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بررسی تأثیر ابتال به آندومتریت بالینی بر پاسخ به درمان کیست فولیکولی تخمدان در گاوهای
شیری
ابوالفضل حاجی بمانی شورکی ،*6حبیب اهلل رشیدزاده ،2روحاهلل دهقانی تفتی ،3حسین شیخ االسالمی ،0تقی
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گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز -ایران.
دانش آموخته ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه لرستان ،خرم آباد -ایران.
دانشآموختهی دکتری عمومی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز -ایران.
گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،شهرکرد -ایران.

دریافت 65 :بهمنماه 6044

پذیرش 22 :فروردینماه 6046

چکیده
هدف مطالعه حاضر بررسی وقوع کیست تخمدانی همزمان با ابتال به آندومتریت و مقایسه بازدهی تولید مثلیی در پیی راهبیردهیای
درمانی کیستهای تخمدانی باتوجه به وضعیت ابتال به آندومتریت در گاوهای شیری بود .تعداد  6544گاو شییری پیا از زاییش در بیازه
 04-34روز بعد از زایمان از نظر ابتال به کیست تخمدانی ارزیابی شدند .تعداد  80رأس گاو شیری که مبتال به کیست فولیکولی تشیخی
داده شدند بهطور تصادفی با در نظر گرفتن وضعیت آندومتریت به سه گروه درمانی تقسیم شدند؛ )6گروه شاهد که هیی درمیانی دریافیت
نکردند؛ )2گروهی که درمان هورمونی با تزریق عضالنی  244میکروگرم هورمون آزادکننده گنادوتروپینها و  544میکروگرم پروستاگلندین
 F2aدریافت کردند و  )3گروهی که همان درمان هورمونی به همراه آسپیراسیون محتویات (تخلیه) کیست انجام میشد .تأثیر درمانها بیر
میزان بهبودی کیست ،عملکرد تولیدمثلی گاوها و تولید شیر آنها به صورت مجزا در گاوهای مبتال به آندومتریت ،گاوهای فاقد آندومتریت
و کل گاوها (صرف نظر از وضعیت ابتال به آندومتریت) با نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شید .درصید بیشیتری (  )19/8از گاوهیای دارای
کیست تخمدانی مبتال به آندومتریت بودند .بر اساس نتایج مدل رگرسیون لجستیک چندگانه با تعدیل اثر وضعیت آندومتریت ،اثیر درمیان
هورمونی به همراه تخلیه کیست بر میزان بهبود در مقایسه با گروه کنترل معنیدار بود ( .)P=4/42میزان بهبودی گاوهای کیستیک مبیتال
به آندومتریت و در کل گاوهای کیستیک (بدون در نظر گرفتن وضعیت ابتال به آندومتریت) در گیروه درمیانی هورمیون بیه همیراه تخلییه
کیست (به ترتیب  98/5و  )92/1در مقایسه با گروه کنترل (به ترتیب  P = 4/42 ;02/8و  )P = 4/42 ;01/2و گروه درمیانی هورمیون
به تنهایی (به ترتیب  P = 4/46 ;52/5و  )P = 4/40 ;58/1به طور معنیدار باالتر بود ،ولی بقیه فاکتورهای تولییدمثلی بیین گیروههیای
درمانی تفاوت آماری معنیدار وجود نداشت .بر اساس نتایج مطالعه حاضر تخلیه کیست در کنار درمان هورمونی میتواند نتیجه بهتیری در
درمان کیست فولیکولی تخمدان نسبت به درمان هورمونی بهتنهایی داشته باشد و وجود آندومتریت هیمزمیان بیا کیسیت تخمیدانی روی
درمان کیست فولیکولی تخمدان در گاو اثر منفی معنیداری ندارد و درمان تخلیه کیست در کنار درمان هورمونی در شیرای آنیدومتریتی
متفاوت با موفقیت قابل استفاده است.

واژگان کلیدی :کیست فولیکولی ،آندومتریت ،درمان ،گاو شیری.
مقدمه
کیستهای تخمدانی ساختارهایی هستند کیه حیداقل
قطر  2سانتیمتر در کیستهای تکی و  6/8سانتیمتیر در
کیسیییتهیییای چنیییدگانیییه داشیییته و فاقییید توانیییایی در

