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چکیده
کارایی سیدرگذاری در همزمانسازی فحلی میش توام با سایر هورمونها ازجمله  eCGو  PGF2αرضایتبخش توصیه شده است .به این
منظور اثرات تزریق  PGF2αو eCGپس از دو زمان سیدربرداری بر عملکرد تولیدمثلی میش در خارج از فصل تولیدمثل با استفاده از تعداد  48راس
میش آتابای در قالب طرح کاملا تصادفی و  4گروه آزمایشی  12راسی ارزیابی شدند .تیمارهای آزمایش شامل ( 12 )1روز سیدرگذاری و سپس
تزریق  12 )2( ،PGF2αروز سیدرگذاری و سپس تزریق هورمون  7 )3( eCGروز سیدرگذاری و سپس تزریق  7 )4( ،PGF2αروز سیدرگذاری
و سپس تزریق هورمون  eCGبودند .تفاوت معنیداری بین تیمارها از نظرنسبت بره نر به ماده ،وزن تولد بره و وزن از شیرگیری مشاهده نشد
( .)P>0/05بروز فحلی در تیمارها بهترتیب  58/33 ،75 ،100و  50درصد بود .باالترین آن متعلق به تیمار اول با تفاوت معنیدار نسبت به سایر
تیمارها بود ( .)P>0/05نرخ زایش بهترتیب  100 ،88/88 ،88/33و  100درصد بود که مقدار آن در تیمارهای سوم و چهارم بهطور معنیداری
باالتر از تیمار اول بود .نرخ برهزایی در بین تیمارها بهترتیب  128 ،100 ،130و  120درصد برآورد شد .نرخ دوقلوزایی نیز در بین تیمارهای اول
تا چهارم بهترتیب  ،30صفر 28 ،و  20درصد بود .کمترین میزان نرخ برهزایی و نرخ دوقلوزایی مربوط به تیمار دوم بود که اختلف معنیداری با
سایرین داشت ( .)P<0/05نتایج نشان داد که در سیدرگذاری  12روزه ،استفاده از  PGF2αدر مقایسه با  eCGاز عملکرد بهتری داشت و در
سیدرگذاری  7روزه ،تفاوت معنیداری در استفاده از  PGF2αو  eCGمشاهده نشد ،همچنین استفاده از  eCGپس از سیدرگذاری کوتاه مدت (7
روز) در مقایسه با  12روز تاثیر بیشتری در بهبود نرخ زایش ،نرخ برهزایی و نرخ دوقلوزایی میشهای نژاد آتابای داشت.
کلمات کلیدی :همزمانسازی فحلی ،سیدر ،eCG ،PGF2α ،میش آتابای
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولnaser.karimi@hotmail.com:
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مقدمه
پرورش گوسفند یکی از روشهای اقتصادی و کارآمد برای تامین
پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان محسوب میشود .با توجه به رشد
روزافزون جمعیت دنیا و ضرورت نیاز انسان به منابع پروتئینی ،افزایش
میزان تولید فرآوردههای دامی یک امر ضروری بهنظر میرسد .تولیدمثل
در گوسفندان تحت تاثیر چندین فاکتور است که شامل :ژنتیک و
پتانسیل ژنتیکی ،مرحله و نوع تغذیه ،فاکتورهای محیطی ،طول روز
یا پدیده فتوپریودیسم و سالمت دام است .بهدلیل اینکه اکثر نژادهای
گوسفند پتانسیل چندقلوزایی دارند ،از روشهای مدیریتی جهت تاثیر
