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 دهیچک

 انسولین و پروژسترون، استروژن،های و هورمونها متابولیتبررسی ارتباط تغییرات غلظت به منظور  مطالعهاین 

 ،بدین منظور .شدانجام هلشتاین شیری های گاو درتخمدان فولیکولی با تشکیل كیست  1-فاكتور رشد شبه انسولین

 از قبلراس مظنون به داشتن كیست تخمدانی(  10راس سالم و  10)شیری  گاو راس 20ی دم اهرگیس از خونی هانمونه

 غلظت. ندشدبه طور جداگانه آسپیره ی ستیك و بالغی هاکولیفولی کولیفول عیما ،پس از كشتار. ندشد اخذ كشتار

 و نیانسول پروژسترون، استروژن،های هورمونبا همراه كل كلسترول ید و گلیسیرتری ،اوره ،گلوكز یهامتابولیت

 تجاری هایكیت از استفاده باهای بالغ و كیستی فولیکولی کولیفول عیما و خون سرمدر  1-نیانسول شبه رشد فاكتور

های داممایع فولیکولی بر خالف ها در سرم خون غلظت متابولیت كه داد نشاناین مطالعه نتایج . گردید تعیین مربوطه

مایع غلظت آن در بیش از درصد  11/141های كیستی سالم و كیستی مشابه بود. غلظت گلوكز در مایع فولیکولی فولیکول

درصد  12/142كیستی های گلیسیرید در مایع فولیکولی فولیکول. غلظت تری(>01/0P) های بالغ بودفولیکولفولیکولی 

های بالغ و كیستی مشابه در مایع فولیکولی فولیکولكل . مقادیر اوره و كلسترول (>01/0P) بود بالغهای بیش از فولیکول

ی ستیك هایدام خون سرم در 1-نیانسول شبه رشد فاكتور و نیانسول پروژسترون، استروژن،های هورمونمقادیر بود. 

 استروژن در حدود  ،و پروژسترون وژناستر هایغلظتبین در مقایسه  .داری با هم نداشتندتفاوت معنی سالم و

به ترتیب در مایع فولیکولی سالم و كیستی بیشتر بودند درصد  44/241و پروژسترون در حدود درصد  18/141

(01/0P<) .از نظر  بالغ وی ستیكی هاکولیفولی کولیفول عیما در 1-فاكتور رشد شبه انسولینمقادیر انسولین و  دهرچن

ضرایب . درصد بیشتر بود 22/114های بالغ در حدود میزان انسولین در مایع فولیکولی فولیکول اما ،آماری مشابه بود

مایع  1-فاكتور رشد شبه انسولین ، پروژسترون، انسولین وكل كلسترول ،بین استروژن با گلوكزپیرسون همبستگی 

 ،. همچنینبودگلیسرید منفی و تری این ضرایب بین استروژن با اورهدر حالی كه مثبت برآورد شد، فولیکول كیستی 

 و 1-فاكتور رشد شبه انسولین ،كل كلسترول ،گلیسیریدضرایب همبستگی میان استروژن سرم خون با مقادیر تری

این مطالعه نشان داد كه سرنوشت  ،به طور كلی و انسولین منفی تعیین شد. ،اوره ،گلوكزولی با  ،پروژسترون مثبت

  باشد. میگلیسیرید بخصوص گلوكز و تریاثیر تركیبات مایع فولیکولی ها بیشتر تحت تفولیکول

 

 هلشتاین ،هاهورمون ،هامتابولیت ،كیست فولیکولی ي:دیكل هايواژه
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  مقدمه

و به نموده ریزی ندر صورتی كه فولیکول بالغ تخمک

به كیست فولیکولی تبدیل  ،رشد نابهنجار خود ادامه دهد

 (.2001اورتگا و همکاران و  2002شود )لوسی می

همان تخمدان های فولیکولی كیست ،بنابراین

 2-1/2حداقل  ساختارهای فولیکولی هستند كه اوالً

روز و  10به مدت حداقل  متر قطر داشته و ثانیاًسانتی

-میدر غیاب جسم زرد روی یک یا هر دو تخمدان باقی 

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

یکی از مهمترین  ،تخمدانی کولیفولی هاستیكست كه ا

-گاوهای شیری میدر  2و ناباروری 1علل كم باروری

های فولیکولی تخمدان با افزایش تعداد باشند. كیست

منجر به و  زایشباعث افزایش فاصله  8روزهای باز

و گوساله  دهمچون كاهش تولی اقتصاد هایخسارت

)پیتر  شوندمیی گاو در طول حیات اقتصادتولید شیر 

تولیدمثلی  محورنقص در عملکرد . (2004

( مهمترین دلیل بروز تخمدان –زیپوفیه–پوتاالموسیه)

