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چکید ه 
این مطالعه به منظور بررســی اثر گرســنگی کوتاه مدت در فاز لوتئال بر قطر و تعداد فولیکول، اندازه جســم زرد، هورمون های 
اســتروئیدی و برخی از هورمون های متابولیکی در تلیسه انجام شد. در این مطالعه 60 رأس تلیسه هلشتاین با سن و وزن یکسان 
بطور کامال تصادفی به دو گروه 30 رأســی تیمار و کنترل تقسیم بندی شدند. پس از همزمان سازی سیکل فحلی با ورود تلیسه ها به 
فاز لوتئال، گروه کنترل جیره تنظیم شــده بر اساس NRC را روزانه در دو وعده و گروه تیمار همان جیره را یک وعده برای 12 روز 
)جهت گرســنگی کوتاه مدت در مدت زمان فاز لوتئال( دریافت کردند. جهت بررســی تعداد و اندازه فولیکول با مشاهده فحلی و 
جهت تعیین قطر جســم زرد به صورت یک روز در میان، 30 ساعت پس از اتمام فحلی، تخمدان ها مورد سونوگرافی قرار گرفتند. 
هورمون اســتروژن در فاز فولیکوالر و هورمون پروژسترون در فاز لوتئال بصورت یک روز در میان، ارزیابی شدند. گلوکز در دوران 
گرسنگی به فاصله 5 روز، هورمون رشد در انتهای فاز فولیکوالر و IGF1 در اواسط فاز لوتئال ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد که 
تعداد فولیکول ها و اندازه جســم زرد در تخمدان سمت چپ، هورمون پروژسترون و IGF1 در گروه تیمار دارای افزایش معنی  داری 
)p > 0/05( در مقایسه با گروه کنترل می باشند. اندازه فولیکول و هورمون های استروژن و رشد، تفاوت آماری معنی داری نداشتند. 
گلوکــز در نوبت اول نمونه گیری دارای افزایش معنی داری )p > 0/05( در گروه تیمار بود. میانگین تعداد تلقیح منجر به آبســتنی 
در گروه تیمار در مقایســه با گروه کنترل بیشتر بود. در کل نتیجه گیری می شود که گرسنگی کوتاه مدت بر روی تولید مثل تلیسه 

تأثیر گذار می باشد.
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The aim of this study was to evaluate the short-term fasting in the luteal phase on follicular diameter, the size of corpus 
luteum (CL), steroid hormones and some metabolic hormones in Holstein dairy heifers. In this study 60 heifers were 
allocated randomly to 2 groups, control and treatment, that contained 30 heifers with the same age and weight. After es-
trous synchronization, heifers entered the luteal phase; diet was used in control group based on NRC at one meal, and the 
treatment group at two meals during 12 days (for short-term fasting during the luteal phase). Number and size of follicles 
were evaluated by ultrasonography at observation of heat, and CL diameter was estimated by ultrasonography as every 
other day at 30 h after heat. Also, estrogen hormone was measured at follicular phase and progesterone hormone at luteal 
phase as every other day. Two glucose samples were estimated within 5 days during short-term fasting. Also, GH hor-
mone and IGF1 was measured at the end of follicular phase and mid-luteal phase, respectively. Results of study showed 
that number of follicles, CL diameter on left ovary, and the level of progesterone and IGF1 were significantly different 
(P<0.05) between the treatment group compare and control. However, glucose was significantly higher (P<0.05) in treat-
ment group in the first sample but wasn’t significantly different in the second sample. Also, AI/pregnancy was higher 
in the treatment group than control. It was concluded that short-term fasting had an effect on reproduction of heifers. 

Keyword: Short-term fasting, Luteal phase, Steroid hormones, Metabolic hormones, Holstein heifers  

مقدمه
بســیاری از مشــکالت تولید مثلی با تغذیه دارای ارتباط نزدیکی بوده 
چنانکــه کمبودهای تغذیه ای یــا جیره های نامتعادل، یکــی از علل کاهش 
راندمــان تولید مثلی می باشــند. علی رغم تمام پیشــرفت ها در علم تغذیه، 
مشــکالت مربوط به تغذیه هنوز تولید مثــل را تحت تأثیر خود قرار می دهد. 
امروزه بسیاری از کارشناسان، برنامه های غذایی را به عنوان مشکل اصلی در 
ضعــف باروری گله می دانند. کمبود مواد معدنــی، میزان ناکافی ویتامین ها، 
عــدم تعادل انرژی و پروتئین و دریافت بیش از حد پروتئین به عنوان عوامل 
ناباروری و کاهش راندمان تولید مثل شــناخته می شوند )3(. انرژی دریافتی 
در بسیاری از گله ها مهم ترین فاکتور موثر بر راندمان تولید مثل است. انرژی 
دریافتی ناکافی در تلیســه ها و گاوهای بالغ شــیرده در اوایل دوره، راندمان 
بــاروری را کاهش می دهد. دریافت بیش از حد انــرژی نیز در اواخر دوره ی 
شــیردهی یا در دوره ی خشکی می تواند ســبب چاقی گاوها و کاهش بازده 
تولید مثل در دوره ی بعد شود )9(. استفاده از پروتئین جیره در سطح باالتر از 
نیاز، باعث کاهش میزان آبستنی و افزایش دفعات تلقیح به ازای هر آبستنی و 
روزهای باز بیشتر می شود. کمبود پروتئین در گاوهای شیری نیز سبب فحلی 