تخمکگذاری هستند که روی یک یا هر دو تخمیدان گیاو
در غیاب بافت لوتئینه فعال برای مدت طوالنی باقی مانیده
و با فعالیت چرخهای تخمدان تیداخل دارنید (63و  .)00از
کیستهای تخمدانی به عنوان یکی از دالیل اصلی کم
98
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باروری و ناباروری در گاوهای شیری یاد میشیود کیه
به علت افزایش بازه زمانی روزهای بیاز و فاصیله زاییش تیا
اولین تلقیح موجب ضررهای اقتصادی فراوانیی در صینعت
گاوهای شیری مییشیوند(8و 62و 23و  .)31مییزان وقیوع
کیستهیای تخمیدانی در گاوهیای شییری بیین  2/8تیا
 65/6تخمین زده میشیود ( 5و )9؛ گرچیه علیت اصیلی
کیست تخمدانی تشخی داده نشده است ،اما به نظر می-
رسد اختالل در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-تخمدانها با
منشأ عوامل بیرونی و درونی در سببشناسی ایین بیمیاری
نقش داشته باشند (2و  .)00آلودگیهای باکتریای رحم که
متعاقب زایمان رخ مییدهنید از جملیه عیواملی بیا منشیأ
بیرونی هستند که میتواننید در تشیکیل کیسیت دخالیت
داشته باشند ،بهطوریکه نشان داده شده اسیت کیه نفیو
بییاکتری ای .کییالی بییه داخییل رحییم گاوهییا و تولییید
لیپوپلیساکارید توس این باکتری مییتوانید باعیا ایجیاد
اخییتالل در غلیییان پیییش از تخمییکگییذاری هورمییون
لوتئینیکننده گردییده و متعاقبیا سیبب تشیکیل کیسیت
گردد (60و  .)32به دنبال زایمان ،رحم بیش از  84گاوها
تحت تهاجم انواع باکتریهیای بیمیاریزا و غییر بیمیاریزا
قرار میگیرد ( .)04بیشتر میوارد ایین آلیودگیهیا تیدریجا
کاهش مییابد و ظرف  1هفته پیا از زاییش رحیم پیا
میگردد ،اما در  64الی  65موارد ایین آلیودگیهیا بیاقی
میماند و متعاقبا سبب ایجاد اخیتالل در عملکیرد رحیم و
تخمدانها میگردد( .)00آلودگیهیای رحمیی ممکین بیه
طور مستقیم از طریق تولید اندوتوکسین که سبب اختالل
در غلیان پیش از تخمک گذاری هورمون لیوتئینی کننیده
میشود یا به شکل غیر مستقیم بیا فراخیوانی گلبیولهیای
سفید ،تولید واسطههای التهابی ،تحریک غده فوق کلیه به
منظور ترشح کورتیزول و اختالل در استروئیدوژنز ،تخمک
گذاری را تحت تاثیر قیرار دهنید .نشیان داده شیده اسیت
گاوهایی که رحم آنها بیار باکترییایی بیاالیی دارنید ،روی
تخمدانهایشان فولیکولهای غالیب کوچیکتیری دارد و
غلظییت اسییترادیول سییرم آنهییا نیییز کییاهش یافتییهاسییت.
پروژسترون خارجی یا یک فاز لوتئال کوتاه میتوانید رحیم
را مستعد آلودگی بکند (22و  .)38بر خالف آن ،درمان بیا
استرادیول یا افزایش این هورمون در فاز فولیکوالر چرخیه
فحلی میتواند باعا بهبود عملکرد دستگاه ایمنی در رحیم
گردیده و مانع از گسترش عفونت گیردد ( .)30یافتیههیای
84

