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In this study, the effect of the number of follicle-stimulating hormone
(FSH) injections with progesterone on ovulation in the nonreproductive season (winter) was studied in Kerman region, Iran. For
this purpose, 160 Kermani sheep were selected with the same average
weight 60 days after delivery and ranged in age from 5 to 7 years. They
were divided into 4 groups according to age and weight; all groups
except for the control treatment were treated with progesterone for
12 days via CIDR. After CIDR withdrawal, the first group was injected
with 25 mg FSH on one day while the second group received 25 mg on
the first day and 10 mg on the second day. The third group was
injected with 25 mg FSH on the first day, 10 mg on the second day and
5 mg on the third day. After five days, the ewes were slaughtered and
the number of corpus luteum on the ovaries was counted. The results
showed that the number of days of FSH injection had a significant
difference in the ovulation rate (P <0/05). The results of this study
suggest that the injections of FSH on three consecutive days had the
greatest impact on oocyte maturation and ovulation rate.
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در این تحقیق ،تأثیر تعداد روز تزریق هورمون تحریککننده فولیکولی ()FSH1
همراه با هورمون پروژسترون بر تخمکریزی در فصل غیرتولیدمثلی (زمستان) در
اطراف منطقه کرمان مطالعه شد .برای این منظور از تعداد  160رأس گوسفند کرمانی
با وزن مناسب که تقریباً  60روز از زایمان آنها سپری شده و سنی بین  5تا  7سال
داشتند ،انتخاب شد و براساس سن و وزن به چهار گروه مساوی تقسیم شدند .همه
گروهها به غیر از گروه شاهد ،به مدت  12روز با سیدر تحت پروژسترون درمانی قرار
گرفتند .پس از خروج سیدر به گروه اول هورمون  FSHبه میزان  25میلیگرم در
یک روز ،گروه دوم  25میلیگرم در روز اول و  10میلیگرم در روز دوم ،گروه سوم
 25میلیگرم در روز اول و  10میلیگرم در روز دوم و  5میلیگرم در روز سوم تزریق
شد .پنج روز پس از آن ،میشها کشتارگاه شدند و تعداد جسم زرد آنها در سطح
تخمدان بررسی شد .نتایج نشان داد تعداد روزهای تزریق هورمون  FSHتفاوت
معنیداری روی تعداد تخمک آزاد شده دارد ( .)P <0/05به صورتی که تزریق FSH
در سه روز متوالی ،بیشترین تأثیر را در بلوغ تخمک و میزان آزادسازی تخمک در
گوسفند کرمانی داشت.
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مقدمه
در گونههای حیوانی مثل گوسفند که انسان از محصوالت آن استفاده میکند و تولیدمثل فصلی دارد ،افزایش بازدهی
صفات تولیدمثلی بهمنظور افزایش درآمد واحدهای پرورش صنعتی و کاهش استفاده از چرای طبیعی و عرضه محصوالت
در فصل غیرتولیدمثلی از ضرورتهای مشخص این حرفه میباشد .در این قبیل موارد با روشهای هورمونی میزان آبستنی
در فصل غیرتولیدمثلی افزایش مییابد و باعث افزایش تولید میشود و سود دامپرور را افزایش میدهد [ .]1پروژسترونها
بهتنهایی یا همراه با هورمونهایی مانند هورمون جفت اسب ( )ECG1برای کنترل تولیدمثل میش به کار میروند و برای
میشهایی که فعالیت جنسی ندارند و نیز برای همزمان کردن فحلی گروهی از میشها که فعالیت چرخهای دارند استفاده
میشوند [ .]2هورمونهای گنادوتروپین روی باروری و تولیدمثل گوسفند تأثیر دارند [ .]3با همزمانسازی فحلی میشها
توسط اسفنج  100درصد آنها تخمکگذاری کردند .برای بهوجود آوردن همزمانسازی فحلی در فصول غیرتولیدمثلی
از اسفنجهای پروژسترونی و استفاده از هورمونهای گنادوتروپین و همچنین سیدرگذاری استفاده شد که در اغلب موارد،
میزان استفاده از هورمون محرک فولیکول ( )FSHبرای تخمکریزی  20میلیگرم گزارش شده است [ .]4با استفاده از
تزریق  FSHو  ECGمیزان تخمکریزی در میش افزایش خواهد یافت [ .]5پروژسترون نقش اصلی را در آزادسازی
تخمک دارد اما میزان تزریق گنادوتروپین تعیینکننده تعداد آن میباشد [ .]6روش استفاده از تخمکگذاری در گوسفند
با استفاده از پروژسترون داخل واژنی به مدت  14روز و استفاده از گنادو تروپینها  43تا  46ساعت بعد از آن تلقیح
مصنوعی انجام شد و همچنین تأثیر هورمونهای گنادوتروپین در فصل غیرتولیدمثلی را بر رشد فولیکول در گوسفند و
بز نشان دادند [ .]7کاهش میزان پروژسترون در همزمانسازی فحلی بر آزادسازی تخمک ،تأثیر مثبت دارد [ .]8در یک
مطالعه ،به میشهایی که گنادوتروپینها تزریق شد ،زمان پیک  LHکاهش و تخمکریزی افزایش یافت [.]9
همزمانسازی و چند تخمکریزی با استفاده از هورمون  FSHدر نژاد سافوک تأثیر مثبتی دارد .هورمون  FSHبر میزان
تخمکریزی و بلوغ تخمک در فصل تولیدمثلی و غیرتولیدمثلی و تعداد تخمک بالغ ،تأثیر بهسزایی دارد [ .]10در فصل
غیرتولیدمثلی استفاده از پروژسترون کاشتنی همراه با گنادوتروپین بر میش برای تخمکریزی تأثیر خواهد داشت [.]11
تأثیر هورمون گنادوتروپین و پروژسترون بر آزادسازی تخمک و برهزایی در نژاد دورپر مثبت نشان داده شد [ .]11گوسفند
کرمانی ،یکی از مهمترین منابع درآمد دامپروران این استان میباشد و صفات تولیدمثلی آن از قبیل برهزایی و همچنین
تولیدمثل غیرفصلی آن ،پایین است و در این زمینه فعالیت اندکی در ایران صورت گرفته است؛ لذا در مطالعه حاضر تعداد
روز تزریق  FSHهمراه با سیدرگذاری در فصل غیرتولیدمثلی روی این نژاد که درصد تخمکریزی پایینی دارد ارزیابی
شده است.

