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چکیده
زمینه مطالعاتی :همزمانسازی فحلی تکنیک ارزشمندی در کنترل فعالیت تولیمثلی میش میباشد .هدف :هدف از این
تحقیق ،بررسی وضعیت فحلی و سیمای هورمونی سرم خون میشهای عربی فحل شده با استفاده از دورههای بلند و
کوتاه مدت سیدر گذاری در فصل غیرتولید مثل بود .روش کار :تعداد  85رأس میش عربی  2تا  8سال (میانگین وزن 64
کیلوگرم) غیرآبستن طی فصل غیر تولیدمثلی در یک طرح کامالً تصادفی به سه گروه آزمایشی شاهد (بدون درمان)،
سیدرگذاری کوتاه مدت ( 4روزه) و سیدرگذاری بلند مدت ( 46روزه) تقسیم شدند .همزمان با برداشتن سیدرهای واژنی،
 466واحد  PMSGبه صورت داخل ماهیچهای تزریق شد .در گروههای تحت درمان با سیدر ،غلظت هورمونهای
استروژن و پروژسترون خون در بازههای زمانی بالفاصله قبل از سیدرگذاری ،سه روز پس از سیدرگذاری ،یک روز
پس از خروج سیدر و  86روز پس از قوچاندازی اندازهگیری شدند .برای تشخیص فحلی و جفتگیری ،به هر  8رأس
میش ،یک رأس قوچ عربی سالم و بارور معرفی شد .نتایج :فاصلهی خروج سیدر تا شروع فحلی در تیمارهای کوتاه و
بلند مدت استفاده از سیدر ،به ترتیب 84/62 ،و  46/46ساعت بود ( .)P>6/64درصد بروز فحلی در تیمارهای کوتاه مدت
( )%55/5و بلندمدت ( )%58/2سیدر باالتر از شاهد ( )%8/24بود ( ،)P>6/64ولی این اختالف بین تیمارهای سیدر معنیدار
نبود .غلظت استروژن سرم خون در تیمار سیدر بلندمدت در زمانهای یک روز پس از خروج سیدر و  86روز پس از
قوچ اندازی از تیمار سیدر کوتاه مدت به طور معنیداری بیشتر بود ( .(P>6/64در زمانهای تحت مطالعه اختالف معنی-
داری از لحاظ غلظت پروژسترون در بین تیمارها وجود نداشت .میزان این هورمونها در زمانهای مختلف تیمارهای
کوتاه و بلند مدت سیدر دارای نوسانات معنیداری بودند ( .(P>6/64نتیجهگیری نهایی :بکارگیری سیدر کوتاه مدت 4
روزه منجر به القاء فحلی و فعالیت تولیدمثلی مناسب در فصل غیرتولیدمثلی میشهای عربی شد.
واژگان کلیدی :سیدر ،فحلی ،عملکرد تولیدمثلی ،میش عربی
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مقدمه

تولیدمثل و غیر تولیدمثل استفاده میشود (دوگان و

با توجه به اینکه اغلب نژادهای گوسفند دارای تولیدمثل

همکاران  .)2668استفاده از پروژسترون/پروژستاژنها،

فصلی هستند ،این خصوصیت گوسفند منجر به محدود

مانع بازگشت میش به فحلی و تخمک گذاری میشود .با

شدن رفتار تولیدمثلی شده و در بسیاری از مناطق دنیا

خروج (افت) این منابع پروژسترونی ،گونادوتروپینها

تنها یک بار در سال زایش انجام میپذیرد .در اغلب نقاط

ترشح شده و فحلی همزمانی صورت گرفته و تخمک-

دنیا برای افزایش بهرهوری گوسفند از تکنولوژیهای

گذاری در میش بوقوع میپیوندد (آول و همکاران

نوین تولیدمثلی استفاده میشود (سوختهزاری و

 .)2665پروژسترون طبیعی به روشهای مختلف از

همکاران  .)4456در مناطق گرم ،برنامه تولیدمثلی با

جمله سیدر 4و اسفنج آغشته به مدروکسی پروژسترون

توجه به امکان دسترسی به غذای مصرفی ،در چند

استات یا فلوروجستون استات به صورت درون واژنی،

مقطع از سال تنظیم میشود .فعالیت تولیدمثلی گوسفند

ملنجسترول استات به صورت خوراکی ،ایمپالنتهای

که با تغییرات رفتاری ،سطح هورمونها و درصد

آغشته به نورجستومت به صورت زیرپوستی (کاشتنی)