مطالعات پیشین حاکی از وجود ارتباط بین وقوع همزمیان
عفونییتهییای رحمییی ،آنییدومتریت بییالینی و کیسییتهییای
تخمدانی است (25و  .)03راهبردهای درمانی گونیاگونی از
جمله پاره کردن دستی کیست ،آسیپیره کیردن محتوییات
(تخلیه) کیست و تجویز هورمون برای درمان کیسیتهیای
تخمدانی استفاده شده اسیت .پیشیتر پیاره کیردن دسیتی
کیستهای تخمدانی پیشنهاد میشد ( .)28برخیی منیابع
به علت ایجاد آسیب و خونریزی در تخمدان کیه متعاقیب
این روش ایجاد میشود و میتوانید منجیر بیه چسیبندگی
تخمدانی -بورسی شود ،توصیه بر اسیتفاده نکیردن از ایین
روش کردهاند ( .)33در مقابیل پیاره کیردن کیسیت ،روش
تغییر یافته تخلیه یا آسپیراسییون کیسیت ،اسیتفاده شیده
است که روش خوب و راحتی است که عوارض پاره کیردن
کیست را ندارد (6و  .)69درمیان هورمیونی بییش از سیایر
روشها برای درمان کیستهیای تخمیدانی اسیتفاده شیده
است .از هورمون آزاد کننیده گنیادوتروپینهیا ) (GnRHو
آنالوگهای آن به صورت متداول برای درمان کیسیتهیای
فولیکولی استفاده شده و کارایی آنهیا نییز ثابیت گردییده
است .در برخی موارد بیه علیت تشیخی نیدادن تفریقیی
دقیییق کیسییتهییای فولیکییوالر از لوتئییال ،از ترکیییب
پروستاگالندین  F2ɑو هورمون آزاد کننده گنادوتروپینها
استفاده میشود که ثابت گردیده است نسبت بیه اسیتفاده
تنهییا از پروسییتاگالندین  F2ɑو هورمییون آزاد کننییده
گنادوتروپینها کارایی بیشتری دارد .مطالعهای بیا موضیوع
درمان کیست فولیکیوالر بیا اسیتفاده هیمزمیان از درمیان
هورمونی و تخلیه کیست و مقایسه آن با درمانهای دیگیر
در وضییعیت مختلی آنییدومتریت یافییت نشیید ،لییذا هییدف
مطالعییه حاضییر بررسییی توزیییع فراوانییی کیسییتهییای
تخدارددانی ،میزان همزمیانی رخیداد آن بیا آنیدومتریت و
مقایسه بین راهبیردهیای درمیانی کیسیتهیای فولیکیولی
تخمدان گاوهای شیری باتوجه به وضعیت ابتالی آنها بیه
آندومتریت است.
مواد و روش کار
این مطالعه در گاوداری صنعتی شیری زاگرس واقع در
شهرستان شهرکرد ،استان چهار محیال و بختییاری انجیام
شیید .در اییین مزرعییه گییاوهییا در جایگییاه free stall barn
نگهداری میشدند ،تغذییه آنهیا بیه صیورت  TMRبیود و
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روزانه  3بار دوشیده میشدند .وضعیت بدنی آنها در بیازه
 6تا  5امتیازدهی شیدند .دوره انتظیاری اختییاری در ایین
مزرعه 55 - 54روز بود .در طی مدت  5میاه تعیداد 6544
رأس گاو شیری نژاد هولشتاین در روزهای  34تیا  04بعید
از زایییش از نظییر وجییود کیسییت تخمییدانی از راه مالمسییه
راسیترودهای و اولتراسییونوگرافی (CTS-3300V, SIUI,
) Guangdong, Chinaارزیابی شدند .وجود فولیکولهای با
قطر بیش از  24میلیمتر (در موارد کیستهای چندگانیه،
قطر بیش از  68میلیمتر) روی تخمدانها منوط بیه نبیود
بافت لوتئال فعال نشانه کیست فولیکولی تخمدان در نظیر
گرفته شید .فولیکیولهیای کیسیتیک بیا میایع فولیکیولی
یکنواخت و دیوارهای با ضخامت کمتر از  3میلیمتر تحت
عنوان کیست فولیکولی و فولیکولهای کیستیک بیا میایع
فولیکولی غیر یکنواخت همراه با سیاختارهای ترابکیوالر و
دیوارهای با ضیخامت بییش از  3میلییمتیر تحیت عنیوان
کیسییت لوتئییال در نظ یر گرفتییه شییدند .بعیید از تشییخی
گاوهای دارای کیست تخمدانی ،تشیخی آنیدومتریت در
این گاوها انجیام شید .در ارزییابی گاوهیا از نظیر ابیتال بیه
آندومتریت بالینی ،وجود ترشحات موکوسی چرکی مجرای
تناسلی نشانه آندومتریت بالینی در نظر گرفتیه شید .بیرای
بررسی ترشحات مجرای تناسلی ،ابتدا ناحیه مهبل ،پرینه و
اطراف دم به منظور وجود ترشحات چرکی ارزییابی شیدند.
در مرحله بعد معاینه مهبلی انجام گرفت .به منظور گرفتن
ترشحات واژنی ،با دستکش رکتال از دیوار جانبی ،پشتی و
شکمی فورنیکا واژن و قسمت سوراخ خروجی سرویکا
به سمت عقب ماساژ داده و ترشیحات بیه منظیور بررسیی
وجود چر و درجه بنیدی آن گرفتیه شید ( .)39در ایین
بررسی به ترشحات موکوسی شفاف و پا درجه صفر(عدم
ابتال به آندومتریت بالینی) ،به ترشیحات موکوسیی حیاوی
رگههای چر درجه  6به ترشحاتی که کمتر از  54درصد
آنها از چر سفید-کرمی تشکیل شده بود درجه  2و بیه
نمونههایی که چر سفید-کرمی یا خونی تشکیل دهنیده
بیش از  54درصد ترشحات بود ،درجه  3داده شد ( .)38از
فن اولتراسونوگرافی نیز برای تشخی دقییق و قطعیی بیر
اساس وجود مایعات موجود در داخل رحم و حضیور رات
اکوژنیک که نشانگر وجود چر هستند ،اسیتفاده گردیید.
برای درمان گاوهای مبتال به آنیدومتریت از تزرییق داخیل
رحمییی آنتیییبیییوتیکی اسییتفاده شیید و بالفاصییله پییا از

تشخی  ،گاوهای مبتال به کیسیت فولیکیولی (تعیداد 80
رأس) بییه صییورت تصییادفی بییا در نظییر گییرفتن وضییعیت
آندومتریت به سه گروه درمانی تقسیم شدند؛ )6گیروه اول
یا شاهد که هی درمانی دریافت نکردند؛  )2گروه دوم کیه
تحت تزریق عضالنی  244میکروگرم هورمیون آزاد کننیده
گنییییادوتروپینهییییا ( GONAbreed®, PARNELL
 ) TECHNOLOGIESو  544میکروگیییییییرم
PTY.
پروسیییتاگالندین estroPLAN, PARNELL ( F2ɑ
) )TECHNOLOGIES PTY LTD, Australiaبیا تیأخیر
قرار گرفتند و  )3گروه سیوم کیه همیان درمیان هورمیونی
گروه دوم به همراه تخلیه کیست انجام شید .بیرای تخلییه
کیست ابتدا گاوها مقید شدند .ناحیه پرینه شست و شیو و
تمیز گردید و سر سوزن متصیل بیه شیلن سیت سیرم از
مسیر مهبلی هدایت شد و با دست دیگر وارد رکتوم گردید
و تخمییدان کیسییتی را بییه آرامییی حرکییت داده شیید و در
مجاورت سیر سیوزن هیدایت و کیسیت تخلییه و مایعیات
کیست از طریق اتصال سرن به شلن ست سیرم متصیل
به سرسوزن جمعآوری شد ( .)6گاوهای مبتال بیه کیسیت
لوتئال وارد گروههای درمانی نشدند.
برای ارزیابی نتایج حاصل از درمان گاوهای کیسیتیک،
 61تییا  24روز بعیید از تشییخی و درمییان ،گاوهییا از راه
مالمسه راسیترودهای و اولتراسیونوگرافی بررسیی شیدند.
وجود یا نبود کیست فولیکولی تخمدان در این مرحلیه بیه
ترتیب نشانه عدم پاسخ و یا پاسخ به درمان درنظیر گرفتیه
شد .گاوهای تحت مطالعیه در گیروههیای مختلی پیا از
ارزیابی نتایج حاصل از درمان و فحل شدن براساس ایسیتا
فحلی و بر اساس  AM-PMتلقیح شدند .تشخی آبستنی
بییا اولتراسییونوگرافی راسییترودهای  34روز پییا از تلقیییح
مصنوعی انجام شد .شاخ های تولیدمثلیی شیامل فاصیله
زایمان تا نخستین فحلی ،فاصله زایمان تا نخستین تلقییح،
میزان آبستنی در اولین تلقیح ،فاصله زایمیان تیا آبسیتنی
(روزهای باز) و همچنین میزان بهبود حاصیل از درمیان در
گاوهای مطالعه شده ،ثبت گردید ،همچنین میانگین تولید
شیر گاوها از زایمان تا زمیان تشیخی کیسیت ،در زمیان
تشخی و درمان و معاینه برای تشخی بهبیود کیسیت،
ثبت گردید.
به منظور تجزیه و تحلیل آمیاری دادههیا از نیرم افیزار
 SPSSویراسییت  22اسییتفاده گردییید .اثییرات هییمزمییان
86