روششناسی
تعداد 160رأس میش کرمانی با  6تا  4شکم زایش در فصل زمستان از میان گوسفندان دامپروری در نزدیکی
شهرستان بردسیر در استان کرمان که با شهر کرمان  55کیلومتر فاصله دارد انتخاب شد .میشها نخست به مدت 40
روز تحت تغذیه یکسان قرار گرفتند و جیره غذایی گوسفندان از دو قسمت علوفه و کنسانتره که شامل جو ،سبوس گندم
و کنجاله کلزا و همچنین مکملهای معدنی و ویتامینی تشکیل شد .برای اجرای آزمایش ،سیدرهای ساخت شرکت فایزر
کشور نیوزیلند و هورمون ( FSHسینا اف) از شرکت سیناژن استفاده شد .تمام میشها به غیر از گروه شاهد ،به مدت
 14روز سیدرگذاری شدند .یک روز قبل از برداشت سیدر ،برای گروه اول ،هورمون  FSHبه میزان  25میلیگرم در دو
نوبت در یک روز تزریق شد .به گروه دوم  25میلیگرم در روز اول و  10میلیگرم در روز دوم ،هرکدام در دو نوبت با
فاصله  12ساعت تزریق شد .به گروه سوم  25میلیگرم در روز اول و  10میلیگرم در روز دوم و  5میلیگرم در روز سوم،
Equine chorionic gonadotropin
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هر کدام دو نوبت در روز دریافت کردند 4 .روز بعد از آخرین تزریق ،تخمدانهای آنها جمعآوری و تعداد جسم زرد هر
تخمدان شمارش شد .آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSS version16استفاده شد .در این تحقیق از آزمون مربع کای استفاده
گردید و تأثیر تزریق  FSHدر روزهای متوالی بهعنوان تیمار در نظر گرفته شد.

