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فاکتورهای مهمی که قبل از انتخاب پروتکل همزمانی باید به آن ها توجه نمود:  .1

چرا تلقیح اجباری؟

استفاده از پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری1 به دامدار اجازه تلقیح گاوها بدون نیاز به تشخیص فحلی را می دهد. در 
برخی موارد، به واسطه آنستروس طوالنی مدت در مرحله پس از زایش و در گله های با میزان تولید شیر باال، تشخیص فحلی 
می تواند به دلیل میزان باالی متابولیسم استروئیدها در کبد بسیار مشکل باشد و درنهایت باعث مهار یا کاهش بروز رفتار 
فحلی شود. در حقیقت، یافتن گله های شیری که به تشخیص فحلی متکی بوده و گاوهای کم تولید خود را با تشخیص 
فحلی تلقیح کنند، متداول است؛ بنابراین، استفاده استراتژیک از پروتکل های همزمانی به دامداران کمک می کند تا میزان 

تشخیص فحلی را در تمام گاوها علیرغم میزان تولید شیرشان افزایش داده و آنستروس پس از زایش را درمان نمایند.
تأثیر مثبت استفاده از پروتکل های همزمانی توسط محققین مختلف در سراسر جهان اثبات شده است. به عنوان مثال، در 
مطالعه اخیر در ویسکانسین آمریکا با استفاده از اطالعات 200 گله گاو پرتولید مشخص شد که بیش از 55% گله هایی که 
از پروتکل های همزمانی به صورت مداوم استفاده می کنند، میزان آبستنی )Pregnancy rate( باالی 20% دارند و این در 
حالی  است که تنها 10% گله های شیری که با تشخیص فحلی گاوها را تلقیح می کردند، کارایی تولیدمثل بهینه ای داشتند 

)شکل 1(.

شکل 1. تأثیر استفاده استراتژیک از پروتکل های همزمانی در نتایج میزان آبستنی )PR( 200 گله پرتولید در ویسکانسین آمریکا.

1  Timed Artificial Insemination
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بر اساس اطالعات 200 گله شیری فوق، به نظر می رسد که استفاده استراتژیک از پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری 
در  باروری  میزان  بنابراین، حداکثر  افزایش دهد؛  به طور چشمگیری  را در گله های صنعتی  تولیدمثلی  می تواند کارایی 
صورتی به دست می آید که پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری در کنار میزان تشخیص فحلی مناسب استفاده شود 

)شکل 2(.

شکل 2. منحنی لجستیک رگرسیون که بیانگر تأثیر استفاده از پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری در مدیریت تولیدمثلی بر نتایج میزان آبستنی 200 گله شیری در 

گاوهای پرتولید ویسکانسین آمریکا است.

بنابراین، در بیشتر گله ها بهترین رهیافت تولیدمثلی احتماالً ترکیب تشخیص فحلی و پروتکل های همزمانی برای تلقیح اول 
پس از زایش و تلقیح های بعدی است. هدف اول، تلقیح تقریباً 100% گاوها برای اولین بار در فاصله زمانی بین روز 50 تا 
100 شیردهی2 است و هدف دوم برنامه تولیدمثلی خوب این است که متوسط فاصله زمانی بین تلقیح ها کمتر از 35 روز 

در گاوهای شیری پرتولید نگه داشته شود.
اولین پروتکل همزمانی با تلقیح اجباری تقریباً 20 سال پیش گزارش شد )13( و تالش های بعدی از سراسر جهان نتایج 
باروری پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری را به طور چشمگیری با روش های مختلف افزایش داد، ازجمله: استفاده از 
پروتکل های پیش همزمانی3 )12 و 17(، اضافه نمودن پروژسترون داخل واژنی به پروتکل )6 و 7 و 21(، کاهش مدت زمان 

غالبیت فولیکل )15( و بهبود فاصله زمانی بین تلقیح تا تخمک گذاری )4(.
به نظر می رسد که پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری مزایایی نسبت به تلقیح با مشاهده فحلی به لحاظ وقایع فیزیولوژیکی 
در بهبود باروری به خصوص در گاوهای پرتولید داشته باشد. به عنوان مثال، برخی وقایع فیزیولوژیک حول وحوش زمان 

تخمک گذاری در تعدادی از گاوهای شیری پرتولید مختل می شود )3 و 10(. 

