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بررسی اثر همزمان سازی فحلی و استفاده از  GnRHبر برخی شاخصهای سرمی و میزان
باروری گوسفندان نژاد ماکویی در فصل تولیدمثل
رسول بابازاده اقدم ،1غالمعلی مقدم ،*2حسین دقیقکیا ،2سیدعباس رافت ،2آیتک بخشایش خیابانی ،1سینا

مقدم3

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -2استاد گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 -3رزیدنت بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه تهران.
*نویسنده مسئول مکاتبات:

ghmoghaddam@tabrizu.ac.ir

(دریافت مقاله 96/2/9 :پذیرش نهایی)97/8/19 :

چکیده
یکی از مهمترین مشکالت دامداریها پایین بودن نرخ باروری است .بنابراین ،میتوان باا اساتفاده از هورماونهاای صاناعی فرآیناد
تولیدمثل را در دامها کنترل و نرخ باروری آنها را با استفاده از همزمانسازی فحلی افزایش داد .هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر
هورمون ( GnRHهورمون آزادکننده گنادوتروپین) در روزهای  11 ،10و  12بعد از تلقیح مصنوعی بر باروری میش باود .بارای ایان
منظور  226رأس گوسفند ماکوئی با استفاده از سیدر همزمانسازی فحلی شدند .پا

از درآوردن سایدر ،تماامی مایشهاا

PMSG

(گنادوتروپین سرم مادیان آبستن) را به مقدار  400واحد بینالمللی دریافت کردند .دو روز بعد ،میشهای فحلشاده باا اساررم تاازه،
تلقیح مصنوعی شده و به سه گروه تقسیم شدند .گروه شاهد هیچ هورمونی دریافت نکرد .گروه دوم به زیرگروههای  E ،Dو  Fتقسایم
شدند که به ترتیب در روزهای  11 ،10و  12بعد از تلقیح مقدار  20میکروگرم ( GnRHهورماون آزادکنناده گناادوتروپین) باهروش
عضالنی دریافت کردند و گروه سوم (گروه  )Gنیز در روز  12بعد از تلقیح مقدار  40میکروگرم  GnRHدریافت کرد 5 .میلیلیتر خون
دو روز بعد از تزریق بهوسیله لوله ونوجکت گرفته شد .غلظت گلوکز ،فسفر ،اوره ،پروتئین تام و پروژسترون سرم خون انادازهگیاری
گردیااد .باارای تجزیااه متایرهااای وابسااته و متایرهااای مسااتقل بااه ترتیااب از رویااه  )General Linear Model( GLMو

FREQ

( )Frequenciesنرمافزار  SASاستفاده شد .نتایج نشان داد که اثر  GnRHبر میزان پروژسترون کامالً معنیدار بود ( .)p>0/01همچناین
بیشترین نرخ باروری متعلق به گروه سوم بوده و تفاوتی معنیدار در نرخ باروری بین گروه مذکور باا ساایر گاروههاا مشااهده شاد
( .)p>0/01بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که تزریق  5میلیلیتر  GnRHدر روز  12بعاد از تلقایح ،نارخ بااروری مایش را بهباود
میبخشد.

کلیدواژهها :همزمانسازی فحلی ،GnRH ،شاخصهای سرمی ،باروری ،گوسفند.
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همزمان با خارج کردن سیدر از پروستاگالندین اساتفاده

مقدمه
تولیدمثل در اکثر گوسفندان ایرانی به صورت پلی-
استروس فصلی انجام میگیرد و این حیوانات باا تیییار

شود 100 ،درصد خواهد بود و نرخ برهزایی نیز در ایان
حالت باال میرود (.)Ataman et al., 2006

طااول ماادت روشاانایی ف اال میشااوند کااه ایاان زمااان

برای کنترل تولیدمثل دام از هورمونهای مختلفای

روزهای اواخر تابستان و اوایل پاییز میباشاد ( Zamiri,

از جمله گنادوتروپینها استفاده میشود که باه دو دساته

 .)2005; Yadi et al., 2011موفقیت در تلقیح مایش یاا

تقسیم میشوند-1 :آنهایی که رشد فولیکولی را ت ریک

بهعبارت دیگر ،شرط الزم جهت کسا

نتاایم مولاو

میکنند و  -2آنهایی که فولیکول را ت ریک به آزادشدن

در لقاح ،بستگی باه تمااس اساپرمهاای اابال لقااح باا

میکنند (تخمکگذاری) .گنادوتروپینهاایی کاه توساعه

زماان دایاج جهات

فولیکولی را ت ریک میکنند ،زمانی استفاده میشوند که

تلقیح میش از ل اظ افزایش تاوان بااروری مایش ماادر

روند توسعه فولیکولی بهوسیله فاکتورهاایی مثال فصال

(تعداد نسابی باره در هار زایماان) بسایار اهمیات دارد

آنساااتروس م ااادود مااایشاااود و یاااا زماااانی کاااه

( .)Zamiri, 2005از آنجایی که ف لیابی در میش بدون

سوپراووالسیون جهت انتقال جنین مورد نیاز است .ایان

حضور اوچ در گله کار نسبتاً دشاواری اسات و نیاز باا

گنادوتروپینها شامل ( PMSGگنادوتروپین سرم مادیان

حضور مداوم اوچ در گله ،ایان امکاان وجاود دارد کاه

آبستن) و ( FSHهورمون م رک فولیکولی) مایباشاند.

