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مقايسه پروتكل هايی بر پايه استراديول برای 
همزمانی تخمک ريزی در گاوهای هلشتاين تازه زا

bb

چكيد ه 
 هدف از پژوهش حاضر مقايسه باروری پروتكل هايی بر پايه استراديول )استرادابل سينک و هيت سينک( در گاوهای تازه زا هلشتاين 
بود. شمار 191 راس گاو شــيری با رحم طبيعی و تخمدان فعال )با توليد شير بيشتر از 30 کيلوگرم در روز با نوبت زايش 3/2±1/1( 
به طور تصادفی انتخاب و وارد يكی از دو گروه آزمايشی شــدند. گاوهای گروه اول )هيت سينک( در روز صفر هورمون آزاد کننده 
گونادوتروپين )GnRH( دريافت کردند سپس در روز هفتم PGF2α و در روز هشتم استراديول بنزوات دريافت کردند و در نهايت 48 
تا 56 ســاعت پس از تزريق استراديول تلقيح انجام شد. گاوهای گروه دوم )استرادابل سينک( در روز صفر PGF2α دريافت کردند و 
از روز دوم پروتكل هيت سينک در آن ها آغاز شد. نتايج نشان داد درصد گيرايی پس از تلقيح تحت تاثير پروتكل های همزمانی قرار 
گرفت )P> 0/05( و در گروه اســترادابل سينک )35/70 درصد( بيشتر از گروه هيت سينک )21/87 درصد( بود. درصد مرگ و مير 
جنينی در فاصله روزهای 32 تا 60 پس از تلقيح در گروه اســترادابل سينک کمتر از گروه هيت سينک بود )8/82 درصد در مقابل 
19/23 درصد(. ميانيگن قطر فوليكول تخمک ريزی کننده در پروتكل اســترادابل سينک )0/19±17/1 ميلی متر( در مقايسه با گروه 
هيت ســينک )0/32±19/2 ميلی متر( کمتر بود. به طور کلی نتايج پژوهش حاضر نشان داد پروتكل استرادابل سينک در مقايسه با 
پروتكل هيت سينک سبب جوان تر شدن فوليكول تخمک ريزی کننده شد و همين امر می تواند يكی از داليل درصد گيرايی بيشتر 

و مرگ و مير جنينی کمتر در اين گروه باشد. 

کلمات کليدی: استرادابل سینک، اولتراسونوگرافی، باروری، گاو شیری، هیت سینک
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The objectives of this study were to compare fertility between heatsynch and estradoublesynch protocols in fresh Holstein 
dairy cows. Holstein cows with normal ovary and uterus (n= 191, yielding more than 30 kg of milk/d and parity 3.2±1.1) 
were randomly assigned into two experimental groups, including 1- heatsynch (n=96) , GnRH-7d-PGF2α-24h-EB-48H-
TAI or 2) estradoublesynch (n=86), PGF2α-2d-GnRH-7d-PGF2α-24h-EB-48h- TAI. Results showed that estradoublesynch 
increased the percentage of cows diagnosed pregnant cows at 32 and 60 d after AI (P < 0.05). Conception rate was greater 
in estradoublesynch compared to heatsynch protocol at d 60 after TAI. Pregnancy loss was lower in estradoublesynch com-
pared to heatsynch protocol (P < 0.05; 8.81 vs. 19.23 % for heatsynch and estradoublesynch protocols, respectively). Mean 
(± SEM) diameter (mm) of ovulatory follicle at the time of TAI was larger in heatsynch (19.2±0.32) than estradoublesynch 
(17.1±0.19). In conclusion, estradoublesynch resulted in younger ovulatory follicle compared to heatsynch and causes 
higher conception rate as well as lower pregnancy loss in this group. 
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مقدمه
مشــکالت و چالش های ناشــی از عدم تشــخیص به موقع و صحیح فحلی 
ســبب تبدیل پروتکل های همزمانی فحلی و تخمک ریزی به بخش ثابتی از 
مدیریت تولیدمثل گله های گاو شــیری شده است )۱(. پروتکل اوسینک از 
سال ۱99۵ به صورت گسترده به عنوان روشی موثر در همزمانی چرخه های 
فحلی گاوهای شــیری مورد استفاده قرار گرفته اســت )۱۵ و ۱9(. نشان 
داده شــده اســت كه موفقیت پروتکل اوســینک تحت تاتیر مرحلۀ چرخۀ 
طبیعــی فحلی در زمان تزریــق GnRH اول قرار می گیــرد )۵، 6 و ۱۷(. 
موریــرا و همکاران )۱۲( گــزارش كردند كه مراحــل ابتدایی گامه لوتیال 
)روزهای ۵ تا ۱۲ چرخۀ فحلی( بهترین زمان برای شروع پروتکل اوسینک 
می باشــد. گاوهایی كه در روزهای ۵-9 چرخه ی فحلی اوســینک را شروع 
می كنند نسبت به روزهای دیگر چرخه فحلی باروری بیشتری دارند. درصد 
تخمک ریزی در گاوهایی كه اوســینک در روز ششم چرخه فحلی در آن ها 
آغاز شــد، 94% ، در روز هفتم، ۸۲% و در روز هشتم، ۷3% می باشد )۱۸(. 
آغاز اوســینک در روز ششم چرخه فحلی نســبت به زمان های تصادفی در 
چرخه فحلی با افزایش درصد گاوهایی كه به GnRH اول اوســینک پاسخ 

