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میزان شیوع اندومتریت و تغییرات هیستوپاتولوژیک رحم گاوهای کشتاری در
اثر باکتریهای گرم مثبت و نقش احتمالی جنتامایسین در بهبودی آن؛ در استان
چهارمحال و بختیاری
2

فرید انصاری مالامیری ،*1تقی تکتاز

 .5دانشآموخته دکترای حرفهای دامپزشکی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد -ایران.
 .2گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد -ایران.

چکیده

دریافت 22 :بهمنماه 29

پذیرش 22 :شهریورماه 22

اندومتریت ،عفونت رحم بدون عالئم سیستمیک است که با حضور ترشحات موکوسی چرکی یا چرکی در رحمم تاماهر ممییابمد .ایمن
بیماری به عنوان یک عامل خطر در ایجاد کیست تخمدانی ،آنستروس و سایر مشکالت تناسلی مطرح است .ایمن بیمماری موجم افمزایش
تعداد تلقیح منجر به آبستنی و در نتیجه موج طوالنی شدن فاصله بین زایمان و کاهش میزان گوسمالهزایمی ممیشمود و در نهایمت ایمن
اختالالت رحمی به کاهش عملکرد تناسلی منجر میشوند .از بین  511رأس گاو کشتاری  10رأس مبتال به انمدومتریت بمهعنموان نمونمه
برای مطالعه انتخاب شدند ،سپس بافت رحم هر کدام از نار هیستوپاتولوژیک و کشت باکتریایی ارزیابی شدند 10 .نمونمه در محمی بمالد
آگار و  22نمونه در محی مککانکی مثبت ظاهر شدند .باکتریهای یافتشده عمدتاً گرم مثبت بودند .بیشترین میزان آلودگی مربوط بمه
نمونههایی بود که همزمان به دو باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس اورئوس آلموده بودنمد ( .(P<1/15تفماوت میمزان
ضخامت آندومتر ،میزان پراکندگی غدد ،میزان انسجام سلولهای بافت پوششی ،فراوانی عروق خونی آندومتر ،میمزان دانسمیته سملولی بمه
لحاظ آماری معنیدار بود ( .(P<1/15مؤثرترین آنتیبیوتیک در این مطالعه روی باکتریهای هوازی جدا شده از رحم ،جنتامایسین بود.
واژههای کلیدی :اندومتریت ،کشت هوازی ،هیستوپاتولوژی ،گاو.

مقدمه
عملکرد رحم در گاوهای شمیری بعمد از زایمش غالبماً
توس باکتریهای موجود در حفرهی رحمی دچار اخمتالل
میشود .باکتریهای عفونتزا موج ایجماد بیمماریهمای
رحم میشوند که دلیل اصلی ناباروری در گاوهمای شمیری
است ( .)51با این که بسیاری از گاوهما در  1هفتمه بعمد از
زایش میتوانند باکتریها را از بین ببرنمد ،ولمی در  51تما
 51درصد از حیوانات ادامه پیدا کردن عفونتهای ناشی از
باکتریها موج ایجاد بیماریهای رحممی ممی شمود کمه
توس آزمایش های فیزیکی قابل شناسمایی هسمتند (.)52
ساختمان بافتﻰ دیوارهى رحم در قسمت بدنه و شاخ از
سه الیه که شامل الیهی داخلﻰ اندومتر (مخاطﻰ) ،الیمهی
میانﻰ میومتر (عضالنﻰ) و الیمم مهی خارجﻰ پممممریمتممممر
(سروزى) تشکیل شده است ( 22و  .)15وجود باکتریهای

