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چکیده
 غلظت پروژسترون در زمان تلقیح و، مطالعه تأثیر پنج روش همزمانی فحلی بر قطر فولیکول تخمکریزیکننده،هدف از این پژوهش
 رأس گاو هلشتاین250  بدین منظور. پس از تلقیح و درصد گیرایی در شرایط تنش حرارتی در گاو هلشتاین بود12  و5 روزهای
) بهطور تصادفی انتخاب و در گروههای آزمایشی زیر شامل3/6±1/1  کیلوگرم در روز و نوبت زایش30 (میانگین تولید روزانه بیشتر از
PG7G -5 ،)G7G(  آوسینکG7G -4 ،)DO(  دابل آوسینک-3 ،)PO(  آوسینک/ پری سینک-2 ،)OV(  آوسینک-1

 همزمان شدند در مقایسهOV  قطر فولیکول تخمکریزیکننده در گاوهایی که با روش، نتایج نشان داد.) قرار گرفتندPG7G(آوسینک
OV  پس از تلقیح در گاوهایی که با روش12  و5  غلظت پروژسترون در روزهای.با دیگر روشها بهطور معنیداری کوچکتر بود

 همزمان شده بودند در مقایسه با دیگرOV  گاوهایی که با روش.)P> 0/05( همزمان شده بودند در مقایسه با دیگر روشها کمتر بود
 بین دیگر روشهای همزمانی تفاوتی در درصد.)P> 0/05(  پس از تلقیح داشتند60  و32 روشها کمترین درصد گیرایی را در روز
 استفاده از روشهای بر پایۀ، بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد. پس از تلقیح وجود نداشت60  و32 گیرایی در روزهای
.پیشهمزمانی پیش از آغاز آوسینک می تواند سبب افزایش باروری در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش حرارتی شود
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ABSTRACT
The objective of this study was to compare the effect of five estrous synchronization protocols on ovulatory follicle
diameter, progesterone concentration at AI and days 5 and 12 after AI and conception rate in Holstein cows during
heat stress. Holstein cows (n=250) with more than 30 kg/d milk yield were randomly assigned to one of 5
experimental groups, 1) ovsynch (OV); 2) presynch-ovsynch (PO); 3) double ovsynch (DO); 4) G7G-ovsynch (G7G)
and 5) PG7G-ovsynch (PG7G).Results showed that ovulatory follicle diameter was smaller in cows synchronized
with OV protocol compared to other protocols (P˂0.05). Progesterone concentration at days 5 and 12 post AI was
lower in OV protocol compared to other protocols (P˂0.05). Conception rates at days 32 and 62 post AI were lower
in OV protocol compared to other protocols (P˂0.05).There was no difference among other synchronization protocols
(P <0.05).In conclusion, results of present study showed that using presyhcnronization before initiation of Ovsynch
can increase PR/AI of Holstein cows during heat stress.
Keywords: Dairy cow, ELISA, heat stress, ultrasonography.
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مقدمه
پژوهشهای دو دهۀ گذشته نشان میدهد ،همزمان با
افزایش میانگین تولید شیر در گاو شیری ،بهدلیل
انتخاب ژنتیکی و بهبود مدیریت ،عملکرد تولیدمثلی
روندی کاهشی داشته است ( Caraviello et al.,
 .)2006چالشهای ناشی از نبود فحلیابی بههنگام و
صحیح سبب شده است تا برنامههای همزمانی فحلی و
تخمکریزی به بخش ثابتی از برنامههای مدیریت
تولیدمثل گلههای گاو شیری تبدیل شوند ( Dirandeh
.)et al., 2015
در گاوهای شیری که در ماههای گرم سال تلقیح
میشوند کاهش در باروری دیده میشود .عاملهای
چندی در بروز این وضعیت دخیل است .مهمترین آنها
افزایش دما و رطوبت هوا است که منجر به کاهش بروز
نشانههای فحلی ،کاهش اشتها و مادة خشک مصرفی
میشود ( .)Hansen & Aréchiga, 1999تنش حرارتی
درجۀ فولیکولهایی را که برای غالب شدن انتخاب
میشوند را کاهش میدهد ،بهطوریکه اثر آن با کاهش
ظرفیت استروئیدسازی یاختههای تیکا و گرانولوزا نمایان
میشود و غلظت استرادیول خون کاهش مییابد .غلظت
پروژسترون پالسما بسته به اینکه تنش حرارتی مزمن
باشد یا حاد و بسته به وضعیت متابولیکی حیوان کاهش
یا افزایش مییابد (.)De Rensis & Scaramuzzi, 2003
این نوع تغییرپذیریهای هورمونی فعالیت فولیکولی را
تغییر داده و منجر به کاهش کیفیت اووسیت و رویان
میشود .محیط رحم نیز تغییر کرده و شانس النهگزینی
رویان کاهش مییابد .هم اشتها و هم مادة خشک
مصرفی بهواسطۀ تنش حرارتی کاهش مییابد بنابراین
دورة توازن منفی انرژی پس از زایش را طوالنیتر و فاصلۀ
گوسالهزایی را بهویژه در گاوهای پرتولید افزایش میدهد
(.)De Rensis & Scaramuzzi, 2003
از سال  ،1995برنامۀ آوسینک بهصورت گسترده
بهعنوان روشی مؤثر در همزمانی چرخههای فحلی
گاوهای شیری استفاده شده است ( Pursleyet al.,
 .)1995بینیازی به فحلیابی ،کاهش فاصلۀ زایش تا
تلقیح ،کاهش شمار روزهای باز ،درمان کیستهای
تخمدانی و درصد گیرایی مناسب ،سبب شده است تا
این روش مورد تأیید بسیاری از پژوهشگران و