می دهند سبب افزایش درصد آبستنی شد )4(. 
در ســال ۲00۷ گزارش شــد تزریق PGF2α دو روز قبل از شروع پروتکل 
اوســینک سبب دو برابر شــدن درصد همزمانی تخمک ریزی پس از تزریق 
اول و تزریق دوم GnRH شــد )۲(. اوزترک و همکاران )۱3( گزارش كردند 
درصد آبستنی در پروتکل دابل ســینک در مقایسه با پروتکل اوسینک در 

گاوهای انستروس و گاوهای ســیکلیک 43 درصد بیشتر بود. در پژوهشی 
دیگر گزارش شــد استفاده از پروتکل دابل ســینک در گاومیش های مورا 

درصد آبستنی ۵۸/۱ درصد را به دنبال داشت )۱0(. 
به دلیل اثر بازخورد مثبت اســترادیول بر سرژ LH در مرحله پرواستروس 
چرخــۀ فحلی و ارزان بودن اســترهای اســترادیول ۱۷- بتــا )۱0 و ۱۱( 
تالش هایی جهت امکان جایگزین نمودن GnRH دوم اوســینک با تركیبات 
اســترادیول )استرادیول سایپیونات( صورت گرفته است. در این پروتکل كه 
با نام هیت ســینک شناخته می شــود، یکی از تركیبات استرادیول ۱۷- بتا 
)EB( ۲4 ســاعت پس از PGF2α تزریق شــده و 4۸ ساعت پس از تزریق 
EB تلقیح اجباری انجام می شــود. هیت سینک دو تفاوت نسبت به برنامه 
 GnRH اوسینک دارد: )۱( یک میلی گرم استرادیول به جای آخرین تزریق
انجام می شود و )۲( تجویز استرادیول۲4 ساعت بعد از تزریقPGF2α انجام 
می شــود. به منظور بهبود باروری در ایــن روش گاوهایی كه بعد از تزریق 
اســترادیول فحلی نشان می دهند بر اساس قانون am/pm تلقیح می شوند و 
آن هایی كه فحلی نشــان ندادند 4۸ ساعت بعد از تزریق استرادیول تلقیح 
اجباری می شــوند. پروتکل هیت سینک موجب بروز فحلی در تعداد زیادی 
از گاوها شده و نرخ آبستنی آن با پروتکل اوسینک برابری می كند )۷، ۱0 و 
 PGF2α ۱۱(. به تازگی گزارش شده است پروتکل استرادابل سینک )تزریق
دو روز قبل از شــروع پروتکل هیت ســینک( همزمانی تخمک ریزی را دو 
برابر می كند به طوری كه در گاومیش های مورا درصد آبستنی 6۲ درصد از 
این پروتکل حاصل شــد )۱۱(. مطالعه تغییرات هورمونی مرتبط با پروتکل 
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اســترادابل سینک نشان داد كه درصد آبستنی باال در این پروتکل می تواند 
به دلیل درصد باالی تخمک ریزی پس از اولین تزریق GnRH باشد )۱0(. 
بــا توجه بــه این كه تا كنون پژوهشــی در مورد تاثیر اســتفاده از پروتکل 
اســترادابل ســینک بر باروری گاو شیری گزارش نشــده است لذا هدف از 
مطالعه حاضر مقایســه پروتکل استرا دابلسینک با هیت سینک و اثر آن در 

باروری گاو شیری بود. 

