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چکيد ه 
هدف از انجام این مطالعه، تعیین فراوانی و مطالعۀ آسیب شناختی انواع زخم های شیردانی در گاوهای کشتار شده در تبریز در سال های 
95-94 بود. تعداد 288 رأس گاو )197 رأس نر و 91 رأس ماده( به صورت تصادفی برای ارزیابی زخم شیردان در طی چهار فصل مورد 
ارزیابی قرارگرفت. مشخصات دام ها از نظر سن، جنس، محل و نوع زخم های شيردان ثبت شد. از تمام انواع زخم های مشاهده شده، 
تعدادی به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی آسیب شناختی قرار گرفت. برای تجزيه و تحليل آماری از آزمون مربع کای استفاده شد. 
در این بررسی، 235 رأس )81/6 درصد( گاو دارای زخم شیردان بودند که همگی از نوع یک بود ولی سایر انواع زخم شیردان مشاهده 
نشد. در بین زخم های نوع یک، فراوانی زخم نوع 1a )122 مورد( به صورت معنی داری بیشتر از بقیه بود. همچنین، زخم های شیردان در 
فصل تابستان به صورت معنی داری بیشتر از سایر فصول بود. بین سن و زخم شیردان ارتباط معنی داری یافت نشد ولی با جنس ارتباط 
معنی داری وجود داشت. احتمال وجود زخم شیردان در جنس ماده، 2/26 برابر بیشتر از جنس نر بود. نحوه توزیع زخم ها در محل های 
مختلف بافت شیردان متفاوت بود و در پیلور بیشتر از سایر نقاط دیده شد )P> 0/05(. همچنین بررسی آسیب شناختی زخم های شیردان 
برای تأیید وجود انواع زخم های نوع یک انجام گردید که در تمامی موارد با طبقه بندی ظاهری مطابقت داشت. نتایج این مطالعه نشان داد 

که درصد باالیی از شیردان های مورد بررسی در گاوهای این منطقه دارای زخم شیردان نوع یک هستند.

کلمات کلیدی: زخم شیردان، گاو، کشتارگاه، تبریز
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The aim of this study was to determine the frequency and histopathology of abomasal ulcers in the slaughtered cattle 
in Tabriz in 2015-2016. A total of 288 cattle (197 males, 91 females) were randomly selected to evaluate the abomasal 
ulcers during four seasons. The age, gender, location and type of ulcers were recorded. All types of ulcers that were 
observed in different abomasa were randomly selected for the histopathological examination. The data were analyzed 
using theChi-square test. In this study, 235 (%81.6) cattle had abomasal ulcer which all of them were type 1 ulcers, but 
the other type of abomasal ulcers were not observed. Among the type 1 ulcer, the frequency of type 1a (122 cases) was 
significantly more than the others. Also, the abomasal ulcers in summer were significantly higher than in other sea-
sons. There was no significant relationship between age and abomasal ulcers, but a significant relationship was found 
between gender and abomasal ulcers. The odds of having an abomasal ulcer for female were 2.26 timeshigher than for 
male. The distribution of ulcers was differed in the various part of theabomasum and in the pylorus was observed more 
than others (P<0.05). In addition, the histopathological examination was done to confirm the presence of type 1 ulcers 
which was in accordance with macroscopic classification. The results of this study showed that a high percentage of 
cattle abomasa examined in this area has the type 1 abomasal ulcers.
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مقدمه
زخم شیردان یک بیماری مهم گوارشی در گاو است که در تمامی 
سنین رخ می دهد و به اشکال بالینی و تحت بالینی بروز می یابد. اسمیت 
و همکاران، زخم های شیردانی را به چهار نوع طبقه بندی کردند؛ به این 
صورت که زخم های غیرمتنفذه به عنوان نوع یک، زخم های غیرمتنفذه 
همراه با خون ریزی شدید به عنوان نوع دو، زخم های متنفذه همراه با 
با  التهاب صفاق موضعی به عنوان نوع سه و زخم های متنفذه همراه 
التهاب صفاق منتشر به عنوان نوع چهار در نظر گرفته شدند )1 و 2(. 
دلیل اصلی وقوع زخم شیردان هنوز هم به صورت دقیق مشخص نشده 
)2و3(. زخم شیردان  باشد  به صورت چند عاملی  است و ممکن است 
در گوساله ها ممکن است ناشی از کمبودهای مواد معدنی، تنش، تکثیر 
مخاط  تخریش  یا  و  اشیرشیاکلی   ،D یا   A نوع  پرفرنجنس  کلستریدیوم 
شیردان بوسیله علوفه خشبی یا توپی های مویی باشد )4 و 5(. در گاوان 
تولید شیر، جیره  اوج  زایمان،  تنش  با  ارتباط  در  است  بالغ هم ممکن 