دامپزشکان قرار گیرد (.)Cartmill et al., 2001a,b
برنامههای هورمونی که بهمنظور رفع ناهنجاریهای
متابولیکی و هورمونی گاوهای شیری انجام میشوند،
در دو دورة پیش و پس از تلقیح مصنوعی کاربرد دارند.
این برنامهها دربرگیرندة پیشهمزمانی فحلی ،1همزمانی
فحلی 2و همزمانی تخمکریزی ،3برنامههای پس از تلقیح
(بهمنظور حمایت از آبستنی یا پیشهمزمانی فحلی
گاوهای آبستن نشده) و همزمانی دوبارة فحلی برای
تلقیح دوباره هستند (.)Pursleyet al., 1997
نتایج پژوهشها نشان میدهند ،موفقیت برنامۀ
آوسینک به گامۀ چرخۀ فحلی در زمان نخستین
تزریق  GnRHبستگی دارد ( ;Dirandeh et al., 2015a
 .)Wiltbank & Pursley, 2014مراحل آغازین گامۀ
لوتئال (روزهای  5تا  12چرخۀ فحلی) بهترین زمان
برای آغاز برنامۀ آوسینک است .آغاز پروتکل آوسینک
در روزهای  5تا  9چرخۀ فحلی در مقایسه با دیگر
روزهای چرخۀ فحلی ،باروری بیشتری را به دنبال داشت
( .)Dirandeh, 2014بنابراین چندین برنامۀ پیش
همزمانی برای کنترل عملکرد تخمدانی پیش از آغاز
برنامۀ اوسینک طراحی شده است تا میزان همزمانی
ناشی از برنامۀ اوسینک را بهبود بخشند.
پیشهمزمانی چرخههای فحلی با دو بار تزریق
 PGF2αبه فاصلۀ  14روز و آغاز آوسینک  12روز پس
از آن (پری سینک-آوسینک ( ،))POدرصد گیرایی را
در مقایسه با برنامۀ آوسینک افزایش داد .این افزایش
در گاوهای شیردة دارای چرخۀ فحلی تا  18درصد
گزارش شد .برای افزایش بازدة تولیدمثلی برنامۀ
آوسینک ،فزون بر برنامۀ پیشهمزمانی پریسینک-
آوسینک برنامههای دیگری مانند دابل آوسینک
( )Dirandeh et al., 2015aو  G6Gآوسینک
( )Dirandeh et al., 2015bنیز ابداع شده است .این
برنامههای پیشهمزمانی با افزایش غلظت پروژسترون
در زمان رشد و تکامل فولیکول درصد باروری را
افزایش میدهند ( .)Heidari et al., 2017در روش
دابل آوسینک ،دو برنامۀ آوسینک بهشیوة پیاپی اجرا
1. Pre-Synchronization
2. Estrus-Synchronization
3. Ovulation- Synchronization
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میشود و در پایان دومین برنامۀ آوسینک تلقیح انجام
میشود (2007) Souza et al. .در نتایج بررسیهای
خود گزارش کردند ،اجرای این روش در گاوهای چند
نوبت زایش در مقایسه با پریسینک-آوسینک ،باروری
را افزایش داد .روش دیگری که مبتنی بر پیش
همزمانی ،روش  G6Gبود که در سال  2008معرفی
شد یک برنامۀ همزمانی بر پایۀ آوسینک است .این
برنامۀ پیشهمزمانی با تزریق  PGF2αآغاز و دو روز
بعد  100( GnRHمیلیگرم) تزریق میشود و
درنهایت ،پس از شش روز نخستین تزریق GnRH
آوسینک انجام میشود .آوسینک با تلقیح
زمانبندیشده کامل میشود و کل فرآیند از
پیشهمزمانی تا تلقیح زمانبندیشده  18روز طول
میکشد ( .)Souza et al., 2008برنامۀ  G6Gدرصد
تخمکریزی پس از نخستین تزریق  GnRHآوسینک
را افزایش داده و سبب افزایش درصد گیرایی تا 50
درصد میشود ( .)Heidari et al., 2017استفاده از
روشهای پیشهمزمانی پیش از آغاز آوسینک منجر به
همزمانی بهتر چرخۀ فولیکولی شده ،بهطوریکه در آغاز
آوسینک گاوها در فاصلۀ روزهای شش تا هشت چرخۀ
فحلی قرار دارند ،درنتیجۀ افزایش تخمکریزی در پاسخ
به نخستین تزریق  GnRHرخداده که این امر درنهایت
باعث افزایش باروری میشوند ( ;Galvao et al., 2007