بعضی از میشها ناخواسته بارور شوند و دامادار از ایان

در مورد گنادوتروپینهایی که فولیکولها را تشاویج باه

باروری اطالعی پیدا نکند ،بنابراین در کارهای ت قیقاتی

اووالسیون میکنند بایستی یک فولیکول اابال دساترس

تخمک در زمان معین دارد .انتخا

از روشهایی استفاده میشود که بدون نیااز باه حضاور

برای اووالسیون وجود داشته باشد که این گنادوتروپین-

اوچ در گله میتوان میشها را ف ل کارد باهطاوریکاه

ها شاامل ( GnRHهورماون آزادکنناده گناادوتروپین)،

تمام میشها در یک زمان مشخص و باا درصاد بااالیی

( hCGگنااادوتروپین جفتاای انسااان) و ( LHهورمااون

ف ل میشوند .چندین روش برای همزمانسازی ف لای

لوتئینیکننده) مایباشاند ( .)Taponen, 2003زماانیکاه

در میش وجود دارد کاه یکای از ایان روشهاا سایدر-

یک فولیکول آماده تخماکگاذاری در دساترس باشاد،

گااذاری اساات .ساایدر جساامی ساایلیکونی و حاااوی

گنادوتروپینهایی مانند  LH ،GnRHو  hCGمایتوانناد

پروژسترون است و در داخل واژن میش ارار مایگیارد.

آن فولیکول را وادار باه تخماکگاذاری کنناد .در ایان

سیدر به مدت  12-14روز در داخل واژن باای میماناد

حالت از بروز تخمکگذاری تأخیری جلوگیری خواهاد

و در این مدت ،باا آزادساازی پروژساترون ماانب باروز

شااد .هورمااون  ،GnRHنوروپپتیااد کلیاادی در کنتاارل

ف لی در میشها میشود .حدود  24تا  48سااعت بعاد

عملکرد تولیدمثلی در تمام گونههای مهرهداران میباشاد

از خارج کردن سیدر ،عالئام ف لای در مایشهاا باروز

( .)Cavalcanti et al., 2012تزریج  GnRHیاا آناالوگ

خواهد کرد ( .)Awel et al., 2009گزارشی وجاود دارد

آن ،افزایش ناگهاانی  LHو  FSHرا تشاویج کارده و 2

که نشان میدهد پاسا دهای باه اساتروس ،زماانی کاه

ساعت بعد از تزریج ،همه میشها افزایش ناگهاانی LH
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را نشان خواهند داد .با افزایش غلظت استروژن در طول

شناسایی آبستنی توسط مادر است که در صورت ناکافی

دوره استروس ،آزادسازی  GnRHت ریک میشاود کاه

بودن میزان پروژسترون ،رویان امکان تشاکیل جفات را

این امر آزادسازی  GnRHترشح و افزایش ناگهاانی LH

نخواهد داشت و تلف خواهد شد ،زیرا این زماان هام-

را در پی خواهد داشت که منجر به تخماکریازی مای-

زمان با پ رفت جسام زرد در چرخاه طبیعای سایکل

شود ( .)Cam et al., 2002فارین و همکااران در ساال

استروس میباشد ( .)Bazer et al., 1998بنابراین ،هدف

 1988نشان دادند که اساتفاده از  GnRHدر روز تلقایح

از انجام موالعه حاضر ،بررسی ارار هورماون  GnRHدر

باعث افازایش وزن جسام زرد میشاود و از طرفای باا

روز  11 ،10و  12بعد از تلقایح مصانوعی بار بااروری

کمک کردن به رشد اجسام زرد کوچک ساب

افازایش

ترشح پروژسترون از اجسام زرد کمکی میشود ( Farin

میش بود.

