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چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسى مقایسه میزان آبستنى در گاوهاى شیرى هلشتاین متعاقب بکار گیرى دو روش همزمانى فحلى و تلقیح در زمان ثابت 

یعنى ovsynch به تنهائى و به همراه استفاده از پروژستاژنهاى نظیر سیدر CIDR+Ovsynch در ترکیب این روش بود. در این تحقیق تعداد 182 راس 

گاو شیرى نژاد هلشتاین با متوسط تعداد زایش5-1،  فاصله زایش تا  تلقیح 55 ≤ روز به طور تصادفى در گاودارى هاى صنعتى اطراف شهرستان ارومیه 

انتخاب گردیده و به دو گروه تقسیم شدند. دامهاى گروه کنترل (ovsynch) در روز شروع برنامه (روز صفر آزمایش) 0/5 میلیگرم گنادورلین را به طریقه 

عضالنی دریافت داشتند. درروزهفتم آزمایش دامهاي مورد نظر 500 میکروگرم پروستاگلندین F2α را به طریقه عضالنی دریافت نمودند سپس در روز نهم 

GnRH دوم تزریق گردید و در زمان ثابت حدود 18 الى20 ساعت پس از تزریق دوم  GnRH تلقیح مصنوعى با استفاده از اسپرم منجمد (پروف) انجام 

گرفت. دامهاى گروه دوم یک سیدر حاوى 1/9 گرم پروژسترون به طریقه داخل  و اژنى به همراه تزریق 0/5 میلى گرم گنادورلین در روز جاگذارى سیدر 

همراه با تزریق پروستاگالندین در روز هفتم در زمان خارج کردن سیدر را داشتند. به دامهاى این گروه نیز در روز نهم GnRH تزریق گردید و همزمان 

در زمان ثابت 18الى20 ساعت پس از آن تلقیح مصنوعى با استفاده از اسپرم منجمد انجام گرفت. دامهاي تحت آزمایش با مدیریت تغذیه اي و شرایط 

نگهداري تقریبًا یکسان قرار داشته و آزمایش در گله هاى مختلف با تعداد دام مشخص انجام گرفت. تشخیص آبستنی دام هاي تلقیح شده 45 روز بعد از 

 (CIDR+Ovsynch _(تلقیح براساس مالمسه از راه توشه رکتال صورت پذیرفت.میزان آبستنى متعاقب اجراى برنامه درمانى فوق در گاوهاى گروه دوم

بیشتراز گاوهاى گروه کنترل (Ovsynch) گزارش گردید (64/4 در مقابل 46/7 ؛P >0/05). به طور کلى نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان داد که 

کارائى در روش CIDR+Ovsynch در ایجاد و همزمانى فحلى بهتر از Ovsynch مى باشد که به نظر میرسد  این امر به واسطه کاهش در میزان وقوع 

فحلى خفیف و نیز تحلیل ناقص جسم زرد در طول مدت درمان مى باشد.

واژه هاى کلیدى: همزمان سازى فحلى، سیدر، میزان آبستنى، گاو

سال اول، شماره چهارم، پائیز 1389 

صفحات 243-252

بررسى تاثیر سیدر در پروتکل همزمان سازى فحلى و تلقیح 

در زمان ثابت (CIDR-synch) بر روى میـزان آبسـتنى 

گـاوهاى شـیرى
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The objective of this study was to compare the conception rate in dairy lactating Holstein cows to fixed timed-

artificial insemination among Ovsynch and Ovsynch plus CIDR protocols. One-hundred-and-eighty two Holstein 

cows with parity ranging from 1 to 4 and post partum period of ≥ 60 days at unknown stages of estrus cycle were 

randomly assigned to two treatment groups. Females in the control group (Ovsynch; n = 92) underwent a standard 

Ovsynch protocol (GnRH analogue on Day 0, PGF2alpha analogue on Day 7 and GnRH analogue on Day 9), 

with timed-AI on Day 10, approximately 18-20 h after the second GnRH treatment. Cows in the Ovsynch + CIDR 

group (n = 90) received a standard Ovsynch protocol plus a CIDR for 7 days (starting on Day 0) were insemi-

nated at the same time using frozen semen. The animals being studied were under nutritional and environmental 

conditions and experiment was carried out in different herds with the definite numbers. Pregnancy diagnosis of 

animals under experiment and insemination were performed 45 days later after insemination via rectal touching. 