 .)Wiltbank & Pursley, 2014با توجه به تأثیر منفی
تنش حرارتی بر تولیدمثل در شمال کشور که سبب
کاهش درصد گیرایی حتی به زیر  10درصد میشود و
نتایج متناقض پروتکلهای مختلف در شرایط مختلف
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر پنج روش رایج
همزمانی فحلی شامل -1 :آوسینک ( -2 ،)OVپری
سینک /آوسینک ( -3 ،)POدابل آوسینک (،)DO
 G7G -4آوسینک ( )G7Gو  PG7G -5آوسینک
( )PG7Gدر یک گله بر قطر فولیکول ،غلظت پروژسترون
در زمان تلقیح و روزهای  5و  12پس از تلقیح و درصد
گیرایی گاو هلشتاین در شرایط تنش حرارتی بود.
مواد و روشها
این پژوهش در شرایط تنش حرارتی (شاخص دما-
رطوبت ( )83-75 =)THIو در فاصلههای ماههای
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خرداد تا مهر دریکی از گاوداریهای صنعتی شمال
کشور واقع در شهر ساری انجام شد.در هنگام انجام
پژوهش ،شمار گاوهای این واحد  5800رأس و شمار
مادة گاو دوششی  2700رأس بود .نژادهای این واحد
گاوداری هلشتاین و رجیستر است .طول جغرافیایی
محل آزمایش  36درجه و  29دقیقه و عرض
جغرافیایی آن  53درجه و  10دقیقه است.
برای انجام این پژوهش  250رأس گاو هلشتاین
(میانگین تولید روزانه بیشتر از  30کیلوگرم در روز و
نوبت زایش  )3/6±1/1انتخاب شدند ،سپس بهطور
تصادفی در پنج گروه آزمایشی قرار گرفتند.گاوها در
جایگاه مسقف و فری استال نگهداری شدند .گاوها روزانه
سه بار به فاصلۀ هشت ساعت دوشیده شدند و میزان شیر
تولیدی هر گاو بهصورت خودکار ثبت شد .دامها دو بار در
روز با جیرة کامل مخلوط حاوی یونجه خردشده ،سیلوی
ذرت ،سویای برشته ،کنجالۀ سویا و مخلوط مواد کانی و
ویتامینی تغذیه شدند .جیرهها غلظتهای مساوی از مادة
خشک ،انرژی قابل متابولیسم ،پروتئین خام ،چربی و
 NDFداشته و بر پایۀ جدول  NRCبرای گاوهای شیری
با میانگین وزنی  650کیلوگرم و میانگین تولید شیر 30
تا  40کیلوگرم تنظیم شد .در روز  28پس از زایش
آزمون پاکی رحم در همۀ گاوها انجام و سالمت رحم و
ناهنجاریهای تخمدانی (کیستهای تخمدانی و
تخمدان استاتیک) بررسی شد .درصورت برگشت رحم
به وضعیت پیش از زایش و تأیید دامپزشک،
پروتکلهای همزمانی با توجه به وضعیت تخمدان
استفاده شد (شکل  .)1گاوهای فحل پیش از کامل
شدن همزمانی بهشرط سپری کردن  45روز پس از
زایش توسط دو مأمور تلقیح و دو نوع اسپرم تلقیح
شدند .حیوانات دچار کیستهای تخمدانی از ادامۀ
پروتکل همزمانی حذف شدند (در هر تیمار بهطور
میانگین چهار رأس و در کل  20رأس گاو از پروتکل
حذف شدند) .همۀ پروتکلها در روز  65پس از زایش
به پایان رسید بر همین پایه دامها در فواصل مختلفی
پس از زایش وارد پروتکلها شدند (آغاز پروتکلها:
 OVروز  55پس از زایش G7G ،روز  46پس از زایش،
 PG7Gروز  32پس از زایش DO ،روز  38پس از
زایش PO ،روز  29پس از زایش).
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شکل  .1روشهای مختلف همزمانی فحلی شامل  -1آوسینک ( -2 ،)OVپری سینک /آوسینک ( -3 ،)POدابل آوسینک (،)DO
 G7G -4آوسینک ( )G7Gو  PG7G -5آوسینک ()PG7G
Figure 1. Different synchronization protocols (Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch (DO),
)G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G

