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 سگ ماده هکبد و کلیو عملکرد چرخه فحلی بر  ثیر ایمپلنت مالتونینأت

 

 ،1محمد سعید احراری خوافی ،1، آرین رجبی1، حسین صحرایی1*اصغر مقیسه

 1، سینا ضیغمی1محمد عباس زاده حصیری

 

 ایران. -گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز. 1

 
 1041ماه تیر 11 پذیرش:             1041ماه هشتاردیب 24دریافت: 

کنترل چرخهه فحلهی کننده و مهارکننده فرایندهای تولیدمثلی دارد. های مختلف حیوانات نقش تحریکدر گونهافزایش مالتونین           

 ریتاث یمطالعه بررس نیااز  هدفی دارد. هورمونی با حداقل عوارض و با تجویز آسان در تولیدمثل سگ اهمیت زیاد هایبا استفاده از روش

غیهر بالغ  مادهسگ قالده  ده .بود های مادهدر سگ و کبد یهو عملکرد کل یدمثلیتول یفاکتورهابرخی بر گرمی میلی 11 نیمالتون مپلنتیا

هد( به مدت نه هفته تحهت سگ در گروه شا 6گردن و  رپوستیز نیمالتون یگرمیلیم 11 مپلنتیسگ در گروه ا 6از نژاد مخلوط )آبستن 

تغییرات میهانگین  انجام شد. یبه صورت هفتگ تخمدان و بررسی سایتولوژی واژن یاولتراسونوگراف نهیمعا، مطالعه قرار گرفتند. نمونه خون

ی و بررسی هورمهون .داری نداشتتخمدان بین دو گروه تفاوت معنی و قطر BUN ،ALP ،ALTغلظت استروژن، پروژسترون، کراتینین، 

گرمی زیر پوست گهردن میلی 11قرار دادن ایمپلنت مالتونین  های فحلی بود. در نتیجه،سایتولوژی واژن حاکی از طی شدن طبیعی چرخه

همچنین تاثیر نامطلوبی بهر عملکهرد کبهد و کلیهه  ،های ماده شودداری باعث تغییر در فاکتورهای تولید مثلی سگنتوانست به شکل معنی

 نداشت.

 کراتینین سگ، ایمپلنت مالتونین، استروژن، پروژسترون،کلیدی: ای هواژه

 

 مقدمه

داران مالتونین یک نوروهورمون است که در تمام مهره

فیهز بها الگهوی آل یها اپیغده پینهه وسیلهبهبه شکل عمده 

هیپوتاالموس کنترل  وسیلهبهشود که روزی تولید میشبانه

ونین در طهی شههی شهود، و بهدین ترتیهی میههزان مالتهمی

یابههد و در پسههتانداران افههزایش و در طههی روز کههاهش می

شهود های شهبانه روزی و فلهلی میموجی تنظیم چرخهه

هها از جملهه شهبکیه، سهایر بافت وسهیلهبه. مالتونین (11)

