
  ISSN: 1992-7479                                                      5132 ،3العدد  31للعلوم الزراعية مجلد  األنبارمجلة 

261 

 

 هرمون الميالتونين في النعاج العواسية العراقيةلمستويات  دراسة التغيرات الموسمية

  *عمار رحيم منصور                   **مظفر نافع الصائغ           *سعدي شعالن خلف
 الثروة الحيوانية قسم-األنباركلية الزراعة/جامعة  *

 الصحة العامة فرع-كلية الطب البيطري/جامعة بغداد  **

 الخالصة 

الواقعة  جامعة األنبار، /الدراسة في حقل األغنام التابع لقسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة  ُأجريت هذه
الدراساة  وكاان الدادم مان هاذه. 11/21/1223ولغاية  2/3/1223للفترة من  (،شمال ´12 °33)ُعرض دائرة  على

نعااا   22تياارت . ُاخالعواسااية العراقيااةهااو معرفااة التغياارات الموساامية فااي مسااتويات هرمااون المياتااونين فااي ا غنااام 
 ُساحبت عيناات الادم كال ثاثاة سااعات كغام. 44-42وبوزن تراوح بين  ،سنوات 4-1تراوحت أعمارها بين  عواسية،
حزيااااااران )ا نقااااااا   13-11أذار )ا عتاااااادال الربيعااااااي(،  11-12ساااااااعة وألربعااااااة أوقااااااات ماااااان الساااااانة ، 14ولماااااادة 

ت هرمااون ، وقاادرت مسااتوياكااانون األول )ا نقااا  الشااتو ( 11-12خريفااي( وأيلااول )ا عتاادال ال 11-12الصاايفي(،
( ودرجة حرارة الجسام THI)الرطوبة- ودليل الحرارة اإلضاءة،، فضًا عن تقدير كل من شدة المياتونين في البازما
 أنو  ،تاونينالميا هرماون وجاود اختافاات موسامية فاي مساتويات اظدرت نتاائ  الدراساة الدم.في وقت سح  عينات 

المياتاااونين فاااي النعاااا  العواساااية العراقياااة ضااامن منطقاااة الدراساااة لااام يخضاااع لتنااااغم المياتاااونين  هرماااون نماااط افاااراز
وجااود اختافااات فرديااة فضااًا عاان  ،ا عتياااد  )مسااتويات عاليااة فااي اللياال ومنخفضااة أو غياار محسوسااة فااي الندااار(

ومساااتويات  اإلضااااءةولااام ُياحاااظ وجاااود ارتبااااط معناااو  باااين شااادة  .يات المياتاااونين الليلاااي والنداااار كبيااارة فاااي مساااتو 
المياتاونين ودرجاة حارارة  ، وباين مساتويات( ومساتويات المياتاونينTHIالرطوباة ) –وبين دليل الحرارة  المياتونين،

   . ت موسمية في مستويات المياتونينوجود اختافاالدراسة  استنت  من هذه الجسم.
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Abstract 
This study was conducted at the Sheep Farm pertaining to the Department of 

Animal Resources - College of Agriculture - University of Al-Anbar that located at 

Latitude 33° 20´ N  during the period from 1/3/2013 till 22/12/2013. The objective of 

this study was to investigate the plasma melatonin levels of Iraqi Awassi ewes. Ten 

Awassi ewes of 2-4 years old and 41-54 kg live body weight were used in this study. 

Blood samples were collected from each ewe every 3h for 24h during spring equinox 

(21-22 March). Summer solstice (22-23 June). Autumn equinox (21-22 September) and 
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Winter solstice (21-22 December).  

The plasma melatonin levels were determined as well as light intensity. 

Temperature – humidity index (THI) and body temperature at the time of blood 

collected. The plasma melatonin levels showed a characteristic seasonal variation and 

the pattern of melatonin secretion of Iraqi Awassi ewes did not subjected to the normal 

rhythm of melatonin secretion (high at night and low or undetected at the day). The 

plasma melatonin levels seem to be highly variable among individuals. The absence of 

significant correlation was observed between light intensity and plasma melatonin 

levels. THI and plasma melatonin levels as well as between plasma melatonin levels 

and body temperature. It was concluded from this study that there was a significant 

difference in melatonin levels between different seasons.       

 المقدمة

( ا فااراز Darkness hormone( أو مااا يساامى بدرمااون الظااام )Melatonin)عااد هرمااون المياتااونين يُ 
. (Pinealocytes( )2فاارز ماان الخايااا الصاانوبرية )صاانع ويُ حيااي يُ  ،(Pineal glandالصاانوبرية ) الرئيسااي للغاادة

       م ماان خااال عاازل مااادة 294لعااام وفريقااف فااي ا Aron Lernerوأكتشاام ألول ماارة ماان قباال الطبياا  ا مريكااي 
N-acetyl-5-methoxytryptamine  القادرة علاى تفتايو لاون جلاد ، ولدذه الماادة اللحم ألبقارمن الغدة الصنوبرية

( حااااول نااااواة الخليااااة المنتجااااة للميانااااين Melanin granulesالضاااافد  ماااان خااااال تكتاااال حبيبااااات الميانااااين )
(Melanocyte( ومندا جاءت تسمية هذه المادة بالمياتونين )11). 

