
 

بررسي اثر کاشت مالتونین بر عملکرد غده فوق کلیه میش 
نژاد عربی در خارج از فصل تولیدمثلی

bb

چکید ه 
ه�دف از این تحقیق، بررس�ی اث�ر ایمپلنت مالتونین بر عملکرد غده ف�وق کلیه و میزان هورمون کورتیزول س�رم خون در خارج 
از فص�ل تولیدمثل�ی میش های نژاد عربی ب�ود. بدین منظور 16 رأس میش عربی 2 تا 4 س�اله )با میانگی�ن وزن 5±35 کیلوگرم( 
غیرآبس�تن به دو گروه آزمایش�ی تقسیم ش�دند. این تحقیق از اوایل دی ماه تا اواسط اس�فند که مصادف با فصل غیرتولیدمثلی 
میش عربی می باشد، انجام شد و طول دوره ی آزمایش 10 هفته بود. در گروه اول )شاهد( هیچ گونه درمانی صورت نگرفت. در گروه 
دوم از کاش�ت مالتونین استفاده ش�د. وزن غده فوق کلیه و ضخامت نواحی قشر، کپسول، گلومرولوزا، فاسیکوالتا و رتیکوالریس 
این غده در تیمار کاش�ت مالتونین نس�بت به تیمار شاهد به طور معنی داری کاهش یافت )p > 0/01(. اختالف آماری معنی داری در 
میزان کورتیزول س�رم خون بین دو تیمار ش�اهد و کاشت مالتونین در تمامی زمان های مورد مطالعه وجود نداشت )p < 0/05(. در 
گروه ش�اهد، میزان هورمون کورتیزول س�رم خون در روز 14 پس از کاش�ت مالتونین بطور معنی داری بیشتر از روزهای 42 و 56 
بود )p > 0/01(. اما در گروه تیمار بین زمان های مختلف تفاوت معنی داری مش�اهده نش�د  )p < 0/05(. طبق نتایج حاصل، استفاده 
از مالتونین جهت القاء فصل تولیدمثلی در میش عربی، یک عامل استرس زا محسوب نمی شود و کاربرد آن موجب افزایش میزان 

کورتیزول نمی گردد.   
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The purpose of this study was to investigate the effect of  melatonin implant on adrenal function and serum cortisol level 
in Arabian ewes out of the breeding season. For this purpose, 16 Arabian ewes with 2 to 4 years old (mean weight 35±5 
kg) and non-pregnant were divided into two groups. The survey was conducted from late December to early March for 
10 weeks. The first group (control) received no melatonin. Implantation of melatonin was used in the second group. 
Weight of adrenal gland in treatment of melatonin implant in compare with control group is significantly dicrease 
(p<0.01). Weight of adrenal gland and thickness of the cortex, capsule, glomerulosa, fasciculate and reticularis in treat-
ment of melatonin implant has been decreased in compare with control group (p<0.01). In all times of study, there was 
no significant differences in cortisol levels between melatonin and control treatments (P>0.05). in control group, the 
cortisol concentration of blood serum in day 14 was significantly higher than days 42 and 56 (p<0.01). But in melatonin 
treatment, there were no significant different in cortisol value among all times of study (P>0.05). With regard to the 
results of this study can be said, use of melatonin to induction breeding season in Arabian ewes, not as a stressor and its 
application in out of the breeding season did not increase the cortisol level. 
    
