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بررسی اثر تزریق  GnRHو  hCGدر روز  5پس از قوچ اندازی بر روی
غلظت پروژسترون و عملکرد تولید مثلی میشهای افشاری
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چکیده
تلفات رویانی از دالیل شایع زیان اقتصادی در میشها است .تولید ناکافی پروژسترون

گلهداری میباشند .تلفات رویانی پیش از النهگزینی یکی از

از جسم زرد در اوایل آبستنی یکی از علل عمده این تلفات است .هدف از انجام این

مشکالت اصلی محدودکننده عملکرد بهینه تولیدمثلی

آزمایش تعیین اثرات تزریق عضالنی آنالوگGnRHو hCGدر روز  5پس از قوچاندازی
بر روی عملکرد تولیدمثلی میش بود .تعداد  06راس میش افشاری که از نظر فحلی
همزمان شده بودند توسط قوچهای بارور جفت گیری شده و به طور مساوی در
چهارگروه قرار گرفتند .در روز  5پس از قوچاندازی ،میشهای گروه 55 ،GnRH
میکروگرم آنالوگ GnRH؛ میشهای گروه  066 ،hCGواحد بین المللی هورمون hCG؛
میشهای گروه  55،hCG+GnRHمیکروگرم آنالوگ

GnRH

و 066واحد بین المللی

هورمون  hCGرا به صورت عضالنی دریافت کردند و میشهای گروه کنترل درمانی را
دریافت نکردند .جهت اندازهگیری غلظت هورمون پروژسترون در روزهای 27 ،25 ،7
و 55پس از قوچاندازی خونگیری به عمل آمد .نتایج نشان داد که غلظت پروژسترون
در روزهای  27 ،25و  55پس از قوچاندازی در میشهای تحت درمان باالتر از گروه
کنترل بود ( .)P> 6/65میزان برهزایی ،تعداد بره به ازای هر میش و وزن تولد برهها در
گروههای مختلف تفاوتی را نشان ندادند .وزن از شیرگیری برههای تک قلودرگروه
 40/60±6/25( hCG+GnRHکیلوگرم) از بقیه گروهها باالتر بود ( .)P> 6/65به طور
کلی ،تجویز  GnRHو hCGدر روز  5پس از قوچ اندازی غلظت پروژسترون مادری را
به طور معنیداری افزایش داد اما تاثیر معنیداری روی بازده تولید مثلی نژاد افشاری
نداشت.
واژگان کلیدی :عملکرد تولیدمثلی ،میش ،پس از جفتگیریhCG ،GnRH ،

تاریخ دریافت 55/22/26 :تاریخ پذیرش50/5/57 :

درحیوانات مزرعهای است ،به طوری که  46تا  06درصد
رویانهای ایجاد شده طی چند هفته اول آبستنی در گوسفند از
بین میروند (20و ،)24که حدود  76تا  06درصد این تلفات
طی دو هفته اول بعد از لقاح اتفاق میافتد( .)20با این حال
تلفات رویانی قابل پیشگیری هستند و تنها درصد کمی از این
تلفات به دلیل ناهنجاریهای ژنتیکی رویان است( .)25از
آنجائیکه حضور جسم زرد مناسب برای تولید پروژسترون
جهت حمایت از آبستنی ضروری است ،عملکرد ضعیف جسم
زرد و تولید ناکافی پروژسترون در اوایل آبستنی یکی از علل
عمده تلفات پیش از النهگزینی در گوسفند است .غلظت پایین
پروژسترون در روزهای اول پس از لقاح باعث به تاخیر افتادن
توسعه رویان میشود ( .)25پروژسترون نقش اساسی در
النهگزینی و شناخت مادری آبستنی ایفا میکند ،به همین دلیل
تجویز گونادوتروپینها در دوره پس از جفتگیری به منظور
افزایش عملکر جسم زرد و افزایش پروژسترون اوایل آبستنی

