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سیستورلین®
جهتهمزمانیفحلیوتخمکگذاری



سیستورلین®:
گنادورلیندیاستات)GnRH(جهت

القاءفحلیوتخمکگذاری



سیستورلین، یک نمونه سنتتیک از هورمون  پپتیدی آزادکننده گنادورلین )به 
روند  باعث شروع  سریعًا  می تواند  که  است  تتراهیدرات(   – دی استات  شکل 
آزادسازی هورمون های گنادوتروپین )FSH و LH( از سلول های گنادوتروپ 

در هیپوفیز قدامی گردد.

هورمون های گنادوتروپ طی چند دقیقه پس از تزریق GnRH آزاد می شوند 
و سطوح LH ظرف 2 ساعت پس از تزریق به حداکثر مقدار خود می رسد. 
تزریق  از  پس  ساعت   25-30 طی  حساس  غالب  فولیکل های  تخمک گذاری 

GnRH رخ می دهد )1(.

سیستورلین در موارد زیر در گاو کاربرد دارد:

در پروتکل های همزمانی جهت تلقیح اجباری )TAI( با پروستاگلندین و . 1
به همراه پروژسترون داخل واژنی )PRID( یا بدون آن

2 .)Cystic ovarian follicles( درمان کیست های فولیکولی
3 .)Repeat Breeder syndrome( درمان سندرم گاوهای واکل
4 .)Anovulatory follicles( درمان فولیکول های غیرتخمک گذار



GnRHمکانیسمعمل
GnRH، پپتیدی کوچک بوده که به وسیله نورون های GnRH در هیپوتاالموس تولید و 
آزاد می شود و مشخص شده که نقش اصلی را در عملکرد تولیدمثلی گاو و تعداد زیادی 

از گونه های دیگر دارا میباشد.

GnRH به سلول های گنادوتروپ در هیپوفیز قدامی از طریق سیستم باب مویرگی هیپوتاالموس 
– هیپوفیز رسیده و به دنبال آن، آزادسازی سریع LH و FSH اتفاق افتاده که باعث کنترل امواج 
 )CL( فولیکولی در تخمدان می شود و پیامد آن تولید استروئیدها به وسیله فولیکل ها و جسم زرد

می باشد )2(.

ترکیبات  سایر  همراه  به  و  فیدبکی  چرخه  یک  در  پروژسترون(  و  )استروژن  استروئیدها  این 
نورواندوکرینی از قبیل kisspeptin  وارد عمل شده تا تولید و آزادسازی GnRH را در هیپوتاالموس 

کنترل کنند )3و4(.

تأثیر  kisspeptin آزاد شده در هیپوتاالموس  بر روی میزان  استرادیول می توانند  پروژسترون و 
غلیانی  یا  و   )pulse( پالسی  شکل  به   GnRH شدن  آزاد  طریقه  روی  بر  خود  نوبه  به  که  گذاشته 
GnRH در سطح سلولهای  تغییر تعداد گیرنده های  با  تأثیر می گذارد. همچنین می توانند   )surge(

گنادوتروپ، باعث تغییر حساسیت آن ها نسبت به GnRH شود )5و6(.
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مروریبرفیزیولوژیهورمونهای
تولیدمثلیدرگاو

 GnRH تحریک  از  حاصل   LH آزادسازی  روی  بر  می توانند  خون  در  استرادیول  و  پروژسترون  سطوح 
تا رشد  LH آزاد شده دارای پالس های کوچکی است  باال،  تأثیرگذار باشد. در شرایط میزان پروژسترون 
فولیکولی را حفظ نماید. زمانی که لیز جسم زرد رخ میدهد، امواج LH سریعًا افزایش می یابد. در نتیجه 
سلول های گرانولوزای فولیکل غالب، استروژن بیشتری را به درون جریان خون تولید و آزاد می کند که 
بعد،  ساعت   25-30 و  شده   )LH )غلیان   LH شدید  و  ناگهانی  آزادسازی  نیز  و  فحلی  رفتار  بروز  سبب 

تخمک گذاری فولیکل  غالب صورت مي گیرد.

اما این وقایع فیزیولوژیکی حول و حوش زمان تخمک گذاری در تعدادی از گاوها به طور مشخص می تواند 
متفاوت باشد )7( و گروه های تحقیقاتی مختلف اختالف وسیعی را در فاصله زمانی بین فحلی تا تخمک گذاری 

و یا غلیان LH تا تخمک گذاری گزارش کرده اند )7و9(.

در واقع %25گاوها بسیار دیرتر، پس از مشاهده فحلی تخمک گذاری می کنند )بیش از 35 ساعت(. بنابراین 
اگر تلقیح 12 ساعت پس از مشاهده فحلی انجام شود، شاید درصد باروری این حیوانات به علت محدود 

بودن مدت بقاء اسپرم، کاهش یابد.

 )late-ovulating cows( تأخیر  با  تخمک گذاری  دارای  که  گاوهایی  که مشخص شده  اینست  توجه  جالب 
از استفاده استراتژی بنابراین دارند.  تخمک گذاری  زمان  به  نزدیک  نیز  پایین تری   LH غلیان  هستند، 
GnRHدرمراحلاولیهبروزرفتارفحلیمیتواندبهطورموفقیتآمیزیازتخمکگذاریباتأخیر

جلوگیرینماید.



GnRHسیستورلین®وسایرآنالوگهای

استفاده در  آنالوگ های آن جهت  GnRH و سایر  انواع مختلف محصوالت مشابه 
گاو در دسترس هستند. اگرچه ممکن است قدرت دارو در بین محصوالت مختلف 
GnRH متغیر باشد، اما تخمک گذاری فولیکل غالب در پاسخ به پیک LH القا شده 
توسط GnRH ، بیانگر تاثیر اصلی بیولوژیکی است که نشان دهنده کارآیی محصوالت 

خواهد بود )13(.

از  پس   GnRH توسط  شده  القا   LH غلیان  پروفایل  تا  شد  انجام  مطالعه ای  اخیراً 
درمان با سیستورلین یا بوسرلین در دوزهای پیشنهاد شده تحت شرایط با سطح 
پروژسترون باال )دی استروس( و پائین )پرواستروس( در گاوهای شیرده مشخص 

شود. 



در حالت کلی، هیچ تفاوتی بین دو محصول بر روی مقدار کلی LH آزاد شده پس از 
تزریق GnRH یافت نشد.

اما گاوهای دریافت کننده سیستورلین به مقدار ml 2 غلظت LH باالتری 1 ساعت 
پس از تزریق نسبت به گاوهای دریافت کننده بوسرلین داشتند.



موارداستفادهازسیستورلین®
ومزایایآن!

