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Abstract 

Background: Heat stress reduces reproductive performance in farm animals. The aim of this 
study was to determine the effect of heat stress and different concentrations of melatonin on nuclear 
maturation of ovine oocytes.  

Materials and Methods: In this experimental study, ovary collection and oocyte recovery 
were carried out by standard methods. Oocytes culture was in A: TCM199+10% FBS, 5µg/ml FSH, 
0.01IU/ml LH, 100 IU/ml penicillin, and 100 IU/ml streptomycin, B: A+heat stress at 40 C0, and C 
and D:B+1 and 10 µM melatonin, respectively.  

Results: Heat stress significantly (P<0.05) decreased nuclear maturation in the treatment 
group in comparison with the control group (60.60 vs. 84.89). Also, 1 and 10 µM melatonin could 
improve oocytes to reach metaphase-II stage (60.60 vs. 76.92, 78.82, respectively). However, 
increasing the melatonin dose from 1 to 10 µM did not alter oocytes maturation.  

Conclusion: Overall, this study showed that melatonin improves ovine immature oocytes 
maturation during heat stress. 
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  چکیده
هدف از این مطالعه تعیین . شود اي می  کاهش عملکرد تولید مثلی در حیوانات مزرعه تنش گرمایی سبب:زمینه و هدف

  .می باشدهاي نابالغ گوسفند  اي اووسیت هاي مختلف مالتونین بر بلوغ هسته اثر تنش گرمایی و غلظت
ها  ، کشت اووسیتآوري تخمدان و استحصال اووسیت به روش استاندارد بود  در این مطالعه تجربی، جمع:ها مواد و روش

 واحد LH 01/0  لیتر،  پیکوگرم بر میلیFBS،  FSH5  درصد10به عالوه  TCM199روش اول   دربه چهار روش که 
 لیتر استرپتومایسین واحد بین المللی بر میلی100لیتر پنی سیلین و   واحد بین المللی بر میلی100 لیتر، بین المللی بر میلی

درجه سانتیگراد و روش هاي سوم و چهارم نیز  40با دماي تنش گرماییروش اول به اضافه روش دوم مشابه . استفاده شد
  . میکروموالر مالتونین انجام شد10 و 1 مشابه روش دوم به اضافه

 در 60/60(دهد  نسبت به گروه کنترل کاهش می) >025/0p(داري اي را به طور معنی  تنش گرمایی، بلوغ هسته:ها یافته
رسند را   می2-هایی که به متافاز  میکروموالر مالتونین توانست هنگام تنش گرمایی میزان اووسیت10 و 1. )89/84مقابل 

 میکروموالر، میزان 10 به 1، اما با افزایش غلظت مالتونین از )82/78 و 92/76 در مقابل 60/60به ترتیب ( افزایش دهد
  .ها تغییر نیافت بلوغ اووسیت

هاي نابالغ   این مطالعه نشان داد که مالتونین هنگام تنش گرمایی بلوغ آزمایشگاهی اووسیت به طور کلی:گیري نتیجه
  .بخشد گوسفند را بهبود می

  تنش گرمایی، مالتونین، بلوغ اووسیت: واژگان کلیدي
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  مقدمه
تنش گرمایی علت اصلی کاهش باروري گاوهاي 

فرایند تشکیل . هاي گرم تابستان است تلقیح شده در ماه
ها به دما حساس بوده و اثر تنش گرمایی روي باروري  گامت

ممکن است به دلیل اثر مستقیم دماي باالي تخمدان بر 
 1983ن در سال  لنز و همکارا.)2، 1(کیفیت اووسیت باشد

کومولوس که در معرض -نشان دادند که کمپلکس اووسیت
هاي  گیرند پراکندگی سلول تنش حرارتی قرار می

افتد و تنش در کاهش تولید  کومولوس در آنها اتفاق نمی
، عدم پراکنده شدن باشد  میهیالورونیک اسید موثر