مقدمه

میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند .هورمون  HRnGیک

امروزه عملکرد تولیدمثلی یکی از بزرگترین عوامل تعیینکنندهی

دکاپپتید بوده که از هیپوتاالموس آزاد میشود و باعث آزادسازی

سوددهی در صنعت گوسفند است و به موفقیت آن در آینده و

 HGو  HSGاز هیپوفیز میشود .استفاده از HRnGدر اوایل

پایداری طوالنی مدت آن کمک خواهد کرد .در پرورش

آبستنی از طریق افزایش آزادسازی  HGباتحریک جسم زرد و

گوسفند ،بخش عمده درآمد از طریق تولید بره بهدست میآید و

یاتشکیل جسمزرد کمکی میتواند موجب افزایش غلظت

افزایش بازده تولیدمثل با افزایش تعداد بره و پرورش صحیح

پروژسترون مادری شده و در نتیجه تلفات رویانی را کاهش

برههای تولیدی ،مهمترین اقدام جهت افزایش بـازده اقتصـادی

میدهد( .)4تزریق  ،nGHRدر روز  25پس از قوچانـدازی،
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زندهمانی اولیه رویان و نرخ آبستنی را در گوسفند افزایش داد

تزریق  ،GCHاز قوچهای دارای پیشبند (چهار روز متوالی)

( .)0استفاده از آنالوگ هورمون  HRnGدر روزهای  25و 20

جهت بررسی و مشاهده عالیم فحلی (دوبار در روز) استفاده

پس از قوچاندازی ،تلفات رویانی را به ترتیب  50و  2/0درصد

گردید .میشهایی که عالیم فحلی را بروز دادند به صورت

در مقایسه با گروه شاهد که هیچ درمانی دریافت نکرده بود

طبیعی ،با قوچهای بارور انتخاب شده ،جفتگیری کردند (یک

کاهش داد و بازده تولید مثلی را افزایش داد ( .)5در تحقیق

رأس قوچ به ازای پنج رأس میش) .در روز  5پس از قوچ

مشابهی اثر تزریق عضالنی آگونیست  ،HRnGدر روز  25پس

اندازی ،میشهای گروه 55 ،GnRHمیکروگرم آنالوگ

از قوچاندازی مطالعه شد و نتایج حاصل از کشتار حیوانات در

)GnRH(Vetaroline®; Aburaihan; Iran؛میشهای گروه

روز  05پس از قوچاندازی مشخص کردکه تلفات رویانی در

 066 ،hCGواحد بین المللی هورمون

میشهای دریافتکننده  HRnGنسبت به گروه شاهد پایینتر

)Intervet; Netherlands؛ میشهای گروه 55،hCG+GnRH

بود(.)0عالوه بر ،GnRHاز هورمون  hCGنیز می توان برای

میکروگرم آنالوگ  GnRHو 066واحد بین المللی هورمون

افزایش تولید پروژسترون و بهبود بازده تولید مثلی بهره جست.

 hCGرا به صورت عضالنی دریافت کردند و میشهای گروه

تزریق  hCGدر روز  )20( 22و  )26(25پس از قوچ اندازی در

کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند .در طول دورهی انجام

میش موجب افزایش غلظت پروژسترون اوایل آبستنی شد و

آزمایش ،خونگیری در روزهای  27 ،25 ،7و  55پس از

بازده تولید مثلی را بهبود بخشید .در مطالعات قبلی عمدتا از

قوچاندازی بهوسیله لولههای تحت خالء حاوی مادهی

روز  22پس از قوچاندازی یا تلقیح به بعد ،اقدام به تجویز این

ضدانعقاد، )Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid(ATDE

هورمونها شده است .تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات

و از سیاهرگ وداجی برای اندازهگیری غلظت پروژسترون

تزریق عضالنی  HRnGو hCGدر روز  5پس از جفتگیری و

صورت گرفت .نمونههای خون پس از انتقال به آزمایشگاه ،با

قبل از زمان بحرانی شناخت آبستنی بر غلظت پروژسترون و

دستگاه سانتریفیوژ به مدت  56دقیقه و  4666دور در دقیقه

عملکرد تولیدمثلی میشهای افشاری انجام گرفت.

