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بررسی وجود زخم شیردان در گاوهای بومی کشتارشده در کشتارگاه شهرستان نور
سیدمحسن موسوی ،1سعید عظیمپور ،*2سیدمحمد

حسینی3

 -9دانشآموخته دانشکده دامپزشکی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران.
 -2استادیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران.
 -4استادیار گروه پاتولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد بابل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بابل ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتsaeed.azimpour@gmail.com :
(دریافت مقاله 93/6/91 :پذیرش نهایی)93/2/22 :

چکیده
زخم شیردان معموالً در گاوهای شیری با تولید باال و بهدنبال استرس زایمان که عامل مهمی در ایجاد بیماری است ،اتفاق میافتدد
زخمهای اولیه و ثانویه شیردان در گاوها و گوسالههای شیرخوار رخ میدهند برخی از اندوا زخدم کشدند هسدتند ،امدا اغلد

در

کشتارگا قابل تشخیص بود و نشانههای بالینی آنها اندک و غیرقابل تشخیص است هدف از این مطالعه ،تعیین فراوانی زخم شیردان
در گاوهای بومی کشتارگا شهرستان نور میباشد به این منظور ،شیردان  022رأس گاو ( 20رأس گاو نر و  028رأس گداو مداد ب بدا
محدود سنی  0/5تا  00سال (5/00±0/5ب بهصورت تصادفی پس از کشتار مورد بررسی قرار گرفت بهمنظور تشخیص دقیق جراحات
و درجهبندی زخمها ،از ضایعات مشاهد شد نمونه بافتی تهیه شد و از لحاظ آسی شناسی بافتی مورد مطالعده قدرار گرفدت کده در
مجمو  6مورد ( 3درصدب از دامها انوا مختلف زخم شیردان را نشان دادند سه مورد از زخمهای مشاهد شد شیردان با بیشدترین
فراوانی از نو یک و دو مورد از آنها از نو دو و یک مورد از نو سه بود بیشترین تعداد زخمهدا در ناحیده پیلدور و کاردیدا قدرار
داشتند در مطالعه حاضر بیشترین درصد زخم شیردان در سنین باالی نه سال مشاهد شد ( 4/77درصدب همچنین ،اختالف معنیداری
در وقو زخم شیردان در سنین مختلف مشاهد شد (p2/25ب ارتباط آماری معنیداری بین جنس با میزان شیو زخم شیردان وجود
نداشت
کلید واژهها :زخم شیردان ،گاو ،کشتارگا  ،شهرستان نور
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مطالعه حاضر به بررنی میزان قووع ییو شویردان در

شیردان معده اصلی یا حقیقی نشخوارکنندگان بووده
با دارا بودن غدد ترشحی نقو

گا ها بومی ای منطقه یردایته انت.

ییواد در هضو موواد

غذایی ایفا میکند .گاهی شیردان به علل مختلو

داوار

مواد و روشها

انباشووت،یج بابیووایی ییوو موویگووردد (نادعلیووان

با مرابعه به تنما کشتارگاه شمرنتان نوور در طوی د

نورمحمدیاده ج .)6731معموالً یی شیردان در گا هوا

فصل یاییز یمستان نا 6737ج شیردان  022رأس گوا

شیر با تولید باال در همه گر ههوا نونی بوهدنبوا

نژاد بومی بهطور تصادفی مورد مشاهده بایرنی قورار

انترس یایمان به د شکل ا لیه ثانویه اتفاق میافتد

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

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

انیام شد( .شوایان ککور انوت کوه در منطقوه ککرشوده

.)et al., 2007

بفتگیر گا ها تنما بوه ر ش طبیعوی بووده تلقوی

انترس یکی ای عوامول ممو در نوب شنانوی ییو
شیردان گا ها

گونالهها محسوب مویشوود .انوترس

تحریک محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-غودد فووق-

نب

کلیو میشود .تحریک هیپوتاالموس منیور بوه ترشو

مصنوعی انیام نمیگیرد ).اطالعات مربوو بوه نو
بنس گا ها یی

ای کشتار ثبت شد .بورا تعیوی نو

حیوان ای معیار ایدمان طبیعوی دنودان در گوا انوتفاده
شد.

