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حم گاوهای کشتاری در شیوع اندومتریت و تغییرات هیستوپاتولوژیک رمیزان 

در استان  آن؛ در بهبودی های گرم مثبت و نقش احتمالی جنتامایسیناثر باکتری

 چهارمحال و بختیاری

 

 2، تقی تکتاز*1امیریفرید انصاری مال

 
 .رانیا -شهرکرد ،یدانشگاه آزاد اسالم، یدانشکده دامپزشکای دامپزشکی، دکترای حرفهآموخته دانش. 5

 .رانیا -شهرکرد ،یدانشگاه آزاد اسالم دانشکده دامپزشکی، ،گروه علوم درمانگاهی .2

 

 
 22ماه شهریور 22 پذیرش:             29ماه بهمن 22دریافت: 

یابمد. ایمن   رکی یا چرکی در رحمم تاماهر ممی   م سیستمیک است که با حضور ترشحات موکوسی چئندومتریت، عفونت رحم بدون عالا

افمزایش   موجم  ایمن بیمماری    .عنوان یک عامل خطر در ایجاد کیست تخمدانی، آنستروس و سایر مشکالت تناسلی مطرح استبیماری به

ایمن   یمت نها درشمود و  ممی  یمی زاطوالنی شدن فاصله بین زایمان و کاهش میزان گوسماله  موج  یجهنت به آبستنی و درمنجر تعداد تلقیح 

  عنموان نمونمه  س مبتال به انمدومتریت بمه  أر 10کشتاری گاو  رأس 511 از بین شوند.اختالالت رحمی به کاهش عملکرد تناسلی منجر می

محمی  بمالد    درنمونمه   10. ارزیابی شدندو کشت باکتریایی  کهیستوپاتولوژی نار ازکدام  سپس بافت رحم هر ،مطالعه انتخاب شدند برای

بیشترین میزان آلودگی مربوط بمه   بودند.گرم مثبت  عمدتاًشده های یافتباکتری کانکی مثبت ظاهر شدند.محی  مک درنمونه  22و آگار 

تفماوت میمزان    >P).15/1) بودنمد آلموده   استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیسبه دو باکتری  زمانمههایی بود که نمونه

ی آندومتر، میمزان دانسمیته سملولی بمه     عروق خونهای بافت پوششی، فراوانی ان پراکندگی غدد، میزان انسجام سلولضخامت آندومتر، میز

 بود. ، جنتامایسینهای هوازی جدا شده از رحمباکتریروی در این مطالعه  بیوتیکین آنتیمؤثرتر .>P)15/1)دار بود لحاظ آماری معنی

 .وازی، هیستوپاتولوژی، گاو: اندومتریت، کشت ههای کلیدیواژه

 

 مقدمه  

 غالبماً های شمیری بعمد از زایمش    کرد رحم در گاوعمل

ی رحمی دچار اخمتالل  های موجود در حفرهتوس  باکتری

همای  ایجماد بیمماری   موج زا های عفونتشود. باکتریمی

شوند که دلیل اصلی ناباروری در گاوهمای شمیری   رحم می

هفتمه بعمد از    1از گاوهما در  که بسیاری  . با این(51) است

تما   51ها را از بین ببرنمد، ولمی در   توانند باکتریزایش می

های ناشی از درصد از حیوانات ادامه پیدا کردن عفونت 51

کمه   شمود ممی های رحممی  ایجاد بیماری موج ها باکتری

. (52) هسمتند یی شناسما  قابلهای فیزیکی توس  آزمایش

خ از شاو قسمت بدنه در  حمى رارهیودبافتى ن ساختما

 یهیم ، المتر )مخاطى(وندا خلىدا یهیالسه الیه که شامل 

 متممممرپممممریجى رخا یهیممممو المیانى میومتر )عضالنى( 

های وجود باکتری. (15 و 22) سته اتشکیل شدوزى( )سر

التهمماب، ترشممحات نامتعممار   موجمم زا در رحممم عفونممت

حالت اولیمه و  رحم، افزایش زمان بازگشتی رحم به آندومتر

همای  . بیمماری (21) شمود یاختالل در ماندگاری جنین مم 

آبستنی، افزایش زمان زایش تا اولمین   میزانرحم با کاهش 

مثلمی   تلقیح رابطه مستقیم دارد. هد  از ممدیریت تولیمد  

آل بیولموژیکی  ین است که گاوها در یک زمان ایدهمناس  ا

و فاصله زمانی اقتصادی از زایش قبلی آبستن شوند. همد   

همای  همای رحممی جلموگیری از التهماب    از درمان بیمماری 

همای  رحمی و افزایش مقاوممت رحمم نسمبت بمه بماکتری     

-دلیل اهمیمت بیمماری  زای درون حفره آن است. بهعفونت

-های متعددی در سمال پژوهش های رحمی در گاو شیری

بیمماری معممول رحممی متریمت،      1های اخیمر در ممورد   

و  22 ،21) اسمت  اندومتریت و التهاب رحمی انجمام شمده  

ب رحممی  واژه اندومتریت شامل متریمت و التهما   غالباً. (12

 چکیده
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باید بر  هاپژوهشاست که  پیشنهاد شده راًیاخشود. هم می

