
 

 172 تا 161صفحات  /1396سال /2شماره  27هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

اندازی بر غلظت پروژسترون و عملکرد تاثیر تزریق گونادوتروپین کوریونیک انسانی پس از قوچ

مرینوبروال × های آمیخته افشاری مثلی میشتولید  
 

 3محمدحسین شهیر و  2، رحمان حاجی زاده*1بهنام رستمی

 

 24/5/95 :دریافتتاریخ   21/4/94 :پذیرش تاریخ
 دانشگاه زنجاناستادیار گروه علوم دامی  1
 آموخته گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان دانش 2
 دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه زنجان 3
 Email: brostami@znu.ac.irمسئول مکاتبه:  *

 

 چکیده

ناکافی پروژسترون تولید ای است. های مزرعهمثلی دامتولیدتلفات اولیه رویانی یکی از مشکالت اصلی  زمینه مطالعاتی:

هدف از انجام این آزمایش تعیین اثرات تزریق  هدف: آبستنی یکی از علل عمده این تلفات است. از جسم زرد در اوایل

× های آمیخته افشاری روی عملکرد تولیدمثلی میشبر اندازی پس از قوچ 11، در روز hCGالمللی واحد بین 400عضالنی 

 12مرینو به صورت تصادفی در دو گروه × راس میش آمیخته افشاری  24تعداد  در مطالعه حاضر، روش کار: مرینو بود.

روز دریافت کردند. در روز  12ها سیدرهای پروژسترونی را به مدت راسی قرار گرفتند. جهت همزمانی فحلی، تمامی میش

های صورت عضالنی دریافت کردند و میش به hCGالمللی واحد بین hCG، 400های گروه اندازی، میشپس از قوچ 11

 22 و 17، 12، 7گیری غلظت هورمون پروژسترون در روزهای جهت اندازهگروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. 

نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت هورمون پروژسترون   نتایج: گیری به عمل آمد.ها خوناندازی از میشپس از قوچ

. (P< 05/0)داری باالتر از گروه کنترل بود به طور معنی hCGهای گروه اندازی در میشپس از قوچ 17و  12در روزهای 

سه و چهارقلوزایی بیشتری نسبت به گروه کنترل داشتند که در نتیجه تعداد بره متولد شده و تعداد  hCGهای گروه میش

( از گروه 6/3%) hCGگیری در گروه فات رویانی تا زمان از شیرزان تلباالتر بود. می hCGمیش در گروه  بره به ازای هر

نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که تجویز به طور کلی  گیری نهایی:نتیجه .(P<05/0)( کمتر بود %8/11کنترل )

hCG  های آمیخته تولیدمثلی را در میشدر اوایل آبستنی با بهبود عملکرد لوتئال و احتماال با کاهش تلفات رویانی، عملکرد

 بخشد.مرینو بهبود می ×افشاری 
 

 hCG گیری،پس از جفت مثلی، میش،عملکرد تولید: کلیدی گانواژ

 
 مقدمه

دهندگان ی پرورشترین و سودآورترین فاکتور برامهم

زایی است بره نرخمتمرکز های نیمه گوسفند در سیستم

( و از آنجائیکه تولید یک بره 2011و همکاران  سیرجانی)

های دامپروری را تامین کند، تواند هزینهدر سال، نمی

های هورمونی بهبود توان آن را با استفاده از درمانمی

های مختلفی (. روش2007)اتسان و همکاران  بخشید

وجود دارد که ها افزایش کارایی تولیدمثلی در میش برای

گذاری و افزایش نرخ ب به منظور افزایش تعداد تخمکاغل

(. 2012شود )مرادی کور و همکاران زایی انجام میبره
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 هایرویداد ای ازبه زنجیره مانی آنو زنده جنین تشکیل

تخمدان، رویان، اویدوکت و رحم  دربیولوژیکی یکپارچه 

الت اختال که ،(2002)جام و همکاران  وابسته است

به کاهش  تواندمیفیزیولوژیک در هریک از این موارد، 

د منجر شو زاییرویان و کاهش میزان بره مانیزنده

ها در میش از رویان گزینی(. النه1994چر و همکاران تا)

