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تاثیر تزریق زیرجلدی سفتیوفور هیدروکلراید بر سالمت رحم پس از زایش در گاوهای
شیری هلشتاین دچار سختزایی و جفتماندگی
امیرعلی گلزاری فرد ،*1روزعلی باتوانی ،2حمید

امانلو3

 -1دانشجوی دکترای مامایی و بیماریهای تولیدمثل ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -2استاد گروه مامایی و بیماریهای تولیدمثل ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -3استاد گروه تغذیه و علوم دامی ،دانشکده کشاورزی و علوم دامی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
*نویسنده

مسئول مکاتباتgolzarvetobs2011@gmail.com :

(دریافت مقاله 96/8/15 :پذیرش نهایی)97/12/7 :

چکیده
آلودگــی دستگاه تناســلی گاوهــای شیــری به دنبـــال زایمـــان از مشـــکالت عمـــده و زیـــانده مـیباشـــد .از بـین
آنتیبیوتیکهای مختلف ،سفالوسپورینها از مهم ترین و پرکاربردترین داروهای مورد استفاده در درمان عفونـتهـای رحمـی پـس از
زایش میباشند .در این مطالعه تاثیر تزریق سفتیوفور هیدروکلراید در گاوهای شیری پرخطر (دچار سختزایی ،جفتماندگی و )...پس
از زایمان و عملکرد آن در باروری آتی دامها مورد ارزیابی قرار گرفت .تعداد  150رأس گاو شیری نژاد هلشتاین به عنـوان گاوهـای
پرخطر و یا گروه تیمار (جفتمانده باالی  24ساعت و سختزایی) و تعداد  150رأس به عنوان گاوهای کنترل ولـی مدـدداً پرخطـر
تقسیمبندی شدند .در گاوهای پرخطر گروه تیمار سفتیوفور هیدروکلراید بهمیزان  2/2 mg/kgوزن بدن بهصورت زیرجلدی و بهمدت 5
روز تزریق گردید و در دامهای کنترل جفتمانده ،درمان با اکسیتوسین بهمقدار  50واحد بهصورت داخل عضالنی پس از زایمان و با
فاصله  8ساعت با تکرار  3تزریق و اکسیتتراسایکلین داخل رحمی  10 mg/kgو دامهای دچار سختزایی بدون درمان تا زمان تسـت
پاکی رحم رها شدند .تزریق سفتیوفور هیدروکلراید مندر به کاهش عفونتهای رحمی در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل گردید
( .) p<0/01همچنین میانگین روزهای باز در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل بهطور معنیداری کاهش پیدا کرد ( .)p<0/05فاصله
زایمان تا اولین تلقیح پس از زایمان نیز در گروه تیمار بهبود یافت ( .)p<0/01نتایج بهدست آمده نشان داد که پیشگیری از عفونتهای
رحمی یکی از ارکان اساسی کنترل باروری و سالمت رحم و سالمت گاوهای شیری پس از زایمان میباشد .همچنین در گلههای گـاو
شیری که بنابر هر دلیلی مشکالت زایش و پس از زایش را دارند ،تزریق سفتیوفور هیدروکلراید  24ساعت پـس از زایـش بـه مقـدار
 2/2 mg/kgدر دامهای پرخطر میتواند مندر به بهبود باروری آتی دامها گردد.
کلیدواژهها :سفتیوفور هیدروکلراید ،سختزایی ،گاو شیری هلشتاین ،جفتماندگی ،سالمت رحمی.
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تروپــرال پــایوزنز ،گونــههــای پــرووتال ،فوزوبــاکتریوم

