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 1400اردیبهشت ماه  18 :تاریخ پذیرش، 1399اسفند ماه  16تاریخ دریافت: 
 

                                                                                                                 چکیده

 

های اقتصادی زخم های بالینی متفاوتی دارد؛ زیاننشانهرود که متناسب با نوع آن زخم شیردان یک بیماری گوارشی در نشخوارکنندگان به شمار می :زمینۀ مطالعه

 باشد.شیردان شامل کاهش تولید شیر و تلفات می

 باشد.تعیین شیوع زخم شیردان و نوع آن، تغییرات پاتولوژیک، الکتروکاردیوگرافی و هماتولوژی می: هدف

صورت تصادفی انتخاب شدند پس از انجام سال در سه فصل سال به 4و بیشتر از  3-4 ،2-3، 1-2های سنی رأس گاو در دو جنس و در گروه 400تعداد : کارروش

 های شیردان، مورد مطالعه ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژی قرار گرفتند.گیری به عمل آمد و زخمالکتروکاردیوگرافی، خون

تشخیص  a1 ،b1 ،c1 ،d1های و تحت نوع 1ها از نوع به زخم شیردان بودند. تمام زخمها مبتال درصد( از کل نمونه75/12مورد ) 51نشان داد که حاضر مطالعه  :نتایج

 یهاشیآزمای سینوسی بود. نتایج کارد یتاکها آریتمی و درصد موارد انواع آریتمی را نشان دادند که بیشترین نوع آن 7/68داده شدند. نتایج الکتروکاردیوگرافی در 

داری بین شیوع زخم شیردان (، ارتباط معنیP<05/0داری نشان داد )صورت معنیرا در گاوهای مبتال به زخم شیردان به MCHCشناسی نوتروفیلی و کاهش خون

شد  داری میان تغییرات الکتروکاردیوگرافی و تغییرات هماتولوژی در گاوهای مبتال مشاهدهشد. همچنین ارتباط آماری معنی با آریتمی، سن، جنس و فصل نشان داده

(05/0>P.) 

توانند شناسی میشیوع باالی زخم شیردان را در منطقه نشان داد و همچنین بیان کرد که تغییرات الکتروکاردیوگرافی و خون حاضر نتایج مطالعه: نهایی گیرینتیجه

 د.نها به تشخیص بیماری کمک کندرکنارسایر یافته

 هماتولوژی، هیستوپاتولوژیزخم شیردان، گاو، الکتروکاردیوگرافی،  :کلیدی کلمات
 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیواحد سنندج، سنندج، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه علوم درمانگاه، فکور نیشاه: مسئول سندهینو
 fakours@yahoo.com : یکیپست الکترون

مقدمه

های ی گروهزخم شیردان یک بیماری گوارشی است که در همه

عالئم آسیب به اپیتلیوم معدی بدون  سنی نشخوارکنندگان اهلی با

های بالینی شامل: رنگ پریدگی های بالینی تا آسیب با نشانهنشانه

کاردی، درد محوطه شکمی، تاکیخونی، ریزی، کممخاطات، خون

ملنا و در صورت سوراخ شدن شیردان با پریتونیت حاد و منتشر 

فراوانی بروز این بیماری در گاو در سنین مختلف بین  ت.همراه اس

خونی شدید و پریتونیت باشد و در موارد کمدرصد می 76تا  32

 (. از12،32) است درصد مرگ و میر گزارش شده 100تا  50

ایی که در اکثر موارد زخم شیردان به شکل تحت بالینی بروز آنج

بالینی  های معمولرا به کمک روش توان آنیابد به ندرت میمی

های گوارشی تشخیص داد به همین دلیل غالباً این از سایر بیماری

زخم  شود.عارضه هنگام کالبدگشایی یا در کشتارگاه مشخص می
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که  یعوامل مختلف کند.ثانویه بروز میشیردان به دو شکل اولیه و 