The conception rate tended to be greater in the Ovsynch + CIDR group (64.4%, P < 0.05) than in the Ovsynch 

group (46.7%). These results revealed that a CIDR-based protocols for timed-AI improved conception rate in early 

postpartum suckled cows relative to the Ovsynch protocol. Treatment with a CIDR may prevent early maturation 

of follicles observed in non-pregnant cows treated with the Ovsynch protocol, by maintaining elevated blood pro-

gesterone concentrations until PGF2alpha treatment

Key words: ovsynch ,  CIDR,  pregnancy rate, cow
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   بررسى تاثیر سیدر در پروتکل همزمان سازى فحلى و  ...

٢٤٥

مقدمه

همزمانی فحلی، ایجاد فحلی متراکم در یک گروه دام ماده 

در  نظر  مورد  دامهاي  از  باالیی  درصد  که  نحوي  به  است 

محدودة زمانی تعیین شده فحلی را نشان داده و بر اساس 

ظهور عالئم فحلی و یا بدون در نظر گرفتن آن  تلقیح گردند. 

امروزه با استفاده از روشهاي مختلف ترکیبی، همزمانی بهتر 

و میزان آبستنی باالتري در گلۀ شیري بدست می آید. اصوالً 

گاوهاي  گله هاي  مدیریت  در  فحلی  سازي  همزمان  برنامه 

اولین  به  گاوها  تمامی  ورود  شیري سه هدف عمده شامل 

اختیاري  دورة  پایان  در  زایش  از  پس  مصنوعی  تلقیح 

استراحت جنسی (V.W.P)، تشخیص آبستنى سریع و بدنبال 

آن درمان و یا حذف تمامی گاوهاي غیر آبستن با مشکالت 

تولید مثلی متعاقب تلقیح هاي مکرر رادنبال مى نمایند(6،5). 

در این راستا  عواملی مانند هزینه هاي کارگري جابجا نمودن 

دام و فحل یابی و نیز هزینه هاي دارویی مصرفی را باید در 

نظر گرفت و سعی کرد با به کار بردن حداقل صرف زمان و 

هزینه بتوان بهترین عملکرد را داشت. بعبارت دیگر استفاده 

منجر  غیراصولی  و  ناموفق  فحلی  سازي  همزمان  روش  از 

به صرف هزینه و اتالف وقت و نیز هزینه هاي تغذیه اي و 

مدیریت دام هاي غیرآبستن، افزایش فاصله بین دو زایش و 

به دنبال آن کاهش تولید شیر و تولید نتایج کمتر در گاوهاي 

گوشتی و شیري می گردد (11،12). 

 یک برنامه همزمانی فحلی موفق همچنین باید بتواند تحلیل 

به  و ظهور موج جدید رشد فولیکولی را  رفتن جسم زرد 

مخاطره  بدون  و  متراکم  فحلی  همزمانی  حصول  منظور 

انداختن باروري، تحقق بخشد. چنین برنامه اي نیز باید ساده، 

کم هزینه با دورة درمانی کوتاه مدت و حداقل استرس وارده 

اصل  دو  بر  مبتنی  فحلی  همزمانی  برنامه هاي  باشد.  دام  به 

از  کلی می باشد که شامل کوتاه نمودن فاز لوتئال (استفاده 

لوتئال  فاز  نمودن  دیگري طوالنی  و   (F2α پروستاگالندین 

کردن  همزمان  اگرچه  می باشد.  پروژستاژنها)  از  (استفاده 

فحلی براساس تزریق پروستاگالندین ها ساده می باشد ولی 

مرحله  در  تفاوت  اثر  در  مختلف  باروري  میزان  حصول 

چرخۀ فحلی در زمان تزریق پروستاگالندین و نیز اختالف 

در بروز عالئم فحلی بر دلیل عدم کنترل رشد فولیکولهاي 

تخمدانی از معایب استفاده از این روش می باشد که در گاو 

نشان داده شده است(1،19). امروزه پروتکل همزمان سازى 

  GnRH-PG-GnRH فحلى با استفاده از ترکیب هورمونهاى

توسعه  شیرى  گاو هاى  گله هاى  در   ovsynch عنوان  تحت 

یافته است. افزودن پروژسترون به روش فوق به نظر مى رسد 

باعث افزایش میزان آبستنى گردیده است.معهذا مکانیسم آن 

بهدرستى مشخص نیست(16).