  Key words:  Adrenal gland, Arabian ewe, Cortisol, Melatonin, Serum   

مقدمه
الگوی فعالیت تولیدمثل نش��خوارکنندگان کوچك با تغییرات فصلی در 
منطقه پرورش آن  ها ارتباط مس��تقیم دارد )Gundogan ,2006(. فعالیت 
تولیدمثل گوس��فند در طول س��ال تابع عامل فتوپریود )طول روز( است. از 
ط��رف دیگر ترش��ح و غلظت هورمون مالتونین نیز تح��ت تاثیر دوره نوری 
اس��ت )Mohammadghasemi. و هم��کاران, 2011(، بطوری که با افزایش 
 Mousavi and( م��دت تاریکی، غلظت مالتونین به تدریج افزای��ش می یابد
Sookhtezary ,2011(. نور یکی از مهم ترین فاکتورهای محیطی اس��ت که 
فعالیت تولیدمثلی اکثر پس��تانداران را تحت تأثیر قرار می دهد. نور با تأثیر 
گذاری بر روی ش��بکیه و انتقال پیام هایی به س��ایر مراکز عصبی باعث به 
وقوع پیوس��تن یك س��ری فعالیت آندوکرینی ابتدا در غده پینه آل )ترشح 
مالتونین( و س��پس در هیپوتاالموس و هیپوفی��ز می گردد )Chemineau و 
هم��کاران, 1996(. امروزه با توجه به مش��کالت و محدودیت های اس��تفاده 
از نورده��ی مصنوع��ی و پیدایش تکنول��وژی های جدی��د در روزهای بلند 
س��ال جهت ایجاد و یا جلو انداختن فص��ل تولیدمثلی از هورمون مالتونین 
ک��ه ش��بیه حالت طبیعی القاء طوالنی ش��دن ش��ب را دارد، اس��تفاده می 
گ��ردد )Misztal ;2001, Notter and Chemineau. و هم��کاران ,2004(. 
 مالتونین که یکي از ترش��حات غده اپي فیز است مي تواند در تنظیم برخي 
پدی��ده هاي فیزیولوژی��ك از جمله عملکرد نورون��ي- هورموني، تولیدمثل، 
ایمني و تکثیر و تزاید س��لولي ش��رکت نمای��د )Stutz و همکاران ,2004(. 

 مالتونین یك جزء بسیار مهم از سیستم کنترل زمان در داخل بدن به حساب
می  آید. درنتیجه بس��یاري از فرایندهاي فیزیولوژیکی مانند کنترل س��اعات 
خواب، بلوغ و سازگاري فصلی را به عهده دارد )Hatami و همکاران, 2010(. 
 محل گیرنده های مالتونین از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است. در بیشتر 
گون��ه های��ی ک��ه مطالعه ش��ده ان��د مح��ل گیرنده ه��ا در هس��ته های 
 .)2001 , Hazlerigg( سوپراکیاسماتیك و پارس توبرالیس هیپوفیز می باشد
در دس��تگاه گوارش انس��ان، اس��پرماتوزوآ، غدد آدرنال، مالنومای بدخیم، 
س��رخرگ ها و پس��تان ها نیز گیرن��ده های مالتونین وج��ود دارند. به طور 
کلی هورمون مالتونین در اکثر پس��تانداران به عن��وان آنتی گنادوتروپیك 
 ول��ی در گوس��فند، ب��ز و رت ب��ه عن��وان گنادوتروپی��ك عم��ل می نماید

)Laliotis و هم��کاران ,1998(. اث��ر متقابل مالتونین و دیگر هورمون ها در 
هماهنگی و تعدیل پارامترهای فیزیولوژیکی و رفتاری ضروری برای فعالیت 
های روزانه بس��یار مهم اس��ت. برای مثال مالتونی��ن، محور هیپوتاالموس- 
هیپوفیز-آدرن��ال را مه��ار می کند )Wang و هم��کاران, 1999(. غدد فوق 
کلی��وی در فعالیت های متابولیکی بدن نقش داش��ته و ارتباط تنگاتنگ آن 
ب��ا بیماری ها و مقاومت علیه بیماری ها مورد توجه می باش��د. هر غده فوق 
کلیوی دارای دو قس��مت مجزا یعنی مدوال و قش��ر می باش��د. قش��ر غده از 
س��ه ناحیه ی گلومرولوزا، فاس��یکوالتا و رتیکوالریس تش��کیل ش��ده است 
)Guyton and Hall, 2011(. ای��ن نواح��ی نقش ه��ای گوناگون��ی در تولید 
.)2002, Keegan and Hammer( هورمون های اس��تروئیدی ایفا می کنن��د
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کورتی��زول هورمونی اس��تروئیدی بوده که مس��ئول ح��دود 95 درصد کل 
 فعالی��ت گلوکوکورتیکوئیدی اس��ت و در کنت��رل متابولیس��م پروتئین ها، 
کربوهیدرات ها و چربی ها، مقاومت در برابر اس��ترس و التهاب، حفظ فش��ار 
خ��ون طبیعی، مقاومت عضالت، افزایش اس��ید معده، تکامل رش��د ریه در 
جنین، جذب آب و س��دیم در کلیه، کاهش لنفوسیت های خون و در بعضی 
 .)2011, Guyton and Hall( حیوانات در ش��روع و ادامه زایمان نقش دارد
با توجه به تاثیر مالتونین بر محور هیپوتاالموس- هیپوفیز- غده فوق کلیه، 
هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر کاشت مالتونین بر عملکرد غده فوق کلیه 
و میزان هورمون کورتیزول س��رم خون در فص��ل غیرتولیدمثلی میش های 

نژاد عربی بود.

