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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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Abstract
Low pregnancy rate is an important problem in livestock. Therefore it is possible to control the
process of reproduction in animals by using synthetic hormones and increase the pregnancy rate
through estrus synchronization. The aim of this study was to investigate the effect of GnRH on
days 10, 11, and 12 after artificial insemination on pregnancy rate of Makui sheep breed. For
this purpose, estrus was synchronized in 226 ewes using CIDR. After removing CIDR, all ewes
received 400 IU PMSG. After two days, ewes in estrus were artificially inseminated with fresh
sperms and divided into three groups. The control group did not receive any hormone. The
second group was divided into subgroups D, E and Fwhich received 20 µg GnRH on days 10,
11, and 12 after artificial insemination respectively. Finally, the third group or group G received
40 µg GnRH on day 12 after artificial insemination. Blood samples (5 ml) were collected two
days after GnRH injection by using vacuum tubes. The serumic concentrations of glucose, urea,
total protein, phosphorus and progesterone were measured. To analyze the dependent and
discrete variables, GLM and FREQ procedure of SAS software were used respectively. The
results showed that the effect of GnRH on plasma concentration of progesterone was significant
(p<0.01). Maximum pregnancy rate was achieved in the third group with a significant difference
(p<0.01) observed between this group and the other groups regarding pregnancy rate. It can be
concluded that injection of 40 µg of GnRH hormone on day 12 after insemination improves
pregnancy rate in ewes.
Conflict of interest: None declared.
Keywords: Estrus synchronization, GnRH, Blood serum indices, Pregnancy, Sheep.
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رسول بابازاده اقدم و همکاران

همزمان با خارج کردن سیدر از پروستاگالندین اسلتناده

مقدمه
تولیدمثل در اکثلر گوسلنندان ایرانلی بله صلورت
پلیاستروس فصلی انجام میگیلرد و ایلن حیوانلات بلا

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

تغییر طول مدت روشنایی فح میشوند کله ایلن زملان

برای کنترل تولیدمث دام از هورمونهای مختلنلی

روزهای اواخر تابستان و اوای پاییز میباشلد ( Zamiri,

از جمله گنادوتروپینها استناده میشود که بله دو دسلته

 .)2005; Yadi et al., 2011موفقیت در تلقیح ملیش یلا

تقسیم میشوند-1 :آنهایی که رشد فولیکولی را تحریک

بهعبارت دیگر ،شرط الزم جهت کسل

نتلایم موللو

میکنند و  -2آنهایی که فولیکول را تحریک به آزادشدن

در لقاح ،بستگی بله تملاس اسلپرمهلای اابل لقلاح بلا

میکنند (تخمکگذاری) .گنادوتروپینهلایی کله توسلعه

زملان دایلج جهلت

فولیکولی را تحریک میکنند ،زمانی استناده میشوند که

تخمک در زمان معین دارد .انتخا

تلقیح میش از لحاظ افزایش تلوان بلاروری ملیش ملادر

روند توسعه فولیکولی بهوسیله فاکتورهلایی مثل فصل

(تعداد نسلبی بلره در هلر زایملان) بسلیار اهمیلت دارد

آنسلللتروس محلللدود ملللیشلللود و یلللا زملللانی کللله

( .)Zamiri, 2005از آنجایی که فح یابی در میش بدون

سوپراووالسیون جهت انتقال جنین مورد نیاز است .ایلن

حضور اوچ در گله کار نسبتاً دشلواری اسلت و نیلز بلا

گنادوتروپینها شام ( PMSGگنادوتروپین سرم مادیان

حضور مداوم اوچ در گله ،ایلن امکلان وجلود دارد کله

آبستن) و ( FSHهورمون محرک فولیکولی) ملیباشلند.

بعضی از میشها ناخواسته بارور شوند و داملدار از ایلن

در مورد گنادوتروپینهایی که فولیکولها را تشلویج بله

باروری اطالعی پیدا نکند ،بنابراین در کارهای تحقیقاتی

اووالسیون میکنند بایستی یک فولیکول اابل دسلترس

از روشهایی استناده میشود که بدون نیلاز بله حضلور

بللرای اووالسللیون وجلللود داشللته باشلللد کلله ایلللن

اوچ در گله میتوان میشها را فح کلرد بلهطلوریکله

گنادوتروپینهللا شللام ( GnRHهورمللون آزادکننللده

تمام میشها در یک زمان مشخص و بلا درصلد بلاالیی

گنادوتروپین)( hCG ،گنادوتروپین جنتی انسلان) و LH

فح میشوند .چندین روش برای همزمانسازی فحللی

(هورمون لوتئینیکننلده) ملیباشلند (.)Taponen, 2003

در ملللیش وجلللود دارد کللله یکلللی از ایلللن روشهلللا

زمانیکه یک فولیکول آماده تخمکگلذاری در دسلترس

سیدرگذاری است .سیدر جسلمی سلیلیکونی و حلاوی

باشللد ،گنللادوتروپینهللایی ماننللد  LH ،GnRHو hCG

پروژسترون است و در داخ واژن میش ارار ملیگیلرد.