همای  اساس تعریف مشخص و واضح از هر یمک از بیمماری  

بمه ناحیمه   . التهماب اگمر محمدود    (01 و 13) رحمی باشمد 

باشد اندومتریت و اگر کل رحم را فرا بگیرد تحمت   آندومتر

ترین فماکتور تشمخیص   شود. مهمعنوان متریت خوانده می

و یا ترشحات  25اندومتریت وجود ترشحات عفونی در روز 

. اسمت بعمد از زایمش    23حماوی موکموس و چمرر در روز    

های مختلفی برای تشمخیص انمدومتریت وجمود دارد    روش

لممس از  ، (00و  10 ،50) توان به ترشحات رحممی که می

، (52و  9 ،1) ینوسممممکوپی، واژ(11و  55 ،7) راه رکتمممموم

هممای هممماتولوژی و  اولتراسممونوگرافی و همینممین تسممت 

 اشاره کرد. (01و  17 ،25) مطالعات سیتولوژی آندومتر

 راتیتمثث بر ایجاد اندومتریت و  اثرگذارشناخت عوامل 

ناسایی و کاهش تواند روش خوبی برای شها بر بافت میآن

همممایی مثمممل  شممممار رود. روشبمممروز انمممدومتریت بمممه 

 رسانیارتوانند در این مسیر یهیستوپاتولوژی و کشت می

 بمرای همای دیگمر   یکمی از روش  .(51) واقم  شموند   مؤثرو 

. در اسمت تشخیص اندومتریت در گاوها، کشمت باکتریمایی   

ن رحم عبور داد توان از گردرا میاستریل  سواپاین روش، 

-ل رحمی را برای کشت باکتریایی بههای مای  داخو نمونه

همای هموازی و   ها را باید در هر دو محی دست آورد. نمونه

-همای بمی  و بماکتری  تروپیرال پمایوژنز  هوازی کشت داد.بی

همای  تمرین ارگانیسمم  شمای   معمموالً هوازی گمرم منفمی را   

شمت باکتریمایی و   داننمد. ک عفونت می جادکنندهیااحتمالی 

بیوتیممک ممکممن اسممت در آزمممایش حساسممیت بممه آنتممی 

کار روند که میزان وقوع خیلمی بماالیی از   هایی بهدامپروری

عفونت رحمی دارند یما در ممواردی کمه گاوهما بمه درممان       

 .(11و  29 ،20) دهندواکنش نشان نمی

برای تشخیص انمدومتریت در گاوهما از روش ارزیمابی    

همای  شود. ارزیمابی نمونمه  هیستوپاتولوژیک نیز استفاده می

 ها مرسموم نیسمت  بیوپسی آندومتری در گاوها مثل مادیان

و  ژنزیواپمم تروپیممرال . ارتبمماط بممین جممدا شممدن(27 و 59)
، بیوپسی نیا وجود با. (3) اندضایعات آندومتر را نشان داده

-بعد از زایمان را دارای اثر زیان 01تا  23رحم در روزهای 

 .(2) اندباری در باروری بعدی حیوان گزارش کرده

برانگیز اندومتریت گاوهای شیری ی بحثدرمان، جنبه

 منتشمر های . تفسیر و مقایسه بسیاری از نتایج بررسیاست

یمرا  ز ؛ممکمن اسمت   غیر باًیتقردر این مورد مشکل و  شده

هممای مختلممف تشممخیص، اهممدا  درمممانی مختلممف،  روش

همای  های درممانی و عمدم وجمود گمروه    در رژیم هااختال 

ها این ارزیابی را مشمکل  کنترل منفی و کم بودن تعداد دام

سازد. هد  اصلی درممان انمدومتریت متوقمف کمردن و     می

معکوس کردن تغییرات التهابی است که منجر بمه کماهش   

هما، سمب  کماهش تعمداد     عملمی درممان   اظلح ازباروری و 

همای ایمنمی رحمم    های پاتوژن و افزایش مکانیسمم باکتری

 شمده  ارائمه همای مختلمف   . روش(02و  12 ،19) گمردد می

شامل تجویز داخمل   درمان اندومتریت گاوهای شیری برای

هما، تجمویز عممومی    سمپتیک ها و آنتمی بیوتیکرحمی آنتی

 و 21) های مختلف و درمان هورمونی هسمتند بیوتیکآنتی

. با توجه به مطالعات انجام شده، بر آن شدیم تا در این (23

 یاز رحمم گاوهما  بمالینی   تیانمدومتر  وعیش زانیم پژوهش

 در هاآن یو کشت هواز کیستوپاتولوژیروش هبه یکشتار

 .کنیمی را بررسی اربختی و چهارمحال استان

 

 ش کارمواد و رو

در  یریممگمممورد ناممر، نمونممه پممژوهشانجممام  یبممرا

صمورت   یاریدام استان چهارمحال و بخت یکشتارگاه صنعت

-راس از گاوهای کشتاری اسمتان بمه   511انتخاب  گرفت. 

صورت تصادفی انجام گرفت و بعد از بررسی، آن تعداد کمه  

عنوان نمونه وارد ینی مبتال به اندومتریت بودند بهاز نار بال

در  یداربه اتاق مجزا مخصوص نگمه  هاالعه شدند. نمونهمط

 یریم گنمونمه  یهما بمرا  آن رحمم  از پسو کشتارگاه منتقل 

 آماده شدند. کیستوپاتولوژیو ه ییایاکترکشت ب

 یبرا)در فصل تابستان( ها آماده کردن نمونه مناورهب

 بما شمده و   لیفلمز دا  اسمتر   بارحم  بدنهیی؛ ایکشت باکتر

هر رحم از  یبرش رو یشد. برا برش داده لیتراسکالپل اس

-به لیاستفاده شد. سواپ استر لیاسکالپل جدا و استر غیت

رحم در کنار  اتیمحتو تیو در نها شدهت یداخل رحم هدا

کشمت داده   مک کانکی آگارو  بالد آگار  یدو محدر شعله 

 یولموژ یکروبیبه بخش م وگرامیبیمناور کشت و آنت. بهشد

 یساعت در دمما  20مدت به هاتیارسال شد. پل شگاهیآزما

شمد. پمس از رشمد     یگمذار گرمخانمه  گرادیدرجه سانت 17

بمر اسماس    یگرم، نوع بماکتر  یزیآمو انجام رنگ هایباکتر

 Mahon یولموژ یکروبیذکر شمده در کتماب م   ییروش اجرا

 کیمموتیبیبممه آنتمم تیو آزمممون حساسمم دیمممشممخص گرد
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انجام  UCAST2019 ییرا( بر اساس روش اجوگرامیبی)آنت

 گرفت.

