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آیا رخداد لنگش در گاو شیری فصلی است؟
دکترمحمدزمانی احمد محمودی ،1دکتراحمدرضا محمدنیا
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 :1دانشجوی تخصصی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران
 :2گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران

يکی از فاکتورهايی که بر بروز و شيوع لنگش اثر گذار است ،فصل و عوامل وابسته به آن می باشد .ارزيابی طبيعت فصلی بيماری
هايی که سبب لنگش می شوند در سنجش اهميت فاکتورهای خطر برای هر بيماری می تواند مفيد باشد .مطالعات محققين نشان
می دهد که فصل و ساير عوامل وابسته می تواند بر ميزان لنگش اثر گذار باشد .بعضی از محققين به رابطه بين ميزان بارندگی و
لنگش دست يافته اند و ثابت کرده اند که بيماری خط سفيد و فلگمون بين انگشتی درﭘاييز بسيار بيشتر از ساير فصول است .ساير
محققين نشان داده اند که شيوع لنگش در زمستان بيشتر از تابستان است .همچنين بروز بيماری آبسه خط سفيد در ماه های آبان
و اسفند بيشتر بوده است .در بعضی کشورها الگوی فصلی لنگش در حال تغيير است به گونه ای که فاکتورهای فصلی همچون
بارش ،طول روز و درجه حرارت امروزه اثر چندانی برميزان بروز لنگش ندارند .بر طبق مطالعات  Rowlandو همکاران در سال
 1891در گله های که بوسيله دامپزشکان بخش خصوصی درمان شده بودند ،ميزان بروز لنگش در زمستان بيشتر از تابستان است و
ميزان آن به ترتيب  98مورد به ازای  111راس گاو و  81مورد به ازای  111راس گاو می باشد .همين محققين بيان کرده اند که
لنگش در اولين ماه شيردهی رايج و ميزان آن  11درصد کل موارد است .بيماری آبسه خط سفيد در ماه های آبان و اسفند بروز
بيشتری دارد و از طرف ديگر بيماری درماتيت بين انگشتی در تمام مراحل آبستنی و شيردهی يکی از مهمترين ضايعات بوده
است Laven .و همکاران در سال  2116با مطالعه روی اطالعات  66دامپزشک در سراسر انگلستان  ،تغييرات فصلی را در چهار
بيماری مذکور بررسی کردند .نتايج آن ها نشان داد که الگوی فصلی بودن لنگش نسبت به گزارشات قبلی در دهه  91تغيير ﭘيدا
کرده است اين تغيير را حاصل کاهش شيوع فصلی در بيماری درماتيت انگشتی و ديگری به خاطر تغيير در شيوع فصلی بيماری
خط سفيد از زمستان به اواخر تابستان و اوايل ﭘاييز دانسته اند Murray .و همکاران در سال  1886نشان دادند که بيش از 61
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درصد موارد درماتيت انگشتی ،خط سفيد و زخم کف سم در زمستان از ماه های آبان تا فروردين رخ می دهد .درماتيت انگشتی و
فلگمون بين انگشتی بروز فصلی مشابه دارند .تحققيقات  Somersو همکاران در سال  2111نشان از آن دارد که بروز فصلی
بيماری درماتيت انگشتی از سال  1881تغيير ﭘ يدا کرده است و اين بيماری بروز فصلی داشته و با بستر ارتباط دارد Eddy .و
همکاران در طی يک مط العه سه ساله با استفاده از اطالعات جغرافيايی ﭘ يوستگی بين ميزان بارش و بروز لنگش را به اثبات رسانده
اند .بيماری زخم کف سم در ماه های بهمن و مرداد ،بيماری فلگمون بين انگشتی و خط سفيد بيشتر در ﭘاييز و بيماری آبسه خط
سفيد و زخم کف سم بيشتر در زمستان و ﭘاييز رخ می دهند .مطالعات  Albanدر  1881حاکی از آن است که بيشترين موارد
رخداد بيماری فلگمون بين انگشتی در گاو های دانمارکی بين ماه های شهريور و آذر وجود دارد که علت آن را آب و هوای سرد
دانمارک می دانند .اين امر سبب می شود رشد باکتری  Fusobactrium necrophorumدر زمستان کاهش يابد.
بيماری های خط سفيد ،زخم کف سم ،فلگمون بين انگشتی و درماتيت انگشتی در انگلستان بيش از  11درصد کل موارد بيماری
ها را تشکيل می دهند که ميتوان آن ها را به دو گروه تقسيم کرد .گروه اول بيماری های عفونی انگشت بوده که بيماری درماتيت
انگشتی و فلگمون بين انگشتی در آن قرار می گيرد و با رطوبت می تواند ارتباط داشته باشد .گروه دوم بيماری ها بافت شاخی
بوده که بيماری خط سفيد و زخم کف سم مهمترين بيماری ها در اين گروه است و هر دو از المينيت تحت حاد نشات می گيرند.
روشن کردن الگوهای بيماری ها به شکل منطق ه ای و همچنين فصلی می تواند راهگشای بکار گيری استراتژی های کنترل و درمان
در هر کشور باشد .هر چند در ايران حضور اين بيماری ها به فراوانی گزارش شده است وليکن کار چندانی در تعيين الگوهای منطقه
ای و کشوری صورت نگرفته است .هدف مطالعه حاضر ضمن گزارش رخداد بيماری های سم در مناطق مختلف ارزيابی رخداد فصلی
اين جراحات در نواحی مختلف می باشد.