مواد و روش کار
 ای��ن پژوهش از اوایل دی ماه تا اواس��ط اس��فند ماه س��ال 1392 که 
مصادف با فصل غیر تولیدمثلی میش های عربی بود، در ایس��تگاه تحقیقات 
دامپروری وابسته به دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین واقع در شهر 
مالثانی در 36 کیلومتری ش��مال ش��رقی اهواز بر روی میش های عربی که 
بومی استان خوزستان است، انجام گرفت. این مکان دارای طول جغرافیائی 
48 درجه و 52 دقیقه و عرض جغرافیائی 31 درجه و 36 دقیقه می باش��د. 
حداق��ل دمای س��الیانه این ناحی��ه 3- درجه س��انتی گراد و حداکثر درجه 
ح��رارت آن 51 درجه س��انتی گراد بوده و ارتفاع آن از س��طح دریا 30 متر 
می باش��د. جهت انجام ای��ن آزمایش 16 رأس میش عربی س��الم در فاصله 
س��نی 2 تا 4 س��ال )با میانگین وزن 5±35 کیلوگرم( غیر آبس��تن انتخاب 
ش��ده و در یك طرح کامأل تصادفی به 2 گروه آزمایش��ی تقسیم شدند. دام 
ها دارای نمره وضعیت بدنی )BCS( مناس��ب بوده و تحت مدیریت و برنامه 
تغذیه ای یکس��انی قرار داشتند. گوسفندان مورد مطالعه هر روز، صبح زود 
به چرا برده ش��ده و ظهر به آغل برگردانده می ش��دند. آغل به صورت نیمه 
باز بوده و تغذیه گوسفندان زمانی که در آغل نگهداری می شدند از سیلوی 
ذرت، علوفه)یونجه(، کاه، آب و س��نگ های نمك بود. در گروه اول )شاهد( 
هیچ گونه درمان��ی صورت نگرفت. برای میش های تیمار پس از ضدعفونی 
ناحیه قاعده ی گوش، یك قرص رگولین )محصول شرکت سوا، فرانسه( که 
ح��اوی 18 میلی گرم مالتونین بود، به صورت زیر جلدی توس��ط اپلیکاتور 
مخصوص کاش��ته شد. رهاس��ازی کامل مالتونین 10 هفته طول می کشد. 
هر 14 روز یك نوبت، خونگیری از ورید وداج دام ها انجام ش��د. سرم خون 
جدا ش��ده تا زمان ارس��ال به آزمایشگاه در دمای 20- درجه سلسیوس نگه 
داری شد. غلظت هورمون کورتیزول با استفاده ازکیت اختصاصی مونوبایند 
)ساخت کش��ور آمریکا( و به روش االیزا مورد سنجش قرار گرفت. در هفته 

10 پس از کاش��ت مالتونین،کشتار میش ها جهت ارزیابی مورفومتریکی و 
بافت شناسی غده فوق کلیه انجام گرفت. بافت های مورد نظر برداشت شده 
پس از بررس��ی ماکروسکوپی، بالفاصله در محلول فرمالین جهت ثبوت قرار 
داده ش��دند. به منظور تهیه مقاطع میکروسکوپیك، برش های پارافینی به 

جدول 1- تبدیل تقسیمات عدسی مدرج چشمی به واحد طول )میکرومتر(

درشت نمایی عدسی شیئیطول هر واحد عدسی مدرج چشمی )میکرومتر(  

34×4

13/75×10

3/33×40

1/35×100

ضخامت 6-5 میکرومتر با استفاده از میکروتوم دورانی از نمونه ها تهیه شد. 
برای ش��مارش و اندازه گیری هر یك از مشخصه های مورد مطالعه، حداقل 
پنج میدان دید از پنج مقطع بافتی مورد ارزیابی قرار گرفته و میانگین آنها 
برای هر مش��خصه منظور شد. برای ارزیابی میکروسکوپی ساختارهای مورد 
مطالعه، از عدس��ی چشمی مدرج، اس��الید کالیبره و میکروسکوپ نوری و 
همچنی��ن از لنز دیجیتال Dino-lite و نرم افزار Dino-capture1 اس��تفاده 
ش��د. برای تعیین فاصله خطوط عدس��ی چش��می در هر یك از بزرگنمایی 
ها، از اس��الید کالیبره استفاده شد که حاصل ضرب تبدیل تقسیمات عدسی 