مقدمه
آلودگــی دستگاه تناســلی گاوهـــای شیـــری

نکروفوروم ،منهیمیا همولیتیکا ،گونههای استافیلوکوک و

به دنبــال زایمــان از مشــکالت عمـــده و زیـــانده

استرپتوکوک جز مه ترین باکتریهای آلـودهکننـده مـی

میباشــد ( .)Jeon et al., 2015این عفونتها منجر بـه

باشند ( .)Santos et al., 2012به دلیل تنوع باکتریهـای

رخداد متریت بهمیزان  20درصد و گاهاً بیشـتر نیـز مـی

آلوده کننده ،استفاده از آنتیبیوتیـکهـای وسـی الطیـف

گردد .از عوامل دیگری که رخداد متریت را باال میبـرد،

برای درمان و پیشگیری از عفونتهـای رحمـی توصـیه

میتوان به سختزایی ،دوقلوزایی ،جفت مانـدگی و یـا

میگردد ( .)Lima et al., 2015از بین داروهای مختلف،

مردهزایی اشاره کرد که ایـن عوامـل نیـز تـا  50درصـد

آنتیبیوتیکهای نسلهای سوم و چهارم سفالوسپورینها

رخداد متریت را باال میبرند (.)Martinez et al., 2012

از مه ترین و پرکاربردترین داروهای مـورد اسـتفاده در

در کنار رفاه دام که مستقیماً با ایجـاد اخـتالالت پـز از

درمان عفونتهای رحمی و بهویژه متریت پز از زایش

زایش در ارتباط است و ضررهای زیادی را بـه بـار مـی

مـیباشـند ( .)Machado et al., 2015از دالیـل دیگـر

آورد ( ، )Stoikov et al., 2015متریـت نیـز منجـر بـه

استفاده بیشتر از این داروها ،عـدم بـاقیمانـدن آنهـا در

ضررهای اقتصادی از طریق کاهش تولیـد شـیر ،کـاهش

شیر میباشد که منجر به صرفهجویی از جهت دور ریـز

میزان باروری و افزایش حذفیات میگردد ( Overton et

شیرها میگردد ( .)Lima et al., 2014همچنـین اسـتفاده

.)al., 2002

از داروهای دیگر در عفونتهای رحمی محدودیتهای

از مشکالت عمده پـز از زایـش ،متریـت حـاد

زیــادی را دارد و بحــا مقاوم ـت عوامــل بیمــاریزا از

توکسیک میباشد که تشخیص این عارضه بر پایه وجود

مه ترین شاخصهای تأثیر دارو مـیباشـد در حـالیکـه

ترشحات قرمز تا قهوهای رنگ رحمی همـراه بـا دمـای

اکثـر پــاتوزنهــای عفونــتهــای رحمــی بــه ســفتیوفور

در  21روز پـز از

مــیباشــند و تــأثیر ایــن دارو در

بدن باالی  39/5درجـه سلسـیو

زایـش ) .(Sheldon et al., 2012گاوهـای درگیـر بـه-
صورت عمومی درگیر بـوده و مسـتدد کـاهش بـاروری
هستند و همواره جزء دامهای در مدرض خطر حذف از
گله میباشند و در مقایسـه بـا گاوهــای سـال  ،کـاهش
شدید شیر را نشان میدهنـد (.)Wittrock et al., 2011
همچنین این بیماری یک بیماری دردناک میباشـد و در
لمز راست رودهای رحـ  ،واکـنش بـه درد در حیـوان
بروز میکند (.)Stoikov et al., 2015
باکتریهای مختلف هوازی و بیهوازی در رحـ
آلوده یافت میگردند کـه در ایـن میـان اشریشـیا کلـی،
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هیدروکلرایــد حســا

درمـــان عفونـــتهـــای رحمـــی مـــ ثرتر مـــیباشـــد
(.)Malinowski et al., 2012

اســتفاده از راهکارهــای مختلــف جهــت کــاهش
عفونــتهــای رحمــی ومشــکالت آتــی آن در صــندت
دامپروری و پرورش گاو شیری از ضروریات غیـر قابـل
اجتنــاد در جهــت حفــی ســالمتی دامهــا مــیباشــد
( .)Sheldon et al., 2006گاوهای متاثر از جفت ماندگی
مستدد درگیری با بیماری متریت هستند ،هزینه و ضـرر
و زیــان یــک دام جفــت مانــده بیــانگر قطدــی بــودن و
ضروری بودن کنترل جفت ماندگی میباشد ( Bartlet et
.)al., 1983
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مطالدـــــات قبــلی نشان میدهنــــد که تزریق داخل

