسایی لنگش از آن استفاده میشود (5

 )Systems, MLSSsو سیستمهای خودکار درجه بندی

و  .)7در شناسایی لنگش متوجه شدهاند که خمیدگی پشت از

حرکتی ( Automatic Locomotion Scoring Systems,

 4هفته قبل از رخداد زخم در گاو مشاهده میشود و تا  4هفته

 )ALSSsتعریف شدهاند ( .)33حداقل  25نوع سیستم درجه

پس از آن هم ادامه مییابد ( .)14گاوهای لنگ سعی میکنند

بندی دستی و  15نوع سیستم درجه بندی اتوماتیک برای

تا وزن کمتری را بر روی انگشت دردناک تحمل کنند .به این

حرکت گاو وجود دارد که تمامی این روشها با هدف پیشگیری،

معنی که در گاوهای لنگ هرچه درد بیشتر باشد مدت زمان

شناسایی و مدیریت موثر مواردی که منجر به لنگش میشوند،

قرارگیری اندام دردناک بر روی زمین کمتر بوده (کوتاه شدن

میباشد .تمامی این سیستمها از ویژگیهای گام یا وضعیت

فاز حمایتی) و میتواند تا عدم وزنگیری مطلق بر روی آن

قرارگیری حیوان و متغیرهای مشاهده شده یا اندازهگیری شده

اندام و پرش از روی اندام دردناک پیش رود ( .)5وجود جراحت

(به ترتیب در سیستمهای دستی و اتوماتیک) استفاده میکنند

در پاشنه یا پنجه نیز میتواند بر طول فازهای قدامی یا خلفی

که میتوانند مربوط به اندامها (تقارن گامها ،توانایی وزنگیری

اثر گذاشته در نتیجه گامهای گاو غیر طبیعی شوند (.)29

بر روی اندامها ،یا میزان فشار به زمین) وضعیت بدن (میزان

سفتی در مفاصل هنگام حرکت یکی دیگر از ویژگیهای لنگش

خمیدگی پشت یا حرکت سر) و یا اطالعات رفتاری و تولید

است .البته خم نشدن مفاصل در حین حرکت میتواند به دلیل

مثلی (مثل میزان تولید ،سرعت حرکت ،زمان استراحت) باشد

التهاب آنها بوده و ارتباطی به جراحات انگشتی نداشته باشد

(.)33

( .)30چرخش اندامها به بیرون یا درون بدن( Abduction/
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درجه بندی حرکتی به روش مشاهدهای ،رایجترین روش

سالمت گاو است ،میدهد ( .)33سیستمهای دستی درجه

شناسایی لنگش در محاسبه شیوع لنگش میباشد ( .)4چرا که

بندی حرکتی ابتدا در سال  1988توسط منسون و لیور ( )6به

این روش ارزان و به راحتی قابل اجرا در گله است ( .)3فرد

روش  9نقطهای معرفی شدند .با این وجود بیش از  %70مقاالت

ناظر با مشاهده ویژگیهای خاص گام و وضعیت حیوان ،به

در رابطه با این سیستمها بعد از سال  2007به چاپ رسیدهاند.

حرکت گاو نمره مناسب را در مقیاسی که در آن بیشترین درجه

این سیستمها بر پایه ویژگیهایی از گام و وضعیت حیوان است

به معنی بیشترین شدت لنگش و کمترین درجه به معنی

که به اختصار در جدول زیر ،آورده شده است.
تعریف

ویژگی
گام
چرخیدن گام به داخل یا خارج از بدن

تمایل به چرخش اندام به سمت بیرون و مفصل خرگوشی به سمت درون بدن(چرخش به بیرون)
و یا تمایل اندام به چرخش به سمت بدن

گام نامتقارن

عدم تقارن در فاصله/زمان دو رد پا در دو گام متوالی

خمیدگی مفاصل

مشاهده واضح سفتی اندام در نتیجه عدم خمش مناسب مفاصل

کوتاه شدن گام

کاهش در فاصله/زمان رد پای تو گام متوالی در اندامهای راست و چپ

جاگذاری اندام ها

فاصله بین محل قرار گیری رد سم اندام قدامی و اندام خلفی یک سمت بدن در یک گام پیاپی

وضعیت بدن
قوز پشت

خمیدگی پشت که توسط ستون مهرهها از جدوگاه تا مهرههای دمی ایجاد شده است

لگن نامتقارن

تمایل دو خط فرضی که استخوان پین را به هم متصل میکنند (از زاویه پشتی)

حرکات سر

حرکت شدید سر هنگام فرود اندام آسیب دیده بر زمین
سایر

سختی در چرخش

سختی در تغییر مسیر در حین راه رفتن

سختی در بلند شدن

افزایش زمان مورد نیاز برای بلند شدن

سرعت

کاهش در سرعت قرار دادن اندامها بر زمین
جدول .2ویژگیهای گام و وضعیت بدنی گاو در رخداد لنگش ()33
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تصویر  .5ویژگیهای مهم در شناسایی لنگش گاو

سیستمهای دیداری درجه بندی حرکتی اساسا بر روی استفاده

میشدند ( .)6در جدول زیر سیستمهای درجه بندی حرکتی

از مقیاسهایی برای تعیین حدت لنگش استوار هستند (.)1

که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند به همراه ویژگیهای

منسون و لیور درجه بندی حرکت در گاو را اولین بار با جزئیات

اصلی گام که در این روش ها به آنها توجه میشود به طور

تعریف کردند ،در این سیستم گاوها با استفاده از اسکورینگ 9

خالصه آورده شده است.

نقطهای براساس وجود یا عدم وجود پارامترهایی درجه بندی
نگارنده

ویژگی های گام

منسون و لیور )6( 1987

میزان سفتی در اندامها ،دوری پاها از مرکز بدن هنگام راه رفتن و سختی در چرخیدن /بلند شدن /راه
رفتن

ولز )34( 1993

قدمهای نامتقارن و محدودیت حرکت

اسپرچر و همکاران)5(1997

وضعیت پشت در حین حرکت و ایستادن ،طول گاو ،وزنگیری بر روی اندامها

بروئر و همکاران )35(2000

افزودن حرکات سر به سیستمهای حرکتی

وینکلر و ویلن )36(2001
فالور و ویری )7(2006
دایر و همکاران)31(2007

افزودن گامهای نامتفارن ،کوتاه شدن طول گام و عدم وزنگیری به سیستم اسپرچر
تکان سر ،جاگذاری اندامها و انحنای مفصل ،خمیدگی پشت و حرکات سر
مسیر حرکت سم و نحوه قرارگیری سم بر زمین هنگام فرود ،محور اندامها ،چرخش سم
جدول  .3سیستمهای رایج درجه بندی حرکتی

وجود گام غیرطبیعی و سفتی مفاصل در افراد آشنا و ناآشنا به

از افراد ناآ شنا قابل شناسایی بوده و در آخر حرکت سر و

سیستمهای درجه بندی حرکتی بیشترین یافته مشابه بوده

جاگذاری اندامها کمترین میزان مشاهده را در بین افراد آشنا

است بعد از آن ،خمیدگی پشت و افزایش چرخش اندامها به

و ناآشنا داشته است (.)37

خارج از بدن بوده که به طور معنیداری در افراد آشنا بیشتر
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درجه بندی در سیستمهای اسکورینگ حرکتی به دو روش

سر ،وزنگیری بر روی اندامها توجه شده است .همچنین لیچ و

صورت میگیرد:

همکاران در سال  )39( 2009سیستمی را برای شناسایی

درجه بندی ترتیبی (:)Numerical rating Systems, NRS

لنگش در گاوهایی که در سیستمهای تایاستال ()Tie stall

به حرکت گاو بر اساس ویژگیهای گام و وضعیت قرارگیری

نگهداری میشوند طراحی کردند .در این روش با مشاهده تعداد

حیوان نمره به خصوصی داده میشود (به طور مثال در سیستم

دفعات جابه جایی اندامها ،استراحت در یک اندام بیش از

فالور و ویری ،گاوی که داری پشتی صاف یا کمی خمیده است،

اندامهای دیگر و وزنگیری نابرابر بر روی اندامهای هنگامیکه

سر را حین حرکت ثابت نگه میدارد ،جاگذاری اندامها با کمی

حیوان تشویق به حرکت از یک سمت به سمت دیگر میشوند

نقص انجام میشود ،مفاصل کمی سفت شدهاند ،گام کمی

و عدم وزنگیری بر روی یک اندام لنگ و یا سالم بودن حیوان

نامتقارن شده اما وزن گیری بر روی چهار اندام برابر است،

را تشخیص دادند.

درجه حرکتی برابر با  2دارد) ،در برخی موارد هنگامیکه گاو

رایجترین سیستم  NRSکه در گلههای تجاری در دنیا و ایران

ویژگیهای یک نمره را رد کرده باشد اما تمامی ویژگیهای

استفاده میشود ،سیستم درجه بندی حرکتی  5نقطهای به

نمره بعد را نداشته باشد ،درجه با دقت  0/5داده خواهد شد

روش اسپرچر و همکاران ( )5است که این روش توسط شرکت

( )7سیستمهای توضیح داده شده در باال همگی  NRSهستند،

زینپرو ( )Zinproتصحیح شده است ( )40و در ایران

که در تمامی آنها درجه  1به معنی گاو با حرکت طبیعی و

سیستمهای اصالح شده روش زینپرو توسط محمدنیا معرفی

باالترین درجه نیز به معنی بیشتری میزان لنگش و گاهی

شده که حرکت گاوها تنها در حین راه رفتن مورد بررسی قرار

زمینگیری در اثر لنگش است.

میگیرند .از آنجاییکه درجه بندی حرکتی به روش اسپرچر،

درجه بندی پیوسته (:)Visual Analogue scale, VAS

رایجترین سیستم اسکورینگ در ایران است ،در جدول  4نحوه

ویژگیهای گام مثل قوز پشت توسط یک فرد ناظر نمرهای

درجه بندی حرکتی به این روش به اختصار توضیح داده شده

معموال از صفر تا ( 100میتواند  1-0و یا  10-0هم باشد) می

است .روش بعدی که در مقاالت بیشترین استفاده را دارد

گیرند که یک انتها به معنی سالمترین و طبیعیترین حالت

سیستم فالور ویری ( )7است .با این وجود تمامی این

ممکن (در مثال قوز پشت ،پشتی کامال صاف) و انتهای دیگر

سیستمهای دیداری به دلیل حساسیت به ویژگیهای فردی

به معنی شدیدترین حالت ممکن است (در مثال خمیدگی

ناظر و میزان آموزش او ،محدودیتهایی دارند .همچنین به

پشت شدیدترین میزان خمیدگی پشت که توسط فرد ناظر

دلیل وجود تفاوتهای فردی در الگوهای حرکت گاو ،تاثیر

مشاهده کرده است) ( .)7تنها  %2مقاالت از این روش برای

لنگش و متغیر های اندازهگیری شده برای تمامی گاوها یکسان

درجه بندی حرکتی استفاده کردهاند ( 7و .)33

نیستند .گاو هم به عنوان یک موجود زنده دارای پیچیدگیها

سیستمهای توضیح داده شده در باال عمدتا در سیستمهای

و تفاوتهای فردی است که میتواند لنگش را به طرق مختلف

فریاستال ( )Free stallو یا بهاربندها استفاده میشوند.

نشان دهد .به طور مثال آناتومی و وضعیت حیوان میتوانند بر

سیستمهایی مثل سیستم درجه بندی استرالیایی ( )38برای

متغیرهایی مثل طول گام ،میزان خمیدگی پشت ،وضعیت

درجه بندی حرکتی در مرتع طراحی شدهاند که در این سیستم

قرارگیری سر و سرعت حرکت تاثیرگذار باشند (.)41

 4نقطهای ( )3-0بر سرعت حرکت ،خمیدگی پشت وضعیت
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1

راه رفتن دام طبیعی است

2

لنگش خفیف

3

لنگش متوسط

4

گاو دچار لنگش بالینی

5

لنگش شدید
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نحوه ی اسکوردهی
ایسییتادن و راه رفتن حیوان طبیعی اسییت و در هنگام حرکت دام ،تمام اندامهای
حرکتی در جای درست خود قرار میگیرند
در حالت ایسییتاده پشییت دام صییاف اسییت و خمیده نیسییت ،اما در هنگام حرکت
پشت خمیده است .راه رفتن به صورت بسیار کمی غیر طبیعی است.
در هنگام راه رفتن و ایسیییتادن پشیییت دام خمیده اسیییت گامها در یک یا تعداد
بیشتری از اندامها کوتاه است
در هنگام راه رفتن و ایسیییتادن پشیییت دام خمیده اسیییت ودر یک یا چند اندام
وزنگیری کامل صورت نمیگیرد
پشییت دام خمیده اسییت روی یکی از اندامها وزن گیری صییورت نمیگیرد .دام از
حالت نشسته ،بلند نمیشود یا به سختی بلند میشود.

جدول  .4درجه بندی حرکتی به روش اسپرچر و همکاران ()5

سیستم پنج نقطهای مبتنی بر سیستم اسپرچر که در ایران

حالت حرکت ارزیابی مینماید و مهمترین تغییرات گام را به

توسط محمدنیا و همکاران به کار برده میشود تنها گاو را در

شکلی که در جدول  5آورده شده است ارزیابی می کند (.)29

جدول  .5سیستم  5نقطهای مبتنی بر اسپرچر استفاده شده توسط دکتر محمدنیا و همکاران
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عوامل تاثیرگذار بر درجه بندی حرکتی

( )Slattedراه میروند نسبت به گاوهایی که بر روی بتن صاف

انجام اسکورینگ ( )scoringیا درجه بندی حرکتی در گلههای

حرکت میکنند ،معموال اسکور حرکتی باالتری میگیرند (.)43

شیری نیازمند اصولی است که رعایت آن منجر به دریافت نتایج

همچنین گاوها برروی این سطح نسب به کف با ماسه فشرده

قابل اعتمادتر و تکرارپذیرتر خواهد بود .ضرورت انجام

نیز گامهای کوتاهتر و جاگذاری ضعیفتری دارند (.)44

اسکورینگ انجام آن در محیطی باز با شرایط زیر است.

همچنین گاوها در مرتع سرعت حرکت باالتر و طول گامهای

کف راهرویی که اسکورینگ در آن انجام می گیرد باید سر

بلندتری را نسبت به حرکت بر روی آسفالت دارند ( .)45شرایط

نباشد و گاو به راحتی در آن عبور کند .هر نوع شیب چه به

جوی نیز میتواند بر حرکت گاو موثر باشد :در هوای بارانی و

سمت باال چه به سمت پایین میتواند اسکورینگ حرکتی را

هنگام وزش باد گاوها با سرعت کمتری حرکت کرده ،سر خود

دچار اختالل نماید .هر نوع وضعیت غیر متعارف آب و هوایی

را پایین نگه میدارند و گامهای خود را کوتاهتر و نامتقارنتر بر

مانند سرمای ناگهانی ،گرمای ناگهانی ،باد ،طوفان ،بارندگی غیر

میدارند ( )42لیچ و همکاران در سال  )8( 2012عنوان کردند

متعارف همه میتوانند نتایج اسکورینگ حرکتی را مختل

که حرکات ناشی از مگس ،اضطراب و دالیل دیگر نامرتبط با

نمایند .هل دادن یا ایجاد تهییج در گاو به هر شکلی توسط

زخمها میتوانند بر ارزیابی وزن گیری اندامها تاثیر گذاشته و

کارگر یا دستگاه های اتوماتیک نتایج غیر قابل اعتماد به همراه

سبب ایجاد نتایج مثبت کاذب در شناسایی لنگش شوند.

خواهد داشت .همانگونه که در باال راجع به سیستمهای

آزمایشات زیادی نشان دادهاند که شرایط گاو نیز میتواند بر

اسکورینگ توضیح داده شد ،توجه به این نکته که اسکورینگ

گام او تاثیرگذار باشد .به طور مثال بلکی و همکاران در سال

حاصل ثبت احساس عامل اسکور دهنده بر اساس آموزشهایی

 )46( 2011گزارش کردند ،پس از زایش خمیدگی پشت و

که دیده است می باشد .بنابراین انتخاب فرد خاص برای انجام

سفتی اندامها در گاو افزایش مییابد که ممکن است به دلیل

اسکورینگ حرکتی که هر ماهه همین فرد اسکور دهد ،میتواند

درد و ناراحتی در پستان ها باشد .و نیز گاوهای چند شکم زا

در ثبات نتایج و قابل تحلیلتر کردن نتایج موثر باشد .در

به طور کلی اسکور حرکتی باالتری را نسب به گاوهای شکم

تجربیاتی که در ایران وجود دارد ،توصیه میگردد که

یک دارند ( ،)14گاوها حرکت سریعتری به سمت خوراک

اسکورینگ در محلی مانند خروجی شیردوشی انجام گیرد .در

نسبت به زمانیکه به سمت یک عامل دردناک حرکت میکنند،

خروجی شیردوشی ،از آنجاییکه گاو مدتی در شیردوشی

دارند (.)47

ایستاده است باالترین میزان لنگش را ممکن است نشان دهد.

گاوها هنگام خروج از شیردوشی گامهای بلندتر و و طوالنی

باید توجه داشت به علت مدیریت سیستمهای فاضالب

تری برمی دارند ،که ممکن است حاصل سبکتر شدن پستانها

شیردوشیها بسیاری از شیردوشیها اندکی از زمین بلندتر

و وجود انگیزه در رسیدن به خوراک تازه باشد .بزرگی و ظاهر

هستند و گاوها در زمان خروج از یک رامپ ( )rampشیبدار

غیر طبیعی پستانها میتواند بر حرکت گاو و بازتر شدن پاها

خارج میشوند و این رامپ میتواند خود عاملی برای ثبت

از هم هنگام راه رفتن تاثیر گذاشته و سبب اختالل در درجه

اسکورهای غیر طبیعی باشد .اسکورینگ حرکتی در فواصل

بندی حرکت حیوان شود ( 41و  .)48با این حال خاقانی و

زمانی مختلفی انجام میگیرد و شاید بهترین فاصله زمانی برای

همکاران تغییری در اسکور حرکتی گاوها پس زایش مشاهده

انجام آن ،فاصله یک ماهه باشد .هر چند بنابر ضرورت این

نکردند ( .)49فائزی و همکاران تاثیر معنیدار شکم زایش و

فاصله ممکن است کمتر یا بیشتر گردد.

میزان تولید بر لنگش را مشاهده کرده ،اما گزارش کردند که

عوامل محیطی و داخلی گاو میتوانند بر گام تاثیر گذاشته و

روز شیردهی در دو گروه کمتر و بیش تر از  120روز ،تاثیری

سبب تشخیص اشتباه لنگش یا عدم وجود آن در گاو

بر اسکور حرکتی نداشته و بازتابی از رخداد لنگش در گله را

شوند( .)42به طور مثال گاوهایی که بر روی سطوح شیاردار

نشان میدهد و میتواند در نمونه گیری اسکورینگ حرکتی
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استفاده شود ( .)50همچنین رخداد بیماریهایی که در شکم

گرفتهاند .مشاهدهگرهای آموزش دیده و کمتر آموزش دیده

و سینه ایجاد درد میکنند میتوانند باعث ایجاد قوز پشت در

حتی اگر کم و بیش نظرات مشابهی داشته باشند ،ممکن است

حیوان شده و با درد ناشی از جراحات انگشتی اشتباه گرفته

گاوها را در درجات متفاوتی قرار دهند ( .)53اکالهاگان و

شود ( .)51گاوها نیز مانند سایر موجودات زنده دارای

همکاران توافق بین و داخل مشاهدهگرها را با استفاده از معیار

تفاوتهای فردی هستند .به طور مثال برخی گاوها در حین راه

 5نقطه ای  %56و  %37نشان دادند و در صورتی که تا یک

رفتن ممکن است پشتی خمیده و یا قدم های نامتقارن داشته

درجه تغییر را قبول کنیم ،این اطمینان میتواند تا  %93و %81

باشند در حالیکه فاقد جراحت هستند و میتوان گفت شاید

هم افزایش یابد( .)53توافق باال دربین مشاهدهگرها پیش نیازی

این نوع حرکت در حیوان ذاتی است و ارتباطی با رخداد زخم

برای رسیدن به اسکوردهی پویا است .توافق بین مشاهدهگرها

یا درد در او ندارد ( .)52شرایط مدیریتی گله نیز ممکن است

نمیتواند درداخل جایگاه تعیین گردد ،چرا که گامها متحرک

بر حساسیت روشهای شناسایی درد مثل درجه بندی حرکتی

هستند و میتوانند در دو موقعیت جدا تغییر کنند .توافق بین

تاثیر گذار باشند .در مزارعی که با گاوها به خوبی رفتار

مشاهدهگرها با توجه به تحصیالت مشاهدهگر و تجربه کار با

نمیشود ،یا آنها عادت به حضور کارگران ندارند ،گاوها

گاو شیری با ضبط ویدیویی و تنوع بسیار زیاد گامها مطالعه

خجالتیتر هستند ،در نتیجه پاسخ مناسب به راهبرد ارائه شده

شده است .گروههایی از کشاورزان ،دامپزشکان ،دانشجویان

را نداده شناسایی رفتارهای درد در آنها سختتر شده و

سال اول و چهارم دامپزشکی ،محققان و ارزیابهایی که

حساسیت سیستم ارزیابی کاهش مییابد (.)22

تجربهای از گاو نداشتند ،با استفاده از سیستم  5نقطهای

اسکورینگ حرکتی نیازمند مشاهدهگری است که بتواند

اسکوردهی حرکتی ،راه رفتن گاوها را ارزیابی کردند (تعداد

قدمهای طبیعی از غیر طبیعی را از هم تشخیص دهد .از

 102نفر مشاهدهگر) .جلسات حداقل  75دقیقهای ارزیابی برای

آنجاییکه اسکور دهی بر اساس قضاوت مشاهدهگر است،

همه گروهها مشابه و متشکل از مقدمه ،آزمون الف ،دوره

تفسیر آن به درجاتی متفاوت است .بنابراین مشاهدهگرها باید

آموزشی کوتاه ،استراحت و آزمون ب بود .به طور کلی ویدیویی

آموزش ببینند و توسط افراد آشنا با سیستمهای اسکور بندی

از  22گاو دوبار به روش تصادفی نمایش داده شد 11( .گاو در

حرکتی بازآموزی شوند ،تا به درجه باالیی از توافق دربین

هر آزمایش × دوبار تکرار) .پس از تثبیت اثرات ثابت نمونههای

مشاهدهگران و یک مشاهدهگر با خودش برسیم و دورههای

ویدیویی و حواشی اسکورینگ حرکتی ،احتمال دوبار اختصاص

بازآموزی برای رسیدن به سطح قابل قبول در بین مشاهدهگرها

یک اسکور حرکتی به یک گاو از ( %55در ارزیاب معمولی) تا

برگزار شود .توافق در بین مشاهده گران مختلف به این معناست

( 72%در دانشجوی سال چهارم دامپزشکی) متفاوت بود.