هاي کومولوس اطراف اووسیت سبب کندي رسیدن  سلول
. )3(گردد ووسیت و کاهش باروري میاسپرم به ا

هایی که در زمان بلوغ در معرض تنش حرارتی قرار  تخمک
اند پس از تلقیح در جایگزینی در رحم دچار  گرفته

شوند و سقط قبل از النه گزینی در آنها  مشکالت جدي می
گزارش شده است که تنش گرمایی . افتد بیشتر اتفاق می

ها را تحت تاثیر   میکروتوبولپلیمریزاسیون و دپلیمریزاسیون
تنش گرمایی به مادر، سبب به هم ریخته شدن . دهد قرار می

 و خروج اولین جسم قطبی در 2-هاي دوك متافاز میوز رشته
هاي  تنش سبب تغییر شکل دوك. )5 ،4(شود  میموش

میوزي و در نتیجه افزایش زمان توقف در مرحله متافاز یک 
م ریختن فنوتیپ تخمک به پیر هه  که در نهایت با بشود می

گراد   درجه سانتی43 دماي باالتر از .شود میشدن آن منتهی 
هاي موش سبب شوك حرارتی شدید شده و از  بر اووسیت

نماید که مکانیسم آن فعال  بلوغ کامل اووسیت ممانعت می
  .)6(باشد مینمودن مسیر پروتئین کیناز 

 مثل هاي آزادي تنش گرمایی سبب تولید رادیکال
نیز ) H2 O2(و پراکسید هیدروژن ) O2(آنیون پراکسید 

 که پیامد آن باعث القاء تنش اکسیداتیو به سلول شود می
شده و توانایی اووسیت و رویان براي ادامه حیات را کاهش 

هاي آزاد سبب از کارافتادن  این نوع رادیکال. )7 ،4(دهد می
ها   و پروتئینDNA ،RNAها، آسیب به  میتوکندري

 1ین نوع لوس فاکتور رشد شبه اناستفاده از. )8(شود می
(Insulin-like Growth Factor1-IGF-1)  براي

هاي کشت شده گاو در شرایط برون تنی اثرات تنش  رویان
. )9(گرمایی را با جلوگیري از آپوپتوزیس کاهش داد

ترین هورمون غده صنوبري در ابتدا به عنوان  مالتونین، مهم
، در حیواناتی که هورمون موثر در فیزیولوژي تولید مثل

اخیراً گزارش شده .  شناسایی شد،تولید مثل فصلی داشتند
هاي آزاد را از بین   مستقیم رادیکالبه طوراست که مالتونین 

هاي آنتی   غیر مستقیم نیز با تحریک آنزیمبه طوربرد و  می
هاي پراکسید   و در حذف رادیکالکند میاکسیدان عمل 

. )11 ،10(کند می عمل Eویتامین تر از  هیدروژن دو برابر قوي
 کلی مالتونین بیوانرژتیک سلول را بهبود بخشیده، به طور

هاي ترمیم کننده ژنوم میتوکندري را فعال کرده و  مکانیسم
 به عمل هاي بررسیبا . )12(دهد را افزایش می ATPتولید 

توان انتظار داشت، مالتونین هنگام تنش گرمایی،  آمده می
امۀ بلوغ تا تبدیل شدن آن به رویان قابل اووسیت را از گ

انتقال، از تنش گرمایی حفظ نموده و قابلیت رشد و نمو آن 
در این مطالعه به بررسی اثر تنش گرمایی، بر . را بهبود بخشد

 چنین همهاي میش پرداخته شد و  بلوغ برون تنی اووسیت
هاي مختلف  تاثیر متقابل تنش حرارتی و افزودن غلظت

  . به محیط کشت بررسی شدمالتونین
  

  ها مواد و روش
هاي  به منظور تهیه اووسیتدر این مطالعه تجربی، 

ها بالفاصله پس از کشتار از الشه دام  گوسفندي، تخمدان
به همراه  جدا و در درون فالسک حاوي سرم فیزیولوژي

