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چکیده
زمینه مطالعاتی :تزریق برخی هورمونها و مکملهای آنتیاکسیدانی ممکن است بازده تولیدمثل گاوهای شیری را در
فصل تابستان بهبود بخشد .هدف :این مطالعه به منظور بررسی استراتژیهای بهبود باروری گاوهای شیری پس از
تلقیح مصنوعی در فصل تابستان با استفاده از ترکیبات هورمونی و آنتیاکسیدانی انجام شد .روش کار :از  100راس
گاو شیری چند شکم زایش و آماده برای اولین نوبت تلقیح در چهار گروه آزمایشی  -1شاهد (بدون تزریق هورمون و
ویتامین) -2 ،تزریق  AD3Eهمزمان با تلقیح مصنوعی ( -3 ،)AD3Eتزریق  GnRHهمزمان با تلقیح مصنوعی و hCG
بفاصله  11روز پس از تلقیح مصنوعی ( -4 ،)GnRH+hCGتزریق  AD3Eو  GnRHهمزمان با تلقیح مصنوعی و
تزریق  hCGبفاصله  11روز پس از تلقیح مصنوعی ( )GnRH+AD3E+hCGاستفاده شد .ویتامین  AD3Eبه میزان
 25میلی لیتر (هر میلی لیتر حاوی  50000واحد ویتامین  10000 ،Aواحد ویتامین  D3و  20میلی گرم ویتامین ،)E
 GnRHبه میزان  5میلی لیتر (معادل  25میکروگرم آالرین استات) و  hCGبه میزان  1500واحد تزریق شد .خونگیری از
گاوها در روزهای  15 ،11و  19پس از تلقیح انجام شد .نتایج :دادههای این آزمایش نشان داد که گاوهای دریافت کننده
ویتامین  AD3Eروزهای باز بیشتر و به تعداد تلقیح بیشتری به ازای آبستنی نیاز داشتند ( .)P>0/05نرخ آبستنی تجمعی
تنها در سرویس دوم و به فاصله  120روز پس از زایمان به طور معنی داری ( )P>0/05تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی
قرار گرفت و گاوهای دریافت کننده  AD3Eنسبت به دیگر گروه ها شرایط نامناسب تری داشتند .غلظت پروژسترون
سرم گاوهای آبستن در روز  19پس از تلقیح به طور معنیداری ( )P<0/05در گروه دریافت کننده  GnRH+hCGبیشتر
از دیگر گروه های آزمایشی بود .تزریق  GnRH+hCGموجب کاهش غلظت کلسترول و  )P<0/05( VLDLشد ،اما در
این گاوها غلظت گلوکز ،پروتئین کل و آلبومین سرم خون بطور معنی داری ( )P<0/05بیشتر از گروه  AD3Eبود.
نتیجهگیری نهایی :تزریق  AD3Eبه گاوهای پرتولید آماده تلقیح در فصل تابستان اثر منفی بر بازده تولیدمثل آنها
داشت .تزریق هورمونهای  GnRHو  hCGهرچند فراسنجه های تولید مثل را چندان تحت تاثیر قرار نداد ،اما تاثیر
مثبتی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون داشت.
واژگان کلیدی ، AD3E ،hCG ،GnRH :بازده تولیدمثل ، ،پروژسترون ،گاو شیری
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مقدمه

