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تاریخ دریافت1392/10/03:

تاریخ تصویب1392/11/01:
چکیده
در حين زايمان و بالفاصله بعد از آن مكانيسمهاي حفاظتي دچار اختالل شده و بطور طبيعي رحم بوسيله ميكرواورگانيسمهاي پاتوژن
و غير پاتوژن دچار آلودگي ميشوند .عفونتهاي رحمي يكي از مهمترين عوامل ناباروري بعد از زايمان در گاوهاي ماده ميباشد .اين
عفونتها باعث افزايش فاصله بين گوسالهزايي و اولين فحلي ميشود و همچنين تعداد تلقيح منجر به آبستني را افزايش ميدهد ،كه در
نتيجه موجب كاهش عملكرد توليد مثلي در گلههاي گاوهاي شيري ميگردد.
در اين مطالعه از  100راس گاو شيري که  7يا  8روز از زايمان آنها گذشته بود ،استفاده شد و توسط سواپ دابل گارد نمونه گيري
صورت ميگرفت .در آزمايشگاه سوآپهاي گرفته شده در ماده مغذي به مدت يک ساعت در دماي آزمايشگاه قرار ميگرفت تا کليه باکتريهاي
موجود در سوآپ در اين محيط حل شوند .پس از گذشت  24ساعت تعداد باکتريهاي رشد کرده در هر دو شرايط هوازي و بي هوازي
شمارش شده و بر اساس تعداد کلونيهاي شمارش شده گاوها به  4گروه شامل :گروه داراي  10-0کلوني باکتري ،گروه داراي 100-11
کلوني باکتري ،گروه داراي  1000-101کلوني باکتري وگروه داراي بيش از  1000کلوني تقسيم بنديشدند (هر گروه  20راس گاو) .در
تقسيم بندي توجه ميشد که گاوها از نظر تعداد شکم زايش به طور مساوي در گروهها قرار گيرند.
بررسی نتایج نشان داد که شاخصهای تولید مثلی پس از زایمان با افزایش تعداد باکتری دچار تغییراتی میگردد .بطوریکه با افزایش
تعداد کلونی باکتری جدا شده از رحم روزهای باز ،تعداد تلقیح بازای آبستنی ،فاصله گوسالهزایی ،فاصله زایمان تا اولین تلقیح افزایش
مییابد و همچنین افزایش تعداد باکتری در رحم باعث کاهش درصد آبستنی میگردد .نتایج فوق نشان میدهد که باکتریها میتوانند
آندوتوکسینی ترشح کنند که بر روی تخمدانها تأثیر منفی بگذارد.
کلمات کلیدی :عفونت رحم ،پس از زایمان ،عفونت باکتریائی ،روزهای باز