گذاشتن بر فاکتورهای ذکر شده بهمنظور افزایش نرخ تولیدمثل به
میزان زیادی استفاده میشود .بیولوژی تولیدمثل علمی است که مورد
توجه دانشمندان قرار گرفته و در این زمینه نیز پیشرفتهای بسیاری
انجام شده است .همزمانسازی چرخه فحلی در میش میتواند با کوتاه
کردن طول مدت زمان فاز لوتئال (مرحله جسم زرد) چرخه فحلی یا
طوالنی کردن آن صورت گیرد .روش کوتاه کردن فاز لوتئال یا روش
پروستاگالندین با ازبین بردن زودرس جسم زرد عمل میکند .موثرترین
ترکیبات لوتئولیتیک را مشتقات پروستاگالندینها تشکیل میدهند.
در روش طوالنی کردن ،فاز لوتئال بهوسیله پروژسترون خارجی
طوالنیتر میشود .در این روش از ترشح گنادوتروپینها و در نتیجه،
تکامل فولیکول تا زمان قطع پروژسترون جلوگیری میشود .چنانچه
تعدادی میش ،پروژسترون دریافت کنند و سپس بهطور همزمان،
استفاده از پروژسترون در همه میشها قطع شود ،این عمل سبب
همزمان شدن تخمکریزی در این گروه میشود ( Carlsonو همکاران،
 .)1989روشهای که برای اعمال پروژسترون بهمنظور همزمانسازی
فحلی استفاده میشود ،عبارتند از روشهای تزریقی ،ایمپالنت زیرپوستی،
افزودنی خوراکی ،اسفنج مهبلی و سیدر مهبلی .در اسفنجهای داخل
مهبلی ،آنالوگهای مصنوعی پروژسترون مانند مدروکسی پروژسترون
استات ( )MPA=Medroxyprogesterone Acetateو فلورجستون استات
( )FGA=Fluorogestone acetateبهکار میروند که امروزه بهعنوان یک
روش جذبی آرام در اغلب کشورها استفاده میشود .استفاده از سیدر
نیز بهعنوان راه حلی برای کنترل فحلی و اووالسیون در گوسفند بهکار
گرفته شده است .سطح پروژسترون پالسما بالفاصله بعد از گذاشتن
سیدر افزایش یافته و سه روز بعد به باالترین سطح خود رسیده و
سپس بهتدریج کاهش مییابد ( Carlsonو همکاران .)1989 ،سیدر
وسیلهای متشکل از ماده سیلیکون آغشته به پروژسترون طبیعی است.
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زمانیکه سیدر در داخل واژن قرار میگیرد بهطور یکنواخت و بهتدریج
از خود پروژسترون آزاد میکند که از طریق دیواره واژن جذب و وارد
خون میگردد .وقتی اسفنج یا سیدر داخل مهبلی در خارج از فصل
تولیدمثل بهکار میرود ،الزم است که در انتهای مرحله آمادهسازی با
پروژسترون از هورمون گنادوتروپین سرم مادیان آبستن =(PMSG
 )pregnant mare serum gonadotropinیا نوع سنتتیک آن =)eCG
 (equine chorionic gonadotropinبهعنوان منبع گنادوتروپین استفاده
شود .معموالً سیدر در یکدوره زمانی  10-12روزه در داخل واژن
جاگذاری شده و همزمان در زمان خارج کردن یا  48ساعت قبل از
آن از  PGF2αیا هورمون  eCGبهخصوص در فصول غیرتولیدمثل
استفاده میشود .پاسخ میشها به پروتکلهای همزمانی با توجه به
شرایط پرورش ،نژاد و فصل تولیدمثل متفاوت گزارش گردیده است
