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چکيد ه 
ضایعات محوطه دهانی یکی از مؤثرترین عوامل بر روی سالمت و راندمان تولید است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی شیوع این 
ضایعات شامل بیماری  های دندان، استخوان  های فک و بافت  های نرم، در بین نشخوارکنندگان کوچک در منطقه جنوب ایران و بررسی 
تاثیر عوامل خطر این دسته از بیماری  ها شامل سن، جنس، گونه، نژاد، جیره، اندازه و نحوه مدیریت دامپروری  ها است. شاخص  های بررسی 
میزان شیوع بیماری  های محوطه دهانی با دامنه اطمینان 95 درصد برآورد شد. برای بررسی ارتباط بین شیوع و عوامل خطر پیشنهاد شده، 
از روش رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره استفاده گردید. نتایج ما نشان داد که از 1342 دام مورد بررسی به  ترتیب 523 )39 
درصد(، 123 )9/2 درصد( و 81 راس )شش درصد( دارای ضایعات بالینی دندانی، استخوان  های فک و بافت  های نرم هستند. از عوامل 
خطر مورد مطالعه بین جنس، نژاد  های بز، گروه  های سنی، مدیریت دامپروری و جیره با میزان شیوع، رابطه معنی  داری داشت. شانس ابتال 
به بیماری  های دندانی با افزایش سن نیز افزایش قابل توجهی نشان داد و در بز نژاد پاکستانی نسبت به نژاد سانن بیشتر بود. در بررسی 
لجستیک بیماری  های دندان، شانس ابتال در جنس ماده نسبت به نر 1/7 برابر بود و در دامپروری  های با مدیریت سنتی و تغذیه با جیره  های 
علوفه ی به  ترتیب 3/5 و 2/5 برابر دامپروری  های با مدیریت صنعتی و جیره  های دانه ی-علوفه ی برآورد شد. در نظر گرفتن عوامل فوق از 
طریق آگاه  سازی دامداران در جهت جوان  سازی دام  ها، انتخاب نژاد مناسب و نظارت دقیق بر نحوه مدیریت و نوع جیره می  تواند نقش 

عمده ی در کاهش هزینه  ها و افزایش بازدهی اقتصادی واحد  های دامپروری داشته باشد.

کلمات کلیدی: ضایعات محوطه دهانی، عوامل خطر، گوسفند و بز، جنوب ایران 
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Oral disorders can negatively influence the health and productive efficiency of livestock. This study was performed to 
evaluate the prevalence for soft tissue, jawbone and dental disorders of small ruminants in South of Iran and analyze 
the effect of risk factors including age, sex, species, breed, diet, herd size, herd management and diet on these disorders. 
Data were analyzed by 95% confidence interval for prevalence index of oral disorders. To evaluate the associations 
between suggested risk factors and oral disorders, univariate and multivariate logistic regression analyses were used. 
Based on our results, clinical disorders of tooth, jawbone and soft tissue were observed in 523 (39%), 123 (9.2%) and 
81 (6%) subjects, respectively, of 1342 sheep and goats. Several factors including age, sex, herd management and diet 
were significantly associated with disorders of oral cavity in sheep and goats. The odds of oral diseases increased as 
the age of animals increased. Moreover, Pakistani goats were more likely than Saanen breed to develop oral disorders. 
In logistic regression analysis of dental disorder, females had 1.7 times higher risk than males. The odds of traditional 
herds and roughage diet were 3.5 and 2.5 times more than dairy herds and roughage-concentrate diets in tooth disorders, 
respectively. Therefore, it is important to inform the herders that choosing the proper breed and maintaining a young 
flock as well as good management and diet can decrease costs and improve economic efficiency.
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مقدمه
دام های نشخوارکننده کوچک به خصوص گوسفند و بز از جهت تولید 
گوشت، شیر و پشم نقش بسزایی در اقتصاد کشور های مختلف دارد )1 
بر  از مؤثرترین عوامل  آنجاکه ضایعات محوطه دهانی یکی  از  و 15(. 
روی سالمت و راندمان تولید است )3، ۲6 و31(، بررسی و ارزیابی شیوع 
بیماری های محوطه ی دهانی و همچنین بررسی مولفه-های میزبانی و 
عوامل خطر اثرگذار بر روی این دسته از بیماری ها در ایران در جهت 
به نظر  ضروری  دامداری ها  در  بیشتر  اقتصادی  ضرر های  از  جلوگیری 

می رسد. 
ضایعات  شامل  گروه  سه  در  دهانی  محوطه  بالینی  ضایعات  انواع 
از  می شوند.  تقسیم بندی  نرم  بافت های  و  فک  استخوان های  دندانی، 
کوتاهی  و  درازی  به  می توان  فک  استخوان های  ناهنجاری های  جمله 
پایین  فک  کوتاهی  یا  بودن  دراز   .)31( کرد  اشاره  فک  استخوان های 
به  و  بوده  پیش رونده  سن،  افزایش  با  که  است  ارثی  ناهنجاری  یک 
پیرامون  بیماری   .)31( می انجامد  آسیا  و  پیش  دندان های  بد قرارگرفتن 

دچار  را  دندان  اطراف  بافت های  که  می شود  گفته  بیماری  به  دندان 
می سازد. اسامی مختلفی در توصیف این سندرم شرح داده  شده است که 
عمدتا شامل التهابات بافت های پیرامون دندان می باشد )13، ۲3 و ۲5(.