مهم دستگاه تولید مثل حیوان است (آل-گوبوری و

حیوانات خونگرم در دمای خنثی محیطی بهترین عملکرد

همکارن .)2010

تولید و تولید مثل را دارند و هر تغییری در شرایط

برای مقابله با اثر منفی تنش گرمایی فصل تابستان بر

محیط از جمله تنش گرمایی فصل تابستان تهدیدی برای

بازده تولید مثل گاوهای شیری استراتژیهای مختلفی

تعادل متابولیکی آنها محسوب می شود (هانسن 2007؛

بکار گرفته شده است .اما ،به دست آمدن نتایج متنوع،

بیلبی و همکاران  .)2008برای بررسی اثر تنش گرمایی

نشان دهنده دخالت عوامل متعدد از جمله مدت و شدت

فصل تابستان از شاخص دما  -رطوبت)THI( 1

تنش ،پتانسیل ژنتیکی دام برای تولید شیر و شرایط

استفاده می شود و بخوبی مشخص شده است که THI

مدیریت گله است (اشمیت و همکاران  1996و ولفن

 ،72گاوهای شیری را در شرایط تنش

سون و همکارن  .)2000یکی از مهمترین راهکارها برای

گرمایی قرار میدهد (مادر و همکاران  .)2002براساس

کاهش اثر تنش گرمایی بر تولید مثل گاوهای شیری

آمار هواشناسی ،دمای هوا در مناطق مرکزی ایران در

استفاده از پروتکلهای هورمونی موثر بر حفظ و

فصل تابستان به بیشتر از  40درجه سانتی گراد می

ماندگاری اووسیت تازه لقاح یافته است (خان و

رسد و به همین دلیل احتمال افزایش  THIبه بیشتر از

همکاران  .)2003گزارش شده است که تزریق hCG

 72نیز وجود دارد.

میتواند سبب افزایش سطح و حجم جسم زرد شده و

مطالعه انجام شده توسط دشتی ( )1392نشان داد که

ممکن است قطر جسم زرد را نیز افزایش دهد (ماهندارن

بازده تولید مثل گاوهای شیری پرتولید بطور معنی-

و سیانان گاما 1992؛ سانتوس و همکاران .)2000

داری تحت تاثیر فصل سال قرار گرفت ،بطوریکه در

ویالرد و همکاران ( )2003نشان دادند که نرخ آبستنی

فصل تابستان روزهای باز و دفعات تلقیح بازای

گاوهای تحت تنش گرمایی مالیم در تابستان با مصرف

آبستنی افزایش یافت .همچنین غلظت پروژسترون خون

 GnRHدر مرحله پس از تلقیح ،تا حدود  16درصد

در روزهای مختلف پس از تلقیح مصنوعی در تابستان

افزایش یافت .در برخی مطالعات نیز از مواد افزودنی

کمتر از زمستان بود .نتایج یک تحقیق در آمریکا نشان

خوراکی شامل آنتیاکسیدانهای طبیعی و سنتتیک برای

داد که در ایالت جورجیا نرخ آبستنی گاوهای شیری

مقابله با اثر تنش گرمایی و بهبود بازده تولید مثل

بدلیل تنش گرمایی تابستان افت شدیدی داشت و این

گاوهای شیری استفاده شده است (اسمیت و آکین

شرایط تا فصل پاییز نیز ادامه پیدا کرد (هانگ و

بامیجو 2000؛ سیلز و همکارن  2008و کارکودی و

همکاران  .)2008کاهش نرخ باروری گاوهای پرتولید در

همکاران .)2011

فصل تابستان به دالیل مختلف از جمله عوامل قبل از

تاکنون در منابع معتبر علمی گزارشی مبنی بر اثر

تخمک ریزی و شرایط فیزیولوژیک حیوان در مراحل

مصرف همزمان هورمون ها و ویتامین های دارای

ابتدایی پس از تلقیح مصنوعی اتفاق می افتد (ولفن سون

خاصیت آنتی اکسیدانی بر بازده تولید مثل گاوهای

و همکاران 2000؛ روت و همکارن  2001و لوپز و

شیری ارایه نشده است .بنابراین هدف از انجام مطالعه

همکاران  .)2007از سوی دیگر در شرایط تنش گرمایی،

حاضر ،بررسی اثر تزریق هورمون های  GnRHو

تولید بیش از حد متابولیت های فعال اکسیژن عاملی

 hCGو ویتامین  AD3Eبر عملکرد تولیدمثلی گاوهای

برای آسیب رسیدن به اووسیت ها ،رویان و بخش های

شیری پرتولید و تغییرات غلظت پروژسترون و

بیشتر از

متابولیت های خون آنها در فصل تابستان بود.
. Temperature - humidity index

مطالعه اثر تزریق  hCG ، GnRHو  AD3Eبر بازده تولیدمثل ،متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهاي شیري پرتولید در فصل تابستان
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مواد و روشها

میلی لیتر (هر میلی لیتر حاوی  50000واحد ویتامین

این آزمایش در تابستان سال  1391در یکی از

 10000 ،Aواحد ویتامین  D3و  20میلی گرم ویتامین
4

گاوداریهای بزرگ صنعتی استان اصفهان انجام شد.