2  Days in Milk
3  Pre-synchronization Protocols
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چند گروه تحقیقاتی تنوع گسترده ای را در فاصله زمانی بین فحلی تا تخمک گذاری یا رفتار فحلی و پیک LH در گاوها 
از شروع فحلی  فاصله زمانی  اینکه  به دلیل  نشان داده اند  این محققین  تلیسه ها گزارش کرده اند )3 و 9 و 19 و 20(.  و 
تلقیح  ایده آل  به دنبال فحلی در زمان  این گاوها  از %60  بسیار متغیر است، بیش  تا تخمک گذاری در گاوهای شیری 

نمی شوند تا حداکثر زنده مانی اسپرم نزدیک زمان تخمک گذاری به دست آید.
بعالوه، بیش از 25% گاوها بسیار دیر نسبت به تشخیص فحلی تخمک گذاری می کنند )بیش از 40-35 ساعت( )20(. 
به دلیل طول  انجام شود، چنین گاوهایی که دیر تخمک گذاری می کنند   AM-PM اگر تلقیح در دامداری به صورت 

عمرمحدود اسپرم در دستگاه تناسلی دام ماده باروری پایینی خواهند داشت.
 LH و نیز از زمان غلیان LH به نظر می رسد این تأخیر در تخمک گذاری مربوط به فاصله زمانی زیاد از زمان فحلی تا غلیان
تا تخمک گذاری باشد )6(. یک خصوصیت مهم یافت شده در گاوهایی که با تأخیر تخمک گذاری می کنند این است 
که چنین گاوهایی غلیان LH پایین تری دارند )شکل 3(. برای همین تزریق GnRH در مراحل اولیه رفتار فحلی می تواند 

به طور موفقیت آمیزی از وقوع این تأخیر جلوگیری کند )10(.

شکل 3. توزیع تخمک گذاری در گاوهای شیری هلشتاین )n =41( به دنبال استفاده از پروتکل همزمانی با تلقیح اجباری بر پایه پروژسترون که تزریق GnRH 48 ساعت 

پس از لیز جسم زرد یا تخمک گذاری به دنبال فحلی انجام شده است.

خبــــــرنامه دام بـــــــزرگ



شکل 4. الگوی آزادسازی غلیان LH در گاوهایی که مدت زمان فحلی تا تخمک گذاری طبیعی یا با تأخیر دارند )3(.

عالوه بر این، به نظر می رسد که فاصله زمانی بین لیز جسم زرد تا تخمک گذاری در گاوهای شیری پرتولید طوالنی تر 
از تلیسه ها باشد و دلیل آن احتماالً به دلیل متابولیسم باالی استروئیدها در پاسخ به ماده خشک مصرفی باال است. این 
طبیعی  به طور  که  تلیسه ها  به  نسبت  پرتولید  شیری  گاوهای  در  اووسیت  پایین تر  کیفیت  دالیل  از  یکی  به عنوان  حالت 
تخمک گذاری می کنند، مطرح شده است )16(. به طور واضح، در گاوهای شیری پرتولید دوره های طوالنی تر مواجهه 
اووسیت با ضربان LH ممکن است باعث بلوغ نارس اووسیت شده و درنهایت اووسیت پیر تخمک گذاری شود. استفاده 
را کاهش   LH با  اووسیت  بیش ازحد  مواجهه  مدت زمان  احتماالً  اجباری  تلقیح  با  پروتکل های همزمانی  GnRH در  از 
می دهد. درنتیجه، استفاده از پروتکل های همزمانی به همراه تخمک گذاری اووسیت جوان و سالم تر باعث همزمانی بیشتر 

تخمک گذاری شده که به نوبه خود فاصله زمانی بین تلقیح تا تخمک گذاری را بهبود خواهد داد.
غلظت باالتر پروژسترون در حین رشد فولیکل می تواند اندازه فولیکل تخمک گذار را کاهش داده و کیفیت اووسیت 
را به طور چشمگیری بهبود دهد )22(. محققین نشان داده اند که درصد اووسیت های با کیفیت عالی در گاوهایی که موج 
فولیکلي در محیط با غلظت پروژسترون باال تخمک گذاری کرده و در روز 7 یا 8 پس از تلقیح الواژ شده اند دو برابر 

حالتی است که در محیط با غلظت پروژسترون پایین تخمک گذاری کرده اند.
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 همان طور که انتظار می رفت، اندازه فولیکل تخمک گذار در گاوهای با غلظت پروژسترون باال، کوچک تر بود که دلیل 
آن احتماالً مهار ضربان LH توسط غلظت باالی پروژسترون محیط بود؛ بنابراین نیاز است که پروتکل های همزمانی مدرن 
برای گاوهای شیری غلظت پروژسترون را در خالل رشد فولیکل تخمک گذار باال نگه داشته تا اووسیت های باکیفیت 

عالی تولید شوند.
مسئله مهم دیگر در پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری، القاء مؤثر لیز جسم زرد است تا غلظت پروژسترون حول وحوش 
زمان تخمک گذاری پایین نگه داشته شده تا حداکثر نتایج گیرایی به دست آید ) 18 و 22(. یافته های اخیر نشان می دهد که 
تکرار تزریق پروستاگلندین 24 ساعت پس از تزریق اول اثرات مثبتی بر روی لیز جسم زرد و میزان گیرایی در گاوهای 
شیری همزمان شده دارد )5(. شکل پایین تأثیر سطوح پروژسترون حول وحوش زمان تخمک گذاری و میزان گیرایی در 

گاوهای یک شکم زا و یا چند شکم زا را نشان می دهد )23(.