1-1درترکیبباPGF2α

تلقیح  با  همزمانی  پروتکل های  در  سیستورلین  کارآیی  ارزیابی  جهت  بزرگ  مطالعه  یک 
اجباری )TAI( در گاوهای شیرده انجام شده است. جمعا 295 راس گاو هلشتاین شیرده در 
سه دامداری مختلف در فرانسه و آلمان وارد آزمایش شده و سیستورلین یا سالین را در 

پروتکل همزمانی با تلقیح اجباری )اوسینک( دریافت کردند )12(.

!)TAI(1.بهعنوانبخشیازپروتکلهمزمانیباتلقیحاجباری



با  شده  درمان  گاوهای  کلی،  حالت  در 
سیستورلین نرخ گیرایی بیش از 40% را به 
دست آوردند. ثابت شده است زمانی که 
انزاپروست  با  ترکیب  در  سیستورلین 
اوسینک  شبیه  پروتکل هایی  در   )PGF2α(
استفاده می شود در القاء همزمانی فحلی 
کارآمد  و  موثر  بسیار  تخمک گذاری  و 

هستند. 

)PRID(وپروژسترونداخلواژنیPGF2α1-2درترکیببا

سیستورلین همراه با PRID باعث کنترل چرخه فحلی و از سرگیری چرخه در موارد 
زیر می شود:

• گاوهای شیری آنستروس با حضور فولیکل های کوچک، فولیکل های بزرگ 
غیرتخمک گذار و کیست های فولیکولی.

• گاوهای گوشتی آنستروس به دلیل شیر خوردن گوساله.

ازپروژسترونداخلواژنی)PRID(درپروتکلهاییشبیهاوسینک استفاده
نرخگیراییراتا8%افزایشمیدهد)8(.



بهبودباروریدرشرایطاسترسگرمایی! 2-

مطالعه ای بر روی 1289 رأس گاو شیری تحت شرایط استرس گرمایی، نشان 
داد که هنگام استفاده از سیستورلین، در حوالی زمان تلقیح و 12 روز پس از 

تخمک گذاری باعث بهبودنرخگیراییمي شود.

موثردرسندرمگاوهایواکل! 3-

شد،  انجام  فرانسه  شمال  در  فارمشیری  100 از بیش در  که  مطالعه ای  در 
است  داشته  واکل  شیری  گاوهای  درمان   در  خوبی  بسیار  نتایج  سیستورلین 

)نرخ گیرایی= 54 %(.



تکدوزدرتمامیمواردحتیکیستهایفولیکولی! 4-

جهت درمان کیست های فولیکولی نیازی به دوز 2 برابر گنادورلین دی استات )سیستورلین( 
نبوده و دوز ml 2 در تمامی موارد مناسب و کافی است!
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محلول تزریقي هورمون گنادورلین 

Gonadorlin (as diacetate) :      50 mcg/ml 
خصوصیات: سیستورلین )هورمون آزادکننده گنادوتروپین – GnRH(، گنادورلین سنتتیك بوده که از لحاظ 
ساختار شیمیایي و فیزیولوژیكی با گنادورلین مترشحه از هیپوتاالموس یكسان مي باشد.کیست هاي فولیكولي از 
فولیكول هاي بالغی به وجود مي آیند که تخمك گذاری نكرده اند و به مقدار متغیری لوتئینه شده اند. کیست هاي 
فولیكولي در اثر ترشح ناکافي هورمون لوتئینی کننده )LH( از غده هیپوفیز ایجاد مي گردند. سیستورلین با 
تحریك ترشح هورمون هاي گنادوتروپینی به ویژه LH، موجب تحریك پاره شدن کیست هاي فولیكولي مي شود. 

موارد مصرف: در گاو.
● درمان تخمك گذاری با تأخیر. 
● درمان کیست هاي فولیكولي.

● درمان ناباروري و نیز بهبود آبستني و نرخ گیرایی )conception rate( در گاوها. 
● همزماني فحلي در گاوها و کاهش مدت زمان زایش تا آبستني در هنگام استفاده از پروتكل های همزمانی با 

تلقیح اجباری. 
دوز و نحوه مصرف: تزریق عضالني یا داخل وریدي.

تزریق 2ml براي هر گاو )برابر با 100omcg گنادورلین( کافي مي باشد.
زمان پرهیز از مصرف: ندارد.

شرایط نگهداري: زیر 25 درجه سانتیگراد نگهداري شود. 
بسته بندي: ویال20 میلي لیتري. 

ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

ترکیب: 



انزاپروست®
پروستاگلندین طبیعی



انزاپروست®:

پروستاگلندین طبیعی با دو قابلیت!  
افزایش دهنده تون عضالت رحم و لیز جسم زرد



ماده فعال انزاپروست، دینوپروست بوده که ملح ترومتامین )محلول بافر آلی( از 
PGF2α می باشد.

پروستاگلندین های تولید شده )PGF2α( با منشاء رحمی جهت لیز جسم زرد در گاو 
ضروری بوده و به نوبه خود طول چرخه فحلی را تغییر می دهند.

دینوپروست به عنوان یک PGF2α طبیعی، دارای اثرات لوتئولیتیک )لیز جسم زرد( و 
افزایش دهنده تون عضالت رحم )تحریک انقباضات میومتر( می باشد.

موارد مصرف انزاپروست در گاو شامل:
همزمانی فحلی.. 1
یک جسم زرد . 2 دارای  که  گاوهایی  خاموش، در  فحلی  یا  درمان ساب استروس 

فعال هستند اما رفتار فحلی را نشان نمی دهند.
القاء سقط تا روز 120 آبستنی.. 3
القاء زایمان.. 4
مقاوم . 5 یا  فعال  زرد  جسم  که  مواردی  در  پیومتر  یا  مزمن  متریت  درمان  در 

وجود دارد، مؤثر است.



مكانیسم عمل پروستاگلندین ها
نیمه عمر PGF2α طبیعی، یک مکانیسم محافظتی طبیعی برای آن محسوب می شود!

فعالیت اصلی PGF2α لیز جسم زرد است. اما این نکته مهم باید مدنظر قرار گیرد که اجسام زرد 
که اخیراً شکل گرفته اند )با طول عمرکمتر از 5 روز( نسبت به اثرات لوتئولیتیک پروستاگلندین ها 

مقاوم هستند. 