برد پارکر آگار،  یها یمح یها رونمونه شگاهیآزما در

)ممرر، سماخت    ممانیتول سمالت آگمار   و  ائوزین متیلن بلو

 17 یسمماعت در دممما 09آلممان( کشممت داده و بممه مممدت  

مشمکور کمه از    یهایانکوبه شدند. کلون گرادیدرجه سانت

گمرم،   یزیم آمنمگ مثبت بودند، تحت ر تولیمان رینار تخم

 فتنمممدقمممرار گر DNAse شیکاتممماالز، کوآگممموالز و آزمممما

کشمت   DNAse Agar  یمح یمشکور را رو یهای)کلون

درجمممه  17 یسممماعت در دمممما 20ممممدت  یداده و بمممرا

  ،یواجمد شمرا   یهما یقرار داده و سمپس کلمون   گرادیسانت

 .(51) شدند یمثبت تلق

از مشمخص   پمس  یکیوتیم بیمقاومت آنتم  نییتعبرای 

ه پپتون واتر ب  محی از هامورد نار، نمونه هایزولهیشدن ا

کشمت   یصورت سطحآگار انتقال و به نتونیمولر ه  یمح

 همای هیجدا تیحساس نییتع یشد. پس از کشت، براه داد

 سکیاز روش انتشار د ییایضد باکتر باتیبه ترک ییایباکتر

 20پمس از   جهیتاستفاده و ن نتونیآگار مولر ه  یمح یرو

 گمراد یدرجمه سمانت   17 یدر دمما  یگمذار ساعت گرمخانمه 

 .(53) دیدگر نییتع

 نیم بمه ا  یریم گنمونمه  ،یسمتوپاتولوژ یه یبررسم  یبرا

به ابعاد  یصورت انجام گرفت که در ابتدا از هر نمونه قطعات

هما در  سمپس نمونمه   ،از بدنه رحم جدا شمد  متریسانت5*5

درصمد قمرار داده    51 نیفرممال  لیترمیلی 11 یحاو ظرو 

موجمود در   نیفرمال ،یریگساعت پس از نمونه 20شدند و 

و  یسماز ها آمماده شد و در مرحله بعد نمونه ضیعوظرو  ت

هما  نمونمه  ی( روH&E) نیائوز -نیلیهماتوکس یزیآمرنگ

 .(2) صورت گرفت

 نیم دسمت آممده از ا  بمه  اطالعات لیو تحل هیتجز برای

 یو آزمممون مربمم  کمما SPSSVer.20افممزار از نممرم پممژوهش

 در قال  جداول و نمودارها ارائه شده جینتا که استفاده شد

 است.

 

 جینتا

اشریشممیا کمموالی،  کشممت بمماکتری هممای    5شممکل 
روی  رئموس استافیلوکوکس اوو  استافیلوکوکس اپیدرمیس

دهنمده  نشان 5جدول دهد و محی  اختصاصی را نشان می

هممای کشممت  درصممد فراوانممی رشممد بمماکتری در محممی   

. بر طبق نتایج مطالعه حاضر، از مجمموع  استآزمایشگاهی 

محی  بمالد آگمار و    درنمونه  10، مطالعه موردنمونه  511

محممی  مممک کممانکی مثبممت ظمماهر شممدند.  درنمونممه  22

 

 

 های کشت آزمایشگاهیفراوانی رشد باکتری در محی  درصد -1جدول 

 مک کانکی بالد آگار 

 22 10 مثبت

 75 03 منفی

 

یی شناساهای مختلف درصد فراوانی باکتری 2جدول 

. درصمد فراوانمی   دهمد یمهای آلوده را نشان در نمونه شده

یی تنهما  بمه  اشریشمیا کموالی  های آلوده بمه بماکتری   نمونه

اسممتافیلوکوکوس و در ترکیمم  بمما   درصممد بممود  23/52
استافیلوکوکوس اورئوس و  باسیلوس سرئوس، اپیدرمیدیس

 شد. درصد تشخیص داده 7/1و  0/7، 33/53ترتی   به

هممای آلمموده بممه بمماکتری    درصممد فراوانممی نمونممه  

و در  درصمد بمود   7/1یی تنهما  به استافیلوکوکوس اورئوس

 واشریشیا کموالی   ،یساستافیلوکوکوس اپیدرمیدترکی  با 

درصمد   91/5و  0/7، 15/59ترتیم    بمه  باسیلوس سرئوس

 شد.ه تشخیص داد

 هممای آلمموده بممه بمماکتری   درصممد فراوانممی نمونممه  
درصد بمود و   0/7یی تنها به استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

اشریشمیا کموالی و    ،استافیلوکوکوس اورئموس  در ترکی  با
درصد  11/1و  33/53، 15/59ترتی   بهباسیلوس سرئوس 

 شد. تشخیص داده

به چند باکتری آلموده بودنمد.    زمانمهها برخی نمونه 

 و باسممیلوس سممرئوس ،اشریشممیا کمموالیدرصممد بممه  91/5
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اشریشمیا   درصد بمه  23/52، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
اسممتافیلوکوکوس  و  اسممتافیلوکوکوس اورئمموس  ، کمموالی

، ورئموس اسمتافیلوکوکوس ا درصمد بمه    11/1، اپیدرمیدیس

 و اسمممتافیلوکوکوس اپیدرمیمممدیس ،باسمممیلوس سمممرئوس
بنمابراین بیشمترین میمزان     ؛آلوده بودنمد  باسیلوس سرئوس

 به دو باکتری زمانمههایی بود که آلودگی مربوط به نمونه

اسمتافیلوکوکوس اورئموس    و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
درصد( آلوده بودند. تفاوت فراوانی نوع بماکتری از   15/59)

 .>P)15/1) دار استنار آماری معنی

 
 

 های آلودهدر نمونه شدهییشناساهای مختلف درصد فراوانی باکتری -2جدول 

 (فراوانی)درصد  نوع باکتری

 7 (23/52)  اشریشیا کوالی

 2 (7/1) استافیلوکوکوس اورئوس

 0 (0/7) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 0 (0/7) باسیلوس سرئوس +اشریشیا کوالی

 1 (11/1) باسیلوس سرئوس +استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 2 (33/53) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس +اشریشیا کوالی

 2 (7/1) استافیلوکوکوس اورئوس +اشریشیا کوالی

 51 (15/59) استافیلوکوکوس اورئوس +استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

 5 (91/5) باسیلوس سرئوس +استافیلوکوکوس اورئوس

 5 (91/5) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس +باسیلوس سرئوس +ریشیا کوالیاش

 7 (23/52) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس +استافیلوکوکوس اورئوس +اشریشیا کوالی

 1 (11/1) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس +باسیلوس سرئوس +استافیلوکوکوس اورئوس

 5 (91/5) وسباسیلوس سرئ +استافیلوکوکوس اورئوس +اشریشیا کوالی

 

