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چکیده
با توجه به افزایش جمعیت انسانی و از طرف دیگر کاهش منابع غذایی حیوانی محققین را به سمت راهکارهایی موثر در جهت افزایش تولیدات دامی سوق
داده است .در این راستا چنانچه بتوانیم میزان آبستنی را در گلهها افزایش دهیم به اهداف خود سریع تر خواهیم رسید .هدف از این مطالعه مشخص نمودن
اثر سه نوع متفاوت هورمون آزاد کننده گنادوتروفین ( )GnRHبرروی میزان آبستنی وقلیان هورمون  LHدر برنامه همزمانی  Heat synchمیباشد .این
مطالعه برروی  130راس گاو در سه گروه مجزا انجام شد ،در گروه اول با تزریق  )3 cc( 15 µgبوسرلین استات با نام تجاری وتوسپت در روز صفر ،گروه
دوم با تزریق  )1 cc( 100 µgگنادورلین استات با نام تجاری گنابرید در روزصفر وگروه سه باتزریق  )3 cc(12/6 µgآالرین استات (لولیبرین  )Aبا نام
تجاری وتارولین در روز صفر ودر ادامه برای هر سه گروه 7روز بعد ،تزریق  PGF2α ،500 µgبا نام تجاری استروپالن و  24ساعت بعد از آن تزریق 1 mg
استرادیول بنزوات با نام تجاری وتاسترول انجام شد.میزان آبستنی برای گروه اول  ،%34/14گروه دوم %40وگروه سوم  %38/63بود .و میزان قلیان هورمون
 LHیک ساعت بعد از تزریق برای گروه اول  ،2/44گروه دوم  ،1/59گروه سوم 2/30بود.
میزان آبستنی در گروه گنابرید نسبت به دو گروه دیگر باالتر بوده اما از نظر آماری اختالف معنی داری میان آنها دیده نشد ( )P</05قلیان هورمون  LHدر
گروه وتوسپت بیشتر از سایرین بوده امااختالف آماری معنی داری میان آنها وجود نداشت ( .)P</05بین میزان آبستنی گاوهای واجد رحم طبیعی در تست
بعد از زایش در هر سه گروه اختالف آماری معنی داری دیده نشد()P</05عالوه بر آن بین میزان آبستنی گاوهای واجد رحم غیر طبیعی نیز در این مطالعه
اختالف آماری معنی داری دیده نشد هر چند که میزان آبستنی در این گروه از گاوها ،پایین تر بوده است(.)P</05
.
واژههای کلیدی :گاو ،GnRH ،آبستنی ،هورمون LH
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Abstract
The increasing human population and the reduction of animal food sources in the other side led researchers
into effective strategies for increasing livestock production. In this case if we can increase pregnancy rates in
cow herds will reach our goals faster. Purpose of this study was to determine the effects of three different types
of Gonadotrophin releasing hormone (GnRH) on the pregnancy rate and surge of LH hormone levels in heat
synchronization program. This study done on 130 cows in three separate groups. This was conducted in primary
group with injection of 15μg (3cc) Buserelin Acetate by commercial brand of Vetocept® on zero day ,second group
with injection of 100μg (1cc) Gonadorelin Acetate by commercial brand of Gonabreed® on zero day and third
group by injecting 12/6 μg (3cc) Alarline Acetate (Luliberin A) by commercial brand of Vetarolin® on zero day
and continued for all three groups on next 7 days injection of 500μg, PGF2α by commercial brand of estroPLAN®
and next 24 hours injection of 1mg Estradiol Benzoate with commercial brand of Vetastrol®. Pregnancy rates for
the first group 34/14%,second group 40% and the third group 38/63%, respectively. and LH hormone Surge rate
after 1 hours later for the first group 2/44, second group 1/59, third group 2/30,respectively. It is concluded that
pregnancy rates were higher in Gonabreed® Group than two other groups, but no statistically significant difference
was seen among them.(p>/05) in Vetocept® group surge of LH hormone was more than two other groups but
there was no significant difference among them. (P>/ 05) as well as there was no significant statistical difference
between pregnancy rates of cows with normal postpartum uterine Examination in three groups. (p>/05) In addition
to it, there was no significant statistical difference between pregnancy rate of cows with abnormal post partum
uterine Examination but pregnancy rates in this group of cows was lower.(p>/05).
Key words: cow, GnRH, conception rate, LH hormone

