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یهای ماکروسکوپی (کش آمدن و شفاف
مقایسه باکتری شناسی و ویژگ 

بودن) و میکروسکوپی (سرخسی شدن و نظم کریستالها) ترشحات فحلی در
گاوهای سالم و واکل
مجید محمدصادق*

دانشیار گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران
تاریخ ارسال96 31/8/ 28 :

تاریخ پذیرش96 31 /01 / 04 :

چکیده
دراین پژوهش  42رأس گاو واكل (گروه آزمایشی) و  18رأس گاوسالم (گروه شاهد) آماده تلقیح هلشتاين فحل از يكي ازدامپروریهای

خراسان رضوي فراهم شد .خون از وريد زيردمي اخذ وسرم آنها پس ازجداسازی منجمد وهمراه با لیزابه فحلی به آزمایشگاه ارسال شد .در
شآمدن و شفاف بودن) ویا به کمک
آزمایشگاه ،غلظت استراديول سرم به كمك روش  RIAو دیگر مشخصات لیزابه با مشاهده مستقیم (ک 

یشدن و نظم کریستالها) و همچنین نتیجه کشت باکتری شناسی تعیین شد .نتایج نشان داد که میانگین ک 
میکروسکوپ (سرخس 
شآمدن )(cm

س شدن ساده ( ،)2/5, 3, 2, 3, P=0/3میانه سرخسی شدن بررسی شده
( ،)3/ 15 ±0/2, 3/ 25 ±0/3, 3/1±0/4, 3/3±0/3, P=0/9میانه سرخ 

بافتوشاپ( ،)3, 3, 4, 4, P=0/1میانه منظم بودن کریستالها ( ،)2, 2, 2, 2, P=0/58میانه شفاف بودن لیزابه (  )2, 1/5, 2, 2, P=0/ 06و میانگین
لغیرآبستن(  34راس)،
غلظت استرادیول( ) 8 ± 2/4 ،4/7 ± 1/7 ،4 ± 1/5 ،5/3 ± 3 ،P=0/7( )pg/mlبهترتیب ازچپ به راست درگروه واک 

صهای بررسی شده در لیزابه
واکلآبستن( 8راس) ،سالم غیرآبستن ( 01راس) وسالم آبستن ( 8راس) بود .توزیع دامها دردرجات مختلف شاخ 

فحلی معن 
یشدن بررسی شده با فتوشاپ و گروههای آزمایشی و شاهد ارتباط
یدار نبود(  .)P<0/ 05آزمون اسپرمن تنها میان میزان سرخس 
معن 
یشدن  40تا  % 60لیزابه) برای باروری بهترین و درجات
یداریافت ( )r=-0/3 , P=0/710بهگونهایکه درجه  3سرخسی شدن (معادل سرخس 

یهای جدا شده و درجات سرخصی شدن ،کش آمدن،
شتر از آن نامناسب تلقی شد .نتایج باکتری شناسی نشان داد که میان باکتر 
کمتر یا بی 

شفاف بودن و منظم بودن کریستالها ارتباطی وجود نداشت ) (P>0.05درحالیکه اشرشیا کلی ،کلبسیال ،تروپرال پیوژنز ،استافیلوکوک های

صهای بررسی شده
بتا همولتیک به طور معنی داری از گروه واکلها بیشتر جدا شد ). (P=0.00از این مطالعه نتیجهگیری شد که از میان شاخ 
یشدن بررسی شده با فتوشاپ با میزان آبستن شدن و واکل نبودن دامها ارتباط داشت.
تنها درجه متوسط سرخس 

کلمات كليدي :سرخسي شدن ،كش آمدن ،شفاف بودن ،منظم بودن کریستال ليزابه فحلي ،استرادیول سرم ،واكلي
*نویسنده مسئول :مجید محمد صادق

آدرس :گروه علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرمسار ،ایران .تلفن + 137 1 2148 1 989 :

پست الکترونیکDr.msadeg@gmail.com:
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مقدمه

باروري گاو تحت تأثیر عوامل متعددي (  ) 18مانند
) Body condition score (BCSیا درجه توده بدنی

(  ،) 27شرايط متابول يكي

دام( ،)6ميزان توليد شیر،

حوادث پيرامون زايمان و عفونتهاي رحمي(،)01
شرایط مدیریتی -محیطی( ،)8فصل سال( )7تعداد شكم
زايش (  ،) 18ویژگیهای ژنتیکی اسپرم یا جوانه گله
(  ) 27قرار میگیرد .بر اساس یافتههای Lofflerو سایرین
يكه در زمان تلقيح نشانههاي
در سال  1999هنگام 
اندومتريت بالینی مانند چرك و يا نشانههاي اندومتريت
غیربالینی مانند زياد بودن ليزابه و شل بودن رحم
مشاهده شود از تلقيح اجتناب میکنند و فقط وقتي
شرايط ظاهري دام فقدان بيماريهاي مؤثر بر باروري را
نشان بدهد تلقيح انجام میشود زیرا دراين حالت
عارضه واكلي ايجاد میشود كه عواقب تأخیر در
آبستني و افزايش هزينه باروري را در بر خواهد داشت.
درصورتیکه گاو فحل در گلهای با میزان آبستني
(گیرایی) به ازای تلقيح  % 60بيش از چهار بار تلقيح
گردد و آبستن نشود ،عارضه را واکلی یا برگشت مکرر
به فحلی مینامند (3و .)22عوامل متعدد رحمي و
هورمونی درایجاد واکلی موثر است .چنین عواملی در
ليزابه فحلي نيز آثاری از خود بر جا میگذارند .بنابراين
اگر در زمان جفت گیری یا تلقیح دام بتوان وجود
عوامل نامناسب مؤثر بر باروري را يافت و نسبت به
بهبود آنها اقدام كرد سرعت بارور شدن گاو افزايش و

در كميت و يك فيت ليزابه فحلي شود .در موارد
مشكوك به عفونتهاي رحمي بالینی؛ واژينوسكوپ
( ،)2متريچك و بررسي ترشحات موجود در واژن با
دست (  29و  ) 30و در موارد عفونت رحمی غیربالینی؛
سونوگرافي( ،)11بررسي سيتولوژي رحم (با سايتوبراش
و یا الواژ رحمي) ( )2و كشت نمونه رحمی(  ) 34از
شهاي امروزي بررسي عفونتهاي رحمي هستند
رو 
که میتوانند محققين و دامپروران را در مديريت بهتر
دامهاي مشكوك به عفونت ياري کنند (  28و .) 29
شهاي لکوسیت استراز ،تعیین میزان پروتئین و
آزماي 
 pHلیزابه با نوارهای ادراری ;(Multistix 10 SG