شوند شامل: افزایش اسیدیته باعث ایجاد زخم شیردان اولیه می

های همزمان، نقص و کمبود های مکانیکی، استرسشیردان، آسیب

و زخم  باشندمی زاهای عفونتها، باکتریمواد معدنی و ویتامین

شود یجاد میهای شیردان اشیردان ثانویه همراه با دیگر بیماری

های مخاط شیردان در اثر مثل: لنفومای شیردان و اروزیون

طاعون گاوی،  چون اسهال ویروسی گاوان،همهای ویروسی بیماری

. ارتباط تنگاتنگ این بیماری (24) و تیلریوز گاو زکام قانقاریایی

دهد که این بیماری  ترکیبی است از استرس بعد از زایمان نشان می

ی در دوره شیردهی اوع تغذیه در سطح باال با مواد دانهزایمان و شر

متناسب با وسعت  که باعث ایجاد زخم شیردان در گاوهای شیری

های مخاطی تا سوراخ شدن شیردان و ایجاد آسیب از اروزیون

، 1که مشتمل بر انواع به چهار تیپ تقسیم شود تواند میپریتونیت 

a1 ،b1 ،c1، d1،2 ،3 باشد.می 4و 

ه حاضر شناسایی گاوهای مبتال به زخم عهدف از مطال

شیردان با استفاده از معاینات ماکروسکوپیک، میکروسکوپیک، 

ن و هماتولوژیک در کشتارگاه سنندج است؛ ای الکتروکاردیوگراف

های الکتروکاردیوگرافی، است که یافته پژوهشیمطالعه اولین 

ری زخم شیردان زمان در بیماهم را هماتولوژیک و پاتولوژیک

 .کندبررسی می

 مواد و روش کار

رأس گاو در دو جنس  400این مطالعه بر روی گیری: نمونه

سال  4و  3-4، 2-3، 1-2های سنی ماده( در گروه 55نر و  345)

که زمان آغاز فعالیت ابتدای به باال صورت گرفت و با توجه به این

تابستان، پاییز و فصل  3برداری در فصل تابستان بود لذا نمونه

هایی که در سالن انتظار گرفت. به طور تصادفی دام صورت زمستان

بودند انتخاب شده و سپس الکتروکاردیوگرام با استفاده شده کشتار 

 EKG-2000 مدل ) Bionet Cardiocare-2000از دستگاه 

متر بر ثانیه و میلی 25با سرعت  )ساخت شرکت بایونت سئول کُره

رأسی )روش  -ایمتر بر میلی ولت به روش قاعدهلیمی 10ارتفاع 

هولمز( اخذ گردید و نوارهای الکتروکاردیوگرام به منظور بررسی 

زمان مقدار و هم مورد ارزیابی قرار گرفتتشخیص انواع آریتمی 

های حاوی شد و به لوله میلی لیتر خون از ورید وداج دام گرفته 10

سل  منتقل گردید و سپس توسط دستگاه EDTAماده ضد انعقاد 

ساخت کشور ژاپن( شمارش  Kx21مدل  (SYS MEXکانتر 

 ،RBC ،WBC،MCV ،MCHهای گلبولی انجام شد و فاکتور

MCHC  شد. شیردان  گیریها اندازهو تشخیص تفریقی لوکوسیت

در  ،های کشتار شده مورد معاینه ماکروسکوپیک قرار گرفتدام

برداری به عمل نمونه ،ایعات مشکوک به زخمصورت برخورد با ض

آمد و به منظور تشخیص زخم شیردان و تعیین درجه زخم، مطالعه 

با  حاضر دست آمده در مطالعهمیکروسکوپیک انجام شد. نتایج به

های مربع و آزمون SPSS Version: 22 کمک نرم افزار آماری

و ارتباط  ندقرار گرفتکای و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل 

لحاظ  05/0داری کمتر از های مورد مطالعه در سطح معنییرمتغ

 شد.

 نتایج

مورد  51رأس گاو،  400از  دادنشان  حاضر نتایج مطالعه

درصد( و معاینات  75/12زخم شیردان داشتند )

 35رأس دام مبتال به زخم شیردان در  51الکتروکاردیوگرافیک در 

بین  ارتباط .(1جدول )را نشان داد درصد( آریتمی  7/68رأس )

ایشات (. نتایج آزمP<018/0) دار بودمعنیزخم شیردان و آریتمی 

را در گاو  MCHCنوتروفیلی و کاهش  2جدول شناسی در خون

 داری نشان داد )به ترتیبصورت معنیمبتال به زخم شیردان به

030/0>P 041/0 و>P نتایج آزمایشات هیستوپاتولوژیک در .)