مقایسه تاثیر تجویز  3نوع  GNRHدر برنامه همزمانی  Heat synchبر میزان آبستنی و میزان ترشح  LHدر گاوهای...

مقدمه
با توجه به گسترش روز افزون جمعیت انسانی و لزوم
تامین غذا برای انسانها در سطح دنیا ،محققین را به سمت
راهکارهای موثر در جهت افزایش باروری در گله برای
تامین شیر وگوشت سوق داده است ( .)22چون تولید شیر
در گلهها ما حصل زایمان است ،چنانچه هر گاو سالیانه یک
زایش نداشته باشد ،قدر مسلم آن کاهش تولید شیر در گله
هاست .از طرفی دیگر امروزه به خاطر افزایش تولید شیر که
منجر به افزایش متابولیسم بدن برای تامین انرژی و منجر به
متابولیزه شدن آنزیمها از جمله گنادوتروفینها میشود میزان
آبستنی در گاوهای شیری کاهش پیدا کرده( .)1،8،9و در
صد آبستنی از  %66در سال 1951به  %50در سال 1975
و به  %40هم اکنون رسیده است(.)20همچنین امروزه هزینه
از دست دادن هر آبستنی به طور متوسط  640در آمریکا دالر
بر آورد شده است .از جمله فاکتورهای دیگر موثربرمیزان
باروری شامل شرایط  ،heat stressتعادل انرژی ،رژیم
غذایی و بیماریها به خصوص بیماریهای اوایل دوره بعد
از زایمان که تحت عنوان اثر عمل تولید مثل بر گاوهای
شیری نامیده میشود ،همچنین مشکالت تخمدانی که باعث
اختالل در سنتز هورمون آزاد کننده گنادوتروفین ()GNRH
و گنادوتروفینها میشود( .)8،4از جمله کارها در راستای
فعالیت بیشتر تخمدان و افزایش  ovulationو در نتیجه
افزایش میزان آبستنی میتوان به استفاده از هورمون آزاد
کننده گنادوتروفین ( )GNRHو آنالوگهای آن به تنهایی ویا
در برنامههای همزمانی مختلف به ویژه برنامه همزمانی Heat

 synchاشاره کرد ( )5،6،11که به دنبال تزریق آنالوگهای
آن ویا سرژ طبیعی آن باعث افزایش میزان هورمون  FSHو
 LHمیشود که باعث القای فحلی و تخمک گذاری و در
نتیجه باعث افزایش میزان آبستنی میشود(.)10،13
همچنین  GnRHاز طریق تغییرات هورمونی باعث کنترل
دینامیسم فولیکولی از طریق تنظیم موجهای فولیکولی
تخمدانی و تنظیم عملکرد جسم زرد میشود( .)17و در