خاموش و کاهش آبســتنی شده و اگر پروتئین به جیره اضافه شود. بعد از 2 
تا 3 روز، افزایش در تولید شــیر را می توان مشاهده کرد اگرچه میزان تولید 
هیچگاه به حد طبیعی خود بر نمی گردد. تلیســه ها نسبت به گاوهای بالغ و 
چند شکم زایش، در مقابل کمبود پروتئین حساس تر هستند. تلیسه هایی که 
دچار کمبود شــدید پروتئین باشــند کاهش در رشد اسکلت را بخصوص در 
بخش لگن نشــان می دهند. این تلیسه ها سیکل فحلی را دیر شروع می کنند 
و در زایمان نیز دچار مشــکل می شوند )11(. از طرفی تأثیر حاد محدودیت 
غذایی بر توان تولید مثلی گاو و گوســفند هنوز بطور کامل مشخص نگردیده 
که در محدودیت طوالنی مدت یــا در محدودیت کوتاه مدت دارای تأثیرات 
سوء بر تولید مثل نشخوارکنندگان می باشد. همچنین در تحقیقات مشخص 
شــده اســت که محدودیت انرژی جیره، توسعه رشــد فولیکول تخمدانی را 
کاهش داده اســت و محدودیت کوتاه مدت، ترشح هورمون های استروئیدی 
)اســتروژن( و نیز هورمون تستوســترون و گلوکز را در حیوانات کاهش داده 
اســت. از ســویی نتایج محدودیت غذایی بسته به درجه محدودیت و حاالت 
تولید مثلی در زمان محدودیت غذایی می تواند منجر به کاهش کارایی تولید 
مثلی گردد که در تحقیقی میزان تخمک گذاری در گوســفند، در محدودیت 
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پروتئین کاهش یافته اســت )1(. روند تحقیقات در زمینۀ اثرات تغذیه روی 
تولید مثل آهسته است، چرا که ظهور اثرات تغذیه، بطئی بوده و پژوهش های 
بلند مدتی را می طلبد. تحقیقات جدید بیانگر مکانیسم هایی است که توسط 
آن هــا تغذیه، تولیدمثــل را تحت تأثیر قرار می دهد. ســوء تغذیه عمومی و 
همچنین کمبود یک ماده مغذی خاص، می تواند ســبب اختالل در ســنتز 
هورمون های دخیل در تولید مثل گردد )1۰(. لذا هدف از این تحقیق بررسی 
تأثیر گرســنگی کوتاه مدت در خالل فــاز لوتئال بر قطر و تعداد فولیکول ها، 
انــدازه جســم زرد تخمدانی، هورمون  های اســتروئیدی و نــرخ باروری در 

تلیسه های شیری می باشد.

مواد و روش  ها
دام ها و مدیریت

ایــن تحقیق در مجتمــع گاوداري در 25 کیلومتری غــرب اصفهان از 
تاریخ 92/1/2۰ تا 92/3/1۰ انجام گرفت و در آن از تعداد 185 رأس تلیســه 
هولشتاین، 6۰ رأس با سن 12 تا 14 ماه در قالب یک طرح کامال تصادفي انتخاب 
شدند. تلیسه هاي انتخابي که همگي از نظر سالمتي، سن و وزن در شرایط تقریبا 

یکسان بودند به طور تصادفي به دو گروه کنترل و تیمار تقسیم شدند.
در ابتــدای اجرای طرح، 6۰ رأس تلیســه هلشــتاین در دو گروه مجزا 
نشــانه گذاری شــدند و در دو مرحله با تزریق 3 میلی لیتر پروســتاگلندین 
)کلوپروستنول سدیم، سینکرومات-شرکت داروسازی برمر-واربورگ آلمان( 

با فاصله 11 روز مورد همزمان ســازی قرار گرفتند. پس از پایان عالئم فحلی 
و وارد شــدن تلیسه ها به فاز لوتئال، تلیســه های گروه تیمار در یک بهاربند 
جداگانه منتقل شــده و بطور اختصاصی تغذیه شــدند و برای مدت 12 روز 

تحت محدودیت غذایی قرار گرفتند.