سانتریفیوژ شده ،پالسمای نمونهها پس از انتقال به میکروتیوب،

;®hCG(Chorulon

تا زمان اندازهگیری غلظت پروژسترون ،در دمای  -56درجهی

مواد و روش کار
این آزمایش در فصل تولید مثلی سال  2450در مزرعه
تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام گرفت .تعداد  06رأس میش
چند شکم زاییده ،با میانگین سنی چهار و نیم سال و میانگین
وزنی  75±2/0کیلوگرم از بین میشهای افشاری برای انجام این
طرح انتخاب شدند .میشها به طور تصادفی به چهار گروه 25
رأسی تقسیم شدند .برای ایجاد همزمانی فحلی ،سیدرهای
پروژسترونی ()Eazi-Breed™, CIDR®; New Zealandبهمدت
 25روز در واژن تمامی میشها قرار گرفت و درروز ،20
همزمان با برداشتن سیدرهای پروژسترونی 066 ،واحد
بینالمللی هورمون )Folligon®;Intervet; Holland( GCHبه
صورت عضالنی به همه میشها تزریق شد و  50ساعت پس از
0914

سانتیگراد نگهداری شدند .نمونهها با استفاده از دستورالعمل
موجود در جعبه کیت پروژسترونی ()Monobind®; USAآماده
شد و پس از طی مراحل آماده سازی،غلظت پروژسترون توسط
دستگاه االیزا ریدر (® )ASE, ketoGBو در طول موج -046
 056نانومتر اندازهگیری شد .حساسیت کیت  6/2نانوگرم در
میلی لیتر بود .جهت تشخیص آبستنی میشها در روز  45پس
از جفتگیری ،از روی سطح شکم با پراب  4/5مگاهرتز
()Sonovet 600سونوگرافی انجام شد .درهنگام زایمان میشها،
تاریخ زایش ،تعداد و وزن تولد هر بره ثبت شد .همچنین وزن
از شیرگیری برهها درروز  06پس از زایش رکوردبرداری شد.
طرح آزمایشی مورد آزمایش در این تحقیق ،در قالب طرح
بلوک کامل تصادفی با  0تیمار بود.
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تحلیل آماری

نتایج

جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SAS 9.1استفاده

غلظت پروژسترون

شد .برای بررسی اختالف وزن تولد برهها از رویه  GLMو

میانگین غلظت پروژسترون پالسما در نمودار 2آورده شده

برای اختالف غلظت پروژسترون پالسما از رویه اندازههای

است .میانگین غلظت پروژسترون خون در روزهای  25و  27و

تکرار شونده استفاده شد .برای بررسی اختالف شاخص

 55پس از قوچاندازی در میشهای گروههای  hCG ،GnRHو

( litter sizeتعداد بره به ازای میش زایش کرده در هر گروه) از

 hCG+GnRHبه طور معنیداری از گروه کنترل باالتر

آزمون مربع کای استفاده شد .برای بررسی اختالف بین

بود (.) P<6/65

میانگینها از آزمون توکی استفاده گردیدP-Value.کمتر از
6/65به عنوان رابطه معنادار در نظر گرفته شد.

