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بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد شکم زایش بر درصد سلولهای
پلی مرفونوکلئارها در اندومتریوم رحم گاو شیری
پویا دینی ،1مهران فرهودیمقدم ،*2محمد هاشمفاضلی ،3قاسم

اکبری4

چکیده

استت امّتا بته طتور قابل توجای باروری را تحت تأثار قرار

هدف از این مطالعه بررسی رابطه غلظت پروژسترون وتعداد نوبتت زایتب بتا در تد

میدهد(9و )۸شاوع اندومتریت که توسط اتذ نمونه ساتولوژی

سلولهای چند هستهای ) (PMNاندومتریوم رحت و در ناایتت تیت ان انتدومتریت

از اندو متریوم تی ان داده میشود در بان گاوهای شاری

تحت بالانی در گاو در  ۳۰روز پس از زایمان می باشتد مطالعتح حا تر در دو گلتهی
گاوشاری در تاران انجام شده است (گلته اول ۱۲۰۰رأس گاوشتاری گلته دوم ۸۰۰

با ست و معمو تداوم این باماری تا بعد از دوره انتظار

رأس گاوشاری) گاو ها بعد از زایمان از نظر بتالانی و از نظتر اتتتت ت تولاتد مثلتی

اتتااری پس از زایب ( ) Voluntary waiting periodادامه پادا

مورد بررسی قرار گرفته اند و  ۱۵۰راس گاو که از نظر تولاتد مثلتی ستال بودنتد وارد

میکند مطالعات زیادی شاوع اندومتریت را در روز ۴۰پس از

مطالعه شده اند نمونه ساتولوژی اندومتریوم بته رو

واژ رحت بتا استتداده از سترم

نرمال سالان در روز ۳۰و ۴۰پتس از زایمتان تااته گردیتد و در تد  PMNهتا در هتر
استید توسط دو کارشتناس میت ن گردیتد همننتان نمونته سترم از گاوهتا تااته
وغلظت پروژسترون اندازهگاری گردید تحلال داده ها با استتداده از برنامتح  SASانجتام
شد درمطالعه حا ر ارتباط مندی معناداری بان غلظتت سترمی پروژستترون و در تد
سلولهای چند هستهای میاهده گردید(  r=-۰/۵۸و  )P< ۰/۰۰۱همننان تعداد نوبتت
زایب با تر از  ۲و غلظت سرمی پروژسترون با ی  ۱نانوگرم در مالیلاتتر بته تورت
معناداری با در د کمتر  PMNدر نمونه ساتولوژی رح همراه بتوده استت ()P<۰/۰۵
این نتایج نیان داده است که گاوهای دارای غلظت پروژسترون با تر از یت

نتانوگرم

در مالی لاتر شانس کمتری در ابتت به اندومتریت تحت بالانی دارند کته ایتن میتوانتد
به دلال شروع سریعتر چرتح تولاد مثلی در این گاوها باشتد کته درادامته باعت

پتاک

شدن زود هنگام رح میشود

واژگان کلیدی :گاو شاری شک زایب پروژسترون سلولهای پلی مورفونوکلئار
تاریخ دریافت  9۵/۱۱/۲7تاریخ پذیر

زایمان بررسی کردهاند و عنوان شده که بر عملکرد تولاد مثلی
اثر مندی با یی دارد()7
ساتولوژی با توجه به امکانات مورد نااز باترین و قابل اطمانان
ترین رو

جات تی ان اندومتریت تحت بالانی

است(9و )۸در سال  ۲۰۰6محققان به ورت اجماع تعریدی از
اندومتریت تحت بالانی ارایه دادهاند که در آن با استداده از
رو

ساتولوژی نمونه از سلولهای دیواره رح اتذ شده و

نسبت ماان سلولهای پلی مورفونوکلئار واپاتلاال به
در د باان گردیده است

ورت

در این تعریف نسبت تعداد

سلولهای پلی مورفونوکئار ()PMN: Polymorphonuclear

96/۲/۲9

(سلولهای چند هستهای) به سلولهای اپاتلاال به شرط نبودن
التااب بالانی در رح در روزهای  ۲۱-۲۳و در روزهای ۴7-