اورتگا و همکاران این عارضه گزارش شده است )

ممکن است  LHعدم ترشح سرژ  ،(. در این ارتباط2001

خود تحت  ،LH. سرژ (2002)لوسی  دلیل اصلی باشد

-شده توسط فولیکول بالغ میتاثیر استروژن ترشح 

كه بیشتر گاوهای كیستیک شده است گزارش باشد. 

در پاسخ به  LHسرژدر آزاد سازی فاقد توانایی الزم 

)رفسال و همکاران  باشندمیاسترادیول تاثیر مثبت 

به استرادیول، در عدم پاسخ رسد نظر میه ب. (1811

شود، چون نشان داده شده سطح هیپوتاالموس اعمال 

از  LH سرژ ترشحسبب  4GnRHاستفاده از  است كه

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

-هورمون هیپای فولیکولی تخمدان بر هاكیست درمان

 كننده آزاد هورمون و هانیگنادوتروپ ،یدیاستروئی ها

                                                           
1 Subfertility 
2 Infertility 
3  Open days 
4 Gonadotrophin releasing hormone 

به نیز ضد و نقیضی نتایج كه  ،باشدمی نیگنادوتروپ

  (.2008و همکاران  هاتلر) رددادنبال 

ها و فاكتورهای های اخیر به نقش هورموندر دهه

تخمدان توجه بسیار شده است. فعالیت متابولیکی در 

ای به عنوان میانجی های تغذیهها و متابولیتهورمون

كنند. و سیستم تولیدمثلی عمل می ایتغذیهشرایط 

در نیز  نهایی ومتابولیکی فولیکول در رشد شرایط 

انسولین و . ای داردبرتر نقش ویژهتخاب فولیکول ان

های از جمله هورمون 11-فاكتور رشد شبه انسولین

متابولیکی مهم هستند كه تاثیر به سزایی بر فعالیت 

و  2008)دیسکین و همکاران  دارندتخمدان فولیکولی 

از  LHانسولین در ترشح (. 2002كاواشیما و همکاران 

حساسیت تخمدان در برابر  هیپوفیز و نیز در تنظیم

(. 1882)مونگت و مارتین  نقش داردها گنادوتروپین

های پائین انسولین را ( غلظت2002سینکلر و همکاران )

نقص نوع هر كردند. گزارش در آنستروس بعد از زایش 

-فاكتور رشد شبه انسولیندر عملکرد سیستم انسولین/

کیل در تخمدان منجر به تحلیل فولیکول و یا تش 1

 .(2002)كاواشیما و همکاران  دشومی یكیستفولیکول 

-فاكتور رشد شبه انسولین های باالی انسولین وغلظت

ریزی خون با فاصله كوتاه زایش تا اولین تخمک 1

 in vivo و  in vitro(. مطالعات 2000)باتلر ارتباط دارد 

فاكتور رشد  انسولین واستفاده از اند كه نشان دادهنیز 

استروئیدی های هورمونسنتز محرک  1-انسولینشبه 

های آندروژن در سلولنیز های گرانولوزا و در سلول

و  باتلرو  2002)آرمسترونگ و همکاران  باشندمیتیکا 

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

بان شود و كبد نیز به عنوان دروازهمیترشح كبد منشاء 

وضعیت متابولیکی حیوان نقش کاس انعمتابولیکی در 

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

نهایی فولیکول در اولین موج فولیکولی پس از زایش 

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

در رده ریزی كگاوهای تخمکدر سرم خون آن غلظت 
                                                           
5 Insulin like growth factor-1 
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 اولین موج فولیکولی پس از زایش بیشتر از گاوهای