دوره  - 61شماره 6
درمان کیست فولیکولی در شرای متفاوت اندومتریت

راهبردهای درمانی کیست تخمدانی و شرای آندومتریت و
اثیییر متقابیییلشیییان ( )interactionروی نتیجیییه درمیییان
کیستهای فولیکولی تخمدان (میزان بهبود) و میزان وقوع
آبسییتنی در اولییین تلقیییح بییا مییدل رگرسیییون لجسییتیک
چندگانه بررسی شد .اثرات هیمزمیان راهبردهیای درمیانی
کیست تخمدانی و شرای آنیدومتریت و اثیر متقابیلشیان
روی فاصله زایمان تا اولین فحلی ،فاصله زایمیان تیا اولیین
تلقیح ،فاصله زایمان تیا آبسیتنی و تعیداد تلقییح بیه ازای
آبسیتنی بیا میدل آمیختیه ( Random Intercept Mixed
 )Modelآنالیز شد ،همچنین برای بررسی دادههای حاصل
از نتیجه درمان کیسیتهیای فولیکیولی تخمیدان (مییزان
بهبودی) و میزان وقوع آبستنی در اولین تلقیح بین گیروه-
های درمیانی کیسیت فولیکیولی تخمیدان در دسیتههیای
گاوهای دارای آندومتریت ،فاقید آنیدومتریت و کیل گاوهیا
(گاوهای آندومتریت +گاوهای فاقد آندومتریت) بیه صیورت
جداگانییه از آزمییون مربییع کییای ( )X2اسییتفاده گردییید،
همچنین برای آنالیز دادههای مربوط به فاصیله زایمیان تیا
اولین فحلی ،فاصله زایمان تا اولین تلقیح ،فاصله زایمان تیا
آبستنی ،تعداد تلقیح به ازای آبستنی ،مییزان تولیید شییر
بییین گییروه هییای درمییانی کیسییت فولیکییولی تخمییدان در

دستههای گاوهای دارای آنیدومتریت ،فاقید آنیدومتریت و
کل گاوها (گاوهای آندومتریت +گاوهای فاقید آنیدومتریت)
به صورت جداگانه از آزمون  one- way ANOVAاسیتفاده
گردید P>4/45 .سطح آماری معنییداری در نظیر گرفتیه
شد.
نتایج
توزیع فروانیی کیسیتهیای تخمیدانی اعیم از کیسیت
فولیکولی و لوتئال در هر طرف تخمدان با توجه بیه بیود و
نبود آندومتریت ،در شکل شماره  6درج شده است .همیان
گونه که در شکل شماره  6آمده است ،درصد کیسیتهیای
فولیکولی تخمدان در مقایسه بیا کیسیتهیای لوتئیال بیه
مراتب بیشتر بود کیه  80رأس دارای کیسیت فولیکیولی و
 28رأس دارای کیسییت لوتئییال بودنیید ،همچنییین بیشییتر
کیستهای تخمدانی در تخمیدان سیمت راسیت ( )81/6
تشییکیل شییده بییود .درصیید بیشییتری (  )19/8از گاوهییای
دارای کیست تخمدانی مبتال به آنیدومتریت بودنید .از 80
رأس از گاوهای با کیست فولیوکیولی  32رأس گیاو بیدون
آندومتریت و  12رأس دارای آندومتریت بودند.

شکل  -6توزیع فراوانی نوع کیستهای تخمدانی در تخمدان چپ و راست

میانگین تولید شیر در بین گروههای درمانی از زایمیان تیا
زمییان تشییخی کیسییت ،در زمییان تشییخی و درمییان و
معاینه برای تشخی بهبود کیسیت ،همیان گونیه کیه در
82

جییییییدول  6آمییییییده اسییییییت ،بییییییه ترتیییییییب
 52/48±6/08،68/32±6/63و  54/93±6/62بییود ،کییه
اختالف معنیداری بین گروهها وجود نداشت (.)P<4/45
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جدول  -6میانگین تولید شیر از زایمان تا زمان تشخی
دسته بندی گاوها بر
اساس آندومتریت
(تعداد)
فاقد آندومتریت ()32

دارای آندومتریت ()12

کیست ،زمان تشخی

و درمان و معاینه برای تشخی

بهبود کیست تخمدانی.

