
 

 

 2شماره  - 13دوره 
 

 98پاييز و زمستان 

 a.shirazi@avicenna.ac.ir :مسؤول ينويسنده  الکترونيک پست          *

13 

 

تخمک    ي ن ي ت تکو ي بر تعداد و قابل   FSHق هورمون ي دو برنامه متفاوت تزر   تأثير سه  ي مقا 
 نال در گونه گاو ي واژ افت ترانس ي استحصال شده با ره 

 

،  7ي ن نصر اصفهان ي ، محمد حس 6ي اسفندآباد  شمس ناصر ،* 3،4،5ي راز ي ش  ابوالفضل،  1،2بروجن   ي ما صادق ي ن 
 2ي لنگرود   ي صفاهان   ي ، مهد 8ان ي نژاد حالج ل ي د جل ي جمش 

 
 .رانيا -شهرکرد شهرکرد، دانشگاه ،يدامپزشک دانشکده ،يدامپزشک در دمثليتول يفناور يتخصص يدکتر ي. دانشجو1
 .رانيا -فکا، اصفهان يشرکت کشت و دامداردامپزشک، . 2

 .رانيا -تهران نا،يس ابن يدانشگاه جهاد يپزشک علوم نينو يها يفناور پژوهشکده دمثل،يتول يوتکنولوژيب  قاتيتحق مرکز . استاد،3
 .رانيا -ردشهرک شهرکرد، دانشگاه دام، نيجن يفناور . پژوهشکده4

 .رانيا -شهرکرد شهرکرد، دانشگاه ،يدامپزشک دانشکده ،يدرمانگاه علوم گروه . استاد،5

 .رانيا -شهرکرد شهرکرد، دانشگاه ،يدامپزشک دانشکده ،يدرمانگاه علوم گروه ار،ي. دانش6

 .ايران -اصفهان اصفهان، رويان موسسه دمثليتول بيوپزشکي تحقيقاتي مرکز دمثل،يتول بيوتکنولوژي گروه ،. استاد7
 .رانيا -فکا، اصفهان ي، شرکت کشت و دامداري. مهندس علوم دام8

 
 97ماه بهمن 7 پذيرش:             97ماه آبان  25دريافت: 

 

 

برنامه تحريک   2به فاز رشد فوليکول دربرگيرنده آن است. در اين مطالعه تأثير توانايي تکوين يک تخمک تا حد زيادي وابسته 
راس تليسه هلشتاين با   120هورموني پيش از استحصال تخمک از طريق واژن، بر توان تکوين تخمک بررسي شد. در اين پژوهش تعداد 

هورمون محرک   تزريق 2ر گرفتند. برنامه اول به صورت پروتکل تيمار هورموني قرا 2تايي تحت  60گروه  2ماه، در  11ميانگين سني 
روز متوالي به  3در FSHتزريق  6ميلي گرم و برنامه دوم به صورت  100ساعت در مجموع  12در يک روز به فاصله  (FSH) يکوليفول

رآيند بلوغ، لقاح و کشت  هاي استحصال شده پس از ارزيابي مورفولوژي، تحت فميلي گرم بود. تخمک 300ساعت در مجموع  12فواصل 
در محيط آزمايشگاه قرار گرفتند و ميزان تسهيم و توليد بالستوسيست ارزيابي شد. تعداد تخمک استحصال شده به ازاي هر راس دام در  

  ( درصدP<001/0داري داشتند )بود که با يکديگر اختالف معني 27/7± 61/0و  93/3± 25/0به ترتيب  FSHتزريق  6تزريق و  2گروه 
(.  P>05/0داري نداشتند )با يکديگر اختالف معني FSH( تزريق 48/73± 01/3) 6( و 97/66± 57/3)  2در دوگروه  Aهاي درجه تخمک

دار  از لحاظ آماري با يکديگر اختالف معني FSH( 27/74± 58/3تزريق ) 6( و 7/65± 65/3تزريق ) 2ميزان تسهيم پس از لقاح در گروه 
بود که با  32/50± 57/3و  02/38± 18/3به ترتيب  FSHتزريق  6تزريق و  2توليد بالستوسيست در گروه (. ميزان P>05/0نداشتند )