 واحد بین المللی 100 واحد بین المللی پنی سیلین و 100
 درجه 30-35لیتر و در دماي  میلیاسترپتومایسین در هر 

گراد در مدت کمتر از یک ساعت به آزمایشگاه منتقل  سانتی
با روش آسپیره   اووسیت-هاي کومولوس کمپلکس. شد

متر با استفاده   میلی2-6هاي آنترال با قطر  کردن از فولیکول
که به دستگاه ساکشن متصل  20نیدل شماره  سرنگ بااز 
-H  حاوير محیط کشتسپس د.  انجام شد،بود

TCM199+10 %FBS ،50 واحد 100لیتر هپارین و  میکرو 
 واحد بین المللی بر 100لیتر پنی سیلین و  بین المللی بر میلی

پس از ارزیابی، . آوري شد  جمع،لیتر استرپتومایسین میلی
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هایی که داراي   اووسیت-هاي کومولوس کمپلکس فقط
یده از کومولوس هاي پوش سیتوپالسم یکنواخت با سلول

 بار شستشو در محیط بدون هپارین، 4انتخاب شد و پس از 
 میکرولیتري از محیط کشت بلوغ در 50هاي  در قطره

 تایی قرار و روي آنها با روغن معدنی 8-10هاي  گروه
 5/38سپس درون انکوباتوري که دماي آن . پوشانده شد
  گازکربنیک و درصد5گراد بوده و داراي  درجه سانتی

.  ساعت بالغ شدند24 هواي بسیار مرطوب بود به مدت
 TCM199+10 %FBS، 5  حاويمحیط بلوغ آزمایشگاهی

 واحد بین المللی بر FSH، 01/0 لیتر پیکوگرم بر میلی
لیتر پنی سیلین و   واحد بین المللی بر میلیLH ،100لیتر  میلی
. لیتر استرپتومایسین بود  واحد بین المللی بر میلی100
کنترل، : 1گروه: هاي آزمایشی نیز به این صورت بود هگرو

براي گراد  درجه سانتی 40تنش گرمایی با دماي  :2گروه 
 1 به اضافهتنش گرمایی  :3  ساعت، گروه24مدت 

 10به اضافهتنش گرمایی  :4 میکروموالر مالتونین، گروه
  .میکروموالر مالتونین

وغ، اي بعد از بل براي ارزیابی مرحله بلوغ هسته
 بر روي 1 به 3ها با اسید استیک و اتانول به نسبت  اووسیت

 رنگ آمیزي شد و  درصد1اورسئین اسالید فیکس و با 
  از2-هاي متافاز میوز سپس براي ارزیابی کروموزم
 آمده به دستي ها داده. میکروسکوپ اینورت استفاده شد

ر و با ئاي، با آزمون کاي اسکو پس از ارزیابی بلوغ هسته
  SAS در برنامه (GENMOD)  ژن مدشستفاده از روا

  .تجزیه و تحلیل شد 1/9نسخه 
  

   ها یافته
هاي مختلف مالتونین  اثر تنش گرمایی و غلظت

 24هاي نابالغ گوسفند، پس از  اي اووسیت بر بلوغ هسته
  . ساعت کشت در جدول یک نشان داده شده است

 تخمک نابالغ و سالم از 408در این مطالعه 
آوري گردید و  هاي کشتارگاهی گوسفندان جمع مدانتخ

 در گروه .در سه گروه آزمایشی و گروه شاهد ارزیابی شدند
 ساعت در 24 تخمک نابالغ که به مدت 139شاهد از 

 درصد از 57/98  در دار کشت شدco2 انکوباتور
 در ،هاي نابالغ از سرگیري تقسیم میوز مشاهده شد تخمک

گونه  ها، پس از کشت هیچ  تخمک درصد43/1که در  حالی
 47/6 از بین این میزان .عالئمی از آغاز میوز رویت نشد