مواد و روشها

 .)et al., 1988گزارش شده است که تزریاج  GnRHدر

این موالعه از اوایل شهریور  89تا اواخر فاروردین

طاول اسااتروس ممکاان اساات زمااان اووالساایون ،ناارخ

 90در ایستگاه اصالح ناااد گوسافند مااکوئی واااب در

باروری ،نمو جسم زرد ،ترشح پروژسترون و زندهماانی

م ل سه راهی شهرستان شاوط انجاام گرفات .در ایان

رویااان را ت اات تااأریر ااارار دهااد GnRH .بااهطور

ایستگاه سالنهای نگهداری مایشهاا باا ااوچهاا و باره

غیرمستقیم با ارر بر آزادسازی  LHو  FSHعمل میکند،

میشها جدا بوده و هر سالن مجهز به آخورهای سیمانی

اما ارر مستقیم آن روی دستگاه تولیدمثل شاناخته نشاده

میباشد .دامها از مرتب تیذیه میکردند .تعداد  226رأس

است ( .)Taponen, 2003اخیراً با مصرف گنادورلینهاا

میش ماکوئی با گروههای سنی  1تاا  7سااله (باا ل ااظ

از تلقاایح گوساافند توانسااتهاند بااا

کاردن یکسااانی تمااامی ساانین در هاار تیمااار) بااا روش

افزایش بقاء جنین ،میزان آبساتنی ،دوالاوزایی و درصاد

سیدرگذاری (سیدر سااخت فاایزر نیوزیلناد) از اوایال

زایمان را بهبود بخشند ( ;Akifcam and Kuran, 2003

شهریورماه همزمانسازی ف لی شادند .بعاد از گذشات

.)Sreenan, et al., 1996; Thatcher et al., 2011

 14روز سیدر را با اساتفاده از نخای پالساتیکی کاه باه

استفاده از گنادوتروپینها در روزهاای  11و  12بعاد از

انتهای سیدر متصل است ،خارج کارده و باه هار مایش

تلقیح گاو باعاث افازایش بقااء جناین ،نارخ آبساتنی و

 400واحااد بینالمللاای  Pregnecol( PMSGساااخت

درصد زایمان میشود ( .)Cam et al., 2002اساتفاده از

شرکت  Bionicheکشور استرالیا) باهصاورت عضاالنی

 GnRHدر روزهای  12 ،11 ،10و  13بعاد از آبساتنی،

تزریج شد .دو روز بعاد از برداشات سایدر و مشااهده

باعث میشود که بقاء جنین و نرخ آبستنی بهبود یافته و

ف لی ،میشهای ماذکور باا اساتفاده از اساپرم تاازه باه

میزان پروژسترون خون نیز افازایش یاباد ( Sreenan et

روش واژینال تلقیح مصنوعی شدند .برای تلقیح هر پنم

 ،)al., 1996که افازایش پروژساترون باه دلیال اساتقرار

رأس مایش موجاود در هار تیمااار ،یاک ااوچ باا ساان

اجسام زرد کمکی میباشد ( Mann et al., 1995; Beck

مشخص و یکسان برای تمامی گروههاا در نظار گرفتاه

 .)et al, 1996روز  12بعد از تلقیح زمان ب رانای بارای

شد و اسپرم تازه در خاود ایساتگاه تهیاه گردیاد .بارای

در  12روزگاای پ ا
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اسپرمگیری از واژن مصنوعی استفاده گردید که اسپرمها

 40میکروگرم م لول  GnRHدریافت کرد .الزم بهذکار

بالفاصله با شایر اساتریلیزهای کاه دماای آن  37درجاه

است ،بهدلیل اینکه زیرگروههاای اول هورماون GnRH

سلسیوس بود ،به نسبت  1به  1رایج شاده و در داخال

دریافت نکرده بودند ،برای مقایسه باروری با گروه سوم

 37درجااه

مجمو سه زیرگروه اول در نظر گرفته شد ،ولای بارای

سلسیوس بود ،ارار گرفت 17 .روز بعاد از تلقایح اول،

مقایساااه تفااااوت میااازان هورماااون پروژساااترون و

میشهای برگشتی نیز با شناسایی ف لی دوم و ساوم باا

متابولیتهااای خااونی چااون سااه زیرگااروه شاااهد و

استفاده از اوچهای بارور  2تا  5ساله و بهروش طبیعای

زیرگروههای گاروه دوم در روزهاای مختلاف آبساتنی

بارور شدند .تمام میشها دارای رکورد بوده و شجرهنامه

خونگیری شده بود ،تک تاک م اسابه و تفااوتهاای

هر کدام مشخص بود .زایمان از اواخر بهمن ماه شارو

آنها بررسی گردیاد .م لاول  GnRHاساتفاده شاده در

شده و تا اواخر اسفند مااه باه طاول انجامیاد .بارههاای

همااه گااروههااا وتوسااپت بوساارلین ساااخت کارخانااه

از ربات جنسایت،

داروسازی ابوری ان (ایران ،تهران) بود .نمونههای خون

مشخصات والدین آنها نیز ربت گردیاد .بارای بررسای

بااه فاصااله دو روز بعااد از تزریااج هورمااون  ،GnRHاز

تأریر هورمون  ،GnRHمیشها بهطاور تصاادفی باه ساه

ورید وداجی همه میشهای مورد آزمایش با اساتفاده از

گروه تیماری تقسیم شدند .گروه ( 1گروه شاهد) شاامل

سرسوزن و لوله ونوجکت بادون مااده ضاد انعقااد باه

 60رأس گوسفند بود که با سه زیرگروه  20راسای  Aو

مقدار  40میکروگرم جمبآوری شده و در کمترین زمان

 Bو  Cمشخص گردیدند .های یاک از گوسافندان ایان

ممکن و در درون ظرف مخصاوک حمال نموناههاای

گروه هورمون  GnRHدریافت نکارده و از هار یاک از

آزمایشگاهی و در کنار ی خشک به آزمایشگاه وااب در

در روزهاای 13 ،12

جاده باسمنم تبریز منتقل و بالفاصاله سارم خاونهاای

و  14بعد از تلقیح مقدار  5میلیلیتر نمونه خون بوسایله

مذکور ،با استفاده از سانتریفیوژ (ژناوس  3000 )20دور

لوله ونوجکت اخذ گردید .گروه دوم باه ساه زیرگاروه

در دایقه و به مدت  10دایقاه جادا گردیاد .سارمهاای

 E ،Dو  Fتقسیم شاد کاه زیرگاروه  Dشاامل  48رأس

بهدست آمده در درون میکروتیو های  1/5میلایلیتاری

مااایش باااود و در روز  10بعاااد از تلقااایح مقااادار 20

ریخته شده و تا زمان انجام آزمایشات سرمی مورد نظار،

میکروگرم  GnRHباهروش عضاالنی دریافات کردناد.

