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مقايسه تأثير دو برنامه متفاوت تزريق هورمون  FSHبر تعداد و قابليت تکويني تخمک
استحصال شده با رهيافت ترانسواژينال در گونه گاو
نيما صادقي بروجن ،2،1ابوالفضل شيرازي ،*5،4،3ناصر شمس اسفندآبادي ،6محمد حسين نصر اصفهاني،7
2
جمشيد جليلنژاد حالجيان ،8مهدي صفاهاني لنگرودي
 .1دانشجوي دکتري تخصصي فناوري توليدمثل در دامپزشکي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .2دامپزشک ،شرکت کشت و دامداري فکا ،اصفهان -ايران.
 .3استاد ،مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي توليدمثل ،پژوهشکده فناوري هاي نوين علوم پزشکي جهاد دانشگاهي ابن سينا ،تهران -ايران.
 .4پژوهشکده فناوري جنين دام ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .5استاد ،گروه علوم درمانگاهي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .6دانشيار ،گروه علوم درمانگاهي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ايران.
 .7استاد ،گروه بيوتکنولوژي توليدمثل ،مرکز تحقيقاتي بيوپزشکي توليدمثل موسسه رويان اصفهان ،اصفهان -ايران.
 .8مهندس علوم دامي ،شرکت کشت و دامداري فکا ،اصفهان -ايران.
دريافت 25 :آبانماه 97

پذيرش 7 :بهمنماه 97

چكيده
توانايي تکوين يک تخمک تا حد زيادي وابسته به فاز رشد فوليکول دربرگيرنده آن است .در اين مطالعه تأثير  2برنامه تحريک
هورموني پيش از استحصال تخمک از طريق واژن ،بر توان تکوين تخمک بررسي شد .در اين پژوهش تعداد  120راس تليسه هلشتاين با
ميانگين سني  11ماه ،در  2گروه  60تايي تحت  2پروتکل تيمار هورموني قرار گرفتند .برنامه اول به صورت  2تزريق هورمون محرک
فوليکولي ( )FSHدر يک روز به فاصله  12ساعت در مجموع  100ميلي گرم و برنامه دوم به صورت  6تزريق  FSHدر 3روز متوالي به
فواصل  12ساعت در مجموع  300ميلي گرم بود .تخمکهاي استحصال شده پس از ارزيابي مورفولوژي ،تحت فرآيند بلوغ ،لقاح و کشت
در محيط آزمايشگاه قرار گرفتند و ميزان تسهيم و توليد بالستوسيست ارزيابي شد .تعداد تخمک استحصال شده به ازاي هر راس دام در
گروه  2تزريق و  6تزريق  FSHبه ترتيب  3/93±0/25و  7/27±0/61بود که با يکديگر اختالف معنيداري داشتند ( )P>0/001درصد
تخمکهاي درجه  Aدر دوگروه  )66/97±3/57( 2و  )73/48±3/01( 6تزريق  FSHبا يکديگر اختالف معنيداري نداشتند (.)P<0/05
ميزان تسهيم پس از لقاح در گروه  2تزريق ( )65/7±3/65و  6تزريق ( FSH )74/27±3/58از لحاظ آماري با يکديگر اختالف معنيدار
نداشتند ( .)P<0/05ميزان توليد بالستوسيست در گروه  2تزريق و  6تزريق  FSHبه ترتيب  38/02±3/18و  50/32±3/57بود که با
يکديگر اختالف معنيداري داشتند ( .) P=0/011نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تزريق طوالني مدت هورمون ( FSHبه مدت
سه روز) موجب رشد بيشتر فوليکول و در نتيجه کسب کفايت بيشتر تخمک و ظرفيت پذير شدن آن براي تکوين ميگردد و همين امر
موجب گرديد که ميزان توليد بالستوسيست در گروهي که با  6تزريق هورمون  FSHتيمار شده بود در مقايسه با گروه  2تزريق افزايش
معنيداري داشته باشد.
واژههاي کليدي :تخمک ،بالستوسيست ،اووم پيک آپ ،هورمون درماني ،لقاح آزمايشگاهي.