خونگیری

خونگیری از  20رأس گاو در هر روش همزمانی و
درمجموع از  100رأس گاو در زمان تلقیح و روزهای
 5و  12پس از تلقیح برای تعیین غلظت پروژسترون
انجام شد .خونگیری از گاوها ،توسط لولۀ خأل 6
میلیلیتری دارای مادة ضد انعقاد ( EDTAآواپزشک،
اراک ،ایران) ،از سیاهرگ دمی انجام شد .نمونهها پس
از گردآوری،روی یخ نگهداری شدند و پس از پایان
نمونهگیری ،همۀ نمونهها با دستگاه سانتریفیوژ
( )Universal 320R, Hettich Zentrifugenبا3000g ،
و به مدت  15دقیقه ،سانتریفیوژ شدند و سپس
پالسمای بهدستآمده تا زمان اندازهگیری پروژسترون
در دمای  -21درجۀ سلسیوس نگهداری شدند .غلظت
پروژسترون در نمونهها با استفاده از کیت االیزا
( )Diaplus, North York, Ontario, Canadaو
دستگاه االیزا ریدر ( Stat Fax- 2100, Awareness
 )Technologyincتعیین شد .ضریب تغییر داخل
گروهی کمتر از  2درصد و حساسیت کیت 0/4
نانوگرم بر میلیلیتر بود.
اولتراسونوگرافی