در دمای  -20درجه سلسیوس نگهداری شدند .در اداماه

زیرگروه  Eشامل  40رأس میش بود که در روز  11بعد

میزان گلوکز ،اوره ،پروتئین تام و فسفر سرم خون هماه

از تلقاایح مقاادار  20میکروگاارم از م لااول  GnRHرا

نمونههای مورد آزمایش به روش آنزیمی کالریمتاری و

دریافت کردند .زیرگروه  Fهم شامل  39رأس میش بود

بااه وساایله دسااتگاه اسااپکتروفتومتر ژنااوس ( 20کشااور

که در روز  12بعد از تلقیح مقدار 20میکروگرم م لاول

امریکا) و با اساتفاده از کیات (شارکت پاارسآزماون و

 GnRHدریافت کرد .همچنین گروه سوم (گروه  )Gکاه

زیساات شاایمی) اناادازهگیااری شااد .همچنااین میاازان

شامل  39رأس میش بود ،در روز  12بعد از تلقیح مقدار

پروژسترون سرمهای ماذکور هام باه روش االیازا و باا

فالک ا

مخصااوک کااه آنهاام حاااوی آ

متولدشده شمارهگذاری شده و پا

زیرگروههای  20رأسی آن بهترتی
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استفاده از کیت مونوباند آلمان به وسایله دساتگاه االیازا
ریدر اورن

یافتهها

 2100آمریکا اندازهگیری شد.

مقایسه ارر تیمارها بر باروری و آبستنی میشهاا در

 -ت لیاال آماااری دادههااا :عواماال مااررر باار غلظاات

جدول  1آورده شده است .میزان باروری در گروه ساوم

متابولیتهای اندازهگیاریشاده باه کماک رویاه GLM

اختالف معنیداری ( )p>0/01با زیرگروههای گروه اول

نرمافزار  SAS 9.1و بر اساس روش فاکتوریل در االا

و اختالف معنیداری ( )p>0/05با زیرگروه  Fگروه دوم

طرح پایه کامالً تصادفی تجزیاه و ت لیال شادند .بارای

نشان داد .با توجه به جدول  1استفاده از  20میکروگارم

دانستن ارر تزریج هورمون ( GnRHمقاادیر  20در برابار

 GnRHدر روزهای  11 ،10و  12بعد از تلقیح نشان داد

 40میکروگرم) از مقایسات گروهی استفاده شد .تجزیاه

که میزان باروری در روز  12بعد از تلقیح تفاوتی معنای

برای هر کدام از متابولیتهای اندازهگیریشده،

دار ( )p>0/05با میشهایی که در روز  10بعد از تلقایح

انجام گرفته شد و اررات متقابلی که غیرمعنایدار شادند

همان میزان هورمون را دریافت کرده بودند داشت ولای

از مدل حذف شدند .همچناین باا آزماون نرماال باودن

با زیرگروههای گروه اول تفاوت معنیداری نشان ناداد.

باایمانده (آزمون شاپیرو ویلک) به کمک دساتور proc

طبج این جدول بیشترین میزان باروری مربوط به گاروه

 ،univariateنرمال بودن باایماندهها مورد بررسی اارار

سوم دریافاتکنناده  40میکروگارم  GnRHدر روز 12

گرفت .برای تجزیه وت لیل عوامل مررر بار بااروری از

بعد از تلقیح مصنوعی بود .میزان باروری گروه ساوم در

رویه  FREQنرمافزار SAS 9.1استفاده شد .برای بررسی

ف لی اول ( 74/36درصد) تفاوت معنیدار ( )p>0/01با

صفات گسسته همچون نارخ بااروری از آزماون Chi-

گروه اول ( 35/59درصد) داشت .همچناین باین گاروه

 squareاستفاده شد که از این مدل برای آزماون تفااوت

سوم (گروه  )Gو زیرگروه  Fگاروه دوم کاه در روز 12

میشهایی که آبساتن شاده و بارهزایای کارده بودناد و

بعد از تلقیح  20میکروگرم  GnRHدریافت کارده باود،

میشهایی که زایمان نکرده بودند هم استفاده شد.

تفاوت معنایداری ( )p>0/05از ل ااظ میازان بااروری

واریان

مشاهده گردید.
جدول  -1مقایسه ارر تیمار بر باروری میشها ،تعداد زایش ،تلفات و تکرر ف لی در ف لی اول تا سوم
بدون تزریق
آبستنی در ف لی اول
عدم آبستنی در ف لی اول
آبستنی در ف لی دوم
آبستنی در ف لی سوم

GnRH

تزریق 20میکروگرم

GnRH

تزریق  40میکروگرم

GnRH

A

B

C

D

E

F

G

جمع

تعداد

11ab

6bc

5c

13c

18b

18b

29a

100

فراوانی نسبی ()%

11

6

5

13

18

18

29

تعداد

9

14

15

35

22

21

10

فراوانی نسبی ()%

7/14

11/11

11/90

27/77

17/46

16/66

7/93

تعداد

5

10

11

29

19

21

10

فراوانی نسبی ()%

4/76

9/52

10/47

27/61

18/09

20

9/52

تعداد

4

4

4

6

3

0

0

فراوانی نسبی ()%

19/04

19/04

19/04

28/57

14/28

0

0

126
105
21
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تعداد بره
دوالو
سهالو
تلفات
تعداد میش تکرر ف لی

تعداد

21

20

رسول بابازاده اقدم و همکاران

50

21

39

41

42

فراوانی نسبی ()%

8/97

8/54

8/97

21/36

17/52

16/66

17/94

تعداد

1

0

2

1

2

1

2

فراوانی نسبی ()%

11/11

0

22/22

11/11

22/22

11/11

22/22

تعداد

0

0

0

1

0

0

1

فراوانی نسبی ()%

0

0

0

50

0

0

50

تعداد

0

0

1

1

1

1

1

فراوانی نسبی ()%

0

0

25

25

25

25

25

تعداد

9ab

14bc

15c

35cd

22bd

21bd

10a

فراوانی نسبی ()%

7/14

11/11

27/77

11/90

17/46

16/66

234
9
2
4
126

7/93

 :abcdحروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود تفاوت معنیدار ( )p>0/05میباشد.

