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 (22/2/93 پذیرش نهایی: 91/6/93 )دریافت مقاله:

 
 
 
 
 

 چکیده
 افتدد  اتفاق می ،دنبال استرس زایمان که عامل مهمی در ایجاد بیماری استهبو در گاوهای شیری با تولید باال  معموالًزخم شیردان    

در  اغلد  امدا   هسدتند، کشدند      برخی از اندوا  زخدم  دهندرخ میهای شیرخوار گوسالهو  در گاوها شیرداناولیه و ثانویه  هایزخم

تعیین فراوانی زخم شیردان  ،  هدف از این مطالعهاستها اندک و غیرقابل تشخیص بالینی آنهای و نشانه بود  کشتارگا  قابل تشخیص

گداو مداد ب بدا    س أر 028گاو نر و س أر 20س گاو )أر 022شیردان  ،به این منظور باشد شهرستان نور میکشتارگا  در گاوهای بومی 

تشخیص دقیق جراحات  منظور  بهگرفت قرار بررسی مورد کشتار از پس تصادفی صورتهبب 00/5±5/0سال ) 00تا  5/0محدود  سنی 

 در کده  مورد مطالعده قدرار گرفدت    شناسی بافتیآسی  لحاظشد  نمونه بافتی تهیه شد و از از ضایعات مشاهد  ها،زخم بندیو درجه

 با بیشدترین شیردان ای مشاهد  شد  همورد از زخم سه انوا  مختلف زخم شیردان را نشان دادند  هادامدرصدب از  3مورد ) 6مو  مج

هدا در ناحیده پیلدور و کاردیدا قدرار      بود  بیشترین تعداد زخم سهو یک مورد از نو   دومورد از آنها از نو   دوفراوانی از نو  یک و 

داری الف معنیاخت ،همچنیندرصدب   77/4سال مشاهد  شد ) نه  در مطالعه حاضر بیشترین درصد زخم شیردان در سنین باالی ندداشت

 وجود شیردان زخم شیو  با میزان جنس بین داریمعنی آماری ب  ارتباط25/2pدر وقو  زخم شیردان در سنین مختلف مشاهد  شد )

  نداشت
 

  ، شهرستان نورگاو، کشتارگا زخم شیردان،  ها:کلید واژه
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 مقدمه
شیردان معده اصلی یا حقیقی نشخوارکنندگان بووده       

در هضو  موواد    نقو  ییواد    را بودن غدد ترشحیبا دا

علل مختلو  داوار   به اهی شیردان گ کند.ایفا میغذایی 

   )نادعلیووان گوورددانباشووت،یج بابیووایی   ییوو  مووی 

یی  شیردان در گا هوا    . معموالً(6731جنورمحمدیاده 

دنبوا   هبو  هوا  نونی  در همه گر ه   شیر  با تولید باال

   افتداتفاق می ا لیه   ثانویه شکل  به د   انترس یایمان

(Roger et al., 1991; Jensen et al., 1992; Radostits 

et al., 2007  .) 

شنانوی ییو    انترس یکی ای عوامول ممو  در نوب       

شوود. انوترس   محسوب موی  ها  گوناله هاشیردان گا 

-فووق  دغود -هیپوفیز-وسمنب  تحریک محور هیپوتاال

االموس منیور بوه ترشو     شود. تحریک هیپوتکلیو  می

شوود. هورموون   کننده کورتیکووتر یی  موی  هورمون آیاد

 ACTHمذکور باعث تحریک هیپوفیز قودامی   ترشو    

شود که ماده اییر با تحریک بخ  قشر  غده فووق  می

 شوود کلیو  نب  ترش  کورتیز     بر ی اثرات آن می

 (.6731 )نادعلیانج

بووالو     هوواشوویردان در گا   هوواییوو بریووی ای    

اموا   ج( l.,et aRadostits 2007)ها کشنده هستند گوناله

انود    در بیشتر موارد تنما در کشوتارگاه قابول تشوخی    

 باشود ها  بالینی آنما اندک   غیرقابل تشخی  مینشانه

 .(6731 نادعلیانج)

