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چکیده
این مطالعه به منظور بررسی ارتباط تغییرات غلظت متابولیتها و هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،انسولین و
فاكتور رشد شبه انسولین 1-با تشکیل كیست فولیکولی تخمدان در گاوهای شیری هلشتاین انجام شد .بدین منظور،
نمونههای خون از سیاهرگ دمی  20راس گاو شیری ( 10راس سالم و  10راس مظنون به داشتن كیست تخمدانی) قبل از
كشتار اخذ شدند .پس از كشتار ،مایع فولیکولی فولیکولهای بالغ و كیستی به طور جداگانه آسپیره شدند .غلظت
متابولیتهای گلوكز ،اوره ،تریگلیسیرید و كلسترول كل همراه با هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،انسولین و
فاكتور رشد شبه انسولین 1-در سرم خون و مایع فولیکولی فولیکولهای بالغ و كیستی با استفاده از كیتهای تجاری
مربوطه تعیین گردید .نتایج این مطالعه نشان داد كه غلظت متابولیتها در سرم خون بر خالف مایع فولیکولی دامهای
سالم و كیستی مشابه بود .غلظت گلوكز در مایع فولیکولی فولیکولهای كیستی  141/11درصد بیش از غلظت آن در مایع
فولیکولی فولیکولهای بالغ بود ( .)P<0/01غلظت تریگلیسیرید در مایع فولیکولی فولیکولهای كیستی  142/12درصد
بیش از فولیکولهای بالغ بود ( .)P<0/01مقادیر اوره و كلسترول كل در مایع فولیکولی فولیکولهای بالغ و كیستی مشابه
بود .مقادیر هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،انسولین و فاكتور رشد شبه انسولین 1-در سرم خون دامهای كیستی
و سالم تفاوت معنیداری با هم نداشتند .در مقایسه بین غلظتهای استروژن و پروژسترون ،استروژن در حدود
 141/18درصد و پروژسترون در حدود  241/44درصد به ترتیب در مایع فولیکولی سالم و كیستی بیشتر بودند
( .)P<0/01هرچند مقادیر انسولین و فاكتور رشد شبه انسولین 1-در مایع فولیکولی فولیکولهای كیستی و بالغ از نظر
آماری مشابه بود ،اما میزان انسولین در مایع فولیکولی فولیکولهای بالغ در حدود  114/22درصد بیشتر بود .ضرایب
همبستگی پیرسون بین استروژن با گلوكز ،كلسترول كل ،پروژسترون ،انسولین و فاكتور رشد شبه انسولین 1-مایع
فولیکول كیستی مثبت برآورد شد ،در حالی كه این ضرایب بین استروژن با اوره و تریگلیسرید منفی بود .همچنین،
ضرایب همبستگی میان استروژن سرم خون با مقادیر تریگلیسیرید ،كلسترول كل ،فاكتور رشد شبه انسولین 1-و
پروژسترون مثبت ،ولی با گلوكز ،اوره ،و انسولین منفی تعیین شد .به طور كلی ،این مطالعه نشان داد كه سرنوشت
فولیکولها بیشتر تحت تاثیر تركیبات مایع فولیکولی بخصوص گلوكز و تریگلیسیرید میباشد.
واژههاي كلیدي :كیست فولیکولی ،متابولیتها ،هورمونها ،هلشتاین
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مقدمه

گنادوتروپین میباشد ،كه نتایج ضد و نقیضی نیز به

در صورتی كه فولیکول بالغ تخمکریزی ننموده و به

دنبال دارد (هاتلر و همکاران .)2008

رشد نابهنجار خود ادامه دهد ،به كیست فولیکولی تبدیل

در دهههای اخیر به نقش هورمونها و فاكتورهای

میشود (لوسی  2002و اورتگا و همکاران .)2001

متابولیکی در فعالیت تخمدان توجه بسیار شده است.

