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هدف از انجام اين مطالعه ارزيابي تاثير استفاده از سيدر به مدت  7روز پس از تلقيح بر ميزان باروري گاوهاي پرتوليد واكل بود 60 .راس گاو پر توليد (45

o
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كيلوگرم >پيك توليد) به صورت تصادفي به دو گروه درماني و كنترل تقسيم شدند در حالي كه همه آنها واكل (حداقل  4تلقيح ناموفق) بودند .گاوهاي
گروه درماني ( 30راس)  5روز پس از تلقيح سيدر دريافت كرده كه يك هفته بعد اقدام به برداشت آن مي شد .گاوهاي گروه كنترل ( 30راس) هيچ گونه
درماني دريافت نمي كردند .پارامترهاي مورد نظر ميزان آبستني در اولين تلقيح و ميانگين تعداد تلقيح تا آبستني به دنبال استفاده از سيدر بود .ميزان آبستني

v
i
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در اولين تلقيح به دنبال استفاده سيدر اختالف معناداري در بين گروه درماني ( )%46/7و كنترل ( )%26/7نداشت ( .)P=0/11ميانگين تعداد تلقيح تا آبستني
به دنبال استفاده سيدر نیز در گروه درماني ( )1/06 ± 1/31اختالف معناداري را در مقايسه با اين مورد در گروه كنترل ( )1/16 ±0/98نداشت (.)P=0/10
نتايج مطالعه مشخص كرد كه استفاده سيدر از روزهاي  5تا  12پس از تلقيح موجب بهبود ميزان باروري گاوهاي پر توليد واكل نمي شود.)P >0/05( .
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واژه هاي كليدي :سيدر ،ميزان باروري ،توليد باال ،گاو ،واكل.
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The objective of this study was to evaluate the effect of post insemination supplementation with CIDR for 7 days

o
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on conception rate in repeat breeder high yielding dairy cows.

High yielding cows (n=60) (Peak>45kg) were divided randomly into treatment and control groups while all were
repeat breeders (minimum 4 unsuccessful insemination). Treated cows (n=30) received a CIDR on day 5 post in-
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semination which was removed after a week. Control cows (n=30) did not receive any treatment.
Considered parameters were pregnancy rate in first service and the average number of service to pregnancy following the applications of CIDR.
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Pregnancy rate in first service following the applications of CIDR was not significantly different between treatment group (46.7%) and control group (26.7%) (P=0.11).
The average number of service to pregnancy following the applications of CIDR into treatment group (1.06±1.31)

A

was not significanty different compared to that for the control group (1.16±0.98) (P=0.10).
Results indicated that supplementation with CIDR from 5 to 12 days post-insemination does not improve conception rate in repeat breeder high yielding dairy cows (P>0.05).
Keywords: CIDR, conception rate, high yielding, cow, repeat breeder.
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بررسي تاثير سيدر پس از تلقيح بر باروري گاوهاي واكل پر توليد

مقدمه

كمبود و حتي تاخير در افزايش آن در ايـن دوره حسـاس

امروزه عليرغم افزايش توان ژنتيكي براي توليد شير هر

مي تواند موجب از دست رفتن آبستني ،افزايش خطر عارضه

ساله شاهد كاهش كارايي و كيفيت شاخص هاي توليد مثلي

واكلي و بطور كلي كاهش باروري گردد (2و27و .)30هدف

هستيم( ،)5براي مثال طي دو دهه گذشته میزان باروری در

از انجام اين مطالعه ارزيابي استفاده از سيدر به عنوان يك

اولين تلقيح از  60به  %40كاهش يافته است ( .)21در همين

منبع پروژسترون در افزايش ميزان باروري گاوهاي پر توليد

ارتباط مطالعاتي نيز به رابطه توليد باال و ميزان باروري اشاره

واكل است.

داشته اند ( 6و .)18سندرم واكلي ( )Repeat Breederبه
عنوان عارضه اي مرتبط با كاهش باروري و توليد باال يكي