سرشار از کربوهیدرات یا بیماری هایی مثل لکوز، اسهال ویروسی گاوان، 
و چپ،  راست  به  شیردان  جابجایی  بدخیم،  نزله ای  تب  گاوی،  طاعون 
بیماری  و  واگ  عصب  هضم  سوء  شیردان،  خوردگی  پیچ  و  انباشتگی 

تیلریوز باشد )1 و 2(.
و  کم خونی  نشانه های  می تواند  خون ریزی  دو،  نوع  زخم های  در 
را سياه  مبتال  دام های  و مدفوع  آورد  بوجود  را  شوک خونریزی دهنده 
و چهار،  انواع سه  در  متنفذه ی شيردان  نماید. زخم های  رنگ  قيري  و 
بوجود  را  منتشر  و  موضعي  حاد  صفاق  التهاب  نشانه های  ترتیب  به 
می آورند )1، 2 و 6(. به طور معمول زخم های نوع یک به صورت بالینی 
قابل تشخیص نیستند و فقط هنگام كالبدگشايی يا دركشتارگاه تشخیص 
داده می شوند )2 و 3( ولی به خاطر ناراحتی و دردی که در دام ایجاد 
می کنند، می توانند منجر به کاهش اشتها، وزن و تولید شده و خسارت 
اقتصادی قابل توجهی را ایجاد  کنند )7(. میزان وقوع زخم شیردان بسته 
صورت  این  به  بود؛  خواهد  متفاوت  مطالعه  نوع  و  دامی  جمعیت  به 
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که در دام های بیمار ارجاعی به درمانگاه های دامپزشکی، فراوانی زخم 
شیردان خیلی کم بوده ولی در بررسی هایی که در کشتارگاه انجام شده 
درصد وقوع زخم شیردان بیشتر بوده است )1 و 2(. از تعداد 6385 رأس 
پنسیلوانیای  دانشگاه  درمانگاه  به  12 سال  که در طول  بالغ  گاو شیری 
آمریکا ارجاع داده شده بود، فقط 69 رأس)1/08 درصد( زخم شیردان 
خون ریزی دهنده داشتند )8(، درحالی که در مطالعه ا ی کشتارگاهی در 
آمریکا، 484 رأس از 1949 رأس گاو پرواری دارای زخم شیردان بودند 
)7(. زخم های نوع یک، تا 33 درصد هم در گاوهای پرواری گزارش شده 
از حد مواد دانه ای  این نوع زخم ها مصرف بیش  است که دلیل اصلی 
ذکر شده است )1(. همچنین میزان وقوع این نوع زخم ها را در گاوهای 
شیری، 20/5 درصد گزارش کرده اند )9(. در ایران نیز چندین مطالعه ی 
گرفته  گاو صورت  در  شیردانی  زخم  های  فراوانی  روی  بر  کشتارگاهی 
است که در بیشتر این مطالعات زخم های شیردان از نوع یک بوده است 
)3، 6 و 10(. تاکنون، مطالعه ای که وجود زخم های شیردان را در گاوهای 
اطراف تبریز مشخص کند وجود نداشت؛ بنابراین هدف مطالعه ی حاضر، 
بررسی انواع زخم های شیردان در گاوهای کشتار شده در شهرستان تبریز 
و ارتباط آن با شاخص های سن، جنس، فصل و محل وقوع زخم شیردان 

است.