(سختزایی و مداخله بیش از  15دقیقهای دامپزشـک و

رحــمی اکســیتتــراسایکـــلین میتواند در درمـــان

عدم دف جفت در  24ساعت بدـد از زایمـان) انتخـاد

جفـــتمانـــدگی مفیـد باشـد (.)Tamir et al., 2006

گردیده و در دو گروه کنترل و تیمـار بـهطـور مسـاوی

همچـــنین در تحقیــــقی مشـــابه ،سفتــیوفــور نیـز

تقسی شدند .گاوهای شیری هر دو گروه از بـین 2400

تأثـــیر بهسزایی در درمـــان جفــــتمانـدگی داشـته

زایـش انجــامشـده در ســالهـای  1394-1396انتخــاد

اســـت ( .)Staniesiewsky et al., 2010مضـــرات

شدند .در گروه تیمار  24ساعت پز از زایمـان هـ در

اکسیتتراسایکلین نیز در مطالدات متدددی ارزیابی شـده

گاوهای جفتمانده و ه در دامهای دچار سختزایـی،

است و از جمله مضرات آن میتوان به باقیمانـدن دارو

 2/2 mg/kgسفتیوفور هیدروکلرایـد ( excenel pfizer,

در شیر و گوشت به مدت زیاد و تخـریشگـر بـودن آن

 )USAبهصــورت زیرجلــدی و بهمــدت  5روز تزریــق

در بافت اندومتر رحـ اشـاره کـرد ( Dinsmore et al.,

(24ساعت پز از زایمان ) گردید ،اما در گروه کنتـرل و

 .)1998به همین دالیـل در سـالهـای اخیـر روشهـای

در موارد سختزایی هیچ درمانی صورت نگرفـت ولـی

مختلفی برای کاهش احتمال بروز متریت و عفونتهـای

در موارد جفتماندگی با توجـه بـه اهمیـت دام و عـدم

رحمی مورد مطالده قرار گرفته است.

امکان رهاسازی آنها درمان مدمـول دامپزشـکی شـامل

ایــن مطالدــه بــرای بررســی اثــر ســفتیوفور

تزریق  50واحد اکسیتوسین دوبار به فاصـله  8سـاعت

هیدروکلراید قبل از وقوع عفونت و پیشگیری از متریت

پز از زایش و همـراه بـا تزریـق اکسـیتتراسـایکلین 5

و بررسی عملکرد دارو و باروری گاوهای شـیری متـأثر

درصــد داخــل رحمــی بــه مقــدار  10 mg/kgدقیقـاً 24

از سختزایی و جفت ماندگی طراحی گردید.

سـاعت پـز از زایـش ،اجـرا گردیـد ( Tamir et al.,

در ایــن مطالدــه فــرض بــراین بــود کــه تزریــق

.)2006

زودهنگــام ســفتیوفور هیدروکلرایــد در گاوهــای دچــار

در هیچکدام از گروههای کنترل و تیمار به غیر از

سختزایی و جفتماندگی ،در پیشگیری از عفونتهای

داروهای مذکور داروی دیگری اعـ از الکترولیـتهـا و

رحمی دامهای مزبور مفیـد بـوده و مـیتوانـد مضـرات

ضد التهادها استفاده نگردید .مدت زمان دف جفـت در

جلـوگیری

گروههای تیمار و کنترل محاسـبه نگردیـد و  24سـاعت

عفونتهای رحمی را کاهش داده و متداقـ

از عفونتهای رحمی ،باروری مناسبی را حاصل کند.

