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 ستروس در پاسخ به استرس گرماییچرخه ا  نوسان، بخش دوم  تولید مثل گاوشیری تحت تاثیر استرس گرمایی 

 

تخمک گذاری همانطور که شیدوره پ در    تخمک.  استمرتبط    نییپا  یبا بارور  فحلی  روز قبل از  ۱۰ی هوا،  حرارت باالدرجه 

تخمک  پیش  دوره یدر ط تخمکبه  بی. آسماندنشان داده شده است، نسبت به استرس گرمایی حساس باقی می   گاوها در

چرا که اثرات استرس گرمایی با استفاده از مواد    شود،یم   فعال  ژنیاکس  یهاگونه  دیتولباعث    ، یشوک حرارت  قیاز طر  گذاری

استکاهش    اگزوژن  دان یاکسیآنت باال داده شده  هورمون  یی. سطح  کورت  های  از  مانند  و   1GnRH  پاسخ  زول،یاسترس 

 ( شی)افزاسرژ.  شودیم   یگذار  تخمکشیپ   LH(  شی)افزاسرژدر    ریتاخ  ای باعث مهار    که  دهدیقرار م  ریتاثرا تحت   LHسرکوب  

LH  ی م  ساز های پروستاگالندین پیش حال آنکه است،  ازین یگذارتخمک یکه برا  پروستاگالندینی می شودترشح  باعث-

نیز کاهش  پالسما    استرادیولغلظت    کورتون های ترشحی ناشی از استرس گرمایی کاهش یافته در نتیجهتوسط    وانندت

  هایرفتارمانع بروز  گلوکوکورتیکوئید ها )کورتون ها( در استرس گرمایی افزایش یافته و طور که قبال ذکر شد،   همانیابد.  

کاهش    تاثیر استرس گرمایی تحت    LH  سطحاکثر مطالعات گزارش دادند که  شوند.  می  واسطه استرادیولبه  القا شده    یجنس

از  استرادیولکه منجر به کاهش ترشح  کنند یرشد م ، LHدر حضور میزان کمتر غالب  فولیکول های  و در تابستان ابد ییم

 . پروژسترون دهدیرا کاهش م  یرو بارور  نیو از ا  شودیم  ضعف در بروز فحلیمنجر به    شده و در نهایتغالب    فولیکول

استرس گرمایی  .  است  تلیسه ها در گاوها و    مربوط به فحلی خاموشهورمون استروژن، مسئول مشکالت    ، در کنارپایین

پرش کمتر گاوها  منجر به    داده ورا کاهش    فحلیکار طول و شدت    نیگاوها شود. ادر  خاموش    فحلی منجر به    تواندیم

پرش به ازای   8.6ر مقابل  داشته و د   پرش  ۴.۵  به ازای هر فحلی  که در تابستان  اند  دادهنشان  نیهولشتا  وهای. گا شودیم

را فحلی  زمستان    هر  دهند.در  می  چرخه    نشان  که  است  واضح  هورمون  فولیکولوژنز،توسط    فحلیاکنون  و    یاختالالت 

 . کندیم تحت تاثیر استرس گرمایی تغییر تظاهرات رفتاری

 

 حساسیت تخمک به استرس گرمایی 

توانایی بلوغ تخمک به معنی امکان لقاح موفق و رشد جنینی با تکامل آن رابطه مستقیم دارد که این تکامل هم در مقیاس  

میکروسکوپی فولیکول و هم در داخل تخمک می توانند تحت تاثیر استرس گرمایی قرار گرفته و کارآمدی آن را کاهش  

استرس   . شودیم  یبعد   ینیتکامل جن  ای   لقاح  تیمنجر به کاهش ظرف  آزمایشگاهی لقاح    ی در ط  یا شوک حرارتالق  دهند. 

  2ضد پلی اسپرمی  ستمیرا با قطع کردن س  لقاح  موفقیت  داده و  شیرا افزا  پلی اسپرمی  ی شگاهیدر طول لقاح آزما  گرمایی

  ظاهری و درون سلولی است.   راتییشامل تغ  تخمک ها ی به  حرارت  خطراتاز    ی ناش  بی آس  دهد.می کاهش    تخمک ها در  

. قرار گرفتن در  استتر با فصول سرد کم سهیدر مقا رسند در فصول گرمبالستوسیت میبه مرحله  تخمک هایی کهنسبت 

  و  هکاهش داد   گاوهارا در   تخمک تکامل تیصالحهم   و یکولیفولهم رشد   ،کوتاه مدت    در ی تجرب ییگرما استرسمعرض 

چند  آناثرات   به طول    نیتا  انجامدهفته  هستند.  هایتخمک.  می  گرمایی حساس  استرس  های  آسیب  به  نسبت    بالغ 

بوده و مسئول کاهش نرخ باروری  حساس    اریبس  استرس گرمایی   رویان در مراحل اولیه بهکه    دهند ینشان م  ی ادیمطالعات ز

 در فصول گرم است.