است. شده اده نشان د 3جدول های مبتال به زخم شیردان در گاو

رغم وجود هر چهار نوع زخم زیر در مقاطع میکروسکوپیک علی

دست به b1و  a1های ، اما بیشترین نوع زخم در تیپ1گروه نوع 

هایی در سطح مخاط و همچنین صورت اروزیونبه آمد که

 .گردیدریزی موضعی مشاهده تر به همراه خونهای عمیقاروزیون

دار بود )به ها معنیاز نظر آماری فراوانی این نوع زخم

ترین محل زخم مربوط به (. فراوانP<002/0و P<000/0ترتیب

صورت توأم بود و بیشترین اندازه زخم به ناحیه فوندوس و پیلور به

محل و اندازه زخم  4جدول دست آمد. در متر بهمیلی 10-30قطر 

است و نتایج هر شده اده های مورد مطالعه نشان ددر گاوشیردان 

 P<010/0ترتیبدار بود )بهیر از نظر آماری معنیدو متغ
های ری بین فراوانی زخم شیردان و متغی(. نتایج آمارP<013/0و

ا نشان داری ر( تغییر معنی6جدول (، فصل )5جدول سن، جنس )

ای از (. نمونهP<024/0و P <000/0و P<000/0داد )به ترتیب

انواع (A-B-C)  2تصویر است. آمده  1تصویر زخم شیردان در 

دهد و مواردی از ها را در نوار الکتروکاردیوگرام نشان میآریتمی

است. شده نشان داده  4و 3تصاویر هیستوپاتولوژی در 
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 انواع آریتمی در گاوهای مبتال به زخم شیردان.. 1 جدول

 فراوانی / درصد انواع آریتمی

 درصد( 6/19) 10 آریتمی سینوسی

 درصد( 2) 1 موج پیش آهنگ سرگردان

 درصد( 6/19) 10 تاکیکاردی سینوسی

 درصد( 8/7) 4 فیبریالسیون دهلیزی

 درصد( 9/3) 2 های زودرس بطنیضربان

 درصد( 2) 1 بلوک سینوسی دهلیزی

 درصد( 2) 1 2بلوک دهلیزی بطنی درجه 

 درصد( 2) 1 فیبریالسیون دهلیزی ،ارست سینوسی

 درصد( 8/9) 5 موچ پیش آهنگ سرگردان ،تاکیکاردی سینوسی

 درصد( 4/31) 16 نرمال

 درصد( 100) 51 مجموع

 

 های مبتال به زخم شیردان.در گاو MCHCتوزیع فراوانی نوتروفیلی و کاهش . 2جدول 

 

 در بیماران دارای زخم شیردان MCHCفراوانی 

 درصد(1/96) 49 هایپوکرومیک

 0 هیپرکرومیک

 (درصد 9/3) 2 نرموکرومیک

 

 در بیماران دارای زخم شیردان NEUTفراوانی 

 (درصد 56/21) 11 نوتروفیلی

 0 روپنیتون

 (درصد 44/78) 40 نرمال

 
 انواع زخم شیردان در گاوهای مبتال.. 3جدول 

 فراوانی / درصد نوع زخم

a1 23 (1/45 )درصد 

b1 2 (9/3 )درصد 

c1 1(2 )درصد 

d1 1 (2 )درصد 

b1-a1 19 (3/37 )درصد 

c1-b1 4 (8/7 )درصد 

d1-b1 1 (2 )درصد 

 درصد( 100) 51 مجموع

 
 های شیردان در گاوهای مبتال.محل و اندازه زخم. 4جدول 

 فراوانی/ درصد محل زخم / اندازه زخم

 درصد( 3/35)18 فوندوس

 درصد( 5/25) 13 پیلور

 درصد( 2/39)20 فوندوس/پیلور

 درصد( 100) 51 مجموع

 درصد( 1/45) 23 (30-10)×(<5)

 درصد( 2/39) 20 (60-40)×(<5)

 درصد( 8/11) 6 (100-70)×(<5)

 درصد( 9/3) 2 (<10)×(<20)

 درصد( 100) 51 مجموع
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 های سنی و جنسی مختلف.توزیع فراوانی زخم شیردان در گروه. 5جدول 
 فراوانی/ درصد جنس دام / سن دام

 درصد( 2/92) 47 نر

 درصد( 8/7) 4 ماده

 درصد( 100) 51 مجموع

 درصد( 5/27) 14 سال 2-1

 درصد( 9/54) 28 سال 3-2

 درصد( 7/13) 7 سال 3 -4

 درصد( 9/3) 2 سال 4بیشتر از 

 درصد( 100) 51 مجموع

 