پز از دف نشدن جفت ،دامها بهعنوان جفتمانده تلقی

مواد و روشها

شــده و تحــت درمــان قــرار گرفتنــد .چــون دامهــای
گـاو شـیری

جفتمانده و سختزا بالفاصله پز از تدیین وضـدیت،

نژاد هلشـتاین یـک گلـه در شهرسـتان شبسـتر اسـتفاده

بهصورت تصادفی در  2گروه قرار گرفتند ،خطای مدت

گردید .دامها بهصورت کامالً تصادفی و بدون توجه بـه

زمان درگیری با عفونتهـای رحمـی و وخامـت دامهـا

سابقه بیماری ،سن ،تولید شیر و سایر شـاخصهـا و بـا

غیرقابل بیان گردید .یدنی هر دامی که دچار سختزایـی

داشتن عالی یک دام پرخطر از لحـا عفونـت رحمـی

گردید و 24ساعت جفت خود را دفـ نکـرد ،در گـروه

برای انجام این مطالده ،از  300رأ
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دامهای پرخطر قرار گرفت و طـول مـدت درگیـری بـا

تلقیح ،نرخ باروری و نرخ آبستنی میباشـند در بـاروری

عفونتهای احتمالی مختلف در هر دام کـه میتوانسـت

آتی گاوها مورد بررسی و محاسبه قرار گرفتند.

خطای مخدوشگر باشد ،در این مطالده وجود نداشـته و
بنابراین غیر قابل بیان است.

پــز از ســونوگرافی دامهــا بوســیله دســتگاه
ســونوگرافی ( )Easy Scan, UKو بررســی وجــود

هر دو گروه کنتـرل و تیمـار در روزهـای  35±3و

ترشحات اکوزنیک در داخل رح  ،بهوسیله یک دستمال

 3±55پــز از زایــش ،تحــــت عنــوان مداینــه اول و

مرطود ناحیه فرج دام تمیز شده و بوسیله سـوند فـولی

مداینــه دوم مورد ارزیابی قرار گرفتند .همچنین شـایان

و سرنگ استریل  60میلیلیتری مقدار  50میلیلیتر سـرم

ذکر است که تسـتهـای پـاکی رحمـی نیـز عـالوه بـر

فیزیولوزی به داخل رح انتقال داده شد و بـرای مـدت

مداینات ذکرشده در دامها انجام مـیگرفـت .روشهـای

 10ثانیه رح به آرامی ماساز داده شد ،سپز مقداری از

ارزیابی در این مطالده شامل اولتراسـونوگرافی (ارزیـابی

مای تزریقی به داخل سرنگ برگردانده شد .الزم به ذکر

جم شدن رح  ،قطر گردن رحـ و نـوع ترشـحات در

است که هیچ تالش مداخلهگرایانـهای بـرای اخـذ مـای

لومن رح ) ،شستشوی رح و لومن رح بهوسیله سرم

بیشتر انجام نشد .پز از اخذ نمونه ،بالفاصله محتویـات

فیزیولوزی و سوند فولی و سپز رنـگآمیـزی المهـای

به لولههای پالستیکی استریل انتقـال داده شـد و در دور

تهیهشده از ترشحات مذکور با رنگ گیمسا و شـمارش

 700بهمدت  6دقیقه سـانتریفیوز گردیدنـد و در ادامـه،

ســلولی آنهــا بــود .در بررســی المهــای مــورد مطالدــه

یک قطره از رسود حاصـله از هـر نمونـه بـر روی الم

ســلولهای اپیتلیــال ،نوتروفیــل ،تکهســتهای بــزر

قرارداده شد .سپز المها در مدرض هوا خشک گردیده

(احتمـاالً ماکروفــاز) و تــکهسـتهای کوچــک (احتمــاالً

و با رنگ گیمسا رنگآمیزی شدند و به منرـور بررسـی

لنفوســیت) قابــل مشــاهده بودنــد و در المهــای تحــت

دقیق ،المهای رنـگآمیـزیشـده ،توسـ میکروسـکو

بررسی ،نوتروفیلی (نوتروفیل بـا هسـته چنـد شـکلی)