 Germinal Vesicle (درصد هسته شکسته شده بود
Break-Down (   درصد در مرحله بین بلوغ و 19/7و 

ها تا   درصد تخمک9/84 و شتندها قرار دا هسته شکسته
میزان .  رسیده بودند پیشرفته و به مرحله بلوغ2مرحله متافاز 

بلوغ در گروه شاهد نسبت به تیمار یک از نظر آماري داراي 
  ) ≥05/0p(باشد میي دار معنیاختالف 

 تخمک نارس سالم 132در گروه آزمایشی اول 
 ساعت صد درصد 24کشت شد که پس از گذشت 

ها مراحل رشد را آغاز نمودند و از سرگیري میوز  تخمک
 18/18 که ،ده رویت گردیدهاي کشت ش در تمام تخمک

 درصد در مرحله 21/21 و نددرصد آنها هسته شکسته بود
 .متوقف شده بودند) مرحله میانی(بین هسته شکسته و بالغ 

 رسیده و بالغ شده 2 درصد به مرحله متافاز 6/60 چنین هم
بودند که از نظر آماري با تیمارهاي دو، سه و گروه شاهد 

  ).p=025/0(ودي بدار معنیداراي اختالف 
 تخمک نارس سالم 52در گروه آزمایشی دوم از 

در مرحله هیچ کدام  ساعت 24کشت شده، پس از گذشت 
شده بودند و از سرگیري میوز در صد درصد ننابالغ متوقف 

 درصد آنها 69/7هاي نابالغ رویت گردید که  از تخمک
 درصد در مرحله بین هسته 38/15هسته شکسته بود و 

 درصد به 92/76 چنین هم .لغ متوقف شده بودندشکسته و با
 رسیده و بالغ شده بودند که از نظر آماري با 2مرحله متافاز 

و با ) >05/0p(ي بوددار معنیتیمارهاي یک داراي اختالف 
  .ي نبوددار معنیتیمار سه و شاهد داراي اختالف 

 تخمک نارس سالم 85در گروه آزمایشی سوم 
درصد در مرحله 18/1ساعت  24کشت شد، پس از گذشت 

 82/98نابالغ متوقف شده بودند و از سرگیري میوز در 
 درصد 06/7هاي نابالغ رویت گردید که  درصد از تخمک

   94/12آنها هسته شکسته بود و 



               کاظم بیابانی و همکاران...                                                                                     تعیین اثر تنش گرمایی و مالتوئین بر بلوغ آزمایشگاهی 

 17                                                                                                     1391اسفند، 10مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك،  سال پانزدهم، شماره 

درصد در مرحله میانی متوقف شده بودند 
 رسیده و بالغ شده 2 درصد به مرحله متافاز 82/78 چنین هم

آماري با تیمار یک داراي اختالف  که از نظر ،بودند

و با تیمار دو و گروه شاهد داراي ). >05/0p(ي بوددار معنی
  .ي نبوددار معنیاختالف 

  
   ساعت کشت24 اثر تنش  گرمایی و غلظت هاي مختلف مالتونین بر بلوغ هسته اي اووسیت هاي نابالغ گوسفند، پس از .1جدول 

تعداد   ها گروه  ) درصد( ساعت پس از کشت تعداد 24
  اووسیت

  نابالغ

دماي 
  کوباتوران

دوز مصرفی 
مالتونین 
(µM)  

GV  GVBD  Intermediate  M-II 

˚C 139  شاهد 5/38  0 2(1/ 0±43 /71) 9(6/ 0±47 /34) 10(7/ 0±19 /33) 118(84/ 0±9 /24) 

/C˚40  0 0 24(18  132  1تیمار 0±18 /23) 28(21/ 0±21 /21) 80(60/6±0/17) 

/C˚40  1 0 4(7  52  2تیمار 0±69 /52) 8(15/ 0±38 /38) 40(76/92±0/32) 

/C˚40  10 1(1 85  3تیمار 1±18 /01) 6(7/ 0±06 /42) 11(12/ 0±94 /32) 67(78/82±0/26) 