هورمون آیادکننده کورتیکووتر یی مویشوود .هورموون

در کشتارگاه با اییواد بورش در یو بوزرش شویردان

ACTH

گا ها مورد مطالعوه شسوت شوو آرام تخلیوه

قشر غده فووق

محتویات شیردان بود ییو شویردان در هور یوک ای

بر ی اثرات آن میشوود

گا ها انتخواب شوده موورد بررنوی قورار گرفوت .در

مذکور باعث تحریک هیپوفیز قودامی ترشو
میشود که ماده اییر با تحریک بخ
کلیو نب

ترش کورتیز

(نادعلیانج .)6731

موارد بریورد به یی

بریووی ای ییوو هووا شوویردان در گا هووا بووالو
گونالهها کشنده هستند ()Radostits et al., 2007ج اموا
در بیشتر موارد تنما در کشوتارگاه قابول تشوخی
نشانهها بالینی آنما اندک غیرقابل تشخی

انود
میباشود

(نادعلیانج .)6731
با توبه به بود مراتع طبیعی فرا ان در منطقه نور
ارا آیاد گا ها بومی در ای مراتع تغذیه ک آنموا
ای مواد دانها

مکملهوا صونعتی همچنوی شویوه

یر رش ننتی در ای منطقه که همه ای عوامول مووثر بور
میزان قوع یی شیردان در گا ها محسوب مویشووندج
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شیردان به آرامی ای منطقه ییو

نمونه بافتی تمیه شد در محلو فرمالی بافر ده درصد
قرار داده شد.
قوع یی در گر هها ننی مختل
 1نا ج  1-8نا

( 0-1نا ج -1

باال  8نا ) نوع یی

ای لحاظ

ماکر نکوییک در هر گور ه نونی موورد بررنوی قورار
گرفت .طبقهبند نوع یی ها به لحواظ ماکر نوکوییک
بر اناس مطالعات رئوفی

همکاران در سال هال 0831

و  0831به شرح کیل صورت گرفت:
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یی نوع یک -براحاتی که تنما بهصورت تغییور رنو
مخاطووات بووه نوومت قرمووز متمایوول بووه قموووها دیووده

یافتهها
ای  022رأس گا بومی مورد بررنوی کوه تعوداد 628
رأس آن ماده ( 51درصد)  30رأس آن نر ( 11درصود)

میشدند.
یی نوع د  -براحاتی کوه ایحاشویه بوه نوو مرکوز

بودندج در میموع در ش

ایضخامت آنما کانوته مویشودج بوهطوور کوه مرکوز

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

فر رفته داشتند رن

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

آنها قرمز تیره تا نیاه بود.

یی نوع نه -براحاتی که ای بی رفت بافوت را نشوان
میدادند مرکز آنها کامالً گرد حاشیه آنما برآمده بود
اغل

به رن

رأس گا ( 7درصود) ییو

تیره دیده میشدند (رئوفی همکواران

گا ها ماده ( 6/85درصد گا ها ماده برابر  6درصود
 .)0ارتبا آمار معنیدار بوی

کل) دیده شد (بد

بنس با میزان شیوع یی شیردان بود نداشت.
گر ه ننی گا ها مورد بررنی  0/5تا  66نا بوود.

.)6781 6782
یی نوع امار -براحاتی که بوا اییواد نووراا کامول
( )perforationدر بداره شیردانج یوونریز

التمواب

اطالعات مربو به گر ه ننی گا ها موورد مطالعوه
نیز فرا انی مطلق نسبی یی شیردان در هر گور ه در
بد

صفاق همراه بود.

 0آ رده شده انت .بیشتری درصد یی شیردان

نمونوههوایی بوا ابعواد 6×6×6

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

بمت بررنی هیستویاتولوژ ایذ شد .بورشهوایی بوه

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

ای انواع مختل

یی

ضووخامت  5میکوور ن ر ش معمووو رنوو آمیووز

گا ها هر گر ه ننی به ترتی

گر ه نونی بوی

ای 8

هماتوکسیلی -ائویی تمیه تحت میکر نکوپ نوور

نا ج  1تا  8نا

مورد ارییابی قرار گرفت.