دامي محسوب ميگردد .کيفيت تخمک يکي از فاکتورهاي

مقدمه
در ميان فنآوريهاي زيستي توليدمثلي ،توليد جنين

مهم در ميزان باروري در شرايط درونتني و برونتني

در شرايط آزمايشگاه به عنوان يکي از مهمترين راهکارهاي

است .با توجه به محدوديت در تعداد تخمکهاي

نوين به منظور تسريع در بهبود پتانسيل ژنتيک جمعيت

استحصالي از گاوهاي با توان ژنتيکي باال ،انجام مطالعات
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گسترده به منظور افزايش بازده توليد جنين در شرايط

ميزان پاسخ به تحريکهاي هورموني به نوع هورمون

آزمايشگاهي در گاوهاي دهنده تخمک ضروري است .نتايج

استفاده شده ،ميزان هورمون و مدت زمان انجام تيمار

پژوهشهاي پيشين نشان دهنده آن است که بلوغ در

هورموني وابسته است ( 10 ،9و  .)22از داليل ديگر تفاوت

شرايط آزمايشگاهي يکي از فاکتورهاي محدود کننده در

در ميزان پاسخ به تحريکهاي هورموني ميتوان به

روند آزمايشگاهي توليد جنين است .به گونهاي که پس از

طبيعت حيوان و شرايط محيطي همانند تغذيه،وضعيت

انتخاب دقيق يک جمعيت يکنواخت از تخمکهاي

توليد مثلي ،فصل ،سن ،نژاد و وضعيت تخمدان در زمان

حاصل از تخمدانهاي کشتارگاهي ،تنها  %35از اين

تيمار اشاره کرد (.)19

جمعيت بلوغ کامل سيتوپالسمي را بهدست آورده و داراي

پروتکلهاي تحريک هورموني شامل استفاده از

کفايت الزم براي توليد يک بالستوسيست باکيفيت است

هورمونهاي برونزاد همچون  )26( GNRH ،)4( FSHو

( ،)22اين در حالي است که اگر تخمکها در شرايط درون

 ،)6( ECGبه منظور حمايت از رشد فوليکولهاي کوچک

تني بالغ گردند و سپس در شرايط آزمايشگاهي لقاح و

است ( 4 ،2و  .)7در مطالعات قبلي استفاده از رژيمهاي

تکوين يابند ،پتانسيل تکوين تخمکها افزايش دو برابري

حاوي  FSHنسبت به ساير هورمونها نتايج مطلوبتري را

خواهد داشت (.)21

در پي داشته است .در اين مطالعات .تزريق  FSHبين 4

در روند فوليکوژنز و رشد تخمک زماني که قطر

تا  14تزريق با فواصل  12تا  24ساعت و نيز بازههاي

فوليکول در بر گيرنده آن به حدود  3ميليمتر ميرسد،

زماني مختلف پرهيز از مصرف هورمون (Coasting

رشد تخمک کامل ميشود .هرچند تخمکها در اين

) Periodبررسي شده است ( 9 ،5 ،4و  .)10در مطالعات

مرحله توان بالغ شدن در شرايط آزمايشگاهي و در پي آن

مختلف به منظور حذف اثر سرکوبگر فوليکول غالب بر

توانايي لقاح و تشکيل بالستوسيست را دارا هستند ،اما در

فوليکولهاي تابع از روشهايي همچون تخليه مکانيکي

شرايط درون تني در خالل رشد فوليکول غالب تا مرحله

فوليکول غالب )Dominant Follicle Retrieval (DFR

تخمکگذاري ،تخمک توان تکاملي خود را بهدست

( ،)3تزريق گنادورلين و تجويز همزمان استرايول و

ميآورد ( .)2در اين مرحله از رشد ،فوليکول و تخمک

پروژسترون ( )16استفاده شده است.