عفونممتزا در رحممم موج م التهمماب ،ترشممحات نامتعممار
آندومتر رحم ،افزایش زمان بازگشتی رحم بهحالت اولیمه و
اختالل در ماندگاری جنین ممیشمود ( .)21بیمماریهمای
رحم با کاهش میزان آبستنی ،افزایش زمان زایش تا اولمین
تلقیح رابطه مستقیم دارد .هد از ممدیریت تولیمد مثلمی
مناس این است که گاوها در یک زمان ایدهآل بیولموژیکی
و فاصله زمانی اقتصادی از زایش قبلی آبستن شوند .همد
از درمان بیمماریهمای رحممی جلموگیری از التهمابهمای
رحمی و افزایش مقاوممت رحمم نسمبت بمه بماکتریهمای
عفونتزای درون حفره آن است .بهدلیل اهمیمت بیمماری-
های رحمی در گاو شیری پژوهشهای متعددی در سمال-
های اخیمر در ممورد  1بیمماری معممول رحممی متریمت،
اندومتریت و التهاب رحمی انجمام شمده اسمت ( 22 ،21و
 .)12غالباً واژه اندومتریت شامل متریمت و التهماب رحممی
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هم میشود .اخیراً پیشنهاد شده است که پژوهشها باید بر
اساس تعریف مشخص و واضح از هر یمک از بیمماریهمای
رحمی باشمد ( 13و  .)01التهماب اگمر محمدود بمه ناحیمه
آندومتر باشد اندومتریت و اگر کل رحم را فرا بگیرد تحمت
عنوان متریت خوانده میشود .مهمترین فماکتور تشمخیص
اندومتریت وجود ترشحات عفونی در روز  25و یا ترشحات
حماوی موکموس و چمرر در روز  23بعمد از زایمش اسمت.
روشهای مختلفی برای تشمخیص انمدومتریت وجمود دارد
که میتوان به ترشحات رحممی ( 10 ،50و  ،)00لممس از
راه رکتمممموم ( 55 ،7و  ،)11واژینوسممممکوپی ( 9 ،1و ،)52
اولتراسممونوگرافی و همینممین تسممتهممای هممماتولوژی و
مطالعات سیتولوژی آندومتر ( 17 ،25و  )01اشاره کرد.
شناخت عوامل اثرگذار بر ایجاد اندومتریت و تمثثیرات
آنها بر بافت می تواند روش خوبی برای شناسایی و کاهش
بمممروز انمممدومتریت بمممهشممممار رود .روشهمممایی مثمممل
هیستوپاتولوژی و کشت می توانند در این مسیر یاریرسان
و مؤثر واقم شموند ( .)51یکمی از روشهمای دیگمر بمرای
تشخیص اندومتریت در گاوها ،کشمت باکتریمایی اسمت .در
این روش ،سواپ استریل را میتوان از گردن رحم عبور داد
و نمونههای مای داخل رحمی را برای کشت باکتریایی به-
دست آورد .نمونهها را باید در هر دو محی همای هموازی و
بیهوازی کشت داد .تروپیرال پمایوژنز و بماکتریهمای بمی-
هوازی گمرم منفمی را معمموالً شمای تمرین ارگانیسممهمای
احتمالی ایجادکننده عفونت میداننمد .کشمت باکتریمایی و
آزمممایش حساسممیت بممه آنتممیبیوتیممک ممکممن اسممت در
دامپروریهایی بهکار روند که میزان وقوع خیلمی بماالیی از
عفونت رحمی دارند یما در ممواردی کمه گاوهما بمه درممان
واکنش نشان نمیدهند ( 29 ،20و .)11
برای تشخیص انمدومتریت در گاوهما از روش ارزیمابی
هیستوپاتولوژیک نیز استفاده میشود .ارزیمابی نمونمههمای
بیوپسی آندومتری در گاوها مثل مادیانها مرسموم نیسمت
( 59و  .)27ارتبمماط بممین جممدا شممدن تروپیممرال پ مایوژنز و
ضایعات آندومتر را نشان دادهاند ( .)3با وجود این ،بیوپسی
رحم در روزهای  23تا  01بعد از زایمان را دارای اثر زیان-
باری در باروری بعدی حیوان گزارش کردهاند (.)2
درمان ،جنبهی بحثبرانگیز اندومتریت گاوهای شیری
است .تفسیر و مقایسه بسیاری از نتایج بررسیهای منتشمر
شده در این مورد مشکل و تقریباً غیر ممکمن اسمت؛ زیمرا
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روشهممای مختلممف تشممخیص ،اهممدا درمممانی مختلممف،
اختال ها در رژیمهای درممانی و عمدم وجمود گمروههمای
کنترل منفی و کم بودن تعداد دامها این ارزیابی را مشمکل
میسازد .هد اصلی درممان انمدومتریت متوقمف کمردن و
معکوس کردن تغییرات التهابی است که منجر بمه کماهش
باروری و از لحاظ عملمی درممانهما ،سمب کماهش تعمداد
باکتریهای پاتوژن و افزایش مکانیسممهمای ایمنمی رحمم
میگمردد ( 12 ،19و  .)02روشهمای مختلمف ارائمه شمده
برای درمان اندومتریت گاوهای شیری شامل تجویز داخمل
رحمی آنتیبیوتیکها و آنتمیسمپتیکهما ،تجمویز عممومی
آنتیبیوتیکهای مختلف و درمان هورمونی هسمتند ( 21و
 .)23با توجه به مطالعات انجام شده ،بر آن شدیم تا در این
پژوهش میزان شیوع انمدومتریت بمالینی از رحمم گاوهمای
کشتاری بهروش هیستوپاتولوژیک و کشت هوازی آنها در
استان چهارمحال و بختیاری را بررسی کنیم.
مواد و روش کار
بممرای انجممام پممژوهش مممورد ناممر ،نمونممهگی مری در
کشتارگاه صنعتی دام استان چهارمحال و بختیاری صمورت
گرفت .انتخاب  511راس از گاوهای کشتاری اسمتان بمه-
صورت تصادفی انجام گرفت و بعد از بررسی ،آن تعداد کمه
از نار بالینی مبتال به اندومتریت بودند بهعنوان نمونه وارد
مطالعه شدند .نمونهها به اتاق مجزا مخصوص نگمهداری در
کشتارگاه منتقل و پس از آن رحممهما بمرای نمونمهگیمری
کشت باکتریایی و هیستوپاتولوژیک آماده شدند.
بهمناور آماده کردن نمونهها (در فصل تابستان) برای
کشت باکتریایی؛ بدنه رحم با فلمز دا اسمتریل شمده و بما
اسکالپل استریل برش داده شد .برای برش روی هر رحم از
تیغ اسکالپل جدا و استریل استفاده شد .سواپ استریل به-
داخل رحم هدایت شده و در نهایت محتویات رحم در کنار
شعله در دو محی بالد آگار و مک کانکی آگار کشمت داده
شد .بهمناور کشت و آنتیبیوگرام به بخش میکروبیولموژی
آزمایشگاه ارسال شد .پلیتها بهمدت  20ساعت در دممای
 17درجه سانتیگراد گرمخانمهگمذاری شمد .پمس از رشمد
باکتریها و انجام رنگآمیزی گرم ،نوع بماکتری بمر اسماس
روش اجرایی ذکر شمده در کتماب میکروبیولموژی Mahon
مشممخص گردی مد و آزمممون حساس میت بممه آنت میبیوتی مک
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(آنتیبیوگرام) بر اساس روش اجرایی  UCAST2019انجام
گرفت.
در آزمایشگاه نمونهها روی محی های برد پارکر آگار،
ائوزین متیلن بلو و ممانیتول سمالت آگمار (ممرر ،سماخت
آلممان) کشممت داده و بممه مممدت  09سمماعت در دمممای 17
درجه سانتیگراد انکوبه شدند .کلونیهای مشمکور کمه از
نار تخمیر مانیتول مثبت بودند ،تحت رنمگآمیمزی گمرم،
کاتممماالز ،کوآگممموالز و آزممممایش  DNAseقمممرار گرفتنمممد
(کلونیهای مشکور را روی محی  DNAse Agarکشمت
داده و بمممرای ممممدت  20سممماعت در دممممای  17درجمممه
سانتیگراد قرار داده و سمپس کلمونیهمای واجمد شمرای ،
مثبت تلقی شدند (.)51
برای تعیین مقاومت آنتمیبیموتیکی پمس از مشمخص
شدن ایزولههای مورد نار ،نمونهها از محی پپتون واتر به
محی مولر هینتون آگار انتقال و بهصورت سطحی کشمت
داده شد .پس از کشت ،برای تعیین حساسیت جدایههمای
باکتریایی به ترکیبات ضد باکتریایی از روش انتشار دیسک
روی محی آگار مولر هینتون استفاده و نتیجه پمس از 20
ساعت گرمخانمهگمذاری در دممای  17درجمه سمانتیگمراد
تعیین گردید (.)53