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

در نمایت نتایج اطالعوات بوه دنوت آموده تونو
آیمووونهووا آمووار تحلیوول اریووانس یووکطرفووه
()ANOVAج مربوع کوا

( )Chi Squareر شهوا

کل گا ها مورد مطالعه در هور گور ه نونی بیشوتری
درصد یی شیردان مربوو بوه گور ه بوی
( 1/33درصود) نووپس بووه ترتیو

ای  8نوا

 0تووا  1نووا (7/1

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

آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.
در مشاهدات میکر نکوییکج نکر یج تخری

 1تا  1نا (هر کدام با  2/5درصد)

بودا

شدن بافت یوششیج یریونیج نفوک نولو هوا آمانویج

درصد) بود .همچنی ج ایتالف معنیدار در قوع یی
شیردان در ننی مختل

برآ رد گردید (.)p2/25

آتر فووی غووددج یر لیفرانوویون نوولو هووا یوششوویج

در هیچیک ای گر هها نونیج ییو نووع اموار بوه

متایالی ج آتر فی غودد ییو مخوا مود نرور قورار

لحاظ ماکر نکوییک میکر نوکوییک مشواهده نشود.

گرفت (.)Wiepkema et al., 1987

نکر یج تخری

بافت یوششیج کنده شدن مخوا ج نفووک

نلو ها آمانی مشاهده یریونی در تمام گر ههوا
نوونی مشوواهده شوود .یر لیفرانوویون بافووت یوششووی در
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گر هها ننی 0 6ج آتر فی غدد در گر هها ننی

ماکر نکوییک ه یوانی داشتند( .بد

 7 0دیووده شوود .تغییوورات ریزبینووی بووا تغییوورات

6ج .) 7 0

 6شکلها

جدول  -1آسیبشناسی بافتی زخم شیردان بر حسب نوع زخم
یافتههای ریزبینی

نکروز

تخریب و کنده شدن

پرخونی

بافت پوششی مخاط

نفوذ سلولهای

آتروفی

پرولیفراسیون

آماسی

غدد

سلولهای پوششی

نوع جراحات ماکروسکوپیک

6

+

+

++

++

-

++

0

++

++

++

++

++

+

7

+++

+++

++

+++

++

-

 : -عدم مشاهده تغییر بافتی : + ،آسیب خفیف : ++ ،آسیب مالیم : +++ ،آسیب شدید

جدول  -2توزیع فراوانی مطلق و نسبی گاوهای مورد مطالعه برحسب وجود زخم شیردان در هر گروه سنی
زخم شیردان
گروه سنی (سال)
a

 0تا 1

<8

بمع

%

%

کل

گروه

6/5

7/1

تعداد

b

6

c

 <1تا 8

ندارد

7

 <1تا 1
d

دارد

6/1

2/5

تعداد

85
58

جمع
%

%

کل

گروه

10/5

31/1

03

تعداد

88
53

38/1

%

11
03/5

6

2/5

7/6

76

65/5

31/3

70

61

6

2/5

1/33

02

62

35/77

06

62/5

1

7

631

33

022

622

 :a,b,c,dحروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها است (.)p5/50

ای لحاظ ریزبینی بیشتری یی شیردان مشاهده شوده ای
نوع یک ( 52درصد) بود نپس بوه ترتیو

نووع نوه

بیشتری فرا انی بودند هیچ مورد ای یی شیردان نوع
امار مشاهده ن،ردید (بد

.)7

( 77/77درصووود) نووووع د ( 61/11درصووود) دارا
جدول  -3توزیع فراوانی مطلق و نسبی گاوهای مبتالبه زخم شیردان بر حسب نوع زخم از لحاظ ریزبینی
تعداد

نوع زخم
a

7

52

b

6

61/11

c

0

77/77

یی نوع امار

2

2

بمع

1

622

یی نوع یک
یی نوع د

یی نوع نه

 :a,b,cحروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها است (.)p2/25
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مشاهده شده به اشکا یطی  7مورد ر

بیشتری فرا انی یی در محل ییلور کاردیا هرکدام
بووا  0مووورد یی و ( 77/77درصوود) بوووده یووس ای آن

مورد یی ها

فوند س یی ها توأم فوند س ییلور هر کدام بوا

شد.

 6مورد یی ( 61/11درصد) مشخ

ای هوا 7

دایورها در مخوا فونود س مشواهده

شدند .یی هوا

شکل  -1نمای ریزبینی از زخم نوع یک .هیپرپالزی بافت پوششی (عالمت کروشهه) ،پرخهونی (پیکهان ررمهز) ،نفهو
سلولهای آماسی (پیکان آبی) و نکروز (پیکهان رههوهای) مشهخ
درشتنمایی

مهیباشهد (رنه آمیهزی هماتوکسهیلین-ائهوزین،

×.)15

شکل  -2نمای ریزبینی از زخم نوع دو .تخریب و کنده شدن بافت پوششی (پیکهان سهیاه) ،آتروفهی دهدد ،پرخهونی (پیکهان ررمهز) ،نفهو
سلولهای آماسی (پیکان آبی) و نکروز (پیکان رهوه ای) مشخ