که چند درصد از مشاهده گران آموزش دیده میتوانند به یک

مشاهدهگرهایی که صفت پشت خمیده یا اسکور حرکتی کلی

گاو یک اسکور یکسان را تخصیص بدهند .همچنین توافق در

(براساس قدمهای نابرابر) را مدن ظر قراردادند ،بیشترین توافق

داخل مشاهدهگران به این معناست که یک مشاهدهگر تا چه

را داشتند ( به ترتیب  69یا  .)%68سیستمی از اسکورینگ

حد میتواند به یک گاو در دو یا چند مشاهده ،اسکور یکسانی

حرکتی میتواند به اندازهای از تکرارپذیری در بین مشاهدهگرها

تخصیص بدهد .برای افزایش سطح اطمینان در داخل و بین

برسد تا اجازه تخمین میزان توافق بین مشاهدهگرها را بدهد و

مشاهدهگران ،گاهی استفاده از درجات کمتر حرکتی

بدین ترتیب در مقایسه با بقیه سیستمهای اسکور دهی قابل

(سیستمهای اسکورینگ که تعداد درجات کمتری دارند برای

اطمینانتر خواهد بود (.)54

مثال به جای استفاده از سیستم  5نقطهای ،از سیستم 3

در محاسبه میزان حساسیت سیستمهای درجه بندی حرکتی

نقطهای استفاده شود) توصیه شده است .تفاوتهای بین و

در شناسایی گاوهای سالم ،هنگامیکه سن و شیرواری به

داخل مشاهدهگرها در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار

الگوریتم اضافه میشوند میزان حساسیت  %10افزایش مییابد.
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( میزان حساسیت به ترتیب برای اولین و دومین الگوریتم %70

در اسکور  %60 ،3در اسکور 4و  %45/2در اسکور  5بوده است.

و  %80بوده است) .نتیجه مطالعات نشان داده است که

توافق داخل و بین ارزیابها نشان میدهد که درجات  2و 3

بهرهگیری از احتمال تاثیر فاکتورها بر حرکت گاو به کاهش

بیش از سایر درجات در سیستم  5نقطهای مشکل آفرین است.

تعداد موارد مثبت کاذب در سیستمهای معمول شناسایی

توافق و اطمینان در داخل و بین ارزیابها برای معیار دو

لنگش کمک می کند .هرچند که مطالعات بیشتری برای درک

نقطهای در هنگامی که ارزیابی  5نقطهای به شکلهای (،)1،2

بهتر این فاکتورها و دیگر فاکتورهای تاثیرگذاراحتمالی (مثل

( )3،4،5و یا ( )4،5( ،)1،2،3تغییر یافت ،افزایش یافته بود

سم چینی و آسایش) در گاوهای غیر لنگ با حرکات طبیعی

(.)56

مورد نیاز است (.)53

یک سوال همیشگی در بین دامداران مطرح است و آن اینکه

محدودیتهای سیستمهای دیداری درجه بندی حرکتی و

چه درصدی از گاوهای با اسکور حرکتی باال میتوانند جراحات

حسی بودن آنها سبب میشود تا دقت و قابلیت اطمینان آنها

انگشتی داشته باشند و اینکه اصوال آیا اسکورهای حرکتی

مورد توجه قرار گیرد .در هر آزمایشی میزان موافقت و قابلیت

توانایی شناسایی جراحات انگشتی را دارند؟ اگر جواب منفی

اطمینان یکی از عوامل مهم سازگاری و تکرارپذیری آن تست

است پس به چه دلیل اسکور حرکتی داده میشود؟ برای پاسخ

است ( .)55توافق به معنی توانایی افراد ناظر مختلف به

به این سوال ابتدا جست و جویی در کارهایی که انجام شده

تخصیص یک درجه حرکتی مشخص به یک گاو میباشد و

است انجام میدهیم تا پس از آن نسبت به ارزیابی اطالعات

کیفیت آزمایش را نشان میدهد .قابلیت اطمینان به معنی

اقدام نماییم .توانایی سیستمهای درجه بندی حرکتی در

توانایی فرد ناظر در تفریق درجههای حرکتی از یکدیگر در

شناسایی زخمهای انگشتی در مطالعات متغیر است .به طور

هنگام درجه بندی حرکتی است ،این ویژگی عالوه بر این که

مثال چپینال و همکاران در سال  )14( 2009عنوان کردند که

معرف کیفیت تست است به شدت وابسته به یک دست بودن

خمیدگی پشت و سیستم  NRSمیتوانند گاوهای دارای

جمعیت مورد مطالعه است (جمعیتی با شیوع پایین لنگش یک

جراحت را از  4هفته قبل از رخداد بالینی آن تا  4هفته بعد

دست شناخته میشود) ( .)33با وجود اهمیت توافق و قابلیت

شناسایی کنند .گارسیا مونز و همکاران در سال )48( 2016

اطمینان ،مطالعات زیادی این دو ویژگی در سیستمهای درجه

مشاهده کردند که بیش از  %50گاوهای دارای اسکور حرکتی

بندی حرکتی را بررسی نکردهاند و یا از تستهای آماری

 1و  2دارای جراحت بودهاند .مطالعات دیگر نیز ،نبود جراحت

درستی برای سنجش آنها استفاده نشده است.

در  %21-35%گاوهای دارای اسکور حرکتی  4را گزارش کرده

ادغام اسکورهای مختلف روشی برای بهبود اطمینان از وضعیت

اند ( 9و  .)57زخمهای کف سم و نکروباسیلوز بین انگشتی

اسکورینگ در گله بوده است .در مطالعهای ،اسکورها بعد از فرم

الزاماً باعث افزایش اسکور حرکتی نشدهاند .در یافتههای دیگری

اصلی  5نقطهای به  ،3 ،4و یا  2نقطهای برای بهبود اطمینان

تنها  %52از گاوها با اسکور باالی حرکتی در سیستم  5نقطه

وتوافق ارزیابیها تغییر داده شدند .راههای مختلف ادغام برای

ای زخم هایی را در سم نشان میدادند ،که تفاوتهایی را با

بهینه سازی شفافیت ،قابلیت اطمینان وتوافق در اسکورهای

توجه به زمان اسکوردهی و اسکور دهنده نشان میدادند (-28%

حرکتی ارزیابی شدهاند .در نهایت قابلیت اطمینان و توافق بین

 .)72%رضایی و همکاران قابلیت باالی اسکورینگ حرکتی را

ارزیاب ها و هر ارزیاب با خودش در معیار  5نقطهای که به ،4

در شناسایی زخمهای ناحیه  4انگشت (زخم های کف سم)

 3و  2به روشهای مختلف ادغام شدهاند مشخص شد .توافق

گزارش کردهاند (.)53

ارزیابها با خودشان  %76/4در اسکور  %68/5 ،1در اسکور

درجه بندی حرکتی ،سیستم دقیقی در شناسایی جراحات

 65%/2در اسکور %77/2 ،3در 4و  %80در اسکور  5بود .توافق

انگشتی نیست .همانطور که اشاره شد این سیستمها حسی

بین ارزیابها  %64/7در اسکور %57/5 ،1در اسکور 50%/8 ،2

هستند و تقریبا نمیتوان توافق  %100بین دو مشاهدهگر یا
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حتی یک مشاهدهگر در دو بار اسکورینگ حرکتی را مشاهده

اسکور حرکتی تا  6ماه پس از اسکورینگ حرکتی را در یک

کرد ( .)53باتوجه به پایداری اسکورهای حرکتی ( )58و عدم

مطالعه گزارش کردند (.)58

ارتباط مستقیم آنها با رخداد جراحات انگشتی ( )53نمیتوان

با توجه به آنچه گفته شد در اینجا باز میگردیم به اینکه در

یک میزان استاندارد از وقوع لنگش را برای گلهها تعیین کرد.

یک گله اسکورینگ حرکتی انجام شده است و نیاز به دادن

به دلیل حسی بودن سیستمهای درجه بندی حرکتی و تاثیر

پاسخ به چندین سوال زیر وجود دارد؟

پذیری آنها از شرایط محیطی توصیه میگردد ،درجه بندی

 .1اسکورینگ حرکتی چند وقت یک بار انجام شود؟

حرکتی همواره توسط یک فرد ثابت خارج از گله که آشنایی با

 .2از چه روشی برای اسکورینگ حرکتی استفاده شود؟

گاوها و شرایط مدیریتی گله ندارد و در شرایط محیطی متعادل

 .3چه توزیعی از اسکورهای حرکتی قابل قبول است؟

(شرایط جوی طبیعی مثل عدم بارندگی ،یخ بندان ،باد و بوران

 .4اسکورهای حرکتی چه میزان قابلیت شناسایی جراحات

و  ،...عدم وجود سرو صدای زیاد و  )...صورت گیرد .درنظر

انگشتی را دارند؟

داشته باشید که درجه بندی حرکتی تنها شاخصی از وزن

 .5چه برخوردی با اسکورهای حرکتی درگله انجام شود؟

لنگش در گله میباشد و تغییرات ناگهانی در آن میتواند به

 .6دام دسته از گاوها در اسکورهای حرکتی مختلف ارزیابی

عنوان زنگ خطری از رخداد واقعهای در گله باشد .به طور مثال

گردند؟

همزمان با رخداد استرس گرمایی در تابستان اسکور حرکتی

تقریبا پاسخ به تمامی این پرسشها در مطالب تحلیلی باال

ممکن است افزایش یابد اما الزاما همزمان با افزایش رخداد

آورده شده است و تنها در اینجا یک جمع بندی ارائه میگردد.

جراحات نخواهد بود ،چنانچه این استرس کنترل نشود می توان

انجام اسکورینگ حرکتی به روش پنج نقطهای که در باال گفته

احتمال افزایش رخداد جراحات بافت شاخی در ماههای مهر و

شد با فاصله یک ماهه میتواند گویای وضعیت حرکتی در گله

آبان را داشت (.)29

باشد .درمورد توزیع اسکورهای حرکتی و اینکه در چه توزیعی

پاسخ به این پرسش که اسکور حرکتی چه مدت باال میماند،

از اسکور ها وضعیت گله مناسب است؟ نمیتوان به استاندارد

در مطالعات مختلف بازتاب داشته است به گونهای که در عمل

قابل تعمیم دست یافت .آنچه مسلم است ،تغییرات اسکورها در

ث ابت شده است که گاوهایی با اسکور حرکتی باال مدت زمان

طول زمان ارزش بیشتری تا حضور تعداد خاصی از گاو در هر

بیشتری در اسکور باال باقی میمانند .کیوانی راد و همکاران

اسکور دارد .مثال در گلهای اگر  20درصد گاوها در اسکور 4

( )59نشان دادند که دو ماه بعد از رخداد لنگش (اسکور حرکتی

قرار داشتند ،نمیتوان گفت که به شکل ذاتی این گله دچار

 4و  )5در اسکور حرکتی  5نقطهای  %57/01از گاوها همچنان

لنگش بالینی جدی است ،چرا که ممکن است دیدگاه سخت

در همان اسکور باقی مانده بودند و  3ماه بعد به  %36/84و

گیرانهتری در اسکورینگ این گله وجود داشته که منجر به این

چهار ماه بعد به  %21/92کاهش یافتند و درنهایت  5ماه بعد

رخداد شده است .در چنین گلهای بیشتر ،تغییرات این اسکور

از اسکوردهی همچنان  %7/01گاوها در اسکور حرکتی باال

در طول زمان و همچنین در دسته بندیهای گاوها حائز اهمیت

بودند .شفیق و همکاران( )60تفاوتی بین  %43/55تا %56/99

است .مثال در اسکورینگ این ماه گاوهای شکم یک بیشتر،

را در ماندگاری در اسکور باالی حرکتی در ماه اول پس از درمان

مبتال به اسکور چهار بودهاند ،در صورتیکه در ماه بعدی بیشتر

گزارش کردهاند .خلیلیفر و همکاران نیز باال بودن اسکور

گاوهای شکم  3مبتال شدهاند و جمع کلی اسکور چهار ثابت

حرکتی را در دو ماه قبل و دو ماه بعد وقوع زخم گزارش

مانده است .بنابر این در پاسخ به این سوال باید بیشتر تغییرات

کردهاند .هاشمیفر و همکاران باال بودن اسکور حرکتی را در

اسکورحرکتی به طور کلی ،در هر اسکور ،در دسته بندیهای

سه ماه قبل و سه ماه بعد از زخمهای بافت شاخی سم گزارش

مدیریتی مختلف مثل روز شیردهی ،تولید و شکم را ارزیابی

کردهاند ( .)53فائزی و همکاران در سال  1398باال بودن

نمود و در هر مورد تصمیم درست گرفت .بدون تردید
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اسکورحرکتی میتواند آگهی دهنده از رخدادهایی که در دسته

سم چینی میتواند تاثیر به سزایی در درجه بندی حرکتی

خاص یا کل گله در حال تکوین است ،باشد (.)28

داشته باشد .به طور کلی سم چینی و درمان جراحات با تاثیر

همانگونه که در قبل نیز توضیح داده شد ،اسکورحرکتی مبین

مثبت بر گام و کاهش حساسیت حیوان به درد ،تاثیر مثبتی

وجود درد در اندام حرکتی است و با عنایت به بیماریزایی

در آسایش حیوان دارد ( .)32با این وجود برخی مطالعات نشان

بسیاری از جراحات انگشتی رخداد درد ،قبل از رخداد جراحت

دادهاند که در صورت وجود زخم ،سم چینی در ابتدا اسکور

در جعبه شاخی سم اتفاق میافتد .بنابراین وجود اسکور باال به

حرکتی را باال برده و سپس کاهش میدهد ( .)31محمدنیا و

تنهایی نمیتواند علتی برای رخداد جراحات بیشتر باشد .مثال

همکاران باال رفتن غیر معنیدار اسکورهای 1و  2در معیار 5

در زمانیکه استرس گرمایی در گله رخ میدهد ،به علت

نقطهای درجه بندی حرکتی بعد از سم چینی را گزارش

تغییرات پاتوفیزیولوژیکی که اتفاق میافتد به درجاتی

کردهاند (.)61

المینایتیس تحت درمانگاهی رخ میدهد که این خود ممکن
است به درجاتی منجر به افتادگی بند سوم و ایجاد درد در

استفاده از سیستم های خودکار در شناسایی لنگش

جعبه شاخی سم گردد و این مورد اسکورحرکتی را تغییر

روشهای حسی و دیداری شناسایی لنگش مبتنی بر آموزش

خواهد داد ،بدون اینکه تغییری در رخداد جراحت در گله دیده

فرد ناظر و وجود مقیاسی برای اندازه گیری درجه بندی حرکتی

شود .بنابراین به عنوان یک پاسخ روشن باید گفت که از

هستند ( .)62از آنجاییکه روشهای دیداری درجه بندی

اسکورحرکتی به عنوان شاخصی برای بیماریابی استفاده

حرکتی زمان بر بوده و همانطور که اشاره شد امکان خطا در

نمیشود و بیشتر برای پیشبینی آینده آسایش گاو ،ناشی از

آنها وجود دارد از این رو دانشمندان به دنبال ساختن

اندام حرکتی استفاده میگردد (.)28

دستگاههایی برای شناسایی خودکار لنگش میباشند .این

در پاسخ به این پرسش که چه برخوردی با گاوهای اسکور باالی

سیستمها با  5هدف کلی ایجاد شده اند )1 :شناسایی سریع و

حرکتی شود باید گفت که این برخورد در بسیاری از مواقع تابع

دقیق لنگش به خصوص در موارد مالیم )2 .شناسایی سریع

سیستم گاوداری و اینکه چه میزان برنامه مراقبت از سم در

جراحات انگشتی )3 .فراهم کردن اطالعات از روند بهبود بعد

گله وجود دارد ،چه تعداد گاو در گله است ،چه امکانات بررسی

از مداخالت ارتوپدی )4 .ایجاد اطالعات از تاثیر درمان یا

وجود دارد میتواند متفاوت باشد .در هر صورت گاوهای

راهبردهای مدیریتی و  )5ارزیابی تاثیر شرایط محیطی مثل

مشکوک به لنگش در اسکورینگ پنج نقطهای (حداقل گاوهای

وضعیت جایگاه بر حرکت گاو ( .)45در گاوداریهای مدرن

با اسکور چهار و پنج و در شرایط ایدهآل گاوهای با اسکور سه،

امروز تقاضا برای استفاده از سیستمهای خودکار نظارت بر

چهار و پنج) باید بازدید شده و حداقل سطوح وزنگیری سم

سالمت و رفاه دام افزایش یافته است .خصوصا گاوداریهایی

به منظور به حداقل رساندن امکان رخداد جراحات تنظیم

که از سیستمهای اتوماتیک مثل شیردوشیهای خودکار

گردد .با عنایت به آنچه در زمینه بروز لنگش در مقاله دیگر این

( )AMSاستفاده می نند بعد از اطالع از عواقب لنگش در گله

نگاشته آمده است بهتر است گاوهایی که در ماه جاری مبتال

خود ،متقاضی استفاده از این سیستمها میشوند (.)63

به اسکور حرکتی باال شدهاند و در ماه قبل این اسکور را

دامداران اکثرا استفاده از گجتهای پوشیدنی ( Wearing

نداشتهاند بازدید گردند (.)28

 )gadgetsرا به تکنولوژیهای جایگزین مانند ساخت راهرو

در نهایت بهتر است کلیه گاوهای مولد گله اسکورداده شوند و

مخصوص یا سیستمهای دوربینی ترجیح میدهند ( .)1این

به ویژه حضور گاوهای خشک در اسکورینگ نیز میتواند

سیستمها با هدف جایگزینی سیستمهای دستی درجه بندی

اطالعات بسیار جامعتر و بهتری در گله به دست دهد (.)28

حرکتی ،با اندازهگیری ویژگیهای حرکتی و رفتاری گاو ،ایجاد
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شده و برای استفاده در تحقیقات و یا گلههای تجاری عرضه

است .فرض بر این است که گاوهایی که لنگش یک طرفه دارند

شدهاند.