مقدمه
در دههی گذشته اندومتریت تحت بالانی به عنوان یکی از

 ۳۴پس از زایمان به ترتاب نباید بایتر از  %۱۸و  %۱۰باشد

اتتت ت تولاد مثلی ما در گاوهای شاری مورد مطالعه

()۱۸

قرارگرفته است میتوان این باماری را به

ورت التااب

سطحی اندومتریوم تعریف کرد( )۱۸که فاقد عتئ

بالانی

نمونه ساتولوژی رح معمو با استداده از رو های ساتوبرا
یا واژ رحمی اتذ میگردد (۱۰و )۲ ۴درهر دو رو

پس از

 -۱دانیجوی دکترای ت صصی مامایی دامپزشکی گتروه علتوم درمانگتاهی دانیتکده دامپزشتکی واحتد علتوم و

نمونهگاری م ماکروسکوپی تااه میشود و در مجاورت هوا

* -۲گتت روه علتتوم درمانگتتاهی دانیتتکده دامپزشتتکی واحتتد کتترز دانیتتگاه آزاد استتتمی کتترز ایتتران

تی

و سپس رنگآمازی و ارزیابی میشود رنگآمازی

 -۳گ روه علوم درمانگاهی دانیکده دامپزشکی واحد شارکرد دانیگاه آزاد استمی شارکرد ایران

مناستب روشتی استت کته امکان انجام سریع داشته باشد و

تحقاقات دانیگاه آزاد استمی تاران ایران
()farhoudi@kiau.ac.ir
 -۴گروه علوم درمانگاهی دانیکده دامپزشکی واحد علوم و تحقاقات دانیگاه آزاد استمی تاران ایران
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همننان امکان استداده در شرایط دامداری وجود داشته باشد
که در نتاجهی آن ی

گاوشاری گله دوم  ۸۰۰رأس گاو شاری) رو

پرور

این

تدسار دقاق و مناسب امکانپذیرتواهد

گاوها به ورت جایگاه باز بود که در طول روز سه نوبت

شد( )۱۲با توجه به مطالعات گذشته باب از %9۰از منابع از

شاردوشی میشدند متوسط تولاد شار در مدت  ۳۰۵روز در

رو

رایت و رنگآمازی رومانوفسکی ازقبال دیف کوئا

()Diff-quick

هماکوئا

گلح اول و گلح دوم به ترتاب  ۱۰۲۲۳و  9۵6۲کالوگرم به ازای

( (Hema-quickو هما کالر

هر رأس گاو شاری بود دورۀ انتظار اتتااری برای گاوهای

) (Hemacolorاستداده کردهاند (۱7و )۸ ۱۱این رو های

شک اول  6۰روز وبرای گاوهای چند شک زایاده  ۵۵روز بود

رنگآمازی آسان و سریع است و روشی مناسب برای شمار

گاوها در طول روز دو بار تغذیه میشدند که غذای آناا به

نسبت سلولهای پلی مورفونوکلئار وپوشیی به حساب میآید

ورت  )Total Mixed ration( TMRو شامل ذرت یونجه

با توجه به اینکه ساتولوژی اندومتریوم باترین رو

جات

تی ان اندومتریت تحت بالانی است( )۵ولی تاکنون رابطهی
غلظت پروژسترون و تعداد نوبت زایب گاو در اندومتریت
تحت بالانی ارزیابی نیده است در مطالعات گذشته به توبی
می ن شده که در دستگاه تناسلی گاو تغاارات فازیولوژیکی
و ساتتاری زیادی در طول چرتهی استروس تحت تأثار
هورمونها انجام میشود( )۱۸یکی از این تغاارات افزایب ندوذ
PMNها به اندومتریوم در زمان پرواستروس و مت استروس
میباشد همننان غلظت با ی استروژن ممکن است باع
تحری