)به مدت   FSH(. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که تزريق طوالني مدت هورمون P=011/0داري داشتند )يکديگر اختالف معني
گردد و همين امر  مي براي تکوين آن بيشتر تخمک و ظرفيت پذير شدن تر فوليکول و در نتيجه کسب کفايتسه روز( موجب رشد بيش

تزريق افزايش   2تيمار شده بود در مقايسه با گروه  FSHتزريق هورمون  6موجب گرديد که ميزان توليد بالستوسيست در گروهي که با 
 داري داشته باشد. معني

 آزمايشگاهي.   لقاح  درماني،  هورمون  آپ،  پيک  اووم  بالستوسيست،  تخمک،  کليدي:   هاي واژه 

 
 مقدمه 

ن يد جنيتول، يدمثليتول يستيز يهايفنآوران يم در

 يکارهان راهيرتاز مهم يکيبه عنوان  شگاهيط آزمايدر شرا

ت يجمع کيل ژنتيع در بهبود پتانسيور تسرن به منظينو

 ياز فاکتورها يکيت تخمک يفيگردد. کيمحسوب م يدام

 يتنو برون يتنط درونيرار شد يزان باروريمهم در م

 يهات در تعداد تخمکيبا توجه به محدود. است

مطالعات انجام  ،باال يکيبا توان ژنت ياز گاوها ياستحصال

 چكيده

 .22-13(: 2) 13؛ 1398نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران؛ 
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ط ين در شرايد جنيش بازده توليبه منظور افزاگسترده 

ج ينتا است. يضروردهنده تخمک  يدر گاوها يشگاهيزماآ

بلوغ در ن نشان دهنده آن است که يشيپ  يهاپژوهش

در محدود کننده  ياز فاکتورها يکي يشگاهيط آزمايشرا

پس از که  يابه گونه. استن يد جنيتول يشگاهيروند آزما

 ي هاتخمکاز  نواختکيت يک جمعيق يانتخاب دق

ن ياز ا %35تنها  ،يکشتارگاه يهاحاصل از تخمدان

 يدست آورده و داراهرا ب يتوپالسميت بلوغ کامل سيجمع

است   تيفيباکست ي ک بالستوسيد يتول يزم برات اليکفا

  ط درون يدر شرا هااست که اگر تخمک ين در حالي، ا(22)

