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 چكيده

 نیای تع هاا  تیاووسا یا هسته بلوغ بر چرب دیاس نیا اثر ةمطالع یبرا( نیآلفال) کینولنیل-آلفا دیاس کروموالریم 200 تا صفر یها غلظت

. شاددد  داده کشات  بلاوغ  یبارا  نیآلفاال  کروماوالر یم 200 و 100 ،50 ،10 ،(شاهد) صفر یها غلظت حضور در بز یها تیاووسا. شد

 /پاارتنوندز  از پا  (. >05/0P) شد حاصل ها تیاووسا کشت طیمح به نیآلفال کروموالریم 50 افزودن با یتن برون بلوغ درصد نیشتریب

 ثبات  کشات  از پا   هشاتم  وسوم  یروزها در زید ها تیاووسا ستیبالستوس دیتول درصد و میتسه درصد ها، تیاووسا یتن برون لقاح

 هاا  آن کشات  طیمحا  کاه  ییهاا  تیاووساا  میتسه درصد پارتنوندز، از پ . شد یابیارز زید ستیبالستوس یها سلول پتوزوآپ زانیم. شد

 از پا  (. >05/0P) بود باالتر گروه نیا در ها ستیبالستوس دیتول درصد یول ،دداشت شاهد با یتفاوت بود نیآلفال کروموالریم 50یحاو

 ،نیهمچنا (. >05/0P) بود شاهد گروه از شتریب نیآلفال کروموالریم 50 گروه ستیبالستوس دیتول درصد و میتسه درصد ی،تن برون لقاح

(. >05/0P) داشتند شاهد گروه با سهیمقا در یکمتر یسلول آپوپتوز و شتریب یها سلول ن،یآلفال کروموالریم 50 گروه یها ستیبالستوس

 بلاوغ  رادادمان  باز  یهاا  تیاووساا  یتنا  بارون  بلوغ کشت طیمح به نیآلفال کروموالریم 50 کردن اضافه که داد دشان پژوهش نیا جیدتا

 .دهد می شیافزا را ها آن تیفیک و ستیتوسبالس دیتول درصد م،یتسه درصد ،یا هسته

ها: واژه كلید
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 مقدمه

 وساازی  سوختتوازن منفی ادرنی یکی از مشکالت شایع 

پ  از زایاش در گاوهاای پرتولیاد دیاده      است که معموالً

 در اخااتالل  ایجاااد  بااا  ادارنی منفای تاوازن. (5)شود  می

 و ها وسایتاو بلوغ و ها فولیکول رشد با مرتبط سازوکارهای

 کیفیات  کااهش  ساب   فولیکاولی  ماایع  ترکیا   تغییار  باا 

 و شااود  مای  رویاان  اولیاه  مار   افازایش  و هاا اووساایت

 .دهد می کاهش را تولیادمثل رادادمان

 آثاار  هها و اسایدهای چارب باه  یار     با افزودن چربی

دامطلوب توازن منفی ادرنی کااهش و مملکارد تولیادمثلی    

اسایدهای  . (22 ،21، 16) یابد میحیوادات تا حدی افزایش 

و  یدساازی یها، استرو گالددینابا تعدیل تولید پروست چرب

های مرتبط باا  سازوکارمثبتی بر  آثارکلسترول  وساز سوخت

های چاارب . اسااید(9 ،6، 1)داردااد مثل یناادهای تولیاادافر

همچنین  ،ها تنی اووسایت مشابهی بر بلوغ برون آثارمختلف 

مثاال،   رایهاا ددارداد. با    های حاصل از آن بر تکوین رویان

ها را  اسیدهای چرب اشباع بلوغ و توادایی تکوین اووسایت

کاه اسایدهای چارب غیراشاباع،      حالی در ،دهند کاهش می

بخشاند   مای هاا را بهباود    تنی اووسایت بلوغ و تکوین برون

ساز اسیدهای  لینولئیک )پیش -. اسید آلفا(15 ،14، 13، 12)

یاا آلفاالین    کیا نولنیل -آلفا دیاس( و 6-چرب ضروری امگا

متضاادی   آثاار ( 3-ساز اسیدهای چرب ضروری امگا )پیش

هاا   تنای اووساایت   بر درصد بلوغ و تواداایی تکاوین بارون   

تنای   یک به محیط بلوغ بروننلینول -دد. افزودن اسید آلفادار

هااای گاااو درصااد بلااوغ و درصااد تسااهیم      اووسااایت

کاه افازودن    دهاد، درحاالی   های گاو را کاهش می اووسایت

های گاوی درصاد   تنی اووسایت آلفالین به محیط بلوغ برون

و  دهاد  مای بلوغ، تسهیم و تولید بالستوسیست را افازایش  

بخشاد   های حاصل را دیاز بهباود مای    یستکیفیت بالستوس

دتااایج دیگاار تحقیقااات دشااان داد رابطااه،  هماایندر . (13)