پس از لقاح  28بعد از لقاح شروع شده و در روز  14روز 

(. تلفات رویانی a2004 شود )اسپنسر و همکارنکامل می

گزینی یکی از مشکالت اصلی محدودکننده پیش از النه

ای است، به مثلی در حیوانات مزرعهعملکرد بهینه تولید

های ایجاد رویان درصد 30-40که در گوسفند  طوری

-80که  روندشده طی چند هفته اول آبستنی از بین می

این تلفات در دو هفته اول پس از لقاح اتفاق درصد  70

(. با این حال تلفات 1998و همکاران  زلافتد )مایکمی

رویانی قابل پیشگیری هستند و تنها میزان کمی از این 

افتد های ژنتیکی رویان اتفاق میتلفات به دلیل ناهنجاری

 (.1986ویلموت و همکاران )

از آنجائیکه حضور جسم زرد مناسب برای تولید 

پروژسترون جهت حمایت از آبستنی ضروری است، 

ضعیف جسم زرد و تولید ناکافی پروژسترون عملکرد 

در اوایل آبستنی یکی از علل عمده عدم شناسایی رویان 

گزینی در گوسفند است توسط مادر و تلفات پیش از النه

 . غلظت پایین پروژسترون در(1994نفیو و همکاران )

روز ششم پس از لقاح باعث به تاخیر افتادن توسعه 

شناسایی آبستنی شود، می شود، که این باعثرویان می

در نتیجه عدم تولید مقدار کافی اینترفرون  توسط مادر

)مان و همکاران  صورت نگیردتوسط رویان ( IFN-τتاو )

2001، 2006.)  