 احتمال
  يدار معنی

--  --- --- 25/0  02/0  02/0  04/0  

GV :ي زاینده هستند،  هایی که در مرحله کیسهاووسیتGVBD :ي زاینده هستند،  شدن کیسهي ناپدید هایی که در مرحلهاووسیت Inter :هایی که در اووسیت
  . در داخل پرانتز گزارش شده استmean±SEنتایج به صورت .   قرار دارند2-ي متافاز هایی که در مرحلهاووسیت: M-IIاند و  ماندهM2 و GVBDمرحله ي بین

  
 ساعت کشت، بلوغ 24تنش حرارتی پس از 

ي  نسبت دار معنی به طورهاي گوسفند را  اي اووسیت هسته
در مقابل  p()6/60=025/0(به گروه کنترل کاهش داد

 میکروموالر 10 و 1غلظت مالتونین در سطوح ). 9/84
هاي  توانست هنگام تنش حرارتی بلوغ میوزي اووسیت

 92/76 در مقابل 6/60به ترتیب ( گوسفندي را بهبود بخشد 
 2-له متافازهایی را که به مرح و میزان اووسیت) 82/78و 
رسند را افزایش داد که از نظر آماري این تغییرات  می

 با افزایش غلظت مالتونین چنین هم). >05/0p( بوددار معنی
  . میکرو موالر میزان بلوغ اووسیت تغییر نیافت10 به 1از 
  

  بحث
 هاي زیاد در تکنولوژي تولید رغم پیشرفت علی

ل در عنوان یک مشکه مثلی، کاهش کیفیت اووسیت ب
تنش گرمایی در . ناباروري حیوانات ماده باقی مانده است

دهد و با تولید  سلول و بافت تنش اکسیداتیو را افزایش می
  .)4(ست اآنیون سوپراکسید و هیدروژن پراکسید همراه

هاي  تنش گرمایی سبب افزایش درصد تخمک
 که از ،)درصد 18/18( شد GVBDمتوقف شده در مرحله 

 به گروه کنترل و تیمار سه داراي اثر نظر آماري نسبت

ي بود که احتماالً طبق مطالعات سین و همکاران دار معنی
 اووسیت سبب توقف RNAتنش با ایجاد آشفتگی در 

  .)6(شود می GVBDها در مرحله  فعالیت
هاي  غلظت داخل فولیکولی مالتونین در فولیکول

است هاي کوچک آترزیی شده بیشتر  بالغ نسبت به فولیکول
 برابر 3 ریزي تقریباً هاي پیش از تخمک که در فولیکول

مالتونین به عنوان یک آنتی . بیشتر از سطح سرمی آن است
 مواد اکسیدان نقش اساسی در حمایت از اووسیت در مقابل

 (Reactive Oxygen Substance-ROS)فعال اکسیژنی
 و پروتئین DNAمالتونین آسیب . و تنش حرارتی دارد

دهد و فعالیت زنجیره انتقال  ها را کاهش می ريمیتوکند
 به طورمالتونین ممکن است . بخشد الکترون را بهبود می

مستقیم از آسیب به میتوکندري در اووسیت جلوگیري کند 
  .)13(شود که منجر به بهبود کیفیت اووسیت می

 آزاد دو متافاز مرحله در پستانداران بالغ تخمک

 تحرکات تخمک داخل به پرماس ورود زمان تا شود و می
به  قطبی جسم آزادسازي و توقف این از رهایی الزم براي

 مشخص مطالعه این  در.پذیرد می صورت میوز ادامه عنوان
 بلوغ  میکرومول10  و1 غلظت با مالتونین که شد

 نارس هاي تخمک در را میوز سرگیري از و آزمایشگاهی
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 بلوغ میزان ترتیب که این به دهد؛ می افزایش گوسفند
 گروه به نسبت سه و دو آزمایشی هاي گروه در آزمایشگاهی