 -1دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه ،گروه دامپزشکی ،ساوه ،ایران
 -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،گروه دامپزشکی ،کرج ،ایران
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مقدمه
توليدمثل ،عاملي حياتي در تعيين بازده پرورش دام است .هدف دامدار از نگهداري گاو شيري به دو منظور
ميباشد :گوسالهدهي به موقع و توليد حداكثري شير .از سوي ديگر در حالي كه هر روزه ،سعي بر باال بردن توليد
در گاوهاي شيري ميشود ،توجه به مسائل توليد مثلي و مشكالت باروري ميتواند به روند تكاملي و باال روندهي
توليد در گله تأثير فراواني داشته باشد .رحم نسبت به عفونت و تروما پس از زايمان در گاو بسيار آسيب پذير است.
باکتريهاي پاتوژن از سرويکس عبور کرده و باعث آلوده شدن رحم و ايجاد آندومتريت ميشود .عفونت رحمي
پس از زايمان اثرات مضر روي بازده توليد مثلي دارد و باعث ضررهاي اقتصادي ميشود و ميزان بروز بيماري
بسيار باال ميباشد .عفونتهاي رحمي يكي از مهمترين عوامل ناباروري بعد از زايمان در گاوهاي ماده ميباشد.
اين عفونتها باعث افزايش فاصله بين گوسالهزايي و اولين فحلي ميشود و همچنين تعداد تلقيح منجر به آبستني
را افزايش ميدهد ،كه در نتيجه موجب كاهش عملكرد توليد مثلي در گلههاي گاوهاي شيري ميگردد()13
از سر گيري فعاليت چرخه تخمداني زمان يکي از مهمترين وقايع در گاو شيري براي شروع حداکثر فعاليت
توليد مثل در پس از زايمان ميباشد با اين وجود اختالل در عملکرد تخمدان شيوع بااليي در طول اين دوره دارد.
بيشترين اختالل در اين دوران به تاخير افتادن سيکل يا تخمک گذاري ،طوالني شدن مرحله لوتئال و تخمدانهاي
کيستي ميباشد(2و .)1در مطالعهاي گزارش کردند که انتشار آرکانو باکتريوم پيوژنز در رحم باعث کاهش تحليل
جسم زرد و اولين موج در فوليکول گراف ميشود که به طور نرمال اترزي و تخمک گذاري در نيمي از گاوها
اتفاق ميافتد (.)8
به دليل دوره طوالني مهار ناشي از اثر فيدبک منفي پروژسترون که هنگام آبستني از جسم زرد و جفت ترشح
ميگردد ،هيپوفيز بعد از زايمان مقاوم ميشود و اين حالت را با نشان ندادن واکنش نسبت به تزريق هورمون
رهاکننده گنادوتروپينها نشان ميدهد .اين حالت به مرور زمان و به تدريج از بين ميرود( .)4در اثر فقدان يا
کاهش مقدار گنادوتروپينها تخمدانها نسبت ًا غير فعال بوده و گاو ماده در حالت آنستروس خواهد بود که اين دوره
در گاوهاي ماده شيرده و پر توليد ممکن است طوالني شود .عفونت پس از زايمان يکي از بيشترين و مهمترين
اختالل در گاوهاي شيري ميباشد که باعث ضررهاي اقتصادي وسيع به دليل افزايش  days openو افزايش فاصله
گوساله زاييها و باعث افزايش حذف ميشود( .)9،6عملکرد رحم اغلب در گاو پس از زايمان بدليل آلودگيهاي
باکتريايي دچار اختالل ميشود ( .)12باکتريهاي پاتوژنيک که باعث بيماري رحمی می شوند می توانند باعث
ناباروری شوند .حضور باکتريهاي پاتوژن در رحم باعث التهاب ،ضايعات هيستولوژيکي اندومتر ،تاخير در جمع
شدن رحم و مشکالت جنيني ميشود .عفونت باکتريايي رحمي ،توليدات باکتريها و التهاب ميتواند ترشح

LH

غده هيپوفيز را مهار کرده و رشد فوليکولهاي تخمداني و عملکرد آنها را دچار اختالل ميکند .بنابراين بيماري
رحمي با کاهش ميزان ابستني ،افزايش فاصله گوساله زايي تا اولين تلقيح ،افزايش حذف به دليل از دست دادن
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آبستني همراه ميباشد(.)9
ناباروري وابسته به بيماري رحم ،با ميزان تروماي اندومترو التهاب آن ارتباط دارد .با وجود اين مدارکي وجود
دارد که اثرات بيشتر آن روي دستگاه توليد مثل شامل باقي ماندن جسم زرد و از دست رفتن تخمک گذاري ميباشد.