گروه های درمان کیست
فولیکولی تخمدان

میانگین تولید شیر از
زایمان تا زمان
تشخی (کیلوگرم)

میانگین تولید شیر در
زمان تشخی و
درمان (کیلوگرم)

میانگین تولید شیر در زمان
معاینه برای تشخی
بهبودی (کیلوگرم)

کنترل
هورمون
هورمون و تخلیه کیست
کنترل
هورمون
هورمون و تخلیه کیست

09 ± 3/18
05/36±6/86
04/59±0/56
58/02±3/58
01/86±6/88
08/95±2/84

56/30±3/86
54±2/30
09/11±8
12/44±2/49
52/08±6/93
54/98±3/62

08/60±3/65
08/80±2/39
08±1/49
58/95±6/88
56/68±6/93
54/44±2/52

بر اساس نتایج مدلهای رگرسییون لجسیتیک چندگانیه و
آمیختیه ( )Random Intercept Mixed Modelبیا تعیدیل
اثر وضعیت آندومتریت ،اثیر راهبردهیای مختلی درمیانی
کیست فولیکولی تمدان بیر عمکیرد تولییدمثلی معنییدار
نبود .فاکتورهای تولید مثلی شامل فاصله زایمان تیا اولیین
فحلی ،فاصله زایمان تیا اولیین تلقییح ،مییزان آبسیتنی در
اولین تلقیح ،فاصله زایمان تا آبستنی متعاقب آن ( روزهای

باز) و تعداد تلقیح انجام شده به ازای آبستنی برای گیروه-
های درمانی در دسته گاوهای کیستیک (فولیکیولی) فاقید
آندومتریت ،گاوهای کیستیک مبتال بیه آنیدومتریت و کیل
گاوهای کیستیک در جدول شماره  2آمده است .اطالعیات
جییدول  2نشییان میییدهیید کییه در گاوهییای کیسییتیک
فاکتورهای تولیدمثلی در گروههای درمانی مختل تفیاوت
معنیداری ندارد.

جدول  -2عملکرد تولید مثلی در گروههای درمانی کیست فولیکولی تخمدان با توجه به وضعیت آندومتریت

فاقد
آندومتریت

دارای
آندومتریت

گروه های
درمانی

تعداد

کنترل

8

هورمون

68

فاصله
زایمان تا
اولین فحلی
(روز)
/95±2/10
50
/58±0/80
58
/8±44/46
11
56/58±0/11

86/61±8/50

6/04±4/20

02/8

86/83±63/50

2/21±2/30

36/1

601/9±01/21

2/94±4/83

61/8

13/95±1/80

88/1±63/91

2/2±4/09

60/3

18/58±3/88

668/5±8/89

2/38±4/29

25/1

13/62±3/83

625/86±69/22

2/4±4/32

03/9

92/94±8/84

6/88±4/32

34/9

648/8±9/40

2/36±4/26

21/9

636/21±68/56

2/21±4/61

30/9

فاصله زایمان
تا اولین تلقیح
(روز)
11/60±9/48
13/44±0/18

هورمون و
تخلیه کیست
کنترل

8

هورمون

38

58/65±3/88

61

51/5±3/21

60

52/01±2/84

15/65±5/08

59

59/64±2/99

11/08±2/80

22

58/48±3/06

13/8±3/15

هورمون و
تخلیه کیست
کنترل
کل گاوها

فاصله زایمان تا
آبستنی بعدی
(روز)

تعداد تلقیح به
ازای باروری

میزان
آبستنی
در اولین
تلقیح ( )

هورمون
هورمون و
تخلیه کیست

1

11/44±8/46

بر اساس نتایج مدل رگرسیون لجستیک چندگانیه بیا
تعدیل اثر وضعیت آندومتریت ،اثر راهبیرد درمیانی درمیان
هورمونی بههمراه تخلیه کیست بر میزان بهبود ،در مقایسه

با گروه کنترل معنیدار ( ،)p=4/42ولی در مقایسه با گروه
هورمون به تنهایی معنیدار نبود (( )p=4/36جدول .)3
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جدول  -3نسبت شانا ( )odds ratiosمتغیرهای مختل در مدل لجستیک چندگانه ( گروه های درمانی کیست فولیکولی تخمدان و
وضعیت آندومتریت) برای میزان (درصد) پاسخ به درمان در گاوهای دارای کیست فولیکولی تخمدان

میزان پاسخ به درمان
کنترل
هورمون
هورمون و تخلیه کیست
فاقد آندومتریت
آندومتریت

نسبت شانا ()odds ratios
01/24
58/14
92/14
18
14/8

6
6/98
5/84
6
4/58

فاصله اطمینان )CI( 85
4/55-1/52
6/23-29/34
4/22-6/59

P value

4/36
4/42
4/28

CI: confidence interval

میزان بهبود گاوهای کیستیک فاقید آنیدومتریت کیه
تحت درمان هورونی و یا درمان هورمونی همراه بیا تخلییه
کیست قرار گرفته بودندریال نسبت به گروه کنترل بیشیتر
بود ،اما این اختالف از نظر آماری معنیدار نبیود (< 4/45
( )Pشکل .)2
میزان بهبود گاوهای کیستیک مبیتال بیه آنیدومتریت
کییه درمییان هورمییونی بییه همییراه تخلیییه کیسییت دریافییت
کردهبودند در مقایسه با گروه کنتیرل ( ) P = 4/42و گیروه