برای بررسمی هیسمتوپاتولوژی ،نمونمهگیمری بمه ایمن
صورت انجام گرفت که در ابتدا از هر نمونه قطعاتی به ابعاد
5*5سانتیمتر از بدنه رحم جدا شمد ،سمپس نمونمههما در
ظرو حاوی  11میلی لیتر فرممالین  51درصمد قمرار داده
شدند و  20ساعت پس از نمونهگیری ،فرمالین موجمود در
ظرو تعویض شد و در مرحله بعد نمونهها آممادهسمازی و
رنگ آمیزی هماتوکسیلین -ائوزین ( )H&Eروی نمونمه هما
صورت گرفت (.)2
برای تجزیه و تحلیل اطالعات بمهدسمت آممده از ایمن
پممژوهش از نممرمافممزار  SPSSVer.20و آزمممون مربم کممای
استفاده شد که نتایج در قال جداول و نمودارها ارائه شده
است.
نتایج

شممکل  5کشممت بمماکتری هممای اشریشممیا کمموالی،
استافیلوکوکس اپیدرمیس و استافیلوکوکس اورئموس روی
محی اختصاصی را نشان میدهد و جدول  5نشاندهنمده
درصممد فراوانممی رشممد بمماکتری در محممی هممای کشممت
آزمایشگاهی است .بر طبق نتایج مطالعه حاضر ،از مجمموع
 511نمونه مورد مطالعه 10 ،نمونه در محی بمالد آگمار و
 22نمونممه در محممی مممک کممانکی مثبممت ظمماهر شممدند.

جدول  -1درصد فراوانی رشد باکتری در محی های کشت آزمایشگاهی

مثبت
منفی

بالد آگار

مک کانکی

10
03

22
75

جدول  2درصد فراوانی باکتری های مختلف شناسایی
شده در نمونههای آلوده را نشان میدهمد .درصمد فراوانمی
نمونههای آلوده بمه بماکتری اشریشمیا کموالی بمه تنهمایی
 52/23درصممد بممود و در ترکیمم بمما اسممتافیلوکوکوس

اپیدرمیدیس ،باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس
به ترتی  7/0 ،53/33و  1/7درصد تشخیص داده شد.
درصممد فراوانممی نمونممههممای آلمموده بممه بمماکتری
استافیلوکوکوس اورئوس به تنهمایی  1/7درصمد بمود و در
ترکی با استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس ،اشریشیا کموالی و

باسیلوس سرئوس بمه ترتیم  7/0 ،59/15و  5/91درصمد
تشخیص داده شد.
درصممد فراوانممی نمونممههممای آلمموده بممه بمماکتری
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به تنهایی  7/0درصد بمود و
در ترکی با استافیلوکوکوس اورئموس ،اشریشمیا کموالی و
باسیلوس سرئوس به ترتی  53/33 ،59/15و  1/11درصد
تشخیص داده شد.
برخی نمونهها همزمان به چند باکتری آلموده بودنمد.
 5/91درصممد بممه اشریشممیا کمموالی ،باسممیلوس سممرئوس و
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استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس 52/23 ،درصد بمه اشریشمیا
کمموالی ،اسممتافیلوکوکوس اورئمموس و اسممتافیلوکوکوس
اپیدرمیدیس 1/11 ،درصمد بمه اسمتافیلوکوکوس اورئموس،
باسمممیلوس سمممرئوس ،اسمممتافیلوکوکوس اپیدرمیمممدیس و
باسیلوس سرئوس آلوده بودنمد؛ بنمابراین بیشمترین میمزان

آلودگی مربوط به نمونههایی بود که همزمان به دو باکتری
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و اسمتافیلوکوکوس اورئموس
( 59/15درصد) آلوده بودند .تفاوت فراوانی نوع بماکتری از
نار آماری معنیدار است (.(P<1/15

جدول  -2درصد فراوانی باکتریهای مختلف شناساییشده در نمونههای آلوده
درصد (فراوانی)

نوع باکتری

اشریشیا کوالی
استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
اشریشیا کوالی +باسیلوس سرئوس
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس +باسیلوس سرئوس
اشریشیا کوالی +استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
اشریشیا کوالی +استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس +استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس +باسیلوس سرئوس
اشریشیا کوالی +باسیلوس سرئوس +استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
اشریشیا کوالی +استافیلوکوکوس اورئوس +استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
استافیلوکوکوس اورئوس +باسیلوس سرئوس +استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
اشریشیا کوالی +استافیلوکوکوس اورئوس +باسیلوس سرئوس