چون  عالئمی  دارای  دهانی  محوطه  بیماری های  به  مبتال  دام های 
غذا  به  تمایل  عدم  بی حالی،  پیشرونده،  و  مزمن  الغری  اشتها،  کاهش 
خوردن، خروج بزاق و ذرات غذا از دهان، حرکات غیرطبیعی در جوش، 
غذا  هنگام  غیر طبیعی  رفتار  دهان،  در  غذا  نگه داشتن  دندان قروچه، 
خوردن، بوی نامطبوع تنفسی، تکان دادن غیر طبیعی و کج نگه داشتن 
 .)31 و   9  ،1( است  صورت  ناحیه  برآمدگی های  یا  برجستگی ها  و  سر 
بیماری های محوطه دهانی به دلیل نقش در کاهش هضم و جذب مواد 
غذایی می توانند منجر به کاهش راندمان تولید )شیر، گوشت و پشم( در 
دام ها، افزایش حساسیت پذیری دام ها در ابتال به بیماری های مختلف، 
حذف زودهنگام دام ها از واحد های دامپروری و نهایتاً ضررهای اقتصادی 
شدیدی شوند )18، ۲6 و 33(. هرچند امروزه دالیل زیادی در رابطه با 
ضرر های اقتصادی در دامداری ها مطرح است، اما بیماری های محوطه 
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دهانی به دلیل عدم آگاهی و توجه دامداران می تواند نقش عمده ای در 
افزایش هزینه ها و مخارج دامپروری ها در پی داشته باشد )16 و ۲6(. به 
دلیل ناآگاهی از اهمیت تشخص ضایعات دندانی، در مورد میزان شیوع 
این بیماری اطالعات کمی در دسترس است. مطالعات منتشرشده محدود 
نشان می دهد که شیوع ضایعات دندانی می تواند باال باشد و در هرلحظه 

شمار زیادی از دام ها مبتال باشند )3، 19 و ۲6(. 
اگر چه این دسته از ضایعات دارای عواقب شدید بالینی و اقتصادی 
و  خطر  عوامل  شیوع،  میزان  بر  مبنی  گزارشی  تا کنون  اما   ،)3( است 
دسترس  در  ایران  کشور  در  به ویژه  آن ها  بر  مؤثر  میزبانی  مولفه های 
شامل:  اصلی  هدف  دو  بررسی  به منظور  پژوهش  این  انجام  نمی باشد. 
دندان،  بیماری های  شامل  دهانی  محوطه  ضایعات  شیوع  ارزیابی   -1
کوچک  نشخوار کنندگان  بین  در  نرم،  بافت های  و  فک  استخوان-های 
در منطقه جنوب ایران و ۲- برآورد مولفه های میزبانی و عوامل خطر 
احتمالی مؤثر بر این دسته از بیماری ها از قبیل سن، جنس، گونه، نژاد، 
شناخت  با  بتوان  شايد  می باشد.  دامپروری ها  مدیریت  و  اندازه  جیره، 
ارائه راهکارهای  مولفه های میزبانی و عوامل خطر بستر الزم را برای 
نمود  فراهم  ذکرشده  رفع مشکالت  و  كنترل  پيشگيری،  مناسب جهت 
و درعین حال کمک مهمی در جهت افزایش بهره وری و بازده اقتصادی 

دامپروری ها انجام داد.
 مواد و روش ها

توجه  با   ،7 نسخه   Epiinfo نرم افزار  به کارگیری  با  مطالعه  اين  در 

در  با  درصد   95 اطمینان  دامنه  و  درصد   50 انتظار  مورد  فراوانی  به 
نظر گرفتن جمعیت تقریبی 4000000 رأسی گوسفند و بز استان فارس، 
گوسفند  رأسی   3000000 تقریبی  جمعیت  و   390 معادل  نمونه  حجم 
)در  گردید  برآورد  رأس   360 معادل  نمونه  حجم  کرمان،  استان  بز  و 
روش  از  اینکه  دلیل  به  همچنین  راس(.   750  =  390  + مجموع360 
 Design=۲( برابر  دو  نمونه  حجم  استفاده  شد،  خوشه ای  نمونه گیری 
effect( و در نتیجه تقریباً تعداد 1400 رأس دام برای این پژوهش مورد 
استان  مناطق مختلف  از  به ظاهر سالم  نمونه های  گرفت.  قرار  بررسی 
و  استهبان(  خرامه،  نی ریز،  مرودشت،  سروستان،  بیضا،  )شيراز،  فارس 
کرمان )جیرفت، ماهان، سیرجان، کوهپایه، بردسیر و جوپار( به صورت 
خوشهای متناسب با جمعيت دام های منطقه و در هر منطقه به صورت 
تصادفي انتخاب شدند )شکل 1(. در این پژوهش، با بررسی و مطالعه 
مقاالت گذشته در رابطه با مولفه های میزبانی و عوامل خطر ذکر شده 
در مورد اکثر بیماری ها )در گونه های مختلف دام های نشخوارکننده و 
تک سمیان( )4، 7، 13 و ۲0(، یک جمع بندی کلی در رابطه با مهمترین و 
اثر-گذارترین مولفه های میزبانی و عوامل خطر شامل سن، جنس، گونه 
دام، نژاد، جیره، فصل، مدیریت و اندازه واحد دامپروری ها مدنظر قرار 
گرفت و ثبت شد. گروه بندی مولفه های میزبانی و عوامل خطر شامل 
قره گل،  مهربان،  )کرمانی،  گوسفند  نژادهای  بز(،  و  )گوسفند  دام  گونه 
بختیاری و دنبه دار( و نژادهای بز )رایینی، سانن، پاکستانی و محلی(، سن 
)چهار تا 1۲ ماه، یک تا سه، سه تا پنج و باالتر از پنج سال(، جنس )نر و 

تعیین میزان شیوع و بررسی عوامل خطر ضایعات  ...