فازیولوژیکی ندوذ افزایب PMNدر اندومتریوم رح

شود( )۲۰برتی از نویسندگان معتقدند که این رتداد در زمان
فحلی ممکن است باع

نتایج مثبت کاذب در هساتوپاتولوژی

شود اگرچه  Madozو همکاران براساس مطالعات ساتولوژی
در گاوهای گوشتی تاثار چرته استروس بر مازان سلولهای
اندومتریوم را رد کردهاند ()۱۵
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط غلظت پروژسترون و تعداد
نوبت زایب با در د سلولهای چند هستهای اندومتریوم جات
تی ان اندومتریت تحت بالانی درگاوهای شاری با استداده
ازرو

واژ رحمی میباشد

جو سالوی ذرت مکمل پروتئانی و مواد معدنی بود گاوهای
مورد آزمایب از نظر هرگونه سابقح س تزایی جدتماندگی
میکتت رحمی و تروز ترشحات چرکی از رح بررسی
شدند و کلاهی گاوهای انت اب شدند که از این موارد مصون
بودند همننان گاوهایی با سابقح تب ورم پستان لنگب و
هرگونه باماری بالانی پس از زایب وگاوهایی که هر گونه
هورمون دریافت کرده بودند از جمع گاوهای گروه تحت
مطالعه تارز شدند تعداد  ۱۵۰رأس گاو هلیتاین با تعداد
نوبت زایب  ۲تا  ۴شک و شاتن توده بدنی  ۲/۵تا  ۳/۵به
ورت تصادفی و در روز  ۳۰±۳پس از زایب انت اب شدند
 -2اخذ نمونه ستیولوژی اندومتریوم رحم
در روز  ۳۰و  ۴۰پس از زایب با استداده از واژ رحمی به
کم

 ۳۰سیسی محلول نرمال سالان ( %۰/9شرکت داروب ب

ت تاران ت ایران) اقدام به اتذ نمونه ساتولوژی از اندو متریوم
رح شد ()۸
برای به حداقل رساندن مازان آلودگی درحان نمونهگاری فرز
و پرینه قبل از نمونهگاری کامتً با آب تماز شستیو شد و از
غتف دوبل استداده گردید و تناا کاتتر م صوص (شرکت
مانی تاوب) همراه با کاف ازطریق سرویکس عبور داده شد

مواد و روش کار

سپس مقدار  ۳۰سیسی نرمالان سالان  %۰/9با دمای ۴۰-۳۵

 -1انتخاب حیوانات

درجه سانتیگراد توسط سرنگ  6۰سی سی وارد رح شد

مطالعح حا ردر دوگلهی گاوشاری در استان تاران در فا له

سپس رح ماساژ به مدت  ۱۰ثاناه داده و با استداده از قانون

آبان الی بامنماه  ۱۳9۲انجام شد (گله اول  ۱۲۰۰رأس

گرانب حداقل  ۱۵سیسی از محلول واژ شد و در لولههای
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استریل جمعآوری شد زم به ذکر است که هانگونه مکیی