) ،Bayer Corporation, Elkart, IN, USAبرای
تشخیص آندومتریت تحت بالینی مورد ارزیابی
قرارگرفته است ( .)5جذب نوری مایعات ال یمحر ژاو
نیز برای تشخیص آندومتریت تحت بالینی مورد بررسی
قرارگرفته است(  .) 15پاسکوتینی و همکاران در
سال  71 20از قرار دادن نوار کاغذی مخصوصی در
داخل یک پیپت در زمان تلقیح برای بررسی لیزابه و
جستجوی اندومتریت غیربالینی استفاده کرده اند( .) 24
در اين مقاله سعي شده است ارتباط غلظت استراديول
سرم با شفاف بودن ،كش آمدن و سرخسي شدن ليزابه
فحلي از یک سو و ارتباط این شاخصها با باروري از
سوي ديگر ،درگاوهاي سالم و واكل بررسي و مقايسه
شود.

مواد و روش كار

هزينه تأمین اسپرم ،تلقيح و يا هزينههاي مربوط به تاخیر

يهاي خراسان رضوي  42رأس گاو
از یکی از دامپرور 

در آبستنی كاهش مييابد.

فحل هلشتاين واكل به عنوان گروه آزمایشی و  18رأس

در دام پرتوليد يا تحت تأثیر استرس )حتي استرس

گاو سالم آماده تلقیح به ظاهر سالم به عنوان گروه

گرما( اختالل در ميزان استراديول و یا تأخیر در ترشح

مشد .طبق تعاریف موجود ،گاو به ظاهر
شاهد فراه 

آن در زمان فحلي که سبب كاهش مقادير  LHغلياني و

سالمی (بدون بیماری تولید مثلی وغیر تولید مثلی بالینی

یتواند سبب تغ يي ر
یا تأخیر در ترشح آن میشود( ،)9م 

موثر بر باروری) که با میزان گیرایی اسپرم حدود %55

مقایسه باکتری شناسی و ویژگیهای ماکروسکوپی83 ...

در گله پس از  4بار تلقیح ،آبستن نشده بود گاو واکل

منجمد و به آزمایشگاه ارسال شد .در آزمايشگاه غلظت

در نظر گرفته شد .با توجه به مشکل بودن تعریف دام

استراديول سرم به كمك روش(E2-17-β Radio RIA

غیرواکل ،درزمان فحلی و تلقیح دامها نخست از دام

) immune assay kit; Specteria, Finlandتع يي ن شد.

شهای الزم برروی آن انجام
نمونه لیزابه تهیه وآزمای 

ميزان كش آمدن ،شفاف بودن و سرخسي شدن ليزابه

شد .سپس باتوجه به عملکرد قبلی و نتیجه تلقیح فعلی،

در زمان تلقيح تع يي ن گرديد .همچنین کشت باکتری

وقتی که با کمتر از  3تلقیح آبستن شدند سالم درنظر

شناسی از تمام لیزابهها انجام شد.

شگر مانند
گرفته شد (  3و  .)22برخي عوامل مخدو 

میزان سرخسیشدن با قراردادن لیزابه روی الم و

فصل سال ،بیماریهای مختلف تولیدمثلی و غیر

خشککردن آن و سپس قرار دادن الم در زیر

تولیدمثلی و همزمان کردن س كي ل استروس با هورمونها

گنمایی  ×40هم بهطور ساده با
میکروسکوپ با بزر 

که بر باروری مؤثرند در زمان انتخاب دام مدنظر قرار

چشم و هم به کمک نرمافزار فتوشاپ بررسی شد .در

گرفتند و با حذف دامهاي مشكوك به ابتالبه هرنوع

بررسي بدون فتوشاپ برای تعیین ميزان از یافتههای

عارضه تولید مثلی یا غیر تولید مثلی ،تمام گروهها

 Noonanو همكاران درسال  1975استفاده شد و

یکسانسازی شدند .دامهای مبتال به سخت زایی ،جفت

برحسب میزان فضای اشغال شده با کریستالها در زیر

ماندگی وعفونت رحمی پس از زایمان برای پرهیز از

میکروسکوپ سرخسي شدن به پنج گروه تقسيم شد:

نگونه عوارض بر باروری از مطالعه حذف
اثر سوء ای 

گروه  -1عالی(>  ،)% 80گروه -2خوب( ،)% 60 - 80

شدند .دامهایی که فحلی آنها با انواع روشهای

گروه  -3متوسط(  )% 40 - 60گروه  -4ضعیف ( - 40

هورمنی ایجاد یا همزمان شده بود به منظور پرهیز از

 )% 20گروه  -5منفی(<  .)% 20در بررسی به کمک نرم

کاهش باروری ناشی از این گونه درمانها از مطالعه

افزار فتوشاپ نخست از میدان میکروسکوپی عکس

حذف شدند .بنابراین دامهای دارای فحلی خودبخودی

گرفته شد و تصاویر وارد کامپیوتر شد .سپس میزان

در این مطالعه قرارداده شدند .به منظور پرهیز از اثر

فضای قرار گرفته در قسمت سرخسی شدن با فضای

فصل برباروری ،مطالعه در تمام گروههای دامی تنها در

خالی از آن به کمک نرم افزار فتوشاپ مقایسه شد و با

فصل خنک سال(پاییز و اوایل زمستان) انجام شد.

استناد به  Noonanو همكاران درسال  1975میزان

باتوجه به نحوه انتخاب دامها ،روش نمونهگیری از نوع

سرخسي شدن مشابه روش بررسی بدون استفاده از

غیر تصادفی -طبقاتی بود .به عبارت دیگر نمونهها در

فتوشاپ طبقه بندی شد.

طول مدت مطالعه بهگونهای انتخاب شدند که دامهای

در بررسی میزان منظم بودن کریستالها در زیر

گروه واکل وسالم از نظر عوامل مخدوشگر مانند میزان

میکروسکوپ مطابق روش  Noonanو همكاران در

تولید شیر ،فصل سال ،تعداد شکم زایش و دیگر عوامل

سال  1975مواردی که شکل کریستال کامال واضح و

مخدوشگر مشابه باشند .باوجود این ،در ابتدای بررسی

راس اضالع آن کامال تیز بود درجه خوب ،اگر راس

نتایج ،یکسان بودن شاخصهای مخدوشگر ذکرشده

اضالع کامال گرد و نامنظم بود درجه بد و حالت بین

مورد بررسی قرار گرفت.در ادامه کارخون وريد زير

این دو مورد درجه میانی درنظر گرفته شد.