شکل  5ه نمود ضخامت آندومتر و جدول  1فراوانی و
میزان عارضه ضخامت آندومتر در نمونههای آلوده را نشمان
می دهد .بر طبق نتمایج مطالعمه حاضمر 52 ،نمونمه (22/2
درصممد) دارای میممزان ضممخامت نسممبی 13 ،نمونممه (37/7
درصد) دارای میزان ضخامت باال و  3نمونمه (55/5درصمد)
دارای میزان ضخامت بسیار بماال بودنمد .تفماوت در میمزان
ضخامت آندومتر از نار آماری معنیدار است.
جدول  1میزان پراکندگی غدد در نمونههای آلموده را
نشان میدهد .بر طبق نتایج مطالعه حاضمر 1 ،نمونمه (2/1
درصد) دارای پراکندگی غدد نبودند 2 ،نمونه ( 1/7درصد)
دارای میممزان پراکنممدگی غممدد نسممبی 15 ،نمونممه (17/0
درصد) دارای میزان پراکندگی غدد باال و  53نمونه (22/3
درصد) دارای میزان پراکندگی غدد بسیار باال بودند .تفاوت
میزان پراکندگی غدد از نار آماری معنیدار است.
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(7 )52/23
(2 )1/7
(0 )7/0
(0 )7/0
(1 )1/11
(2 )53/33
(2 )1/7
(51 )59/15
(5 )5/91
(5 )5/91
(7 )52/23
(1 )1/11
(5 )5/91

جدول  1میزان انسجام سلولهای بافمت پوششمی در
نمونه های آلوده را نشان میدهد .بمر طبمق نتمایج مطالعمه
حاضر 13 ،نمونه ( 33/7درصد) دارای انسمجام سملولهمای
بافت پوششی نبودند 3 ،نمونه ( 55/5درصد) دارای میمزان
انسممجام نسممبی 52 ،نمونممه ( 22/2درصممد) دارای میممزان
انسجام باال بوده و هیچ نمونمهای دارای انسمجام بما میمزان
بسیار باالیی نبود .تفاوت میزان انسجام سملولهمای بافمت
پوششی از نار آماری معنیدار است.
شکل  5د نمود بافت فیبروزه در اطرا بافمت رحممی
را نشان میدهد .از نار میزان بافت فیبروزه در نمونههمای
آلوده ،بمر طبمق نتمایج مطالعمه حاضمر 52 ،نمونمه (22/2
درصد) دارای میزان بافت فیبروزه نسبی 21 ،نمونمه (03/1
درصد) دارای میزان بافت فیبروزه بماال و  57نمونمه (15/1
درصد) دارای میزان بافت فیبروزه بسیار باال بودند .تفماوت
میزان بافت فیبروزه از نار آماری معنیدار نیست.
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از نار میزان ممای ادم صمورتی در بافمت آنمدومتر در
نمونههای آلوده ،بر طبق نتایج مطالعمه حاضمر 57 ،نمونمه
( 15/1درصد) دارای مای ادم صمورتی نبودنمد 22 ،نمونمه
( 01/7درصممد) دارای میممزان مممای ادم نسممبی 51 ،نمونممه
( 27/9درصممد) دارای میممزان مممای ادم بمماال بمموده و هممیچ
نمونه ای دارای میزان مای ادم بسیار باالیی نبودند .تفماوت
میزان مای ادم صورتی از نار آماری معنیدار نیست.
جدول  1فراوانی عروق خونی آنمدومتر در نمونمههمای
آلوده را نشان میدهد .بر طبق نتمایج مطالعمه حاضمر11 ،
نمونه ( 35/5درصد) دارای فراوانی عروق نسبی 52 ،نمونمه

( 11/2درصد) دارای فراوانمی عمروق بماال و  2نمونمه (1/7
درصد) دارای فراوانی عروق بسیار باال بودند .تفاوت فراوانی
عروق از نار آماری معنیدار است.
جدول  1میزان دانسیته سلولی در ناحیمه انمدومتر در
نمونه های آلوده را نشان میدهد .بمر طبمق نتمایج مطالعمه
حاضر 21 ،نمونه ( 17درصد) دارای میزان دانسیته سملولی
نسممبی 23 ،نمونممه ( 09/5درصممد) دارای میممزان دانسممیته
سلولی باال و  9نمونه ( 50/9درصد) دارای میزان دانسمیته
سلولی بسیار باال بودند .تفاوت فراوانمی دانسمیته سملولی از
نار آماری معنیدار است.

جدول  -3تعداد (درصد) عوارض مشاهده شده در نمونههای آلوده در گروه های مختلف
گروه
منفی
یک مثبت
دو مثبت
سه مثبت

ضخامت آندومتر

پراکندگی غدد

انسجام سلولهای
بافت پوششی

(1 )1
(52 )22/2
(13 )33/7
(3 )55/5

(1 )2/1
(2 )1/7
(15 )17/0
(53 )22/3

(13 )33/7
(3 )55/5
(52 )22/2
(1 )1

از نار میزان نکروز بافت پوششی در نمونههای آلوده،
بر طبق نتایج مطالعه حاضر 9 ،نمونه ( 50/9درصمد) دارای
نکروز بافت پوششی نبودند 51 ،نمونه ( 59/1درصد) دارای
فراوانممی نکممروز نسممبی 25 ،نمونممه ( 19/2درصممد) دارای
فراوانی نکروز باال و  51نمونه ( 27/9درصد) دارای فراوانمی
نکروز بسیار باالیی بودند .تفاوت فراوانی نکروز از نارآماری
معنیدار نیست.
از نار فراوانی سلولهای التهابی مختل در نمونههای
آلوده ،بمر طبمق نتمایج مطالعمه حاضمر 59 ،نمونمه (11/1
درصد) دارای سلولهای التهابی مختل نبودند 21 ،نمونمه
( 02/3درصد) دارای میزان سلولهای التهمابی نسمبی51 ،