بلاوغ   ،کشات  محایط  میکروماوالر آلفاالین باه    50افزودن 

تنای بهباود    شارایط بارون   باز را در  های اووسایت ای هسته

 .  (23)بخشد  می

هاا را یای    مایع فولیکولی ترکیبات مورد دیاز اووسایت

روی دتاایج تحقیقاات   . (17) کناد  رودد تکامال تایمین مای   

داد پروفایل اسیدهای چارب مو اود در اووساایت دشاان     

و باه   سات پویا محتوی اسیدهای چارب اووساایت کاامالً   

 وابستگی زیاادی دارد  ریزمحیطی که در آن واقع شده است

 ةگوده تغییر در محتوی ریزمحیط دربرگیرداد  هر ،. لذا(19)

اسیدهای چرب  یور مستقیم بر محتوی به اووسایت احتماالً

، 17)اووسایت و پتادسیل تکوینی آن اثار خواهاد گذاشات    

18)  . 

پروفایل اسیدهای چارب ماایع فولیکاول دشاان      ةتجزی

هاای کوچاک باه     داده است که غلظت آلفالین از فولیکاول 

 نیهما  بار  .(3)یاباد   داری افازایش مای  ابزر  به یور معنا 

کاه آلفاالین باه مناوان     دتیجاه گرفات    تاوان شااید ب  اساس

دیاز در تعدادی از مسایرهای بیوشایمیایی   سوبسترای مورد 

ای دارد و دیاز به آن در هنگام رشد  دقش ویژه ،بلوغ ةپیچید

هاای   یافتاه  این، . با و ود(11 ،7)یابد  فولیکول افزایش می

ها دیساتند   این فرضیه ةیدکنندییمو ود هنوز به یور کامل ت

مفیااد آلفااالین باار  آثااارو هنااوز منااابع کااافی باارای اثبااات 

 اووسایت به ویژه در بز و ود ددارد. 

هدف از ادجام پژوهش حاضر، ارزیابی اثار آلفاالین بار    

ود. باتو ه به درخ های بز ب توادایی بلوغ و تکوین اووسایت

ای اساایدهای چاارب  بیوهیدرونداساایون شااکمبه ةگسااترد

هاا در   غیراشباع، در این مطالعه بلاوغ و تکاوین اووساایت   

 .شدتنی ارزیابی  شرایط برون

 

 ها مواد و روش

 خا   تحا ت هاای  لولاه  های خون از بزهاای مااده در   دموده

ن باا  پالسامای خاو   ،آوری شد. ساپ    مع هپارین حاوی

دقیقاه در   20به مدت  های خون از سادتریفون دمودهاستفاده 
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گاراد  ادا شاد. بارای      سادتی ةدر  4و دمای  18000دور 