دمي دام اخذ و سرم آن پس از جدا شدن در دامپروري
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ميزان كش آمدن ليزابه در بین دو انگشت شصت و

یمتر در پنج گروه تقسيم
نشانه بررسي و برحسب سانت 

شد .درجه یک از  0تا  ،5درجه دو از  5تا  ،01درجه

اسمی و رتبهای با آزمون  Spearman correlationمورد
بررسی قرار گرفت .براي بررسي نرمال بودن توزيع
دادههای كمي از

آزمونOne-Sample Kolmogorov-

استفاده شد .براي مقايسه متغیرهای كمي

سه از 01تا  ، 15درجه چهار از  15تا  20و درجه پنج

Smirnov

بيشتر از  20 cmدر نظر گرفته شد .در درجهبندی میزان

داراي توزيع نرمال در دو گروه از آزمون T Student-و

کش آمدن لیزابه از یافتههای  Maheshو همكاران

در چند گروه از آزمون One-way analyse of

درسال  01 20استفاده شد.

 varianceاستفاده شد .در مقایسه موارد بدون توزیع

تشخیص آبستنی دامها به کمک سونوگرافي (Imago,

نرمال و در چندگروه از آزمون Kruskal-Wallis

) ECM, Franceدر روز  30و با پراب 5 mHZبررسی

استفاده شد .میانگین در مواردی که تعداد دامها در

ش د.

گروهها برابر نبود به جای انحراف معیار) (M±SDهمراه

آزمایش باکتری شناسی طبق معمول با کشت اولیه 01

با خطای معیار) (M±SEارائه شد .همچنین خطای نوع

میلی لیتر از نمونههای لیزابه فحلی در محیط بالد آگار و

یداری  P>0/ 05در نظر
اول  αبرابر  0/ 05و سطح معن 

مک کانکی ،در درجه حرارت  37درجه سانتیگراد و

گرفته شد .متاسفانه خطای نوع دوم و تعداد نمونهها در

به مدت  24تا  48ساعت در شرایط هوازی انجام شد.

براساس فرمول آماری استاندارد فراهم نشد.

تشخیص اولیه پرگنههای میکروبی بر اساس رنگ گرم،
مورفولوژی پرگنهها ،الگوی همولیز انجام شد .سپس
پرگنه خالص مورد نظر از هر باکتری شناسایی شده در
محیط بالد آگار یا مک کانکی و در پی آن در
محیط  TSIو  SIMطی  24ساعت و درجه حرارت 37
درجه سانتیگراد و در شرایط هوازی کشت به طور
مجدد کشت داده شد و برای تشخیص نهایی از فعالیت
آنزیمهای کاتاالز ،کوآگوالز و اکسیداز و حضور
الکتوز در آنها استفاده شد.
فرضیه اصلی پژوهش آن بود که میزان کش آمدن،
شفاف بودن و سرخسی شدن لیزابه در موارد سالم از
واکل و در موارد آبستن از غیرآبستن بیشتر است.
توزيع دامها در دام سالم و واکل مورد مطالعه به کمک
آزمون  Chi squareو در صورت لزوم و Fisher exact

مقایسه شد .به دلیل بیشتر بودن تعداد گروههای تحت
مطالعه ،تمام موارد مورد بررسی شده با مربع کای با
آزمون  Log linearنیز بررسی شدند .ارتباط متغیرهای

نتايج

شگری که توزیع غیرنرمال داشتند
میانه عوامل مخدو 
ماننددرجه ( BCSواکل آبستن=  ، 2.5واکل غیرآبستن=
 ، 2.5سالم آبستن= 2.5

و سالم غیرآبستن= ،) 2.5

( )P=0/9و تعداد شكم زايش (واکل آبستن= ،2واکل
غیرآبستن= ،1سالم آبستن=  1و سالم غیرآبستن= ،) 2.5
( )P=0/3با آزمون كروسكال -واليس در تمام گروهها
بررسي شد و اختالف آماري يافت نشد .در بررسي
میانگین توليد شير (واکل آبستن=  ، 31واکل
غیرآبستن=  ، 31سالم آبستن=  31و سالم غیرآبستن= ) 32
پس از اثبات نرمال بودن توزيع اين صفت و استفاده از
آزمون آناليز واريانس ،عدم اختالف به اثبات رسيد
( .)P=0/3از میان  42رأس گاو واكل  34راس
غیرآبستن ماند و  8راس آبستن شد ولی از میان 18
رأس گاو سالم 01راس غیرآبستن ماند و  8راس آبستن
شآمدن لیزابه ،توزیع دامها
شد .در بررسی میزان ک 
دربین گاوهای واکل( آبستن و غیرآبستن) و سالم

مقایسه باکتری شناسی و ویژگیهای ماکروسکوپی85 ...