همچنین برای بهبود  در تالش برای کاهش تلفات رویانی و

در اوایل آبستنی در  hCGهورمون مثلی، عملکرد تولید

سانتوز و همکاران شده است ) گوسفند و گاو استفاده

-(. مطالعات پیشین نشان می2004جام و کوران  و 2001

های لوتئوتروپیک پس از دهد که استفاده از هورمون

دهد )مک نه تنها نرخ آبستنی را افزایش میگیری، جفت

(، بلکه رشد متعاقب رویان را نیز 1986میالن و همکاران 

های (. درمان1988کند )گرت و همکاران تحریک می

هورمونی در گاو و گوسفند در روزهای مختلفی اعمال 

شده و نتایج بین مطالعات مختلف است، بطوریکه برخی 

 و ؛ رایان و همکارن 1990محققین )جاب و همکاران 

( اثر سودمندی را مشاهده 2005بارتولوم و همکاران 

و اند، در حالی که تعدادی دیگر از محققین )شلدون نکرده

؛ یلدیز و همکاران 1995؛ ناکائو و همکارن 1993دوبسن 

 اند.( افزایش در نرخ آبستنی را گزارش کرده2009

اندازی با افزایش پس از قوچ 5/11در روز  hCGتزریق 

داری وزن جسم زرد، غلظت پروژسترون را به طور معنی

-IFNمقدار  ، در یک مطالعه. عالوه بر ایندهدمیافزایش 

τ شناسایی آبستنی ضروری است با تزریق  که برای

hCG  برابر افزایش  5، نسبت به گروه کنترل 5/11در روز

، hCGواحد  150تزریق  (.1994پیدا کرد )نفیو و همکاران 

روز پس از جفتگیری، با کاهش تلفات رویانی و بهبود  12

مانی رویان در مراحل اولیه آبستنی، دوقلوزایی را زنده

داری نسبت به گروه کنترل افزایش داد )جام به طور معنی

-واحد بین 100تزریق وه بر این، (. عال2004و کوران 

اندازی، پس از قوچ 5/11، در روز hCGالمللی هورمون 

)زمان  13و  12مقدار پروژسترون را طی روزهای 

اندازی به طور گزینی( پس از قوچشناسایی آبستنی و النه

  (.2006دن و همکاران رداری افزایش داد )معنی

ی بحرانی برای شناسایی اندازی دورهپس از قوچ 12روز 

آبستنی توسط میش و جلوگیری از تحلیل رفتن جسم 

زرد است که این زمان، منطبق با پسرفت جسم زرد در 

(. 1998باشد )بازر و همکاران ی طبیعی فحلی میچرخه

وان با تاندازی میبنابراین در روزهای اول پس از قوچ

یا بوسیله تحریک عملکرد  hCGاستفاده از هورمون 

آبستنی  ها به شناساییجسم زرد توسط گونادوتروپین

توسط میش کمک کرد تا از این طریق از تلفات رویانی 

اثرات  hCG(. 2003جلوگیری شود )خان و همکاران 

لوتئوتروپیک داشته و باعث افزایش غلظت پروژسترون 

، باعث افزایش hCGشود. عالوه بر این تزریق می میش
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طول سیکل فحلی شده و در نتیجه زمان بیشتری برای 

وجود خواهد داشت  شناسایی آبستنی توسط مادر

با  (.1977سگوئین و همکاران و  1989)بروئل و همکاران 

ن توجه به آنکه نژاد مورد استفاده در این آزمایش به عنوا

قلوزایی می باشد و نیز یت چندیک نژاد جدید دارای قابل

 تناقض ذکر شده در مطالعات پیشین،با توجه به نتایج م

حاضر به منظور بررسی اثرات تزریق عضالنی  تحقیق

hCG گیری و قبل از شناخت آبستنی بر پس از جفت

های آمیخته غلظت پروژسترون و عملکرد تولیدمثلی میش

 انجام گرفت. مرینوبروالافشاری 
 

  هاروشمواد و 

میانگین ساله، با  5/2راس میش  24تعداد  مطالعهدر این 

های آمیخته زا از بینو یک شکم 3/71 ± 4/1وزن 

نژاد  %75و از نظر ژنتیکی،  2Fها مرینو )آمیخته× افشاری 

مرینوس بودند( برای انجام این طرح  %25افشاری و 

شده ها از مراتع به صورت آزاد تغذیه انتخاب شدند. میش

 شدند.داری میو در جایگاه بسته به صورت گروهی نگه

-Eazi)برای همزمانی فحلی، سیدرهای پروژسترونی 

; New Zealand4g P 0.3, ®CIDR™, Breed)  به مدت

روز پس  12ها قرار گرفت. روز در واژن تمامی میش 12

از سیدرگذاری، تمامی سیدرها برداشته شد و همزمان با 

 eCGالمللی واحد بین 400برداشتن سیدرها 

(;Intervet; Holland®Folligon)  به صورت عضالنی به

 eCGساعت پس از تزریق  17ها تزریق شد. همه میش

بند انجام های مجهز به پیشیابی با استفاده از قوچفحل

هایی که عالئم فحلی را بروز دادند به صورت شد. میش

راس  24 کردند.گیری های بارور جفتطبیعی، با قوچ

گروه آزمایشی قرار  2میش به صورت تصادفی در 

 های گروه اول گرفتند. میش

(12n= ،1/0±7/2BCS=  2/72±1/2و  = )میانگین وزن

 hCGالمللی واحد بین 400 ،اندازیپس از قوچ 11در روز 

(Chorulon®; Intervet, Holland)  را به صورت

، =12nدوم )های گروه عضالنی دریافت کردند و میش

1/0±7/2BCS=  میانگین وزن( هیچ =  4/70±96/1و

گیری غلظت برای اندازه درمانی را دریافت نکردند.

-پس از قوچ 22و  17، 12، 7پروژسترون، در روزهای 

های تحت خالء حاوی ماده ضد انعقاد اندازی بوسیله لوله

EDTAگیری به عمل آمد. ، و از سیاهرگ وداجی خون

دور در دقیقه  3000دقیقه و  15ن به مدت های خونمونه

( g850) ها پس از انتقال سانتریفیوژ شده، پالسمای نمونه

گیری غلظت به میکروتیوب، تا زمان انجام اندازه

داری گراد نگهی سانتیدرجه -20پروژسترون در دمای 

از دستورالعمل موجود در با استفاده  هانمونهشدند. 