نمودار -2تأثیر تزریق  hCG ، HRnGو  hCG+GnRHدر روز  5پس از قوچاندازی بر غلظت هورمون پروژسترون(نانوگرم بر میلیلیتر) در روزهای
مختلف در میشهای نژاد افشاری

عملکرد تولیدمثلی

جفتگیری آبستن نشدند و دوباره عالیم فحلی را نشان

تعداد میشهای برگشت به فحلی ،تعداد میشهای زایش

دادند و تعداد کل برهها و همچنین تعداد بره به ازای هر

کرده و تعداد بره در هر گروه در جدول  2نشان داده شده

میش) (litter sizeدر گروه ها مختلف،تفاوت معنی دار آماری

است .تعداد میشهایی که پس از اولین سیکل فحلی و

نشان ندادند (.)P>6/65

جدول - 2تأثیر تزریق  hCG، HRnGو  hCG+GnRHدر روز  5پس از قوچاندازی بر روی عملکرد تولید مثلی میشهای افشاری
کنترل

GnRH

hCG

hCG+GnRH

تعداد میشهای درمان شده

25

25

25

25

تعداد میشهای برگشت به فحلی

5

2

5

5

تعداد میشهای زایش کرده

24

20

24

24

تعداد بره تک قلو

5

0

4

0

تعداد بره دوقلو

55

20

56

20

تعداد کل برهها

50

50

54

56

2/05

2/75

2/77

2/50

تعداد بره به ازای هر میش )(Litter size

حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار میباشد (.)P> 6/65
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هم نشان ندادند(.)P>6/65فقط وزن از شیرگیری برههای

وزن تولد و وزن از شیر گیری برهها
میانگین وزن تولد و وزن از شیرگیری برههای تکقلوو دو

تک قلودر گروه  40/60±6/25( hCG+GnRHکیلوگرم) از

قلو در گروههای مختلف ،تفاوت آماری معنی داری نسبت به

بقیه گروه ها باالتر بود ((.)P> 6/65جدول

.)5

جدول  -5تأثیر تزریق  hCG ،HRRHو  hCG+GnRHدر روز  5پس از قوچاندازی بر رویوزن تولد و وزن از شیرگیری (میانگین  )S.E.M±برهها
در میشهای افشاری
GnRH

کنترل

hCG

hCG+GnRH

وزن تولد (کیلوگرم)
تکقلو

5/50±6/02

5/65±6/44

5/22±6/07

5/52±6/44

دوقلو

0/54±6/25

0/67±6/25

0/50±6/25

0/02±6/20

وزن از شیرگیری (کیلوگرم)
تکقلو

b

50/65±6/25

b

55/50±6/20

b

55/00±6/20

a

40/60±6/25

دوقلو

54/40±6/24

55/60±6/24

54/57±6/27

50/02±6/20

حروف مختلف در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنیدار میباشد ()P>6 /65

پروژسترون را طی روزهای  24تـا  25پـس از قـوچانـدازی

بحث
هدف اصلی این مطالعه ،بهبود عملکرد تولیدمثلی میشهـا از

افزایش میدهد(26و .)0در مطالعه حاضر ،میزان پروژسـترون

طریق افزایش غلظت پروژسترون مادری در هفتـههـای اول

روزهــای  27 ،25و  55در تمــام گــروه هــایی کــه هورمــون

آبستنی بود .فرضیه انجام این تحقیـق ایـن بـود کـه افـزایش

دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری

غلظت پروژسترون مادری بـا اسـتفاده از هورمـون  GnRHو

نشان داد اما بین گروه هـای درمـانی تفـاوتی از نظـر میـزان

 hCGدر اوایــل آبســتنی باعــث افــزایش بــازده تولیــد مثلــی

افزایش هورمون پروژسترون در زمان های ذکر شده ،مشاهده

میشود .نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه تزریـق هورمـون

نگردید .با توجه به ارزان تر بـودن GnRH،نسـبت بـه سـایر

GnRHو  hCGدر روز  5پـــس از جفـــتگیـــری غلظـــت

ترکیبات در دسترس تر بوده و بیشترقابل توصیه خواهد بـود.

