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 جراحات عفونی انگشتی در گله های شیری

 

، فلگمون ، درماتیت بین انگشتی 2ی)درماتیت انگشت 1ه دو دسته ی جراحات موضعیبیماری های عفونی که منجر به ایجاد لنگش در دام می شوند، ب

 عوامل از %۹۰ از بیش. شوند می بندی تقسیم( …و 6، سالمونلوز ، هاری 5، بروسلوز 4) تب برفکی 3بین انگشتی و زخم پاشنه( و عفونت های سیستمیک

یان جراحات عفونی، درماتیت انگشتی، درماتیت بین انگشتی و فلگمون بین انگشتی شایع م در و هستند سم جراحات به مربوط لنگش ی کننده ایجاد

ادامه ترین آن ها گزارش شده اند. به عالوه جراحتی همچون درماتیت انگشتی یکی از عوامل اصلی به وجود آمدن همه گیری لنگش در گله است که در 

هزینه ها می شود. بنابر این شناسایی علت به وجود آمدن جراحات سم در گله برای پیشگیری  منجر به کاهش آسایش دام، خسارات اقتصادی و افزایش

نی در و کنترل یا حتی درمان این زخم ها، امری ضروری است. در ادامه با هم به بررسی عوامل به وجود آورنده و مستعد کننده ی بروز جراحات عفو

 گله می پردازیم.

 درماتیت انگشتی

این جراحت که از عوامل مهم به وجود آمدن همه گیری لنگش در گله های شیری است، تقریبا از تمام نقاط جهان گزارش شده است. چندین عامل 

د در به وجود آمدن این بیماری دخیل هستند. این جراحت بیشتر در دام هایی که در نوبت شیرواری پایین تری هستن 7باکتریایی از جمله جنس ترپونما

رایط گزارش شده است. گاوهایی که از نژاد هولشتاین هستند و یا گاوهایی که در سیستم فری استال هستند بیشتر این جراحات را نشان می دهند. ش

ایجاد مرطوب محیط دامداری، تجهیزات آلوده ی سم چینی، وارد شدن دام آلوده به محیط دامداری، مدیریت نامطلوب بستر و کود و زهکشی نامناسب، 

ی شیردهی شرایط مرطوب و بی هوازی، تراکم باال، تروما و ضربه از عوامل مستعد کننده به بروز درماتیت انگشتی در دام است. دام هایی که در دوره 

نتیجه خشک  خود هستند بیشتر مستعد بروز درماتیت انگشتی می باشند، یکی از دالیل این امر می تواند خشک تر بودن مدفوع دام های خشک و در

ه شانس تر بودن محیطی باشد که دام ها بر روی آن راه می روند. در صورت رخداد ضایعه در دام هایی که در انتهای دورهی شیرواری هستند، این گرو

ی در گاوهای شکم بهبود بیشتری نسبت به دام هایی که در ابتدای دوران شیرواری خود هستند، دارند. هم چنین به علت استرس زایمان و ضعف ایمن

ه حداکثر اول، این دام ها بیشتر مستعد بروز درماتیت انگشتی هستند. کف های بتنی جیره با کنستانتره ی باال بعد از زایمان )رساندن کنستانتره ب

 میزان در مدت دوهفته( نیز از دیگر عوامل مستعد کننده ی دام برای رخداد درماتیت انگشتی هستند.

 انگشتی )فلگمون بین انگشتی(نکروباسیلوز بین 

ازعوامل اصلی است که در جراحات نکروتیک فضای بین انگشتی در اثر این بیماری، جدا سازی شده است. شواهدی از  8باکتری فوزوباکتریوم نکروفوروم

است. این جراحت در دام هایی که در به صورت سینرژیسم با این باکتری در مطالعات گزارش شده  ۹حضور باکتری های دیگر مانند پورفیروموناس لوی

ت محیط های بهاربند نگهداری می شوند و در اولین دوره ی شیرواری خود به سر می برند بیشتر گزارش شده است. ترومایی که باعث آسیب به پوس

 جود عواملی مانندسنگ ریزه و اجسام ریز، شود می تواند زمینه ساز ورود این باکتری به پوست شده و زخم در محل بین انگشتی ایجاد شود. بنابراین و

 

                                                           
1 Localized digital infectious 
2 Digital dermatitis 
3 Systemic infections 
4 Foot and mouth disease 
5 Brucellosis 
6 Rabies 
7 Treponem 
8 Fusobacterium necrophorum 
9 Porphyromonas levii 
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جراحات زمین ناهموار، رطوبت مداوم، یخ، وجود کود و ادرار دام و گل خشک شده در محیط سبب افزایش بروز این بیماری می شود. در نژاد جرسی این 

 کمتر گزارش شده است.

 زخم پاشنه

ن رفته است. قرار گرفتن سم دام به مدت طوالنی در ادرار و کود از عوامل مستعد کننده در این جراحت بافت شاخی پیاز پاشنه غیر طبیعی شده یا از بی

 ی این جراحت است. هرچه شکم زایش دام بیشتر باشد دام بیشتر مستعد بروز این زخم است و در دام هایی که در سیستم فری استال نگهداری می

بهتر برای سم از بروز این عامل در گله می کاهد. قرار گرفتن سم به مدت طوالنی در کود  شوند بیشتر گزارش شده است. تراکم کم و شرایط بهداشتی

به ناحیه ی پاشنه و بروز زخم می شود.  1۰و ادرار سبب تجزیه شدن بافت شاخی سم شده و ورود میکروارگانیسم هایی هم چون دیکلوباکتر نودوزوس

 ن عامل باکتریایی دخیل هستند.در این جراحت نیز مانند دیگر جراحات عفونی چندی

 

 درماتیت بین انگشتی

د این جراحت در گاوهای شیری دیده می شود و می تواند به صورت همزمان با زخم پاشنه و درماتیت انگشتی در یک سم مشاهده شود و عوامل مستع

روفوروم و دیکلوباکتر نودوزوس از این زخم ها جداسازی کننده ی مشابهی با این جراحات دارد. باکتری هایی همچون اسپیروکت ها، فوزوباکتریوم نک

 شده اند.
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10 Dichelobacter nodosus 