 
 توزیع فراوانی زخم شیردان درسه فصل.. 6جدول 

 فراوانی / درصد فصل

 درصد( 7/66) 34 تابستان

 درصد( 3/33) 17 پاییز

 0 زمستان

 درصد( 100) 51 مجموع

 

 
 های مورد مطالعه.دار زخم شیردان با متغیرنمایش ارتباط معنی. 7جدول 

 (P value) داریسطح معنی فراوانی)درصد( نوع متغییر

 018/0 درصد( 7/68) 35 آریتمی

 030/0 درصد( 56/21) 11 نوتروفیلی

 041/0 درصدMCHC 49 (1/96 )کاهش 

 000/0 درصدa1 23 (1/45 )نوع زخم 

 002/0 درصدa1-b1 19 (3/37 )نوع زخم 

 010/0 درصد( 2/39) 20 محل زخم )فوندوس+ پیلور(

 013/0 درصد( 1/45) 23 مترمیلی (10-30)×(<5اندازه  زخم)

 000/0 درصد( 2/92) 47 جنس)نر(

 000/0 درصد( 9/49) 28 سال( 2-3سن )

 024/0 درصد( 7/66) 34 فصل )تابستان(

 

 

 
 نمای ماکروسکوپیک زخم شیردان.. 1تصویر 

 

 

 
آریتمی از نوع سینوسی  (B آریتمی از نوع تاکیکاردی سینوسی.( A . 2تصویر 

 .2بلوک دهلیزی بطنی درجه ( C و فیبریالسیون دهلیزی.
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)پیکان سیاه(، و منتشر  های آماسی کانونیسلول( نفوذ a1زخم نوع . 3تصویر 

   × ).40نمایی آمیزی هماتوکسیلین و ِائوزین ، درشت)رنگ )پیکان سفید(.

 

 
های التهابی ( کنده شدن قسمتی از مخاط و حضور سلولc1زخم نوع . 4تصویر 

آمیزی )پیکان مشکی(. )رنگتر بافت پوششی های عمقیای در قسمتتک هسته

(.×100هماتوکسیلین و اِئوزین، درشت نمایی

 بحث 

رأس  400رأس از  51نشان داد همان گونه که نتایج مطالعه 

درصد( مبتال به زخم شیردان بودند. در  75/12گاو تحت مطالعه )

و  Raofiبررسی ماکروسکوپی زخم شیردان صورت گرفته توسط 

رأس گاو کشتار شده  400بر روی شیردان  2007همکاران در سال 

 5/24مورد ) 98 مورد(، 100در کشتارگاه شهرکرد )در هر فصل 

و  Tajik(. در مطالعه 28) نددرصد( مبتال به زخم شیردان بود

رأس  100فراوانی زخم شیردان در  2013همکاران در سال 

( که 34)ند بود 1به زخم نوع رأس مبتال  56 ،گاومیش کشتار شده

تواند مبین شیوع نسبتاً باالی این بیماری در منطقه این میزان می

 شناختی زخم شیردان صورتآسیب مطالعهمورد مطالعه باشد. در 

 288روی  بر 2017و همکاران در سال  Akbariگرفته توسط 

رأس گاو کشتار شده در کشتارگاه تبریز مشخص شد که از تعداد 

درصد( مبتال به زخم شیردان بودند  6/81مورد ) 235ان شده بی

(2 .)Azimpour در کشتارگاه  2015سال  و همکاران در

رأس شیردان گاو مورد مطالعه  200که از نشان دادند شهرستان نور 

(. 6ها مبتال به زخم شیردان بودند )درصد( از دام 3مورد ) 6تعداد 

داری داشت به باط معنیوقوع زخم شیردان با سن و جنس ارت

درصد(  9/54سال ) 2-3ای که بیشترین موارد در گروه سنی گونه

ای که توسط درصد( مشاهده شد. در مطالعه 2/92و جنس نر )

Raofi  رأس گاو کشتار  400بر روی  2001و همکاران در سال

داری میان شده در کشتارگاه بابل هیچ گونه ارتباط آماری معنی

نگردید م شیردان با سن و جنس و فصل مشاهده میزان وقوع زخ

بر روی  1996و همکاران در سال  Jelinskiدر مطالعه  (.29)