تخمکریزی مشخص میشود ،تحت تأثیر عواملی مانند

و یا به صورت تزریقی به کار گرفته میشود (فیلکر و

سن ،فصل ،جیره غذایی ،نژاد و بیماریها قرار میگیرد

همکاران  .)2644سیدر یا وسیلهی کنترل شده آزادکننده

(کریدلی و همکاران  .)2664همچنین ،الگوی فعالیت

دارو ،شامل یک ابزار پالستیکی یا یک سیلیکان آغشته

تولیدمثلی فصلی نشخوارکنندگان کوچک تحت تاثیر

به پروژسترون میباشد و میتواند سطح محدودی از

منطقهای که در آن ساکن هستند قرار میگیرد (گان

پروژسترون را به مدت طوالنیتری که برای همزمان-

دوغان  .)2664در نواحی گرمسیری با تغییرات طول

سازی در نظر گرفته شده ،آزاد کند (گانگور و همکاران

روز کم ،گوسفندها و بزها دارای فعالیت تولیدمثلی در

 .)2665سطح پروژسترون پالسما بالفاصله بعد از

تمام طول سال هستند .درجه حرارت محیطی باال و

گذاشتن سیدر افزایش یافته و سه روز بعد به باالترین

فقدان غذا در مناطق گرمسیری میتوانند موجب محدود

سطح خود میرسد و سپس بتدریج کاهش مییابد (یدی

شدن فعالیت جنسی برای چند ماه از سال شوند ولی

و همکاران  .)4456اخیراً به منظور جلوگیری از طوالنی

بالفاصله پس از شروع فصل بارندگی ،فعالیت جنسی

شدن تجویز پروژسترون ،یک پروتکل جدید کوتاه مدت

آنها زیاد میشود (حافظ و حافظ  .)2666آبستنی میش-

در گوسفند و بز مورد استفاده قرار میگیرد .این

ها در خارج از فصل تولیدمثلی در میش ها باعث بهبود

پروتکل شامل استفاده از پروژستین به مدت  8-4روز

بهرهوری میشود که در اینجا همزمانسازی فحلی و

همراه با تزریق  PGF2αدر شروع درمان میباشد.

تخمکریزی از اهمیت ویژهای برخوردارند (گروسی و

معموالً مقدار کمی  266-486( eCGواحد) در پایان

همکاران .)2642

تجویز پروژستین تضمین کننده میباشد eCG .به

پروژسترون یکی از هورمونهای جنس ماده بوده که

منظور القاء تخمکریزی و فحلی در خارج از فصل

عمدتاً توسط جسم زرد تخمدان و جفت تولید میشود.

تولیدمثل و به طور مؤثرتری در همزمانی فحلی در

گزارش شده است که اگر پروژستین در مدت کوتاهتری

فصل تولیدمثل استفاده شده است (منچاکا و همکاران

القاءشود ،افزایش سریعتر ترشح  LHمتعاقب تحلیل

 .)2664اگر در گوسفند امکان بروز سیکلهای فحلی و

رفتن جسم زرد را بدنبال خواهد داشت (ساوالها و

تخمکگذاری در خارج از فصل تولیدمثل با استفاده از

همکاران  .)2644به طور کلی از پروژسترون و آنالوگ-

روشهای مناسب همزمانسازی فحلی فراهم شود،

های آن برای همزمانسازی فحلی در طول فصل
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همراه با یک برنامه ریزی تغذیهای و مدیریتی مناسب

گیری معرفی شد و به مدت  54ساعت گله به منظور

میتوان بازده تولید مثلی این حیوان را افزایش داد .لذا

ثبت زمان شروع فحلی و درصد فحلی ،تحت کنترل قرار

هدف از این تحقیق ،القای فحلی و بررسی عملکرد

گرفت .فاصله زمانی قوچ اندازی تا شروع فحلی ،درصد

تولیدمثلی و بررسی تغییرات هورمونهای استروژن و

فحلی ،درصد بازگشت به فحلی و همچنین غلظت

پروژسترون در فصل غیرتولیدمثلی میشهای عربی با

هورمونهای تولیدمثلی شامل استروژن و پروژسترون

استفاده از روشهای کوتاه و بلندمدت پروژسترونی

سرم خون در دورههای مختلف (قبل از سیدرگذاری،

بوسیلهی سیدر بود.