(آبستن و غیرآبستن) (نمودار )1تفاوت معنیداری

خوب قرار داشت .با این حال در بررسی با آزمون Log

داشت ( )P=0/10توزیع نسبی دامهای گروه غير واكل-

یشدن
 linearتوزیع دامها درگروههای مختلف سرخس 

آبستن در کش آمدن ( 15 -01 cmدرجه  )3از همه

لیزابه تعیین شده بدون فتوشاپ درگروههای مختلف

بیشتر ( ) %40بود ولی درگروه واکل– غیرآبستن در

شتر(%
کش آمدن ( 20 - 15 cmدرجه  )4از همه بی 

یداری یافت نشد
واکلی -آبستنی بررسی شد و تاثیر معن 

(  .)P<0/ 05آزمون اسپیرمن ارتباط معنیداری بین

شآمدن و واکل شدن
 ) 32 /4بود .میان افزایش میزان ک 

یشدن نشان نداد (  .)P=0/ 48میانه
باروری و سرخس 

P=0/8

یشدن که توزیع نرمال نداشت دربین
درجه سرخس 

 )P=+0/520,ارتباط معنیداری یافت نشد .بااینحال در

گروه واکل غیرآبستن ( ،)2/5واکل آبستن ( ،)3سالم

بررسی با آزمون  Log linearتوزیع دامها در گروههای

غیرآبستن ( )2و سالم آبستن ( )3با آزمون Kruskal-

شآمدن لیزا به بررسی شد ولی تاثیر
مختلف ک 

 Wallisمقایسه شد (جدول )2و اختالفی مشاهده نشد

( )r=+0/ 005 , p=0/9یا آبستن شدن(

یداری یافت نشد (  .)P<0/ 05پساز اطمینان یافتن از
معن 

(.)P=0/3

نرمال بودن توزیع میزان کش آمدن لیزابه (برحسب

یشدن با فتوشاپ (نمودار  )3نشان داد
بررسی سرخس 

 ،)cmاین شاخص در بین گروه واکل غیرآبستن ( 0/ 23

که هیچ یک از گروههای تحت مطالعه سرخسیشدن

 ،)3/ 15 ±واکل آبستن ( ،)3/ 25 ±0/3سالم غیرآبستن

یشدن 60
شدید بیشتر از  % 80را نشان ندادند .سرخس 

( )3/ 13 ±0/4و سالم آبستن ( )3/3±0/3با آزمون

تا  % 80نیز در گروه واکل غیرآبستن بیشترین توزیع

 One-way analyse of varianceمقایسه شد

نسبی (  )% 50را داشت .در کمترین میزان سرخسیشدن

(جدول )1و اختالفی مشاهده نشد(.)P=0/9

که کمتر از  % 20بود دامهای غیرآبستن از هر دو گروه

توزیع دامها درگروههای مختلف سرخسیشدن بررسی

واکل و سالم با توزیع نسبی  % 40قرار داشتندFisher .

شده بدون فتوشاپ (نمودار  2و شکل  )1اختالف

 exact testاختالف توزیع دام در درجات مختلف

شترین درجه
معنیداری داشت (  .)P=0/ 007بی 

یدار دانست( .)P=0/10با این حال
یشدن را معن 
سرخس 

سرخشی شدن بررسی شده بدون فتوشاپ در گروه

در بررسی با آزمون  Log linearتوزیع دامها در

واکل غیرآبستن و سپس در گروه سالم غیرآبستن دیده

گروههای مختلف سرخسیشدن لیزابه تعیین شده با

لهای غیرآبستن و % 35 /5
شد به گونهای که  % 50واک 

فتوشاپ درگروههای مختلف واکلی -آبستنی بررسی

شترین درجه سرخسی
سالمهای غیرآبستن در گروه بی 

یداری یافت نشد (  .)P=0/ 05در مقایسه
شد و تاثیر معن 

شدن قرار داشتند .در گروهی که سرخسیشدن نشان

یشدن بررسی شده با فتوشاپ(جدول )3که
میانه سرخس 

ندادند تنها  4راس( )11%از دامهای واکل غیرآبستن

در سالم آبستن و غیرآبستن برابر  4و در واکل آبستن و

قرار داشتند .باتوجه به دادههای ذکرشده به نظر میرسد

غیرآبستن برابر  3بود آزمون  Kruskal-Wallisاختالفی

سرخسیشدن تغییرات خطی نداشت .از سوی دیگر

نشان نداد( .)P=0/1آزمونSpearman correlation

بیشترین میزان دام سالم آبستن( 6راس ) % 60 ،در

یشدن بررسی شده با فتوشاپ و
میان درجات سرخس 

شترین میزان دام واکل
یشدن میانی و بی 
گروه سرخس 

واکلی رابطه منفی معن 
یداری ()P=0/ 307 , P=0/710

یشدن
غیرآبستن (  13راس )% 38 ،در گروه سرخس 

نشان داد .بهعبارت دیگر با افزایش درجه سرخسیشدن
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احتمال واکلی کاهش یافت .میان آبستن شدن و

شترین توزیع نسبی مربوط به همان
لیزابه کدر نیز بی 

درجات سرخسی شدن بررسی شده با فتوشاپ ارتباط

گروه واکل غیرآبستن بود .در بررسی با آزمون Log

یداری یافت نشد ( .)r=0-/ 05 , P=0/ 65
معن 

 linearتوزیع دامها درگروههای مختلف شفاف بودن

مقایسه توزیع دامها در درجات مختلف منظم بودن

لیزابه درگروههای مختلف واکلی -آبستنی بررسی شد

کریستالهای سرخسی شکل(نمودار )4با Fisher exact

و تاثیر معنیداری یافت نشد (  .)P<0/ 05میانه درجه

 testاختالف معنیداری نشان داد ( )P=0/910به

شفاف بودن در همه موارد  2و تنها در گروه واکل

گونهای که  % 50دامهای سالم غیرآبستن و  % 80دامهای

آبستن  1/5بود در حالیکه دراین قسمت درجه  2کدر و

سالم آبستن درجه میانی منظم بودن کریستال را داشتند.

درجه  1شفاف درنظرگرفته شد .آزمون کروسکال-

همچنین  % 47دامهای واکلغیرآبستن نیز درجه میانی

یدار ندانست(  .)P=0/ 06آزمون
والیس اختالف را معن 

منظم بودن را داشتند .در گروه واکل آبستن% 37 /5

اسپرمن نیز رابطه آماری معنیداری بین درجه شفاف

ازدامها درجه خوب منظم بودن کریستالهای سرخسی

بودن لیزابه و واکلی ( )P=0/4یا آبستنی () P<0/5

و  % 37 /5نیزدرجه بد را نشان دادند .از سوی دیگر

نیافت.

بیشترین میزان دام در درجه خوب منظم بودن

آزمون

لآبستن و
کریستالهای سرخسی ( )% 85/3در واک 

توزيع مقادير استرادیول -71 -بتا در زمان تلقیح را

بیشترین میزان دام در درجه بد منظم بودن

نرمال دانست به عبارت دیگر فرضيه نرمال نبودن رد

کریستالهای سرخسی ( )% 16نیز در همان گروه قرار

شد(  )P=0/ 278غلظت استراديول( )pg/mlدربین گروه

داشت .در بررسی با آزمون  Log linearتوزیع دامها

واکل غیرآبستن ( ،) 8 ± 2/4واکل آبستن (± 1/7

Kolmogorov-Smirnov

One-Sample

درگروههای مختلف منظم بودن لیزابه درگروههای

 ،)4/7سالم غیرآبستن ()4 ±1/5و سالم آبستن ()5/3±3

مختلف واکلی -آبستنی بررسی شد و تاثیر معنیداری

با آزمون آنالیزواریانس یک طرفه بررسی شد

یافت نشد (  .)P<0/ 05به همین دلیل یافته باارزشی از

(جدول )4و اختالفی یافت نشد ( .)P=0/7آزمون

بررسی این شاخص به دست نیامد .میانه درجه منظم

اسپيرمن ميان غلظت استراديول و شفاف بودن

بودن در تمام گروههای واکل و سالم برابر  2بود و

( ،)P=0/8كش آمدن ( )P=0/4و سرخسیشدن

اختالف معنیداری یافت نشد( )P=0/58آزمون

(  )P=0/ 05ليزابه ارتباط آماري نشان نداد.