(صمدی و همکاران .)1378 ،از روشهای گوناگونی برای افزایش سطح
پروژسترون خون برای همزمانسازی فحلی استفاده میشود که مهمترین
آنها عبارتند از روشهای تزریقی ،ایمپالنت زیرپوستی ،افزودنی خوراکی
و اسفنج مهبلی و سیدر مهبلی .سیدر یک وسیله داخل مهبلی است
که از یک سیلیکون قابل ارتجاع ،آغشته به پروژسترون ساخته شده و
دارای یک هسته پالستیکی است ( Wheatonو همکاران .)1992 ،دو
نوع سیدر وجود دارد که بهراحتی قابل دسترس هستند و شامل نوع
 CIDR-Sو  CIDR-Gمیباشد که مقدار پروژسترون آنها از دامنهای
بین  %9-12متغیی ر است که در حال حاضر از سیدر نوع  Gبیشتر
استفاده میشود ( .)2000 ،Wildeusزمانیکه سیدر در داخل واژن قرار
میگیرد بهطور یکنواخت بهمیزان معین و ثابت و بهتدریج از خود
پروژسترون آزاد میکند که از طریق دیواره واژن جذب و وارد خون
میگردد .سیدر بهطور ساده بهوسیله اپلیکاتور در داخل واژن گذاشته
میشود و میزان افتادن آن بعد از جایگذاری کمتر از  2درصد است.
سیدر برای همزمانسازی فحلی در میش و بز استفاده وسیعی دارد
( Carlsonو همکاران .)1989 ،خالداری و همکاران ( )1383در یک
بررسی تاثیر سیدر و هورمون  eCGرا بر روی  69راس میش 2-5
ساله نژاد زندی مورد مطالعه قرار دادند .دراین حقیق ،میشها را بهطور
تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم و برای همزمان نمودن فحلی
بهمدت  13روز در مهبل آنها سیدر قرار داده شد .در پایان روز
سیزدهم سیدرگذاری ،سیدرها خارج و به میشهای گروه اول و دوم
 400واحدبینالمللی هورمون  eCGبهصورت عضالنی تزریق شد .درصد
فحلی درمیشهای گروه اول ،دوم و شاهد بهترتیب برابر با  100،95و
 96درصد گزارش شد .در این بررسی میشهای فحل شده،
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 36-48ساعت بعد از خارج کردن سیدرها عالئم مشخص فحلی را نشان
دادند .درصد برهزایی نیز بهترتیب  137 ،115و  129درصد دو قلوزایی
 27 ،29و  15درصد گزارش شد Luther .و همکاران ( )2002درروش
همزمانسازی فحلی با سیدر در فصل طبیعی تولیدمثل و تزریق دزهای
 0و  400واحد از  PMSGبهترتیب میزان فحلی را  100و  90درصد
گزارش نمودند .در پژوهش دیگری  Ramseyو )2003( Satterfield
تعداد  60راس میش را بهطور تصادفی به دو گروه  30تایی تقسیم
کردند و با استفاده از سیدر اقدام به همزمانسازی فحلی کردند .تمام
میشها  400واحدبینالمللی  eCGدریافت کردند .نرخ آبستنی در
گروه شاهد و گروهی که در هنگام تلقیح مصنوعی یک میلیلیتر
هورمون دریافت کرده بود ،مشابه بود .هدف از انجام این تحقیق بررسی
اثرات تزریق  PGF2αو eCGپس از دو زمان سیدربرداری بر عملکرد
تولیدمثلی میش آتابای در خارج از فصل تولیدمثل بود.