و اثهرات  (2)شهود پوست و دستگاه گوارش نیهز تولیهد می

مثبت فراوانی از جمله کاهش درد، تکامل سیستم ایمنهی، 

. (21 و20, 11)ان و ضهد سهرطانی دارد اکسیدخواص آنتی

کوتهاه -مالتونین در حیواناتی کهه الگهوی تولیهد مثلهی روز

شود و در این باعث جلو افتادن فلل تولید مثلی می ،دارند

در  ،(1)حالت مالتونین نقش پهیش فعهالی گنادهها را دارد 

حالی که در همستر سوری و جانگاری ایمپلنهت مالتهونین 

با اثرات سرکوب گنادها باعث کاهش فعالیت تولیهد مثلهی 

صههورت گرفتههه  . بههر اسهاس مطالعههات(2)شههود مههیهها آن

مالتونین در سگ دارای ریتم شبانه روزی قابهل شناسهایی 

هایی بهرای مالتهونین در در خون محیطی اسهت و گیرنهده

ههای جنسهی . هورمون(21)اسهت مغز سگ شناسایی شده

مانند پروژسترون، استروژن و تستوسترون در گنادها و بهه 

شههوند کههه البتههه میههزان کمتههر در آدرنههال تولیههد می

توانهد جهایگزین آدرنهال نمی وسیلهبهتولیدی  هایهورمون

. پروژسههترون هورمههون (21)تولیههد هورمههونی گنههاد شههود 

های فحلی در پستانداران اسهت تنظیم کننده اصلی چرخه

 LHو مههار ترشه   LHههای که باعث کاهش تعهداد پال 

یابهد زان پروژسترون خون کاهش میشود. زمانی که میمی

یابهد. بهه دنبهال افهزایش میاز هیپوفیز افزایش  LHترش  

دهدکهه ، افزایش سریع اسهترادیول ر  میLHتعداد پال  

و طهی شهدن   LHبا تحریهک هیپوتهاالموس باعهث غلیهان

گهااری و رهها شهدن مراحل انتهایی بلوغ فولیکول، تخمک

از جملههه  هههای مختلفههیهورمههون .(24)شههود تخمههک می

ههای ، و انهوا  هورمهونانهدروژن ،پروژسترون، پروژسهتاژن

 ،به صورت مستقیم و غیر مستقیم ،خمدانمحرک فعالیت ت

 چکیده
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است که به منظور مدیریت چرخه فحلی سگ استفاده شده

نتهرل چرخهه . کسهتاعوارض جدی را در پی داشته گاهی

ههای هورمهونی بها حهداقل فحلی سگ با اسهتفاده از روش

 به منظوراین مطالعه عوارض و با تجویز آسان اهمیت دارد. 

گهرم(  یلهیم 11) نیمالتون نتمپلیااحتمالی  ریتاث یبررس

ی سگ ماده و عملکرد کبهد و کلیهه دمثلیتول یبر فاکتورها

 انجام شده است.

 

 روش کارمواد و 

از نههژاد غیرآبسههتن مههاده بههالغ سههالم  قههالده سههگ ده

قهالده در  6قالده سگ ماده در گهروه درمهان و  6مخلوط )

العهه، مط . دو هفته قبل از شرو ندانتخاب شد( شاهدگروه 

میلههی گرم/کیلههوگرم،  2/4، ®قههرص ضههد انگههل )کنیههورم

بها  هاسهگ وخوراکی؛ بیووتا، جمهوری چک( خورانده شد 

شهدند.  هیتغا، بهینتاش، ایران( ®)نوتری پت تجاری یغاا

بهود و  یانفهراد یههاقف  صورتبه هاسگ یمحل نگهدار

 12و  ییسهاعت روشهنا 12صورت ه زمان سنج ب بانور آن 

و سهازگار شهدن  شد. بعد از دو هفته میتنظ یکیساعت تار

 11، ®)رگهولین نیمالتهون یههامپلنهتی، اها با محیطسگ

 ریهآن ز کهاتوریاپل بهامیلی گرم، سوا سانت انیمال، فرانسه( 

کاشته شد و در  یدرمان یهاها در گروه سگ گردن پوست

در  نیاثر مالتهون بررسیاز دارونما استفاده شد.  شاهدگروه 

از واژن و رنهگ  یتولوژایا گرفتن نمونه سهماده ب یهاسگ

بر اساس تعهداد و  یچرخه فحل یبررس یبرا مسایگ یزیآم

 ترکیی سلول های بافت پوششی انتهای واژن )پرواستروس

انهوا  سهلول تعداد زیهاد بول قرمز و نوتروفیل و با وجود گل

درصهد سهلول  14های پوششی، استروس با وجود بیش از 

استروس تعداد زیادی نوتروفیهل و های شاخی، ابتدای دی 

ترکیی انوا  سلول های شاخی و غیر شاخی و مت استروم، 

اواسط دی استروس با وجود موکوس و انهوا  سهلول ههای 

اخی و فوم سل ها و انتههای دی اسهتروس بها وجهود شغیر

بقایای سلولی و تعداد کمی سلول های پوششی، آنستروس 

پوششهی اکثهرا با وجود تعهداد بسهیار کمهی سهلول ههای 

معاینههههه  و (24)پارابههههازال و اینترمههههدیت کوچههههک( 

بها اسهتفاده از دسهتگاه هها تخمدان رحم وی التراسونوگراف

( مجهههز بههه SIUI 900V, Chinaالتراسههوند دامپزشههکی )