آماده  (USA®Monobind ;)پروژسترونی جعبه کیت

پس از طی مراحل آماده سازی، غلظت و  شده

و  (,USA Biotek) ریدراالیزا پروژسترون توسط دستگاه

 گیری شد.نانومتر اندازه 450در طول موج 

های مربوط به پارامترهای جهت تجزیه و تحلیل داده

و  SAS (9.1)های آماری افزارها از نرمخون و رشد بره

SPSS (18) زایی( از های شمارشی )برهو برای داده

ها کای استفاده شد. برای مقایسه میانگینمجذور آزمون 

 (Orthogonal Contrast)از روش مقایسات مستقل 

هایی که در سیکل های مربوط به میشداده استفاده شد.

اول آبستن نشدند و دوباره عالیم فحلی را نشان دادند 

 فتند.مورد آنالیز قرار نگر

 

 و بحث نتایج

 غلظت پروژسترون 

آورده  1در شکل میانگین غلظت پروژسترون پالسما 

شده است. میانگین غلظت پروژسترون در هر دو گروه 

داری افزایش و با پیشرفت آبستنی به طور معنی 7از روز 

و  12یافته است. غلظت پروژسترون خون در روزهای 

به طور  hCGهای گروه اندازی در میشپس از قوچ 17

(. اگرچه >05/0Pداری از گروه کنترل باالتر است )معنی

-پس از قوچ 22و  7غلظت پروژسترون در روزهای 

باالتر از گروه کنترل است، اما از  hCGاندازی در گروه 

 دار نیست. ها معنینظر آماری اختالف بین گروه
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 (■) hCG( و گروه ○های گروه کنترل )میانگین غلظت پروژسترون در میش -1شکل 

Figure 1- Mean Pogesterone concentration of ewes in control (○) and hCG (■) groups 

 

 عملکرد تولیدمثلی

های زایش های برگشت به فحلی، تعداد میشتعداد میش

 1ها در جدول بره و میزان مرگ و میر برهکرده، تعداد 

هایی که پس از اولین نشان داده شده است. تعداد میش

گیری آبستن نشدند و دوباره عالیم سیکل فحلی و جفت

کمتر از گروه کنترل  hCGفحلی را نشان دادند در گروه 

(. >05/0Pدار بود )بود و اختالف بین دو گروه معنی

 hCGاندازی هورمون از قوچ هایی که در دوره پسمیش

دریافت کرده بودند سه و چهارقلوزایی بیشتری نسبت به 

ها و گروه کنترل داشتند، که در نتیجه تعداد کل بره

در این گروه نسبت  1همچنین تعداد بره به ازای هر میش

میزان مرگ و میر (. >05/0Pبه گروه کنترل بیشتر بود )

شیرگیری )دو ماهگی( ها از زمان تولد تا زمان از بره

بود و  %6/3و  %8/11به ترتیب  hCGبرای گروه کنترل و 

            دار بوداختالف بین دو گروه از نظر آماری معنی

(05/0 P<.) 

                                                           
2 - Litter size 

-پس از قوچ 11در روز  hCGاگرچه تزریق هورمون 

قلو و چهارقلو را به صورت های تکاندازی، وزن تولد بره

 دار نبود.اختالف بین دو گروه معنیعددی افزایش داد، اما 

های دوقلوی در صورتی که به طور قابل توجهی بره

، وزن تولد بیشتری نسبت به hCGمتولد شده در گروه 

های دوقلوی گروه کنترل داشتند و اختالف بین دو بره

عالوه بر این وزن از (. >05/0Pدار بود )گروه معنی

از گروه کنترل  hCGهای دوقلو در گروه شیرگیری بره

 (.2بیشتر بود )جدول 
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 پس از  11در روز  hCGواحد   400)تزریق  hCGگروه  هایعملکرد تولیدمثلی در میش -1جدول 