مواقع  در  خون  در   PGF2α باالی  غلظت   ایجاد  از  که  دارد  وجود  پستانداران  در  مکانیسم هایی 
غیرضروری جلوگیری می کند. بنابراین PGF2α پس از یکبار عبور از ریه ها بسیار سریع متابولیزه 
می شود. نیمه عمر کوتاه PGF2α طبیعی، در حقیقت یک مکانیسم فیزیولوژیک طبیعی محافظتی 
آزادسازی  اندومتر  سلول های  از  شده  تولید  طبیعی   PGF2α می رود.  شمار  به  پستانداران 
از   PGF2α بیشتر  آزادسازی  باعث  نتیجه  در  و  کرده  القاء  بالغ،  زرد  اجسام  از  را  اکسی توسین 
اندومتر می گردد و این چرخه خودتقویتی اندوکرین )این چرخه فیدبکی در شکل زیر با رنگ آبی 
 PGF2α نشان داده شده است( منجر به لیز جسم زرد می شود. همچنین اخیراً ثابت شده است
باعث القاء تولید خود PGF2α در جسم زرد بر اساس یک چرخه  خودتقویتی دیگر نیز می شود )این 

چرخه خودتقویتی در شکل زیر با رنگ قرمز نشان داده شده است(.

مكانیسم های 
لیز جسم زرد

چرخه خودتقویتی
PGF2α مترشحه از اندومتر یا با 

منشاء خارجی باعث 
القاء تولید PGF2α در جسم 

زرد در یک چرخه خودتقویتی 
می شود.

چرخه فیدبكی
PGF2α مترشحه از رحم یا با 

منشاء خارجی باعث القاء تولید 
اکسی توسین 

در جسم زرد شده که باعث 
آزادسازی بیشتر PGF2α در 

اندومتر می گردد.



مقایسه آنالوگ های پروستاگلندین  با PGF2α طبیعی

پروستاگلندین ها می توانند طبیعی )دینوپروست( همانند انزاپروست یا سنتتیک باشند.

آنالوگ ها تأثیر ضعیفي  بر روی عضالت صاف دارند و این می تواند به عنوان یک  اثر جانبی نامطلوب هنگام 
استفاده از PGF2α سنتتیک مورد توجه قرار گیرد.

 ،)d-cloprostenol( دی-کلوپروستنول  و   )cloprostenol( کلوپروستنول  شامل:  آنالوگ  پروستاگلندین های 
مشابه  ترکیبات  سایر  و   )alfaprostol( آلفاپروستول   ،)etiproston( اتیپروستون   ،)luprostiol( لوپروستیول 

می باشند که به طور معمول به میزان ml 2 در هر حیوان توصیه می شوند.

انزاپروست )دینوپروست( یک پروستاگلندین طبیعی و دو عملکرد مي باشد:
اثر تحریكی فوق العاده بر روی عضالت رحم و اثر لیزکنندگی جسم زرد.

الزم به ذکر است که قابلیت تاثیر بر انقباض عضالت رحم در انزاپروست )دینوپروست( بیش از کلوپروستنول یا 
پروستاگلندین های سنتتیک دیگر می باشد و نیز قابلیت لیز جسم زرد انزاپروست )دینوپروست( و کلوپروستنول 

یا پروستاگلندین های سنتتیک باهم برابر است. دوز توصیه شده دینوپروست، ml 5 در هر حیوان است.

اثرات  که  حالی  در  داشته  بیشتری  یوتروتونیک  اثر  پروستاگلندین  دیگر  آنالوگ های  به  نسبت  انزاپروست 
لوتئولیتیک آن یکسان است.



در مطالعه ای بر روی دام زنده، با اندازه گیری فشار داخل رحمی نشان داده شد که دینوپروست اثر 
یوتروتونیک بیشتری را در تمام مراحل سیکل به خصوص در مرحله دی استروس در زمان حضور یک 

جسم زرد فعال اعمال می کند )6(.

باور بر این است که باال بودن فعالیت PGF2α طبیعی مربوط به گرایش بسیار باالی آن به باند شدن 
این  که  شده  گزارش  است.  آن  سنتتیک  آنالوگ های  به  نسبت  زرد  جسم  گیرنده های  و  میومتر  با 
گرایش تقریبًا 10 برابر بیشتر از دی-کلوپروستنول برای سلول های میومتر و150 برابر بیشتر از دی-

کلوپروستنول برای گیرنده های PGF2α در سلول های جسم زرد است )7(.

انزاپروست نسبت به دی-کلوپروستنول و آلفاپروستول اثر تحریکی بیشتری را بر روی عضالت طولی 
و حلقوی میومتر گاو در طی فاز لوتئال در یک مدل آزمایشگاهی اعمال نموده است )5(.

1. اثر یوتروتونیک بیشتر!



2. اثر لوتئولیتیک مشابه در القاء فحلی در گاوهای گوشتی!
در تلیسه های گوشتی، طی آزمایش بسیار بزرگ و به خوبي طراحی شده 
فحلی  پاسخ   مقایسه  جهت  دقیق  بررسی  در  دام(،  راس   1000 از  )بیش 
عنوان  به  کلوپروستنول  و  دینوپروست  تزریق  از  ناشی  آبستنی  نتایج  و 
واحدهای تجربی،  اثرات معنی داری در درصد بروز فحلی و همزمانی آن 

در مقایسه دو نوع محصول PGF2α مشاهده نشد )8(.

3. اثر لوتئولیتیک عالی در پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری 
)FTAI( در گاوهای شیری!

تحقیق اخیر حاصل از دو مطالعه میدانی بزرگ در گله های متعدد که در 
آنها همزمانی گاوهای شیری انجام شد، نشان داد که درمان با دینوپروست 
بهتری  لوتئولیز  میزان  معنا داری  طور  به  کلوپروستنول  با  مقایسه  در 
 )P<0/05 ،% 86/6 تجربه1: دینوپروست 91/3 % در مقابل کلوپروستنول(
را در گاوهایی که دارای جسم زرد حساس بودند ایجاد کرد )9(. همچنین 
در آن مطالعه  گزارش شد که گاوهای شیری با وضعیت آبستنی نامعلوم 
آنها  مورد  در   )Re-synchronization( مجدد  همزمانی  برنامه  که 
به  نسبت  دینوپروست  تزریق  متعاقب  باالتری  لوتئولیز  میزان  شد،  اجرا 
.)P<0/05( از خود نشان دادند )% کلوپروستنول )78/5 % در مقابل 69/1



موارد استفاده از انزاپروست 
به طور خالصه

استفاده از PGF2α در 
انتهای برنامه همزمانی 

جهت  تلقیح اجباری براي 
القاء لیز جسم زرد

استفاده از PGF2α در گاوهای 
غیرآبستن و در نظر گرفته 
شده برای همزمانی مجدد 

جهت تلقیح دوم یا باالتر

استفاده از PGF2α در 
پیش همزمانی جهت اولین 

تلقیح پس از زایش

خاتمه دادن به آبستنی های 
ناخواسته، القاء زایمان و 

سایر موارد مشابه در طی 
زمان زایش

 جهت بهبود روند لیز 
جسم زرد

در پروتکل همزمانی 
همراه با تلقیح اجباری

القاء همزمانی فحلی 
در گاوهای غیرآبستن / 

سکیلیک

در جمع شدن رحم 
متعاقب زایمان و درمان 

عفونت های رحمی

رایج ترین موارد 
استفاده از  

انزاپروست در 
تولیدمثل گاو
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PGF2α محلول تزريقي هورمون پروستاگلندين طبيعي