 Spearman correlationمیان درجه منظم بودن

در مقایسه باکتریهای جدا شده از درجات مختلف

کریستالها و گروههای محتلف مورد بررسی از نظر

شفاف بودن ،سرخی شدن و کش آمدن لیزابه فحلی

واکل بودن یا آبستن بودن ارتباطی نیافت (.)P=0/7

(جدول  )5آزمون آماری کروسکال-والیس اختالف

در مقایسه اختالف توزیع دامها در گروههای دارای

آماری مشاهده نکرد ) .(P>0.05با این حال مقایسه

لیزابه شفاف یا کدر( نمودارFisher exact test )5

توزیع باکتریهای جدا شده از گروههای مختلف دامی

اختالف را معن 
یدار دانست (  .)P=0/ 003در گروه

(جدول  )6تحت بررسی با آزمون فیشر (در تکمیل

شترین توزیع نسبی ()% 59 /2
دارای لیزابه شفاف بی 

یداری نشان داد
آزمون مربع کای) اختالف معن 

مربوط به گروه واکل غیرآبستن بود .در گروه دارای

)(P=0.00

مقایسه باکتری شناسی و ویژگیهای ماکروسکوپی87 ...

نمودار -1مقايسه توزيع نسبی دامهاي واكل يا سالم آبستن و غیرآبستن در درجات مختلف كش آمدن ليزابه ( .)P=0/ 01
جدول ( )1مقایسه میانگین میزان کش آمدن لیزابه در گروههای مختلف (.)P=0/9
گروه آزمایشی

تعداد

سالم غیرآبستن

8

سالم آبستن

01

واکل غیر آبستن
واکل آبستن
جمع

خطای معیار

کمینه

بیشینه

میانگین

1/ 13

0/4

2

5

0/ 95

0/3

2

5

34

3/ 15

1/4

1

5

8

3/ 25

0/9

0/3

2

4

60

3/ 18

1/2

0/61

1

5

3/ 13
3/3

انحراف معیار

0/ 23

یشده بدون فتوشاپ ( .)P=0/ 007
نمودار -2مقايسه توزيع نسبی دامهاي واكل يا سالم آبستن و غیرآبستن در درجات مختلف سرخسي شدن بررس 
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يشدن ليزابه فحلي (  )P=0/ 007درزیر میکروسکوپ.
شکل  -1درجه شديد (راست  )× 60و خفیف (چپ  )× 40سرخس 
یشدن بررسی شده بدون فتوشاپ در بین گروهها (.)P=0/3
جدول ( )2مقایسه میانه و میانگین سرخس 
گروه

تعداد

سالم غیرآبستن

8

2/1

سالم آبستن

01

3

واکل غیرآبستن
واکل آبستن

میانگین

خطای معیار

میانه

0/44

2

0/ 21

3
2/5

34

2/8

0/ 21

8

2/9

0/44

3

60

2/8

0/ 15

3

جمع

متراز  20تا
یشده با فتوشاپ (ازک 
نمودار -3مقايسه توزيع نسبی دامهاي واكل يا سالم آبستن و غیرآبستن در درجات مختلف سرخسي شدن بررس 
یشدن) ( )P=0/ 01
 % 80سرخس 

یشدن بررسی شده با فتوشاپ در بین گروههای مختلف دامی ()P=0/1
جدول ( )3مقایسه میانه و میانگین سرخس 
گروه

تعداد

سالم غیرآبستن

8

4

سالم آبستن

01

3/7

واکل غیرآبستن
واکل آبستن
جمع

میانگین

خطای معیار

میانه

0/33

4

0/ 21

4

0/ 12

3

34

3/4

8

3/1

0/3

3

34

3/5

0/1

4

مقایسه باکتری شناسی و ویژگیهای ماکروسکوپی89 ...

درجه خوب=, Fineدرجه میانی=, Intermediateدرجه ضعیفClump

لهای لیزابه (.)P=0/910
نمودار( )4مقایسه توزیع نسبی دام در درجات مختلف منظم بودن کریستا 

الف

ب

الف

مهاي واكل يا سالم آبستن و غیرآبستن در ليزابه فحلي شفاف و غیر شفاف (ب -چپ) مقایسه توزیع
نمودار( - 5الف -راست) مقايسه توزيع دا 
مهای دارای لیزابه شفاف یا کدر در بین چهار گروه دامی (واکل یا سالم ،آبستن یا غیرآبستن) ( .)P=0/3 00
دا 
جدول ( )4مقایسه غلظت استرادیول در بین گروههای مختلف دامی (. )P=0/7
گروه

تعداد

میانگین

سالم غیرآبستن

4

4

1/5

سالم آبستن

3

5/3

3

واکل غیرآبستن

11

8

2/4

واکل آبستن

2

4/7

1/7

20

6/5

1/5

جمع

خطای معیار

میانه
4/3
4/5
4/5
4/7
4/5
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یهای جدا شده از درجات مختلف شفاف بودن ،سرخی شدن و کش آمدن لیزابه فحلی).(P>0.05
جدول ( )5مقایسه باکتر 
شاخصهای بررسی لیزابه فحلی
نتیجه کشت باکتری