 (.2001ونهولدر و همکاران ) آنستروس بوده است

گلیسرید از جمله گلوكز، اوره، كلسترول و تری

های مهم خون هستند كه بر باروری حیوان متابولیت

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

تواند بر فعالیت فولیکولی تخمدان می LHبر ترشح 

اوره نیز با (. 1882اران )موراهاشی و همک موثر باشد

غلظت ازدیاد  ،مرتبط است. به طوری كهحیوان باروری 

و ایجاد شرایط نامناسب رحم  pHاوره خون با تاثیر بر 

رشد و نمو رویان و در نتیجه كاهش سبب كاهش 

دی ویت و ) شودباروری در گاوهای شیری می

-ساز هورمونكلسترول به عنوان پیش. (2001همکاران 

روئیدی نقش مهمی در فعالیت فولیکولی های است

اختالل در فرآیند متابولیسم تخمدان دارد. هر گونه 

گلیسیریدها و كاهش تولید كلسترول، سنتز تری

سازد )لری و یدی را مختل میئهای استروهورمون

  (.a,b2004همکاران 

های با توجه به اینکه مکانیسم دقیق تشکیل كیست

ها و حتمالی متابولیتو نقش اتخمدان فولیکولی 

لذا  ،های متابولیکی همچنان ناشناخته استهورمون

 ،هامتابولیتهدف از این تحقیق بررسی ارتباط تغییرات 

ئیدی با های استروورمونای و نیز ههای تغذیههورمون

  شیری بود.های گاودر تخمدان فولیکولی  تشکیل كیست
 

 هاروش و مواد

م دامی دانشگاه علوم دانشکده علو در حاضر قیتحق

 نیا دركشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. 

 نظر از كه هلشتاین، شیریی گاوهاراس  20 ازمطالعه 

 قرار نهیمعا موردی مثلدیتولی هایماریب وی آبستن عدم

گاوهای مورد استفاده در . شد استفاده ،ه بودندگرفت

ایش روز پس از ز 80حداقل های دوم تا پنجم و زایش

 اهرگیس از خونی نمونهی سیس 10 حدوددر . بودند

به  راس( 10) و مظنونراس(  10)ی سالم گاوهای دم

 ونوجکتی هالولهی لهیوس به داشتن كیست فولیکولی

 در. شد اخذ كشتار از قبلدر  انعقاد ضد مادهفاقد 

 كردن فوژیسانتراز طریق  مربوطه سرم ،شگاهیآزما

 نییتع زمانو تا  استخراج( قهیدق 20 مدت به دور 8000)

 گرادیسانت درجه -20ی دما در نظر موردی فاكتورها

 .شدی نگهدار

سالم و مظنون به داشتن كیست های س از كشتار دامپ

ی کیپالستی هاسهیكو در  استخراجها تخمدان ،فولیکولی

-قرار داده شدند. سپس كیسهی ولوژیزیف سرمی حاو

حاوی یخ فالسک در  ،اههای پالستیکی حاوی تخمدان

. منتقل شدند شگاهیآزما بهقرار داده شده و 

گیری قطرشان اندازه با بالغ وی كیستی هافولیکول

هایی فولیکول. شدندی شناسای دیجیتال كولیسبکمک 

 20 حداقلبعنوان فولیکول كیستی انتخاب شدند كه اوال 

ها در حضور تخمدان" قطر داشته باشند و ثانیا متریمیل

)كالدر و همکاران باشند  زرد جسمآن فولیکول فاقد 

-یمیل 10-11 قطر بای هافولیکول .(2004پیتر و  1888

. شدند انتخاب بالغ سالمی هافولیکول عنوان بهنیز  متر

 طور بههای سالم و كیستی فولیکولی فولیکول مایع

. گردید آسپیره انسولین سرنگی بوسیلهو  جداگانه

 ،گرانولوزآی هاسلولع فولیکولی از پاک كردن مای جهت

( دقیقه 2 مدت به دور 10000) سانتریفوژ فولیکولی مایع

 نییتع زمان تا آمده بدستی فولیکول مایع. گردید

 گرادیسانت درجه -20ی دما در نظر موردی فاكتورها

 .شد ذخیره

 و نیانسول پروژسترون، استروژن،ی هاهورمون غلظت

 و خون سرمی هانمونه 1-نیانسول شبه رشد فاكتور

ی هاتیك از استفاده بای کولیفول عیما

 شركت از (DE2693) كیت با استروژن))یشگاهیآزما

DEMEDITEC كیت با پروژسترون ،آلمان 

(RE52231)  شركتاز IBL انسولین با آمریکا ،

 فاكتور وآمریکا  DIAPLUS شركت استفاده از كیت

 شركت تیك با 1-نیانسول شبه رشد

Immunodiagnostic Systems Ltd با روش ( انگلیس

 زیآنال تیحساس. شدند تعیین ((شگاهیآزما دراالیزا 
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: پروژسترون ،pg/ml214/8: استروژن یبرا