مواد و روش ها
حيوانات، جيره و مديريت گله

بــرای انجام این پژوهش ۱9۱ رأس گاو هلشــتاین )با تولید بیشــتر از30 
كیلوگــرم در روز، نوبت زایش ۱/۱±3/۲( انتخاب شــدند ســپس به طور 
تصادفی در بین تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. گاوها در جایگاه مسقف و 
به صورت فری اســتال نگهداری شدند. گاوها روزانه سه بار به فاصله هشت 
ساعت دوشیده شده و مقدار شــیر تولیدی هر گاو به صورت خودكار ثبت 
شد. لیست معاینات گاوهای آزمایشی، لیست تزریقات و زمان انجام تست ها 
و تشــخیص آبســتنی به صورت روزانه توســط نرم افزار مدیران استخراج 
شــد. همچنین از این نرم افزار جهت پیگری و ثبــت تیمارها، پارامترهای 
تولیدمثلی، میزان تولید شــیر و وضعیت ســالمتی حیوانات استفاده شد. 
حیوانــات دوبــار در روز با جیره كامــاًل مخلوط حاوی یونجه خرد شــده، 
ســیلوی ذرت، سویا برشته، كنجاله سویا و مخلوط مواد معدنی و ویتامینی 
تغذیه شــدند. جیره ها دارای غلظت های مساوی از ماده خشک، انرژی قابل 
متابولیسم، پروتئین خام، چربی و NDF بوده و بر اساس جدول NRC برای 
گاوهای شــیری با میانگین وزنی 6۵0 كیلوگرم و میانگین تولید شیر 30 تا 

3۲ كیلوگرم با درصد چربی تصحیح شده 3/۵ درصد تنظیم شد.

مديريت عمومی توليدمثل گله
گاوها یک هفته پس از زایمان جهت بررســی مشکالت رحمی یا متابولیکی 
توســط دامپزشــک گله معاینه شــده و در صورت نیاز، تحت درمان قرار 
گرفتند. دســتگاه تولید مثلی گاوها یک ماه پــس از زایمان دوباره به روش 

معاینه راســت روده ای و سونوگرافی بررسی شــد. در صورت برگشت رحم 
بــه وضعیت طبیعی، پروتکل های همزمانی با توجه به وضعیت تخمدان و با 
در نظر گرفتن اهداف مدیریت تولیدمثلی مورد استفاده قرار گرفتند. تلقیح 
am/ حیوانات بر اســاس مشاهده چشمی نشانه های فحلی و بر اساس قانون

pm انجام شــد. یــک كارگر در طول روز و دو كارگر در طول شــب جهت 
تشخیص فحلی مورد استفاده قرار گرفتند.

تيمارهای آزمايشی
در طول دوره آزمایــش، ۲40 گاو تازه زا مورد معاینه قرار گرفتند. وضعیت 
رحم و تخمــدان حیوانات در روزهای 3±30 با روش ســونوگرافی معاینه 
شــد و در نهایت تعداد ۱9۱ راس گاو با رحم طبیعی و تخمدان فعال وارد 
یکی از دو گروه آزمایشی شــدند. گاوهای گروه اول )هیت سینک( در روز 
صفــر ۱00 میکروگرم هورمون آزاد كننــده گونادوتروپین )گنابرید، پارنل 
تکنولوژی، اســترالیا، GnRH( دریافت كردند ســپس در روز هفتم ۱ میلی 
لیتر پروستاگلندین )استروپلن، پارنل تکنولوژی، استرالیا، PGF2α( و در روز 
هشتم ۱ میلی لیتر استرادیول بنزوات )وتاسترول، ابوریحان، ایران( دریافت 
كردند و در نهایت تلقیح 4۸ تا ۵6 ســاعت پس از تزریق اســترادیول انجام 
 PG شد. گاوهای گروه دوم )اســترادابل سینک(  در روز صفر ۱ میلی لیتر
دریافت كردند ســپس دو روز بعد ۱ میلی لیتر GnRH، در روز نهم ۱ میلی 
لیتر PG و در روز دهم ۱ میلی لیتر استرادیول بنزوات دریافت كرده و تلقیح 

4۸ تا ۵6 ساعت پس از تزریق استرادیول انجام شد. 