 -4تحلیل آماری

در مرحله اتذ نمونهها انجام نید سپس نمونهها ظرف مدّت ۴

اطتعات مربوط به هر گاو شاری مورد مطالعه از برنامه

ساعت به آزماییگاه مبنا انتقال داده شدند

مدیریتی گاوداری است راز شد و وارد برنامه اکسل شرکت

نمونهها به مدت  ۵دقاقه در  7۰۰gدور سانتریداوژ شدند و از

ماکروسافت گردید ( )Excel in Microsoftهمه محاسبات

رسوب این لولهها ی
تااه گستر

قطره برروی م قرارداده شد و پس از

در مجاورت هوا تی

شده با استداده از رو

شدند گستر های تااه

رایت ت گاسما رنگآمازی شدند ()۱۰

آماری این مطالعه توسط برنامه  SASانجام گرفت (

SAS

)Institute Inc.
تت ه سازی و تو اف داده ها توسط دستورالعمل

PROC

همح استیدهای تااه شده با استداده از ماکروسکوپ نوری و

 MEANو  PROC UNIVARIATEدر برنامه  SASانجام شده

بزرگنمایی  ۴۰۰xو  ۱۰۰۰xتوسط دو کارشناس باتجربه

است توزیع در د سلولهای چند هسته ای با استداده از

نمونههای ساتولوژی بررسی و سلولهای اپاتلاال و PMNها

لگاریت  ۱۰به ورت توزیع نرمال مرتب شد

شناسایی شدند( )۸در هر گستر

 ۳۰۰عدد سلول شمار

ارتباط مازان پرژسترون و در د سلولهای چند هستهای

شد و نسبت تعداد سلولهای  PMNو اپاتلاال به ورت در د

همبستگی پارسون با دستور  PROC CORRدر  SASبررسی

ثبت گردید

گردید جات بررسی عوامل تاثارگذار بر مازان در د

 -3اندازهگیری غلظت پروژسترون در سرم

سلولهای چند هستهای در روز  ۳۰و  ۴۰پس از زایب از

نمونح تون ازسااهرگ دمی به همراه هر واژ رح گرفته شد

جمله پروژسترون نوبت زایب و دامداری و همننان مقایسه

(روز  ۳۰و ۴۰پس از زایمان) و در لولههای بدون ماده د

این عوامل بان روز  ۳۰و  ۴۰بعد از زایب از دستور

انعقاد نگاداری شدند نمونهها ظرف مدّت  ۴ساعت به

 GLMIXبرای ساتت مدل ماکس تطی استداده شد دادهها در

آزماییگاه مبنا منتقل شدند و سرم توسط سانتریداوژ به مدت

این مقاله به ورت ( Least Square Mean (LSM±SEارائه

 ۱۵دقاقه و  ۲۰۰۰gدور جدا شد و در ظرفهای دربسته و در

شدهاند و مازان  P-Valueکمتر از  ۰/۰۵به عنوان تائاد

دمای  -۲۰درجه سانتیگراد نگاداری شدند پس از جمعآوری

معنیداری ( )Significantدر نظر گرفته شد

کل نمونهها آزمایب اندازهگاری پروژسترون انجام شد جات
اندازهگاری مقدار غلظت پروژسترون از کات ا یزا
( Demeditecـ شرکت کال ت آلمان) استداده شد دامها بر اساس
غلظت پروژسترون به دو گروه تقسا شدهاند دامهای دارای
غلظت پروژسترون با تر از  )HIGH( ۱ng/mlو غلظت
پروژسترون پایانتر از ۱9( )LOW( ng/ml ۱و)6

PROC

نتایج
در بان  ۱۵۰رأس گاو مورد مطالعه  )6۲%( 9۳رأس درنوبت
زایب دوم وتعداد  )۳۸%( ۵7رأس در نوبتهای زایب سوم و
چاارم بودند درروز ۳۰و ۴۰پس از زایب ماانه سلولهای چند
هستهای به ترتاب  %۱۵و  %۱۲بود (جدول )۱

جدول ۱ت آمار تو ادی (ماانه و دامنه) در د  PMNو غلظت پروژسترون در روز  ۳۰و  ۴۰بعد از زایمان

روز ۳۰

در د سلولهای چند هستهای
پروژسترون)(ng/mL

(بایانه ت کمانه) ماانه
)۱۵ (۰-7۰
)۰/۵۸ (۰/۱–9/۰6

روز مطالعه

روز۴۰

در د سلولهای چند هستهای
پروژسترون)(ng/mL

)۱۲ (۸۰-۰
)۰/۵6 (۰/۱–۸/۲۱

آمار تو ادی در د سلولهای چند هستهای و غلظت پروژسترون در روز  ۳۰و  ۴۰بعد از زایمان توزیع در د سلولهای چند هستهای و غلظت پروژسترون غار
نرمال بوده است از این رو از ماانه استداده شده است
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با استداده از آزمون همبستگی ارتباط معنیدار بان غلظت