Dinoproste (as tromethamol):       5 mg/ml                                                   
خصوصيات: دينوپروست خاصيت يوتروتونيک و لوتئوليتيک داشته و باعث تحريک ليز جسم زرد در اکثر گونه های 
پستانداران می شود و در نتيجه باعث بروز رفتار فحلی و تخمک گذاری در گاوهای ماده ای که فعاليت سيکليکی 
يا زايمان در گاو می شود. در تمام گونه ها، دينوپروست  القاء سقط  باعث  دارند، می گردد. تزريق دينوپروست 
به سرعت از محل تزريق جذب شده و حداکثر غلظت متابوليت اصلی آن در گاو پس از 19 دقيقه، در حدود 

15µg/L خواهد بود. 
موارد مصرف: در گاو.

● همزماني فحلي: تزريق 5ml انزاپروست و در صورت نياز، تکرار 11 روز بعد )10 تا 12 روز(. گاوهايی که در 
زمان دی استروس درمان می شوند، در حالت نرمال 4-2 روز بعد از تزريق، فحل و تخمک گذاری می کنند. 

● درمان فحلي خاموش يا ساب استروس در گاوهايي که جسم زرد فعالی دارند اما رفتار فحلي را بروز نمی دهند: 
تزريق 5ml انزاپروست و در صورت نياز، تکرار 11 روز بعد )10 تا 12 روز(. 

● القاء سقط تا روز 120 آبستني: تزريق 5ml انزاپروست قبل از روز 120 آبستني  با اثر لوتئوليتيک خود باعث 
القاء سقط می شود.

● القاء زايمان: تزريق 5ml انزاپروست بعد از روز 270 آبستني موجب القاء زايمان ميشود. فاصله زمانی از 
تزريق انزاپروست تا زايمان، 1 تا 8 روز است )ميانگين 3 روز(.

● درمان مؤثر متريت مزمن يا پيومترا در مواردي که جسم زرد فعال يا مقاوم وجود دارد: تزريق 5ml انزاپروست 
و در صورت نياز تکرار 11 روز بعد )10 تا 12 روز(. 

دوز و نحوه مصرف: تزريق عضالني در گاو و تليسه به ميزان 5 ميلي ليتر )25 ميلي گرم( دينوپروست براي هر 
حيوان. 

موارد منع مصرف: در حيوانات آبستن استفاده نشود مگر در القاء زايمان و يا دخالت در روند آبستني. 
زمان پرهيز از مصرف: گوشت: 3 روز و در شير: مطرح نمي باشد.

شرايط نگهداري: در دمای اتاق نگهداري شود. پس از باز کردن به شرط نگهداری در يخچال تا 28 روز استفاده 
گردد. 

بسته بندي: ويال 30 ميلي ليتري.
ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه. 

ترکيب:







پريددلتا برای باروری بهتر!

باروری بهتر یعنی شیر و سود بیشتر!
سودآوری خالص گله در گاوهای شیری به شدت تحت تاثیر 

عملکرد تولیدمثلی بوده و با موارد زیر افزایش می یابد:
• افزایش تولید شیر	
• افزایش به دنیا آمدن گوساله	
• کاهش میزان کلي کشتار	
• کاهش میزان کشتار به دلیل مشکالت تولیدمثلی 	
• کاهش هزینه  تولیدمثل به ازای هر آبستنی	

تاثیر فاصله دو زايش بر تولید شیر در دو گاو در عرض سه سال.
گاو  شماره یک، آبستن  60 روزه و با تولید ساالنه 251 کیلوگرم شیر بیشتر از گاو آبستن شماره دو در روز 

200 شیردهی.

باروری بهتر یعنی تعداد گوساله های بیشتر!

در هر دو گله گاوهای شیری و گوشتی تعداد زایمان بیشتر در یک مقطع از زمان سوددهی گله را افزایش 
می دهد.



باروری بهتر یعنی مديريت موثر تلیسه ها! 
تلیسه های به موقع آبستن نشده یعنی افزایش میزان هزینه  به علت تغذیه و تاثیر بر 

ظرفیت تولید شیر در اولین دوره شیردهی.

)n = 172421( ظرفیت تولید شیر در اولین دوره شیردهی در برابر سن در اولین زایش
سن حیوان در زایمان اول بر میزان تولید شیر در اولین دوره شیردهی تاثیر می گذارد.

میزان آبستنی بهتر یعنی افزايش سود خالص!
ارزش اقتصادی )سود خالص( یک گله، زمانی که عملکرد تولید مثلی گله )نرخ آبستنی 21 

روزه( باال رود، افزایش می یابد.

دستاورد اقتصادی افزایش نرخ آبستنی 21 روزه از 15% به 20% برابر با 50 يورو به ازای هر گاو در هر 
سال می باشد.



پريددلتا باروری ايده آل برای 
تولیدمثلی سودآور

پریددلتا یک وسیله آزادکننده پروژسترون در داخل واژن با بیشترین پروژسترون قابل دسترس 
در بازار می باشد.

مقايسه نتايج مطالعات فارمی دو پروژسترون داخل واژنی:

• 	 PRID افزایش 9% گاوهای آبستن در دومین تلقیح پس از زایش در گاوهای درمان شده با
DELTA )45% در مقابل %37(.

• 	  PRID DELTA شناسایی تعداد گاوهای فحل بیشتر پس از اولین تلقیح در صورت استفاده از
)28% در مقابل %16(.



استفاده های کلیدی از پريددلتا

پروتکل استاندارد

همزمانی چرخه فحلی و تخمک گذاری در گاوهای سیکلیک

همزمانی تلیسه ها و گاوها برای تلقیح 

تلقیح بدون تشخیص فحلی جهت اجتناب از شکست بنا به تشخیص نادرست یا بروز 
ضعیف فحلی.

همزمانی دقیق گاوهای دهنده و گیرنده در انتقال جنین و برنامه های لقاح در 
.)IVF( آزمایشگاه

القا و همزمانی چرخه فحلی در گاوهای غیرسیکلیک

ازسرگیری مجدد و موثر فعالیت سیکل تخمدانی در گاوهای شیری با شرایط 
مختلف آنستروس )حضور فولیکول های کوچک، در شرایط فولیکول های بزرگ 

غیرتخمک گذار و کیستهای فولیکولی(

ازسرگیری مجدد و موثر فعالیت سیکل تخمدانی در آنستروس ناشی از شیر دادن 
به گوساله در گاوهای گوشتی.

