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چکیده
62 ، در فصل پاییزeCG  بر فعالیتهای تولیدمثلی میشهای لکقشقایی سوپراوولهشده باGnRH به منظور بررسی تأثیر زمانهای مختلف تزریق
14  چرخه فحلی میشها با اسفنجهای پروژستروندار برای یک دوره. کیلوگرم) انتخاب شدند431/2  ساله و میانگین وزنی9  تا2( رأس میش
 سپس میشها بر. به صورت درونماهیچهای تزریق شدeCG  واحد بینالمللی422 ، یک روز قبل از خارج نمودن اسفنجها.روزه همزمان شد
 پس از فحلی به چهار گروه تقسیم شدند و طی دو چرخه فحلی12  هفت و، در روزهای یک،GnRH اساس عدم دریافت (شاهد) یا دریافت
 نتایج نشان داد بین گروههای. شاخصهای تولیدمثلی مانند نرخ بازگشت به فحلی و نرخ آبستنی اندازهگیری و بین گروهها مقایسه شد،پیاپی
،)P<2/20(  فکاندیتی و پرولیفیکیسی تفاوتی وجود نداشت، میشهای زایمانکرده، نرخ آبستنی،مختلف آزمایشی از لحاظ نرخ بازگشت فحلی
 نسبت به گروهی که در روز نخست، تزریق شدGnRH  پس از فحلی به آنها12 ولی نرخ دوقلوزایی در میشهایی که در روزهای هفت و
 تکقلوزا و دوقلوزا که، زایمانکرده، غلظت پروژسترون سرم در میشهای آبستن.)P>2/20(  کمتر بود، دریافت کردندGnRH پس از فحلی
 طی روزهای مختلف پس ازGnRH  بهطور کلی استفاده از.)P>2/20(  بیشتر از میشهای شاهد بود، تزریق شدGnRH پس از فحلی به آنها
GnRH  عالوه بر این نرخ دوقلوزایی در میشهای دریافتکننده.جفتگیری در میشهای لکقشقایی سبب افزایش غلظت پروژسترون گردید

.در روز نخست نسبت روزهای هفتم و دوازدهم پس از فحلی بهطور معنیداری بیشتر بود
. هورمون آزادکننده گونادوتروپینها، نرخ دوقلوزایی، نرخ آبستنی، میش لکقشقایی، گونادوترپین جفت اسبسانان:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to investigate the different times of GnRH injection on the reproductive activities of Lake-Ghashghaei ewes
supperovulated with eCG in autumn season, 60 ewes (2-3 ages and average body weight 49±1.8 Kg) were chosen.
Estrus cycle of ewes were synchronized by progesterone sponges during a 14 days period. One day before removing
the sponges, 400 IU of eCG were injected intramuscularly. Then the ewes were divided into 4 groups according to
receiving GnRH on different days (one, seven and 12 days) or not receiving GnRH (control) after estrus observation
and reproductive indexes such as the rate of return to estrus and pregnancy rate, were measured and compared among
different groups in two continuous estrus cycle. The result indicated that there were not any significant differences
(P>0.05) in the rate of return to estrus, pregnancy rate, parturation rate, fecundity and prolificacy among treatment
groups, but the rate of twin birth was significantly (P<0.05) lesser in the groups, receiving GnRH in 7 and 12 days
compared with the group that recieved GnRH in the first day. Serum progesterone concentration in pregnant,
delivered, single and twin births ewes that received GnRH were significantly (P<0.05) more than control ewes. In
conclusion, GnRH administration during different days after mating increased serum progesterone concentration in
Lake-Ghashghaei ewes. Moreover, the rate of twining birth in ewes which received GnRH on the first day, was
significantly more compared with using GnRH on 7th and 12th days after estrus.
Keywords: Equine Chorionic Gonadotropin, Gonadotropin Releasing Hormone, pregnancy rate, Lake-Ghashghaei
ewes, twining rate.
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مقدمه
روشهای متفاوت هورمون درمانی برای بهبود عملکرد
تولیدمثلی در گوسفند وجود دارد .گونادوتروپین جفت
اسبسانان ( equine Chorionic Gonadotropin:
 )eCGمهمترین هورمونی است که بهطور گسترده در
بهبود عملکرد تولیدمثلی به ویژه نرخ دوقلوزایی
گوسفند استفاده میشود ( ;Mulvaney et al., 2013
.)Martinez et al., 2015; Rahman et al., 2017
نیمهعمر باالی این هورمون باعث ایجاد تعداد زیادی
فولیکول غیر تخمکگذار در سطح تخمدان میشود که
تولید مقدار زیادی استروژن ،درست زمانی که نیاز به
سطوح باالی پروژسترون است ،میشود .سطوح باالی
استروژن در فاز لوتئال ،بر نرخ تخمکریزی ،انتقال
تخمک ،انتقال اسپرم ،باروری و زندهمانی رویان اثر
میگذارد ( .)Husein  Ababneh, 2008چنین
شرایطی میتواند سبب کاهش پاسخ به تحریک
تخمکریزی و تولید رویان شود که تفاوتهای نژادی،
مدیریتی و شرایط تغذیهای میتواند در بروز این موارد
مؤثر باشد (.)Boscos et al., 2002
یکی از راهکارهای افزایش درصد تخمکریزی و
کاهش حضور فولیکولهای مقاوم و بنابراین بهبود
عملکرد تولیدمثلی در زمان کاربرد  ،eCGاستفاده از
هورمون آزادسازی گونادوتروپینها ( Gonadotropin
 )Releasing Hormone: GnRHاست .استفاده از این
هورمون سبب تراوش هورمون لوتئینهکننده
( )Luteinizing Hormone: LHو سرژ آن شده و در
نهایت سبب تخمکریزی میشود .نتایج نشان داده
است که استفاده از  GnRHدر روزهای مختلف پس از
جفتگیری در میشهای سوپراووالسیونشده با eCG
طی فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی ،سبب بهبود
عملکرد تولیدمثلی بهویژه نرخ تخمکریزی ،نرخ
برهزایی و افزایش غلظت پروژسترون پالسما میشود
( Jordan et al., 2009; Karaca et al., 2009; Silva et
 .)al., 2015; Hosseinzadeh-Aski et al., 2016در
پژوهشی ،استفاده از هورمون آزادکننده
گونادوتروپینها در روز فحلی و یا هفت روز پس از
مشاهده فحلی ،سبب کاهش تلفات آبستنی در
گوسفند شد ( .)Hashem et al., 2015اگر چه برخی از

