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اختالالت عفونی دستگاه تناسلی گاو  

ماده

  )Retained Placenta(باقی ماندن پرده های جنينی         

: عوامل موثر در جدا شدن پرده های جنينی در ماه آخر آبستنی         •
کاهش شدید در سلول های اپيتليال کریپت های کارانکول در چند روز آخر   –
تغيير جریان خون منطقه، به علت زورهای زایمانی  –
هجوم سلول های بيگانه خوار به موضع    –

: اختالل در موارد یاد شده    •
.منجر به ایجاد جفت ماندگی می گردد –

: زمان طبيعی دفع جفت   •
. است)   ساعت ۶به طور متوسط   (  ساعت پس از زایمان   ٠/۵ – ٨–
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جفت ماندگی در نشخوارکنندگان 

: ميزان وقوع در گاوهای شيری    •
.می باشد % ) ٧به طور متوسط    % ( ٣ –  ١٢–

: به دليل یکی از سه نقص زیر بروز پيدا می کند         •
جدا نشدن کوتيلدون ها از کارانکول ها    ١.

رحم) بی حرکت شدن ( آتونی ٢.

انسدادهای مکانيکی  ٣.

:عفونت های اختصاصی   ١.
... و IBRبروسلوز، ليستریوز، لپتوسپيروز، کمپيلوباکتریوز، •

:عفونت های غير اختصاصی  ٢.
....ها و  کلی فرم ها، کورینه باکتریوم، استافيلوکوک ها، استرپتوکوک ها، کپک  •

متعاقب سخت زایی، سزارین، فتوتومی، دوقلوزایی، زایمان زودرس و سقط   ٣.

: کمبودهای تغذیه ای  ۴.
 ، سلنيوم، ید، ایمباالنس کلسيم و فسفرE و Aویتامين •

:مشکالتی مدیریتی ۵.
زایشگاه آلوده، استرس و سوء تغذیه•

:اختالالت هورمونی   ۶.
پایين بودن استروژن و باال بودن پروژسترون در زمان زایمان •

سبب شناسی  
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:عالئم بالينی     •
.ممکن است از درگيری ساده رحم تا متریت سپتيک، متنوع باشد    

. اغلب محدود به دستگاه تناسلی است  
.پرده های جنينی آویزان بوده، گاهی داخل رحم هستند

. احتمال بروز تورم فرج و زور زدن نيز، وجود دارد  

: در مورد زمان جفت ماندگی، نظرات متفاوتی وجود دارد       •
. ساعت را، ذکر نموده اند ٧٢ و گاهی  ٢۴ ، ١٢–
.  ساعت، مد نظر است ١٢در ایران و مخصوصا در فصل تابستان،    –

:در صورت مناسب بودن توليد، اشتها و دمای بدن دام          •
.  روز، درمان را به تعویق انداخت   ٣ –  ۴می توان تا  –
به دليل ایجاد حالت پایدار در سيستم ایمنی رحم   –
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) :با رعایت شرایط آسپتيک  ( خارج کردن با دست ١.
.فقط در صورت شل بودن اتصاالت، انجام شود –
.وجود دارددر صورت توسل به زور، احتمال تاخير در جمع شدن رحم و کاهش باروری،   –
.در صورت عدم امکان خارج کردن، از باالی مفصل خرگوشی، قطع گردد  –

:درمان داخل رحمی  ٢.
. احتمال طوالنی شدن جفت ماندگی وجود دارد:  گرم١ – ٣اکسی تتراسایکلين به ميزان –
. ندبه دليل توليد آنزیم پنی سيليناز توسط برخی باکتری ها، نامناسب هست: پنی سيلين ها –
. برای فعاليت احتياج به اکسيژن دارند  : آمينوگليکوزیدها –
.در لوشيای رحمی، غير فعال می باشند: نيتروفورازون ها –

:درمان عمومی  ٣.
–Penicillin + Streptomycin    به روشIM روز۵ ، به مدت 
–CBG ميلی ليتر، به روش ٢۵٠ به ميزان SC سبب افزایش قدرت انقباضی رحم می گردد ، .
 ساعت، سبب ٢۴ ، به مدت IM، هر شش ساعت، به روش ٢٠ IUاکسی توسين به ميزان  –

. انقباض ميومتر می شود

درمان

 
: راه بردن قبل از زایمان     ١.

. کيلومتر در روز، توصيه می شود  ۴ –  ۵به ميزان  –

: تزریق ویتامين ها در دوره آبستنی       ٢.
 : چهار هفته قبل از زایمان   –

•Vit AD3E

 :هفته قبل از زایمان    دو –
•Vit E + Se

.رعایت بهداشت زایشگاه، ضروری است    ٣.

. اکسی توسين بالفاصله بعد از زایمان، توصيه می شود         IU ۵٠تزریق  ۴.