صااايغتف ، (Tryptophanعاااد هرماااون المياتاااونين مااان مشاااتقات الحاااامض ا ميناااي ا ساساااي التربتوفاااان)يُ  
ُيصانع هرماون المياتاونين فاي الغادة الصانوبرية و . (14غم/ماول ) 3.131، ووزنف الجزيئي 2O2N16H13Cالجزيئية 

 Gastrointestinal tract (8)القناااة المعدياة المعويااة و ، Skin (34)الجلاد و ، Retina (14)شابكية العااين و ، (4)
، فضااًا عاان وجااوده فااي النباتااات ) م هرمااون المياتااونين الاادائر فااي الجساام فااي اللبااائن . معظاا(41وفااي مواقااع أخااًر

زالااة الغاادة الصاانوبرية  الصاانوبرية،مصاادره ماان الغاادة  تاايد  الااى انخفاااض كبياار فااي مسااتويات  ((Pinealectomyوا 
وبجانا  وجاوده  Undetected (4 .) ون تركيز المياتونين الدائر غير مشاخ المياتونين وفي معظم الحا ت يك

فاي تجويام البطاين  Cerebrospinal fluidالشاوكي  ، كالساائل المخايجد في سوائل أخًر بالجسمفأنف يو  في الدم
، والسااائل ا مينيااوني Semen (22)والسااائل المنااو   Bile (38،)، والصاافراء Saliva (23)، واللعااا  (42الثالااي)

Amniotic Fluid (12 وفي الحلي ) Milk (24). 

الفعالية  الىوهذا ُيشير  الجسم،العديد من خايا وأعضاء  ستقباتف فييمتاز هرمون المياتونين بوجود مو 
 Circadian and Seasonal)والموسامي الياومي  ى تنظايم التنااغمحياي يعمال علا المياتاونين،الواساعة لدرماون 

Rhythmويعمااال بشااكل مباشااار فااي ازالااة الجاااذور الحاارة ) ،(4)( للفعاليااات الحيويااة فاااي الجساامFree radical 

scavengerو  ( بأنواعدااا المختلفااة( بشااكل غياار مباشاار كمضاااد ل كساادةAntioxidant  ماان خااال تنشاايط انتااا )
ُيعااد التعاقاا  اليااومي  .(29فضااًا عاان كونااف معااززًا للحالااة المناعيااة فااي الجساام ) ،(32مضااادات األكساادة اإلنزيميااة )
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فراز المياتونين الصنللضوء والظام عامل رئيسي في تنظيم ان ، وفي كل أنوا  اللبائن التاي ُدرسات ساواًء وبر تا  وا 
، حيااي ي الندااارأكاناات ذات نشاااط ليلااي أو ندااار  فااان مسااتويات المياتااونين كاناات عاليااة خااال اللياال ومنخفضااة فاا

يزداد تركيز المياتونين خال المساء ويصل الى اعلى مستًو لف عند منتصم الليل ويبدأ با نخفاض عند الصباح 
ن نمااط .(3) الاااى األعضاااء التااي تمتلاا   (Circadian message)يوميااة افااراز هرمااون المياتااونين ينقاال رسااالة  وا 

تنظاااايم  الجساااام،تنظاااايم حااارارة  واليقظاااة،مثااال دورة النااااوم  لتنظاااايم الفعالياااات البيولوجيااااة اليومياااة والموساااامية فمساااتقبات
الدراساات حولاف،  هرمون المياتاونين ولنادرةوألهمية  (.34 ،3)، تنظيم التناسل الموسمي وغيرها مستويات الدرمونات

هااذه الدراسااة لمعرفااة التغياارات الموساامية لمسااتويات هرمااون المياتااونين فااي النعااا  العواسااية العراقيااة ضاامن  صااممت
 . شمال ´12 °33منطقة الدراسة المحددة بدائرة عرض 

 المواد وطرائق العمل

لثروة الحيوانية في كلية الزراعة في جامعة األنبار، دائرة ُأجريت هذه الدراسة في حقل األغنام التابع لقسم ا
، تراوحااات نعاااا  عواساااية 22تيااارت ُاخ. 11/21/1223ولغاياااة  2/3/1223، للفتااارة مااان شااامال( ´12 °33) عااارض

دة مكونة من جازء معًا في حظيرة واح النعا وضعت جميع  ،كغم 44-42، وبوزن تراوح بين سنة 4-1أعمارها بين 
ماان وزن  %1الدراسااة بشااكل جماااعي علااى دريااب الجاات بنساابة  ماادةُغااذيت النعااا  طيلااة و  .وممضاالل وجاازء مكشاا