نوری و با بزر نمایی  ×100یکبار توس کلینیسـین و

باالی  3درصد به عنـوان نمونـه عفـونی مـد نرـر قـرار

بار دیگر توس مسئول آزمایشگاه که اطالعـی از نمونـه

گرفت .کمترین و بیشترین درصد نـوتروفیلی نمونـههـا

گیری نداشت ،تحت بررسی قرار گرفتند .صـرفاً وجـود

بین صفر تا  9درصد با میانگین  3درصد بودند .با توجه

سلولهای اپیتلیال در زیر میکروسکو

شاخصـی بـرای

به عالئ دیگر یافتهشده در دامهای دچار عفونت رحمی

صحیح بودن روش نمونهبرداری اطالق گردید و حضور

و تدداد آبستنی و عدم آبستنی ،مرز بـین دامهـای دارای

سایر سلولها در مـورد صـحت نمونـهبـرداری در ایـن

عفونت رحمی و بدون عفونت رحمی  3درصـد مـدنرر

مطالده بررسی نگردید (.)Salasel et al., 2010

قرار گرفت.

نرخ باروری نیز بـر اسـا

درصـد نسـبت تدـداد

پز از درج و ثبت اطالعات بالینی و تحتبـالینی،

آبستنی بر تدداد تلقیحات در هر  21روز پـز از زایـش

شاخصهای باروری که شامل روزهای باز ،تاریخ اولین

نرخ باروری حاصل به دست آمد.
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 -تحلیــل آمــاری دادههــا :واکــاوی آمــاری دادههــای

در گروه تیمار از مجموع  150رأ

دام تحـت بررسـی،

دام دارای شاخصهـای عفونـت

بهدستآمده با نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شـد و در

در مداینه اول  23رأ

بررسی شاخصهای کمی از آزمون آمـاری تـی مسـتقل

رحمی بودند و در مداینه دوم این تدـداد برابـر  20رأ

( )independent t-testبهره گرفتـه شـد .در مقایسـه دو

مشخص گردید و  6رأ

گروه شـاهد و تیمـار در مداینـات اول و دوم از آزمـون

عفونت رحمی بودند .از لحا تدداد عفونتهای رحمی

ناپـــارامتری ویلکاکســـون ( )wilcoxonو در ارزیـــابی

بین دو گروه تیمار و کنتـرل تفـاوت مدنـیدار مشـاهده

مقایسههـای کیفـی از آزمـون یـو مـن وایتنـی ( mann

گردید (.)p<0/01

 )whitney U testاستفاده شد .مقادیر  p<0/05مدنیدار

دام نیز در هر دو مداینه دارای

میانگین اندازه قطـر گـردن رحـ در گـروه کنتـرل
 11/1±13/8ســانتیمتــر و در گــروه تیمــار 5/18±1

در نرر گرفته شد.

سانتیمتر ثبت گردید که دارای اختالف مدنـیدار بودنـد
( .)p<0/01تاریخ اولیـــن سرویز یا تلقـیح مصـنوعی

یافتهها
دام تحـت

در گروه کنتـرل از مجمـوع  150رأ

بررسی که از نرر سنی در محدوده  2تا  10سالگی قـرار
داشته و پراکنش سن و تدـداد زایـش یکسـانی داشـتند،
تدداد عفونتهـا براسـا

شـک زایـش مـورد بررسـی

قرارگرفت اما از لحا آماری تفـاوت درگیـریهـا بـین
سنین مختلف ،مورد ارزیابی قرار نگرفت .در مداینه اول
 79رأ

و در مداینــه دوم  74رأ

دام دارای عفونــت

رحمــی تشــخیص داده شــدند و تدــداد دامهــای دارای
عفونت رحمی مشترک در هر دو مداینـه  25رأ

پز از زایمـان در گـروه کنتـرل  149/09±47روز و در
گروه تیمار  100/62±31روز بهدسـت آمـد کـه از ایـن
لحــا نیــز دارای اخــتالف مدنــیدار بودنــد (.)p<0/01
همچنین میانگین روزهـای بـاز ( )open daysدر گـروه
شاهد  156/06±43روز و در گـروه تیمـار 107/18±34
روز بهدسـت آمـد کـه دارای اخـتالف مدنـیدار بودنـد
( .)p<0/05به تفکیک شک های مختلـف ،عفونـتهـای
رحمی ایجادشده در جدول  1آورده شده است.

بـود.