از دستگاه سونوگرافی (
 )Scotlandمجهز به پروب داخل رکتومی  7/5مگاهرتز
برای معاینۀ وضعیت تخمدانها و تشخیص جسم زرد
فعال در روز  28پس از زایش ،بررسی قطر فولیکول
BCF Ultrasound Australas,

تخمکریزیکننده در زمان تلقیح و تشخیص آبستنی
در روز  32پس از تلقیح استفاده شد .حضور جنین
بهعنوان شاخص اصلی و وجود جسم زرد و مایعات در
شاخ رحم بهعنوان شاخص کمکی آبستنی در نظر
گرفته شد .اختالف شمار آبستنی در روز  32و  60پس
از تلقیح بهعنوان از دست رفتن آبستنی در نظر گرفته
شد (گاوهایی که در روز  32پس از تلقیح در آزمون
آبستنی آبستن بودند ولی در آزمون بعدی (روز 60
پس از تلقیح) سقط کردند).
تجزیۀ آماری

دادههای ( )1 ،0توسط رویۀ  GENMODو دادههای
تکرارشونده بر پایۀ رویۀ  MIXEDنرمافزار  SASنسخۀ
 9/2تجزیهوتحلیل شدند .مقایسۀ میانگینها با آزمون
توکی در سطح معنیداری  5درصد انجام شد.
yijklm= µ + Ai + Bj + Ck + Dl + Fm ± eijklm.
 =yمیزان هر مشاهده
 =µمیانگین کل برای صفت مورد نظر
 = Aiاثر ثابت تیمار
 = Bjاثر تصادفی حیوان
 = Ckاثر نمرة وضعیت بدنی
 = Dlاثر نوبت زایش
 = Fmاثر اسپرم
 = eijklاثر عاملهای باقیمانده
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نتایج
درصد گیرایی در روز  32پس از تلقیح در گروه آوسینک
نسبت به دیگر گروهها بهطور معنیداری کمتر بود
(جدول  .)P>0/05 ،1در روز  60پس از تلقیح نیز درصد
گیرایی در گروه آوسینک نسبت به دیگر گروهها کمتر بود
(جدول  .)P>0/05 ،1از دست رفتن آبستنی در فاصلۀ
روزهای  32تا  60پس از تلقیح تفاوتی بین گروههای
آزمایشی نداشت (.)P< 0/05
قطر فولیکول تخمکریزیکننده در گاوهایی که با
روش آوسینک همزمان شدند در مقایسه با دیگر
روشها بهطور معنیداری کوچکتر بود (شکل ،2
 .)P=0/01قطر فولیکول (میلیمتر) بین دیگر
روشهای همزمانی ( G7G ،DO ،POو )PG7G
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تفاوتی نداشت ( .)P<0/05غلظت پروژسترون (نانوگرم
بر میلیلیتر) تحت تأثیر روشهای مختلف همزمانی
( )P>0/05و زمان ( )P>0/05قرار گرفت ولی اثر
برهمکنش تیمار در زمان معنیدار نبود .غلظت
پروژسترون در گاوهایی که پیش از اجرای OVپیش
همزمان شده بودند ( G7G ،DO ،POو  )PG7Gدر
مقایسه با روش  OVبیشتر بود ( ،P>0/05جدول .)2
غلظت پروژسترون از زمان تلقیح تا روز  12پس از
تلقیح روندی افزایشی داشت ( ،P>0/05جدول .)2
بهطوریکه در زمان تلقیح ( 3/01±0/4نانوگرم بر
میلیلیتر) ،روز  5پس از تلقیح ( 4/16±0/4نانوگرم بر
میلیلیتر) و روز  12پس از تلقیح ( 5/42±0/5نانوگرم
بر میلیلیتر) بود.