 ،)Eهورمون  GnRHبه میزان  5میلی لیتر (معادل 25

براساس اطالعات دما و رطوبت نسبی ثبت شده ،بیشینه

میکروگرم آالرین استات) و هورمون  hCG5به میزان

شاخص دما-رطوبت در محل اجرای آزمایش 77/35

 1500واحد بصورت عضالنی تزریق شد .برای تغذیهی

تعیین شد .برای انجام آزمایش از  100راس گاو

گاوها از جیره پایه تنظیم شده بر مبنای توصیههای

هلشتاین چند شکم زایش ( )5 ،4 ،3 ،2و آماده برای

 )2001( NRCاستفاده شد .در روزهای  15 ،11و 19

اولین نوبت تلقیح پس از زایش استفاده شد .گاوها در

پس از تلقیح و قبل از توزیع وعده غذایی صبح با کمک

دوره شیردهی  305روزه قبلی بیشتر از  11000کیلو

ونوجکت از سیاهرگ دم گاوها خون گیری شد .نمونهها

شیر تولید نموده و سابقه سخت زایی ،جفت ماندگی،

بالفاصله به آزمایشگاه گاوداری منتقل شده و سرم

بیماری های متابولیک پس از زایش نداشتند .همچنین

تهیه شده با کمک سمپلر داخل میکروتیوبهای 1/5

تمام گاوها وارد شده به طرح تا هفته پنجم شیردهی

میلی لیتری ریخته شدند .با استفاده از کیت های

تایید پاک شدن رحم 2را گرفتند .فحل یابی گاوها

آزمایشگاهی و دستگاه اتوآناالیزر 6غلظت متابولیت

بصورت چشمی و توسط  3نفر فحل یاب صورت می

های خون شامل تریگلیسرید ،کلسترول ،لیپوپروتئین با

گرفت و قبل از تلقیح نیز آمادگی حیوان برای تلقیح

چگالی بسیار کم ( ،)VLDLپروتئین کل ،آلبومین و

توسط دامپزشک گله با روش توش رکتال تایید می شد.

گلوکز اندازه گیری شد .غلظت پروژسترون با استفاده

اولین تست آبستنی گله بفاصله  42روز پس از تلقیح

از کیت و روش االیزا و غلظت مالون دآلدهید ()MDA

مصنوعی در گاوهایی که عالیم برگشت به فحلی

با استفاده از روش تغییر یافته اسمیت که توسط

نداشتند ،انجام شد.

سانتوس و همکاران ( )1980شرح داده شده است

گاوها بطور تصادفی به چهار گروه  25راسی تقسیم

اندازهگیری شد .مراحل اندازهگیری غلظت MDA

شدند بطوریکه میانگین شکم زایش و میانگین تولید شیر

شامل اضافه کردن  3/75سی سی محلول اسید

هر گروه مساوی باشد .تیمارهای آزمایشی عبارت

فسفریک و  1/25سی سی محلول

 TBAبه 500

بودند از -1 :شاهد (بدون تزریق هورمون یا ویتامین)

میکرولیتر سرم ،قراردادن نمونه در بن ماری در دمای

 -2تزریق  AD3Eهمزمان با تلقیح مصنوعی (،)AD3E

 100درجه به مدت  30دقیقه ،خنک کردن به مدت 10

 -3تزریق GnRHهمزمان با تلقیح مصنوعی و تزریق

دقیقه ،سانتریفوژ به مدت  10دقیقه و قرائت توسط

 hCGبفاصله  11روز پس از تلقیح مصنوعی

دستگاه اسپکتوفتومتر با طول موج  532نانومتر بود.

( -4 ،)GnRH+hCGتزریق  GnRHو  AD3Eهمزمان

داده های حاصل از این آزمایش در قالب یک طرح کامال

با تلقیح مصنوعی و تزریق  hCGبفاصله  11روز پس

تصادفی و با نرم افزار تحلیلگر آماری  SASو با رویه

از تلقیح مصنوعی ( .)GnRH+AD3E+hCGبه منظور

 GLMتجزیه شدند .داده های مربوط به روزهای باز،

یکسان شدن شرایط آزمایش به گاوهای گروه شاهد
آب مقطر تزریق شد .ویتامین  AD3E3به میزان 25

4

با نام تجاری وتاارولین سااخت شارکت داروساازی ابوریحاان،

ایران
Clean test
3

با نام تجاری آدویت ساخت شرکت دارو سازی رازک ،ایران

Chorulon, Intervet, Millsboro, DE.
Technicon RH1000, Auto Analyzer. Biosystem Kit
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دفعات تلقیح بازای آبستنی ،نرخ آبستنی تجمعی و نرخ

النه گزینی رویان و ماندگاری آن را تحت تاثیر قرار

آبستنی تا  150روز پس از زایش با روشChi-Square

میدهند ارتباط داشته باشد.