کش آمدن

سرخسی شدن چشمی

سرخسی شدن میکروسکوپس

کیفیت سرخسی شدن

بدون کشت

3

3

4

2

آلوده

4

2

3

2

تروپرال پیوژنز

3/5

3

3/5

2/5

4

3

3/5

2

3

4

4

2

کلبسیال

2

2

3

1

جمع

3

3

4

2

اششریشیا کلی

استافیلوکوک بتا همولتیک

یهای جدا شده از گروههای مختلف دامی)(P=0.00
جدول ( )6مقایسه توزیع باکتر 
گروه

غیرآبستن-سالم

جمع

نتیجه کشت باکتری شناسی
باکتری جدا نشد

آلودگی

تروپرال

اشریشیا

استاف بتاهمولتیک

کلبسیال

2

6

0

0

0

0

پیوژنز

کلی

8

آبستن– سالم

6

4

0

0

0

0

01

غیرآبستن-اکل

01

11

0

5

6

2

34

آبستن-واکل

1

2

2

1

1

1

8

19

23

2

6

7

3

60

جمع

بحث و نتیجه گیری

با توجه به اینکه کش آمدن لیزابه در گروههای مختلف

تفاوت معنیداری داشت و میزان دام سالم آبستن
بیشتر از همه در گروه کش آمدن ( 15 -01cmدرجه
شآمدن را باید بهترین
 )3قرار داشت این درجه از ک 
درجه درنظرگرفت .از سوی دیگر میزان دام
شتر از همه در گروه 15 - 20 cm
واکلغیرآبستن بی 
درجه (درجه  )4قرار داشت به همین دلیل این درجه از
کش آمدن را باید بدترین درجه دانست .همچنین گروه
کش آمدن کمتر از  5و بیشتر از 20 cmباید از همه
بتر در نظر گرفته شد زیرا
شآمدن نامناس 
حالتهای ک 
شتری روبرو بود.
با میزان دام واکل غیرآبستن بی 
بااینحال يافت نشدن ارتباط معنیدار میان کش آمدن و
واکلی نشان از ساده و خطي نبودن تغ يي رات ميزان كش
آمدن ليزابه داشت .درنهایت چون میانگین میزان کش
ل و سالم تفاوتی نداشت و تعداد
آمدن در گروه واک 
نمونهها در گروههاي واكل و سالم بررسی شده با

آزمون مربع کای برابر نبود میتوان برای تفاوتهاي
يافت شده اعتبارچندانی قائل نشد.
در بررسي سرخسي شدن ليزابه با چشم ،اختالف توزیع
دام درگروههاي مختلف واكل(آبستن و غيرآبستن) و
غيرواكل (آبستن و غيرآبستن) معنیدار بود و بیشترین
میزان دام سالم آبستن( 6راس معادل  )% 60در گروه
یشدن میانی و بیشترین میزان دام واکل
سرخس 
یشدن
غیرآبستن (  13راس )% 38 ،در گروه سرخس 
یشدن
یتوان درجه سرخس 
خوب قرار داشت .بنابراین م 
میانی (درجه  )3را بهترین و درجه سرخسیشدن خوب
را بدترین درجه درنظر گرفت .با این حال با توجه به
اینکه تغییر میزان سرخسیشدن در دیگر گروههای
یکرد و از سوی دیگر میانه
دامی با الگوی ثبیتی تغییر نم 
یداری میان گروهها
درجه سرخسیشدن تفاوت معن 
نداشت و ارتباط آماری میان درجه سرخسیشدن و
واکلی یا آبستنی یافت نشد یافتههای مربوط به این
یتوان کم اهمیت دانست.
شاخص را نیز م 
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یشدن بررسی شده با فتوشاپ
در مقایسه میانه سرخس 

یدار میان احتمال واکلی و درجه سرخسی شدن
معن 

که در دامهای سالم (آبستن و غیرآبستن) برابر  4و در

نمیتوان ارزش زیادی قائل شد.

دامهای واکل (آبستن و غیرآبستن) برابر  3بود با وجود

در بررسی منظم بودن شکل کریستالهای سرخسی

فها از دیدگاه آماری ،به نظر
یدار نبودن اختال 
معن 

شکل یافته باارزشی بهدست نیامد بهویژه آنکه میانه

میرسد با افزایش دادهها شاید این شاخص در بین

یداری
درجه منظم بودن در بین گروهها تفاوت معن 

واکل و سالمها اختالف معنیداری بیابد و بتوان از این

نداشت .میزان  % 50دامهای سالم غیرآبستن و % 80

شاخص در تشخیص عارضه واکلی استفاده کرد .باتوجه

دامهای سالم آبستن درجه میانی منظم بودن را نشان

یشدن بررسی شده با
به اینکه بین درجات سرخس 

دادند ولی  % 47دامهای واکل غیرآبستن (بیشترین در

یداری یافت شد
فتوشاپ و واکلی رابطه منفی معن 

این گروه) نیز درجه میانی منظم بودن را داشتند .از

یشدن
درظاهر باید نتیجه گرفت با افزایش درجه سرخس 

سویدیگر بیشترین میزان دام گروه خوب از نظر منظم

احتمال واکلی کاهش یافت ولی سرخسیشدن  60تا

شترین
بودن کریستالها (  )% 58.3در واکل آبستن و بی 

شترین توزیع نسبی
 % 80در گروه واکل غیرآبستن بی 

میزان دام گروه بد از نظر منظم بودن کریستالها ()%16

یدهد افزایش شدید میزان
(  )% 50را داشت که نشان م 

یداری
نیز در همان گروه قرار داشت .ارتباط آماری معن 

مترین
یشود .در ک 
سرخسیشدن صفت مطلوبی تلقی نم 

نیز میان درجه منظم بودن شکل کریستالها و واکلی یا

میزان سرخسیشدن (کمتر از  ) % 20دامهای غیرآبستن

ابستنی یافت نشد.

