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SEASONAL SEXUAL ACTIVITY OF SMALL 
RUMINANTS

בצאןהפעילות המינית עונתיות 
• SHEEP: SEASONAL POLIESTRIC SPECIES

מספר מחזורי ייחום בעונה: כבשים•

– Seasonal anestrus תקופות עונתיות של חוסר פעילות מינית  -

– Breeding season עונת רביה         -

• WHY?? ??    מדוע

– Pregnancy 5 months
חודשים                       5משך הריון -

– Lambing during optimus herbage supply
במרעההמלטה במהלך התקופה האופטימלית של העשב-





N-acetil-5-metoxitriptamina

מולקולת מלטונין

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Melatonin.svg


עונתיות מחזורי רביה בכבשים

ימים קצריםימים ארוכים





עונתיות הרבייה  

פרנסבכבשי איל דה 

שעות אור יום  שונות 

לאורך השנה בצרפת



MELATONIN IMPLANTS
שתלי מלטונין



Melatonin   מלטונין

RAMS IN

IMPLANTS
RAMS OUT

החדרת השתל

הוצאת איילים
החזרת האיילים

הרבעה - לכבשים





בכבשיםשתל מלטונין לשיפור ביצועי הרבייה אנליזה ליעילות -מטא



Fertilityהתעברותבשיעורתוספת
Prolificacyלהמלטהולדותתוספת
Fecundityמטופלותכבשים100-להטלאיםבמספרתוספת

בספרד לבחינת השפעת מלטונין על פוריותבמשקי צאן ניסויים 124סיכום תוצאות 



MELATONIN 
IN THE RAM

מלטונין לאיל



MELATONIN-SEMEN QUALITY
איכות הזרמה–מלטונין 

• ++ TESTICULAR TISSUE רקמות האשכים      

• ++ NUMBER OF SPERMATOZOA מספר תאי הזרע           

• ++ TESTOSTERONE טסטוסטרון       
• ++ SOME SEMEN QUALITY PARAMETERS       פרמטרים באיכות הזרמה

• ++ NUMBER OF LAMBS BORN FROM EWES MATED WITH 
TREATED RAMS

י אילים מטופלים"מספר הטלאים שנולדו מכבשים שהורבעו ע

MELATONIN מלטונין

+++ RAM’S SEXUAL ACTIVITY פעילות מינית של האיל   



ARTIFICIAL INSEMINATION: USE OF MELATONIN 
IN EWES

השימוש במלטונין בכבשים : הזרעה מלאכותית

MELATONIN



MELATONIN IN AI:
++ PERCENTAGE OF PREGNANT EWES
++ NUMBER OF LAMBS BORN/INSEMINATED 
EWE

:מלטונין בהזרעה מלאכותית

אחוז התעברות הכבשים ++

מוזרעותכבשים /מספר הטלאים שנולדו ++



Melatonin on in vivo-embryo
production programs
in vivoמלטונין בתכניות יצירת עוברים 

• Donor ewes כבשים תורמות

• Recipient ewes כבשים מקבלות

Superovulation treatment

Embryo collection or embryo transfer





מלטונין וחיוניות העוברים בכבשים



Proposals for MOET and ART protocols 
including melatonin

• Forcada et al., 2006

• Two consecutive
superovulations of aged
high-genetic value
donor ewes

• MELATONIN IMPLANTS

• Zhang et al., 2013

• MELATONIN treatment
donor and recipient
ewes

• Adult vs. Young ewes



שימוש במלטונין  

עובריםבפרוטוקולי העברת 

• Zhang et al., 2013

טיפול במלטונין בכבשה  •
תורמת ומקבלת

כבשים בוגרות מול  •
צעירות

• Forcada et al., 2006

מרובי  ביוצים2רצף של •

עוברים של כבשים בוגרות  
בעלות ערך טיפוחי גבוה

שתלי מלטונין•



Bubenik and Konturek, 2011

OUR PROPOSAL: 
The effect of melatonin implants during the seasonal 

anestrus on embryo production after superovulation

in aged high-prolificacy ewes
Forcada et al., 2006

Effect of ageing
on melatonin secretion

השפעת הגיל

על הפרשת מלטונין

:  ההצעה שלנו

על יצירת העובר לאחר  , השפעת שתלי מלטונין מחוץ לעונת הפוריות

ביוץ יתר בכבשים ולדניות בוגרות



> 10 years old-high genetic merit ewes (number of lambs born/lambing)

+ 30 days: superovulation FSH

+ 80 days: superovulation

(המלטות/מספר טלאים)לולדנותשנים בעלות ערך טיפוחי גבוה 10כבשים בנות 



Melatonin-implanted   Control
Recovery 1    Recovery 2     Recovery 1     Recovery 2