شکل 4. تأثیر پروژسترون حول وحوش زمان تلقیح بر روی نتایج گیرایی گاوهای شیری: لیز ناقص جسم زرد باروری اووسیت را کاهش داده و درنهایت نتایج گیرایی 

را کاهش خواهد داد )23(.
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4:S.O.P مفهوم  .2

است؛  هفتگی  به صورت  گله  در  گاو  با  مرتبط  فعالیت   نوع  هر  نشان دهنده   S.O.P یا  استاندارد  عملیاتی  پروسه های 
بنابراین،S.O.P برای تولیدمثل می تواند یک فایل مستند شده یا حتی یک چارت ساده که با روزهای هفته خالصه شده و 
آنچه برای گاو اتفاق می افتد را به صورت خالصه نشان می دهد، به عنوان مثال: درمان های صورت گرفته در مرحله پس 
از زایش بر روی گاو، تشخیص فحلی با جزئیات، برنامه های قابل اجرا در زمان تشخیص غیرآبستنی گاو، کارکنان مسئول 

هر قسمت و غیره.

نوع و تناوب تشخیص آبستنی مطابق با اندازه گله
به طور خالصه، تعداد تست های آبستنی بخش کلیدی در یافتن گاوهای غیر آبستن یا "open" است؛ بنابراین نیاز است 
مدنظر  به خوبی  مناسب  همزمانی  پروتکل  انتخاب  پروسه  در خالل  آبستنی  تشخیص  رهیافت  تناوب صحیح  و  نوع  که 
قرار گیرد. کاماًل واضح است که گله های بزرگ تر به تعداد بیشتر تست آبستني و حتی تست های هفتگی نیاز خواهند 
6یا 

 PAGs آبستنی و B 5 یا پروتئین اختصاصیPSPB داشت. در سال های اخیر، تست های آبستنی بر اساس اندازه گیری
گلیگوپروتئین های مرتبط با آبستنی جهت یافتن گاوهای غیر آبستن جهت همزمانی مجدد در گله هاي کوچک تر مطرح 
شده است؛ بنابراین، در اینجا پیشنهاد برای به حداقل رساندن تعداد تست جهت تشخیص آبستنی برحسب اندازه گله 

است )ممکن است این تعداد آبستنی برای گله های با تشخیص فحلی ضعیف افزایش یابد(.

شکل 5. حداقل تعداد ویزیت موردنیاز به دامپزشک در ماه برحسب اندازه گله. استفاده مداوم تست آبستنی جهت یافتن گاوهای غیر آبستن باید بخش یکپارچه برنامه های 

تولیدمثلی با اتکا به تلقیح اجباری باشد.

4  Standard Operating Procedure
5  Pregnancy Specific Protein B
6  Pregnancy-associated Glycoproteins
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مثال هایی از پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری:  .3

پروتکل 5 روزه
پروتکل 5 روزه به همراه پروژسترون داخل واژنی به تازگی مطرح شده و اکثر مطالعات نتایج نویدبخشی را در گاوها و 
تلیسه های شیری گزارش کرده اند )1 و 11 و 14(. یکی از مهم ترین مزایای این پروتکل، سادگی و مدت زمان کوتاه آن 
است. بعالوه، در این پروتکل نیازی به تزریق استروژن در روز صفر )روز کارگذاری 7PRID( نبوده و بنابراین این پروتکل 
می تواند در گاوهای آبستن بدون هیچ نوع خطر لیز جسم زرد آغاز شود و ممکن است چند روز در زمان همزمانی مجدد 
گاوها یا تلیسه های غیر آبستن صرفه جویی شود. در این پروتکل ممکن است یک تزریق GnRH در روز صفر یا زمان 
PRID صورت گیرد. الزم به ذکر است که در  PGF دوم 24 ساعت پس از خروج  PRID و یک تزریق  کارگذاری 
صورت تزریق GnRH در ابتدای پروتکل باید تزریق PGF دوم انجام شود، در غیر این صورت CL در تعدادی از گاوها 
 GnRH به خصوص گاوهای شیری( لیز نشده و باروری به دنبال تلقیح اجباری متأثر خواهد شد. عالوه بر این، تزریق(
و تلقیح می تواند 72 ساعت پس از خروج PRID به صورت همزمان صورت گیرد که ممکن است یک ویژگی مهم در 
 eCG برخی گله ها که تمایل به انجام تمام کارها در یک روز دارند، محسوب شود. مطالعات بیشتری درزمینهٔ استفاده از

در زمان خروج PRID موردنیاز است تا تخمک گذاری/عدم تخمک گذاری مضاعف را تائید کند. 