پژوهشها گزارش کردهاند که استفاده از  GnRHطی
فصل تولیدمثلی سبب بهبود نرخ تخمکریزی و
برهزایی میشود ،با این وجود ،برخی دیگر از پژوهشها
نتایج متفاوتی را گزارش کردهاند .برای نمونه ،مشخص
شده است که استفاده از  GnRHسبب بهبود نرخ
تخمکریزی در گوسفند شد ،ولی بر میزان باروری
تأثیری نداشت ( .)Reyna et al., 2007همچنین،
استفاده از  GnRHحدود  49ساعت پس از برداشت
اسفنج پروژستروندار ،تأثیر معنیداری بر نرخ
تخمکریزی و میزان آبستنی نداشت ( Cavalcanti et
.)al., 2012
از آنجا که تحقیقات محدودی در مورد تأثیر کاربرد
 GnRHدر زمانهای مختلف پس از جفتگیری روی
میشهای سوپراوولهشده با  eCGدر نژادهای مختلف
کشور در شرایط پرورش عشایری (با وجود تنشهای
مختلفی نظیر کمبود مواد غذایی ،راهپیمایی
طوالنیمدت و تغییرات آب و هوایی) انجام شده است،
لذا پژوهش حاضر بهمنظور بررسی تأثیر استفاده
همزمان این دو هورمون بر عملکرد تولیدمثلی
میشهای لکقشقایی در شرایط پرورش عشایری در
فصل تولیدمثلی انجام شد.
مواد و روشها
این پژوهش در یک گله بزرگ عشایری نژاد
لکقشقایی با درجه خلوص باال ،در شهرستان
بویراحمد واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد و
آزمایشگاه گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی
دانشگاه یاسوج از اواخر شهریور تا بهمنماه (فصل
تولیدمثلی) سال  7946انجام شد .تعداد  66رأس
میش لکقشقایی  4تا  9ساله با میانگین وزنی
 947/5کیلوگرم که در شرایط تقریباً مشابه بودند از
یک گله گوسفند  795رأسی انتخاب شدند .میشهای
انتخاب شده برای این تحقیق به مدت  9ماه پس از
زایش بدون حضور قوچ نگهداری شدند؛ بنابراین ،از
آبستن نبودن آنها اطمینان حاصل شد .در تمام
مراحل این تحقیق ،شرایط تغذیه و جایگاه نگهداری
برای همه میشها یکسان بود ،بهطوریکه میشها در
شرایط پرورش عشایری ،صبحگاه از جایگاه خارج و تا
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غروب از علوفه مرتع تغذیه میکردند .پس از انتخاب
نمودن میشها در گله مورد نظر ،بهمنظور مشخص
نمودن میشها در گروههای مختلف آزمایشی و ثبت
مشخصات ،بهوسیله پالک گوش ،شمارهگذاری شدند.
چرخه فحلی میشها با استفاده از اسفنجهای
پروژستروندار با نام تجاری اسپونجاوت (،)Esponjavet
حاوی  66میلیگرم مدروکسی پروژسترون استات
( ،)Medroxyprogesterone acetateساخت شرکت
هیپرای ( ،)Hipraاسپانیا برای یک دوره  79روزه
همزمان شد .سپس به تمام میشها یک روز پیش از
خارج نمودن اسفنجهای پروژستروندار ،برای برنامه
تخمکریزی چندتایی 966 ،واحد بینالمللی  eCGبا
نام تجاری گوناسر ( ،)Gonaserساخت شرکت هیپرای،
اسپانیا بهشکل درون ماهیچهای تزریق شد .پس از
برداشت اسفنجها ،قوچهای برتری که توسط عشایر
انتخاب شده بودند و توانایی تولیدمثلی آنها برای
دامدار محرز بود به نسبت یک به پنج در گله رها
شدند .پس از مشاهده نشانههای فحلی ،میشها به
صورت تصادفی به چهار گروه تیماری ( 75رأس در هر
گروه) تقسیم شدند .سپس در روزهای مختلف پس از
بروز فحلی (یک ،هفت و  )74نیم میلیلیتر ()45 µg
 Cystorelin( GnRHساخت شرکت Ceva Sante
 ،Animaleفرانسه) به هر میش در گروههای مختلف
تیماری به شکل درون ماهیچهای تزریق شد .یک گروه
تیماری  75رأسی نیز که فقط اسفنجهای محتوی
پروژسترون و  eCGدریافت نمودند ،بهعنوان گروه
شاهد در نظر گرفته شد .سپس ویژگیهای تولیدمثلی
نظیر نرخ بازگشت به فحلی پس از دو دوره  71روزه
(برابر با طول چرخه تولیدمثلی گوسفند) و نرخ
آبستنی به دقت بررسی و رکوردهای آنها برای
گروههای مختلف آزمایشی ثبت شد.
بهمنظور اندازهگیری غلظت پروژسترون سرم ،از
 75رأس گوسفند در هر تیمار ،در روزهای  75و 96
پس از بروز فحلی نمونه خون گرفته شد .پس از
سانتریفیوژکردن نمونهها (دور  4566بهمدت 75
دقیقه) ،سرم خون جدا و تا زمان اندازهگیری
پروژسترون ،در دمای  -46درجه سانتیگراد ذخیره
شدند .سطوح پروژسترون با استفاده از کیت تجاری