ng/ml041/0، نیانسول :µIU/ml 1/0، رشد فاكتور 

  .بود µg/ml1/8 : 1-نیانسول شبه

در و كلسترول گلیسیرید مقادیر گلوكز، اوره، تری

ایع فولیکولی و سرم خون با استفاده از های منمونه

روش ه های آزمایشگاهی شركت پارس آزمون و بكیت

 فتومتریک تعیین شدند.

  افزار نرم از استفاده بااز آزمایش  حاصل هایداده

SAS  (2002 )نیانگیم ریمقاد. شدند لیتحل و هیتجز 

هر یک از  یبرا خطای استاندارد( ±) مربعات حداقل

 عیماسرم خون و ی هاهورمون وها لیتمتابو مقادیر

. ندشد محاسبهی ستیك و بالغی هاکولیفول دری کولیفول

 مختلطی خط مدل لهیبوس مارهایت نیب هاغلظتی بررس

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

. شد گرفته درنظری تصادف اثر عنوان به دام اثر و ثابت

 در كرامر-یتوك آزمون وسطت هامیانگین بین تفاوت

 هاهورمون انیمی همبستگ .شدی بررس درصد 1 سطح

 SAS  افزارنرم corr هیرو از استفاده با ها،تیمتابول و

 .شد محاسبه 9.0

 

 جينتا

های مورد هورمون غلظت معیار(انحراف ±) نیانگیم

 آمده 1 جدول ردمایع فولیکولی و سرم خون بررسی 

 سرم و انسولین پروژسترون ،استروژن ریمقاد .است

 اختالفی آمار نظر ازی ستیك و سالمی گاوها خون

فاكتور مقدار اما از نظر عددی  ،نداشتند هم با داریمعن

در سرم خون گاوهای كیستی در  1-رشد شبه انسولین

 غلظتدر مقایسه  بود.بیشتر درصد  21/114حدود 

استروژن و پروژسترون ی دیاستروئی هاهورمون

ی کولیفول عیما در وژناستر غلظتص شد كه مشخ

 (درصد 18/140) یداریمعن طور بههای بالغ فولیکول

-می كیستی کولیفولمایع فولیکولی  ازبیشتر 

 کولیفول عیما پروژسترون غلظت(. >01/0P)باشد

 از بیشدرصد(  44/241)ی توجه قابل بطور ،یستیك

قادیر م (.>01/0P) بود بالغفولیکول  عیما آن در غلظت

 1-انسولین و فاكتور رشد شبه انسولینهای هورمون

و كیستی از نظر  بالغهای در مایع فولیکولی فولیکول

 ،. با این وجودشتندداری با هم نداآماری تفاوت معنی

های بالغ در فولیکولانسولین در مایع فولیکولی مقادیر 

های كیستی درصد بیشتر از فولیکول 22/114حدود 

های متابولیت غلظت انحراف معیار(±)نیگانیمبود. 

و سرم خون گلیسیرید و كلسترول كل تری ،اوره ،گلوكز

از نظر آماری . است آمده 2 جدول ردمایع فولیکولی 

سالم و سرم خون گاوهای های فوق در متابولیتمقادیر 

هر دو گلیسیرید و تری گلوكز زانیم كیستی مشابه بود.