درون آن مراحل ظرفيت پذير شدن و يا پيش بلوغ را طي

ميزان باالي تنوع در پروتکلهاي تحريک تخمداني و

ميکنند و اين وضعيت پويا تا اندکي قبل از سرج LH

همچنين غيرقابل پيشبيني بودن پاسخ دامها به تحريکات

ادامه دارد (.)22

تخمداني از جمله فاکتورهاي محدود کننده در استفاده از

توانايي تکوين تخمک براي رسيدن به مرحله

رژيمهاي هورموني تحريک تخمدان در دامهاي دهنده

بالستوسيست با مرحله رشد فوليکول در ارتباط است.

تخمک است ،با وجود اين نشان داده شده است که اِعمال

بدين منظور استفاده از پروتکلهايي براي همزمان سازي

پروتکلهاي تحريک هورموني ،در زمان شروع موج جديد

موجهاي رشد فوليکولي و تحريک رشد و افزايش قطر

فوليکولي منجر به افزايش پاسخ به تحريک تخمداني

آنها توسط داروهاي گنادوتروپيني قبل از استحصال

ميگردد ()22؛ لذا در اين مطالعه برآن شديم تا به بررسي

تخمک از طريق واژن ( )Ovum pick up: OPUبه

اثر  2نوع پروتکل تحريک هورموني شامل  2و  6تزريق

عنوان راهکاري براي بهبود کارآيي تکنيک توليد جنين در

 FSHهمزمان با شروع موج جديد فوليکولي در گاو

شرايط آزمايشگاهي است ( 7 ،5 ،1و .)9

هلشتاين روي کفايت تکوين تخمکهاي استحصال شده از
طريق واژينال به دنبال لقاح در شرايط آزمايشگاه بپردازيم.
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مواد و روش کار

غالب ،تزريق هورمون آغاز و به مدت  3روز (هر روز 2

تمامي مواد و محيطهاي استفاده شده در اين مطالعه

تزريق به فاصله  12ساعت) ادامه يافت 2 .روز پس از

به ترتيب از شرکت سيگما ( )St. Louis, MO, USAو

آخرين تزريق هورمون ( FSHروز  12سيکل استروس) با

گيبکو ( )Grand Island, NY, USAتهيه شده است.

روش ترانس واژينال اقدام به استحصال تخمک گرديد.

در صورت استفاده از ساير شرکتها به صورت موردي ذکر
شده است.

تخمکها از فوليکولهاي بزرگتر از  5ميليمتر با
روش اولتراسونوگرافي ترانس واژينال استحصال شدند .در

تعداد  120راس تليسه بالغ هلشتاين در دو گروه تيمار

اين مطالعه از دستگاه اولتراسوند Exagoو پروب واژينال

 2و  6تزريق ( FSHهر گروه  60راس تليسه) با ميانگين

کانوکس  7/5مگاهرتز استفاده شد .پس از مقيد کردن دام

سن  11ماه ( 10-12ماه) در بازه زماني  6ماهه نخست

قبل از استحصال تخمک بيحسي اپيدورال خلفي (3

سال  96تحت تيمارهاي تحريک هورموني قرار گرفتند و

سيسي ليدوکائين) اعمال شد .محيط واژن قبل از OPU

از هر راس يک مرتبه از روش ترانس واژينال عمل

با نرمال سالين شست و شو گرديد.تخمکهاي استحصال

استحصال تخمک انجام شد .جيره غذايي براساس برآورده

شده در يک لوله مخروطي  50ميليليتري حاوي محيط

کردن احتياجات نگهداري با  %74علوفه و  %26کنسانتره

 H-TCMغني شده با  0/03درصد  0/2 ،BSAميليموالر

تنظيم شد.