ارزيابی ساختارهای تخمدانی و تشخيص آبستنی 
معاینــه وضعیت تخمدان ها جهت تشــخیص جســم زرد فعال در روزهای 
3±30 شــیردهی و قطر فولیکول تخمک-ریزی كننــده در زمان تلقیح با 
 ،BCF( دســتگاه ســونوگرافی مجهز به پروب داخل ركتومی ۷/۵ مگاهرتز
اســترالیا( انجام گرفت. هدف از انجام ســونوگرافی در این روزها تشخیص 
جســم زرد فعال با اندازه فعال ≤ ۲3 میلی متر بود. تشــخیص آبستنی نیز 

شكل 1- روش های همزمانی هيت سينک )باال( و استرادابل سينک )پايين( 

مقايسه پروتكل هايی بر پايه ...
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توســط دستگاه اولتراســوند در روز 3۲ و 60 پس از انجام تلقیح مصنوعی 
انجام گرفت. حضور جنین به عنوان شــاخص اصلی و وجود جســم زرد و 
وجود مایعات در شاخ رحم به عنوان شاخص كمکی آبستنی در نظر گرفته 
شــدند. اختالف تعداد آبســتنی در روز 3۲ و 60 پس از تلقیح به عنوان از 

دست رفتن آبستنی در نظر گرفته شد.

آناليز آماری
داده ها 0 و ۱ توســط رویه GLIMMIX نرم افــزار SAS و مدل آماری زیر 

تجزیه و تحلیل شدند. 
Yijkl= µ +Ai+Tj+Ck +eijkl

Y= مقدار هر مشاهده
µ= میانگین كل برای صفت مورد نظر

T= اثرات ثابت تیمار
A= اثر تصادفی حیوان

C= اثر مامور تلقیح 
e= اثر عوامل باقیمانده

نتايج و بحث
نتایج پژوهش حاضر نشــان داد فولیکــول تخمک ریزی كننده در پروتکل 
استرادابل سینک )0/۱9±۱۷/۱ میلی متر( در مقایسه با گروه هیت سینک 
)0/3۲±۱9/۲ میلی متــر( قطر كمتری داشــته و جوان تــر بود )نمودار ۱ 
،P> 0/0۵(. درصد گیرایی در روز 60 پس از تلقیح تحت تاثیر پروتکل های 

همزمانی قرار گرفت و در گاوهایی كه با پروتکل استرادابل سینک همزمان 
 .)P> 0/0۵ ،۱ و تلقیح شــدند بیشــتر از گروه هیت ســینک بود )جدول
درصــد مرگ و میر جنینی در فاصله روزهای 3۲ تــا 60 پس از تلقیح در 
گروه اســترادابل سینک كمتر از گروه هیت ســینک بود )۸/۸۲ در مقابل 
۱9/۲3 درصــد، جدول ۱(. در گاوهایی كه با پروتکل اوســینک همزمان و 
تلقیح شدند همبســتگی منفی بین قطر فولیکول در روز تزریق PGF2α و 
درصد آبستنی گزارش شد و گاوهای با فولیکول بزرگ تر باروری كمتری در 
مقایسه با گاوهای دارای فولیکول كوچک تر بودند )۲ و ۱۷(. نتایج مشابهی 
در مطالعه اوزترک و همکاران )۱3( گزارش شــد. بهبــود باروری درطول 
اوسینک مســتلزم تخمک ریزی از یک فولیکول نه خیلی مسن و نه خیلی 
جوان است. اندازه و سن مناسب فولیکول تخمک ریزی كننده برای اوسینک 
حائز اهمیت است )4(. گاوهایی كه در آغاز اوسینک در روزهای ۱-4 و ۱4-