جیره غذایي
در طول این آزمایش از یک جیره غذایي اســتفاده شــده اســت. جیره 
غذایي بر اســاس تعداد تلیسه هاي شیري و با توجه به وزن، سن و احتیاجات 
دام، با اســتفاده از جداول استاندارد غذایي )NRC، 2۰۰1( و با کمک نرم افزار 
Amino cow تهیــه و تنظیم گردید. جیره غذایی گروه کنترل و تیمار از نظر 
ترکیب یکسان بود. تلیسه های گروه کنترل در طول روز دو وعده جیره غذایی 
دریافت کردند درحالی که تلیســه های گروه تیمار فقــط یک وعده از همان 
جیره غذایی )نصف مقدار خوراک گروه کنترل( را دریافت می کردند. در طول 
روز به ازای هر رأس تلیســه گروه کنترل تقریبــاً 14 کیلوگرم و به ازای هر 
تلیســه گروه تیمار تقریبا 7 کیلوگرم خوراک داده می شد. جداول )1( و )2( 
اجزاء و ترکیبات جیره مورد اســتفاده جهت تلیسه های گروه کنترل و تیمار 
که از نظر اجزا و ترکیب یکســان بوده و تنها از نظر میزان دسترسی متفاوت 

می باشند را نشان می دهد.
روش نمونه گیری

بعد از پایان یافتن مدت زمان گرسنگی، تمام تلیسه ها مورد همزمان سازی 

جدول 1- اجزای تشکیل دهنده جیره غذایي مورد استفاده در تلیسه های گروه کنترل و تیمار

مقدار )درصد ماده خشک(نوع ماده

23/۰7سیلوی ذرت

12/۰8جو

19/78یونجه

14/67کاه گندم

2/44کنجاله سویا

3/4بلغور ذرت

19/56سبوس گندم

۰/۰۰تفاله چغندر

1/۰9سنگ آهک

1/3مکمل معدنی

1/3مکمل ویتامینه

1/۰9نمک

۰/22اوره

100مجموع

تأثیر گرسنگی کوتاه مدت در خالل فاز لوتئال بر قطر و  ...



شماره 114، نشريه د امپزشكی، بهار 1396

103
در

پژوهشوسازندگی

مجدد توســط هورمون پروستاگلندین قرار گرفتند و با مشاهده عالئم فحلی 
)در فــاز فولیکوالر( به مدت ســه روز پیاپی جهت ســنجش میزان هورمون 
استروژن، نمونه خون جمع آوری شد. جهت سنجش هورمون پروژسترون 3۰ 
ســاعت پس از اتمام فحلی )در فاز لوتئال( به صورت یک روز در میان، نمونه 
خون جمع آوری گردید. جهت اندازه گیری میزان گلوکز در دوران گرســنگی 
به فاصله 5 روز دو نمونه خون گرفته شــد. میزان هورمون رشــد (GH) در 
انتهــای فاز فولیکوالر و میزان IGF1 در اواســط فاز لوتئال مورد اندازه گیری 
قرار گرفت. تمام نمونه های خون به میزان 1۰ میلی لیتر به وســیله لوله های 
آزمایش خألدار ونوجکت، از ورید دمی تمامی تلیســه ها گرفته شد و پس از 
قرار دادن در مخزن حاوي یخ جهت جلوگیري از فســاد سریعا به آزمایشگاه 
ارسال گردید. ســرم نمونه ها در همان روز توسط دســتگاه سانتریفیوژ طی 
5 دقیقــه و در 3۰۰۰ دور بــا دقت جدا گردید و در ظرف های پالســتیکی 
مخصوص با ذکر شــماره دام و تاریخ در فریزر 2۰- درجه سانتی گراد انتقال 
یافته تا بصورت همزمان مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گیرند. سپس نمونه ها 
در دمای 4 درجه ســانتی گراد ذوب شــده و به دمای اتــاق منتقل گردیده 
تا از شکســته شدن پروتئین های سرمی جلوگیری شــود و در نهایت تحت 
آزمایــش االیزای رقابتی برای اندازه گیری هورمون های مورد نظر قرار گرفت. 
انجام تست های آزمایشــگاهی با روش االیزا و به وسیله کیت های مخصوص 
هر هورمون )اســتروژن کیت DRG آمریکا، پروژسترون کیت Biovet ایتالیا، 
هورمون رشــد کیت Monobind آمریکا، IGF1 کیت mediagnost آلمان 
و گلوکز کیت تشخیص کمی (GOD) شرکت پارس آزمون( صورت پذیرفت. 
همچنین جهت تعیین تعداد و اندازه فولیکول ها و اجسام زرد، در طول دوره 
بصورت یک روز درمیان از هر تلیســه سونوگرافی توسط دستگاه SIUI مدل 

9۰۰V-CTS انجام شد.

تجزیه و تحلیل آماري داده ها
داده هاي حاصل در نرم افزار Excell در کامپیوتر ثبت گردید و با استفاده 
از آزمــون یک طرفه t-Student مســتقل و در قالب طرح پایه کاماًل تصادفي 
همچنین در برخی موارد با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شدند. مقایسات 

میانگین با آزمون T مستقل در سطح 5 درصد انجام شد.