، تقاديم المااء بصاورة حارة ماعغم/ نعجة/ يوم من حبو  الشعير، 142على المادة الجافة، فضًا عن  اعتماداً الجسم 
د ياة ماان تجرياع وتلقاايو ضااوخضااعت جمياع النعااا  الاى الرعايااة البيطر  .الحظياارة بقوالا  األماااح المعدنياةكماا زودت 

بوسااطة أنابيا   Jugular Veinمال( مان الورياد الاوداجي 1ُجمعات عيناات الادم ) .الحمى القاعية والتسامم المعاو 
أذار  11-12،وألربعاة أوقاات مان السانة، EDTAحاوياة علاى ماانع تخثار  Vacutainer tubesمفرغاة مان الداواء 

كاااانون 11-12أيلاااول )ا عتااادال الخريفاااي( و 11-12الصااايفي(،  حزياااران )ا نقاااا  13-11)ا عتااادال الربيعاااي(، 
 .األول )ا نقا  الشتو (

ساااعة، وابتااداًء ماان الساااعة الثانيااة عشاارة ماان منتصاام  14ُسااحبت عينااات الاادم كاال ثاثااة ساااعات ولماادة  
 3 شاادة أضاااءتف أقاال ماان (Red dim-light)الندااار. أسااُتخدم فااي جمااع عينااات الاادم لاايًا مصااباح أحماار خافاات 

، وعاادم توجيدااف الااى عااين الحيااوان. ُنقلاات عينااات الاادم الااى المختباار بوساااطة حافظااة مبااردة وُفصاالت البازمااا لااوكب
، وضاعت البازماا فاي أنابيا  باساتيكية دقيقاة 24دورة / دقيقة ولمدة  3222باستخدام جداز الطرد المركز  بسرعة 

بوساااااطة طريقااااة ا لياااازا  ر مسااااتويات المياتااااونينم لحااااين تقاااادي ° 12-صااااغيرة وحفظاااات بالتجميااااد فااااي درجااااة حاااارارة 
ELISA  القياااب وباسااتخدام عاادةElisa kitelatonin M Sheep (USA .®MyBiosource).  قُاادرت شاادة
وذلا  بوضاع ، Digital Lux Meter (China.®Victor)جدااز  باساتخدامفاي وقات ساح  عيناات الادم  اإلضااءة

وقاات سااح  عينااات الاادم  فااية حاارارة المحاايط والرطوبااة النساابية درجاا قُاادرتعااين الحيااوان.  بمسااتًومجااب الجداااز 
 –قيمااة دلياال الحاارارة  لغاارض تقاادير م ماان أرضااية الحظياارة 2.4علااى ارتفااا   مثبتااة رقميااة بواسااطة منظومااة طقااب

  وحس  المعادلة التالية: Temperature – Humidity Index (THI)الرطوبة 
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THI = db ◦C − {(0.31 − 0.31 RH)(db ◦C − 14.4)} 

ُأخذت درجة حرارة الحيوان في و . (26) تمثل الرطوبة RHتمثل درجة حرارة المحرار الجام و  dbأن  اذ 
أجر  التحليال اإلحصاائي باتجااه  .وقت سح  عينات الدم من خال أخذ درجة حرارة المستقيم بوساطة محرار رقمي

شامل ا تجااه تاأثيرات المواسام األربعاة  ذا ، ( للمواسام وأوقاات الساح  كال علاى حادةOne Way Analysisواحاد )
، كماا شامل ا تجااه أيضاًا تاأثير الليال والنداار فاي مساتويات هرماون في مستويات هرمون المياتونين وقات السح أو 

اإلحصااائي  SAS( وباسااتعمال برنااام  General Linear Modelالخطاي العااام ) اإلنمااوذ وبإتبااا   المياتاونين،
متعادد الحادود  Duncan اختباارالفروق المعنوية بين المتوسطات باساتعمال  ، واختبرت(32) 9.2الجاهز اإلصدار 

 وفق النموذ  الرياضي اآلتي: 2.24و  2.22عند مستًو معنوية 
 

Yij = µ + Ti + Eij 

 اذ ان:
ijY  قيمة المشاهدة =j  للصفة المدروسة العائدة للمعاملةi ) المواسم و أوقات السح(. 
µ  العام للصفة.= المتوسط 
iT  تأثير المعاملة =i ) المواسم و أوقات السح(. 

ijE  2= الخطأ العشوائي الذ  يفترض بأنف يتوز  توزيعًا طبيعيًا بمتوسط قدره صفر وتباين قدرهδ. 
الرطوبة ودرجة حرارة الجسم مان جداة  -كما ُحس  معامل ا رتباط الخطي البسيط بين شدة اإلضاءة ، دليل الحرارة 

، واختبااارت معنوياااة معامااال ا رتبااااط عناااد مساااتًو معنوياااة وم و  2.22ساااتويات هرماااون المياتاااونين مااان جداااة أخاااًر
2.24 (1.)   