فراوانی و  1جدول ضخامت آندومتر و  ه نمود 5شکل 

های آلوده را نشمان  میزان عارضه ضخامت آندومتر در نمونه

 2/22نمونمه )  52دهد. بر طبق نتمایج مطالعمه حاضمر،    می

 7/37نمونممه ) 13درصممد( دارای میممزان ضممخامت نسممبی، 

 درصمد( 5/55نمونمه )  3درصد( دارای میزان ضخامت باال و 

دارای میزان ضخامت بسیار بماال بودنمد. تفماوت در میمزان     

 دار است.ضخامت آندومتر از نار آماری معنی

های آلموده را  میزان پراکندگی غدد در نمونه 1 جدول

 1/2نمونمه )  1دهد. بر طبق نتایج مطالعه حاضمر،  نشان می

درصد(  7/1نمونه ) 2درصد( دارای پراکندگی غدد نبودند، 

 0/17نمونممه ) 15دارای میممزان پراکنممدگی غممدد نسممبی،  

 3/22نمونه ) 53درصد( دارای میزان پراکندگی غدد باال و 

ای میزان پراکندگی غدد بسیار باال بودند. تفاوت درصد( دار

 .دار استمیزان پراکندگی غدد از نار آماری معنی

های بافمت پوششمی در   میزان انسجام سلول 1جدول 

. بمر طبمق نتمایج مطالعمه     دهدیمهای آلوده را نشان نمونه

همای  درصد( دارای انسمجام سملول   7/33نمونه ) 13حاضر، 

درصد( دارای میمزان   5/55نمونه ) 3بافت پوششی نبودند، 

درصممد( دارای میممزان  2/22نمونممه ) 52انسممجام نسممبی، 

ای دارای انسمجام بما میمزان    یچ نمونمه انسجام باال بوده و ه

همای بافمت   بسیار باالیی نبود. تفاوت میزان انسجام سملول 

 دار است.پوششی از نار آماری معنی

د نمود بافت فیبروزه در اطرا  بافمت رحممی    5شکل 

 همای میزان بافت فیبروزه در نمونهاز نار  دهد.را نشان می

 2/22نمونمه )  52بمر طبمق نتمایج مطالعمه حاضمر،       آلوده،

 1/03نمونمه )  21درصد( دارای میزان بافت فیبروزه نسبی، 

 1/15نمونمه )  57ن بافت فیبروزه بماال و  درصد( دارای میزا

درصد( دارای میزان بافت فیبروزه بسیار باال بودند. تفماوت  

 دار نیست.وزه از نار آماری معنیمیزان بافت فیبر
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میزان ممای  ادم صمورتی در بافمت آنمدومتر در      از نار

نمونمه   57بر طبق نتایج مطالعمه حاضمر،    ،های آلودهنمونه

نمونمه   22مای  ادم صمورتی نبودنمد،   درصد( دارای  1/15)

نمونممه  51درصممد( دارای میممزان مممای  ادم نسممبی،  7/01)

درصممد( دارای میممزان مممای  ادم بمماال بمموده و هممیچ   9/27)

ای دارای میزان مای  ادم بسیار باالیی نبودند. تفماوت  نمونه

 دار نیست.رتی از نار آماری معنیمیزان مای  ادم صو

همای  ونی آنمدومتر در نمونمه  فراوانی عروق خ 1جدول 

 11. بر طبق نتمایج مطالعمه حاضمر،    دهدیمآلوده را نشان 

نمونمه   52درصد( دارای فراوانی عروق نسبی،  5/35نمونه )

 7/1نمونمه )  2درصد( دارای فراوانمی عمروق بماال و     2/11)

درصد( دارای فراوانی عروق بسیار باال بودند. تفاوت فراوانی 

 دار است.نیعروق از نار آماری مع

میزان دانسیته سلولی در ناحیمه انمدومتر در    1جدول 

طبمق نتمایج مطالعمه    . بمر  دهدیمهای آلوده را نشان نمونه

درصد( دارای میزان دانسیته سملولی   17نمونه ) 21حاضر، 

درصممد( دارای میممزان دانسممیته  5/09نمونممه ) 23نسممبی، 

درصد( دارای میزان دانسمیته   9/50نمونه ) 9سلولی باال و 

سملولی از   اال بودند. تفاوت فراوانمی دانسمیته  سلولی بسیار ب

 دار است.نار آماری معنی

 

 
  گروه های مختلف در های آلودهنمونهمشاهده شده در  ارضوع تعداد )درصد( -3جدول 

 پراکندگی غدد ضخامت آندومتر روهگ
های انسجام سلول

 بافت پوششی
 دانسیته سلولی عروق خونی آندومتر

 1( 1) 1( 1) 13( 7/33) 1( 1/2) 1( 1) منفی

 21( 1/17) 11( 5/35) 3( 5/55) 2( 7/1) 52( 2/22) یک مثبت

 23( 5/09) 52( 2/11) 52( 2/22) 15( 0/17) 13( 7/33) دو مثبت

 9( 9/50) 2( 7/1) 1( 1) 53( 3/22) 3( 5/55) سه مثبت

      

 های آلوده،بافت پوششی در نمونهمیزان نکروز  از نار

درصمد( دارای   9/50نمونه ) 9بر طبق نتایج مطالعه حاضر، 

درصد( دارای  1/59نمونه ) 51نکروز بافت پوششی نبودند، 

درصممد( دارای  2/19نمونممه ) 25فراوانممی نکممروز نسممبی،  

درصد( دارای فراوانمی   9/27نمونه ) 51فراوانی نکروز باال و 

 آماریز نارنکروز بسیار باالیی بودند. تفاوت فراوانی نکروز ا

 دار نیست.معنی

های های التهابی مختل  در نمونهی سلولفراوان از نار

 1/11نمونمه )  59بمر طبمق نتمایج مطالعمه حاضمر،       ،آلوده

نمونمه   21های التهابی مختل  نبودند، درصد( دارای سلول

 51های التهمابی نسمبی،   درصد( دارای میزان سلول 3/02)

همای التهمابی بماال    درصد( دارای میزان سلول 5/20نمونه )

های التهابی بسمیار  ای دارای میزان سلولبوده و هیچ نمونه

همای التهمابی از نامر    باالیی نبودند. تفاوت فراوانمی سملول  

 دار نیست.آماری معنی

بمر   ،های آلودهمیزان ضخامت مایومتر در نمونه از نار

درصمد( دارای   1/2نمونمه )  1طبق نتمایج مطالعمه حاضمر،    

میزان  درصد( دارای 51نمونه ) 7ضخامت مایومتر نبودند، 

درصمد( دارای   7/11نمونمه )  22ضخامت ممایومتر نسمبی،   

درصمد(   5/20نمونمه )  51میزان ضمخامت ممایومتر بماال و    

دارای میزان ضمخامت ممایومتر بسمیار بماال بودنمد. تفماوت       

 دار نیست.میزان ضخامت مایومتر از نار آماری معنی
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  (ج، مانیتول سالت آگارروی محیط  استافیلوکوکس اپیدرمیس  (ب، ائوزین متیلن بلوروی محیط والی اشریشیا ک (الف -1 شکل

-نمود ضخامت اندومتر با بزرگ (ه، ×94نمایی نمود بافت فیبروزه در اطراف بافت با بزرگ (دروی محیط بردپارکر،  استافیلوکوکس اورئوس