زايمان24 ساعت قبل از خروج پريددلتا
جفت گیري يا 

تلقیح
تلقیح در زمان ثابت:

56 ساعت پس از خروج 
پريددلتا

يا 72 - 48 ساعت پس از خروج پريددلتا
يا تلقیح با مشاهده فحلي

در حیوانات غیر سیکلیک



پريددلتا جهشی بزرگ در باروری!

پروژسترون طبیعی بیشتر! راحتی بیشتر برای گاو!

پریددلتا یک وسیله آزادکننده پروژسترون 
داخل واژنی با بیشترین میزان پروژسترون 

موجود در بازار می باشد. 

شکل سه ضلعی پریددلتا فشار را به طور 
یکنواخت بر روی مجرای تولیدمثلی پخش 
می کند و با قرار گرفتن کامل دو ضلع بر 

روی دیواره های داخلی واژن، حداکثر سطح 
تماس و راحتی گاو را فراهم می سازد. 



قدرت تحمل بهتر! میزان نگهداری مطلوب و خروج آسان! 

پریددلتا حداقل واکنش  موضعی و 
کمترین میزان تراوشات در واژن داشته 
و این در حالی است که هیچ تاثیری بر 

روی باروری ندارد!

پریددلتا در تمام طول مدت پروتکل در 
جای خود باقی می ماند.

نوار منحصر به فرد پریددلتا 
خروج آن را حتی در شرایط 
سخت فارمی آسان می کند.



• پریددلتا تنها قبل از ورود به اپلیکاتور خم شود و از اینکه 	
نوار پریددلتا به درستی در شکاف اپلیکاتور قرار گرفته 

اطمینان حاصل گردد.
•  قسمت انتهایی اپلیکاتور آغشته به لوبریکنت مامایی شود.	
•  ناحیه فرج حیوان قبل از ورود اپلیکاتور به واژن تمیز 	

شود.
•  زمانی که اپلیکاتور به انتهای واژن رسید به آرامی دسته 	

آن را فشار داده تا پریددلتا آزاد گردد.
•  اپلیکاتور به آرامی خارج شده و از بیرون ماندن نوار از 	

لبه های فرج اطمینان حاصل گردد.

چگونگی خارج کردن پريددلتا:
•  با کشیدن نوار پریددلتا آن را با احتیاط خارج کنید.	
•  نوار پریددلتا یک گیره بسیار خوب و مناسب را در شرایط 	

فارم فراهم می کند.

دوره پرهیز از مصرف:
گوشت و الشه: ندارد.

شیر: ندارد.

در طی درمان، گوشت، الشه و شیر می تواند جهت مصرف 
انسانی استفاده شود.

روش استفاده از پريددلتا

پریددلتا برای یک بار استفاده توصیه می شود. پریددلتا توسط یک اپلیکاتور ویژه )مناسب برای استفاده در تلیسه ها و 
گاوها( جایگذاري می شود. اپلیکاتور باید قبل و پس از هر بار استفاده تمیز و ضدعفونی گردد.

دستکش التکس در تمام مدت زمان کار با 
پروژسترون داخل واژنی مورد نیاز می باشد.

چگونگی جايگذاري پريددلتا



پریددلتا برای کنترل چرخه فحلی در گاوهای گوشتی، شیری و تلیسه ها مورد استفاده 
قرار می گیرد:

•  گاوهای سیکلیک	
•  گاوهای غیرسیکلیک )گاوهای آنستروس و کیستی(	

پریددلتا عملکرد باروری گاوها را بهبود بخشیده و بازدهی خالص گله را بدین وسیله 
افزایش می دهد:

• 	)Days open( کاهش میانگین تعداد روزهای باز 
• 	)Pregnancy rate( افزایش میزان آبستنی 
•  کمک به آبستن نمودن به موقع تلیسه ها	





پريددلتا
باروری ايده آل جهت نیل به 

سودآوری تولیدمثلی

•  راحت، ایمن با آزادسازی کنترل شده پروژسترون	

• جهت همزمانی فحلی و تلقیح اجباری	

• موثر در گاوهای بالغ سیکلیک و غیرسیکلیک و تلیسه ها	
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هورمون پروژسترون داخل واژني

Progesterone:        1.55 g (vaginal delivery system)/device                           : تركيب
موارد مصرف: در گاو. جهت كنترل چرخه فحلی در گاوها و تليسه ها شامل: 

● همزماني چرخه فحلی در گاوهاي سيكليك كه به همراه پروستاگالندين استفاده مي شود.        
)eCG (PMSG استفاده  و  به همراه پروستاگالندين  گاوهاي غيرسيكليك كه  القاء و همزماني چرخه فحلی در   ●

مي شود.
دوز و نحوه مصرف: به صورت داخل واژني به ميزان 1/55 گرم پروژسترون به مدت 7 روز. 

● در گاوهاي سيكليك، پريددلتا به همراه پروستاگالندين استفاده شود. تزريق پروستاگالندين 24 ساعت قبل 
از برداشت پريددلتا صورت گيرد.

● در گاوهاي غيرسيكليك، پريددلتا به همراه پروستاگالندين و eCG  استفاده شود. تزريق پروستاگالندين، 24 
ساعت قبل از برداشت پريددلتا و تزريق eCG  همزمان با برداشت آن صورت گيرد.

توصيه هايی جهت استفاده صحيح: مراحل ضدعفوني: اپليكاتور بايد قبل و بعد از هر استفاده و نيز در هر حيوان 
از  قبل  ابتدا  اپليكاتور:  جاگذاري  و  استفاده  گردد.روش  ضدعفوني  غيرمحرك  آنتي سپتيك  محلول  با  و  تميز 
جاگذاري پريددلتا در اپليكاتور، وسيله را مقداري خم كرده و مطمئن شويد كه نخ در جاي مناسب خود قرار دارد. 
اپليكاتور را كمي با لوبريكنت مخصوص مامايي آغشته كنيد. قبل از جاگذاري اپليكاتور، ناحيه پرينه حيوان را 
تميز نمائيد. به محض رسيدن اپليكاتور به انتهاي واژن، شاسي را فشار داده تا پريددلتا آزاد شود.اپليكاتور را 
به آرامی خارج كرده و مطمئن شويد كه نخ در قسمت بيروني لبه هاي فرج قرار گرفته است. خارج كردن پريددلتا 

از واژن: 7 روز پس از جاگذاري )و يا طبق پروتكل انتخابی)، با كشيدن آهسته نخ، پريددلتا را خارج كنيد.
دوره منع مصرف: برای گوشت و امعاء و احشا و نيز برای شير منع مصرفی وجود ندارد. 

احتياط: حيوانات با وضعيت بدنی ضعيف به خاطر بيماری، تغذيه ناكافی يا فاكتورهای ديگر ممكن است پاسخ به 
درمان ضعيفی داشته باشند. 