سه روز پس از سیدرگذاری ،یک روز پس از خروج
سیدر و  86روز پس از سیدرگذاری) در گروهها مورد

مواد و روشها

ارزیابی قرار گرفت .منبع تولید پروژسترون در تمامی

این تحقیق با استفاده از تعداد  85رأس میش عربی  2تا

این بازههای زمانی یکسان و از جسم زرد تخمدانی می-

 8سال با میانگین وزن  64±2کیلوگرم و غیرآبستن و

باشد .از روز  86آبستنی به بعد در میش ،این هورمون

سالم از نظر جسمی و تولیدمثلی ،از اواخر اسفند ماه

از جفت ترشح میشود (آرتور  .)4554توزیع فراوانی

(فصل غیرتولیدمثلی میشهای عربی) در ایستگاه

بروز عالئم فحلی پس از خروج سیدر در بازههای زمانی

تحقیقات دامپروری وابسته به دانشگاه کشاورزی و

 42ساعته نیز ثبت شد.

منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در شهر مالثانی در

در این تحقیق دادههای مربوط به درصد بروز فحلی با

 44کیلومتری شمال شرقی اهواز با طول جغرافیایی 65

توزیع باینومیال و روش لجستیک با رویهی

درجه و  82دقیقه و عرض جغرافیایی  44درجه و 44

 GENMODو آزمون ( Chi-Squireمربع کای) و داده-

دقیقه انجام شد .گوسفندان به طور طبیعی روی مرتع

های مربوط به غلظت استروژن و پروژسترون به روش

تغذیه میشدند و از یک ماه قبل از شروع آزمایش به

 GLMبا استفاده از نرمافزار) SASنسخه  )5/4تجزیه

ازای هر رأس  286گرم جو به همراه یونجه و کاه

واریانس شدند .مدل آماری مورد استفاده Y=μ+Ti+eij

دریافت کرده و به طور آزادانه به آب و سنگ نمک

بود که  μمیانگین Ti ،اثر تیمار و  eijاثر خطای

دسترسی داشتند .روند کار این ایستگاه به گونهای بود

آزمایشی است .مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنه-

که قوچها از گله میش جدا بوده و تنها در فصل جفت-

ای دانکن در سطح احتمال  8درصد انجام گرفت.

گیری با میشها همراه میشدند .میشها بعد از تعیین
سن و وزن ،به طور تصادفی به  4گروه آزمایشی

نتایج و بحث

تقسیم شدند .در گروه شاهد ( 45رأس) ،تزریقی صورت

درصد دامهایی که ایستا فحلی نشان دادند در گروه

نگرفت .برای میشهای گروه دوم ( 45رأس) و سوم

شاهد( % 8/24 ،تنها یک رأس فحل شد) ،گروه آزمایشی

( 24راس) از سیدر (حاوی  6/4گرم پروژسترون) به

با کاربرد کوتاه مدت سیدر 44( % 55/5 ،رأس فحل شد)

ترتیب برای مدت کوتاه ( 4روز) و بلند ( 46روز)

و در گروه آزمایشی کاربرد سیدر در بلند مدت% 58/2 ،

استفاده شد .در میشهای دریافت کننده سیدر ،همزمان

( 26رأس فحل شد) بود که دو گروه دریافت کننده سیدر

با برداشت سیدر ،تزریق درون ماهیچهای  466واحد

اختالف معنیداری با گروه شاهد داشتند ( .)P>6/64اما،

بینالمللی  PMSGانجام گرفت .سپس میشها روانهی

اختالف میزان بروز فحلی بین تیمارهای تحت درمان با

باکس شده و به هر  8رأس میش ،یک رأس قوچ سالم و

سیدر معنیدار نبود ( .)P<6/68میانگین زمان شروع

بارور  2تا  6ساله به منظور تشخیص فحلی و جفت-

فحلی پس از خروج منبع پروژسترونی در تیمار سیدر
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بلندمدت ( 46/46 ±2/25ساعت) به طور معنیداری