 ×94نمایی نمود نکروز بافت پوششی با بزرگ (و، ×94نمایی 

 

اسممتافیلوکوکوس بیمموتیکی مقاومممت آنتممی 5 نمممودار
حاصمل از کشمت باکتریمایی مموارد انمدومتریت را       اورئوس

کمه بماکتری ممذکور     دهمد یمم . نتایج نشمان  دهدیمنشان 

همای ممورد آزممون حسماس     بیوتیمک ی آنتیتمام بهنسبت 

گزارش  حساسمهینو فق  نسبت به انروفلوکساسین  است

ترین میممزان حساسممیت نسممبت بممه   شممده اسممت. بیشمم  

 متوپریم بود.تری
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 حاصل از کشت باکتریایی استافیلوکوکوس اورئوسبیوتیکی مقاومت آنتی -1نمودار 

 

اسمتافیلوکوکوس  بیموتیکی  مقاومت آنتمی  2 نمودار
حاصل از کشت باکتریایی مموارد انمدومتریت را    اپیدرمیس

ذکور کمه بماکتری مم    دهمد یمم . نتایج نشمان  دهدیمنشان 

نسبت به سفتریاکسون و جنتامایسین حساس، نسمبت بمه   

و نسبت بمه لینکواسمپکتین،    حساس مهینانروفلوکساسین 

در ترکیم  بما    متموپریم سمیلین، تتراسمایکلین و تمری   پنی

مقاوم بودند. بیشترین میمزان حساسمیت    متوکسازولسولفا

 نسبت به جنتامایسین گزارش شد.

 

 
 حاصل از کشت باکتریایی استافیلوکوکوس اپیدرمیسیکی بیوتمقاومت آنتی -2نمودار 

 

 اشریشمیا کموالی  بیموتیکی  مقاومت آنتمی  1نمودار 

حاصممل از کشممت باکتریممایی ممموارد انممدومتریت را نشممان  

که باکتری مذکور نسمبت بمه    دهدیم. نتایج نشان دهدیم

انروفلوکساسمممممین، جنتامایسمممممین، لینکواسمممممپکتین و 

در ترکیم  بما    متوپریمه تریتتراسایکلین حساس، نسبت ب

و نسبت بمه   حساسمهینو سفتریاکسون  متوکسازولسولفا

سیلین مقاوم بوده اسمت. بیشمترین میمزان حساسمیت     پنی

 نسبت به تتراسایکلین گزارش شد.
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 حاصل از کشت باکتریایی موارد اندومتریت اشریشیا کوالیبیوتیکی مقاومت آنتی -3 نمودار

 

 باسیلوس سمرئوس بیوتیکی یمقاومت آنت 0نمودار 

حاصممل از کشممت باکتریممایی ممموارد انممدومتریت را نشممان  

که باکتری مذکور نسمبت بمه    دهدیم. نتایج نشان دهدیم

انروفلوکساسمممممین، جنتامایسمممممین، لینکواسمممممپکتین و 

و  متوکسازولسولفامتوپریم در ترکی  با تتراسایکلین، تری

-ممه ینسفتریاکسون حسماس، نسمبت بمه لینکواسمپکتین     

سیلین مقاوم بوده است. بیشمترین  و نسبت به پنی حساس

متموپریم در ترکیم  بما    میزان حساسمیت نسمبت بمه تمری    

 گزارش شد. متوکسازولسولفا

 
 حاصل از کشت باکتریایی موارد اندومتریت باسیلوس سرئوسبیوتیکی مقاومت آنتی -9 نمودار

 

بیوتیکی بماکتری شناسمایی   مقاومت آنتی 1نمودار 

گممرم مثبممت حاصممل از کشممت باکتریممایی ممموارد    نشممده

دهمد کمه   دهمد. نتمایج نشمان ممی    اندومتریت را نشان ممی 

بماکتری مممذکور نسمبت بممه جنتامایسمین و سفتریاکسممون    

ها مقاوم بموده اسمت.   بیوتیکحساس و نسبت به سایر آنتی

بیشممترین میممزان حساسممیت نسممبت بممه جنتامایسممین و   

فلوکساسین گمزارش  بیشترین میزان مقاومت نسبت به انرو

 شد.

همای  بیوتیمک برآیند میمزان حساسمیت بمه آنتمی     3نمودار 

مقاوم و مقماوم را نشمان   های حساس، نیمهمختلف در گروه

 دهد.می

 
 نشده گرم مثبت حاصل از کشت باکتریایی موارد اندومتریتبیوتیکی باکتری شناساییمقاومت آنتی -9 نمودار



 

 

 

 
 مقاوم و مقاومهای حساس، نیمههای مختلف در گروهبیوتیکآنتی میزان حساسیت به -9نمودار 

 

 بحث

 تیاندومتر وعیش زانیم یمطالعه حاضر با هد  بررس

و کشت  کیستوپاتولوژیروش هبه یکشتار یدر رحم گاوها

أس از ر 511انتخماب   مناور، نبدی. شد انجام هاآن یهواز

رفمت و  صورت تصمادفی انجمام گ  گاوهای کشتاری استان به

ینی مبممتال بممه بعممد از بررسممی، آن تعممداد کممه از ناممر بممال 

و از نار  عنوان نمونه وارد مطالعه شدنداندومتریت بودند به

قممرار  ارزیممابیمممورد  ییایممو کشممت باکتر یسممتوپاتولوژیه

 درنمونمه   10نمونه مورد مطالعه،  511 جموعاز م گرفتند.