شکل 1- موقعیت جغرافیایی مناطق مورد بررسی و مطالعه واقع در استان های کرمان و فارس. 
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ماده(، اندازه واحد دامپروری )کمتر از ۲00 رأس و بیشتر از ۲00 رأس(، 
دام  و جیره  نیمه صنعتی و صنعتی(  )سنتی،  دامپروری  نحوه مدیریت 

)علوفه ای، دانه ای-علوفه ای و نامشخص( مدنظر قرار گرفتند.
انواع ضایعات بالینی محوطه دهانی مورد ارزیابی در سه گروه شامل 
تقسیم بندی  نرم  بافت های  و  فک  استخوان های  دندانی،  بیماری های 
گرفت  قرار  بازدید  مورد  که  دندان ها  بالینی  بیماری های  انواع  شدند. 
عبارت بودند از لق بودن، شکستگی، از دست دادن، موجی شدن، وجود 
در چفت  عدم هماهنگی  و  از حد  بیش  رشد  فرسایش شدید،  تیز،  لبه 
شدن دندان ها. ضایعات التهابی و غیر التهابی بافت نرم پیرامون دندان ها، 
غیر  )به دلیل عواملی  گونه ها  داخلی  زبان و سطح  لثه، سطوح مختلف 
اکتیمای واگیردار،  از بیماری های عفونی نشخوارکنندگان کوچک شامل 
به  نیز  آبله(  و  آبی  زبان  کوچک،  نشخوارکنندگان  طاعون  برفکی،  تب 
بالینی بافت نرم محوطه دهانی در نظر گرفته شد.  عنوان بیماری های 
انواع بیماری های بالینی استخوان های فک مورد ارزیابی شامل کوتاهی 
و بلندی فک پایین، عدم تقارن استخوان های فک و عدم هماهنگی در 

حرکت استخوان های فک بود )1۲، 16 و ۲1(. 
جهت معاینه دقیق محوطه دهانی اصول زیر مد نظر قرار گرفت: 1( 
شستشوی دهان )با استفاده از سرم شستشو دهنده و توجه به قوام و 
بوی مواد خارج شده با استفاده از دهان باز کن و چراغ قوه، ۲( بررسی 
و  دندان ها  3( مشاهده  پهلو،  و  از جلو  پیش  دندان های  یکسان  سایش 
فضای بین دندان ها )دندان های نیش و گونه ای( با کمک آینه مخصوص 
نظر  از  آن  سطح  مشاهده  و  زبان  کشیدن  بیرون   )4 دندان ها،  معاینه 
وجود جراحات، 5( بررسی حرکات جانبی فک باال و پایین و 6( مشاهد 

سطح داخلی گونه ها و لثه از نظر وجود جراحات )15، ۲6 و 31(. 

روش های آماری مورداستفاده  
تجزیه  و تحلیل های آماری در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری 
SPSS نسخه بیست انجام گرفت. در ابتدا بر روی مولفه های میزبانی و 
عوامل خطر پیشنهاد شده در این مطالعه، تجزیه و تحلیل آمار توصیفی 
بیماری های  شیوع  میزان  بررسی  شاخص های  سپس  پذیرفت.  صورت 
بررسی  برای  شد.  برآورد  درصد   95 اطمینان  دامنه  با  دهانی  محوطه 
ارتباط بین شیوع و مولفه های میزبانی پیشنهاد شده، از روش رگرسیون 
لجستیک استفاده گردید. در ابتدا تمام مولفه های میزبانی و عوامل خطر 
در مدل رگرسیون تک متغیره وارد شده و در صورت معنی دار شدن اثر 
)با سطح معنی داری کمتر از 0/05( برای مدل نهایی مورد استفاده قرار 
استفاده شد.  از رگرسیون چندمتغیره  نهایی  برای ساخت مدل  گرفتند. 
استفاده   Backward stepwise از روش  بهترین مدل،  انتخاب  به منظور 
گردید. همچنین برای بررسی هم خطی و معنی دار بودن رابطه ها نیز از 

آماره های کای دو و والد بهره گرفته شد.

نتایج 
   شیوع ضایعات دندانی، استخوان های فک و بافت های نرم محوطه 
گونه،  جنس،  شامل  خطر  عوامل  و  میزبانی  مولفه های  تأثیر  و  دهانی 
نژادهای بز و گوسفند، اندازه و نحوه مدیریت دامپروری، گروه های سنی 
و جیره در دام های مورد بررسی در جدول 1 نشان داده شده است. نتایج 

نشان داد که از 134۲ دام مورد بررسی به ترتیب 5۲3 )39 درصد(، 1۲3 
)9/۲ درصد( و 81 راس )شش درصد( دارای بیماری های بالینی دندان، 
نتایج تجزیه  بودند.  نرم محوطه دهانی  بافت های  استخوان های فک و 
 و تحلیل داده ها نشان داد که در بین مولفه های میزبانی و عوامل خطر 
مدیریت  نحوه  سنی،  گروه های  بز،  نژاد های  جنس،  بین  مطالعه  مورد 
دامپروری و جیره با میزان شیوع ناهنجاری های دندانی رابطه معنی دار 
وجود داشت. شیوع در مقایسه بین دو جنس، نژاد های بز، گروه های سنی 
مختلف، نحوه مدیریت دامپروری و جیره به ترتیب در جنس ماده، بز 
نژاد پاکستانی، گروه سنی باالی پنج سال، دامداری ها با مدیریت سنتی و 
جیره علوفه ای، اختالف معنی داری نسبت به سایر گروه ها داشت )جدول 
1(. در بین مولفه های میزبانی و عوامل خطر بیماری های استخوان های 
فک، تنها عامل نژادهای بز از لحاظ آماری معنی دار بود )جدول 1(. از 
بین مولفه های میزبانی و عوامل خطر بیماری های بافت های نرم محوطه 
دهانی، به جز نژادهای بز و اندازه واحد دامپروری سایر عوامل تفاوت 