مورد تجزیه آماری قرار گرفتند .برای تعیین سطح

نرخ گیرایی بازای اولین تلقیح و درصد آبستنی تجمعی

معنیدار بودن اختالف میانگینها از آزمون LSD

گاوها (جدول  )2نشان داد که تیمارهای آزمایشی تنها

استفاده شد و سطح معنیداری  %5در نظر گرفته شد.

در دومین تلقیح بر درصد آبستنی گاوها تاثیر داشت.
بطوریکه باالترین درصد آبستنی ( )%76/19در گاوهای

نتایج و بحث

دریافت کننده  GnRH+hCGاتفاق افتاد و اختالف آن

فراسنجه های بازده تولید مثل

با گاوهای دریافت کننده ویتامین  AD3Eمعنیدار

فراسنجه های مرتبط با بازده تولید مثل شامل روزهای

( )P<0/05شد .گرچه درصد آبستنی در دومین تلقیح

باز ،دفعات تلقیح بازای آبستنی و نرخ آبستنی گاوها در

برای گروه شاهد کمتر از گروه دریافت کننده

جداول 1و  2نشان داده شده است.

 GnRH+hCGبود ،اما تفاوت مشاهده شده از نظر

روزهای باز و تعداد تلقیح بازای آبستنی به طور معنی-

آماری معنی دار نشد ( .)P<0/05پایین بودن نرخ

داری ( )P<0/05تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار

آبستنی در گروه های دریافت کننده مکمل  AD3Eمی-

گرفت .بیشترین روزهای باز وتعداد تلقیح مربوط به

تواند به غلظت کمتر برخی متابولیت های خون از جمله

گروه دریافتکننده مکمل  AD3Eبود که با نتایج

گلوکز ،آلبومین و پروتئین سرم خون (جدول  )5در

گزارش شده توسط محققان قبلی (افشین و سعید

ارتباط باشد.

 )2011مطابقت داشت .آنها نیز با بررسی تاثیر مصرف

نرخ آبستنی گاوها بفواصل  120 ،90و  150روز پس از

مکمل ویتامین  Aو بتاکاروتن بر عملکرد تولیدمثلی

زایش در جدول  3نشان داده شده است .براساس این

گاوهای شیری که تحت تنش حرارتی قرار داشتند،

نتایج تنها بفاصله  120روز پس از زایش نرخ آبستنی

گزارش کردند که تعداد روزهای باز در گروه دریافت

تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت .این موضوع

کننده ویتامین  Aو بتاکاروتن نسبت به گروه شاهد به

می تواند به میانگین روزهای باز گاوهای مورد مطالعه

طور معنیداری باالتر بود و بهبود در عملکرد تولیدمثلی

در این آزمایش (جدول  )2ارتباط داشته باشد .بیشترین

گاوهای شیری در شرایط تنش حرارتی با استفاده از

درصد آبستنی بفاصله  120روز پس از زایش مربوط

مکملهای ویتامینی مشاهده نشد .باالتر بودن دفعات

به گاوهای گروه شاهد بود و البته اختالف آن با

تلقیح و در نتیجه روزهای باز بیشتر در گروه دریافت

گاوهای دریافت کننده  GnRH+hCGمعنی دار نشد،

کننده ویتامین  AD3Eمی تواند به پایین بودن غلظت

اما با دو گروه دیگر اختالف معنی داری ()P<0/05

گلوکز خون این گروه از گاوها نیز ارتباط داشته باشد.

داشت .در یک مطالعه مشخص شد که استفاده از مکمل

از سوی دیگر روزهای باز و دفعات تلقیح بازای آبستنی

بتاکاروتن به مدت  90روز در شرایط تنش حراراتی بر

گروه های دریافت کننده هورمون  GnRH+hCGبا

نرخ آبستنی گاوهای شیری در اولین تلقیح تاثیری

گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت .با توجه به باالتر

نداشت ،اما سبب افزایش نرخ آبستنی در گاوهایی شد

بودن غلظت هورمون پروژسترون در این گروه انتظار

که  120روز از زایمان آنها گذشته بود (آرچیگا و

کاهش روزهای باز یا دفعات تلقیح بازای آبستنی وجود

همکاران  .)1998تفاوت در نتایج می تواند به دلیل نوع

داشت .این موضوع می تواند به عوامل متعدد دیگری که

و مدت مصرف مکمل باشد .از سوی دیگر نتایج
فراسنجههای خونشناسی در آزمایش حاضر با نتایج

مطالعه اثر تزریق  hCG ، GnRHو  AD3Eبر بازده تولیدمثل ،متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهاي شیري پرتولید در فصل تابستان
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برانگیز می کند که نیاز به مطالعات بعدی دارد.