االیزا
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( AccuBind ELISA, Cat No: 4825-300, Lot

.No: ElA-48K2H6; Monobind, Inc. Lake Forest,
 ،)CA (92630) USAبا استفاده از دستگاه االیزا ریدر
(مدل استات فکس  )Stat Fax-2600( 4666ساخت
ایاالت متحده آمریکا ) اندازهگیری شدند.
میشهایی که بهمدت  99روز پس از بروز
نشانههای فحلی ،عالئم فحلی مجدد را نشان ندادند به
عنوان شاخص نرخ عدم بازگشت به فحلی (میشهای
آبستن) در نظر گرفته شدند .پس از طی شدن مدت
آبستنی و زایش میشها ،فراسنجههای دیگری نظیر
تعداد میشهای زایمانکرده (یک یا دوقلوزا) ،نرخ تک
و دوقلوزایی [(تعداد میشهای یک و دو قلوزا  /تعداد
میشهای زایمانکرده)× ،]766تعداد برههای
متولدشده ،نرخ مرگ و میر برهها ،تعداد برهها یک ماه
پس از زایش ،میزان فکاندیتی (([ )Fecundityتعداد
برههای متولدشده  /تعداد میشهای جفتگیریکرده)
×  ]766و میزان پرولیفیکیسی (([ )Prolificacyتعداد
برههای متولدشده  /تعداد میشهای زایمانکرده)
× ،]766بررسی و ثبت گردید ( Habibizad et al.,
.)2015; Hashem et al., 2015
دادههای مربوط به نرخ بازگشت به فحلی ،نرخ
میشهای آبستن و زایمان کرده ،نرخ تک و دوقلوزایی،
فکاندیتی و پرولیفیکیسی با استفاده از رویه  Freqو بر
اساس آزمون کای اسکور مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .دادههای مربوط به غلظت پروژسترون با روش
آنالیز واریانس برای دادههای تکرار شونده در زمان با
رویه  Mixedو به کمک نرمافزار  SASآنالیز شدند.
میانگینها با رویه حداقل مربعات و تصحیح برای
آزمون توکی ( )P>6/65مقایسه شدند .مدل آماری این
بخش از آزمایش نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.
Yij = µ+Ti+tj+Ti×tj+eij.
 =Yمتغیر وابسته (غلظت پروژسترون)=µ ،
میانگین کلی  =Ti ،Yاثر تیمار =tj ،اثر زمان
نمونهبرداری =Ti×tj ،برهمکنش تیمار و زمان
نمونهبرداری = eij ،خطای آزمایشی.
نتایج
نتایج مربوط به تأثیر برنامههای مختلف هورمونی بر
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عملکرد تولیدمثلی میشهای لکقشقایی طی فصل
تولیدمثلی در جدول  7نشان داده شده است.
هیچکدام از میشها در گروههای دریافتکننده
 GnRHعالئم فحلی مجدد را نشان ندادند ،در حالی
که در گروه شاهد دو رأس میش عالئم فحلی مجدد را
نشان دادند .نتایج در ارتباط با وضعیت زایش میشها
نشان داد که در گروه دریافتکننده  GnRHدر روز
یک 79 ،رأس از  75رأس میشی که به عنوان آبستن
در نظر گرفته شده بودند ،زایمان نمودند و در
میشهای دریافتکننده  GnRHدر روزهای هفت و
 ،74با وجود عدم مشاهده عالئم فحلی مجدد ،در پایان
دوره درصد کمتری از میشها نسبت به گروه شاهد
زایمان نمودند .کمترین تعداد میش زایمانکرده نیز در
گروه دریافت کننده  GnRHدر روز  74مشاهده شد
لذا نتایج نشان داد که اختالف بین تیمارها از نظر
آماری معنیدار نبود.
نتایج نشان داد که نرخ تکقلوزایی و دوقلوزایی از
نظر آماری تحت تأثیر برنامه زمانی تزریق  GnRHقرار
گرفتند ( ،)P>6/65بهطوریکه بیشترین نرخ
تکقلوزایی در گروه دریافت کننده  GnRHدر روز 74
پس از جفتگیری مشاهده شد از طرف دیگر کمترین
نرخ دوقلوزایی در گروههای دریافتکننده  GnRHدر
روز هفت و  74پس از جفتگیری بود (به ترتیب صفر