وزن خود را به سمت اندام سالم میاندازند و سبب قوز غیر

میزان پیشرفت این سیستمها را می توان در  4مرحله تقسیم

طبیعی در پشت میشوند که از زاویه پشتی -شکمی (Dorso-

بندی کرد .سطح  )1دارای سنسور ( )Sensorهستند و

 )ventralقابل مشاهده هستند .ویازی و همکاران در سال

اطالعات خام را در اختیار کاربر قرار میدهند .سطح  )2با کمک

 )41( 2013با استفاده از این روش در  223گاو توانستند

الگوریتمهای خاص و قابل اعتماد ،پردازش اطالعات خام را هم

لنگش را با دقت  %76تشخیص دهند .همچنین جبار و

انجام داده و اجازه دسته بندی و اندازه گیری پارامترهای خاص

همکاران در سال  )66( 2017در مطالعهای بر روی  22گاو

رفتاری را میدهد .سطح  )3شامل اطالعات علمی در دسترس

دقت این روش را  %95/7اعالم کردند .حرکت گاوها و ترافیک

جهت بررسی میزان اعتبار الگوریتم در شناسایی لنگش یا

ایجاد شده توسط آنها باعث اختالل در این سیستمها شده

جراحات انگشتی نیز هستند .سطح  )4عالوه بر موارد باال اجازه

چرا که جدا کردن عکسها هنگامیکه گاوها با هم در ارتباطاند

تفسیر خودکار اطالعات و ایجاد اطالعات برای تصمیم گیری

مشکل است ،همچنین شکم زایش ،اندازه گله ،مرحله شیرواری

در گله (مانند سیستم اخطار) را دارند (.)1

و مدت زمان شیردوشی از مهمترین عواملی هستند که بر آنالیز

سیستمهای خودکار شناسایی لنگش بر  3روش کلی استوار

ویدیوهای ضبط شده تاثیر میگذارد (.)67

هستند )1 :آنالیز کینماتیک ( )Kinematicگام که به معنی

راهروهای حساس به حرکت برای اندازهگیریکینماتیک فضایی

تغییر در قسمت خاصی از بدن در طول زمان است .مثل

و متغیرهای وزن ساخته شدهاند .این روشها دقتی در حدود

سینماتوگرافی ( )Cinematographyسرعت باال در گاوها

 84%در تفکیک گاوهای سالم از گاوهایی با لنگش مالیم و

برروی تردمیل ،تکنیکهای پردازش تصویر یا شتاب سنجها.

گاوهای شدیدا لنگ دارند ( .)1روش دیگر استفاده از شتاب

 )2ارزیابی کینتیک گام که به معنی فشار وارد شده بر بدن

سنجها است .شتاب سنجها ابزارهای الکترونیکی با یک یا چند

است که در آن از سیستمهای اندازهگیری  3-1بعدی نیروی

سنسور هستند ،که میتوانند دادههای  1یا  3بعدی را

واکنش زمین ( )Grand reaction forcesیا راهروهای

اندازهگیری ضبط و منتقل کنند .با استفاده از یک الگوریتم

حساس به فشار استفاده میشود و  )3روشهای غیر مستقیم

مشخص میتوان از دادههای خام برای شناسایی رفتارهای

که در آن از متغیر های غیر مرتبط با گام مانند میزان خوراک،

مختلف حرکتی استفاده کرد .این سیستمها در دو نوع فرکانس

نشخوار ،سرعت حرکت و  ....استفاده میشود .سیستمهای

پایین (تا  40هرتز) و فرکانس باال ( 400هرتز) وجود دارند.

پردازش تصویر شامل آنالیز حرکت مارکرهایی هستند که به

بسیاری از شتاب سنجهای  3بعدی امروز در مزارع تجاری برای

سم ،مفاصل پا ،جدوگاه یا خط پشت متصلاند که اولین بار

بررسی میزان فعالیت حیوان خصوصا شناسایی فحلی استفاده

توسط فالور و همکاران در سال  2005معرفی شدند که در این

میشوند ( . )68این سنسورها با اندازهگیری ویژگیهایی مثل

روش آنالیز ویدیوها در زمان حرکت گاوها صورت میگیرد

تعداد دفعات استراحت ،اندازهگیری زمان ایستادن گاو ،اندازه

( .)12روش دیگر شامل پیش پردازش تصویر است ،به این

گیری طول گام و سرعت حرکت با دقت باال (حساسیت %90/2

معنی که ویدیو تبدیل به تصاویر دوتایی پشت سر هم میشود،

و ویژگی  )%91/7لنگش را شناسایی میکنند ( 69و  .)70آل

تا جایگاههای آناتومیکی بهتر شناسایی شوند ،این روش توانسته

سعود و همکاران در سال  )71( 2017با استفاده از شتاب

است با بررسی موقعیت سم و همپوشانی گامها و نیز آنالیز

سنجهای فرکانس باال ( 400هرتز) توانستند به تفسیر گام

متوالی به ترتیب  %94/8و  %96موفقیت در شناسایی لنگش

گرافی ( )Pedogramبپردازند و با درنظر گرفتن  2%/53تفاوت

داشته باشد ( 64و  .)65یکی دیگر از روشهای پردازش تصویر

در فاز ایستایی بین اندامها توانستند به حساسیت و ویژگی

استفاده از الگوی حرکت بدن ()Body movement pattern

 100%در تشخیص لنگش برسند .در روشهای کینتیک از
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سیستمهای اندازهگیری نیروی واکنش زمین (1 )GRFو 3

همکاران در سال  )83( 2016اعالم کردند که لنگش تاثیری

بعدی برای اندازهگیری توزیع فشار عمودی و افقی در حالت

بر نشخوار و میزان ماده خشک دریافتی ندارد .با این وجود

ایستایی و حرکت استفاده میشود ( .)75-72این سیستمها

مطالعهای اخیرا (سال  )2018کاهش دفعات رفتن حیوان به

توانایی تشخیص گاو لنگ از سالم و تشخیص اندام بیمار و

سمت آخور ،کاهش زمان مصرف خوراک و حرکات فک را در

همچنین اندازهگیری وزن و سرعت حرکت گاو را دارند (.)76

گاوهای با لنگش مالیم نسبت به گاوهای سالم گزارش کرده

دانتورن و همکاران در سال  )77( 2015توانستند به حساسیت

است ( .)84مطالعات همچنین نشان دادهاند ،میزان استفاده از

و ویژگی  %90با استفاده از سیستمهای  3بعدی اندازهگیری

برسهای خودکار و رفتن حیوان به شیردوشیهای خودکار در

نیروی واکنش زمین در مقابل حساسیت  %52و ویژگی %80

حیوانات لنگ کمتر از حیوانات سالم میباشد که شاید بتوان

سیستمهای تک بعدی آنها در تشخیص لنگش برسند.

دلیل آنرا ناشی از ناراحتی ناشی از درد در حیوانات لنگ عنوان

استفاده از پلتفرمهای چهارترازویی ( Four-scale weighting

کرد (.)1

 )platformنسبت به سیستمهای اندازهگیری نیروی واکنش

تولید شیر در حیوانات لنگ از  8-6هفته قبل از رخداد بالینی

زمین ،توزین وزن در گاو ایستاده را راحتتر اندازهگیری کرده

لنگش کاهش مییابد ( .)85کامفیوس و همکاران در سال

و لنگش را بهتر شناسایی میکنند ( .)1چپینال و همکاران در

 2013با استفاده از سنسورهای سنجش وزن ،میزان حرکت و

سال  )78( 2010پیشنهاد کردند ،که استفاده از چند روش

میزان تولید توانستند ،با دقت  %50و حساسیت  %80از  14روز

خودکار کنار هم مثل اندازهگیری توزیع وزن ،رفتارهای

قبل از رخداد لنگش ،گاوهای لنگ را از گاوهای سالم تشخیص

استراحت و سرعت حرکت میتواند دقت تشخیص لنگش را باال

دهند ( .)86در بررسی میزان قابلیت اطمینان و اعتبار

ببرد .اندازهگیری نحوه توزیع وزن برروی اندامها میتواند درجه

سیستمهای اتوماتیک معموال سیستمهای دستی شناسایی

لنگش را هم مشخص کند .سختی این روش قرار دادن مناسب

لنگش به عنوان استاندارد طالیی برای محاسبه حساسیت،

سم حیوان برروی صفحات اندازهگیری وزن میباشد (.)79

ویژگی و سطح زیر نمودار شناخته میشوند .با این وجود در

روشهای غیر مستقیم شناسایی لنگش شامل اندازهگیری

بسیاری از موارد به دلیل اندازهگیری حساسیت و ویژگی در

دمای سطح سم و نوار تاجی ،میزان خوراک حیوان ،میزان

گلههای آزمایشی که دارای شرایط کنترل شده و جمعیت

استفاده حیوان از برسهای خودکار ،دفعات استفاده حیوان از

کوچکی هستند ،ممکن است بیش از آنچه در شرایط طبیعی

سیستمهای خودکار شیردوشی و میزان تولید شیر است .اندازه

هستند ،محاسبه شوند .بیشترین نگرانی در ارتباط با محاسبه

گیری دمای سم کاری غیر تهاجمی ،آسان و کم هزینه

قابلیت اطمینان و اعتبار سیستمهای خودکار ،استفاده از

است( )80با این حال دمای محیط ،وجود آلودگی و ذرات ریز

سیستمهای درجه بندی دستی به عنوان استاندارد طالیی

و رطوبت میتوانند بر روی آن تاثیر داشته باشد ( .)81مطالعات

میباشد (.)33

نشان دادهاند که افزایش دمای سطح پلنتار ( )Plantarسم می

با بزرگتر شدن گلهها ،نظارت بر رفتار فردی گاوها روز به روز

تواند با وجود درماتیت انگشتی در ارتباط باشد .حساسیت و

سختتر میشود ،سیستمهای خودکار ،نظارت بر رفتارهای گاو

ویژگی این روش در مطالعات مختلف متفاوت و به ترتیب از

را تسهیل میکنند اما تا به امروز بیشتر سیستمهای خودکار

 50%تا  %93و  %35تا  %93متغیر بودهاند ( .)1در ارتباط با

شناسایی لنگش در مرحله تحقیق و توسعه هستند و به طور

میزان مصرف خوراک و حرکت حیوان به سمت آخور در

تجاری وارد بازار نشدهاند .فضای مورد نیاز برای این سیستمها

گاوهای لنگ و سالم مطالعات نتایج متفاوتی را نشان دادهاند.

بیشتر بستگی به نوع سیستمی که استفاده میشود دارد،

برخی مطالعات کاهش زمان صرف خوراک و نشخوار را در

حداقل فضای مورد نیاز یک فضای دفتری برای مسئول این

گاوهای لنگ گزارش کردهاند( 70و  .)82در حالیکه تروپ و

بخش جهت چک کردن دادهها حداقل دو بار در روز است .برای
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کوچکترین موارد لنگش را شناسایی کرده و به دنبال آن

اینکه بتوان از سیستمهای خودکار شناسایی لنگش استفاده

درمان زود هنگام صورت گیرد و احتمال بهبودی کامل گاو

 این سیستمها باید دادههای مورد نیاز را فراهم و از،کرد

، با توجه به هزینههای باالی این سیستمهای.)1( افزایش یابد

 مهمترین.الگوریتمهای با حساسیت و ویژگی باال استفاده کنند

به نظر میرسد که در گلههای بزرگ احتماال از این سیستمها

دالیل استفاده از سیستمهای خودکار شناسایی لنگش توانایی

 اما گلههای کوچک که شیوع لنگش پایینی،سود خواهند برد

 و، هزینه تجهیزات،این سیستمهای در شناسایی اندام مجروح

 تنها در صورتی از این سیستمها سود میبرند که هزینه،دارند

 موارد شدید.امکان نظارت طوالنی مدت بر فعالیت گاوها است

 عملکرد باال و طول عمر طوالنی داشته،نصب اولیه آنها پایین

لنگش توسط گاودار و کارگران گاوداری شناسایی میشوند اما

.)87( باشند

این سیستمهای خودکار باید به نحوی طراحی شوند که
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Abstract in English

Locomotion biomechanic and scoring in dairy farms
Shabnaz Mokhtar Nazif DVM*, Marzieh Faezi DVM
Damasa Research and Extension Group, Mashhad
*smnazif@damasahhre.com

Lameness is one of the biggest challenges in modern dairy farm around the world. Lameness is
defined as the clinical manifestation of painful disorder resulting in deviation from normal gait
or posture. It usually happens following claw lesions, although internal and external factors can
affect it. Following herd size growing, farmer’s attention to individual cows has been reduced,
therefore lameness diagnostic accrued in sever stages when treatments have the least effect
on recovery and prevention. In this article, we try to understand pain basics and behavior
changes related to it, using these changes in gait (i.e. back arch, walking speed, track up, head
bob etc.) to assess different locomotion scoring systems and their use in dairy farms.
Key Words: Lameness, Cow’s behavior, Dairy cow, Locomotion scoring
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چکیده
در چند دهه اخیر نگرانیهای زیادی در مورد کیفیت زندگی گاوهای شیری به وجود آماده است .آسایش گاو با توجه به افزایش تعداد
مزارع پرورش گاوهای شیری در سال های اخیر موضوع مهمی شده است .عالقه روز افرزون به رفاه حیوانات سیاستمداران را بر آن
داشته تا قوانینی برای بهبود رفاه در حیوانات مزرعه وضع کنند .مهمترین نگرانی در مورد آسایش گاوهای شیری این است که آیا گاو
احساس و عملکرد خوبی دارد و رفتار طبیعی را انجام میدهد .رفتار و میزان آسایش رابطه مستقیمی با میزان تولید و سالمت گاو دارد.
آسایش در گاو یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر سودآوری مزارع لبنی به دلیل ارتباط آن با کشتار پیش از بلوغ ،ماندگاری گاوها و عمر
تولیدی (تعداد شیردهیهای کامل گاو قبل از کشتار) آنها است .در این مقاله تالش شده است تا پس از توضیح مفاهیم آسایش در گاو
شیری عوامل متعدد مرتبط با آن از جمله جایگاه ،بستر ،تراکم ،لنگش و استرس گرمایی و  ...مورد بررسی قرارگرفته و نحوه ارزیابی
آسایش با استفاده از شاخصهای آن توضیح داده شود .همچنین شاخصها و مولفههایی که به درجاتی در تعیین وضعیت بستر و کیفیت
ساخت استال ها و سایر مبادی مدیریتی که مربوط به آسایش گاو هستند در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
واؤههای کلیدی :گاو ،اسکور مفصل خرگوشی ،اسکور مفصل زانو ،لنگش ،شاخصهای آسایش گاو

مقدمه
رفاه ( )Welfareیکی از عواملی است که روی بهرهدهی

دارد .روشهای مختلفی برای اندازهگیری آسایش گاو به کار

گاوداریها و جلوگیری از حذف ناخواسته گاو ،بقای گاو در گله

گرفته شده است که بیشتر بر به کارگیری روشهای مدیریت

و زندگی تولیدی آن اثر میگذارد .زندگی تولیدی گاو حاصل

و طراحی ناقص امکانات که ممکن است منجر به حذف

تعداد شیرواریهای گاو قبل از حذف از گله است .آسایش

ناخواسته گاو از گله شوند تمرکز دارد ( .)1در این نگاشته این

( )Comfortکه خود میتواند حاصل رفاه باشد ارزش زیادی

دو واژه به فراوانی هم سنگ یکدیگر شناخته شده و در تمامی
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متن تالش گردید به دلیل جلوگیری از آشفتگی در نگارش تنها

کافی برای ایستادن ،نشستن ،خوابیدن ،توانایی کشیدن اندامها

از واژه آسایش استفاده شود.

و چرخیدن داشته باشند .بر اساس این گزارش بسیاری از

استفاده از اصطالح "راحتی گاو" بیشتر مربوط به محلی که

سیستمهای استاندارد برای پرورش حیوانات مزرعه از نظر
اخالقی غیر قابل قبول هستند .برامبل در سال  1965گزارشی

حیوانات در آن میخوابند و چگونگی سازگاری گاو با نیازهایش

در مورد وجود  5رفتار آزاد در حیوانات مزرعه را که شامل

است ( .)2از دید دامداران اصطالح "آسایش گاو" به عملکرد

دسترسی به آب و غذا ،دسترسی به آسایش ،نداشتن درد،

مجموعهای از محیط (درجه حرارت ،تهویه ،تامین و کیفیت

آسیب و بیماری ،آزادی بروز رفتار عادی و نترسیدن بود ،منتشر

آب) ،محل خوابیدن و استراحت گاوها (فضای مورد نیاز گاو

کرد که توسط شورای آسایش حیوانات مزرعه مورد استفاده

برای خوابیدن و ایستادن در داخل استالها) و رفتار گاوها

قرار گرفت .در سایر کشورها هم جلساتی با موضوع آسایش

(خوابیدن ،ایستادن و غیره) گفته میشود ( .)3رفتار و میزان

حیوانات تشکیل شد که در یکی از مهمترین آنها ،در سال

آسایش رابطه مستقیمی با میزان تولید و سالمت گاو دارد.

 1988قوانین آسایش حیوانات و ممنوعیت سیستم چرای صفر

آسایش در گاو یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر سودآوری مزارع

(در این سیستم علوفه تر چیده شده و به محل نگهداری گاو

لبنی به دلیل ارتباط آن با کشتار پیش از بلوغ ،ماندگاری گاوها

انتقال مییابد و گاو برای چرا به مزرعه برده نمیشود) برای گاو

و عمرتولیدی (تعداد شیردهی های کامل گاو قبل از کشتار)

شیری در سوئد به تصویب رسید .اتحادیه اروپا آسایش حیوانات

آنها است (.)4 ,1

مزرعه را ارتقا داد و در اولین بخشنامه خود در سال  1991بر

آسایش به معنی عمومی آن ،به فراوانی مورد بحث و تبادل نظر

تمرکز روی جایگاه نگهداری و مراقبت از گوسالهها تاکید نمود

قرارگرفته است و خوشبختانه در سالهای اخیر بیش از پیش

( .)6از آنجاییکه آسایش حیوان منعکس کننده میزان

در متون مختلف به آن پرداخته شده است .در ابتدای بحث

تغییرات فیزیولوژیکی حاصل از استرس است ،در دهه 1970

همانگونه که در باال اشاره شد ،به مفاهیم آسایش میپردازیم،

ارزیابی میزان آسایش حیوانات صرفا بر اساس اندازهگیری

چرا که اختالف نظرهای نه چندان کمی در مورد مفاهیم

میزان استرس حیوان بود ( .)5اولین مقاله با اصطالح "آسایش

آسایش وجود دارد ،سپس تالش میکنیم تا عوامل و رخدادهای

حیوانات" در سال  1983منتشر شد .از آن زمان (تا خرداد

موثر بر آسایش و همچنین تاثیرات از بین رفتن آسایش بر روی

 244 ، )1396مقاله که نشان دهنده عالقه روز افزون به نحوه

لنگش و نحوه ارزیابی هر یک از این رخدادها را مورد ارزیابی

مراقبت از حیوانات مزرعه است ،منتشر شده است .موضوع

قراردهیم.