لقاح و  يشگاهيط آزمايبالغ گردند و سپس در شرا يتن

 يش دو برابريها افزاتخمکن يل تکويپتانس ،ابندين يتکو

 (.21داشت )خواهد 

که قطر  يکوژنز و رشد تخمک زمانيدر روند فول

رسد، يمتر ميليم 3رنده آن به حدود يل در بر گکويفول

ن يها در اتخمکشود. هرچند يکامل م تخمکرشد 

آن  يو در پ  يشگاهيط آزمايمرحله توان بالغ شدن در شرا

اما در ست را دارا هستند، يل بالستوسيلقاح و تشک ييتوانا

کول غالب تا مرحله يدر خالل رشد فول يط درون تنيشرا

دست هخود را ب يتوان تکامل مکتخ ،يگذارتخمک

 تخمککول و ين مرحله از رشد، فولي(. در ا2آورد )يم

 يش بلوغ را طيا پ ير شدن و يت پذيدرون آن مراحل ظرف

 LHقبل از سرج  يا تا اندکيت پوين وضعيکنند و ايم

 (.22) ادامه دارد

دن به مرحله يرس ين تخمک برايتکو ييتوانا

 .کول در ارتباط استيولست با مرحله رشد فيبالستوس

 يزمان سازهم يبرا ييهاپروتکلن منظور استفاده از يبد

 ش قطريرشد و افزا کيو تحر يکوليفولرشد  يهاموج

استحصال  قبل از  ينيگنادوتروپ يتوسط داروها هان آ

به ( Ovum pick up: OPUق واژن )يتخمک از طر

ن در يد جنيتول کيتکن ييبهبود کارآ يبرا يکارعنوان راه 

 (.9و  7، 5، 1) است يشگاهيط آزمايشرا

نوع هورمون به  يهورمون يهاکيپاسخ به تحر زانيم

مار يمدت زمان انجام ت و هورمون زانياستفاده شده، م

گر تفاوت يل دياز دال. (22و  10، 9) استوابسته  يهورمون

توان به يم يهورمون يهاکيپاسخ به تحر زانيمدر 

ت ي،وضعهيتغذهمانند  يطيحط ميوان و شرايعت حيطب

ت تخمدان در زمان ينژاد و وضع ،سن ،فصل ،يمثلد يتول

 (.19) اشاره کردمار يت

شامل استفاده از  يک هورمونيتحر يهاپروتکل

و  FSH (4 ،)GNRH (26)همچون برونزاد  يهاهورمون

ECG (6 ،)ک کوچ يهاکوليت از رشد فوليبه منظور حما

 يهامياستفاده از رژ يقبل در مطالعات .(7و  4، 2) است

را  يترج مطلوبيها نتامونر هورينسبت به سا FSH يحاو

 4ن يب  FSHق يتزر. ن مطالعاتيدر ا داشته است. يدر پ 

 يهاز بازهيساعت و ن 24تا  12ق با فواصل يتزر 14تا 

 Coasting)ز از مصرف هورمونيمختلف پره يزمان

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

کول غالب بر يمختلف به منظور حذف اثر سرکوبگر فول

 يکيه مکاني همچون تخل ييهاتابع از روش يهاکوليفول

 Dominant Follicle Retrieval (DFR)کول غالب يفول

ول و يزمان استراز همين و تجويق گنادورلي، تزر(3)

 استفاده شده است. (16)پروژسترون 

و  يک تخمدانيتحر يهاپروتکلدر تنوع  يزان بااليم

کات يتحربه ها خ دامبودن پاس ينيبشيرقابل پ يغ ن يهمچن

استفاده از محدود کننده در  يفاکتورهاجمله از  يتخمدان

دهنده  يهاک تخمدان در داميتحر يهورمون يهاميرژ

 ن نشان داده شده است که ِاعماليبا وجود ا است،تخمک 

د يزمان شروع موج جد در ،يک هورمونيتحر يهاپروتکل

 يتخمدانک يش پاسخ به تحريمنجر به افزا يکوليفول

 يم تا به بررسين مطالعه برآن شديلذا در ا ؛(22) رددگيم

ق يتزر 6و  2شامل  يک هورمونينوع پروتکل تحر 2اثر 

FSH در گاو  يکوليد فوليزمان با شروع موج جدهم

ه از استحصال شد يهان تخمکيت تکويکفا ين رويهلشتا

 .ميشگاه بپردازيط آزماينال به دنبال لقاح در شرايق واژيطر
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 مواد و روش کار 

ن مطالعه ياستفاده شده در ا يهاطيمواد و مح يتمام

و ( St. Louis, MO, USA)گما يب از شرکت سيبه ترت

 .ه شده استيته( Grand Island, NY, USA)بکو يگ

ذکر   يوردها به صورت مر شرکت يدر صورت استفاده از سا

 .شده است

مار ين در دو گروه تيسه بالغ هلشتايراس تل 120تعداد 

ن يانگيبا م سه(يراس تل 60)هر گروه  FSHق يتزر 6و  2

ماهه نخست  6 يدر بازه زمانماه(  10-12)ماه  11سن 

قرار گرفتند و  يک هورمونيتحر يمارهايتتحت  96سال 

ل نال عميک مرتبه از روش ترانس واژياز هر راس 

برآورده براساس  ييره غذايج .نجام شداک م تخ استحصال

کنسانتره  %26علوفه و  %74با  يداراجات نگهيکردن احت

 م شد.يتنظ

 60ن گروه تعداد ي: در اFSH ق يتزردو  يماريتگروه 

ن به فاصله يالندپروستاگ قيتزر 2سه در ابتدا با يراس تل

کروگرم يم 500ق يهر تزرتر )يليليم 2ن زايروز به م 14

ق دوم، يشدند. پس از تزر يساززمانهم (کلوپرستونول

به عنوان روز شروع  يفحلستايانجام و روز ا يابيفحل 

با  کل استروسيدر نظر گرفته شد. در روز ششم س پروتکل

ق  ياز طر ش اولتراسونديسوزن متصل به پمپ خالء و پا

عدد از  3تا کول غالب )ياقدام به برداشت فول واژن

 يفحلکل يس 8سپس در روز  ؛شد ها(کولين فوليتربزرگ

 FSHق يدو تزرکول بالغ( يروز پس از برداشت فول 2)