مواد و روشها
این مطالعه با همکاری واحد پرورش گوسفند و بز معاونت امور
دام استان گلستان در بخش خصوصی و در خارج از فصل تولیدمثل
(اواخر اردیبهشت) انجام شد .جهت انجام آزمایش تعداد  48راس
میش آتابای پس از معاینه سالمتی ظاهری و عاری بودن دستگاه
تناسلی از عفونت ظاهری ،برای همزمانسازی فحلی انتخاب شدند.
تیمارها و طرح آزمایشی :آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی
با چهار تیمار و  12تکرار برای هر گروه انجام شد .میشها به گونهای
گروهبندی شدند که میانگین سنی هر چهار گروه  3و میانگین وزنی
نیز  51کیلوگرم باشد .تیمارهای آزمایشی شامل -1 :تیمار اول ،سیدر
بهمدت  12روز با تزریق ( PGF2αبا نام تجاری استرون و دز 0/5
میلیلیتر) -2 .تیمار دوم ،سیدر بهمدت  12روز با تزریق 400واحد
بینالمللی  -3 .eCGتیمار سوم ،سیدر بهمدت  7روز با تزریق PGF2α
(با نام تجاری استرون و دز  0/5میلیلیتر) -4 .تیمار چهارم ،سیدر
بهمدت  7روز با تزریق 400واحد بینالمللی eCG
برنامه همزمانسازی میشها :بدین منظور تمامی میشها در
یک گله با هم و تحت شرایط مدیریتی یکسان قرار گرفتند و در روز
شروع آزمایش (روز صفر)  24راس از میشها و پنج روز بعد  24راس
دیگر سیدرگذاری شدند .در روز  12آزمایش ،سیدرها در تمام میشهای
سیدرگذاری شده ( 48راس) ،برداشته شدند .در  12راس از  24راس
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میشی که روز صفر سیدرگذاری شده بودند PGF2α ،و در  12راس
دیگر  eCGبهصورت عضالنی تزریق شد .بههمین ترتیب در 12راس
از  24راس میشی که روز پنج آزمایش سیدرگذاری شده بودند،
 PGF2αو در  12راس دیگر  eCGتزریق شد .در زمان برداشت سیدرها،
تعداد  12راس قوچ (نسبت یک قوچ به پنج میش) که در طول دو ماه
قبل از شروع آزمایش جدا و دور از میشها نگهداری شده بودند ،بهطور
ناگهانی وارد گله شدند .بدینترتیب زمان قوچاندازی در هر پنج تیمار
آزمایشی یکسان بود.
سیدرگذاری در میشهای آزمایش :برای پیشگیری از عفونت
واژن سیدرگذاری بهوسیله محلول بنزال کنیوم کلراید (به نسبت یک
به 200با آب جوشیده سردشده) انجام شد .تقسیم کار بین پنج نفر
بود که یک نفر میش را مهار و دنبه را بلند میکرد و فرد دیگر که
یکی از سطلهای محلول ضد عفونی در اختیارش بود با گاز استریل
آغشته به بنزال کنیوم لبهای فرج و محدوده اطراف آن را گندزدایی
میکرد .فرد سوم که دستکش جراحی استریل بهدست داشت ،فقط
سیدر را داخل اپلیکاتور ( )Applicatorقرار میداد (قبل از استقرار
سیدر ،از لوبریکنت استریل در قسمت قدامی اپلیکاتور و درقسمت
قدام واژن استفاده شد) ،این فرد به هیچ چیز بهجز سیدرهای درون
پاکت و اپلیکاتور ضدغفونی شده دست نمیزند .اپلیکاتور دارای سیدر
به فرد چهارم سپرده شد و این فرد بدون اینکه به خود سیدر و بخش
پیشین اپلیکاتور دست بزند ،اپلیکاتور را با زاویه  45درجه به سمت
باال وارد واژن میکرد و پس از کمی پیشروی آنرا در وضعیت کامالً
افقی قرار میداد و اپلیکاتور را تا انتها و بهآرامی در همین وضعیت به
داخل واژن هدایت میکرد .پس از رها کردن سیدر اپلیکاتور خالی با
احتیاط خارج شده و به فرد پنجم سپرده میشد تا در محلول ضدعفونی
گذاشته شود .برای خارج کردن سیدر از واژن ،دم سیدر گرفته شد و
آرام و با احتیاط بیرون کشیده شد و سیدرهای خارج شده جمعآوری
و سوزانده شدند.
صفات اندازهگیری شده :سن میشهای استفاده شده در آزمایش
مشخص و ثبت گردید .بهمنظور بررسی شرایط جسمانی میشها ،از
معیار نمره وضعیت بدنی ( )BCS=Body Condition Scoreاستفاده
گردید .بدینمنظور ،از طریق لمس زوائد چهار عدد از مهرههای کمری،
پشت ،دنده آخر و باالی ناحیه قلوهگاه نمراتی بین صفر تا چهار به
میشهای تیمارهای مختلف داده شد .یادداشت برداری و نظارت بر
گله از زمان سیدرگذاری تا قوچ اندازی و زایش بهطور پیوسته صورت
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در زمان زایش :تاریخ تولد ،تعداد ،جنس و وزن تولد برهها و
همچنین وزن از شیرگیری (سه ماهگی) برهها ثبت شد.
درصد فحلی ،درصد زایش ،درصد برهزایی ( )Fecundityو درصد دو
قلوزایی نیز طبق روابط زیر تعیین شد:
(×100تعداد کل میشها÷تعداد میشهای جفتگیری کرده)=درصد فحلی
(×100تعداد میشهای جفتگیری کرده÷تعداد میشهای زایمان کرده)=درصد زایش
( ×100تعداد کل میشها÷تعداد برههای متولد شده)=نرخ برهزایی
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تیمارهای آزمایشی