هاای تخمادان باه دو     آوری مایع فولیکولی، فولیکاول   مع

هاای   متر و فولیکول میلی 2تر از  های کوچک گروه فولیکول

بنادی شاددد. از هار گاروه      متار دساته   میلای  6تار از   بزر 

  همایع فولیکولی به روش آساپیر  لیتر میلی 1زان فولیکول، می

و در دماای   10000ها سپ  در دور  آوری شد. دموده  مع

دقیقه سادتریفون شاددد تاا    10 به مدت گراد سادتی ةدر  4

های فولیکولی  دا شود.  ها و بافت مایع فولیکولی از سلول

هاای ماایع فولیکاولی باا      غلظت آلفاالین در دموداه   ،سپ 

 قاات یتحق تویادستاز روش کروماتوگرافی گازی در استفاده 

 یپزشاک  ملاوم  دادشاگاه  کشاور،  ییغذا عیصنا و ای هیتغذ

چارب   هایترکیا  اساید  گیاری شاد.    ی ادادازه بهشت دیشه

مقایساه باا    در (HP)مدل  روی گاز کروماتوگراف ها دموده

 چارب  اسایدهای  اساتر  استاددارد متیال  ها با نآزمان ابقای 

 (.20) تعیین شد

و  ها تیاووسا یتن برون بلوغرای ارزیابی اثر آلفالین بر ب

هااا،  از آن حاصاال هااای انیاارو تیاافیک و نیتکااو ییتوادااا

آوری  های تازه کشتار شده  ماع ها از تخمدان بز اووسایت

ها  پ  از ادتقال به آزمایشگاه، تخمدان ،شد. به همین منظور

 32-37) کیا ولونیزیف سرم محلولبالفاصله چندین بار در 

 ةهاای اضااف   شستشو داده شددد و بافات ( گراد یسادت ةدر 

باا اساتفاده از روش   هاا   اووساایت  ،ها حذف شد. سپ  آن

و براسااس مورفولاونی خاود     یآور  ماع برش تخمادان  

براسااس  آوری شاده   های  ماع  شددد. اووسایت یبند رتبه

هاای کومولااوس و همگاان بااودن   هااای ساالول تعاداد الیااه 

و  خوب دسبتاًبسیار خوب، خوب،  های به گروه سیتوپالسم

 اریبس تیفیک با های تیاووسا فقطشددد.  یبند رتبهضعیف 

  .(24) شددد ادتخاب ها شیآزما ادجام یبرا خوب و خوب

هاا   براساس دتایج حاصل از آزمایش دخست، اووسایت

 10تناای حاااوی  بااه یااور تیااادفی در محاایط بلااوغ باارون

( و 100-)آلفااالین 100(، 50-)آلفااالین 50(، 10-)آلفااالین

( میکروماوالر آلفاالین و بادون آلفاالین     200-)آلفالین 200

هاای هار گاروه     اووسایت)شاهد( قرارگرفتند. پیش از این، 

 در هام  باار  ساه  و TCM+Hepes کشات  طیمح در بار سه

کربناات   بای  موالر یلیم 25 یحاو TCM-199 کشت طیمح

 5 ،آلبومین سرم گاوی فاقد اسید چارب درصد  6/0 ،سدیم

 ،LH تریل یلیم در کروگرمیم FSH، 5 تریل یلیم در کروگرمیم

 در دادوگرم 20 ،بتا استرادیول -17 تریل یلیم در کروگرمیم 1

 و شااددد داده شستشااو فاااکتور رشااد اپیاادرمی تااریل یلاایم

 یتریکرولیم 100 یها قطره به ییتا ده یها گروه در تیدردها

( ندداشات  قارار  یمعدد روغن ریز در) کشت طیمح نیهم از

 ساامت  24 مدت به ها تیاووسا یحاو تیپل. شددد منتقل

 درصاد  5 و گاراد  یساادت  ةدر  5/38 یدما با ادکوباتور در

 در گاز دیترونن درصد 90 و ژنیاکس درصد 5 ،گاز

   .ارگرفتقر ریوبت حداکثر طیشرا

هاا بارای    تنی، گروهای از اووساایت   پ  از بلوغ برون

 ساام قطباای  ای و  ارزیااابی وضااعیت هسااته 

هااا بااا کمااک آداازیم  آمیاازی شااددد. ابتاادا اووسااایت رداا 

المللاای در  واحااد بااین  100) درصااد 1/0هیالورودیااداز 

ساپ  باا    .های کومولاوس  ادا شاددد    لیتر( از سلول میلی

دقیقااه ثاباات شااددد.  20باارای  صااددر 4پااارافرم آلدهیااد 

های ثابات شاده ساپ  باا قرارگارفتن در ردا         اووسایت

دقیقاه   پانج لیتار( بارای    میکروگارم در میلای   5هوخسات ) 

آمیازی شاده پا  از     های رد  . اووسایتددآمیزی شد رد 

فلورسنت بارای   میکروسکوپ اشستشو روی الم منتقل و ب

باا   هاای  تاووساای ای ارزیابی شاددد.   تعیین وضعیت هسته

باال    هاای  اووساایت  ،دو متافااز  ةمرحلا ای  وضعیت هسته

هاای   یتااووسا  بلوغ با تقسیم درصدشددد و  دردظر گرفته

 .ی کشت داده شده محاسبه شدها ل اووسایتابال  به ک

براساس دتایج حاصل از آزمایش قبل، گروه دیگاری از  

ها در حضور مؤثرترین غلظت آلفالین بال  شاددد   اووسایت

با گروه شاهد برای ارزیابی توادایی تکوین مقایسه شودد. تا 

که

کربنیک

آزاد شدن

http://akamtrade.com/Default.asp?Action=SHOWPRODUCT&PID=79773
http://akamtrade.com/Default.asp?Action=SHOWPRODUCT&PID=79773
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تنای،   سامت پ  از از شاروع بلاوغ بارون    24بدین منظور 