۲۱ )اوایل و اواخر( چرخه فحلی بودند فولیکول بزرگ تری )مسن( داشتند و 
نسبت به گاوهایی كه در روزهای ۵-۱3 )میانه( چرخه فحلی بودند )دارای 
فولیکــول جوان( دارای درصد باروری پایین تر )۲۵درصد( هســتند )۱۸(. 
اندازه مطلوب فولیکول تخمک-ریزی كننده ۱۵-۱9 میلی متر اســت )۱6(. 
فولیکول با قطر كمتر از ۱۲ میلی متر منجر به كاهش باروری می شود )۱4(. 
در این گاوها غلظت پروژســترون با ســرعتی كمتر از گاوهای با فولیکول 
بزرگ تر افزایش می یابد و انتظار می رود جنین پیشرفت كمتری كرده )۸( و 
اینترفرون T در گاوهایی كه فولیکول كوچک تخمک ریزی دارند كمتر تولید 
شــود )9(. میرمحمودی و همکاران )۱۱( گــزارش كردند در گاومیش های 
مورا كه با پروتکل استرادابل ســینک همزمان و تلقیح شدند در مقایسه با 

نمودار 1- تاثير پروتكل های استرادابل سينک و هيت سينک بر قطر فوليكول تخمک ريزی کننده )ميلی متر( 
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جدول 2- تاثير پروتكل های استرادابل سينک و هيت سينک بر فاصله بين دو تلقيح

جدول 1- تاثير پروتكل های استرادابل سينک و هيت سينک بر درصد گيرايی در روز 32 و 60 پس از تلقيح و درصد مرگ و مير رويانی 
در فاصله روزهای 32 تا 60 پس از تلقيح

پروتکل همزمانی
P-Value

هیت سینکاسترادابل سینک

6۱۷۵تعداد دام غیرآبستن

درصدفاصله دو تلقیح 

۱۱/4۱3/30/46كمتر از ۱9 روز

۱949/۲33/30/0۱-۲۵ روز

۲۵۱9/۷۲4/00/6۵-34 روز

۱9/۷۲9/40/0۲بیشتر از 34 روز

 )P >0/0۵( اعداد دارای حروف غیرمتشابه در هر ردیف دارای اختالف معنی دار در سطح ۵ درصد هستند

پروتکل همزمانی
P-Value

هیت سینکاسترادابل سینک

9۵96تعداد كل دام 

3۸/90۲۷/0۸0/0۸درصد گیرایی در روز 3۲ پس از تلقیح 

3۵/۷0۲۱/۸۷0/03 درصد گیرایی در روز 60 پس از تلقیح
درصد مرگ و میر جنینی در فاصله روزهای 3۲ تا60 پس از تلقیح

۸/۱0۱9/۲30/0۱

 )P >0/0۵( اعداد دارای حروف غیرمتشابه در هر ردیف دارای اختالف معنی دار در سطح ۵ درصد هستند

پروتکل هیت ســینک اندازه فولیکول در زمان تزریق استرادیول متوسط و 
فولیکول  ها جوان تر بودند و همین امر ســبب افزایش باروری شد و بالعکس 
در گاومیش های گروه هیت ســینک كه در پاســخ به GnRH تخمک ریزی 
نکردند فولیکول غالب تا زمان تزریق استرادیول به رشد و افزایش سن خود 
ادامــه داد به همین دلیل تعدادی از این فولیکول های مســن ظرفیت بارور 

كردن را پس از تلقیح مصنوعی از دست دادند. 
نتایج پژوهش حاضر نشــان داد درصد گاوهایی كه فاصله دو تلقیح كمتر از 
۱9 روز داشــتند تفاوتی بین گروه های آزمایشی مختلف نداشت )جدول ۲، 
P=0/46(. درصد گاوهایی كه فاصله بین دو تلقیح آن ها ۱9-۲۵ روز بود در 
گروه اســترادابل سینک بیشتر از گروه هیت سینک بود )جدول ۲، 0/0۱= 
P(. درصد گاوهایی كه فاصله دو تلقیح بیشــتر از 34 روز داشتند در گروه 