میباشد (رن آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشتنمایی

×.)15
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شکل  -3نمای ریزبینی از زخم نوع سه .تخریب و کنده شدن بافت پوششی (پیکان سیاه) ،آتروفهی دهدد(پیکان سهبز) ،پرخونی(پیکهان
ررمز) ،ارتشاح سلولهای آماسی (پیکان آبهی) و نکهروز (پیکهان رههوهای) مشهخ
درشتنمایی

مهیباشهد (رنه آمیهزی هماتوکسهیلین-ائهوزین،

×.)15

بحث و نتیجهگیری

بررنی کشتارگاهی ر

در مطالعووه حاضوور کووه در یکووی ای کشووتارگاههووا

گا ها ارباعی به بیمارنوتان

دامپزشکی در کانوادا میوزان قووع ییو شویردان یوک

شمرنتان نور به منرور بررنی میزان قوع یی شیردان

درصوود در بووی گلووههووا مختل و

در گا ها بومی ای منطقه انیام گرفوتج شویردان 022

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

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

مشمد

همکواران در نوا  6783شویردان  022رأس

یس ای کشتار بوهصوورت تصوادفی موورد بررنوی قورار

گا می

را ای نرر بود نوع یی ها شیردان موورد

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

بررنی قورار دادنود کوه در ایو مطالعوه در  603موورد

مختل

یی شیردان مشاهده شد.

 2/0-5/3درصوود

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

با توبه به اینکه نوع بمعیت دامی موورد مطالعوه بور

مشمد

همکارانج  .)6783در بریی گزارشها شویوع

میزان قوع یی ها شیردان در گا ها بالو موثر انت

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

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

شیر نال  6درصد در گونالهها شیر یوار کشتار

ییوو شوویردان در مطالعووات مختلوو

تفووا تهووا

اشم،یر مشاهده میشود .در مطالعوات انیوام گرفتوه

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

.)2004

تون رئوفی همکاران در نا ها  6781 6782در

در مطالعه حاضر بیشتری یی شیردان مشاهده شوده

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

ای نوع یک ( 52درصود) نوپس بوه ترتیو

نووع نوه

بیان شوده انوت (رئووفی همکوارانج .)6781 6782

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

برا ن همکاران در نا  6336فرا انی یی شیردان را

مورد ای یی شیردان نوع امار مشواهده ن،ردیود .در

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

بررنی هیستویاتولوژ نیز یافتهها فوق تأیید شد.
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در مطالعه انیام شوده تونو رئووفی همکواران در
نا  6782تمامی نمونهها یی شیردان بررنوی شوده
ای نوع تخریشی ( )erosionبودند (رئووفی همکوارانج
 .)6782در مطالعه قدردان مشمد

همکواران در نوا

نداشت (رئوفی همکارانج 6782؛ رئووفی همکوارانج
.)6781
ای  1مورد یی شیردان مشاهده شده در ای مطالعوهج
تعداد  1مورد در گا هوا نور ( 1/65درصود نرهوا 0

 6783تمامی یی ها مشاهده شده شیردان ای نوع یوک

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

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

گا ها ماده در  6درصد کل) مشواهده شود .ارتبوا

(قدردان مشمد

آمار معنیدار نیز بی بنس بوا میوزان شویوع ییو

همکارانج  .)6783در مطالعه دی،ر

که در گا می ها صورت گرفتج میوزان فرا انوی نسوج
بوش،اهی ()scar tissueج تخری
گا ها بوه ترتیو

ییو شویردان در

 6درصودج  7/0درصود  2/1درصود

گزارش شد (نیکفربامج .)6753

شیردان بود نداشت.
در مطالعات دی،ر نیز ارتبا آمار معنیدار بی
بنس با میزان شیوع یی شیردان مشاهده نشد (رئووفی
همکارانج 6782؛ رئوفی همکوارانج 6781؛ قودردان

یی شیردان در هر ننی اتفواق مویافتود ( Smith et

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

مشوومد

همکووارانج 6783؛ قلووی رامووی

میزبووانج

.)6736

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

در مطالعه حاضر تعداد یی ها مشاهده شده در هور

شد .همچنی ایتالف معنیدار در قوع یی شویردان

شیردان  6تا  1عدد بوود بیشوتری تعوداد ییو هوا در

در ننی مختل

ناحیه ییلور کاردیا قرار داشت .یی ها مشاهده شده

مشاهده شد.