همان

هورمونها و متابولیتهای تغذیهای به عنوان میانجی

ساختارهای فولیکولی هستند كه اوالً حداقل 2-2/1

شرایط تغذیهای و سیستم تولیدمثلی عمل میكنند.

سانتیمتر قطر داشته و ثانیاً به مدت حداقل  10روز و

شرایط متابولیکی فولیکول در رشد نهایی و نیز در

در غیاب جسم زرد روی یک یا هر دو تخمدان باقی می-

انتخاب فولیکول برتر نقش ویژهای دارد .انسولین و

مانند (لوسی  2002و پیتر  .)2004امروزه ثابت شده

فاكتور رشد شبه انسولین 11-از جمله هورمونهای

است كه كیستهای فولیکولی تخمدان ،یکی از مهمترین

متابولیکی مهم هستند كه تاثیر به سزایی بر فعالیت

علل كم باروری 1و ناباروری 2در گاوهای شیری می-

فولیکولی تخمدان دارند (دیسکین و همکاران  2008و

باشند .كیستهای فولیکولی تخمدان با افزایش تعداد

كاواشیما و همکاران  .)2002انسولین در ترشح  LHاز

روزهای باز 8باعث افزایش فاصله زایش و منجر به

هیپوفیز و نیز در تنظیم حساسیت تخمدان در برابر

خسارتهای اقتصادی همچون كاهش تولد گوساله و

گنادوتروپینها نقش دارد (مونگت و مارتین .)1882

تولید شیر در طول حیات اقتصادی گاو میشوند (پیتر

سینکلر و همکاران ( )2002غلظتهای پائین انسولین را

تولیدمثلی

در آنستروس بعد از زایش گزارش كردند .هر نوع نقص

(هیپوتاالموس–هیپوفیز– تخمدان) مهمترین دلیل بروز

در عملکرد سیستم انسولین/فاكتور رشد شبه انسولین-

این عارضه گزارش شده است (اورتگا و همکاران

 1در تخمدان منجر به تحلیل فولیکول و یا تشکیل

 .)2001در این ارتباط ،عدم ترشح سرژ  LHممکن است

فولیکول كیستی میشود (كاواشیما و همکاران .)2002

دلیل اصلی باشد (لوسی  .)2002سرژ  ،LHخود تحت

غلظتهای باالی انسولین و فاكتور رشد شبه انسولین-

تاثیر استروژن ترشح شده توسط فولیکول بالغ می-

 1خون با فاصله كوتاه زایش تا اولین تخمکریزی

باشد .گزارش شده است كه بیشتر گاوهای كیستیک

ارتباط دارد (باتلر  .)2000مطالعات  in vitroو in vivo

فاقد توانایی الزم در آزاد سازی سرژ LHدر پاسخ به

نیز نشان دادهاند كه استفاده از انسولین و فاكتور رشد

تاثیر مثبت استرادیول میباشند (رفسال و همکاران

شبه انسولین 1-محرک سنتز هورمونهای استروئیدی

 .)1811به نظر میرسد عدم پاسخ به استرادیول ،در

در سلولهای گرانولوزا و نیز آندروژن در سلولهای

سطح هیپوتاالموس اعمال شود ،چون نشان داده شده

تیکا میباشند (آرمسترونگ و همکاران  2002و باتلر و

است كه استفاده از  GnRH4سبب ترشح سرژ  LHاز

همکاران  .)2004فاكتور رشد شبه انسولین 1-بیشتر از

هیپوفیز میشود (زئید و همکاران  .)1810بر این اساس،

منشاء كبد ترشح میشود و كبد نیز به عنوان دروازهبان

درمان كیستهای فولیکولی تخمدان بر پایه هورمون-

متابولیکی در انعکاس وضعیت متابولیکی حیوان نقش

های استروئیدی ،گنادوتروپینها و هورمون آزاد كننده

دارد .فاكتور رشد شبه انسولین 1-در رشد و بلوغ

بنابراین،

.)2004

كیستهای

نقص

در

فولیکولی

عملکرد

تخمدان

محور

نهایی فولیکول در اولین موج فولیکولی پس از زایش
1

نقش دارد (سیلویا و همکاران  ،)2002به طوری كه

2

غلظت آن در سرم خون گاوهای تخمکریزی كرده در

Subfertility
Infertility
3
Open days
4
Gonadotrophin releasing hormone

Insulin like growth factor-1

5
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اولین موج فولیکولی پس از زایش بیشتر از گاوهای