عروق خونی آندومتر

دانسیته سلولی

(1 )1

(1 )1

(11 )35/5

(21 )17/1

(52 )11/2

(23 )09/5

(2 )1/7

(9 )50/9

نمونه ( 20/5درصد) دارای میزان سلولهمای التهمابی بماال
بوده و هیچ نمونهای دارای میزان سلولهای التهابی بسمیار
باالیی نبودند .تفاوت فراوانمی سملولهمای التهمابی از نامر
آماری معنیدار نیست.
از نار میزان ضخامت مایومتر در نمونههای آلوده ،بمر
طبق نتمایج مطالعمه حاضمر 1 ،نمونمه ( 2/1درصمد) دارای
ضخامت مایومتر نبودند 7 ،نمونه ( 51درصد) دارای میزان
ضخامت ممایومتر نسمبی 22 ،نمونمه ( 11/7درصمد) دارای
میزان ضمخامت ممایومتر بماال و  51نمونمه ( 20/5درصمد)
دارای میزان ضمخامت ممایومتر بسمیار بماال بودنمد .تفماوت
میزان ضخامت مایومتر از نار آماری معنیدار نیست.
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شکل  -1الف) اشریشیا کوالی روی محیط ائوزین متیلن بلو ،ب) استافیلوکوکس اپیدرمیس روی محیط مانیتول سالت آگار ،ج)
استافیلوکوکس اورئوس روی محیط بردپارکر ،د) نمود بافت فیبروزه در اطراف بافت با بزرگنمایی  ،×94ه) نمود ضخامت اندومتر با بزرگ-
نمایی  ،×94و) نمود نکروز بافت پوششی با بزرگنمایی ×94

نمممودار  5مقاومممت آنتممیبیمموتیکی اسممتافیلوکوکوس
اورئوس حاصمل از کشمت باکتریمایی مموارد انمدومتریت را
نشان میدهد .نتایج نشمان ممیدهمد کمه بماکتری ممذکور
نسبت به تمامی آنتیبیوتیمکهمای ممورد آزممون حسماس
89

است و فق نسبت به انروفلوکساسین نیمهحساس گزارش
شممده اسممت .بیشممترین میممزان حساسممیت نسممبت بممه
تریمتوپریم بود.
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نمودار  -1مقاومت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس حاصل از کشت باکتریایی

نمودار  2مقاومت آنتمیبیموتیکی اسمتافیلوکوکوس
اپیدرمیس حاصل از کشت باکتریایی مموارد انمدومتریت را
نشان میدهد .نتایج نشمان ممیدهمد کمه بماکتری ممذکور
نسبت به سفتریاکسون و جنتامایسین حساس ،نسمبت بمه

انروفلوکساسین نیمه حساس و نسبت بمه لینکواسمپکتین،
پنیسمیلین ،تتراسمایکلین و تمریمتموپریم در ترکیم بما
سولفامتوکسازول مقاوم بودند .بیشترین میمزان حساسمیت
نسبت به جنتامایسین گزارش شد.

نمودار  -2مقاومت آنتیبیوتیکی استافیلوکوکوس اپیدرمیس حاصل از کشت باکتریایی

نمودار  1مقاومت آنتمیبیموتیکی اشریشمیا کموالی
حاصممل از کشممت باکتریممایی ممموارد انممدومتریت را نشممان
میدهد .نتایج نشان میدهد که باکتری مذکور نسمبت بمه
انروفلوکساسمممممین ،جنتامایسمممممین ،لینکواسمممممپکتین و

تتراسایکلین حساس ،نسبت به تریمتوپریم در ترکیم بما
سولفامتوکسازول و سفتریاکسون نیمهحساس و نسبت بمه
پنیسیلین مقاوم بوده اسمت .بیشمترین میمزان حساسمیت
نسبت به تتراسایکلین گزارش شد.
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نمودار  -3مقاومت آنتیبیوتیکی اشریشیا کوالی حاصل از کشت باکتریایی موارد اندومتریت

نمودار  0مقاومت آنتیبیوتیکی باسیلوس سمرئوس
حاصممل از کشممت باکتریممایی ممموارد انممدومتریت را نشممان
میدهد .نتایج نشان میدهد که باکتری مذکور نسمبت بمه
انروفلوکساسمممممین ،جنتامایسمممممین ،لینکواسمممممپکتین و
تتراسایکلین ،تریمتوپریم در ترکی با سولفامتوکسازول و

سفتریاکسون حسماس ،نسمبت بمه لینکواسمپکتین نیممه-
حساس و نسبت به پنیسیلین مقاوم بوده است .بیشمترین
میزان حساسمیت نسمبت بمه تمریمتموپریم در ترکیم بما
سولفامتوکسازول گزارش شد.

نمودار  -9مقاومت آنتیبیوتیکی باسیلوس سرئوس حاصل از کشت باکتریایی موارد اندومتریت

نمودار  1مقاومت آنتیبیوتیکی بماکتری شناسمایی
نشممده گممرم مثبممت حاصممل از کشممت باکتریممایی ممموارد
اندومتریت را نشان ممی دهمد .نتمایج نشمان ممیدهمد کمه
بماکتری مممذکور نسمبت بممه جنتامایسمین و سفتریاکسممون
حساس و نسبت به سایر آنتیبیوتیکها مقاوم بموده اسمت.
بیشممترین میممزان حساسممیت نسممبت بممه جنتامایسممین و

بیشترین میزان مقاومت نسبت به انروفلوکساسین گمزارش
شد.
نمودار  3برآیند میمزان حساسمیت بمه آنتمیبیوتیمکهمای
مختلف در گروههای حساس ،نیمهمقاوم و مقماوم را نشمان
میدهد.

