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چكيده

شکاف کام یکی از اختالالت مادرزادی شایع در گوساله ها می باشد که ممکن است با سایر نقایص مانند لب شکری، کوتاهی فك، آرتروگریپوزیس و غیره 

همراه باشد. گزارش حاضر بررسی یك مورد شکاف کامل کام همراه با کوتاهی فك پایین و انباشت سرومن در گوش در یك رأس گوساله هلشتاین 

می باشد. این گوساله 47 روز پس از تولد مورد معاینه قرار گرفت و جهت بررسی بیشتر عارضه به منظور کالبد گشایی ذبح شد. در کالبدگشایی عالوه بر 

نقایص ذکر شده ادم و بزرگی عقده های لنفاوی دستگاه گوارش نیز مشاهده گردید. طول شکاف کام 15 سانتی متر و عرض آن 3 سانتی متر بود. 

واژه های کليدی: شکاف کامل کام، کوتاهی فك پایین، انباشت سرومن، گوساله
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Occurrence of brachygnathia inferior associated with 
Cleft palate and accumulation of serumen in the ear in 

a Holstein calf 
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Cleft palate is one of the common congenital disorders in calves that might be associated with other defects such as harelip, 

brachygnathia, arthrogryposis, etc. The objective of this study was to introduce brachygnathia inferior, cleft palate, accumula-

tion of serumen in the ear in a calf. A Holstein calf with aformentioned abnormalities , 47 days after birth was clinically exam-

ined in a dairy herd in Tehran. After clinical examinations, necropsy was performed. At necropsy findings, cleft palate with 15 

cm length and 3 cm width was diagnosed. Enlargement and edema in the lymph nodes of digestive system were other congenital 

defects. These defects have not been reported in a calf in the literature.

Key words: Cleft palate, brachygnathia inferior, accumulation of serumen, calf
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مقدمه
حیوانات  زندگی  رویدادهای  مهم ترین  از  یکی  مثل  تولید 
آبستنی  آمده در دوران  انسان می باشد. اختالالت بوجود  و 
این  شود.  ناهنجاری  مختلف  درجات  موجب  می تواند 
عوامل  کل  در  دارند.  محیطی  یا  ژنتیکی  منشاء  اختالالت 
تأثیر  از  می توانند  اختالالت  این  آورنده ی  بوجود  محیطی 
ویروسی  اسهال  عامل  ویروس  نظیر  ویروس ها  تراتوژنیك 
در  موجود   Anagyrine مانند  سمی  مواد  اثر  در  یا  گاو 

گونه های گیاه Lupinus ناشی گردند )2(.
ناهنجاری های فك پایین شامل فقدان کامل )Agnathia( یا 
کوتاهی فك )Brachygnathia( می باشد. کوتاهی فك پایین 
یك  آنرا  علت  مطالعات  بیشتر  در  که  است  شایعی  اختالل 
عامل ارثی پلی ژنیك می دانند. در یك گله از گاوهای آنگوس 
با توجه به اطالعات شجره شناسی مشخص شد که یك ژن 
فك  کوتاهی   .)7( است  اختالل  این  عامل  مغلوب  اتوزوم 
پایین در نژادهای براون سوییس، گرنزی، جرزی و شورت 
مطالعات  بیشتر  در  و  است  گزارش شده  هم  شیری  هورن 
بیان کرده اند، ولی در مواردی کوتاهی فك  ارثی  آنرا  علت 
ویروس  اثر  در  مادرزادی  اختالالت  سایر  همراه  به  پایین 

عامل اسهال ویروسی گاو گزارش شده است )5(.
در  که  می باشد  مادرزادی  اختالالت  از  یکی  کام  شکاف 
از  یکی  گوساله ها  در  و   )3( است  معمول  بزرگ  دام های 
دو  به  عارضه  این   .)9( است  شایع  مادرزادی  اختالالت 
اختالل  اولیه  نوع  در  می شود.  تقسیم  ثانویه  و  اولیه  دسته 
و  فکی  پیش  استخوان  بینی،  تیغه  باالیی،  لب  تکامل  در 
نتیجه  در  آن  ثانویه  نوع  و  می شود  ایجاد   Collumella

اختالل در تکامل کام از زایده فکی می باشد  که باعث ایجاد 
شکاف مرکزی و ارتباط بین دهان و محوطه بینی می گردد 
)8(. نوع ثانویه این عارضه می تواند بصورت کامل یا ناقص 
بروز نماید. به عبارت دیگر می تواند کام سخت و کام نرم 
آن، حفره ی  نوع کامل  را درگیر کند )3( که در  یا هر دو 
مستقیم  ارتباط  دهان  حفرۀ  با  شکاف  طول  تمام  در  بینی 