مکانيسم اصولي براي قطع لوتئوليز احتماالً به تحرک توليد باکتريها که بيشتر  PGE2و  PGF2αاز اندومتريوم است
بستگي دارد .بيماري رحم رشد فوليکولهاي گراف تخمداني را مهار ميکند و عملکرد آنها را دچار اختالل ميکند
و در اين حالت کاهش غلظت استراديول در خون مشاهده شده است( .)85باکتريها و ساير پاتوژنهای داخل رحم
ترشح  LHاز غدد هيپوفيز قدامي را مختل ميکنند .با وجود اين بر ترشح  FSHتاثيري ندارد .باکتريهاي پاتوژن
که از بيماريهاي آندومتريت جدا شده  A.pyogen,E.coliاست .باکتري  E.coliو پاتوژنهاي هم خانواده آن ليپوپلي
ساکاريد ( )LPSتوليد ميکنند که روي فعاليت توليد مثلي به طور وسيعي اثر گذار باشند(10و.)8
رحم گاوها پس از زايمان معموال با ميزان زيادي از باکتريها آلوده ميشوند ولي با عالئم کلينيکي همراه نميباشد.
عفونت باعث چسبندگي ميکروارگانيسمها به موکوس ،کلونيزه شدن و نفوذ به داخل اپي تليال و يا آزاد شدن
توکسين باکتريها ميشود .تعداد زياد باکتريها در رحم ميتواند مکانيسمهاي دفاع رحم را تحریک کنند .رحم پس از
زايش داراي اپي تليوم از هم گسيخته ميباشد و باکتريها در تماس با مايعات و بافتهاي رحمي محيط مناسبي براي
رشد دارند .خروج آلودگيهاي رحمي به تعداد و ميزان زهر آگيني باکتريهاي حاضر در رحم ،همچنين به وضعيت
رحم و مکانيسم دفاعي ژنتيکي حيوان بستگي دارد(.)13
براساس گزارشها و مطالعات انجام شده عفونتهاي رحمي باعث كاهش توليد شير و اختالل در عملكرد
تناسلي گاوهاي شيري ميشوند .در اين گزارشها هر چند تفاوتي ميان انواع عفونتهاي رحمي قائل نشدهاند،
ولي عفونتهاي رحمي به عنوان يك بيماري پيچيده با عالئم باليني متفاوت كه از عدم وجود عالئم باليني و
عالئم باليني ناچيز تا سپتيسمي كه زندگي حيوان را تهديد ميكنند ،ردهبندي شدهاند .در نتيجه عقايد گوناگوني
ميان دامپزشكان براي تشخيص و درمان آنها وجود دارد( .)9عفونتهاي رحمي در پي جفتماندگي ،سختزايي،
دوقلوزايي ،چاق بودن بيش از حد گاو ماده ،الغر بودن بيش از حد گاو ماده ،تغذيهي طوالني مدت با اوره و بزرگي
گله ايجاد ميشود .عفونتهاي شديد رحمي به دنبال خارج كردن جفت بطور فيزيكي و دستي رخ داده است.
شرايط غيربهداشتي در هنگام زايمان و دستكاريهاي تروماتيك باعث ميشود گاو ماده در معرض عفونتهاي
رحمي قرار بگيرد(.)5
مواد و روشها
تحقيق حاضر در يك دامداري در منطقه ساوجبالغ صورت گرفته است .اين دامداري  2000رأسي ،داراي 800
رأس گاو شيري ميباشد كه از تغذيهي مناسب و خوبي برخوردار بوده كه به صورت  TMRدر اختيار دام قرار
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ميگيرد .اين دامداري از نظر مديريتي در سطح مطلوب قرار داشته و گاوها هر روز  3وعده دوشيده ميشوند.
كليه گاوها و تليسهها  30روز پس از زايش توسط دامپزشك فارم آزمايش ميشوند و وضعيت رحمي ،برگشت
آن و همچنين وضعيت تخمدانها مشخص و يادداشت ميگردد .در صورتي كه رحم چركي بود و يا مشكل
تخمداني وجود داشت درمان مورد نياز اعمال شده و مجددا ً مورد معاينه قرار ميگرفتند.
در اين دامداري فحليابي به صورت مشاهدهاي و سه نوبت در روز صورت ميگيرد .پس از مشاهدهي فحلي،