  در منطقه نور مراتع طبیعی فرا ان   بودبا توبه به    

مراتع   تغذیه ک  آنموا   ای  ارا  آیاد گا ها  بومی در

  همچنوی  شویوه    هوا  صونعتی  مکملا    ای مواد دانه

منطقه که همه ای عوامول مووثر بور    ای  ش ننتی در ریر 

شووندج  میزان  قوع یی  شیردان در گا ها محسوب موی 

مطالعه حاضر به بررنی میزان  قووع ییو  شویردان در    

 .  یردایته انتمنطقه گا ها  بومی ای  

 

 هاو روشمواد 
 طوی د  در  شمرنتان نوور گاه کشتارتنما با مرابعه به    

گوا   س أر 022شیردان  ج6737 نا  فصل یاییز   یمستان

ی قورار  طور تصادفی مورد مشاهده   بایرننژاد بومی به

انتخاب گا ها بوه دقوت ای بوی  گا هوا  بوومی       گرفت.

شوایان ککور انوت کوه در منطقوه ککرشوده       ) .انیام شد

تنما بوه ر ش طبیعوی بووده   تلقوی       گا ها گیر بفت

 اطالعات مربوو  بوه نو       گیرد.(مصنوعی انیام نمی

بنس گا ها یی  ای کشتار ثبت شد. بورا  تعیوی  نو     

انوتفاده  گوا    دردنودان  ار ایدمان طبیعوی  عیمای حیوان 

 شد.

در یو  بوزرش شویردان     بورش  اییواد  بادر کشتارگاه    

و  آرام   تخلیوه    شسوت   شو   ها  مورد مطالعوه گا 

محتویات شیردان  بود ییو  شویردان در هور یوک ای     

در . اب شوده موورد بررنوی قورار گرفوت     گا ها  انتخو 

رامی ای منطقه ییو   آبه به یی   شیردان  بریورد موارد

ده درصد بافر شد   در محلو  فرمالی   نمونه بافتی تمیه

 .قرار داده شد

-1نا ج  0-1مختل  ) یننها  گر هدر  یی  قوع    

ای لحاظ  یی  نا (   نوع  8نا    باال   1-8نا ج  1

نونی موورد بررنوی قورار     در هر گور ه  ماکر نکوییک 

لحواظ ماکر نوکوییک    به هایی بند  نوع هطبقگرفت. 

 0831هال  در سال  رئوفی   همکارانمطالعات بر اناس 

   :گرفت صورت کیل شرحبه  0831و 
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صورت تغییور رنو    هبراحاتی که تنما ب -یکیی  نوع 

ا  دیووده قرمووز متمایوول بووه قموووه نوومتمخاطووات بووه 

 .شدندمی

 براحاتی کوه ایحاشویه بوه نوو  مرکوز      -د یی  نوع 

مرکوز   طوور  کوه   بوه شودج  کانوته موی  آنما ایضخامت 

 .بودها قرمز تیره تا نیاه رن  آن فر رفته داشتند  

بی  رفت  بافوت را نشوان    براحاتی که ای -نهیی  نوع 

گرد  حاشیه آنما برآمده بود  ها کامالًدند   مرکز آندامی

)رئوفی   همکواران  د شدناغل  به رن  تیره دیده می  

6782   6781).    

بوا اییواد نووراا کامول     براحاتی که  -امار یی  نوع

(perforationدر بداره شیردان )  التمواب     ج یوونریز

 .همراه بود صفاق

 6×6×6بوا ابعواد   ی یهوا نمونوه  انواع مختل  یی  ای    

هوایی بوه   بورش  .بمت بررنی هیستویاتولوژ  ایذ شد

آمیووز  میکوور ن   ر ش معمووو  رنوو    5ضووخامت 

میکر نکوپ نوور    تحتتمیه    ائویی -هماتوکسیلی 

 مورد ارییابی قرار گرفت. 