آماری معنی دار نداشتند.
پنج مولفه میزبانی و عامل خطر تأثیرگذار در شیوع ضایعات دندانی 
شامل جنس، نژادهای بز، گروه های سنی، مدیریت و جیره دامپروری در 
بررسی رگرسیون لجستیک باقی مانده )جدول ۲( و سایر عوامل غیر مؤثر 
شدند.  حذف  دامپروری  واحد  اندازه  و  گوسفند  نژادهای  گونه،  شامل 
ماده  جنس  در  دندانی  بیماری های  به  ابتال  شانس  که  داد  نشان  نتایج 
1/76 برابر جنس نر بود. شانس ابتال به بیماری های دندانی در بز نژاد 
پاکستانی نسبت  به سانن، محلی و رایینی به ترتیب سه، ۲/5 و 1/4 برابر 
بود. در مورد گروه های سنی شانس ابتال به بیماری های دندانی با افزایش 
سن افزایش یافته است به طوری که شانس ابتال در گروه سنی یک تا سه، 
سه تا پنج و باالی پنج سال به ترتیب 1/51، 3/63 و 13/05 برابر گروه 
سنی چهار تا 1۲ ماه بود. شانس ابتال به بیماری های دندانی در واحد های 
دامپروری با بدتر شدن شرایط مدیریتی افزایش پیدا کرد به طوری که این 
مقدار در واحدهای دامپروری با مدیریت سنتی و نیمه صنعتی به ترتیب 
3/۲4 و ۲/76 برابر دامپروری های با مدیریت صنعتی بود. در مورد نوع 
جیره، شانس ابتال به بیماری های دندانی در دام هایی که جیره علوفه ای 
و نامشخص داشتند نسبت به دام هایی که جیره دانه ای-علوفه ای داشتند 

به ترتیب ۲/50 و ۲/01 برابر بود. 
 Backward برای انتخاب بهترین مدل رگرسیون لجستیک، از روش
stepwise استفاده شد. پس از استفاده از این روش، مولفه های میزبانی 
و عوامل خطر حذف شدند و تنها دو عامل مهم شامل گروه های سنی و 
نژادهای بز باقی ماندند )جدول 3(. شانس ابتال در نژاد پاکستانی نسبت 
به سانن، رایینی و محلی به ترتیب پنج، ۲/5 و دو برابر و در گروه سنی 
باالی پنج سال به 11 برابر نسبت به گروه سنی یک سال تغییرکرد. این 
تغییر نسبت اعداد )نسبت شانس ابتال در نژادهای بز و گروه های سنی( 
بین دو جدول لجستیک رگرسیون )جدول ۲ و جدول 3( نشان می دهد 
که بین تمامی مولفه های میزبانی و عوامل خطر، نژادهای بز و گروه های 

سنی نقش موثرتری در شانس ابتال به ناهنجاری های دندانی داشتند.  
جدول 4 بررسی رگرسیون لجستیک بیماری های استخوان های فک را 
نشان می دهد که شانس ابتال در بز نژاد پاکستانی نسبت به نژاد رایینی و 
محلی به ترتیب 1/5 و ۲/7 برابر و همچنین شانس ابتال نژاد سانن بسیار 
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ناچیز بود.
خطر  عوامل  و  میزبانی  مولفه های  رگرسیون  لجستیک  بررسی 
نشان   )5 )جدول  دهانی  محوطه  نرم  بافت  بیماری های  شده  معنی دار 
می دهد که شانس ابتال در بز نژاد پاکستانی نسبت به نژاد رایینی و محلی 
به ترتیب 1/4 و ۲/1 برابر و نسبت به سانن بسیار زیاد بود. شانس ابتال 
به این بیماری ها در واحد های دامپروری بیشتر از ۲00 راس تقریبا 5/5 

برابر دامپروری های کمتر از ۲00 راس بود. 

بحث 
  بیماری های محوطه  دهانی یکی از مهم ترین بیماری های مطرح در 
دام ها با انتشار جهانی است که عوامل زیادی در بروز آن دخالت دارند 
)3 و ۲5(. این بیماری ها یکی از مهم ترین علل کاهش راندمان واحد های 
در سطح  واحد ها  این  در  اقتصادی  آن ضررهای  دنبال  به  و  دامپروری 
جهان هستند. شیوع بیماری های محوطه دهانی تحت تأثیر مولفه های 
میزبانی و عوامل خطر از قبیل جنس، گونه، نژاد، گروه های سنی، جیره، 
موارد  اکثر   .)33 و   19  ،1( است  دامپروری  مدیریت  نحوه  و  اندازه 
نشخوارکنندگان،  در  دهانی  محوطه  بیماری های  رخداد  از  گزارش شده 
بدون اشاره به یک نژاد، گونه، جنس، گروه های سنی، اندازه دامپروری، 
نحوه مدیریت و جیره بوده است )3 و 5(. پژوهش حاضر به-نوعی اولین 
گزارش اثر مولفه های میزبانی و عوامل خطر بر شیوع بیماری های بالینی 