فاقد ماده ضد انعقاد در قبل از كشتار اخذ شد .در

آنستروس بوده است (ونهولدر و همکاران .)2001

آزمایشگاه ،سرم مربوطه از طریق سانتریفوژ كردن

گلوكز ،اوره ،كلسترول و تریگلیسرید از جمله

( 8000دور به مدت  20دقیقه) استخراج و تا زمان تعیین

متابولیتهای مهم خون هستند كه بر باروری حیوان

فاكتورهای مورد نظر در دمای  -20درجه سانتیگراد

تأثیر دارند (دیسکین و همکاران  .)2008گلوكز با تاثیر

نگهداری شد.

بر ترشح  LHمیتواند بر فعالیت فولیکولی تخمدان

پس از كشتار دامهای سالم و مظنون به داشتن كیست

موثر باشد (موراهاشی و همکاران  .)1882اوره نیز با

فولیکولی ،تخمدانها استخراج و در كیسههای پالستیکی

باروری حیوان مرتبط است .به طوری كه ،ازدیاد غلظت

حاوی سرم فیزیولوژی قرار داده شدند .سپس كیسه-

اوره خون با تاثیر بر  pHرحم و ایجاد شرایط نامناسب

های پالستیکی حاوی تخمدانها ،در فالسک حاوی یخ

سبب كاهش رشد و نمو رویان و در نتیجه كاهش

قرار داده شده و به آزمایشگاه منتقل شدند.

باروری در گاوهای شیری میشود (دی ویت و

فولیکولهای كیستی و بالغ با اندازهگیری قطرشان

همکاران  .)2001كلسترول به عنوان پیشساز هورمون-

بکمک كولیس دیجیتال شناسایی شدند .فولیکولهایی

های استروئیدی نقش مهمی در فعالیت فولیکولی

بعنوان فولیکول كیستی انتخاب شدند كه اوال حداقل 20

تخمدان دارد .هر گونه اختالل در فرآیند متابولیسم

میلیمتر قطر داشته باشند و ثانیا" تخمدانها در حضور

تریگلیسیریدها و كاهش تولید كلسترول ،سنتز

آن فولیکول فاقد جسم زرد باشند (كالدر و همکاران

هورمونهای استروئیدی را مختل میسازد (لری و

 1888و پیتر  .)2004فولیکولهای با قطر  10-11میلی-

همکاران .)2004a,b

متر نیز به عنوان فولیکولهای سالم بالغ انتخاب شدند.

با توجه به اینکه مکانیسم دقیق تشکیل كیستهای

مایع فولیکولی فولیکولهای سالم و كیستی به طور

فولیکولی تخمدان و نقش احتمالی متابولیتها و

جداگانه و بوسیلهی سرنگ انسولین آسپیره گردید.

هورمونهای متابولیکی همچنان ناشناخته است ،لذا

جهت پاک كردن مایع فولیکولی از سلولهای گرانولوزآ،

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط تغییرات متابولیتها،

مایع فولیکولی سانتریفوژ ( 10000دور به مدت  2دقیقه)

هورمونهای تغذیهای و نیز هورمونهای استروئیدی با

گردید .مایع فولیکولی بدست آمده تا زمان تعیین

تشکیل كیست فولیکولی تخمدان در گاوهای شیری بود.