میتوانند آن فولیکول را وادار به تخمکگذاری کنند .در

سیدر به مدت  12-14روز در داخ واژن باای میمانلد

این حالت از بروز تخملکگلذاری تلأخیری جللوگیری

و در این مدت ،بلا آزادسلازی پروژسلترون ملانب بلروز

خواهللد شللد .هورمللون  ،GnRHنوروپپتیللد کلیللدی در

فحلی در میشها میشود .حدود  24تا  48سلاعت بعلد

کنترل عملکرد تولیدمثلی در تملام گونلههای مهلرهداران

از خارج کردن سیدر ،عالئلم فحللی در ملیشهلا بلروز

میباشد ( .)Cavalcanti et al., 2012تزریج  GnRHیلا

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

آنالوگ آن ،افزایش ناگهانی  LHو  FSHرا تشویج کرده

که نشان میدهد پاسل دهلی بله اسلتروس ،زملانی کله

و  2ساعت بعد از تزریج ،همه میشها افلزایش ناگهلانی
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 LHرا نشان خواهند داد .با افزایش غلظت اسلتروژن در

بودن میزان پروژسترون ،رویان امکان تشلکی جنلت را

طول دوره استروس ،آزادسازی  GnRHتحریک میشود

نخواهد داشلت و تللخ خواهلد شلد ،زیلرا ایلن زملان

که این امر آزادسازی  GnRHترشح و افلزایش ناگهلانی

همزمان با پ رفت جسم زرد در چرخه طبیعلی سلیک

 LHرا در پی خواهد داشت که منجر بله تخملکریلزی

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

میشود ( .)Cam et al., 2002فرین و همکاران در سال

از انجام موالعه حاضر ،بررسی ارلر هورملون  GnRHدر

 1988نشان دادند که اسلتناده از  GnRHدر روز تلقلیح

روز  11 ،10و  12بعد از تلقلیح مصلنوعی بلر بلاروری

باعث افلزایش وزن جسلم زرد میشلود و از طرفلی بلا

میش بود.

کمک کردن به رشد اجسام زرد کوچک سلب

افلزایش

ترشح پروژسترون از اجسام زرد کمکی میشود ( Farin

 .)et al., 1988گزارش شده است که تزریلج  GnRHدر
طلول اسللتروس ممکللن اسللت زمللان اووالسللیون ،نللرخ
باروری ،نمو جسم زرد ،ترشح پروژسترون و زندهملانی
رویللان را تحللت تللأریر اللرار دهللد GnRH .بللهطور
غیرمستقیم با ارر بر آزادسازی  LHو  FSHعم میکند،
اما ارر مستقیم آن روی دستگاه تولیدمث شلناخته نشلده
است ( .)Taponen, 2003اخیراً با مصرف گنادورلینهلا
در  12روزگللی پ ل

از تلقللیح گوسللنند توانسللتهاند بللا

افزایش بقاء جنین ،میزان آبسلتنی ،دواللوزایی و درصلد
زایمللان را بهبللود بخشللند ( ;Sreenan, et al., 1996
Akifcam and Kuran, 2003; Thatcher et al.,
 .)2011استناده از گنادوتروپینها در روزهلای  11و 12

بعد از تلقیح گاو باعث افزایش بقاء جنین ،نرخ آبسلتنی
و درصد زایمان میشلود ( .)Cam et al., 2002اسلتناده
از  GnRHدر روزهای  12 ،11 ،10و  13بعد از آبستنی،
باعث میشود که بقاء جنین و نرخ آبستنی بهبود یافته و
میزان پروژسترون خون نیز افلزایش یابلد ( Sreenan et

 ،)al., 1996که افلزایش پروژسلترون بله دلیل اسلتقرار
اجسام زرد کمکی میباشد ( Mann et al., 1995; Beck

 .)et al., 1996روز  12بعد از تلقیح زمان بحرانی بلرای
شناسایی آبستنی توسط مادر است که در صورت ناکافی