همچنین با توجه به جدول فوق تفاوت معنایداری

با توجه به جدول  2مقادیر گلوکز ،فسفر و پروتئین تاام

بین گروه دوم و گاروه اول از ل ااظ بااروری مشااهده

در میشهای آبستنشده در اولین ف لی بیشتر از مایش-

نشد .در حالیکه با توجه به جادول ماذکور باین گاروه

های آبستن نشده بود ،ولی این تفاوت معنیداری نباود.

سوم با زیرگروههای  Dو  Eگاروه دوم تفااوت معنای-

همچنین مقادیر اوره خون گاروه آبساتنشاده بیشاتر از

داری ( )p>0/01در میاازان باااروری وجااود داشاات .از

گروه آبستننشده بود .به دلیل باال بودن میزان گلاوکز در

طرف دیگر با توجه باه جادول  1اخاتالف معنایداری

این گروه از اررات مضر اوره برای رویان کاسته شده هر

( )p>0/001در تکرر ف لی باین گاروه شااهد و گاروه

چند این اخاتالف در مقادار اوره در ساوح معنایداری

سوم مشاهده شد ،ولی بین گروه شاهد و زیرگاروههاای

نبود.

گروه دوم اخاتالف معنایداری در بازگشات باه ف لای
مشاهده نشد (.)p<0/05
جدول  -2میزان متابولیتها و هورمون پروژسترون خون در دامهای آبستن شده و بارورنشده در ف لی اول
وضعیت دام

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

آبستنشده

87

9/54

3/94

2/1

22

بارورنشده

108

8/61

4/37

2/5

27

آبستنشده

87

7/5

1/89

4/33

16/8

بارورنشده

112

7/17

1/69

3/72

13/47

آبستنشده

87

51/83

9/12

32

76

بارورنشده

108

50/87

9/48

31

74

آبستنشده

87

7/12

0/68

5/4

8/5

بارورنشده

112

7

0/74

4/5

8/7

نیتروژن اورهای

آبستنشده

87

15/27

4/95

7/66

39/48

()mg/dl

بارورنشده

112

14/71

5

6/58

28

پروژسترون ()ng/ml
فسفر ()mg/dl
گلوکز ()mg/dl
پروتئین تام ()g/dl
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جدول  -3تجزیه عوامل مررر بر غلظت هورمون و متابولیتهای خونی ت ت تأریر تزریج

GnRH

منابع تاییرات

پروژسترون

گلوکز

فسفر

نیتروژن اورهای

پروتئین تام

تیمار

**

**

**

**

**

سن

NS

*

NS

NS

**

ارر متقابل سن و تیمار

NS

NS

NS

NS

NS

* و ** معنیداری به ترتی

در سوح احتمال پنم درصد و یک درصد : NS ،غیر معنیدار

با بررسی جدول  3هم مشااهده مایشاود کاه ارار

زیرگروه  Cگروه اول مشااهده شاد .در مقایساه مقاادیر

تیمار بر مقادار پروژساترون سارم خاون معنایدار باود

فسفر بین زیرگروه  Fگروه دوم با گروه سوم که در روز

( )p>0/01ولی ارر سن و ارر متقابل سن و تیمار معنای-

 12بعد از تلقیح ،هورمون  GnRHدریافت کرده بودناد،

دار نبود .همچنین با مقایسه میانگین مقادیر پروژساترون

تفاوت معنیداری مشاهده نشاد .اماا اخاتالف معنایدار

سرم خون مشاهده شد که مقدار آن در گروه سوم بیشتر

( )p>0/05بااین زیرگااروه  Dگااروه دوم بااا زیرگااروه F

از سایر گروهها بود ( این گروه در روز  12بعد از تلقیح

گروه دوم و گروه سوم در مقدار فسفر مشااهده گردیاد.

 40میکروگاارم  GnRHدریافاات کاارده بااود) .همچنااین

نتایم حاصل از جدول  3نشان میدهد که فقط تیمار بار

مشاهده شد که میانگین میزان پروژسترون در گاروه دوم

میزان نیتروژن اوره سرم خاون ارار معنایدار ()p>0/01

که مقدار  20میکروگرم  GnRHدریافت کرده بود ،کمتر

داشت .با مقایساه میاانگین مقاادیر نیتاروژن اوره سارم

از سایر گروهها باود .نتاایم حاصال از جادول  3نشاان

خون ،بیشترین مقدار نیتروژن اوره خون در زیرگاروه F

میدهد که ارر تیمار و سن بر غلظت گلوکز سارم خاون

گروه دوم و کمترین میزان آن در زیرگروه  Dگاروه دوم

تفاااوت معناایدار ( )p>0/05دارد .بااا مقایسااه میااانگین

مشاهده شد که اختالف معنایداری ( )p>0/01داشاتند.

