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چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی و مقایسه آن با یک
برنامه همزمانی فحلی در گاوهای شیری هلشتاین بود .تعداد  01راس گاو شیری هلشتاین انتخاب و به طور تصادفی در
دو گروه  5راسی تقسیم شدند .سونوگرافی روزانه تخمدانها با پروب  8مگاهرتزی مقعدی ( B mode; Pie medical,
 )Falco 100در طول چرخه فحلی طبیعی در فاصله دو فحلی در گاوهای گروه شاهد انجام شد .گاوهای گروه تیمار به
فاصله  01روز با دو تزریق درون عضالنی پروستاگلندین همزمانسازی فحلی شدند و سونوگرافی روزانه تخمدانها
بین دو تزریق پروستاگالندین و تا روز مشاهده فحلی بعد از تزریق دوم انجام شد .اطالعات مربوط به تخمدانها توسط
نرمافزار  SASآنالیز شد .از آزمون  T-testبرای مقایسه معنیداری اختالف بین خصوصیات مورفولوژی موجهای
فولیکولی استفاده شد .نتایج نشان داد که بین خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی شامل حداکثر اندازه بزرگترین
فولیکول ( )F1در هر موج ،حداکثر اندازه دومین فولیکول بزرگ ( )F2در هر موج ،میانگین بزرگترین اندازه فولیکولهای
کوچک ،میانگین اندازه  F1در مرحله تمایز ،میانگین تعداد روزها از شروع موج تا مرحله تمایز ،میانگین تعداد فولیکول-
های شروع به رشد کرده در هر موج ،میانگین تعداد روزها در گامههای رشد و استاتیک فولیکولها ،روز شروع موج و
عمر فولیکول غالب در یک چرخه فحلی طبیعی و در فاصله برنامه همزمانسازی فحلی تفاوت معنیداری وجود ندارد
( .)P<1/15به طور خالصه ،نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در فاصله یک
برنامه همزمانی فحلی با یک چرخه فحلی طبیعی در گاوهای شیری تفاوت معنیداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی :چرخه فحلی طبیعی ،همزمانی فحلی ،گاو شیری هلشتاین ،موج فولیکولی

مقدمه

یافته است .با درک بهتر دینامیک فولیکولی در چرخه

مطالعات در سالهای اخیر نشان میدهد که همزمان با

فحلی گاوهای شیری و ارایه روشهای مناسب ،راندمان

بهبود روند تولید شیر ،بازده تولید مثلی گلهها کاهش

مدیریت تولید مثلی افزایش مییابد .چرخهی فحلی در
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گاو ماده ،به طور میانگین  10روز است ،اگر چه

