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 هامیش تولیدمثلی عملکرد بر آرژینین تزریق تأثیر بررسی

  *0مریم حاتمی

 چکیده

. آیدمی حساب به خاورمیانه کشورهای در مردم برای طعم، خوش و قبول قابل پروتئینی منابع از یکی عنوان به گوسفند

 این رشپرو در موفقیت برای مانعی آبستنی، در شکست از باالیی درصد گوسفندان، گله در ایتغذیه کمبودهای دلیل به

 کنیتری اکسید شدن فعال دلیل به پستانداران غذایی هایرژیم در مکمل مغذی ماده یک عنوان به آرژینین. است حیوان

(NO )جیره در اسیدآمینه مکمل از استفاده که آنجایی از. دارد جنین نمو و رشد در مفیدی نقش ها،آمینپلی و 

 دلیل همین به کند،می ایجاد جانبی نامطلوب اثرات و ناپایداری مشکالت شکمبه، در آن تجزیه دلیل به نشخوارکنندگان

 آمده دست هب نتایج به توجه با. بود آواسی نژاد میش تولیدمثلی عملکرد بر آرژینین تزریق تأثیر بررسی مطالعه، این از هدف

 فحلی، زمان) تولیدمثلی عملکرد بر داریمعنی تأثیر آرژینین عضالنی و وریدی درون تزریق که شد مشخص پژوهش، این در

 رتیبت به. دارد هامیش سرم هایمتابولیت غلظت و( بره وزن و بقا نازایی، دوقلوزایی، تولد، آبستنی، باروری، فحلی، میزان

 اثرات. بود درصد 50/01 و 00/01 ،04/10 کنترل و عضالنی درون وریدی، درون آرژینین تزریق هایگروه در آبستنی میزان

 نتیجه رد و تولیدمثلی هایاندام سمت به خون جریان تقویت در آرژینین اسیدآمینه نقش از ناشی تواندمی آرژینین مثبت

 و تغذیه افزایش) کندمی کمک هااندام به خون جریان سرعت افزایش و خونی هایرگ گسترش به که باشد NO کردن آزاد

 تواندیم آرژینین اسیدآمینۀ تزریق که داشت اظهار توانمی گرفته صورت مطالعات اساس بر کلی، طور به(. رسانی اکسیژن

 .شود گوسفندان در زاییبره بازده افزایش و تولیدمثل بهبود به منجر

 گوسفند تولیدمثل، نیتریک، اکسید آرژینین، آبستنی، :کلیدی کلمات

 12-16پیاپی(:  12)شماره  1، شماره 12دوره دامستیک؛ 
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 مقدمه

پایان اهلی در جهان جمعیت چهارگوسفند، دومین گونۀ پر

مثلی )از های مدیریت تولید(. نظامFAO, 2009رود )به شمار می

تولید دو یا چند بره در دو سال از راه  تولید یک بره در سال تا

های فالشینگ، هورمون و یا ترکیبی از هر دو(، استفاده از جیره

ای در پرورشی )متراکم، نیمه متراکم تا غیرمتراکم( و تغذیه

ها، ها، حتی استاننگهداری و پرورش گوسفند در کشور

ت وها و نواحی با آب و هوایی مشابه در یک کشور متفاشهرستان

 (.Wolfova et al, 2009است )

 مثل گوسفند مؤثرعوامل مختلفی از جمله تغذیه بر تولید

 نیاز مورد خاص مغذی مواد تأمین با مستقیم است. تغذیۀ

 بقای لقاح، گذاری،تخمک اسپرم، و تخمک رشد فرآیندهای

 .ذاردگمی تأثیر گوسفند باروری آبستنی، بر روی ایجاد و جنین

 و ها در گردش خونهورمون غلظت بر تأثیر طریق از همچنین

 نای موفقیت برای که مغذی مواد به حساس هایمتابولیت سایر

دهد می قرار تأثیر تحت را باروری است، الزم هافرآیند

(., 2006et alRobinson ). های غذایی برای حیوانات مکمل

اهمیت زیادی دارند، هر یک از حیوانات با توجه به سن، وزن و 

نوع تولید، سطح نیاز متفاوتی به این مواد دارند. چندین مطالعه 

های آرژینین، آمینههای دارای اسیددر رابطه با استفاده از جیره

 et alMohammed ,.اورنیتین و سیترولین انجام شده است )

2019.) 