فاكتورهای مورد نظر در دمای  -20درجه سانتیگراد

مواد و روشها
تحقیق حاضر در دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم
كشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد .در این
مطالعه از  20راس گاوهای شیری هلشتاین ،كه از نظر

ذخیره شد.
غلظت هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،انسولین و
فاكتور رشد شبه انسولین 1-نمونههای سرم خون و
مایع

فولیکولی

با

استفاده

از

كیتهای

آزمایشگاهی((استروژن با كیت ( )DE2693از شركت

عدم آبستنی و بیماریهای تولیدمثلی مورد معاینه قرار

DEMEDITEC

گرفته بودند ،استفاده شد .گاوهای مورد استفاده در

( )RE52231از شركت  IBLآمریکا ،انسولین با

زایشهای دوم تا پنجم و حداقل  80روز پس از زایش
بودند .در حدود  10سیسی نمونهی خون از سیاهرگ
دمی گاوهای سالم ( 10راس) و مظنون ( 10راس) به
داشتن كیست فولیکولی به وسیلهی لولههای ونوجکت

آلمان،

پروژسترون

با

كیت

استفاده از كیت شركت  DIAPLUSآمریکا و فاكتور
رشد

شبه

انسولین1-

با

كیت

شركت

 Immunodiagnostic Systems Ltdانگلیس) با روش
االیزا در آزمایشگاه)) تعیین شدند .حساسیت آنالیز
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استروژن:
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،8/214pg/ml

پروژسترون:

معنیدار با هم نداشتند ،اما از نظر عددی مقدار فاكتور

 ،0/041ng/mlانسولین ،0/1 µIU/ml :فاكتور رشد

رشد شبه انسولین 1-در سرم خون گاوهای كیستی در

شبه انسولین 8/1 µg/ml :1-بود.

حدود  114/21درصد بیشتر بود .در مقایسه غلظت

مقادیر گلوكز ،اوره ،تریگلیسیرید و كلسترول در

هورمونهای استروئیدی استروژن و پروژسترون

نمونههای مایع فولیکولی و سرم خون با استفاده از

مشخص شد كه غلظت استروژن در مایع فولیکولی

كیتهای آزمایشگاهی شركت پارس آزمون و به روش

فولیکولهای بالغ به طور معنیداری ( 140/18درصد)

فتومتریک تعیین شدند.

بیشتر از مایع فولیکولی فولیکول كیستی می-

دادههای حاصل از آزمایش با استفاده از نرم افزار

باشد( .)P<0/01غلظت پروژسترون مایع فولیکول

 )2002( SASتجزیه و تحلیل شدند .مقادیر میانگین

كیستی ،بطور قابل توجهی ( 241/44درصد) بیش از

حداقل مربعات ( ±خطای استاندارد) برای هر یک از

غلظت آن در مایع فولیکول بالغ بود ( .)P<0/01مقادیر

مقادیر متابولیتها و هورمونهای سرم خون و مایع

هورمونهای انسولین و فاكتور رشد شبه انسولین1-

فولیکولی در فولیکولهای بالغ و كیستی محاسبه شدند.

در مایع فولیکولی فولیکولهای بالغ و كیستی از نظر

بررسی غلظتها بین تیمارها بوسیله مدل خطی مختلط

آماری تفاوت معنیداری با هم نداشتند .با این وجود،

انجام شد .در این روش ،اثر نوع فولیکول به عنوان اثر

مقادیر انسولین در مایع فولیکولی فولیکولهای بالغ در

ثابت و اثر دام به عنوان اثر تصادفی درنظر گرفته شد.

حدود  114/22درصد بیشتر از فولیکولهای كیستی

تفاوت بین میانگینها توسط آزمون توكی-كرامر در

بود .میانگین(±انحراف معیار) غلظت متابولیتهای

سطح  1درصد بررسی شد .همبستگی میان هورمونها

گلوكز ،اوره ،تریگلیسیرید و كلسترول كل سرم خون و

و متابولیتها ،با استفاده از رویه  corrنرمافزار SAS

مایع فولیکولی در جدول  2آمده است .از نظر آماری

 9.0محاسبه شد.