تفاوت قابل مالحظهای بین دامها از روز تزریق تا ایجاد

تغییرات شایان توجهی نیز در مدت این دوره دیده می-

فحلی و تخمکریزی وجود دارد (الرسون و بال ،0661

شود .براساس بیشتر مطالعات ،نزدیک به  01تا 01

مومونت و سگوین  ،0681روچه  0601و راوسون و

درصد ماده گاوها دارای چرخه فحلی بین  00تا  15روز

همکاران  .)0601این تفاوت در پاسخ به تزریق

هستند .گفته میشود که چرخه فحلی در تلیسهها نسبت

پروستاگالندین احتماال مربوط به تفاوت در شرایط

به گاوهای پیرتر ،یکنواختی بیشتری داشته و از نظم

تخمدان در زمان تزریق هورمون است .اگر تزریق

بیشتری برخوردار است (ضمیری  .)0881برای اولین

پروستاگالندین در زمانی انجام شود که یک فولیکول

بار نظریه رشد موجی مانند فولیکولها در تخمدان گاو

چیره در تخمدان موجود است ،دام عالیم فحلی را

را با آزمایشات بافتشناسی بر روی تخمدان گاوهای

زودتر نسبت به زمانی که فولیکول چیره در تخمدان

کشتارگاهی ارایه داد شد (راجاکسکی  .)0601تهیه

وجود نداشته باشد نشان میدهد.
در

تحقیقات

انجام

شده،

خصوصیات

تصاویر از سطح تخمدان با دستگاه اولتراسوند پیشرفت

تاکنون

عمدهای در درک بهتر فرایند دینامیک فولیکولی حاصل

مورفولوژی امواج فولیکولی در فاصله یک برنامه

کرد و نظریه الگوی موجمانند فعالیت فولیکولی تخمدان

همزمانسازی مورد مقایسه و ارزیابی قرار نگرفته

در گاو به اثبات رسیده است (سوبولوا و همکاران

است .هدف از انجام این تحقیق مطالعه خصوصیات

 .)1111در یک موج فولیکولی گروهی از فولیکولهای

مورفولوژی امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی و

کوچک ( 8تا  0میلیمتری) همزمان شروع به رشد کرده

مقایسه آن با خصوصیات امواج فولیکولی در فاصله یک

و در نهایت یکی از فولیکولها به عنوان فولیکول چیره

برنامه همزمانی فحلی در گاوهای شیری هلشتاین می-

انتخاب شده و بقیه فولیکولها پسروی میکنند (گینتر و

باشد .در ضمن خصوصیات امواج فولیکولی گاوها در

همکاران  .)0686cچرخه فحلی گاوها از دو یا سه موج

شرایط ایران با منابع هم مقایسه شده است تا مشخص

فولیکولی تشکیل شده است (آدامز و همکاران ،0661

شود آیا هماهنگی بین این خصوصیات وجود دارد؟

گینتر و همکاران  .)0686aبرخی مطالعات نسبت باالتری
(بیشتر از  81درصد) از الگوی دو موجی و مطالعات

مواد و روشها

دیگری نسبت باالتری (بیشتر از  81درصد) از الگوی

تعداد  01راس گاو شیری هلشتاین از گله ایستگاه

سه موجی را در چرخه فحلی گاوها نشان دادهاند،

تحقیقاتی علوم دامی دانشگاه تهران انتخاب شد .گاوها

بیشتر مطالعات ،توزیع یکسان الگوی دو موجی و سه

دارای چرخه فحلی طبیعی و دو ،سه و چهار شکمزا

موجی را گزارش کردهاند (جیس وال و همکاران .)1116

بودند و میانگین وزنی آنها  051 ± 01کیلوگرم بود.

برای همزمانسازی چرخه فحلی از ترکیبات مختلفی

تغذیه به صورت مخلوطی از یونجه ،ذرت سیلو شده و

نظیر پروژستاژنها ،پروستاگالندینها و استرادیول

کنسانتره بوده و حداقل  01روز بعد از زایمان قرار

استفاده میشود .از جمله مزایای این روشها ،ایجاد

داشتند .این آزمایش در فصل پاییز انجام شد .گاوها در

فحلی است که امکان باروری برای تلقیح مصنوعی

 1گروه پنج راسی به صورت تصادفی قرار گرفتند .در

زمانبندی شده ،بدون نیاز به تشخیص فحلی را فراهم

گروه تحت درمان گاوها به فاصله  01روز با دو تزریق

مینماید (ضمیری  .)0881پروستاگلندین  F2αترکیب

درون عضالنی پروستاگلندین (وتگلن ،د-کلوپروستنول،

موثری جهت از بین بردن جسم زرد و ایجاد فحلی در

شرکت

ایران)

روزهای  0تا  00چرخه فحلی به شمار میرود ،ولی

همزمانسازی فحلی شدند .بنا به نظر تاچر و همکاران

داروسازی

ابوریحان،

تهران،
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 ،1110اگر گاوها دارای چرخه فحلی طبیعی باشند

حداکثر اندازه خود بر حسب میلیمتر به جز فولیکول

همزمان سازی فحلی با فاصله  01روز حدود  61درصد

غالب) ،میانگین اندازه  F1برحسب میلیمتر در مرحله

گاوها را در مرحله مناسبی برای شروع برنامه اوسینگ

تمایز ]نقطه انحراف در روند رشد بین اولین و دومین

قرار می دهد.