جدول  -1تفکیک دامهای تحت بررسی برحس

شک زایش

گروه تیمار

شکم 1

شکم 2

شکم 3

شکم 4

شکم 5

شکم 6

شکم 7

تدداد دامهای با عفونت رحمی

11

9

5

3

7

1

1

تدداد دامهای فاقد عفونت رحمی

35

31

24

12

6

3

2

جم

46

40

29

15

13

4

3

گروه کنترل

شکم 1

شکم 2

شکم 3

شکم 4

شکم 5

شکم 6

شکم 7

تدداد دامهای با عفونت رحمی

30

31

24

24

12

4

1

تدداد دامهای فاقد عفونت رحمی

8

6

4

3

1

1

1

جم

38

37

28

27

13

5

2
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نرخ تلقیح بهازای آبستنی در گروه تیمار  1/8تلقیح

جدول  2این شاخصها به تفکیک تاریخ اولـین تلقـیح،

بهازای آبستنی بود و نرخ آبستنی نیز  55درصد محاسـبه

قطر گردن رحـ و شـاخص روزهـای بـاز آورده شـده

گردید .همچنین در گروه کنترل نـرخ تلقـیح  2/8تلقـیح

است .نرخ باروری نیز در گـروه تیمـار  33درصـد و در

بهازای آبستنی بوده و نـرخ آبسـتنی هـ  35/71درصـد

گروه شاهد 18/5درصد محاسـبه شـد کـه در جـدول 2

ثبت گردید و اختالف مدنیداری بین دو گروه کنتـرل و

آورده شده است.

تیمار از لحا نرخ آبستنی برآورد گردید ( .)p<0/05در
جدول  -2تحلیل دادهها و شاخصهای ارزیابی باروری و وضدیت جم شدن رح بر اسا
گروههای مورد مقایسه

قطرگردن رحم و شاخصهای باروری

قطرگردن رح
سطح معنیداری
()p-value

تیمار

کنترل

100/62±31

149/47±09

>0/01

5/18±1

11/13±1/8

>0/01

روزهای باز

107/18±34

156/06±43

>0/05

نرخ باروری

%33

%18/5

>0/05

تاریخ اولین تلقیح پز از زایش
قطر گردن رح در مداینه 1و پز از
زایش ( 2سانتیمتر)

سفتیوفور بسیار بهتر بوده است .نتایج این مطالده نیـز بـا

بحث و نتیدهگیری
یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که با تزریق
سفتیوفور در گاوهای پر خطر ،پز از زایش باید میـزان

نتایج تحقیق مذکور کامالً مطابقـت دارد ( Smith et al.,

.)1998

عفونتهای رحمـی کـاهش بـارزی داشـته و منجـر بـه

در بررسی حاضر ،بین عفونتهای مشـاهدهشـده

بهبودی شاخصهـای بـاروری دام گردیـد (جـدول .)2

در مداینــه اول و دوم گــروههــای تحــت مطالدــه ســطح

تحقیقــات قبلــی و فارماکوکینتیــک ،داروی

همبستگی باالیی مشاهده گردید که بیانگر وجود ارتبـاط

برحســ

سفتیوفور میتواند بـا غلرـت مناسـ

بـه بافـت رحـ

بین عفونتها و تحت تاثیر قرار گرفتن سالمت رح بـا

عفونی نفوذ کرده و در کـاهش عالئـ و بهبـود متریـت

وجود گذشت یک سیکل احتمالی دیگر بین مداینـه اول

موثر واق گردد .تاثیر سفتیوفور بر عفونتهـای رحمـی

و دوم میباشد .بـهعبـارت دیگـر عفونـتهـای رحمـی

قبالً توس اوکر و همکاران در سال  2002انجام گرفتـه

بالفاصله پز از زایش میتوانند در ایجـاد عفونـتهـای

است ( ،)Okker et al., 2002که یافتههای ایشان با نتایج

آندومتریتی بالینی و تحتبـالینی ،پـز از اولـین چرخـه

این مطالده مطابقت دارد .همچنین در مطالدهای که قـبالً

فحلی بدد از زایش نقش داشته باشند.