شکل  :1نمودار مقایسه نسبت بره نر به ماده متولد شده بین
تیمارهای آزمایشی
20/2

19/4

20/5

19/7

نتایج
نسبت بره نر به ماده ،وزن تولد بره و وزن از شیرگیری :نتایج
نشان داد که تاثیر هیچ یک از تیمارهای آزمایشی بر نسبت بره زایی،
وزن تولد و وزن از شیرگیری برهها معنیدار نبود .همانطورکه در
شکل  1دیده میشود نسبت بره نر به ماده با اختالف غیرمعنیداری
در تیمار دوم (سیدر بهمدت  12روز با تزریق 400واحد بینالمللی
 ) eCGبیش از سایر تیمارها بود .که سایر سطوح مورد بررسی نسبت
به گروه شاهد تفاوت معنیداری مشاهده نشد (.)P<0/05
مقایسه وزن تولد و وزن از شیرگیری برهها نیز بین تیمارهای
چهارگانه تفاوت معنیداری نشان نداد (شکل .)2به این ترتیب مشخص
میشود الگوی رشد برهها در دوره شیرخوارگی برای همه تیمارها مشابه
بوده است.
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25
20

کیلوگرم

(×100تعداد کل میشهای زایمان کرده÷تعداد میشهای دوقلوزا)=نرخ دوقلوزایی

تجزیه و تحلیل آماری :دادهها ابتدا در نرمافزار اکسل دستهبندی
شدند ،سپس با استفاده از نرمافزار آماری  SASمورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند .دادههای غیرپارامتری با استفاده از آزمون کایاسکور ارزیابی
شدند .آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار و  12تکرار
طبق مدل آماری زیر انجام شد و در پایان مناسبترین شیوه همزمان
سازی فحلی با توجه به عملکرد تولیدمثلی در نژاد آتابای در فصل
Yij=µ+Ti+εij
غیرتولیدمثلی تعیین گردید:
 :Yijمقدار مشاهده شده :µ ،میانگین جمعیت :Ti ،اثر تیمار :εij ،اثر
خطای آزمایش.

نسبت بره نر به ماده

پذیرفت .قوچها بالفاصله بعد از پایان عملیات همزمانسازی بهمدت
هفت روز در کنار میشها قرار گرفتند .در این مدت ،زمان بروز فحلی
و جفتگیری یادداشت و نرخ بروز فحلی محاسبه شد .از طریق مدت
زمان آبستنی و مطابقت آن با زمان بروز فحلی ،فحلی منجر به آبستنی
تعیین شد.
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تیمارهای آزمایشی
وزن تولد بره (کیلوگرم)
وزن از شیرگیری (کیلوگرم)

شکل  :2نمودار مقایسه وزن تولد و وزن از شیرگیری برههای
متولد شده در تیمارهای گوناگون

نرخ فحلی ،نرخ زایش ،نرخ برهزایی و نرخ دوقلوزایی:
همانطورکه در شکل  3نشان داده شده است نرخ فحلی با اعمال تیمار
بهطور معنیداری ) (p>0/05تغییر کرده است بهطوریکه باالترین
نرخ آن در تیمار یک (سیدر بهمدت  12روز با تزریق  )PGF2αبهمیزان
 100درصد و کمترین نرخ آن در تیمار چهارم (سیدر بهمدت  7روز
با تزریق 400واحد بینالمللی  )eCGبهمیزان  50درصد میباشد .بنابراین
تیمارهایی که سیدر و  PGF2αو نیز سیدر و  eCGرا توام و برای 12
روز دریافت کردند نرخ باالتر و معنیداری از فحلی بروز دادند ،بنابراین
آنچه در این بررسی عامل تفاوت محسوب میشود مدت زمان اعمال
تیمار میباشد همچنین بهبود عملکرد مصرف توام سیدر و
در برابر سیدر و  eCGنمایان است .شکل  4نشان میدهد تیمارگذاری
کوتاه مدت ( 7روزه) نسبت به بلندمدت ( 12روزه) موجب افزایش
PGF2α

معنیدار نرخ زایش در هر دو تیمار  eCGو  PGF2αشد.

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
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1

نتایج مربوط به نرخ دوقلوزایی با روندی مشابه نرخ برهزایی در شکل
 6مشاهده میشود یعنی تاثیر تزریق  eCGو  PGبعد از سیدرگذاری
کوتاه مدت ( 7روزه) و نیز تزریق  PGبعد از سیدرگذاری بلندمدت
(12روزه) بهطور معنیداری ) (p>0/05بیشتر از تزریق  eCGبعد از
سیدرگذاری بلندمدت بود.

تیمارهای آزمایشی
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مورد پژوهش

بررسی شکل  5در مورد نرخ برهزایی نشان میدهد که این صفت
با تزیق  PGF2αدر هر دو دوره سیدرگذاری (کوتاه و بلندمدت) و نیز با
تزریق  eCGدر دوره کوتاه سیدرگذاری بهبود معنیداری ( )p<0/05یافت.