حقیقت توانایی  GnRHدر کنترل دینامیسم فولیکولی باعث
موفقیت در برنامههای همزمانی مختلف شده است .در همین
راستا طراحی آنالوگهای  GnRHبرای استفاده کلینیکی با
تغییر در ساختار شیمیایی مولکولی  GnRHدر جهت افزایش
پایداری افزایش ظرفیت اتصالی آنها به پروتئینهای پالسما
و رسپتورهای  GnRHاست )12( .امروزه تعدادی از
آنالوگهای  GnRHبا مارکهای تجاری مختلف در دسترس
هستند که همه ی این ترکیبات برای دستکاری عملکرد
تخمدانی استفاده میشوند.
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر هورمون آزاد کننده
گنادوتروپین ( )GnRHدر برنامه همزمانی  Heatsynchبر
افزایش میزان آبستنی بوده همچنین با توجه به قیمتهای
متفاوت هر کدام از آنالوگهای  GnRHدر بازار و اثر بخشی
هر کدام از این ترکیبات برروی قلیان هورمون  ،LHهمچنین
بر مدت زمان باال ماندن این قلیان ،و از طرفی دیگر با توجه
به اثر متفاوت هر کدام از آنها برروی اندازه فولیکول و میزان
تخمک گذاری بر آن شدیم تا سه نوع متفاوت از آنالوگهای
 GnRHبا نامهای تجاری مختلف را بر روی میزان آبستنی
و میزان هورمون  LHیک ساعت بعد از تزریق مقایسه کنیم.
مواد و روش کار
این مطالعه بر روی گاوهای شیری نژاد هولشتاین در
گاوداری صنعتی شیر و گوشت زاگرس واقع در شهرکرد در
بین ماههای آذر تا اسفند 1391انجام شد .در اين گاوداري
سيستم نگه داري دامها بهصورت بهار بند باز

(open

 )shedبوده و تغذيه گاوها با كنستانتره ،يونجه ،سيلوي
ذرت بهصورت  TMRبوده .ميانگين توليد شير در گله 37
كيلوگرم به ازاي هر راس گاو بوده است .و گاوها در بين
روزهاي  30تا  35بعد از زايش جهت معاينات مامايي مورد
تست ركتال و سونوگرافي قرار گرفتند (تست كلين) ،که در
این تست گاوها از لحاظ وجود يا عدم وجود عفونتهاي
رحمي ،نمره بدني ( ،)BCSوضعيت تخمدانها ،وضعيت
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سرويكس مورد بازرسي قرار گرفتند .و گاوهایی که دارای

توسط کیت  ELISAانسانی  monobindبا کد

مشکالت رحمی بودند و اندومتریت داشتند ،و یا دارای

ساخت کشور آمریکا با ضریب حساسیت  0/04اندازهگیری

مشکالت تخمدانی بودند درمان شدند ،و بعد از طی

هورمون  LHبه عمل آمد .گاوها  45روز بعد از تلقیح مورد

شدن دوره ی  voluntary waiting periodیا دوره انتظار

تشخــیص آبستــنی با استـفاده از دستــگاه سونوگرافی

اختیاری که برای گاوهای شکم دو به باال حدود  50روز

 SIUI _CTS_900Vبا پرآب خطی  7/5مگاهرتز و همچنین

و برای گاوهای شکم یک به باال حدود  60روز است در

با آزمایش رکتال مورد بررسی قرار گرفتند.

این مطالعه وارد برنامه همزمانی  Heat synchشدند .این

اطالعات جمع آوری شده در این مطالعه و روش آنالیزآنها

مطالعه برروی تعداد 260راس گاو ترجیحا شکم یک که

شامل تعيين نتيجه آبستني انفرادي گا وها در گروههاي

 60روز بعد از زایش آمادگی دریافت برنامههای همزمانی

سه گانه ،تعيين میزان  LHانفرادي گاوها در گروههاي

را داشتند انجام شده ،و در آن گاوها به 3گروه تقسیم

سه گانه ،جمع آوري اطالعات مربوط به وضعيت رحمي

شدند .شروع اولین برنامه  heat synchدر همه گروهها روز

انفرادي گاوها در تست كلين در گروهاي سه گانه،جمع

صفر دریافت  GNRHبوده که با توجه به دستور شرکت

آوري توليد شير انفرادي گاوها در گروههاي سه گانه ،و

سازنده مختلف برای هر گروه متفاوت بوده ،روز  7تزریق

اطالعات بدست آمده ازاین مطالعه به كمك آزمونهای

 PGF2α 500 µgبا نام تجاری  Estroplanو روز  8تزریق

آماری  t-student, ANOVA, Z, chi-squareمورد تجزیه

 1 mgاسترادیول بنزوات با نام تجاری  Vetastrolو روز

و تحلیل قرار گرفت و بعد از استخراج نتایج و گرفتن

 9با مشاهده عالئم فحلی دامها تلقیح شدند .و بر حسب

میانگینها با یکدیگر مقایسه شد.