 والمناقشة النتائج

خااال  وقاات الشااروق والغاارو  وطااول فتاارة الظااام ومعااايير الطقااب لمنطقااة الدراسااة 2الجاادول  يتضااو ماان
ساااعة( وأقصاار لياال فااي وقاات  31فااي وقاات ا نقااا  الشااتو  ) وُياحااظ أن الفاارق بااين أطااول لياال المختلفااة،المواساام 

 دقيقة. 55وساعات  1خال السنة هو حوالي  دقيقة( 13و اتساع 9ا نقا  الصيفي )

 شمال( ´02 °33دائرة عرض، )الدراسة وقت الشروق والغروب وطول فترة الظالم ومعايير الطقس لمنطقة  1جدول 

 المواسم
وقت 

 الشروق

وقت 

 الغروب

رة الظالم فت

 (ةدقيقة: ساع)

درجة حرارة 

 المحيط )ْم(

الرطوبة النسبية 

)%( 

حالة 

 الطقس

 االعتدال الربيعي
 آذار( 21-22)

1111 11:01 11:02 4.11  مشمس 02 

 االنقالب الصيفي
0.34 1:31 11:04 0:20 حزيران(  23- 22)  مشمس 10 

 االعتدال الخريفي
0.30 11:30 11:12 0:40 أيلول( 22 – 21)  مشمس 11 

 االنقالب الشتوي
2.1 14:22 12121 2:21 كانون االول( 22 – 21)  مشمس 34 
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لاوحظ  اذ السانة،مستويات هرمون المياتونين في البازما خال المواسم المختلفة مان  1الجدول  يتبين من
ا عتادال الخريفاي  لصايفي،اا نقاا   الربيعاي،وجود تغير معناو  فاي مساتويات المياتاونين باين المواسام )ا عتادال 

في حين لام  ،(>P 2.22) 26:22و  (>P 2.24) 23:22، 28:22، 24:22( في أوقات السح  وا نقا  الشتو 
 29:22و  22:22 ،12:22، 21:22ُتاحاااظ تغيااارات معنوياااة فاااي مساااتويات المياتاااونين باااين المواسااام فاااي ا وقاااات 

بين أوقاات  اليوم ، فلم ُتسجل تغيرات معنويةت السح  المختلفة من أما مستويات المياتونين بين أوقا التوالي.على 
باااين  (>P 2.22)وقتاااي ا عتااادال الربيعاااي وا نقاااا  الصااايفي ، فاااي حاااين لوحظااات تغيااارات معنوياااة  خاااالالساااح  

 ± 268.2) 26:22عناااااد السااااااعة  مساااااتًو لااااافُساااااجل أعلاااااى  اذ، أوقاااااات الساااااح  فاااااي وقااااات ا عتااااادال الخريفاااااي 
 21:22بيكوغرام/مااال( ، وأدناااى مساااتًو لاااف عناااد السااااعة 18.3 ± 244.6) 29:22و السااااعة  (بيكوغرام/مااال24.8

باين أوقاات الساح  فاي وقات ا نقاا   (>P 2.24)بيكوغرام/مل( ، فضًا عن وجود تغيارات معنوياة22.1 43.6±)
وأدناى مساتًو  بيكوغرام/مال( ، 41.2 ±93.2) 29:22الشتو  ، حيي ُسجل اعلى مستًو للمياتونين عند السااعة 

 بيكوغرام/مل( .  4.24 ± 26.2) 15:00لف عند الساعة 

 ( خالل المواسم المختلفة من السنةpg/mlمستويات هرمون الميالتونين في البالزما ) 2جدول 

أوقات 

 السحب

 المواسم
مستوى 

 آذار 22-22 المعنوية

 )االعتدال الربيعي(

 حزيران 22-22

 )االنقالب الصيفي(

 لأيلو 22-22

 )االعتدال الخريفي(

 كانون األول 22-22

 )االنقالب الشتوي(

22:11 

A 

1232  ±.3.1* 

a 

A 

823.  ±2138 

a 

C 

6238  ±2232 

a 

AB 

5835  ±2236 

a 

 **غ3م3

25:11 

A 

1135  ±83.1 

a 

A 

5.35  ±2236 

a 

BC 

5.32  ±132. 

a 

B 

2831  ±5316 

b 

1315 

2.:11 

A 

1132  ±1328 

a 

A 

6836  ±2.31 

ab 

BC 

8.32  ±2231 

a 

B 

2.32  ±223. 

b 

1315 

22:11 

A 

1131  ±.312 

a 

A 

25236  ±.231 

a 

BC 

..31  ±223. 