فولیکول بزرگ از نظر اندازه و راهنمایی برای تشخیص

سونوگرافی تخمدانهای گاوها در گروه شاهد بعد از

انتخاب فولیکول غالب در گونههایی که به ازای هر

مشاهده فحلی به صورت روزانه در فاصله دو فحلی،

چرخه فقط یک تخمکریزی دارند (برگ فلت و همکاران

بوسیله ترانسدیوسر  8مگاهرتزی مقعدی دستگاه

 ،[)1118میانگین تعداد روزها از شروع موج تا مرحله

اولتراسوند (،)B mode; Pie medical, Falco 100

تمایز ،میانگین تعداد فولیکولهای شروع به رشد کرده

انجام گرفت .سونوگرافی در گروه تحت درمان بین دو

در هرموج ،میانگین تعداد روزها در گامه رشد فولیکول-

تزریق پروستاگلندین همزمان با تزریق پروستاگلندین

ها ،میانگین تعداد روزها در گامه استاتیک فولیکولها،

اول شروع و تا روز مشاهده فحلی بعد از تزریق دوم

روز شروع موج فولیکولی (مشاهده گروهی از فولیکول-

پروستاگلندین ادامه یافت.

های بزرگتر از  1میلیمتری که از سطح تخمدان شروع

پس از وارد نمودن ترانسدیوسر به رکتوم دام ،پروب بر

به رشد میکنند) و عمر فولیکول غالب در چرخه فحلی

روی سطح تخمدان قرار داده میشد و به مدت  0تا 8

طبیعی و در یک برنامه همزمان سازی فحلی محاسبه

دقیقه تصاویر نمایان شده در مانیتور بوسیله یک

شد.

 (Marshal X720, China) MP4که به دستگاه

آنالیز آماری

سونوگرافی متصل است ضبط میشد .شماره دام و

اندازههای مربوط به فولیکولها طی روزهای متوالی

تاریخ سونوگرافی بر روی مانیتور با کیبورد دستگاه

توسط نرم افزار  SASبرای گروه شاهد و گروه تیمار

نوشته میشد .بعد از اتمام دوره ،فیلمها بازبینی و

آنالیز شدند .از آزمون  T-testبرای مقایسه معنیداری

اندازه فولیکولها ،برای تمامی فولیکولهای بزرگتر از 1

اختالف بین خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی

میلیمتر محاسبه شدند .برای اندازه گیری فولیکول قطر

در چرخه فحلی طبیعی و فاصله بین همزمانسازی

آنها در دو جهت عمود برهم بر اساس میلیمتر

فحلی استفاده شد.

اندازهگیری شده و میانگین آنها به عنوان اندازه واقعی
فولیکول در نظر گرفته میشد .برای تشخیص شروع یک

نتایج و بحث

موج فولیکولی ،هر وقت تعداد زیادی فولیکول کوچک

نتایج مربوط به خصوصیات مورفولوژی امواج

در تخمدان ظاهر میشد که در روزهای بعد تعداد آن کم

فولیکولی برای شاهد و گروه تحت درمان توسط

و یک یا دو فولیکول رشد بیشتری میکردند به عنوان

پروستاگالندین  F2αدر روزهای متوالی سونوگرافی در

روز شروع موج فولیکولی تعیین میشد .برخی

جدول های  1 ،0و  8گزارش شده است.