سديم پيروات IU 1000 ،هپارين و  50ميکروگرم در

گروه تيماري دو تزريق  : FSHدر اين گروه تعداد 60

ميليليتر جنتامايسين جمع آوري ميشدند .ميزان خأل

راس تليسه در ابتدا با  2تزريق پروستاگالندين به فاصله

اعمال شده با پمپ  80ميليمتر جيوه معادل  20سي سي

 14روز به ميزان  2ميليليتر (هر تزريق  500ميکروگرم

مايعات اسپيره شده در دقيقه بود .متعاقب OPU

کلوپرستونول) همزمانسازي شدند .پس از تزريق دوم،

محتويات لوله جمع آوري تخمک پس از جداسازي

فحل يابي انجام و روز ايستافحلي به عنوان روز شروع

تخمکها و شست و شو در محيط  H-TCMدر زير

پروتکل در نظر گرفته شد .در روز ششم سيکل استروس با

استريوميکروسکوپ بر اساس دو فاکتور تعداد اليههاي

سوزن متصل به پمپ خالء و پايش اولتراسوند از طريق

سلولهاي کومولوس و يکنواختي سيتوپالسم ارزيابي

واژن اقدام به برداشت فوليکول غالب (تا  3عدد از

شدند.

مجموعه تخمک و سلولهاي کومولوس

بزرگترين فوليکولها) شد؛ سپس در روز  8سيکل فحلي

( )Cumulus oocyte complex: COCبر اساس تعداد

( 2روز پس از برداشت فوليکول بالغ) دو تزريق FSH

اليههاي کومولوس و وضعيت سيتوپالسم درجه بندي (،A

(فالتروپين) به فاصله  12ساعت (در مجموع به ميزان 100

 Bو )Cگرديد .تقسيم  COCsشامل گروههاي زير است:

ميليگرم) انجام شد 48 .ساعت پس از آخرين تزريق

 :Aتخمکهاي با بيش از  4اليه از سلولهاي کومولوس و

 ،FSHاز طريق ترانس واژينال اقدام به استحصال تخمک

وضعيت سيتوپالسم يکنواخت ،گروه . :Bتخمکهاي با 1

گرديد.

تا  4اليه سلولهاي کومولوس و سيتوپالسم گرانوله و

گروه تيماري شش تزريق  :FSHدراين گروه تيماري

تقريبا يکنواخت و گروه . :Cتخمکهاي فاقد اليه کامل

از  6تزريق  FSHبا ميزان ثابت (فالتروپين در مجموع

سلولهاي کومولوس و سيتوپالسم غيريکنواخت بود

 300ميليگرم به صورت عضالني) استفاده شد .در اين

()14؛ سپس تخمکها در محيط  H-TCMحاوي %10

گروه تعداد  60راس تليسه همانند گروه قبل همزمان

 3 ،FBSمرتبه شست و شو داده شده و سپس در محيط

سازي شده و مشابه روش قبل متعاقب برداشت فوليکول

بلوغ و شرايط انکوباسيون  5 CO2درصد و رطوبت
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حداکثر به مدت  22ساعت کشت داده شدند .محيط بلوغ

تمامي زيگوتهاي احتمالي براي سه روز در محيط

شامل  TCM 199همراه با  0/5 ،FBS %10ميکروگرم در

 SOFفاقد سرم و سپس به مدت  4روز در محيط SOF

ميليليتر هورمون  5 ،FSHميکروگرم در ميليليتر

حاوي سرم در شرايط رطوبـت ماکزيمم ،دمـاي 38/5

هورمون  1 ،LHميکروگرم در ميليليتر هورمون

درجـه سـانتيگـراد 5 ،درصد  CO2و  5درصد  O2ﻛـشت

استراديول 0/2 ،ميلي موالر سديم پيروات و  50ميکروگرم

داده شـدند .پيشرفت جنينها بهصورت ميزان تسهيم در

در ميليليتر جنتامايسين بود.

روز سوم و بالستوسيست در روز هفتم ،ثبت شد.

در اين مطالعه از نيهاي مايع مني منجمد يک گاو

در تحليل آماري دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه 24

هلشتاين با باروري باال -که به صورت تجاري موجود بود-

و آزمون  Independent Samples T Testبا لحاظ

استفاده شد .پس از ذوب مايع مني در آب  37درجه

کردن  P>0/05به عنوان اختالف معنيدار استفاده شد.