جدول  .1تأثیر روشهای مختلف همزمانی بر درصد گیرایی در روز  32و  60پس از تلقیح و از دست رفتن آبستنی
Table 1. Effect of different synchronization protocols on conception rate at d 32 and 60 after A.I and pregnancy loss
P
0.04
0.03
0.65

PG7G
50
38.0 a
32.0 a
16.0

synchronization protocols1
PO
DO
G7G
50
50
50
28.0a
32.0 a
32.0 a
. a
. a
24 0
26 0
28.0a
14.0
19.0
12.5

Item

OV
50
14.0 b
12.0 b
21.0

Number of cows
Conception rate at d 32 after A.I
Conception rate at d 60 after A.I
Pregnancy loss between d 32 and 60 after A.I

1. Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch (DO), G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G). Values within a row with
different superscripts differ (P <0.05).

18
17

15
14

a

a

a

a

13
12
b

11

)Follicle diameter (mm

16

10
PG7G

G7G

DO

PO

OV

Different synchronization protocols

شکل  .2تأثیر روشهای مختلف همزمانی فحلی ( -1آوسینک ( -2 ،)OVپری سینک /آوسینک ( -3 ،)POدابل آوسینک (،)DO
 G7G -4آوسینک ( )G7Gو  PG7G -5آوسینک ( ))PG7Gبر قطر فولیکول (میلیمتر) در زمان تلقیح .حرفهای غیرهمسان در
هر ستون اختالف معنیداری دارند ()P > 0/05
Figure 2. Effect of different synchronization protocols (Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch
(DO), G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G) on follicle diameter (mm) at A.I.Values within a row with
different superscripts differ (P <0.05).
جدول  .2تأثیر روشهای مختلف همزمانی بر غلظت پروژسترون )(ng/ml
)Table 2. Effect of different synchronization protocols on progesterone concentrations (ng/ml
Trt*Time

Time

Trt

0.56

0.03

0.04

PG7G
3.52±0.6a

synchronization protocols1
PO
DO
G7G
3.17±0.3a 3.25±0.5a 3.30±0.5a

OV
2.60±0.2b

Item
Progesterone concentrations, ng/mL

1. Ovsynch (OV), Presynch-Ovsynch (PO), Double-Ovsynch (DO), G7G- Ovsynch (G7G), PG7G- Ovsynch (PG7G). Values within a row with
different superscripts differ (P <0.05).

دیرنده :تأثیر پنج روش مختلف همزمانی فحلی بر قطر فولیکول ...

38

بحث
در این پژوهش استفاده از روشهای مبتنی بر پیش
همزمانی نسبت به اوسینک تنها قطر فولیکول
تخمکریزیکننده را افزایش داد و به دامنۀ مطلوب برای
تخمکریزی ( 12تا  14میلیمتر) رساند .تخمکریزی در
پاسخ به نخستین تزریق  GnRHمنجر به ایجاد موج
جدید فولیکولی در ظرف  1/6تا  2/5روز پس از
تزریقشده که این فولیکول قادر است تا نه روز بعد
(دومین تزریق  )GnRHقابلیت عملکردی خودش را
حفظ کند ( .)Carvalho et al., 2014بهطورکلی گاوهایی
که به نخستین تزریق  GnRHپاسخ میدهند ،اختالفات
موجود در میان اندازة فولیکول تخمکریزیکنندة آنها
در انتهای روش همزمانی کاهش یافته و اکثریت آنها
اندازة فولیکول همسانی در دامنۀ  12تا  14میلیمتر
خواهند داشت که این امر تأثیر مثبتی روی باروری دارد
( .)Carvalho et al., 2015بهبود باروری در طول
اوسینک مستلزم تخمکریزی از یک فولیکول با اندازة
مطلوب است ( .)Colazo et al., 2015برخی از گاوهایی
که در اواخر چرخۀ فحلی هستند به  GnRHاول پاسخ
نداده و تخمکریزی ندارند .در این گاوها فولیکول
بزرگتر (مسنتر) در روز  5-9تخمکریزی میکند.
گاوهایی که در آغاز اوسینک در روزهای  1-4و 14-21
(اوایل و اواخر) چرخۀ فحلی بودند فولیکول بزرگتری
(مسن) داشتند و نسبت به گاوهایی که در روزهای 5-13
(میانه) چرخۀ فحلی بودند (دارای فولیکول جوان) نرخ
باروری پایینتر (25درصد) دارند ( Wiltbank et al.,
 .)2014اینترفرون  Tدر گاوهایی که فولیکول کوچکتر از
 12میلیمتر دارند کمتر تولید میشود که این امر
منجر به کاهش باروری در این گاوها میشود ( Mann
 .)et al., 1999تنش گرمایی سبب به تأخیر افتادن
گامۀ انتخاب فولیکول و طوالنی شدن موج فولیکولی
میشود ،بنابراین اثرگذاریهای نامطلوبی بر کیفیت
اووسیت و تولید استرویید خواهد داشت .تنش گرمایی
سبب کاهش شدت چیرگی فولیکول برتر و موجب
رشد فولیکولهای کوچک میشود .بنابراین دورة
چیرگی فولیکول برتر طوالنی میشود و نشان داده
شده است که طوالنی شدن این دوره با باروری
همبستگی منفی دارد (.)Wilson et al., 1998