گاوها تلقيح شده و در صورت عدم مشاهدهي فحلي  30 33روز پس از تلقيح ،دامها جهت تشخيص آبستني توسط
دامپزشك با دستگاه سونوگرافي معاينه ميشوند .دامهاي آبستن مجددا ً در  50 60روزگي و  4ماهگي تأييد آبستني
شده و در  ٧ماهگي گاوها جهت خشك نمودن ،مجددا ً معاينه ميگردند .ضمن آنكه در نزديكي زايمان ،گاوها به
بهاربند گاوهاي انتظار زايش ،منتقل ميشوند.
در اين مطالعه از  100راس گاو شيري با زايش  4-2که از نظر ميزان توليد شير و  BCSدر وضعيت يکساني
قرار دارند استفاده شد .گاوهايي که  7يا  8روز از زايمان آنها گذشته بود جدا ميشد و پس از بررسي وضعيت
رحم آنها و با شرايط کامال بهداشتي و پس از شستشوي قسمت خلفي گاو با مخلوط آب و بتادين توسط سواپ
دابل گارد ( )minitubeنمونه گيري از ناحيه بدنه رحم و در محل دو شاخه شدن شاخها به طور کامل صورت
ميگرفت .براي اطمينان از نمونه گيري سواپ داخل بدنه رحم به آرامي چرخانده شده تا به طور کامل به ترشحات
داخل رحم آغشته گردد وسپس به آرامي از رحم خارج ميگرديد .در زماني که نمونه گيري انجام ميگرفت با
دست ديگر که در داخل رکتوم قرار داشت مسير حرکت سواپ و محل نمونه گيري بررسي ميگرديد .پس از ثبت
مشخصات مربوط به گاو بر روي هر سواپ ،آنها را کنار يخ قرار داده و حداکثر ظرف مدت يک ساعت پس از
نمونه گيري به آزمايشگاه جهت بررسي ميکروبي انتقال داده ميشد .در آزمايشگاه سوآپهاي گرفته شده در ماده
مغذي  B.H.brothبه مدت يک ساعت در دماي آزمايشگاه قرار ميگرفت تا کليه باکتريهاي موجود در سوآپ در
اين محيط حل شوند .پس از گذشت يک ساعت روي محيط  Blood Agarو محيط  PCAکشت داده ميشد .پس
از گذشت  24ساعت تعداد باکتريهاي رشد کرده در هر دو شرايط هوازي و بي هوازي شمارش شده و بر اساس
تعداد کلونيهاي شمارش شده گاوها به  4گروه شامل :گروه داراي  10-0کلوني باکتري ،گروه داراي 100-11
کلوني باکتري ،گروه داراي  1000-101کلوني باکتري وگروه داراي بيش از  1000کلوني تقسيم بنديشدند(هر
گروه  20راس گاو) .در تقسيم بندي توجه ميشد که گاوها از نظر تعداد شکم زايش به طور مساوي در گروهها
قرار گيرند .گاوهای مورد آزمایش در تمامی گروهها تا زمان آبستنی مجدد و همچنین تا زایمان بعدی زیر نظر
گرفته شد و تمامی اطالعات مربوط به زمان آبستنی ،تعداد تلقیح و نیز تلقیح منجر به آبستنی و کلیه اطالعات
درمانی و تولید مثلی آنها ثبت گردید .عالوه بر این در گروهی که دارای باکتری بیش از  1000کلونی بودند به 3
گروه تقسیم شدند و در گروه اول هیچ درمانی صورت نمیگرفت ،در گروه دوم هورمون پروستاگالندین و در
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گروه سوم نیز از آنتی بیوتیک استفاده گردید .در اين تحقيق با ثبت زمان و تلقيحهاي انجام شده شاخصهاي توليد
مثلي حيوان نيز مورد بررسي قرار گرفت.
براي تجزيه و تحليل آماري از روش  ANOVAاستفاده ميگردد .مدل مورد استفاده به شرح زير ميباشد:
yijk= µ+ Ti+ Bj+ eijk
در مدل فوق  Tiاثر مربوط به تعداد کلوني Bj ،اثر شکم زايش µ ،ميانگين مشاهدات eijk ،خطاي آزمايشyijk ،