سانتيگراد ،اسپرمهـاي متحرك با روش swim-down
جدا سـازي شدند .بدين منظور از محيط تجاري Pure

نتايج

 spermبا دو رقت  40و  80درصد به شکل دو ستون يک

همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است تعداد

ميلي ليتري استفاده شد .پس از ذوب ،مني روي ستونها

فوليکولهاي آسپيره شده با اندازه مساوي يا بزرگتر از 5

تخليه گرديده و به مدت  15دقيقه با دور rpm 800

ميليمتر در  2گروه تيماري  2و  6تزريق  FSHبه ترتيب

سانتريفيوژ شد ،سپس اسپرمهاي جداسازي شده با غلظت

 364و  894بود .ميانگين تعداد فوليکولهاي آسپيره شده

نهايي  1×106در ميليليتر به قطرههـاي لقـاح افـزوده

به ازاي هر راس دام دهنده در گروه  6تزريق  FSHبه طور

شـدند .براي انجام لقاح آزمايشگاهي حداکثر تا  10عدد از

معنيداري از گروه  2تزريق  FSHباالتر بود (.)P=0/0001

COCهاي بالغ به قطرههاي  50ميکروليتري محيط لقاح

ميانگين تعداد تخمک استحصال شده به ازاي هر راس دام

(محيط  )TALPپوشيده شده با روغن مينرال منتقل

دهنده نيز در گروه  6تزريق  FSHبه صورت معنيدار

شدند .مجموعه اسپرم و تخمکها براي مدت  20ساعت

باالتر از گروه  2تزريق بود ()P=0001؛ ليکن بازده

در شرايط  38/5درجه سانتيگـراد 5 ،درصد  CO2و

استحصال تخمک نسبت به تعداد فوليکولهاي آسپيره

رطوبـت مـاﻛزيمم انﻜوبه شدند .پس از گذشت  20ساعت

شده در گروه  2تزريق  FSHبه صوزت معنيداري از گروه

از لقاح ،زيگوتهاي احتمالي از توده سـلولهـاي

 6تزريق باالتر بود (.)P>0/001

ﻛومولـوس و اسپرمهاي چسبيده شده ،برهنـه شــدند و

همانگونه که در جدول  2مشاهده ميشود درصد

پــس از شست و شو ،تخمکهــاي دژنــره شــده يــا

تخمکهاي با درجه  Aدر گروه  6تزريق  FSHاز گروه 2

در حال دژنراسيون حذف و سپس زيگوتهاي احتمـالي

تزريق  FSHباالتر و درصد تخمکهاي درجه  Cدر گروه

در قطره  20ميکروليتري محيط کشت ( SOFحداکثر 6

 6تزريق FSHاز گروه  2تزريق  FSHپايينتر بود ،هر

عدد زيگوت در هر قطره) پوشيده شده با روغن مينرال در

چند اين اختالفات معنيدار نبود (.)P<0/05

شرايط رطوبـت ماکزيمم ،دمـاي  38/5درجـه

به منظور ارزيابي قابليت تکوين تخمکهاي استحصال

سـانتيگـراد 5 ،درصد  CO2و  5درصد  O2ﻛـشت داده

شده ،تخمکها پس از بلوغ آزمايشگاهي وارد فرآيند لقاح

شـدند .محـيط پايـه  SOFمطـابق بـا محـيط طراحــي

آزميشگاهي شدند و سپس به مدت  7روز مراحل تکوين

شــده ترويــت و همﻜــاران ( )1972تهيــه شد (.)25

خود در محيط آزمايشگاه را طي کردند .همانگونه که در
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جدول  3مشاهده ميشود ميزان تسهيم در دو گروه  2و 6