آمینۀ ضروری برای پستانداران آبستن آرژینین یک اسید

آمینه به عنوان یک بلوک ساختمانی یداست. عالوه بر این، این اس

ی از ساز برای سنتز بسیارهاست؛ آرژینین یک پیشبرای پروتئین

ن، اکسید، اورنیتیهای بیولوژیکی فعال از جمله نیتریکمولکول

اسپرمین(، کراتین و  و اسپرمیدین ها )پوترسین،آمینپلی

 و اکسیدنیتریک آگماتین است. شواهد نشان داده است که

ای در عملکرد عروق داشته و در طی رشد ها نقش عمدهآمینلیپ

اند. با گسترش عروق خونی توسط جفت و جنین بسیار مهم

 هایآرژینین مقدار و سرعت انتقال مواد مغذی مورد نیاز به اندام

یافته، افزایش های لقاحمثلی در هنگام کاشت تخمکتولید

مراحل پیشرفتۀ جنین، اندازه یابد. همچنین، این ترکیبات در می

شوند. و وزن نتاج را افزایش داده و مانع از دست دادن رویان می

این امر همچنین ممکن است به نقش آرژینین در افزایش غلظت 

( با ارتقای کنش جسم زرد، نسبت داده شود. P4پروژسترون )

افزایش غلظت هورمون پروژسترون نقش مهمی در حفظ آبستنی 

اند که غلظت پایین ری از مطالعات نشان دادهدارد. بسیا

به از بین رفتن جنین گوسفند شود تواند منجرپروژسترون می

(., 2019et alMohammed ). آمینه در استفاده از مکمل اسید

جیره نشخوارکنندگان به دلیل تجزیه آن در شکمبه، مشکالت 

al et Peine ,.کند )ناپایداری و اثرات نامطلوب جانبی ایجاد می

در شکمبه، در جیره  آرژینین(. بنابراین، به دلیل تجزیه 2020

 در این مطالعه به بررسی باشد. به همین دلیل،قابل استفاده نمی

مثل میش نژاد آواسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولید

 پرداخته شده است.

 مثلتولید صفات آرژینین بر تأثیر

 فحلی زمان آرژینین در تأثیر

شان ن های پیشین، اغلب مطالعاتبا توجه به نتایج پژوهش

های آواسی که آرژینین تزریق شده دهد، رفتار فحلی در میشمی

بود نسبت به گروه کنترل، رفتار فحلی را بهتر نشان دادند. 

 رگیتزریق درون به تزریق درون عضالنی نسبت برتری همچنین

 فحلی که کنترل گروه با مقایسه در ساعت، 40 و 14 ترتیب به

 Mohammedنیز نشان داده شده است ) تزریق ساعت 00 از پس

., 2019et alریقط آرژینین از فعالیت به است ممکن (. این نتایج 

 جمله از تناسلی، هایاندام به سمت خون جریان افزایش

 غلظت رشد، تمایز و ارتقای افزایش نتیجه در و هاتخمدان

 نقش فحلی عالئم بروز در که شود داده نسبت (E2استروژن )

 استرس در نتیجۀ توانمی را فحلی رفتار شروع در تأخیر .دارد

 ااشته دادن دست از منجر به که دانست باال حرارت درجه از ناشی

 غلظت و هافولیکول تکامل و رشد در بنابراین و شده حیوان در

et al Dabbas-Al ;2008 ,.گذارد )می تأثیر جنسی هایهورمون

., 2019et alMohammed Takahashi, 2012;  .) 

 فحلی میزان آرژینین در تأثیر

های (، میش1101با توجه به پژوهش محمد و همکاران )

 افزایش کنترل گروه با مقایسه آرژینین در با درمان تحت

 زانمی که است ذکر شایان. نشان دادند فحلی میزان در داریمعنی

 از رباالت توجهی قابل طور رگی آرژینین بهتزریق درون در فحلی

 فعالیت به است ممکن این آرژینین بود.عضالنی تزریق درون

 هایاندام به سوی خون جریان تقویت آرژینین در آمینۀاسید

 گسترش به که اکسیدنیتریک کردن آزاد نتیجه در و مثلیتولید
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 ... تولیدمثلی عملکرد بر آرژینین تزریق تأثیر بررسیحاتمی؛        

 0011پاییز  ، (پیاپی بیست شماره) دو شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 کمک هااندام به خون جریان سرعت افزایش و خونی هایرگ

 alet Wu ,.شود ) داده نسبت ،(اکسیژن و تغذیه افزایش) کندمی

., 2019et al., 2010; Mohammed et al Omontese 2009;). 