مشاهده مربوط به حيوان ميباشد .تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار  SPSSو مقايسه ميانگين گروهها
با استفاده از آزمون دانکن انجام خواهد شد .سطح معني دار آزمون  α=0/05در نظر گرفته ميشود.
نتایج
بررسی نتایج نشان داد که شاخصهای تولید مثلی پس از زایمان با افزایش تعداد باکتری دچار تغییراتی
میگردد .بطوریکه با افزایش تعداد کلونی باکتری جدا شده از رحم روزهای باز ،تعداد تلقیح بازای آبستنی ،فاصله
گوسالهزایی ،فاصله زایمان تا اولین تلقیح افزایش مییابد و همچنین افزایش تعداد باکتری در رحم باعث کاهش
درصد آبستنی میگردد .نتایج فوق نشان میدهد که باکتریها میتوانند بر روی تخمدانها تأثیر منفی بگذارد و با
توجه به اینکه یکی از مهمترین ترشحات باکتریها  Lpsمیباشد و در حقیقت آندوتوکسینی است که بر روی
فعالیت تخمدانی میتواند اثرگذار باشد .با کاهش تعداد کلونی باکتریها در رحم اثرات منفی باکتریها بر روی
تخمدانها کاهش مییابد در نتیجه فاصله بین زایمان تا اولین تلقیح کاهش مییابد که نشان از شروع فعالیتهای
تخمدانی زودتر در این گروه میگردد .افزایش تعداد باکتریها باعث میگردد که تعداد تلقیحهای بازای آبستنی
افزایش یابد و در نتیجه درصد آبستنی کاهش مییابد زیرا برای اینکه حیوان آبستن گردد نیاز به تلقیحهای بیشتر
میباشد و از آنجاییکه تعداد تلقیحها با درصد آبستنی رابطه عکس دارند در نتیجه درصد آبستنی کاهش مییابد.
افزایش تعداد باکتریهای رحمی میتواند باعث افزایش تعداد روزهای باز نیز گردد که در حقیقت فاصله زایمان
تا آبستنی در این گروه افزایش مییابد.
عالوه بر این با توجه به اینکه روزهای باز در این گروه افزایش مییابد مشاهده گردید که فاصله گوسالهزایی
در گروهی که باکتری بیشتری از رحم آنها جدا شده است مشاهده میگردد .به طور کلی در این مطالعه مشاهده
گردید که با افزایش تعداد باکتریهای رحمی در دوره پس از زایمان و تأثیرات منفی آنها بر روی رحم و تخمدان
در نتیجه بر روی شاخصهای تولید مثلی نیز اثرات منفی دارد و باعث کاهش باروری میگردد(جدول  .)1بررسی
نتایج نشان داد که در گاوهایی که تعداد باکتری جدا شده از رحمشان بیش از  1000کلونی است،مصرف آنتی
بیوتیک باعث کاهش تعداد باکتریهای رحمی میگردد و در نتیجه فاصله زایمان تا آبستنی مجدد ،فاصله گوساله
زائی و همچنین تعداد تلقیح بازای آبستنی بطور معنیداری کاهش مییابد .عالوه بر این کاهش تعداد باکتریها باعث
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افزایش نرخ باروری در گاوها نیز میشود .همچنین در این تحقیق نشان داده شد که مصرف پروستاگالندین نیز
میتواند با برگرداندن حیوان به سیکلهای طبیعی و در نتیجه با افزایش ایمنی سلولی ،میتواند باعث کاهش روزهای
باز و کاهش فاصله گوساله زائی ونیز افزایش نرخ باروری در گله میشود(جدول.)2-3
جدول  -1بررسی شاخصهای تولید مثلی در گروههای آزمایشی
¯¸Ê¿Â