توس اسمیت و همکـاران در سـال  1998انجـام شـده،

در ارزیابی سلولی انجامشده در این مطالدـه مـرز

تــأثیر ســفتیوفور هیدروکلرایــد بــا اکســیتتراســایکلین

بین دامهای دچار عفونت رحمی و بدون عفونت رحمی

بهصورت استفاده داخل رحمی مقایسه گردیده که تـأثیر

نـوتروفیلی بیشـتر از  3درصـد تدیـین گردیـد.

62

بهترتی

دوره  ،13شماره  ،1پیاپی  ،49بهار 1398

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

همین شاخص توس سالسل و همکاران در سال 2009

برنامهریزی برای رف مشکالت و رف بلندمدت سـخت

صرفاً برای ارزیابی آندومتریت تحت بالینی تدریف شده

زایــی و جفــتمانــدگی ،تزریــق بالفاصــله ســفتیوفور

بـود ( .)Salasel et al., 2010امـا در مطالدـهای دیگـر،

هیدروکلراید در گاوهای پرخطر از لحا عفونت رحمی

نوتروفیلی بـاالی  4درصـد بـه عنـوان شاخصـی بـرای

میتواند راهکار و ابزار مناسبی برای حفـی بـاروری دام

ارزیابی وضدیت عفونتهای رحمی تدیین گردیـده بـود

هــای و بهــرهوری اقتصــادی گلــه مــورد نرــر ،توس ـ

(.)Galvao et al., 2009

دامپزشک مورد استفاده قرار بگیرد.

در این مطالدـه الگـوی جمـ شـدن رحـ در دو

نتایج این مطالده تأثیر کاربرد اکسـیتتراسـایکلین

گروه متفاوت بوده و با تحقیقات انجام شده توس گیـر

بــهروش داخــل رحمــی و تزریــق اکســیتوســین را در

و همکاران در سال 1968که با موضوع تأثیر عفونتهای

گاوهای پرخطر از نرر سختزایی و جفت مانـدگی بـه

مختلف و سلولهای عفونی داخل رح بر میزان جمـ -

عنوان راهکاری برای پیشگیری از عفونـتهـای رحمـی

شدن رح انجام گردیده بود ،مطابقت وجود دارد ( Gier

مورد حمایت قرار نمیدهد .البته تأثیر اکسیتتراسایکلین

.)et al., 1968

و سفتیوفور هیدروکلراید بر سیست ایمنی دام و سالمت

اما الگوی جم شدن رح (جدول  )2در دامهـای
دارای عفونت نیز مشهود بود .شـاید دلیـل جمـ شـدن

رح نیازمنـد تحقیقـات گسـتردهای اسـت کـه در ایـن
تحقیق مد نررنبود.

رحــ در ایــن گــروه ترشــح طــوالنی مــدت PGF2α

( )prostaglandin F2 alphaاز رحـ دامهــای مــذکور
باشد .البته تایید این مطل

نیازمند اندازهگیری این مـاده

در دامهای تحت مطالدـه اسـت کـه در مطالدـه حاضـر
انجام نگرفته است.
در مطالده مـا تـأثیر سـفتیوفور بـر عفونـتهـای
رحمی در مقایسه با گروه کنترل مدنیدار بـوده و انترـار
بهبود باروری دامها در گروه تیمار وجود داشـت .عالوه
بر نوع آنتیبـــیوتیک و داروهــــای مـورد اســــتفاده
در  2گروه تأثیر اکسیتوسین به تنهایی در باروری آتـی

سپاسگزاری
نویسندگان از مداونـت پژوهشـی دانشـگاه ارومیـه
جهت تامین هزینه مالی ایـن تحقیـق کمـال قـدردانی را
دارند.

تعارض منافع
نویسندگان اعالم مـیدارنـد کـه هـیچگونـه تضـاد
منافدی با همدیگر ندارند.

دامها نیز میتواند تحت بررسی قرار گیرد.
در حالت کلی میتوان نتیجهگیری کـرد کـه اگـر
گله گاوهای شیری از نرر وجود سـختزایـی و جفـت
ماندگی در وضـدیت مطلـوبی نباشـد ،قبـل از اقـدام بـه
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