نتایج این پژوهش نشان داد ،روشهای مبتنی بر
پیش همزمانی در مقایسه با آوسینک غلظت پروژسترون
در زمان تلقیح را کاهش داد .تخمکریزی در پاسخ به
نخستین تزریق  GnRHمنجر به شکلگیری جسم زرد و
افزایش غلظت پروژسترون شده و این اطمینان را فراهم
میکند که روند رشد و تکامل فولیکولها در حضور
مقادیر کافی پروژسترون (کاهش پالسهای  )LHانجام و
از شکلگیری فولیکول پایدار دارای اووسیت پیر
جلوگیری میکند ( Carvalho et al., 2015; Dirandeh et
.)al., 2015bکاهش پروژسترون طی گامۀ رشد فولیکول
پیش از تخمکریزی منجر به بقای فولیکول ،از سرگیری
زودرس میوز و بروز میزان باالی مرگومیر جنینی بین
مراحل  2و  16یاخته میشود ( .)Inskeep, 2004افزایش
غلظت پروژسترون در زمان تلقیح به دلیل نبود پسروی
کامل جسم زرد سبب کاهش باروری در گاو شیری
میشود ( .)Dirandeh et al., 2015پروژسترون،
گیرندههای اکسی توسین ،آنژیوتنسین  IIو استروژن در
رحم را کاهش داده و از این طریق بر جابهجایی اسپرم و
باروری تأثیر منفی میگذارد ( Graham & Clarke,
 .)1997تأخیر در پسروی جسم زرد و یا پسروی ناقص
جسم زرد تأثیر منفی بر تولید استرادیول و پالسهای
 LHگذاشته ( )Bridges & Fortune, 2003و فرایند
طبیعی تخمکریزی را با مشکل روبهرو میکند .پیش
همزمانی آغاز پروتکل اوسینک را در بسیاری از گاوهایی
که نزدیک دای استروس هستند ممکن میسازد که این
مرحله گامۀ مطلوبی برای گاوهای شیری است
( .)Vasconcelos et al., 1999تنش گرمایی سبب کاهش
دامنه و بسامد پالسهای  LHمیشود که به دلیل اثر
غیرمستقیم کاهش مصرف خوراک و همچنین افزایش
کورتیزول است .کاهش  LHدر آغاز دورة فحلی ،رشد و
تکامل جسم زرد و در پی آن آبستنی را تحت تأثیر قرار
خواهد داد ( .)Derensis & Scaramuzzi, 2003استفاده
از روشهای همزمانی فحلی از طوالنی شدن دورة غالبیت
فولیکول جلوگیری میکند ،همچنین با افزایش غلظت
پروژسترون در زمان رشد و نمو فولیکولی سبب افزایش
کیفیت فولیکول تخمکریزیکننده میشود که هر دو
مورد سبب افزایش درصد آبستنی میشود ( Dirandeh et
.)al., 2015b
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در این پژوهش درصد گیرایی در روزهای  32و 60
پس از تلقیح در گروههایی که پیش از آغاز اوسینک
پیش همزمانی انجام شده بود نسبت به اوسینک بیشتر
بود .بزرگترین محدودیت پیش روی برنامۀ اوسینک
پاسخهای همزمانی متفاوت این برنامه است بهگونهای
که بین  10تا  30درصد دامهایی که با این روش
همزمان شدند در پاسخ به آخرین تزریق GnRH
همزمان نمیشوند ( .)Dirandeh et al., 2015bیکی از
دالیل پایین بودن درصد آبستنی به ازای تلقیح در
برنامههای آوسینک ،نبود شناخت وضعیت تخمدان و
آغاز برنامههای پیشهمزمانی/همزمانی در مراحل
تصادفی چرخۀ فحلی است .آغاز برنامههای همزمانی
در مراحل تصادفی چرخۀ فحلی ممکن است موجب
کاهش نرخ آبستنی شود ( Vasconcelos et al.,
 .)1999نشان داده شده است ،موفقیت پروتکل
اوسینک تحت تأثیر مرحلۀ چرخۀ طبیعی فحلی در
زمان تزریق  GnRHاول قرار میگیرد ( Dirandeh,
 .)2014مراحل آغازین گامۀ لوتیال (روزهای  5تا 12
چرخۀ فحلی) بهترین زمان برای آغاز پروتکل اوسینک
است ( .)Moreira et al., 2001مشخص شد،
پیشهمزمانی موجب افزایش قرار گرفتن چرخۀ فحلی