 بهرایاز روی شکم مگاهرتز  6/1-6/2پروب میکروکانوک  

 یههاهفتهدر  (1) هاالتراسوند تخمدان ینماقطر و  یابیارز

 صورت گرفت. 9و  2، 6، 1، 1

بهه لیتر خون از وریهد ودا  میلیدر طی مطالعه، پنج 

بها دور  وژیفیآن بها سهانترشهد و سهرم اخا صورت هفتگی 

 -24و در  یجداسهاز قهیبه مدت ده دقدر دقیقه و  1444

هها و هورمون هامیآنز یریگتا زمان اندازه گرادیدرجه سانت

استروژن  غلظتجدا شده  یهادر نمونه سرم شد. یدارنگه

، کهراتینین، BUNو مقهادیر  به شکل هفتگی و پروژسترون

ALT  وALP گیریانهههدازه 9و  2، 6، 1، 1 هایدر هفتهههه 

 .شد

 یچیسهاندو یزایهو روش اال یتجار تیبا کها هورمون

حساسههیت  ؛، ایتالیهها®اسههتروژن )دیههامترا ،فههاز جامههد

پیکههوگرم/میلی لیتههر، ضههریی تغییههرات  11/1 گیریانههدازه

(C.V.) ایتالیهها؛ ®)دیههامترا ( و پروژسههترون%9 کمتههر از ،

نهانوگرم/میلی لیتهر، ضهریی  46/4 گیریانهدازهحساسیت 

. مقهادیر ندشهد گیریاندازه (، %9 کمتر از (.C.Vتغییرات )

BUNتینین،، کههراALT  وALP اسههتاندارد و  هههایبهها روش

( و دسهتگاه رانیه)پارس آزمون، تههران، ا یتجار هایتیک

 ,Alpha Classic AT++, Sanjesh) ییایمیوشهیب زریاتوآنال

Iran )شد. گیریاندازه 

دست آمهده از نهرم ه ب هایداده یآمار زیآنال منظوربه

 Repeated یآمهار ههایو روش MedCalc 12 یافزار آمار

measure ANOVA  بهرای ارزیهابی تغییهرات فاکتورهها در

بهرای  T-testآزمهون  ومختلف در هر گهروه  هایبین زمان

هها مقهادیر داده استفاده شد.مقایسه فاکتورها بین دو گروه 

اسهت. در میهانگین گهزارش شهده±به صورت انحراف معیار

سهط   عنوانبهه 46/4کمتهر از  Pتجزیه و تحلیل آمهاری، 

 داری در نظر گرفته شد.یمعن

 

 نتایج

 اسهترادیول در گهروه درمهان بهه حداکثر و حداقل غلظهت

 در پیکههوگرم 21/61 ±16/00و  42/11 ± 11/01 ترتیههی

 ییهدر گهروه کنتهرل بهه ترت ریمقهاد نیها بهود. تهریلیلمی

ه بهه تههریلیلههمی/پیکههوگرم 22/19±9/12 و 40/1±01/11

 دو گهروه نیب استرادیولغلظت  میانگین تفاوت. دست آمد

های هر گهروه در ، اما بین سگبود داریمعنشاهد درمان و 

 (.1)جدول دار نبود طول مطالعه معنی
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حداکثر و حداقل غلظت پروژسترون در گهروه درمهان 