موارد منع مصرف: در تليسه هاي نابالغ از نظر جنسی استفاده نشود. تا 35 روز پس از زايش استفاده نشود. در 
گاوهايي كه بيماري های عفوني يا غيرعفوني دستگاه تناسلي دارند، استفاده نشود. در حيوانات آبستن استفاده 

نشود.
عوارض جانبي: در طول دوره 7 روزه درمان، ممكن است التهاب موضعي خفيف در ديواره واژن ايجاد شود كه 
به سرعت بعد از برداشت دستگاه تا زمان تلقيح و بدون مصرف هيچ گونه دارويی از بين مي رود و همچنين هيچ 

گونه اثر منفي بر روي باروري، تلقيح و يا نرخ آبستني ندارد.
شرايط نگهداري: شرايط خاص نگهداري وجود ندارد. عمر قفسه اي محصول پس از باز شدن جعبه حاوي ساشه، 

12 ماه. 
بسته بندي: بسته  حاوی 10 ساشه می باشد.

ساخت: شركت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.



"تقویت کننده باروری"

ویالIU 500 برای یکبار تزریق

سينکروستيم

ENZAPROST®TThe natural Prostaglandin

Syncrostim 
500 IU
“The fertility booster”

500 IU vial for single cow treatment

500



SYNCROSTIM® 500 IU“The fertility booster”reprodAction

The use of eCG (equine chorionic gonadotropin) improves the reproductive 
activity of dairy and beef cattle by:

• Improving reproductive performance during early post-partum stages (5)
• Increasing ovulation and pregnancy rates in non-cycling cows (1,2,3)
• Improving the conception rate in cows showing delayed ovulation (4)
• Improving embryo development and survival (4)

The use of eCG combined with PRID (Progesterone Releasing Intravaginal 
Devices) is currently used in Fixed Timed Artificial protocols and it is 
specially relevant in animals in which LH and FSH ovarian secretions are 
reduced, for instance during the early post-partum period, under seasonal 
heat stress, in anoestrus condition or in animals with low body condition 
score.

Syncrostim 500 IU 
(eCG 500IU), the fertility     
booster of the herd

The reproductive efficiency is a key factor for optimal sustainability on dairy and 
beef operations.

However, infertility of cattle continues to be a critical problem limiting the 
profitability of dairy and beef.

For example in US lactating dairy farms in USA, the cost for each extra “day open” 
may be higher than $5 per cow per year and can increase when there is a delay in the 
days to conception (6).

The importance of improving 
reproductive performances

Ask your Ceva representative for ReprodAction advice

calving
45-50d 7d FTAI at 56h

48-72h after removal, or at observed heat

24h before removalEnzaprost®T

Syncrostim®

500IU

FTAI at 56hFTAI at 56h

Cost of a day open: $5 هزینه یک روز غيرآبستني ) Day open(: 5 دالر

اهميت بهبود کارآیی توليدمثل

کارآیی تولیدمثلی فاکتور اصلی در ثبات بهینه صنعت گاو شیری و گوشتی است.  
بنابراین، ناباروری گاوها همچنان یک مشکل اساسی بوده و سودآوری صنعت گاو شیری 

و گوشتی را محدود می کند.

به عنوان مثال در دامداری های شیری ایاالت متحده، هزینه هر یک روز غیرآبستنی گاو یا 
"Day open” ممکن است بیش از 5 دالر به ازای هر گاو در سال باشد و می تواند با تاخیر 

در آبستن شدن گاو )Days to conception( افزایش یابد )6(. 

24 ساعت قبل از خروج پریددلتا

تلقيح در زمان ثابت:
56 ساعت

یا 72 - 48 ساعت پس از خروج پریددلتا یا تلقيح با مشاهده فحلي



SYNCROSTIM® 500 IU“The fertility booster”reprodAction

The use of eCG (equine chorionic gonadotropin) improves the reproductive 
activity of dairy and beef cattle by:

• Improving reproductive performance during early post-partum stages (5)
• Increasing ovulation and pregnancy rates in non-cycling cows (1,2,3)
• Improving the conception rate in cows showing delayed ovulation (4)
• Improving embryo development and survival (4)

The use of eCG combined with PRID (Progesterone Releasing Intravaginal 
Devices) is currently used in Fixed Timed Artificial protocols and it is 
specially relevant in animals in which LH and FSH ovarian secretions are 
reduced, for instance during the early post-partum period, under seasonal 
heat stress, in anoestrus condition or in animals with low body condition 
score.

Syncrostim 500 IU 
(eCG 500IU), the fertility     
booster of the herd

The reproductive efficiency is a key factor for optimal sustainability on dairy and 
beef operations.

However, infertility of cattle continues to be a critical problem limiting the 
profitability of dairy and beef.

For example in US lactating dairy farms in USA, the cost for each extra “day open” 
may be higher than $5 per cow per year and can increase when there is a delay in the 
days to conception (6).

The importance of improving 
reproductive performances

Ask your Ceva representative for ReprodAction advice

calving
45-50d 7d FTAI at 56h

48-72h after removal, or at observed heat

24h before removalEnzaprost®T

Syncrostim®

500IU

Cost of a day open: $55 دالر :Days open  هزینه یک روز

استفاده از eCG  )گنادوتروپین کوریونیک اسبی( فعالیت تولیدمثلی گاوهای شیری 
و گوشتی را در موارد زیر افزایش می دهد:

• بهبود کارآیی تولیدمثل در خالل مراحل اول پس از زایش )5(
• افزایش نرخ تخمک گذاری و آبستنی در گاوهای غیرسیکلیک )1،2،3(
• بهبود نرخ گیرائی در گاوهایی که تاخیر در تخمک گذاری دارند )4(

• بهبود تکامل رویان و حیات آن )4(

در حال حاضر استفاده از eCG  در ترکیب با PRID )پروژسترون داخل واژنی( در 
پروتکل های همزمانی با تلقیح اجباری و به خصوص در حیواناتی که در آنها ترشح 
از  اول پس  مراحل  مثال:  عنوان  به  استفاده مي شود.  کاهش می یابد،   FSH و   LH

زایش، استرس گرمایی، آنستروس و یا در گاوهای با BCS پائین. 

افزایش دهنده ميزان باروری گله

SYNCROSTIM® 500 IU“The fertility booster”reprodAction

The use of eCG (equine chorionic gonadotropin) improves the reproductive 
activity of dairy and beef cattle by:

• Improving reproductive performance during early post-partum stages (5)
• Increasing ovulation and pregnancy rates in non-cycling cows (1,2,3)
• Improving the conception rate in cows showing delayed ovulation (4)
• Improving embryo development and survival (4)

The use of eCG combined with PRID (Progesterone Releasing Intravaginal 
Devices) is currently used in Fixed Timed Artificial protocols and it is 
specially relevant in animals in which LH and FSH ovarian secretions are 
reduced, for instance during the early post-partum period, under seasonal 
heat stress, in anoestrus condition or in animals with low body condition 
score.