در نمایت نتایج   اطالعوات بوه دنوت آموده تونو          

طرفووه آمووار  تحلیوول  اریووانس یووک    هووا آیمووون

(ANOVA)مربوع کوا    ج (Chi Square) هوا     ر ش

 توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.آمار 

 بودا تخری    نکر یج  جمیکر نکوییک در مشاهدات   

هوا  آمانویج   شدن بافت یوششیج یریونیج نفوک نولو  

یر لیفرانوویون نوولو  هووا  یوششوویج   جآتر فووی غوودد

مود نرور قورار    مخوا    ییو     آتر فی غودد  جمتایالی 

 (.Wiepkema et al., 1987) گرفت

 

 

 هایافته
 628تعوداد  کوه   مورد بررنوی  بومی گا س أر 022 ای   

 درصود(  11) نرآن س أر 30   درصد( 51) ماده آنس أر

ییو    درصود(  7)  گا س أر ش  در میموع در جبودند

در گا ها  نر مورد  1ای ای  تعداد  مشاهده شد.شیردان 

موورد در   0   (کول  درصود  0 برابور نرهوا   درصد 65/1)

 درصود  6 برابرگا ها  ماده  درصد 85/6گا ها  ماده )

 بوی   دار معنی آمار  ارتبا  .(0  )بد  شد دیده (کل

 .نداشت  بود شیردان یی  شیوع با میزان بنس

نا  بوود.   66تا  5/0ننی گا ها  مورد بررنی  گر ه   

گا ها  موورد مطالعوه      گر ه ننیاطالعات مربو  به 

گور ه در  یی  شیردان در هر  مطلق   نسبی  نیز فرا انی

. بیشتری  درصد یی  شیردان شده انت آ رده 0بد   

 5/6)نوا    1تا  0 مورد مطالعه در گر ه گا ها  کل در

کول   با توبه به تعوداد  آن مشاهده شد   یس ای درصد(

 8بوی  ای   هر گر ه ننی به ترتی  گر ه نونی  گا ها 

  درصد( 5/2هر کدام با ) نا  1تا  1نا     8تا  1ج  نا

. اما با توبه به تعداد ای بیشتری  فرا انی بریوردار بودند

کل گا ها  مورد مطالعه در هور گور ه نونی بیشوتری      

نوا    8درصد یی  شیردان مربوو  بوه گور ه بوی  ای     

 1/7نووا  ) 1تووا  0درصود(   نووپس بووه ترتیوو    33/1)

 1/6نوا  )  1توا   1   درصود(  6/7نا  ) 8تا  1ج درصد(

دار  در  قوع یی  ایتالف معنیهمچنی ج  .بوددرصد( 

  (.25/2p) برآ رد گردیدشیردان در ننی  مختل  

بوه   اموار ییو  نووع    جها  نونی یک ای گر هدر هیچ   

 .مشواهده نشود  لحاظ ماکر نکوییک   میکر نوکوییک  

یوششیج کنده شدن مخوا ج نفووک    بافتتخری  نکر یج 

  هوا ی در تمام گر هها  آمانی   مشاهده یریوننلو 

یوششووی در  بافووتیر لیفرانوویون  مشوواهده شوود. نوونی
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ها  ننی آتر فی غدد در گر ه  ج 0   6 ها  ننیگر ه

تغییوورات   تغییوورات ریزبینووی بووا   دیووده شوود.  7   0

ها  شکل   6. )بد   داشتند یوانیه ماکر نکوییک 

  (. 7   0ج 6
 

 زخم نوع بر حسب زخم شیردان شناسی بافتیآسیب -1جدول 

پرولیفراسیون 

 های پوششیسلول

آتروفی 

 غدد

های سلول نفوذ

 آماسی

تخریب و کنده شدن  نکروز پرخونی

 مخاط پوششیبافت 

 های ریزبینییافته

 

 ماکروسکوپیک راحاتجنوع 

++ - ++ ++ + + 6 

+ ++ ++ ++ ++ ++ 0 

- ++ +++ ++ +++ +++ 7 

 : آسیب شدید +++: آسیب مالیم،  ++فیف، : آسیب خ +: عدم مشاهده تغییر بافتی،  -
 

 سنی هر گروه زخم شیردان در برحسب وجودگاوهای مورد مطالعه توزیع فراوانی مطلق و نسبی  -2جدول 

 زخم شیردان

 

 )سال( گروه سنی

 جمع ندارد دارد

 تعداد

 

% 

 کل
% 

 گروه
    % تعداد

 کل
% 

 گروه
 % تعداد

 1a 7 5/6 1/7 85 5/10 1/31 88 11تا  0

 1b 6 5/2 1/6 58 03 1/38 53 5/03تا  >1

 8c 6 5/2 6/7 76 5/65 3/31 70 61تا  >1

8<d 6 5/2 33/1 02 62 77/35 06 5/62 

 622 022  33 631  7 1 بمع
a,b,c,dها است دار بین گروهدهنده اختالف معنی: حروف مختلف نشان(50/5p.) 
 