محوطه دهانی گوسفند و بز در استان های جنوبی کشور است.
 )13(  1994 سال  در  همکاران  و  گروسی  توسط  که  مطالعه ای  در 
انجام شد، شیوع بیمار های دندانی گوسفندان کشتارگاهی در انگلستان 
حاضر  پژوهش  در  است.  بوده  درصد   70 و   60 ترتیب  به  اسکاتلند  و 
همان طور که در جدول 1 نشان داده شده است، 39 درصد دام ها مبتال 
به بیماری های دندانی می باشند که نشان از شیوع پایین تری نسبت به 
مطالعه گروسی و همکاران در سال 1994 )13( است. تفاوت موجود بین 
پژوهش حاضر با مطالعه گروسی و همکاران )13( احتماالً می تواند به 
دلیل تفاوت در سن دام های مورد بررسی باشد به گونه ای که در پژوهش 
قرارگرفته  پژوهش  مورد  باال  سن  با  کشتارگاهی  دام های  بیشتر  آن ها 
بررسی  سنی  گروه های  تمامی  در  دام ها  حاضر  پژوهش  در  ولی  است 
بیماری های  شیوع  حاضر  پژوهش  در  که  است  حالی  در  این  شده اند. 
مطالعه  به  نزدیک  درصد(   78( سال  پنج  باالی  سنی  گروه  در  دندانی 
در  همکاران  و  ازه  دیگر،  مطالعه  در  است.   )13( همکاران  و  گروسی 
گزارش  شترها  درصد   74 در  را  دندانی  بیماری های   )10(  ۲01۲ سال 
زودتر  حذف  و  اقتصادی  عمر  بودن  کمتر   ،)6( گونه ای  تفاوت  کردند. 
دام های نشخوارکننده کوچک )۲4 و ۲8( و عدم استفاده از تکنیک های 
تشخیصی پیشرفته و گران قیمت مانند رادیوگرافی )۲۲ و 3۲( از محوطه 
به عنوان  می توانند  دندانی  بیماری های  دقیق تر  شناسایی  جهت  دهانی 
علل این تفاوت شیوع، مطرح باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر تنها 
عوامل  و  میزبانی  مولفه های  و  مورد شیوع  در  گرفته  پژوهش صورت 
ایران  در  کوچک  نشخوارکنندگان  در  دهانی  محوطه  بیماری های  خطر 
ندارد.  ایران وجود  با سایر مناطق جغرافیایی  آن  امکان مقایسه  است، 
نتایج تجزیه  و تحلیل داده ها نشان داد که در بین مولفه های میزبانی و 
عوامل خطر مورد مطالعه بین گروه های سنی، جنس، نژاد های بز، نحوه 

مدیریت دامپروری و جیره با میزان شیوع، رابطه معنی دار وجود دارد.
   میزان شیوع بیماری های دندانی در گروه سنی چهار تا 1۲ ماه، یک 
تا سه، سه تا پنج و باالی پنج سال به ترتیب ۲0/4، ۲۲/3، 44/3 و 78/7 
بیماری های  داد که شیوع  بود )جدول 1(. پژوهش حاضر نشان  درصد 
دندانی در گروه-های سنی چهار تا 1۲ ماه و یک تا سه سال نزدیک به هم 
بوده و بیشترین میزان شیوع در گروه سنی باالی پنج سال بود. همچنین 
این مطالعه نشان می دهد با افزایش سن، میزان شیوع و شانس ابتال به 
بیماری های دندانی به صورت معنی دار افزایش یافته است. رادوستیتس 
و همکاران در سال ۲007 )۲4(، نیوتن و جکسون در سال 1984 )۲1(، 
السدی و یونیس در سال ۲010 )4( و مک گرگور در سال ۲011 )18( از 
اثر افزایش سن دام ها بر روی میزان فرسایش و از دست دادن دندان ها، 
بازده  و  تولید  راندمان  کاهش  آن  دنبال  به  و  دندانی  ناهنجاری های 
اقتصادی در دام های نشخوار کننده سخن گفته اند. همچنین در اسب نیز 
رابطه مستقیمی بین افزایش سن با شیوع ضایعات دندانی وجود دارد 
)8 و ۲۲( که با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد. حداکثر شیوع 
باالترین گروه سنی اسب )۲۲( و شتر )10( وجود  ضایعات دندانی در 

داشته که این مسئله نیز با یافته های پژوهش حاضر همسو است.
شیوع  میزان  است،  شده  داده  نشان   1 جدول  در  که  همان طور 
معنی دار  به صورت  درصد(   44/5( ماده  جنس  در  دندانی  بیماری های 
بیشتر از جنس نر )31/۲ درصد( و همچنین شانس ابتال در جنس ماده 
از  نگهداری  به دلیل  می تواند  احتماالً  بود که  نر  برابر جنس  تقریبا دو 
دام های ماده در جهت افزایش راندمان تولیدمثلی )بره زایی و شیردهی( 
برای یک دوره طوالنی )برخالف حذف زودهنگام دام های نر که پس از 
رشد کامل بدنی انجام می شود و استفاده از تلقیح مصنوعی برای باروری 
دام های ماده( )15(، و همچنین همئوستازی کلسیم )با کمک هورمون های 
استروژن، پروژسترون، پاراتیروئید و ویتامین D( که باعث مصرف بیشتر 
کلسیم در طی دوره های شیرواری و پس از زایش به خصوص در شرایط 
ماده  جنس  در  دندانی  بیماری های  افزایش  به  منجر  که  چندقلوزایی 
می شود، )14، ۲3 و ۲4( باشد. کمبود کلسیم جیره یا نسبت نامتناسب 
کلسیم به فسفر احتماالً منجر به دکالسیفیکاسیون و کاهش تولید مینا و 
عاج دندان می شود که نتیجه اش، سایش سریع و ناهمواری دندان ها است 
)17(. اگر عدم تعادل جیره در خالل رشد دندان ها روی دهد ممکن است 
میش ها،  آبستنی  حین  در  افتد.  اتفاق  دندان ها  آمدن  بیرون  در  تأخیر 
چنانچه کلسیم جیره غذایی متعادل نباشد امکان دارد دکالسیفیکاسیون 
دندان ها روی دهد )17 و31(. ازه و همکاران در سال ۲01۲ )10( تأثیر 
دادند،  نشان  در شتر  دندانی  بیماری های  بر شیوع  را  معنادار جنسیت 
نیکولز  اما در مطالعه  پژوهش حاضر همخوانی داشته  یافته های  با  که 
دندانی  ناهنجاری های  بروز  بر  )۲۲( جنسیت  تونسند در سال ۲016  و 
و  قاطع  دلیل  نتوانسته اند  اگرچه محققان  است.  نداشته  تأثیر  اسب  در 
محکمی برای این موضوع پیدا کنند، اما شاید حذف زودهنگام جنس نر 
در نشخوارکنندگان )گوسفند، بز، گاو و شتر( و مراقبت یکسان و برابر 

)از دندان های( مادیان و نریان توسط صاحبان اسب مطرح باشد )6(.
میزان شیوع بیماری های دندانی در بز نژاد رایینی، سانن، پاکستانی 
 .)1 )جدول  بود  درصد   38/9 و   61/۲  ،1۲/4  ،3۲/8 ترتیب  به  محلی  و 
پژوهش حاضر نشان داد که کمترین و بیشترین میزان شیوع به ترتیب 