 .)2666نتایج بررسی حاضر در میش عربی نشان داد

( )P>6/64کمتر از تیمار سیدر کوتاهمدت (±2/88

تیمار سیدر بلندمدت ( 46روزه) نسبت به تیمار کوتاه

 84/62ساعت) بود .توزیع فراوانی بروز عالئم فحلی،

مدت ( 4روزه) همراه با تزریق  466واحد هورمون

پس از خروج سیدر در بازههای زمانی  42ساعته در

 PMSGدر زمان خروج سیدر از لحاظ زمان شروع

تیمارهای کوتاه و بلند مدت سیدر در شکل  4ارائه شده

عالئم فحلی و تراکم بروز فحلی عملکرد بهتری داشت

است .نرخ بازگشت به فحلی در چرخهی اول بعد از

( )P< 6/68که با نتایج عامر و ماهرهاذا ( )2665با

همزمانی در گروههای سیدر کوتاه و بلند مدت دارای

عملکرد بهتر اسفنج  42روزه نسبت به  4روزه ،مطابقت

اختالف آماری معنیداری نبود ( .)P<6/68هرچند بطور

و با نتایج تحقیق آتامان و همکاران ( )2664که اسفنج 4

عددی ،تیمار کوتاه مدت سیدر راندمان بهتری از لحاظ

روزه عملکرد تولیدمثلی بهتری از  42روزه در فصل و

عدم بازگشت به فحلی در مقایسه با تبمار بلند مدت

خارج فصل تولیدمثل داشت ،مخالف بود .در آزمایشی،

سیدر داشت (جدول  .)4فرآیند فحلی و تخمکریزی

همزمانی فحلی در خارج از فصل تولیدمثل ،با استفاده

تحت کنترل فعالیتهای هورمونی میباشند .در میش،

از سیدر و تزریق  666واحد بینالمللی هورمون eCG

دینامیک هورمونی مترشحه در دورهی پیش از فحلی

در  45رأس میش نژاد زندی نشان داد که عالئم فحلی

(پرو استروس) ،نه تنها مسئول وقوع تخمکریزی می-

حدود  44-65ساعت پس از خارج نمودن سیدر آشکار

باشد بلکه ،محیطی را که برای باروری و حفظ آبستنی

میشود (طالبی و همکاران  )4454که با نتایج حاصل از

ضروری میباشد ،ایجاد میکند .متأسفانه ،در فصل

سیدر بلندمدت در این تحقیق مطابقت دارد .عوامل

غیرتولیدمثلی در مقایسه با فصل تولیدمثل ،نرخ باروری

زیادی در شروع فحلی میش تاثیر دارند که از جمله می-

میش پایین و میزان تلفات جنین باال میباشد .این پدیده،

توان به فصل (تولیدمثل یا غیر تولیدمثل) ،وضعیت

تفاوت حساسیت دستگاه کنترل تولیدمثل در فصل و

تخمدانها ،نژاد ،وضعیت بدنی دام (متودیو و راچیوا

خارج فصل تولیدمثل طبیعی میباشد .بنابراین تعیین و

 ،)2644تغذیه ،استرس ،نوع منبع پروژسترونی بکار

مقایسه وضعیت هورمونهای محرک فحلی در طول

رفته ،اثر قوچ و مصرف هورمونهای گنادوتروپینی

فصل غیرتولیدمثلی مهم میباشد (بالسزیک و همکاران

اشاره نمود (رومانو .)2662

جدول  -1مقایسه میزان فحلی در گروههای آزمایشی میش عربی در فصل غیرتولیدمثل
تیمارها

تعداد میش

تعداد میش فحل

درصد بروز

میانگین زمان بروز فحلی پس

تعداد میش

درصد بازگشت

مورد

شده

فحلی

از خروج سیدر (ساعت)

بازگشته به

به فحلی ()%

استفاده

فحلی

()%

سیدر بلندمدت

24

26

%58/2a

46/46±2/25 b

6

%26b

سیدرکوتاه مدت

45

44

%55/5a

84/62 ± 2/88a

4

%4/28 b

شاهد

45

4

b

%8/24

حروف غیر مشابه در هر ستون به مفهوم وجود اختالف معنیدار می باشد (.)P< 6/64

-

4

i

%466
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شکل  -1توزیع فراوانی عالئم فحلی پس از خروج سیدر در بازه های زمانی  12ساعته