مکمل تزریقی  AD3Eدر هنگام تلقیح مصنوعی را بحث
جدول  -1تاثیر مصرف مکمل ویتامینی ( ،)AD3Eو یا هورمونهای  GnRHو  hCGبر روزهای باز و تعداد تلقیح بازای
آبستنی (میانگین ±خطای استاندارد) گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان
گروههای آزمایشی

1

روزهای باز

تعداد تلقیح به ازای آبستنی

شاهد

95/75b ±9/37

2/11b ±0/31

AD3E

134/94a ±10/52

3/29a ±0/35

GnRH+hCG

111/00ab ±10/61

2/50ab ±0/35

GnRH+AD3E+hCG

111/33ab ±10/79

2/73ab ±0/35

 :a-bحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار ( ) P<0/05بین میانگین ها است.
جدول - 2تاثیر مصرف مکمل آنتیاکسیدانی ( ،)AD3Eو یا هورمونهای  GnRHو  hCGبر نرخ آبستنی تجمعی (میانگین±
خطای استاندارد) گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان
نرخ آبستنی تجمعی()%

گروههای آزمایشی
تلقیح اول

تلقیح دوم
ab

تلقیح سوم

تلقیح چهارم

تلقیح پنجم

شاهد

36/36

59/09

81/82

95/45

100/00

AD3E

23/81

42/86b

66/67

76/19

95/24

GnRH+hCG

19/05

76/19a

85/71

90/48

95/24

GnRH+AD3E+hCG

14/29

38/10b

80/95

90/48

95/24

 :a-bحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنیدار ( ) P<0/05بین میانگین ها است.

جدول -3تاثیر مصرف مکمل ویتامینی( ،)AD3Eو یا هورمونهای  GnRHو  hCGبر نرخ آبستنی (میانگین±
خطای استاندارد) گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان در فواصل مختلف پس از زایش
نرخ آبستنی ()%
گروههای آزمایشی

1

بفاصله  90روز پس از

بفاصله  120روز پس از

بفاصله  150روز پس از

زایش

زایش

زایش

شاهد

50/00

72/73a

86/36

AD3E

28/57

b

38/10

61/90

GnRH+hCG

52/38

61/90ab

80/95

GnRH+AD3E+hCG

28/57

38/10b

71/43

 :a-bحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار ( ) P<0/05بین میانگینها است.

تغییرات غلظت پروژسترون خون

در جدول  4نشان داده شده اسات .غلظات پروژساترون

نتایج مربوط به میانگین غلظت پروژسترون سرم خاون

سرم خون گاوهای آبستن تنها در روز  19پس از تلقایح

گاوها در روزهای  15 ،11و  19پس از تلقیح مصانوعی

بطااور معناایداری ( )P<0/05تحاات تاااثیر تیمارهااای
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آزمایشی قرار گرفت .بطوریکه غلظت پروژسترون خون

کند .یکای از راههاای کااهش تلفاات رویاانی در مراحال

گاوهای دریافت کننده هورمون  GnRH + hCGبیشاتر

ابتدایی آبستنی تزریق  hCGو  GnRHتعیین شده است

از دیگر گروه های آزمایشی بود .همانطور که در جدول

(سرینا و همکاران  )1996و مطالعات نشان میدهاد کاه

 5نشان داده شده است همبساتگی مثبات و معنایداری

 hCGمیتواند به میزان قابل توجهی اثرات منفای ناشای

بین غلظت پروژساترون در روزهاای  15 ،11و  19پاس

از اساترس گرماایی بار باااروری را خنثای کناد (تفاارا و

از تلقیح وجود داشت که با نتاایج گازارش شاده توساط

همکارن  2001و ادواردز و همکارن  .)2009در گاوهاای

محققان قبلی (ناکائو و همکاران  )1983مطابقات داشات.

