
 عوامل سقط جنین در گاو )با تکیه بر عوامل قارچی(

 مقدمه  

ارات تواند باعث کاهش سود و ایجاد خسد بسیار چشمگیر است، بنابراین سقط جنین میشوهاي کشور وارد میاز بین رفتن آبستنی در مراحل مختلف آن به دام با هایی کهخسارت

باشد زیرا تا مقدم بر تولید و بیش از آن مورد توجه می تولیدمثلمثل استوار است. بدیهی است دو صنعت اقتصادي تولید و تولید يپایهارزش اقتصادي دام بر  اقتصادي فراوان گردد.

ت. از مشکالت خود اختصاص داده اس ی همیشه موضوع مهمی بوده و عناوین تحقیقاتی فراوانی را در دنیا بهتولیدمثلنباشد، تولید هم میسر نخواهد بود، لذا مسائل  تولیدمثلکه  مادامی

باشد که باعث شده است تولیدات دامی بسیار کمتر از پتانسیل عظیم آن باشد، چرا که سقط جنین و مرگ و میر نوزادان می يهاي ایران وجود دارد مسئلهاي که در ارتباط با دامعمده

ل خالصه ي سقط جنین به شکدر این مقاله سعی شده است که عوامل ایجاد کنندهبا توجه به جمعیت باالي آن، این توان وجود دارد که سهم بیشتري در تولیدات دامی داشته باشند. 

 باشد.ي سقط می. تکیه اصلی مقاله بر روي عوامل قارچی ایجاد کنندهمورد بررسی قرار گیرد
  

 تشخیص علت سقط جنین

اینکه درصد است.  52تا  52هاي بعدي است. با این وجود میزان موفقیت در تشخیص دقیق علت سقط گاو تنها کلید تشخیص سقط، مشخص کردن علت آن و جلوگیري از سقط

ها قبل رخ داده و علت آن در زمان سقط، ها یا حتی ماهحادثه، روزها، هفته( 1توان به تواند علل بسیاري داشته باشد که میمی جنین کم است موفقیت تشخیص سقط چرا میزان

اتولیز، ( 4، ماکروسکوپیک در فتوس وجود ندارد هايبه طور معمول جراحت( 5، قبل از سقط در مادران وجود نداردعالئم بالینی کم بوده یا به هیچ وجه ( 5، قابل تشخیص استغیر

هاي روش( 6، و به طور معمول در دسترس نیستند هاي جفت اغلب در ابتدا درگیر شدهپرده( 2، توان تفسیر کردپوشاند و نتایج آزمایش را مشکل میهاي فتوس را میاغلب جراحت

ها نشان دهد )نتایج کشت فتوس العملی متفاوت از بالغسیستم ایمنی فتوس ممکن است عکس( 7، کننداي میي حاشیههاها تنها کمکهیستولوژي، سرولوژي، پاتولوژي و سایر روش

انجام هرگونه عملیاتی براي یافتن عامل سقط، بستگی به تعداد موارد سقط جنین در هر گله دارد. اگر  ، اشاره کرد.صحیح هستندهاي ارسالی نانمونه( 8و  ها نیست(همیشه مشابه بالغ

اگر  .باشندهاي انفرادي به دلیل عوامل عفونی نمیکه بسیاري از سقط به خاطر آن ،مورد انفرادي باشد معموال نیازي به انجام مداخالت آزمایشگاهی براي یافتن عامل وجود ندارد

که تعدادي سقط در زمان کوتاه و  د و یا اینننیز باید محاسبه شود( تجاوز ک -غیر از موارد دو قلوزایی -زایی و زایمان گوساله نارس درصد گله )موارد مرده 2تا  5یزان سقط از م

زه فتوس )فاصله سر تا دم( و مرحله از آبستنی که سقط رخ داده است، از وزن فتوس و جفت، اندا پشت سر هم اتفاق افتاد، الزم است تا تحقیق براي یافتن عامل سقط انجام گیرد.

  توان در جدول ذیل خالصه کرد.را می عوامل دخیل در سقط جنین گاو ترین مواردي است که در هنگام مواجهه با سقط جنین باید مورد توجه قرار گیرند. جمله مهم
 

 

 عوامل دخیل در سقط جنین گاو

 زمان علت



 ماهگی 9تا  6معموال در آبستنی با سن  بروسال آبورتوس

 ماهگی 2/2ماهگی و به صورت میانگین  8تا  5در آبستنی با سن  نئوسپورا کانینوم

 ماهگی 9تا  6معموال در آبستنی با سن  لپتوسپیرا

 یابدهاي انفرادي افزایش میماهگی به صورت سقط 2 نزدیکاز  باسیلوس لیچنی فورمیس

 رخ دهدتواند در هر سنی از آبستنی هرچند می، آبستنی 7معموال در حوالی ماه  ونال )خصوصا سالمونال دابلین(سالم