شاهده شوده ای  بیشتری  یی  شیردان مای لحاظ ریزبینی 

 نوه   نپس بوه ترتیو  نووع     بود درصد( 52) یکنوع 

( دارا  درصووود 11/61) د (   نووووع درصووود 77/77)

یی  شیردان نوع ای  مورد   هیچبیشتری  فرا انی بودند 

 (. 7 )بد   مشاهده ن،ردید امار

 

 ز لحاظ ریزبینیاتوزیع فراوانی مطلق و نسبی گاوهای مبتالبه زخم شیردان بر حسب نوع زخم  -3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

a,b,c                                                                 : ها است دار بین گروهدهنده اختالف معنیحروف مختلف نشان(25/2p.) 

   

 % تعداد نوع زخم

 a 7 52یکیی  نوع 

 b 6 11/61د یی  نوع 

 c 0 77/77نهیی  نوع 

 2 2 اماریی  نوع 

 622 1 بمع
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بیشتری  فرا انی یی  در محل ییلور   کاردیا هرکدام    

درصوود( بوووده   یووس ای آن  77/77ییوو  )مووورد  0بووا 

هر کدام بوا   م فوند س   ییلورأها  توفوند س   یی 

هوا   یی  درصد( مشخ  شدند. 11/61یی  )مورد  6

 7   مورد ر   ای  هوا  7 مشاهده شده به اشکا  یطی

ا  در مخوا  فونود س مشواهده    دایوره   ها مورد یی 

   .شد

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفهو  ، )پیکهان ررمهز(   ، پرخهونی (کروشهه  )عالمت بافت پوششی. هیپرپالزی یک نوع زخم از نمای ریزبینی -1 شکل

 ائهوزین، -هماتوکسهیلین  آمیهزی رنه  باشهد ) ( مشهخ  مهی  ایرههوه )پیکهان   نکروز )پیکان آبی( و های آماسیسلول

 .(15×نمایی درشت

 نفهو  ، )پیکهان ررمهز(   آتروفهی دهدد، پرخهونی    )پیکهان سهیاه(،   پوششی بافتنده شدن . تخریب و کدو نوع زخم از نمای ریزبینی -2 شکل

 .(15×نمایی ائوزین، درشت-هماتوکسیلین آمیزیرن باشد ))پیکان رهوه ای( مشخ  می نکروز )پیکان آبی( و های آماسیسلول
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 گیریبحث و نتیجه
هووا  در مطالعووه حاضوور کووه در یکووی ای کشووتارگاه     

شمرنتان نور به منرور بررنی میزان  قوع یی  شیردان 

 022شویردان   جدر گا ها  بومی ای  منطقه انیام گرفوت 

( 06/5±5/0نوا  )  66توا   5/0گا  با محد ده ننی س أر

ورد بررنوی قورار   مو  تصوادفی  صوورت هبو  کشتار ای یس

درصد( ای آنما انواع  7مورد ) 1گرفت که در میموع در 

 مختل  یی  شیردان مشاهده شد.