شکل  :5نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ برهزایی
تیمارهای مورد پژوهش
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تیمارهای آزمایشی

شکل  :6نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ دوقلوزایی
میشهای مورد پژوهش

تیمارهای آزمایشی

شکل  :4نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ زایش میشهای

دوقلوزایی (درصد)

شکل  :3نمودار تاثیر تیمارهای آزمایشی بر نرخ فحلی میشهای

35

بحث
نسبت بره نر به ماده ،وزن تولد بره و وزن از شیرگیری:
همانگونه که در بخش نتایج دیده شد تاثیر هیچیک از تیمارهای آزمایشی
بر نسبت برهزایی ،وزن تولد و وزن از شیرگیری برهها معنیدار نبود.
همانطورکه در شکل  1دیده شد نسبت بره نر به ماده با اختالف
غیرمعنیداری در تیمار دوم (سیدر بهمدت  12روز با تزریق 400واحد
بینالمللی  )eCGبیش از سایر تیمارها بود .باباییکافیآبادی و همکاران
( )1393در پژوهش خود از سیدر (دارای  300میلیگرم پروژسترون
طبیعی) بهمدت  12روز و  400واحد بینالمللی هورمونeCG
(همزمان 24 ،و  48ساعت قبل از زمان پایان تیمار پروژسترون تزریق
شد) بهمنظور همزمانسازی جفتپذیری میشهای ترکی -قشقایی
استفاده کردند در نهایت تفاوت معنیداری بین تیمارها از نظر نسبت
بره نر به ماده متولد شده مشاهده نشد .در تحقیق  Inskeepو همکاران
( )2010نیز نسبت بره نر به ماده متولد شده در تیمارهایی که سیدر
(بهمدت  5روز) و  PGF2αیا  PGF2αبه تنهایی دریافت کردند تفاوت
معنیداری نداشت.
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حاجیقربانی و همکاران

اثرات تزریق  PGF2αو  eCGپس ازسیدربرداری بر عملکرد تولیدمثلی میشهای آتابای....

مقایسه وزن تولد و وزن از شیر گیری برهها نیز بین تیمارهای
چهارگانه تفاوت معنیداری نشان نداد (شکل  .)2به این ترتیب مشخص
میشود الگوی رشد برهها در دوره شیرخوارگی برای همه تیمارها مشابه
بوده است .نتایج بهدست آمده در مورد این صفات با نتایج باباییکافی
آبادی و همکاران ( )1993منطبق بود .لطفی و همکاران ( )1392که
تاثیر توام و جداگانه  eCGو  FSHرا بر فراسنجههای تولیدمثلی میشهای
نژاد زندی بررسی نمودند تفاوت معنیداری در میانگین وزن تولد برهها
مشاهده نکردند ،همچنین نتایج بهدست آمده از نظر وزن تولد برهها
مشابه نتایج بدخشان و همکاران ( )1388و  Moghaddamو همکاران
( )2010بود .از آن جاکه صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری برهها
بیشتر تحت تاثیر شرایط پرورش و بهویژه تغذیه میش و بره میباشد
و حیوانات مورد آزمایش از این نظرات در شرایط برابر قرار داشتند
وجود تفاوت غیرمعنیدار در صفات یاد شده دور از انتظار نمیباشد.
نرخ فحلی ،نرخ زایش ،نرخ برهزایی و نرخ دوقلوزایی:
همانطورکه نتایج نشان داد (شکل  )3نرخ فحلی با اعمال تیمار بهطور
معنیداری ) (p>0/05تغییر کرده است بهطوریکه باالترین نرخ آن
در تیمار یک (سیدر بهمدت  12روز با تزریق  )PGF2αبهمیزان 100
درصد و کمترین نرخ آن در تیمار چهارم (سیدر بهمدت  7روز با تزریق
 400واحد بینالمللی  )eCGبهمیزان  50درصد میباشد .بنابراین
تیمارهایی که سیدر و  PGF2αو نیز سیدر و  eCGرا توام و برای 12
روز دریافت کردند نرخ باالتر و معنیداری از فحلی بروز دادند ،بنابراین
آنچه در این بررسی عامل تفاوت محسوب میشود مدت زمان اعمال
تیمار میباشد همچنین بهبود عملکرد مصرف توام سیدر و
در برابر سیدر و  eCGنمایان است که از این نظر با نتایج صادقیپناه
و همکاران ( )1394شباهت دارد .در مطالعه صارمینژاد و همکاران
( )1394نیز تاثیر بلندمدت سیدر ( 14روزه) نسبت به سیدر کوتاه مدت
( 6روزه) بر نرخ فحلی معنیدار ( )p>0/01بود .گرچه استفاده از سیدر
از رایجترین روشهای همزمانسازی فحلی در میش است ولی استفاده
از آن به تنهایی رضایتبخش نیست و استفاده توام آن با سایر هورمونها
PGF2α