ثبمت  م یمک کمانک   یمح درنمونه  22بالد آگار و   یمح

 افمت ی یهما یبماکتر  ییایم باکتر یظاهر شدند. از نار آلودگ

 یگمرم منفم   یشده عمدتاً گرم مثبت بودنمد و تنهما بماکتر   

 یآلمودگ  زانیم نیشتریبود. ب یکوال ایشیاشرشده مشاهده 

 یزممان بمه دو بماکتر   بمود کمه همم    ییهما مربوط به نمونمه 

 اسمتافیلوکوکوس اورئموس  و  استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس

از نامر   ینوع بماکتر  یرصد( آلوده بودند. تفاوت فراواند51)

 بود.  داریمعن یآمار

Robert سیتولوژی آندومتر  2151 در سال همکاران و

و  کردنمد  یهوازی را بررسم های هوازی و بیو رشد باکتری

 یسماز در آمماده  هما لیم نسمبت نوتروف  مشاهده کردنمد کمه  

کماهش  ته و ارتباط داش مانیبا زمان پس از زا کیتولوژیس

نشمان   یتموجه  قابمل تغییر ها با زمان سلول ریسا یابد ومی

 هیاول لینسبت نوتروفها همینین در مطالعه آن. دهندنمی

 7 ایم  1در  لیم ( با نسمبت نوتروف 7و  1)روز  مانیپس از زا

 یهمبسمتگ  یو بما بمارور   یارتباط منف مانیهفته پس از زا

 لیم نوتروف یاالبا نسبت ب یگاوهاکه طوریبه ؛مثبت داشت

 یتوجهطور قابل ( بهدرصد 01<) مانیپس از زا 7 روز  در

 دباردار شمدن  لینسبت کمتر نوتروف یدارا گاوهایاز  شتریب

ناممر مطالعممه و مطالعمه حاضممر از نقطمه    نیم ا جینتما  .(50)

 لیم و دخ یعنوان عامل احتمالبه یکوال ایشیاشر صیتشخ

 تشابه دارند تیاندومتر جادیدر ا

Pothmann وعیشمممم 2151ر سممممال د نو همکممممارا 

مشترر رحمم   یهاو وجود پاتوژن ینیتحت بال تیآندومتر

مورد بررسی قرار دادند مشاهده کردنمد  را  دمول یدر گاوها

 حیتلقم  بمار سمه  ی که سه یما بمیش از   گاو 525در کل که 

 ینیم بالئعال چیه د وداشتنبدون برداشت  یمتوال یمصنوع

در  ینیبممال تیانممدومتر وعیشمم نشممان ندادنممد، را یممماریب

همای معممول   امما پماتوژن   ،بمود درصد  7/52واکل  یگاوها

ترتیم  در تنهما   ، بهتروپیرال پایوژنز و یکوال ایشیاشررحم، 

-همم  حاضر که با پژوهش (11) یک و سه گاو مشاهده شد

 .راستا بود

Barański  و  صیتشممخ ،2152سممال  ردو همکمماران

در  یتولوژیروش سممبممه ینیتحممت بممال تیانممدومتر وعیشمم

همما آن .دنممدقممرار دا همطالعممرا مممورد  یریشمم یگاوهمما

اشریشمیا   ،موسینیدومیاسمترپتوکوکوس اسم   یهما یباکتر
 یرخم و ب سیوبریاسترپتوکوکوس  ،تروپیرال پایوژنز، کوالی

 کشمت مشماهده کردنمد    یها یدر مح را گرید یهاپاتوژن

(3). 
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ضخامت  زانیم ،یستوپاتولوژینار ه ازدر این مطالعه 

 یهما انسجام سملول  زانیغدد، م یپراکندگ زانیآندومتر، م

 تهیدانس زانیآندومتر، م یعروق خون یفراوان ،یبافت پوشش

ت بافم  زانیم م و افمت ی شیحالت نرمال افزانسبت به یسلول

نکممروز بافممت  زانیممم ،یادم صممورت  یممما زانیممم بممروزه،یف

 زانیمممخممتل  و م یالتهمماب هممایسمملول یوانممفرا ،یپوششمم

 .  بود افتهیحالت نرمال کاهش نسبت به ومتریضخامت ما

Pascottini  همایی پمژوهش  2153و همکاران در سال 

و  یتولوژیسممممم یصمممممیدو روش تشخ سمممممهیمقا یرو

 تیمبتال به انمدومتر  یریش یگاوها یرو کیستوپاتولوژیه

 یتولوژیگرفتنمد کمه روش سم    جمه یانجام دادند و نت ینیبال

 کیستوپاتولوژیه یابینسبت به روش ارز یکمتر تیحساس

 تیانمدومتر  یماریدر ب یالتهاب یاهپاسخ صیدر روند تشخ

 511 یتولوژیروش سم  بمودن  یاما اختصاص دارد،در گاوها 

 .(11) درصد است

به بررسی ضمایعات   5125و همکاران در سال  سیاری

پاتولوژیممک و تعیممین عوامممل باکتریممایی در رحممم گمماو و   

و  پرداختنممد زمیش و مقایسممه آنممان در منطقممه اهمموا گمماو

 ،ها در گماو نمونه از رحم 01در مجموع مشاهده کردند که 

نمونمه از رحمم    02 ازدارای کشت مثبت باکتریایی بودند و 

 سمیعی طیف و کهطوری؛ بهتری جدا گردیدباک ،هاگاومیش

، کموالی  شمیا یاشر، کورینمه بماکتریوم  هما شمامل   از باکتری

 پاسمتورال ، پروتئوس، سالمونال، استرپتوکور، استافیلوکور

مطالعه و مطالعه حاضر از نامر   نیا جی. نتا(0) اهده شدمش

 یهما هما در کشمت  اسمتافیلوکور و  کوالی شیایاشرحضور 

 .دبو مشابه تیمبتال به اندومتر یرحم در گاوها ییایباکتر

 ،یکیوتیم بیمقاومت آنت زانیاز نار م ه حاضرمطالع در

را  تیحساسمم زانیممم نیشممتریب اورئمموس لوکوکوسیاسممتاف

 سیدرمیمماپ لوکوکوسیاسممتاف م،یمتمموپرینسممبت بممه تممر 
 ن،یسممیرا نسممبت بممه جنتاما تیحساسمم زانیممم نیشممتریب

را نسمبت بمه    تیحساسم  زانیم م نیشتریب یکوال ایشیاشر

 زانیمممم نیشمممتریب وسسممرئ  لوسیباسمممو  نیکلیتتراسمما 

در ترکیمم  بمما   میمتمموپریرا نسممبت بممه تممر  تیحساسمم

 نشان داد. متوکسازولسولفا

 یآلموده بمه بماکتر    هاینمونه یدرصد فراوان نیشتریب 

درصمد   نیکمتمر و  اشریشمیا کموالی  مربموط بمه    ییبه تنها

مربموط بمه    ییبمه تنهما   یآلوده به باکتر یهانمونه یفراوان

 زانیم م نیشمتر یب نیبنمابرا  ؛بمود  اورئموس  لوکوکوسیاستاف

 یزمان به دو باکتربود که هم ییهامربوط به نمونه یآلودگ

 ساورئمو  لوکوکوسیاسمتاف  و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
 آلوده بودند.   درصد( 15/59)