 100زان يدر مجموع به م)ساعت  12به فاصله  ن(ي)فالتروپ 

ق ين تزريساعت پس از آخر 48انجام شد.  (گرميليم

FSH نال اقدام به استحصال تخمک يرانس واژتق يطر، از

 .ديگرد

 يمارين گروه تيادر :FSHق يتزرشش  يماريتگروه 

ن در مجموع يزان ثابت )فالتروپ يبا م FSH قيتزر 6از 

ن يدر ا .شداستفاده ( يگرم به صورت عضالنيليم 300

زمان همهمانند گروه قبل سه يراس تل 60گروه تعداد 

کول يه و مشابه روش قبل متعاقب برداشت فولشد يساز

 2هر روز روز ) 3دت يق هورمون آغاز و به متزر ،غالب

روز پس از  2افت. يادامه  ساعت( 12ق به فاصله يزرت

 باکل استروس( يس 12)روز  FSHق هورمون ين تزريآخر

 د.ينال اقدام به استحصال تخمک گرديروش ترانس واژ

با  متريليم 5تر از بزرگ يهاکولياز فول هاتخمک

در  نال استحصال شدند.يترانس واژ يروش اولتراسونوگراف

نال يو پروب واژ Exagoدن مطالعه از دستگاه اولتراسونيا

د کردن دام ياستفاده شد. پس از مقمگاهرتز  5/7کانوکس 

 3) يخلفدورال ياپ  يحسيقبل از استحصال تخمک ب

 OPUقبل از ط واژن ين( اعمال شد. محيئدوکايل يسيس

استحصال  يهاد.تخمکيشو گردو  شست نينرمال سال با

ط يحم يحاو يتريليليم 50 يخروطملوله ک يشده در 

H-TCM درصد  03/0 شده با يغنBSA ،2/0 موالر يليم

کروگرم در يم 50ن و يهپار IU 1000روات، يم پ يسد

 زان خأليم .شدنديم ين جمع آوريسيتر جنتامايليليم

 يس يس 20وه معادل يمتر جيليم 80پمپ  اعمال شده با

 OPUمتعاقب  .قه بوديره شده در دقيعات اسپيما

 يتخمک پس از جداساز يات لوله جمع آوريمحتو

ر  يدر ز H-TCMط يشو در محو  ها و شستتخمک

 يهاهيکروسکوپ بر اساس دو فاکتور تعداد اليومياستر

 يابيتوپالسم ارزيس ينواختکيکومولوس و  يهاسلول

کومولوس  يهامجموعه تخمک و سلول .شدند

(Cumulus oocyte complex: COC)  بر اساس تعداد

، A) يتوپالسم درجه بنديت سيکومولوس و وضع يهاهيال

B وCم ي. تقسدي( گردCOCs ر است: يز يهاشامل گروه

Aکومولوس و  يهاه از سلوليال 4ش از يبا ب يها: تخمک

 1 با يها: .تخمکBنواخت، گروه کي توپالسميت سيوضع

ه و توپالسم گرانوليکومولوس و س يهاه سلوليال 4تا 

ه کامل يفاقد ال يها: .تخمکCنواخت و گروه کيبا يتقر

نواخت بود کيريتوپالسم غ يکومولوس و س يهاسلول

 %10 يحاو H-TCMط يدر مح هاتخمک سپس؛ (14)

FBS، 3 ط يسپس در محه و شدشو داده و  مرتبه شست

رطوبت و درصد  CO2 5ون يط انکوباسيو شرا بلوغ
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ط بلوغ يشدند. محاده کشت د ساعت 22به مدت  حداکثر

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

تر يليليکروگرم در ميم FSH، 5هورمون  تريليليم

هورمون تر يليليکروگرم در ميم LH ،1ورمون ه

کروگرم يم 50روات و يم پ يسدموالر  يليم 2/0 ول،ياستراد

  ن بود.يسيجنتاما تريليليدر م

ک گاو يمنجمد  يع منيما يهاينن مطالعه از يدر ا

 -موجود بود يکه به صورت تجار-باال  يبا بارورن يهلشتا

درجه  37 پس از ذوب مايع مني در آباستفاده شد. 

 swim-downسانتيگراد، اسپرمهـاي متحرك با روش 

 Pure يط تجارين منظور از محيشدند. بدجدا سـازي 

sperm  ک يون درصد به شکل دو ست 80و  40با دو رقت

ها ستون يرو ياز ذوب، مناستفاده شد. پس  يتريل يليم

 rpm 800قه با دور يدق 15به مدت  ده ويگرده يتخل

غلظت شده با  يزجداسا يهاسپس اسپرم ،وژ شديفيسانتر

به قطرههـاي لقـاح افـزوده  تريليليدر م 1×610نهايي 

 عدد از 10حداکثر تا  يشگاهيلقاح آزماانجام  يبراشـدند. 

