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مقدمه ای بر استرس گرمایی و مشکالت ناشی از آن
دکترمنیره نیکوبین بروجنی ،دکتراحمدرضا محمدنیا
 :1دامپزشک بخش خصوصی
 :2گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه فردوسی مشهد

تاثيرات فصل به شکل هاي مختلف عملکرد و راندمان توليدي گاوهاي شيري را تحت تاثير قرار می دهد .بی شک سود
حاصل از سرمايه گذاري در بخش صنعت گاو شيري وابسته به راندمان توليد مثلی آن است كه تاثيرات بد شرايط آب و
هوايی می تواند خسارت هاي زيادي را از نظر اقتصادي ايجاد كند .از دست رفتن تلقيحات متوالی براي هر گاو عالوه بر
خسارت اقتصادي مستقيم ،به صورت غير مستقيم نيز روزهاي باز را افزايش داده و فاصله گوساله زايی را زياد می كند،
همچنين لنگش به عنوان سومين مشکل صنعت گاو شيري به طور غير مستقيم توليد مثل را نيز تحت تاثير قرار می
دهد و از ديگر فاكتور هاي است كه در شرايط بد آب و هوايی وقوع آن تحت تاثير قرار می گيرد.
استرس گرمايی امروزه يکی از مهمترين مشکالت در گله هاي گاو شيري است .بيشترين تراكم جمعيت جهان و دام هاي
اهلی در مناط قی است كه عوامل استرس زاي فصلی به ميزان زيادي توان توليدي را تحت تاثير قرار می دهد .عالوه بر
اين امروزه با افزايش ميانگين توليد به ازاي هر گاو برون ده حرارتی حاصل از فعاليت متابوليکی هر دام نيز افزايش می
يابد كه اين امر سبب حساس تر شدن حيوان نسبت به استرس گرمايی شده است.
استرس گرمايی به شرايط محيطی گفته می شود كه دما و رطوبت باالي محيط به صورت يک كمپلکس آسايش گاو را
سلب می كند و موجب تغييرات فيزيولوژيکی و رفتاري در گاو می شود .شاخص
)THI (Temprature Humidity Index
نماينگر محدوده آسايش و راحتی گاو است و محدوده ي شروع استرس گرمايی را مشخص می كند .زمانيکه اين انديس
از  22تجاوز كند استرس گرمايی براي دام شروع می شود و با فزايش آن وضعيت فيزيولوژيکی دام تغيير می كند .اثرات
استرس گرمايی از يک سو باعث كاهش توليد شير و سوق دادن حيوان به سمت بيماري هاي متابوليکی پس از زايش می
شود و از سوي ديگر روي فرآيند ه اي توليد مثلی دام مانند تضعيف عالئم فحلی ،كاهش باروري ،كاهش ترشح
پروژسترون لوتئال ،اختالل در مراحل توسعه فوليکولی ،كاهش ترشح  LHقبل از اووالسيون اثر دارد و در نهايت به دنبال
اينها كاهش باروري دام را خواهيم داشت .همچنين با اثر منفی روي اووسيت ،آمبريو و دستگاه توليد مثل از طريق
نامساعد كردن محيط براي رشد رويان منجر به از دست رفتن آبستنی می شود.
اثرات استرس گرمايی به شکل تغييرات متابوليکی باعث وقوع درجاتی از اسيدوز تحت حاد شکمبه شده كه به دنبال آن
افزايش اسکور حركتی و لنگش را خواهيم داشت كه اين نيز به طور غير مستقيم و مستقيم باعث خسارت می شود.
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براي كاهش اثرات زيان آور استرس گرمايی در گله نياز به يک سري اقدامات مديريتی و درمانی هستيم ،از جمله ايجاد
تغييرات در سيستم هاي نگهداري دام مانند كاهش تراكم ،استفاده از سيستم هاي خنک كننده ،فن ها ،آب پاش ها و
سايه بان .دس تکاري تغذيه دام مانند مانند افزايش آب در دسترس ،توزيع جيره در ساعات خنک ،افزايش ميزان و كيفيت
علوفه به منظور اقدامات مديريتی و از اقدامات درمانی می توان به استفاده از هورمون ها به منظور كاهش اثرات مضر
استرس گرمايی در دستگاه توليد مثل و افزايش ميزان آبستنی اشاره كرد.