داری میان میزان وقوع ها هیچ گونه ارتباط آماری معنیگوساله

و همکاران Tajik (. 16زخم شیردان با سن و جنس وجود نداشت )

یان میزان بروز داری منتوانستند ارتباط آماری معنی 2013در سال 

 های کشتار شده پیدامیشزخم شیردان با جنس و سن در گاو

در سال  و همکارانAkbari (. همچنین در مطالعه 34د )نکن

داری بین سن دام و میزان شیوع زخم شیردان ارتباط معنی ،2017

یافت نشد اما میان میزان شیوع زخم شیردان و جنس دام ارتباط 

و Azimpour ای که (. مطالعه2داشت ) داری وجودآماری معنی

داری معنی اختالف آماری ،انجام دادند 2015همکاران در سال 

میان میزان وقوع زخم شیردان و سن دام مشاهده شد در صورتی 

داری بین شیوع زخم که در همین مطالعه ارتباط آماری معنی

احتماالً نوع سیستم  (.6) نشدشیردان و جنس دام مشاهده 

تواند دلیل اثر سن و جنس پرورشی و تغذیه با کنسانتره بیشتر می

 (. 12،14) باشد

فصل انجام شد که مقدار فراوانی در فصل  3در  حاضر مطالعه

درصد( و  3/32مورد ) 17درصد( و پاییز  7/66مورد ) 34تابستان 

و  Tehraniدر فصل زمستان صفر درصد گزارش شد. در مطالعه 

رأس گاو کشتار شده  492بر روی شیردان  2012در سال  همکاران

نمونه دارای زخم بوده که  77د شدر کشتارگاه ارومیه مشخص 

داری بین شیوع زخم شیردان و فصل وجود هیچ ارتباط معنی

و میزان وقوع زخم شیردان در فصل زمستان، بهار، تابستان  شتندا

(. مطالعه 36بوده است )درصد  9/17، 6/13، 9/16به ترتیب 

Akbari  رأس گاو  288بر روی شیردان  2017و همکاران در سال
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داری میان ارتباط آماری معنی، کشتار شده در کشتارگاه تبریز

شیوع زخم شیردان و فصل وجود دارد و میزان وقوع زخم شیردان 

، 8/27،4/17، 4/19در فصل بهار، تابستان، پاییز، زمستان به ترتیب 

شاید علت وقوع بیشتر بیماری در فصل  (.2)رصد بوده است د 17

های انگلی، ( بیماری13) های محیطیتابستان افزایش استرس

( و به طور کلی افزایش عواملی باشد که به طور 5،12مرتع )چرای 

 (.41شوند )مستقیم باعث آسیب مخاط شیردان میمستقیم و غیر

شده از نوع  مشاهده های شیردانحاضر تمام زخم در مطالعه

-Ghadrdanاند. بوده 1a ،1b ،1c ،1dهای و تحت تیپ 1

Mashhadi 200با مطالعه روی شیردان  2010و همکاران در سال 

رأس  127کشتار شده مشخص کردند که در  میشرأس گاو

زخم شیردان مشاهده شد و تنها در  ،1درصد( نوع  5/63گاومیش )

داشته نیز وجود  3و نوع  2، زخم نوع 1مورد عالوه بر زخم نوع  2

درصد(  31مورد ) a1 ،62درصد( زخم نوع  43مورد ) 86. که است

مورد  18و در  c1درصد( زخم نوع  5/9مورد ) b1 ،19زخم نوع 

 Akbari(. در مطالعه 15بود ) شده جادیا d1درصد( زخم نوع  9)

رأس  288در کشتارگاه تبریز بر روی  2017همکاران در سال  و

اند که در بوده 1درصد( مبتال به زخم نوع  6/81مورد ) 23 ،گاو

 a1 (122بیشترین فراوانی مربوط به زخم نوع  1های نوع بین زخم

بر روی صورت گرفته (. با توجه به بررسی 2مورد( بوده است )

رود که در صورت وجود زخم، تنها ظار میانت ،گاوهای به ظاهر سالم

های این نوع آسیب در سطح شیردان مشاهده گردد، زیرا نشانه

های نوع درمانگاهی بیماری زخم شیردان اغلب به دلیل وقوع زخم

ی پیلور و ها در ناحیه(. بیشتر زخم8گردد )بارز می 4و  3، 2

 ان در سالو همکار Tharwat. در مطالعه اندشده واقعفوندوس 

و  Brown( و در مطالعه 38فوندوس بیشترین قسمت ) 2012

درگیری در کل شیردان گزارش گردید  2007همکاران در سال 

نحوه توزیع  2017در سال  و همکاران Akbari(. در مطالعه 11)