در گاوهای نوبت زایب سوم و بتا تر در تد ستلولهای چنتد

پروژسترون و در د سلولهای چند هستهای میاهده گردید

هستهای به تورت معنتاداری کمتتر از گتروه زایتب دوم بتوده

( r=-۰/۵۸و ( ) P<۰/۰۰۱نمودار )۱

است  P =۰/۰۳در روز ۳۰پس از زایتب و  P = ۰/۰۰۴در روز
 ۴۰پس از زایب

نمودار۱ت ارتباط غلظت پروژسترون و در د سلولهای چند هستهای

در مدل رگریساون تطی متغارهتای بررستی شتده کته دارای
تاثار معنادار در نتایج مدل ناتایی بتر در تد ستلولهای چنتد
هستتتهای بتتوده شتتامل تعتتداد نوبتتت زایتتب ( )۰/۰۰۴غلظتتت
پروژسترون ( )۰/۰۱9و تاثار متقابل تعداد نوبت زایب و غلظتت
پروژسترون ( )۰/۰۱۵بودند
در روز  ۳۰و  ۴۰پس از زایمان در گاوهای نوبت زایب سوم و
با تر در د سلولهای چنتد هستتهای بته تورت معنتاداری
کمتراز گروه زایب دوم بوده استت ( P =۰/۰۳و  )P =۰/۰۰۴بته
ترتاب برای روز  ۳۰و  ۴۰پس از زایمان) (نمتودار )۲همننتان
گاوهایی با غلظت با ی پروژسترون درهردو روز مورد آزمتایب
به طور معنا داری دارای در د سلولهای چند هستهای کمتتری

نمودار۳ت مقایسه در د سلولهای چند هستهای در روز  ۳۰و ۴۰پس از
زایب در بان گاوهای با غلظت با تر و پائانتر از  ۱نانوگرم در مالیلاتر

پروژسترون در سرم گروه دامهای دارای غلظت با ی
پروژسترون در هر دو روز مورد آزمایب بهطور معنیداری
دارای در

د سلولهای چند هستهای کمتری بودهاند(P = ۰/۰۳

در روز  ۳۰و P <۰/۰۰۱در روز )۴۰
نتایج مدل رگرساون نیان میدهد که دامهای چند شک زایتب
که دارای غلظت پروژستترون بتا ی یت

نتانوگرم در مالیلاتتر

سرم هستند به طور معناداری کمترین احتمال درگار شتدن بته
اندومتریت تحت بتالانی را دارا میباشتند (( )P = ۰/۰۱۵نمتودار
)۴

بوده اند( P=۰/۰۳در روز ۳۰و P<۰/۰۰۱در روز ( )۴۰نمودار)۳

نمودار۲ت مقایسهی در د سلولهای چند هستهای در روز  ۳۰و  ۴۰پس
از زایب در گروه گاوها با نوبت زایب متداوت
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تاثار متقابل تعداد نوبت زایب و غلظت پروژسترون بر