 LH ترشح  مهار  باعث  پروژسترون  دیگربکار گیرى  ازسوى 

مهار  آن،  پایدارى  و  غالب  فولیکول  تحلیل  نتیجه  در  و 

بر  روشهاى  مى گردد.  فحلى  شروع  نیز  و  گذارى  تخمک 

پایه پروژسترون باعث همزمانى فحلى بهتر درنتیجه کاهش 

پراکندگى در زمان شروع فحلى در مقایسه با پروستاگالندین  

فحلی،  عالئم  بروز  تراکم  افزایش  جهت  مى گردد. (10) 

از  طوالنی (بیشتر  مدت  به  پروژستاژنها  بر  مبتنی  روشهاي 

14 روز) بکار گرفته شده است که در این روشها با کاهش 

غالب  فولیکول  تشکیل  امر  این  دلیل  بودند.  توأم  باروري 

نابارور  و  پیر  تخمک  تخمک گذاري  آن  متعاقب  و  پایدار 

گزارش گردیده است (15).

مدت  کوتاه  برنامه  نقیصه  این  نمودن  برطرف  جهت 

پروژستاژن توصیه می شود که با توجه به امکان وجود جسم 

زرد پس از برداشتن پروژستاژن، مصرف عوامل لوتئولتیک 

یا تحلیل برندة جسم زرد ضروري است. از آنجاییکه کاهش 

پراکندگی در بروز عالئم فحلی به یکنواختی در زمان آغاز 

همزمان  برنامه هاي  در  دارد  بستگی  فولیکولی  رشد  موج 

سازي فحلی مبتنی بر پروژستاژنها از ترکیبات دارویی نظیر 

به   hCG و   GnRH پروژسترون).  و  استروئیدها (استروژن 

منظور حذف اثر مهاري فولیکول غالب و همزمانی در بروز 

موج فولیکولی جدید استفاده شده است(14،15،17).

درمانى  پروژسترون  همراه  به   GnRH ازهورمون  استفاده    
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٢٤٦

باعث همزمانى بهترموج رشد فولیکولى مى گردد.تاثیر مقادیر 

موج  مرحله  به  بستگى  یادشده  هورمون  پائین  یا  متوسط 

رشد فولیکولى در زمان شروع درمان دارد. تخمک گذارى 

متعاقب تزریق GnRH در صورتى که فولیکول غالب وجود 

داشته باشد روى داده و درمرحله رشد فولیکول موثر نیست. 

معموأل 3تا4 روز تا تشکل فولیکول غالب زمان الزم است 

.(10،11،14)

در بررسی حاضر جهت ایجادوهمزمان سازي فحلی وتلقیح 

در زمان ثابت در گاو هاى شیرى ازروش درمان کوتاه مدت 

به  مهبلى  داخل  سیدر(1,9گرم)  مصرف  یعنی  پروژستاژنها 

جهت  گردید.   (ovsynch+CIDR) استفاده روز  مدت 7 

سیدر  مصرف  درابتداي  تخمدانی  فولیکولهاي  رشد  کنترل 

نیزازهورمون GnRH درگروهاي آزمایشى مورد نظر استفاده 

به  پروستاگالندین  تزریق  از  آزمایش  هفتم  روز  در  گردید. 

عنوان عامل لوتئولتیک با توجه به باقی ماندن جسم زرد پس 

فحلی  بروز  میزان  نتایج  گردید.   سیدراستفاده  برداشت  از 

با  آزمایش همزمان  گاو هاى شیرى تحت  در  آبستنی  نیز  و 

ثابت  زمان  در  تلقیح  و  فحلى  سازى  همزمان  رایج  برنامه 

تفکیک  به  آزمایش  تحت  درگاودارى هاى   (ovsynch)یعنى

مورد مقایسه قرار گرفت. 

روش کار  

اطراف  شیرى  گاوداریهاي  از  تعدادي  در  حاضر  تحقیق 

انجام  مشخص  تغذیه اي  مدیریت  طبق  ارومیه  شهرستان 

پذیرفت. براي این منظور تعداد 182 رأس گاو شیري با چرخه 

زایش(160- زمان  از  روز   ≥ از 55  بیش  طبیعی که  فحلی 

55 روز) آنها سپري شده بود با تعداد زایش (5-1) ونیز با 

(BCS) یا امتیازبندي وضعیت بدنی 0/5±2/5  با مراجعه به 

دامداري هاي مورد نظر انتخاب و طرح آزمایش به صورت 

مداخله تجربی بر روي آنها اجرا گردید. دامهاي انتخــاب 

 (Clean test) رحمی آزمــایش  منظم  برنامه  داراي  شــده 

براي  از زایش  روز پس  الی 30  گاوهاي شیري حدود 25 

انتخاب  گاوهایی  بوده اند.  تناسلی  دستگاه  بررسی وضعیت 

شده بر اساس بررسی سوابق واطالعات تولیدمثلی ثبت شده 

در برگه هاي مخصوص ثبت وقایع تولید مثلی در گله فاقد 

مشکالت تولید مثلی، نظیر متریت، آندومتریت و غیره بودند. 