 )بدون درمان هورمونی(اندازی( و گروه کنترل قوچ

Table1- Reproductive performance of ewes in hCG (injection of 400 IU on day 11 after mating) and control 

(no treatment after mating) group 
 

hCG کنترل  

 های درمان شدهتعداد میش 12 12

Ewes included (n) 
b 0 a 3 های برگشت به فحلیتعداد میش 

Ewes returned to estrus (n) 
 های زایش کردهتعداد میش 9 11*

Ewes lambed (n) 
 قلوتولد تک 3 3

Single birth (n) 
 تولد دوقلو 10 6

Twin birth (n) 
 تولد سه قلو 0 3

Triplet birth (n) 
a 16 b 4 تولد چهارقلو 

Quadruplet birth (n) 
 هاتعداد کل بره 17 28

Total number of lambs (n) 
a 2.55 b 1.89 تعداد بره به ازای هر میش 

Lambs per ewes lambed (n) 
b 3.6  a 11.8 ها )%(میزان مرگ و میر بره 

Lamp mortality (%) 

 (P<05/0باشد )دار میحروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی

 .در ماه چهارم آبستنی سقط جنین داشت و از مطالعه خارج شد hCG* یک راس میش در گروه 

 Values within rows with different letters differ significantly (P < 0.05).  

* One ewe in hCG group aborted in 4th month of pregnancy.  

ها هدف اصلی این مطالعه بهبود عملکرد تولیدمثلی میش

های درماندر مراحل اولیه آبستنی با استفاده از 

هورمونی بود. فرضیه انجام این تحقیق این بود که 

افزایش غلظت پروژسترون مادری با استفاده از هورمون 

hCG در اوایل آبستنی باعث کاهش تلفات رویانی می-

شود. عملکرد ضعیف لوتئال و به دنبال آن کاهش غلظت 

مانی پروژسترون از مهمترین عواملی است که زنده

رد و ودهد )آشورا تحت تاثیر قرار می رویان در میش

(. شناسایی آبستنی توسط مادر در 1989همکاران 

گیرد پس از لقاح صورت می 12گوسفند تقریبا در روز 

(. نتایج این مطالعه نشان داد b2004 نااسپنسر و همکار)

گیری در دوره پس از جفت hCGکه تزریق هورمون 

پس  12روز غلظت پروژسترون مادری را مخصوصا در 

گیری که همزمان با شناسایی آبستنی توسط از جفت

( b2004 اسپنسر و همکارنمادر در گوسفند است )

 دهد. افزایش می
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اندازی( و پس از قوچ 11در روز  hCGواحد   400)تزریق  hCGها در گروه ( برهS.E.M ±وزن تولد )میانگین  -2جدول 

 گروه کنترل )بدون درمان هورمونی(

Table2- Birth weight (Mean ± S.E.M) of lambs in hCG (injection of 400 IU on day 11 after mating) and 

control (no treatment after mating) group 

 
hCG کنترل  

   

 وزن تولد )کیلوگرم(
Birth weight (Kg) 

 قلوتک ±5.30  0.15 ±5.48  0.18

Single 
a 0.07  ±4.96 b 0.06  ±4.75 دوقلو 

Twin 
 چهارقلو ±3.38  0.19 ±3.41  0.10

Quadruples 

 

 وزن از شیرگیری )کیلوگرم(  

Weaning weight (Kg) 
 قلوتک ±20.73  1.46 ±19.67  2.36

Single   
a 0.35  ±18.67 b 0.43  ±16.35 دوقلو 

Twin  
 چهارقلو ±12.85  0.25 ±13.84  0.52

Quadruplets 
 .(P<0 /05باشد )دار میدهنده اختالف معنیحروف مختلف در هر ردیف نشان

Values within rows with different letters differ significantly (P < 0.05).  