مثل  مواردی  در  شکری  لب  همراه  به  کام  شکاف  دارد. 
مسمومیت با گیاه Veratrum Californicum در بره ایجاد 
می شود )13،2(. ساسانی و امامی در سال 1381 موردی از 
را گزارش  )بزغاله(  کننده کوچك  شکاف کام در نشخوار 
اختالل  صورت  به  را  عارضه  گزارش،  این  در  و  کردند 
مادرزادی مد نظر قرار دادند )15(. شکاف کام می تواند با 
نژادهایی  در  آرتروگریپوزیس  همچون  آنومالی هایی  دیگر 
مثل هرفورد و شاروله با یك ژن اتوزوم غالب انتقال پیدا 
کند )9،3،2(. بروز شکاف کام در مواردی در نژاد جرزی 
ذکر شده  ارثی  اختالل  یك  عنوان  به  نیز  هورن  و شورت 
است )14(. عالوه بر این، کمبودهای تغذیه ای، مواجهه با 
مواد شیمیایی یا دارویی در دام آبستن، وارد شدن ضربات 
در دوران  از ویروس ها  برخی  اثرات  و  به جنین  مکانیکی 
آبستنی هم می توانند در بروز شکاف کام تأثیر گذار باشند 
)3(.Anagyrine  موجود در گونه های Lupinus )تَرَمس(، 
Coniine موجود در گیاه Conium maculatum )شوکران 

 Nicotiana گونه های  در  موجود   Anabasine و  سمی( 
شوند  آرتروگریپوزیس  باعث  می توانند  وحشی(  )تنباکوی 
مسمومیت های  در  شده  مشاهده  آنومالی  شایع ترین  که 
مادرزادی  نقص های  مسمومیت ها  این  در  است.  گیاهی 
نظر  از   .)6( می کنند  بروز  نیز  کام  ازجمله شکاف  مختلف 
بالینی این نقص ها شبیه شرایط ژنتیکی گزارش شده در گاو 
 100 تا   40 روزهای  بین  مواد  این  با  مواجهه   .)19( است 

آبستنی باعث اختالالت مذکور می شود )11(.
بلع  در  اختالل  باعث  آن،  کامل  نوع  از  بویژه  کام  شکاف 
پنومونی  و  بینی  از  مواد  برگشت  الجرم  و  غذایی  مواد 
عوارض  از  یکی   .)2( می شود  آن  از  منتج  استنشاقی 
شکاف کام بروز تورم عفونی گوش میانی است که دلیل 
شدن  جمع  نتیجه  در  و  اوستاش  شیپور  تهویة  کمی  آن، 
 Paradise .)16( هوا و ترشحات در الیه تیمپانیك میباشد
در سال 1969 بیان کرد که در عارضه شکاف کام، التهاب 
فراوانی  دیگران  و  است  متداول  پیامد  یك  میانی  گوش 
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 %92 را  میانی  گوش  التهاب  همراه  به  عارضه  این  بروز 
)17( و 97% )4( برآورد کردند.

گزارش مورد
شرقي  جنوب  ناحیه  در  هلشتاین  شیري  گاو  گله  یك  در 
رأس  یك   1388/8/18 تاریخ  در  فشافویه(  )منطقه  تهران 
پایین  فك  کوتاهی  ناهنجاری  با  هلشتاین  ماده  گوساله 
معاینه  گوش  در  سرومن  انباشت  و  کام  شکاف  با  همراه 
متولد شده  قبل بصورت طبیعی  47 روز  این گوساله  شد. 
بود و در طی این مدت اشتهای خوبی داشت و در روز سه 
وعده شیر از ظرف سرپستانک دار می مکید. گوساله مذکور 
جهت بررسی بیشتر عارضه به منظور کالبد گشایی در روز 
آبستنی  به  منجر  مصنوعی  تلقیح  تاریخ  شد.  ذبح  معاینه 
آبستنی  طبیعی  دوره  با  گوساله  و  بود   1387/9/22 مادر 
در  گاوها  نگهداری  سیستم  بود.  شده  متولد  روز(   281(
گاو  کود  از  بستری  با  بهاربند،  صورت  به  دامپروری  این 
مادر  سابقه  در  می شدند.  تغذیه   TMR صورت  به  و  بود 
این گوساله، سه زایمان طبیعی با تولد گوساله های نر سالم 
در  آبستني  به  منجر  اسپرم هاي  شماره هاي  داشت.  وجود 
شکم هاي دوم، سوم و چهارم متفاوت و چگونگي آبستن 
شدن این گاو در شکم نخست نامشخص بود. شکاف کام 
از ابتداي فك باال تا ناحیه حلقي جلب نظر مي کرد، طول، 
عرض و عمق شکاف به ترتیب 15، 3، 1/5 سانتی متر و 
درازای فك پایین 3 سانتی متر کمتر از طول فك باال بود. 