مشخصات مورفولوژی فولیکولی از قبیل حداکثر

براساس مطالعات انجام شده قبلی ،اندازه فولیکول غالب

اندازه( F1بزرگترین فولیکول هرموج در حداکثر اندازه

در انتهای گامه رشد درطول چرخه فحلی به  01الی 11

خود بر حسب میلیمتر) ،حداکثر اندازه ( F2دومین

میلیمتردر هر کدام از موج های فولیکولی در گاو می

فولیکول بزرگ هر موج درحداکثر اندازه خود بر حسب

رسد (ایوانس  ،1118گینتر و همکاران  0686و ساویو و

میلیمتر) ،میانگین بزرگترین اندازه فولیکولهای کوچک

همکاران  .)0688در این تحقیق (جدول  0و  )1اندازه

(میانگین اندازه فولیکولهای کوچک در هر موج در

نهایی فولیکول چیره ( )F1برای موج اول ،دوم و سوم
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چرخه فحلی طبیعی و نیز موج منجر به تخمکریزی در

تخمکریزی در گاوهای همزمان شده به ترتیب برابر

گاوهای همزمان شده به ترتیب برابر ،01/11±1/58

 0/11±1/11 ،6/11±1/01 ،6/81±1/80و 01/11±0/10

 01/11±1/11 ،01/11±1/58و  05/01±0/01میلیمتر

میلی متر بود که با هم اختالف نداشته و با مطالعه

بود که اختالف معنیداری با هم نداشتند (.)P<1/15

(ایوانس و همکاران  )1118که در آن اندازه نهایی

در این تحقیق (جدول  0و  )1اندازه نهایی  F2در موج

فولیکولهای تخمکریزی نکرده  05 -01میلیمتر

اول ،دوم ،سوم چرخه فحلی طبیعی و موج منجر به

گزارش شد ،مطابقت داشت.

جدول  -1خصوصیات مورفولوژی امواج فولیکولی در طول یک چرخه فحلی طبیعی گاو شیری
شاخصها

موج اول فولیکولی موج دوم فولیکولی

موج سوم فولیکولی

حداکثراندازه( F1میلیمتر)

01/11±1/58

01/11±1/58

01/11±1/11

حداکثر اندازه ( F2میلیمتر)

6/81±1/80

6/11±1/01

0/11±1/11

میانگین بزرگترین اندازه فولیکولهای کوچک (میلیمتر)

0/16±1/18

0/81±1/81

1/81±1/16

میانگین اندازه  F1بر حسب میلیمتر در مرحله تمایز

0/11±1/51

0/81±1/58

0/11±1/11

میانگین تعداد روزها از شروع موج تا مرحله تمایز

1/01±1/15

8/01±1/11

8/11±1/11

میانگین تعداد فولیکولهای شروع به رشد کرده

8/01±1/50

0/81±1/58

0/11±1/11

میانگین تعداد روزها در گامه رشد فولیکولها

1/11±1/58

1/11±1/06

8/00±1/56

میانگین تعداد روزها در گامه استاتیک فولیکولها

1/06±1/16

1/86±1/51

1/00±1/10

روز شروع موج فولیکولی

1/01±1/15

00/11±1/80

05/00±1/00

اختالف برای همه شاخصها (به غیر از روز شروع موج فولیکولی) بین موج های اول ،دوم و سوم فولیکولی در طول یک چرخه فحلی طبیعی گاو
شیری معنیدار نبود (.)P<1/15

میانگین بزرگترین اندازه فولیکولهای کوچک (جدول 0

میانگین اندازه  F1در مرحله تمایز (جدول  0و  )1نیز به

و  )1نیز به ترتیب برابر ،0/81±1/81 ،0/16±1/18

ترتیب برابر  0/11±1/11 ،0/81±1/0،58/11±1/51و

 1/81±1/16و  0/11±0/10میلی متر بود که اختالف

 8/81±0/05میلی متر بود که اختالف معنیداری با هم

معنیداری با هم نداشتند ( .)P<1/15میانگین بزرگترین

نداشتند ( .)P<1/15این نتایج قابل مقایسه با نتایج

اندازه فولیکولهای کوچک برای موج اول ،مطابق با

(برگفلت و همکاران  )1118است که اندازه  F1در

گزارش (وائل  )1118بود.