hCG های هورمون از طریق اتصال به گیرندهLH  در

دارد  LHهای لوتئال فعالیتی شبیه هورمون سلولروی 

 hCG(. 2001؛ سانتوز و همکاران 1988)کلی و همکاران 

از طریق فعالیت لوتئوتروپیک خود باعث لوتئینی شدن 

های روی تخمدان شده و باعث تشکیل اجسام فولیکول

؛ جام 1998شود )بک و همکاران زرد ضمیمه و کمکی می

(. همچنین این 2009همکاران خان و و  2004و کوران 

-های لوتئال کوچک به سلولهورمون باعث تبدیل سلول

(، که 1988شود )فارین و همکاران های لوتئال بزرگ می

در نتیجه این تغییرات تولید هورمون پروژسترون 

به طور مشابهی محققین دیگر گزارش  یابد.می افزایش

-فتدر دوره پس از ج hCGکردند که تزریق هورمون 

شود گیری باعث افزایش غلظت هورمون پروژسترون می

؛ خان و 2002؛ جام و همکاران 1994)نفیو و همکاران 

لنکفورد و و   2009 ؛ معینی و همکاران2007همکاران 

 (. 2010همکاران 

-IFNشدن، شروع به آزادسازی ت پس از هچبالستوسی

τ ضروری است،  شناسایی آبستنی توسط مادر، که برای

توسین را کاهش داده و های اکسیگیرنده IFN-τکند. می

-مانع لوتئولیز می α2PGFبا جلوگیری از تولید هورمون 

(. غلظت باالی b2004ن شود )اسپنسر و همکارا

پروژسترون در مراحل اولیه آبستنی از طریق رشد 

-IFNبیشتر و سریعتر بالستوسیت، باعث ترشح بیشتر 

τ و  که در نتیجه مرگ(، 1994شود )نفیو و همکاران می

یابد. به نظر میر رویانی کاهش یافته و باروری افزایش می

مانی رسد که رویان با حجم بزرگتر قابلیت زندهمی

بیشتری نسبت به رویان کوچکتر دارد و همچنین مقدار 

IFN-τ  ( که نقش مهمی در 1994بیشتری )نفیو و همکاران
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کند. عالوه می های لوتئولیتیک دارد را ترشحمهار سیگنال