Syncrostim 500 IU 
(eCG 500IU), the fertility     
booster of the herd

The reproductive efficiency is a key factor for optimal sustainability on dairy and 
beef operations.

However, infertility of cattle continues to be a critical problem limiting the 
profitability of dairy and beef.

For example in US lactating dairy farms in USA, the cost for each extra “day open” 
may be higher than $5 per cow per year and can increase when there is a delay in the 
days to conception (6).

The importance of improving 
reproductive performances

Ask your Ceva representative for ReprodAction advice

calving
45-50d 7d FTAI at 56h

48-72h after removal, or at observed heat

24h before removalEnzaprost®T

Syncrostim®

500IU

Cost of a day open: $5
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SYNCROSTIM® 500 IU“The fertility booster”reprodAction

The use of eCG (equine chorionic gonadotropin) improves the reproductive 
activity of dairy and beef cattle by:

• Improving reproductive performance during early post-partum stages (5)
• Increasing ovulation and pregnancy rates in non-cycling cows (1,2,3)
• Improving the conception rate in cows showing delayed ovulation (4)
• Improving embryo development and survival (4)

The use of eCG combined with PRID (Progesterone Releasing Intravaginal 
Devices) is currently used in Fixed Timed Artificial protocols and it is 
specially relevant in animals in which LH and FSH ovarian secretions are 
reduced, for instance during the early post-partum period, under seasonal 
heat stress, in anoestrus condition or in animals with low body condition 
score.

Syncrostim 500 IU 
(eCG 500IU), the fertility     
booster of the herd

The reproductive efficiency is a key factor for optimal sustainability on dairy and 
beef operations.

However, infertility of cattle continues to be a critical problem limiting the 
profitability of dairy and beef.

For example in US lactating dairy farms in USA, the cost for each extra “day open” 
may be higher than $5 per cow per year and can increase when there is a delay in the 
days to conception (6).

The importance of improving 
reproductive performances

Ask your Ceva representative for ReprodAction advice

calving
45-50d 7d FTAI at 56h

48-72h after removal, or at observed heat

24h before removalEnzaprost®T
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500IU

Cost of a day open: $5
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هورمون تزريقی )PMSG(         )پودر ليوفليزه به همراه حالل(

Active Substance: 
Equine serum Gonadotrophin )eCG, formely Known as PMSG(        500 IU 
Solvent vial contains: 
Sodium chloride:              9mg
Benzyl alchol:              16.5mg
Water for injection:              qs 1ml
موارد مصرف: در گاو و گوسفند ان غيرسيکليک. در القاء و همزمانی فحلی و تخمک گذاری. همراه با پروژستاژن ها 

استفاده شود.
خصوصيات فارماکوديناميکی: گنادوتروپين کوريونيک اسبی )eCG( يک گليکوپروتئين بزرگ مترشحه در خالل 
آبستنی در ماديان بوده و ساختار آن شبيه هورمون های گنادوتروپينی اندوژن LH و FSH می باشد. eCG اثرات 
 eCG ،سلول های هدف که در گنادها هستند اعمال می کند. در ماده ها FSH و LH خود را بر روی گيرنده های
از بلوغ فوليکول های تخمدان با تحريک رشد و تکامل فوليکول های آنترال حمايت می کند. در گوسفندان و نيز 
در گاو های ماده غيرسيکليک، استفاده از eCG پس از همزمانی فحلی با پروژستاژن توصيه می شود. eCG بلوغ 

فوليکول و نرخ تخمک گذاری را بهبود داده و اجازه همزمانی تخمک گذاری را می دهد.     
مي شود.   محسوب  اگزوژن  پروتئين  يک  تک سميان،  از  غير  به  حيوانات  ساير  در   eCG نامطلوب:  واکنش های 

بنابراين، ممکن است واکنش های آنتی ژن-آنتی بادی ايجاد شود. 
گونه های هدف: گاو و گوسفند.

روش، دوز و نحوه مصرف: تزريق عضالني. 500IU از پودر ليوفيليزه eCG را با 2ml حالل حل کرده و تا حل 
شدن کامل، آن را بهم زده تا محلول يکنواختي بدست آيد. هورمون فوق بايد پس از خارج کردن پروژسترون 

داخل واژنی تزريق شود. هورمون eCG را پس از حل کردن بالفاصله بايد استفاده کرد.  
دوره پرهيز مصرف: ندارد. 

موارد هشدار: در دوران آبستني استفاده نشود.در مواردي که شوك آنافيالکتيک رخ مي دهد، بايد درمان هاي 
از ميزان پيشنهادي  يا کورتيکواستروئيدها( صورت گيرد. در مواردي که محصول بيشتر  و  )آدرنالين  عالمتي 

تجويز شود، ممکن است احتمال دوقلوزايی در گاو و سه قلوزايي در گوسفند افزايش يابد.
نور خورشيد  از  دور  و  بين 8-2 درجه سانتيگراد  نگهداري شود.  کودکان  از دسترس  دور  نگهداري:  شرايط 

نگهداري شود. عمر قفسه اي بعد از باز شدن درب حالل، 28 روز. 
بسته بندي: ويال هاي 500IU به همراه حالل 10ميلي ليتري.

ساخت: شرکت CEVA SANTE ANIMALE فرانسه.

ترکيب: 