 ماهگی 9تا  6هاي گاه و بیگاه در آبستنی با سن اپیدمی لیستریا مونوسیتوژنز

 ماهگی 7تا  2در آبستنی با سن  کمپیلوباکتر فتوس فتوس

 ماهگی 2قبل از  تریکوموناس فتوس

 ماهه 6ولی معموال بعد از آبستنی  ،شودگیر باعث سقط در هر سنی از آبستنی میبه صورت تک آرکانوباکتریوم پیوژنز

 تواند موجب سقط جنین شوددر هر سنی از آبستنی می مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

 ماهه تا انتهاي آبستنی 4از آبستنی  عوامل قارچی

 تواند موجب سقط جنین شوددر هر سنی از آبستنی می (BVD) اسهال ویروسی گاوان

1-IBR,IPV,BHV  شوندماهه باعث سقط می 9تا  4در آبستنی 

 

 علل باکتریایی سقط جنین

 ( 7، لیستریوز( 6، تب کیو( 2، کمپیلوباکتریوز( 4، سالمونلوز( 5، کالمیدو فیال آبورتوس( 5، روسلوز( 1توان به از جمله علل باکتریایی سقط جنین می

 اشاره کرد.  1باسیلوس لیچنی فورمیس( 11( و واریته مایکوئیدس)مایکوپالسما مایکوئیدس ( 11، مایکوپالسما بوویس( 9، مایکوپالسمایی و یوریا پالسماییعفونت ( 8، لپتوسپیروز
 

 علل ویروسی سقط جنین

 1رینوتراکئیت عفونی گاو )عفونت هرپس ویروسی ( 4، بیماري ویروس آکابان( 5، (BVD) اسهال ویروسی گاو( 2، بیماري مرزي( 1توان به از جمله علل ویروسی سقط جنین می

 اشاره کرد.تب دره ریفت  ( 2و  گاوي(

                                                           
1 - Bacillus licheniformis 



 

 عوامل انگلی سقط جنین

 اشاره کرد. سارکوسیستیوزیس( 4و  تریکومونیازیس( 5، نئوسپوروز( 5، توکسوپالسموز( 1توان به از جمله علل انگلی سقط جنین می

 

 علل غیرعفونی سقط جنین

کمبود ، کمبود مس) سوء تغذیه-ج، فصل سال -ب، دما -الف[ عوامل خارجی( 5، نقص کروموزومی( 1 توان بهتواند به دالیل غیرعفونی رخ دهد که از آن جمله میسقط جنین می

 اشاره کرد. عوامل محیطی( 4و  استرس( 5، ]افزایش نیترات، افزایش اوره، افزایش کلسیم، کمبود ید، کمبود روي، Eسلنیم و ویتامین 

 

 و پدر عوامل مربوط به مادر

فضاي  ج( ،ب(تعداد شکم زایمان )تفاوت تلیسه و غیرتلیسه(، الف( دو قلو آبستنیتوان به تواند سبب بروز سقط شود که از آن جمله مینیز میو پدر یک سري عوامل مربوط به مادر 

 اشاره کرد.  ح(شرایط بدنی و سایر شرایط غیرطبیعی، جسم زرد ز(، ضربه و(، ه( سن، تولید شیر د(، ناکافی رحم

 

 سقط جنینها در و مایکوتوکسینعلل قارچی 

یونجه و سیلوهاي کم هاي زنده مرطوب شامل خاك، هاي ساپروفیت هستند که در محیطها و مخمرهاي مختلفی در سقط جنین گاو دخالت دارند. اغلب این عوامل، قارچکپک

ی جدا شده ترین عامل قارچاند. آسپرژیلوس فومیگاتوس متداولترین عوامل سقط جنین گاو تشخیص داده شدهعوامل قارچی متداول ها،شوند. در تعدادي از بررسیکیفیت، یافت می

هاي لب سقطاغدارند.  تريس، آسپرژیلوس ترائوس و آسپرژیلوس نیدولنس، دخالت کمهاي آسپرژیلوس شامل آسپرژیلوس فالوهاي قارچی است. سایر گونهدرصد سقط 81تا  61از 

قارچ  با وجود این، زمانی که .شودهاي آسپرژیلوس خیلی سریع دفع میدهد، اگرچه شاید در دو ماهگی نیز اتفاق بیفتد. رویان پس از آلودگی با گونهماهگی رخ می 8تا  6قارچی بین 

ماندگی و عفونت ثانویه نیز ایجاد ساعت نیز در رحم باقی بماند. به علت تماس شدید جفت با رحم ممکن است جفت 54زایگومیست سبب سقط شده باشد، ممکن است رویان تا 

اند، دفع شوند. این حالت به ویژه زمانی که سقط جنین، زایگومیستی است، ها چسبیدهونکه هنوز به کوتیلود هاي مادري ممکن است از قاعده کنده شده و در حالیشود. کارنکول

 شود.دیده می

 



ین در اثر کاهش باروری / میزان گیرایی یا سقط ممکن است همچنتوانند اثرات مخربی بر سیستم تولیدمثلی داشته باشند. هاي مختلف میهاي تولید شده توسط قارچمایکوتوکسین