مواد و روش  کار
نحوه منونه گیری و طبقه بندی زخم ها  

از ابتدای تابستان 1394 تا پایان بهار 1395 با مراجعه به کشتارگاه 
به صورت  ماده(  رأس   91 و  نر  رأس   197( گاو  رأس   288 تعداد  تبریز 
از  قبل  آنها  جنس  و  سن  به  مربوط  اطالعات  و  شد  انتخاب  تصادفی 
انجام گرفت که  از روی دندان ها  کشتار ثبت گردید. تعیین سن گاوها 
در گروه های سنی زیر 2 سال، 4-2 سال و باالی 4 سال طبقه بندی شدند. 
پس از کشتار، شیردان ها از سایر قسمت های دستگاه گوارش جدا شده 
چسبندگی  آثار  هرگونه  ضمن  در  و  شدند  بررسی  ظاهری  لحاظ  از  و 
شیردان با سایر اعضای محوطه بطنی برای مشخص شدن زخم-های نوع 
چهار ثبت گردید. با تخليه محتويات شیردان و شتشوی کامل آن با آب، 
هر نوع تغییر رنگ غیرطبیعی در مخاط یا وجود زخم در محل پیلور 
اساس  بر  ثبت شد. سپس زخم ها  به صورت ظاهری  بدنه،  و چین های 
طبقه بندی اسمیت و همکاران به چهار نوع تقسیم شدند )2(؛ همچنین 
 زخم های نوع یک براساس مطالعه ی براون و همکاران به چهار نوع زخم
c ،1 b،1 a 1 و d 1 تقسیم بندی شدند؛ به این صورت که از بین رفتن 
یا  قرمز  به  مایل  بنفش  رنگ  تغییر  همراه  به  مخاط  چین های سطحی 
بافت شیردان به عنوان زخم نوع a 1، آسیب  قهوه ای مایل به سبز در 
لکه های  شکل  به  و  موضعی  خونریزی  با  همراه  بیشتر  عمق  با  مخاط 
قرمز تیره یا سیاه رنگ با مرکز فرورفته به عنوان زخم نوع b 1، زخم های 
با مرکز فرورفته که اطراف آن ها مواد تخریبی (detritus)، فیبرین و یا 
محصوالت التهابی جمع شده بود به عنوان زخم های نوع c 1 و در نهایت 
مختلف  امتدادهای  از  و  داشته  شعاعی  چروکیدگی های  که  زخم هایی 
 d شروع شده و در یک نقطه مرکزی به هم می رسند به عنوان زخم نوع
1 در نظر گرفته شدند )9(. هر نوع زخمی که به تعداد بیشتری در بافت 

شیردان مشاهده می شد، به عنوان زخم اصلی ثبت می شد.

مطالعه ی آسیب شناختی زخم های شیردان  
انواع زخم های مشاهده شده، تعدادی به صورت تصادفی  از تمام 
انتخاب و به ظروف حاوی فرمالین 10 درصد منتقل شد. بعد از ثابت 
شدن کامل بافت ها مراحل آبگیری، شفاف کردن و آغشته کردن با پارافین 
انجام شد و بافت ها آماده ی قالب گیری شدند. سپس مقاطعی به ضخامت 
5 میکرومتر تهیه شد و پس از رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین-ائوزین 
(H&E)، ضایعات آسیب شناسی با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد 

مطالعه قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری 

با متغیرهای فصل، سن،  فراوانی و ارتباط زخم های مشاهده شده 
جنس و محل زخم با استفاده از آزمون آماری مربع کای (Chi-Square) و 
روش های توصیفی به وسیله ی نرم افزار SPSS version 21 مورد تجزیه 
از 0/05 معنی دار در نظر  P کمتر  قرار گرفت. مقادیر  آماری  تحلیل  و 

گرفته شد.