پيشگيری   
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 ) Septic metritis(   متریت سپتيک     
رخ می ...) سخت زایی، جفت ماندگی و    (به دنبال اختالالت زایمانی     عموما ثانویه و    •

.دهد

:لوشيای رحمی•
. ليتر است١ – ۵/١بالفاصله پس از زایمان، شفاف و کمی قرمز با حجم حدود  –
.   ، موکوئيدی، قهوه ای رنگ، بدون بو یا با بوی کم می باشد٨ – ١۴بين روزهای –
.، ترشحات خيلی کم است ١٨روز –

:  وقوع  •
. روز پس از زایمان، با یا بدون جفت ماندگی، رخ می دهد ١ – ١٠معموال –
.عموما همراه با آتونی یا اینرسی رحمی است–

:عوامل ایجاد کننده     •
... ، استافيلوکوک ها و Cکورینه باکتریوم پيوژنز، کلی فرم ها، استرپتوکوک های گروه  –
 به ندرت کلستریدیوم–

سپتی سمی، افزایش دمای بدن، ضربان قلب و تعداد تنفس       ١.

زورپيچ، اسهال، دهيدراتاسيون، افسردگی، بی اشتهایی، کاهش توليد             ٢.

:ترشحات رحمی٣.
.باریک، آبکی، قرمز و با بوی فوق العاده بد هستند   –

:آزمایش رکتال ۴.
.رحم دارای دیواره نازک، آتون و پر از مایعات می باشد   –
.خطوط طولی روی رحم، لمس نمی شوند –
. مود به دليل امکان جذب توکسين ها، باید از دستکاری زیاد رحم، خودداری ن    –

:پيشرفت بيماری  ۵.
.منجر به شوک اندوتوکسيک، کاهش شدید دمای بدن و زمين گيری می گردد   –

عالئم بالينی    
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.گردد) در صورت وجود ( به آرامی، اقدام به خارج کردن پرده های جنينی  •
:سيفوناژ رحم •

.و سوند فولی یا سوند معدی اسب، استفاده می شود)  درجه ۴٩( از سرم فيزیولوژی ولرم –
.به علت ترد بودن دیواره رحم، باید دقت زیادی نمود  –

:آنتی بيوتيک تراپی داخل رحمی   •
. گرم، استفاده می شود٢ – ۴اکسی تتراسایکلين به ميزان . دارای ارزش درمانی کم هستند–

:آنتی بيوتيک تراپی عمومی   •
. روز، استفاده می گردد۵  ، به مدت IMاسترپتومایسين، به روش + پنی سيلين –
. روز، استفاده می شود۵ ، به مدت IVبه روش ) سدیم یا پتاسيم ( پنی سيلين کرسيتاله  –

:مایع درمانی •
. نمکی بسته به ميزان دهيدراتاسيون، مورد استفاده قرار می گيرد-محلول قندی–
.، ممنوع است %۵استفاده از محلول دکستروز  –

 ) :NSAIDs( داروهای ضد التهاب غيراستروئيدی    •
–Flunixine meglumineیا کتوپروفن، توصيه می شود .

. ستفاده نگردداز اکسی توسين و استرادیول بنزوات، به دليل امکان جذب توکسين ها، ا •
. با کيفيت، تامين شودبهداشت محل نگهداری دام، کنترل درجه حرارت، بستر خشک و کافی، علوفه•

درمان

 ) Pyometra(  پيومتر   
حالت   با تجمع پيشرونده اکسودای چرکی در داخل رحم، باقی ماندن جسم زرد و      •

.آنستروس در گاو، مشخص می شود

:تقسيم بندی •
.می باشد... آلودگی با کورینه باکتریوم، تریکوموناس، و : پيومتر پس از جفت گيری–
ناشی از کورینه، استاف، کلی فرم، زودوموناس، . بيشتر دیده می شود: پيومتر پس از زایمان–

.می باشد... پاستورال و 
  

. به تخمدان نمی رسد  PGاست، ولی  PGچرک داخل رحم، حاوی  •

.جسم زرد، ناشی از دومين یا سومين تخمک گذاری پس از زایمان می باشد    •

:معموال متعاقب موارد زیر رخ می دهد   •
....ومتریت مزمن و  زایمان های غير طبيعی، دو قلو زایی، جفت ماندگی، متریت سپتيک، اند–
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.عمدتا در سه ماه اول پس از زایش، رخ می دهد•

.، بدون عالئم بالينی است )چند سی سی تا چند گالن  ( آنستروس طوالنی، حضور چرک در رحم •

. فع، دیده ميشودسرویکس تقریبا بسته بوده، چرک به خصوص در هنگام نشستن، برخاستن و د•