COCط لقاح يمح يتريکروليم 50 يهاقطره بهبالغ  يها

نرال منتقل  يده شده با روغن ميپوش( TALPط ي)مح

ساعت  20ها براي مدت تخمکمجموعه اسپرم و  شدند.

 و 2COدرصد  5درجه سانتيگـراد،  5/38در شرايط 

ساعت  20پس از گذشت  .رطوبـت مـاكزيمم انكوبه شدند

ز توده سـلولهـاي زيگوتهاي احتمالي ااز لقاح، 

برهنـه شــدند و  ،ده شدهيچسب يهاو اسپرم كومولـوس

هــاي دژنــره شــده يــا تخمک، شست و شوپــس از 

در حال دژنراسيون حذف و سپس زيگوتهاي احتمـالي 

 6حداکثر ) SOFط کشت يمح يتريکروليم 20در قطره 

نرال در يده شده با روغن ميپوش( رهگوت در هر قطيعدد ز

درجـه  5/38، دمـاي مميماکز ايط رطوبـتشر

كـشت داده  2Oدرصد  5و  2COدرصد  5 سـانتيگـراد،

مطـابق بـا محـيط طراحــي  SOFمحـيط پايـه  ند.شـد

 .(25) شدتهيــه ( 1972)شــده ترويــت و همكــاران 

ط  يدر مح روزسه تمامي زيگوتهاي احتمالي براي 

SOF  ط ير محروز د 4فاقد سرم و سپس به مدتSOF  

 5/38، دمـاي مميماکز رطوبـت در شرايط سرم يحاو

كـشت  2Oدرصد  5و  2COدرصد  5 درجـه سـانتيگـراد،

در تسهيم زان يمپيشرفت جنينها بهصورت  ند.داده شـد

 .ثبت شد ،در روز هفتمو بالستوسيست  روز سوم

 24نسخه  SPSSافزار ها از نرمداده يل آماريدر تحل

با لحاظ  Independent Samples T Testو آزمون 

 دار استفاده شد.يبه عنوان اختالف معن P<05/0کردن 

 

 ج ي نتا 

نشان داده شده است تعداد  1گونه که در جدول همان

 5 زتر ابزرگ اي يره شده با اندازه مساويآسپ يهاکوليفول

 بيبه ترت FSHق يتزر 6و  2 يماريروه تگ 2متر در يليم

ره شده ي آسپ يهاکولين تعداد فوليگنايبود. م 894و  364

به طور  FSH قيتزر 6در گروه  راس دام دهندههر  يبه ازا

 .(P=0001/0) باالتر بود FSH قيتزر 2از گروه  يداريمعن

راس دام هر  ين تعداد تخمک استحصال شده به ازايانگيم

دار  يبه صورت معن FSH قيتزر 6در گروه ز ين دهنده

 کن بازدهيل ؛(P=0001) بود قيتزر 2باالتر از گروه 

ره ي سپآ يهاکوليبه تعداد فولنسبت استحصال تخمک 

از گروه  يداريبه صوزت معن FSH قيتزر 2در گروه شده 

 (.P<001/0) باالتر بود قيتزر 6

شود درصد مشاهده مي 2ه که در جدول نگوهمان

 2گروه  از FSH تزريق 6در گروه  Aهاي با درجه تخمک

در گروه  Cهاي درجه درصد تخمکو التر با FSH تزريق

هر  ،بود ترپايين FSH تزريق  2گروه  ازFSH تزريق 6

 (. P>05/0) دار نبودمعنيختالفات اين ا چند

هاي استحصال تخمک قابليت تکوينبه منظور ارزيابي 

ي وارد فرآيند لقاح هها پس از بلوغ آزمايشگاشده، تخمک

ز مراحل تکوين  رو 7و سپس به مدت  ندآزميشگاهي شد

گونه که در خود در محيط آزمايشگاه را طي کردند. همان
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 6و  2شود ميزان تسهيم در دو گروه مشاهده مي 3ول دج