تکوين جنيني در گروه  6تزريق  FSHبه طور معنيداري

تزريق  FSHبا يکديگر تفاوت معنيداري نداشتند

از گروه  2تزريق  FSHباالتر بود (.)P=0/011

()P<0/05؛ ليکن درصد توليد بالستوسيست در روز 7
جدول  -1ميانگين±انحراف معيار تعداد فوليکولهاي (≥ 5ميليمتري) آسپيره شده و تخمکهاي استحصالي به دنبال تزريق FSH
گروه

تعداد
تليسه

تعداد فوليکول
آسپيره شده

تعداد فوليکول آسپيره
شده به ازاي هر تليسه

تعداد تخمک
استحصال شده

تعداد تخمک استحصال
شده به ازاي هر تليسه

ميزان استحصال تخمک
به فوليکول (درصد)

 2تزريق FSH

60

364

6/0±07/34 a

236

3/0±9/25 a

65/2±9/43 a

 6تزريق FSH

60

894

14/0±9/89 b

436

7/0±3/61 b

49/3±2/14 b

 a,bدر هر ستون اعداد با حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنيدار است (.)P>0/05
جدول  -2ميانگين±انحراف معيار مورفولوژي تخمکهاي استحصال شده در دو تيمار اعمال شده
تيمار

تعداد تخمک

تعداد تخمک درجه )%( A

تعداد تخمک درجه )%( B

تعداد تخمک درجه )%( C

 2تزريق FSH

236

(169 )67/3±0/57

(52 )22/2±7/67

(15 )9/2±04/91

 6تزريق FSH

436

(320 )73/3±5/01

(90 )20/2±6/75

(26 )4/0±4/87

جدول  -3ميانگين±انحراف معيار ميزان تسهيم و بالستوسيست تخمکهاي استحصال شده با دو روش تيمار هورموني
تيمار

تعداد تخمک

تعداد جنين تسهيم شده ()%

تعداد بالستوسيست ()%

 2تزريق FSH

236

(168 )65/7±3/65

102 )38/3±0/18( a

 6تزريق FSH

436

(343 )74/3±3/58

b

(239 )50/3±3/57

 a,bدر هر ستون اعداد با حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنيدار است (.)P>0/05

بحث

دفعات تزريق هورمون  6 ،FSHتزريق در مقايسه با 2

دراين مطالعه مقايسه تعداد دفعات تجويز هورمون

تزريق ،تأثيري بر درجهبندي تخمکهاي استحصال شده

 2 ،FSHو  6تزريق ،بر توان تکوين تخمک پس از لقاح

از لحاظ مورفولوژي نداشت (جدول )2؛ ليکن تزريق 6

آزمايشگاهي مشخص کرد که تخمکهاي به دست آمده

نوبت هورمون  FSHدر مقايسه با  2نوبت تأثير

در گروه  6تزريق ،پس از بلوغ در شرايط آزمايشگاهي ،از

معنيداري بر درصد بالستوسيستهاي بهدست آمده

توانايي تکوين باالتر در مقايسه با تخمکهاي بهدست

داشته است (جدول .)3

آمده از تجويز  2تزريق هورمون  FSHبهرهمند است؛ از

کفايت نخمک به منظور حمايت از تکوين جنين

سويي ديگر نشان داده شد که تزريق  6نوبت هورمون

توسط سلولهاي سوماتيک احاطه کننده تخمک تنظيم

 FSHدر مقابل  2نوبت تزريق ،تعداد فوليکولهاي

ميگردد .اين سلولهاي سوماتيک در اصل توسط

مساوي يا بزرگتر از  5ميليمتر را افزايش ميدهد (تعداد

گنادوتروپينها در طي فوليکوژنز تنظيم ميگردند .در

فوليکولهاي آسپيره شده ،جدول  .)1عالوه بر اين تزريق

مطالعات نشان داده شده که تزريق  FSHاگزوژن قبل از

 6نوبت هورمون  FSHمنجر به افزايش تعداد تخمک

 OPUکفايت تکوين تخمک گاوي را بهبود ميبخشد

استحصال شده و ميزان استحصال تخمک به فوليکول در

( ،)24عالوه بر اي ن مطالعات انجام شده در موش و انسان

مقايسه با  2تزريق هورمون  FSHگرديد ،هر چند که تعداد

نشان داده که استفاده از هورمون  ECGو يا  FSHقبل از
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تأثير دو برنامه تزريق  FSHبر قابليت تخمک گاو