.اژن دیده می شودچرک موکوئيدی، به رنگ سفيد، زرد و یا سفيد متمایل به خاکستری، در و•

. ماهه وجود دارد ٢-۵نی در معاینه رکتال، رحم ضخيم، شل و آتون بوده، احتمال اشتباه با آبست •

عالئم بالينی    

. به ندرت، بهبود خود به خودی، حاصل می شود       •
: تشخيص سریع تر   •

.سبب درمان مناسب تر، می شود–
: تاخير در درمان   •

.باعث بروز تغييرات فيبروتيک دیواره رحم، و ناباروری می گردد   –
: اصل •

.بر تحليل جسم زرد، استوار است  –
: درمان •

.شوداز آنالوگ های مختلف پروستاگلندین، به روش داخل عضالنی استفاده می     –
.گاهی نياز به الواژ رحم  می باشد–

. باید، چند دوره استراحت جنسی، به دام داده شود      •

درمان
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 ) Endometritis(   اندومتریت    
.ی استالتهاب اندومتر، همراه با حداقل درگيری قسمت های دیگر دستگاه تناسل    •
بيعی، سقط،  یکی از علل شایع ناباروری گاو است که معموال متعاقب زایمانهای غيرط       •

.دیده می شود... دوقلوزایی، جفت ماندگی، متریت سپتيک، جراحات لبه فرج و     
:عوارض  •

تاخير در جمع شدن رحم و وجود ترشحات چرکی رحم  –
 و برگشت مکرر به فحلی CPRتاخيردر باروری، افزایش –

:عوامل ایجاد کننده     •
فيلوس، اوره آ پالسما کورینه باکتریوم، ای کوالی، فوزوباکتریوم، زودوموناس، پروتئوس، همو–
. روز پس از زایش، آلودگی رحمی  دارند١٠ – ١۵گاوهای شيری، تا    %  ٩٠ – ١٠٠–
.  روز پس از زایش، آلودگی رحمی دارند٣٠ – ۴٠گاوهای شيری، تا    %  ٣٠–
. روز پس از زایش، آلودگی رحمی  دارند۶٠گاوهای شيری، تا    %  ١٠ – ٢٠–

:عوامل مستعد کننده    •
...رج، مهبل و چاقی، کتوز، تب شير، سيکل های غير طبيعی، حدت باکتری و نوع جراحت ف  –

:عالئم بالينی     •
 :١اندومتریت درجه  –

عالئم سيستميک و توليد طبيعی شير، غبار بسيار کم چرکی، همراه  . تشخيص مشکل است•
. موارد و برگشت مکرر به فحلی، دیده می شود  %  ٨٠موکوس فحلی شفاف در حدود 

 :٢اندومتریت درجه  –
قوام رحم تقریبا طبيعی بوده و چرک در داخل   . موکوس فحلی حاوی مقادیر زیادی چرک است •

.مهبل  و اطراف پرینه، دیده می شود

 :٣اندومتریت درجه  –
احتمال اشتباه با پيومتر وجود دارد، ولی دام فحل می     . تشخيص ساده و درمان مشکل است •

. می شودچرک در واژن و اطراف فرج، گاها تب و به ندرت عالئم سيستميک، مشاهده. باشد

: درمان •
) ميلی ليتر برای تليسه ها ۴٠ ميلی ليتر برای گاوها و ١٠٠حداکثر با حجم ( سيفوناژ رحم –
. ، سبب افزایش قدرت دفاعی و قدرت انقباضی رحم، ميشود PGایجاد فحلی مکرر با استفاده از   –
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اندومتریت

 هفته ٦معموًال از 

پس از زایمان به 

.، دیده ميشودبعد

 ،ترشحات چرآی از رحموجود 

تاخير در آبستنی، تكرار جفت 

گيری

 ،در حاالت مختلف

ميزان خروج چرك از 

.واژن متفاوت است

سيفوناژ رحم 

 PGاستفاده ازو

پيومتر 

  روز بعد٤٥از  

 تا حدود از زایمان

 رخ سه ماهگی  

. می دهد

ه مشاهده چرك در پشت حيوان، ب 

 خصوص در زمان نشستن، ادرار

بروز  و مدفوع آردن، کردن 

تروسسآن

تجمع چرك یا مواد 

موآوئيدی در رحم،

همراه جسم زرد

PG

متریت

سپتيك 

تا ده روز پس

، دیده از زایمان

.می شود

و دمای    HR, RRافزایش

آاهش اشتها، اآثرا همراه  بدن،

چرك خونی ترشح جفت ماندگی، 

از پشت با قوام آبكی

عدم جمع شدن رحم در 

توشه رآتال، اآثرًا 

جفت ماندگی همراه با 

ه سيفوناژ رحم ب

همراه استفاده از 

آنتی بيوتيك تراپی 

عمومی 