نمودار  -9مقاومت آنتیبیوتیکی باکتری شناسایینشده گرم مثبت حاصل از کشت باکتریایی موارد اندومتریت
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نمودار  -9میزان حساسیت به آنتیبیوتیکهای مختلف در گروههای حساس ،نیمهمقاوم و مقاوم

بحث
مطالعه حاضر با هد بررسی میزان شیوع اندومتریت
در رحم گاوهای کشتاری بهروش هیستوپاتولوژیک و کشت
هوازی آنها انجام شد .بدینمناور ،انتخماب  511رأس از
گاوهای کشتاری استان بهصورت تصمادفی انجمام گرفمت و
بعممد از بررسممی ،آن تعممداد کممه از ناممر بممالینی مبممتال بممه
اندومتریت بودند بهعنوان نمونه وارد مطالعه شدند و از نار
هیسممتوپاتولوژی و کشممت باکتری مایی مممورد ارزیممابی قممرار
گرفتند .از مجموع  511نمونه مورد مطالعه 10 ،نمونمه در
محی بالد آگار و  22نمونه در محی مک کمانکی مثبمت
ظاهر شدند .از نار آلودگی باکتریمایی بماکتریهمای یافمت
شده عمدتاً گرم مثبت بودنمد و تنهما بماکتری گمرم منفمی
مشاهده شده اشریشیا کوالی بود .بیشترین میزان آلمودگی
مربوط به نمونمههمایی بمود کمه هممزممان بمه دو بماکتری
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و اسمتافیلوکوکوس اورئموس
(51درصد) آلوده بودند .تفاوت فراوانی نوع بماکتری از نامر
آماری معنیدار بود.
 Robertو همکاران در سال  2151سیتولوژی آندومتر
و رشد باکتری های هوازی و بیهوازی را بررسمی کردنمد و
مشاهده کردنمد کمه نسمبت نوتروفیملهما در آممادهسمازی
سیتولوژیک با زمان پس از زایمان ارتباط داشته و کماهش
مییابد و سایر سلولها با زمان تغییر قابمل تموجهی نشمان
نمیدهند .همینین در مطالعه آنها نسبت نوتروفیل اولیه
پس از زایمان (روز  1و  )7با نسمبت نوتروفیمل در  1یما 7