کاربردی آسایش حیوانات در زمینههای مختلف از جمله
فیزیولوژی ،ژنتیک ،تغذیه ،جامعه شناسی و غیره قابل بررسی

نگرشی بر مفاهیم آسایش گاو

است و بخش عمدهای از کارهای علمی دراین زمینه تا به امروز

اولین مطالعات در مورد آسایش حیوانات در سالهای  1960تا

بر روی موضوعات مرتبط با سالمت گاو مانند لنگش بوده است

 1970آغاز شد ( .)5در دهه  1960انتشار کتاب Animal

و بسیاری از مقاالت از ویژگیهای رفتاری گاو استفاده کرده

 Machinesبا بررسی سیستمهای نگهداری حیوانات مزرعه

اند(" .)6آسایش" اصطالحی است که سالمت جسمی و روحی

و ویژگیهای غیر طبیعی این سیستمها مثل نبود فضای کافی،

حیوان را در بر میگیرد ( )5 ,1و یکی از اصلیترین عواملی

نور و هوای تازه و واکنشهای منفی از سوی مردم انگلستان،

است که کارآیی اقتصادی مزارع گاو شیری به آن بستگی دارد

دولت را بر آن داشت تا گزارشی با عنوان "گزارش کمیته فنی

( )7و هرگونه تالش برای ارزیابی آسایش ،باید شواهد علمی

تحقیق در زمینه آسایش حیوانات در سیستمهای پرورشی

موجود در مورد احساس حیوانات ،که شامل عملکرد و رفتار

متراکم " منتشر کند .بر طبق این گزارش حیوانات باید فضای

آنها میباشد را در بر گیرد ( .)8 ,5در گذشته زندگی آسوده و
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سالم با تولید مناسب ارزیابی میشد ،اگر چه سالمتی و تولید

ارتباط چندانی با رفتار حیوانات در سیستمهای پرورش موجود

نیازمند عملکرد بیولوژیکی صحیح است ،اما گاهی اوقات

نداشته باشد .برخی تحقیقات نشان دادهاند که بسیاری از

روشهای مورد استفاده برای رسیدن به سالمتی و تولید ممکن

رفتارهای طبیعی به دنبال اهلی شدن همچنان ثابت هستند،

است انواع دیگری از نگرانی های آسایشی را به وجود آورد (.)4

با وجودی که به نظر میرسد رفتار طبیعی در طول زمان
پابرجاست و حتی در برابر انتخاب ژنتیکی نیز مقاومت میکند،

برای ارزیابی آسایش ،ادغام  3حوزه عملکرد بیولوژیکی ،رفتار

اما به میزان زیادی انعطافپذیر است .حیوانات مزرعه

طبیعی و حاالت عاطفی ضروری است ،چرا که مشکالت ناشی

راهبردهای متنوعی برای پاسخگویی به نیازهای رفتاری خود

از آسایش میتواند در هر یک از این  3حوزه پدید آید ( .)9هر

به کار میگیرند .ارزش یک رفتار معین اغلب به تعامل بین

یک از این  3مولفه به تنهایی شاید موجبات آسایش را فرآهم

وضعیت داخلی حیوان و محرکهای محیطی بستگی دارد .این

نکنند و عملکرد جمعی آنها به شکل هماهنگ منجر به ایجاد

بینش شاید منجر به گنجاندن انگیزه ذاتی در تعاریف مختلفی

آسایش گردد ( .)10به طور مثال وقتی به گاو اجازه داده

از "رفتار طبیعی" به عنوان پیش نیاز برای ارتباط آن با آسایش

میشود در یک روز گرم دنبال سایه بگردد (انجام یک رفتار

شود .طبیعی بودن محیط زندگی به تنهایی بر آسایش تاثیرگذار

طبیعی) به جلوگیری از ایجاد حس گرما در گاو (حالت عاطفی)

نیست ،بلکه توانایی محیط برای ایجاد فرصت برای حیوانات

کمک می کند و خطرات ناشی از استرس گرمایی بر روی

جهت ابراز رفتار طبیعی حائز اهمیت و موثر بر آسایش حیوانات

سالمتی و تولید (عملکرد بیولوژیکی) را کاهش میدهد (,6

است .بنابراین ،میتوان بین "زندگی طبیعی" و "رفتار طبیعی"

 .)11آسایش گاوهای شیری در سالهای اخیر خصوصا با توجه

تمایز قائل شد ،زیرا اولی الزاما شرط الزم برای دومی نیست

به افزایش تعداد مزارع پرورش گاوهای شیری موضوع مهمی

(.)4

شده است .مهمترین نگرانی در مورد آسایش گاوهای شیری
احساس ،عملکرد و رفتار خوب و طبیعی گاو است (.)12 ,11

در چندین سال گذشته به فراوانی از تکنیکهای مختلف برای

همچنین توانایی زندگی یا رفتارهای طبیعی حیوان اهمیت

افزایش تولید و بهرهوری گاوها استفاده شده است و این

زیادی دارد و اغلب برای افرادی که در خارج از صنعت

تکنیکها به گونهای عمل کرده که تا حدودی گاو از طبیعت

دامپروری هستند مهم است (.)13 ,4

خود فاصله گرفته است .بنابراین امروزه باید برای طبیعت گاو
تعریفی مجدد صورت گیرد .مثال گاو که حیوانی اجتماعی است

زندگی طبیعی ،رفتار طبیعی ،حس بهتر ،رفتار آسوده

چه اندازه بزرگ شدن اجتماع خود را دوست دارد؟ گاو که

مفهوم "زندگی طبیعی" (به عنوان یکی از  3حوزه آسایش

ماهیتا موجودی راحت طلب و غیر مهاجم است ،چه اندازه

حیوانات) از مبهمترین و مسلما چالش برانگیزترین موضوعها

میتواند در جمعیتهای بزرگ ،این ویژگی خود را نشان دهد

برای دامدارن است و تعاریف و تفسیر این اصطالح توسط

و نیازی به جنگ برای ثابت کردن رده بندی اجتماعی نداشته

دامپزشکان ،افرادی که رفتار حیوانات را بررسی میکنند

باشد؟ آیا ویژگی جدیدی بر وی مستولی نمیگردد؟ در ادامه

( )Animal Behavioristsو محققان متناقض است (.)14

جمله باال باید گفت که امروزه "زندگی طبیعی"ضرروتا منجر

تصور غلط و رایج این است که"زندگی طبیعی" عموما به

به افزایش تولید حیوان و آسایش بیشتر وی و نهایتا "رفتار

آسایش خوب کمک میکند و بنابراین به شکل مثبت به آن

طبیعی" نمیگردد ،چرا که مثال گاو امروزی به شکل متراکم

نگاه میشود .از پیچیدگیهای درک رفتار طبیعی ،میزان تغییر

نگهداری میشود و این تراکم با احتساب دریافت غذای بسیار

"طبیعی بودن" در کنار اهلی کردن در نسلهای حاصل از

باالتر منجر به تولید مدفوع بیشتر میشود .لذا نگهداری گاو بر

انتخاب مصنوعی است .آنچه در گذشته رفتاری طبیعی برای

روی بستری خاکی بهداشت حیوان را به شدت پایین میآورد

اجداد وحشی گاوهای شیری محسوب میشده ،ممکن است
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و به دنبال آن سطح آسایش دام کاهش مییابد و مبتال به

گاو آسوده تحت تاثیر یک سری وقایع درگله قرار ؤی گیرد که

بیماریهای مختلف میگردد.

این وقایع خود می تواند مدیریتی ،مربوط به گاو ،ناشی از محیط
و غیره باشد .در اینجا تالش گردیده است که بیشتر بر عوارضی

از آنجاییکه اندازهگیری پارامترهای مرتبط با احساس حیوان

همچون استرس گرمایی ،تراکم ،نوع جایگاه ،کیفیت بستر

کار سختی است در حال حاضر نویسندگان بر روی مسائلی

(شکل  )3به عنوان عواملی در ایجاد ،حفظ یا تخریب آسایش

مانند درد که منجر به ایجاد حاالت منفی در حیوان میشود

دام تاکید گردد .در هرصورت حاصل هر یک از این وقایع ایجاد

تمرکز کردهاند .سایر مواردی که باعث ایجاد حاالت منفی در

تغییراتی در رفتار (تغییر بودجه بندی زمانی) ،پاسخ های

حیوان میشود ،شامل ترس ،گرسنگی ،لنگش ،جراحات و

فیزیولوژیک (تغذیه ،نشخوار ،آب و غیره) ،آناتومیک (انواع

صدمات ،سختزایی و دردهای مثال ناشی از شاخ بری و شاخ

جراحات مثال در مفاصل خرگوشی و زانو) یا عوارض سالمتی

سوزی میباشد ( .)6هر چند امروزه حاالت عاطفی مثبت نیز

(لنگش ،ورم پستان ،عدم باروری و غیره) خواهد شد .در اینجا

در نظر گرفته شده است ،بخش اعظم ارزیابیهای احساسی

تالش بر این است ،تا حتیاالمکان به برخی از عوارض از بین

مربوط به آسایش در زمینه حاالت منفی مانند مواردی که در

رفتن یا کم شدن آسایش در گاو پرداخته شود (تصویر  )1و

باال مورد بحث قرار گرفت ،متمرکز شده است ( .)15با وجودی

ارزیابیهای اولیه از این که گاو چقدر احساس آسایش میکند

که بازی یک رفتار است نه یک حالت عاطفی ،بسیاری معتقدند

با به کارگیری آزمونهایی مانند میزان استراحت ،میزان نشخوار

که حضور در بازی نشانگر یک وضعیت احساسی مثبت است.

و کیفیت مدفوع و آسیب به مفاصل ،ارایه گردد (تصویر  .)2از

بازی در حیوانات جوان بیشتر از بزرگساالن متداول است و

آنجاییکه ارزیابی لنگش ،به عنوان یکی از اصلیترین عوامل

مقاالت منتشر شده تا به امروز در مورد بازی ،روی گوسالهها

مختل کننده آسایش نیازمند توضیحات بسیار بیشتری است،

متمرکز شدهاند .به عنوان مثال ،یک تحقیق اخیرا نشان داد که

به این موضوع در بخش جداگانهای پرداخته خواهد شد.

هنگامیکه گوساله ها در جمع قرار میگیرند بیشتر بازی
میکنند و این نشان میدهد که اصطبل اجتماعی باعث ایجاد
حالتهای عاطفی مثبت در این حیوانات میشود (.)16

تصویر  .1نمایش تغییرات رخ داده شده متعاقب از بین رفتن آسایش گاو در گلههای شیری
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تصویر  .2روش های ارزیابی تغییرات آسایش گاو

شکل  .3نمایش اثر رخدادهای مختلف بر بهم خوردن آسایش در گلههای شیری

در این سیستم ،گاو شیری آزاد است تا در یک اصطبل "آزاد"

بودجه بندی زمان ()Time Budgeting

حرکت و استراحت کند همچنین دسترسی آسان به آب و غذا

سیستم نگهداری فریاستال ( )Free stallکه امروزه به فراوانی

جهت رفع تشنگی و گرسنگی وجود دارد .در گلههای شیری،

استفاده میشود ،مناسب برای انواع اقلیمهای آب و هوایی است.

گاوها معموالً  2یا  3بار در روز بهاربند را ،برای مدت زمانیکه
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معموال بیشتر از  1ساعت در هر شیردوشی نیست ترک

که در مرتع هستند 9-8 ،ساعت است .گاوها در آب و هوای

میکنند .با این حال نگرانی هایی در مورد تاثیر نگهداری گاوها

گرم باید روزانه حدود  25گالن ( 94/63لیتر) آب بنوشند که

در سیستمهای پرورشی محصور شده مانند فریاستال بر

به طور متوسط  0/4ساعت در روز صرف نوشیدن آب میشود.

آسایش گاو وجود دارد .گاو کنترل چندانی بر مدت زمان

به طور متوسط شیردوشی گاو  2/6ساعت در روز وقت میگیرد

شیردوشی ندارد ،زیرا این امر تا حد زیادی وابسته به نوع

(با دامنه وسیعی از  0/9تا  5/7ساعت در روز) .زمان باقی مانده

مدیریت و طراحی سالن است .زمان باقی مانده در بهاربند به

در محل نگهداری ،صرف خوابیدن ،ایستادن در راهروها و

طور داوطلبانه بین فعالیتهایی مانند غذا خوردن ،آشامیدن،

ایستادن در استال میشود .گاو در فریاستال به طور متوسط

استراحت ،رفتار اجتماعی در راهروها و ایستادن در استالها

 2/4ساعت در روز رفتارهای اجتماعی نشان میدهد ،بین آخور

تقسیم میشود .این فعالیتها "بودجه زمانی" را برای گاوهای

و استالها حرکت میکند و از سالن شیردوشی برمیگردد.

شیری تشکیل میدهند .استفاده از دادههای مربوط به میزان

هنگامیکه گاو در استال است ،به طور متوسط  2/9ساعت در

فعالیت گاوها به پیش بینی مشکالت مربوط به سالمتی حیوان

روز (دامنه  )13/0-0/3یستد که هر چه این عدد کوچکتر

مانند لنگش کمک میکند ( .)17گاو مجبور است بخش بزرگی

باشد ،نشان از وضعیت آسایش بهتر گاو دارد و  11/3ساعت در

از روز را صرف تغذیه کند تا بتواند تخمیر درشکمبه را به عنوان

روز در استال (دامنه  )17/6-2/8خوابیده است و مجددا هر چه

منبع اصلی انرژی برای تامین نیازهای دام انجام دهد .مدت

این عدد بزرگتر باشد نشان از وضعیت آسایش بهتر گاو دارد.

زمان تغذیه گاوهای شیری در سیستم پرورش فری استال به

اما توجه داشته باشید که دامنه گستردهای در این رفتارها وجود

طور متوسط  4/4ساعت در روز است .این عدد در مورد گاوهایی

دارد (.)18

نودجه ب یدی زمان در گاو شیری
مدت زمان تغذیه 4.4

نوش یدن آب 0.4
خواب یدن در اش یال 11.3

شیردوشی 2.6

انجام رف یار اجتماعی 2.4
ایس یادن در اش یال 2.9
تصویر  .4بودجه بندی زمان در گاو شیری براساس ساعاتی که به هر فعالیت اختصاص میدهد.
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استراحت کافی برای آسایش گاو ضروری است .به نظر میرسد

خوابیدن گاو در استال است .وقتیکه گاوی لنگ است و مجبور

گاوها  12تا  13ساعت در روز را استراحت میکنند .عواملی

است روی سطوح سخت بلند شده و بخوابد درد ناشی از این

مانند شیردوشی طوالنی ،رقابت بین گاوها برای قرارگیری در

فرآیند منجر به کاهش دورههای خوابیدن ( )Lying boutsو

استال به علت تراکم باال ،طراحی نامناسب استالها ،افزایش

افزایش مدت زمان ایستادن در نتیجه کاهش مدت زمان

دمای محیط و افزایش زمان سپری شده در گردنگیرها بودجه

خوابیدن میشود .بنابراین طراحی نامناسب استالها منجر به

زمانی گاو را به چالش میکشد و بر زمان موجود برای استراحت

کاهش زمان خوابیدن و افزایش خطر ابتال به لنگش میشود.

تاثیر میگذارد .مدت زمان شیردوشی به صورت چشمگیری

گاوهای لنگ در مقایسه با گاوهای غیر لنگ در یک طراحی

متاثر از میزان تراکم است و تراکم باال تاثیر منفی بر زمان

استال مشابه رفتارهای متفاوتی نشان میدهند و مدت زمان

تغذیه ،خوابیدن و ایستادن در راهرو ها دارد ،اما بر روی زمان

استراحت آنها از گاوهای غیر لنگ کمتر است .در واقع ،اثر

ایستادن در استال تاثیری ندارد ( .)17تراکم تاثیر منفی بر

لنگش در زمان خوابیدن ممکن است دو طرفه باشد :برای برخی

مدت زمان ایستادن در استال دارد زیرا دسترسی گاوها به

گاوهای لنگ ممکن است خوابیدن دشوار باشد بنابراین مدت

استال محدود میشود .افزایش تراکم باعث کاهش زمان

زمان ایستادن دراستال طوالنیتر میشود ،در حالیکه ممکن

خوابیدن میشود ( .)19برای دیدن تاثیر تراکم بر تولید شیر و

است برای برخی گاوها ایستادن دشوار باشد و زمان خوابیدن

شاخصهای بهداشتی نیاز به بررسی فاکتورهایی مانند لنگش

طوالنیتر شود ( .)17افزایش مدت زمان سپری شده در

است .استالهایی با بستر بتونی باعث کاهش زمان خوابیدن،

سربندهای سر آخور تاثیر منفی بر روی بودجه زمانی دارد.

افزایش دورههای ( Perchingایستادن به گونهای که نیمی از

معموال گاوهای تازهزا که بیشترین حساسیت را نسبت به مدت

بدن داخل و نیم دیگر خارج از استال قرار دارد) و افزایش میزان

زمان ایستادن روزانه دارند ،مدت طوالنی در سربند قرار

لنگش بالینی در تلیسهها در دو ماه بعد از زایمان شده است.

میگیرند (.)18

لنگش عامل اصلی تعیین کننده مدت زمان ایستادن یا

طرایح انمناسب اس تال

ترامک ابال

شریدویش طوالین مدت

افزایش دمای حمیط

کاهش زمان اشیراحت

تصویر  .5عوامل موثر بر میزان استراحت گاو
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تصویر .6وضعیت نامناسب آسایش

تصویر  .7وضعیت مناسب آسایش

باشد .عالوه بر این ،استرس گرمایی از طریق کاهش زنده ماندن

عوامل موثر بربودجه بندی زمان

اسپرم و تخمک ،تاثیر منفی بر شدت و مدت زمان فحلی دارد

استرس گرمایی :تاثیر چشمگیر استرس گرمایی بر تولید شیر

و از طریق تاخیر یا مهار تخمک گذاری ،عملکرد تولید مثلی را

در گاو شیری محور اصلی تحقیقات در سالهای اخیر بوده است

تحت تاثیر قرار میدهد .در نتیجه استرس گرمایی ،صنعت گاو

( .)20در شرایط استرس گرمایی ،به دلیل تنفس دهانی گاو

شیری هر ساله میزان قابل توجهی از زیان اقتصادی را تجربه

()Pantingکه مکانیسمی برای کاهش دما است ،آلکالوز تنفسی

میکند .تخمین زده میشود این زیان در ایاالت متحده ساالنه

( )Respiratory alkalosisایجاد میشود و میزان مصرف ماده

 900تا  1500میلیون دالر باشد .از شاخص دما و رطوبت

غذایی کاهش مییابد و شیر کمتر تولید میشود که این کاهش

( )Temperature Heat Index: THIمعموال برای برآورد تاثیر

میتواند تا  14%در ابتدای شیرواری و  35%در اواسط شیرواری
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تنش گرمایی بر تولید و تولید مثل استفاده شده است .از

استرس گرمایی و در  THIمختلف تا  3ساعت در روز کاهش

آنجاییکه سازگاریهای فیزیولوژیک با گرما چند هفته طول

مییابد .دما و کیفیت مناسب هوا برای سالمتی و آسایش

میکشد ،دورههای کوتاه و ناگهانی استرس گرمایی گاو را با

گاوهای شیری بسیار مهم است .به طور کلی ،گاو شیری نسبت

چالشهای بیشتری مواجه میسازد .رابطه معکوس بین نسبت

به استرس گرمایی ،در برابر سرما تحمل بیشتری دارد (.)20

گاوهای خوابیده و دمای محیط ( ،)21کاهش خوابیدن در طول

این افزایش جراحات بافت شاخی سم ،ناشی از افزایش زمان

روز که با لنگش همراه بوده است و عدم تغییر زمان خوابیدن

ایستادن در راهروها در زیر فنها و دوشها ( )Soakersبوده

در طول شب گزارش شده است ( .)22افزایش میزان جراحات

است .تمامی این شواهد همراه با افزایش حساسیت به اسیدوز

بافت شاخی سم در اواخر تابستان ،ممکن است ناشی از

تحت حاد شکمبه ،میتواند بیانگر چرایی افزایش جراحات سم

دورههای استرس گرمایی در گلههای شیری و افزایش استعداد

مشاهده شده از از اواخر تابستان تا اواسط پاییز در بسیاری از

ابتال به اسیدوز تحت حاد شکمبه یا افزایش ایستادن یا ترکیبی

گلههای شیری آمریکای شمالی باشد.

از این دو باشد ( .)20،23مدت زمان خوابیدن گاو ،حاصل از

افزایش  THIاز طریق کاهش مدت زمان خوابیدن ،افزایش مدت زمان ایستادن گاو همچنین افزایش
خطر ابتال به اسیدوز تحت حاد شکمبه ،آسایش گاو را مختل و گاوها را مستعد جراحات سم میکند.

لنگش

یکی از مهمترین مقولههای آسایش حیوان محسوب میشود

طبق گزارش شورای آسایش حیوانات مزرعه ،لنگش به عنوان

( .)24ایستادن طوالنی در استال که با افزایش شکم زایش،

یکی از مهمترین و منحصر به فردترین مشکالت در سالمتی

افزایش مییابد در گاوهایی که مشکالت مربوط به سم دارند،

گاو و از بهترین شاخصهای ارزیابی آسایش برای گاوهای

دیده میشود ( .)25از سوی دیگر در گاوهای شکم یک به دلیل

شیری است .گاوهایی که از اختالالت اندام حرکتی رنج

افزایش زمان خوردن خوراک یا رقابت در تنظیم بودجه زمانی

میبرند ،تولید شیر و عملکرد تولید مثلی پایینی دارند و عمر

ممکن است ،کاهش زمان ایستادن در استال مشاهده شود.

اقتصادی مفید آنها کاهش مییابد .کمتر شرایطی همانند

لنگش همچنین تاثیر مستقیم بر میزان زمان سپری شده در

درگیری سیستم حرکتی مستلزم صرف هزینه و وقت است.

راهروها دارد .گاوهای لنگ به علت جلوگیری از برخورد

گاوهای لنگ در فعالیتهای معمول روزانه مانند راه رفتن جهت

تهاجمی با گاوهایی که رتبه اجتماعی باالتری دارند ،مدت زمان

دریافت غذا ،استفاده از آبخوری ،انتقال به شیردوشی و غیره

کمتری را در راهروها سپری میکنند .ایستادن طوالنی مدت

درد دارند و به طور مداوم در رنج هستند .میانگین دوره لنگش

(حتی  Perchingدر استال) میتواند اثرات مستعد کنندهای بر

 27روز گزارش شده است ،هر چند در مطالعات دیگرگفته شده

روی جراحات کف سم و بافت نرم داشته باشد (.)9

که لنگش بالینی گاوها  8هفته رنج و درد برای آنها ایجاد

خونریزیهای کف سم در گاوهایی که مدت طوالنیتر

میکند و مشکل راه رفتن هم ممکن است  3ماه یا بیشتر طول

ایستادهاند ،بیشتر بوده که میتواند آنها را مستعد لنگش کند

بکشد .گاوهای لنگ اغلب دیر تشخیص داده میشوند ،لنگش

( Perching .)11یا ایستادن با دو دست در استال هم موجب
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ایجاد ضایعات در بافت نرم سم میشود .در گاوهایی که به مدت

لنگ مدت زمان بیشتری را میخوابند ،در نتیجه زمان کمتری

طوالنی به این شکل میایستند ،ارتفاع پاشنه اندام خلفی کمتر

برای بروز رفتار های فحلی که نیازمند ایستادن است دارند .در

بوده و مستعد ابتال به عفونت در بافت بین انگشتی و پاشنه

مجموع ،این بدان معناست که فحلی کم شدت در گاوهای لنگ

میباشند .افزایش زمان خوابیدن شیوع لنگش را کاهش داده و

به دلیل کاهش زمان ایستادن و راه رفتن و افزایش زمان

منجر به بهبود سالمت سم میشود .کاهش مدت زمان خوابیدن

خوابیدن دیده میشود .در گاوهای غیر لنگ رفتار فحلی %2/8

و افزایش مدت زمان ایستادن با دستها در استال منجر به

از کل بودجه زمانی را به خود اختصاص میدهد که  %36آن

رخداد مشکالت بیشتری در سم گاو شده است ( .)7گاوهای

ناشی از لنگش کاهش مییابد (.)20



لنگش باعث انجام فعالیتهای روزانه همراه با درد و ناراحتی میشود که این موضوع آسایش گاوشیری را مختل
میکند.