مقادیر متابولیتهای فوق در سرم خون گاوهای سالم و
كیستی مشابه بود .میزان گلوكز و تریگلیسیرید هر دو

نتايج

در مایع فولیکولی فولیکولهای كیستی بیشتر از

میانگین ( ±انحرافمعیار) غلظت هورمونهای مورد

فولیکولهای سالم بود ( .)P<0/01در خصوص اوره و

بررسی سرم خون و مایع فولیکولی در جدول  1آمده

كلسترول ،تفاوت آماری بین مقادیر آنها در مایع

است .مقادیر استروژن ،پروژسترون و انسولین سرم

فولیکولی فولیکولهای سالم و كیستی مشاهده نشد.

خون گاوهای سالم و كیستی از نظر آماری اختالف
جدول -1میانگین حداقل مربعات غلظتهاي استروژن ،پروژسترون ،انسولین و  IGF-1در سرم خون و مايع فولیکولی
استروژن)(pg/ml

پروژسترون)(ng/ml

انسولین)(µIU/ml

)IGF-1 (µg/ml

سرم خون دام سالم

848/2±221/1a

11/8±2/8a

8/2±1/2a

18/0±1/2a

سرم خون دام كیستی

401/8±248/1a

8/1±2/8a

8/1±1/2a

28/8±1/1a

مایع فولیکول بالغ

2812/2±221/1a

22/2±2/8b

4/1±1/1a

18/8±2/4a

مایع فولیکول كیستی

2121/10±248/1

18/2±2/8

2/2±1/2

22/1±1/1

تیمار

b

a

a

حروف غیر متشابه در هر ستون نشانگر وجود تفاوت معنی دار در سطح  %1میباشد.

a
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جدول -2مقايسه میانگین غلظتهاي گلوكز ،اوره ،تريگلیسیريد و كلسترول در سرم خون و مايع فولیکولی
گلوكز

اوره

تریگلیسیرید

كلسترول

سرم خون دام سالم

)(mg/dl
11/8±1/2a

)(mg/dl
20/2±4/1a

)(mg/dl
48/2±8/1a

)(mg/dl
22/1±1/0a

سرم خون دام كیستی

a

11/4±1/1

18/2±4/2

48/2±8/1

21/1±1/8

مایع فولیکول بالغ

41/8±4/2b

24/8±4/2a

40/2±8/8b

42/8±1/0a

مایع فولیکول كیستی

21/0±1/2a

20/8±4/2a

12/2±8/1a

18/8±8/2a

تیمار

a

a

a

حروف غیرمتشابه در هر ستون نشانگر وجود تفاوت معنیدار در سطح  % 1میباشد.
جدول  -3همبستگی پیرسون بین متابولیتها و هورمونها در سرم خون دام كیستی
گلوكز

اوره

تریگلیسیرید

كلسترول

استروژن

پروژسترون

انسولین

IGF-I

گلوكز

1

0/2

0/88

0/12

-0/8

0/82

0

0/81

اوره

0/2

1

0/24

0/24

-0/81

0/08

0/22

0/41

تریگلیسیرید

0/88

0/24

1

0/42

0/8

٭0/2

-0/01

0/22

كلسترول

-0/8

0/24

0/42

استروژن

-0/8

-0/81

پروژسترون

٭

٭

1

0/11

0/28

-0/2

0/21

0/8

0/11

1

0/4

-0/21

0/88

٭

٭

0/82

0/08

0/2

0/28

0/4

1

-0/11

0/18

انسولین

0

0/22

-0/01

-0/2

-0/21

-0/11

1

-0/2

IGF-I

0/81

0/22

0/48

٭0/21

-0/88

0/18

-0/2

1

٭معنیداری در سطح احتمال  1درصد
جدول  -4همبستگی پیرسون بین متابولیتها و هورمونها در مايع فولیکول كیستی
گلوكز