مواد و روش كار

از داليل اصلي ضررهاي اقتصادي در گله هاي گاو شيري

اين مطالعه در فاصله زماني اسفند  1388تا دي  1389در

مي باشد ( )3و مطالعات انجام شده بر روي سندرم فوق

يك گاوداري صنعتي ،در استان البرز با  400راس گاو

ميزان وقوع آن را  10/1-%24درصد عنوان كرده اند ( 3و

دوشا و بر روي  60راس گاو واكل صورت گرفت .سيستم

 8و  .)32از لحاظ تعريف نيز گاوي را كه عليرغم سالمت

نگهداري دام ها به صورت بهاربند باز ( )Open Shedو

باليني دستگاه تناسلي بعد از  3يا تعداد بيشتري تلقيح آبستن

فري استال ( )Free Stallو تغذيه گاوها با سيلوي ذرت،
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نمي شود گاو واكل مي نامند ( 1و 30و.)32
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علل بسيار متنوعي در ارتباط با واكلي عنوان گرديده است
كه براي مثال مي توان به عفونت هاي تحت باليني دستگاه
تناسلي (12و ،)23اختالالت اووالسيون ( ،)25استرس ()19
و نقص هاي آناتوميكي دستگاه تناسلي ( )25اشاره كرد ،اما

يونجه ،كنسانتره و مكمل هاي معدني و ويتاميني به صورت
مخلوط ( )TMRو ميانگين توليد شير گله  32كيلوگرم به
ازاي هر راس گاو در هر روز بود .تلقيح مصنوعي توسط

iv

يك مامور تلقيح انجام مي گرفت .تعداد  60راس گاو پر
توليد(پيك توليد بيش از  45كيلوگرم) با حداقل  4تلقيح

h
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بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه يكي از عوامل اصلي

ناموفق و سالمت باليني دستگاه توليد مثلي انتخاب گرديدند.

كاهش باروري در گاوهاي پر توليد واكل ،مرگ زودرس

گاوهاي مذكور بصورت تصادفي به دو گروه درماني و كنترل

روياني به دليل اختالل در حضور هورمون پروژسترون در

تقسيم شدند .گاوهاي گروه درماني در روز  5پس از تلقيح

روزهاي ابتدايي آبستني است و اين محققين در طي مطالعات

مصنوعي سيدر محتوي  1.9گرم پروژسترون (شركت فايزر-

خود اختالف معني داري را بين ميزان پروژسترون گاوهاي

نيوزيلند) را دريافت و در روز دوازدهم اقدام به برداشت آن

آبستن و غير آبستن گزارش كرده اند 10( .و16و .)27گاوهای

مي شد .گاوهاي گروه كنترل هيچ گونه درماني پس از تلقيح

پرتولید نسبت به گاوهای با تولیدپایین متابولیسم باالتری

مصنوعي دريافت نمي كردند .تشخيص آبستني در روز 40

دارند ( )6بنابراین گاوهای با تولید باال به علت افزایش

تا  45پس از تلقيح و با روش لمس از طريق ركتال توسط

متابولیسم کبدی پروژسترون ممکن است دچار افت میزان

دامپزشك فارم صورت مي گرفت .گروه هاي مورد مطالعه

پروژسترون و در نتیجه اختالل درباروری شوند ( 13و .)22

از لحاظ تعداد زايمان ،ميزان پيك توليد ،اختالالت زايماني

از آن جا كه غلظت پايين پروژسترون در روزهاي ابتدائي

(دوقلوزايي ،جفت ماندگي و سخت زايي) در زايش قبل،

آبستني با رشد غير طبيعي رويان ،اختالل در تشخیص

تعداد تلقيح قبل از استفاده سيدر ،ميزان آبستني در اولين

مادري آبستنی ( )Maternal Recognition of Pregnancyو

تلقيح و تعداد تلقيح تا آبستني بدنبال استفاده از سيدر مورد

افزايش خطر مرگ زودرس روياني ارتباط مستقيم دارد()7

بررسي و ثبت داده ها قرار گرفتند .آناليز آماري داده ها با
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اسـتفاده از نرم افزار ( SPSSويرايش  )16انجـام گرفت.

برخی خصوصیات تاثیرگذار در روند مطالعه ،نتایج ارزیابی

داده هاي كيفي با استفاده از آزمون مربع كاي و ميانگين ها با

پارامترهایی مانند میانگین تعداد زایمان ،میانگین پیک تولید

استفاده از آزمون  T.studentمورد ارزيابي قرار گرفتند .سطح

و درصد اختالالت زایمانی (سخت زایی ،دو قلوزایی و

معني داري داده ها  0/05در نظر گرفته شد.

جفت ماندگی) در جدول شماره  1آورده شده است .این
جدول شباهت گروه درمانی و کنترل را از نظر خصوصیات
ذکر شده نشان می دهد.

نتایج
به لحاظ اهمیت شباهت گروه های مورد بررسی از نظر

جدول  -1مقایسه دو گروه درمانی و کنترل به لحاظ تعداد زایمان ،پیک تولید و اختالالت زایمانی.