درجه بندی استرس گرمایی
چهار فاكتور موثر بر روي دماي محيط شامل دماي محيط ،رطوبت ،جريان حركت هوا و تشعشعات خورشيدي است.
 Frank Wiersmaبا تهيه ي نموداري بر اساس دما و رطوبت و بيان انديس رطوبت ودما (  ،THIكه براي نشان دادن
درجه استرس گرماي است) ،محدوده ي شروع استرس گرماي را مشخص می كند كه بر اين اساس زمانی كه انديس از

 22تجاوز كند شروع بحران استرس گرمايی براي دام خواهد بود.
در رابطه با دسته بندي شاخص  THIزمانيکه كمتر از  22باشد عدم وجود استرس گرمايی و زمانيکه بين  22تا 27
باشد استرس گرمايی خفيف را داريم و استرس گرمايی متوسط را در رنج  27تا  97و استرس گرمايی شديد را در رنج
 79تا  77خواهيم داشت .كه بر اين اساس در دماي  22-22درجه ساننتيگراد همراه با رطوبت  %56تا  %99در محدوده
ي استرس گرمايی خفيف قرار می گيرد .استرس گرمايی متوسط می تواند در محدوده ي دمائی  22-22درجه سانتيگراد
و رطوبت  %69تا  %199اتفاق می افتد كه منجر به تنفس سطحی و سريع ،تعريق فراوان و كاهش توليد شير بيش از
 %19شود .استرس گرمايی شديد در دماي  22 - 29درجه ساتنتيگراد و رطوبت  %59تا  %199اتفاق می افتد كه باعث
له له زدن با دهان باز ،باال رفتن دماي بدن و كاهش  %26توليد شير شود
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تاثیرات استرس گرمایی بر وقوع لنگش
در دوره استرس گرماي خطر بروز اسيدوز افزايش ميابد ،به دنبال اين گرماي شديد حاصلی جز يک تنفس سطحی با
دفعات زياد نخواهد بود كه منجر به تنفس آلکالوئيدي می شود و براي جبران شروع به افزايش برون ده بيکربنات از
طريق ادرار می كند .در نتيجه بيکربنات بزاق كه منبعی براي بافرينگ شکمبه است كاهش پيدا می كند .در اين زمان با
كاهش بزاق از طريق ريزش آب از دها ن و كاهش ماده خشک مصرفی با كاهش مصرف علوفه جيره و افزايش مصرف
كربوهيدرات قابل تخمير و به همراه كاهش عمل نشخوار به دليل عدم تحريک فيزيکی ذرات غذايی همگی در پايان
منجر به كاهش  pHشکمبه شده كه يک حالت اسيدوز تحت حاد و ماليم ايجاد می كند و  pHشکمبه به زير  5می
رسد .كه اين باعث مرگ باكتري هضم كننده فيبر و پروتوزواها ميشود و باكتري هاي توليد كننده الكتات افزايش پيدا
می كند .در اثر مرگ اين باكتريهاي گرم منفی اندوتوكسين آزاد می شود و ميزان هيستامين خون افزايش می يابد .اين
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مواد خاصيت تغيير در قطر عروق دارند .كه همر اه با جريان خون به سم و كوريوم رفته و باعث ايجاد نقصان در تامين
خون سم شده و در نهايت باعث ايجاد خونريزي و نکروز بافت كوريوم سم و لنگش می شود .اثر ديگر اسيدوز را بر روي
سالمت سم به طور غير مستقيم با فعاليت ژالتين پروتئاز در ارتباط می دانند كه باعث باريک شدن فيبرهاي كالژن و نرم
شدن بافت پيوندي سم می شود و به دنبال آن اختالل در وضعيت صحيح قرار گيري بند سوم را داريم .الگوي پيشنهادي
ديگر ناشی از فعاليت متالوپروتئاز و ايجاد  laminitisاست كه فعال شدن متالوپروتئاز در اثر اگزوتوكسين  Bآزاد شده از
استرپتوكوكوس  bovisمی باشد ،كه اين باكتري در زمانی كه  pHشکمبه كاهش می يابد حضورش به اثبات
رسيده[ .]19البته ميکانيسم دقيق آن مشخص نمی باشد ولی يک افزايش وقوع لنگش به دنبال اسيدوز تحت حاد در گله
به اثبات رسيده است .به طور كلی چالش هاي ايجادي در تغذيه در زمان استرس گرمايی امکان ايجاد اسيدوز تحت حاد
شکمبه را در گله به وجود می آورد كه به دنبال آن يک افزايش لنگش را داريم .در مطالعه اي  pHشکمبه پايين تري در
مناطق گرم ( 96درجه سانتيگراد و  96درصد رطوبت) نسبت به مناطق خنک ( 56درجه سانتيگراد و  69درصد رطوبت)
را گزارش كرده اند و علت آن را كاهش فعاليت شکمبه در طول استرس گرمايی می دانند Enemark .لنگش را يک
نتيجه مشخص و مهم از اسيدوز تحت حاد می داند و يک شيوع بيشتر از  29درصد لنگش را در گله به عنوان شاخصی
براي مشکل اسيدوز تحت حاد شکمبه بيان می كند.