استحصال تخمک موجب بهبود کفايت تکوين تخمک در

تخمکهاي استحصال شده از فوليکولهاي تحريک شده

طي مراحل قبل از النهگزيني و نيز رسيدن به مراحل

توسط گنادوتروپين الگويي شبيه يه تخمکهاي بالغ شده

پاياني آبستني ميشود ( 17و .)19

در شرايط درونتني را دارند.

تغيرات در تکوين فوليکول و عملکرد آن به واسطه

آخرين مرحله بلوغ تخمک و تخمکگذاري به وسيله

تأثير بر سلولهاي کومولوس منجر به تأثير بر کيفيت و

پپتيدهاي شبه  EGFتنظيم ميگردد که خود با افزايش

توان تکاملي تخمک ميگردد ( .)23در مطالعات انجام

گنادوتروپينها تحريک ميگردد .پيامرسان  EGFRدر

شده نشان داده شده است که استفاده از هورمون FSH

فوليکولهاي تخمداني تنظيم ميگردد و کسب توانايي

به شدت موجب تنظيم بيان ژن در سلولهاي کومولوس

سيگنالينگ سلولهاي سوماتيک نقطه عطف تکويني مهم

ميگردد .در ميان اين ژنها دو دسته از ژنها شامل

براي تخمکهاست( .)20در مطالعات انجام شده در گونه

ژنهاي دخيل در ارتباطات سلولي و ژنهاي دخيل در

گاو اگرچه تخمکهاي بهدست آمده از فوليکولهاي

پاسخهاي ضد التهابي بيش از ساير ژنها تحت تأثير قرار

آنترال کوچک به پپتيدهاي شبه  EGFپاسخ ميدادند،

ميگيرند .اينگونه به نظرميرسد که اين دسته از ژنها

اما ميزان پاسخگويي در تخمکهاي بهدست آمده از

در کسب کفايت تکوين تخمک تأثيرگذار باشند (.)23

فوليکولهاي آنترال بزرگ به دنبال استفاده از هورمون

در طي امواج رشد فوليکولي و در فاز غالبيت،
فوليکول غالب توانايي تکوين ساير فوليکولها را به واسطه

 FSHبيشتر بود عليرغم آن که ميزان بيان  EGFRبين
دو گروه کنترل و  FSHتفاوتي نداشت (.)23

ترشح فاکتورهاي مهاري سرکوب ميکند ( 9 ،4و  .)22در

در پژوهشي  14تزريق با  8تزريق  FSHبا فواصل 12

مطالعه حاضر اسپيراسيون فوليکول غالب ،در روز  6بعد از

ساعت مقايسه شد  .بالستوسيستهاي حاصل از دام تيمار

فحلي منجر به حذف اثر مهاري فوليکول غالب بر

شده با  14تزريق قابليت انجمادپذيري بيشتر را نشان

فوليکولهاي تابع و همچنين موجب آغاز موج فوليکولي

دادند ( .)7از سويي مشخص شده است که به منظور

جديد ميگردد .لذا انتظار ميرود که تخمکهاي

افزايش کفايت تکويني در تخمک ميتوان فرآيندي از

استحصالي در روز  10بعد از فحلي 4 ،روز پس از برداشت

تمايز فوليکولي يا فرآيند غالبيت فوليکولي و يا مراحل

فوليکول غالب ،بيشتر در فاز رشد بوده عالوه بر اين که اثر

اوليه آترزي را القا کرد ( .)5افزايش جزيي در زمان فاز

مهاري فوليکول غالب بر آنها نيز برداشته شده است.