eCG



5-Day Simple + eCG

PRID in GnRH + TAI+eCG 500 UI
+ PGF2α
PRID out

72h

8 am 8 am 8 am

PRID 5d

D0 D5 D8

5-Day

+GnRH GnRH + TAI+PGF2α PGF2α

24h 48h

8 am 8 am 8 am 8 am

PRID 5d

PRID in

D0 D5 D6 D8

PRID out

7-Day Ovsynch®

+GnRH GnRH TAI+PGF2α

56h 16h

8 am 4 pm8 am 8 am

PRID 7d

PRID in PRID out

D0 D7 D9 D10

7-Day Ovsynch® + eCG

+GnRH GnRH TAI
+PGF2α

56h 16h

8 am 4 pm8 am 8 am

PRID 7d

PRID in
PRID out

+eCG 500 UI

D0 D7 D9 D10

7-Day

PRID in TAIPGF2α

56h

8 am 8 am 8 am 4 pm

PRID 7d

PRID out

D0 D7D6 D9

7-Day + eCG

PRID in TAIPGF2α

56h

8 am 8 am 8 am 4 pm

PRID 7d

PRID out
+eCG 500 UI

D0 D7D6 D9

پروتكل هاي همزماني بر اساس پريددلتا
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This protocol has been developed more than one decade ago and it is probably the most 
common TAI protocol used in large dairy herds world-wide. The intervals between PGF 
and Ovsynch® of 14 and 10 days respectively seems to produce somewhat improved 
results compared to the traditional 14-14d intervals between PGF and Ovsynch®. Some 
disadvantages of this protocol are mainly related to its inability to treat anovular/
anestrus cows and its length and complexity, making it very difficult to use in herds 
without advanced Standard Operating Procedures (S.O.P.) and computer programs. 
Therefore, Pre-synch strategies relying exclusively on PGF treatments should be 
avoided in herds with postpartum cyclicity issues. However, it can be a good option in 
confined dairy herds that are not undergoing problems related to anovular/anestrus 
cows. Heat detection and AI after the 2nd PGF are normally encouraged, but as a rule 
of thumb only if conception results, out of these estrus-breedings, are >30%. The 
weekly routine presented below by days of the week shows the sequence of treatment 
for a Pre-synch Ovsynch® for 1st postpartum AI and the use of the GGPG* protocol 
(good option when Re-synchronizing open cows for 2nd and following AIs) for Re-
synchronizing lactating dairy cows.

*For best results minimum voluntary waiting period of 60 days to AI in  high producing cows is strongly recommended HD=strategic 
heat detection to catch non-pregnant cows returning in heat after 1st postpartum AI.
Pregnancy Diagnosis at 32 days after AI (at the time of the second GnRH).
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8AM: PGF

HD+AI
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8AM: GnRH
HD+AI
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HD+AI
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HD+AI

HD+AI*

4PM: GnRH

8AM: PGF
8AM: GnRH to open cows
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HD+AI

8AM: AI
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Heat detection and AI in cows showing estrus behavior
{

TAIGnRHPGF2α PGF2α PGF2αGnRH

16h56h14d 10d 7d

D33 
4PM

D34 
8AM

D0
8AM 

D14 
8AM

D24 
8AM

D31 
8AM

Adding progesterone devices in Ovsynch®-like programs between the 1st 
GnRH of Ovsynch® until PGF injection increases conception rate of 5 to 
8% in both cycling and anovular dairy cows

*GGPG (GnRH before Ovsynch®)

Weekly schedule:

Pre-synch Ovsynch® (2PgF + Ovsynch®)

HD+AI

تشخيصوتلقيحگاوهاييكهعالئمفحليرانشانميدهند

This is another GnRH-PGF based protocol but with the advantage of having a GnRH 
treatment 7 days before the initiation of the Ovsynch® protocol. This GnRH treatment 
should help with cows presenting anovular-large follicle condition postpartum. Can also 
be a good option for high producing dairy cows. Notice that some of these protocols are 
quite complex and follow up of treatments need to be through a computer software to 
avoid mistakes. If computer programs are lacking in the herd you may want to pick a more 
simple approach to synchronize cows. The weekly schedule below shows the sequence of 
treatments for the G-6-G protocol that has been slightly modified to facilitate the weekly 
routine, followed by the GGPG protocol for 2nd and following breedings.

G-6-G protocol (modified to facilitate weekly routine)

Modified G-6-G protocol: recommended for the 1st AI postpartum in confined high producing dairy cows

*For best results minimum voluntary waiting period of 70 or more days to AI in  high producing cows is strongly recommended 
HD=strategic heat detection to catch non-pregnant cows returning in heat after 1st postpartum AI.

Pregnancy Diagnosis at 32 days after AI (at the time of the second GnRH).
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Adding progesterone devices in Ovsynch®-like programs between the 1st 
GnRH of Ovsynch® until PGF injection increases conception rate of 5 to 
8% in both cycling and anovular dairy cows
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پروتكلG-6-G:پيشنهادشدهبراياولينتلقيحپساززايشدرگاوهايپرتوليد

2d 6d

2 8 5 17 18

This is another GnRH-PGF based protocol but with the advantage of having a GnRH 
treatment 7 days before the initiation of the Ovsynch® protocol. This GnRH treatment 
should help with cows presenting anovular-large follicle condition postpartum. Can also 
be a good option for high producing dairy cows. Notice that some of these protocols are 
quite complex and follow up of treatments need to be through a computer software to 
avoid mistakes. If computer programs are lacking in the herd you may want to pick a more 
simple approach to synchronize cows. The weekly schedule below shows the sequence of 
treatments for the G-6-G protocol that has been slightly modified to facilitate the weekly 
routine, followed by the GGPG protocol for 2nd and following breedings.

G-6-G protocol (modified to facilitate weekly routine)

Modified G-6-G protocol: recommended for the 1st AI postpartum in confined high producing dairy cows

*For best results minimum voluntary waiting period of 70 or more days to AI in  high producing cows is strongly recommended 
HD=strategic heat detection to catch non-pregnant cows returning in heat after 1st postpartum AI.

Pregnancy Diagnosis at 32 days after AI (at the time of the second GnRH).
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Adding progesterone devices in Ovsynch®-like programs between the 1st 
GnRH of Ovsynch® until PGF injection increases conception rate of 5 to 
8% in both cycling and anovular dairy cows
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*For best results minimum voluntary waiting period of 70 or more days to AI in  high producing cows is strongly recommended 
HD=strategic heat detection to catch non-pregnant cows returning in heat after 1st postpartum AI.

Pregnancy Diagnosis at 32 days after AI (at the time of the second GnRH).

This GnRH-PGF protocol has been designed to synchronize 1st postpartum AI in 
lactating cows in very high producing dairy herds. It is a fairly long and complex 
protocol. Thus, it makes the use of computer programs to track cows and treatments 
mandatory. It is very effective to treat anovular high producing dairy cows that usually 
present follicles with ovulatory capacity or with diameter > 10mm, but are not cycling 
(condition now known as “large follicle anovular syndrome”). It is not effective in 
cows undergoing the standard “small follicle-postpartum anoestrus”, and is not 
recommended for virgin heifers either. Main advantage is related to high circulating 
P4 after D17 or at the time of the first GnRH of  the “breeding Ovsynch®” (see picture 
below), which in turn tends to produce oocytes with very high quality even in high 
producing dairy cows. Seem to reduce double-ovulation rates in lactating cows. 
Because of its length is normally not recommended during Re-synchronization 
programs for 2nd and later AIs.

Double-Ovsynch® protocol

Double-Ovsynch® protocol: recommended for the 1st AI postpartum in confined-high producing dairy cows
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پروتكلDouble-Ovsynch:پيشنهادشدهبراياولينتلقيحپساززايشدرگاوهايپرتوليد

پروتكل هاي همزماني  
جهت اولين تلقيح پس از زايش
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افزايش سودآوري گله
با بهبود عملكرد توليد مثلي گاوها