نتایج
فراوانی زخم شیردان

از مجموع 288 رأس گاو، 197 رأس نر )68/4 درصد( و 91 رأس ماده 
)31/6 درصد( بود که 235 رأس )81/6 درصد( از گاوهای مورد بررسی 
مشاهده  زخم های  تمامی  مطالعه،  این  در  بودند.  شیردان  زخم  دارای 
شده در شیردان ها از نوع یک بودند و سایر انواع زخم شیردان در گاوها 
مشاهده نشد )شکل های4-1(. در نمودار 1 فراوانی زخم های نوع یک در 

شیردان های مورد بررسی نشان داده شده است.

 ارتباط زخم شیردان و فصل
نتایج بررسی زخم های شیردان در فصول مختلف در جدول 1 نشان 
داده شده است؛ اختالف معنی داری بین فصول مختلف در وقوع زخم 
شیردان وجود داشت )p > 0/05(. میزان وقوع زخم شیردان در فصل 

تابستان بیشتر از سایر فصول بود.

ارتباط زخم شیردان و سن
سایر  از  بیشتر  سال   2 زیر  سنی  گروه  در  شیردان  زخم  فراوانی 
گروه های سنی بود؛ البته باید به این نکته توجه داشت که تعداد دام های 
گروه های  سایر  از  بیشتر  نیز  داشتند  سن  سال   2 زیر  که  شده  بررسی 
سنی بود. به هر حال، اختالف معنی داری بین گروه های مختلف سنی در 

وجود زخم شیردان مشاهده نگردید )P< 0/05( )جدول 2(.

ارتباط زخم شیردان و جنس 
زخم  وقوع  بین  است،  شده  داده  نشان   3 جدول  در  که  همانطور 
داشت وجود  معنی داری  ارتباط  جنس  فاکتور  با  یک  نوع   شیردان 

)P> 0/05(. در این مطالعه، فراوانی زخم شیردان در دام های نر )53/5 
درصد( بیشتر از دام های ماده )28/1 درصد( بود؛ با این وجود، در بین 
کل دام های ماده ی بررسی شده )91 رأس( تعداد بیشتری )81 رأس( دارای 
زخم شیردان بودند، به عبارت دیگر، احتمال وقوع زخم شیردان در جنس 

.)X2= 4/87 ،OR= 2/26 ،P> 0/05( ماده 2/26 برابر جنس نر بود

ارزیابی ظاهری و آسیب شناختی زخم  شیردان گاو در...
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ارتباط زخم شیردان و محل وقوع آن
به  پیلور  قسمت  در  شیردان  زخم های  فراوانی  مطالعه،  این  در 
 ،2 نمودار  در  بود؛  نقاط وقوع زخم  از سایر  بیشتر  صورت معنی داری 
فراوانی زخم ها در نقاط مختلف شیردان به خوبی نشان داده شده است.

نتایج آسیب شناختی زخم های شیردان
روی  آسیب شناختی  بررسی  یک،  نوع  زخم های  وجود  تأیید  برای 
زخم های شیردان صورت گرفت که در تمامی موارد، طبقه بندی ظاهری 
و ریزبینی با هم مطابقت داشتند. در شکل های 8-5، تغییرات ایجاد شده 
در زخم های نوع a،1 b،1 c 1 و 1d به ترتیب نشان داده شده است. در 
زخم نوع a 1، بافت مردگی )نکروز( بافت پوششی سطحی و کنده شدن 
شد،  مشاهده  زیرین  نواحی  به  رسیدن  صدمه  بدون  سطحی  مخاط 
همچنین یاخته های بافت پوششی باقی مانده متورم شده و ساختمان خود 
را از دست داده اند. در نوع b 1، نکروز حاد بافت پوششی و خون ریزی 
در مخاط مشاهده شد، در نوع c 1، تمام الیه های پوششی تخریب شده 
بود و این آسیب به الیه ی زیر مخاط هم رسیده بود، همچنین گسترش 
بافت پیوندی در البه الی مخاط دیده شد. در نوع d 1، گسترش شدید 
بافت پیوندی و جایگزین شدن کامل آن با غدد مخاطی مشاهده  شد به 

طوری که غدد مخاطی به شدت کم شده است.

