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تشخیص اندومتریت در گاوهاي شیري هلشتاین به وسیله درجه بندي  ترشحات رحمی و تاثیر آن بر 

  فاکتورهاي تولیدمثلی
  3، سیدعلیرضا وکیلی2، علیرضا هروي موسوي1 مسگرانسجاد دانش 

  دانشیارگروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد -2دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیولوژي دانشگاه فردوسی مشهد -1
  استادیارگروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد -3

  
  چکیده

تمام . صنعتی با سابقه چند شکم زایش انتخاب شدندراس گاو شیري  از یک گاوداري  29براي انجام این آزمایش، 
 90کنسانتره را به مدت % 58سیالژ ذرت و % 17علوفه، % 45حیوانات بعد از زایمان، یک جیره کامال مخلوط بر پایه 

 مگا ژول به 3/12گرم به ازاي کیلوگرم و انرژي قابل متابولیسم آن  182مقدار پروتئین خام جیره . روز دریافت کردند
دیواره هاي جانبی، پشتی و جلویی رحم و بخش بیرونی سرویکس در تمام گاوها در . ازاي کیلوگرم ماده خشک بود

و بر اساس ویژگیهاي ظاهري  بعد از زایمان براي تشخیص عفونت رحمی معاینه و محتویات رحمی خارج  شد 22روز 
نتایج بدست آمده نشان داد که با  .و تحلیل شدند نتایج آزمایش با روش داده هاي مخلوط تجزیه. تقسیم بندي شدند

کاهش میزان عفونت رحم ، فاصله زایش تا اولین تلقیح، تعداد تلقیح به ازاي آبستنی، و تعداد روزهاي استراحت 
همچنین، نتایج این آزمایش نشان داد، درجه بندي ترشحات رحم عالوه بر کمک به . گاوهاي شیري کاهش یافتند

  .رحمی، در مدیریت راندمان تولید مثل گاوهاي شیري کاربرد داردتشخیص عفونت 
  گاو، روزهاي باز   رحم،:واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه

. عملکرد رحم در گاو هاي شیري بعد از زایش غالبا توسط باکتري هاي موجود در حفره رحمی دچار اختالل می شود
. ]5[د که دلیل اصلی ناباروري در گاوهاي شیري می باشدباکتري هاي عفونت زا باعث ایجاد بیماري هاي رحم می شون

درصد از  15تا  10هفته بعد از زایش می توانند باکتري ها را از بین ببرند، ولی در  5با اینکه بسیاري از گاوها در 
ات هاي حیوانات ادامه پیدا کردن عفونت هاي ناشی از باکتري ها باعث ایجاد بیماري هاي رحمی شده که توسط آزمایش

وجود باکتري هاي عفونت زا در رحم باعث التهاب، ترشحات نامتعارف اندومتریوم . ]2[فیزیکی قابل شناسایی می باشند
بیماري هاي رحم با کاهش . ]5[رحم، افزایش زمان بازگشتی رحم به حالت اولیه  و اختالل در ماندگاري جنین می شود

هدف از مدیریت تولید مثلی مناسب این است که . قیح رابطه مستقیم داردنرخ آبستنی، افزایش زمان زایش تا اولین تل
هدف از درمان بیماري هاي . گاوها در یک زمان ایده ال بیولوژیکی و فاصله زمانی اقتصادي از زایش قبلی آبستن شوند

. حفره آن است نسبت به باکتري هاي عفونت زاي درون رحمی جلوگیري از التهاب هاي رحمی و افزایش مقاومت رحم
بیماري معمول رحمی  3در مورد پژوهش ها متعددي در سال هاي اخیر بدلیل اهمیت بیماري هاي رحمی در گاو شیري 

غالبا واژه اندومتریت شامل متریت و التهاب رحمی هم می . ]4[متریت، اندومتریت و التهاب رحمی انجام شده است
باید بر اساس تعریف مشخص و واضح از هر یک از بیماري هاي رحمی اخیرا پیشنهاد شده است که تحقیقات . شود
التهاب اگر محدود به ناحیه اندومتریوم باشد اندومتریت، و اگر کل رحم را فرا گیرد تحت عنوان متریت . ]1[باشد

س و یا ترشحات حاوي موکو 21مهمترین فاکتور تشخیص اندومتریت وجود ترشحات عفونی در روز. خوانده می شود
روش هاي مختلفی براي تشخیص اندومتریت وجود دارد که از میان آنها . بعد از زایش می باشد 26و چرك در روز 
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هدف از این . ]5[روش بررسی و درجه بندي  ترشحات رحمی بسیار ارزان تر و سریعتر از سایر روش ها می باشد
ه بندي  ترشحات رحمی و تاثیر آن بر آزمایش تشخیص اندومتریت در گاوهاي شیري هلشتاین به وسیله درج

  .فاکتورهاي تولیدمثلی بود
 

  :مواد و روش ها
تمام حیوانات . راس گاو با سابقه چند شکم زایش از یک گاوداري صنعتی براي این آزمایش انتخاب شدند 29تعداد 

روز دریافت  90ره را به مدت کنسانت% 58سیالژ ذرت و % 17علوفه، % 45بعد از زایمان، یک جیره کامال مخلوط بر پایه 
مگا ژول به ازاي کیلوگرم  3/12گرم به ازاي کیلوگرم و انرژي قابل متابولیسم چیره  182مقدار پروتین خام جیره . کردند