نتایج
تعداد و اندازه فولیکول های تخمدانی

شکل )3( مقایسه میانگین تعداد فولیکول ها در گروه های کنترل و تیمار 
در ســونوگرافی های مختلف را نشان می دهد. در این نمودار مشاهده می شود 
که میانگین تعداد فولیکول ها در گروه تیمار نســبت به گروه کنترل بیشــتر 

بوده و از نظر آماری دارای اختالف معنی داری )P>۰/۰5( می باشد.
همچنین داده های این تحقیق نشــان می دهــد که در گروه تیمار تعداد 
فولیکول ها در تخمدان چپ بیشــتر از تخمدان راست بوده و در گروه کنترل 
تعداد فولیکول ها در تخمدان راست بیشتر می باشد. این مطلب در جدول )3( 

مشخص می باشد.
در جدول )4( مقایســه میانگین های دو گروه در دو بار ســونوگرافی بر 
روی انــدازه فولیکول های اول و دوم در تخمدان های چپ و راســت صورت 
گرفته اســت. این مقایسه نشــان می دهد که تنها اندازه اولین فولیکول های 
ســاخته شــده تحت تأثیر میزان خوراک مصرفی قرار دارنــد، درصورتی که 
فولیکول هــای دوم به بعد تحت تأثیر این پارامتــر قرار نگرفته بلکه در گروه 
کنترل فولیکول ها بزرگتر نیز شده اند. همچنین از این جدول چنین برمی آید 
که در ســونوگرافی اول، فولیکول اول تخمدان راست در گروه تیمار بزرگتر از 
فولیکول اول در تخمدان چپ گروه تیمار و حتی بزرگتر از فولیکول های اول 

جدول2-ترکیبات جیره غذایی مورد استفاده در تلیسه های گروه کنترل و تیمار

میزانترکیب

13/29پروتئین خام )درصد ماده خشک(

25/25الیاف نامحلول در شوینده های اسیدی )درصد ماده خشک( 

44/12الیاف نامحلول در شوینده های خنثی )درصد ماده خشک( 

3۰/17کربوهیدرات های غیرالیافی )درصد ماده خشک( 

28/88پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه )درصد پروتئین خام( 

71/12پروتئین قابل تجزیه در شکمبه )درصد پروتئین خام( 

2/77چربی )درصد ماده خشک(

1/۰5کلسیم )درصد ماده خشک(

۰/56فسفر )درصد ماده خشک(

1/37انرژی خالص )مگاکالری در کیلوگرم(
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موجود در تخمدان راســت و چپ گروه کنترل می باشد درحالی که فولیکول 
دوم در تخمدان های راســت هر دو گروه بزرگتــر از فولیکول های موجود در 
تخمدان های چپ بوده و در گروه کنترل بزرگتر هســتند به اســتثنای گروه 
تیمار که فولیکول دوم در تخمدان سمت چپ نسبت به تخمدان سمت راست 
بزرگتر بوده است. درضمن در سونوگرافی دوم فولیکول های اول در تخمدان 
راســت در هر دو گروه بزرگتر از تخمدان چــپ و در گروه کنترل بزرگتر از 

گروه تیمار می باشد.
شکل )4( مقایســه میانگین اندازه اجسام زرد در تخمدان راست و چپ 
را در دو گروه آزمایشی در مراحل مختلف سونوگرافی نشان می دهد. با توجه 
بــه تخمک گذاری فولیکــول غالب باید در هر رأس تلیســه در یک تخمدان 
جســم زرد مشــاهده گردد و با توجه به تعداد متعدد تلیسه ها که در هر یک 
تخمک گذاری متفاوت می باشــد، پس جســم زرد در تخمدان سمت چپ و 
راســت بصورت مجزا نوشته شــده و با هم نیز مورد مقایسه قرار گرفت. لذا 
با توجه به اندازه های به دســت آمده از اجســام زرد در طول سونوگرافی های 
متوالی، مشــاهده شد که اندازه جســم زرد در تلیسه های گروه تیمار بزرگتر 
بوده و رشــد بهتری داشته است. در آخرین مرحله از سونوگرافی اندازه جسم 

زرد در گروه تیمار به شدت تحلیل رفته است. همچنین داده ها نشان می دهد 
که میزان تخمک گذاری در تخمدان ســمت راست بیشتر از تخمدان سمت 
چپ بوده و نیز با پیشرفت در فاز لوتئال، اندازه جسم زرد در تخمدان سمت 

راست بیشتر شده است.

میزان هورمون های استروئیدی
در این طرح هورمون اســتروژن به مدت ســه روز متوالی مورد بررسی 
قرار گرفت. شــکل )5( مقایســه میانگین هورمون اســتروژن در دو گروه را 
در نمونه گیری های مختلف نشــان می دهد و بر اســاس این نمودار مشاهده 
می گردد که در گروه تیمار میزان این هورمون به مراتب بیشتر از تلیسه های 
 )P>۰/۰5( گروه کنترل می باشــد، هرچند از نظر آماری تفــاوت معنی داری
وجود ندارد. از طرف دیگر در این نمودار مشاهده می گردد که بیشترین میزان 
هورمون استروژن در هر دو گروه مورد بررسی در اولین نمونه گیری بوده است 
و در دو نمونه گیری بعدی تقریباً یکســان بوده و فقط در گروه تیمار افزایش 

مختصری از خود نشان داده است.
شکل )6( مقایســه میانگین هورمون پروژســترون را در گروه کنترل و 