D
I

میانگین تعداد

انحراف

زایمان

معیار

درمانی

2/66

1/52

کنترل

2/33

1/12

گروه ها

میانگین

انحراف

پیک تولید

معیار

41/9

5/26
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5/59

P.value

S
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p=0/33

41/6

همچنین میزان آبستنی در اولین تلقیح و تعداد تلقیح تا
آبستنی به دنبال استفاده از سیدر در روزهای  5تا  12پس از

P.value

p=0/82

اختالالت

انحراف

زایمان

معیار

%50

-

%47

-
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نداد (جدول  2تا .)5
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گروه ها

میزان آبستنی در اولین تلقیح به دنبال استفاده سیدر

درمانی

%46/7

کنترل

%26/7

P.value

0/11

A

جدول  -3فراوانی و درصد فراوانی تلقیح تا آبستنی بعد از استفاده سیدر در گروه درمانی
درصد فراوانی آبستنی

فراوانی آبستنی

تعداد تلقیح

23/4

7

1

13/3
13/3
0

3/3

100
91
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p=0/79

تلقیح به لحاظ آماری تفاوت معناداری رابا گروه کنترل نشان

جدول  -2مقایسه درصد آبستنی در اولین تلقیح به دنبال استفاده سیدر در گروه درمانی و کنترل

46/7

P.value

14
4
4

0
1

30

تلقیح با سیدر
2
3

4

5

جمع

بررسي تاثير سيدر پس از تلقيح بر باروري گاوهاي واكل پر توليد
جدول  -4فراوانی و درصد فراوانی تلقیح تا آبستنی در گروه کنترل

درصد فراوانی آبستنی

فراوانی آبستنی

تعداد تلقیح

26/7

8

تلقیح بدون سیدر

40

12

1

26/7

8

2

3/3

1

3

3/3

1

3

0

0

5

100

30

جمع
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جدول  -5مقایسه میانگین تعداد تلقیح تا آبستنی بعد از استفاده سیدر در گروه درمانی وکنترل

گروه ها

میانگین تعداد تلقیح تا آبستنی بعد از استفاده سیدر

انحراف معیار ()S.D

درمانی

1/06

1/33

کنترل

بحث و نتیجه گیری

o
e
1/16

هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير مصرف پروژسترون
خارجي(سيدر) در بقا آبستني و باروري گاوهاي پر توليد
واكل بود .نتايج بدست آمده از استفاده سيدر در روزهاي
ابتدايي پس از تلقيح ،بهبود معناداري را در باروري گاوهاي
تحت مطالعه نشان نداد .نتايج مطالعات مشابه متنوع و
گوناگون است بطوري كه برخي از آنها استفاده اين منبع
پروژسترون را همراه با افزايش ميزان باروري گزارش
كرده اند .براي مثال  Starbuckو همكاران ( )26( )2001و
 Larsonو همكاران ( )11()2006با استفاده سيدر به ترتيب
در روزهاي  5-12و  4-10پس از تلقيح نتايج مثبتي را
در خصوص بهبود باروري گاوهاي مورد بررسي عنوان
كردند ،بطوري كه در مطالعه دوم ميزان آبستني گروه درماني
( )%48نسبت به گروه كنترل ( %13 )%35افزايش داشت و
اين ميزان بهبودي در شكم هاي اول و دوم چشمگيرتر بود
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0/98

P.value

0/10

( .)11مطالعاتي نيز بهبود باروري را مشروط به استفاده از

c
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سيدر در روزهاي ابتدايي (هفته اول) پس از تلقيح مي دانند
چنان كه  Macmillanو همكاران ( )1991با استفاده سيدر

از روز  4-17و به مدت  6تا  12روز اعالم كردند كه تنها

A

استفاده سيدر در هفته اول توانست موجب بهبود آبستني
گردد Mann .)14( .و همكاران ( )2006با استفاده سيدر در
روزهاي  5-9و  12-16ضمن كسب افزايش پروژسترون
مادري در هردو دوره ،بر خالف روزهاي  12-16پس از
تلقيح استفاده سيدر در روزهاي  5-9را همراه با افزايش
طول  4برابري رويان ،افزايش  6برابري ميزان اینترفرون
تتاي توليدي و بهبود باروري دام هاي درماني يافتند (.)15
يافته هاي فوق با نتايج ساير مطالعات درخصوص عدم
تاثير افزايش با تاخير غلظت پروژسترون بر بهبود باروري
مطابقت داشت (2و27و .)30اما از سوي ديگر نتايج برخي
92
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Walton

( )2002در طي انجام تحقيقي شرط واكل بودن گاوها را

پژوهش ها با نتايج بررسي موجود مشابه است.