چشمی به میکرومتر به شرح جدول 1 محاسبه گردید.   
مقایسه میزان فراسنجه ها بین گروه شاهد و درمان با مالتونین توسط 
آزمون t-test انجام گرفت. جهت مقایس��ه می��زان  هورمون کورتیزول بین 
دو گروه ش��اهد و تیم��ار در زمان های مختلف، از آنالی��ز واریانس و آزمون 

چنددامنه ای دانکن، نرم افزار آماری SPSS16 استفاده شد. 

نتایج
نتایج حاص��ل از مطالع��ات مورفومتریك غدد فوق کلی��وی در جدول 
2 نش��ان می دهد مؤلفه ی وزن، در تیمار کاش��ت مالتونین در مقایس��ه با 
تیمار ش��اهد به طور معنی داری کاه��ش یافت )p > 0/01(. حجم، طول و 
عرض این غدد تحت تاثیر کاش��ت مالتونین قرار نگرفتند. هر چند به لحاظ 
 عددی، حجم و عرض غدد فوق کلیه در تیمار مالتونین کمتر از ش��اهد بود 

.)p > 0/05(

جدول 2- میانگین و انحراف معیار فراسنجه های مورفومتریک غدد فوق کلیوی تیمار مالتونین و شاهد در میش عربی

.)p > 0/01( در هر ستون میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی داری می باشند

عرض )میلی متر(طول )میلی متر(حجم )میلی لیتر(وزن )گرم(تیمارها

a3/3±0/1820/0±1/979/8±0/79 0/08±1/5شاهد

b3/0±0/0820/0±1/159/1±0/61 0/03±1/2کاشت مالتونین
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به علت عدم وجود یك مرز مش��خص جه��ت مجزا کردن دقیق نواحی 
فاس��یکوالتا و  رتیکوالری��س، ای��ن نواحی به طور مش��ترک م��ورد مطالعه 

هیستومتریك قرار گرفته اند )شکل 1(.

)R( و رتیکوالریس )F( شکل 1- عدم وجود مرز مشخص بین دو ناحیه فاسیکوالتا 
 (H&E ×4). آرایش موازی طناب های سلولی در الیه فاسیکوالتا )F( و آرایش 

مشبک و درهم الیه رتیکوالریس )R( قابل توجه است.

ش�کل2- نمای میکروسکوپیک کپسول غده فوق کلیه در  تیمار شاهد 
)PAS × 40(

شکل 3- نمای میکروسکوپیک کپسول غده فوق کلیه در تیمار کاشت 
)PAS × 40( مالتونین

یافت��ه های بافت شناس��ی ارائه ش��ده در جدول 3  نش��ان می دهد که 
ضخامت نواحی قش��ر، کپسول، گلومرولوزا و فاسیکوالتا بعالوه رتیکوالریس 
 غده فوق کلیه در تیمار کاش��ت مالتونین نس��بت به تیمار ش��اهد به طور 

.)p < 0/01( معنی داری کاهش یافت
همانطوری که در اش��کال 2 و 3 مش��اهده می ش��ود، ضخامت ناحیه 
کپسول در تیمار کاشت مالتونین در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت. در 
اشکال 4 و 5 نیز کاهش ضخامت الیه گلومرولوزا در تیمار کاشت مالتونین 

نسبت به تیمار شاهد نشان داده شده است.
نتای��ج ارزیابی میزان کورتیزول س��رم خون طبق جدول 4 نش��ان داد 
ک��ه اختالف آماری معنی داری بین دو گروه ش��اهد و کاش��ت مالتونین در 
تمامی زمان  14 کاشت مالتونین میزان کورتیزول در تیمار مالتونین نسبت 
به گروه ش��اهد پایین تر بود. ولی در س��ایر زمان های نمونه گیری، میزان 
کورتیزول سرم خون بطور غیرمعنی داری در تیمار مالتونین بیشتر از شاهد 
بود. در گروه ش��اهد، بین روزهای 14 ب��ا 42 و 56 اختالف معنی داری در 
میزان کورتیزول س��رم خون مشاهده شد )p < 0/01(. بطوریکه میزان این 