a 

B 

2231  ±.3.1 

a 

 غ3م3

11:11 

A 

1136  ±2316 

a 

A 

5131  ±2.35 

a 

C 

5135  ±2136 

a 

AB 

1831  ±2231 

a 

 غ3م3

12:11 

A 

8132  ±8321 

ab 

A 

5531  ±2232 

b 

B 

21832  ±2.31 

a 

AB 

613.  ±53.. 

b 

1315 

18:11 

A 

8832  ±8388 

b 

A 

8.36  ±2231 

b 

A 

28.31  ±253. 

a 

AB 

8232  ±223. 

b 

1312 

1.:11 

A 

1238  ±8322 

a 

A 

.135  ±223. 

a 

A 

25538  ±2.32 

a 

A 

.231  ±6231 

a 

 غ3م3

مستوى 

 المعنوية
  1315 1312 غ3م3 غ3م3

  3 الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل 

  : 3تعني عدم وجود فرق معنوي بين متوسطات المواسم وكذلك بين متوسطات أوقات السحب 3غ3م 

تشير الحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد إلى وجود فرق معنوي بين المواسم ، أما الحروف الكبيرة المختلفة ضمن العمود الواحد 

 3( >P 1315)و  (>P 1312)ةفتشير إلى وجود فرق معنوي بين أوقات السحب عند مستوى معنوي
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ُتعااد هااذه الدراسااة ا ولااى ماان نوعدااا فااي مجااال أبحاااي المياتااونين فااي القطاار حيااي تاام وألول ماارة دراسااة 
مستويات المياتونين فاي ا غناام العواساية العراقياة ضامن منطقاة الدراساة )كلياة الزراعاة / جامعاة ا نباار( والمحاددة 

  عاام فاإن متوسااط مساتويات المياتاونين الليلاي فاي النعاا  العواساية العراقيااة . بشاكل شامال( ´12 °33بادائرة عارض )
 Ile-de France، أغنااام األغناااممسااجلة فااي سااا ت أخااًر ماان أقاال ماان مسااتوياتف ال الدراسااة كااانضاامن منطقااة 

ى مان أما مستويات المياتونين الندار  فقاد كاان أعلا .Comisana (39)وأغنام Merino (32 )، أغنام (43،44)
 Merino، ومقاااار  لمساااتوياتف المساااجلة فاااي أغناااام (44، 43، 39مساااتوياتف المساااجلة فاااي العدياااد مااان الدراساااات )

تاونين لثاثاة ساا ت ( من خاال دراساتدم لمساتويات الميا22ان هذه ا ختافات بين السا ت أكد عليدا ) .(32)
ظ وجااااود اختافااااات فااااي مسااااتويات حيااااي لااااوح  Suffolkو Santa Inês، Romney Marsh، ماااان ا غنااااام

 Santaمساتويات عالياة مان المياتاونين مقارناة بأغناام  Suffolkحياي أظدارت أغناام  الساا ت،المياتاونين باين 

Inês  وRomney Marsh.  ة )دائر   وقد تعود ا ختافات في مستويات المياتونين الى اختام الموقع الجغرافي
حيااي أن ا غنااام التااي تعاايط فااي مناااطق دوائاار العاارض الاادنيا تكااون فيدااا الغاادة  ،الُعاارض( التااي توجااد فيااف ا غنااام

، وربما تعود الى ا ختافات فاي الفتارة الضاوئية (13الصنوبرية أقل تطورًا وربما تكون أقل ميوً  إلنتا  المياتونين )
ساااعة  26ي فتاارات ضااوئية فااي المناااطق التااي أجرياات فيدااا الدراسااات السااابقة ، حيااي ان معظاام الدراسااات اجرياات فاا

وقات ا نقاا  الشاتو  سااعة ظاام فاي  26سااعة ضاوء :  8ساعة ظام فاي وقات ا نقاا  الصايفي و  8ضوء : 
سااااعة  22.3سااااعة ظاااام ) ا نقاااا  الصااايفي( و 22.3سااااعة ضاااوء : 23.2( ، و فاااي فتااارة ضاااوئية32،43-44)

بأن مساتويات المياتاونين  (1)جدول راستنا الحالية.  وأظدرت د( 22)ساعة ظام )ا نقا  الشتو ( 23.2ضوء : 
 .(22) وهذا يتفق مع ما  حظف أخر، الىفي ا وقات المختلفة من اليوم تختلم من موسم 

 اذ السانة،( مستويات هرمون المياتونين الندار  والليلي خال المواسم المختلفة من 1الجدول ) يتضو من
ا نقاا  و مساتويات المياتاونين النداار  والليلاي خاال أوقاات ا عتادال الربيعاي باين  لم ُياحظ وجود تغيرات معنوية