LX6k2D2

نوع  GnRHدریافتی در روز صفر ،گاوها به  3گروه تقسیم
شدند :گروه  :1تزريق  ،5 µ g/mlبوسرلین استات با نام

نتایج

تجاری وتوسپت (شرکت سازنده ابوریحان تهران) كه طبق

در آزمایش اول عملکرد سه دارو برروی میزان آبستنی

دستور شركت سازنده ،تزريق  )3ml( 15 µ g/mlاز این

بررسی شد که نرخ آبستنی در گروه وتوسپت ،%34/13

محصول در روز صـفر .گروه دوم :تــزریق 100 µ g/ml

گنابرید ،%40وتارولین %38/63بوده است که بین این سه

( )1 mlگنادورلین استات با نام تجاری گنابرید (شركت

گروه اختالف آماری معنی داری در روش

سازنده  Laboratories Parnellساخت كشور استراليا و

chi-square

مشاهده نگردید ( .)U 0/844 ،U <0/05با این حال از نظر

شركت وارد كننده سورن دام گستر مشهد) در روز صفر.

عددی در صد آبستنی در گروه گنابرید بیشتر از دو گروه

گروه سوم :تزریق  ،4 /2 µ g/mlآالرین استات (لولیبرین

دیگر بوده است.

 )Aبا نام تجاری وتارولین (شركت سازنده ابوريحان
تهران)،که طبق دستور شركت سازنده ،تزريق 12/6 µ g/ml
( )3 mlاز این محصول در روز صفر .هچنین یک ساعت
بعد از تزریق آنالوگهای هورمون آزاد کننده گنادوتروفین
( ،)GNRHاز گاوها جهت اندازهگیری میزان هورمون

LH

در سرم خون ،از رگ دمی به کمک لولههای خالء نمونه
گیری به عمل آمد .و از سرم خون گرفته شده ،در آزمایشگاه
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جدول -1اثر تزریق سه نوع مختلف  GnRHبر میزان آبستن
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نرخ آبستنیهای هر گروه در وضعیتهای رحمی کلین

روش آماری  Zبین آنها وجود نداشت (.)U <0/05

واندومتریت بررسی شد که اختالف آماری معنی داری در
جدول -2فراوانی گاوهای واجد رحم طبیعی و غیر طبیعی در تست کلین در سه گروه درمانی
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U

میانگین تولید شیر گاوهای گروه وتوسپت ،گنابرید ،وتارولین

دیگری بین میانگین تولید شیر گاوها در هر گروه با درصد

در این مطالعه به ترتیب  44/11 ،42/90 ،42/42میباشد که

آبستنی همان گروه اختالف آماری معنی داری در روش chi-

ارتباط آماری معنیداری در تست  Chi-Squareبین آنها

وجود نداشت (0/814 ،U <0/05

 .)Uو در مقایسه ی

 squareمشاهده نشد ()U <0/05

جدول -3مقایسه میانگین تولید شیر سه گروه آزمایشی

U  Value
0/814
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جدول -4مقایسه میانگین تولید و درصد آبستنی در گروه

U  Value
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U 0/ 513 ! 0/ 05
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U 0/ 373 ! 0/05

44/11 Kg

Ê¿Z»{ÃÁ³

و در مقایسه عملکرد سه دارو برروی میانگین کلی غلظت

غلظت هورمون  LHدر گروه وتوسپت باالترین میزان ودر

هورمون  ،LHمیزان غلظت هورمون  LHبرای گروه وتوسپت

گروه گنابرید پایین ترین میزان را داشته است همچنين در

 ،2/44گنابرید  ،1/59وتارولین  2/30بود ،که بین این سه

مقایسه دو به دوبین گروهها ،اختالف آماری معنیداری در

گروه اختالف آماری معنیداری در تست  Anovaمشاهده
نشد0/115 ،U <0/05( .