و دو رأس) .بهترین نتیجه در ارتباط با نرخ دوقلوزایی
در گروهی مشاهده شد که همراه برنامه همزمانسازی
فحلی و استفاده از  ،eCGهورمون آزادسازی
گونادوتروپینها را یک روز پس از جفتگیری دریافت
نموده بودند ( ،)P>6/65بهطوری که از  79رأس میش
زایمانکرده 5 ،رأس آنها دوقلو زاییدند .در همین
راستا نتایج در ارتباط با تعداد برههای متولدشده نشان
داد که کمترین تعداد بره متولد شده ( 77رأس) در
گروه دریافتکننده  GnRHدر روز دوازدهم و بیشترین
تعداد ( 44رأس) در گروه دریافتکننده  GnRHدر
روز یکم بود .یکی از نکات مهم بهدستآمده در این
مطالعه در ارتباط با میزان مرگ و میر برهها تا یک ماه
پس از زایش بود بهطوری که فقط یک رأس بره در گروه
شاهد (دریافتکننده  eCGبه تنهایی) تلف شد که از
نکات بسیار مهم برای عشایر پرورشدهنده گوسفند در
شرایط پرورش عشایری است .نتایج در ارتباط با سایر
فعالیتهای مختلف تولیدمثلی از جمله میزان فکاندیتی و
پرولیفیکیسی نیز نشان داد میزان عملکرد این صفات در
گروهی از میشها که در روز یک پس از جفتگیری
 GnRHدریافت نمودند تنها از لحاظ عددی نسبت به
سایر گروهها به ویژه گروههایی که در روزهای هفت و
 GnRH ،74دریافت نموده بودند باالتر بود (جدول .)7

جدول  .7تأثیر زمانهای مختلف تزریق  GnRHبر عملکرد تولیدمثلی میشهای لکقشقایی سوپراووله شده با .eCG
Table 1. The effect of different times of GnRH injection on reproductive performance of Lake Ghashghaei ewes
supperovulated with eCG
P-value
0.34
0.38
0.51
0.01
0.01
0.26
0.11
0.09

eCG+GnRH 12
)0/15 (0.0
)15/15 (100.0
)11/15 (73.3
11/11 (100.0) a
0/11 (0.0) c
11
)0/11 (0.0
)0.73 (73.3
)1.0 (100.0

Experimental groups
eCG+GnRH 1
eCG+GnRH 7
)0/15 (0.0
)0/15 (0.0
)15/15 (100.0
)15/15 (100.0
)14/15 (93.3
)12/15 (80.0
6/14 (42.8) c
10/12 (83/3) ab
8/14 (57.2) a
2/12 (16.7) bc
22
14
)0/22 (0.0
)0/14 (0.0
)1.46 (146.6
)0.93 (93.3
)1.57 (157.1
)1.16 (116.6

eCG
)2/15 (13.3
)13/15 (86.7
)12/13 (92.3
8/12 (66/7) bc
4/12 (33.3) ab
16
)1/16 (6.25
)1.06 (106.6
)1.33 (133.3