شکل 1-نمونه ای از جسم زردهای سونوگرافی شده در تلیسه ها

روزهای مورد آزمایش

شکل 2-نمونه ای از فولیکول های تخمدانی سونوگرافی شده 
در تلیسه ها

تأثیر گرسنگی کوتاه مدت در خالل فاز لوتئال بر قطر و  ...
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تیمار در نمونه گیری های مختلف نشــان می دهد. بــا توجه به داده های این 
نمودار مشــخص می شــود که میزان هورمون پروژســترون در گروه تیمار با 
افزایش فعالیت جســم زرد بیشــتر از گروه کنترل می باشد و از نمونه گیری 
چهارم به بعد )روز 5 فاز لوتئال( میزان هورمون پروژســترون در گروه تیمار 
بطور معنــی داری )P>۰/۰5( نســبت به گروه کنترل افزایش یافته اســت. 
همچنین در نمونه گیری هفتــم )روز 12 فاز لوتئال( میزان این هورمون نیز 
کاهش یافته اســت و این کاهش در گروه تیمار دارای شیب نزولی بیشتری 

نسبت به گروه کنترل می باشد.
در ایــن تحقیق میزان هورمون های FSH و LH نیــز مورد ازریابی قرار 
گرفــت و نتایج در هر دو هورمون در گروه تیمــار مطلوب تر از گروه کنترل 
بود ولی با توجه به عدم جواب آزمایشــگاهی مناسب بدلیل استفاده از کیت 

هورمون های انسانی، از آوردن نتایج این دو هورمون صرف نظر گردید.  

میزان هورمون های متابولیکی
شکل )7( مقایسه میانگین میزان هورمون رشد (GH) را در گروه کنترل 
و تیمار را نشــان می دهد. بر اساس این نمودار میزان هورمون رشد در گروه 
کنترل نســبت به گروه تیمار بیشــتر بوده ولی از نظر آماری دارای اختالف 

معنی داری )P>۰/۰5( نمی باشد.
شــکل )8( مقایســه میانگین میزان هورمــون IGF1 را در گروه کنترل 
و تیمــار نشــان می دهد. طبق این جــدول میزان هورمــون IGF1 در گروه 
تیمار بیشــتر از گروه کنترل بــوده و از نظر آماری دارای اختالف معنی داری 

)P>۰/۰5( می باشد. 
شــکل )9( مقایســه میانگین میزان گلوکز در گروه کنتــرل و تیمار را 
نشــان می دهد. میزان گلوکز در نوبت اول نمونه گیری )روز 5 گرسنگی( در 
گروه تیمار بیشــتر از گروه کنترل بــوده و دارای اختالف آماری معنی داری 

جدول 3-تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر میانگین تعداد فولیکول ها در تخمدان های چپ و راست در گروه های آزمایشی

شکل 3- تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر میانگین تعداد فولیکول ها
* معنی داری در هر نوبت سونوگرافی در سطح 5 درصد

گروه آزمایشینوبت سونوگرافی
تعداد فولیکول در تخمدان

چپراست

اول
b 1/61/3کنترل

a 22/14تیمار

دوم
b 1/4۰/6کنترل

a 1/61/9تیمار
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جدول 4-تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر میانگین اندازه فولیکول ها )بر حسب میلی متر( در تست سونوگرافی

شکل 4-تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر اندازه جسم زرد )بر حسب میلی متر( در گروه های آزمایشی
* معنی داری برای هر نوبت سونوگرافی در سطح 5 درصد

اندازه فولیکول )میلی متر( 
 گروه ها

مرتبه سونوگرافی
عداد فولیکول در تخمدانتعداد فولیکول در تخمدان

چپراستچپراست

کنترل
12/6911/274/823/98اول

-14/6512/2۰6/87دوم

تیمار
14/۰812/453/322/48اول

11/۰58/814/678/49

تأثیر گرسنگی کوتاه مدت در خالل فاز لوتئال بر قطر و  ...
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         ) pg/ml( شکل 5-تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر میانگین میزان هورمون استروژن 

(ng/ml) شکل 6-تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر میانگین میزان هورمون پروژسترون
   * معنی داری در سطح 5 درصد
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             (ng/ml) IGF1 شکل 7- تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر(mIU/ml) GH شکل 8-تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر 

* معنی داری در سطح 5 درصد 

(mg/dl( شکل 9-تأثیر گرسنگی کوتاه مدت بر میزان گلوکز

تأثیر گرسنگی کوتاه مدت در خالل فاز لوتئال بر قطر و  ...
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)P>۰/۰5( می باشد، درحالی که در نمونه گیری نوبت دوم )روز 1۰ گرسنگی( 
میزان گلوکز در گروه کنترل بیشتر از گروه تیمار بوده و از نظر آماری دارای 

اختالف معنی داری نمی باشد.
در رابطــه با شــاخص های باروی، با توجه به طوالنــی بودن مدت زمان 
آبســتنی و زایش فقــط نتایج میانگیــن تعداد تلقیح منجر به آبســتنی در 
تلیســه های مورد آزمایش مورد بررســی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که 
در گروه تیمار در مقایســه با گروه کنترل تعداد تلقیح بیشــتر بوده )1/6 در 
مقابل 1/1( و لذا گروه تیمار با وجود بروز عالئم فحلی بیشــتر، میزان باروری 

کمتری داشته است.

