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مقدمه

عفونت هاي رحمي بعد از عدم  !
تشخيص فحلي بزرگترين مشكل   
گاو داران در توليد مثل گاو شيري 

مي باشد
در گاو هائي آه دچار عفونت هاي  !

شديد رحمي مي باشند ميزان 
 درصد ٨آبستني از اولين تلقيح آنان  

پائين تراز گاو هاي سالم است 
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بعد از گذشت دوماه از زايمان شدت !
مي رسد% ١٠بيماري به آمتر از 

گاو هاي پير تر بيشتر در معرض عفونت    !
رحمي مي باشند

:عوامل مؤثر در بروز اين مساله عبارتند از !
عوامل تغذيه اي�
عوامل محيطي�
آمك به زايمان توسط دامدار �
تزريقات رحمي  �
تشخيص ناصحيح فحلي �
و ميكروارگانيزمها  �
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عوامل تغذيه اي مؤثر در عفونت رحمي 

اضافه وزن در زمان زايمان سبب مي  !
شود آه

ميزان وقوع عفونت ها زياد شود  �
تون ماهيچه هاي رحم آم شود  �
در زمان زايمان رحم گاو زود تر خسته شود     �
ميزان سخت زائي آم شود �
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عوامل تغذيه اي مؤثر در عفونتهاي رحمي

آمبود وزن در گاو هنگام زايمان  !
در گاو هائي آه نمره بدني آمي دارند ميزان         �

ابتالء به عفونت بيشتر از گاو هاي طبيعي        
است  

ديگر آمبود ها آه سبب تغيير در ميزان    !
عفونت هاي رحمي مي شوند

آمبود آلسيم، سلنيم، ويتامين  و در جيره گاو            �
هاي خشك و شيرده سبب افزايش ميزان        

ابتالء به عفونت هاي رحمي مي شود         
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عوامل محيطي

بستر آلوده در باآس هاي زايمان، فري    !
استال ها و يا در بهار بند ها محيطي 

مناسب براي رشد باآتريها و آلوده سازي  
دستگاه توليد مثل بوجود مي آورد   

فضاي زايشگاه بايد بخوبي تهويه شده، خشك  !
ترجيحا (باشد و بستر مناسبي داشته باشد   

)با آلش
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در طول ماههاي مرطوب و سرد بايد !
ميزان تهويه را افزايش داد، گاو ها و  

باآس هاي زايش را به دفعات بيشتر  
نظافت آرد و تراآم را آاهش داد  

در زماني آه عفونت هاي رحمي رخ  !
مي دهد بايد زايشگاه و محل نگهداري  

گاو هاي بعد از زايمان را تميز و ضد 
عفوني آرد 
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آمك به زايمان
زايمان هاي سخت و جفت ماندگي اغلب     !

عفونت رحم را به دنبال دارند   
در هنگام آار آردن با گاو از دستكش يكبار       !

مصرف بايد استفاده شود تا هم گاو و هم      
آارآنان در مقابل عوامل ميكروبي     

محافظت شوند
قبل از زمان مورد نياز نبايد رحم گاو را       !

دستكاري آرد
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تزريقات داخل رحمي

تحقيقات متعددي نشان مي دهد آه ميزان وقوع           !
عفونت هاي رحمي در حقيقت با تزريقات مواد ضد                 
عفوني و يا آنتي بيوتيك ها به رحم افزايش پيدا         

مي آند 
استفاده از پروستا گلندين در بسياري از آشور                  !

هاي به عنوان راه حل ارجح نسبت به تزريق              
رحمي آنتي بيوتيك و آنتي سپتيك پذيرفته شده           

.است  
فقط در عفونت هاي شديد رحمي بايد از آنتي               !

بيوتيك ها استفاده شود       
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تشخيص فحلي ناصحيح

وقتي گاوها را بطور غلط و در پي تشخيص    !
فحلي ناصحيح تلقيح شوند شانس تلقيح 
گاوهائي آه در حقيقت فحل نيستند و تلقيح  

مي شوند افزوده مي شود 
 عوامل عفونت زا در هنگامي آه گاو فحل   !