پروژسترون مادری را مخصوصا در روز  25پس از جفتگیری

گــزارش شــده اســت کــه تزریــق  25 ،GnRHروز پــس از

که همزمان با شناسایی آبستنی توسط مادر در گوسفند است،

جفتگیری ،درصد آبستنی و دوقلوزایی را بهطور معنیداری

افزایش داد .عملکرد ضعیف لوتئـال و بـه دنبـال آن ،کـاهش

نسبت به میشهـای گـروه شـاهد افـزایش داد( .)0هورمـون

غلظت پروژسترون از مهمترین عواملی است کـه زنـدهمـانی
رویان را در میش تحت تـاثیر قـرار مـیدهـد ( .)2شناسـایی
آبستنی توسط مـادر

;(maternal recognition of pregnancy

 hCGنیـــز مشـــابه  ،GnRHیـــک ترکیـــب لوتئوژنیـــک و
لوتئوتروپیک است و فعالیت شبیه به  LHدارد و بـا تحریـک
گیرنده های  LHموجود در جسم زرد موجب افـزایش سـنتز

) MRPدر گوسفند تقریبا در روز  25پـس از لقـاح صـورت

و ترشح پروژسترون از جسم زرد می شود .همچنین با تبدیل

میگیرد ( .)27گزارش شده است که تزریق آنـالوگ ،GnRH

سلولهای لوتئال کوچک به سلول های لوتئـال بـزرگ و یـا

در روز  25پس از قـوچانـدازی در مـیش ،غلظـت هورمـون

حتی با ایجاد تخمک گذاری یا لوتئینه شـدن فولیکـول هـای
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در حال رشد و ایجاد جسم زرد های کمکی موجب افـزایش