بحث و نتیجه گیری 
تعداد و اندازه فولیکول تخمدانی و اندازه جسم زرد

در این تحقیق به بررســي میانگین تعداد و اندازه فولیکول های تخمدانی 
بواســطه دستگاه سونوگرافی در سیکل فحلی پرداخته شد و مشخص گردید 
که تعداد فولیکول ها در گروه تیمار نســبت به گروه کنترل بطور معنی داری 
بیشــتر بود. همچنین داده های این تحقیق نشان می دهد که در گروه تیمار 
تعداد فولیکول ها در تخمدان چپ بیشــتر از تخمدان راست بوده و در گروه 
کنترل تعداد فولیکول ها در تخمدان راســت بیشتر می باشد. باال بودن میزان 
هورمون اســتروژن در آغاز فاز فولیکوالر باعث شــده است که در نوبت اول 
تعداد فولیکول ها بیشــتر شده و فولیکول ها بیشتر رشــد نمایند. با توجه به 
کاهش اســتروژن در نمونه دوم و ســوم تعداد فولیکول های در نوبت دوم در 
هر دو گروه کاهش یافته اســت. اما نکته جالب توجه ارتباط مستقیم کاهش 
استروژن با تعداد فولیکول ها به نسبت متناسب با هر گروه می باشد که میزان 
کاهش اســتروژن در گروه کنترل بیشــتر بوده پس تعداد فولیکول ها کاهش 
بیشتری نسبت به گروه تیمار داشته است که این مطلب با تحقیقات گذشته 
مطابقت دارد )1۰(. نتایج ســایر تحقیقات نشان دهنده آن است که به دلیل 
کاهش میزان متابولیسم در حیواناتی که دچار محدودیت غذایی و گرسنگی 
هستند، میزان هورمون استروژن نیز کمتر دچار متابولیسم کبدی می گردد، 
بنابرایــن، با یافته های تحقیــق حاضر مطابقــت دارد )5، 7(. از طرف دیگر 
تحقیقات نشــان داده اند که کاهش میزان متابولیســم در حیوانات منجر به 
 (GnRH) کاهش پاک ســازی و کلیرنس هورمون آزاد کننده گنادوتروپین ها
شــده که افزایش این هورمون منجر بــه افزایش هورمون FSH نیز می گردد 
 FSH 4، 5(. همچنین بایستی به ارتباط مستقیم میزان هورمون استروژن با(
اشاره نمود که افزایش میزان استروژن منجر به افزایش FSH شده که هر دو 
منجر به افزایش تعداد و اندازه فولیکول ها بخصوص فولیکول غالب می گردند 
)1(. اما در رابطه با افزایش تعداد فولیکول ها در تخمدان ســمت چپ نسبت 
به تخمدان ســمت راســت در گروه تیمار می توان احتمــال داد که با توجه 
بــه محدودیت غذایی در ایــن گروه، میزان فعالیت شــکمبه کاهش یافته و 
در نتیجه میزان حرارت تولیــدی آن نیز کاهش می یابد، پس میزان فعالیت 
تخمدان سمت چپ افزایش می یابد ولی در گروه کنترل تعداد فولیکول ها در 
تخمدان سمت راست بیشتر است که ممکن است ناشی از افزایش متابولیسم 
شــکمبه و افزایش حرارت تولیدی آن باشــد که به نظر می رسد این افزایش 
حرارت شــکمبه منجر به کاهش فعالیت تخمدان سمت چپ شده و منجر به 
رشــد تعداد فولیکول کمتری در آن شود و برعکس در تخمدان سمت راست 

که میزان حرارت پایین تر است، فعالیت بیشتر باشد )5(.

در طول ســونوگرافی های متوالی، مشاهده شــد که اندازه جسم زرد در 
تلیســه های گروه تیمار بزرگتر بوده و رشــد بهتری داشــته اند و در آخرین 
مرحله از ســونوگرافی اندازه جســم زرد در گروه تیمار به شدت تحلیل رفته 
اســت. همچنین داده ها نشــان می دهد که میزان تخمک گذاری در تخمدان 
ســمت راست بیشــتر از تخمدان ســمت چپ بوده و نیز با پیشرفت در فاز 
لوتئال، اندازه جسم زرد در تخمدان سمت راست بیشتر شده است. با توجه به 
یافته های قطر و تعداد فولیکول ها، در رابطه با جسم زرد بدین صورت برداشت 
می شود که افزایش تعداد فولیکول در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل منجر 
به افزایش تخمک گذاری در گروه تیمار شــده که اندازه جسم زرد نیز در این 
گــروه متعاقبا افزایــش می یابد )1(. از طرفی با توجه بــه ارتباط بین میزان 
هورمون اســتروژن و LH که افزایش استروژن منجر به افزایش LH می شود، 
با یافته های ایــن تحقیق مطابقت دارد )1۰(. همچنین افزایش LH منجر به 
افزایش تخمک گذاری شده که این عمل در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل 
بیشــتر بوده اســت. همان طوری که قباًل ذکر شــد، چون محدودیت غذایی 
منجر به کاهش متابولیســم حیوان می گردد، بنابراین منجر به افزایش میزان 
GnRH شــده و این هورمون افزایش میزان LH و در نتیجه تخمک گذاری را 
به دنبال خواهد داشت )2(. از سویی چون در گروه تیمار میزان تخمک گذاری 
در تخمدان ســمت راست بیشــتر و همچنین اندازه جسم زرد در فاز لوتئال 
در تخمدان سمت راســت بزرگتر بوده، که همگی ناشی از وجود شکمبه در 
ســمت چپ می باشد، با تولید حرارت احتماال بر فعالیت تخمدان سمت چپ 
تأثیرگذار بوده که منجر به بزرگتر شدن جسم زرد و نیز میزان بیشتر تخمک 

گذاری در تخمدان سمت راست می گردد )4(. 