بممه  یادر مطالعممه 5121در سممال  و همکمماران تکتمماز

 ییایم بما عاممل باکتر   هاانیدر ماد تیاندومتر وعیش یبررس

 یهما انیم مطالعمه از ماد  نیم پرداختند. در ا یکوال ایشیاشر

 صیتشخ یبرا یو مشکالت آبستن ینابارور خیهیتار یدارا

ها استفاده شد. کشت نمونه یاولتراسونوگراف ریاز تصو هیاول

ائوزین متیلن  تیو در نها یپپتون واتر، مک کانک  یدر مح

 اشریشممیا کمموالی یدرصممد بمماکتر 11/09 یجداسمماز بلممو
 نیکمتمر  یکیوتیم بیآنتم  تیشد. در تسمت حساسم  گزارش 

بمه   اشریشیا کوالیکشت مثبت  هاینمونه نیمقاومت در ب

 نیمی تع نیلیسم یمقاوممت بمه آمپم    نیشمتر یو ب نیکاسیآم

 یداراهما  درصمد از نمونمه   PCR ،33/25. در آزمون دیگرد

شمدند.   ییبما ژن حمدت شناسما   اشریشمیا کموالی    یباکتر

 جینتما  نیاز بم  یکیوتیم بیمقاومت آنت یهاژن یوجوجست

PCR گمزارش و   کمل یمقاومت نسمبت بمه کلرامفن   نیکمتر

 نیشممتریب نیسممیو استرپتوما نیکلیتتراسمما ن،یلیسممیآمپمم

درصمد از   21نشان داد حدود  هایمقاومت را داشتند. بررس

بمه   2 یلیتعمداد نموتروف   یدارا ینیبال تتح یهاتیاندومتر

بما   هما تیانمدومتر درصمد از   11 نیبم  نیباال هستند که از ا

 نیدهنده انشان نیگزارش شدند. ا یکوال ایشیاشر تیعامل

 تیانمدومتر  جادکننمده یا یعامل بماکتر  نیتراست که غال 

 نیم ا جی. نتما (2) است یکوال ایشیاشر یباکتر هاانیدر ماد

 .حاضر است پژوهش شابهم پژوهش

Westermann یبررس یرو 2151در سال  نو همکارا 

بمه   تیاندومتر یماریب صیکاذب مثبت در تشخ هایپاسخ

 هاییابیارز قیاز طر یریش یدر گاوها ینوسکوپیروش واژ

انجمام دادنمد. پمس از     هاییپژوهش یتولوژیو س ییایباکتر

 چیهما هم  رأس از نمونمه  01در  ،یکشت هواز جینتا یبررس

همما نمونممه هیممدر بق یده نشممد، ولممیممد یپمماتوژن یبمماکتر

اشریشمیا   ،وژنزیتروپیمرال پما   از جملمه  ییهما سمیکروارگانیم
مشمماهده  کیممتیاسممترپتوکوکوس آلفاهمولو  CNS، کمموالی

مطالعمه و مطالعمه حاضمر از نامر      نیم ا جی. نتا(05) دیگرد

 .هستندسو هم یکوال ایشیاشر افتنی

 یدرصممد دارا 2/22مطالممه ممما مشممخص شممد کممه  در

امت ضمخ  زانیم م یدرصد دارا 7/37 ،یضخامت نسب زانیم

بماال بودنمد.    اریضخامت بسم  زانیم یدرصد دارا5/55باال و 
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درصمد   7/1غدد نبودنمد،   یپراکندگ یدرصد دارا 1/2

 یدرصمد دارا  0/17 ،یغمدد نسمب   یپراکنمدگ  زانیم یدارا

 زانیممم یدرصممد دارا 3/22غممدد بمماال و  یپراکنممدگ زانیممم

انسجام  یدرصد دارا 7/33باال بودند.  اریغدد بس یپراکندگ

 زانیم م یدرصد دارا 5/55نبودند،  یبافت پوشش یهاسلول

انسجام باال بوده و  زانیم یدرصد دارا 2/22 ،یانسجام نسب

نبمود.   ییبماال  اریبسم  زانیم انسجام با م یدارا یانمونه چیه

 یاز نار آمار یبافت پوشش یهاانسجام سلول زانیتفاوت م

 ،یعمروق نسمب   یفراوانم  یدرصمد دارا  5/35است.  داریمعن

 یدرصمد دارا  7/1عمروق بماال و    یفراوان یدرصد دارا 2/11

 زانیم م یدرصمد دارا  17بماال بودنمد.    اریعروق بسم  یفراوان

 تهیدانسم  زانیم م یدرصد دارا 5/09 ،ینسب یسلول تهیدانس

 یسملول  تهیدانسم  زانیم م یادرصمد دار  9/50باال و  یسلول

نبودند،  ومتریضخامت ما یدرصد دارا 1/2باال بودند.  اریبس

 7/11 ،ینسممب ومتریضممخامت ممما زانیممم یدرصممد دارا 51

درصمد   5/20بماال و   ومتریضمخامت مما   زانیم یدرصد دارا

 باال بودند.   اریبس ومتریضخامت ما زانیم یدارا

بمه   یادر مطالعمه  5192و همکاران در سمال   سالسل

تحت  تیاندومتر صیمناور تشخرحم به یتولوژیس یابیارز

در گاوهممای واکممل  یبممارور زانیممآن بممر م ریو تممثث ینیبممال

 زانیم م شیمطالعه مشخص شد که با افزا نیپرداختند. در ا

 وعی. شم ابمد ییآبسمتن شمدن کماهش مم     نسشما  ل،ینوتروف

 لهیوسممشمده بممه داده  صیتشممخ ینیتحممت بمال  تیانمدومتر 

 7/12در رحمم(   لیم نوتروف %2از  شی)حضور بم  یتولوژیسا

 .(1)رأس( بود  19درصد )