انتخابی  شیري  گاوهاي  از  یک  اطالعات هر  راستا  این  در 

موجود در گله تحت بررسی که داراي شماره گوش فلزي و 

یا شماره کپل مشخص بودند ثبت گردید.

 CIDR ;controlled internal) پروژسترون داخل واژنى سیدر

سفید  استوانه اي  به شکل   (drug releasing،Vetocidr،Iran

رنگ از جنس سیلیکون به طول 15 سانتیمتر حاوي 1,9 گرم 

پروژسترون طبیعى مى باشد.پروژسترون داخل واژنى  توسط 

اپلیکاتور مخصوص در ذاخل مهبل، پس از ضدعفونی کردن 

محل ناحیه میان دوراه ولبه هاى فرج توسط محلول بتادین 

یک درصد قرار داده شد.

دامهاي  در  ثابت  زمان  در  تلقیح  فحلی و  سازي  همزمان    

تحت آزمایش با استفاده از درمان کوتاه مدت پروژسترونها 

پذیرفت.  انجام  روز  مدت 7  به  واژنى  داخل  سیدر  یعنی 

تقسیم بندي گاوها به 2 گروه آزمایشی نیز براساس سن و 

تعداد زایش صورت گرفت. دامهاي گروه اول یا گروه پروتکل 

ovsynch؛ (n=92 رأس، تعداد زایش 2/9±0/5، ±0/5 2/5= 

BCS) در زمان شروع آزمایش (روز صفر آزمایش)  0/5 میلی گرم 

 (PAR, Australia Gonadobreed  Gonadoreline) گنادورلین

CIDR- بطریقه عضالنی تزریق گردید. به دامهاي گروه دوم یا

n=90) synch رأس ،تعداد زایش 2/5±1/1، ±0/5 2/5 = 

 Vetocidr ,1.9g) در همین روز (روز صفر آزمایش) سیدر (BCS

CIDR) به روش داخل واژنى دریافت داشته و نیز همزمان 0/5 

میلی گرم گنادرولین به طریق عضالنی به دامهاى این گروه نیز 

تمامی گاوهاي موجود دردو گروه آزمایشى  تزریق گردید. 

در روز هفتم آزمایش یک دوز پروستاگلندین F2α به میزان 

 Australia، PAR ،estroPlan) 500 میکروگرم کلوپروستنول

این  به روش عضالنی دریافت کرده و در   (Cloprostenol

روز سیدرازدامهاى آزمایشى گروه دوم خارج گردید. تمامى 
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٢٤٧

دامهاى موجود در دو گروه آزمایشى درفاصله48 ساعت پس 

از تزریق پروستاگلندین F2α  ونیز پس از خارج کردن سیدر 

گنــادورلین  گــرمى  دوز 0/25میلى  یــک  دوم،  گروه  در 

به   (PAR, Australia Gonadobreed, Gonadoreline)

تمامى  مصنوعى  تلقیح  داشتند.  دریافت  عضالنى  طریق 

دام هاى موجود در دو گروه آزمایشى در فاصله زمانى بین 

18  الى 22 ساعت پس از تزریق GnRH دوم انجام گرفت 

(شکل1).  

مشاهده عالئم فحلی پس از 12 ساعت از زمان خارج کردن 

بمدت  بار  هر  و  یکبار  ساعت  هر 6  روز،  بمدت 7  سیدر 

نظر گرفته  بعنوان فحل در  انجام شد. دام هایی  نیم ساعت 

شدند که اجازه پرش به دام دیگري (Standing heat)  دادند. 