مرحله تمایز را  8/8-8/1میلیمتر گزارش کردهاند.

میانگین تعداد روزها از شروع هر موج تا مرحله تمایز

میانگین تعداد فولیکولهای شروع به رشد کرده در هر

برای موج اول ،دوم ،سوم چرخه فحلی طبیعی و موج

موج برای موج اول ،دوم ،سوم چرخه فحلی طبیعی و

منجر به تخمکریزی در گاوهای همزمان شده (جدول 0

موج منجر به تخمکریزی در گاوهای همزمان شده

و  )1به ترتیب برابر ،8/01±1/11 ،1/01±1/15

(جدول  0و  )1به ترتیب برابر ،0/81±1/58 ،8/01±1/50

 8/11±1/11و  1/11±0/11بود که اختالف معنیداری

 0/11±1/11و  00/11±0/50بود که اختالف معنی داری

با هم نداشتند ( .)P<1/15میانگین تعداد روزها از شروع

با هم نداشتند ( .)P<1/15این نتایج با مطالعه (گینتر و

هر موج تا مرحله تمایز در مطالعه (برگ فلت و همکاران

همکاران  ) 1118همخوانی داشت .همچنین گزارش شده

 01 )1118ساعت ( 1/58روز) گزارش شده است.

است که بین گاوها بسته به سن و سایر عوامل ،تعداد
فولیکولهای شروع به رشد کرده در هر موج متفاوت

مقایسه خصوصیات مورفولوژي امواج فولیکولی در چرخه فحلی طبیعی با یک برنامه همزمانی در گاوهاي شیري هلشتاین
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.)1115

است (بورنز و همکاران  1115و کوالزو و همکاران
جدول  -2مشخصات مورفولوژی فولیکولها در موج منجر به تخمکریزی برنامه همزمانسازی فحلی
موج فولیکولی منجر به تخمک ریزی

شاخصها
حداکثراندازه( F1میلیمتر)

05/01±0/01

حداکثر اندازه ( F2میلیمتر)

01/11±0/10

میانگین بزرگترین اندازه فولیکولهای کوچک (میلیمتر)

0/11±0/10

میانگین اندازه F1برحسب میلیمتر در مرحله تمایز

8/81±0/05

میانگین تعداد روزها از شروع موج تا مرحله تمایز

1/11±1/01

میانگین تعداد کل فولیکولهای شروع به رشد کرده

00/11±0/50

میانگین تعداد روزها در فاز رشد فولیکولها

8/85±1/08

میانگین تعداد روزها در فاز استاتیک فولیکولها

1/01±1/11

شروع موج فولیکولی (روزبعد از تزریق اولین )PG

0/11±0/56

اختالف برای همه شاخصها در جدول  0در مقایسه با موج منجر به تخمکریزی در یک برنامه همزمانسازی فحلی در جدول  1معنیدار نبود (.)P<1/15