غلظت استروژن سرم خون در دورههای زمانی ،یک

استروژن سرم خون یک روز پس از خروج سیدر و 86

روز پس از خروج سیدر و  86روز پس از قوچ اندازی،

روز پس از قوچ اندازی ،بطور معنیداری بیشتر از

در تیمار سیدر بلند مدت ،به طور معنیداری از تیمار

مرحله قبل سیدرگذاری و  4روز پس از سیدرگذاری

سیدر کوتاه مدت بیشتر بود ( .)P>6/64ولی اختالف

بود ( .)P>6/64غلظت این هورمون در تیمار سیدر کوتاه

آماری معنیداری بین دورههای دیگر وجود نداشت

مدت ،تحت تاثیر این بازه های زمانی قرار نگرفت

(( )P<6/68جدول  .)2غلظت پروژسترون خون نیز در

( .)P<6/68بیشترین غلظت پروژسترون سرم خون در

تمامی دورهها ،بین دو گروه آزمایشی تفاوت معنیداری

هر دوی تیمارهای کوتاه و بلند مدت سیدر در زمان 4

نداشت (( )P<6/68جدول  .)4در تیمار بلند مدت ،میزان

روز پس از سیدرگذاری مشاهده شد (.)P>6/64

جدول -2غلظت استروژن (پیکوگرم بر میلی لیتر) سرم خون میشهای عربی درتیمارهای کوتاه و بلند مدت سیدر در فصل
غیرتولیدمثلی
قبل از

 4روز پس از

یک روز پس از

 86روز پس از

انحراف معیار

تیمار

سیدرگذاری

سیدرگذاری

خروج سیدر

قوچ اندازی

میانگین

شاهد (بدون درمان)

46/86

-

سیدر کوتاه مدت

46/54
B

45/66
B

b

55/44

Ai

b

54/26

iA

سطح معنیداری

4/46

سیدر بلند مدت

44/24

58/46

424/56

422/86

انحراف معیار میانگین

8/46

8/56

6/55

6/84

-

سطح معنیداری

6/54 sn

6/65ns

6/668

6/666

-

ns

6/64

4/86

6/664
-

اعداد با حروف غیر مشابه کوچک در هر ستون و بزرگ در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی دار میباشد (.)P< 6/64
 :snاختالف آماری غیرمعنیدار در بین تیمارهای آزمایشی را نشان میدهد (.)P< 6/68

-
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جدول  -3غلظت پروژسترون (نانوگرم بر میلی لیتر) سرم خون میشهای عربی در تیمارهای کوتاه و بلند مدت سیدردر فصل
غیرتولیدمثلی
 86روز پس از

انحراف معیار

سطح معنی-

قوچ اندازی

میانگین

داری

-

-

-

1/29

0/000

26/4

4/64

5/64

9/11

0/009

انحراف معیار میانگین

4/84

4/46

6/42

4/84

-

-

سطح معنیداری

6/85 sn

6/62 sn

6/45 sn

6/65 sn

-

-

تیمار

قبل از

 4روز پس از

یک روز پس از

سیدرگذاری

سیدرگذاری

خروج سیدر

8/84

-

شاهد (بدون درمان)
سیدر کوتاه مدت

B

سیدر بلندمدت

BC

6/44
8/64

A

48/4

A

B

4/44

C

B

4/6

B

اعداد با حروف غیر مشابه کوچک در هر ستون و بزرگ در هر ردیف به مفهوم وجود اختالف معنی دار میباشد ( :sn.)P< 6/64اختالف آماری
غیرمعنیدار میباشد (.)P< 6/68

اگرچه گنادوتروپینها نقش اصلی را در رشد ،توسعه و

عملکرد فاز لوتئال ،سیکل فحلی و تولید مثل فصلی بوده

تخمکریزی فولیکولها ایفا میکنند ،اما بخوبی به اثبات

که توسعه و تحلیل جسم زرد را به نمایش میگذارد.

رسیده است که هورمونهای استروئیدی تولیدمثلی نیز

تغییر در سطوح پروژسترون پالسما مربوط به فعالیت

نقش مهمی در این پروسه ایفا میکنند .غلظتهای

تخمدان در طول سیکل فحلی میباشد .در بزها و دیگر

پروژسترون پالسمای خون ،نقش مهمی را در کنترل

نشخوارکنندگان ،غلظت پروژسترون بصورت دورهای

جابجایی و چرخش فولیکولی دارند .این اثر احتماالً

در مراحل مختلف سیکل فحلی تغییر میکند .غلظتهای

بیشتر به کمک وساطت ضربانی هورمون لوتئولیز

پروژسترون در سیکل در طول فحلی تا حد مینیمم آن

کنندهی  HLانجام میشود .غلظت باالی پروژسترون،

کاهش مییابد و بعد از آن مجدد افزایش یافته و در فاز

منجر به کمتر شدن سطح تحریک توسعهی فولیکولها

لوتئال (جسم زرد) به حداکثر مقدار خود میرسد

بوسیلهی کاهش ترشح ضربانی هورمون  HLمیشود.