هفته پس از زایمان ارتباط منفی و بما بماروری همبسمتگی
مثبت داشت؛ بهطوریکه گاوهای با نسبت باالی نوتروفیمل
در روز  7پس از زایمان (> 01درصد) بهطور قابل توجهی
بیشتر از گاوهای دارای نسبت کمتر نوتروفیل باردار شمدند
( .)50نتمایج ایمن مطالعممه و مطالعمه حاضممر از نقطمه ناممر
تشخیص اشریشیا کوالی به عنوان عامل احتمالی و دخیمل
در ایجاد اندومتریت تشابه دارند
 Pothmannو همکمممماران در سممممال  2151شمم میوع
آندومتریت تحت بالینی و وجود پاتوژنهای مشترر رحمم
در گاوهای مولد را مورد بررسی قرار دادند مشاهده کردنمد
که در کل  525گاوی که سه یما بمیش از سمه بمار تلقمیح
مصنوعی متوالی بدون برداشت داشتند و هیچ عالئم بالینی
بیممماری را نشممان ندادنممد ،ش میوع انممدومتریت بممالینی در
گاوهای واکل  52/7درصد بمود ،امما پماتوژنهمای معممول
رحم ،اشریشیا کوالی و تروپیرال پایوژنز ،بهترتیم در تنهما
یک و سه گاو مشاهده شد ( )11که با پژوهش حاضر همم-
راستا بود.
 Barańskiو همکمماران در سممال  ،2152تشممخیص و
ش میوع انممدومتریت تحممت بممالینی بممهروش س میتولوژی در
گاوهممای شممیری را مممورد مطالعممه قممرار دادنممد .آنهمما
باکتریهمای اسمترپتوکوکوس اسمیدومینیموس ،اشریشمیا
کوالی ،تروپیرال پایوژنز ،استرپتوکوکوس یوبریس و برخمی
پاتوژنهای دیگر را در محی های کشمت مشماهده کردنمد
(.)3
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در این مطالعه از نار هیستوپاتولوژی ،میزان ضخامت
آندومتر ،میزان پراکندگی غدد ،میزان انسجام سملولهمای
بافت پوششی ،فراوانی عروق خونی آندومتر ،میزان دانسیته
سلولی نسبت بهحالت نرمال افزایش یافمت و میمزان بافمت
فیبممروزه ،می مزان مممای ادم صممورتی ،می مزان نکممروز بافممت
پوشش می ،فراوان می سمملولهممای التهممابی مخممتل و می مزان
ضخامت مایومتر نسبت بهحالت نرمال کاهش یافته بود.
 Pascottiniو همکاران در سال  2153پمژوهش همایی
روی مقایسمممممه دو روش تشخیصمممممی سمممممیتولوژی و
هیستوپاتولوژیک روی گاوهای شیری مبتال به انمدومتریت
بالینی انجام دادند و نتیجمه گرفتنمد کمه روش سمیتولوژی
حساسیت کمتری نسبت به روش ارزیابی هیستوپاتولوژیک
در روند تشخیص پاسخهای التهابی در بیماری انمدومتریت
در گاوها دارد ،اما اختصاصی بمودن روش سمیتولوژی 511
درصد است (.)11
سیاری و همکاران در سال  5125به بررسی ضمایعات
پاتولوژیممک و تعیممین عوامممل باکتریممایی در رحممم گمماو و
گمماومیش و مقایسممه آنممان در منطقممه اهممواز پرداختنممد و
مشاهده کردند که در مجموع  01نمونه از رحمها در گماو،
دارای کشت مثبت باکتریایی بودند و از  02نمونمه از رحمم
گاومیش ها ،باکتری جدا گردید؛ بهطوریکه طیف وسمیعی
از باکتریهما شمامل کورینمه بماکتریوم ،اشریشمیا کموالی،
استافیلوکور ،استرپتوکور ،سالمونال ،پروتئوس ،پاسمتورال
مشاهده شد ( .)0نتایج این مطالعه و مطالعه حاضر از نامر
حضور اشریشیا کوالی و اسمتافیلوکورهما در کشمتهمای
باکتریایی رحم در گاوهای مبتال به اندومتریت مشابه بود.
در مطالعه حاضر از نار میزان مقاومت آنتیبیموتیکی،
اسممتافیلوکوکوس اورئمموس بیشممترین می مزان حساس میت را
نسممبت بممه تممریمتمموپریم ،اسممتافیلوکوکوس اپیممدرمیس
بیشممترین می مزان حساس میت را نسممبت بممه جنتامایس مین،
اشریشیا کوالی بیشترین میمزان حساسمیت را نسمبت بمه
تتراسممایکلین و باسممیلوس سممرئوس بیشمممترین میممزان
حساسممیت را نسممبت بممه تممریمتمموپریم در ترکیمم بمما
سولفامتوکسازول نشان داد.
بیشترین درصد فراوانی نمونههای آلموده بمه بماکتری
به تنهایی مربموط بمه اشریشمیا کموالی و کمتمرین درصمد
فراوانی نمونههای آلوده به باکتری بمه تنهمایی مربموط بمه
استافیلوکوکوس اورئموس بمود؛ بنمابراین بیشمترین میمزان
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آلودگی مربوط به نمونههایی بود که همزمان به دو باکتری
استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و اسمتافیلوکوکوس اورئموس
( 59/15درصد) آلوده بودند.
تکتمماز و همکمماران در سممال  5121در مطالعممهای بممه
بررسی شیوع اندومتریت در مادیانها بما عاممل باکتریمایی
اشریشیا کوالی پرداختند .در ایمن مطالعمه از مادیمانهمای
دارای تاریخیه ناباروری و مشکالت آبستنی برای تشخیص
اولیه از تصویر اولتراسونوگرافی استفاده شد .کشت نمونهها
در محی پپتون واتر ،مک کانکی و در نهایت ائوزین متیلن
بلممو جداسممازی  09/11درصممد بمماکتری اشریشممیا کمموالی
گزارش شد .در تسمت حساسمیت آنتمیبیموتیکی کمتمرین
مقاومت در بین نمونههای کشت مثبت اشریشیا کوالی بمه
آمیکاسین و بیشمترین مقاوممت بمه آمپمیسمیلین تعیمین
گردید .در آزمون  25/33 ،PCRدرصمد از نمونمههما دارای
باکتری اشریشمیا کموالی بما ژن حمدت شناسمایی شمدند.
جست وجوی ژنهای مقاومت آنتیبیموتیکی از بمین نتمایج
 PCRکمترین مقاومت نسمبت بمه کلرامفنیکمل گمزارش و
آمپ میس میلین ،تتراسممایکلین و استرپتومایس مین بیشممترین
مقاومت را داشتند .بررسیها نشان داد حدود  21درصمد از
اندومتریتهای تحت بالینی دارای تعمداد نموتروفیلی  2بمه
باال هستند که از این بمین  11درصمد از انمدومتریتهما بما
عاملیت اشریشیا کوالی گزارش شدند .این نشاندهنده این
است که غال ترین عامل بماکتری ایجادکننمده انمدومتریت
در مادیان ها باکتری اشریشیا کوالی است ( .)2نتمایج ایمن
پژوهش مشابه پژوهش حاضر است.
 Westermannو همکاران در سال  2151روی بررسی
پاسخهای کاذب مثبت در تشخیص بیماری اندومتریت بمه
روش واژینوسکوپی در گاوهای شیری از طریق ارزیابیهای
باکتریایی و سیتولوژی پژوهش هایی انجمام دادنمد .پمس از
بررسی نتایج کشت هوازی ،در  01رأس از نمونمههما همیچ
بمماکتری پمماتوژنی دیممده نشممد ،ولممی در بقیممه نمونممههمما
میکروارگانیسمهمایی از جملمه تروپیمرال پمایوژنز ،اشریشمیا
کمموالی CNS ،و اسممترپتوکوکوس آلفاهمولیتیمک مشمماهده
گردید ( .)05نتایج ایمن مطالعمه و مطالعمه حاضمر از نامر
یافتن اشریشیا کوالی همسو هستند.
در مطالممه ممما مشممخص شممد کممه  22/2درصممد دارای
میزان ضخامت نسبی 37/7 ،درصد دارای میمزان ضمخامت
باال و 55/5درصد دارای میزان ضخامت بسمیار بماال بودنمد.
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 2/1درصد دارای پراکندگی غدد نبودنمد 1/7 ،درصمد
دارای میزان پراکنمدگی غمدد نسمبی 17/0 ،درصمد دارای
میمزان پراکنممدگی غممدد بمماال و  22/3درصممد دارای میمزان
پراکندگی غدد بسیار باال بودند 33/7 .درصد دارای انسجام
سلولهای بافت پوششی نبودند 55/5 ،درصد دارای میمزان
انسجام نسبی 22/2 ،درصد دارای میزان انسجام باال بوده و
هیچ نمونهای دارای انسجام با میمزان بسمیار بماالیی نبمود.
تفاوت میزان انسجام سلولهای بافت پوششی از نار آماری
معنیدار است 35/5 .درصمد دارای فراوانمی عمروق نسمبی،
 11/2درصد دارای فراوانی عمروق بماال و  1/7درصمد دارای
فراوانی عروق بسمیار بماال بودنمد 17 .درصمد دارای میمزان
دانسیته سلولی نسبی 09/5 ،درصد دارای میمزان دانسمیته
سلولی باال و  50/9درصمد دارای میمزان دانسمیته سملولی
بسیار باال بودند 2/1 .درصد دارای ضخامت مایومتر نبودند،
 51درصممد دارای می مزان ضممخامت مممایومتر نسممبی11/7 ،
درصد دارای میزان ضمخامت ممایومتر بماال و  20/5درصمد
دارای میزان ضخامت مایومتر بسیار باال بودند.
سالسل و همکاران در سمال  5192در مطالعمهای بمه
ارزیابی سیتولوژی رحم بهمناور تشخیص اندومتریت تحت
بممالینی و تممثثیر آن بممر می مزان بمماروری در گاوهممای واکممل
پرداختند .در این مطالعه مشخص شد که با افزایش میمزان
نوتروفیل ،شمانس آبسمتن شمدن کماهش ممییابمد .شمیوع
انمدومتریت تحممت بمالینی تشممخیص داده شمده بممهوسمیله
سایتولوژی (حضور بمیش از  %2نوتروفیمل در رحمم) 12/7
درصد ( 19رأس) بود (.)1
 Janowskiو همکماران در سمال  2151روی بررسمی
شیوع اندومتریت تحت بالینی در گاوها و میزان بیان توالی
 mRNAژن  TNF-αدر ای من گاوهمما پممژوهشهممایی انجممام
دادند .در ادامه  51رأس گماو مبمتال بمه انمدومتریت تحمت
بالینی و  51رأس گاو نرمال انتخماب شمدند و از آنهما بما
سایتوبراش نمونهبرداری شد .سپس با فن  RT-PCRمیزان
بیان ژنهای  TNF-αو  Inosهم در گاوهای سالم و هم در
گاوهای مبتال بمه انمدومتریت بررسمی گردیمد .نتمایج ایمن
مطالعه نشان داد که میزان بیان ژنهای مذکور در گاوهای
مبتال به اندومتریت تحت بالینی نسبت به گاوهمای نرممال
افزایش چشمگیری دارد (.)57
 Madozو همکممماران در سمممال  2150روی بررسم می
تشممخیص بیممماری انممدومتریت تحممت بممالینی در گاوهممای