)تصویر 1(

الف(

ب(

تصویر 1: کوتاهی فك پایینی )الف( و شکاف کام در گوساله )ب(

خون این گوساله از نظر آنتي بادی و آنتي ژن ویروس عامل 
اسهال ویروسی گاو منفی بود. همچنین غلظت سرمي آنتي 
 0/065  OD ژن این ویروس در خون مادر گوساله به میزان
برآورد شد که کمتر از حداقل قابل قبول )OD  0/3( بود. در 
کالبدگشایی اتساع عقده های لنفاوی دستگاه گوارش مشاهده 
سرومن  از  پر  گوساله  این  خارجی  گوش   مجاری  گردید. 
غلیظ بود. ولی هیچ گونه ضایعه ماکروسکوپیك در مغز و 
در  انتظار،  برخالف  ضمنًا  نکرد.  توجه  جلب  اندامها  سایر 
آلوئول های ریه، برونش ها و نای، آثاری از مواد غذایی و شیر 
ناشی از استنشاق مشاهده نشد. مورد اخیر با یافته های بالینی 

که نشان دهنده سالمت ریه ها بود همخوانی داشت. 
در بررسی هیستوپاتولوژیك گوش های این گوساله، التهاب 
در الیه های مخاطی و زیر مخاطی مجرای گوش خارجی 
آن  افزایش ضخامت  همراه  به  پوششی  بافت  هیپرپالزی  و 

وجود داشت )تصویر 2(. 
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تصویر 2: التهاب در الیه های مخاطی و زیر مخاطی مجرای 

گوش خارجی )H & E، بزرگنمایی ×100(

نتيجه گيری و کاربرد بالينی
رخداد شکاف کام در ایران به صورت انفرادی و بیشتر در 
گله های صنعتی گزارش شده است. برابر آخرین اطالعات 
مشابه  مادرزادي  ضایعات  از  ترکیبي  کنون  تا  دسترس  در 
مورد این گزارش در گاو شیري هلشتاین ثبت نشده است. 
ادیب هاشمی و همکاران )1383( یك مورد شکاف کام که 
را  بود  سر  استخوان های  در  اختالل  نوع  چندین  با  همراه 
گزارش کردند )1( و شجاعی و اسدی )1387( یك مورد 
گوساله دوسر همراه با کوتاهی فك پایین و شکاف کام و کج 

شدن صورت را گزارش نمودند )18(.
گوساله  گوش های  در  موجود  هیستوپاتولوژیك  ضایعات 
مورد این گزارش، حاکی از طی روند عفونی می باشد که در 

این موارد اختاللی کامالً معمول است )12(.
ویروس های  به  می توان  گاو  در  تراتوژنیك  عوامل  از 
گاو،  ویروسی  اسهال  آبی،  زبان  آکابان،  نظیر  بیماری هایی 
کرد  اشاره   )wesselsbron( وسلزبرون  و  ریفت  دره  تب 
که از بین آن ها، تنها ویروس عامل اسهال ویروسی گاو در 
 .)10( دارد  جایگاه  پایین  فك  کوتاهی  و  کام  شکاف  بروز 
اختالالت مادرزادی ناشی از این ویروس نتیجه آلودگی مادر 
در اواسط آبستنی است و دلیل آن تأثیر مستقیم ویروس بر 
می باشد  تفریق و رشد  در حال  استخوانی  روی سلول های 

عفونت  آزمایشگاهی،  بررسی های  نتایج  به  توجه  با   .)20(
با ویروس عامل اسهال ویروسی گاو در گوساله مورد این 

گزارش منتفی است.
سموم  تأثیر  گله،  این  در  گاو ها  دستی  تغذیه  به  توجه  با 
گیاهی نیز در رخداد این عارضه وجود ندارد. و اصالتاً در 
این مسمومیت ها وقوع اختالل مادرزادی غیر انفرادی می باشد. 
محتمل تر  عارضه  این  بودن  ارثی  و  مادرزادی  نتیجه  در 
می باشد. با توجه به اینکه در سابقه مادر این گوساله زایمان 
سه نوزاد نر طبیعی وجود دارد، مطالعه بر روی اسپرم مورد 
استفاده در تلقیح چهارم از نوع سکس شده و بررسی همه 

جانبه ژنتیکی جهت ردیابی علت الزامی  خواهد بود. 
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