و در  تهریلیلهمی/نانوگرم 1/4±4و  96/9±11/11به ترتیی 

 1/4±4و 21/16±29/02گههههروه شههههاهد بههههه ترتیههههی 

تفهاوت غلظهت پروژسهترون بهین دو  بود. تریلیلمی/نانوگرم

 (.1)جدول نبود  دارمعنیگروه درمان و شاهد نیز 

روند تغییرات اندازه تخمدان راست و چه  در ههر دو 

های ها در هفتهههگههروه و تفههاوت میههانگین انههدازه تخمههدان

نبهود.  دارمعنهیمختلف و بهین دو گهروه از لحهام آمهاری 

چه  در گهروه حداکثر و حداقل اندازه تخمهدان راسهت و 

متهر میلی 11/9±12/4و  26/11±24/2درمان بهه ترتیهی

متر میلی 04/9±04/1و  12±22/2برای تخمدان راست و 

برای تخمدان چ  بود. حداکثر و حهداقل انهدازه تخمهدان 

و  92/9±01/1راست و چه  در گهروه شهاهد بهه ترتیهی 

متههههر بههههرای تخمههههدان راسههههت و میلی 22/2±11/1

متر برای تخمدان چ  میلی 40/9±62/1و  16/1±04/14

 .(1 بود )جدول

ها های کبدی و تفاوت غلظت آنتغییرات غلظت آنزیم

 بین دو گروه درمان و شاهد به لحام آماری تفاوتی نداشت.

در گهروه  ALPآنهزیم  حهداکثر و حهداقل غلظهت نیانگیم

 04/12±99/11و  0/02±21/19درمان و شاهد به ترتیهی 

و بهههرای  تریواحهههد/ل 22/64±11/09و  26/91±21/11و 

 ،14/14±19/2 ،04/21±19/11بههه ترتیههی  ALTآنههزیم 

 .(1 بود )جدول تریواحد/ل 9±60/1و  22/0±11/12

و تفههاوت  نینیو کههرات BUN  رونهد تغییههرات غلظهت

نبود. حداکثر و  دارمعنیها بین دو گروه میانگین غلظت آن

 در دو گروه درمان و شاهد بهه ترتیهی BUNحداقل مقدار 

 94/1و  1/21 ± 01/1 ، 00/1 ± 12/1 ،11/19 ± 16/2

لیتر بهود. حهداکثر و حهداقل مقهدار گرم/دسیمیلی 1/9 ±

کهههراتینین در دو گهههروه درمهههان و شهههاهد بهههه ترتیهههی 

 1/4 ±4 /62و 11/4 ± 21/4 ،62/4 46/4± ،10/4±42/1

 .(1 لیتر بود )جدولدسی گرم/میلی

 

های ماده بالغ نژاد و کراتینین در سگ ALT ،ALP ،BUN، غلظت استرادیول، پروژسترون، تغییرات میانگین قطر تخمدان -1جدول

 روز 11گرمی در طی میلی 11( و گروه تحت درمان با ایمپلنت مالتونین 6مخلوط در گروه شاهد )تعداد 
 55روز  65روز  14روز  11روز  56روز  12روز  11روز  11روز  6روز  گروه  فاکتور

 قطرتخمدان

 (mmراست)

قطرتخمدان 

 (mmچ  )

 11/9±12/4  26/9±20/1  14/14±19/2  12/14±11/2  26/11±24/2 مالتونین

 11/1±22/2  42/9±22/2  92/9±01/1  11/9±94/1  29/9±10/0 شاهد

 04/9±04/1  61/14±21/1  12±22/2  21/14±11/2  04/9±91/2 مالتونین

 21/9±61/0  40/9±62/1  12/9±04/2  12/9±42/0  04/14±16/1 شاهد

استرادیول 

(pg/ml) 

 42/11±11/01 21/19±99/66 21/61±16/00 14±26/66 10/11±21/02 21/11±91/12 10/11±12/60 10/12±20/02 90/21±06/02 مالتونین

 61/26±21/2 01/14±64/2 11/22±16/12 21/20±12/9 11/29±92/14 11/22±91/11 22/19±9/12 01/11±40/1 14±02/16 شاهد

پروژسترون 

(ng/ml) 

 1/4±4 1/4±4 11/2±46/0 1/4±4 1/4±4 11/2±20/1 19/1±61/1 11/9±64/11 96/9±11/11 مالتونین

 1/4±4 1/4±4 1/4±4 91/4±41/1 1/4±4 11/1±41/14 91/11±11/11 49/16±12/26 02/16±29/21 شاهد
ALT  
(IU/L) 

 0/12±11/0  1/14±19/2  1/11±14/14  0/21±19/11  1/22±91/11 مالتونین

 11/12±22/0  16±41/6  11±16/0  11/12±16/6  9±60/1 شاهد
ALP 
 (IU/L) 