به دلیل کاهش مدت زمان ایستادن درگاوهای لنگ بروز رفتارهای فحلی کاهش مییابد.

فاکتورهای مدیریتی موثر بر لنگش و آسایش

از جمله استراحت ،تغذیه و نشخوار است .در گذشته طراحی

سیستم نگهداری :شیوع لنگش به طور معنیداری مرتبط با

دامداری با توجه به شرایط آب و هوایی ،اقتصاد و بهداشت

سیستم نگهداری و بستر است ( .)24انتخاب نوع سیستم

بوده است و توجه بسیار کمی به تاثیر شرایط نگهداری بر رفتار

نگهداری و مدیریت آن بر رفتار ،سالمتی ،مدت زمان استفاده

و آسایش حیوانات میشد .جنس سطح بستر و اندازه محل

و بهرهوری گاوها و همچنین میزان تولید تاثیر میگذارد (.)25

استراحت فاکتورهای مهمی در مدت زمان استراحت گاو است.

طراحی سیستمهای نگهداری مدرن برای گاوهای شیری به

این عناصر همچنین با میزان آسیب به پستان ،بهداشت و میزان

صورتی است که انجام برخی روشهای مدیریتی را آسانتر

تولید گاو مرتبط هستند .جایگاه نگهداری گاوها باید با در نظر

کرده است ( .)26این سیستمها دارای مزایایی است که

گرفتن رفتار گاوها در حالت استراحت و خوابیدن برای تامین

میتواند حفاظت از حیوانات در برابر تغییرات شرایط آب و

شش نوع آزادی و راحتی طراحی شود .داشتن آزادی در کشیده

هوایی را بهبود دهد .برای مثال در شرایط بسته میتوان درجه

شدن اندامهای قدامی به جلو ،آزادی برای دراز کشیدن روی

حرارت و تهویه مناسب در فصول گرم و سرد برای آسایش

پهلوها همراه با فضای کافی برای سر و گردن ،وجود فضای

حیوان فراهم نمود .در شرایط بسته دسترسی به آب و غذا بهتر

کافی برای سر حیوان جهت حرکت کردن به طرفین ،وجود

بوده و شرایط مناسب تری برای خوابیدن و استراحت گاوها

فضای کافی برای راحتی پاها ،پستان و دم بر روی یک سطح

فرآهم میشود ( .)24با توجه به اهمیت رفتار طبیعی به عنوان

صاف ،آزادی جهت ایستادن یا خوابیدن بدون ترس یا احساس

یک عنصر آسایشی ،ممکن است تعجب کنید که سیستمهای

درد از ریلها ،دیوارهای جداکننده یا وسایل حفاظتی و آزادی

مدرن نگهداری گاوهای شیری در دستیابی به وضعیت مثبت

جهت استراحت روی یک بستر تمیز ،خشک و نرم در این بین

آسایش بازدارنده هستند .بررسی رفتار حیوان در هنگام

هستند .با وجودی که آزادیهای مذکور در سیستمهای مدرن

استراحت ،تغذیه یا راه رفتن اطالعات بیشتری در مورد راحتی

به ندرت دیده میشوند ،با این حال گاوها با آن خود را وفق

میدهد .رفتار طبیعی ،شامل چندین فرآیند مهم فیزیولوژیکی

میدهند .طبق یک مطالعه شیوع لنگش در فریاستال ()%35
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در مقایسه با جایگاه باز ( )%8خیلی زیادتر است .سیستم

استالها عوامل خطرزای قابل توجهی در ارتباط با ورم پستان،

فریاستال امکان انجام تعامل اجتماعی بین گاوها را فراهم

صدمات ناشی از لگن و سمها است .در استالهایی که گاو

میکند ،هرچند باعث رقابت بین گاوها بر سر غذا و جایگاه نیز

آسایش ندارد ،زمان کمتری را در استراحت سپری میکند و

می شود ( .)26 ,25ترس یا احساس ناامنی و ناراحتی در محلی

زمان بیشتری را برای ایستادن در راهروهایی با کف بتونی

که گاو در آن قرار دارد منجر به رفتار ناخواسته یا غیرمعمول و

میگذراند .این افزایش زمان صرف شده روی بتن باعث افزایش

خطر ابتال به بیماری میشود .رفتار و سالمتی گاوها مستقیما

بروز لنگش و کاهش بهرهوری میشود .فاکتورهای مهمی که

با راحتی آنها در محل نگهداری ارتباط دارد .بیماریهایی که

در طراحی استال مناسب برای خوابیدن گاو باید در نظر گرفته

به طور مستقیم با راحتی گاو مرتبط هستند شامل لنگش،

شود شامل ابعاد استال و سایر مسائل مرتبط با آن مانند

زخمها و ضایعات موجود در ناحیه سم یا گردن ،ورم پستان،

گردنگیر ،جنس کف و نوع بستر است (.)28 ,27 ,25

تب شیر ،کتوز و جابجایی شیردان میباشند .طراحی نامناسب
رفتار و سالمتی گاوها مستقیما با راحتی آنها در محل نگهداری ارتباط دارد .جنس سطح بستر و سایز محل استراحت
فاکتورهای مهمی در مدت زمان استراحت گاو است .طراحی نامناسب استالها عامل خطرزای قابل توجهی در ارتباط با
ورم پستان ،صدمات ناشی از لگن و سمها میباشد.

بستر

بروز سایش و ضایعه در سم گاو میشود .بتن مرطوب تا 83

از رفتار استراحت میتوان برای بررسی میزان راحتی بستر

درصد آسیبزایی بیشتری نسبت به بتن خشک دارد در این

استفاده کرد ،هر چند استفاده از آن در سیستمهای متراکم

شرایط ،هم سمها بیشتر در معرض آسیب هستند و هم رطوبت

مشکل است .در بستر سفت و سخت گاو بیشتر میایستد .گاوها

باعث نرمی بافت شاخی سم گردیده و در نتیجه سایش بافت

همچنین ممکن است ،در زمانیکه گزینه جایگزین راهروهای

شاخی سم افزایش مییابد .در سیستمهای نگهداری متراکم به

بتونی باشد ،در استالهایی با بسترهای نرم هم بایستند (.)25

علت جابجاییهای نامناسب گاوها (حرکت کردن و دور زدن

شرایط بسته گاوها را در یک ناحیه کوچک محدود میکند ،در

گاو) افزایش ساییدگی و کنده شدن سم وجود دارد .بنابراین

نتیجه اندام گاو بیشتر در معرض کود و رطوبت قرار میگیرد

طراحی جایگاه و سهولت در حرکت و جابجایی و دور زدن گاو

که همین موضوع موجب افزایش بیماریهای عفونی ناحیه

دارای اهمیت خاصی است که از سایش و آسیب به سمها

انگشتان و سایش پاشنه میشود .نگهداری گاوها درمحلهایی

جلوگیری میکند (.)27 ,24

با بسترهای سیمانی یکی دیگر از مشکالتی است که منجر به
نگهداری گاو شیری در محلهایی با بسترهای سخت از طریق افزایش مدت زمان ایستادن و قرارگیری مداوم در
معرض کود و رطوبت منجر به سایش و بروز ضایعه در سم میشود.

جراحات پوستی مفصل خرگوشی و مفصل زانو حتی هنگامیکه

باعث درد و ناراحتی حیوان شوند ( .)29طی دهه گذشته شیوع

خفیف هستند ،بیانگر تغییرات التهابی هستند ،که ممکن است

جهانی جراحات مفصل خرگوشی در گاوهای شیری بین  40تا
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 81%بوده است ( .)31 ,30جراحات مفصل خرگوشی در

استالهایی که فضای مناسب برای خوابیدن گاو ندارند مشاهده

انگلستان  ، ٪91,7کانادا  ،٪47نروژ  ٪61و در ایاالت متحده

شده است .وجود بسترهای ماسهای عامل بازدارنده در رخداد

از  41تا  %72/3از گاوها را متاثر کرده است .در اروپا جراحات

جراحات مفصل خرگوشی و زانو است .بسترهای ماسهای قابلیت

پوستی در ناحیه مفصل خرگوشی آن قدر شایع است ،که گاهی

انعطاف بیشتری داشته و نرمتر هستند که همین موضوع منجر

 100%گاوها دچار عارضه هستند .مطالعه انجام شده در

به ایجاد محل مناسبی برای خوابیدن گاو میشود .رخداد

آمریکای شمالی نشان داد 1تا  %43از گاوها دارای جراحات

جراحات مفصل خرگوشی در استالهایی با بسترهای تشکی

مفصل زانو هستند ( .)30در بین نیازهای رفاهی حیوان

نسبت به بسترهای بتونی و یا سایر انواع بسترها کاهش مییابد.

جراحات مفصل خرگوشی در باالترین رتبه قرار دارند .این

برخی مطالعات بسترهای بتونی را عامل خطرساز در رخداد

ضایعات عالوه بر آسایش بر رخداد لنگش و زیان اقتصادی در

جراحات زانو میدانند زیرا در استالهایی با بسترهای بتونی گاو

گلههای شیری تاثیر میگذارند .عواملی که منجر به رخداد این

هنگام بلند شدن و خوابیدن با سطوح سخت در ارتباط است

ضایعات میشود را میتوان در  3گروه طبقه بندی کرد که

( .)35در دامداریهایی که سطح بستر لغزنده است ،گاوها

شامل تکنولوژیهای مورد استفاده در دامداری ،عوامل

هنگامیکه از شیردوشی به بهاربند میروند بیشتر سر خورده و

ساختاری و عوامل مرتبط با خود حیوان میباشند (.)32

زمین می خورند در نتیجه احتمال ابتال به جراحات مفصل زانو

تکنولوژیهای مورد استفاده در دامداری و عوامل ساختاری

افزایش مییابد .افزایش  %10تراکم استال شانس ابتال به

شامل :ابعاد محل استراحت گاو ،نوع بستر (میزان ساینده و

جراحات زانو را  5/1بار بیشتر میکند .با افزایش تراکم گاوها،

لغزنده بودن) و میزان بستر مورد استفاده میباشد (.)32 ,29

فضای مناسب برای استراحت کاهش مییابد و همین موضوع

مهمترین عامل در ایجاد ضایعات مفصل خرگوشی نوع سیستم

باعث ایجاد رقابت بین گاوها برای یافتن محل استراحت

نگهداری و بستر جایگاه عنوان شده به طوریکه کمترین میزان

میشود که این رقابت ممکن است ،باعث زمین خوردن گاوها

رخداد جراحات مربوط به گاوهایی است که به صورت گروهی

و افزایش جراحات مفصل زانو شود .عالوه بر آن افزایش تراکم

در بهاربندهایی با یک الیه نازک کاه نگهداری میشوند و

و رقابت باعث خوابیدن گاو در فضاهای کوچکتر از اندازه مورد

بیشترین میزان رخداد جراحات مفصل خرگوشی ( )%75در

نیاز شده که همین موضوع منجر به افزایش جراحات میشود

فریاستالهایی با متهای الستیکی شناخته شده است.

(.)37

سیستمهای پرورش فریاستال گاو شیری را در معرض خطرات

عوامل مرتبط با خود حیوان از جمله شکم زایش ،روز شیرواری،

ناخواسته مانند راه رفتن در راهروهایی با سطوح سخت پوشیده

نمره وضعیت بدنی ( ،)BCSسن ،میزان تمیزی گاو ،مدت زمان

شده از کود و خوابیدن در استال هایی با بسترهای نامناسب که

خوابیدن گاو و ناهنجاریهای ساختاری مرتیط با اندامها از

منجر به افزایش رخداد لنگش و جراحات پا از جمله جراحات

عوامل افزایش جراحات مفاصل خرگوشی و زانو شناخته شدهاند

پوستی ناحیه مفصل خرگوشی میشود قرار میدهد ( .)32در

( .)32 ,29رخداد جراحات مفصل خرگوشی در گاوهایی با شکم

مطالعهای در کانادا بر روی  20مزرعه دارای سیستم پرورش

زایش پایین بیشتر است ( .)35در حالیکه گاوهای شکم 1و 2

فریاستال  %73از گاوها دارای جراحات مفصل خرگوشی بودند

شانس کمتری برای ابتال به جراحات زانو نسبت به گاوهای

( .)33طراحی استال ارتباط مستقیمی با رخداد جراحات مفصل

شکم  4به باال دارند .در مجموع به نظر میرسد که با افزایش

خرگوشی دارد و بسیاری از مطالعات افزایش جراحات مفصل

روز شیردهی جراحات مفصل خرگوشی و زانو افزایش مییابد.

خرگوشی را با اندازه کوچک استال مرتبط میدانند ( ،)34هر

بسیاری از مطالعات نشان میدهد گاوهای مسن در سیستمهای

چند دو مطالعه این افزایش را در استالهای بزرگ مشاهده

فریاستال بیشتر از گاوهای جوان دچار جراحات مفصل

کردهاند ( .)36 ,35افزایش ضایعات مفصل خرگوشی و زانو در

خرگوشی و زانو میشوند .دلیل این اتفاق ممکن است این باشد
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که گاوهای جوان مدت زمان کمتری را در استالها سپری

بسیاری از تحقیقات نشان داده است که در دامداریهایی که

میکنند ،در نتیجه کمتر در معرض عوامل خطرسازی که برای

 BCSباالتر از حد نرمال است جراحات مفصل خرگوشی و زانو

گاوهای مسن وجود دارد قرار میگیرند ( .)37افزایش مدت

شیوع بیشتری دارد (.)39

زمان خوابیدن گاو منجر به کاهش رخداد جراحات مفصل

نحوه اسکور دهی مفصل خرگوشی

خرگوشی میگردد ،اما تاثیر این عامل بسیار کم است (,32

سطح خارجی مفصل خرگوشی (تصویر  )8را میتوان در زمان

 )37و با تغییر مدت زمان خوابیدن ،گاو مستعد ابتال به جراحات

شیردوشی ،هنگامیکه گاو سر آخور است و زمانیکه در استال

زانو میشود ( .)37ارتباط بین وجود این جراحات و  BCSواضح

قرار دارد در پای چپ و راست مشاهده و با استفاده از سیستم

نیست .در یک مطالعه رابطه منفی بین  BCSو جراحات زانو

اسکور دهی زیر (جدول  ،1تصویر  )9ضایعات مفصل خرگوشی

گزارش شده است ( ،)35اما سایر تحقیقات نشان دادند با

را میتوان ارزیابی کرد.

افزایش  BCSجراحات بافت نرم کمتر میشود ( .)38با این حال

تصویر  .8محل معمول رخداد جراحات مفصل خرگوشی در گاو

اسکور

تورم

ضایعات پوستی

ریزش مو

0

عدم تورم

ندارد

پوست و موی سالم

1

عدم تورم یا تورم جزئی (کمتر از 1سانتی متر)

ندارد

ریزش موی خفیف

2

وجود تورم ( بین  2/5-1سانتی متر)

ضخیم شدن خفیف پوست

ریزش مو

3

وجود تورم (بیشتر از  2/5سانتی متر)

ایجاد زخم و ضخیم شدن پوست

ریزش مو

جدول  .1نحوه اسکور دهی مفصل خرگوشی
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1

0

3

2

تصویر .9نمایش اسکورهای مختلف مفصل خرگوشی

نحوه اسکور دهی مفصل زانو

استفاده از سیستم اسکور دهی زیر (جدول  ،2تصویر )11

مشاهده زانوی هر گاو (تصویر  )10هنگامیکه سر آخور یا در

ارزیابی میشود.

استال است در دو پای چپ و راست انجام میشود و با

تصویر  .10محل معمول رخداد جراحات مفصل زانو در گاو
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اسکور

تورم

ضایعات پوستی

ریزش مو

0

عدم تورم

ندارد

پوست و موی سالم

1

عدم تورم یا تورم جزئی (کمتر از

ندارد

ریزش مو خفیف

1سانتی متر)
2

وجود تورم (کمتر از  2/5سانتی متر)

ضخیم شدن خفیف پوست

ریزش مو

3

وجود تورم (بیشتر از  2/5سانتی متر)

ایجاد زخم و ضخیم شدن

ریزش مو

پوست
جدول  .2نحوه اسکوردهی مفصل زانو

تصویر .11نمایش اسکورهای مختلف مفصل زانو

جراحات مفصل خرگوشی ارتباط مستقیمی با آسایش گاو

تورم شدید مفصل خرگوشی ارتباط مستقیم با افزایش

شیری دارد ،به طوریکه وجود تورم در ناحیه مفصل خرگوشی

سلولهای سوماتیک دارد ( .)37شانس ابتال به جراحات مفصل

ارتباط مستقیم با لنگش ،تورم و زخم ناحیه مفصل خرگوشی

خرگوشی در گاوهای لنگ در مقایسه با گاوهای غیر لنگ بیشتر

ارتباط مستقیم با ورم پستان بالینی و جراحات سرپستانکها و

است.
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تصویر .12عوامل مدیریتی ،محیطی و عوامل مرتبط با خود حیوان که منجر به ایجاد جراحات مفصل خرگوشی و زانو میشود.

به دلیل اینکه گاوهای لنگ در بلند شدن و خوابیدن مشکل

( .)41در چنین شرایطی گاوهایی که در رقابتها موفق شدهاند

دارند ممکن است این فرآیندها باعث آسیب به مفصل خرگوشی

راحتتر با محیط خود سازگار میشوند .میزان وقوع لنگش با

شود و درد ناشی از این آسیب منجر به لنگش بیشتر حیوان

توجه به رتبه اجتماعی گاو متغیر است به طوریکه هر چه گاو

شود .بنابراین نمیتوان تشخیص داد که آیا لنگش باعث ایجاد

رتبه اجتماعی پایینتری داشته باشد ،مدت زمان کمتری

جراحت شده است یا جراحت منجر به ایجاد لنگش.

میخوابد و مدت زمان بیشتری را در راهروها به صورت ایستاده

سلسه مراتب اجتماعی Social ranking

سپری کرده و به احتمال بیشتری لنگ میشود .همچنین این

هرچند چند عاملی بودن لنگش قطعی است ،اما هنوز مشخص

گاوها نسبت به گاوهایی که دارای رتبه اجتماعی متوسط و باال

نیست که چرا در شرایط محیطی یکسان برخی حیوانات بیشتر

هستند مدت زمان بیشتری با دست در استال میایستند ،که

مستعد ابتال به ضایعات سم هستند .برای درک الگوی

همین موضوع منجر به افزایش جراحات بافت نرم سم و

اپیدمیولوژیک لنگش ،رفتار به عنوان یکی از عوامل موثر باید

درنتیجه افزایش بروز لنگش میشود .میزان بقای گاوهای لنگی

در نظر گرفته شود ( .)40وضعیت اجتماعی گاوها برای مدت

که رتبه اجتماعی پایین داشتند به طور قابل توجهی کمتر از

طوالنی پایدار است و هنگامیکه تغییرات ناگهانی در محیط رخ

گاوهایی با رتبه اجتماعی متوسط و باال بود ( .)26با این حال،

میدهد ،به عنوان مثال محدود کردن گاوها ،ادغام دو گروه یا

تا به امروز ،هیچ مطالعه مفصلی در مورد تاثیر رتبه اجتماعی

ورورد گاوهای جدید به گله تغییراتی در سلسه مراتب اجتماعی

در بودجههای زمانی فردی گاوهای شیری و چگونگی ارتباط

رخ می دهد و بر هم کنش رفتارهای منفی افزایش می یابد.