میانگین تعداد روزها در گامه رشد فولیکولها (جدول 0

 01/01±0/51بود که اختالف معنیداری نداشتند

و  )1نیز به ترتیب برابر ،1/11±1/06 ،1/11±1/60

(.)P<1/15

 8/00±1/56و  8/85±1/08بود که اختالف معنیداری با

رشد فولیکولها در تخمدان گاو به صورت موجی رخ

هم نداشتند ( .)P<1/15در مطالعه (گینتر و همکاران

میدهد (ایوانس  ،1118کناپف و همکاران ،0686

 )1118طول دوره رشد عمومی برای هر فولیکول در

پیرسون و گینتر  ،0688ساویو و همکاران  ،0688تایلور

حال رشد در هر موج ،حدود  8روز در نظر گرفته شده

و راجاماهندران  0661و وب و همکاران  .)0661هر

است .در مطالعه (جیس وال و همکاران  )1116دوره

موج شامل رشد همزمان گروهی از فولیکولها است که

رشد  1روز گزارش شده است .همچنین در گزارشی

در نهایت یکی از آنها غالب شده و بقیه تحلیل میروند

دیگر برای دو دوره رشد و استاتیک فولیکول غالب 0

(آدامز  ،0661گینتر و همکاران 0686ب و پیرسون و

روز پیشنهاد شده است ( .)8میانگین تعداد روزها در

گینتر  .)0688اثر بازدارندگی فولیکول غالب به صورت

گامه استاتیک فولیکولها (جدول  0و  )1نیز به ترتیب

مستقیم بر رشد سایر فولیکولهای موج نیز اثبات شده

و

است (آرمسترونگ و وب  .)0660رشد و توسعه

 1/01±1/11بود که اختالف معنیداری با هم نداشتند

فولیکولها شامل سه مرحله رشد ،استاتیک ،و پسروی

(.)P<1/15

است (وائل  .)1118مطالعات نشان داده است که برای

روز شروع موج فولیکولی (جدول  0و  )1نیز به ترتیب

تخمکریزی ،الزم است که اندازه فولیکولها بیشتر از 6

برابر  05/00±1/00 ،00/11±1/80 ،1/01±1/15و

یا  01میلیمتر باشد (روبرتو و همکاران .)1111

 0/11±0/56بود که برای موج اول ،دوم و سوم چرخه

برای تبیین مکانیسم انتخاب فولیکول غالب تا به حال

فحلی طبیعی ،مطابق با نتایج قبلی است (آدامز ،0668

مطالعات زیادی انجام گرفته است و عوامل زیادی را در

وائل  .)1118عمر فولیکول غالب (جدول  )8هم در موج

این امر موثر دانستهاند .از جمله عوامل درون فولیکولی

منجر به تخمک ریزی برای چرخه فحلی طبیعی و

میتوان به نقش  IGFها اشاره کرد .به این صورت که

گاوهای همزمان شده به ترتیب برابر  01/11±0/10و

در فولیکولی که قرار است به عنوان فولیکول غالب آینده

برابر

،1/06±1/16

،1/86±1/51

1/00±1/10
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انتخاب شود قبل از تمایز میزان  IGF-Iو استرادیول در