جدول3- میانگین و انحراف معیار فراسنجه های بافت شناسی )ضخامت نواحي مختلف به میکرومتر( غدد فوق کلیوی تیمار کاشت مالتونین و 
شاهد در میش عربی

.)p > 0/01( در هر ستون میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی داری می باشند

مجموع نواحی فاسیکوالتا و رتیکوالریس ناحیه گلومرولوزا کپسول ناحیه قشری تیمارها

a101/8±3/83 a133/4±6/70 a1872/7±36/53 a 43/38±2031/4شاهد

b88/8±2/51 b104/7±3/48 b1587/9±26/47 b 25/37±1606/7کاشت مالتونین

هورمون در روزهای فوق کمتر از روز 14 بود. اما در گروه کاشت مالتونین، 
می��زان ای��ن هورمون در بین زمان های مختلف نمون��ه گیری تفاوت معنی 

.)p > 0/05( داری نداشت
                  

  بحث
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شکل 4- نمای میکروسکوپیک کپسول و بخشی از ناحیه گلومرولوزای 
)PAS × 40( غده فوق کلیه در تیمار شاهد

شکل 5- نمای میکروسکوپیک کپسول و بخشی از ناحیه گلومرولوزای 
)PAS × 40( غده فوق کلیه در تیمار کاشت مالتونین

در رت هایی که محلول نمکی دریافت کرده بودند اس��ترس منجر به بزرگ 
شدن غده آدرنال شد اما در تیمار دریافت کننده مالتونین، استرس تأثیری 
روی وزن نس��بی غده فوق کلیه نداشت )Pertsov ,2006(. این نتایج نشان 
م��ی دهد ک��ه مالتونین عملکرد غده آدرنال را به عن��وان یکی از اندام های 
نشانگر اس��ترس، تعدیل می کند. در مطالعه  دیگر، تأثیر 10 روز مالتونین 
درمانی بر عملکرد غده فوق کلیه رت های نر بررسی شد. وزن غده آدرنال با 
تزری��ق دوزهای باالی مالتونین کاهش پیدا کرد، درحالی که مصرف مقادیر 
پایین بی تأثیر ب��ود)Yamada ,1990(. در تحقی��ق Markova و همکاران 
)2003(، رت ه��ای نر ب��ه مدت 2/5 ماه مالتونین را بص��ورت خوراکی و به 
هم��راه آب دریاف��ت کردند. در پایان آزمایش وزن غ��ده آدرنال بطور کامأل 
مش��خصی کاهش پیداکرد. این نتایج ب��ا یافته های حاصل از پژوهش حاضر 

مطابقت دارد.
 در پژوه��ش حاض��ر، ضخام��ت نواحی قش��ر، کپس��ول، گلومرولوزا و 
فاس��یکوالتا بعالوه رتیکوالریس غ��ده فوق کلیه کاهش معن��ی داری را در 
تیمار مالتونین در مقایس��ه با ش��اهد نشان داد. در ش��رایط روز بلند، حجم 
 ناحی��ه ی زونا فاس��یکوالتا با افزایش س��ن کاهش یافت��ه درحالی که حجم 
ناحیه ی رتیکوالریس افزایش می یابد. چنین تغییراتی در حجم این مناطق 
از قشر فوق کلیه، در شرایط روز کوتاه کمتر به چشم می خورد. عالوه بر این، 
حجم ناحیه فاس��یکوالتا و رتیکوالریس در همس��ترهایی که در شرایط روز 
بلند قرار داش��تند، نسبت به آنهایی که در شرایط روز کوتاه قرار داشتند، به 
ترتیب بزرگتر و کوچکتر بود )Yoshiki. و همکاران, 2001(. این نتایج نشان 
می دهد که ش��رایط روزکوتاه رش��د هر دو ناحیه را مهار می کند. بنابراین 