آن با وقوع لنگش بالینی انجام نشده است.
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ارتباط آسایش و تولید مثل

زامیان

خست زایی

افزایش رخداد
آسیب های
رکتوواژینال

کشش و نریوی اعامل
شده توسط انسان

درد و اسرتس انیش از
زامیان طبیعی

بامیری های
دوران انتقال

اس تفاده از برانمه های
مهزمان سازی حفیل

تعادل منفی
انرژی

تزریق مداوم هورمون ها

مشکالت
گوارشی ،عفوین و
م یانول یک

درد و اسرتس
آسیب به ابفت عضالین

اس تفاده از تلقیح مصنوعی

اس تفاده از اسپرم تعینی جنسیت
شده

آزمایش مکرر
گاوهای نر

اکهش تودل گوساهل های نر

اجیاد درد و
اسرتس

اکهش
ابروری

حذف پیش از
بلوغ

 %6از گوساهل های نر به دلیل
رشایط انمطلوب حمیطی در محل و
نقل جان می دهند

افزایش درد و اجیاد
صدمات برای گوساهل

تغذیه :پیشرفتهای انجام شده در صنعت دامپروری باعث

لنگش مزمن در گاوهای شیری همراه بوده است ( .)42کتوز با

افزایش اثربخشی درمان ،بهبود آسایش حیوانات و کاهش

کاهش سریع میزان مصرف خوراک ( )Feed intakeدر روز،

هزینههای کلی شده است .به گفته برخی از محققان نمره کلی

زمان تغذیه ( )Feeding timeو تعداد دفعات مصرف خوراک

وضعیت بدن ،یکی دیگر از شاخصهای راحتی و میزان آسایش

( )rate feedingبه طور متوسط  3/6روز قبل از تشخیص رخ

گاو است زیرا نشان گر چگونگی تغذیه گاوها است ( .)1یکی از

می دهد و در مدت زمان کوتاهی باعث کاهش مصرف خوراک

مزایای اساسی نگهداری گاوها در محیطهای بسته ،امکان تهیه

و تولید شیر می شود .اختالالت حرکتی حاد کاهش مصرف

جیرههای متناسب با نیازهای غذایی گاو یا گروههای مختلف

خوراک و زمان تغذیه کاهش کمتری قبل از لنگش داشته اند

گاوها در مراحل مختلف شیردهی است .اما با وجود تحقق

و افزایش دفعات مصرف خوراک در روز به طور متوسط 7/7

الزامات غذایی ،انحراف از رژیم غذایی طبیعی ممکن است،

روز قبل از زمان شروع بیماری تا تشخیص آن رخ میدهد .یکی

آسایش را به خطر بیاندازد .به عنوان مثال ،اگر مواد خشبی به

دیگر از شاخصهایی که نشان دهنده میزان آسایش حیوانات

میزان کافی در اختیار گاو قرار نگیرد زمان تغذیه و نشخوار

است اسکور مدفوع است .قوام کود نشانهای از وجود عوارض

کاهش مییابد و رفتارهایی مانند لوله کردن زبان نیز ممکن

گوارشی است .این موضوع نه تنها ناشی از عدم تعادل در رژیم

است ایجاد شود .در واقع ،لوله کردن زبان در سیستمهای

غذایی است بلکه میتواند نتیجه جیره نویسی نادرست ،جابه

مبتنی بر مرتع تقریبا هرگز مشاهده نمیشود ( .)4تغییرات در

جایی حیوانات و یا رقابت بر سر خوراک باشد .رقابت حیوانات

تغذیه در کوتاه مدت با شروع کتوز ،مشکالت حاد حرکتی و

میتواند منجر به جذب نابرابر مواد خوراکی (علوفه یا کنسانتره)
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شود .افزایش مقدار مواد دانهای هضم نشده یا کود با  pHزیر 6

شیر و حتی جابجایی نسبت چربی به پروتئین شیر شود .تغذیه

نشان دهنده عبور سریع مواد از دستگاه گوارش است که ،ممکن

کافی برای حفظ تمامیت سم و طوالنی شدن عمر تولیدی

است نتیجه کمبود فیبر مؤثر در رژیم غذایی باشد ،زیرا برای

اساسی میباشد ( .)43 ,1آزمونهای مربوط به مدفوع و نشخوار

ایجاد مدفوع با قوام مناسب فیبر الزم است .همچنین نشان

و همچنین پربودن شکمبه که میتواند نشانگر ریسک

میدهد ،اسیدوز تحت بالینی و در نهایت بالینی ،ممکن است

فاکتورهای احتمالی تغذیه در رخداد لنگش باشد ،در مبحث

مشکالت احتمالی در گله باشند و منجر به افت درصد چربی

ریسک فاکتورهای لنگش آورده شده است.

اختالالت حرکتی حاد منجر به کاهش میزان مصرف خوراک و زمان تغذیه می شود .تغذیه ی مناسب برای حفظ
تمامیت سم و طوالنی شدن عمر تولیدی گاوها اساسی است.

سایر عوامل مرتبط با آسایش :تمیزی و بهداشت گاو نشانگر

شاخصهای آسایش گاو ارزیابی کرد .چندین شاخص برای

خصوصیات محیطی است که در آن نگهداری میشوند .وجود

ارزیابی آسایش گاو وجود دارد.

مدفوع مرطوب یا خشک در قسمتهای انتهایی بدن (بخصوص

شاخص راحتی گاو ) :Cow comfort index (CCIاین

بخش خلفی) ،پهلوها یا پوشش مویی نشانگر عدم اضافه شدن

شاخص مناسب بودن استال را ارزیابی میکند و باید یک ساعت

بستر به میزان کافی ،تراکم بیش از حد و یا طراحی ضعیف

قبل از شیردوشی صبح اندازهگیری شود .بسیاری از محققان بر

استال است .این مسئله آسایش را به خطر میاندازد .عالوه بر

این باورند که حد مطلوب این شاخص حدود  %85است .این

آن گاوهای کثیف پس از نفوذ باکتریهای محیطی به مجرای

شاخص در استالهایی با بسترهای ماسهای نسبت به سایر

سرپستانک ،در معرض خطر ابتال به ورم پستان محیطی قرار

بسترها بهبود مییابد .در یک بررسی توسط هیپن و همکاران

میگیرند .ابتال به ورم پستانهای محیطی منجر به افزایش

شاخص راحتی گاو

سلول های سوماتیک ،کاهش تولید و کیفیت شیر ،افزایش

برای گاوهایی با بسترهای

( DL:

 )Dolomitic limestoneیا بسترهایی از جنس کود ( RMS:

هزینه های دامداری ناشی از درمان ورم پستان ،افزایش حذف،

 )recycled ,anure solidsبه ترتیب  81/9و  79/6بود

کاهش عمر اقتصادی و افزایش جایگزینی در گله میشود (.)1

( .)33به طور کلی  CCIاثر معکوس با شیوع لنگش دارد (.)34

سیستم های اسکور دهی مرتبط با آسایش

نحوه محاسبه شاخص به شرح زیر است:

اثر تراکم بر راحتی استال ،آسایش و رفتار طبیعی گاوها را
میتوان با تعیین الگوهای استراحت ،تغذیه ،نشخوار و بررسی

تعداد گاوهایی که در استال خوابیدهاند

شاخص راحتی گاو = × 100

تعداد گاوهایی که در استال خوابیدهاند +تعداد گاوهایی که در استال ایستادهاند
به عنوان مثال در یک بهاربند  100گاو حضور دارند 15 .عدد

دارند که از این تعداد  70گاو خوابیدهاند 10 ،گاو به صورت

از این گاوها در حال خوردن خوراک ،آشامیدن آب و انجام

نیمه در استال ایستاده و  5گاو به صورت کامل در استال

رفتارهای اجتماعی هستند .بنابراین  85گاو در استالها حضور
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ایستاده اند CCI .برابراست با  70تقسیم بر  85و مساوی %82

هستند ،تخمین میزند .یک ساعت پس از بازگشت از

است (.)24 ,12 ,3

شیردوشی صبح زمان مناسب برای ارزیابی این شاخص است.
این شاخص در گلههایی بابسترهای ماسهای معموال وضعیت

شاخص استفاده از استال ) :Stall use index (SUIاین شاخص

بهتری دارد و میزان مناسب آن  %75گزارش شده است.)24( .

به طور غیر مستقیم گاوهایی را که در حالت ایستاده و بیکار

تعداد گاوهایی که به صورت کامل(با چهار اندام)یا نیمه (با دو اندام) در استال ایستاده
شاخص ایستادن در استال = × 100

اند
کل گاوهای اصطبل

شاخص ایستادن دراستال) :Stall Standing index (SSIاین

سانتیگراد است اختالف در این دو شاخص گزارش نشده است.

شاخص باید  2ساعت قبل از شیردوشی صبح اندازهگیری شود.

وقتی  THIباالی  75میباشد نسبت به زمانیکه بین  58تا 68

 SSIبیشتر از  %24با شیوع لنگش ارتباط مستقیم دارد (،24

است  CCIبه مقدار  %12/45کاهش مییابد .در  THIباالی 75

 )12 ،3مقادیر  18/1و  20/4برای شاخص ( )SSIبرای  DLو

تنها  %35/43از گاوها تمایل به خوابیدن در استال دارند .در

 RMSبه ترتیب در محدوده  6تا  ٪35گزارش شده توسط

مورد  SSIروند تغییر متفاوت است ،وقتی  THIبه باالی 75

کوک و همکاران بود (.)35

میرسد نسبت به زمانیکه بین  58تا  68است SSIبه میزان
 4%/23افزایش مییابد .این ارتباط بین کاهش درصد گاوهایی

در مطالعه انجام شده توسط دیموو و همکاران بر روی سه گله

که خوابیدهاند (  )%35/42 SUIنسبت به گاوهایی که در استال

ارتباط بین شاخص دما و رطوبت ( )THIو شاخصهای راحتی

ایستادهاند ( )%14/06 SSIبه این علت است که در شرایط

گاو مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول  .)3بر طبق این تحقیق

استرس گرمایی گاو به دنبال محلهای خنک است در نتیجه

هنگامیکه  THIبه بیشتر از  68میرسد روند آشکاری در

در راهرو ها و زیر فنها میایستد .به طور کلی زمانیکه THI

کاهش  CCIو  SUIرخ میدهد که این کاهش در SUI

باالی  68است  CCIبه مقدار  %0/84و  SUIبه میزان %1/41

محسوستر میباشد .در  THIزیر  68که در دمای  21-20درجه

کاهش مییابند (.)37
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%SSI

%SUI

%CCI

THI

10,59±0,52

54,65±1,62

77,23±31 ,1

58 کمتر از

9,83±0,78

54,27±2,42

77,43±1,96

68 تا58 بین

12,32±0,67

47,12±2,08

72,75±1,69

72  تا68 بین

13,57±0,77

45,23±2,38

69,69±1,93

75 تا72 بین

14,06±0,76

35,43±2,33

64,98±1,89

75 بیشتر از

) و شاخصهای راحتی گاوTHI(  ارتباط شاخص دما و رطوبت:3جدول
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Abstract in English

Cow comfort, a basis for lameness control
Reyhaneh Sangtarash DVM1*, Marzieh Faezi DVM1, Ensieh Sajadian Jaghargh DVM2
1. Damasa Research and Extension Group, Mashhad
2. Resident of Veterirary Suegery, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
*rsangtarash@damasahhre.com

As the number of large-scale dairy farms increase dairy cow welfare has become a hot topic
in recent years. This growing interest in animal welfare has motivated legislators to set new
rules. The most important concerns regarding dairy cow welfare include whether the dairy
cow is feeling well, functioning well, and performing natural behavior. Cow behavior and
comfort level have a direct relationship with her production and health and cow comfort is
one of the most important factors affecting the profitability of dairy farms due to its
association with premature slaughter, survival of cows and reproductive life (number of
complete lactations before slaughter). In this paper, we explained the concept of comfort in
dairy cattle and its risk factors such as stall design, floor type, density, lameness and heat
stress. Then the measures of cow comfort are introduced and the management
considerations related to cattle comfort are discussed.
Key words: Cattle, Hock score, Knee score, Cow comfort index, Lameness.
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چکیده
با توجه به تالش پژوهشگران و فعاالن عرصه پرورش گاو شیری ،در طی چند دهه اخیر پیشرفتهای زیادی در افزایش تولید شیر گاوها
در یک دوره شیرواری حاصل شده است .اما این افزایش تولید ،با افزایش اختالالت و بیماریهای مختلف و منجمله مشکالت متابولیکی
همراه شده است .تراز منفی انرژی با عوارضی همچون کتوز و کبد چرب همراه است .اختالل در متابولیسم و میزان ماکرمینرالهایی
نظیر کلسیم ،فسفر و منیزیم ،اختالل در میکروالمانها ،اختالل درمیزان پروتئینها و آنزیم ها نیز عمدتا در روزها و هفته های اول بعد
از زایمان روی میدهد .اما یکی از مهمترین اختالالت چالش برانگیز اسیدوز شکمبه است ،که به دنبال تغییر جیره به یک غذای سرشار
از انرژی در زمان بعد از زایش برای حمایت تولید شیر ،روی میدهد .تمام اختالالت اشاره شده به اشکال مختلف میتوانند بر سالمت
بافت شاخی سم و ایجاد لنگش در گاوهای شیری اثر بگذارند .لمینیت یکی از پیامدهای اختالالت متابولیک و اسیدوز شکمبه است که
در کنار شرایط نامناسب جایگاه و مشکالت مدیریتی ،میتواند به طور جدی سالمت و آسایش گاو را تحت تاثیر قرار داده ،زیان های
اقتصادی قابل توجهی را به این صنعت وارد نماید.
واژههای کلیدی :اختالل متابولیک ،گاو ،لنگش

مقدمه
در اواخر قرن بیستم با پیشرفت علم ژنتیک و بهبود روشهای

دو جنبه تظاهرات بالینی و تحت بالینی حائظ اهمیت هستند،

مدیریتی ،تحولی عظیم در صنعت گاو شیری ایجاد شد و آن

باعث کاهش بهرهوری و تحمیل ضررهای اقتصادی فراوانی بر

کاهش تعداد گاوها و افزایش تولید شیر بود .این افزایش تولید

صنعت گاو شیری شد .به همین جهت ،محققین و دامپزشکان

به حدی بود که گاوها در یک دوره  305روزه ،از تولید کمتر از

در جهت تالش برای کاهش این دست از بیماریها به ویژه

 10تن به باالی  12تن رسیدند .این مقدار فشار بر گاو باعث

حالت تحت بالینی آنها برآمدند (.)1

ایجاد بیماری های متابولیک یا تولید شد .این بیماریها که از
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همانطور که میدانیم ،شیرواری گاو به صورت یک منحنی

چرب غیر استریفیه میتوانند به اجسام کتونی متابولیزه شده یا

است .در این منحنی که از روز زایش شروع و در  45-60روز

برای تولید تریگلیسیرید مجددا استریفیه شوند .زمانیکه

پس از زایش به اوج خود میرسد و بعد از این زمان با یک شیب

تقاضا برای گلوکز از ظرفیت گلوکونئوژنز کبد فراتر میرود،

مالیم حدود  %5-%7کاهش مییابد و گاو در  220روزگی

مسیرها در حداکثر تحریک هستند ،ولی مواد پیشساز گلوکز

آبستنی خشک میشود .برای اینکه گاو بتواند در یک دوره

برای تولید حداکثری گلوکز ناکافی است .این مسئله باعث

شیرواری بیش از  12تن شیر تولید کند ،میبایست پس از

افزایش میزان کتووژنز و افزایش اجسام کتونی خون میشود.

زایش با یک شیب تند به اوج شیرواری برسد ،که به لطف علم

این کاهش قند خون ،فرم اصلی کتوز است که عموما  3تا 6

ژنتیک این امر در گاو نهادینه شده است .این تولید باال و روند

هفته بعد از زایش رخ داده و تحت عنوان کتوز نوع  1شناخته

ناگهانی افزایش تولید پس از زایش باعث شده که گاو با فشار

شود .کتوز نوع  2یا کبد چرب هنگامی رخ میدهد که مقادیر

متابولیکی اندک در دوره خشکی ،وارد یک دوره با استرس و

زیادی از اسیدهای چرب غیر استریفیه به کبد منتقل میشود،

فشار متابولیکی باال شود .فشار متابولکی وارده باعث رخداد

ولی گلوکوژنز و کتووژنز در حداکثر تحریک خود نیستند.

بیماریهای تولید یا متابولیک میشود .بیماریهای متابولیک

اسیدهای چرب غیر اشباع برای ساخت اجسام کتونی استفاده

باعث اختالل در بسیاری از سیستمهای بدن از جمله سیستم

نمیشوند و به ساخت تریگلیسیرید روی میآورند .زمانیکه

گردش خون محیطی و تکثیر سلولی میگردد ،که این پدیده

غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه خون باال باشد و میزان

در افزایش رخداد لنگش اهمیت دارد ( .)2از اینرو در مقاله

سنتز اجسام کتونی متوسط باشد ،ظرفیت گاوها برای بسیج

حاضر به بررسی و تشریح برخی از اختالالت متابولیکی

تریگلیسیرید از کبدشان به راحتی تحتالشعاع قرار میگیرد.

تاثیرگذار بر لنگش پرداخته شده است.

در این زمان است که کبد چرب به وجود میآید .این ظهور تراز

بیماری های متابولیک

منفی انرژی اکثرا در ابتدای شیرواری و در بسیاری از موارد

تراز منفی انرژی :تراز منفی انرژی در گاوهای شیری در طول 2

همراه با سایر مسائل ازجمله متریت ،ورم پستان ،لمینیت و

تا  6هفته اول شیرواری شایع است ،زیرا شتاب دریافت خوراک

سایر بیماریهای سم نمایان می شود (.)3

با روند رو به رشد نیاز به انرژی برای تولید شیر برابری نمیکند.

افزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه به طور مستقیم و غیر

تولید شیر نیازمند مقادیر زیادی کربوهیدرات برای سنتز قند

مستقیم در ایجاد بیماریهای سم و به تبع آن لنگش نقش

شیر (الکتوز) است .سنتز الکتوز در نشخوارکنندگان نیازمند

مهمی ایفا میکند .کوالرد و همکاران در سال  2000در

گلوکز از طریق گلوکونئوژنز است .ماده اصلی برای گلوکونئوژنز

مطالعهای دریافتند که مشکالت حرکتی ازلحاظ فنوتیپی با تراز

در نشخوار کنندگان اسید پروپیونیک است ،یکی از اسیدهای

منفی انرژی و کمبود انرژی تام در ارتباط است .لمینیت

چرب فرار که از تخمیر مواد غذایی در درون شکمبه حاصل

میتواند به واسطهی عدم توانایی گاو در دریافت مقدار کافی

میشود .با اینکه اسید پروپیونیک به طور شایستهای به گلوکز

ماده خشک در دوره ابتدایی شیرواری منجر به نرسیدن به تولید

تبدیل میشود ،همچنان یک کمبود تام کربوهیدرات خوراک

باال بشود .مدیر گله گاو شیری سعی میکند این ناتوانی را از

وجود دارد .این امر به این دلیل است که شتاب دریافت خوراک

طریق افزایش کنسانتره و مواد کربوهیدراتی با سرعت جذب

با روند رو به رشد نیاز به انرژی برای تولید شیر برابری نمیکند.

باال در خوراک جبران کند ،که این امر افزایش حجم انرژی

اسید دفع هیریک و اسید استیک نمیتوانند از گلوکونئوژنز

جیره را به دنبال خواهد داشت .هرچه مقادیر کنسانتره در جیره

حمایت کنند .از آنجا که بافت چربی ذخیره انرژی بدن است،

افزایش یابد مقادیر فیبر جیره ،تولید بزاق و زمان نشخوار

تراز منفی انرژی منجر به آزاد شدن مقادیر زیادی اسیدهای

کاهش مییابد ،که این امر باعث کاهش  pHشکمبه میشود.

چرب غیر استریفیه از بافت چربی میشود .در کبد ،اسیدهای

هرچه  pHشکمبه کاهش یابد ،هیستامین و سایر
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اندوتوکسینها به مقدار بیشتری در خون رها میشوند که خود

همچنین بازتاب تعادل بین پروتئین قابل تجزیه و انرژی در

منجر به اتساع عروقی و درنهایت آسیب به شبکه عروق خونی

دسترس باکتریهای شکمبه است .غلظتهای کم ،میتواند

در سم میگردد .در نتیجه ،عملکرد سلولهایی که بافت سم را

نشان دهنده این واقعیت باشد که جیره از نظر پروتئینهای

تولید میکنند مختل شده و کیفیت آن کاهش مییابد .در این

تجزیه پذیر کمبود دارد.