آبستن شده به دلیل تشکیل جسم زرد و فعالیت گیرنده-

در گاوهای غیر آبستن غلظت پروژساترون تحات تااثیر

های  ،LHغلظت پروژسترون خاون باه تادریج افازایش

تیمارهااای آزمایشاای قاارار نگرفاات .پروژسااترون نقااش

مییابد و تا قبل از النه گزینای (روزهاای  15تاا  )19باه

حمایتی در حفظ رویان تازه تشکیل شده دارد و شارایط

پیک میرسد (راه و همکارن .)1980

دستگاه تولید مثل را برای النه گزینی رویان فراهم مای
جدول  - 4تاثیر مصرف مکمل ویتامینی ( ،)AD3Eو یا هورمونهای  GnRHو  hCGبر تغییرات پروژسترون (نانو
گرم در میلی لیتر) (میانگین ±خطای استاندارد) گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان
گروههای آزمایشی

آبستن شده

آبستن نشده

روز

شاهد

AD3E

GnRH+hCG

GnRH+AD3E+hCG

11

3/76±0/61

4/07±0/60

4/08±0/52

3/77±0/62

15

4/64±0/84

5/06±0/84

6/35±0/72

5/66±0/86

bc

bc

b

19

6/75 ±0/59

7/30 ±0/59

a

10/34 ±0/51

8/37 ±0/61

11

2/82±0/52

3/06±0/37

3/24±0/38

2/51±0/47

15

3/96±0/30

3/33±0/21

3/88±0/22

3/19±0/27

19

3/52±0/33

3/45±0/23

3/92±0/24

3/17±0/30

 :a-bحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار ( ) P<0/05بین میانگینها میباشد.

متابولیت های خون

وجود داشت که در توافق با نتایج برخی محققان است

نتایج مربوط به متابولیتهای خونی در جدول  5و

(هاوکینز و همکاران  1995و آبنی و همکاران .)2007

همبستگی بین این متابولیتها در جدول  6نشان داده

غلظت کلسترول خون گاوها تحت تاثیر تیمارهای

شده است .بر اساس این نتایج تیمارهای آزمایشی

آزمایشی قرار گرفت و پایینترین غلظت کلسترول

تاثیری بر غلظت تریگلیسیرید خون گاوها نداشت ،اما

مربوط به گروه دریافتکننده  GnRH+hCGبود که با

کلسترول و  VLDLبطور معنی داری ( )P<0/05تحت

دیگر گروه ها تفاوت معنی داری ( )P<0/05داشت .در

تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت .این یافته در توافق

مطالعاتی که در گوسفند انجام شده است نیز نتایج

با نتایج گزارش شده قبلی بود (گرالت و همکاران 2007

مشابهی به دست آمد (پیکیون و همکاران  2009و

و آتونویک و همکاران  .)2011همانطور که در جدول 3

آتونویک و همکاران  .)2011کلسترول به عنوان پیش

نشان داده شده است همبستگی منفی و معنیداری بین

ساز پروژسترون شناخته می شود و کاهش غلظت آن

غلظت پروژسترون پالسمایی و غلظت تریگلیسرید

در گاوهای دریافت کننده  GnRH+hCGمی تواند به

مطالعه اثر تزریق  hCG ، GnRHو  AD3Eبر بازده تولیدمثل ،متابولیت ها و پروژسترون خون گاوهاي شیري پرتولید در فصل تابستان
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تولید بیشتر پروژسترون در این گروه (جدول  )1ارتباط