بعد از  22دیواره هاي جانبی، پشتی و جلویی رحم و بخش بیرونی سرویکس در تمام گاوهاي در روز. ماده خشک بود
) 2005(فونت رحمی معاینه و محتویات رحمی جدا شد و بر اساس روش شلدون و همکاران زایمان براي تشخیص ع

براي وجود لکه هاي سفید  1بر این اساس نمره صفر براي موکوس شفاف و نیمه شفاف، نمره . درجه بندي شد ]5[
%  50بیش از  براي وجود 3ترشحات عفونی مخلوط با موکوس و نمره %  50براي وجود حداکثر  2عفونی، نمره 

داده هاي مربوط به روز هاي باز، تعداد تلقیح . ترشحات عفونی که به رنگ سفید و یا قهوه اي هستند اختصاص داده شد
به ازاي آبستنی و فاصله اولین تلقیح بعد از زایش تمامی حیوانات به منظور بررسی اثر اندومتریت بر فاکتور هاي تولید 

  .و با کمک مدلهاي مخلوط انجام شد SAS 9.1حلیل دادها بااستفاده ازنرم افزار تجزیه و ت. مثلی جمع آوري شد
  

  :نتایج و بحث
روز  براي بیان همبستگی نتایج حاصل از درجه بندي با فاصله زایش تا اولین تلقیح، تعداد تلقیح به ازاي آبستنی و تعداد

مدل هاي به دست . می باشد Y= A*exp (-k*X) + residualمدل الگو بصورت . مدل آماري استفاده شد 3هاي باز، از 
  :آمده عبارتند از

  :مدل اول
  فاصله زایش تااولین تلقیح=  -exp (   *33-03/0* اسکور ترشحات  + (حداکثر فاصله بین زایش تا تلقیح

  : مدل دوم
  تنیتعداد تلقیح به ازاي آبس=  -exp (   *7/5-02/0* اسکور ترشحات  + (حداکثر تعداد تلقیح

  : مدل سوم 
  تعداد روز هاي باز=  -exp (   *26/199+001/0* اسکور ترشحات  + (حداکثر تعداد روزهاي باز

  
نتایج نشان داد که هر چقدر میزان درجه ترشحات رحمی کمتر شود فاصله زایش تا اولین تلقیح، تعداد تلقیح به 

توجه به تعریف موجود از اندومتریت، گاو هایی که با ). 1شکل (ازاي آبستنی و تعداد روزهاي باز کمترمی شود 
بازگشت سریع رحم پس از زایش به . داراي اندومتریت بودند مدت زمان بیشتري طول کشید تا آبستن شدند

به این ترتیب، گاو ها در . وضعیت قبل از آبستنی تاثیر بسیاري بر بهبود راندمان تولید مثلی گاوهاي شیري دارد
از شاخص . سیکل تخمدانی کاملی خواهند داشت) روز پس از شیردهی 60تا  50(نامه جفتگیري زمان ورود به بر

هاي کلیدي عملکرد تولید مثلی، آبستنی و مدت زمان زایش تا آبستنی می باشد، عالوه بر این تعداد تلقیح به ازاي 
که ترشحات عفونی رحم می  ]3[ دهدنتایج آزمایش هاي قبلی نشان می . آبستنی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد

که گاو هاي  ]6[نتایج آزمایشات نشان داد . تواند شاخص مناسبی براي بیان سالمت رحم بعد از زایش مطرح باشد
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در یک مطالعه گسترده که بر روي دو گله صورت . شانس آبستنی کمتري در اولین تلقیح داشتند% 30اندومتریت 
در مطالعه اي دیگر گزارش شد . ]6[روز شد 11تا  6یانگین روزهاي باز به مدت گرفت اندومتریت باعث افزایش م

روز  125روز به  110داشته اند میانگین روزهاي باز آنها از  83/0که گاوهاي داراي اندومتریت که نسبت آبستنی 
ي ترشحات رحمی بر اساس  نتایج این آزمایش به نظر می رسد  که استفاده از روش درجه بند. ]3[افزایش یافت

می تواند به عنوان ابزاري مناسب براي تشخیص عفونت هاي رحمی و پیش بینی فاصله زایش تا اولین تلقیح، 
 . تعداد تلقیح به ازاي آبستنی و تعداد روزهاي باز، استفاده شود

 
 

Diagnosis of endometritis in Holstein dairy cows by the vagina discharge and  its effect on 
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Abstract 
For this examination twenty-nine multiparous Holstein cows from a commercial herd were used. All 
animals were fed a total mixed ration based on 45% alfalfa hay, 17% corn silage and 58 % concentrate for 
90 days after parturition . Crude protein and metabolizable energy of the diet were 182 g/kg and 12.3 Mj/kg 
DM, respectively. The lateral, dorsal and ventral walls of the vagina and the external cervical lumen are 
palpated in 22 days pospartum and the mucus contents of the vagina withdrawn and scored by its 
characterization. The results were analyzed by the mixed procedure. The results showed that by decreasing 
in uterus infection the interval from parturition to firs service, number of insemination per conception and 
open days also decreased. The results also showed that scoring vagina contents besides diagnosing the 
infection of uterus, is a good practical technique for optimizing reproductive management. 
Key words:   Uterus, Cow, Open Days  
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همبستگی بین درجه بندي ترشحات رحم با فاصله زایش تا اولین تلقیح، تعداد تلقیح به ازاي آبستنی و تعداد . 1شکل 
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