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اتفاق می افتدهفته اول پس از تلقیح 3عمده تلفات آبستنی در گاوهای شیری در 
عمدتا در این شرایط. استغلظت پایین پروژسترون همراه با نرخ گیرایی پایین و 

. گاوهای شیری پرتولید دیده می شود
)Lopez-Gatius, 2012; Bridges et al., 2013(

( PRID-Delta)کارایی پروژسترون داخل واژنی متاآنالیزگروهی از محققین در یک مطالعه 
بررسی کردند و به این نتیجه گاو  19/000از بیش آبستنی نرخ پس از تلقیح را در بهبود 

.پس از تلقیح مفید است7تا 3کارگذاری پرید دلتا بین روز رسیدند که 
)Yan et al., 2016)
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هدف

(  5تا 3روز )را در مراحل اولیه پس از تلقیح PRIDاخیرا آزمایشی طراحی شد تا تاثیر 
را در پس از تلقیح17تا 15از روز ( MRP)یا در زمان شناخت مادری از آبستنی 

.کارایی تولیدمثلی گاوهای شیری پرتولید بررسی نماید

آزمایشروش 

راس گاو شیرده در اسپانیا880انتخاب گله با 
تن به ازای هر گاو12: تولید شیر ساالنه
%30: نرخ کشتار ساالنه
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توش رکتال: تایید فحلی
با التراسونوگرافی58-64پس از تلقیح و تایید آن روز 28-34روز : تشخیص آبستنی

...گروه تقسیم شدند3راس گاو انتخاب و به 815

گروه سوم گروه دوم (کنترل)گروه اول 

راس261 راس203 راس351

از روز PRIDدر این گروه 
پس از تلقیح 17تا15

کارگذاری شد

از روز PRIDدر این گروه 
پس از تلقیح 5تا 3

کارگذاری شد

از تلقیح در این گروه پس
PRID نشد استفاده
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نتایج

بودکنترلگروهگاوهایازبیشتربرابر1/7دومگروهگاوهایآبستنیاحتمال
(P=0.004)

بودکنترلگروهگاوهایازبیشتربرابر1/4سومگروهگاوهایآبستنیاحتمال
(P=0.06)

سایرازبیشتربرابر2/5سومگروهدردوقلوییآبستنیاحتمالآبستنگاوهایدر
(P=0.02)بودگاوها

کارگذاریغیرآبستنگاوهایدرPRIDدوفاصلهفحلی،بهبرگشتشاخصبراثری
.نداشتاولیهجنینیتلفاتنرخوتلقیح
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گیرینتیجه

در واژن گاو پس از تلقیح مفید است و PRID-Deltaکارگذاری 
نرخ ( پس از تلقیح17تا 15روز )MRPکارگذاری آن در زمان 

.  دوقلویی را افزایش می دهد

I. Garcia-Ispierto and F. Lopez-Gatius, 2016
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PRID-Delta

Intravaginal progesterone

1.55 g

Made by Ceva


