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جفت ماندگي در گاو
در ميان حيوانات اهلي، جفت ماندگي عمدتا در گاو              !

هاي شيري، گوشتي و گاوميش ديده مي شود      
دليل اصلي جفت ماندگي جدا نشدن آوتيلدون ها از         !

آارونكل ها مي باشد   
پروسه جدا شدن جفت از رحم چند روز قبل از زايمان       !

:  شروع شده و شامل مراحل ذيل است       
سست شدن اتصاالت پروتئيني  �
تغيير ساختار آوالژني تحت تاثير استراديول و ريالآسين�
نفوذ گلبولهاي سفيد به مجراي مياني رحم �
انقباضات رحمي  �



تعريف جفت ماندگي
 ساعت پس از زايمان از رحم      ٢۴ -١٢اگر جفت گاو   !

بيرون نيامد به گاو جفت مانده مي گوئيم      
جفت ماندگي در نتيجه تداخل در پروسه طبيعي جدا         !

شدن جفت از رحم ايجاد مي شود آه اين امر به             
: داليل ذيل اتفاق مي افتد    

زايمان زودرس مانند سقط جنين طبيعي ويا با مصنوعي،  �
دوقلو زائي

عفونت جفت قبل و يا بعد از زايمان آه ممكن است مزمن و  �
يا حاد باشد 

آاهش در انقياضات رحمي به دليل خستگي رحم، آتوني    �
 و سلنيمEرحم، تب شير، هيدروپس، آمبود ويتامين 

استرس ها، شرايط جوي بد، گرمي زياد هوا، مقيد آردن �
دام و آمبود هاي هورموني



جدا شدن جفت در حالت طبيعي

:درهنگام زايمان مراحل زير اتفاق مي افتد    !
انقباضات رحمي ادامه پيدا مي آند      �
اين انقباضات سبب فشرده شدن اجزاء جفت شده                �

و ميكروويلي هاي موجود را آوچكتر آرده به اين      
ترتيب به جدا سازي جفت از رحم آمك مي آند          

بعد از پاره شدن بند ناف مقدار زيادي خون از سر          �
پاره شده آن آه به جفت متصل است خارج مي               

شود  
در حالت عادي معموال ابتدا اتصاالت جفت از سر     �

شاخ رحم جدا شده و جفت شبيه آيسه اي آه آنر            
پشت و رو مي آنند از رحم خارج مي شود      



چرا جفت ماندگي مهم است؟

زيرا سبب تاخير در بازگشت رحم به حالت       !
عادي مي شود 

رحم را مستعد ابتالء به آندومتريت و سپس         !
متريت و  احتماال متريت سپتيك مي آند  

احتمال بروز پيومتر را زياد ميكند   !
سبب آاهش راندمان توليد مثلي و افزايش    !

روز هاي باز در گاو مي شود 



جفت ماندگي ساده

حرارت بدن گاو، اشتها، ميزان توليد شير وساير فاآتور             !
ها بايد چك شود   

 الي شش روز جفت هنوز بيرون نيامده           ۵اگر بعد از   !
ولي سست است دامپزشك ميتواند آنر با دست              

بيرون آورد  
 گرم ٢اگر اتصاالت هنوز محكم است ميتوان در حدود      !

اوآسي تتراسيكلين داخل رحم قرار داد         
 ساعت يكبار تكرار شود تا اينكه            ۴٨اين آار بايد هر     !

جفت بيرون آيد   
 درمان آرد GnRHبعد از دو هفته ميتوان گاو را با     !



موارد پيچيده جفت ماندگي و متريت      
سپتيك 

عالئم متريت حاد و آندوتوآسمي ناشي از     !
: متريت

تب، افزايش ضربان قلب و تعداد تنفس     �
دي هيدراتاسيون و افسردگي     �
اسهال �
 قهوه اي بد بو از رحم    -ديده شدن ترشحات قرمز     �
آتوز متابوليكي ثانويه     �
زمين گيري و مرگ  �



تشخيص جفت ماندگي

در تشخيص جفت ماندگي بايد به عالئم زير     !
: توجه آرد 

معموال قسمتي از جفت آه از فرج آويزان است          �
ديده مي شود   

ترشحات رحمي غيرعادي بوده و فراوان است         �
بعد از شستشوي فرج با آب نيم گرم و مايع ضد    �

عفوني ميتوان واژن را با اسپكولوم و يا دستكش       
معاينه آرد 

درجه حرارت بدن، تعداد تنفس و تعداد ضربان          �
قلب را بايد گرفت   



درمان جفت ماندگي
روشهائي آه براي درمان پيش رو داريم        !

: عبارتند از
جدا سازي با دست آه آار خوبي نيست          �
بدون اينكه آار خاصي انجام دهيم فقط به مواظبت           �

از گاو اآتفا آرده ولي مرتبا حرارت بدن گاو،     
اشتهاي گاو، ميزان توليد و رفتار هاي گاو را چك          

. آنيم
را بصورت  )  اوآسي تتراسيكلين       (آنتي بيوتيك    �

تزريقي داخل رحمي استفاده آنيم         
را بصورت تزريقي       ) پني سيلين     ( آنتي بيوتيك     �

عضالني استفاده آنيم      



روش هورموني درمان جفت ماندگي

  ۵ الي ٢در صورتيكه گاو تب ندارد ابتدا     !
ميليگرم استراديول بنزوآت بصورت عضالني   

 ساعت بعد ١٢ الي  ٨تزريق مي آنيم و بين   
 واحد بين المللي اوآسي توسين  ۵٠

عضالني تزريق مي آنيم و اگر الزم شد     
 ساعت بعد نيز تكرار    ١٢اوآسي توسين را   

مي آنيم 



درمان متريت سپتيك

استفاده از آنتي بيوتيك هاي عمومي        !
دارو هاي ضدالتهابي غير استروئيدي      !
سرم دآستروز وريدي و خوراندن پروپيلن گليكول       !
تزريق وريدي سرم نمكي هيپرتونيك        !
در اين مورد بسياري توافق       (شستشوي داخل رحم        !

) ندارند  
ترريق آنتي بيوتيك داخل رحم        !
GnRHتزريق پروستاگلندين و دو هفته بعد تزريق          !



پيومتر در گاو 
معموال بعد از جفت ماندگي ديده مي شود ولي حاالت         !

غير جفت ماندگي نيز ممكن است ديده شود          
 هفتگي آه اولين اووالسيون بعد از زايمان ٣ الي ٢معموال در !

اتفاق مي افتد تشديد مي شود  
جسم زرد پايدار به اين مسآله آمك مي آند         !

پروژسترون سبب مستعد شدن رشد باآتريها مي گردد  !
تشخيص پيومتر    !

بايد موظب بود آه آيا گاو فحل شده است يا خير، گاوهاي !
آنستروس را بايد درمان آرد، توشه رآتال الزم است و رحم 
بايد لمس شود، از اولتراسونوگرافي ميتوان اسفاده آرد، در  

صورت لزوم ميتوان رحم را شستشو آرد
  ١۴جهت درمان ميتوان پروستاگلندين را در سه نوبت             !

روزه بعد از زايمان به گاو تزريق آرد ولي در صورت             
فحلي نبايد گاو تلقيح شود      