بحث
در این مطالعه کشتارگاهی، در مجموع 288 رأس گاو بررسی شد که 
235 رأس )81/6 درصد( از گاوها دارای زخم شیردان نوع یک بودند. در 
مطالعه ی حاضر، زخم های شیردان نوع دو، سه و چهار مشاهده نشد. 
در زخم های نوع دو تا چهار باید نشانه های بالینی و عوارض زخم مانند 
کم خونی و ملنا در نوع دو و التهاب صفاق موضعی و منتشر به ترتیب 
در زخم نوع سه و چهار مشاهده گردد )2(. البته ممکن است در دام های 
مبتال به زخم شیردان نوع یک نیز نشانه های بالینی مانند درد شکمی، 
نوع  زخم های  ولی  گردد،  مشاهده  نیز  مخاطات  پریدگی  رنگ  و  ملنا 
یک به طور عمده در دام هایی که از لحاظ بالینی سالم هستند مشاهده 
می شود )9(. در بیشترمطالعات کشتارگاهی، زخم های نوع یک بیشتر از 
زخم های نوع دو تا چهار گزارش شده است که با یافته های این مطالعه 
مطابقت دارد )3، 6 و 10(. در مطالعه ای که در کشتارگاه اهواز در سال 
1389 صورت گرفته بود، 63/5 درصد از گاومیش های مورد برررسی، به 
غیر از دو مورد، دارای زخم شیردان نوع یک بودند )11( که این میزان از 
وقوع زخم شیردان، تقریباً نزدیک به مطالعه ی حاضر بوده است. تاجیک 
و همکاران نیز میزان شیوع زخم های نوع یک را در گاومیش 56 درصد 
اعالم کردند )12(. البته در مطالعات دیگری که در این رابطه در ایران 
انجام شده است میزان وقوع زخم های شیردان در گاو کمتر بوده است؛ 
از جمله در مطالعه ای که در کشتارگاه بابل در سال 1380 انجام شده بود، 
فراوانی زخم شیردان در بین 400 گاو مورد بررسی 16/75 درصد بود که 
نسبت به مطالعه ی حاضر کمتر است )13(. در مطالعه ای که در کشتارگاه 
ارومیه بر روی 326 رأس گاو انجام شده بود، فراوانی زخم شیردان 29/2 
این مطالعه است )6(. تفاوت در میزان  از  درصد گزارش شد که کمتر 
شرایط  به  مربوط  می تواند  مختلف  مطالعات  در  شیردان  زخم  وقوع 

تغذیه ای دام ها، انواع تنش هایی که دام با آن مواجه است، سابقه ی ابتال 
به بیماری های عفونی در دام های مورد مطالعه و تفاوت در آلودگی های 

انگلی شیردان در مناطق مختلف باشد )1، 11 و14(.
صورت  به   1 a نوع  زخم  فراوانی  داد،  نشان  مطالعه  این  نتایج 
معنی داری بیشتر از زخم های نوع c ،1 b 1 و d 1 است؛ در اکثر مطالعات 
کشتارگاهی، زخم های نوع a 1 بیشتر از بقیه موارد اتفاق افتاده است 
که علت آن می تواند مربوط به روند ایجاد زخم در بافت شیردان باشد، 
به طوریکه زخم a 1 که به صورت تغییر رنگ و التهاب خفیف در مخاط 
انواع زخم شیردان  ایجاد  روند  در  که  است  ابتدائی ترین زخمی  است، 

می تواند پدیدار شود )11(.
در فصل  شیردان  زخم  فراوانی  مطالعه ی  حاضر،  نتایج  به  توجه  با 
وقوع  بین  معنی داری  اختالف  و  بود  فصول  سایر  از  بیشتر  تابستان 
زخم های نوع یک و فصل وجود داشت. محققین در آلمان نشان دادند 
اتفاق  بیشتر  تابستان  فصل  در  شیردان  خونریزی دهنده ی  زخم های  که 
می افتد که ارتباط زیادی با کودهای نیتروژنه مورد استفاده در مراتع در 
فصل تابستان داشت )15(. از طرفی تغذیه در مراتع در فصل تابستان 
می تواند با آلودگی بیشتر انگلی توأم باشد که آن هم منجر به افزایش 
موارد زخم شیردان می گردد )1، 2 و 14(. در مطالعه ی رئوفی و همکاران 
سایر  از  بیشتر  تابستان  فصل  در  شیردان  زخم  فراوانی  اینکه  وجود  با 
فصول بود ولی ارتباط معنی داری بین فصول مختلف در وقوع زخم های 