 2/22±12/2  0/12±99/11  0/16±11/21  12±21/21  0/02±21/19 مالتونین

 11/11±61/69  22/64±11/09  11/66±11/01  11/12±61/22  26/91±21/11 شاهد
BUN 

(mg/dl) 
 12/19±16/2  11/10±21/1  00/11±12/1  41/10±94/2  91/10±64/1 مالتونین

 1/21±01/1  11/21±20/0  11/11±66/2  1/12±00/0  1/9±94/1 شاهد

 کراتینین 

(mg/dl) 

 16/4±11/4  02/4±41/4  62/4±46/4  26/4±41/4  42/1±10/4 مالتونین

 21/4±11/4  11/4±41/4  21/4±21/4  11/4±21/4  1/4±62/4 شاهد

 

 

ها در گروه تغییرات سیتولوژی واژن سگ 2در جدول 

ها شده است. در ابتدای مطالعه سگ در مالتونین و شاهد 

بر اساس چرخه فحلی انتخاب نشهدند یها همزمهان سهازی 

هها انجهام نشهد، امها ها برای آنفحلی با استفاده از هورمون

ها بر اساس مرحله چرخه فحلهی در دو تالش شد که سگ

هها وه به طور مشابه تقسیم شوند. همان طور که ارزیابیگر

ی که در دو گروه در ابتدای مطالعهه هایدهد سگمینشان 

در مرحله آنستروس بودند تا آخهر مطالعهه ههم در مرحلهه 
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اسهتروس ی کهه در مرحلهه دیهایآنستروس بودند و سهگ

بودند بعد از گاشت چند هفته وارد آنستروس شهدند و تها 

مطالعههه آنسههتروس بودنههد. تغییههرات هورمههون آخههر دوره 

 .استپروژسترون هم در دو گروه موید این تغییرات 

 

( و گروه ایمپلنت مالتونین )تعداد 6های ماده در گروه شاهد )تعداد تغییرات مراحل چرخه فحلی بر اساس سیتولوژی واژن سگ -1جدول

 روز 11( در طی 6

 55روز  65روز  14روز  11روز  56 روز 12روز  11روز  11روز  6روز  گروه

 آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس استروسید استروسدی مالتونین

 آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس مالتونین

 آنستروس آنستروس آنستروس روسآنست آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس استروسدی مالتونین

 آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس استروسید استروسدی استروسدی مالتونین

 آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس استروسدی استروسدی استروسدی استروسدی مالتونین

 آنستروس آنستروس آنستروس روسآنست آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس شاهد

 آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس استروسدی استروسدی استروسدی شاهد

 آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس استروسدی استروسدی استروسدی شاهد

 آنستروس آنستروس سآنسترو آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس شاهد

 آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس آنستروس استروسدی شاهد

 