مواد و روشها
ایللن موالعلله از اوایلل شللهریور  1389تللا اواخللر
فروردین  1390در ایستگاه اصالح نژاد گوسنند ملاکوئی
وااب در مح سه راهی شهرستان شوط انجام گرفت .در
این ایستگاه سالنهای نگهداری میشها با اوچهلا و بلره
میشها جدا بوده و هر سالن مجهز به آخورهای سیمانی
میباشد .دامها از مرتب تغذیه میکردند .تعداد  226رأس
میش ماکوئی با گروههای سنی  1تلا  7سلاله (بلا لحلاظ
کلردن یکسللانی تمللامی سللنین در هللر تیمللار) بللا روش
سیدرگذاری (سیدر سلاخت فلایزر نیوزیلنلد) از اوایل
شهریورماه همزمانسازی فحلی شلدند .بعلد از گذشلت
 14روز سیدر را با اسلتناده از نخلی پالسلتیکی کله بله
انتهای سیدر متص است ،خارج کلرده و بله هلر ملیش
 400واحللد بینالمللللی  Pregnecol( PMSGسللاخت
شرکت  Bionicheکشور استرالیا) بلهصلورت عضلالنی
تزریج شد .دو روز بعلد از برداشلت سلیدر و مشلاهده
فحلی ،میشهای ملذکور بلا اسلتناده از اسلپرم تلازه بله
روش واژینال تلقیح مصنوعی شدند .برای تلقیح هر پنم
رأس ملیش موجلود در هلر تیمللار ،یلک الوچ بلا سللن
مشخص و یکسان برای تمامی گروههلا در نظلر گرفتله
شد و اسپرم تازه در خلود ایسلتگاه تهیله گردیلد .بلرای
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اسپرمگیری از واژن مصنوعی استناده گردید که اسپرمها

 40میکروگرم محلول  GnRHدریافت کرد .الزم بهذکلر

بالفاصله با شلیر اسلتریلیزهای کله دملای آن  37درجله

است ،بهدلی اینکه زیرگروههلای اول هورملون GnRH

سلسیوس بود ،به نسبت  1به  1رایج شلده و در داخل

دریافت نکرده بودند ،برای مقایسه باروری با گروه سوم

 37درجلله

مجمو سه زیرگروه اول در نظر گرفته شد ،وللی بلرای

فالک ل

مخصللوک کلله آنهللم حللاوی آ

سلسیوس بود ،ارار گرفت 17 .روز بعلد از تلقلیح اول،

مقایسللله تنلللاوت میلللزان هورملللون پروژسلللترون و

میشهای برگشتی نیز با شناسایی فحلی دوم و سلوم بلا

متابولیتهللای خللونی چللون سلله زیرگللروه شللاهد و

استناده از اوچهای بارور  2تا  5ساله و بهروش طبیعلی

زیرگروههای گلروه دوم در روزهلای مختللخ آبسلتنی

بارور شدند .تمام میشها دارای رکورد بوده و شجرهنامه

خونگیری شده بود ،تک تلک محاسلبه و تنلاوتهلای

هر کدام مشخص بود .زایمان از اواخر بهمن ماه شلرو

آنها بررسی گردیلد .محللول  GnRHاسلتناده شلده در

شده و تا اواخر اسنند ملاه بله طلول انجامیلد .بلرههلای

هملله گللروههللا وتوسللپت بوسللرلین سللاخت کارخانلله

از ربلت جنسلیت،

داروسازی ابوریحان (ایران ،تهران) بود .نمونههای خون

مشخصات والدین آنها نیز ربت گردیلد .بلرای بررسلی

بلله فاصللله دو روز بعللد از تزریللج هورمللون  ،GnRHاز

تأریر هورمون  ،GnRHمیشها بهطلور تصلادفی بله سله

ورید وداجی همه میشهای مورد آزمایش با اسلتناده از

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

سرسوزن و لوله ونوجکت بلدون ملاده ضلد انعقلاد بله

 60رأس گوسنند بود که با سه زیرگروه  20راسلی  Aو

مقدار  40میکروگرم جمبآوری شده و در کمترین زمان

 Bو  Cمشخص گردیدند .هلی یلک از گوسلنندان ایلن

ممکن و در درون ظرف مخصلوک حمل نمونلههلای

گروه هورمون  GnRHدریافت نکلرده و از هلر یلک از

آزمایشگاهی و در کنار ی خشک به آزمایشگاه وااب در

در روزهلای 13 ،12

جاده باسمنم تبریز منتق و بالفاصلله سلرم خلونهلای

و  14بعد از تلقیح مقدار  5میلیلیتر نمونه خون بوسلیله

مذکور ،با استناده از سانترینیوژ (ژنلوس  3000 )20دور

لوله ونوجکت اخذ گردید .گروه دوم بله سله زیرگلروه

در دایقه و به مدت  10دایقله جلدا گردیلد .سلرمهلای

 E ،Dو  Fتقسیم شلد کله زیرگلروه  Dشلام  48رأس

بهدست آمده در درون میکروتیو های  1/5میللیلیتلری

ملللیش بلللود و در روز  10بعلللد از تلقلللیح مقلللدار 20

ریخته شده و تا زمان انجام آزمایشات سرمی مورد نظلر،

میکروگرم  GnRHبلهروش عضلالنی دریافلت کردنلد.