مقادیر گلوکز سرم ،بیشترین مقدار گلوکز در زیرگروه E

همچنااین بااین زیرگااروه  Fگااروه دوم بااا گااروه  Gو

گروه دوم مشاهده شاد .همچناین اخاتالف معنایداری

زیرگااروه  Eگااروه دوم اخااتالف معناایدار ()p>0/05

( )p>0/05بااین زیرگااروه  Eگااروه دوم بااا زیرگااروه F

مشاهده گردید .گروه  Gاختالف معنایداری ()p>0/01

گروه دوم و گروه سوم مشاهده گردید .نتایم حاصال از

با زیرگروه  Dگاروه دوم و گاروه شااهد نشاان داد .باا

جدول مذکور نشان میدهد که ارر تیمار بر غلظت فسفر

توجه به جدول  3ارر تیمار و سن بر میزان پاروتئین تاام

خون معنیدار ( )p>0/01بوده ولی ارار سان بار میازان

ساارم خااون کااامالً معناایدار ( )p>0/01بااود .مقایسااه

فسفر سرم خون معنیداری نبود .همچنین گاروه شااهد

میانگین پروتئین تام سرم خاون نشاان داد کاه بیشاترین

در برابر گروه تیمار درخصوک میزان فسفر سرم خاون

مقدار پروتئین تام مربوط به گروه شاهد و کمترین مقدار

تفاوت معنایداری ( )p>0/05را نشاان داد .باا مقایساه

آن مربوط به زیرگروه  Fگروه دوم میباشاد و بناابراین،

میانگین مقادیر فسفر سرم خون ،بیشاترین مقادار فسافر

اختالف معنیداری ( )p>0/05بین زیرگروه  Fگروه دوم

در زیرگاااروه  Eگاااروه دوم و کمتااارین میااازان آن در

با سایر گروه ها در مقدار پروتئین تام سرم مشاهده شاد.
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همچنین از همین ل اظ بین گروه ساوم باا زیرگاروه E

معنیداری ( )p>0/05داشت .با مقایسه میانگین غلظات

گروه دوم اختالف معنیدار ( )p>0/05مشاهده گردیاد.

گلوکز خون با توجه به سن ،بیشترین میزان گلوکز خون

همچنین با توجه به جدول  3ارر سن بر میازان پاروتئین

در میشهای یک ساله و کمترین میزان آن در میشهاای

تااام ساارم خااون معناایدار ( )p>0/01بااود .بااا مقایسااه

 5ساله مشاهده شد ولی تفاوت معنیداری از این ل ااظ

میانگین پروتئین تام سرم با توجه به سن ،بیشترین میزان

بین میشهاای باا سانین  6 ،5 ،4 ،2و  7سااله مشااهده

این فراسنجه در میشهای  7ساله و کمترین میزان آن در

نشد ،اما بین میشهای یک ساله با میشهای  5و  7ساله

میشهای یکساله مشاهده شد .تفاوت معنیداری از این

تفاااوت معناایدار ( )p>0/05در میاازان گلااوکز خااون

ل اظ بین سنین  4تا  7ساله مشاهده نشد .تفاوت معنی-

مشاهده شد .با توجه به جادول  4اخاتالف معنایداری

داری ( )p>0/05از ل اظ مقدار پروتئین تاام سارم باین

( )p>0/01در تعداد زایش بین گروه سوم با بقیه گروهها

میشهای یک ساله با میشهای  4تا  7ساله مشاهده شد.

مشاهده شد .بیشترین درصد باروری ،نارخ بارهزایای و

میشهای  2و  3ساله نیز از ل ااظ مقادار پاروتئین تاام

تزاید گله به گروه سوم تعلج داشت .ایان گاروه در روز

سرم تفاوت معنیداری با هم نداشتند .از طرف دیگر باا

 12بعد از تلقایح مقادار  5میلایلیتار هورماون GnRH

توجه به جدول  3سن میش بر میزان گلاوکز خاون ارار

دریافت کرده بود.

جدول  -4نتایم بهدستآمده ارر تیمار بر شاخصهای تولیدمثلی میش ماکوئی در ف لی اول
گروههای آزمایشی

تعداد میش

تعداد زایش

نرخ برهزایی

درصد باروری

درصد چندقلوزایی

درصد تزاید گله

A

20

11

12

55

9

60

B

20

6

6

30

0

30

C

20

5

7

25

40

35

کل شاهد

60

22d

25

36/36

13

41/66

D

48

13c

16

27

15

33/33

E

40

18bd

20

45

11

50

F

39

18bd

19

46

5

48/71

G

39

29a

33

74/35

10

84/61

کل کله
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100

113

44/24

13

50

حروف متفاوت در جدول نشانه وجود تفاوت معنیدار ( )p>0/05میباشد.

بحث و نتیجهگیری

ترکی

تیمارها ( )A1T1مورد نظر ت قیج نباود .در ایان

با وجود اینکه آزمایش به طریج آنالیز فاکتوریل باا

ت قیج ارر همزمان سازی ف لی و استفاده از  GnRHبار

طرح پایه کامالً تصادفی تجزیه و ت لیل شد ،ولی اررات

باروری گوسفند نااد ماکوئی بررسی شاد .باا توجاه باه

اصلی شامل گروههای آزمایشای ( E ،D ،C ،B ،Aو )F

نتایم بهدست آمده از موالعه حاضر ،مشاخص شاد کاه

و سن (در  7سوح  1تا  7ساله) مد نظر باود و میاانگین

اسااتفاده از  40میکروگاارم  GnRHدر روز  12بعااد از
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تلقیح ارر بهتری بر افزایش مقدار پروژسترون مترش ه از

 .)1995روز  12بعد از آبستنی ،همزمان با ت لیل جسام

جسم زرد داشت که باعث بهباود بااروری شاده اسات.