یافتهها
در گروه اول (شاهد) تعداد سه عدد جسم زرد روی تخمدان سه رأس میش وجود داشت .در دامهای گروه دوم
تقریب ًا  20درصد تخمکگذاری کردند؛ بهطوری که میانگین میزان تخمکریزی برای هر رأس میش  0/9مشاهده شد.
در گروه سوم با دو بار تزریق میزان تخمکریزی در  40رأس میش  67/5درصد بود و میانگین تعداد تخمکریزی در هر
حیوان  1/49و در گروه چهارم با شش بار تزریق  FSHدر سه روز متوالی ،میزان تخمکریزی  85درصد و میانگین تعداد
تخمکریزی برای هر رأس میش  2/25بار مشاهده شد .البته در تعدادی از میشها هنوز تخمکریزی انجام نشده و
تعدادی فولیکول گراف در سطح تخمدانها در هر سه گروه مشاهده گردید .زمان کشتار تقریب ًا  4تا  5روز پس از آخرین
تزریق هورمون در نظر گرفته شد .بنابراین در دامهای گروه دوم از مجموع  40رأس میش فقط  20رأس تخمکریزی
انجام دادند و از گروه سوم از  40راس  27راس و از گروه چهارم  34رأس تخمکریزی کردند .در جدول  1نتایج
تخمکگذاری در گروههای آزمایشی شاهد و تیمارها نشان داده شده است.
جدول  .1نتایج تخمکگذاری در گروههای آزمایشی شاهد و تیمارها
گروه تیمار

صفت

گروه شاهد

تعداد رأس تخمکگذاری
(درصد در هر گروه)

3رأس (5/7درصد)

 20رأس
( 50درصد)

تعداد رأس بدون تخمک
(درصد در هر گروه)

 37رأس ( 5/92درصد)

 20راس
( 50درصد)

3راس
( 32/5درصد)

تعداد تخمک آزاد شده در هر گروه

 3تخمک

 36تخمک

 59تخمک

 81تخمک

میانگین تعداد تخمکگذاری
(در هر رأس)

0/075

1/09

1/49

2/25

مجموع کل

40

40

40

40

1

2

3

27رأس (67/5درصد)

 34رأس ( 85درصد)
 6رأس ( 15درصد)

در جدول  1مشاهده میشود که در گروه شاهد تنها  3رأس از  40میش تخمکریزی کردند و در تیمار  1نیمی از
میشها و تیمار دوم از  40رأس  27میش تخمکریزی و گروه سوم  34رأس میش تخمکریزی کردند .در گروه شاهد
هر سه میشی که تخمکریزی داشتند یک تخمک آزاد کردند؛ به عبارتی ،تنها یک جسم زرد روی یکی از تخمدانهای
هر یک از آنها مشاهده شد و بهترتیب در گروه تیمار اول تا سوم  59 ،36و  81تخمک از تخمدانهای  40رأس میش
آزاد شد .با توجه به جدول  1میانگین تخمکریزی در گروه شاهد که هیچگونه درمان هورمونی انجام نشد بهازای هر
میش  0/075تخمک آزاد گردید و برای گروههای تیماری بهترتیب از گروه یک تا گروه سه میزان تخمکریزی ،1/09
 1/49و  2/25بود .در جدول  2آنالیز واریانس با مربع کای نشان داده شد.
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جدول  .2جدول تجزیه واریانس تخمکگذاری در گروه شاهد و گروههای تیماری
معیار موردمطالعه