شمار بیشتری از گاوها در اوایل مرحلۀ دای استروس
پیش از آغاز پروتکل اوسینک میشود که بهترین زمان
برای آغاز آوسینک است (.)Carvalho et al., 2015
پیشهمزمانی چرخههای فحلی توسط  PGF2αپیش
از آغاز برنامههای همزمانی اصلی میتواند باعث
افزایش نرخ تخمک ریزی در پاسخ به نخستین تزریق
 GnRHشود ( .)Masoumiet al.,2017افزایش نرخ
آبستنی به ازای تلقیح در اثر کاربرد پیش همزمانی به
دلیل قرار گرفتن دامها در اوایل و میانۀ چرخۀ فحلی
در هنگام آغاز برنامههای همزمانی اصلی است
( .)Galvao et al., 2007تنش گرمایی سبب کاهش
مدت و شدت فحلی میشود ( Hansen & Aréchiga,
 .)1999گاوهای مادة هلشتاین در تابستان  4/5پرش
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در هر فحلی و در زمستان  8/6پرش در هر فحلی
داشتند .تغییرهایی که در رفتارهای فحلی گاوها در اثر
تنش گرمایی رخ میدهد احتمال تشخیص فحلی
توسط فحلیاب را کاهش میدهد (.)Hansen, 2011
به همین دلیل استفاده از روشهای همزمانی فحلی به
دلیل کاهش وابستگی به فحل یابی سبب افزایش
باروری میشود.
تنش گرمایی میتواند به یاختههای سوماتیک یعنی
یاختههای تیکا و گرانولوزا آسیب وارد کند .همچنین رشد
فولیکول برتر در غلظتهای کم  LHسبب ترشح کمتر
استرادیول توسط فولیکول برتر و بروز ضعیف فحلی،
افزایش پروژسترون در زمان تلقیح و کاهش باروری
میشود ( Derensis & Scaramuzzi, 2003; Wilson et
 .)al., 1998استفاده از روشهای همزمانی فحلی مبتنی
بر پیش همزمانی سبب افزایش تخمکریزی در پاسخ به
 GnRHاول آوسینک شده و در پی آن یک موج جدید
فولیکولی آغاز به رشد میکند که همین امر سبب جوان
بودن فولیکول تخمکریزیکننده میشود .همچنین با
تأثیر بر رشد جسم زرد سبب افزایش پسروی جسم زرد
در پاسخ به تزریق  PGFمیشود که تأثیر مثبت بر
افزایش درصد آبستنی دارد (.)Dirandeh et al., 2015b
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