از هردو گروه واکل و سالم با توزیع نسبی  % 40قرار

سرخسي شدن به دليل تش يك ل کریستال امالح در ليزابه

یشدن
مترین میزان سرخس 
یدهد ک 
داشتند که نشان م 

فحلي است ( 9و )71و افزايش غلظت استراديول

نیز صفت مناسبی نیست و با غیرآبستن بودن دامها همراه

قادراست سبب افزایش احتباس سديم و امالح مرتبط با

شترین توزیع نسبی دام سالم آبستن در
بوده است .بی 

ندلیل انتظار
آن در مايعات بدن شود (11و  ) 15بههمی 

یشدن  40تا  % 60قرار داشت ،بههمین
گروه سرخس 

يرفت ميان ميزان سرخسي شدن ليزابه و غلظت
م 

یشدن
یتوان نتیجه گرفت این درجه از سرخس 
دلیل م 

استراديول سرم گاو ارتباط آماري يافت شود .خطی

بهترین درجه سرخسیشدن بررسی شده با فتوشاپ

نبودن رابطه در میان سرخسیشدن و باروری نیز مشاهده

است .علت استفاده از نرم افزار فتوشاپ در بررسی

شد که ناشی از پیچیده بودن این رابطه است و میزان

میزان سرخسی شدن کاهش احتمال خطای انسانی در

یدهد.
کاربرد آن را کاهش م 

بررسی سرخسی شدن بود .با توجه به تناقضهای

در بررسی میزان شفاف بودن لیزابه مشخص شد در

موجود در ارزیابی میزان سرخسی شدن با آزمونهای

گروه دارای لیزابه شفاف بیشترین توزیع نسبی ( % 59.2

مختلف ،از ارزش این شاخص نیز کاسته میشود .به

) مربوط به گروه واکل غیرآبستن بود البته در گروه

دلیل تایید نشدن تفاوت آماری توزیع دامها در درجات

شترین توزیع نسبی مربوط به
دارای لیزابه کدر نیز بی 

مختلف سرخسی شدن با آزمون لوگاریتم خطی از یک

همان گروه واکل غیرآبستن بود بههمین دلیل و نیز به

سو و فقدان ارتباط میان احتمال آبستن نشدن و درجات

دلیل تفاوت نداشتن میانه درجه شفاف بودن در بین

سرخسی شدن از سوی دیگر برای وجود ارتباط منفی

گروهها و فقدان ارتباط آماری میان درجه شفاف بودن

 92نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /پانزدهم ،شماره اول ،8931 ،پیاپی 38

و واکل یا آبستن بودن یافتههای این شاخص نیز از

لترین
در مطالعه  Noonanو همكاران درسال  1975کام 

ارزش کاربردی بهره مند نبود.

مترین غلظت ماده خشک
حالت سرخسیشدن و ک 

ميزان كش آمدن و شفاف بودن ليزابه نيز بازتابي از

لیزابه فحلی در استروس و برعکس ناقصترین حالت

ميزان پروتئين ،سلولهاي التهابي و ماده خشك موجود

شترین غلظت ماده خشک لیزابه
سرخسیشدن و بی 

در ليزابه است كه میتواند تحت تأثیر غلظت استراديول

فحلی در پایان پرواستروس بود .ایشان همچنین میان

قرار گيرد( )2ولي چنین فرضيههايی در نتایج حاصل از

یشدن و کم بودن ماده
کامل بودن حالت سرخس 

اين تحقيق به تأیید نرسيد.

خشک در استروس و باروی بهتر ارتباط معنیداری

در مطالعه  Bernardiو همکاران در سال  61 20زالل

یشدن
یافتند(  .) 23البته ارتباط یافتههای مربوط به سرخس 

بودن لیزابه و درجه سرخسی شدن میانی (درجه  )2/5با

و غلظت ماده خشک لیزابه با هورمونها مطرح شد ولی

باروری بیشتری همراه بود و از این نظر با مطالعه

دقت یافتهها در حدی نبود که زمان استروس یا

حاضر همخوانی داشت هرچندکه در مطالعه حاضر

کگذاری را از روی آنها بتوان پیشبینی کرد.
تخم 

بیشتر تغییرات بحث شده پیرامون زالل بودن یا

مطالعات مشابهی در دیگر دامها نیز انجامشده است.

یدار نبود(.)4
سرخسیشدنمعن 

محمود در سال  31 20در میش نشان داده است

در مطالعه Maheshوهمكاران درسال  01 20تعداد 24

ویسکوزیته ،غلظت ،االستیسیته ،پروتئین و گلوکز لیزابه

رأس گاو واكل  Deoniانتخاب شد و مشاهده شد كه

میشهایی که بهطور طبیعی فحل شده بودند از

حدود  % 81از گاوهای آبستن و تنها  % 55/5از غير

میشهایی که با اسفنج واژنی فحل شده بودند بیشتر

آبستنها سرخسي شدن كامل را نشان دادند .حالت

بود(.)71

كش آمدن ليزابه بین دو انگشت يا  spinnbarkeitدر

هدف از بررسی استرادیول در مطالعه پیش رو آن بود

آبستنها  24 / 67 ± 2/7 cmودر غير آبستنها 1/ 32 cm

صهای لیزابه
که اگر تاثیر معنیداری از یکی از شاخ 

 22/ 21 ±بود(  .) 15یافتههای ايشان با يافتههاي اين

مشاهده شود امکان تاثیر استرادیول بر آن شاخص نیز

تحقيق هم سو يي نداشت .شايد اين حالت ناشي از زياد

بررسی شود .مقادیر استرادیول یافت شده در این

بودن دور از انتظار استراديول سرمي در گاوهاي غير

لمقایسه با یافتههای دیگر محققین است .در
پژوهش قاب 

آبستن و واكل در پژوهش حاضر باشد .استراديول

برخی پژوهشها مقادیر استرادیول سرمی در زمان

میتواند سبب احتباس سديم و آب در مايعات بدن

ایستا فحلی  7/ 76 ± 2/93 pg/mlبود که با دامنه

شود .در يافتههای Modiوهمکاران درسال  2007كدر

تغییرات پژوهش حاضر مشابه است(  .) 12در یافتههای

و غليظ بودن ليزابه و سرخسي شدن غیرمعمول در

لوپز و همکاران در سال  2005میزان استرادیول در

واكلها بيشتر مشاهده شد ولی در پژوهش پیش رو

کگذاری5/5 ± 0/3 pg/ml
گاوهای دارای یک تخم 

شفاف بودن با ناباروری بیشتری همراه بود که احتما ًالًال

کگذاری ± 0/4 pg/ml
ودرگاوها همراه با چند تخم 

شازحد با اگزودای
علت آن میتواند رقیق شدن بی 

 7/8بود (  .) 13در یافتههای پراسدینی و همکاران

آندومتریت غیر بالینی و یا به هر دلیل دیگری

درسال  51 20میزان استرادیول سرمی در اولین فحلی

باشد( .) 19

پس از زایمان در گروه شاهد  7/ 81 ± 0/ 95 pg/mlو
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در گروه درمان شده با ویتامین ای و سلنیوم

سرم گاو فحل در ارتباط با شاخصهای لیزابه فحلی

01/ 14 ± 0/ 84 pg/mlبود که نشان از تأثیر مثبت درمان

موردبررسی قرار گیرد .همچنین توصیه میشود در

با سلنیوم بر میزان استرادیول و همچنین مشابه بودن

شهای بعدی میزان ماده خشک و درنتیجه غلظت
پژوه 

مقادیر استرادیول با پژوهش حاضر دارد ( .) 24

لیزابه و شمارش تعداد نوتروفیل و کشت میکروبی لیزابه

بااینوجود در برخی یافتههای علمی مقادیر بیشتری از

در دامهای واکل و سالم نیز انجام شود.