درمانی هورمون به تنهایی ( )P = 4/46بیه طیور معنییدار
باالتر بود (شکل .)2
میزان بهبود کیست در کل گاوهای کیستیک (بیدون
در نظییر گییرفتن وضییعیت ابییتال بییه آنییدومتریت) در گییروه
درمانی هورمون به همراه تخلیه کیست در مقایسه با گیروه
کنترل ( ) P = 4/42و گروه درمیان هورمیونی ()P = 4/40
به طور معنیدار باالتر بود (شکل .)2

شکل  -2میزان (درصد) پاسخ به درمان گاوهای با کیست فولیکولی تخمدان در شرای مختل آندومتریت
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بحا
هدف مطالعه حاضر بررسی توزیع فراوانی کیستهای
تخمییدانی ،میییزان هییمزمییانی رخییداد آن بییا آنییدومتریت و
همچنین مقایسه راهبردهای درمانی کیستهای فولیکیولی
تخمدانی در گاوهای شیری بود .کیسیتهیای تخمیدانی و
عفونتهای باکترییایی رحیم در طیول دوره پیا از زاییش
میتواند باعا کاهش میزان گیرایی ،افزایش فاصیله زاییش
تا اولین فحلی و افزایش روزهای باز گردد ،که به سیبب آن
بسیاری از این گاوها به دلیل عدم آبسیتنی از گلیه حیذف
میشیوند (62و  .)04در مطالعیات قبلیی نشیان داده شیده
است که عفونتهای رحمی میتواند اثیرات نیامطلوب روی
فعالیت تخمدانها داشته باشد (28و  .)34در مطالعه انجام
گرفته از سوی  Heidariو همکاران در سیال  2461نشیان
داده شده است که یک رابطه دو طرفه بین تعیداد و تنیوع
جمعیییت باکتریییایی رحییم و سییطح اسییتروئیدهای مییایع
فولیکولی وجود دارد .با افزایش بار میکروبی رحیم ،مییزان
تولید استرادیول توس فولیکولهای تخمدانی کاهش می-
یابد که میتواند در ارتباط با تجمع بقاییای بیاکتریهیا در
مایع فولیکولی یا شروع یک رونید التهیابی در سیلولهیای
گرانولوزا باشد( .)61این روند التهابی میتواند باعا اختالل
در تخمکگذاری فولیکولهای تخمدانی گیردد ( .)8رابطیه
بین عفونیتهیای رحمیی و وقیوع کیسیتهیای تخمیدانی
میتواند به علت وجود آندوتوکسینهای رحمی باشد که بیا
آزادسازی به جریان خون و افزایش سطوح کورتیزول باعا
اختالل در اوج هورمون لوتئینی کننده گشیته و در نتیجیه
باعا عدم تخمکگذاری گردد ( ،)1همچنین بیاکتریهیای
گرم منفی نظیر ای .کالی که خود از متداولترین باکتری-
های جیدا شیده از رحیم گاوهیای شییری در دوره پیا از
زایییش اسییت (26و  ،)29بییه دلیییل آزاد کییردن لیپییوپلی
ساکارید دیواره خیود مییتواننید در تشیکیل کیسیتهیای
تخمدانی به دلیل اختالل در اسیتروئیدوژنز و همچنیین بیا
داشتن تاثیر منفیی روی غلییان هورمیون لیوتئینی کننیده
نقش داشته باشند ( .)8در مطالعه حاضیر درصید بیشیتری
(  )19/8از گاوهییای دارای کیسییت تخمییدانی مبییتال بییه
آندومتریت بودند .همیانطیور کیه  Heidariو همکیاران در
سال  2461در بررسیی خیود نتیجیه گرفتنید کیه رخیداد
کیست فولیکولی در آن دسته از گاوهای شیری کیه مبیتال
به آندومتریت بوده و بیار باکترییایی رحیم آنهیا باالسیت،