رشد فوليکولي و القاي آترزي در فوليکولها ،نه تنها منجر

مطالعات پيشين نشان دادهاند که تيمارهاي هورموني

به کاهش پتانسيل تکويني در تخمکهاي جمع آوري

از طريق تأثير بر رشد فوليکول روي پتانسيل تکويني

شده نگرديده ،بلکه کاهش سرعت رشد فوليکولي پس از

تخمک تأثير گذاشته و موجب افزايش کفايت تکوين

يک دوره هورمون درماني در طي ،Coasting period

تخمک در طي رشد فوليکول ميگردد ( 5 ،1و .)22

فاصله زماني درنظر گرفته شده بين اتمام هورمونتراپي تا

مطالعات انجام شده از سوي پژوهشگران مختلف نيز نشان

زمان انجام  ،OPUموجب افزايش کفايت تکويني تخمک

دهنده افزايش ميزان بالستوسيست به دنبال تحريک

و ميزان توليد جنين به ازاي هر تخمک در شرايط

تخمدان توسط  FSHاست .در پژوهشي  8تزريق FSH

آزمايشگاهي ميگردد ( 21 ،11و .)22

در مقايسه با  4تزريق با فواصل  12ساعت ميزان

در مطالعات قبلي دوره  33و  48ساعت پرهيز از

بالستوسيست بيشتر را به دنبال داشت ( .)7عالوه بر

مصرف هورمون  FSHقبل از  OPUمقايسه شد و به

ذخيره مولکولي ،ارگانلها و توزيع قطرات چربي

ترتيب ميزان بالستوسيست  %20و  %43گزارش شد (.)7

18

2  شماره- 13 دوره
98 پاييز و زمستان

genes. Reprod Fertil Dev.; 2016; 28(9):
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Reprod Domest Anim.; 2012; 47: 134-

بيشتري را در اختيار فوليکول براي رشد و تکوين در
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A.;

Manipulation

of
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Oocyte quality is one of the most important factors in embryo production through in vitro
fertilization (IVF). Developmental competence of an oocyte is highly depended on the follicular
microenvironment. In this study, the effect of 2 hormonal superstimulation regimes (2 doses and 6
doses of FSH) on developmental competence of oocytes, obtained by ovum pick up (OPU) procedure,
was evaluated in cattle species. A total of 120 Holstein heifers with an average age of 11 months were
divided into 2 groups of 60 animals. The animals in each group received either 2 or 6 equal doses of
FSH (each dose= 50 mg) at 12h interval. The FSH treatment was started 2 days after dominant follicle
ablation. The ablation of dominant follicle (s) was done 6 days after synchronized estrous. After OPU,
48 h after the end of FSH therapy, the aspirated oocytes were evaluated morphologically and
considered for in vitro maturation, IVF, and subsequent embryo culture. In days 3 and 7, cleavage and
blastocyst rates were evaluated. The mean numbers of aspirated follicles were 6.07±0.3 and 14.9±0.9,
and retrieved oocytes were 3.93 ± 0.5 and 7.27 ± 0.6, in treated animal with 2 and 6 doses of FSH,
respectively, which was significantly different between two groups (P=0.0001). The difference in
proportion of grade A oocytes in 2 (66.97±3.57) and 6 (73.48±3.01) doses of FSH groups was
insignificant (P>0.05). The rate of cleavage in animals treated with 2 and 6 doses of FSH was 65.67 ±
3.65 and 74.27 ± 5.38, respectively, which was not significant between two groups (P>0.05).
Blastocyst rate in the 6 dose FSH group (50.32±3.57) was significantly higher than that of 2 dose FSH
group (38.02 ± 3.18) (P=0.011). The results of this study demonstrated that 6 doses FSH in compare to
2 doses FSH prior to OPU resulted in more aspirable follicles with higher developmental competence
oocytes.
Keywords: Oocyte, Blastocyst, Ovum pick up, Hormone therapy, in vitro fertilization.
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