استرادیول سرمی در گاوهای فحل یافت شده است.

در مقایسه باکتریهای جدا شده از درجات مختلف

بهعنوانمثال موندال و همکاران درسال  2006میزان

شفاف بودن ،سرخی شدن و کش آمدن لیزابه فحلی،

استرادیول سرمی شروع فحلی گاورا ± 0/ 79 pg/ml

آزمون آماری کروسکال-والیس اختالف آماری

 27 / 29گزارش کردهاند (  .) 20اریجی و همکاران

مشاهده نکرد ) (P>0.05ولی مقایسه توزیع باکتریهای

درسال  1974میزان استرادیول سرمی در اوج مقادیرش

جدا شده از گروههای مختلف دامی تحت بررسی با

که در  2روز قبل از فحلی مشاهده کرد را 500 pg/m

آزمون فیشر اختال اد ناشن یراد ینعم ف دد) .(P=0.00از

برآورد کرده است ( .)1طباطبایی درسال  41 20نیز میزان

یهای
یتوان نتیجه گرفت که باکتر 
تهایی م 
چنین یاف 

استرادیول زمان فحلی را  105 / 30 ± 22/ 62برآورد
کرده است( .) 32

اصلی مولد نازایی در گاو مانند اشریشیا کلی و تروپرال

پیوژنز در این مطالعه نیز مانند یافتههای دیگر محققین

شرو ،با توجه به غير
خاطرنشان میگردد در پژوهش پی 

سبب کاهش باروری و ایجاد واکلی شده اند

تصادفي بودن نمونهگیری بهمنظور یکسانسازی عوامل

) (Williams et al 2005ولی احتماال در ایجاد چنین

متعدد مؤثر بر باروري درعمل امكان بروز تفاوتهاي

حالتی ،در لیزابه فحلی دامها از خود ردپایی برجای

شیافته است .بنابراین
قابلتوجه در استراديول سرم کاه 

نگذاشته اند .شایان توجه است که اگر این باکتریها در

تحقيق حاضر در بررسي اثر استراديول ضعيف است و

یکردند مامور تلقیح
لیزابه فحلی چرک ایجاد م 

بهتر است در تحقيق ديگری این ایراد اصالحشده و به

مصنوعی آنها را تلقیح نمیکرد و به این مطالعه راه

عنوان مثال دامهاي تحت تأثیر استرس پرشيري

ییافتند .آزمایش سیتولوژی لیزابه فحلی میتوانست
نم 

بادامهای معمولي مقايسه شوند تا اختالف ميان

کمک مناسبی در این زمینه باشد که فقدان آن از نقاط

استراديول سرمي آنها فاحشتر و امكان بررسي اثر آن

یرود.
ضعف این تحقیق به شمار م 

فراهم باشد .مشکل دیگری که در پژوهش پیش رو

از این مطالعه نتیجهگیری شد که از میان شاخصهای

وجود دارد اندازهگیری نشدن مقادیر پروژسترون است.

بررسی شده ( کش آمدن ،شفاف بودن ،سرخسی شدن

در یافتههای  Tsiligianniو همكاران درسال 11 20

و منظم بودن کریسالهای لیزابه) تنها میزان

کگذاری با تغییرات
کاهش پروژسترون قبل از تخم 

سرخسیشدن بررسی شده با نرم افزار فتوشاپ با آبستنی

مورد بحث در ترشحات واژنی مرتبط بود ولی در

و واکل نبودن دامها ارتباط معنی داری داشت ( درجه 3

شازحد استرادیول در چنین زمانی ارتباطی
افزایش بی 

متر یا
سرخسی شدن برای باروری بهترین و درجات ک 

یافت نشد( .)33بنابراین توصیه میشود در پژوهشهای

بیشتر از آن نامناسب تلقی شد .با توجه به نتایج مثبت

بعدی عالوه بر استرادیول  -71بتا ،تغییرات پروژسترون
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Abstract
In this article; 42 repeated breeders (test group), and 18 healthy (control group) and on heat
Holstein cows were prepared in a farm of Khorasan-Razavi province. Their blood samples
were obtained from the coccygeal vein and the isolated serum samples were frozen and sent
to a laboratory, together with the heat discharge samples. In the laboratory; estradiol
concentrations of serum samples were determined with RIA technique, and microbiology and
the other discharge characteristics were determined grossly (transparency and stretching
levels), or with a light microscope (fernization and crystals regularity). Results showed that;
the mean of stretching levels (cm) (3.15±0.2, 3.25±0.3, 3.1±0.4, 3.3±0.3, P=0.9), the median
of simple fernization (2.5, 3, 2, 3, P=0.3), the median of fernization levels evaluated with
Photoshop software (3, 3, 4, 4, P=0.1), the crystals regularity (2, 2, 2, 2, P=.85), the median
of levels of transparency (2, 1.5, 2, 2, P=0.06), the mean of concentrations of estradiol-17-β
(pg/ml) (8±2.4, 4.7±1.7, 4±1.5, 5.3±0.3, P=0.7) were determined in non-pregnant (N=34) and
pregnant (N=8) repeat breeder, and non-pregnant (N=10) and pregnant (N=8) normal cows,
respectively. Spearman correlation test showed only a significant correlation between
fernization levels evaluated with Photoshop software and different (test and control) animal
groups (r= - 0.3, p=0.017). So that the third degree of fernization (equivalent to 40-60% of
fernization) was considered the best degree, and the lower or the higher than it considered as
unsuitable degrees. There was no significant correlation between the result of microbiologic
findings and fernization, transparency, stretching levels and crystals regularity (P>0.05).
However, E. coli, Klepsiella, Trueperella pyogenes and beta-hemolytic Staphylococci were
significantly more isolated from repeat breeder cows (P=0.00).
It was concluded that only the middle fernization level evaluated with Photoshop software
was associated with pregnancy rate.
Keywords: Fernization, Stretching, transparency, estrous discharge, estradiol-17 β
concentration, repeat breeder cows
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