بیشتر از گاوهایی اسیت کیه فاقید آنیدومتریت بیوده و بیار
باکتریایی رحمی پایینی داشتند ( .)61همچنین نشان داده
شدهاست که احتمال تشکیل کیست در تخمدان گاوهیایی
که ترشحات واژنی آنها چرکی است بییش از گاوهیایی بیا
ترشییحات واژنییی موکوسییی -چرکییی اسییت (03و  .)01در
درصد زیادی از تلیسههایی که برای نخسیتین بیار زایمیان
میکنند ترشحات چرکی واژن دیده میشود که مییتوانید
نتیجه موارد بیشتر سختزایی و آسیبهای رحمی متعاقب
زایمییان در اییین دسییته از گاوهییا باشیید (0و )35؛ بنییابراین
فرضیهای مبنی بر ایین کیه آسییبهیای رحمیی متعاقیب
زایمان میتواند زمینه ساز عفونیتهیای رحمیی و اخیتالل
عملکردی تخمدانها گردد مطرح گردییده اسیت ( .)21بیه
طور کلی عفونتهای رحمی به عنوان یکیی از علیل اصیلی
اختالل عملکرد تخمدانها در دوره نفاسی تلقیی مییشیود
(28و .)05
در مطالعه حاضر نشان داده شد که درصد کیستهای
فولیکولی تخمدان در مقایسیه بیا کیسیتهیای لوتئیال بیه
مراتب بیشتر است .در تطیابق بیا مطالعیه میا در مطالعیات
مشییابه درصیید بیشییتری (  )98/1از کیسییتهییا از نییوع
فولیکولی بودند (68و  ،)06همچنین درصد بیشتر کیست-
های تخمدانی در تخمدان سمت راسیت (  )81/6تشیکیل
شده بود که در مقایسه با کیستهیای در تخمیدان سیمت
چپ (  )23/8به صورت معنیداری باالتر بود.
در بخش دیگر این مطالعه مقایسه راهبردهای درمانی
کیست تخمدانی با یکدیگر انجام شد .پروتکلهیای زییاد و
گوناگونی برای درمان کیستهای تخمدانی در طی سالیان
متمادی ارائه شده است ( .)68باید خیاطر نشیان کیرد کیه
حدود  24از کیستهایی که متعاقب اولین تخمکگذاری
ایجاد میشوند ،خودبخود بهبود مییابند ،همچنیین نشیان
داده شده است که که  14الی  15کیستهیای تخمیدانی
اولیه به صورت خودبخودی بهبود مییابند (24 ،68و )20؛
در این مطالعه نیز در گروه کنترل که هی درمانی دریافت
نکردند ،میزان بهبود کیستهای تخمیدانی  61تیا  24روز
پا از تشخی کیست 01/2 ،بود؛ بنابراین بیا توجیه بیه
احتمال پسرفت خودبخودی کیستهای تخمدانی ،توصییه
شده است راهبرد درمانی بعد از روز پنجاهم متعاقب زایش
اتخا گردد (68و  .)20امیروزه بیرای درمیان کیسیتهیای
تخمدانی بیشتر از درمانهای هورمونی بهره برده میشیود.
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هورمون آزادکننده گنادوتروپینهیا بیدون تخمیکگیذاری
موجب لوتئینی شدن کیست میگردد ( .)66پاسیخ هیر دو
نیوع کیسییت فولیکییولی و لوتئیال بییه هورمییون آزادکننییده
گنییادوتروپینهییا شییبیه یکییدیگر اسیییت (64و  .)08در
مطالعالت قبلی نشان داده شده است کیه تجیویز تیک دوز
هورمییون آزاد کننییده گنییادوتروپینهییا ،راهبییرد درمییانی
استاندارد برای گاوهای مبتال به کیست تخمدانی اسیت ،بیا
این وجود  25الی  38از گیاو هیا بیه ایین درمیان پاسیخ
نمیدهند (36و  )02که احتماال به دلیل عدم حضور سیایر
فولیکییولهییای پاسییخ دهنییده بییه هورمییون آزاد کننییده
گنادوتروپینهاست که تخمکگذاری کرده یا لوتئینی شود
و هورمون پروژسترون ترشح و ماننید ترکیبیات آزادکننیده
پروژسترونی برای درمان کیست تخمدانی عمل کند (.)02
پروستاگالندین  F2ɑبا داشتن خاصیت لوتئولیتییک بیرای
درمان کیستهای لوتئال استفاده میشیود ( .)20اسیتفاده
ترکیبیییی از هورمیییون آزاد کننیییده گنیییادوتروپینهیییا و
پروستاگلندین  F2ɑبرای درمیان کیسیت تخمیدانی میوثر
است و بیه طیور معمیول بیرای درمیان کیسیت تخمیدانی
استفاده میشیود (65و  .)20در مطالعیه حاضیر در دسیته
گاوهییای کیسییتیک فاقیید آنییدومتریت و همچنییین در کییل
گاوهای کیستیک اختالف معنیداری در مؤلفههیای تولیید
مثلی از جمله فاصله زایمان تا اولین فحلی ،فاصیله زایمیان
تا اولین تلقیح ،فاصله زایمان تا آبستنی بعدی ،تعداد تلقیح
به ازای آبستنی و نرخ آبستنی بیه ازای اولیین تلقییح بیین
گروه های درمیانی وجیود نداشیت .در گاوهیای کیسیتیک
مبتال به آندومتریت میزان آبستنی در اولین تلقیح در گروه
درمانی تجویز هورمون و گروه تجیویز هورمیون بیه همیراه
تخلیه کیست ،به ترتیب  25/1و  03/9بود کیه اخیتالف
معنیداری بین گروههای درمان شده و نیز با گروه کنتیرل
(  )60/3وجود نداشت .در مقابل پیاره کیردن کیسیت کیه
دارای عوارض سوئی است ،روش اصالحشده تخلیه کیسیت
بررسی شیده اسیت کیه روش خیوب و راحتیی اسیت کیه
عوارض پاره کیردن کیسیت را نیدارد (6و  .)69مطالعیهای
نشان داد که میزان آبستنی در اولین تلقیح در گروهی کیه
همزمان درمان دارویی هورمون آزاد کننده گنادوتروپینهیا
و پروستاگالندین  F2ɑو تخلیه کیسیت انجیام شید31/9 ،
درصد بود که در مقایسه با گروههای درمانی دیگیر بیشیتر
بود ولی ،از نظر آماری تفاوت معنیداری وجود نداشت کیه
81