بریی گزارشها قوع بسیار ییواد ییو شویردان در
گونالهها

شیریوار را بیان میکنند ( Andrews et al.,

 .)2004ابتال ننی یی ها شیردان در گوا می هوا
6ج 0ج 7ج  1باال  1ناله آکرباییان غربی به ترتیو

به اشکا یطی  7مورد ر

ای ها  7مورد دایورها

در مخا فوند س مشاهده شد.
با بود ای که یی هوا شویردان در هور قسومت ای

3

شیردان ممک انت را دهنودج اموا بریوی منوابع ادعوا

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

نمودهاند که بهطور معمو ای ضایعات در ناحیه ییلوور

میزبوانج .)6736

گووا یافووت موویگردنوود ( .)Brown et al., 2007در

در توافق با یافتهها مطالعه حاضرج در مطالعه ککر شده

گا می ها بیشتر ییو هوا شویردانی در ناحیوه ییلوور

درصد گزارش شده انت (قلیرامی
نیز با افزای

ن

قوع یی شیردان نیز افوزای

نشوان

مشاهده شده انت ( .)Tajik, 2013در مطالعه رئووفی

مویداد .در مطالعوه رئووفی همکواران در نوا 6781

همکاران در نا  6781اکثر یی ها شیردان در ناحیه

بیشتری موارد قوع یی شیردان در گر ه ننی کمتر ای

فوند س به شکل یطی یوا بیضوی بودنود (رئووفی

د نا مشاهده شد .در بررنی ایشوان ارتبوا آموار

همکارانج .)6781

معنیدار بی ن ج با میزان شیوع یی شیردان بوود

با توبه به یافتهها مطالعه حاضر میزان قووع ییو
شیردان در گا ها بومی منطقه کمتر ای میزانهوا ککور
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شده در نایر مناطق میباشد .تفوا ت مشواهده شوده در

دییل مویداننود ( Andrews et al., 2004; Whitlock,

تحقیقووات مختل و ج احتموواالً مربووو بووه ر ش تغذیووه

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

حیواناتج انواع انترسهاج بیموار هوا همزموانج نو

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

دامها کشتار ج ر ش ن،هدار ج بیره غوذاییج فصوو

عدم انتفاده ای کنسوانتره در تغذیوه آنموا نیوز فواصول

نا ج شرای محیطی نیز نژاد حیوان می باشود

مختل

طوالنی یای ها انترس کمتر تولیدج قوع کمتر ییو

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

شیردان د ر ای انترار نبوود .در مطالعوات آینوده بررنوی

مواد یشبیج انوتفاده طووالنی مودت ای دار هوا ضود

نق

احتمالی ان،لها دایلیج فصل عوامل فیزیکوی

التماب غیرانوتر ئید ج مصورف ییواد کنسوانتره کرت

در اییاد یی شیردان در فم بیشتر نب شنانوی ییو

نیلویی تغییورات آنرا در قووع ییو هوا شویردان

شردان ای گا ها میتواند کارگشا باشد.
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Abstract
Abomasal ulcers are usually seen in dairy cattle with high production following the stress of
parturition. Primary and secondary abomasal ulcers are seen in cows and suckling calves. Some ulcers
are life-threatening, but the majority are without any clinical signs and only diagnosed in slaughterhouse.
The purpose of this study was to determine the occurrence of abomasal ulcers in local cattle slaughtered
at noor city abattoir. For this purpose, the abomasum of 200 cows (92 bulls and 108 cows) aged 2.5 to 11
years (5.21±2.5) were investigated randomly after slaughter. For accurate diagnosis and grading of the
lesions, tissue samples were prepared for histopathological investigation. Six cases (3%) of the examined
abomasa had various types of abomasal ulcers. In this study, abomasal ulcer type 1 was observed with
the highest frequency (3 cases). Type 2 and type 3 were seen in 2 and 1 case respectively. There was no
type 4 abomasal ulcer. The highest number of ulcers was seen in pylorus and cardia. The highest
percentage of abomasal ulcer was observed in cattle older than 9 years (4.77%). Significant difference
was observed in the occurrence of abomasal ulcers in different ages (p0.05). There was no significant
association between sex and the incidence of abomasal ulcers.
Key words: Abomasal ulcers, Cattle, Slaughterhouse, Noor city.
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