Parameters
)Rate of return to estrus (%
)Pregnant ewes (%
)Parturition ewes (%
)Single birth (%
)Twin births (%
Number of born lambs
)Death of lambs (%
)Fecundity (%
)Prolificacy (%

حروف باالنویس متفاوت ( )a,b,cدر هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها است.
 :eCGگروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج.
 :eCG+GnRH 1گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز یکم پس از فحلی.
 :eCG+GnRH 7گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز هفتم پس از فحلی.
 :eCG+GnRH 12گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز دوازدهم پس از فحلی.
Different letters superscripts (a, b and c) within a rows between treatmnents are statistically significant.
eCG: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge.
eCG+GnRH 1: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the first day after estrus.
eCG+GnRH 7: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the 7th day after estrus.
eCG+GnRH 12: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the 12 th day after estrus.
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نتایج مربوط به تغییرات غلظت پروژسترون سرم
در میشهای آبستن ،زایمانکرده و تک قلوزا در جدول
 4نشان داده شده است .غلظت پروژسترون در روزهای
 75و  96در گروههای دریافتکننده  GnRHدر
وضعیتهای مختلف تولیدمثلی نسبت به گروه
شاهد بیشتر بود ( .)P>6/65از طرف دیگر مقایسه
غلظت پروژسترون سرم بین روزهای مختلف
نمونهبرداری در هر گروه تیماری به صورت مجزا و
همچنین در سه وضعیت مختلف تولیدمثلی بررسی
شده نشان داد که غلظت این هورمون در گروه
دریافتکننده  GnRHطی روز  74پس از جفتگیری
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در روز  75نسبت به روز  96بهطور معنیداری بیشتر
بود .در سایر گروههای مختلف تیماری اگرچه اختالف
معنیدار نبود ولی روند تغییرات نیز به صورت کاهشی
بود.
نتایج نشان داد که اثر تیمار و زمان بر غلظت
پروژسترون میشهای دوقلوزا معنیدار بود ،ولی
برهمکنش آنها اثر معنیداری نداشت .نتایج همچنین
نشان داد که تیمار شاهد نسبت به سایر تیمارها
پروژسترون پایینتری داشت و همچنین غلظت
پروژسترون اندازهگیری شده در روز  75نسبت به 96
باالتر بود (جدول .)9

جدول  .4برهمکنش تیمار و روز نمونهبرداری بر غلظت پروژسترون (نانوگرم در میلیلیتر) در میشهای آبستن ،زایمانکرده و
تکقلوزا لکقشقایی (میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد)
Table 2. The interaction between treatment and day of sampling on serum progesterone concentration (ng/ml) in
)pregnant, delivered and single birth Lake Ghashghaei ewes (LS means ± SE
eCG+GnRH 12
7.58 ±0.21 Aa
6.61 ±0.21 Bb
7.82 ±0.21 Aa
6.90 ±0.21 Bb
7.82 ±0.19 Aa
6.90 ±0.19 Bb

Experimental groups
eCG+GnRH 1
eCG+GnRH 7
8.28±0.21 Aa
8.19 ±0.21 Aa
Aa
7.95 ±0.21
7.71 ±0.21 Aa
8.38±0.19 Aa
8.22 ±0.21 Aa
8.15 ±0.19 Aa
7.91 ±0.21 Ab
7.82±0.26 Aa
8.06 ±0.20 Aa
7.52 ±0.26 Aa
7.73 ±0.20 Aa

eCG
5.51±0.22 Ba
5.19 ±0.22 Ca
5.57±0.21 Ba
5.42 ±0.21 Ca
5.11±0.23 Ba
5.07 ±0.23 Ca

Sampling days

Positions

15
30
15
30
15
30

Pregnant
Delivered
Single birth

حروف باالنویس متفاوت ( )A, B, C, a, bدر هر ردیف (بند واژههای بزرگ) یا در هر ستون (بند واژههای کوچک در هر موقعیت به صورت مجزا) بیانگر اختالف
معنیدار بین تیمارها است.
 :Sampling daysروزهای مختلف نمونهگیری خون پس از مشاهده فحلی.
 :eCGگروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج.
 :eCG+GnRH 1گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز یکم پس از فحلی.
 :eCG+GnRH 7گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز هفتم پس از فحلی.
 :eCG+GnRH 12گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز دوازدهم پس از فحلی.
Different letters subscripts (A, B, C, a, b) in each row (capital letters) or in each column (small letters in each separate position) indicated difference
between treatment.
Sampling days: Different days of blood sampling after estrus observation.
eCG: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge.
eCG+GnRH 1: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the forst day after estrus.
eCG+GnRH 7: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the 7 th day after estrus.
eCG+GnRH 12: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the 12 th day after estrus.