.)Uبا این حال از نظر عددی

روش آماری  T-Testمشاهده نگردید)U <0/05( .

جدول -5اثر تزریق سه نوع متفاوت  GnRHبر میانگین کلی هورمون LH
»¬ZÅÃÁ³Á{Ä]Á{ÄËZ

U  Value
0/067

dbÂeÁ/|Ë]ZÀ³

0/054

¾Ì·ÁZeÁ/|Ë]ZÀ³

0/807

dbÂeÁ/¾Ì·ÁZeÁ

¯¶ U  Value

»(IU/ml)ÃÁ³Å LH¾Ì´¿ZÌ

{Y| e

Ê¿Z»{ÃÁ³

2/44

19

dbÂeÁ

1/59

26

|Ë]ZÀ³

2/30

17

¾Ì·ÁZeÁ

2/04

62

¯¶

0/115

میانگین  LHدر آبستنهای هر گروه برای وتوسپت ،3/45

آبستنهای هر گروه به ترتیب برای وتوسپت  ،2/07گنابرید

گنابرید  ،1/89وتارولین  2/55بوده که اختالف آماری معنیداری

 ،1/34وتارولین2/12بوده که اختالف آماری معنیداری در تست

مشاهده نشد ( .)U 0/141 ،U <0/05و میانگین  LHدر غیر

 Anovaبین آنها مشاهده نشد (.) U =0/293 ،U <0/05

جدول -6اثر تزریق سه نوع متفاوت  GnRHبر میزان هورمون  LHگاوهای آبستن و غیرآبستن

P_value
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¾f]MÌ£

¾f]M

/293

/141

»(IU/ml) LH¾Ì´¿ZÌ

ÃÁ³Å LH{Y| e
¾f]MÌ£

¾f]M

ÃÁ³¶¯{Y| e

2/07

3/45

27

14

41

dbÂeÁ

1/34

1/89

26

18

44

|Ë]ZÀ³

2/12

2/55

28

17

45

¾Ì·ÁZeÁ

1/84

2/63

81

49
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¯¶

¾f]MÌ£

¾f]M

Ê¿Z»{ÃÁ³
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در مقایسه ایی دیگربین میانگین کلی  LHگاوهای آبستن

آبستن وغیر آبستن برای هرگروه بهصورت جداگانه اختالف

 2/63و غیر آبستن  1/84اختالف آماری معنیداری در

آماری معنـی داری در روش آماری  T_testمشاهده نگردید

روش آماری  T-Testبین آنها مشاهده نشد (،U <0/05
.)U 0/119عالوه بر آن در مقایسه بین میانگین  LHگاوهای

()U <0/05

جدول  -7توزیع فراوانی و میانگین کلی  LHآبستن و غیر آبستن
P_value

»(IU/ml) LH½Â»ÂÅ¾Ì´¿ZÌ

ÃÁ³Å LH{Y| e

{|

Ê¿Z»{ÃÁ³

¯¶

¾f]MÌ£

¾f]M

¾f]MÌ£

¾f]M

¾f]MÌ£

¾f]M

0/184

2/44

2/07

3/45

%65/85

%34/14

27

14

dbÂeÁ

0/166

1/59

1/34

1/89

%60

%40

27

18

|Ë]ZÀ³

0/517

2/12

2/12

2/55

%61/36

%38/63

27

17

¾Ì·ÁZeÁ

0/119

2/04

1/84

2/63

62/30

37/70

81

49

¯¶

بحث و نتيجه گيري
هدف از این مطالعه بررسی تزریق سه نوع هورمون آزاد کننده

در مطالعه حاضر در صد آبستی گنادورلین استات (گنابرید®)
بیشتر از دو گروه دیگر (بوسرلین استات ،لولیبرین  )Aبوده