مالتونین اثر مهاری بر عملکرد غده فوق کلیه می تواند داشته باشد. 
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که در تمامی زمان های مورد بررسی، 
میزان کورتیزول سرم خون تحت تاثیر کاشت مالتونین قرار نگرفت و دارای 
تف��اوت معنی داری با گروه ش��اهد نبود. ارزیابی میزان کورتیزول س��رم در 
زمان ه��ای مختلف پ��س از بکارگی��ری مالتونین معلوم نم��ود که در گروه 
ش��اهد، غلظت این هورم��ون در روزهای 42 و 56 بط��ور معنی داری کمتر 
 از روز 14 ب��ود. در مقاب��ل، روند تغییرات غلظت کورتیزول س��رم خون در 
بازه ه��ای زمانی مختلف پس از کاش��ت مالتونین معنی دار نش��د. از آنجایی 
ک��ه کورتیزول به عن��وان نماد اس��ترس در هنگام تولی��د و تولیدمثل دام 
اهمیت تش��خیصی پیدا می کند )Marteniuk and Herdt ,1988( و تغییر 
در مقادیر هورمون های استرس��ی مانند کورتیزول موجب تغییر در پاس��خ 
سیس��تم دفاعی بدن می ش��ود )Steensberg و همکاران, 2003(، بنابراین 
ب��ا توجه ب��ه نتیجه حاصل از ای��ن مطالعه می توان بیان کرد که اس��تفاده 

جدول4- میزان کورتیزول سرم خون )میکروگرم بر دسی لیتر( در زمان های مختلف تیمار کاشت مالتونین و شاهد در میش عربی

.)p > 0/01( در هر ردیف میانگین های با حروف نامشابه دارای اختالف آماری معنی داری می باشند
.)p < 0/05( در هر ستون، اختالف آماری معنی داری بین تیمارها یافت نشد

1428425670گروه ها

a 2/1±0/27 ab1/7±0/19 b1/3±0/13 b2/2±0/51 ab 0/40±3/1شاهد

a2/4±0/64 a2/2±0/60 a2/1±0/41 a2/5±0/29 a 0/32±2/7کاشت مالتونین

در مطالعه حاضر، کاش��ت مالتونین منجر به کاهش معنی دار وزن غده 
فوق کلیه در مقایس��ه با تیمار ش��اهد شد. در آزمایش��ی اثر استرس حاد و 
مصرف همزمان مالتونین به صورت داخل صفاقی بر روی اندام های نش��انگر 
استرس در 80 سر موش صحرایی نر بررسی شد. طبق نتایج به دست آمده، 
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 از مالتونی��ن جه��ت الق��اء فص��ل تولیدمثل��ی در میش عرب��ی، یك عامل 
استرس زا محسوب نمی ش��ود و کاربرد آن در فصل غیرتولیدمثلی موجب 
افزایش میزان کورتیزول نمی گردد و در نتیجه اثرات س��وء ناشی از افزایش 
این هورمون را در پی نخواهدداشت. ارتباط بین غلظت گلوکوکورتیکوئیدهای 
س��رم و فتوپریود در گونه های کمی بررس��ی شده  است. در مواقعي، بدون 
در نظرگرفن طول روز روند ش��بانه روزی مشابهی برای کورتیزول مشاهده 
ش��ده اس��ت )De Souza and Meier, 1987( که ب��ا نتایج حاصل از 
پژوه��ش حاضر مطابقت دارد. درحالی که در مطالعه دیگر غلظت کورتیزول 
و کورتیکوس��ترون خون در ش��رایط روز کوتاه نس��بت به ش��رایط روز بلند 
کاهش داش��ته است )Ottenweller. و همکاران, 1987(. گاهی وزن غده 
ف��وق کلیه و در نتیج��ه فعالیت آن در بیماری ه��ای مزمن، که خود نوعی 
استرس محسوب می شود افزایش می یابد. بنابراین سبب افزایش محصوالت 
کورتیزول می ش��ود )Parker. و همکاران, 1985(. بطور کلی، استفاده از 
مالتونین باعث کاهش معنی دار وزن و فراسنجه های بافت شناسی غده فوق 
کلیه میش های عربی ش��د. در زمان های م��ورد مطالعه، غلظت کورتیزول 

سرم خون تفاوت معنی داری با شاهد نداشت. 

تشکر و قدررداني
بدینوسیله از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان جهت 
فراهم س��اختن امکانات تحقیق و نیز آزمایش��گاه بافت شناس��ی دانشکده 
دامپزش��کی دانش��گاه چمران اه��واز به منظ��ور هم��کاری در جهت انجام 
مطالعات بافت شناس��ی و هم چنین از نمایندگی شرکت سواپارس در ایران 
جه��ت تأمین هورمون مالتونین )رگولین( برای اجرای این تحقیق، تقدیر و 

تشکر می شود.
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