اثرات استروژنیک، برآمدگی واژن و تواند اثرات استروژن را در گاوها القاء کند. به عنوان یک شبه استروژن شناخته شده است و می 2زیرالنونها رخ دهد. مایکوتوکسین

در آزمایشات دیگر زیرالنون همراستا بود.  ppm 1خاطر نشان کردند که سقط جنین با مقدار  Wisconsinمطالعات انجام شده از دانشگاه تواند رخ دهد. زدگی واژن میبیرون

های استروژنیک از چندین گزارش در ارتباط با زیرالنون در رابطه با پاسخ از زیرالنون در گاوهای شیری گزارش شده است. ppm 7تا  4بزرگ شدن واژن و ناباروری در 

(. Kellela and Ettala, 1984; Khamis et al., 1986; Mirocha et al., 1968; Mirocha et al., 1974, and Roine et al., 197ن گزارش شده است )جمله سقط در نشخوارکنندگا

 ppm 666های با حدود جیرهباشد. در یک مطالعه های باکره میهای آن شامل عفونت واژن، ترشحات واژن، عملکرد ضعیف، بزرگ شدن غدد ایمنی تلیسهعالئم و نشانه

به طور مشابه  (.Coppock et al., 1990های دستگاه تنفسی، و ناتوانی کلی تواید مثلی همراستا بوده است )نیوالنول به اسهال، افزایش عفونتاکسیدی ppm 446زیرالنون و 

شوند تولید می Clavicepsهای نیز سمومی هستند که توسط قارچ 3آلکالوئیدهای ارگوت. ارتباط داده شدی خوراک شرایط بسیار آلوده شده باسقط همراستا با آفالتوکسین 

تواند سبب بروز این سموم نیز به طور مشابه میکنند. جو دو سر و یوالف رشد می ،، گندمfescue ،bromegrassهای مختلف و غالت کوچک نظیر های گراسکه در داته

 ی ترکیبات خوارکی آلوده شده با آنها گزارش شده است. مشکالت تولیدمثلی در گاوهای مصرف کننده

 (. Still et al., 1971باشد )همراستا با سقط جنین می نشان داده شده است باشد کهمی Aی اکراتوکسین به عنوان عامل تولید کننده A. ochraceusقارج  حاویی یونجههمچنین 

شرایط مرطوب رشد کرده و  و پایین و هوای سرد pHدر  Penicilliumباشد. می Penicilliumهای ها تولید شده توسط قارچیکی از چندین مایکوتوکسین PR toxonسم 

 Seglarی قارچ در سیلوی ذرت پیشنهاد داده شده است )به عنوان عامل ایجاد کنندهکه تولید شده  P. roquefortiتوسط  PR toxonشود. ی سیلو محسوب میآلودگی عمده

1997 and Sumarah et al., 2005 تحقیقات انجام شده در رابطه با سیلوی ذرت و گراس در اروپا وقوع .)P. roqueforti  کردندها گزارش درصد از نمونه 46تا (Auerbach, 

 (. Still et al., 1972) همراستا بودماندگی های سقط و جفتای با نشانهدر مطالعه (. این سم2003
 

 قارچی و مایکوتوکسینیهاي سقطو درمان ي پیشگیر ،کنترل

ب هاي مرطوها با یونجهپرهیز از تغذیه دام. دهدها را کاهش هاي قارچتواند احتمال آلوده شدن با کونیديمناسب می يمدیریت در کنترل بیماري نقش مهمی دارد. استفاده از تهویه

ها را جذب خود بایندرها مناسب که بتواند طیف وسیعی از مایکوتوکسیناستفاده از توکسین هاي آبستن اهمیت دارد.یا سیلوهاي کم کیفیت، در پیشگیري از آلودگی و سقط در دام

                                                           
2 - Zearalenone 

3 - Ergot alkaloids 



ها ز ضد قارچاستفاده اتواند مفید واقع شود. هاي سیلو نیز در این راستا میکرده و دفع کند در این راستا بسیار حائز اهمیت است. همچنین استفاده از اسیدهاي آلی و محافظت کننده

 .شود( اهمیت داردهاي ثانویه میماندگی و عفونتهاي اندومتر )که باعث جفتباشد، البته در پیشگیري از آسیبدر گاوهاي سقط کرده خیلی مؤثر نمی

  

 گیريبندي و نتیجهجمع

ی دو صنعت اقتصادي تولید و تولیدمثل استوار است. بدیه يارزش اقتصادي دام بر پایه .ها شودبه گاوداريتواند باعث کاهش سود و ایجاد خسارات اقتصادي فراوان سقط جنین می

از سقط جنین ستواند زمینهعوامل بسیاري میباشد. میدر کشور ما اي مشکالت عمدهباشد سقط جنین و مرگ و میر نوزادان است تولیدمثل مقدم بر تولید و بیش از آن مورد توجه می

وسط هاي ایجاد شده تتواند سهم سقطها و کنترل آنها به هر طریقی میها باشد. مدیریت مایکوتوکسینند عوامل قارچی و مایکوتوکسینتواترین آنها میدر گاوها شود. از جمله مهم

 ها را کاهش دهد.مایکوتوکسین

 