گنادوتروفین ( )GnRHدر برنامه همزمانی ( )Heat synchبر

است twagiramungo .و همکــاران دریافتــند که با تزریق

بعد از تزریق در گاوهای شیری میباشد .با توجه به نتایج بدست

 PGF2αنتیجه آبستنی به میزان  %87بهبود میبخشد( ،)18در

گیری نمود که از نظر تاثیر بر میزان آبستنی در برنامه همزمانی

در بین سه گروه پایین ترین درصد آبستنی ( )%34/14را داشته

میزان آبستنی وهمچنین بر میزان ترشح هورمون  LHیک ساعت
آمده از این مطالعه و نتایج مطالعات سایر محققین میتوان نتیجه
 Heat synchعملکرد گنادورین استات (گنابرید®)  %40در
مقایسه با لولیبرین ( Aوتارولین®)  %38/63و بوسرلین استات

 8 µgبوسرلین استات)رسپتال®) و به دنبال آن  6روز بعد ،تزریق
حالی که در مطالعه حاضر تزریق بوسرلین استات (وتوسپت®)
است .نتایج مطالعه ما و نتایج سایر محققین نشان میدهد
که تزریق آنالوگهای  GnRHباعث افزایش درصد آبستنی

(وتوسپت®)  %34/14بهتربوده ،هر چند که از لحاظ آماری

میشود .در این راستا  tanabeو همکاران دریافتند که با تزریق

و همکاران دریافتــند که درصد آبـستنی با تزریق 100 µg

میزان  %70نسبت به گروه کنترل با در صد آبستنی %50باال

اختالف معنی داری میان آنها دیده نشده .در این راستا Pursly

 100 µgگنادورلین استات (سیستورلین®) درصد آبستنی به

گنادورلین استات (سیستورلین®) به میزان  %63/27نسبت به

میرود ( ،)P<0/05و غلظت هورمون  LHیک ساعت بعد از

 %59/72در روش  Ovsynchباالتر بوده (.)15( )P<0/05

از تزریق آن به  6 ngمیرسد( yildiz .)16و همکاران دریافتند

هیدروکلراید (فاکترل®) به میزان  %64/07نتیجه آبستنی را به

میزان  %77/7نسبت به گروه کنترل با درصد آبستنی  %50باال

تزریق  100 µgگنادورلین هیدروکلراید (فاکترل®) با درصد
اما  hallو همکاران بیان کردند که تزریق  100 µgگنادورلین
نسبت به تزریق  100 µgگنادورلین استات (سیستورلین®) با در
صد آبستنی  %54/75افزایش داده ( ،)3()P<0/05در حالی که

تزریق گنادورلین استات (سیستورلین®) به  7 ngو 2ساعت بعد

که ،با تزریق  8 µgبوسرلین استات (رسپتال®) ،درصد آبستنی به

میرود ( )P<0/05همچنین غلظت هورمون  LHیک ساعت
بعد از تزریق بوسرلین استات (رسپتال®) به میزان 2/52±0/34
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نسبت به گروه کنترل /7 ± /01باال میرود( .)21اما در مطالعه

جسم زرد در برنامههای همزمانی مختلف نسبت به دو گروه

حاضر گنادورلین استات (گنابرید®) بامیانگین غلظت  1/59در

دیگر بوده است Marcello.و همکاران بیان کردند که با

بوسرلین استات (وتوسپت ®) با میانگین غلظت 2/44پایینترین

 2 mlنسبت به تزریق  1 mlاز همان ترکیب با نام تجاری

مقایسه با لولیبرین ( Aوتارولین ®) با میانگین غلظت  2/30و

مقدار هورمون  LHرا داشته ( )p>0/05که نشان میدهد در

تزریق  100 µgگنادرولین استات (سیستورلین®) به میزان
(فرتاجیل®) و یا تزریق  100 µgگنادورلین هیدروکلراید