از بیشتر ی ستیك هایلی فولیکوکولیفول عیما در

و  در خصوص اوره (.>01/0P) بودهای سالم فولیکول

در مایع  هاتفاوت آماری بین مقادیر آن ،كلسترول

 های سالم و كیستی مشاهده نشد.فولیکولی فولیکول

 

 ولیو مايع فولیک خون سرم در IGF-1استروژن، پروژسترون، انسولین و ي هاغلظت مربعات حداقل نیانگیم -1جدول

 IGF-1 (µg/ml) (µIU/ml)انسولین (ng/ml)پروژسترون (pg/ml)استروژن تیمار

 دام سالمسرم خون 

 دام كیستیسرم خون 

a1/221±2/848 
a1/248±8/401 

a8/2±8/11 
a8/2±1/8 

a2/1±2/8 
a2/1±1/8 

a2/1±0/18 
a1/1±8/28 

 فولیکول بالغمایع 

 فولیکول كیستیمایع 

a1/221±2/2812 
b1/248±10/1212 

b8/2±2/22 
a8/2±2/18 

a1/1±1/4 
a2/1±2/2 

a4/2±8/18 
a1/1±1/22 

 .باشدیم %1 سطح در داری معن تفاوت وجود نشانگر ستون هر در حروف غیر متشابه     
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 و مايع فولیکولی سرم خونو كلسترول در گلیسیريد هاي گلوكز، اوره، تريمقايسه میانگین غلظت -2جدول

 گلوكز تیمار
(mg/dl) 

 ورها
(mg/dl) 

 گلیسیریدتری
(mg/dl) 

 كلسترول
(mg/dl) 

 دام سالمسرم خون 

 كیستیدام سرم خون 

a2/1±8/11 

a1/1±4/11 

a1/4±2/20 

a2/4±2/81 

a1/8±2/48 

a1/8±2/48 

a0/1±1/22 

a8/1±1/21 

 فولیکول بالغمایع 

 فولیکول كیستیمایع 

b2/4±8/41 
a2/1±0/21 

a2/4±8/42 
a2/4±8/20 

b8/8±2/04 
a1/8±2/12 

a0/1±8/42 
a2/8±8/18 

 باشد.می % 1دار در سطح انگر وجود تفاوت معنیحروف غیرمتشابه در هر ستون نش          

 

 ها در سرم خون دام كیستیها و هورمونهمبستگی پیرسون بین متابولیت -3جدول 

 IGF-I انسولین پروژسترون استروژن  كلسترول ریدیگلیستری اوره گلوكز 

 81/0 0 82/0 -8/0 12/0 88/0 2/0 1 زگلوك

 41/0 22/0 08/0 -81/0 24/0 24/0 1 2/0 اوره

 22/0 -01/0 2/0٭ 8/0 42/0 1 24/0 88/0 ریدیگلیستری

 21/0٭ -2/0 28/0٭ 11/0 1 42/0 24/0 -8/0 كلسترول

 88/0 -21/0 4/0 1 11/0 8/0 -81/0 -8/0 استروژن

 18/0 -11/0 1 4/0 28/0٭ 2/0٭ 08/0 82/0 پروژسترون

 -2/0 1 -11/0 -21/0 -2/0 -01/0 22/0 0 انسولین
IGF-I 81/0 22/0 48/0 1 -2/0 18/0 -88/0 21/0٭ 

 درصد 1داری در سطح احتمال معنی٭

 

 ها در مايع فولیکول كیستیها و هورمونهمبستگی پیرسون بین متابولیت -4جدول 

 IGF-I انسولین پروژسترون استروژن  كلسترول ریدیگلیستری اوره گلوكز 

 -82/0 -18/0 -02/0 08/0 -88/0 18/0 04/0 1 گلوكز

 12/0 22/0 2/0 -18/0 18/0 -28/0 1 04/0 اوره

 -2/0 -02/0 -01/0 -01/0 -12/0 1 -28/0 18/0 ریدیگلیستری

 42/0 -14/0 01/0 21/0 1 -12/0 18/0 -88/0 كلسترول

 18/0 42/0 21/0 1 21/0 -01/0 -18/0 08/0 استروژن

 48/0 42/0 1 21/0 01/0 -01/0 2/0 -02/0 پروژسترون

 18/0 1 42/0 42/0 -14/0 -02/0 22/0 -18/0 انسولین
IGF-I 82/0- 12/0 2/0- 42/0 18/0 48/0 1 18/0٭ 

 درصد 1داری در سطح احتمال معنی٭

 
 

 



 2233/ سال2شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش                                                                    صمدي، زنگانه و ...                         24

 