تعیین میزان شیوع و بررسی عوامل خطر ضایعات  ...
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در نژاد سانن و پاکستانی بود. در بررسی لجستیک )جدول ۲( نیز شانس 
نژاد  برابر  سه  تقریبا  پاکستانی  نژاد  بز  در  دندانی  بیماری های  به  ابتال 
سانن بود. میزان شیوع بیماری های استخوان های فک در بز نژاد رایینی، 
سانن، پاکستانی و محلی به ترتیب 18/3، 0/6، ۲1/6 و 18/9 درصد بود 
)جدول 1( که کمترین و بیشترین میزان شیوع به ترتیب در نژاد سانن و 
پاکستانی بود. آنالیز رگرسیون لجستیک )جدول 4( نیز نشان داد شانس 
ابتال به بیماری های استخوان های فک در بز نژاد پاکستانی چندین برابر 
نژاد سانن است. میزان شیوع بیماری های بافت نرم محوطه دهانی در 
بز نژاد رایینی، سانن، پاکستانی و محلی به ترتیب 10/9، 0، 10/1 و 3/5 
درصد بود )جدول 1( که کمترین و بیشترین میزان شیوع به ترتیب در 
نژاد سانن و رایینی بود. در بررسی لجستیک )جدول 5( نیز شانس ابتال 
به بیماری های بافت نرم در بز نژاد رایینی چندین برابر نژاد سانن بود. 
شیوع معنی دار و تفاوت شانس ابتال به بیماری های محوطه دهانی در 
و   ۲4( باشد  نژادی  بین  تفاوت  دلیل  به  می تواند  احتماالً  بز  نژاد-های 
از گران قیمت ترین و  به عنوان یکی  بز سانن  اینکه  به  با توجه  اما   .)۲5
بهترین نژادهای شیری بین نشخوارکنندگان کوچک مطرح است )۲9( و 
با جیره دانه ای- پرورش و نگهداری آن به صورت صنعتی )۲9(،  عمدتاً 

)کمتر  پایین  تراکم  با  دامپروری های  )باکیفیت مرغوب( و در  علوفه ای 
از ۲00 رأس( است، مولفه های میزبانی و عوامل خطر نام برده احتماالً 
دارد  بسزایی  تأثیر  نژاد  این  در  دندانی  ناهنجاری های  شیوع  میزان  بر 
به صورت  کمتر  پاکستانی  نژاد  بز  نگهداری  و  پرورش  طرفی  از   .)۲8(
بیشتر  تهاجمی  رفتار  با  و   )۲( دانه ای-علوفه ای  جیره-های  با  صنعتی، 
است لذا تفاوت شیوع معنی دار بیماری های محوطه دهانی بین نژاد های 
بز قابل تأمل است. چنانچه در جدول 3 )پس از حذف سایر مولفه های 
میزبانی و عوامل خطر با استفاده از روش Backward stepwise( مشخص 
شد که شانس ابتال به ناهنجاری های دندانی در بز نژاد پاکستانی حدود 
پنج برابر نژاد سانن بوده و واقعا این نژاد حساسیت بیشتری نسبت به 
سایر نژاد های بز مقایسه شده )در پژوهش حاضر( در ابتال به بیماری های 
دندانی دارا است. دیکسون و داکر در سال ۲005 )9( و نیکولز و تونسند 
دندانی  بیماری های  بروز  در  نژاد  تأثیر  عدم  از   )۲۲(  ۲016 سال  در 
اسب  صاحبان  حساسیت  احتماالً  آوردند.  میان  به  صحبت  اسب ها  در 
به سالمت اسب ها به خصوص دندان ها )به دلیل وابستگی عاطفی بدون در 
نظر گرفتن قیمت و نژاد اسب(، بر-خالف بز که نژاد در نحوه مدیریت و 
پرورش آن تأثیرگذار است، شاید دلیلی بر اختالف دو پژوهش در رابطه 

با اثر نژاد باشد )11، ۲4 و ۲8(. 
شیوع  میزان  است  شده  داده  نشان   1 جدول  در  که  همان طور 
بیماری های دندانی در دامپروری های با مدیریت صنعتی، نیمه صنعتی و 
سنتی به ترتیب ۲0/7، 41/9 و 45/9 درصد است. پژوهش حاضر نشان 
مدیریت  با  دامپروری های  در  دندانی  بیماری های  شیوع  که  می دهد 
سنتی به صورت معنی داری بیشتر بوده و شانس ابتال در دامپروری-های 
سنتی کمی بیشتر از سه برابر دامپروری های با مدیریت صنعتی است. 
احتماال این موضوع ناشی از عدم رسیدگی منظم به وضعیت دندان های 
نگهداری دام ها بدون در نظر گرفتن سایز، جنس، سن، گونه و  دام ها، 
وضعیت فیزیولوژیک در یک مکان مشترک، افزایش احتمال ضربه و نزاع 
بین دام ها به دلیل عدم گروه بندی و حصار کشی مناسب و عدم رعایت 