گروه گنابرید سرژ هورمون  LHنسبت به دوگروه دیگر با تاخیر

(فاکترل®) به میزان  ،2 mlفولیکول قابل تخمک گذاری

انجام میشود ،این تفاوت در میزان کلی هورمون  LHبه گفته

بزرگتری را در گروه سیستورلین  13/9±2/5 mmنسبت

 Marcelloاحتماال نسبت داده میشود به تفاوت در جذب،

به دو گروه دیگر یعنی فرتاجیل 10/3±4/8 mmو فاکترل

دز تزریق و زمان پیک آنها که مثال تزریق  2 mlگنادورلین

11/7±4/6 mmایجاد میکند ،و غلظت  LHدو ساعت بعد

استات (سیستورلین®) پیک هورمون  LHرا دو ساعت بعد از

از تزریق  GnRHبرای سیستورلین  ،6/6 ngفرتاجیل 4/7 ng

تزریق ایجاد میکند در حالیکه تزریق  1 mlگنادورلین استات

و فاکترل  2/8 ngبوده است)12(.عالوه بر آن

(فرتاجیل®) پیک هورمون  LHرا یک ساعت بعد از تزریق

و همکاران بیان کردند که تزریق اول  GnRHدر  %64از

ایجاد میکند ،و یا عوامل دیگر ممکن است ،تفاوت در حجم،

گاوها در روش  Ovsynchتخمک گذاری ایجاد کرده در

وسایل نقلیه و یا سایر مواد افزودنی باشد که سرعت جذب را

حالی که با تزریق ثانویه  GnRHدر  %80از گاوها تخمک

vasconceles

تحت تاثیر قرار میدهد .تزریق گنادورلین استات (سیستورلین®)

گذاری ایجاد میشود)19(.

احتماال باعث باال رفتن طوالنی غلظت پالسمایی  GnRHو در

اگر چه باالترین میزان هورمون  LHبرای بوسرلین استات

ادامه باعث آزادسازی بیشتر و طوالنی مدت  LHو به نوبه خود
باعث تخمک گذاری بیشتر میشود )12(.پس میتوان گفت که

آزادسازی گنادورلین استات(گنابرید®

(وتوسپت ®) است اما ساختار شیمیایی آن به گونه ایست
که پیک  LHدر آن سریع تر از گنادورلین استات (گنابرید®)

) به شکل آهسته یا Slow

اتفاق وسریع تر افت غلظت پیدا میکند و تخمدان را برای

 releaseبوده،بنابراین برای مدت طوالنی تری باعث رها سازی

مدت کوتاه تری تحت تاثیر قرار میدهد .پایین بودن میزان

 LHمیشود و تخمدان را برای مدت بیشتری تحت تاثیر قرار

آبستنی در گروه وتوسپت ( )%34/14و گروه وتارولین

میدهد.