در دمای  -20درجه سلسیوس نگهداری شدند .در ادامله

زیرگروه  Eشام  40رأس میش بود که در روز  11بعد

میزان گلوکز ،اوره ،پروتئین تام و فسنر سرم خون همله

از تلقللیح مقللدار  20میکروگللرم از محلللول  GnRHرا

نمونههای مورد آزمایش به روش آنزیمی کالریمتلری و

دریافت کردند .زیرگروه  Fهم شام  39رأس میش بود

بلله وسللیله دسللتگاه اسللپکتروفتومتر ژنللوس ( 20کشللور

که در روز  12بعد از تلقیح مقدار 20میکروگرم محللول

امریکا) و با اسلتناده از کیلت (شلرکت پلارسآزملون و

 GnRHدریافت کرد .همچنین گروه سوم (گروه  )Gکله

زیسللت شللیمی) انللدازهگیللری شللد .همچنللین میللزان

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

پروژسترون سرمهای ملذکور هلم بله روش االیلزا و بلا

متولدشده شمارهگذاری شده و پل

زیرگروههای  20رأسی آن بهترتی
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استناده از کیت مونوباند آلمان به وسلیله دسلتگاه االیلزا
ریدر اورن

یافتهها

 2100آمریکا اندازهگیری شد.

مقایسه ارر تیمارها بر باروری و آبستنی میشهلا در

 -تحلیاال آماااری دادههااا :عوام ل مللررر بللر غلظللت

جدول  1آورده شده است .میزان باروری در گروه سلوم

متابولیتهای اندازهگیلریشلده بله کملک رویله GLM

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

نرمافزار  SAS 9.1و بر اساس روش فاکتوری در االل

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

طرح پایه کامالً تصادفی تجزیله و تحلیل شلدند .بلرای

نشان داد .با توجه به جدول  1استناده از  20میکروگلرم

دانستن ارر تزریج هورمون ( GnRHمقلادیر  20در برابلر

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

 40میکروگرم) از مقایسات گروهی استناده شد .تجزیله

که میزان باروری در روز  12بعد از تلقیح تناوتی معنلی

برای هر کدام از متابولیتهای اندازهگیریشده،

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

انجام گرفته شد و اررات متقابلی که غیرمعنلیدار شلدند

همان میزان هورمون را دریافت کرده بودند داشت وللی

از مدل حذف شدند .همچنلین بلا آزملون نرملال بلودن

با زیرگروههای گروه اول تناوت معنیداری نشان نلداد.

باایمانده (آزمون شاپیرو ویلک) به کمک دسلتور proc

طبج این جدول بیشترین میزان باروری مربوط به گلروه

 ،univariateنرمال بودن باایماندهها مورد بررسی الرار

سوم دریافلتکننلده  40میکروگلرم  GnRHدر روز 12

گرفت .برای تجزیه وتحلی عوام مررر بلر بلاروری از

بعد از تلقیح مصنوعی بود .میزان باروری گروه سلوم در

رویه  FREQنرمافزار SAS 9.1استناده شد .برای بررسی

فحلی اول ( 74/36درصد) تناوت معنیدار ( )p>0/01با

صنات گسسته همچون نرخ باروری از آزمون مربب کای

گروه اول ( 35/59درصد) داشت .همچنلین بلین گلروه

( )Chi- squareاستناده شد که از این مدل برای آزملون

سوم (گروه  )Gو زیرگروه  Fگلروه دوم کله در روز 12

تناوت میشهایی که آبستن شده و برهزایی کرده بودنلد

بعد از تلقیح  20میکروگرم  GnRHدریافت کلرده بلود،

و میشهایی که زایمان نکرده بودند هم استناده شد.

تناوت معنلیداری ( )p>0/05از لحلاظ میلزان بلاروری

واریان

مشاهده گردید.
جدول  -1مقایسه ارر تیمار بر باروری میشها ،تعداد زایش ،تلنات و تکرر فحلی در فحلی اول تا سوم
بدون تزریق

آبستنی در فحلی اول
عدم آبستنی در فحلی اول
آبستنی در فحلی دوم
آبستنی در فحلی 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
تلنات
تعداد میش تکرر فحلی
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تعداد

21

20

21

50

41

39

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

11/90

27/77

17/46

16/66

7/93

234
9
2
4
126

 :abcdحروف متناوت در هر ردیخ نشانه وجود تناوت معنیدار ( )p>0/05میباشد.