شیردان مشاهده نشد )13(.
در این بررسی، ارتباط معنی داری بین گروه های مختلف سنی و زخم 
شیردان وجود نداشت. البته، فراوانی زخم شیردان در گروه سنی زیر دو 
سال بیشتر از سایر گروه های سنی بود. بیشتردام های زیر دو سال در این 
مطالعه دام های نر پرواری بودند که رخداد زخم شیردان در آنها باال بود؛ 
علت این امر می تواند مربوط به استفاده از مقادیر باالی کنسانتره در 
جیره این دام ها باشد. در جیره های با کربوهیدرات باال، مقادیر اسیدهای 
چرب فرار (VFA) در شیردان افزایش پیدا می کند که آن هم منجر به 
افزایش ترشح اسید شده و شرایط را برای وقوع زخم در مخاط شیردان 
زخم  وقوع  به  مختلف  مطالعات  در  حال  هر  به   .)15( می کند  فراهم 

شیردان در همه ی سنین اشاره شده است )1، 2 و 11(.
در این مطالعه وقوع زخم شیردان در محل های مختلف، به صورت 
معنی داری متفاوت از هم بود و در پیلور بیشتر از سایر نقاط مشاهده 
شد. در مطالعات مختلفی، وقوع باالی زخم های شیردان در پیلور نشان 
یافته های مطالعه ی حاضر مطابقت  با  )5، 15و16( که  داده شده است 
دارد. برحسب نوع زخم ممکن است محل آن نیز متغیر باشد؛ به طوریکه 
زخم های نوع a 1 و c 1 بیشتر در پیلور و زخم های b 1 و d 1  در بدنه رخ 
می دهد )9(. بیماری زایی زخم های شیردان در پیلور متفاوت از زخم های 
در  پپتیک  زخم های  شبیه  بدنه  زخم های  بالغ،  گاوهای  در  است؛  بدنه 
انسان می باشد. ترشح بیش از حد اسید کلریدریک و پپسین در مجرای 
ایجاد  باعث  می تواند  مخاطی  دفاعی  سد  در  اختالل  با  همراه  شیردان 
این نوع زخم ها گردد )9، 16 و  17(.  برای زخم های شیردان در پیلور 
سازوکارهای مختلفی ذکر شده است که آسیب فیزیکی به مخاط پیلور 
در اثر تغذیه با علوفه های خشبی خشک و کم کیفیت، وجود توپی های 

مویی و ریفالکس صفرا از دوازدهه به پیلور از آن جمله است )4(.
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مطالعه ی آسیب شناختی زخم های شیردان، طبقه بندی ظاهری آن ها 
را تأیید نمود. زخم های نوع a 1 و b 1 به صورت حاد و تحت حاد و 
زخم های c 1 و d 1 به شکل مزمن بودند. یافته های این مطالعه  با نتایج 

براون و همکاران مطابقت داشت )9(.
مورد  از شیردان های  باالیی  که درصد  داد  نشان  بررسی  این  نتایج 
بررسی در گاوهای این منطقه دارای زخم شیردان نوع یک هستند. به 
دلیل اینکه این نوع زخم ها نشانه بالینی واضحی ندارند، بیشتر توجهی 
به آن ها نمی شود در حالی که می توانند خسارات اقتصادی قابل توجهی 
را از طریق کاهش اشتها و رشد در دام های نر پرواری و افت تولید در 
گاوهای شیری بوجود آورند. تنظیم و اصالح جیره های غذایی براساس 
جداول NRC، کاهش انواع تنش ها و بهبود اقدامات مدیریتی در سطح 

گله ها می تواند منجر به کاهش وقوع زخم های شیردان گردد.