های سرم ها و متابولیتضرایب همبستگی بین هورمون

 4و  8ولی فولیکول كیستی در جداول خون و مایع فولیک

ضرایب همبستگی بین  ،آمده است. در این مطالعه

 ،استروژن مایع فولیکول كیستی با مقادیر گلوكز

مایع  IGF-1انسولین و  پروژسترون، كلسترول،

مثبت برآورد شد، اما این ضرایب بین فولیکول كیستی 

 منفی تعیین شد. گلیسیریداستروژن با اوره و تری

ضرایب همبستگی پیرسون میان استروژن همچنین 

 و  IGF-1،كلسترول ،گلیسیریدسرم خون با مقادیر تری

مثبت برآورد شد، اما این ضرایب بین  پروژسترون

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

 

 بحث

ی هاکولیفول عیما استروژن غلظت ،در این مطالعه 

 بالغ هایکولیفول از كمتری داریمعن طوربه ی ستیك

های غلظت پروژسترون در مایع فولیکولاما  ،بود

های مورد مطالعه در بنابراین كیستبود.  بیشتركیستی 

 ،های لوتئالكیستباشند. میاین بررسی از نوع لوتئال 

كه در مراحل  هستندهای فولیکوالر در واقع همان كیست

در و تینه شده های گرانولوزای آن لوسلول ،پیشرفته

 كنندپروژسترون ترشح می ،استروژننتیجه بجای 

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

روبینسون و همکاران  ،همسو با نتایج این مطالعه

 خون سرم استروژن سطوح دراختالفی ( نیز 2002)

  .نکردند مشاهدهی ستیك و سالمی هادام

 همکاران و اورتگادیگران )مطالعه با نتایج  نیا جینتا

فاكتور  بین  داریمعندر خصوص عدم اختالف ( 2001

 وی ستیكهای دامخون  سرمدر  1-رشد شبه انسولین

 و رنینسپایاهماهنگ با  ،همچنین. مطابقت دارد سالم

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

 رد 1-فاكتور رشد شبه انسولین سطوح دری داریمعن

 . نشد مشاهدهی ستیك و بالغی هاکولیفول عیما

مشابه كیستی و سالم  هایغلظت انسولین در سرم دام

( نیز نتیجه مشابهی 2002. كواشیما و همکاران )بود

ی میزان انسولین در مایع فولیکول ،اماگزارش كردند. 

در های كیستی کولیفولدر مقایسه با بالغ های فولیکول

 همکاران و براوتال. بوددرصد بیشتر  114حدود 

 عیما نیانسول زانیم دری داریمعن كاهشنیز  (2008)

در مطالعه  .كردند گزارشی ستیكهای ی فولیکولکولیفول

یرات بین استروژن و انسولین در مایع یروند تغ ،حاضر

این . بودهای كیستی و بالغ مشابه فولیکولفولیکولی 

ه ضرایب همبستگی بین استروژن و مطالعموضوع در 

شود كه با نتایج كواشیما و ید میئتاانسولین نیز 

 (2200)و آرمسترانگ و همکاران  (2002)همکاران 

 مطابقت دارد. 

 عنوان به 1-فاكتور رشد شبه انسولین و نیانسول

ی فحل چرخهی ریسرگ ازی برای کیمتابولی هاگنالیس

باتلر و ) باشندیمهم م شیزا از پسی ریشی گاوها در

فاكتور  كه اندداده نشان متعدد مطالعات .(2004همکاران 

 انتخاب درهر دو  نیانسول و 1-رشد شبه انسولین

اسپایسر و ) دارند نقشریزی تخمک جهت غالب کولیفول

 لیتشک (.2002والترز و همکاران و   2004همکاران 

 كم سطوح با دیپرتولی گاوها درفولیکولی  ستیك

ونهالدر و همکاران ) است مرتبطسرم خون  نیانسول

مثبت مشاهده شده میان انسولین و . همبستگی (2001

كند كه سطوح كم استروژن، در این تحقیق تایید می

تواند با سطوح كم استروژن مشاهده شده انسولین می

هر نوع تغییر در ها مرتبط باشد. بنابراین در كیست

لیکولی، بلوغ و انسولین ممکن است رشد فو غلظت

اده و را تحت تاثیر قرار د LHدهی به تحریک پاسخ

 ریزی و تشکیل كیست شودمنجر به عدم تخمک

ر و همکاران ن(. اینسپای2001ونهالدر و همکاران )

 1-فاكتور رشد شبه انسولینكردند كه گزارش  (1888)