از طرف ديگر نقش مديريت و بهينه ساختن راحتی گاوها در كاهش استرس گرمايی ،يک مولفه مهم در پيشگيري از
لنگش است .هواي گرم باعث تغيير در رفتارهاي خوابيدن و ايستادن حيوان می شود به شکلی كه مدت زمانی را كه
صرف دراز كشيدن در بهاربند می كند ،كاهش پيدا كرده و زمان بيشتري صرف ايستادن بر روي كف بتونی بهاربند می
كند و اين سبب افزايش لنگش می گردد .در مطالعه به افزايش زمان ايستادن دام از  2/5ساعت به  2/9ساعت در روز از
فصول سرد به گرم و كاهش زمان دراز كشيدن دام از  19/7ساعت به  2/7ساعت درروز از فصول سرد به گرم رسيده اند.
كه اين تغييرات رفتار يک اثر منفی روي افزايش اسکور حركتی در تابستان ايجاد كرده است .اهميت راحتی گاو در
پيشگيري از زخم هاي بافت شاخی سم و فضاي بين انگشتی اهميت زيادي دارد.

تعیین وجود استرس گرمایی در گله
برخی شاخص ها از جمله تعداد تنفس و دماي ركتال در ارزيابی استرس گرمايی مهم هستند .كه چنانچه دماي ركتال
از 27/2درجه سانتی گراد و تعداد تنفس باالي  199تا در دقيقه باشد نشان دهنده ي يک استرس شديد است .براي اين
كار در  19گاو دماي ركتال اندازه گيري شده ،اگر بيشتر از  2گاو دماي باالي  27/2درجه سانتی گراد داشته باشند،
احتمال وجود استرس گرمايی كمتر است .اما در زمان استرس گرمايی شديد دماي ركتال گاوها از  29درجه سانتی گراد
بيشتر خواهد شد .همچنين با اندازگيري تعداد تنفس در  19گاو ،اگر2تاي آنها تعداد تنفس بيشتر از  99تا در دقيقه
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داشته باشند ،عالمت مشخصی از استرس گرمايی دارند و اگر 6تاي آنها تنفس بالی 199تا در دقيقه دارند ،بايد اقدامات
فوري براي استرس گرمايی انجام داد .همچنين اگر ماده خشک مصرفی و توليد شيرشان به ميزان  %19كاهش پيدا كند
می توان گفت گاوها در معرض استرس گرمايی هستند.
به طور كلی قضاوت در مورد اينکه آيا حيوانات در محيط گاوداري چه حد تحت استرس گرمايی هستند كار سختی می
باشد .امروزه نشان داده شده كه تجهيزات مادون قرمز روش كم هزينه اي براي تخمين دماي سطحی بدن حيوانات است.
اگر دماي سطح پوست بدن كمتر از  26درجه باشد شيب حرارتی بين پوست و مركز بدن به اندازه كافی بزرگ هست كه
استفاده از هر  2روش كاهش حرارت موثر باشد .به عالوه سنجش دما با اين روش از مسافت دور نيز امکان پذير است و
نيازي به محدود كردن حركت حيوان نيست .اخيراً محققان توانسته اند با استفاده از ابزار داخل واژنی كه به سيدر وصل
می شود دماي مركزي بدن حيوان را اندازه گيري كنند .اين ابزار در واژن گاو می ماند و می تواند دماي مركز بدن را هر
 59ثانيه و حداكثر تا  5دقيقه اندازه گيري كند .اين تکنولوژي داراي اين مزيت است كه می تواند دماي بدن دام را در
 22ساعت شبانه روز در هر نقطه از فارم كه باشد ثبت كند.
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