بیشتری نسبت بـه رویـان کـوچکتر دارد و همچنـین مقـدار

پروژســترون مــیشــود( .)5تزریــق آنــالوگ  ،GnRHپــس از

 IFN-τبیشــتری کــه نقــش مهمــی در مهــار ســیگنالهــای

قوچاندازی ،وزن تولد برههـای دوقلـو را بـه صـورت معنـی

لوتئولیتیک دارد را ترشح میکند( .)25هورمون  GnRHنیز از

داری نسبت به گروه شاهد افـزایش داد ،امـا وزن تولـد بـره

طریــق فعالیــت لوتئوتروپیــک خــود باعــث لــوتئینیشــدن

های تک قلو ،بهوسیله این درمان های هورمونی تحت تـاثیر

فولیکولهای روی تخمدان شده و باعث تشـکیل اجسـامزرد

Hcg

ضمیمه و کمکی میشود .همچنین این هورمـون نیـز باعـث

در روز  5پس از جفت گیری و در زمان زودتر از مطالعـات

تبدیل سلولهای لوتئال کوچک به سلولهای لوتئـال بـزرگ

قبلی ،توانست به طور موثری غلظت پروژسـترون مـادری را

میشود که در نتیجه این تغییرات تولید هورمون پروژسـترون

در میشهای آبستن افزایش دهد اما تاثیری در تعـداد و وزن

افزایش مییابد ( .)22دورهی بحرانی برای شـناخت آبسـتنی،

تولد بره های متولد شـده نداشـت .عوامـل گونـاگونی نظیـر

النهگزینی رویان و جلـوگیری از پسـرفت جسـمزرد در روز

جنس بره ،تعداد برهها (تکقلو یا چندقلو بودن) ،سن مـیش،

 25تا  20آبستنی میباشد .پروژسترون در آماده کردن محـیط

تغذیه در طول آبسـتنی و نـژاد قـوچ و مـیش بـر وزن تولـد

رحمــی بــرای رشـد و توســعه اولیــه رویــان ،النــهگزینــی و

مؤثرند ( .)56در گوسفند افزایش چنـدقلوزایی ،کـاهش وزن

نگهداری آبستنی نقش اساسی دارد .اثـرات گنـادوتروپین هـا

تولد برهها را در پی دارد ( .)5کاهش وزن تولد که در نتیجـه

نظیر GnRHو  hCGبر رشد جنین به اثرات آنهـا در افـزایش

افزایش چندقلوزایی ایجاد میگردد ناشی از شـرایط جنـین و

تولیــد پروژســترون و ترشــحات رحمــی کــه امبریوتروفیــک

مقدار رشـد پـیش از زایـش آن مـیباشـد .مطالعـات نشـان

هستند نسبت داده میشود .در مطالعه قبلی نویسـندگان ایـن

میدهند که استفاده از گونادوتروپینها پس از جفتگیری ،از

مقاله بر روی میشهای آمیخته افشاری در بروال مرینو تزریق

طریق افزایش غلظت پروژسترون ،که این خود باعث بزرگتـر

hCGدر روز  22پــس از قــوچ انــدازی ،عــالوه بــر افــزایش

شدن جفت شده و خونرسانی به رویان را افزایش میدهـد،

غلظت هورمون پروژسترون در اوایل آبستنی موجب افزایش

رشد رویان را تحریک میکند ( .)25اینترفرون تـاو ()NHIτ

بازده تولید مثلی نیز شد( )20اما در مطالعـه حاضـر ،افـزایش

در نشخوارکنندگان توسط جنین ترشح میشود کـه مسـوول

غلظت پروژسترون مادری در مراحـل اولیـه آبسـتنی در اثـر

حفظ عملکرد جسمزرد و آبسـتنی مـیباشـد .بالستوسیسـت

تزریـــق هورمـــون هـــایGnRHو hCGدر روز  5پـــس از

پس از هـچشـدن ،شـروب بـه آزادسـازی ، IFN-τکـه بـرای

جفتگیری حاصل شد امـا تـاثیر معنـی داری روی تعـداد و

مـیکنـدIFN-τ .

وزن بره های متولد شده و به طور کلی عملکـرد تولیـدمثلی

گیرندههای اکسیتوسـین را کـاهش داده و بـا جلـوگیری از

مشاهده نشـد .بـه نظـر مـیرسـد اختالفـات نـژادی نیـز در

تولید هورمون  PGF2αمانع لوتئـولیز شـده و موجـب بقـای

پاسخدهی گوسفندان به چنین درمان های هورمونی موثر می

جنــین و ادامــه آبســتنی مــی شــود ( .)27غلظــت بــاالی

باشند .با این حال ،در این مطالعه،وزن از شیرگیری بره هـای

پروژسترون در مراحل اولیه آبستنی از طریـق رشـد بیشـتر و

تک قلودر گروه  hCG+GnRHاز بقیه گروه ها باالتر بود که

سریعتر بالستوسیست ،باعث ترشح بیشتر  IFN-τمیشود ،که

با در نظر گرفتن باالتر بودن نسبی وزن تولد در ایـن بـرههـا

در نتیجه مرگ و میر رویانی کاهش یافته و بـاروری افـزایش

قابل توجیه می باشد .به نظر میرسد با انجام این درمانهـای

مییابد .بهنظر میرسد که رویان بزرگتـر ،قابلیـت زنـدهمـانی

هورمونی در سـطح گلـههـا و تعـداد بیشـتری مـیش بتـوان

قرارنگرفت( .)7در مطالعه حاضر نیـز تزریـق  GnRHو

شناسایی آبستنی توسط مادر ضروری است،
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نتیجهگیـری دقیـق تـری روی بـازده تولیـد مثلـی انجـام داد
هرچنــد فرضــیه اصــلی آزمــایش یعنــی افــزایش غلظــت
پروژسترون مادری در هفته های اول وقبل از زمـان بحرانـی
.شناسایی مادری آبستنی محقق گردید
GnRH

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تزریق

 پس از قوچ اندازی و در دوره بحرانی قبل5  در روزhCG و
از شناسایی آبستنی توسط مادر که همزمان با تحلیل جسم
 اما، باعث افزایش پروژسترون مادری شده،زرد می باشد
.تاثیر معنیداری روی شاخص های بازده تولید مثلی ندارد
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