(بالسیزیک و همکاران  .)2665سطح پروژسترون

مدرک خوبی وجود دارد که استرادیولی که عمدتاً

پالسما بالفاصله بعد از گذاشتن سیدر افزایش یافته و

توسط بزرگترین فولیکولها تولید میشود با غلظتهای

سه روز بعد به باالترین سطح خود رسیده و سپس

هورمون محرک فولیکول ( )FSHدر ابتدای فاز لوتئال و

بتدریج کاهش مییابد .همچنین ،میزان پروژسترون بعد

فولیکوالر ،همبستگی منفی دارد (پانگ وهمکاران .)2646

از قوچاندازی رو به افزایش میگذارد که بیانگر رشد

منابع ترشح پروژسترون ،جسم زرد و بخش قشری

جسم زرد در این دوره میباشد (یدی و همکاران

فوق کلیه میباشد .طبق گزارش یاشیدا ( ،)2664غلظت

 .)4456در مطالعه حاضر نیز تقریباً چنین روند نوسان

باالی پروژسترون پالسما در مرحلهی پیش از فحلی،

غلظت هورمون پروژسترون متعاقب سیدرگذاری در

ممانعت کننده القاء فحلی میباشد .با بلوغ فولیکولگراف،

سرم خون میشهای عربی مشاهده شد .به اثبات رسیده

پروژسترون پالسما به حد مینیمم یا پایهی آن کاهش

است که اگر دام ماده از قبل تحت درمان پروژسترون

مییابد .اگر سطح پروژسترون پالسمای دامی در فاز

قرار گرفته باشد ،استرادیول براحتی میتواند باعث

فولیکوالر باال باشد ،عالئم فحلی را نشان نمیدهد ،به

بروز و القاء رفتار فحلی گردد (یانگکوییست و ترلفال

دلیل اینکه ،پروژسترون ممانعتکننده استرادیول یا

 .)2664غلظت پروژسترون خون قبل از تیمار با سیدر،

اثری متضاد با آن دارد (یاشیدا  .)2664غلظت

به نحوهی تشکیل و فعالیت جسم زرد طبیعی (گادفری و

پروژسترون موجود در سیکل فحلی ،نشان دهندهی

همکاران  )4555و مرحله سیکل تولیدمثلی دام بستگی
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دارد .اگر دام در طول فاز لوتئال باشد ،غلظت

