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چكيده
هدف از انجام این مطالعه ارزيابي تأثیر تزريق  hCGدر روز پنجم بعد از تلقیح مصنوعی بر عیار سرمي پروژسترون گاوهای شیری و ميزان آبستني آنها بوده
است .بر همين اساس با مراجعه به یکی از دامداریهای استان قزوین ٤٠راس دام غیر آبستن که فاقد هر گونه عوارض تولید مثلی بالینی بودند انتخاب شدند و
بطور اتفاقي در يكي از دو گروه تيمار شامل  19راس و گروه كنترل شامل  21راس دام قرار گرفتند.دام هاي گروه درماني در روز پنجم پس از تلقيح مصنوعي
ميزان  3000واحد  hCGداخل عضالني و دام هاي گروه كنترل در همان روز ميزان  5ميلي ليتر سرم فيزيواوژي را دريافت كردند .عالوه بر اين نمونه هاي
خون هر دوگروه به منظور اندازه گيري عیار سرمی پروژسترون به عنوان شاخصي در جهت تخمين ميزان تاثير  hCGتزريقي در روز پنجم (قبل از تزريقات
 hCGو سرم فيزيولوژي) و همچنين روز سیزدهم پس از تلقیح جمع آوري شدند .در هردو گروه تشخيص بارداري  40تا  60روز پس از تلقيح مصنوعي از
طريق آزمايش ركتال داده شد .متوسط عيار سرمي پروژسترون در روز  13پس از تلقيح مصنوعي در دو گروه درماني و كنترل به ترتيب  7/72و  8/25نانوگرم
در ميلي ليتر و درصد باروري در اين دو گروه به ترتيب  %31/6و  %47/6بوده است .تجزيه و تحليل آماري نتايج بدست آمده تفاوت معنی داری در عيار
سرمي پروژسترون وميزان آبستني دو گروه درماني و شاهد را نشان نداد (.)P<0.05

واژههای کلیدی ،hCG :ميزان باروري ،پروژسترون
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The objectives of this study were to determine the effect of administration of exogenous hCG 5 days after artificial
insemination (AI) on serum progesterone concentration and conception rate in dairy cows.39 lactating dairy cattle
randomly allotted to 2 experimental groups: Treated group included 19 dairy cows that received 3000IU hCG on day
5 after AI and non treated (control) group included 21 dairy cows that only received 5ml normal saline 5 day after AI.
Blood sampling obtained on day 5, before administration of exogenous hCG and normal saline, and also on day 13
after AI to measure serum progesterone concentrations. Pregnancy diagnosis was performed by rectal palpation 4060 days after AI. On day 13 average serum progesterone concentrations were 7.72ng/ml and 8.25ng/ml in hCG and
control groups respectively. Pregnancy proportion in hCG and control groups were 31.6% and 47.6% respectively.
Statistical analysis of results did not show any significant difference between two groups in respect to pregnancy
proportion or progesterone concentrations (p>0.05).
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مقدمه

دستگاه تولیدمثلی هر حیوان از طریق مالمسه راست روده اي

ميزان باروری گاوهای شیری طی چند دهه اخیر در تمام

در روزهای 25ـ 20و 40ـ  35پس از زایش به منظور ارزيابي

نقاط جهان به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است) 8(.

روند بازگشت طبیعی رحم و تخمدان ها مورد آزمایش قرار

کاهش کارایی تولید مثلی این حیوانات دالیل بسیار زیادی

میگرفت .تمامی تلقیحات توسط یک مأمور تلقیح و یکبار در

دارد .یکی از فرضیه ها بر کاهش غلظت سرمی پروژسترون

روز انجام میگرفت و تنها گاوهای بدون اختالل تولیدمثلی

در گاوشیری استوار است .بسياري از محققين اعتقاد دارند

قابل تشخیص ،تلقیح میشدند .فحلیابیها در مدت زمان

که با افزایش توليد و متعاقب آن افزايش مصرف ماده خشک

انجام طرح توسط دو نفر مأمور فحلیاب انجام مي شد.

در گاوهای شیری ،جریان خون پرتال افزایش یافته و به تبع

دام هاي تحت مطالعه شامل  40رأس گاو هولشتاین تلقيح

آن کاتابولیسم پروژسترون در کبد افزایش می یابد و باعث

شده با  BCSنسبتا يكسان بودند که به صورت اتفاقي در يكي

کاهش غلظت سرمی پروژسترون و در نهایت سبب رشد

از  2گروه ذيل قرار گرفتند.