 باروری میزان آرژینین در تأثیر

مول بر میکرو 000آرژینین ) در مطالعۀ تأثیر تزریق

لیتر سالین میلی 0-01کنترل ) گروه با مقایسه در کیلوگرم وزن(

ان توجه نش قابل های آواسی بسیارمیش باروری میزان در طبیعی(

 که است شده (. مشاهده 2019et alMohammed ,.داده است )

 توجهی قابل طور رگی آرژینین بهدرون تزریق در لقاح میزان

 الیتفع به است امر ممکن عضالنی است. ایندرون تزریق از باالتر

 داده تاکسید نسبترشح نیتریک با خون گردش بهبود آرژینین در

 بنابراین، کند.می کمک خونی هایرگ گسترش به که شود،

 یمثلتولید هایاندام به که را مورد نیاز مغذی مواد سرعت و مقدار

 ،شودمی ارائه رحم در یافتهلقاح هایتخمک جایگزینی هنگام در

 و مغذی مواد تأمین به جنین و رحم غشای. دهدمی افزایش

 کند،می کمک جنین به مادر از خونی هایرگ طریق از اکسیژن

 افزایش بهمنجر زیرا است؛ خورداربر زیادی اهمیت از کنش این

 دورۀ طی در هاتخمدان توسط شدهتولید بالغ هایتخمک تعداد

 هایمکمل استفاده از که اندداده نشان شود. نتایجمی فحلی

 اوایل و گذاریتخمک ها،فولیکول نهایی رشد آرژینین طی

 قایب بهبود همچنین و هامیش در باروری بهبود منجر به آبستنی

 et al., 2011; Wu et alBazer ;2010 ,.شود )می جنین

., 2019et alMohammed .) 

 آبستنی میزان آرژینین در تأثیر

 با مقایسه آرژینین در با درمان تحت های آواسیمیش در

ده گزارش ش آبستنی میزان در توجهی قابل افزایش کنترل گروه

 دهدمی نشان موجود شواهد (. 2019et alMohammed ,.است )

 دعملکر در ایعمده اکسید نقشو نیتریک آمین ترکیبات که

این  همچنین،. جنین دارند رشد و جفت رشد طی در عروق

 شافزای را نتاج وزن و اندازه جنین، پیشرفتۀ مراحل ترکیبات در

 et alMohammed ,.) شودمی جنین دادن مانع از دست و داده

 زرد جسم عملکرد ارتقای با است ممکن همچنین امر این .(2019

 .ودش داده افزایش غلظت پروژسترون نسبت آرژینین در نقش به

 آبستنی حفظ در مهمی نقش هورمون پروژسترون سطح افزایش

 پایین هایغلظت که اندداده نشان مطالعات از بسیاری .دارد

 در جنین رفتن بین از بهمنجر تواندمی هورمون پروژسترون

et al.,  McPherson ., 2004;et al Spencer) شود گوسفندان

2004; Grazul-Bilska et al., 2010; Saevre et al., 2011.)  