در مطالعه حا ر از رو

در د سلولهای چند هسته در مدل رگریساون تطی

برای اتذ نمونح ساتولوژی استداده شد البته میتوان از رو

دامهای چند شک زایب که دارای غلظت پروژسترون با ی
ی

نانوگرم در مالی لاتر سرم هستند به طور معناداری

ساتوبرا

واژ رحمی با حج ک مایع

ناز جات تااه نمونه ساتولوژی استداده کرد
ساتوبرا

(۱۰و )۸ 9رو

ی

رو

مناسب وعملی

کمترین احتمال درگار شدن به اندومتریت تحت بالانی را

است(۱۰و )۱6درحالی که اشکال عمدهی رو

دارا میباشند ()P =۰/۰۱۵

این است که تناا از سطح کوچکی از بدنه رح نمونه گاری
انجام میشود در مقایسه با رو

ساتو برا

ساتوبرا
واژ

رو

رحمی میتواند اطتعات بایتری ازکل قسمتهای م تلف

بحث
هدف از مطالعه حا ر بررسی ارتباط غلظت سرمی

رح در اتتاار ما قرار دهد دربسااری از مطالعات باان شده

پروژسترون و تعداد نوبت زایب گاوها بر در د سلولهای

ساتو

 PMNدرنمونه ساتولوژی اندومتریوم بود در د سلولهای

است که جات تی ان التااب رح در گاو رو
برا

و واژ با حج ک دارای دقت میابه هستند()۱۴

جات تی ان

همانطور که در مطالعات باان شده است اندومتریت تحت

اندومتریت تحت بالانی است یکی از موارد مطرح شده در

بالانی به عنوان ی

باماری مدیریتی بررسی شده که حضور

مطالعه حا راین بود که افزایب غلظت پروژسترون میتواند

و عدم حضور استرس زایمان عادی و بامار های تولاد مثلی

با تغاار در دPMNها در ارتباط باشد همننان این مطالعه

و حتی تلقاح مصنوعی بر روند آن تأثار گذار است (۱۳و۲

نیان داد که تعداد PMNها در بان گاوها با غلظت با و

 )۱در مطالعه ما تعداد زایمان بر در د PMNها در نمونهی

پائان پروژسترون متداوت است در هر نمونه گرفته شده

ساتولوژی ناز تأثارگذار بود گاوهایی که در شاراوری دوم

غلظت پروژسترون سرم به عنوان شاتصی برای چرته ی

بودند در د  PMNبایتری نسبت به گاوها در شاراوری

ت مدان در نظر گرفته شد

سوم وچاارم داشتند در مطالعههای گذشته باان گردید که

 Madozو همکاران نیان دادند که ارتباط معناداری بان

گاوهای با نوبت زایب اول در  ۴ساعت بعد از تلقاح

 PMNدرنمونه ساتولوژی مناسبترین رو

در د سلولهای  PMNآندومتریوم و مرحله ساکل تولاد
مثلی وجود ندارد( )۱۵در حالی که نتایج حا ل از مطالعهی
حا ر نیان داده است که غلظت پروژسترون در روز ۳۰و

مصنوعی دارای تعداد بایتری PMNدر رح هستند()۱۱
 Cheongو همکاران ( )۳و  Doureyو همکاران( )۴نیان
دادند که گاوها با ی

نوبت زایب و تولاد شار با

در د

 ۴۰شارآوری رابطهای معکوس با در د سلولهای چند

ابتتی بایتری به اندومتریت تحت بالانی نسبت به گاوهای

هسته در ساتولوژی رح دارد تروز ترشحات و انقبا ات

چند نوبت زایب دارند اگرچه  Gilbertوهمکاران ارتباط

رحمی در طول ساکل استروس برای پاک شدن رح مداد

معناداری بان تعداد نوبت زایب وشاوع اندومتریت تحت

می باشد بنابراین گاوهایی که دارای غلظت پروژسترون

بالانی به رو

ندادند( )۸در

با تری بودند از سرگاری چرتهی ت مدان ورفتار فحلی

مقابل این یافتهها  Le Blancو همکاران بایترین شاوع

پاک شدن محاط رح و کاهب

اندومتریت بالانی را در گاو هایی با نوبت زایب سوم وبا تر

در د PMNها میگردد از طرفی اثر مستقا پروژسترون و

گزار

دادند ( %۲۱در نوبت زایب سومدر مقابل  %۱6در

استروژن بر جمعات  PMNها در رح وجود دارد()۲۰

نوبت زایب دوم و  %۱۲در نوبت زایب اوّل)()۱۴

زودتری دارند که باع

تی ان با ساتولوژی گزار
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با نس مندی انرژی ومقاومت در برابر انسولان نقب مامی
در تنظا و دفاع ساست ایمنی در دستگاه تولاد مثل گاو پس
) در حقاقت گاوها با نوبت زایب۱۲(از زایب ایدا میکند
اوّل در مقایسه با گاوهای چند نوبت زایب سازگاری
)۳(متداوتی با میکتت متابولاکی ناشی از تولاد شار دارند
با این حال در مطالعات گذشته هاچ بحثی در مورد اینکه
می صه

های با تر میتواند به عنوان یPMN آیا تعداد

برای فعالات ایمنی بایتر در حاوانات جوانتر باشد وجود
ندارد و در عان حال شواهدی مبنی بر قرار گرفتن بایتر
حاوانات جوان در معرض اندومتریت تحت بالانی باان نید
نتایج بدست آمده نیان داد که ندوذ فازیولوژیکی سلولهای
 به اندومتریوم با غلظت پروژسترون و تعداد نوبتPMN
زایب در گاوهای شاری در ارتباط است این اطتعات
میتواند درک باتری از آندومتریت تحت بالانی به عنوان
باماری مدیریتی ایدا کند تا بتوان در گروههای م تلف

ی

از حاوانات این باماری را تدریق و برطرف کرد
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