گیری پس از جفت 5/11در روز  hCGبر این تزریق 

)نفیو  دهدمیو وزن جسم زرد را افزایش  IFN-τترشح 

(. پروژسترون در آماده کردن محیط 1994و همکاران 

گزینی و النه رحمی برای رشد و توسعه اولیه رویان،

بر نرخ  hCGنگهداری آبستنی نقش اساسی دارد. اثرات 

و رشد جنین به اثرات آن در تولید پروژسترون آبستنی 

هستند نسبت داده  امبریوتروفیکو ترشحات رحمی که 

ای در سیگنال قوی برای شود. این ممکن است نتیجهمی

از رویان ایجاد کند. در  شناسایی آبستنی توسط مادر

مطالعه حاضر افزایش غلظت پروژسترون مادری در 

مراحل اولیه آبستنی تعداد بره و به طور کلی عملکرد 

افزایش  hCGهای دریافت کننده تولیدمثلی را در میش

 . داد

در  hCGهای برگشتی به فحلی در گروه تعداد میش

مقایسه با گروه کنترل پایین بود. احتماال تزریق هورمون 

hCG  با بهبود عملکرد جسم زرد و کاهش تلفات اولیه

درصد  70-80رویانی که در چند هفته اول آبستنی برای 

افتد مانع از پسرفت جسم زرد و ها اتفاق میرویان

ها در گروه درمانی شده است. برگشت به فحلی میش

در مقایسه با  hCGهای درمان شده با بنابراین میش

گروه کنترل نسبت بیشتری بره سه و چهار قلو تولید 

 hCG. این نتایج با گزارشات قبلی که از هورمون کردند

؛ 2004جام و کوران ) همخوانی دارداستفاده کرده بودند 

دهد که تجویز . این نتایج نشان می(2007خان و همکاران 

 شناسایی آبستنی توسط مادرقبل از  hCGهورمون 

مانی رویان عالوه بر بهبود نرخ بوسیله بهبود زنده

تعداد افزایش نرخ چندقلوزایی و  آبستنی باعث افزایش

های وزن تولد بره در مطالعه حاضرشود. ها میبره

. هرچند بودباالتر از گروه کنترل  hCGدوقلو در گروه 

ه گروه کنترل های یک و چهار قلو نسبت بوزن تولد بره

دار باالتر بود اما اختالف بین دو گروه از این نظر معنی

هایی که در با کشتار میش (2007)نبود. خان و همکاران 

دریافت کرده بودند  hCGپس از جفتگیری  12روز 

-گزارش کردند که وزن جسم زرد و طول رویان در میش

های در مقایسه با میش hCGکننده هورمون  های دریافت

(. گزارش 2007گروه کنترل باالتر بود )خان و همکاران 

های لوتئوتروپیک رشد جنین را شده است که هورمون

 (.1988دهد )گرت و همکاران افزایش می

hCG  از طریق تحریک تولید پروژسترون باعث افزایش

؛ مان و 1995چر و همکاران تا) شودمی IFN-τتولید 

 α2PGF( که در حقیقت بوسیله مهار تولید 1998همکاران 

(. عالوه 1998شود )بازر و همکاران مانع از لوتئولیز می

از طریق توسعه  hCGبر این ممکن است که تزریق 

پس از جفتگیری مانع از لوتئولیز  12ها در روز فولیکول

ا ایجاد جسم زرد گذاری یباعث تخمک hCGگردد. تزریق 

خواهد شد. کاهش تولید استرادیول )بک و همکاران 

های ( و افزایش تولید پروژسترون بیان گیرنده1996

و از این رو سنتز  توسین در رحم را مسدود کردهاکسی

α2PGF  (. زمان 2001مهار خواهد شد )خان و همکاران

ها در نیز مهم است به طوری که درمان میش hCGتزریق 

پس از جفتگیری  12و  5، 4جفتگیری و روزهای  روز

؛ نفیو و همکاران 1994گزارش شده است )بک و همکاران 

چر و ؛تا1996؛ پیترز 1994وف و پیترز ؛ در1994

خان و همکاران و  2002؛ جام و همکاران 2001همکاران 

زمان حیاتی برای  12(. با توجه به این که روز 2003

و جلوگیری از پسرفت  شناسایی آبستنی توسط مادر

پس  11روز  حاضر مطالعهدر جسم زرد است، بنابراین 

گیری به عنوان زمان مطلوب برای تزریق از جفت

 .شدانتخاب  hCGهورمون 

 

 کلی گیرینتیجه

در  hCGشود که تزریق گیری میدر مجموع چنین نتیجه

اندازی و در دوره بحرانی قبل از پس از قوچ 11روز 

ان با تحلیل جسم که همزمدر ما آبستنی توسطشناسایی 

بهبود باشد، با افزایش پروژسترون مادری و زرد می

عملکرد لوتئال و احتماال با کاهش تلفات اولیه رویانی 

 دهد.عملکرد تولیدمثلی میش را افزایش می
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 تشکر و قدردانی

بدین وسیله از پرسنل محترم آزمایشگاه فیزیولوژی و 

دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به مزرعه تحقیقاتی 

 شود. دلیل مساعدت در انجام این طرح سپاسگزاری می
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Introduction: Embryonic death occurs during early stages of pregnancy in mammalian species and 

is one of the most common causes of economic loss in the sheep industry. Almost 40% of sheep 

embryos fail to survive during the first month of pregnancy and 70–80% of this total loss occurs 

between days 8 and 16 after conception (Michels et al. 1998). Insufficient luteal function and low 

concentration of maternal progesterone is one of the major reasons of this mortality. Progesterone 

(P4) has a critical role in production of different endometrial secretions that are essential for 

embryonic growth and plays a major role in establishment and maintenance of pregnancy (Spencer 

et al. 2004a). Suboptimal P4 concentration after breeding, leads to a small and underdeveloped 

embryo not capable of producing sufficient amounts of interferon-tau (IFN-τ) on the days of maternal 

recognition of pregnancy (MRP) (Spencer et al. 2004b). In sheep, insufficient luteal function and 

consequently low concentration of maternal P4 is one of the main causes of embryonic mortality 

(Michels et al. 1998). hCG has been used in order to increase P4 production and to enhance 

reproductive performance. In the ewe, a single injection of hCG on Day 11.5 after breeding stimulated 

uterine secretions and increased IFN-τ (MRP protein) concentrations and conceptus growth (Nephew 

et al. 1994) and, when given on Day 12, improved reproductive efficiency (Khan et al. 2007). 