.PRID شکل 6. پروتکل 5 روزه به همراه

Presynch Ovsynch پروتکل
این پروتکل بیش از یک دهه پیش توسعه پیداکرده و احتماالً متداول ترین پروتکل همزمانی با تلقیح اجباری مورداستفاده 
در سراسر جهان است. بهترین فاصله زمانی بین دو تزریق PGF و نیز فاصله PGF و شروع اوسینک به ترتیب 14 روز و 10 
روز بوده و نتایج بهتری دارد. برخی از معایب این پروتکل عبارت اند از: عدم کارآیي در گاوهای آنستروس، مدت زمان 
طوالنی و پیچیدگی پروتکل. معموالً در دامداری ها پس از تزریق دوم PGF تشخیص فحلی و متعاقب آن تلقیح گاوها 
انجام می گیرد، اما به عنوان یک قاعده کلی بهتر است که اگر میزان گیرایی به غیراز حالت فحلی – تلقیح باالتر از %30 

است، تلقیح صورت گیرد.

7  Progesterone Releasing Intravaginal Device
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.Presynch Ovsynch شکل 7. پروتکل

PG-3-G پروتکل
تزریق  بودن یک  دارا  آن  مزیت  و  بوده   GnRH-PGF پایه  بر  همزمانی  پروتکل  از  دیگری  برنامه   PG-3-G پروتکل 
GnRH، 7 روز قبل از شروع پروتکل اوسینک است. توجه نمایید که برخی از این پروتکل ها کاماًل پیچیده بوده و جهت 
دنبال نمودن آن نیازمند برنامه نرم افزار کامپیوتر است. اگر گله فاقد برنامه های کامپیوتری است، بهتر است از پروتکل های 

ساده تر جهت همزمان سازی گاوها استفاده شود.

شکل 8. پروتکل PG-3-G تغییریافته.

Double-Ovsynch پروتکل
این پروتکل نیز بر پایه GnRH-PGF بوده و جهت همزمانی گاوهای بسیار پرتولید در اولین تلقیح پس از زایش استفاده 
این  به نرم افزارهای کامپیوتر است.  نیازمند  پیچیده و طوالنی بوده و جهت اجرای آن  می شود )17(. این پروتکل نسبتاً 
پروتکل جهت درمان شرایط آنستروس در گاوهای پرتولید عالی عمل می کند. این پروتکل برای تلیسه ها توصیه نمی شود. 
مزیت اصلی این پروتکل در ارتباط با غلظت پروژسترون باال پس از روز 17 یا در خالل "Breeding Ovsynch" است 
که اووسیت باکیفیت بسیار باال تولید می شود. بنا به مدت زمان طوالنی  آن در همزمانی مجدد برای تلقیح دوم یا بعدی 

توصیه نمی شود.

Double-Ovsynch شکل 9. پروتکل
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خالصه  .4

تشخیص  و  آنستروس/عدم تخمک گذار کمک کرده  درمان گاوهای  به  می توانند  همزمانی  پروتکل های  بدون شک 
فحلی را به طور مؤثری افزایش دهند )2(. نتایج باروری می تواند با استفاده استراتژیک پروتکل های همزمانی با استفاده از 
PRID یا پروتکل های پیش همزمانی بهبود یابد. مزیت اصلی پروتکل های همزمانی مدرن نسبت به تلقیح با مشاهده فحلی 
این است که با فاکتورهای مختلفی از قبیل تخمک گذاری اووسیت های باکیفیت )15 و 22(، تغییر کمتر فاصله زمانی 
بین تلقیح تا تخمک گذاری )19( و جلوگیری از تخمک گذاری با تأخیر )3( نتایج گیرایی بهبود می یابد. پروتکل های 
یا  و  زرد  جسم  فقدان  تخمک گذاری،  عدم  به  مربوط  تولیدمثلی  مسائل  اکثر  تا  طراحی شده اند  طوری  مدرن  همزمانی 
فولیکل های تخمک گذار در شروع پروتکل، شرایط کیستیک و ... را درمان نمایند. در خالل این پروتکل ها به جهت 

پیگیری تمام درمان ها رهیافت مدیریت کل گله )S.O.P( باید مدنظر قرار گیرد. 
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