تند نداش يداربا يکديگر تفاوت معني FSH تزريق

(05/0<P ؛ ليکن) 7درصد توليد بالستوسيست در روز 

 يداربه طور معني FSH تزريق 6در گروه  يتکوين جنين

 (.P=011/0) باالتر بود FSH تزريق 2ز گروه ا

 

 FSHق  يتزربه دنبال    ياستحصال  يهاره شده و تخمکيآسپ   (يمتر يليم  5≤ )  يهاکوليتعداد فول  اريانحراف مع± نيانگي م  -1جدول  

استحصال تخمک  زانيم
 )درصد( کوليبه فول

تعداد تخمک استحصال 
 سهيتل هر  يبه ازا شده

تعداد تخمک 
 استحصال شده

ره يکول آسپيتعداد فول
 سهيتلهر  يبه ازا شده

کول يتعداد فول
 ره شدهيآسپ

تعداد 
 سهيتل

 گروه

a 43/9±2/65 a 25/9±0/3 236 a 34/07±0/6 364 60 2 قيتزر FSH 

b 14/2±3/49 b 61/3±0/7 436 b 89/9±0/14 894 60 6 ق يتزرFSH 

a,b  استدار  يمعندهنده اختالف  در هر ستون اعداد با حروف مختلف نشان  (05/0>P.) 
 

 مار اعمال شده ياستحصال شده در دو ت  يهاتخمک  يمورفولوژ   اري انحراف مع± نيانگيم  -2جدول  

 ماريت تعداد تخمک )%(  Aتعداد تخمک درجه   )%(  Bتعداد تخمک درجه   )%(  Cتعداد تخمک درجه  

 FSH  قيتزر  2 236   169(  57/3±0/67)   52(  67/2±7/22)   15(  91/2±04/9)

 FSH  قيتزر  6 436   320(  01/3±5/73)   90(  75/2±6/20)   26(  87/0±4/4)

 

 يمار هورمونياستحصال شده با دو روش ت يهاست تخمکيم و بالستوسيزان تسهيمار يانحراف مع±نيانگيم -3جدول  

ست )%( يتعداد بالستوس م شده )%( ين تسهيتعداد جن  ماريت تعداد تخمک   

102  )38/3±0/18( a   (65/3 ±7/65  )168   236 FSH   قيتزر  2

239  )50/3±3/57(  b (58/3±3/74  )343  436 FSH    قيتزر  6

a,b  استدار  يدهنده اختالف معندر هر ستون اعداد با حروف مختلف نشان  (05/0>P.) 
 