همزمان کردن رشد فولیکولها ندارد ،بلکه فقط طول

درون مایع فولیکولی و تعداد گیرنده  LHدر دیواره

عمر جسم زرد را تنظیم می کند (الرسون و بال ،0661

فولیکول نسبت به فولیکولهایی که پسروی خواهند

لوسی و همکاران  ،0680مومونت و سگوین  0681و

کرد افزایش مییابد (بگ و گینتر  .)1110اندکی قبل از

پورسلی و همکاران  .)0660بعضی منابع نیز راندمان

شروع تمایز میزان استرادیول در بزرگترین فولیکول

تلقیح مصنوعی پس از برنامه همزمانی فحلی با تزریق

افزایش یافته و استرادیول و اینهیبین برای کاهش FSH

دو پروستاگالندین را برابر با راندمان تلقیح مصنوعی

با هم همکاری میکنند .فقط بزرگترین فولیکول توسعه

پس از فحلی طبیعی گزارش کردهاند (استونسون و

یافته توانایی استفاده از سطوح اندک غلظت  FSHرا

همکاران  ،0680استونسون و پورسلی  .)0661با این

دارد .هنگام تمایز افزایش غلظت ناگهانی و ناپایدار LH

که خصوصیات امواج فولیکولی در فاصله برنامه

در تلیسهها دیده شده است .حدود  8ساعت قبل از

همزمانسازی فحلی مشابه چرخه فحلی طبیعی میباشد

شروع تمایز گیرندههای  LHدر سلولهای گرانولوزای

ولی پاسخ دامها به پروستاگالندین بسته به روز تزریق

فولیکول غالب پدیدار میشود .تولید استرادیول و

هورمون جهت همزمانسازی فحلی و نیز شرایط

فاکتورهای  IGF-Iتوسط  LHتحریک میشود .این

تخمدان در زمان تزریق متفاوت است .مکانیسم عمل و

فاکتورهای بین فولیکولی و احتماال عوامل دیگر سبب

نحوه تاثیر  PGدر یک چرخه فحلی طبیعی گاو به این

حساسیتپذیری فولیکول غالب به غلظت پایین FSH

صورت است که حدود  01روز بعد از ترشح

میشوند .فولیکولهای کوچکتر این توانایی را نداشته و

پروژسترون ،اندومتریوم  0پالس  PGدر مدت 80

به این علت انتخاب فولیکول غالب تثبیت میشود (گینتر

ساعت آزاد میکند و باعث باال رفتن غلظت آن در

و همکاران .)1110

ترشحات و پالسمای سیاهرگ رحمی میشود (هانسل و

در این تحقیق برخی مشخصات مورفولوژی امواج

همکاران  .)0605واکنشپذیری به تزریق  PGدر فاصله

فولیکولی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج حاصل نشان

روز  8-0بعد از فحلی افزایش نشان داده و در طول

داد که در خصوصیات مورفولوژی اندازه گیری شده

مرحله دایاستروس با وجود جسم زرد ادامه مییابد

تفاوت معنیداری در سطح  5درصد بین امواج فولیکولی

(مومونت و سگوئین  .)0681نشان داده شده است که

در گروه شاهد و تیمار دیده نشد .این خصوصیات شبیه

فاصله بین تزریق  PGتا ایجاد فحلی به مرحله رشد

خصوصیات مورد مطالعه در منابع دیگر )آدامز ،0668

فولیکول غالب هنگام تزریق بستگی دارد .تزریق  PGدر

برگ فلت و همکاران  ،1118ایوانس  ،1118گینتر و

فاصله بین روزهای  01-8و  00-0چرخه فحلی نتایج

همکاران  0686aو پورسلی و همکاران  (0660بود که

متفاوتی به همراه داشت ،اما جزئیات در این مطالعه بیان

نشان می دهد در گاوهای هلشتاین ایرانی با شرایط آب

نشده بود (مک میالن و هندرسون  .)0681در مطالعه

و هوایی و پرورش متفاوت خصوصیات مورفولوژی

)کاستلیک

فولیکولی تغییر چندانی ندارد .نرخ باروری کمتر تلقیح

اولتراسونوگرافی جزئیات بیشتری در مورد رابطه بین

مصنوعی پس از برنامه همزمانی فحلی با تزریق دو

روز چرخه فحلی و تزریق  PGارائه شد :در تلیسههایی

پروستاگالندین در مقابل راندمان باالتر آبستنی بعد از

که در روز  5بعد از فحلی  PGدریافت کرده بودند،

تشخیص فحلی طبیعی مربوط به خصوصیات

فاصله بین تزریق  PGتا تخمکریزی کوتاه تر از تلیسه

مورفولوژی امواج فولیکولی نیست .در مطالعات قبلی هم

هایی بود که در روز  01بعد از فحلی  PGدریافت کرده

نشان داده شده است که تزریق پروستاگلندین نقشی در

بودند .نتایج به این صورت تفسیر شد که در مورد

و

همکاران

)0661

با

بکار

بردن
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تلیسههایی که در روز  5بعد از فحلی  PGدریافت کرده