همچنین با توجه به جدول فوق تناوت معنلیداری

با توجه به جدول  2مقادیر گلوکز ،فسنر و پروتئین تلام

بین گروه دوم و گلروه اول از لحلاظ بلاروری مشلاهده

در مللیشهللای آبسللتنشللده در اولللین فحلللی بیشللتر از

نشد .در حالیکه با توجه به جلدول ملذکور بلین گلروه

میشهای آبستن نشده بود ،ولی این تنلاوت معنلیداری

سللوم بللا زیرگللروههللای  Dو  Eگللروه دوم تنللاوت

نبود .همچنین مقادیر اوره خون گروه آبستنشده بیشلتر

معنیداری ( )p>0/01در میزان باروری وجود داشت .از

از گروه آبستننشده بود .به دلی باال بودن میزان گللوکز

طرف دیگر با توجه بله جلدول  1اخلتالف معنلیداری

در این گروه از اررات مضر اوره برای رویان کاسته شلده

( )p>0/001در تکرر فحلی بلین گلروه شلاهد و گلروه

هر چند این اختالف در مقدار اوره در سوح معنلیداری

سوم مشاهده شد ،ولی بین گروه شاهد و زیرگلروههلای

نبود.

گروه دوم اخلتالف معنلیداری در بازگشلت بله فحللی
مشاهده نشد (.)p<0/05
جدول  -2میزان متابولیتها و هورمون پروژسترون خون در دامهای آبستن شده و بارورنشده در فحلی 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
فسنر ()mg/dl
گلوکز ()mg/dl
پروتئین تام ()g/dl
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جدول  -3تجزیه عوام مررر بر غلظت هورمون و متابولیتهای خونی تحت تأریر تزریج

GnRH

منابع تاییرات

پروژسترون

گلوکز

فسفر

نیتروژن اورهای

پروتئین تام

تیمار

**

**

**

**

**

سن

NS

*

NS

NS

**

ارر متقاب سن و تیمار

NS

NS

NS

NS

NS

* و ** معنیداری به ترتی

در سوح احتمال پنم درصد و یک درصد : NS ،غیرمعنیدار

با بررسی جدول  3مشاهده میشود که ارر تیمار بلر

زیرگروه  Cگروه اول مشلاهده شلد .در مقایسله مقلادیر

مقدار پروژسترون سرم خلون معنلیدار بلود ()p>0/01

فسنر بین زیرگروه  Fگروه دوم با گروه سوم که در روز

ولی ارر سن و ارر متقابل سلن و تیملار معنلیدار نبلود.

 12بعد از تلقیح ،هورمون  GnRHدریافت کرده بودنلد،

همچنین با مقایسله میلانگین مقلادیر پروژسلترون سلرم

تناوت معنیداری مشاهده نشلد .املا اخلتالف معنلیدار

خون مشاهده شد که مقدار آن در گلروه سلوم بیشلتر از

( )p>0/05بللین زیرگللروه  Dگللروه دوم بلا زیرگللروه F

سایر گروهها بود ( این گلروه در روز  12بعلد از تلقلیح

گروه دوم و گروه سوم در مقدار فسنر مشلاهده گردیلد.

 40میکروگللرم  GnRHدریافللت کللرده بللود) .همچنللین

نتایم حاص از جدول  3نشان میدهد که فقط تیمار بلر

مشاهده شد که میانگین میزان پروژسترون در گلروه دوم

میزان نیتروژن اوره سرم خلون ارلر معنلیدار ()p>0/01

که مقدار  20میکروگرم  GnRHدریافت کرده بود ،کمتر

داشت .با مقایسله میلانگین مقلادیر نیتلروژن اوره سلرم

از سایر گروهها بلود .نتلایم حاصل از جلدول  3نشلان

خون ،بیشترین مقدار نیتروژن اوره خون در زیرگلروه F

میدهد که ارر تیمار و سن بر غلظت گلوکز سلرم خلون

گروه دوم و کمترین میزان آن در زیرگروه  Dگلروه دوم

تنللاوت معنللیدار ( )p>0/05دارد .بللا مقایسلله میللانگین

مشاهده شد که اختالف معنلیداری ( )p>0/01داشلتند.