 .)P =0/0۲ ،۲ اســترادابل سینک كمتر از گروه هیت ســینک بود )جدول
نتایج مطالعه حاضر نشان داد اســتفاده از پروتکل استرادابل سینک سبب 
منظم شدن چرخه فحلی و افزایش درصد گاوهایی شد كه فاصله دو تلقیح 
آن ها ۱9 تا ۲4 روز بود. میرمحمودی و همکاران )۱۱( گزارش كردند غلظت 
اســتروژن خون به عنوان شاخصی از وضعیت فولیکول در گاومیش هایی كه 
با پروتکل اســترادابل ســینک همزمان و تلقیح شــدند در مقایسه با هیت 
ســینک افزایش یافت. به همیــن دلیل تزریــق GnRH در گاومیش های 
گروه استرادابل ســینک به  احتمال، موجب پاره شــدن دیواره فولیکول و 
 GnRH تخمک ریزی می شــود. دیرنده و همکاران )3( گزارش كردند تزریق
در روز ۵ یا 6 چرخه فحلی یک زمان مناســب برای ایجاد یک موج جدید 
فولیکولی اســت زیرا در این زمان فولیکول غالب در موج اول در گاوهای دو 
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موجی و هم در گاوهای سه موجی بزرگ تر از هشت میلی متر است و تزریق 
GnRH باعث می شــود فولیکول غالب تخمک ریزی كرده و یا تحلیل رفته و 
ناپدید شود، تعداد فولیکول های كوچک به طور میانگین ۱/۵ تا ۲/۵ روز بعد 

افزایش پیدا كردن موج فولیکولی جدیدی ایجاد شود.
تزریق PGF2α دو روز قبل از شــروع پروتکل هیت سینک به احتمال سبب 
افزایش درصد گاوهایی شد كه در زمان تزریق GnRH در میانه چرخه فحلی 
)۵-۸( بودند به همین دلیل با افزایش درصد پاسخ به تزریق GnRH و ایجاد 
موج جدید فولیکولی چرخه را منظم كرد )۷ و ۱۷(. تزریق GnRH در فاصله 
روزهــای ۵ تا 9 چرخه فحلی درصد گاوهایی كه به GnRH اول اوســینک 
پاســخ می دهند را افزایش داد )3( و به دنبال آن ســبب ایجاد موج جدید 
فولیکولی شــد )۱۲(. واسکولنســو و همکاران )۱۷( گزارش كردند احتمال 
تخمک ریزی در پاســخ به GnRH در میانــه چرخه )روزهای ۵ تا 9 چرخه 
فحلی( نســبت به ابتدای چرخه )روزهای ۱ تــا 4 چرخه( و انتهای چرخه 
)روزهای ۱0 تا ۱6( بیشــتر بود. گالواوو و همکاران )۷( گزارش كرد شروع 
پروتکل هیت سینک در فاصله روزهای ۵ تا ۸ چرخه در مقایسه با روزهای 
۸ تا ۱۱ چرخه، درصد گاوهایی كه به GnRH اول اوســینک پاسخ دادند را 

از 4۵ درصد به 6۱/4 درصد افزایش داد. 

نتيجه گيری
به طور كلی پژوهش حاضر نشــان داد استفاده از پروتکل استرادابل سینک 
ســبب منظم شــدن چرخه فحلی و كاهش فاصله دو تلقیح شد. همچنین 
فولیکول تخمک ریزی كننده در گروه استرادابل سینک نسبت به گروه هیت 
سینک جوان تر بود و همین امر می تواند یکی از دالیل درصد گیرایی بیشتر 

و مرگ و میر جنینی كمتر در این گروه باشد.

تشكر و قدردانی
پژوش حاضر با حمایت مالی شــركت شیر و گوشــت مهدشت ساری و بر 
اســاس قرارداد طرح پژوهشی شــماره 93/۱6۲ بین این شركت و دانشگاه 
علوم كشاورزی و منابع طبیعی ســاری انجام شد. نویسندگان هم چنین از 
همــکاری آقایان علی رضایی رودباری، علیرضا زارع نژاد، محســن كاظمی، 
محمدعلی رودباری و ابوالفضل موالیی در طول این تحقیق تشکر و قدردانی 

می نمایند. 
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