شرایط بیماریهایی مانند زخم کف سم و زخم پاشنه میتواند

آلبومین پروتئینی است که در کبد تولید میشود و مقادیر

ایجاد شود که تا حدودی به دلیل کاهش کیفیت بافت شاخی

پایین آن بیانگر اختالل عملکرد کبد یا دریافت کم اسیدهای

کف سم است ( .)4البته مطالعه ویلهلم و همکاران در سال

آمینه از جیره است .سطوح کم تنها پس از دریافت کم و طوالنی

 2017در تضاد با یافتههای فوق است .چرا که آنها در مطالعه

مدت پروتئین ظاهر میشود .تمایلی در گاوها برای غلظتهای

خود دریافتند که گاوهایی که بعد از زایش میزان اسیدهای

کم آلبومین سرم در مدت کوتاهی پس از زایش نسبت به هر

چرب خونشان باالتر است ،به میزان کمتری به لنگش مبتال

مرحله دیگر از چرخه شیرواری وجود دارد .کاهش آلبومین در

میشوند ( .)5دفعهچر و همکاران در سال  1998در مطالعهای

زایمان با کاهش غلظت کلسیم در ارتباط است .این مسئله به

که به بررسی لنگش بالینی در  24گله در مینهسوتا،

این دلیل میتواند باشد که بخشی از ظرفیت حمل تام کلسیم

ویسکانسین و ویرجینیا پرداختند ،گزارش دادند که لنگش

به آلبومین مرتبط است و تا حدودی به غلظت های آن وابسته

بیشتر در  50روز اول شیرواری ،درست زمانیکه تراز منفی

است (.)9

انرژی در بدترین حالت میباشد ،رایج است ( .)6لوباگو و

مقادیر ناکافی اسیدهای آمینه سولفوردار مانند متیونین و

همکاران گزارش دادند که شیوع و بروز باالتر و معنیداری از

سیستئین در کوریم میتواند منجر به تشکیل بافت شاخی نرم

لنگش بالینی در گلههای با تولید باال در مقایسه با گلههای با

در سم شود و درنتیجه باعث افزایش رخداد لنگش شود .مکلین

تولید پایین وجود دارد ( .)7منسون و لیور در سال  1989و ولز

در سال  1971کاهش در نسبت سیستئین و متیونین در بافت

و همکاران در سال  1993گزارش دادهاند که ازنظر فنوتیپی،

شاخی سم گاوهای مبتال به لمینیت را گزارش داد .استفاده از

افزایش لنگش با کاهش نمره وضعیت بدنی در ارتباط است.

مکمل متیونین برای بهبود انسجام بافت کراتینی سم

کاهش نمره وضعیت بدنی نشان دهنده بسیج بافتی برای جبران

توصیهشده است ( .)10تغییرات هورمونی و فیزیولوژیکی مرتبط

تراز منفی انرژی است ،ولی پی بردن به علت و اثر این پدیده

با آغاز زایمان و شیرواری اثرات منفی بر روی لنگش دارد.

دشوار است زیرا درد المینیت میتواند به دلیل کاهش دریافت

لیوزی و همکاران در سال  1998عنوان کردند که کاهش

مواد غذایی باعث تراز منفی انرژی شود .اما نتایج مطالعهای که

ترکیب شدن اسیدهای آمینه در بافت شاخی سم در ابتدای

توسط سون و همکاران در سال  2015انجام گرفت متفاوت

دوره شیرواری ،احتماال به دلیل توزیع مواد مغذی (اسیدهای

است .به منظور بررسی تغییرات شاخصهای متابولیسم انرژی

آمینه سولفوردار) به سمت تولید شیر است .از طرف دیگر وجود

در پالسمای گاوهای شیری که از درجات مختلف لنگش رنج

پروتئین بیشازحد در جیره به مدت طوالنی به عنوان یک

میبردند ،نشان داده شد که در گاوهای مبتالبه لنگش مقادیر

فاکتور کمککننده برای لنگش در گلههای گاو شیری مطرح

اسیدهای چرب غیر استریفیه و بتا-هیدروکسی دفعهیریک

است ( .)11یکی از مطالعات اصلی در این زمینه مطالعهی

اسید به طور معنیداری کاهش داشت (.)8

منسون و لیور در سال  1988است ،در این مطالعه افزایش

وضعیت پروتیئن بدن :غلظت نیتروژن اوره پالسما به تجزیه

اسکور حرکتی و تعداد و مدت زمان موارد بالینی لنگش ،بهویژه

پروتئینهای قابل تجزیه در شکمبه و تبدیل آن به پروتئین

زخم کف سم ،زمانیکه پروتئین تام از  161به  198گرم بر

باکتریایی بستگی دارد .از اینرو به دریافت کوتاه مدت

کیلوگرم ماده خشک افزایش پیدا کرد ،گزارششد ( .)12در

پروتئینهای قابل تجزیه شکمبهای از جیره مرتبط است و

مقایسه با جیره با پروتئین پایین ،جیره حاوی مقادیر باالی
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پروتئین میتواند باعث افزایش رخداد مشکالت کف سم ،بهویژه

کلسیم :مانیتورینگ گلههای شیری برای هایپوکلسمی تحت

خونمردگی و زخم کف سم شود .در جیره با پروتئین باال

بالینی شامل نمونهبرداری خون گاوها در حدود  12-24ساعت

میانگین اسکور حرکتی در طول هفته  3تا  26شیرواری نسبتا

پس از زایش است .غلظت تام کلسیم خون  2 mmol/Lبه

افزایشمییابد ( 1/92در مقابل  .)1/4علت این حوادث را

عنوان شاخصی برای هایپوکلسمی تحت بالینی در نظر گرفته

تشکیل لخته در مویرگهای کوریوم میدانند ،که منجر به

میشود .گاوهای چه قبل یا پس از زایش با کلسیم تام سرم زیر

اختالل در ارسال اسیدهای آمینه گوگرددار و درنهایت به خطر

 2 mmol/Lچهار برابر بیشتر به بیماریهای بعد از زایش دچار

افتادن تشکیل کراتین و بافت شاخی سم میشود ( .)12در

میشوند .هایپوکلسمی زایمان یک عامل خطر ساز برای

مقابل ،جانواری ( )2013با استناد به یافتههای اسپیجو و

جابجایی شیردان متعاقب آن است .ارتباط معنیدار غلظت

اندرس در سال  2007و ممسیلوویک و همکاران در سال 2000

کلسیم کمتر از  3,2 mmol/Lدر اولین هفته بعد از زایش با

عنوان میکند که پروتئین بهعنوان یک ریسک فاکتور برای

خطر جابجایی شیردان و حذف گزارش شده است .احتمال

لنگش در گلههای پرتولید گاو شیری شناخته نشده و پروتئین

ایجاد جابجایی شیردان در گاوهایی با غلطت کلسیم سرم≤

باالی جیره ارتباطی با هیچگونه از تغییرات در خصوصیات بافت

 3,2mmol/Lدر اولین هفته بعد زایش  5/1برابر بیشتر است.

شاخی سم در گوسالههای گاو شیری ندارد (.)13

عالوه براین ،احتمال حذف در ابتدای شیرواری در گاوهایی با

آنزیم آالنین ترانسآمیناز ) :(ASTافزایش این آنزیم میتواند در

غلظت کلسیم سرم≤  mmol/L 2/2و ≤  mmol/L 3/2در

اثر آسیب به هپاتوسیتها در اثر عوامل مختلفی باشد که این

اولین و دومین هفته بعد از زایش به ترتیب  2/4و  5/3برابر

عوامل عبارتاند از :آسیب کبدی به دنبال نفوذ چربی به کبد

بیشتر است (.)3

در دوران تراز منفی انرژی و آسیب کبدی در اثر عبور مواد

رایجترین راه کنترل کمبود کلسیم در گلهها استفاده از

سمی از جمله اندوتوکسینها ،در طی روند شکلگیری لمینیت.

نمکهای آنیونی است ،که با کاهش  pHخون باعث افزایش

در مطالعه مصطفوی و همکاران در سال  2013فعالیت AST

کلسیم خون میشود .از این رو اسیدوز تحت بالینی میتواند از

در گاوهای مبتال به کبد چرب بهطور معنیداری از غیر مبتالیان

طریق مکانیسمی مشابه نمکهای آنیونیک ،کلسیم خون را

باالتر بود ( .)14به هرحال افزایش مقدار فعالیت این آنزیم نشان

افزایش دهد .در مطالعهای که توسط رمبرگ و همکاران در سال

دهنده جراحات کبدی یا آسیب عضالنی است .استک و

 1996بر روی اثرات متفاوت کاتیونها و آنیونها بر روند

همکاران در سال  2006در مطالعهای  2ساله پیرامون اثر لنگش

متابولیکی انجام شد ،نتیجه گرفتند که اسیدوز تحت بالینی

و اسکور حرکتی روی آنزیمهای  ASTو  ALTدریافتند که در

مثل جیرههای آنیونی عمل کرده و منجر به افزایش جذب از

گاوهایی که دچار اختالل در اسکور حرکتی هستند مقادیر این

روده و فراخوانی کلسیم از استخوانها میشود ( .)16از سوی

دو آنزیم بیشتر از گاوهای سالم است (.)15

دیگر کلسیم میتواند از جذب و متابولیسم عناصری که در

تعادل ماکرومینرالها :ماکرومینرالهای کلسیم ،فسفر ،پتاسیم،

ساخت و حفظ بافت شاخی موثرند ،جلوگیری کند .که از جمله

منیزیم ،سدیم ،کلرید و سولفور ارتباط شدیدی با نقش خود در

آنها میتوان به روی و منگنز اشاره کرد .نقش روی از طریق

تب شیر ،سندرم گاو زمین گیر هوشیار و سندروم گاو ضعیف

سرعت بخشیدن به ترمیم زخم ،افزایش میزان ترمیم اپیتلیوم

دارند .ولی اکثر این عناصر معدنی توسط فرآیندهای

بافتی و حفظ انسجام سلولی و همچنین در سنتز و بلوغ کراتین

هموستاتیک متنوعی بشدت تنظیم میشوند .فسفر ،منیزیم و

و استحکام سم ثابت شده است ( .)17در گلههایی که رخداد

سولفور عناصر معدنی هستند که غلظتهای خونی آنها تا حدی

باالی مشکالت سم داشتهاند ،در گاوهایی که روزانه  2تا  3گرم

به جیره دریافتی حساس است.

سولفات روی به مدت  70روزدریافت کردند ،مشکالت سم
نسبت به گروه شاهد کمتر شد ( .)18در یک مطالعه در دانشگاه
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ایالتی ایلی نویز ،گاوهایی که متیونین روی دریافت کردند موارد

از مواد شیمیایی نظیر اندوتوکسین باکتریها و اسید الکتیک

ترک پاشنه ،درماتیت بین انگشتی ،لمینیت ،گندیدگی سم،

وارد گردش خون میشوند که به عروق ناحیه سم آسیب وارد

زخمهای کف سم و بیماری خط سفید کمتر درآنها دیده شد

میکنند و با ایجاد ترومبوز عروقی ،خونرسانی به کوریوم را

( .) 19کلسیم و تعدادی از عناصر دیگر باعث کاهش جذب و

دچار اختالل میکنند .این امر منجر به آسیب و مرگ پاپیلیها

اختالل در متابولیسم روی میشوند .منگنز نیز در چندین

و المیناها شده و موجب التهاب و ادم و پرخونی موضعی

سیستم آنزیمی که برای تشکیل غضروف و کالژن و رشد

میگردد .تغییرات موضعی منجر به تحریک اعصاب ناحیه شده

استخوان الزم است ( .)18کلسیم میتواند سبب کاهش جذب

و درد شدیدی ایجاد میکند .در این حالت حرکات شکمبه به

منگنز شود .بنابراین افزایش کلسیم سرم ممکن است از این دو

شدت کاهش مییابد که در پی آن امکان وقوع ناگهانی التهاب

طریق با افزایش موارد لنگش در ارتباط باشد .نتایج بهدستآمده

دیواره شکمبه وجود دارد (.)21 ،20

در رابطه با کلسیم ،با یافتههای سون و همکاران ()2015

نشانیها به صورت افزایش تنفس و ضربان قلب ،آبکی شدن

مطابقت ندارد .آنها نشان دادند که در گاوهای با درجه لنگش

مدفوع ،کاهش شدید حرکات شکمبه و یا از بین رفتن کامل

باال میزان کلسیم پایین است (.)8

حرکات شکمبهای بروز میکند .در اکثر موارد دام گیج و منگ

فسفر غیر آلی :فسفر بیشازحد جیره در دوره خشکی با میزان

بوده و تلوتلو میخورد و بعضی از دامها زمینگیر میشوند.

باالی تب شیر و گاوهای زمین گیر ارتباط دارد .عالوه براین،

سایر نشانیها شامل :ضربدری قرار دادن اندامهای قدامی،

غلظت باالی فسفر جیره میتواند منجر به مشکالت تولیدمثلی

نشستن روی مفصل کارپ درحالیکه حیوان قسمت خلفی

شود .هایپرفسفاتمی در گاوهای تغذیه شده با جیره دارای فسفر

بدن را روی پاها بلند کرده است و پرخونی وریدهای سطحی

بیشازحد مشاهده میشود .سطوح کم فسفر غیر آلی سرم،

اندامهای درگیر میباشد .حالت تیپیک بیماری به طرف جلو یا

همچنین با کاهش کارایی تولید مثلی مرتبط است .عالوه براین،

عقب کشیدن پاها در زمان ایستادن است .تغییرات

هایپوفسفاتمی میتواند در ایجاد سندرم گاو زمین گیر کمک

هیستوپاتولوژیک شامل ادم ،خونریزی و نفوذ گلبولهای سفید

کننده باشد (.)3

به کوریوم است (.)22

منیزیم :غلظتهای منیزیم سرم تحت تاثیر منیزیم جیره

درمان طی  24ساعت اول بسیار موفقیتآمیز خواهد بود .تاخیر

دریافتی است و غلظتهای کم ،بیشتر در گاوهای تازه زایمان

در درمان به بیشتر از  48ساعت عواقب جدی دربردارد .ضد

کرده گزارش شده است .هایپومنیزمی تحت بالینی میتواند

هیستامینها تنها زمانیکه خیلی سریع در ابتدای درمان مصرف

منجر به کاهش دریافت ماده خشک و تولید شیر شود .عالوه

شوند نقش ارزشمندی دارند .استفاده از داروهای

براین ،هایپومنیزمی تحت بالینی در طول مدت دوره خشکی با

کورتیکواستروئید فراتر از  24ساعت از شروع بیماری خطرناک

تب شیر ،به دلیل نیاز به منیزیم در هموستاز کلسیم در ارتباط

هستند و استفاده از داروهای غیر استروئیدی توصیه میشود.

است (.)3

در طول مرحله نقاهت ،میتوان متیونین را به میزان  5گرم در

سندرم لمینیت

روز و به مدت  10روز به صورت خوراکی استفاده کرد (.)20

المینیت حاد :این شکل از بیماری که در گاوهای شیری به

المینیت تحت حاد :اختاللی زودگذر است که به طور اتفاقی در

ندرت دیده میشود ،به سبب مصرف بیش از حد غالت ایجاد

میان گاوهایی که فرم تحت بالینی المینیت را دارند مشاهده

میگردد .بهدنبال مصرف تصادفی میزان زیاد غالت ،تغییر در

شده است .به عبارت دیگر ممکن است در برخی از موارد فرم

محیط شکمبه به سرعت و به شکلی شدید روی می دهد.

تحت حاد قبل از فرم تحت بالینی به وجود آید .حیوانات لنگی

خاصیت بافری شکمبه تحمل خود را از دست داده و  pHبه

که عالئم بالینی خفیف نشان میدهند مبتال به فرم تحت حاد

کمتر از  5کاهش مییابد .به دنبال اسیدوز حاد شکمبه ،برخی

هستند .ویژگیهای این اختالل را میتوان در راه رفتن کوتاه،
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ناراحتی مالیم مانند انداختن وزن از روی یک پا به پای دیگر.

نمیشود .بنابر تعریف المینیت تحت حاد یک اتفاق زودگذر

تغییرات مختصر در راه رفتن مانند با دقت پا روی زمین

است ولی هیچ درمان موثری برای آن وجود ندارد (.)20

گذاشتن حیوان دانست .بعضی منابع به این نوع راه رفتن ،راه

المینیت مزمن :این شکل المینیت عمدتا با تغییراتی در شکل

رفتن روی پوست تخم مرغ ،میگویند (.)23 ،21

کپسول شاخی سم ،شامل ناهمواری دیواره پشتی سم و پیج

یکی از فرمهای المینیت تحت حاد ،پای باد کرده ( Puffy

خوردگی آن شناخته میشود و برخی صاحب نظران به آن

 )footاست ،که در آن پوست باالی نوار تاجی و اطراف انگشتان

فاوندر ( )Founderمیگویند .بیشتر گاوهای مسنتر را درگیر

ضمیمه ،متورم و صورتی رنگ میشود .پای باد کرده مهمترین

میکند و تنها درصد کوچکی از گاوها را در گلههای شیری

نشانه وجود اشکال در مدیریت تغذیه در زمان پس از زایمان

مبتال مینماید .بوسمن آنرا نتیجه تغییرات همودینامیک

است .این حالت معموال خودبهخود برطرف میشود (.)20

(ایسکمی) میداند ( .)24در اینجا معموال المیناها آسیب

شکل دیگر بیماری که ممکن است با لنگش خفیف همراه باشد،

میبینند و هرگز بهبود کامل پیدا نمیکنند ،لذا بد شکل شدن

به فاصله کوتاهی بعد از یک حمله بیماری ،شناسایی میشود.

و از ریخت افتادن کپسول شاخی سم برای بقیه عمر حیوان

بدین صورت که چند هفته پس از حمله اولیه ،شیاری

باقی خواهد ماند .در این حالت معموال سمها بلند و پهن با

( ) Grooveدر دیواره سم و موازی با محل اتصال پوست به بافت

سطح پشتی شدیدا زبر و شیاردار و با ظاهری موج دار دیده

شاخی از زیر نوار تاجی نمایان میشود .عمق شیار مؤید شدت

میشوند .ظاهر مقعر و بشقابی قسمت جلو دیواره سم و مربعی

عارضه است .گاهی عمق این شیارها بسیار زیاد است،

شدن آن مشخصهی المینیت مزمن است .در اروپا به این شکل

بهطوریکه کل ضخامت دیواره را در بر میگیرد ،این مورد را

از بیماری ،پای شبیه دمپایی ایرانی ( )Slipper footمیگویند

شکاف ( )Fissureسم می گویند .ترکهای شدید به دنبال

(.)26 ،25 ،20

المینیت حاد ،در دامهایی که جان سالم بهدر میبرند نیز اتفاق

هر چند برخی معتقدند که درجه لمینیت مزمن بستگی به

میافتد .با طوالنی شدن دوره حمله بیماری ،عرض شیار هم

شدت و دفعات هر حمله حاد دارد ( )27اما هنوز از نظر سبب

میتواند بیشتر شود .با رشد و حرکت ترک به طرف پنجه ،یک

شناسی ،این نظریه ،بطور کامل اثبات نشده است .اما این فرض

انگشتانه ( )Timbleشکل میگیرد.

که المینیت مزمن در پی سایر اشکال المینیت عارض می شود

از نظر سبب شناسی رابطهای بین المینیت تحت حاد و تغییر

درست به نظر می رسد .با اینحال به خاطر وقوع انفرادی،

ناگهانی و شدید و کوتاه مدت جیره وجود دارد .به دنبال تغییر

احتمال آن میرود که بعضی گاوها به المینیت مزمن بیشتر از

کوتاه مدت جیره ،عامل فعالسازی عروق آزاد میشود ،که باعث

سایر اشکال بیماری حساس باشند .با اینحال الزم است به این

گشاد شدن عروق خونی انگشتان و افزایش فشار داخل اندام

نکته هم اشاره شود که تجارب بالینی بیانگر آن است که دامی

شده که این باعث ایجاد درد میشود .این مکانیسم باعث ایجاد

که به المینیت تحت بالینی مبتال میشود مستعد تکرار بیماری

پای پف کرده میشود .در اینجا تفاوت ویژهای در آسیبپذیری

است .لذا در این دامها وقوع مکرر المینیت میتواند منجر به

بین حیوانات وجود ،دارد بهگونهای که در یک گروه از حیوانات

آسیب مزمن عروقی (اسکلروز شریانی) شود که میتواند مسئول

که به طور طبیعی دچار تغییر جیره میشوند ،در برخی از آنها

سبب شناسی المینیت مزمن باشد .به نظر میرسد که حدود

این اتفاق روی داده در حالیکه در برخی دیگر این حالت دیده

یک سال طول میکشد تا اختالل آشکار گردد و شاید در این
مدت هشداری مبنی بر وقوع آن مشاهده نشود (.)20

المینیت تحت بالینی ( :)SCLنظر به اینکه این اختالل در طول

عارضه با شیوع باالی ضایعاتی ویژه در ارتباط است .ایجاد این

فاز اولیه ،هنگامیکه تغییرات پاتوفیزیولوژکی در حال انجام

ضایعات درنتیجه دو فرایند پاتولوژیکی کامال متفاوت است:

است عالئم بالینی ندارد به این نام خوانده میشود .وجود این
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دارد باید به درد ناشی از المینیت تحت بالینی مظنون شد

ضعیف شدن انسجام ساختاری و عملکردی بافت

شاخی سم .در این وضعیت کپسول سم توسط عوامل محیطی

(.)20

به تخریب حساس میشود ،که در نتیجه قدرت بیومکانیکی

عوامل بسیار زیاد و متنوعی در رابطه با سبب شناسی و

کپسول کاهش یافته و باعث ضعف توان وزن گیری میشود.