مقادیر گلوکز سرم ،بیشترین مقدار گلوکز در زیرگروه E

همچنللین بللین زیرگللروه  Fگللروه دوم بللا گللروه  Gو

گروه دوم مشاهده شلد .همچنلین اخلتالف معنلیداری

زیرگللروه  Eگللروه دوم اخللتالف معنللیدار ()p>0/05

( )p>0/05بللین زیرگللروه  Eگللروه دوم بللا زیرگللروه F

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

گروه دوم و گروه سوم مشاهده گردید .نتایم حاصل از

با زیرگروه  Dگلروه دوم و گلروه شلاهد نشلان داد .بلا

جدول مذکور نشان میدهد که ارر تیمار بر غلظت فسنر

توجه به جدول  3ارر تیمار و سن بر میزان پلروتئین تلام

خون معنیدار ( )p>0/01بوده ولی ارلر سلن بلر میلزان

سللرم خللون کللامالً معنللیدار ( )p>0/01بللود .مقایسلله

فسنر سرم خون معنیداری نبود .همچنین گلروه شلاهد

میانگین پروتئین تام سرم خلون نشلان داد کله بیشلترین

در برابر گروه تیمار درخصوک میزان فسنر سرم خلون

مقدار پروتئین تام مربوط به گروه شاهد و کمترین مقدار

تناوت معنلیداری ( )p>0/05را نشلان داد .بلا مقایسله

آن مربوط به زیرگروه  Fگروه دوم میباشلد و بنلابراین،

میانگین مقادیر فسنر سرم خون ،بیشلترین مقلدار فسلنر

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

در زیرگلللروه  Eگلللروه دوم و کمتلللرین میلللزان آن در

با سایر گروه ها در مقدار پروتئین تام سرم مشاهده شلد.
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همچنین از همین لحاظ بین گروه سلوم بلا زیرگلروه E

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

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

گلوکز خون با توجه به سن ،بیشترین میزان گلوکز خون

همچنین با توجه به جدول  3ارر سن بر میلزان پلروتئین

در میشهای یک ساله و کمترین میزان آن در میشهلای

تللام سللرم خللون معنللیدار ( )p>0/01بللود .بللا مقایسلله

 5ساله مشاهده شد ولی تناوت معنیداری از این لحلاظ

میانگین پروتئین تام سرم با توجه به سن ،بیشترین میزان

بین میشهلای بلا سلنین  6 ،5 ،4 ،2و  7سلاله مشلاهده

این فراسنجه در میشهای  7ساله و کمترین میزان آن در

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

میشهای یکساله مشاهده شد .تناوت معنیداری از این

تنللاوت معنللیدار ( )p>0/05در میللزان گلللوکز خللون

لحاظ بلین سلنین  4تلا  7سلاله مشلاهده نشلد .تنلاوت

مشاهده شد .با توجه به جلدول  4اخلتالف معنلیداری

معنیداری ( )p>0/05از لحاظ مقدار پروتئین تلام سلرم

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

بین میشهای یک ساله با میشهای  4تا  7ساله مشاهده

مشاهده شد .بیشترین درصد باروری ،نلرخ بلرهزایلی و

شد .میشهای  2و  3ساله نیز از لحلاظ مقلدار پلروتئین

تزاید گله به گروه سوم تعلج داشت .ایلن گلروه در روز

تام سرم تناوت معنیداری با هم نداشتند .از طرف دیگر

 12بعد از تلقلیح مقلدار  5میللیلیتلر هورملون GnRH

با توجه به جدول  3سن میش بر میزان گلوکز خون ارلر

دریافت کرده بود.

جدول  -4نتایم بهدستآمده ارر تیمار بر شاخصهای تولیدمثلی میش ماکوئی در فحلی 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

ک 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

ک کله

226

100

113

44/24

13

50

 :abcdحروف متناوت در جدول نشانه وجود تناوت معنیدار ( )p>0/05میباشد.

بحث و نتیجهگیری

ترکی

تیمارها ( )A1T1مورد نظر تحقیج نبلود .در ایلن

با وجود اینکه آزمایش به طریج آنالیز فاکتوری بلا

تحقیج ارر همزمان سازی فحلی و استناده از  GnRHبلر

طرح پایه کامالً تصادفی تجزیه و تحلی شد ،ولی اررات

باروری گوسنند نژاد ماکوئی بررسی شلد .بلا توجله بله

اصلی شام گروههای آزمایشلی ( E ،D ،C ،B ،Aو )F

نتایم بهدست آمده از موالعه حاضر ،مشلخص شلد کله

و سن (در  7سوح  1تا  7ساله) مد نظر بلود و میلانگین

اسللتناده از  40میکروگللرم  GnRHدر روز  12بعللد از
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تلقیح ارر بهتری بر افزایش مقدار پروژسترون مترشحه از

.)1994; Thatcher et al., 1995; Bazer et al., 1998

جسم زرد داشت که باعث بهبلود بلاروری شلده اسلت.

روز  12بعد از آبستنی ،همزمان با تحلی جسلم زرد در

استناده از  GnRHبا افزایش تولیلد پروژسلترون توسلط

چرخه طبیعی فحلی میباشد که اگر آبستنی توسط ملادر

جسم زرد میتواند در نرخ باروری مررر باشلد کله ایلن

شناسایی شود و جسم زرد پایدار بماند ،تا اواخر آبستنی

نتیجه با یافتههای موالعه می و همکلاران کله در سلال

جسم زرد باای میماند و با ترشح پروژسلترون بله بقلاء

 1993انجام گرفته ،موابقت داشته ولی با نتلایم تحقیلج

جنین کمک میکند .ترشح پروژسترون توسط جسم زرد

لوسی و استونسلون در سلال  1986همخلوانی نداشلت

برای تداوم آبستنی ضروری است .استناده از  GnRHدر

(.)Lucy and Stevenson, 1986; Mee et al., 1993

روز  12بعد از تلقیح باعث میشود که شناسایی آبسلتنی

همچنین نتایم تحقیج حاضر با یافتههای پژوهش کییم و

توسط ملادر بلهخوبی انجلام شلود .بنلابراین اسلتناده از

همکاران در سال  2003موابقلت داشلت کله نشلان داد

 GnRHباعث بهبود نرخ آبستنی ،برهزایی و وزن زایلش

اسللتناده از  GnRHدر روز  12بعللد از تلقللیح عملکللرد

میشود.