 بحث 

ز هورمون يتجوتعداد دفعات  سهين مطالعه مقايدرا

FSH، 2  ن تخمک پس از لقاح يبر توان تکو ،قيتزر 6و

دست آمده  هب يهاکه تخمک کردمشخص  يشگاهيماآز

از  ،يشگاهيط آزمايپس از بلوغ در شرا  ،قيتزر 6روه گدر 

دست هب يهاسه با تخمکين باالتر در مقايتکو ييتوانا

از ؛ است مندبهره FSHهورمون  قيتزر 2ز يآمده از تجو

هورمون  نوبت 6ق يتزر که نشان داده شد گريد ييسو

FSH  يهاکوليتعداد فول ق،ينوبت تزر 2در مقابل 

تعداد ) دهديمش يافزا را متريليم 5تر از بزرگ اي يمساو

ق يتزرن يعالوه بر ا. (1جدول ره شده، يآسپ يهاکوليفول

ش تعداد تخمک يمنجر به افزا FSHنوبت هورمون  6

در   کوليزان استحصال تخمک به فولياستحصال شده و م

تعداد  که چندهر  ،ديگرد FSHق هورمون يتزر 2سه با يمقا

 2سه با يدر مقا قيتزر FSH ،6هورمون ق يدفعات تزر

 تحصال شدهاس يهاتخمک يبنددرجهبر  تأثيري ،قيتزر

 6 قيکن تزريل ؛(2)جدول  شتندا ياز لحاظ مورفولوژ

 تأثير نوبت 2سه با يدر مقا FSHهورمون  نوبت

دست آمده هب يهاستيدرصد بالستوس بر يداريمعن

 (.3جدول ) شته استدا

ن ين جنيت از تکويت نخمک به منظور حمايکفا

م يک احاطه کننده تخمک تنظيسومات يهاتوسط سلول

ک در اصل توسط يسومات يهان سلوليگردد. ايم

گردند. در يم ميکوژنز تنظيفول يها در طنيگنادوتروپ 

اگزوژن قبل از  FSHق يمطالعات نشان داده شده که تزر

OPU بخشد يرا بهبود م ين تخمک گاويت تکويکفا

ن مطالعات انجام شده در موش و انسان يعالوه بر ا ،(24)

قبل از  FSHا يو  ECGنشان داده که استفاده از هورمون 
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ن تخمک در يت تکوياستحصال تخمک موجب بهبود کفا