های مختلف بافت شیردان متفاوت بود ولی در ها در محلزخم

قسمت پیلور بیشتر از سایر نقاط زخم شیردان مشاهده شده است 

بیشترین  2015و همکاران در سال Azimpour  مطالعه(. در 2)

(. بیشتر 6ها در ناحیه پیلور و کاردیا قرار داشتند )تعداد زخم

احیه فوندوس به دو شکل بیضی و خطی مشاهده های نزخم

های تایی و در قسمتای اکثراً چندهای بیضی یا دایرهاند، زخمشده

های بودند. با توجه به این که زخمسطحی مخاط قابل مشاهده 

صورت چندتایی، کم عمق، با حدود مشخص و ناشی از استرس به

میلی  25تا  2اندازه ها ، به بدون حضور بافت فیبروز در قاعده آن

ایجاد  متر به شکل بیضی تا دایره و بیشتر در ناحیه فوندوس و بدنه

هایی احتماالً به دنبال استرس ( بنابراین چنین زخم39شوند )می

های مربوط به استرس اند. عامل اصلی ایجاد زخمبه وجود آمده

باشد که این امر موجب رسانی مخاط شیردان میکاهش خون

اسیدکلریدریک و در سد مخاطی شیردان و تأثیر مستقیم  اختالل

ها ممکن (. این استرس7گردد )های مخاطی میپپسین روی سلول

(، 12های دردناک )است ناشی از حمل و نقل طوالنی، بیماری

ها در دامپروری، (، زایمان، تولید باالی شیر، تراکم دام13بری )شاخ

باشند ه و موارد دیگر تغییرات ناگهانی آب و هوایی، جیر

تواند های شکمی شیردان می(. درگیری بیشتر قسمت1،19،41)

 به دو علت باشد: 

تجمع اسید کلریدریک در بخش شکمی شیردان متعاقب  .1

خوری مواد کربوهیدراته و اسیدوز شکمبه که نهایتاً منجر به از پر

مع تج .2(، 17،18گردد )بین رفتن و نکروز سلولی در ناحیه می

های چرب با زنجیر کوتاه که متعاقب اسیدوز شکمبه در کف اسید

تواند در مدت طوالنی محافظت سد شود میشیردان تولید می

(. مطالعه حاضر نشان داد 4،8،9مخاطی شیردان را متأثر کند )

داری بین تغییرات الکتروکاردیوگرافی )وجود ارتباط آماری معنی

وجود آریتمی در دان وجود دارد. آریتمی( و میزان شیوع زخم شیر

تواند به دلیل اختالالت الکترولیتی، کمبود بیماری زخم شیردان می

(. نگارنده 5،12،30،38،40ها باشد )مواد معدنی و ویتامین

ای مشابه که تغییرات الکتروکاردیوگرافی در گاوهای مبتال مطالعه

و  Braun لکن ؛به زخم شیردان را بررسی نمایند، یافت ننمود

های تاکیکاردی را به عنوان یکی از یافته 2019همکاران در سال 

گزارش نمودند  4رأس گاو مبتال به زخم شیردان تیپ  87بالینی در 

و علت آن را شوک سپتیک ناشی از پریتونیت حاصله درگاوهای 

ریزی و حضور ناشی از خون خونی(. کم10مبتال اعالم کردند )

های فاز زخم شیردان و آزاد شدن پروتئینهای التهابی در واکنش

شود و حاد التهابی باعث مکانیسم جبرانی در فعالیت قلب می

در معاینات  زیرابرای مشاهده آریتمی باشد.  یتواند دلیل دیگرمی

ریزی های شیردانی با خونماکروسکوپیک و میکروسکوپیک، زخم

تولوژیک قابل انتظار اند بنابراین تغییر در پارامترهای هماهمراه بوده

گیری شده، کاهش پارامترهای هماتولوژیک اندازه برخیاست. در 

MCHC  پرخونی و بوددار معنیو نوتروفیلی از نظر آماری .