زرد در چرخه طبیعی ف لی مایباشاد کاه اگار آبساتنی

استفاده از  GnRHبا افزایش تولیاد پروژساترون توساط

توسط مادر شناسایی شود و جسم زرد پایدار بماناد ،تاا

جسم زرد میتواند در نرخ باروری مررر باشاد کاه ایان

اواخار آبسااتنی جساام زرد باااای ماایمانااد و بااا ترشااح

نتیجه با یافتههای موالعه می و همکااران کاه در ساال

پروژسااترون بااه بقاااء جنااین کمااک ماایکنااد .ترشااح

 1993انجام گرفته ،موابقت داشته ولی با نتاایم ت قیاج

پروژسااترون توسااط جساام زرد باارای تااداوم آبسااتنی

لوسی و استونساون در ساال  1986همخاوانی نداشات

ضااروری اساات .اسااتفاده از  GnRHدر روز  12بعااد از

( Lucy and Stevenson, 1986; Mee and et al.,

تلقیح باعث میشود که شناساایی آبساتنی توساط ماادر

 .)1993همچنااین نتااایم ت قیااج حاضاار بااا یافتااههااای

بهخوبی انجام شود .بناابراین اساتفاده از  GnRHباعاث

پاوهش کییم و همکاران در سال  2003موابقت داشات

بهبود نرخ آبستنی ،برهزایی و وزن زایش میشود.

که نشان داد استفاده از  GnRHدر روز  12بعد از تلقایح

میاازان هورمااون پروژسااترون در دامهااایی کااه در

عملکرد تولیدمثلی میش را بهبود میبخشد ( Kaim and

ف لی اول بارور شدهاناد ،بیشاتر از دامهاایی اسات کاه

 .)et al., 2003غیرمعنیداری ارر  2/5میلایلیتار GnRH

باارور نشادهاناد ولاای تفااوت معنایداری باین مقااادیر

در روز  12بعد از تلقیح بر باروری میشها ،با یافتههاای

پروژسترون میشهای آبساتنشاده و غیرآبساتن وجاود

مک میالن و همکاران در سال  1986و بک و همکااران

نداشت .پروژسترون مهمترین عامل بقاء جسم زرد است

در سال  1994میایر بود و با یافتههای جام و همکااران

و وجود جسم زرد برای ادامه آبساتنی ضاروری اسات.

در ساال  2002موابقات داشات ( ;Beck et al., 1994

پروژسترون باعث رشد سریب بالستوسیتها مایشاود و

.)MacMillan et al., 1986; Cam et al., 2002

بالستوسیتها با تولید اینترفرون تائو به بقاء جنین کمک

بیشااترین میاازان باااروری مربااوط بااه گااروه سااوم

میکنند ( .)Walters et al., 1984باا توجاه باه ایانکاه

دریافااتکننااده  5میلاایلیتاار  GnRHدر روز  12بعااد از

بیشترین تعاداد مایش باارور در ف لای اول مرباوط باه

تلقیح مصنوعی بود که باا نتاایم کلمان و همکااران در

میشهایی است که بعد از تلقیح  GnRHدریافت کارده-

سال  1994و بازر و همکااران در ساال  1998موابقات

اند ،میتوان چنین گفات کاه اساتفاده از  GnRHترشاح

داشت ،ولی با نتایم جم و همکاران در سال  2002میایر

 LHرا افزایش مایدهاد و سالولهاای لوتئاال کوچاک

باود (Kleemann et al., 1994; Cam et al., 2002

جسم زرد که حاوی رسپتورهای  LHبیشتری میباشاند،

; .)Bazer et al., 1998اسااتفاده از  GnRHدر روز 12

در پاس مقدار بیشتری پروژسترون ترشاح میکنناد کاه

افازایش وزن کوتیلادونها شاده و

این مکانیسم توسط فارین در سال  1988بیان شده است

همچنین میزان اینترفرون تائو را نیز افازایش مایدهاد و

( .)Farin et al., 1988با توجه به نتایم فاوق مایتاوان

اینترفرون تائو باعث جلوگیری از ترشح  PGF2αشاده و

گفت که یکی از دالیل موفقیت آبستنی میشهای ف لای

بعد از تلقایح ساب

در نتیجه از لوتئولیز ممانعت به عمل میآیاد ( Bazer et
al., 1998; Kleemann et al., 1994; Thatcher et al.,
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اول به دلیل باال بودن میزان پروژسترون سرم خون آنها

بود .در نتیجه تفاوت در میزان گلوکز بین گروههاا مای-

میباشد.