نامناسب و ضعیف رویان و از دست رفتن سریع آبستنی

1ـ گروه درمانی :شامل  19رأس گاو هولشتاین که در روز 5

میگردد) 9(.

پس از تلقیح  3000واحد ( hCGپرگنیل 1500 /واحد /دارو

در سال هاي اخير روش هاي متفاوتي توسط دانشمندان

پخش /ایران) بصورت عضالنی دریافت کردند.

مختلف در راستاي كاربرد انواع داروها همچون GnRH ,hCG

2ـ گروه کنترل:شامل  21رأس گاو هولشتاین که همزمان با

و مکملهای پروژسترون به منظور بهبود ميزان باروري بكار

گروه درمانی  5سی سی سرم فيزيولوژي در روز  5بعد از

گرفته شده اند .تزريق  hCGمیتواند یکی از استراتژیهای

تلقیح بصورت عضالنی دریافت کردند.

درمانی برای افزایش غلظت پروژسترون پالسمايي باشد .اين

تزریقات گروه درمانی و کنترل بالفاصله پس از اخذ نمونه

هورمون با القاي تخمک گذاری درفولیکول(هاي) غالبي كه

خونی از ورید دمی توسط ونوجکت در هنگام شیردوشی

واجدگيرنده هاي  LHمي باشد و يا با لوتئينه كردن برخي از

یا در بهاربند انجام مي گرفت نمونه ها با حفظ زنجیره سرد

فوليكول ها در اولین موج فوليكولي و متعاقبا تشكيل اجسام

به آزمایشگاه فرستاده مي شد و پس از سانتريوفوژ و جدا

زرد فرعي منجر به افزایش تولید پروژسترون کل خواهد

سازي سرم در فریزر 20ـ درجه نگهداري مي شد تا در زمان

شد( .)3بر همين اساس تحقيق حاضر به منظور ارزيابي تاثير

مناسب مورد آزمايش و ارزيابي ميزان هورمون پروژسترون

تزريق  hCGدر روز پنجم پس از تلقيح مصنوعي بر روي

با روش  ELIZAقرار گيرند.تشخيص آبستني در هر دو گروه

عيار سرمي پروژسترون و ميزان آبستني انجام پذيرفت.

درماني و كنترل در روزهاي  40تا  60و از طريق مالمسه
راست روده اي صورت مي گرفت.

مواد و روش ها

آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون

این مطالعه در یکی از گله هاي گاو شیری در اطراف استان

 t-studentو مربع كاي انجام گرفت.

قزوین با حدود  300رأس گاو نژاد هولشتاین انجام پذيرفت.
دام هاي تحت مطالعه در بهار بندهای باز نگهداری مي شدند و

نتایج

جیره خود را به صورت  TMRدریافت میکردند .جمعآوری

در جدول  1میزان پروژسترون در روزهاي ( 5قبل از درمان) و

نمونهها و درمان گاوها از بهمن ماه سال  1386تا خرداد ماه

 13بعد از فحلی در گروه هاي درمانی و كنترل آورده شده است.

سال 1387به طول انجاميد.
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مجله پژوهشهای بالینی دامپزشکی ،سال دوم ،شماره اول ،زمستان 1389
جدول  :1مقايسه عيار سرمي پروژسترون در دو گروه درماني و
شاهد در روزهاي  5و  13پس از تلقيح مصنوعي
(برحسب )ng/ml
گروه هاي

متوسط ميزان

پروژسترون در

پروژسترون در

(انحراف معيار)

(انحراف معيار)

درمان

19

(1/8)1/46

(7/72)3/25

كنترل

21

(1/58)1/08

(8/25)2/82

تحت

تعداد

متوسط ميزان

دام

مطالعه

روز 5

روز 13

با توجه به تجزيه و تحليل آماري صورت گرفته هيچ يك
از مقادير پروژسترون سرمي در دو گروه كنترل و درماني
اختالف معناداري را با يكديگر نشان ندادند)p>0.05( .
تعداد نهایی گاوهای آبستن شده در هر گروه براساس
اطالعات مربوط به تست تشخیص آبستنی راست روده اي
در  40تا  60روزپس از تلقيح مصنوعي در جدول  2ارايه
شده است.