در تطابق با مطالعه حاضر بود ( .)6در مطالعات دیگر کیه از
هورمون آزاد کننده گنادوتروپینها و پروسیتاگالندین F2ɑ
همزمان ( )06و به فاصله  8روز و نیز برنامه اوسینک بیرای
درمان کیست ( )3استفاده کردند به ترتیب میزان آبسیتنی
 69 ،30/5و  /1بود که با یافتههای مطالعیه حاضیر در
تطابق بود .یافتههای مطالعه حاضر در تضاد بیا یافتیههیای
 Lopez-Gaitusدر سییال  2442اسییت کییه نشییان دادنیید
استفاده ترکیبی از هورمون آزاد کننیده گنیادوتروپینهیا و
پروستاگلندین  F2aبه طور قابل توجهی مولفههیای تولیید
مثلی از قبیل نرخ تخمکگذاری ،بازگشت به فحلی و نیرخ
باروری را بهبود بخشیده است ( .)22تفاوت نتیایج مطالعیه
ما با مطالعهِ کر شده در باال میتواند بیه دلییل تفیاوت در
زمان شروع درمان کیست در مطالعه ما و مطالعه یاد شده،
باشد که در مطالعه حاضر زمان شروع درمان کیسیت بیین
 34تا  04روز بعد از زایمان انجام شد ،ولیی در مطالیه ییاد
شده شده بعید از روز  ،58بعید از زایمیان صیورت گرفیت.
درصد گاوهیای بهبیود یافتیه در گاوهیای کیسیتیک فاقید
آندومتریت در گروهی که با هورمون درمان شیده بودنید و
در گروهی که درمان هورمونی و تخلیه کیست با هم بیرای
آنها به کار رفته بود در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بیود،
اما این اختالف از نظر آماری معنیداری نبود ،ولیی مییزان
بهبود گاوهای کیستیک مبتال به آندومتریت و کل گاوهای
کیستیک در گروه درمانی هورمون به همراه تخلیه کیسیت
(به ترتیب  98/5و  )92/1در مقایسه با گروه کنترل (بیه
ترتیب  02/8و  )01/2و گروه درمانی هورمون به تنهایی
(به ترتیب  52/5و  )58/1به طور معنیداری باالتر بیود.
در مطالعهای در تطابق با مطالعه حاضر نشان داده شد کیه
پاسخ به درمان در گروهی که درمان هورمیونی بیه همیراه
تخلیه کیست ،انجام شد در مقایسه با بقیه گروهای درمانی
از جمله درمان هورمیونی بیدون تخلییه کیسیت بیه طیور
معنیداری باالتر بود ()6؛ بنابراین میتوان اینگونه نتیجیه
گرفت که تخلیه کیست در کنار درمان هورمونی میتوانید،
نتیجه بهتری نسبت به مواردی که فق درمیان هورمیونی
استفاده میشود ،داشته باشد ،همچنین نتایج ایین مطالعیه
نشان داد که وجود آندومتریت همزمان با کیست فولیکولی
تخمدان بر روی درمان کیست تخمدانی در گاو اثیر منفیی
معنیداری ،ندارد و درمان تخلیه کیسیت در کنیار درمیان
هورمونی در شرای آندومتریتی متفاوت بیا موفقییت بیرای
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Summary
The objective of the present study was to evaluate the occurrence ovarian cysts at the same time
as endometritis and to compare the reproductive performance following the treatment protocols for
ovarian follicular cysts according to the status of endometritis in dairy cows. A total of 1500 dairy
cows were evaluated for ovarian cysts between 30 to 40 days postpartum. A total of 94 dairy cows
with ovarian follicular cysts with considering the condition of endometritis were randomly divided
into three treatment groups: Group 1: Control group did not receive any treatment, Group 2 that
received 200 µg Gonaderoline Acetate i.m. plus 500 µg Cloprostenol i.m. and Group 3 that received
the same hormone therapy plus aspiration of ovarian follicular cysts. The response to treatment of
ovarian follicular cyst, reproductive performance and milk production of cows with, without
endometritis and total cows (regardless of the status of endometritis) was statistically analyzed using
the SPSS software. A higher percentage (68.9%) of cows with ovarian cysts had endometritis.
According to the results of multivariate logistic regression model with adjustment the effect of
endometritis status, the effect of hormonal applications plus cyst aspiration on respond to treatment of
ovarian follicular cyst was significant compared to the control group. The percentage of cows that
respond to treatment of ovarian follicular cyst was significantly higher in cows of with endometritis
and total cows in hormonal applications plus cyst aspiration group (87.5% and 82.6%, respectively)
compared to control (42.9% P= 0.02 and 46.2%, P= 0.02 respectively) and only hormonal applications
(52.5% P= 0.01 and 59.6%, P= 0.04 respectively) groups, but no statistically significant differences
were found in reproductive performance among the treatment groups. According to our results,
treatment of follicular cysts with hormonal applications plus cyst aspiration method can have
advantage than only hormonal applications method, the presence of endometritis at the same time as
ovarian cysts has no significant negative effect on the treatment of ovarian follicular cysts in cow and
the treatment of cyst with treatment of follicular cysts with hormonal applications plus cyst aspiration
method can be used successfully in different endometritis conditions.
Keywords: Follicular cyst, Endometritis, Treatment, Dairy cow.
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