جدول  .9اثر کلی تیمار و روز نمونهبرداری بر غلظت پروژسترون سرم (نانوگرم در میلیلیتر) در میشهای دوقلوزای لکقشقایی
(میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد)
Table 5. Overall effect treatment and day of sampling on serum progesterone concentration (ng/ml) in twin birth Lake
)Ghashghaei ewes (LS means ± SE
Sampling day
15
30
8.09 ±0.10a
7.84±0.10b

eCG+GnRH 12
-

Experimental groups
eCG+GnRH 1
eCG+GnRH 7
8.66 ±0.10 a
8.93 ±0.21 a

eCG
6.31±0.15b

Situation
Twin births

حروف باالنویس متفاوت ( )a, bدر هر ردیف بیانگر اختالف معنیدار بین تیمارها است.
در گروه دریافتکننده  GnRHدر روز  74پس از فحلی ،دوقلوزایی مشاهده نشد.
 :eCGگروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج.
 :eCG+GnRH 1گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز یکم پس از فحلی.
 :eCG+GnRH 7گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز هفتم پس از فحلی.
 :eCG+GnRH 12گروه دریافتکننده  966واحد بینالمللی  eCGیک روز قبل از برداشت اسفنج و تزریق  GnRHدر روز دوازدهم پس از فحلی.
 :Sampling dayروزهای مختلف نمونهگیری خون پس از مشاهده فحلی.
Different letters superscripts (a, b) within a rows between treatments are statistically significant.
In the GnRH recieved group, on the 12th day after estrus observation, there was no twin birth.
eCG: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge.
eCG+GnRH 1: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the first day after estrus.
eCG+GnRH 7: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the 7 th day after estrus.
eCG+GnRH 12: The group received 400 IU of eCG one day before removing the sponge and GnRH injection on the 12th day after estrus.
Sampling days: Different days of blood sampling after estrus observation.
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بحث
بر اساس نتایج بهدستآمده از این پژوهش میتوان
چنین برداشت نمود که استفاده از هورمون آزادسازی
گونادوتروپینها در روز یک پس از جفتگیری ،در
میشهای لکقشقایی سوپراوولهشده با  eCGدر
شرایط پرورش عشایری میتواند نرخ دوقلوزایی و
همچنین غلظت هورمون پروژسترون را به عنوان
هورمون نگهدارنده آبستنی تحت تأثیر قرار دهد که
نشان دهنده اهمیت زمان استفاده از  GnRHپس از
جفتگیری و همچنین استفاده همزمان هورمون
آزادسازی گونادوتروپینها و گونادوتروپین جفت
اسبسانان در این نژاد است .نتایج در ارتباط با
فعالیتهای مختلف تولیدمثلی بهجز تعداد میشهای
تکقلوزا و دوقلوزا اختالف معنیداری را بین گروههای
مختلف دریافتکننده  GnRHو گروه شاهد نشان نداد،
احتماالً کم بودن تعداد تکرار در هر تیمار که بهدلیل
محدودیت اجرای این تحقیق در شرایط عشایری بود،
در معنیدار نشدن این فراسنجه اثرگذار بود ،زیرا
چنین گزارش شده است که صفات مرتبط با باروری
متغیرهای ناپیوسته هستند و به منظور ارزیابی دقیقتر
این صفات بهتر است تعداد مشاهدات در گروههای
مختلف تیماری بیشتر باشد (.)Lindsay et al., 1993
نتایج مطالعات مختلف در زمان استفاده از GnRH
طی روزهای مختلف پس از جفتگیری متفاوت
میباشد بهطوری که نتایج یک مطالعه ( Ishida et al.,
 )1999همسو با نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با نرخ
آبستنی ،نرخ برهزایی و میزان پرولیفیکیسی نشان داد
که استفاده از  GnRHطی  74روز پس از جفتگیری
در میشهای سوپراوولهشده با  ،eCGنسبت به گروهی
که فقط  eCGدریافت کرده بود ،اختالف معنیداری را
بین دو گروه نشان نداد .از طرف دیگر تحقیق بر روی
میشهای نژاد افشاری نشان داد که استفاده از GnRH
طی  95ساعت پس از برداشت سیدر ،سبب بهبود نرخ
دوقلوزایی و برهزایی شد که موافق با یافتههای این
پژوهش در گروه دریافتکننده  GnRHیک روز پس از
جفتگیری بود ( .)Sirjani et al., 2012نتایج چندین
پژوهش نشان داده است که تزریق  GnRHحدود  49و
 96ساعت پس از برداشت اسفنج پروژستروندار طی