 بحث

در ایههن مطالعههه، کاشههت ایمپلنههت مالتههونین در زیههر 

پوست گردن که همهراه بها رهاسهازی تهدریجی و طهوالنی 

ی باعهث دارمعنهیمدت مالتونین است نتوانست به شهکل 

های جنسهی )اسهتروژن و پروژسهترون(، نتغییر در هورمو

های ماده شود. ها و فعالیت تولید مثلی سگاندازه تخمدان

-1/1روزه با دوز  21تجویز مالتونین خوراکی در یک دوره 

ساعت باعث کاهش استرادیول، 12گرم/کیلوگرم هر میلی 1

در  سهولفات ونیآندروسهتندیاپهدرویههیدتستوسهترون و 

هیدروکسههی -12اسههترادیول و  های مههاده و کههاهشسههگ

. خورانههدن (0)های نههر شههده اسههت پروژسههترون در سههگ

میلی گرم/کیلوگرم بهه مهدت  1/4مالتونین خوراکی با دوز 

های نر عقیم نشهده و بعهد از عمهل عقهیم یک ماه در سگ

باعههث کههاهش  ،های نههر )گههروه مالتههونین(سههازی سههگ

پروژسترون هر دو گروه در مقایسه با گروه شاهد شهد و در 

ه بتا استرادیول در مقایسه با گرو-12گروه مالتونین میزان 

شاهد نیز کاهش یافت که احتماال به دلیهل مههار آروماتهاز 

مالتونین باشهد. در ایهن مطالعهه مالتهونین باعهث  وسیلهبه

افزایش میزان تستوسترون و سروتونین و کاهش کورتیزول 

سهازی در گروه مالتونین در مقایسه با گروه شهاهد و عقهیم

غلظت سازی تغییری در که بعد از عقیم با توجه به آن. شد

منبع تولید پروژسهترون احتماالً  ،پروژسترون مشاهده نشد

است و تجویز مالتونین در گروه درمان و خار  گنادی بوده

های عقیم نشده با اثر بر منابع گنادی و خار  گنهادی سگ

تولید پروژسترون سبی کهاهش غلظهت پروژسهترون شهده 

ههای اثر تجهویز مالتهونین بهر هورمون . مطالعه(22) است

های نر و ماده عقیم شده مبهتال استروئیدی آدرنال در سگ

نشهان داد کهه  Alopecia X،به توقف چرخه رویش مو یها 

میزان پروژسهترون در  دارمعنیمالتونین باعث افزایش غیر 

میههزان هایی شههد کههه رویههش مجههدد مههو داشههتند و سههگ

وکسهی پروژسهترون، تستوسهترون، هیدر-12های هورمون

آندرستندیون و استرادیول نیهز په  از چههار مهاه تجهویز 

مالتونین تغییری نکهرد کهه احتمهاال دلیهل آن اسهتفاده از 

چون در تحقیه   ؛حیوانات عقیم شده در این مطالعه است

های نر و ماده عقیم نشده سگ رویکه  (0)قبلی این گروه 

 هاینمالتونین توانسته بود غلظت هورمو ،انجام شده است

رسهد کهه اثهر اصهلی جنسی را تغییهر دههد و بهه نظهر می

هههای جنسههی، از طریهه  ترشهه  مالتههونین بههر هورمون

ههای جنسهی گنادوتروپین و اثر بر تولیهد گنهادیه هورمون

هایی که رویش مجهدد . تجویز مالتونین در سگ(12) است

های اسهتروژن در تغییهر در گیرنهده مو داشهتند همهراه بها

خههوراکی . یههک بههار تجههویز (11)هههای مههو نبههود فولیکول
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های نهر گرم/کیلهوگرم در سهگمیلی 1/4مالتونین بها دوز 

عمهل عقهیم سهازی در   عقهیم نشهده و یهک روز پهیش از

های جنسی ایجهاد تغییری در میزان هورمون ،های نرسگ

رسد کهه دلیهل آن تجهویز کوتهاه مهدت نکرد و به نظر می

 .(11)مالتونین باشد 

نقش مرکهزی  -مالتونین -غده پینه آل و هورمون آن

به تغییرات طول روز در حیوانات های اندوکرین در پاسخرا 

. در سگ نهژاد باسهنجی، (26) ی تولیدمثل فللی دارددارا

کاهش طول روز و افزایش غلظت مالتونین عامهل محهرک 

اکثهر در در حالی که  ،(10)در برقراری چرخه فحلی است 

در فلل زمستان بها و سانان وحشی در محیط طبیعی سگ

چرخه فحلی و  ،ینافزایش طول روز و کاهش غلظت مالتون

شهود و در فلهل بههار زایمهان فلل تولیدمثل برقهرار مهی

، (14) ایکنند. تجویز مالتونین در جن  نر روبهاه نقهرهمی

باعهث پهیش  (19) نهر و روبهاه ههای قطبهی (6) نر راکون

ما تجهویز مالتهونین در ا ،افتادن فلل تولیدمثل شده است

 روباه های ماده قطبی پرورشی، این تهاثیر را نداشهته اسهت

ای نهر بها شهرایط روز های نقهرهعالوه، مواجه روباهه. ب(19)