اوره

تریگلیسیرید

كلسترول

استروژن

پروژسترون

انسولین

IGF-I

گلوكز

1

0/04

0/18

-0/88

0/08

-0/02

-0/18

-0/82

اوره

0/04

1

-0/28

0/18

-0/18

0/2

0/22

0/12

تریگلیسیرید

0/18

-0/28

1

-0/12

-0/01

-0/01

-0/02

-0/2

كلسترول

-0/88

0/18

-0/12

1

0/21

0/01

-0/14

0/42

استروژن

0/08

-0/18

-0/01

0/21

1

0/21

0/42

0/18

پروژسترون

-0/02

0/2

-0/01

0/01

0/21

1

0/42

0/48

انسولین

-0/18

0/22

-0/02

-0/14

0/42

0/42

1

0/18

IGF-I

-0/82

0/12

-0/2

0/42

0/18

0/48

٭0/18

1

٭معنیداری در سطح احتمال  1درصد
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ضرایب همبستگی بین هورمونها و متابولیتهای سرم

گزارش كردند .اما ،میزان انسولین در مایع فولیکولی

خون و مایع فولیکولی فولیکول كیستی در جداول  8و 4

فولیکولهای بالغ در مقایسه با فولیکولهای كیستی در

آمده است .در این مطالعه ،ضرایب همبستگی بین

حدود  114درصد بیشتر بود .براوتال و همکاران

استروژن مایع فولیکول كیستی با مقادیر گلوكز،

( )2008نیز كاهش معنیداری در میزان انسولین مایع

كلسترول ،پروژسترون ،انسولین و  IGF-1مایع

فولیکولی فولیکولهای كیستی گزارش كردند .در مطالعه

فولیکول كیستی مثبت برآورد شد ،اما این ضرایب بین

حاضر ،روند تغییرات بین استروژن و انسولین در مایع

استروژن با اوره و تریگلیسیرید منفی تعیین شد.

فولیکولی فولیکولهای كیستی و بالغ مشابه بود .این

همچنین ضرایب همبستگی پیرسون میان استروژن

موضوع در مطالعه ضرایب همبستگی بین استروژن و

سرم خون با مقادیر تریگلیسیرید ،كلسترول IGF-1 ،و

انسولین نیز تائید میشود كه با نتایج كواشیما و

پروژسترون مثبت برآورد شد ،اما این ضرایب بین

همکاران ( )2002و آرمسترانگ و همکاران ()2002

استروژن با گلوكز ،اوره ،و انسولین منفی تعیین شد.

مطابقت دارد.
انسولین و فاكتور رشد شبه انسولین 1-به عنوان

بحث

سیگنالهای متابولیکی برای از سرگیری چرخه فحلی

در این مطالعه ،غلظت استروژن مایع فولیکولهای

در گاوهای شیری پس از زایش مهم میباشند (باتلر و

كیستی به طور معنیداری كمتر از فولیکولهای بالغ

همکاران  .)2004مطالعات متعدد نشان دادهاند كه فاكتور

بود ،اما غلظت پروژسترون در مایع فولیکولهای

رشد شبه انسولین 1-و انسولین هر دو در انتخاب

كیستی بیشتر بود .بنابراین كیستهای مورد مطالعه در

فولیکول غالب جهت تخمکریزی نقش دارند (اسپایسر و

این بررسی از نوع لوتئال میباشند .كیستهای لوتئال،

همکاران  2004و والترز و همکاران  .)2002تشکیل

در واقع همان كیستهای فولیکوالر هستند كه در مراحل

كیست فولیکولی در گاوهای پرتولید با سطوح كم

پیشرفته ،سلولهای گرانولوزای آن لوتینه شده و در

انسولین سرم خون مرتبط است (ونهالدر و همکاران

نتیجه بجای استروژن ،پروژسترون ترشح میكنند

 .)2001همبستگی مثبت مشاهده شده میان انسولین و

(سیلویا و همکاران  2002و ایزوب و همکاران .)2001

استروژن ،در این تحقیق تایید میكند كه سطوح كم

همسو با نتایج این مطالعه ،روبینسون و همکاران

انسولین میتواند با سطوح كم استروژن مشاهده شده

( )2002نیز اختالفی در سطوح استروژن سرم خون

در كیستها مرتبط باشد .بنابراین هر نوع تغییر در

دامهای سالم و كیستی مشاهده نکردند.