نتیجهگیری کلی

بودند ،تخمکریزی از فولیکول غالب موج اول که در

در این تحقیق برخی مشخصات امواج فولیکولی از قبیل

زمان تزریق در انتهای دوره رشد یا اوایل دوره

حداکثر اندازه  ،F1حداکثر اندازه  ، F2میانگین تعداد

استاتیک قرار داشته و اندازه الزم برای تخمکریزی را

فولیکولهای

اندازه

کسب نموده ،صورت گرفته است و به این ترتیب فاصله

فولیکولهای کوچک ،میانگین تعداد کل فولیکولها ،روز

بین تزریق تا تخمکریزی کوتاه بوده است .اما در مورد

شروع موج فولیکولی ،میانگین تعداد فولیکولهای شروع

تلیسههایی که در روز  01بعد از فحلی  PGدریافت

به رشد کرده در هر موج ،میانگین اندازه  F1برحسب

کرده بودند ،زمان تزریق نزدیک به شروع موج دوم

میلیمتر در مرحله تمایز ،میانگین تعداد روزها در گامه

بوده و فولیکول غالب موج دوم ،تا رسیدن به اندازه

رشد فولیکولها ،میانگین تعداد روزها در گامه استاتیک

الزم برای تخمکریزی ،زمان بیشتری را الزم داشته

فولیکولها در یک چرخه فحلی طبیعی و فاصله برنامه

است .با توجه به مطالب گفته شده ،بسته به اینکه گاو

همزمان سازی فحلی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج

در زمان تزریق  PGدر کدام روز یا مرحله از چرخه

حاصل نشان داد که بین خصوصیات ذکر شده تفاوت

فحلی قرار داشته باشد ،نتایج متفاوتی حاصل خواهد

معنیداری در سطح  5درصد بین گروه شاهد و تیمار

شد.

دیده نشد .با اینکه روند رشد و خصوصیات امواج

جدول  -3عمر فولیکول غالب در موج منجر به تخمک ریزی
چرخه فحلی طبیعی و گاوهای همزمان شده

کوچک،

میانگین

بزرگترین

فولیکولی در فاصله برنامه همزمانسازی فحلی مشابه
چرخه فحلی طبیعی میباشد ولی پاسخ دامها به
پروستاگلندین بسته روز تزریق جهت همزمانسازی

شماره گاو

چرخه فحلی طبیعی

گاوهای همزمان شده

1

7

13

2

13

6

3

12

8

ممکن است زودتر یا دیرتر از کسب توانایی الزم برای

4

11

13

باروری مناسب ،اقدام به تخمکریزی کند و این امر

9

13

احتماال یکی از دالیل راندمان باروری پایین اووسیت-

5
میانگین

*

01/11±0/10

01/01±0/51

*تفاوت در عمر فولیکول غالب در موج منجر به تخمک ریزی چرخه فحلی
طبیعی (جدول )0و گاوهای همزمان شده (جدول  )1معنیدار نبود

فحلی متفاوت خواهد بود و بسته به زمان تزریق
فولیکول غالبی که تخمکریزی از آن صورت میگیرد

های بدست آمده از برنامه همزمانسازی نسبت به
حالت طبیعی است.

(.)P<1/15
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Abstract
The objective of the present study is to investigate the morphological characteristics of follicular
wave in synchronized cycle in compare to the normal estrous cycle in dairy cattle. Ten Holstein
dairy cows were randomly selected from the University of Tehran dairy herd and assigned in 2
groups (n=5). The animals in treatment group were synchronized with 2 intramuscular injections of
prostaglandin F2α 14 days apart. Ovarian ultrasonography (B mode; Pie medical, Falco 100, 8
MHz) was done daily in control group between 2 consequently estrus and in treatment group after
first PG injection until estrus following second PG injection. The data analyzed using SAS. T-test
was used to investigate the statistical difference between morphological characteristics of follicular
wave. The result showed that there were no significant differences between the size of dominant
follicle (F1), the largest subordinate follicle (F2), mean large size of subordinate follicles, mean size
of F1(mm) at deviation, mean number of days from emergence of the follicular wave to deviation,
mean number of follicles in the waves, mean age of follicles, day of emergence of the follicular
wave, age of dominant follicle in synchronized cycle and normal estrous cycle (P> 0.05). In
conclusion, the results showed that there were not significant differences between morphological
characteristics of follicular wave in normal estrous cycle versus synchronized cycle.
Key words: Normal estrous cycle, Estrus synchronization, Dairy cows, Follicular wave