مدیریت تغذیه دام ازنظر نوع جیره، کیفیت و کمیت جیره باشد )۲ و 1۲(.
جیره  از  که  دامپروری هایی  در  دندانی  بیماری های  شیوع  میزان 
ترتیب  به  می کردند  استفاده  نامشخص  و  علوفه ای  دانه ای-علوفه ای، 
۲0/۲، 46/3 و 4۲/7 درصد بود )جدول 1(. پژوهش حاضر نشان می دهد 
میزان  بیشترین  می کردند  استفاده  علوفه ای  جیره  که  دامپروری هایی 
شیوع و شانس ابتالی ۲/5 برابری را داشتند که احتماالً ناشی از سخت 
در  جیره های خشک  از  طوالنی مدت  مصرف  جیره،  بودن  نامرغوب  و 
مناطق کم آب )10 و ۲3( جنوب ایران و احتمال وجود سنگ ریزه، شن 
سال  در  همکاران  و  رادوستیتس  باشد.  علوفه ای  جیره های  در  ماسه  و 
۲007 )۲4(، نیوتن و جکسون درسال 1984 )۲1( و مک گرگور در سال 
از اثر جیره های سخت بر روی میزان فرسایش و از دست   )18( ۲011
دادن دندان ها، بیماری های دندانی و به دنبال آن کاهش راندمان تولید 
و بازده اقتصادی صحبت کردند که با یافته های پژوهش حاضر همخوانی 
دارد. علت عمده ناهنجاری ها و سایش دندانی مربوط به چرای دام ها 
روی زمین های شنی و سنگی است. عالوه بر این کمبود مواد معدنی یا 
عدم تعادل جیره ممکن است موجب ضایعات دندانی گردد. همین طور 
مشخص شده است که خوردن سیلوی بیش ازحد اسیدی یا ذرت خیلی 
خشبی و فشرده موجب از دست رفتن مینای دندان، تغییر رنگ دندان، 
فرضیه   .)30 و   ۲7  ،16( می شود  دندان ها  سایش  و  لثه  تورم  و  اولسر 
این مسئله این است که کمبود های تغذیه ای مختلف ناشی از بی کیفیتی 
بافت های حمایت کننده اطراف  از دست رفتن  جیره ی مصرفی موجب 
درجات  دادن  دست  از  بیماری  بالینی  مشخصات  از  می شود.  دندان 

مختلفی از دندان یا کامل آن می باشد.
شیوع  میزان  است،  شده  داده  نشان   1 جدول  در  که  همان طور 
بیماری های بافت نرم محوطه دهانی در دامپروری های با اندازه کمتر و 
بیشتر از ۲00 راس به ترتیب 7/1 و 3/4 درصد است. پژوهش حاضر نشان 
می دهد که شیوع بیماری های بافت نرم محوطه دهانی در دامپروری های 
با اندازه کمتر از ۲00 راس به صورت معنی داری بیشتر بوده و شانس ابتال 
در این دامپروری ها تقریبا پنج برابر دامپروری های بیشتر از ۲00 راس 
است. این معنی داری آماری نشان می دهد که تراکم کمتر نقشی در بروز 

کمتر بیماری های بافت نرم محوطه دهانی ندارد )16 و ۲5(.

نتیجه گیری کلی
محوطه  بیماری های  شیوع  که  می دهد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 
مولفه های  و  بوده  تامل  قابل  ایران  جنوب  بز  و  گوسفند  در  دهانی 
میزبانی شامل جنس، سن، نژادهای بز و نحوه مدیریت و نوع جیره در 
واحد های دامپروری نقش بسزایی در شیوع این بیماری ها داشته که با 
در نظر گرفتن این عوامل از طریق آگاه سازی دامداران در جهت جوان-

انتخاب نژاد مناسب و نظارت دقیق بر نحوه مدیریت و  سازی دام ها، 
نوع جیره می توان نقش عمده ای در کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی 

اقتصادی واحد های دامپروری داشت.
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جدول 1- شیوع، مولفه های میزبانی و عوامل خطر  ضایعات دندانی، استخوان های فک و بافت های نرم محوطه دهانی گوسفند و بز در جنوب ایران.

تعدادکلعوامل خطر 

ضایعات دندانی

سطح معنی موارد مثبتموارد منفی
داری آزمون1 درصدتعداددرصدتعداد

-13428196152339تمام دام ها

جنس
56038568/817531/2نر

0/000
78243455/534844/5ماده 

گونه
78748761/930038/1بز

0/446
55533259/822340/2گوسفند 

نژاد

بز

19212967/26332/8رایینی 

0/000
17014987/62112/4سانن

2278838/813961/2پاکستانی

19812161/17738/9محلی

گوسفند

261661/51038/5مهربان

0/744

1709958/27141/8بختیاری

261350/01350/0قره گل

945558/53941/5کرمانی

23914962/39037/7دنبه دار

گروه¬های سنی

19115279/63920/4بین 4 تا 12 ماه

0/000
47637077/710622/3بین 1 تا 3 سال

44524855/719744/3بین 3 تا 5 سال

2304921/318178/7بیشتر از 5 سال

اندازه واحد دامپروری
95758561/137238/9زیر 200 رأس

0/906
38523460/815139/2باالی 200 رأس

مدیریت دامپروری

33326479/36920/7صنعتی

0/000 23613758/19941/9نیمه صنعتی

77341854/135545/9سنتی

نوع جیره

34627679/87020/2دانه ای- علوفه ای

0/000 76240953/735346/3علوفه ای

23413457/310042/7نامشخص

P value -1
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ادامه جدول 1- شیوع، مولفه های میزبانی و عوامل خطر  ضایعات دندانی، استخوان های فک و بافت های نرم محوطه دهانی گوسفند و بز در جنوب ایران.

تعدادکلعوامل خطر 

ضایعات استخوان های فک 

سطح معنی موارد مثبتموارد منفی
داری آزمون1 درصدتعداددرصدتعداد

-1342121990/81239/2تمام دام ها

جنس
56050990/9519/1نر

0/950
78271090/8729/2ماده 

گونه
78771290/5759/5بز

0/582
55550791/4488/6گوسفند 

نژاد

بز

19216988/02318/3رایینی 

0/000
17016999/410/6سانن

22718983/33821/6پاکستانی

19818593/41318/9محلی

گوسفند

2626100/000/0مهربان

0/833

17015591/2158/8بختیاری

262492/327/7قره گل

948489/41010/6کرمانی

23921891/2218/8دنبه دار

گروه های سنی

19117390/6189/4بین 4 تا 12 ماه

0/696
47643290/8449/2بین 1 تا 3 سال

44540991/9368/1بین 3 تا 5 سال

23020589/12510/9بیشتر از 5 سال

اندازه واحد دامپروری
95786390/6909/4زیر 200 رأس

0/632
38535291/4338/6باالی 200 رأس

مدیریت دامپروری

33330491/3298/7صنعتی

0/558 23621892/4187/6نیمه صنعتی

77369790/2769/8سنتی

نوع جیره

34632192/8257/2دانه ای- علوفه ای

0/306 76268990/4739/6علوفه ای

23420989/312310/7نامشخص

P value -1
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ادامه جدول 1- شیوع، مولفه های میزبانی و عوامل خطر  ضایعات دندانی، استخوان های فک و بافت های نرم محوطه دهانی گوسفند و بز در جنوب ایران.