دن به مراحل  يز رسيو ن ينيگزمراحل قبل از النه يط

 .(19 و 17)شود يم يآبستن يانيپا

کرد آن به واسطه کول و عملين فوليرات در تکويتغ

ت و يفيبر ک تأثيرکومولوس منجر به  يهابر سلول تأثير

(. در مطالعات انجام 23گردد )يتخمک م يتوان تکامل

  FSHشده نشان داده شده است که استفاده از هورمون 

کومولوس   يهاان ژن در سلوليم بيبه شدت موجب تنظ

ها شامل ها دو دسته از ژنن ژن يان ايمگردد. در يم

ل در يدخ يهاو ژن يل در ارتباطات سلوليدخ يهاژن 

قرار  تأثيرها تحت ر ژنيش از سايب يضد التهاب يهاپاسخ

ها ن دسته از ژنيرسد که ايگونه به نظرمنيرند. ايگيم

 .(23گذار باشند )تأثيرن تخمک يت تکويدر کسب کفا

، تيفاز غالبو در  يکوليرشد فول امواج يدر ط

ها را به واسطه کولير فولين سايتکو ييکول غالب توانايفول

در . (22و  9، 4) کنديمسرکوب  يمهار يترشح فاکتورها

بعد از  6در روز  ،کول غالبيفولون يراسياسپ مطالعه حاضر

کول غالب بر يفول يمنجر به حذف اثر مهار يفحل

 يکولياز موج فولآغ  موجبن يهمچنو  تابع يهاکوليفول

 يهاتخمکرود که يانتظار ملذا  د.گرديم ديجد

روز پس از برداشت  4، يبعد از فحل 10در روز  ياستحصال

اثر که  نياعالوه بر  بودهشتر در فاز رشد يب کول غالب،يفول

 .رداشته شده استز بينها کول غالب بر آنيفول يمهار

 يهورمون يمارهاياند که تن نشان دادهيشيمطالعات پ 

 ينيل تکويپتانس يکول رويبر رشد فول تأثيرق ياز طر

ن يت تکويش کفايگذاشته و موجب افزا تأثيرتخمک 

. (22و  5، 1) گردديکول ميرشد فول يتخمک در ط

نشان  زي ن ختلفپژوهشگران م ياز سومطالعات انجام شده 

ک يدنبال تحره ست بي بالستوس زانيمش يدهنده افزا

 FSHق يتزر 8 يپژوهشست. در ا FSHتخمدان توسط 

 زانيمساعت  12با فواصل ق يتزر 4سه با يدر مقا

 عالوه بر(. 7دنبال داشت )ه شتر را بي ست بيبالستوس

 يع قطرات چربيها و توزارگانل، يره مولکوليذخ

ک شده يتحر يهاکولياستحصال شده از فول يهاتخمک 

ه بالغ شد يهاه تخمکيه يشب يين الگويتوسط گنادوتروپ 

 . ارندرا د يتنط درونيدر شرا

له  يبه وس يگذارن مرحله بلوغ تخمک و تخمکيآخر

ش يگردد که خود با افزايم ميتنظ EGFشبه  يدهايپپت

در  EGFRرسان اميگردد. پ يک ميها تحرنيگنادوتروپ 

 ييگردد و کسب توانايم ميتنظ يتخمدان يهاکوليفول

مهم  ينيکوک نقطه عطف تيسومات يهانگ سلوليگناليس

(. در مطالعات انجام شده در گونه 20)ستهاتخمک يبرا

 يهاکوليدست آمده از فولبه يهاگاو اگرچه تخمک

 ،دادنديپاسخ م EGFشبه  يدهايآنترال کوچک به پپت

دست آمده از به يهادر تخمک ييگوزان پاسخياما م

آنترال بزرگ به دنبال استفاده از هورمون  يهاکوليفول

FSH ان يزان بيکه م رغم آنيشتر بود  عليبEGFR ن يب

 (.23)نداشت  يتفاوت FSHدو گروه کنترل و 

 12با فواصل  FSHق يتزر 8ق با يتزر 14 يپژوهشدر 

مار يحاصل از دام ت يهاست يسه شد . بالستوسيساعت مقا

شتر را نشان يب يريت انجمادپذيق قابليتزر 14شده با 

به منظور ست که مشخص شده ا يياز سو .(7) دادند

از  ينديفرآتوان يمدر تخمک  ينيت تکويکفا شيافزا

ا مراحل يو  يکوليت فوليند غالبيا فرآي يکوليز فوليتما

در زمان فاز  ييش جزيافزا(. 5) کردالقا را  يه آترز ياول

تنها منجر ه ها، نکوليدر فول يآترز يو القا يکوليفولرشد 

 يجمع آور يهادر تخمک ينيل تکويبه کاهش پتانس

پس از  يکوليبلکه کاهش سرعت رشد فول ،دهيشده نگرد

،  Coasting period يدر ط يک دوره هورمون درماني

تا  يتراپ ن اتمام هورمونيدرنظر گرفته شده ب يفاصله زمان

تخمک  ينيت تکويش کفايموجب افزا ،OPUزمان انجام 

ط  يهر تخمک در شرا ين به ازا يد جنيزان توليو م

 .(22و  21، 11) گردديم يشگاهيآزما

ساعت پرهيز از  48و  33در مطالعات قبلي دوره 

مقايسه شد و به  OPUقبل از  FSHمصرف هورمون 

(.7گزارش شد ) %43و  %20ترتيب ميزان بالستوسيست 
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ن  يتکو يجاد توان حداکثر يبه منظور ان راستا و يدر هم

زان هورمون  ياستحصال شده، بهتر است م يهادر تخمک

FSH يتنط درونيقبل از استحصال تخمک مشابه با شرا ،

  .ابديکاهش 

 دورهک يدر نظر گرفتن با توجه به  در مطالعه حاضر

، OPUقبل از انجام  ز از مصرف هورمونيپرهه ساعت 48

کن يل ؛انجام گرفت قيتزر 6و  قيتزر 2مار يدر هر دو ت

ن فرصت يگنادوتروپ  قيتزر 6 باروزه تخمدان  3ک يتحر

در  نيرشد و تکو يکول برايار فوليرا در اخت  يشتريب

لذا  ؛(3)جدول  دهديمقرار  ،قيتزر 2مار ياس با تيق

 3سه با يدر مقا قيتزر 2مار يدر ت ياستحصال يهاتخمک

 يکمتر ينيتوان تکو ،قيتزر 6، يک هورمونيروز تحر

 .دارند

 3)به مدت  FSHهورمون  قيتزر 6ز يبه دنبال تجو

هورمون )به  قيتزر 2سه با يها در مقاولکي( فوليروز متوال

و به دنبال آن  هکرد يرا ط يشتريروز( فاز رشد ب 1مدت 

 ،ترافتهيرشد  يهاکولياستحصال شده از فول  يهاتخمک

 ينيتخمک شده و توان تکو يريت پذيوارد مراحل ظرف

ش ين امر منجر به افزاياجه ينت ؛کننديکسب مرا  يشتريب

در  گردد.يها من تخمکيست از ايد بالستوسيتول زانيم

 ينيت تکويکفا از يمطالعات انجام شده حاک ن راستايهم

تر بزرگ يهاکوليدست آمده از فول هب يهاتخمکشتر يب

 يهاکوليدست آمده از فولهب يهاسه با تخمکيدر مقا

 .(22و  15، 14، 5) ندترکوچک
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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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