Ovulation rate                                     11.9 12.5 12.9 11.1
No. of fertilized embryos                    4.2 4.4 4.9                 4.1
Fertilization rate (%)                          58.6                  70.8    51.7              65.4
No. of non-viable embryos                 0.6 0.4 0.7 1.3
Rate of non-viable embryos (%)       7.2 4.2  9.3              22.4
No. of blastocysts                                2.3 2.4 2.5                1.1 
Rate of blastocysts (%)                      29.7 36.7 24.1 16.3
No. of viable embryos                        3.6 4.0 4.2 2.8
Viability rate (%)                                51.3 66 42.3 42.9
No. of freezable embryosb 3.1     3.4  3.6                2.2 
Freezability rate (%)                          43.7 54.5 37.1 33.2

• Exogenous melatonin can improve the viability of embryos 

collected from high-prolificacy aged ewes after 

superovulation in the seasonal anestrous period.

• However, the effect of melatonin occurs at medium term, 3 

months after implantation, increasing the rates of 

blastocysts, viability and freezability of embryos because of a 
decreasing number and rate of non-viable embryos.
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יכול לשפר את חיוניות העוברים הנאספים  , מלטונין ממקור חיצוני•

.לאחר ביוץ מרובה עוברים מחוץ לעונה, מכבשים ולדניות

חודשים  3, השפעת המלטונין מתרחשת בטווח בינוני, עם זאת•

שלב מוקדם  )הבלסטוציסטיםמגדילה את אחוז , לאחר ההשתלה

בשל  , החיוניות ועמידות בהקפאת עוברים, (בהתפתחות העוברים

.המספר ההולך וקטן של עוברים שאינם חיוניים



MELATONIN מלטונין

IN VITRO: ↓oxidative stress
↓ DNA damage

2,3,4,5

Uterus: ↓ PGF2α secretion
↑P4 receptor population

7,8,9

Granulosa cells:  melatonin receptors
↓p53 gene ↑Bcl-2 and LHR gene

Cumulus cells: synthesize melatonin
protect DNA damage

1

Corpus Luteum:  ↑P4 secretion

Follicle:  antioxidant activity
↑ oocyte competence

6

Embryos: ↑quality
regulation DNA methylation genes 

10,11



8–10 weeks before embryo collection or 

embryo transfer, insert one melatonin implant

to donor and recipient ewes

MELATONIN

RAM
DONOR

EWE RECIPIENT
EWE

IVF

embryo
IVCoocyte

IVM

SPERM
PRESERVATION

At least 60 days before 

service, insert three 

melatonin implants in rams 

used for natural mating or 

semen collection for AI  to 

enhance sperm quality

melatonin 
can also be 
included in 
the semen 

preservation 
medium

melatonin can 
be added to the 

IVM medium, 
and similar 
melatonin 

concentrations 
can be 

maintained in 
the IVF and IVC 

media until
the blastocyst 

stage is reached

זכר תורם 

הזרמה

העברת עוברים 

כבשה התורמת והנתרמתל

גופית-בהפריה חוץ
במדיום לשימור הזרמה



Protocols to induce oestrus
פרוטוקולים להשראת ייחום

• Sponges + eCG

• Prostaglandins

• Melatonin

• Melatonin + Sponges + eCG

• Sponges 6-7 days+ eCG + prostaglandins

• Melatonin + Prostaglandins

eCG(PMSG)+ ספוגיות •

פרוסטגלנדין•

מלטונין•

ספוגיות  + eCG+ מלטונין•

פרוסטגלנדין+ eCG+ימים 6-7ספוגיות •

פרוסטגלנדין+ מלטונין •



Sponges + eCG (PMSG( eCG + ספוגיות 

SPONGES OUTSPONGES IN

הכנסת ספוגיות הוצאת ספוגיות

הרבע

הרבעה

הזרעה



Prostaglandins פרוסטגלנדינים

פרוסטגלנדיניםסנכרון בעזרת 

הרבעה



Melatonin מלטונין

RAMS IN

IMPLANTS
RAMS OUT

החדרת שתלים

הוצאת איילים הרבעה



Melatonin + Sponges + eCG

ספוגיות  + eCG+ מלטונין

SPONGES INIMPLANTS SPONGES 
OUT

שתלים הכנסת  
ספוגיות

הוצאת
ספוגיות

הזרעה
הרבעה טבעית

יום35-45



Sponges 6-7 days+ eCG + prostaglandins

פרוסטגלנדין+ eCG+ימים 6-7ספוגיות 

SPONGES OUT
הוצאת ספוגיות

SPONGES IN
הכנסת ספוגיות

RAMS IN
הרבעה

6-7 DAYS
ימים6-7



Melatonin + Prostaglandins
פרוסטגלנדינים+ מלטונין 

IMPLANTS
השתלה

RAMS IN
הרבעה

הזרקת  

פרוסטגלנדין

הזרקת  

פרוסטגלנדין