 نشان را توجهی قابل افزایش هستند، ماده این فاقد که یک
ها سبب پیشرفت  اثر بر تشکیل دوك با مالتونین شاید که داد

بلوغ شده باشد، تنش حرارتی با تغیییر بلوغ هسته سبب 
 و جسم قطبی از شود میتوقف تخمک در مرحله متافاز یک 

 .)5(شود میآن خارج ن
 از سلول حفاظت در را مهمی نقش مالتونین

هایی  واسطه افزایش آنزیمه که ب تنش حرارتی دارد آسیب
 فسفات دهیدروژناز 6مانند گلوتاتیون ردوکتاز، گلوکز 

 را کاهش  مواد فعال اکسیژنهاي آزاد یا میزان رادیکال
  .دهد می

 در موثر امل کلیدياز عو مالتونین احتماالً
سلولی که در اثر تنش حرارتی  داخل پراکسیدهاي کاهش
  باکه شد مشخص نیز مطالعه این در باشد می شود میتولید 
 محیط به اکسیدان آنتی یک عنوان به مالتونین کردن اضافه
 آزمایشگاهی بلوغ گوسفند، نارس هاي تخمک بلوغ کشت

غلظت  ایشافز با و افزایش یافت میوز از سرگیري و
مالتونین در محیط کشت اثرات منفی تنش اکسیداتیو و 

  .حرارتی کاهش یافت
هاي آنتی  در شرایط مناسب و عاري از تنش ژن

خوبی بیان شده و مانع اثرات منفی عوامل ه اکسیدانی ب
 اما در اثر تنش حرارتی با افزایش .)5(شوند اکسیداسیونی می

ها  آنتی اکسیدانمواد اکسیدانی در سلول و کاهش غلظت 
 .باشند ریزي شده سلول می عامل مهمی در آغاز مرگ برنامه

هاي  تنش حرارتی سبب ایجاد آنوپلوئیدي در کروموزوم
هاي  دنبال آن ناهنجاريه  و بشود میاووسیت در میوز یک 

 اثرات زیان آور چنین همگردد  ژنتیکی و رشدي ایجاد می
میوزي گزارش هاي  افزایش دما در اسکلت سلولی و دوك

  .)14 ،5(شده است
تنش حرارتی قبل از لقاح تخمک سبب کاهش 

ها ممکن است  باروري شده است که برخی از این ناباروري
 .انعکاسی از آسیب به مرحله رشد و نمو بوده باشد

هاي آزمایشگاهی  گزارشاتی در مورد نرخ باروري تخمک

 هاي فصل تابستان دهد تخمک  که نشان می،وجود دارد
داراي نرخ باروري کمتري در آزمایشگاه نسبت به 

 تنش حرارتی با کاهش .باشد میهاي فصل زمستان  تخمک
تولید استروئید در فولیکول سبب تغییر روند رشد و توسعه 

 اختالل در روند تولید استروئید در فولیکول .شود میآن 
 عالوه بر این .گردد باعث آسیب به روند رشد تخمک می

نماید و سبب  ی رشد فولیکول غالب را کند میتنش حرارت
هاي غالب شده و از طرفی موجب  رشد ناقص فولیکول

گردد لذا در این  هاي مغلوب می افزایش رشد فولیکول
دهد که  صورت تخمک ریزي از یک فولیکول پیر رخ می

  .باشد میتخمک آن داراي قدرت رشد کندي 
ها هنگام  ها برخالف سایر سلول اووسیت

شوند و پتانسیل  ریزي از نظر رونویسی غیرفعال می کتخم
 Heat)  دالتونی کیلو70  حرارتی  پروتئین شوكسنتز

shock protein 70 kDa=HSP70)  در پاسخ به شوك
عنوان محدودکننده ه حرارتی را ندارند و اندازه تخمک ب

 تونیل کیلو دا70 پروتئین شوك حرارتی پتانسیل سنتزتولید 
یش دما ممکن است اثرات زیان آوري بر رشد  افزا.باشد می