از  پس  ساعت  تا 62-64  که  دام هاي  تمامى  اساس  این  بر 

خارج کردن سیدر عالئم فحلی را نشان داده ویا هنوز تا این 

مدت نیز عالئم فحلی را نشان نداده باشند تلقیح مصنوعی 

سیدر  از خروج  ساعت پس  ثابت (64-66)  زمان  در  آنها 

در  پذیرفت.  صورت  منجمد (پروف)  اسپرم  از  استفاده  با 

این راستا فراوانی بروز عالئم فحلی(estrus response) در 

تفکیک براي هر دو  به  سیدر  از خروج  روز پس  فاصله 3 

گروه آزمایشی محاسبه گردید. همچنین بیشترین تعداد دامی 

که در طول 12 ساعت، عالئم فحلی را از خود نشان دادند 

 Tightness of estrus) به عنوان میزان تراکم همزمانی فحلی

در نظر گرفته شد، و به صورت درصد ارائه    (synchrony

گردید. تشخیص آبستنی در دامهاي تحت آزمایش براساس 

شاخ  طرفی  یک  شدن  رکتال (بزرگ  توش  راه  از  مالمسه 

آمینوتیک)  وزیکول  کیسه  تشخیص  و  بودن  متموج  رحم، 

پذیرفت.  مصنوعى صورت  تلقیح  از   پس  روز  حدود 45 

میزان آبستنی با تعیین درصد تعداد دامهاي آبستن به تعداد 

اطالعات  گردید.  محاسبه  گروه  هر  در  شده  تلقیح  دامهاي 

بدست آمده از طریق آزمون مربع کاي در برنامه نرم افزاري 

آماري SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.

Ovsynch

 22-18

97)(

AIGnRHPGF2GnRH    

 CIDR-synch

22-18

97)(

AIGnRHPGF2CIDRGnRH               

1 :
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نتایج

 از تعداد 92 راس از دامهاى تحت آزمایش در گروه درمانى 

تزریق  از  درصد) بعد  راس (7/6  تعداد 7   (ovsynch) اول

GnRH دوم  از تزریق  پروستاگالندین در روز هفتم و قبل 

بین 18  برنامه  طبق  آنها  تلقیح  که  نشان دادند  فحل  عالئم 

دوم صورت گرفت که   GnRH 16 ساعت بعد از تزریق –

تعداد یک مورد آبستن از این تعداد گزارش گردید. از تعداد 

کل دامهاى تحت آزمایش مورد نظر موجود در این گروه نیز 

  n =49  راس یعنى 46/7 درصد آبستن بوده و تعداد n =43

راس  (53/2)  درصد  غیر آبستن تشخیص داده شد.

گروه  در  آزمایش  تحت  دامهاى  راس   تعداد 90  از    

تزریق  از  بعد  درصد)  راس (17,7  تعداد 16  دوم   درمانى 

پروستاگالندین و قبل از تزریق GnRH دوم فحل شدند که 

تلقیح آنها نیز  طبق برنامه بین 18 – 16 ساعت بعد از تزریق 

دوم صورت گرفت که تعداد 4 مورد آبستن از این   GnRH

تعداد گزارش گردید. در 2 رأس از گاوهاي تحت آزمایش 

متعاقب اتمام طول مدت درمان در زمان خارج کردن سیدر 

گذاشته شده مشاهده نگردید. که در واقع افتاده بود 

رأس از گروه درمانی دوم n=92 که بعداً  (1/9 درصد) (2 

از تعداد کل  این گروه خارج گردیدند).  از محاسبه آماري 

راس (64/4   تعداد 58  گروه  این  آزمایش  تحت  دامهاى 

درصد) آبستن بوده و تعداد 32  راس (35/5  درصد) غیر 

آبستن تشخیص داده شد. بطور کلی در 182 رأس از تعداد 

آبستن  رأس  شده 101   تلقیح  آزمایش  تحت  دام هاي  کل 

رأس  مقابل 43  در  درصد)  شدند (55/4  داده  تشخیص 

غیرآبستن تشخیص داده شد (44/6 درصد)که در این میان به 

تفکیک گروه اول:  58 راس (64/4  درصد)؛ گروه دوم 43 

.(P>0/05) راس (46/7  درصد) آبستن تشخیص داده شد

از تعداد  کل 182  رأس از دام هاي تحت آزمایش در دو گروه 

آزمایشى در مجموع در23 راس(12,6) عالئم فحلى تا قبل 

از تلقیح در زمان ثابت یعنى 16 الى 18 ساعت پس از تزریق 

GnRH گزارش گردید. معهذا در 159 (87,3 درصد)  پس 

از سپري شدن 62 الى64 ساعت از زمان خروج سیدر عالئم 

ظاهري فحلی (گروه اول 81/5 درصد, n=75 رأس ؛گروه 

 .(P>0/05) .رأس) مشاهده نگردید n=70 ،دوم77/7 درصد

معهذا در معاینه از راه رکتوم به هنگام تلقیح در زمان ثابت 

داراي عالئم فحلی نظیر تون رحمی و یا لیزابه فحلی بودند 

(جدول1). 19 رأس از تعداد کل گاوها تحت آزمایش فاقد 

هرگونه عالئم فحلی در معاینه بالینی از راه رکتوم بودند و 

بعنوان دامهاي غیرفحل در نظر گرفته شدند (گروه اول 10/8 

درصد؛n=10 و گروه دوم 4/4 درصد، n=4 رأس، جدول 1). 