گروه شاهد

گروه تیمار

مجموع

 40راس

 120رأس

دامهای تخمکگذاری کرده

 3راس

 81رأس

دامهای تخمکگذاری نکرده

 37راس

 39رأس
** 29/03

مقدار  x2با یک درجه آزادی
** در سطح ( )P ≤05/0معنیدار

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود تفاوت معنیداری بین تزریق و تزریق نکردن هورمون وجود دارد .بهترین
میزان تخمکریزی بهترتیب تیمار سه  85درصد ،تیمار دو  67/5درصد و در تیمار یک  50درصد بهدست آمد .اختالف
معنیداری بین سه گروه تیمار در سطح ( )p≤0/05مشاهده شد که میتواند ناشی از تعداد روز تزریق  FSHباشد .فاز
لوتیال گوسفند بین  11تا  14روز است و در فصل غیرتولیدمثلی چرخه تولیدمثلی در گوسفند کرمانی ،بسیار ضعیف
عمل میکند و از طریق همزمانسازی و چند تخمکریزی این چرخه را در فصل غیرتولیدمثلی میتوان افزایش داد [.]2
با توجه به افزایش فعالیت این سیکل ،نرخ تخمکریزی افزایش مییابد که میتواند بر تعداد برهزایی در سال تأثیر داشته
باشد [ .]12بهطور مصنوعی میتوان این فاز را برای القا و همزمانسازی فحلی و تخمکریزی استفاده کرد [ .]10نتایج
میزان تخمکریزی بهدستآمده با تحقیقاتی که بر میزان آزادسازی تخمک و افزایش میزان برهزایی میشهای شیری
مطابقت داشت [ .]13تزریق  FSHبهصورت عضالنی بعد از برداشت سیدر باعث افزایش تخمکریزی میشود که با نتایج
روی میشها سانتالنس مشابه است [ .]14هورمونهای  FSHو گنادوتروپینهای برای تخمکریزی و همزمانسازی در
گوسفند استفاده شد [ .]7تزریق هورمونی باعث رشد فولیکولی و افزایش نرخ تخمکریزی در فصل غیرجفتگیری در
گوسفند میشود [ .]9تعداد روزهای تزریق  FSHمیزان تخمکریزی را تحت تأثیر قرار میدهد و تعداد میشهایی که
تخمکریزی میکنند را افزایش خواهد داد [ .]8تزریق  FSHباعث میشود فولیکولهایی که رشد ندارند تحریک شوند
و با تداوم تزریق میزان رشد آنها افزایش یابد؛ در نتیجه ،نرخ تخمکریزی افزایش خواهد یافت [ .]16 ;15عواملی نرخ
تخمکریزی و همزمانسازی فحلی را تحت تأثیر قرار میدهند؛ از جمله :درجه حرارت ،تغذیه ،نور ،مالتونین و تزریق
 .FSHتزریق  FSHبهتنهایی باعث میشود که تخمکهای ضعیفی ایجاد شود بدون آنکه عوامل بیان شده در نظر گرفته
شود [ .]16افزایش جسم زرد روی تخمدان ناشی از تعداد تخمکریزی در فصل غیرجفتگیری با استفاده از تزریق
 FSHاست اما برای بلوغ آنها نیاز به زمان بیشتری میباشد [.]17

بحث و نتیجهگیری
استفاده از هورمون  FSHهمراه با سیدرگذاری باعث افزایش نرخ تخمکریزی در فصل غیرتولیدمثلی میشود و
تعداد روز تزریق نیز بر میزان تخمکگذاری تأثیر دارد با توجه به مطالعات گذشته ،میزان باروری این تخمکها باال نیست
که میتواند ناشی از همان عوامل درجه حرارت ،نور ،مالتونین تغذیه و  ...باشد .اما با این حال ،میزان آبستنی را در فصل
غیرتولیدمثلی افزایش میدهد و این عامل میتواند باعث افزایش برهزایی در سال شود بهخصوص در گوسفند کرمانی که
در فصل غیرتولیدمثلی ،درصد آبستنی بسیار پایینی دارد و پیشنهاد میشود که بررسی همزمان تغذیه ،نور ،مالتونین و
درجه حرارت همراه با تزریق FSHانجام شود و رابطه آنها با هم بررسی شود.
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