المواسااام  بااينأمااا عاان مساااتويات المياتااونين النداااار   .التاااواليا نقااا  الشاااتو  علااى ا عتاادال الخريفاااي و و الصاايفي 
 –42.4يتااراوح بااين بيكوغرام/ماال وبماادً  21.6 ± 226.4) الخريفاايتواه فااي وقاات ا عتاادال المختلفااة فقااد كااان مساا

 3.29 ± 22.4مااااان مساااااتوياتف فاااااي وقااااات ا عتااااادال الربيعاااااي ) (>P 2.22)بيكوغرام/مااااال( أعلاااااى معنوياااااًا  236.3
بيكوغرام/ماااال  9.62 ± 64.9) ا نقااااا  الصاااايفيو بيكوغرام/ماااال(  88.8 – 32بيكوغرام/ماااال وبماااادً يتااااراوح بااااين 

بيكوغرام/مل وبمادً يتاراوح باين  26.4 ±44.2) شتو وا نقا  البيكوغرام/مل(  281.6 – 9.4وبمدً يتراوح بين 
ولم ُتظدر النتائ  الحالية وجود تغيرات معنوية في مستويات المياتونين  .التواليبيكوغرام/مل( على  246.3 – 8.2

يلااي َسااجلت الدراسااة الحاليااة وجااود اختافااات فرديااة كبياارة فااي مسااتويات المياتااونين اللو .المختلفااةالليلااي بااين المواساام 
فضاًا عان  ،3والندار  بين نعا  الدراسة من خال المديات الواساعة لمساتويات المياتاونين والموضاحة فاي الجادول 

أن نمااط افااراز هرمااون المياتااونين الصاانوبر  لاام يخضااع لتناااغم المياتااونين ا عتياااد  )مسااتويات عاليااة فااي اللياال 
 ومنخفضة أو غير محسوسة في الندار(.
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خااال أوقااات ا عتاادال الربيعااي،  فااات معنويااة بااين مسااتويات المياتااونين الندااار  والليلاايظداار اختالاام تَ  
، وهاذا لام يتفاق ماع ماا ُساجل فاي دراساات ساابقة على التوالي وا نقا  الشتو ي ، ا عتدال الخريفا نقا  الصيفي

الدراساااات علاااى أن  ههاااذ جمياااع اتفقااات، حياااي (44-43، 39، 32، 28، 22، 21، 22، 9)والمااااعز  نااااماألغفاااي 
بتراكياز عالياة خاال اللياال وتراكياز منخفضاة أو غياار  المواسام تتصااممساتويات المياتاونين فاي البازمااا وفاي جمياع 

َساااجلت الدراساااة الحالياااة وجاااود اختافاااات فردياااة كبيااارة فاااي مساااتويات المياتاااونين الليلاااي و  محسوساااة خاااال النداااار.
، حياااي (44)علياااف  أكااادوهاااذا ماااا  المياتاااونين،يات الواساااعة لمساااتويات والنداااار  باااين نعاااا  الدراساااة مااان خاااال الماااد

 982.3 – 16.6 حظااااوا وجااااود اختافااااات كبياااارة وقابلااااة للتكاااارار فااااي ا غنااااام فااااي مسااااتويات المياتااااونين الليلااااي )
ن هاااذه ا ختافاااات واقعاااة تحااات سااايطرة وراثياااة قوياااة مااان خاااال تقااادير قيماااة المكااااف  الاااوراثي بيكوغرام/مااال(  2h، وا 

 الصفة.( لدذه 2.62) r( والمعامل التكرار  2.44)

 ( خالل فترتي النهار والليل خالل المواسم المختلفة من السنةpg/mlمستويات هرمون الميالتونين في البالزما ) 3جدول 

 الفترة

 المواسم

 مستوى
 آذار 00-01 المعنوية

 )االعتدال الربيعي(
 حزيران 00-03

 )االنقالب الصيفي(
 يلولأ 01-00

 )االعتدال الخريفي(
 كانون األول 01-00

 )االنقالب الشتوي(

 النـهار

A 
22.0  ±3.21* 

(32.2- 11.1)** 
b 

A 
14.1  ±1.11 

(1.4  -110.1) 
b 

A 
121.0  ±10.1 

(02.0 – 131.3) 
a 

A 
00.2  ±11.0 

(1.2 – 101.3) 
b 

2.21 

 اللـيل

A 
21.0  ±3.12 

(41.2 – 122.3) 
a 

A 
11.1  ±31.1 

)1.2 - 322) 
a 

A 
21.2  ±2.43 

(41.3 – 102.1) 
a 

A 
42.1  ±0.41 

(03.2 -12) 
a 

 ***غ.م.

مستوى 
 المعنوية

  غ.م. غ.م. غ.م. غ.م.