< .)Pبه نظر میرسد ترشح استروژن آزادسازی

پروژسترون خون آن باال میرود (ساترفیلد .)2666

هورمون  LHرا تنظیم میکند .غلظت پروژسترون نیز

میانگین غلظت پروژسترون خون در مرحله قبل از تیمار

در طی سه روز قبل از فحلی به سرعت کاهش مییابد

با پروژستاژن در میشهای یانکاسا ( 4/84نانوگرم در

(ویتیمان و همکاران  ) 4542که این نتیجه با نتایج طرح

میلی لیتر) کمتر از مقدار بدست آمده این هورمون در

ما مبنی بر سیر نزولی پروژسترون در قبل از فحلی

مطالعه حاضر بود (اوالدی میجی و همکاران .)2664

مطابقت داشت .در تحقیق دیگری تیمار پروژسترون به

دلیل این امر ممکن است اختالف غلظت پروژسترون

مدت  8روز نسبت به  42روز نرخ بروز فحلی همراه با

مربوط به نژاد دام ،و یا عوامل محیطی باشد .در گاوها

تخمکریزی و نرخ تخمکریزی را افزایش داد که علت

یا تلیسههایی که عالئم فحلی ضعیفی دارند ،سطوح

آن باالتر بودن میانگین غلظت پروژسترون خون میش-

پروژسترون شیر یا پالسمای آنها بیشتر از حد پایه

ها در طول مدت تیمار و نیز در هنگام برداشت سیدر در

میباشد (یاشیدا  .)9002بالسزیک وهمکاران ()2666

تیمارهای کوتاهمدتتر بیان گردید (کنایتس و همکاران

گزارش کردند سطوح استرادیول در بزهای آنگلونوبیان

 .)2664این یافته با نتایج حاصل از مطالعه حاضر

در زمان فحلی در فصل تولیدمثلی نسبت به فصل

مغایرت داشت .غلظتهای پروژسترون پالسمای خون،

غیرتولیدمثل بیشتر بود .در مطالعهای توسط هاشیم و

نقش مهمی را در کنترل جابجایی و چرخش فولیکولی

همکاران ( )2644اثرات زمان تزریق  PMSGروی غلظت

دارند .این اثر احتماالً بیشتر به کمک وساطت ضربانی

هورمونهای استروژن و پروژسترون پالسمای میش-

هورمون لوتئولیتیک ( )HLانجام میشود .غلظت باالی

های آمیختهی پشمی دنبهدار کامرون که با سیدر به

پروژسترون ،منجر به کمتر شدن سطح تحریک توسعه-

مدت  44و  44روز همزمان شده بودند ،مورد بررسی

ی فولیکولها بوسیلهی کاهش ترشح ضربانی هورمون

قرار گرفت PMSG .در دو زمان خروج سیدر و 26

 HLمیشود .در زمان استفاده از سیدر به مدت 46

ساعت قبل از خروج سیدر به میشها تزریق شد .نمونه-

روز سطح پروژسترون باالست .نورونهای  GnRHبه

های خون به فاصلهی  4تا  6روز به مدت  4هفته بعد از

دلیل تأثیر مهارکنندگی پروژسترون تنها سطح پایهای از

سیدرگذاری جمع آوری شدند .در هر دو گروه  44و 44

 GnRHرا ترشح میکنند .در این سطح از ترشح

روزه ،میشهایی که  PMSGرا در زمان خروج سیدر

 GnRHتنها تعدادی از فولیکولها توسعه مییابند اما به

دریافت کرده بودند ،نسبت به آنهایی که  26ساعت قبل

اندازهای نمیرسند که سطح باالیی از استرادیول ترشح

از خروج سیدر دریافت کرده بودند ،به طور معنیداری

شود .به عبارت دیگر ،رشد فولیکولی به حدی نمیرسد

میزان استروژن و پروژسترون باالتری داشتند .بنابراین

که فیدبک مثبت استروژن روی  GnRHباعث تخمک-

تزریق  PMSGدر زمان خروج سیدر یا  26ساعت قبل

ریزی شود (سنجر  .)2664در آزمایشی ،تاثیر پروتکل

از خروج سیدر بر غلظت هورمونهای استروژن و

کوتاه

روزه

پروژسترون و متعاقب آن بر عملکرد تولیدمثلی میشها

پروژسترونی )PGF2α+بر فعالیت تخمدان و سرژ LH

تاثیر گذار میباشد.در آزمایش لویس ( )2646میشها با

در بزها انجام شد (منچاکا و همکاران  )2664در این

کمک ابزار پروژسترونی و تزریق  666واحد  PMSGدر

تحقیق 26 ،ساعت پس ازشروع کار ،تیمار کوتاه مدت

زمان خروج منبع پروژسترونی همزمان شدند که غلظت

میزان پروژسترون سرم خون را افزایش داد و 42

پروژسترون سرم در میشهای آبستن  8و در میشهای

ساعت پس از برداشت ابزار پروژسترونی کاهش یافت،

غیرآبستن  6/5نانوگرم بر میلیلیتر بدست آمد (6/64

که این نتایج با مشاهدات ما که سه روز پس از

مدت

پروژسترونی

(درمان

8
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سیدرگذاری میزان پروژسترون خون افزایش و تقریباً

سیدر بلندمدت و بیشتر تحریک شدن رشد فولیکول پس

 26ساعت پس از خروج منبع پروژسترونی ،کاهش

از خروج سیدر بوده است .غلظت پروژسترون نیز در

یافت ،مطابقت دارد.