جدول1: فراوانی میزان بروز فحلی بارز، فحلی خاموش و نیز عدم فحلی به تفکیک در گروه هاي آزمایشی متعاقب خاتمه درمان

گروه آزمایشی
تعداد
(رأس)

میزان بروز فحلی
(تعداد/ درصد)

میزان دامهاى 
غیرفحل

(تعداد/ درصد)

فحلی خاموش
(تعداد/ درصد)

میزان آبستنی
(تعداد/ درصد)

گروه اول
(ovsynch)

92
7 ª

(٪7/6)
10

(٪10/8)
75

(٪81/5)
 43 ª

(٪46/7)

گروه دوم
(CIDR-synch)

90
 b16

(٪17/7)
4

(٪4/4)
70

(٪77/7)

 b58
(٪64/4)

182تعدادکل دام
23

(٪12/6)
14

145
(٪79/6)

101
(٪55/4)

.(P<0.05) داخل هر ستون  بیانگر اختالفات معنى دارى مى باشد  b،a حروف التین متفاوت)       

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

   بررسى تاثیر سیدر در پروتکل همزمان سازى فحلى و  ...

٢٤٩

بحث

میزان  که  داد  نشان  حاضر  تحقیق  در  آمده  بدست  نتایج   

سیدر جهت  مدت  کوتاه  درمان  از  استفاده  متعاقب  آبستنى 

 CIDR- ثابت یعنى همزمان سازى فحلى و تلقیح در زمان 

Ovsynch  در گاو هاى شیرى تحت آزمایش بیشتر از روش 

درصد؛  مقابل 46/7  در  درصد  مى باشد (64/4   Ovsynch

P >0/05). در همین راستا میزان بروز عالئم فحلى متعاقب 

خروج سیدر و تزریق پروستاگالندین در روز هفتم تا تلقیح 

مصنوعى  در زمان ثابت در روش CIDR-Ovsynch بیشتر از 

روش Ovsynch گزارش گردید(17/7 در مقابل 7/6 درصد؛ 

CIDR- میزان آبستنى  متعاقب استفاده از روش .(P>0/05

گله هاى  در  مختلف  محققین  گزارش  اساس  بر   synch

گزارش  متفاوت  درصد  تا 6/ 56  از 48/8  شیرى  گاوهاى 

شده است. (11،19) 

در یک بررسى مشابه انجام گرفته توسط Kim و همکاران 

در سال 2003 که بر روى  34 راس ازگاوهاى شیرى نژاد 

میزان  است  گرفته  انجام  جنوبى  کره  کشور  در  هلشتاین 

آبستنى متعاقب بکارگیرى دو روش همزمان سازى فحلى و 

تلقیح در زمان ثابت یعنى Ovsynch به تنهائى ویا با استفاده 

از سیدر (جاگذارى CIDR همراه با تزریق استرادیول بنزوات 

در زمان جاگذارى، تزریق PGF2α در روز هفتم و نیز تزریق  

GnRH در روز نهم و تلقیح در زمان ثابت یعنى 16 ساعت 

پس از تزریق GnRH دوم. به ترتیب 20/6 و 41/2 درصد  

در  گزارش گردیده است.  یاد شده  درمانى  گروه هاى  براى 

این تحقیق میزان بروز فحلى هاى خاموش ونیز تحلیل ناقص 

از  قبل   (incomplete luteal regression) یا زرد  جسم 

 CIDR بیشتر از Ovsynch تزریق پروستاگالندین در روش

هفتم  در روز  غالب  Ovsynch- بود. متوسط قطر فولیکول 

یعنى در زمان تزریق پروستاگالندین 0/1±1/4 و 1/5±0/1 

میلى متر و نیز قطر فولیکول قبل از تخمک گذارى در روز 

نهم یعنى در زمان تزریق GnRH دوم 0/1±1/6 و 1/8±0/1 

میلى متر به ترتیب براى دو گروه یاد شده گزارش گردید. 