 3 الخطأ القياسي± القيم تمثل المعدل  *

 ** المدى 3

 غ3م3 : تعني عدم وجود فرق معنوي بين متوسطات المواسم وكذلك بين متوسطات النهار والليل 3 ***

 3(>P 1312)الحروف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد إلى وجود فرق معنوي بين المواسم عند مستوى معنوية  تشير

ن الغدة أن المصدر الفسيولوجي لدذه ا ختافات تعود الى ا ختافات في معدل انتا  المياتونين مو 
أن نمط افراز  .(32الصنوبرية في الغدة الصنوبرية ) وعدد الخايا( 21، وزن الغدة الصنوبرية )(44)الصنوبرية 

في  المياتونين في البازما في المواسم المختلفة في النعا  العواسية العراقية أختلم عن النمط ا عتياد  والمسجل
نخفضة أو غير محسوسة خال ، وهو نمط يتصم بمستويات عالية في الليل ومجميع الدراسات السابقة أعاه

فراز المياتونين الصنوبر  يتم من خال ما يعرم بالنظام اليومي . الندار من المعلوم أن تنظيم انتا  وا 
(Circadian system) ويتألم هذا النظام من المستقبات الضوئية ،Photoreceptor)في شبكية العين ) 
(Retina)(  النواة فوق التصال ،SCN )والغدة الصنوبرية (Pineal gland( )2) . سيطر النواة فوق التصال  تُ و

فراز المياتونين الصنوبر  )في اللبائن على تناغم انتا في اللبائن على معقد مزدو   SCN، حيي تحتو  (46  وا 
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والتي تسمى  ،Double complex circadian genes (2/Cry2Per .1/Cry1Per)من الجينات اليومية 
المذبذ   أو Cry1Per/1، فالمذبذ دة الصنوبريةعلى الغ والتي تسيطر (Oscillatorsبالمذبذبات)
أو  Cry2Per/2ُيَحفز بواسطة الضوء وُيثَبط بواسطة الظام ، أما المذبذ    Morning Oscillatorsالصباحي

ُيثَبط بواسطة الضوء ويحفز بواسطة الظام ، ومن خال نشاط هذه  Evening Oscillatorsالمذبذ  المسائي
 24) ة الصنوبرية قادرة على أن تحدد ليب فقط الوقت من اليوم ولكن الوقت من السنة ايضاً المذبذبات تصبو الغد

32 ،33). 

( فااي تحاات المداااد PVN)  Para ventricular nucleusمان جاناا  أخاار تلعاا  النااواة جااار البطينااة   
فراز المياتونين فدي تعتبر حلقة وصل باين  حياي أكُتشام غادة الصانوبرية ، و ال SCNدورًا مدمًا في تنظيم انتا  وا 

-γ  ماان بروزاتدااا مااادة   SCNُتَحِفااز وبشااكل مسااتمر الغاادة الصاانوبرية ، ولكاان فااي وقاات الندااار َتفاارز  PVNأن 

aminobutyric acid (GABA لتقوم بتثبيط )PVN  وبالتالي تثبايط فعالياة الغادة الصانوبرية ، أماا فاي الليال فاأن
وبالتااالي فعاليااة الغاادة الصاانوبرية ، ولاااوحظ أن  PVNبية أخااًر ُتَحفَااز ُياازال وبمساااعدة نواقاال عصاا GABAتثباايط 

ويعتبااار  (.12أدت الاااى احاااداي افاااراز نداااار  للمياتاااونين مااان الصااانوبرية) PVNفاااي  GABAاغااااق مساااتقبات 
 The rate-limiting enzyme( فااي الغاادة الصاانوبرية ا ناازيم المحاادد NAT)  N-Acetyltransferaseاناازيم

 Melatonin rhythm-generating enzyme   ، وا ناازيم المولااد لتناااغم المياتااونين(42اتااونين )إلنتااا  المي
حيااي ياازداد نشاااطف خااال اللياال وياانخفض  NAT. وأن تناااغم انتااا  المياتااونين ينشااأ ماان تناااغم نشاااط اناازيم (12)

عام نشاااطف فااي الندااار اضاا 3-1الليلااي ياازداد ماان  NAT، حيااي لااوحظ فااي ا غنااام أن نشاااط اناازيم ارخااال النداا
 28.9 ± 323.4)الليااااال  خاااااال NATمااااان خاااااال دراساااااتدم علاااااى ا غناااااام أن نشااااااط انااااازيم  (21). و حاااااظ (42)

 .نانومول/ساعة/ملغم بروتين( 2.2 ± 214.6) من نشاطف خال الندار ى معنوياً نانومول/ساعة/ملغم بروتين( أعل

لارتباااط بااين انتااا  المياتااونين ونشاااط اناازيم ومااع ذلاا  فقااد اشااارت دراسااات عدياادة علااى فقاادان محتماال  
NAT  ( في الغدة الصنوبرية في ا غنام من خال ثاثة دراسات أجريت على ا غناامIn vivo ا ولاى ،) ذكارت ،