گلوکز خون شد .علت این موضوع به درستی مشخص

داشته باشد (هاوکینز و همکاران  .)1995از سوی دیگر

نیست ،اما برخی معتقدند که در شرایط تنش گرمایی

گزارش شده است که تزریق مکمل ویتامین  Eسبب

احتمال تشکیل پراکسیدهای ویتامین  Eوجود دارد و

افزایش غلظت ویتامین  Eو نرخ تبدیل ویتامین  Eبه

مصرف این مکمل اثرات تنش را تشدید می کند (بوسترا

کلسترول و در نتیجه افزایش غلظت کلسترول خون و

و همکاران  .)2008در تحقیق آمر و همکارن ( )2011نیز

بافت کبدی میشود .در آزمایش حاضر نیز غلظت

که از مکمل های معدنی ویتامینی به همراه پروتکل های

کلسترول از نظر عددی در گروه دریافت کننده AD3E

اوسینک 7استفاده شده بود ،کاهش گلوکز خون اتفاق

بیشتر بود (بوسترا و همکاران .)2008

افتاد .از سوی دیگر گزارش شده است که مصرف مکمل

 VLDLدر گروه دریافت کننده مکمل هورمونی بطور

معدنی -ویتامینی تاثیری بر غلظت گلوکز خون گاوهای

معنی داری ( )P<0/05کمتر از گروه دریافت کننده

بوفالوی مدیترانه ای نداشت (وردوریکو .)2010

 AD3Eبود .گزارش شده است که از دالیل احتمالی

مصرف مکمل  ،GnRH+hCGغلظت پروتئین کل و

افزایش غلظت سرمی کلسترول ،تری گلیسیرید و

آلبومین سرم خون را به طور معنیداری ( )P<0/05در

لیپوپروتئینها افزایش سطوح اسیدهای چرب آزاد خون،

مقایسه با گروه های دریافت کننده مکمل ویتامینی

آزاد شدن کورتیزول و یا حساسیت به هورمون اپی

افزایش داد .کمترین غلظت آلبومین سرم خون در گروه

نفرین و موبیلیزاسیون بافت چربی پس از زایمان است

دریافت کننده مکمل ویتامینی  AD3Eمشاهده شد و این

(پیکیون و همکاران  .)2009همچنین همبستگی مثبت و

موضوع می تواند نقش مخرب ویتامین  Eدر شرایط

معنیدار بین غلظت تریگلیسیرید و  VLDLوجود

تنش گرمایی را تقویت کند (بوسترا و همکاران .)2008

داشت (جدول  )6که در توافق با نتایج سوبیچ و همکارن

همانطور که در جدول  6نشان داده شده است همبستگی

( )2008است.

مثبت و معنیداری بین غلظت پروتئین کل با آلبومین و

غلظت گلوکز خون گاوها در تیمارهای مختلف تحت

با گلوکز مشاهده شد .آلبومین جزو پروتئینهایی است

تاثیر نوع مکمل تزریقی قرار گرفت و در گروه دریافت-

که توسط کبد سنتز میشود و احتماال مصرف مکمل

کننده  GnRH+hCGنسبت به گروههای دریافتکننده

 AD3Eاثر مخربی بر بافت کبد و ظرفیت تولید آلبومین

 AD3Eبه طور معنیداری ( )P<0/05بیشتر بود ،اما

داشته است .زیرا گزارشها نشان میدهد که در شرایط

تفاوت آن با گروه شاهد معنی دار نشد .کاهش غلظت

تنش گرمایی ویتامین  Eمی تواند اثر اکسید کنندگی بر

گلوکز در گروههای دریافت کننده مکمل  AD3Eمی

برخی بافت های بدن داشته باشد (بوسترا و همکاران

تواند به تاثیر منفی آن بر سالمت کبد و قابلیت

.)2008

گلوکونئوژنز کبدی در نشخوارکنندگان ارتباط داشته

مالون دآلدهید به عنوان محصول نهایی پراکسیداسیون

باشد .بررسی ها نشان داده است که گلوکز و IGF-1

لیپیدها در نظر گرفته می شود و شاخص مناسبی برای

محرک رشد و النهگزینی رویان هستند و در دسترس

تعیین وضعیت تنش اکسیداتیو میباشد .تیمارهای

بودن آن به طور مستقیم در تنظیم ترشح  LHنقش

آزمایشی تاثیر معنی داری بر غلظت مالون دآلدهید

دارد (جوسان و هانسن  .)2007بنابراین احتماال یکی از

سرم خون گاوها نداشتند .شاید بتوان نتیجه گرفت که

دالیل باالتر بودن غلظت پروژسترون خون در گروه

شرایط نگهداری گاوها و شاخص دما -رطوبت محیط

دریافت کننده  GnRH+hCGدسترسی بیشتر به گلوکز
در این گروه بود .مصرف  AD3Eموجب کاهش غلظت

. Ovsynch
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باندازه ای نبوده است که گاوها را تحت تنش اکسیداتیو

( )2011اثر مکمل های سلنیوم  -ویتامین  Eو AD3E

قرار دهد و شرایط تنش گرمایی مالیم برای آنها وجود

را بر غلظت مالون دآلدهید گاوهای هلشتین تحت تنش

داشته است (مادر و همکاران  .)2002آکتاس و همکاران

اکسیداتیو و حمل و نقل طوالنی را مثبت ارزیابی کردند.