§tÌ¬¸eZe½Z¼ËYÄ¸Z

Z]ÉZÅÁ

{|]ÉÁZ

§ÊËYÄ·ZÂ³Ä¸Z

ÊÀf]MÄ]nÀ»tÌ¬¸e{Y| e

10 – 0

57b

95b

57b

374b

1/75 c

100 – 10

59b

152/5 a

46b

431a b

2/15 b

1000 – 100

62a b

159 a

39a b

440a b

2/55 ab

>1000

65 a

164 a

35 a

459 a

2/8 a

جدول -2بررسی شاخصهای تولید مثلی در درمانهای متفاوت
§Ä·ZÂ³Ä¸Z
¯¸Ê¿Â

ÃÁ³

§tÌ¬¸eZe½Z¼ËYÄ¸Z

Z]ÉZÅÁ

{|]ÉÁZ

ÊËY

ÊÀf]MÄ]nÀ»tÌ¬¸e{Y| e

>1000

¿»µZ

65

164a

35b

469b

2/8 a

>1000

Ê°ÌeÂÌ]Êf¿M

61/8

97/6 b

52a

386/5a

1/9 b

>1000

¾Ë|À¸³ZfÁa

69

121 b

40b

395a

2/5 a

بحث
از آنجائي که هنگام زايمان و بالفاصله پس از آن فرج شل است و گردن رحم باز ميباشد به همين دليل به
باکتريها فرصت ميدهد که وارد مهبل شده و از آنجا به رحم بروند  .محيط پس از زايمان رحم نيز از رشد تنوعي
از باکتريهاي هوازي و بي هوازي حمايت ميکند()2
خون ،باقيماندههاي سلولي و بافت جدا شده کارونکلهاي رحمي محيط مناسبي براي رشد باکتريها ايجاد
ميکند ولي در اغلب موارد باکتريها رحم را اشغال نکرده ،متريت يا آندومتريت ايجاد نميکنند .مکانيسم اصلي
که در از بين رفتن باکتريها دخالت دارد بيگانه خواري (فاگوسيتوزيس) لکوسيتها است)6( .
رحم در خالل آبستني كام ً
ال استريل است و سرويكس بسته بوده و ترشحات موكوسي آن به عنوان محافظ عمل
ميكند .هنگام زايش سرويكس باز و فرج و پرينه شل ميشوند و گردن رحم باز است به همين دليل به باكتريها
فرصت ميدهد كه وارد واژن شده و از آنجا به رحم بروند .بعد از زايمان خون ،باقيماندههاي سلولي و بافت جدا
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شده کارانکولها محیط مناسبي براي رشد باكتريها ايجاد ميكنند .تعداد زيادي از اين باكتريها آلودگيهاي سادهي
را داخل رحم ايجاد ميكنند كه با مكانيسم دفاعي رحم برداشته ميشوند(.)4
انتشار آرکانو باکتريوم پيوژنز در رحم باعث کاهش تحليل جسم زرد و اولين موج در فوليکول گراف ميشود
که به طور نرمال اترزي و تخمک گذاري در نيمي از گاوها اتفاق ميافتد()11
عفونت پس از زايمان يکي از بيشترين و مهمترين اختالل در گاوهاي شيري ميباشد که باعث ضررهاي
اقتصادي وسيع به دليل افزايش روزهای باز و افزايش فاصله گوسال زاييها و باعث افزايش حذف ميشود.
عملکرد رحم اغلب در گاو پس از زايمان بدليل آلودگيهاي باکتريايي دچار اختالل ميشود (12و .)10باکتريهاي
پاتوژنتيک که باعث بيماري رحمي ميشود ميتواند باعث ناباروري ميشود .حضور باکتريهاي پاتوژن در رحم
باعث التهاب ،ضايعات هيستولوژيکي اندومتر ،تاخير در جمع شدن رحم و مشکالت جدي جنيني ميشود .عفونت
باکتريايي رحمي ،توليدات باکتريها و التهاب ميتواند ترشح  LHغده هيپوفيز را مهار کرده و رشد فوليکولهاي
تخمداني و عملکرد آنها را دچار اختالل ميکند .بنابراين بيماري رحمي با کاهش ميزان ابستني ،افزايش فاصله
گوساله زايي تا اولين تلقيح ،افزايش حذف به دليل از دست دادن آبستني همراه ميباشد(.)13
در تحقیقی که گاوهاي اندومتري با حيوانات نرمال مقايسه شد و گزارش گردید که ميزان آبستن  ٪20کمتر
و متوسط فاصله زايش تا آبستني  30روز بيشتر ميباشد .به عالوه شاخصها در گاوهايي با ترشحات چرکي
گردن رحم پايين تر است .براساس اثرات روي دستگاه توليد مثل بيماريهاي توليد مثل باعث درد و پاسخ ايمني
ميشود .براي مثال پروتئين فاز حاد در سرم خون محيطي مانند هاپتوگلوبين يا  α 1اسيد گليکو پروتئين ( )AGPدر
حيوانات با رحم عفوني افزايش مييابد .بيماري رحم رشد فوليکولهاي گراف تخمداني را مهار ميکند و عملکرد
آنها را دچار اختالل ميکند و در اين حالت کاهش غلظت استراديول در خون مشاهده شده است .باکتريها و ساير
پاتوژنهاي در داخل رحم ترشح  LHاز غدد هيپوفيز قدامي را مختل ميکنند .با وجود اين بر ترشح  FSHتاثيري
ندارد (.)7
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