نيست شانس بيشتري در جايگزيني در رحم  
دارند
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 درصد گاوهائي آه تلقيح مي   ١۵ الي  ۵بين !
شوند داراي غلظت هاي زياد پروژسترون در    
سرم خويش مي باشند آه نشان دهنده اين    

است آه زمان تلقيح مناسب نيست 
در اين گاوها رحم تحت تاثير پروژسترون است و          !

اين هورمون سبب آاهش قدرت دفاعي رحم     
گاو مي شود 

يكي از مهمترين مكانيزم هاي دفاعي رحم  !
مهاجرت گلبولهاي سفيد به داخل رحم مي      
باشد آه با افزايش پروژسترون اين آار آند مي      

شود
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اين در حالي است آه گاو در فحلي واقعي داراي         !
استراديول زيادي در سرم خون بوده و اين هورمون       
سبب افزايش مهاجرت گلبولهاي سفيد شده،          
شدت جريان خون به رحم را افزايش داده و        

انقباضات رحمي را زياد مي آند      
تمامي اين حاالت سبب خنثي آردن باآتريهائي           !

است آه به رحم گاو نفوذ آرده اند        
حتي اگر گاو در زمان صحيح هم تلقيح شود اگر      !

روش تلقيح غير بهداشتي بوده و يا تكنيسين به                 
آار خود وارد نبوده و يا اينكه دقيق عمل نكند سبب             

مي شود آه رحم زخم شده و يا اينكه آلوده گردد           
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ميكروبهائي آه بيشتر سبب متريت مي شوند         

! Actinomyces pyogenes       به عنوان باآتري اصلي 
مولد عفونت رحم شناخته شده است         

!Ureaplasma           در واژن يا رحم نيز مي تواند سبب ايجاد 
عفونت هاي رحمي بشود آه در نهايت منجر به             

اطالعات آمي در مورد اين        . برگشت فحلي مي گردد  
باآتري در دست است ولي ميدانيم آه اين باآتري          
ابتدا در فرج و واژن جايگزين شده و سپس در طي      
فرآيند جفت گيري و يا تلقيح مصنوعي به داخل رحم          

مي رود 
اين موجود نوعي باآتري فرصت طلب بوده و در گاو              !

هائي آه از نظر تغذيه و مديريت مشكل دارند مسئله                
ساز مي گردد   
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استفاده از محافظ غالف و يا تكنيك غالف دوبله  !
در تلقيح مي تواند به آنترل ورود اين باآتري به     

رحم آمك آند 
:ميكروارگانيزم هائي نظير  !

�Mycoplasma bovigenitalium
�Hemophilus somnus 
و هرپس ويروسهائي مولد  �

�infectious bovine rhinotracheitis (IBR) 
�infectious pustular vulvovaginitis (IPV)

نيز سبب ايجاد تورم در واژن و رحم مي گردند        
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!Trichomonas foetus        آه نوعي تك ياخته مي باشد 
سبب عفونت هاي رحمي مي شود        

 نوعي بيماري مقاربتي قديمي       trichomoniasisاگرچه  !
است تمامي ديگر ميكروارگانيزم ها مي توانند در        
جفت گيري هاي طبيعي از گاوي به گاو ديگر منتقل        

شوند  
بطور آلي در هنگامي آه در گله بيماريهاي رحمي       !

وجود دارد نبايد از جفت گيري طبيعي استفاده آرد           
حيوانات دست آموز خانگي نيز مي توانند در انتقال        !

بيماريهاي مختلف درگله نقش داشته باشند           
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نتيجه گيري
برنامه ريزي بهداشتي گله يكي از حساس ترين       !

قسمت ها در جهت حفظ دستگاه توليد مثل دام مي             
باشد و در اين راستا بايد مشكالت فعلي شناسائي       

شوند
معاينه مداوم دامهاي تازه زايمان آرده به دامدار آمك          !

مي آند آه مشكالت بالقوه را زود تشخيص داده و           
سريعا نسبت به درمان اقدام آرد   

در اين نوشتار بطور خالصه مشكالت و عوامل اصلي      !
عفونت هاي رحمي مورد بررسي قرار گرفت ولي بايد         
در نظر داشت آه معموال فاآتور هاي زيادي در بروز            
اين مشكالت دخالت دارند و بايد با مديريت قوي آنان   

را به تدريج شناسائي و رفع آرد      