غلظت انسولین ممکن است رشد فولیکولی ،بلوغ و

نتایج این مطالعه با نتایج دیگران (اورتگا و همکاران

پاسخدهی به تحریک  LHرا تحت تاثیر قرار داده و

 )2001در خصوص عدم اختالف معنیدار بین فاكتور

منجر به عدم تخمکریزی و تشکیل كیست شود

رشد شبه انسولین 1-در سرم خون دامهای كیستی و

(ونهالدر و همکاران  .)2001اینسپاینر و همکاران

سالم مطابقت دارد .همچنین ،هماهنگ با اینسپاینر و

( )1888گزارش كردند كه فاكتور رشد شبه انسولین1-

همکاران ( )1888و اورتگا و همکاران ( )2001اختالف

در تنظیم سنتز پروژسترون نقش دارد .در این مطالعه

معنیداری در سطوح فاكتور رشد شبه انسولین 1-در

با توجه به نتایج بدست آمده و وجود همبستگی مثبت

مایع فولیکولهای بالغ و كیستی مشاهده نشد.

مشاهده شده میان پروژسترون و فاكتور رشد شبه

غلظت انسولین در سرم دامهای كیستی و سالم مشابه

انسولین 1 -و نیز بیشتر بودن میزان فاكتور رشد شبه

بود .كواشیما و همکاران ( )2002نیز نتیجه مشابهی

انسولین 1 -در مایع فولیکول كیستی نسبت به فولیکول

مقایسه سطوح متابولیتها و هورمونهاي استروژن ،پروژسترون ،انسولین و فاكتور رشد شبه انسولین 2-در سرم خون و مایع فولیکولی فولیکولهاي ...
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بالغ ،میتوان نتیجه گرفت كه فاكتور رشد شبه

در مطالعه حاضر تفاوتی در غلظتهای اوره و

انسولین 1-درتنظیم سنتز پروژسترون نقش دارد.

كلسترول سرم خون گاوهای سالم و كیستی و نیز مایع

گلوكز یکی از متابولیتهای مهم در متابولیسم تخمدان

فولیکولی فولیکولهای بالغ و كیستی مشاهده نشد.