 تولد میزان آرژینین در تأثیر

 انمیز دررا  توجهی قابل افزایش پیشین، مطالعات نتایج

 با مقایسه آرژینین در با درمان تحت های آواسیمیش در تولد

 دتول میزان که دادند نشان همچنین هاآن. کنترل نشان داد گروه

 001ای )ماهیچهتزریق درون  رگی آرژینین ازدرون تزریق در

 مراین ا بود. گرم بر کیلوگرم وزن زنده( آرژینین باالترمیکرو

 مواد آرژینین مقدار تزریق که باشد دلیل این به است ممکن

 یمثلتولید هایاندام جمله از بدن هایاندام به شده منتقل مغذی

 ورۀد آرژینین در تزریق که داد توان توضیحمی .دهدمی را افزایش

 در و زرد جسم نمو و رشد افزایش منجر به زرد جسم تشکیل

 آبستنی حفظ نتیجه در غلظت پروژسترون و افزایش نتیجه

  .(2019et al2012; Mohammed  et al., Richard ,.شود )می

 دوقلوزایی میزان آرژینین در تأثیر

 زاییدوقلو میزان در توجهی قابل افزایش نتایج منتشر شده،

 رگی دردرون شده به روش آرژینین تزریق های آواسیمیش در

 تزریق آرژینین به روش درون و کنترل هایگروه با مقایسه

 ممکن نتایج (. این 2019et alMohammed ,.نشان داد )  عضالنی

 تزریق آن در که شود داده نسبت درمانی طبیعت به است

 تزریق .کندمی حمل را هادارو ها،روش سایر از تررگی سریعدرون

L-Arginine HCl ها تخمدان در خون جریان افزایش منجر به

 رشد تحریک و تخمدان کارآیی افزایش بهمنجر که شودمی

 اوایل و گذاریتخمک فولیکول، نهایی رشد طی در فولیکول

  .(et al.,; Herring ., 2013et al Fierro 2018شود )می آبستنی

 نازایی میزان تأثیر آرژینین در

 درون تزریق از رگی کمتردرون تزریق در نازایی میزان

 یشافزا آرژینین در کارآیی دلیل به است ممکن این بود. عضالنی

 باعث باشد که هاتخمدان جمله از بدن، هایاندام در خون جریان

 و اهفولیکول کارایی افزایش نتیجه در و هاسلول آپوپتوز کاهش

 و توسعه رشد، افزایش با خون جریان شود. افزایشمی زرد جسم

 همراه مغذی مواد زیادی مقدار همچنین و استروژن سطح افزایش

 رشد تحریک و تخمدان کارایی افزایش منجر به که است
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 شودگذاری میتخمک و هافولیکول نهایی رشد طی در هافولیکول

)2018 et al.,Herring ., 2013; et al (Fierro . 

 آرژینین در میزان بقا و وزن تولد برهتأثیر 

 رد تولد هنگام هابره های پیشین، بقایبا توجه به پژوهش

 آبستنی اواخر در که مواردی جز به بود، درصد 011 تیمارها تمام

 آرژینین-اِل گرم بر کیلوگرم وزن زنده( ازمیلی 001باالیی ) دوز

 .نداشت زایمان میزان بر درصد(. اما تأثیری 4/54) تزریق شده بود

ز آرژینین با دو مورد در فقط گرفتن شیر از هنگام در هابقای بره

آبستنی  اوایل در گرم بر کیلوگرم وزن زنده(میلی 10پایین )

 هایروش سایر حال این با درصد(، 011بود ) کنترل مشابه

 1/66) دادند کاهش گرفتن شیر از زمان در را بقا درصد درمانی

اواخر  -به ترتیب در دوز پایین درصد 4/54 و درصد 01 درصد،

روز آخر  06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی 10آبستنی )

گرم بر کیلوگرم وزن میلی 001اوایل آبستنی ) -آبستنی(، دوز باال

 001اواخر آبستنی ) -روز اول آبستنی( و دوز باال 06زنده در 

 میانگین (.بستنیروز آخر آ 06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی

 اوایل در که های نجدیمیش در گرفتن شیر از زمان در بره وزن

 10کردند )  دریافت( کیلوگرم 1/05) آرژینین کم مقدار آبستنی

 کمی روز اول آبستنی(، 06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی

 یهایمیش در بره وزن کمترین حال، این با .بود شاهد از بیشتر

 10) (کیلوگرم 01/01) آرژینین پایین آبستنی مقدار اواخر در که

 در و روز آخر آبستنی( 06گرم بر کیلوگرم وزن زنده در میلی

 16/00مقدار آرژینین باال ) آبستنی اوایل در هایی کهمیش

-اِل دوز از نظر کیلوگرم( دریافت کرده بودند، دیده شد. صرف

 قابل رطو به بستنیآ اولیۀ مرحلۀ آرژینین در-اِل تجویز آرژینین،

 با مقایسه در( کیلوگرم 01/0) بره تولد وزن افزایش باعث توجهی

 دلیل .(2016et al Zeitoun ,.شد )( کیلوگرم 11/4) آبستنی اواخر

 ایبق کاهش باعث آبستنی اوایل در شده اعمال باالی دوز که این

 است دلیل این به شود،می ٪01 به گرفتن شیر از زمان در نوزاد

 در ورم منجر به و کرده حفظ را بینابینی مایعات دوز، این که

 .شودمی به فرزندان طبیعی شیردهی مانع که شودمی پستان

 گرفتن شیر از وزن و( کیلوگرم 11/0) بره وزن ترینسنگین

آرژینین -اِل آبستنی اوایل در که مادرانی از( کیلوگرم 1/05)