بور  مطالعوه   موورد بمعیت دامی نوع با توبه به اینکه    

 موثر انتها  شیردان در گا ها  بالو میزان  قوع یی 

(Roger et al., 1991)میوزان  قووع   در به همی  علت  ج

هووا  تفووا تییوو  شوویردان در مطالعووات مختلوو     

. در مطالعوات انیوام گرفتوه    شوداشم،یر  مشاهده می

در  6781   6782ها  تون  رئوفی   همکاران در نا 

درصود   5/61   01د  منطقه میزا فرا انی یی  شیردان 

 .(6781   6782رئووفی   همکوارانج   ) انوت بیان شوده  

 شیردان را فرا انی یی  6336 در نا  همکاران   برا ن

در  (Braun et al., 1991) کردنود درصود گوزارش    02

بررنی کشتارگاهی ر   گا ها  ارباعی به بیمارنوتان  

دامپزشکی در کانوادا میوزان  قووع ییو  شویردان یوک       

 درصوود 0/2-3/5 هووا  مختلوو درصوود   در بووی  گلووه

قودردان   .(Roger et al., 1991) شوده انوت   گوزارش 

س أر 022شویردان   6783در نوا    همکواران مشمد    

ها  شیردان موورد  می  را ای نرر  بود   نوع یی گا 

موورد   603در ایو  مطالعوه در    کوه  دادنود بررنی قورار  

قودردان  ) درصد( انواع یی  شیردان مشاهده شد 5/17)

ها شویوع  گزارش ریی. در ب(6783همکارانج مشمد    

درصدج در گا هوا    7یی  شیردان در گا ها  یر ار  

شتار ها  شیر یوار کدرصد   در گوناله 6شیر  نال  

 ,.Andrews et al) درصد ثبت گردیوده انوت   33شده 

2004.)  

بیشتری  یی  شیردان مشاهده شوده  در مطالعه حاضر    

 نوه   نوپس بوه ترتیو  نووع      درصود(  52) یکای نوع 

   هویچ  بوود  (درصود  11/61) د (   نوع درصد 77/77)

در مشواهده ن،ردیود.    اماریی  شیردان نوع  مورد  ای

 .یید شدأها  فوق تیافتهنیز بررنی هیستویاتولوژ  

)پیکهان  پرخونی )پیکان سهبز(، آتروفهی دهدد   یاه(،)پیکان س پوششی بافت. تخریب و کنده شدن سه نوع زخم از نمای ریزبینی -3شکل 

ائهوزین،  -هماتوکسهیلین  آمیهزی رنه  )باشهد  مهی  ای( مشهخ  )پیکهان رههوه   نکهروز  )پیکان آبهی( و  های آماسیسلول ارتشاح ررمز(،

 .(15×نمایی درشت
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در انیام شوده تونو  رئووفی   همکواران      مطالعهدر    

بررنوی شوده   ها  یی  شیردان تمامی نمونه 6782نا  

ج رئووفی   همکواران  ) ودندب( erosion) تخریشیای نوع 

در نوا   مطالعه قدردان مشمد    همکواران   در. (6782

 یوک ای نوع شیردان  همشاهده شدها  تمامی یی  6783

 مورد انواع دی،ر یی  به ثبوت رنوید   د تنما در  بوده  

دی،ر   در مطالعه .(6783همکارانج قدردان مشمد    )

نسوج  میوزان فرا انوی    جصورت گرفت هامی گا که در 

  ییو  شویردان در    تخری ج (scar tissue) بوش،اهی

درصود   1/2 درصود    0/7درصودج   6گا ها بوه ترتیو    

 (.6753 گزارش شد )نیکفربامج

 Smith et) افتود اتفواق موی  یی  شیردان در هر ننی    

al., 1983.)        در مطالعوه حاضور بیشوتری  درصود ییو

 نوا  مشواهده   8در ننی  بواال    درصد( 33/1)شیردان 

دار  در  قوع یی  شویردان  ایتالف معنیهمچنی   .شد

 .مشاهده شددر ننی  مختل  

ها  قوع بسیار ییواد ییو  شویردان در    بریی گزارش   

 ,.Andrews et al) کنندها  شیریوار را بیان میگوناله

هوا   ها  شیردان در گوا می  ننی یی  . ابتال (2004

 3به ترتیو   ربی آکرباییان غ هنال 1  باال   1ج 7ج 0ج 6

 0/03درصود     8/05درصودج   7/7درصودج   1/5درصدج 

. (6736  میزبوانج  رامی  قلی)شده انت درصد گزارش 

ها  مطالعه حاضرج در مطالعه ککر شده یافته در توافق با

شیردان نیز افوزای  نشوان    نیز با افزای  ن   قوع یی 

 6781در نوا    رئووفی   همکواران   در مطالعوه  .دادموی 

 ای کمتر ننی گر ه شیردان در یی   قوع موارد تری بیش

 آموار   ارتبوا   . در بررنی ایشوان شد نا  مشاهده د 

  بوود  شیردان یی  شیوع با میزان ن ج بی  دار معنی

 جرئووفی   همکواران  ؛ 6782ج رئوفی   همکاران) نداشت

6781). 