فصل تولیدمثلی در میشهای سوپراوولهشده با
نسبت به گروه شاهد نرخ تخمکریزی و نرخ آبستنی
را بهبود نداد بلکه نسبت به گروه شاهد که تنها از
 eCGاستفاده شده نیز کمتر بود ( Luther et al.,
 .)2007; Cavalcanti et al., 2012نتایج مطالعه حاضر
نشان داد که تعداد میشهای زایمانکرده و تعداد
برهها در گروه دریافتکننده  GnRHدر روز یک پس از
جفتگیری نسبت به گروه شاهد و گروههای
دریافتکننده  GnRHدر روزهای  1و  74از نظر
عددی باالتر بود .اختالف بین نتایج این مطالعات
میتواند به شرایط محیطی و روش انجام آزمایشات از
جمله روش مختلف همزمانسازی فحلی انجامشده،
سطح  GnRHاستفاده شده و زمان تزریق این هورمون
در مطالعات نسبت داده شود .از طرف دیگر به نظر
میرسد اختالفات نژادی در پاسخدهی به درمانهای
هورمونی تأثیرگذار باشند ،لذا یکی از عوامل مهم در
ارتباط با پاسخ نژادهای مختلف گوسفند به ،GnRH
ژنوتیپ است ،چنین گزارش شده است که تأثیر
 GnRHدر نژادهای مختلف گوسفند متفاوت میباشد،
زیرا در نژادهای با میزان عملکرد تولیدمثلی باالتر
نسبت به نژادهای با باروری پائینتر دارای تأثیر
بیشتری است ( McNatty et al., 1991; Hashem et
 .)al., 2015استفاده از  GnRHطی روزهای اولیه پس
از جفتگیری میتواند از طریق تأثیر بر افزایش غلظت
 ،LHکاهش تعداد فولیکولهای باقیمانده از موج
فولیکولی قبلی ،افزایش نرخ تخمکریزی و به دنبال
آن افزایش غلظت هورمون پروژسترون ،سبب افزایش
میزان آبستنی و برهزایی شود ( Hashem et al.,
 .)2015لذا در مطالعه حاضر احتماالً بهدست آمدن
نتایج بهتر در زمان استفاده از  GnRHیک روز پس از
جفتگیری میتواند به همین دلیل باشد .نتایج یک
پژوهش اخیر در ارتباط با عملکرد تولیدمثلی پس از
تزریق  GnRHپنج روز پس از جفتگیری نسبت به
گروه شاهد نشان داد که تعداد میشهایی که در اولین
جفتگیری آبستن نشدند و مجدد عالئم فحلی را
نشان دادند همچنین تعداد کل برههای متولدشده و
تعداد برههای متولدشده بهازای هر میش ،اختالف
معنیداری را بین دو گروه نشان نداد .لذا نتایج مطالعه
eCG
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آنها در این مورد همسو با نتایج مطالعه حاضر
میباشد (.)Mehri et al., 2018
نتایج بهطور جالب توجهی نشان داد که اگرچه
تعداد میشهایی که بهعنوان آبستن در نظر گرفته شد
در زمان استفاده از  GnRHطی روزهای هفت و 74
پس از جفتگیری نسبت به گروه شاهد که تنها eCG
دریافت کرده بود بیشتر بود ولی تعداد میشهای
زایمانکرده و از همه مهمتر تعداد برهها کمتر بود .چنین
پیشنهاد شده است که طی یک الی چهار ساعت پس از
استفاده  GnRHدر گوسفند ،بز و گاو ،غلظت  LHافزایش
مییابد که به دنبال آن فرآیند تخمکریزی نیز اتفاق
میافتد ( Ambrose et al., 1998; Cavalcanti et al.,
 .)2012; Rahman et al., 2017لذا فرض بر این بود که
استفاده از  GnRHطی روز  1و  74پس از جفتگیری
بتواند سایر فعالیتهای مختلف تولیدمثلی به ویژه نرخ
دوقلوزایی و در نهایت تعداد برههای متولد شده را
افزایش دهد ،ولی چنین تغییراتی مشاهده نشد که
دلیل آن کامال مشخص نیست .احتماالً حضور بیشتر
تعداد فولیکولهای متوسط و بزرگ در روزهای اولیه
پس از برداشت اسفنج و ناکافی بودن غلظت  LHدر
این گروهها که بتواند سبب افزایش نرخ تخمکریزی و
کاهش حضور این دسته از فولیکولها شود ،سبب
وقوع چنین حالتی شده است؛ زیرا حضور چنین
فولیکولهایی میتواند سبب افزایش غلظت استرادیول
و بهدنبال آن سبب ایجاد تأثیر منفی بر انتقال