 اب همزمان بره سنگین وزن این .آمد بدست بودند، کرده دریافت

 توضیح یک .است IGF-I پایین غلطت و انسولین غلطت باالترین

 رانباال در سرم ماد انسولین با همراه بره سنگین وزن برای منطقی

 لیالاُکسید آندوتنیتریک تولید بین مثبت رابطۀ از است ممکن

 شرایط شود. تحت تفسیر انسولین حساسیت و پایه عروقی

 هایتربس در عروق اتساع تحریک منجر به انسولین فیزیولوژیک،

 به دنبال آن میزان ورود انسولین و .شودمی عضالنی -اسکلتی

 دافزایش یافته و عملکر انسولین، به حساس هایبافت به گلوکز

et  Zeitounشود )می تقویت گلوکز جذب افزایش انسولین در پی

al., 2016.)  

 هاها در سرم میشغلظت متابولیت

چرب  های، اسیدb-hydroxybutyrate (BHB)های غلظت

 ورط به مادر سرم در پرولین و سیستئین آمونیاک، (،(FFA فرار

 .یافت تغییر زایمان در زمان جنین تعداد توسط توجهی قابل

 چندقلوزایی با مادران سرم در BHB و FFA آمونیاک، هایغلظت

یج این نتا کرد. پیدا ایمالحظه قابل افزایش کنترل هایمیش در

 از هستند جنین چندین دارای که هاییمیش که دهدمی نشان

 به مادر چربی و پروتئین ذخایر بکارگیری همه جانبۀ طریق

ابل نکته ق .هستند سازگار مغذی مواد برای جنین تقاضای افزایش

 سرم در اسیدهای آمینه بیشتر هموستازی این است که توجه

 به این معنی که هرگونه شد، حفظ هاجنین تعداد از مستقل مادر،

 آبستن هایمیش در جفت و رحم اسیدهای آمینۀ در تغییر

 بلکه نیست، مادر سرم در هاآن غلظت تغییر از ناشی احتماالً

 ادمو مصرف و جفت و رحم خون جریان در تغییر از ناشی بیشتر

 .(2011et al Lassala ,.است ) مغذی

 گیری کلینتیجه

های انجام شده، تزریق آرژینین به صورت بر اساس بررسی

سازی فحلی، اثرات سودمندی بر وریدی پس از همزماندرون

مثلی )زمان فحلی، میزان فحلی، باروری، آبستنی، صفات تولید

دوقلوزایی، نازایی، بقا و وزن بره( در گوسفند داشته و تولد، 

مثلی در استفاده از این روش جهت بهبود عملکرد تولید

 شود.گوسفندان پیشنهاد می
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Abstract  

Sheep is considered an acceptable source of tasty meat for people in Middle Eastern 

countries. Due to nutritional deficiencies in sheep herds, a high percentage of pregnancy 

failure prevents success in breeding this animal. Arginine as a supplemental nutrient in 

mammalian diets has been shown to play a beneficial role in fetal development due to its 

activation of nitric oxide (NO) and polyamines. This study aimed to investigate the effect 

of arginine injection on Awassi sheep reproductive performance. According to the results 

obtained in this study, intravenous and intramuscular injection of arginine compared to the 

control group had a significant effect on reproductive function (estrus time, estrus rate, 

fertility rate, Pregnancy rate, birth rate, twinning rate, infertility rate, survival rate, and lamb 

weight) and concentrations of hormones and other metabolites in ewe’s serum. Pregnancy 

rates in arginine injection groups (intravenous and intramuscular) and control were 71.43%, 

57.14% and 42.85%, respectively. The positive effects of arginine can be due to the activity 

of the amino acid arginine in enhancing blood flow in the reproductive organs and thus 

releasing NO, which helps to dilate blood vessels and increase the speed of blood flow to 

the organs (increase nutrition and oxygen) be attributed. In general, injection of the amino 

acid arginine leads to improved reproduction and Lambing yield. 
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