از  درصاد  1/0کماک آدازیم هیالورودیاداز     ا باا ه اووسایت

 ،های کومولاوس ایاراف خاود  ادا شاددد. ساپ        سلول

-TCMها به مادت یاک دقیقاه در محایط کشات      اووسایت

Hepes   5/2ی و گاااو یناای ن مسااردرصااد  10حاااوی 

ایان مرحلاه،    از . پا  گرفتناد میکروموالر یودومایسین قرار

 سارم درصاد   10حاوی  CR1ها در محیط کشت  اووسایت

باه   پاورین  آمیناو  متیل دی -6 موالر میلی 2ی و گاو ینی ن

 10حااوی   CR1مدت سه سامت فعال شددد و در محایط  

 لیتاار میکرولیتاار در میلاای 10ی، گاااو یناای ن ساارمدرصااد 

لیتار   میکرولیتار در میلای   20غیرضاروری و   ةاسیدهای آمین

آمینااه ضااروری بااه ماادت هشاات روز در پلیاات  اساایدهای

 5گاراد و   در ة ساادتی  5/38در ادکوباتور با دمای  چهارخاده

درصااد گاااز  90درصااد اکساایژن و  5درصااد گازکربنیااک، 

دیترونن در شرایط حداکثر ریوبت کشت داده شددد. درصاد  

و درصد تولید بالستوسیست هشت روز پ   تسهیم سه روز

     از کشت محاسبه و ثبت شد.