تمام دورهها در دو گروه درمانی اختالف معنیداری
نداشت اگرچه از لحاظ عددی غلظت این هورمون در

نتیجهگیری

همهی دورههای زمانی به جزء یک روز پس از خروج

در کل ،نتایج این تحقیق نشان داد که میتوان در خارج

سیدر در گروه بلندمدت بیشتر از گروه کوتاه مدت

فصل تولیدمثل نیز فحلی را در میشهای عربی القاء

سیدر بود .دلیل این امر نیز ،احتماالً طول مدت استفادهی

نمود .از لحاظ میزان بروز فحلی ،اختالف معنیداری بین

بیشتر از منبع پروژسترونی و جذب بیشتر پروژسترون

دو گروه سیدر کوتاه و بلندمدت وجود نداشت ،ولی این

در گروه درمانی سیدر بلندمدت میباشد .الزم به ذکر

اختالف بین دو گروه درمانی و شاهد با میزان فحلی

است که میزان آبستنی در بین تیمارهای سیدر کوتاه

 % 8/24معنیدار بود .بنابراین ،میتوان از سیدر  4روزه

مدت ( 54/44درصد) و بلند مدت ( 44/45درصد) دارای

همراه با  PMSGبه دلیل طول مدت استفادهی کمتر ،به

اختالف آماری معنیداری نبود.

جای  42یا  46روز استفاده نمود که منجر به القاء
فحلی و تحریک فعالیت تولیدمثلی میشهای عربی در

تشکر و قدردانی

خارج از فصل تولیدمثلی میشود .از لحاظ غلظت

نویسندگان مقاله از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی

هورمونها ،غلظت استروژن خون  26ساعت پس از

رامین خوزستان و نیز همکاری و مساعدت جهاد

خروج سیدر و  86روز پس از قوچاندازی ،در گروه

کشاورزی استان لرستان و شرکت فارغ التحصیالن

درمانی بلند مدت بطور معنیداری بیشتر از گروه سیدر

علوم دام خرم آباد ،خصوصاً

جناب آقای مهندس

کوتاه مدت بود ،که دلیل این پدیده احتماالً طوالنیتر

حجت پور ،کمال تشکر و قدردانی را مینمایند.

بودن دورهی استفاده از منبع پروژسترونی در تیمار
منابع مورد استفاده
آرتور جیاچ ،نوکس دیای ،پیرسن اچ و پارکینسن تیجی .4554 ،تولیدمثل و مامایی دامپزشکی ،مترجم :سید مرتضی علوی
شوشتری ،جلد اول ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه ارومیه ،صفحه .456
حافظ ایاسای و حافظ بی .2666 ،تولیدمثل در حیوانات مزرعهای ،مترجم :علیرضا محمودزاده ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رشت ،صفحههای .266-282
سوختهزاری ع ،وجگانی م و نیاسری نسلجی ا .4456 ،بررسی کارایی تجویز مالتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای
باروری میش ،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ،دوره  ،44شماره  ،2صفحه های .458 -454
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Abstract
BACKGROUND: Estrus synchronization is a valuable technique in control of reproductive
function in ewe. OBJECTIVES: The aim of this study was to determine the status of estrus
incidence and hormone profiles in blood serum of Arabic ewes synchronized using the long and
short periods of CIDR in non-breeding season. METHODS: In non-breeding season, a total of 58
Arabic ewes aged 2-5 years old (average of BW 46 kg) and non pregnant in a completely
randomized design were assigned to three experimental groups: 1- control (no treatment), 2- shortterm (6 days) and 3- long-term (14 days) treatments with vaginal CIDR. Immediately after
removing the CIDR, 600 IU of PMSG was injected intra muscle. In the CIDR treatments, estrogen
and progesterone concentrations of blood serum were measured immediately before of CIDR
insertion, three days after CIDR insertion, one day after CIDR removal and 50 days after mating. In
order to heat detection and mating, one healthy and fertile Arabic ram was introduced to every 5
ewes. RESULTS: The interval to estrus after CIDR removal in short and long term treatments,
were 51.02 and 34.74 hours, respectively (P<0.01). Occurrence of estrus in short-term (88.8%) and
long term (95.2%) treatments of CIDR was higher than control (5.26%) (P<0.01), but this
difference between CIDR treatments was not significant (P> 0.05). One day after CIDR removal
and 50 days after mating, estrogen concentration of blood serum was significantly higher in longterm than the short-term CIDR treatment (P<0.01). There was no significant difference in blood
serum progesterone level between treatments in all times (P>0.05). The concentrations of these
hormones in various periods of short and long term treatments of CIDR were in fluctuant.
CONCLUSIONS: The use of short term (6 days) CIDR has the appropriate estrus occurrence and
reproductive function in non breeding season of Arabic ewes.
Keywords: CIDR, Estrus, Reproductive performance, Arabic ewe