ازجمله  eCGو  PGF2αتوصیه میشود .استفاده از  eCGموجب رشد
فولیکولها میشود و با رشد فولیکول ترشح استرادیول از آنها افزایش
یافته و در نهایت بیشترین مقدار استرادیول منجر به بروز رفتار فحلی
در دام میگردد .یکی دیگر از روشهای افزایش شانس تخمکریزی
استفاده از  PGF2αاست ،درصورتیکه پس از سیدربرداری در تخمدان
جسم زرد فعالی باقیمانده باشد ،تزریق  PGF2αبه پسروی جسم زرد
96

میانجامد .با پس روی جسم زرد ترشح پروژسترون متوقف میشود و
اثر ممانعتی آن بر سرژ  LHاز میان برداشته میشود و بهدنبال آن با
سرژ  LHشانس تخمکریزی افزایش مییابد .استفاده از  PGF2αبرای
همزمانسازی فحلی زمانی موثر است که در تخمدان جسم زرد فعال
موجود باشد که معموالً در فصل تولیدمثل و در میشهای پلیاستروس
این گونه است .در صورت نبود جسم زرد فعال در تخمدان ،استفاده
از  PGF2αاثر مثبت ندارد .شکل  4نشان داد که تیمارگذاری کوتاه
مدت ( 7روزه) نسبت به بلندمدت ( 12روزه) موجب افزایش معنیدار
نرخ زایش در هر دو تیمار  eCGو  PGF2αشد .نتایج بهدست آمده از
نظر نرخ زایش با نتایج قاسمیان و همکاران ( )1387مطابقت دارد که
این محققان در آزمایش خود با تزریق  eCGبه میشهای کرمانی
بهدنبال سیدرگذاری کوتاه مدت ( 7روزه) نتایج بهتری از  14روز
سیدرگذاری گرفتند .لطفی و همکاران ( )1392با تزریق  eCGپس از
 14روز سیدرگذاری در میشهای زندی شاهد افزایش غیرمعنیدار
نرخ زایش نسبت به تیمار شاهد بودند .برخی مطالعات گزارش دادهاند
که تزریق  eCGدر هنگام سیدربرداری میتواند سبب بهبود نرخ آبستنی
و زایش در فصل تولیدمثل ( Clineو همکاران2001 ،؛  Barrettو همکاران،
2004؛  Kermani Moakharو همکاران )2011 ،و نیز خارج از فصل
تولیدمثل ( Huseinو همکاران )1998 ،شود ،ولی برخی مطالعات دیگر
نیز گزارش کردهاند که تزریق  eCGاثرات منفی بر نرخ آبستنی در
فصل تولیدمثل بههمراه دارد ( Menchacaو 2004 ،Rubines؛ Zeleke
و همکاران .)2005 ،این اثرات منفی احتماالً به سبب نیمهعمر باالی
 eCGاست که موجب رشد فولیکولهای استروژنیک میشود .این
فولیکولها تخمکریزی نمیکنند و سطح باالی استروژن تولیدی آنها
رشد ابتدایی رویان و انتقال آن را از طریق اویدوکت به شکل منفی
تحت تاثیر قرار میدهد ( Huseinو  .)2008 ،Ababnehنیمهعمر هورمون
 eCGدر خون حدود  50تا  123ساعت است ( Menzerو ،Schams
 .)1979حدود  24تا  48ساعت بعد از برداشتن سیدر و تزریق eCG
گوسفندان فحل میشوند ولی میزان  eCGدر خون دام همچنان باالست.
در مطالعات گذشته پیشنهاد شده است که در زمان فحلی بهمنظور
کاهش اثرات  ،eCGیک تزریق آنتی  eCGبه دام انجام شود (Pintado
و همکاران .)1998 ،مطالعه حاضر نشان داد که تزریق  eCGدر خارج
از فصل تولیدمثل موجب بهبود فراسنجههای تولیدمثلی در میشها شد.
بهنظر میرسد تفاوتهای مشاهده شده با سایر تحقیقات را بتوان به
اختالفهای نژادی مرتبط دانست.
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بررسی شکل  5در مورد نرخ برهزایی نشان میدهد که این صفت