مراحل اولیه رشد جنین مي تواند باعث كاهش درصد آبستنی
گردد ( )8در نتيجه ،اين فرضيه مطرح شده است كه افزايش
عيار سرمي پروژسترون در اوايل (روز  )5و يا اواخر (روز
 )15سيكل مي تواند موجب كاهش درصد مرگ زودرس
جنين و يا جذب آن در دام هاي تلقيح شده گردد)9،10( .
تجزيه و تحليل آماري نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر
نشان دادکه درمان گاوهای شیری با  3000واحد  hCGدر
روز پنجم بعد از تلقيح مصنوعي تاثير معناداري بر افزايش
عيار سرمي پروژسترون و میزان باروری گاوهاي درمان
شده ندارد.گزارشات متفاوتي مبني برتاثير تزريق  hCGروز
پنجم پس از تلقيح برروي ميزان باروري و تغييرات عيار
سرمي پروژسترون وجود دارد .نتايج تحقيق حاضر با نتايج
تحقيقات انجام گرفته توسط تني چند از محققين همخواني
نداشته و با برخي ديگر همسان مي باشد.
در تجربيات  Santosو همكاران (  ) 2001افزايش ميزان
باروري در روزهاي  45-28و  90پس از تلقيح در گاوهايي
كه با  hCGدر روز پنجم پس از فحلي درمان شده بودند،

جدول :2درصد ميزان آبستني در دو گروه درماني و كنترل در
روزهاي  40تا  60پس از تلقيح مصنوعي

گزارش گرديده است ( .)11بدنبال تحقيقات انجام گرفته
توسط  Stevensonو همكاران ( )2007كه بر روي  5گله
متفاوت صورت گرفته بود مشخص گرديد كه تزريق

hCG

در بين روزهاي  4تا  9پس از تلقيح تنها در سه گله از گله

گروه هاي
تحت مطالعه

تعداد دام ها

تعداد دام
هاي آبستن

درصد
آبستني

هاي درمان شده باعث افزايش ميزان باروري گشته است

درمان

19

6

31/6

( .)14نتایج و یافتههای تعداد ديگري از محققين همچون

كنترل

21

10

47/6

تجزيه وتحليل آماري نتايج به دست آمده به منظور بررسي
ميزان آبستني در دو گروه درماني و كنترل هيچگونه اختالف
معنا داري را نشان نداد)P>0.05( .
بحث و نتیجه گیری
محققين نشان داده اند كه عيار پائین پروژسترون سرمي در
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 )1986( Helmer ،)1989( Breuelو  )1993( Frickeنشان
داده است كه غلظت پروژسترون متعاقب تزريق  hCGدربین
روزهای  11تا  16افزایش يافته است(.)1،4،6

Willared

و همكاران ( )2003هم افزايش غلظت پروژسترون را در
گاوهاي تحت استرس گرمايي كه  hCGرا در روز پنجم پس
از تلقيح دريافت كرده بودند گزارش نمودند(.)17

Dahlen

و همكاران ( )2009نيز در دانشگاه مينه سوتا با تزريق 3000
واحد  hCGدر روز هفتم پس از تلقيح به گاوهاي گوشتي كه
از قبل با پروتكل همزماني تخمك گذاري درمان شده بودند
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به نتايج مشابهي در راستاي افزايش عيار سرمي پروژسترون

بدنبال تحقيقات صورت گرفته توسط  Breuelو همکاران

دست يافتند ( .)3اكثريت آنها بر اين باورند كه افزايش تعداد

( )1990مشخص شد که تزريق 3000واحد  hCGدر روز

اجسام زرد متعاقب تزريق  hCGباعث افزايش ميزان عيار

 4بعد از زایش تاثيري در افزايش ميزان باروري در گاوهاي

سرمي پروژسترون و در مواردي باروري شده است .برخـي

نژاد گوشتي ندارد)2(.