های فوریه )فلل طبیعی تولیهدمثل( تها ژوئهن کوتاه از ماه

نههد باعههث طههوالنی شههدن توامههی )فلههل غیههر تولیههدمثل(

آل، نتوانسهت اما برداشتن غده پینهه ،(9) اسپرماتوژنز شود

های خاکستری نر و ماده تغییری در تولیدمثل فللی گرگ

له مبین وجود فاکتورها و مسیرهای أه این مسایجاد کند ک

از قبیل عهرض جغرافیهایی و آب و ههوا، محهل هم دیگری 

کهه نقشهی در کنتهرل  اسهتداری و شرایط تغایهه ای نگه

 .(1) سانان وحشی دارندتولیدمثل فللی سگ

های در این مطالعه، ایمپلنت مالتونین تاثیری بر آنزیم

و کراتینین نداشت. مطالعات متعددی اثرات  BUNکبدی، 

محافظتی مالتونین بر کبد و کلیه را در شرایط گوناگون از 

های ناشهی از اکسیداتیو، کبد چرب و آسییجمله استرس 

داروها و مواد شیمیایی نشان داده است. استرس اکسیداتیو 

های تواند باعث افزایش آنزیمناشی از عمل عقیم سازی می

روز با  14کبدی شود که تجویز خوراکی مالتونین به مدت 

اسهت باعهث خهوبی توانسهتهگرم/کیلوگرم بهمیلی 1/4دوز  

کههه  ههها و محافظههت از کبههد شههود ضههمن آنکهاهش آنزیم

 .(12)و کراتینین نداشته است  BUNتاثیری بر میزان 

ایمپلنت زیرپوستی مالتونین باعث آزادسازی آهسته و 

رسهد کهه امها بهه نظهر می ،شودطوالنی مدت مالتونین می

توانایی ایجاد و حفظ غلظت پالسمایی موثر را نهدارد و بهه 

ههای ر در هورمونهمین دلیل نتوانسته اسهت باعهث تغییه

جنسی شود. در گوسفند و بز تجویز خوراکی مالتهونین در 

تهر و مقایسه با تزری  زیرپوستی آن باعث افهزایش آهسهته

حفظ غلظت پالسمایی مالتونین در یک دوره حداقل هفت 

در حالی که تزری  زیرپوستی تنهها یهک  ،استساعته شده

نین اثههر سههریع و ناپایههدار بههر غلظههت پالسههمایی مالتههو

های متنو  بها . برای تجویز مالتونین روش(16)است داشته

زیست فراهمی متفاوت وجود دارد که باید قبل از انتخهاب 

روش تجویز به آن توجه شهود. زیسهت فراهمهی خهوراکی 

در حهالی کهه  ،استدرصد گزارش شده16تونین حدود مال

زیست فراهمی مالتونین در خرگوش زمهانی کهه بهه روش 

. (1)رسهد درصد می 90-66شود به داخل بینی تجویز می

نشان داده است که ایهن  ،پوستی مالتونین در انسانتجویز 

و تنهها  کندتواند اثرات سیستمیک موثری ایجاد روش نمی

 .(22)شود می UVباعث محافظت پوست در برابر اموا  

سهترون، این مطالعه نشان داد غلظت استرادیول، پروژ

ثیر أفحلهی در سهگ مهاده تحهت ته قطر تخمدان و چرخه

مالتهونین آزاد شهده از ایمپلنهت زیههر پوسهت گهردن قههرار 

ثیر نهامطلوبی بهر أروز ت 11ضمن آن که در طی  ،گیردنمی

های هر گروه کرد کبد و کلیه ندارد. افزایش تعداد سگعمل

ن غلظت مالتونین به منظور بهبهود نتهایج ایه گیریاندازهو 

 شود.مطالعه توصیه می
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          The increasing of melatonin has stimulating and inhibiting effects on reproductive patterns in 

different animal species. Controlling the estrous cycle using hormonal methods with minimal side 

effects and easy administration is very important in dog reproduction. This study aimed to evaluate the 

effect of melatonin implant (18 mg) on some reproductive factors and function of kidney and liver in 

female dogs. In this study, ten adult non-pregnant female mixed breed dogs enrolled in two equal 

control and melatonin groups. Melatonin implant (18 mg) was administrated in subcutaneous space of 

neck. Blood samples, ovarian ultrasonography, and vaginal cytology were performed weekly for nine 

weeks. The mean diameter of ovaries and serum concentration of estrogen, progesterone, ALP, ALT, 

creatinine, and BUN were not significantly different between the two groups. Vaginal cytology and 

changes of hormones showed regularly the estrous cycles. In conclusion, the administration of 

subcutaneous melatonin implant could not significantly affect the reproductive factors in female dogs 

likewise did not affect hepatic and renal functional parameters. 
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