تخمکهای لقاح یافته و نرخ آبستنی شود ( Husein 
 .)Ababneh, 2008شواهدی وجود دارد که نشان
میدهند پائین بودن غلظت  LHمیتواند بلوغ فولیکولی و
در نتیجه کیفیت اووسیت را تحت تأثیر قرار دهد،
بنابراین رویانهای ایجاد شده دارای کیفیت پائینتر با
قدرت زندهمانی کمتری هستند (.)Mirzaei et al., 2014
نتایج یک مطالعه اخیر در میشهای نژاد مرینوس
طی فصل تولیدمثلی ،در ارتباط با کاربرد  GnRHدر
روز چهارم پس از جفتگیری نشان داد اگر چه
استفاده از این هورمون نسبت به گروه شاهد سبب
افزایش تعداد جسم زردهای مشاهده شده روی سطح
تخمدان گردید ،اما بهطور جالب توجهی بین این دو
گروه اختالف معنیداری از نظر غلظت پروژسترون
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سرم مشاهده نشد ( .)Fernandez et al., 2018نتایج
مطالعه آنها در ارتباط با تغییرات غلظت هورمون
پروژسترون در گروههای مختلف دریافتکننده GnRH
نسبت به مطالعه حاضر در تضاد میباشد؛ زیرا در
مطالعه حاضر غلظت هورمون پروژسترون در گروههای
آزادسازی
هورمون
دریافتکننده
مختلف
گونادوتروپینها نسبت به گروه شاهد بهطور معنیداری
بیشتر بود .چنین گزارش شده است که در
نشخوارکنندگان  56درصد از پروژسترون تولیدی
توسط سلولهای لوتئال بزرگ تولید میشود در
حالیکه سلولهای کوچک لوتئال برای تولید
پروژسترون نیاز به  LHدارند ،لذا افزایش غلظت LH
میتواند از طریق تأثیر بر سلولهای کوچک لوتئال
سبب افزایش غلظت هورمون پروژسترون شود،
بنابراین استفاده از  GnRHاز طریق تأثیر بر افزایش
غلظت  ،LHمیتواند سبب افزایش تولید پروژسترون
شود ( ;Diaz et al., 2002; Stocco et al., 2007
 .)Wuttke et al., 2001در نتیجه  GnRHمیتواند هم
از طریق افزایش نرخ تخمکریزی و هم از طریق تأثیر
بر سلولهای کوچک لوتئال ،سبب افزایش غلظت
هورمون پروژسترون شود .در موافقت با نتایج مطالعه
حاضر ،در چندین مطالعه پیشین نیز نشان داده شد
که صرفنظر از زمان تزریق هورمون آزادسازی
گونادوتروپینها ،غلظت هورمون پروژسترون در
گروههای دریافتکننده  ،GnRHنسبت به گروه شاهد
بیشتر بود ( ;Cam et al., 2002; Lashari et al., 2010
 .)Hashem et al., 2015نتایج در گروههای مختلف
تیماری در وضعیتهای گوناگون تولیدمثلی نشان داد
که غلظت هورمون پروژسترون در روز  75نسبت به
روز  96بیشتر بوده است .نتایج یک مطالعه دیگر نیز
نشان داد که غلظت این هورمون از روز هفت یک روند
افزایشی را آغاز نموده و این روند افزایشی تا روزهای
 74الی  79پس از جفتگیری ادامه پیدا کرده است و
در روز  47پس از جفتگیری یک روند کاهشی را
نشان داد و در روز  45نیز این روند کاهشی ادامه یافت
( .)Hashem et al., 2015افزایش غلظت پروژسترون
طی روزهای اولیه پس از فحلی یک فرآیند بسیار مهم
و حیاتی محسوب میشود ،زیرا فرآیند تحلیل جسم

...  بر عملکردGnRH  تأثیر زمانهای گوناگون تزریق:زاهدپور و همکاران

 بهطور معنیداری سبب افزایش غلظت،گروه شاهد
 از طرف دیگر نتایج نشان داد.هورمون پروژسترون گردید
 یک روز پس از جفتگیری نسبتGnRH که استفاده از
 پس از74 به استفاده از این هورمون در روزهای هفت و
 توانست بر نرخ دوقلوزایی این نژاد اثر گذار،جفتگیری
 طیGnRH  بنابراین احتماالً زمان استفاده از.باشد
روزهای مختلف پس از جفتگیری در میشهای
 در شرایط پرورشeCG لکقشقایی سوپراولهشده با
 میتواند به عنوان یک عامل مهم در بهبود نرخ،عشایری
.دوقلوزایی در این نژاد باشد
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