جدول  - 5تاثیر مصرف مکمل ویتامینی ( ،)AD3Eو یا هورمونهای  GnRHو  hCGبر متابولیت های خون (میانگین ±خطای
استاندارد) گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان
گروه های آزمایشی
شاهد

AD3E

GnRH+hCG

GnRH+AD3E+hCG

15/22 ± 1/16

16/60 ± 1/08

13/80 ± 1/06

15/74 ± 1/10

269/71a ± 11/7

270/55a ± 10/91

236/92b ± 10/70

269/90a ± 11/11

تری گلیسیرید()mg/dl
کلسترول()mg/dl

± 0/23

)mg/dl( VLDL

a

abc

ab

bc

3/35 ± 0/21

2/70 ± 0/21

3/20 ± 0/22

گلوکز ()mg/dl

63/7ab±2/11

59/8bc±1/97

65/5a±1/93

58/3bc±2/00

پروتئین کل ()g/dl

8/49a±0/18

6/89b±0/17

8/71a±0/16

7/11b±0/17

3/06

a

آلبومین ()g/dl
مالون دآلدهید()mg/dl
a-b

c

b

a

3/90 ±0/09

3/09 ±0/08

4/03 ±0/08

3/44 ±0/08

13/34±0/31

12/82±0/29

13/18±0/29

12/633±0/30

 :حروف غیر مشابه در هر  vndtنشاندهنده وجود تفاوت معنیدار ( ) P<0/05بین میانگینها است.

جدول -6ضریب همبستگی بین غلظت پروژسترون و متابولیت های خون گاوهای شیری پرتولید در فصل تابستان
پروتئین

آلبومین

VLDL

کل

تری

کلسترول

گلوکز

گلیسرید

پروژسترون

پروژسترون

پروژسترون

روز 19

روز 15

روز 11
**

0/70

پروژسترون
روز 15

**0/50

0/28

0/31

0/01

-0/28

گلوکز

-0/12

-0/25

-0/25

-0/21

کلسترول

0 /2

-0/08

-0/18

*-0/39

-0/16

تری گلیسرید

**0/93

0/22

-0/14

-0/18

-0/31

-0/10

VLDL

0/05

0/04

-0/09

0/16

0/26

0/03

-0/16

آلبومین

-0/05

-0/09

- 0 /2

**0/46

0/09

-0/04

-0/30

پروتئین کل

پروژسترون
روز 19

**0/49

**همبستگی معنیدار در سطح 0/01
*همبستگی معنیدار در سطح 0/05
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Abstract
BACKGROUND: Injection of some hormones and antioxidant supplements may improve the
reproductive performance of dairy cows during summer season. OBJECTIVE: This study was

conducted to evaluate strategies for improving dairy cows’ fertility following artificial insemination
in summer season using hormonal and antioxidant compounds. METHODS: One hundred high
producing, multiparous dairy cows were randomly assigned to four groups: 1- Control (without
injection of hormone and vitamin), 2- AD3E injection at the time of AI (AD3E), 3- GnRH injection
at the time of AI and hCG injection 11 days after AI (GnRH+hCG), and 4- AD3E and GnRH
injections at the time of AI and hCG injection 11 days after AI (AD3E+GnRH+hCG). AD3E (25
ml, each ml contain 50000 IU A, 10000 IU D3 and 20 mg E), GnRH (5 ml, each ml contain 5 μg
alarin acetate) and hCG (1500 IU) were injected intramuscular. The blood sampling was on days
11, 15 and 19 after AI. RESULTS: The data showed that cows which received vitamin AD3E had
more open days and need more insemination services for pregnancy (P<0.05). Cumulative
pregnancy rates in the second service and pregnancy rate in day 120 postpartum was affected by the
treatments and cows received AD3E had no good condition. Pregnant cows which received
GnRH+hCG, had higher (P<0.05) serum progesterone concentration than the other groups on day
19 after AI. The injection of GnRH+hCG reduced (P<0.05) concentration of serum cholesterol and
VLDL. However, these cow had higher (P<0.05) glucose, total protein and albumin than that the
AD3E group. CONCLUSIONS: AD3E injection had adverse effect on reproductive performance of
high producing dairy cows in summer season. Although, the injection of GnRH+hCG had no
beneficial effect on reproductive performance, but it had some positive effects on blood
biochemical parameters.
Key words: GnRH, hCG, AD3E, Reproductive performance, Progesterone, Dairy cow