شممیری از طریممق روشهممای سممیتولوژی ،بمماکتریولوژی و
بیوپسی پژوهش هایی انجام دادند ( .)29نتایج این مطالعمه
و مطالعهی حاضر از نار حضور استرپتوکورهای کوآگوالز
منفی همسو است.
 LeBlancو همکاران در سال  5931 ،2112گاو را در
 27گله بین روزهاى  21-11پس از زایش معاینه و آینده
تولید مثلی گاوهایی که عالئممم مم بالینی را در زمان معاینه
نشان میدادند را ،بررسمممی کردنمممد که تعریف اندومتریت
بالینی بممر اسمماس حضور ترشحات رحمی چرکی و یا قطر
گردن رحم بزرگتر از  7/1سانتیمتر بعد از روز  21پس از
زایش و یا ترشحات موکوسی چرکی بعد از روز  23پس از
زایش صورت گرفت و بر این اسمممماس شمم میوع اندومتریت
بالینی  %53/2تعیین گردید (.)21
براتمممی و همکممماران در سمممال  5125بمممه ردیمممابی
استافیلوکوکوس اورئوس در موارد ناباروری و سق گماو در
شممهرکرد پرداختنممد .ترشممحات واژن می  21گمماو مبممتال بممه
انمممدومتریت و  23گممماو سمممق کمممرده بمممرای ردیمممابی
استافیلوکوکوس اورئوس بررسمی شمدند .اسمتافیلوکوکوس
اورئوس از  1/1درصد ( 1از  )21از موارد اندومتریت گماو و
از  7/7درصد ( 2از  )23از موارد سق جداسازی شد .ایمن
مطالعه نشان داده است که استافیلوکوکوس اورئوس ممکن
اسممت در ایجمماد انممدومتریت و سممق جنممین در گمماو در
شهرکرد نقش داشته باشد ،اما نمیتموان اسمتافیلوکوکوس
اورئوس را عامل اصلی ایجاد اندومتریت و سق گاو در این
منطقه تلقی کرد ( .)5نتایج این مطالعه و مطالعه حاضر بما
یکدیگر همخوانی داشت.
طبق نتایج حاصل از این مطالعه ممیتموان گفمت کمه
بمماکتریهممای گممرم مثبممت نقممش قابممل تمموجهی در ایجمماد
انممدومتریت داشممتهانممد؛ بممهعبممارت دقی مقتممر م میتمموان از
اسممممتافیلوکوکوس اورئمممموس ،باسممممیلوس سممممرئوس،
استافیلوکوکوس اپیمدرمیس و اشریشمیا کموالی بمهعنموان
عوامل احتمالی ایجادکننده اندومتریت نام برد.
تفاوت میزان ضخامت آندومتر ،میزان پراکندگی غدد،
میزان انسجام سلولهمای بافمت پوششمی ،فراوانمی عمروق
خونی آندومتر و میزان دانسیته سلولی ممیتوانمد از جملمه
تغییرات هیستوپاتولوژیک رحم به دنبال ابتال به اندومتریت
محسوب شموند کمه ممیتواننمد در تشمخیص ایمن عارضمه
کمکرسان باشند.
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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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