Janowski     یبررسم  یرو 2151و همکماران در سمال 

 یتوال انیب زانیدر گاوها و م ینیتحت بال تیاندومتر وعیش

mRNA  ژنTNF-α انجممام  همماییپممژوهشوهمما گا نیمما رد

تحمت   تیرأس گماو مبمتال بمه انمدومتر     51دادند. در ادامه 

ا بم  هما رأس گاو نرمال انتخماب شمدند و از آن   51و  ینیبال

 زانیم RT-PCR فن با پسشد. س بردارینمونه توبراشیسا

سالم و هم در  یهم در گاوها Inosو  TNF-α هایژن انیب

 نیم ا جی. نتما دیم گرد یبررسم  تیمبتال بمه انمدومتر   یگاوها

 یمذکور در گاوها هایژن انیب زانیمطالعه نشان داد که م

نرممال   ینسبت به گاوهما  ینیتحت بال تیمبتال به اندومتر

 .(57) دارد یرگیچشم شیافزا

Madoz  یبررسممم یرو 2150و همکممماران در سمممال 

 یدر گاوهمما ینیتحممت بممال تیانممدومتر یممماریب صیتشممخ

و  یولوژیبمماکتر ،یتولوژیسمم یهمماروش قیمماز طر یریشمم

مطالعمه   نیا جی. نتا(29) انجام دادند هاییپژوهش یوپسیب

کوآگوالز  یهاحاضر از نار حضور استرپتوکور یو مطالعه

 .استسو هم یمنف

LeBlanc  را در  وگا 5931 ،2112در سال  رانهمکاو

 هیندو آ معاینه یشاز زا پس 21-11 ىهاروز بین گله 27

 معاینه نمارا در ز بالینی مئمممممعال که هاییوگا مثلی تولید

 متریتوندا تعریف که بررسمممی کردنمممد  ،را نددادمی ننشا

 قطر یاو  چرکی حمیر تترشحا رحضوبممر اسمماس   بالینی

از  پس 21از روز  بعد متریسانت 1/7از  تربزرگ حمر دنگر

از  پس 23از روز  بعد چرکی موکوسی تترشحا یاو  یشزا

 متریتوندا وعیاسمممماس شمممم ینا برو  گرفت رتصو یشزا

 .(21) یددگر تعیین %2/53 بالینی

 یابیمممبمممه رد 5125و همکممماران در سمممال  براتمممی

سق  گماو در   و یدر موارد نابارور اورئوس لوکوکوسیاستاف

گمماو مبممتال بممه  21 یپرداختنممد. ترشممحات واژنمم شممهرکرد

 یابیمممرد یگممماو سمممق  کمممرده بمممرا  23و  تیانمممدومتر

 لوکوکوسیاسمتاف شمدند.   یبررسم  اورئوس لوکوکوسیاستاف
گماو و   تیموارد اندومتر ز( ا21از  1درصد ) 1/1از  اورئوس

 نیم شد. ا ی( از موارد سق  جداساز23از  2درصد ) 7/7از 

ممکن  اورئوس لوکوکوسیاستافکه  ه استمطالعه نشان داد

در گمماو در  نیجنممو سممق   تیانممدومتر جممادیاسممت در ا

 لوکوکوسیاسمتاف  تموان یاما نم ،شهرکرد نقش داشته باشد
 نیدر ا گاوو سق   تیاندومتر جادیا یرا عامل اصل اورئوس

مطالعه و مطالعه حاضر بما   نیا جی. نتا(5) کرد یمنطقه تلق

 .شتدا یخوانهم گریکدی

گفمت کمه    تموان یمطالعه مم  نیحاصل از ا جیطبق نتا

 جممادیدر ا یتمموجهگممرم مثبممت نقممش قابممل  یهممایبمماکتر

از  تمموانیممم تممرقیممعبممارت دقبممه ؛انممدداشممته تیانممدومتر

، سممممرئوس لوسیباسمممم، اورئمممموس لوکوکوسیاسممممتاف

عنموان  بمه  یکموال  ایشم یاشرو  سیدرمیم اپ لوکوکوسیاستاف

 نام برد. تیاندومتر جادکنندهیا یالعوامل احتم

غدد،  یپراکندگ زانیضخامت آندومتر، م زانیم تفاوت

عمروق   یفراوانم  ،یبافمت پوششم   همای انسجام سلول زانیم

جملمه   از توانمد یمم  یسلول تهیدانس زانیآندومتر و م یخون

 تیرحم به دنبال ابتال به اندومتر کیستوپاتولوژیه راتییتغ

عارضمه   نیم ا صیدر تشمخ  تواننمد یمحسوب شموند کمه مم   

 .درسان باشنکمک
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 نیممؤثرتر توان نتیجه گرفمت  از نتایج این مطالعه می

  جدا یهواز یهایباکتر یمطالعه رو نیدر ا هاکیوتیبیآنت

 ت،یدرممان انمدومتر   منامور بمه   یترت شده از رحم به

 ن،ینکواسمپکت یل ن،یکلیتتراسم  اکسون،یسفتر ن،یسیجنتاما

 بود. نیسیها جنتاماآن نیبودند که بهتر نیانروفلوکساس

 

 منابع

 امیممر؛ منی،ؤممم تقممی؛ هفشممجانی، تکتمماز سممارا؛ براتممی، -5

 و حمیمد  اسمماعیلی،  حسن؛ ممتاز، سمانه؛ مهرابیان،

 بیوشمیمیایی  و مولکمولی  ردیمابی  احمدرضا؛ صفیان،

 سمق   و نابماروری  موارد در اورئوس استافیلوکوکوس

 ؛هما میکروارگانیسمم  شناسمی زیست. شهرکرد در گاو

 .31-11(:1)5؛5125

 در انمدومتریت  شمیوع  بررسمی   تقمی؛  هفشجانی، تکتاز -2

. کمموالی اشریشممیا ریمماییباکت عامممل بمما هممامادیممان

 بمین  مشمترر  همای بیمماری  ملمی  همایش نخستین

 استان دامپزشکی ناام سازمان: اصفهان دام و انسان

 .5121 ؛اصفهان
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Endometritis is a local uterine infection without systemic symptoms that is manifested by the presence of 

purulent or muco purulent secretions in the uterus. This disease is a risk factor in ovarian cyst formation, anestrus 

and other genital problems. This disease increases service per conception and thus prolongs calving interval and 

decreases calving rate and ultimately, these uterine disorders lead to decrease genital function. In this study, 100 

cows with endometritis were selected and evaluated for histopathological and bacterial culture. According to the 

results of this study, out of 100 samples, 54 samples were reported as endometritis. 54 samples on blood agar and 

29 samples on Macconkey agar appeared positive. In terms of bacterial contamination, the bacteria found were 

predominantly Gram-positive. The highest level of contamination was observed in the samples that were 

simultaneously infected with two strains of S.Epidermidis and S. Aureus. (P<0.01) There was a statistically 

significant difference in the frequency of bacterial strains. Histopathologically, differences in endometrial 

thickness, extent of endometrial gland scatter, extent of epithelial cells solidarity, endometrial blood vessel 

frequency and cell density were statistically significant. (P<0.01). The most effective antibiotics in this study 

were aerobic bacteria isolated from the uterus, was gentamicin. 
Keywords: Endometritis, Aerobic Culture, Histopathology, Cattle. 
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