معهذا در این بررسى در صد گاوهایى که همزمانى تخمک 

گروه  دو  براى  داشته  دوم   GnRH تزریق  متعاقب  گذارى 

محققین   همین  بود.  مقابل 87/1)  در  درصد  مشابه (81/5 

نشان دادند که میزان آبستنى متعاقبا استفاده از سیدر کارائى 

به  امر  این  دارد که   Ovsynch برنامه ساده  به  بهترى نسبت 

واسطه بروز فحلى هاى خفیف و تحلیل رفتن ناقص جسم 

زرد در روش Ovsynch مى باشد (9). به نظر مى رسد نتایج 

تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده همخوانى کامل دارد.

براساس بررسى هاى انجام گرفته توسط  Chao و همکاران 

در سال 2008 که بر روى تعداد  30 راس از گاوهاى شیرى 

آبستنى  میزان  گرفته  صورت  ژاپن  کشور  در   black نژاد 

وتلقیح  سازى فحلى  همزمان  دو روش  بکارگیرى  متعاقب 

به   CIDR-ovsynchn نیز  و   ovsynch یعنى  ثابت  در زمان 

ترتیب 50 و66/7 درصد گزارش گردیده است. همچنین در 

بر اساس روش  این بررسى شدت و طول مدت استروس 

اندازه گیرى میزان تحرك گاوهاى تحت درمان با استفاده از 

سیستم  ثبت پیشرفته کامپیوترى پودومترى   در هر دو روش 

مشابه وکمتر از گاوهاى نرمال گزارش گردیده است (2).

و   Kasimanickami توسط  گرفته  انجام  بررسى  یک  در 

بکارگیرى  متعاقب  آبستنى  میزان  سال 2005  در  همکاران 

 CIDR- به تنهائى ویا با استفاده از سیدر ovsynch دوروش

درصد  ترتیب 48/3  به  آنگوس  نژاد  گاوهاى  در   cosynch

تا  درصد (44/1  و 51/8  متغیر)  درصد  تا 56/3  (از 41/7 

تعداد  بررسى  این  در  است  گردیده  درصد (گزارش   58/2

193 راس از 538 راس (35/8 درصد) گاو تحت بررسى در 

فاصله تزریق PGF2α تا تزریق GnRH دوم عالیم فحلى را 

نشان دادند (7).

آبستنى  میزان  سال 2004  در  همکاران  و   EL-Zarkoung

را 59   (CIDR-synch) سیدر  روش  بکار گیرى  متعاقب 

اساس  بر  تنهاى  به  آوسینگ  درصد  مقابل 39  در  درصد 

حدود 30روز  سونوگرافى   از  استفاده  با  آبستنى  تشخیص 

پس از تلقیح مصنوعى گزارش دادند. همین محققین گزارش 
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دادند که بکار گیرى پروژسترون در این روش در گله هاى که 

درصدگاوهاى آنستروس باالئى داشتند باعث افزایش میزان 

آبستنى گردیده است (4). از سوى دیگر Rivera و همکاران 

در سال2004 نشان دادند افزودن پروژسترون داخل مهبلى به 

برنامه آوسینگ در تلیسه هاى شیرى باعث بهبود شاخص هاى 

تولید مثلى وافزایش میزان آبستنى نگردیده است(13).

گزارش دادند استفاده از  و همکاران درسال 2005   Sakato

سیدر در پروتکل آوسینگ با افزایش میزان پروژسترون سرم 

خون مانع ایجاد فولیکول غالب تا روز هفتم درمان یعنى قبل 

بکارگیرى روش  در  که  مى گردد  پروستاگالندین  تزریق  از 

کاهش  وباعث  افتاده  اتفاق  پدیده  این  تنهائى  به  آوسینگ 

بارورى مى گردد(16).

دادند  گزارش  سال 2006  در  همکاران   Stevenson

بکار گیرى پروتکل آوسینگ با استفاده از پروژسترون باعث 

افزایش میزان  آبستنى درگاوهاى که میزان پروژسترون خون 

پائینى قبل از تزریق پروستاگالندین دارند گردیده و ممکن 

است در ایجاد وهمزمانى فحلى در گاوهاى آنستروس شیرى 

مفید باشد. معهذا این اثر ثابت نبوده در همه گاوهاى تحت 

درمان مشاهده نگردید (18). 