تخمک، ساخت پروتئین یا تشکیل عوامل موثر در رونویسی 
احتماالً تنش . در مراحل بعدي رشد و توسعه جنین گردد

هاي   درصد سنتز پروتئین50 تا 30حرارتی سبب کاهش 
ها کاهش   که با کاهش فعالیت ریبوزومشود میداخل سلولی 
دهد و با تغییرات در سطح مولکولی   میها رخ سنتز پروتئین

هاي مناسب در مراحل پس از لقاح خواهد  مانع حصول جنین
  .)15(شد

در طول زمان تنش حرارتی آپوپتوزیس نیز با 
 مالتونین. )9(شود میها  سرعت زیادي سبب نابودي اووسیت

 ها تخمک آسیب به میتوکندري از وارد شدن با تاثیر مستقیم
 که از ،گردد تخمک کیفیت سبب افزایشو  ممانعت نماید

مختلف  هاي سلول انواع بر اثرات ضد آپوپتوزي مالتونین
  .)16 ،4(شود میناشی 

 کشت محیط تیمار که داد نشان مطالعه این نتایج
تنش حرارتی  گروه با مقایسه در را میزان بلوغ مالتونین، با
زکوز دهد که با نتایج وا افزایش می )بدون افزودن مالتونین(
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 هاي تخمک بلوغ بر مالتونین و همکاران تاثیر مثبت
  .)13(نماید گزارش نمودند مطابقت می را گوسفند

ها را در  مطالعات زیادي اهمیت میتوکندري
فرایندهاي بلوغ، لقاح اووسیت و رشد و نمو اولیه رویان 

دوست بوده و از   مالتونین به شدت چربی.)17(اند اثبات کرده
تواند به درون  کند و می آسانی عبور میغشاء سلول به 

عالوه بر آن . هاي سلولی مثل میتوکندري برسد اندامک
مالتونین با غشاء دو الیه لیپیدي واکنش برقرار نموده و 
  باعث پایداري غشاهاي درونی میتوکندري شده و در نتیجه
ممکن است باعث بهبود عملکرد زنجیره تنفسی در 

اي نشان داده شد مالتونین در  عهدر مطال. میتوکندري شود
اي و میزان رویان   میکروموالر بلوغ هسته50 تا 10غلظت 

هاي قابل انتقال گاو میش را هنگام تولید آزمایشگاهی 
مالتونین سطوح پراکسید . )18(دهد رویان افزایش می

ها را کاهش داده و هموستازي  هیدروژن میتوکندري
میتوکندري را هنگام گلوتاتیون را حفظ کرده و عملکرد 

بنابراین تاثیر مثبت . )12(بخشد تنش اکسیداتیو بهبود می
هاي گوسفند هنگام  مالتونین بر بلوغ آزمایشگاهی اووسیت

 به این دلیل باشد که تنش تواند میتنش گرمایی احتماالً 
 و شود میهاي آزاد  گرمایی سبب افزایش تولید رادیکال

، از وارد آمدن آسیب به مالتونین با زدون آنها از سلول
هاي دوك، ژنوم و  غشاءسلول، میتوکندري، رشته

هاي اووسیت، بلوغ آن را هنگام تنش گرمایی بهبود  پروتئین
  .بخشد می
  

  گیري نتیجه
تنش حرارتی سبب اثرات مضر در بلوغ برون تنی 
اووسیت شده و جنبه مهار کنندگی در بلوغ اووسیت دارد و 

آزمایشگاهی اووسیت هاي نابالغ از طرفی مالتونین بلوغ 
بخشد و بهبود بلوغ  گوسفند را هنگام تنش حرارتی بهبود می

هاي گوسفند هنگام تنش حرارتی در  آزمایشگاهی اووسیت
این آزمایش را شاید بتوان به اثرات مفید و چندگانه 

  .مالتونین ارتباط داد
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