بیماریزایی المینیت تحت بالینی مطرح هستند که در مقاله

ضعیف شدن انسجام ساختاری و عملکردی دستگاه

دیگری که قبال در شماره سوم همین مجله چاپ شده ،مورد



نگهدارنده انگشت و سیستم حمایتکنندگی استخوان پدال.

بحث قرار گرفته است .در میان آنها ،دو نشانگر از اهمیت

خونریزی در کف سم تاییدی بر وجود لمینیت تحت بالینی در

باالتری برخوردار هستند ،که یکی اسیدوز تحت حاد شکمبه

گروههای خاص گله است .کارشناسان معتقدند که افتراق

( ) SARAو دیگری ترومای ناشی از افزایش فشار بر روی کف

خونریزی کف سم ناشی از لمینیت تحت بالینی با ضربه

سم است .در ارتباط با این دو نشانگر ،مدیریت تغذیه و مدیریت

امکانپذیر نیست بنابراین هنگامی که خونریزی در کف سم

جایگاه از اهمیت بسیاری برخوردار هستند .در همین راستا،

انگشتان گروهی از حیوانات دیده میشود ،برای تشخیص

نقش اندوتوکسینها و تغییرات حاصل در میکروسیرکوالسیون

بایستی شرایط مدیریت مورد توجه قرار گیرد (.)21 ،20

بافت کوریوم و در نتیجه تغییر در کیفیت بافت شاخی سم

المینیت تحت بالینی باعث میشود که بافت شاخی کپسول

بسیار حائز اهمیت هستند؛ هرچند از یک سو عوامل فعال در

سم بعد از چندین هفته نرمتر شود .در نتیجه ظاهر شدن

محل تالقی درم به اپیدرم (نظیر متالوپروتئینهای ماتریسی) و

ضایعات تا مدتزمانی بعد از ابتالی اولیه حیوان رخ میدهد.

عوامل اندوکراینی ،مانند استرس و تغییرات هورمونی حوالی

هنگامیکه حیوان بروی سطوح سخت راه میرود ،بافت نرم

زایمان ،بهعنوان عوامل متابولیک و نقش بسترهای بتونی و

سطح کف سم آسیب میبیند .اگر سم بهطور مداوم در تماس

سفت ،ایستادن بیش از حد دام به علل مختلف و مدیریت

با سطوح خشن قرار بگیرد ،سایش بیشتر سم روی میدهد .در

جایگاه به عنوان عوامل خطر محیطی از سوی دیگر ،بسیار مهم

هر گروهی از حیوانات که شیوع باالی خونریزی کف سم وجود

و نقش آفرین هستند (.)30 ،29 ،28 ،20
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Abstract in English

Metabolic disturbances predispose dairy cows to lameness
Ali Ghashghaii DVM, DVSc.1*, Mohamad Riahi DVM2
1. Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Razi university of Kermanshah
2. Resident of Large Animal Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of
Mashhad
*aghashghaii@razi.ac.ir

During the recent decades, a considerable increase in milk production has occurred in dairy
cows. But it has been accompanied by an unwanted increase in different diseases and
disorders such as metabolic disturbances. Negative energy balance can cause ketosis and fatty
liver. Disturbances in macro-minerals such as calcium, phosphorus and magnesium, microminerals, proteins and enzymes often occur days to weeks after parturition. One or the most
challenging post-parturient problem, is ruminal acidosis, that it mainly occurs due to changes
in ration by using high fermentable carbohydrates to support milk production. All of
mentioned disturbances can affect the hoof health and causing lameness in dairy cows.
Laminitis is an important sequel of metabolic disturbances and ruminal acidosis in combination
with inappropriate housing and management. Lameness can affect cow health and comfort,
causing considerable economic losses in dairy industry.
Key words: Cow, Lameness, Metabolic disturbance
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چکیده
لنگش یکی از موارد حذف دام است ،همچنین به علت ایجاد درد منجر به کاهش وزن و تولید شده و هزینههای درمانی زیادی دارد .در
یک مطالعه قبل از نمره دهی حرکتی ( ،)Locomotion Scoringدامداران میزان شیوع لنگش را در دامداریهای خود به طور متوسط
 %2/2تخمین زدند .بعد از انجام آزمایش نمره دهی حرکتی مشخص شد میزان لنگش در این دامداریهای تحت آزمایش به طور متوسط
 %8/1است که نشان دهنده اهمیت تشخیص صحیح لنگش میباشد .هدف از این مقاله بررسی راههای کاربردی تشخیص زود هنگام
لنگش در گاوها میباشد .تشخیص لنگش در مراحل اولیه آن اهمیت زیادی دارد زیرا دامی که دچار آسیب زیادی شده است و کامال
لنگش دارد به راحتی قابل شناسایی است ،ولی گاوی که آسیب کمتری دیده و در نتیجه دچار لنگش خفیفتر و تشخیص مشکلتر است
و در صورت تشخیص به موقع ،موفقیت بیشتری را در درمان به علت کمتر بودن ضایعات خواهد داشت .بهترین زمان جهت تشخیص
لنگش ،زیر نظر گرفتن دامها زمانی است که به سمت شیردوشی میروند و باز میگردند .مطالعات نشان میدهند معموال دامداران یکی
از چهار گاو دچار لنگش را تشخیص میدهن د ،چون زمان کمی را برای این کار اختصاص داده و همچنین نحوه قدمهای گاوها بر روی
بسترهای مختلف از جمله بتون خیس تغییر میکند .عالوه بر این تشخیص قدم طبیعی از لنگش خفیف در بسیاری موارد مشکل است.
در دامداریهای صنعتی بایستی عالوه بر مواردی مثل نمره دهی بدنی ( )Body Condition Scoreکه به طور منظم انجام میشود،
نمره دهی حرکتی نیز به طور منظم صورت پذیرد تا تشخیص زود هنگام لنگش میسر گردد.
واژههای کلیدی :گاو ،لنگش ،تشخیص ،نمره دهی حرکتی

مقدمه
لنگش یکی از موارد حذف دام میباشد ،همچنین به علت ایجاد

درحیوان) و حساسیت ژنتیکی از عوامل متنوع ایجاد لنگش

درد منجر به کاهش وزن و تولید شده و هزینههای درمانی

هستند .هر چه تشخیص لنگش سریعتر باشد جلوی مسائل

زیادی دارد .موارد محیطی ،نامناسب بودن جایگاه دام ،تغذیه

حادتر را خواهد گرفت .شناسایی سریع لنگش یک هدف مهم

نامناسب ،عفونت و آلودگی ،جابجایی نامناسب (ایجاد اضطراب

برای توسعه صنعت دامداری مدرن است ( .)1نمره دهی
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حرکتی به صورت مستمر گاوهای دچار لنگش را شناسایی

که گاو سالم نمره  ،1گاو با وجود جزئی قدمهای ناهماهنگ

نموده و معیاری را در اختیار ما قرار میدهد .در یک مطالعه،

نمره  ،2گاو با لنگش خفیف بالینی نمره  3و گاو با لنگش

دامداران میزان شیوع لنگش را در دامداریهای خود %0-%20

شدید نمره  4و لنگش بسیار شدید همراه عدم وزن گیری نمره

(متوسط ) %2/2تخمین زدند .بعد از انجام آزمایش نمره دهی

 ،5درجات افزایش یافته لنگش را نشان میدهند .این نمره دهی

حرکتی مشخص شد میزان لنگش در این دامداریهای تحت

در بسیاری از موارد مورد قبول محققین است (.)3-7

آزمایش بین  %1/2تا ( %36متوسط  ) %8/1است که اندازه گله

نمره دهی به صورت زیر است:

و محل جغرافیایی آن در این درصدها تاثیر نداشته است (.)2

نمره  :1گاو سالم که حرکتی صاف و سیال دارد و در باال ذکر

در یک مطالعه دیگر میزان شیوع بالینی لنگش ( نمره ≥ )3

شده است.

 %31±12و میزان شیوع لنگش حاد ( نمره ≥  %6±10 )4بوده

نمره  :2اهمیت تشخیصی زیادی دارد چون گاو آزادانه میتواند

است ( )3که این موارد نشان دهنده اهمیت لنگش است .هدف

حرکت کند ولی سیالیت کمتری دارد .وزن گیری در اندامهای

از این مقاله بررسی راههای کاربردی تشخیص زود هنگام لنگش

حرکتی مساوی است .اندکی زمانبندی قرار گرفتن اندامها

در گاوها میباشد.

روی زمین نامتوازن شده است .قدمهای اندام خلفی کوتاهتر از

نمره دهی حرکتی ()Locomotion scoring

اندام حرکتی قدامی برداشته شده ولی یک شکل هستند.

حتی گاوهای سالم تفاوتتهایی در گام برداری با هم دارند،

حرکت سر ثابت و حرکت مفاصل کمی سفت شده است .حرکت

همچنین حرکت گاوهای دچار لنگش نیز همیشه با هم مشابه

قوسی سمهای اندام خلفی به داخل یا خارج وجود دارد .پشت

نیستند .چند رفتار و الگو که معموال در لنگش شناخته شدهاند

صاف یا کمی قوس به باال دارد.

عبارتند از:

نمره  :3قادر به حرکت است ولی حرکت آزادانه آن کاهش یافته

 -1عدم تمایل به وزن گیری در عضو دچار درد و لنگش که

است.کمی لنگش وجود دارد .حرکت قدمها نامتوازن است .سم

سایر رفتارها نیز معموال ناشی از این مورد است .یک گاو سالم

خلفی با فاصله زیادی از محل رد سم قدامی روی زمین قرار

وزن خود را در هنگام حرکت روی همه چهار اندام حرکتی خود

میگیرد .حرکت سر ثابت است .کمی سفتی مفاصل وجود دارد.

پخش میکند -2 .حرکت غیر منظم اندامهای حرکتی؛ گاوهای

حرکت قوسی سمهای اندام خلفی به داخل یا خارج وجود دارد.

سالم زمانبندی منظمی بین قرار دادن اندامهای خود روی

پشت قوس به باال دارد.

زمین دارند -3 .رد پای ضعیف ()Poor tracking؛ گاو سالم

نمره  :4حرکت آزادانه حیوان شدیدا کاهش یافته است .عدم

در هنگام حرکت اندام خلفی خود را در محل رد پای اندام

تمایل به وزن گیری دستکم روی یک اندام حرکتی وجود

حرکتی قدامی و یا بسیار نزدیک به آن میگذارد -4 .حرکت

دارد .قدمها کامال ناموزون است .فاصله محل رد سمهای قدامی

ناگهانی سر؛ یک گاو سالم در هنگام حرکت سر خود را ثابت

و خلفی زیاد است .حرکت ناگهانی خفیفی در سر دیده میشود.

نگاه میدارد -5 .سفتی مفاصل؛ یک گاو سالم قادر است مفاصل

مفاصل خشک ،قدمها آرام و بااحتیاط است .اندام حرکتی خلفی

خود را در حد طبیعی باز و بسته نماید -6 .حرکت قوسی اندام

به صورت مستقیم به جلو حرکت نمیکند .پشت به صورت

حرکتی خلفی به داخل و یا خارج؛ گاو سالم اندام حرکتی خلفی

متوسط خمیده است.

خود را در هنگام حرکت به صورت مستقیم به جلو منتقل

نمره  :5توانایی حرکتی کامال محدود شده است .عدم تمایل به

میکند -7 .قوز کردن پشت؛ اکثر گاوهای سالم در هنگام

قرار دادن هیچگونه وزنی روی یک یا چند اندام حرکتی مشاهده

حرکت پشت صافی دارند.

نمیشود .قدمها بسیار نامتوازن هستند .فاصله محل رد سمهای

نمره دهی حرکتی مقایسه حرکت گاو سالم با درجات مختلف

قدامی و خلفی بسیار زیاد است .حرکت ناگهانی و شدید در سر

در گاو دچار لنگش است .سیستم نمره دهی به این صورت است

دیده میشود .چون مفاصل بسیار خشک هستند قدمها آرام و
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بااحتیاط است .اندام حرکتی خلفی به صورت مستقیم به جلو

خوردن اختصاص میدهند در نتیجه میزان اخذ غذا در روز

حرکت نمیکند .پشت به صورت شدید خمیده است.

کاهش مییابد و حیوان نیز الغرتر میشود و نیاز به سیستمهای

تشخیص لنگش در مراحل اولیه آن اهمیت زیادی دارد زیرا

مانیتورینگ از راه دور بیشتر احساس میشود (.)1

دامی که دچار آسیب زیادی شده است و نمره دهی حرکتی آن

در یک مطالعه نمره دهی حرکتی که به صورت چشمی است

باال است به راحتی قابل شناسایی است ،ولی گاوی که آسیب

با اندازهگیری کینماتیک ( )Kinematic measuresهمزمان

کمتری دیده و در نتیجه دچار لنگش خفیفتر و تشخیص

انجام شده است .آنالیز قدم کینماتیک ( Kinematic gate

مشکلتر است و در صورت تشخیص به موقع ،موفقیت بیشتری

)analysisکه در صنعت ورزش و اسب مورد استفاده قرار

را در درمان به علت کمتر بودن ضایعات خواهد داشت.

میگیرد ،مشخصات قدم ،خم شدن مفاصل و وضعیت پشت

نمره دهی حرکتی بایستی توسط یک نفر در سطح گله صورت

بررسی میکند .گاوهایی که دچار لنگش بودند طول قدم

پذیرد .در مقایسهای بین نمره دهی حرکتی که توسط افراد

کوتاهتر و فاصله رد پای اندام خلفی و قدامی آنها بیشتر از

مختلف انجام شد ،نشان داده شد که تفاوتهای نمره دهی زیاد

گاوهای سالم بود ،همچنین تفاوتی با گاوهای سالم در وضعیت

است ولی آستانه قانع کننده آنها روی نمره کمتر و بیشتر از

پشت نداشتند .در این مطالعه مشخص شد نوع ضایعه در نمره

 3است که نشان میدهد که گاو از لحاظ بالینی دچار لنگش

دهی تاثیر دارد مثال در گاوهایی که زخم کف پا داشتند طول

است یا نیست (.)8

قدم آنها کوتاهتر و فاصله رد پای اندام خلفی و قدامی آنها

مطالعات نشان میدهند معموال دامداران یکی از چهار گاو دچار

بیشتر از گاوهای لنگی بود که ضایعه سم نداشتند (.)9

لنگش را تشخیص میدهند چون زمان کمی را برای این کار

انتقال وزن ( )Weight shiftingبر روی پاها و قدمها در هنگام

اختصاص داده و همچنین نحوه قدمهای گاوها بر روی بتون

ایستادن میتواند وسیله مفیدی برای نشان دادن آسایش و

خیس تغییر میکند .عالوه بر این تشخیص قدم طبیعی از

لنگش در گاو باشد که با استفاده از دستگاه ( Weighing

لنگش خفیف در بسیاری موارد مشکل است .همیشه بایستی

 )platformدر حالت ایستاده بررسی میشود .در یک مطالعه

زمان و محل مناسبی را برای نمره دهی حرکتی استفاده نمود.

نشان داده شد که گاوهای دچار لنگش قدمهای بیشتری را در

معموال از جایگاه نگهداری دام تا محل شیر دوشی حیوان را زیر

دقیقه در اندامهای خلفی خود برداشتند (.)10

نظر گرفته میشود .آیا گاو از گله عقب میافتد ،آیا دام تمایلی

حسگرهای نیرو ( )Force sensorروش دیگر برای شناسایی

به بلند شدن از جای خود دارد ،آیا قدمهای سریع برمیدارد.

لنگش است که در مطالعات استفاده شده است .در یک مطالعه

زمانیکه مواد غذایی برای حیوانات میآورند به سمت آن

نشان داده شده است که زخمهای کف سم و بیماری خط سفید

حرکت میکند و یا اصال اشتهای کافی دارد .جواب هرکدام از

توسط این دستگاه سریعتر تشخیص داده میشوند ولی

سواالت باال میتواند نشان دهنده تغییر رفتار حیوان به هر دلیل

بیماریهای مفاصل توسط نمره دهی حرکتی راحتتر تشخیص

از جمله لنگش باشد و بایستی لنگش را حتی قبل از اینکه

داده میشوند (.)11

روی حرکت حیوان تغییر قابل توجه ایجاد کند شناسایی کرد.

کنترل لنگش

گاهی در هنگام تغییر جزئی در نحوه حرکت بتوان با سم چینی

طراحی جایگاه میتواند خطر لنگش و بیماریهای سم را

به تشخیص رسید .سم چینی منظم معموال هر  6ماه یکبار

کاهش دهد .طراحی هرچه افزایش آسایش گاو و تمیزی را

میتواند جلوی برخی از لنگشها را بگیرد .ثبت همه رکوردها

ایجاد کند رخداد لنگش کمتری را موجب میشود ( .)12در

مثل تولید شیر و میزان مصرف مواد غذایی نیز ضروری است.

مطالعات نشان داده شده که تغییرات در مدیریت و جایگاه

گاوهایی که دچار لنگش حاد هستند نسبت به سایر دامهای

میتواند میزان شیوع لنگش را کاهش دهد ( .)3، 13در یک

دچار لنگش غذا را سریعتر میخورند ولی زمان کمتری را به

مطالعه مدیریت و جایگاه دام با مسائلی مثل فضای هر دام،
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 راهروها و محلهای عبور دام بایستی مانع ازدحام.چندان است

 نوع بستر و روشهای معمول شیر دوشی در،طراحی جایگاه

گاوها شده و همینطور فاقد مواردی باشند که به دامها آسیب

 در دامداریهایی که از خاک. گله مورد بررسی قرار گرفت79

.بزند

اره جهت بستر استفاده شده بود میزان لنگش افزایش یافته بود

) اهمیتLaminitis( تغذیه خصوصا در مورد المینایتیس

 بستر عمیق و دسترسی به چراگاه میزان،و با افزایش اندازه گله

زیادی دارد و بایستی از هرگونه تغییر سریع رژیم غذایی (از

 در همان مطالعه میزان لنگش شدید.لن گش کاهش یافته بود

).جمله کنسانتره که باعث اسیدی شدن شکمبه میشود

با افزایش درصد آلودگی جایگاه به مدفوع و استفاده از خاک

 همچنین برخی از مواد غذایی در جلوگیری از.جلوگیری نمود

اره به عنوان بستر افزایش یافته و با بزرگی گله و استفاده از

 روی و منگنز،بروز لنگش موثر هستند مثل مواد معدنی مس

 بستر.)13( بستر عمیق و شن این میزان کاهش یافته بود

.)14( که در محکم شدن بافت شاخی سم موثر هستند

خشک اهمیت زیادی در پیشگیری دارد چون آب سریعا جذب

در دامداریهای صنعتی بایستی عالوه بر مواردی مثل نمره

بافت شاخی شده و آن را نرم کرده و مستعد بیماریهای عفونی

) که به طور منظم انجامBody Condition Score( دهی بدنی

 همچنین بستر نرم برای همه گاوهای شیری ضروری.میکند

 نمره دهی حرکتی نیز به طور منظم صورت پذیرد تا،میشود

 اهمیت بستر.است که میتواند کاه یا شن بدون سنگریزه باشد

.تشخیص زود هنگام لنگش میسر گردد

 دو،در زمان گوسالهزایی که احتمال لنگش بیشتر میشود
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Abstract in English

Early diagnosis, an important success factor for treatment and
control of lameness in cow
Mohammad Reza Aghchelou DVM, DVSc.
Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol
mraghchelou@gmail.com

Lameness is one of the cases of culling of cows; also it causes weight and production loss
because of pain and has a lot of therapeutic cost. In a study, the prevalence of lameness was
estimated on average 2.2% in dairy herds by farmers. After more objective locomotion scoring,
the prevalence of lameness in same dairy herds was on average 8.1%. This matter shows
importance of correct lameness diagnosis. The aim of this article is review of practical ways to
early diagnosis of lameness in cows. Early diagnosis of lameness in cows is a very important
matter because a cow that shows sever lameness have major problems and easily recognizable
but a cow with lesser injury have a milder lameness and diagnosis is more difficult. In case of
timely detection there is more success in treatment because of less injury. The best time for
lameness diagnosis is the cows are monitored when they go to the milking parlor and return.
The studies were shown usually farmers identify one of the four lamb cows because they
spend a little time for this task, also the gait of cows change on different floors, like wet
concrete, although it is difficult to diagnose the sound gait of mild lameness in many cases. In
dairy cattle farms in addition to Body Condition Score which is done regularly, Locomotion
Scoring is done regularly to allow early diagnosis of lameness.
Key words: Cow, Lameness, Diagnosis, Locomotion scoring
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