تنظیم سنتز پروژسترون نقش دارد. در این مطالعه  در

مثبت همبستگی و وجود بدست آمده ج با توجه به نتای

فاكتور رشد شبه  مشاهده شده میان پروژسترون و 

فاكتور رشد شبه  زانیم و نیز بیشتر بودن 1 -انسولین

 کولیفول به نسبتی ستیك کولیفول عیما در 1 -انسولین
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فاكتور رشد شبه توان نتیجه گرفت كه می بالغ،

 رد.درتنظیم سنتز پروژسترون نقش دا 1-انسولین

 تخمدان سمیمتابول در مهمهای متابولیتاز  یکی گلوكز

 قیطر از وبوده ی انرژی اصل منبع. گلوكز باشدمی

ایواتا و ) كندیمتولید انرژی ی هوازیبی رهایمس

 نشان مختلفی هاگونه در مطالعات (.2004همکاران 

 شیافزا بای کولیفول عیما در گلوكز زانیم كه است داده

لری و همکاران ) ابدییم شیافزا ل،کویفول اندازه

b2004 .)نیز نشان داده است كه  هایبررسبرخی  اما

ی ستیكهای ی فولیکولکولیفول عیما در گلوكز غلظت

ی زیرتخمکهای آماده برای کولیفول از كمتر اریبس

  a2004لری و همکاران ؛2004تاتچر و همکاران )است 

 ن،یمحقق نیا جینتا خالف بر(. 2000لندوآ و همکاران و 

 کولیفول عیما در گلوكز زانیم حاضر، مطالعه در

 بود بالغ کولیفول از شیبی داریمعن طور بهی ستیك

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

تواند مربوط به كاهش سطوح كیستی در این مطالعه می

براوتل و همکاران  ،در این ارتباط انسولین باشد.

ی یز سطوح پائین انسولین را در مایع فولیکول( ن2008)

فولیکول های كیستی گزارش كردند و این كاهش می 

همچنین تواند به دلیل شرایط متابولیکی حیوان باشد. 

باال بودن غلظت تری گلیسیرید در مایع فولیکولی 

های كیستی در این مطالعه همسو با نتایج فولیکول

كه گزارش كردند ( است 2001سامورتال و همکاران )

تواند تاثیر سوء بر فعالیت گلیسیرید میافزایش تری

 فولیکولی تخمدان داشته باشد.

و  های اورهتفاوتی در غلظتحاضر در مطالعه 

و نیز مایع كلسترول سرم خون گاوهای سالم و كیستی 

 مشاهده نشد.های بالغ و كیستی فولیکولی فولیکول

غایر با نتایج یوسف نتایج این مطالعه از نظر اوره م

ای در ( مبنی بر افزایش نیتروژن اوره1880دوست )

بود. از طرفی در این مطالعه های كیستی سرم خون دام

مشخص شد كه همبستگی باالیی بین اوره سرم خون با 

هرچند اوره مایع فولیکولی كیستی وجود دارد. 

های استروئیدی كلسترول به عنوان پیش ساز هورمون

مطالعه اما نتایج مطالعه حاضر و  ،باشدیتخمدان م

( نشان داد كه تفاوتی در 2002كواشیما و همکاران )

های كلسترول سرم خون گاوهای سالم و كیستی غلظت

های بالغ و كیستی وجود و نیز مایع فولیکولی فولیکول

كلسترول سطوح همبستگی مثبت بین  ،عالوهندارد. به 

های كیستی  در ن داممایع فولیکولی كیستی و سرم خو

این موضوع است كه سطوح  گربیان ،مطالعه حاضر

تحت تاثیر  مستقیماًكلسترول مایع فولیکولی كیستی 

ون و در نتیجه جیره غذایی دام خسطوح كلسترول سرم 

كه داد این مطالعه نشان  جینتابه طور كلی باشد. می

بیشتر تحت تاثیر  تخمدانفولیکولی  ستیك لیتشک

گلیسیرید تری ،بخصوص گلوكزمایع فولیکولی تركیبات 

  باشد. میو انسولین 

 

 تشکر و قدردانی

های مالی معاونت پژوهشی بدینوسیله از حمایت

ع طبیعی گرگان قدردانی بدانشگاه علوم كشاورزی و منا

 شود.می
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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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