همانطورکه پیشتر گفته شد یکی دیگر از روشهای افزایش

با تزیق  PGF2αدر هر دو دوره سیدرگذاری (کوتاه و بلندمدت) و نیز
با تزریق  eCGدر دوره کوتاه سیدرگذاری بهبود معنیداری ()p<0/05
یافت .قاسمیان و همکاران ( )1387نیز در آزمایش خود با تزریق eCG
به میشهای کرمانی بهدنبال سیدرگذاری کوتاه مدت ( 7روزه) نرخ
برهزایی بهتری از  14روز سیدرگذاری گرفتند .در همین راستا صادقی
پناه و همکاران ( )1393با تزریق  eCGو نیز تزریق توام  eCGو PG
نسبت به تیمار شاهد نرخ برهزایی را بهطور معنیداری )(p>0/05
بهبود دادند البته تفاوت بین تیمارهایی که  eCGو یا  eCGو PG
دریافت کردند معنیدار نبود .نتایج این آزمایش نشاندهنده تاثیرات
مثبت استفاده از  eCGو  PGبعد از سیدرگذاری کوتاه مدت است.
نتایج مربوط به نرخ دوقلوزایی با روندی مشابه نرخ برهزایی در شکل
 6مشاهده میشود یعنی تاثیر تزریق  eCGو  PGبعد از سیدرگذاری
کوتاه مدت ( 7روزه) و نیز تزریق  PGبعد از سیدرگذاری بلندمدت
(12روزه) بهطور معنیداری ) (p>0/05بیشتر از تزریق  eCGبعد از
سیدرگذاری بلندمدت بود .در پژوهش بدخشان و همکاران ()1388
تزریق دوزهای گوناگون  eCGپس از  18روز سیدرگذاری در بزهای
کرکی رائینی موجب افزایش نرخ دوقلوزایی شد درحالیکه در پژوهش
لطفی و همکاران ( )1392تزریق  400واحد بین المللی  eCGپس از
 14روز سیدرگذاری تاثیر معنیداری بر نرخ دوقلوزایی نداشت .صادقی
پناه و همکاران ( )1394در مطالعه خود روی میشهای زندی افزایش
درصد دوقلوزایی در تیمار تزریق شده با  eCGپس از  12روز سیدرگذاری
در مقایسه با شاهد را گزارش کردند که به نوعی با نتایج این پژوهش
نزدیک است .باباییکافیآبادی و همکاران ( )1393نیز در مطالعه خود
تاثیر معنیداری از تزریق  eCGپس از  12روز سیدرگذاری بر نرخ
دوقلوزایی در میشهای ترکی -قشقایی گزارش نکردند .از بررسیهای
انجام شده میتوان نتیجه گرفت که  eCGمیتواند بهطور موثری نرخ
اووالسیون را در نشخوارکنندگان کوچک تحت تاثیر قرار دهد و باعث
افزایش چندقلوزایی شود ولی این پارامتر بسته به نژاد ،فصل ،دوز
تزریقی و نیز زمان تزریق با توجه به زمان سیدربرداری تفاوت دارد
بهطوریکه در پژوهشهای گوناگون تزریق  eCGدر روز سیدربرداری
(باباییکافیآباد )1393 ،یا  24ساعت پیش از سیدربرداری (Zeleke
و همکاران2005 ،؛  Quintero-Eliseaو همکاران1996 ،؛ )2007 ،Ali
میتواند منجر به افزایش نرخ تخمکگذاری ،نرخ برهزایی ،آبستنی و
باروری گردد.

شانس تخمکریزی استفاده از  PGF2αاست ،درصورتیکه پس از
سیدربرداری در تخمدان جسم زرد فعالی باقیمانده باشد ،تزریق
 PGF2αبه پسروی جسم زرد میانجامد .با پسروی جسم زرد ترشح
پروژسترون متوقف میشود و اثر ممانعتی آن بر سرژ  LHاز میان
برداشته میشود و بهدنبال آن با سرژ  LHشانس تخمکریزی افزایش
مییابد که این اثر افزایشی در تحقیق حاضر مشاهده میشود .نتایج
بهدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که در سیدرگذاری بلندمدت
( 12روز) ،استفاده از هورمون  PGF2αدر مقایسه با هورمون  eCGاز
لحاظ آماری عملکرد بهتری داشت .در سیدرگذاری کوتاه مدت (7
استفاده از هر دو هورمون  PGF2αو eCG

روز) ،تفاوت معنیداری در
مشاهده نشد .عالوه براین ،استفاده از هورمون  eCGپس از سیدرگذاری
کوتاه مدت ( 7روز) در مقایسه با استفاده از این هورمون در سیدرگذاری
بلندمدت ( 12روز) تاثیر بیشتری در بهبود صفات تولیدمثلی نرخ
زایش ،نرخ برهزایی و نرخ دوقلوزایی میشهای نژاد آتابای دارد.
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