تزریق  و  سیدر  خروج  متعاقب  فحلى  عالئم  بروز  میزان 

درزمان  مصنوعى  تلقیح  تا  هفتم  روز  در  پروستاگالندین 

 Ovsynch بیشتر از روش CIDR-Ovsynch ثابت در روش

گزارش گردید (17/7 در مقابل 7/6 درصد؛ P >0/05).بطور 

از  مشکالتى  با   ovsynch برنامه  بررسى  در  محققین  کلى، 

قبیل فحل شدن 10 درصد دام ها و غلظت پایین پروژسترون 

در 17 درصد دام ها در زمان تزریق پروستاگالندین αF2 باال 

روز از تزریق پروستاگالندین  بودن سطح پروژسترون تا 2 

αF2 در 15 درصد از دامها و بروز برخى از عالئم فحلى در 

تلیقح در زمان ثابت مواجه شده  درصد دام ها به هنگام   79

اند (19).

DeJarnette  و همکاران در سال 2001 و نیز larson  همکاران 

روش همزمانى  بکارگیرى  در  دادند  گزارش  در سال 2006 

CIDR- نظیر  پروژسترونها  پایه  بر  ثابت  در  تلقیح  و  فحلى 

CIDR- cosynch ممکن است تا حدود  50  ovsynchn و 

عالئم فحلى   PGF2 درصد از گاوها متعاقب تزریق الى 72 

نشان دهند Kasimanickam  .(3) و همکاران در سال 2008 

گزارش دادند که در حدود 17 درصد از گاو ها در بکارگیرى 

روش فوق بعد از تزریق PGF2 و قبل از تزریق GnRH عالئم 

فحلى نشان دادند (8).

مطالعات مختلف نشان مى دهد، اثر GnRH بر روى فولیکولهاى 

 GnRH تخمدانى بستگى به مرحله رشد آنها در زمان تجویز

به وقوع غلیان کافى  فولیکول غالب فعال  اصوالً  دارد (14). 

تخمک  و  داده  پاسخ   GnRH تجویز  متعاقب  گنادوتروپین 

گذارى مى کند. با این حال، در صورتیکه فولیکول غالب و در 

مرحله ایستایى یا اوایل مرحله تحلیلى رشد خود باشد پاسخ 

  LH نامشخص بوده و به تعداد گیرنده هاى فعال GnRH آن به

دارد   بستگى  غالب  فولیکول  گرانولوزاى  سلولهاى  روى  بر 

.(17،19.)

از  استفاده  دادند  نشان  درسال 2005  همکاران  و   Sakato

در زمان جاگذارى سیدر درابتداى   GnRH تزریق هورمون 

در همزمانى رشد  بیشترى  کارائى   CIDR-Ovsynch برنامه 

به استرادیول  فولیکولى و افزایش میزان پروژسترون نسبت 

بنزوات دارد (16).

از  بعد  یا  و  قبل  در مراحل   GnRH تجویز  اثرات  .بررسى 

GnRH بر  انتخاب فولیکول غالب نشان مى دهد که، اثرات 

عدم  یا  به حضور  بستگى  جدید  فولیکى  موج  ظهور  روى 

حضور فولیکول غالب دارد. تجویز GnRH بعد از انتخاب 

غالب و  فولیکول  گذارى  تخمک  به  فولیکول غالب، منجر 

 GnRH تزریق  ولى  گردید،  جدید  فولیکولى  موج  ظهور 

قبل از انتخاب فولیکول غالب اثرى بر روى موج فولیکولى 

از  بعد  روز   3/6 ± غالب 0/5  فولیکول  و  نداشت  موجود 

در  فقط   GnRH بنابراین  مى شود.  تشکیل   GnRH تجویز 

مواقعى که فولیکول غالب وجود دارد، قادر به همزمان کردن 

موج فولیکولى است و اثرات متفاوت GnRH بر روى موج 
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نتایج  به  منجر  مى تواند  که  است  عواملى  از  رشدفولیکولى 

متفاوت همزمانى فحلى و تخمک گذارى با استفاده از برنامه 

از  امده  بدست  نتایج  کلى  بطور  شود (14،15).   ovsynch

  CIDR-ovsynch تحقیق حاضر نشان مى دهد کارائى روش

ودر واقع استفاده از پروژستاژنها در ایجاد و همزمان سازى 

به  گاوهاى شیرى نسبت  در  ثابت  زمان  تلقیح در  و  فحلى 

روش هورمونى GnRH- PGF2α-GnRH (ovsynch) بیشتر 

و قابل توصیه مى باشد.
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