Contradictorily, hCG treatment on Day 12 after mating did not improve the reproductive efficiency 

in ewe lambs (Khan et al. 2009). One of the breeding programs which has been extensively supported 

by the government is the marker-assisted introgression of Fec B gene from Booroola Merino 

(originated in Australia and NewZealand) to Afshari (originated in Iran) sheep. This study is designed 

to evaluate the effects of such hormonal treatments on reproductive efficiency of these cross-

continental crossbred ewes. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of hCG 

given on day 11 after breeding on the conception rate, litter size, and P4 concentration in highly 

prolific Iranian crossbred (Afshari × Booroola Merino) ewes. In addition, the effects of these 

treatments on birth weight and survivability of offspring were also studied. This study was conducted 

to investigate the efficiency of hCG administration after breeding to increase the maternal 

progesterone (P4) concentrations and also to study the role of such hormonal treatment to enhance 

fertility in ewes.  

Material and methods: The experiment was conducted during the breeding season (September 

2014–April 2015) at the experimental herd of the University of Zanjan (latitude: 48° 31′ 21″ N; 

longitude: 36° 40′ 13″ E; altitude: 1663 m), Iran. Twenty-four cyclic and healthy Afshari × Booroola 

Merino crossbred ewes of 2.5 years old, weighing 69.9 ± 1.1 kg, were used in the experiment. They 

were fed Lucerne hay supplemented with grain pellets (CNCPS 2003) and givenwater ad libitum. 

After oestrus synchronization, the  ewes were mated with fertile rams and were assigned to two 

groups. Ewes in hCG group (n=12) received an i.m. injection of 400 IU hCG on day 11 post-mating 
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(day of oestrus = day 0) and ewes in the control group (n=12) did not receive any treatment. Blood 

samples were collected from all animals on days 7, 12, 17 and 22 post-mating.  

Results and discussion: Plasma P4 concentrations were higher at days 12 and 17 post-mating in hCG 

treated ewes than that in control ewes (P < 0.05). The ewes in hCG group produced more quadruplets 

(P < 0.05) and triplets and consequently they had a larger litter size. The lamb mortality rate by 

weaning in hCG group (3.6 %) was less than that in control (11.8%; P < 0.05), groups. Results from 

the present study indicated that hCG administration increased maternal P4 concentration, particularly 

during day 12 after breeding, which coincides with the critical time of maternal recognition of 

pregnancy (day 12 to 13; Spencer et al. 2004b) in sheep. Gonadotropins like hCG have been 

previously used in several experiments to improve the reproductive efficiency of ewes (Khan et al. 

2003; Cam and Kuran 2004; Lankford et al. 2010). hCG is a luteogenic/luteotrophic hormone and 

has a luteinizing hormone (LH) activity which binds to the LH receptors on corpus luteum cells and 

has a longer half-life than LH in mammals and it may be useful for increasing P4 production, and 

elevates maternal P4 in sheep (Farin et al. 1988). This, in turn, prevents luteolysis and maintains viable 

the developing embryo. Considering the fact that day12 is a critical time to MRP, and to prevent 

luteolysis, we selected the day 11 post-mating as an optimum time to administration of hCG. The 

timing of such hormonal treatments might be important  

Conclusion: In conclusion, the results of present study demonstrated the efficiency of hCG 

administration after breeding to increase the maternal P4 concentrations and also revealed the possible 

beneficial effect of such hormonal treatments as a management tool that may enhance fertility by 

improving luteal function in ewes. 
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