تولیلدمثللی ملیش را بهبلود ملیبخشلد ( Kaim et al.,

میللزان هورمللون پروژسللترون در دامهللایی کلله در

 .)2003غیرمعنیداری ارر  2/5میلیلیتلر  GnRHدر روز

فحلی اول بارور شدهانلد ،بیشلتر از دامهلایی اسلت کله

 12بعد از تلقیح بر باروری میشها ،بلا یافتلههلای ملک

بلارور نشلدهانلد ولللی تنلاوت معنلیداری بلین مقللادیر

میالن و همکاران در سال  1986و بلک و همکلاران در

پروژسترون میشهای آبسلتنشلده و غیرآبسلتن وجلود

سال  1994مغایر بود و با یافتههای جلم و همکلاران در

نداشت .پروژسترون مهمترین عام بقاء جسم زرد است

سال  2002موابقت داشت ( ;MacMillan et al., 1986

و وجود جسم زرد برای ادامه آبسلتنی ضلروری اسلت.

.)Beck et al., 1994; Cam et al., 2002

پروژسترون باعث رشد سریب بالستوسیتها ملیشلود و

بیشللترین میللزان بللاروری مربللوط بلله گللروه سللوم

بالستوسیتها با تولید اینترفرون تائو به بقاء جنین کمک

دریافللتکننللده  5میلللیلیتللر  GnRHدر روز  12بعللد از

میکنند ( .)Walters et al., 1984بلا توجله بله ایلنکله

تلقیح مصنوعی بود که بلا نتلایم کلملن و همکلاران در

بیشترین تعلداد ملیش بلارور در فحللی اول مربلوط بله

سال  1994و بازر و همکلاران در سلال  1998موابقلت

مللیشهللایی اسللت کلله بعللد از تلقللیح  GnRHدریافللت

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

کردهاند ،میتلوان چنلین گنلت کله اسلتناده از GnRH

بلود ( ;Kleemann et al., 1994; Bazer et al., 1998

ترشللح  LHرا افللزایش مللیدهللد و سلللولهللای لوتئللال

 .)Cam et al., 2002استناده از  GnRHدر روز  12بعلد

کوچک جسم زرد که حاوی رسلپتورهای  LHبیشلتری

افزایش وزن کوتیلدونها شده و همچنین

میباشند ،در پاس مقلدار بیشلتری پروژسلترون ترشلح

میزان اینترفرون تائو را نیز افزایش میدهلد و اینترفلرون

میکنند که این مکانیسلم توسلط فلارین در سلال 1988

تائو باعث جلوگیری از ترشح  PGF2αشده و در نتیجله

بیان شده است ( .)Farin et al., 1988با توجه به نتلایم

از لوتئولیز ممانعت به عم میآید ( Kleemann et al.,

فوق میتوان گنت که یکلی از دالیل موفقیلت آبسلتنی

از تلقیح سب
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میشهای فحلی اول به دلی باال بودن میزان پروژسترون

بود .در نتیجله تنلاوت در میلزان گللوکز بلین گلروههلا

سرم خون آنها میباشد.