( )%38/63در مقایسه با گروه گنابرید( ،)%40میتواند که

از طرف دیگر ،نداشتن تفاوت معنی دار در هر سه گروه

ناشی از آزاد سازی سریع این ترکیبات از هیپوفیز قدامی به

بهصورت جداگانه میان دامهای واجد رحم کلین و غیر کلین

خون و اثر کوتاه مدت  LHاین دوگروه بر روی تخمدان

احتماال مربوط به درمان گاوهای واجد رحم غیر کلین بوده

باشد hall .و همکاران بیان داشتند که سیستورلین مدت زمان

است.گنادورین استات (گنابرید®) در گاوهایی که در تست

پیک هورمون  LHرا در فاز لوتئال  114±10/1 minباال

بعد از زایش رحم کلین و یا اندومتریت داشتند در صد

میبرد درحالی این مدت برای فاکترل 125 ±10/6 minبوده

آبستن باالتری را ( )%40در مقایسه با دو گروه دیگر یعنی

است )3(.با توجه به این که میانگین  LHگروه بوسرلین

(وتوسپت®)( )%34/14داشته است ،و باالتر بودن درصد

ومدت زمان ماندگاری و نیمه عمر آن پایین تر ازآن دو گروه

آبستنی آن نشان دهنده ی  Regulationبهتر گنابرید بر

است ،میتوان از آن برای درمان مشکالت تخمدانی که نیاز

روی رشد امواج فولیکولی ،تخمک گذاری و تنظیم رشد

به مقدار باالتری از  LHدر خون میباشد استفاده کرد مثال

لولیبرین ( Aوتارولین ®) ( )%38/63و بوسرلین استات
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درمان کیستهای فولیکوالر osawa .و همکاران در مقایسهای

لولیبرین  )Aاختالف آماری معنی داری مشاهده نشده

که برروی دو آنالوگ ( GnRHفرتایرلین استات و بوسرلین

است (میزان آبستنی به ترتیب

%45/45 ،%45 ،%41/17

استات) بر میزان آبستنی و غلظت  LHدر گاوهای دارای

با .)P <0/05و بین میزان آبستنی گاوهای واجد رحم غیر

µg

طبیعی در برنامه همزمانی  Heat synchدر گروههای درمانی

 200از یکی از دو آنالوگ باال در مدت  2_2/5ساعت پس از

بوسرلین استات ،گنادورلین استات ،لولیبرین  Aاختالف

تجویز میزان  LHدر آنها  4برابر افزایش یافته و میزان آبستنی

آماری معنی داری مشاهده نشده است( .میزان آبستنی به

برای فرتایرلین استات  %74و بوسرلین استات  %65بوده

ترتیب  %31/81 ،%36 ،%30/43با  )P<0/05هرچند که

( )p>0/05که هر دو اثر تقریبا یکسانی در درمان کیستهای

میزان آبستنی در این گروهها نسبت به گروههای واجد رحم

فولیکوالر داشته اند(.)14عالوه بر آن میتوان پیشنهاد کرد

طبیعی کمتر بوده است.

کیست فولیکوالر انجام دادند ،با یک تک دز به میزان

به علت قیمت باالی هر کدام از آنالوگهای  ،GnRHکه
باعث افزایش هزینههای دامدار میشود ،بحث کاهش دز را
هم مطرح نمود  .Frickeو همکاران بیان داشتند که تزریق
 50 µgگنادورلین استات (سیستورلین®) به جای 100 µg
از این محصول در برنامه همزمانی  Ovsynchتفاوت معنی
داری در میزان آبستنی آنها ایجاد نکرده (به ترتیب

%33/6

در برابر.)7()%35/1یا بلورچی و همکاران گزارش کردند که

کاهـش دز لولیبرین( Aوتارولین®) از 15 µgبه  7/5 µgدر
برنامه همزمانی  Heatsynchبر میزان آبستنی خاللی ایجاد
نمیکند )2(.بنابراین میتوان برای کاهش هزینه ها ،بحث
کاهش دز استفاده از آنالوگهای  GnRHراهم مطرح نمود.
آنچه از نتایج این تحقیق ونتایج سایر محققین بدست میآید
این است که میزان آبستنی ( )%40در استفاده از گنادورلین
استات (گنابرید) در برنامه همزمانی  Heat synchباالتر از
میزان آبستنی در دو گروه دیگر است (لولیبرین %38/63 ،A

و بوسرلین استات  ،)%34/14گر چه از نظر آماری بین
آنها اختالف معنی داری وجود ندارد ( .)P<0/05و مقادیر
هورمون  LHیک ساعت بعد از تزریق برای بوسرلین استات،
لولیبرین  Aو گنادورلین استات به ترتیب 1/5 ،2/3 ،2/44
بوده است که باالترین آنها مربوط به بوسرلین استات بوده
است ،اگرچه اختالف آماری معنی داری میان آنها وجود
نداشته است.همچنین بین میزان آبستنی گاوهای کلین در
گروههای سه گانه (بوسرلین استات ،گنادورلین استات،
277
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