 
1 Gonadotropin-Releasing Hormone 
2 Antipolyspermy system 
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 ئال تخمدان تاثیر استرس گرمایی بر دینامیک لوت

خطر استرس گرمایی بواسطه مادر قرار دارد اما با رشد بیشتر این حساسیت در معرض    النه گزینی قبل از    نیجن

،  یفحلبعد از    یکدر روز    ییمعرض استرس گرما  در  یریش  یاکه قرار گرفتن گاوه   است  ه. مشاهده شدکاهش می یابد

از فحلی  بعد    8در روز    یتیرا که به مرحله بالستوس  ییها نیجن  درصداست،    ی دو سلول  ای  کی  مرحله  در   نیکه جن یهنگام 

  نیتراز مهم  یک ی  .دهدیرا کاهش م  جنینرشد    آبستنی،در دوره    استرس گرمایی  ن،یهمچن  . دهدیکاهش ممی رسند را  

م  لیدال و  ارویانی    ریمرگ  زرد  روزها،    ن یدر  ناکاف  ( 3CL) ناکارایی جسم  ترشح  غلظتآن  از  پروژسترون    ی و    ی هااست. 

 رات ییتغ ریتاثها تحتآن ی . هر دوشوندیم  نییتع  ددر کب سمیو نرخ متابول  لوتئال دینرخ تول ن یپروژسترون در اثر تفاوت ب

تاثیرگذار  بر باروری    به واسطه استرس گرمایی پالسما    غلظت پروژسترون   کاهش   . رندیگیقرار م   میزان مصرف ماده خشکدر  

رشد فولیکولی را به خطر    تواندیم  چنانچه غلطت پروژسترون در چرخه  لوتئال قبل از تخمک گذاری کاهش یابد .است

پروژسترون   کاهش غلطتدر طول چرخه لقاح،    .شود  ینیمرگ زودرس جنانداخته و منجر به بلوغ غیر طبیعی تخمک و  

 . شوند النه گزینی عمل  در منجر به شکست توانندیم

 

 سایر دینامیک های آبستنی استرس گرمایی

باعث افزایش    گراد    یدرجه سانت  ۴3و    ۴2  یحرارت  یها شوکآزمایشات از کشت سلولی اندومتریوم نشان داده است که  

منجر به مسدود شدن پروژسترون    تواندیمآستانه استرس گرمایی  در    جنینی  زولیترشح کورت  شود.می  تولید پروستاگالندین

  آبستنی،  ۱۷در روز   استرس گرمایی ن،یزودرس شود. عالوه بر ا زایمان و در نهایتهورمون استروژن شود  زانیم  شیو افزا

 . دهد می  شی را افزا نیتوسیدر واکنش به اکس یرحم پروستاگالندین  های  دیتول

ی که دچار استرس گرمایی  رحم گاو  یباال  ی. دمااندازدیطر مبه خ  رسانیخونرا با کاهش    یرحم  طیمح  ییگرما  استرس

ورا    نیجن  تکامل  تواندیمشده   کرده  به    مختل  گزینیمنجر  النه  افزا  کاهش  م  شیو  و   شیافزا.  شود  نیجن  ریمرگ 

کشنده باشد.    ز ین  آبستنیهر مرحله از    برای  تواندیم  نیتوسیاکس  ش یاست و افزا  مضر   جسم زرد  یبرا  پروستاگالندین  ها 

  نسبت به   اواسط آبستنیاحتماال در    . استرس گرماییدهد یرا کاهش م  جنینیرشد    آبستنیدوره    طی  در  استرس گرمایی

گلوکز در سراسر جفت  انتقال تیاست. ظرف تر تردهگساواسط آبستنی  در  ییدارد چون رگ زا یشتر یب ریتاث آبستنیاواخر 

تراتولوژی )ناقص الخقه   وعیش  زانیم  تواندیمادر م  افزایش دمای بدن.  ابدی یکاهش مبه واسطه استرس گرمایی مادری    زین

  ی بزرگسال  یدر طول زندگ   ی بدن اوولوژیزیبر ف  ی زندگی جنینی  دادهای که رو  ده یا  نی ا  ن،یدهد. همچن  شیافزا  را  ۴زایی(

گاوها به  ی قبل از زایش  ول دوره خشکدر طاسترس گرمایی  است.  شده  رفتهیپذ  یدر حال حاضر به خوب  ،گذارندیم  ریتاث

و دقیقا مخالف با آن چیزی است که در خونسردان اتفاق .  انجامدیم  درهنگام تولد کاهش وزن    جهیو در نت  زایمان زودرس

 می افتد. 

 

 

 
3 Corpus Lutea 
4 Teratology 