میتواند به تناوتهای فردی ،سن و سایر عوام مربوط

مقدار فسنر میشهای آبستن در فحلی اول بیشتر از

باشد .غیرمعنیدار بودن ارر سن میش بر غلظت فسنر بلا

میشهایی است که آبسلتن نشلدهانلد .فسلنر بله هملراه

نتللایم معلللم و همکللاران در سللال  2007و چاگللاس و

گلوکز در واو واکنشهای اکسیداتیو داخ سلول نقش

همکاران در سلال  2007موابقلت داشلت ( Chagas et

اساسی اینا میکنند تا واو فرآیند گلوکونئوژنز از اسلید

 .)al., 2007; Moallem et al., 2007هلی اخللتالف

آمینه و افزایش غلظت اوره به حداا برسد .معنلیداری

معنیداری در مقدار فسنر بین گروه سوم و زیرگلروه F

ارللر  GnRHبللر مقللدار پروژسللترون بللا نتللایم خللان و

گروه دوم که در روز  12بعد از تلقیح هورملون GnRH

همکاران در سال  ،2001بک و همکاران در سلال 1996

با مقادیر متناوت دریافت کرده بودند ،مشاهده نشلد .بلا

و ننیللو و همکللاران در سللال  1994در مللیش و گللاو

توجه به اینکه اب از تزریج هورمون  GnRHخونگیری

موابقت داشلت ( Nephew et al., 1994; Beck et al.,

به عم نیامده است ،نمیتوان تناوت در مقادیر فسنر را

 .)1996; Khan et al., 2001غیرمعنیداری ارر سن میش

به هورمون  GnRHنسبت داد .غیرمعنیدار بودن ارر سن

در مقدار پروژسترون با نتایم والترز و همکاران در سلال

مللیش روی نیتللروژن اوره خللون بللا نتللایم چاگللاس و

 1984موابقت داشته و با نتایم من و همکاران در سلال

همکاران در سال  2007موابقلت نداشلت ( Chagas et

 1995همخوانی نداشت (Walters et al., 1984; Mann

 .)al., 2007معنیدار بودن ارلر سلن ملیش روی میلزان

 .)et al., 1995دلیلل تللأریر مثبللت پروژسللترون روی

گلللوکز بللا نتللایم معلللم و همکللاران در سللال  2007و

زندهمانی رویان و باروری را میتوان اینگونله اسلتنباط

گوردون و همکاران در سال  2000مغایر بود ( Gordon

کرد که تزریج مقدار  5میلیلیتلر  GnRHدر روز  ،12بلا

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

تحت تأریر الرار دادن سللولهلای لوتئلال کوچلک کله

میلیلیتر  GnRHدر روز  12بعد از تلقیح درصد باروری

گیرنللدههللای  LHبیشللتری دارنللد ،باعللث تولیللد مقللدار

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

بیشتری پروژسترون شده و کمک کرده است تلا رویلان

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

تشکی شده جایگزین شود و به علت کمبود پروژسترون

موابقت داشت ()Kaim et al., 2003

و محللیط نامناس ل

رحمللی از بللین نللرود و در نتیجلله

باروری در این گروه افزایش یابد.
بیشترین مقلدار گللوکز در زیرگلروه  Eگلروه دوم

لللی و همکللاران در سللال  1985مشللاهده کردنللد
گاوهایی که بعد از تزریج  GnRHهنگام تلقیح با اوللین
سللروی

آبسللتن شللدند ،غلظللت پروژسللترون بیشللتری

مشاهده شد .از آنجایی که در این موالعه ابل از تزریلج

داشتند ( .)Lee et al., 1985پیشنهاد شده کله درملان بلا

هورمون  GnRHخونگیری نشده است ،نملیتلوان بلاال

 GnRHهنگام تلقیح ،فولیکولوژنز را تحلت تلأریر الرار

بودن میلزان گللوکز را بله تزریلج هورملون نسلبت داد

میدهد .درمان با  GnRHدر زمان تلقیح ،غلظلت PSPB

بهعالوه ،سوح تغذیه و نو آن در تمام میشهلا یکسلان

( )pregnancy-specific protein Bرا در سلرم افلزایش
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گاومیشهای رودخانهای را بهطور معنیدار بهبود بخشید

 و یا مادهای کله ترشلحGnRH  ممکن است که.میدهد

.)Batavani and Eliasi, 2004(

 با افزایش تنظلیم،پروژسترون را تحت تأریر ارار میدهد

5 بهطور کلی ملیتلوان نتیجله گرفلت کله تزریلج

. باعث حنظ رویان و افزایش نرخ آبستنی گلرددPSPB

 نرخ بلاروری، بعد از تلقیح12  در روزGnRH میلیلیتر

 استروژن سرم پایینتلر بلوده و،GnRH بعد از درمان با

.میش را بهبود میبخشد

 افزایش ملییابلد کله گنتلهFSH وLH

غلظت و پال

میشود این تغییرات در سیستم آندوکرینی ممکن اسلت

سراسگزاری

به تغییرات در اولین و دومین موج فولیکولی رشد یافتله
.برگردد

نویسللندگان از هملله کارکنللان ایسللتگاه تحقیقللاتی
خلعتپوشان به خاطر همکاری در اجلرای ایلن تحقیلج
.ادردانی مینمایند

یافتههای این موالعه موابج با نتلایم بلهدسلت آملده
 ملیباشلد کله2006 توسط استری و همکاران در سلال
 هنگلام فحللی از تکلررGnRH نشان دادنلد اسلتناده از

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

فحلی گوسالهها جلوگیری کلرده و نلرخ بلاروری را در
تلیسههایی که تکلرر فحللی داشلتند افلزایش ملی دهلد
2004  باتوانی و الیاسی در سلال.)Sterry et al., 2006(
 هنگلام تلقلیح نلرخ بلاروریGnRH نشان دادند تزریج
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