نيز معتقد هستند كه افزايش حجم ( )14و يا سطح و حجم

 Twagiramungaو همکاران هم همانند نتايج حاصل از

( )11جسم زرد اصلي و اجسام زرد فرعي متعاقب تزريق

بررسي حاضر هیچگونه افزایشي را در میزان غلظت سرمي

 hCGباعث بروز اثـرات مثبت بر عيار سرمـي پروژستـرون

پروژسترون در طول  6روز بعد از تزریق نوعي آگونيست

مي گـردد .در اين بين ذكر يك نكـته ضـروري بـه نـظر

 GnRhگزارش نكردند )15(.در ايران نيز تحقيقات انجام

مي رسد كه  Dahlenو همكاران با توجه به اطالعات بدست

گرفته توسط شمس اسفندآبادي و همكاران نشان داده است

آمده از تحقيقات خود و آقاي  Santosاعالم مي دارند كه

كه تزريق  hCGدر روز پنجم پس از تلقيح با اينكه تاثيري

نتايج نشان داده اند توليد پروژسترون در دام هاي درمان

معنادار بر افزايش عيار سرمي پروژسترون در روز  12پس

شده نسبت به گاوهاي درمان نشده به ازاي حجم بافت

از تلقيح داشته است ولي ميزان باروري را بهبود نبخشيده

جسم زرد كاهش يافته است ( .)3براي مثال در تحقيقات

است(.)13

آقاي  Dahlenميزان پروژسترون در گاوهاي درمان شده و

 Dahlenو همكاران در سال  2009به نتايج خوبي در

نشده به ترتيب  3/2و  3/8نانوگرم درميلي ليتر به ازاي هر

خصوص تاثير تزريق  hCGبر القاي تخمك گذاري در

سانتيمتر مكعب حجم بافت جسم زرد بوده است .آنها در

فوليكول هاي غالب دست يافتند و اعالم داشتند كه اين تاثير

كل اين نتيجه گيري را مي كنند كه گرچه تعداد و حجم كلي

در گاوهايي كه فوليكول هاي غالب با قطر كمتر يا برابر با

بافت جسم زرد متعاقب تزريق  hCGافزايش مي يابد ولي

 10ميليمتر دارند نسبت به فوليكول هايي با قطر بيش از 10

اين افزايش تا حدودي با كاهش توليد پروژسترون در واحد

ميلي متر به مراتب بيشتر بوده است(.)3

حجم بافت اجسام زرد جبران و خنثي مي گردد .اين نتايج

با توجه به مطالب باال به نظر مي رسد كه استفاده نكردن

Fricke

از ابزاري دقيق همچون اولتراسوند در تعيين سطح و حجم

انجام داده اند نيز تاييد گشته است آنها اعالم مي دارند كه

بافت جسم زرد در قبل و پس از بكار گيري  hCGو همچنين

توليد پروژسترون بازال و يا القا شده توسط  LHدرواحد

مشخص نبودن دقيق تعداد و سايز فوليكول هاي غالب در

حجم بافت اجسام زرد فرعي كمتر از جسم زرد اصلي بوده

زمان تزريق اين هورمون دو عامل مهم در عدم ارزيابي مدلل

است (.)4،16

در خصوص علت تاثير نكردن  hCGدر افزايش عيار سرمي

توسط تحقيقات آزمايشگاهي كه  Veenhuizenو

نتايج بدست آمده در تحقيق حاضر با نتایج تحقيقات

پروژسترون و باروري دام هاي درمان شده در تحقيق حاضر

 )1996( Schmittو  Hanlonو همکاران ( ) 2005همخاني

باشد.چه بسا در مواردي عدم حضور تعدادكافي فوليكول

دارد .آنها گزارش دادند که تزریق  1500واحد  hCGدر روز

بالغ با قطر كمتر از  10ميليمتر علت پاسخ نامناسب به تزريق

پنجم بعد از تلقیح مصنوعي ،میزان باروری را در اولین تلقیح

 hCGدر جهت افزايش عيار سرمي پروژسترون در تحقيق

بهبود نمیبخشد Helmer ،)5،12(.و همكاران نيز در سال

حاضر بوده باشد.از سوي ديگر اين احتمال نيز وجود دارد كه

 1986گزارش کردند که تزریق  500واحد  hCGدر روز

كمبود عيار سرمي پروژسترون عامل اساسي در كاهش ميزان

 3بعد از تلقيح میزان باروري را باال نمیبرد )6،7(.همچنين

باروري اين گله نبوده است .با نگاهي به جدول  1مشاهده مي
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