هورمون های جنسی
در ارتباط با میزان هورمون اســتروژن در این تحقیق مشــاهده گردید 
که در گروه تیمار میزان این هورمون به مراتب بطور غیر معنی داری بیشــتر 
از تلیســه های گروه کنترل می باشد. به نظر می رســد از دالیل این افزایش، 
با توجه به رابطه مســتقیم تعداد فولیکول هــای تخمدانی با میزان هورمون 
اســتروژن، تأثیر خود تنظیمی هورمون های استروژن و FSH باشد که در این 
تحقیق مشاهده می شود تعداد باالی فولیکول باعث افزایش هورمون FSH و 
به دنبال آن افزایش هورمون اســتروژن می شود که با تأثیر خود تنظیمی، هر 
دو هورمون را کنترل و منجر بــه افزایش خود می کند اما باالتر بودن میزان 
اســتروژن در نمونه اول نســبت به دو نمونه بعدی در گروه تیمار ناشــی از 
افزایش FSH و رشد فولیکولی ابتدای موج فولیکولی می باشد که همگی باعث 
افزایش استروژن می گردد و با کاهش هورمون FSH میزان هورمون استروژن 
نیز تا حدودی کاهش یافته اســت و در ادامه تخمک گذاری اتفاق افتاده است 
که دقیقا قبل از تخمک گذاری نسبت میزان هورمون استروژن و پروژسترون 

عکس می گردد یعنی استروژن کاهش و پروژسترون افزایش می یابد )1(.
در ارتباط با هورمون پروژسترون در گروه تیمار با افزایش فعالیت جسم 
زرد، میزان آن بیشــتر از گروه کنترل گردیده و از نمونه گیری چهارم به بعد 
)روز 5 فاز لوتئال( میزان هورمون پروژسترون در گروه تیمار بطور معنی داری 
نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است و در نمونه گیری هفتم )روز 12 فاز 
لوتئال( میزان این هورمون نیز کاهش یافته است و این کاهش در گروه تیمار 
دارای شیب نزولی بیشتری نسبت به گروه کنترل می باشد. از دالیل این نتایج 
می توان به پیشــرفت اندازه جسم زرد اشــاره نمود که موجب افزایش میزان 
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هورمون پروژســترون در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل می باشد. افزایش 
ایــن هورمون در گروه تیمار ممکن اســت در اثر کاهش متابولیســم غذایی 
نسبت به گروه کنترل باشد که با توجه به اوج فعالیت جسم زرد و نمونه های 
چهارم، پنجم و ششــم افزایش سایز جســم زرد در گروه تیمار، این هورمون 
نســبت به گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافته اســت )4(. همچنین 
ممکن است محدودیت غذایی در گروه تیمار منجر به افزایش استفاده بهینه 
از میزان کلســترول موجود در جیره گردد و افزایش این ماده در سلول های 
لوتئال جســم زرد باعث افزایش هورمون پروژسترون می گردد که تحقیقات 

این افزایش را در روزهای 5 تا 1۰ فاز لوتئال نشان داده است )11(.

هورمون های متابولیکی
در این رابطه می توان چنین تفسیر کرد که هورمون رشد رابطه مستقیم با 
میزان مصرف خوراک دارد. هرچه میزان خوراک دام کمتر باشد این هورمون 
کاهــش یافته و حتی بــر روی وزن دام تأثیر می گذارد امــا از آنجا که این 
گرسنگی کوتاه مدت است ضرری به وزن و اسکور بدن دام وارد نخواهد کرد، 
پس طبیعی اســت که در این طرح میزان هورمون رشد در گروه تیمار کمتر 
از گروه کنترل باشد ولی از آنجا که تفاوت غیرمعنی داری را نشان داده است، 
با استناد به نتیجه تحقیق الکومب و همکاران )8( ثابت می شود که گرسنگی 
کوتاه مدت تأثیــر خاصی در کاهش وزن ندارد. از طــرف دیگر در تحقیقی 
مشاهده شده است که محدودیت غذایی منجر به افزایش پاسخ غده هیپوفیز 
به هورمون آزاد کننده هورمون رشد و سرکوب عملکرد غده تیروئید )فاکتور 
ممانعت کننده از تولید هورمون رشد( می گردد )8(. همچنین مشاهده شده 
اســت که فاکتور سن بســیار بر روی میزان تولید هورمون رشد در ارتباط با 
پاســخ به ســوماتوتروپین موثر می باشــد و در حیوانات جوان در محدودیت 
غذایــی میزان این هورمون کمتر تحت تأثیر قرار می گیرد )6( که این مطلب 

با نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد.
در رابطــه با میزان IGF1 در این تحقیق مشــخص شــد که میزان این 
فاکتور رشــد در گروه تیمار بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل می باشد. 
بطــور کلی میــزان IGF1 در محدودیت غذایی در دام کاهــش می یابد و از 
طرفی موجب افزایش تحریک ســلول های گرانولوزایی در تخمدان می شــود 
که در تولید استروژن توســط FSH نقش بسزایی را ایفا می نماید. همچنین 
محدودیــت غذایی منجر به افزایش میزان FSH و بیان بیشــتر گیرنده های 
FSH در ســلول های گرانولوزا می گردد که ایــن نتایج با نتایج تحقیق حاضر 
هم خوانی دارند )7(. از طرف دیگر مشــاهده شده است که محدودیت غذایی 
موجب کاهش IGF1 و در نتیجه کاهش پاســخ فولیکول به FSH می شود که 
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیــق حاضر در رابطه با میزان IGF1 هم خوانی 
داشته است )1(. همچنین مشخص شده است که محدودیت غذایی منجر به 
کاهش متابولیسم و سوخت و ساز بدن می گردد و در نتیجه میزان پاکسازی 
کبــدی هورمون ها کاهش می یابد و از هورمون هایی که در محدودیت غذایی 
افزایش می یابد، میزان هورمون GnRH بوده که افزایش این هورمون منجر به 

افزایش میزان IGF1 می گردد )5(.
میزان گلوکز در گروه کنترل و تیمار نشــان می دهــد که در نوبت اول 
نمونــه گیری )روز 5 گرســنگی( در گروه تیمار افزایش معنی داری نســبت 
به گــروه کنترل وجود دارد، درحالی که در نمونه گیــری نوبت دوم )روز 1۰ 
گرســنگی( میزان گلوکز در گروه کنترل بطور غیر معنی داری بیشتر از گروه 

تیمار می باشد. بطور کلی در نشــخوارکنندگان، کاهش دریافت غذا در دوره 
محدودیت غذایــی می تواند منجر به تغییر در تغییرات شــکمبه ای، باالنس 
الکترولیت ها، هورمون ها و یا متابولیت گردد )7(. در دوران محدودیت غذایی 
گلوکز کاهش یافته و به دنبال آن میزان لپتین در تلیســه ها کم می شــود. با 
کاهــش لپتین، غلظت پالســمایی گلوکز، انســولین و IGF1 نیز کاهش می 
یابد. در افراد چاق این موارد ذکر شــده کاهش یافته که کاهش شدید میزان 
لپتین، انســولین و گلوکز منجر به افزایش NEFA می گردد. مکانیســم های 
که موجب می شود گرســنگی منجر به کاهش غلظت پالسمایی لپتین شود 
مشخص نیست. در حیوانات تک معده ای کاهش آن ناشی از افزایش فعالیت 
سمپاتیک، افزایش کتون ها و اسیدهای چرب آزاد و یا ناشی از کاهش غلظت 
انســولین و گلوکز در پالسما می باشــد )7(. حال با توجه به رابطه مستقیم 
میــزان لپتین و گلوکز، در تحقیق حاضر بــا توجه به عدم اندازه گیری میزان 
هورمــون لپتین می توان نتیجه گیری نمود که در نوبت اول بدلیل محدودیت 
غذایی در گروه تیمار جهت سوخت و ساز بدن، دیگر منابع انرژی بدن تبدیل 
به گلوکز گردیده و افزایش در میزان گلوکز مشاهده می شود )7(. این نتایج با 
نتایج تحقیق کیمیا و همکاران )7( و اسکارزنسی و همکاران )11( هم خوانی 
دارد. البته در نوبت دوم دلیل کاهش میزان گلوکز در گروه تیمار ممکن است 
ناشــی از کاهش ذخایر انرژی و سوخت و ساز در بدن تلیسه باشد که در اثر 
محدودیــت غذایی دچار باالنس منفی انرژی و کاهش وزن بدن می گردد که 
این نتایج با نتایج تحقیق مک کان و هانسل )9( نیز هم خوانی دارد. همچنین 
در زمان گرسنگی اسیدهای چرب آزاد و آمینواسیدها )آزاد شده از عضالت( 

در کبد و کلیه منجر به افزایش گلوکز می شود )5(.
در کل نتیجه گیری می شــود که گرســنگی کوتاه مــدت در فاز لوتئال 
در تلیســه های هلشــتاین منجر به بهبود عملکرد تخمدانی و هورمون های 
اســتروئیدی گردیده و کاهش هورمون های متابولیکی از جمله GH و گلوکز 
در گرســنگی کوتاه مدت عوارضی بر وزن و نمره بدنی دام وارد نخواهد کرد 
و مصــرف خوراک کمتر در فاز لوتئال مطلوب بوده و از جهت اقتصادی برای 

دامدار مقرون به صرفه خواهد بود. 
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