تواند به تفاوتهای فردی ،سن و ساایر عوامال مرباوط

مقدار فسفر میشهای آبستن در ف لی اول بیشتر از

باشد .غیرمعنیدار بودن ارر سن میش بر غلظت فسفر باا

میشهایی است که آبساتن نشادهاناد .فسافر باه هماراه

نتااایم معلاام و همکاااران در سااال  2007و چاگاااس و

گلوکز در واو واکنشهای اکسیداتیو داخل سلول نقش

همکاران در سال  2007موابقت داشات ( Moallem et

اساسی ایفا میکنند تا واو فرآیند گلوکونئوژنز از اساید

 .)Chagas et al., 2007; al., 2007هی اختالف معنی-

آمینه و افزایش غلظت اوره به حداال برسد .معنایداری

داری در مقدار فسفر بین گروه سوم و زیرگروه  Fگاروه

اراار  GnRHباار مقاادار پروژسااترون بااا نتااایم خااان و

دوم کاه در روز  12بعااد از تلقایح هورمااون  GnRHبااا

همکاران در سال  ،2001بک و همکاران در ساال 1996

مقادیر متفاوت دریافت کرده بودناد ،مشااهده نشاد .باا

و نفیااو و همکاااران در سااال  1994در ماایش و گاااو

توجه به اینکه ابل از تزریج هورمون  GnRHخونگیری

موابقات داشات ( Khan et al., 2001; Beck et al.,

به عمل نیامده است ،نمیتوان تفاوت در مقادیر فسفر را

; .)Nephew et al., 1994 1996غیرمعنیداری ارار سان

به هورمون  GnRHنسبت داد .غیرمعنیدار بودن ارر سن

میش در مقدار پروژسترون با نتایم والترز و همکاران در

ماایش روی نیتااروژن اوره خااون بااا نتااایم چاگاااس و

سال  1984موابقت داشته و با نتایم من و همکااران در

همکاران در سال  2007موابقات نداشات ( Chagas et

سال  1995هامخاوانی نداشات ( ;Mann et al., 1995

 .)al., 2007معنیدار بودن ارار سان مایش روی میازان

 .)Walters et al., 1984دلیل تاأریر مثبات پروژساترون

گلااوکز بااا نتااایم معلاام و همکاااران در سااال  2007و

روی زندهمانی رویاان و بااروری را مایتاوان اینگوناه

گوردون و همکاران در سال  2000میایر بود ( Gordon

استنباط کرد که تزریج مقدار  5میلیلیتار  GnRHدر روز

 .)et al., 2000; Moallem et al., 2007اساتفاده از 5

 ،12با ت ت تأریر ارار دادن سلولهاای لوتئاال کوچاک

میلیلیتر  GnRHدر روز  12بعد از تلقیح درصد باروری

که گیرندههای  LHبیشتری دارناد ،باعاث تولیاد مقادار

و تزاید گله را بیشتر از  2/5میلیلیتر  GnRHافزایش می

بیشتری پروژسترون شده و کمک کرده است تاا رویاان

دهد .این یافتهها با نتایم کییم و همکاران در سال 2003

تشکیلشده جایگزین شود و به علت کمبود پروژسترون

موابقت داشت ()Kaim et al., 2003

و م اایط نامناس ا

رحماای از بااین ناارود و در نتیجااه

باروری در این گروه افزایش یابد.
بیشترین مقادار گلاوکز در زیرگاروه  Eگاروه دوم

لاای و همکاااران در سااال  1985مشاااهده کردنااد
گاوهایی که بعد از تزریج  GnRHهنگام تلقیح با اولاین
سااروی

آبسااتن شاادند ،غلظاات پروژسااترون بیشااتری

مشاهده شد .از آنجایی که در این موالعه ابال از تزریاج

داشتند ( .)Lee et al., 1985پیشنهاد شده کاه درماان باا

هورمون  GnRHخونگیری نشده است ،نمایتاوان بااال

 GnRHهنگام تلقیح ،فولیکولوژنز را ت ات تاأریر اارار

بودن میازان گلاوکز را باه تزریاج هورماون نسابت داد

میدهد .درمان با  GnRHدر زمان تلقیح ،غلظات PSPB

بهعالوه ،سوح تیذیه و نو آن در تمام میشهاا یکساان

( )pregnancy-specific protein Bرا در سارم افازایش
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گاومیشهای رودخانهای را بهطور معنیدار بهبود بخشید

 و یا مادهای کاه ترشاحGnRH  ممکن است که.میدهد

.)Batavani and Eliasi, 2004(

 با افزایش تنظایم،پروژسترون را ت ت تأریر ارار میدهد

5 بهطور کلی مایتاوان نتیجاه گرفات کاه تزریاج

. باعث حفظ رویان و افزایش نرخ آبستنی گارددPSPB

 نرخ بااروری، بعد از تلقیح12  در روزGnRH میلیلیتر

 استروژن سرم پایینتار باوده و،GnRH بعد از درمان با

.میش را بهبود میبخشد

 افزایش ماییاباد کاه گفتاهFSH وLH

غلظت و پال

میشود این تیییرات در سیستم آندوکرینی ممکن اسات

سراسگزاری

به تیییرات در اولین و دومین موج فولیکولی رشد یافتاه
.برگردد

نویسااندگان از همااه کارکنااان ایسااتگاه ت قیقاااتی
خلعتپوشان به خاطر همکاری در اجارای ایان ت قیاج

یافتههای این موالعه موابج با نتاایم باهدسات آماده

.ادردانی مینمایند

 مایباشاد کاه2006 توسط استری و همکاران در ساال

تعارض منافع

 هنگاام ف لای از تکاررGnRH نشان دادناد اساتفاده از

نویسندگان اعالم میدارند که در این موالعه هی گونه
تضاد منافعی ندارند
.

ف لی گوسالهها جلوگیری کارده و نارخ بااروری را در
تلیسههایی که تکارر ف لای داشاتند افازایش مای دهاد
2004  باتوانی و الیاسی در ساال.)Sterry et al., 2006(
 هنگاام تلقایح نارخ بااروریGnRH نشان دادند تزریج
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