( Vancleeff ،)31()1990و همكاران ( ،)28( )1991شمس

آبستني با بيش از دو تلقيح تعريف مي كنند (Villaroel .)17

و همكاران ( )24( )2006و  Kendallو همكاران ()2009

و همكاران ( Rizzo ،)30( )2004و همكاران ()19( )2007

( )9ضمن استفاده سيدر به ترتيب در روزهاي ،7-13 ،5-12

و  Yusufو همكاران ( )32( )2010شرط واكلي را داشتن

 5- 12 ،5-19بهبودي را در خصوص آبستني در جمعيت

حداقل  3تلقيح ناموفق مي دانند در صورتي كه  Amiridisو

مورد مطالعه مشاهده نكردند (ميزان باروری در گروه هاي

همكاران ( )2009عدد  4را مدنظر قرار دادند ( .)1از سوي

درماني مطالعات شمس و همكاران ( )2006و  Kendallو

ديگر ميزان توليد گاوهاي مورد بررسي در مطالعه Villaroel

همكاران ( )2009به ترتيب  %46/6و  %36/6و اين ميزان

و همكاران ( )30( )2004دامنه وسيعي از  20تا  54كيلوگرم

در گروه هاي كنترل  %37و  %38/3بود ( 24و .)9از سوي

داشتند كه شايد نتوان ارتباط درستي ما بين ميزان توليد و

Vancleeff

رابطه آن با كمبود پروژسترون را در دامهاي مورد مطالعه

و همكاران ( )1996گزارش كردند كه استفاده سيدر از

برقرار كرد ( .)30در طي مطالعات صورت گرفته در جهت

روز اول پس از تلقيح و به مدت 7روز با وجود افزايش

افزايش ميزان باروري در گاوهاي واكل به جز سيدر از منابع

ميزان پروژسترون پالسما ،باعث كاهش ميزان باروري در

و مكمل هاي پروژستروني مانند نورجستومت PRID ،و
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ديگر و در تقابل با ساير محققين برخي مانند
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گروه درماني( )%11/59نسبت به گروه كنترل ( )%26/69مي

شود ( .)29يافته فوق به نوعي تائيد كننده بخشي از نتايج
 Starbuckو همـكاران ( )2001اسـت كه عـنوان مي

كنند كاهش يا افزايش پروژسترون از ميزانی مشخص ،باعث
كاهش آبستني مي شود ( )1991( Roberts .)26نيز عنوان

مصرف موادی مانند HCG, GnRHو داروهای ضد التهاب
غیراستروئیدی با هدف افزايش مستقيم پروژسترون و يا
حمايت از فعالیت جسم زرد كمك گرفته شده و حتي در

iv

برخي مطالعات تلفيقي از آنها را براي افزايش راندمان بهبود
باروري بكار برده اند ( .)1بطور كلي نتايج اين بررسي نشان

h
c

مي كند که شروع درمان پروژستروني قبل از روز  3يا  4بعد

داد كه عليرغم آبستني حدود نيمي ( )%46/7از گاوهاي

تلقيح با کاهش یا اختالل رشد جسم زرد همراه بوده و به

گروه درماني متعاقب استفاده از سیدر در روزهاي 5-12

عبارت دیگر مي تواند موجب كاهش باروري شود (.)20

پس از تلقيح و همچنین آبستنی تعدادی از حیوانات مورد

با توجه به نتايج متفاوت بدست آمده از مطالعات مختلف

مطالعه در تلقیح های بعد که نشانگر حضور و تاثیر عواملی

شايد بتوان اين گونه استنباط كرد كه عوامل متعدد و گسترده

غیر از میزان پروژسترون بر این شاخص می باشد (این امر

بروز عارضه واكلي ،تعاريف متفاوت عارضه فوق به لحاظ

در جداول شماره  3و  4نشان داده شده است) این منبع

تعداد تلقيح ناموفق يك دام در يك دوره ،اختالف در ميزان

پروژسترون نتوانست بهبود معناداري را در ميزان باروري

توليد دامـهاي مورد بررسـي و كاربرد سـيدر و يا ديگر

گاوهاي پر توليد واكل مورد بررسي ايجاد كند.

مكمل ها با هدف افزايش پروژسترون مادري در زمان ها
و براي مدت متفاوت مي تواند در بروز اختالف در نتایج
مطالعات گوناگون موثر باشد.
براي مثال  Bechو همكاران ( )2008موفقيت در استفاده از

r
A
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