 مورد یی  شیردان مشاهده شده در ای  مطالعوهج  1ای    

 0نرهوا     درصود  65/1د در گا هوا  نور )  مور 1تعداد 

 درصود  85/6موورد در گا هوا  مواده )    0   درصد کل(

 رتبوا  ا .مشواهده شود   درصد کل( 6گا ها  ماده   در 

 ییو   شویوع  بوا میوزان   بنس بی نیز  دار معنی آمار 

 .نداشت  بود شیردان

 بی  دار معنی آمار  ارتبا مطالعات دی،ر  نیز در    

رئووفی  مشاهده نشد ) شیردان یی  وعشی با میزان بنس

قودردان  ؛ 6781ج رئوفی   همکواران ؛ 6782ج   همکاران

ج میزبووان   قلووی رامووی  ؛ 6783مشوومد    همکووارانج  

6736). 

ها  مشاهده شده در هور  در مطالعه حاضر تعداد یی    

هوا در  بیشوتری  تعوداد ییو      عدد بوود   1تا  6شیردان 

ها  مشاهده شده یی . ناحیه ییلور   کاردیا قرار داشت

ا  دایوره  مورد 7  ها مورد ر   ای  7به اشکا  یطی 

 در مخا  فوند س مشاهده شد.

در هور قسومت ای   هوا  شویردان   که یی با  بود ای    

اموا بریوی منوابع ادعوا      جدنو ممک  انت را دهشیردان 

طور معمو  ای  ضایعات در ناحیه ییلوور  اند که بهنموده

 در (.Brown et al., 2007د )گردنوویافووت مووی گووا 

هوا  شویردانی در ناحیوه ییلوور     بیشتر ییو   هاگا می 

در مطالعه رئووفی     .(Tajik, 2013) ه انتمشاهده شد

 ناحیه در ها  شیردان یی  اکثر 6781در نا  همکاران 

رئووفی    ) بودنود  بیضوی  یوا  یطی شکل به   فوند س

 .(6781ج همکاران

میزان  قووع ییو     حاضرطالعه ها  مبا توبه به یافته   

هوا  ککور   کمتر ای میزانشیردان در گا ها  بومی منطقه 
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تفوا ت مشواهده شوده در    باشد. شده در نایر مناطق می

مربووو  بووه ر ش تغذیووه  احتموواالً جتحقیقووات مختلوو 

هوا  همزموانج نو     هاج بیموار  حیواناتج انواع انترس

صوو   دار ج بیره غوذاییج ف ها  کشتار ج ر ش ن،هدام

 باشود می نیز نژاد حیوان  شرای  محیطی  ج مختل  نا 

(Nakumura, 1986; Hammond, 1990.)   مصرف ییواد

انوتفاده طووالنی مودت ای دار هوا  ضود       جمواد یشبی

مصورف ییواد کنسوانتره   کرت    ج التماب غیرانوتر ئید  

شویردان   هوا  را در  قووع ییو     تغییورات آن  نیلویی

 ,Andrews et al., 2004; Whitlockداننود ) دییل موی 

1999 Von Keindorf, 1974; Katsumi, 1982;.)   بوا

توبه به  ابست،ی ییاد گا ها  بومی منطقوه بوه مراتوعج    

عدم انتفاده ای کنسوانتره در تغذیوه آنموا   نیوز فواصول      

 قوع کمتر ییو    جها   انترس کمتر تولیدطوالنی یای 

بررنوی   دهدر مطالعوات آینو   شیردان د ر ای انترار نبوود. 

فصل   عوامل فیزیکوی  ها  دایلیج نق  احتمالی ان،ل

شنانوی ییو    در اییاد یی  شیردان در فم  بیشتر نب 

 تواند کارگشا باشد.شردان ای  گا ها می
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