ریزی ناشی از آسیب مخاط شیردان و همچنین اختالالت خون

 شودخونی کمباعث تواند الکترولیتی مانند اشکال در جذب آهن می

دهد. واکنش خونی هیپوکرومیک را نشان میکم MCHCو کاهش 

ها از مغز آزاد شدن نوتروفیل التهابی در مخاط شیردان باعث

گردد و همچنین در شرایط استرس، آزاد شدن استخوان می
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دهد که افزایش آدرنالین چسپندگی دیواره عروق را کاهش می

یجه این بنابراین نت ،های در گردش خون را به دنبال داردنوتروفیل

و  Silva Filhoها نوتروفیلی است. در ارزیابی خونی مطالعه فرآیند

رأس گاو که به زخم شیردان  8بر روی  2012همکاران در سال 

فیبرین خون، لکوسیتوز، لمفوسیتوز و نوتروفیلی  ،مبتال بودند

دهد نشان می حاضر (. بنابراین نتایج مطالعه32) افزایش یافته است

و  MCHCوکاردیوگرافی )آریتمی( و هماتولوژیک )تغییرات الکتر

نوتروفیلی( در گاوهای با زخم شیردان تحت بالینی ارزش 

 تشخیصی دارد.

وجود بیماری زخم  مطالعهنتایج این نتیجه گیری نهایی: 

های کشتار گاه سنندج در حد قابل توجهی نشان شیردان را در گاو

دار انواع آریتمی در بررسی داد و با عنایت به تعداد معنی

دار در خصوصیات برخی از الکتروکاردیوگرافی و نیز تغییر معنی

توان های دارای زخم شیردان، لذا میشناسی گاوهای خونپارامتر

شناسی شت که توجه به تغییرات الکتروکاردیوگرافی و خونبیان دا

ها در تشخیص بیماری زخم شیردان مفید همراه سایر یافتهبه

 باشد.می

 سپاسگزاری

بدین وسیله ضمن تقدیر و تشکر فراوان از مدیریت محترم 

کشتارگاه صنعتی دام سنندج، واحد بازرسی و نظارت دامپزشکی 

کتر پیام حاجی زاده و دکتر یاسر قیاثوند کشتارگاه؛ از جناب آقای د

وقفه صمیمانه نهایت تشکر های بیبه جهت تقبل زحمات و تالش

 و امتنان را دارد. 
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Abstract 
BACKGROUND: Abomasal ulcer is a disease of digestive system in ruminants. The clinical signs vary widely 

depending on the type of abomasal ulcer. The economic losses of this disease include decreased milk yield and 

mortality. 

OBJECTIVES: The present study aimed to determine the frequency, type of ulcer, pathological, hematological, and 

electrocardiographic indices in the slaughtered cattle in Sanandaj abattoir. 

METHODS: A total of 400 cattle were randomly selected with both sexes and 1-2, 2-3, 3-4, and ≥4 years of age. They 

were grouped during three seasons and the abomasal ulcer was evaluated. Blood sample was collected and 

electrocardiogram was recorded before they were slaughtered. Abomasal lesions were assessed macroscopically and 

histopathologically in the slaughtered cattle. 

RESULTS: Out of the 400 abomasom examined, 51 (12.75 %) were affected by abomasal ulcers, all of which were 

type-1 ulcer. Subtypes 1a, 1b, 1c, and 1d. 35 cattle (68.7 %) had the types of arrhythmia. The most frequent of them 

was sinus arrhythmia and sinus tachycardia. Neutrophilia and reduction in MCHC were significantly more than the 

other hematological indices (P˂0.05). There was a significant relationship between the prevalence of abomasal ulcers 

and arrhythmia, gender, age, and season (P˂0.05). Furthermore, there was a significant relationship between 

electrocardiographic and hematological indices in the affected cattle (P˂0.05).  

CONCLUSIONS: The results of this study revealed a high prevalence of abomasal ulcer in the studied area. They also 

indicated that the electrocardiographic and hematological changes could be helpful in the diagnosis of abomasal ulcer.  
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The mean of water temperature, Ph, salinity, and dissolved oxygen during the experiment. 

Table 2. The mean mortality duration (MMD) of all theronts in various concentrations of the extract during the 4-h exposure (mean 

± SD). 

Table 3. The tomont mortality rate (TMR) and number of theronts released from each live tomont in various concentrations of the 

extract during the 4 and 22-h exposures (mean ± SD). 

Figure 1. Morphology of theronts stained with acridine orange and propidium iodid (A: stained with acridine orange and B: stained 

with propidium iodid). 
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