میباشد .گلوكز منبع اصلی انرژی بوده و از طریق

نتایج این مطالعه از نظر اوره مغایر با نتایج یوسف

مسیرهای بیهوازی تولید انرژی میكند (ایواتا و

دوست ( )1880مبنی بر افزایش نیتروژن اورهای در

همکاران  .)2004مطالعات در گونههای مختلف نشان

سرم خون دامهای كیستی بود .از طرفی در این مطالعه

داده است كه میزان گلوكز در مایع فولیکولی با افزایش

مشخص شد كه همبستگی باالیی بین اوره سرم خون با

اندازه فولیکول ،افزایش مییابد (لری و همکاران

اوره مایع فولیکولی كیستی وجود دارد .هرچند

 .)2004bاما برخی بررسیها نیز نشان داده است كه

كلسترول به عنوان پیش ساز هورمونهای استروئیدی

غلظت گلوكز در مایع فولیکولی فولیکولهای كیستی

تخمدان میباشد ،اما نتایج مطالعه حاضر و مطالعه

بسیار كمتر از فولیکولهای آماده برای تخمکریزی

كواشیما و همکاران ( )2002نشان داد كه تفاوتی در

است (تاتچر و همکاران 2004؛ لری و همکاران2004a

غلظتهای كلسترول سرم خون گاوهای سالم و كیستی

و لندوآ و همکاران  .)2000بر خالف نتایج این محققین،

و نیز مایع فولیکولی فولیکولهای بالغ و كیستی وجود

در مطالعه حاضر ،میزان گلوكز در مایع فولیکول

ندارد .به عالوه ،همبستگی مثبت بین سطوح كلسترول

كیستی به طور معنیداری بیش از فولیکول بالغ بود

مایع فولیکولی كیستی و سرم خون دامهای كیستی در

( .)P<0/01ازدیاد غلظت گلوكز در مایع فولیکولهای

مطالعه حاضر ،بیانگر این موضوع است كه سطوح

كیستی در این مطالعه میتواند مربوط به كاهش سطوح

كلسترول مایع فولیکولی كیستی مستقیماً تحت تاثیر

انسولین باشد .در این ارتباط ،براوتل و همکاران

سطوح كلسترول سرم خون و در نتیجه جیره غذایی دام

( )2008نیز سطوح پائین انسولین را در مایع فولیکولی

میباشد .به طور كلی نتایج این مطالعه نشان داد كه

فولیکول های كیستی گزارش كردند و این كاهش می

تشکیل كیست فولیکولی تخمدان بیشتر تحت تاثیر

تواند به دلیل شرایط متابولیکی حیوان باشد .همچنین

تركیبات مایع فولیکولی بخصوص گلوكز ،تریگلیسیرید

باال بودن غلظت تری گلیسیرید در مایع فولیکولی

و انسولین میباشد.

فولیکولهای كیستی در این مطالعه همسو با نتایج
سامورتال و همکاران ( )2001است كه گزارش كردند

تشکر و قدردانی

افزایش تریگلیسیرید میتواند تاثیر سوء بر فعالیت

بدینوسیله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی

فولیکولی تخمدان داشته باشد.

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان قدردانی
میشود.
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Abstract
This study was performed to investigate the relationship between concentration changes of
metabolites and estrogen, progesterone, insulin and insulin-like growth factor-1 hormones with
ovarian follicular cyst formation in dairy Holstein cows. For this purpose, blood samples of 20 dairy
cows (10 healthy and 10 suspicious cows to having ovarian follicular cyst) were collected before
slaughtering. After slaughtering, ovarian follicular fluid of healthy and cystic follicles were
aspirated. The blood and follicular fluid concentrations of glucose, urea, triglyceride, and total
cholesterol and also the amounts of estrogen, progesterone, insulin and insulin-like growth factor-1
were determined, using related commercial kites. This study showed that unlike of follicular fluids,
the amounts of metabolites were similar in blood serum of healthy and suspicious cows. Glucose
concentration was around 148.15 percent higher in cystic follicular fluid than large healthy follicle
(P<0.05). The amount of triglyceride in cystic follicle fluid was 142.12 percent greater than healthy
follicular fluid (P<0.05). The amounts of urea and total cholesterol did not differ between cystic and
health follicular fluids. Estrogen, progesterone, insulin and insulin-like growth factor-1
concentrations did not differ significantly between blood serum of cystic and healthy cows. In
comparison between estrogen and progesterone concentrations of follicular fluids, the levels of
estrogen around 141.83 percent and progesterone around 241.44 percent were greater in healthy
follicular fluid and cystic, respectively (P<0.05). Although, the amounts of insulin and insulin-like
growth factor-1 did not differ statistically between healthy and cystic follicular fluids, the levels of
insulin were 184.62 percent greater in healthy follicular fluid than cystic follicular fluid. Pierson’s
correlation coefficients between estrogen and glucose, total cholesterol, progesterone, insulin and
insulin-like growth factor-1 were positive, while these coefficients between estrogen with urea and
triglyceride were negative. In addition, correlation coefficients between blood serum estrogen with
triglyceride, total cholesterol, insulin-like growth factor-1 and progesterone were positive, but with
glucose, urea and insulin were negative. In general, this study showed that the follicle fate is mainly
dependent on the follicular fluid compositions, in particular glucose and triglyceride.
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