تعدادکلعوامل خطر 

ضایعات بافت های نرم 

سطح معنی موارد مثبتموارد منفی
داری آزمون1 درصدتعداددرصدتعداد

-1342126194/0816/0تمام دام ها

جنس
56053094/6305/4نر

0/377
78273193/5516/5ماده 

گونه
78773693/5516/5بز

0/415
55552594/6305/4گوسفند 

نژاد

بز

19217189/12110/9رایینی 

0/000
170170100/000/0سانن

22720489/92310/1پاکستانی

19819196/573/5محلی

گوسفند

2626100/000/0مهربان

0/087

17016597/152/9بختیاری

262596/213/8قره گل

949095/744/3کرمانی

23921991/6208/4دنبه دار

گروه های سنی

19118395/884/2بین 4 تا 12 ماه

0/090
47645395/2234/8بین 1 تا 3 سال

44540891/7378/3بین 3 تا 5 سال

23021794/3135/7بیشتر از 5 سال

اندازه واحد دامپروری
95788992/9687/1زیر 200 رأس

0/009
38537296/6133/4باالی 200 رأس

مدیریت دامپروری

33331193/4227/6صنعتی

0/236 23621791/9198/1نیمه صنعتی

77373394/8405/2سنتی

نوع جیره

34632694/2205/8دانه ای- علوفه ای

0/564 76271293/4506/6علوفه ای

23422395/3114/7نامشخص

P value -1
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جدول 2- بررسی رگرسیون لجستیک مولفه های میزبانی و عوامل خطر  معنی دار شده ضایعات دندانی گوسفند و بز در جنوب ایران.

دامنه اطمینان 95 درصدشانس ابتال1خطای معیار2آماره والد3عوامل خطر
-4/9450/5010/328عوامل ثابت4

جنس
-1--نر

1/768-23/8840/1161/7641/760ماده

نژاد های بز

-1--پاکستانی

0/721-0/7150/4030/7110/701رایینی

0/359-4/3260/5210/3390/319سانن

0/390-15/5350/2410/3860/382محلی

گروه های 
سنی

-1--4 تا 12 ماه

1/520-12/0920/2891/5181/516 تا 3 سال

3/676-316/1840/3213/6363/596 تا 5 سال

15/053-39/7740/40713/05311/053بیش از 5 سال

مدیریت 
دامپروری

-1--صنعتی

3/765-28/9860/1892/7651/765 نیمه صنعتی

5/249-59/1240/1533/2491/249سنتی

نوع جیره

-1--دانه ای- علوفه ای

2/70-2/8710/5412/5032/30علوفه ای

4/01-1/4330/5872/0180/01نامشخص

1 - Odds ratio (OR);2 - Standard error (SE); 3 - Wald static; 4 - Constant.
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جدول 3- بررسی بهرتین مدل رگرسیون لجستیک پس از حذف مولفه های میزبانی و عوامل خطر معنی دار شده درضایعات دندانی گوسفند و بز در جنوب ایران.

 
جدول 4- بررسی رگرسیون لجستیک مولفه های میزبانی و عوامل خطر  معنی دار شده ضایعات استخوان های فک گوسفند و بز در جنوب ایران.

دامنه اطمینان 95 درصدشانس ابتال1خطای معیار2آماره والد3عوامل خطر
-5/3130/2750/531عوامل ثابت4

نژاد های بز

-1--پاکستانی

0/41-16/6390/2250/3990/37رایینی

0/28-34/2350/2890/1850/08سانن

0/59-18/2230/2210/5310/46محلی

گروه های 
سنی

-1--4 تا 12 ماه

2/50-12/2160/2771/5090/50 تا 3 سال

6/25-317/6080/2813/2520/25 تا 5 سال

21/71-47/7830/35611/7181/71بیش از 5 سال

دامنه اطمینان 95 درصدشانس ابتال1خطای معیار2آماره والد3عوامل خطر
-76/8150/1810/206عوامل ثابت4

نژاد های بز

-1--پاکستانی

0/86-1/9790/2900/6650/46رایینی

0/03-12/1211/0190/0290/01سانن

0/57-8/5770/3400/3700/11محلی

1 - Odds ratio (OR);2 - Standard error (SE); 3 - Wald static; 4 - Constant.

1 - Odds ratio )OR(;2 - Standard error )SE(; 3 - Wald static; 4 - Constant.
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جدول 5- بررسی رگرسیون لجستیک مولفه های میزبانی و عوامل خطر معنی دار شده بیامری های بافت نرم گوسفند و بز در جنوب ایران.

دامنه اطمینان 95 درصدشانس ابتال1خطای معیار2آماره والد3عوامل خطر
-40/6810/5410/032عوامل ثابت4

نژاد های بز

-1--پاکستانی

0/81-1/0250/3320/7140/61رایینی

-0/0003082/6060/000سانن

0/77-2/6960/4560/4730/11محلی

گروه های 
سنی

-1--زیر 200 راس

9/4-9/2520/5565/4231/4باالی 200 راس

1 - Odds ratio (OR);2 - Standard error (SE); 3 - Wald static; 4 - Constant.