 تشکر و قدردانی
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جدول 1- فراوانی و درصد زخم های نوع یک در شیردان های مورد بررسی در فصول مختلف

جدول 2- فراوانی و درصد زخم های نوع یک در شیردان های مورد بررسی در سنین مختلف

جدول 3- فراوانی و درصد زخم های نوع یک در شیردان های مورد بررسی در جنس نر و ماده

.)p > 0/05( اختالف معنی داری بین فصول مختلف در ایجاد زخم شیردان وجود داشت

.)P< 0/50( اختالف معنی داری بین سنین مختلف در ایجاد زخم شیردان وجود نداشت

.)p > 0/05( اختالف معنی داری بین جنس نر و ماده در وقوع زخم شیردان وجود داشت

فصل

زخم شیردان

ندارددارد
مجموع

درصدفراوانیدرصدفراوانی 

90 )31/3%(11/8 %19/434 %56بهار

88 )30/6%(2/8 %27/88 %80تابستان

58 )20/1%(2/8 %17/48 %50پاییز

52 )18/1%(1 %173 %49زمستان

288 )100%(18/4 %81/653 %235مجموع

گروه سنی

زخم شیردان

ندارددارد
مجموع

درصدفراوانیدرصدفراوانی 

178 )61/8%(12/8 %4937 %141کمتر از 2 سال

64 )22/2%(3/5 %18/810 %454-2 سال

46 )16%(2/1 %13/96 %40باالی 4 سال

288 )100%(18/4 %81/653 %235مجموع

جنس 

زخم شیردان

مجموعندارددارد
)X2( مربع کای)OR( نسبت شانس

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی 

31/6 %3/591 %28/110 %81ماده 

4/87
2/26

)1/08-4/73( 68/4 %14/9197 %53/543 %154نر

100 %18/4288 %81/653 %235مجموع
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 .)p > 0/05(  منودار1- فراوانی انواع زخم های نوع یک در شیردان های مورد بررسی      

.)p > 0/05( منودار 2- فراوانی محل وقوع زخمهای نوع یک در شیردان های مورد بررسی

ارزیابی ظاهری و آسیب شناختی زخم  شیردان گاو در...



شماره 117، تحقیقات د امپزشكی و فرآورده های بیولوژیک، زمستان 1396

199

تغییر   ،1aنوع زخم  نشانگر  پیکان  نوک   -1 شکل 

رنگ و تخریش سطحی مخاط پیلور

 شکل 2- نوک پیکان نشانگر زخم

 نوع1b، خونریزی موضعی و زخم

 خطی بر روی چین های بدنه

شیردان
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شکل 3- نوک پیکان نشانگر زخم 

نوع1c، تخریب و فرورفتگی 

مخاط پیلور توام با حاشیه 

برجسته در اطراف زخم و وجود 

التهاب

شکل 4- زخم نوع

1d، سوراخ شدگی 

مخاط بدنه شیردان
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شکل 5- زخم نوع a 1، در این زخم مخاط 

سطحیکنده شده ولی ضایعه از سطح مخاط 

تجاوز منی کند)نوک پیکان(. بزرگنامیی 200 

برابر. رنگ آمیزی هامتوکسیلین و ائوزین 

.)E&H(

شکل 6- زخم نوع ۱b، در این 

زخم از بین رفنت بافت پوششی و 

خونریزی )نوک پیکان(در مخاط 

دیده می شود. بزرگنامیی 800 

برابر. رنگ آمیزی هامتوکسیلین و 

.)E&H( ائوزین
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شکل 7- زخم نوع 1c، در این زخم 

گسرتش بافت پیوندی در البه الی مخاط 

دیده می شود)نوک پیکان(. همه الیه های 

پوششی تخریب شده است. بزرگنامیی 80 

برابر. رنگ آمیزی هامتوکسیلین و ائوزین 

.)E&H(

شکل 8- زخم نوع 1d، در این زخم 

گسرتش بافت پیوندی و جایگزینی کامل 

آن با غدد مخاطی مشاهده می شود)نوک 

پیکان(. به طوری که غدد مخاطی غایب 

هستند. بزرگنامیی 800 برابر. رنگ آمیزی 

.)E&H( هامتوکسیلین و ائوزین
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