خااال الندااار أدً الااى زيااادة أنتااا  المياتااونين قاار  وقاات اللياال باادون  Hydroxytryptophan-5بااأن حقاان مااادة 
) مثاابط انتااا  البااروتين(  Cycloheximide، والثانيااة ، أشااارت الاى أن حقاان مااادة NAT (19)تحفياز نشاااط اناازيم 
 Prazosin( و الثالثااة أظداارت أن حقاان مااادة 18باادون أن يمنااع زيااادة انتااا  المياتااونين ) NATثَااَبط فعاليااة اناازيم 

 . NAT (36)على فعالية انزيم أن ييثر  ز المياتونين الليلي بدون )مضاد للمستقبل الفا ادرينالي( ثََبط افرا

( باأن هناا  أليتاين خلوياة قاد In vitro)األغناام من خال دراستدم على الغدة الصنوبرية في  (42)وأقترح 
علااى ا دينوسااين أحاااد  الفوساافات  ، ا ولااى اآلليااة المعتماادةلمياتااونين ماان الخايااا الصاانوبريةتساايطر علااى افااراز ا

، واآللياة الثانياة المعتمادة NATوالمرتبطاة بزياادة فعالياة انازيم  cyclic AMP-dependent mechanismالحلقي 
يمكان  تقادم أنفااً . ومماا NAT( والتاي   تعتماد علاى فعالياة انازيم Ca mechanism )dependent-2+Ca+2علاى 

، ولكان قاد مقياة ضامن منطقاة الدراساة غيار مفداو القول بأن اختام نمط افراز المياتونين في ا غناام العواساية العرا
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والتاي قاد تايثر علاى تكيام  SCNيعود الى حدوي تغيرات فاي فعالياة المذباذبات الموجاودة فاي الناواة فاوق التصاال  
فراز المياتونين الصنو (24النظام الداخلي لطول اليوم ) بر    ، أو قد تكون هنا  اليات أخًر تسيطر على انتا  وا 
  .تعتمد على الفترة الضوئية

عدم وجود ارتباط معناو  باين شادة  (pr =-0.053تقدير معامل ا رتباط الخطي البسيط )وظدر من خال 
 ± 4486حيااي بلااد معاادل شاادة ا ضاااءة فااي وقاات ا عتاادال الربيعااي  البازمااا،ا ضاااءة ومسااتويات المياتااونين فااي 

 622 ± 2684، وفي وقت ا عتدال الخريفي لوكب 4829 ± 11818، وفي وقت ا نقا  الصيفي لوكب 2229
وعلى ضوء ذل  قد تكون شدة ا ضاءة   تلعا  دورًا  .لوكب 1311 ± 44661لوكب وفي وقت ا نقا  الشتو  

فراز المياتونين الصنوب ، وهذا قد يفسر أن متوساط مساتويات ر  في ا غنام العواسية العراقيةمدمًا في تناغم انتا  وا 
، الرغم من اختام الفترة الضوئية بين المواسم المختلفة من السنة على المياتونين الندار  والليلي لم يختلم معنوياً 

( بأن هنا  عاقة واضحة بين شدة ا ضاءة ودرجة تثبيط المياتونين في البازما 6وعلى العكب من ذل  فقد ذكر)
ماان الااى ضااوء الفلورساانت ا باايض بعااد ثاثااة ساااعات  Ile-de France ram، حيااي  حظااا بااأن تعااريض كباااط 

، أدت الااى تثباايط لااوكب علااى التااوالي 88.6و  14.2،  2.21بدايااة فتاارة الظااام ولماادة ساااعة واحاادة وبشاادة اضاااءة 
 .لوكب لم تثبط افراز المياتونين 2.24معنو  في  افراز المياتونين ، بينما شدة ا ضاءة 

ومسااتويات المياتااونين فااي ( THIالرطوبااة ) –لاام ُتظداار النتااائ  وجااود ارتباااط معنااو  بااين دلياال الحاارارة و 
أن الانمط الياومي  وا، حياي  حظا(26)وهذا يتفق مع ماا  حظاف ،(rp=   0.106) حيي بلد معامل ا رتباط البازما

وكاذل  لام ياحاظ وجاود ارتبااط معناو  باين  .تاأثر معنوياًا بدرجاة حارارة المحايطلمستويات المياتونين في الماعز لام ي
وهاذا عكاب ماا  ،(rp= -0.023)لاد معامال ا رتبااط ياي بازماا ودرجاة حارارة الجسام حمساتويات المياتاونين فاي الب

 Core temperatureبااأن تناااغم المياتااونين فااي ا نسااان ياارتبط بقااوة بتناااغم حاارارة الجساام الداخليااة  (4)ذكااره 

rhythmلجسم الداخلية في أدنى مستًو لدا، ففي قمة افراز المياتونين تكون درجة حرارة ا .   
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