د ند نبررق ننهررقنتنرر ان   یررق  نبرری ان امررقان بررق نبرری  

شسرر شنشرر ا سنیرر  اننننHEPES-bufferedن SOFمحرر  

ن50هرقانننهقانهینگی هند نقطیهنتق  ن زن   یق  نهقاندهنگی ه

  رینن ن  مللر  نم لر ننن  ح نب نن4بقننSOFم کی    یان زنمح  ن

م کی مروال ننن10انن آمرننن ل یرنن پنرنم کی موال نن20ه ق  نان

درصاد )حجام/    2افری نن نننم کی موال ن پ ن1انن  وتقئو  هق

هرقانننییانم شنفحلنقی  ند دهنش ا سنی  انپرق و نحجم( 

برقنننهقانبقنتحیکنبرقالنن ی یاگشق  نش ا ن نن ی یانمنمم ن خ

نهرقانجر  نشر هننننج  نش ا سنی  ان ی یانزایق  شنقن  ش

106بقنغلظ ن
لقااح  هرقاننن   ینبرشنقطریهننن ی یاند نهینم ل ن2×

یرقت ند ننن18هرقنبرشنمر  ننننن ضقفشنشر ا ن نقطریهننتنی  برون

هرقانننشی   نذکینش هند نبقالن اکوبشنش ا سنیر  نز  ورو نن

هرقانکومو روشنشر ا ن ند نننننتق ان زنیرلو نن ح مق  نکقمالً

ن10اانگررق ن نرر جننیرریاد صرر نن10نحررق انCR1محرر  ن

ن20ن نایضری  ن غننرشن آمنا هق  یرنن رین  ن لرن مند ن ی کی   م

برشنمر  نننناضری  نننرشن آمنا هق  یرنن رین  ن ل مند ن ی کی   م

ن  رنتو ند صر نن نم تسهند ص هش ن  زنکش ند دهنش ا سن

نکشر نن زنپر نن  زنیرشن نهشر نننبشنتیت ر ننس  بالی وی

 نننسش نثب ن نمحقیبش

 تکنیکاز   بالستوسیستهای  سلول آپوپتوز بررسی برای

 ابتدا. (4) شد استفاده های مو ود س دستورالعملتادل براسا

 3/0 حاوی بافر فسفات محلول دمکی ها با بالستوسیست

 پارافرمالدئید محلول در شسته و سپ  الکل وینیل پلیدرصد 

در ة  4دمای  در بافر فسفات محلول دمکی دردرصد 4

بافر  محلول دمکی با شستشو از پ . ددشد ثابت گراد سادتی

 زودا دفوذپذیری افزایش منظور به الکل، وینیل پلی/ فسفات

 تونیتر درصد 1/0 محلول در دقیقه 40 مدت  به، پلوسیدا

 با شسشو از پ  ها بالستوسیست .ددشد داده قرار 100 کیا

 دستورالعمل الکل براساس وینیل پلی/ بافر فسفات محلول دمکی

در ة  37دمای  در سامت یک مدت سازدده به رکتش

 از ایمینان منظور به .شددد ادکوبهتادل  محلول در گراد سادتی

 در فقط (منفی کنترل) بالستوسیست تعدادی ،گذاری دشاده مدم

 از تعدادیو  شددد دکوبها آدزیم بدون فلورسنت محلول

 محلول در شدن هآدکوب از قبلدیز  (مثبت کنترل) ها بالستوسیست

 یک مدت به DNase محلول لیتر میکروگرم/ میلی 50 در ،تادل

 ،ها هسته تمامگذاری  دشاده منظور بهسپ ، . شددد ادکوبه سامت

 به دیدی ومیدیپروپ لیتر میلی در گرم میکرو 50 با ها بالستوسیست

 محلول در شستشوپ  از . شددد آمیزی رد  دقیقه 20 مدت

ای  قطره در ها بالستوسیست ،الکل وینیل پلی /فسفات بافر یدمک

داخن  الك با الم های لبه قرارگرفتند. الم روی میکرولیتری 20

 بررسی فلورسنت میکروسکوپ زیر ها سپ  الم و ثابت شد

 .شددد

 هاا  و درصد بلوغ اووساایت  ها غلظت آلفالین بین گروه

بارای   مقایساه شاد.   دادکن ای چنددامنه آزمونبا استفاده از 

د تسااهیم و درصااد تولیااد بالستوسیساات از درصاا ةمقایساا
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اختالف تعداد کل  ةبرای مقایس .استفاده شد آزمون کای دو

هااای آپوپتااوز  هااای بالستوسیساات و تعااداد ساالول ساالول

 استفاده شد.  t آزمونها دیز بین دو گروه از  بالستوسیست

 

 نتایج

 8/1هاای کوچاک )   غلظت آلفالین مایع فولیکولی فولیکاول 

( >05/0P)داری الیتر( باه یاور معنا    میلی 100در  گرم یلیم

 100در  گارم  یلا یم 7/2کمتر از غلظت آلفالین در پالساما ) 

 8/2هااای باازر  ) لیتاار( و مااایع فولیکااولی فولیکااول میلاای

، ایان  (. باا و اود  1لیتر( بود )شکل  میلی 100در  گرم یلیم

اخااتالف غلظاات آلفااالین بااین پالسااما و مااایع فولیکااولی 

 دار دبود.     امعن های بزر  فولیکول

درصاد( در مقایساه باا گاروه      1/68) 50-تیمار آلفالین

تناای  درصااد( بیشااترین درصااد بلااوغ باارون 2/57شاااهد )

 200-که تیمار آلفاالین   حالی های بز را داشت، در اووسایت

در مقایساه باا گاروه     درصد( کمترین درصد بلوغ را 6/41)

 (.2( )شکل >05/0P)شاهد دشان داد 

 

 
 (نیانگیم استاندارد یخطا ± نیانگیم)های كوشک و بزرگ تخمدان بز  فولیکول در پالسما، آلفالینغلظت . 1 شکل

 
 (نیانگیم استاندارد یخطا ±تنی )میانگین  های بز در شرایط برون اووسایتای  هستهبر بلوغ  آلفالینهای مختلف  اثر غلظت. 2 شکل
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 تنی های بز پس از پارتنوژنز و لقاح برون لفالین بر تکوین اووسایت. اثر آ1جدول 

 ها گروه
 تعداد اووسیت

 تکوین رویان

 )%( تعداد بالستوسیست )%( تعدادتسهیم 

 لقاح پارتنوندز لقاح پارتنوندز لقاح پارتنوندز

 b(8/55 )58 b(7/16 )65 b(5/13 )14 142( 8/52) 104 269 شاهد

 a(1/68 )77 a(1/25 )72 a(7/25 )29 187( 2/65) 113 287 50-آلفالین

a, b:  تفاوت ( 05/0ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار استP<.)       

 

 (استاندارد یخطا ± نیانگیم)تنی  های بز پس از لقاح برون . اثر آلفالین بر كیفیت بالستوسیست2جدول 

 تعداد بالستوسیست ها گروه
 کیفیت رویان

 های آپوپتوز بالستوسیست تعداد سلول های بالستوسیست تعداد کل سلول

 a6/4  ±8/110 a0/2  ±2/4 18 شاهد

 b0/8  ±2/115 b2/1  ±1/3 21 50-آلفالین

a, b: ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار است  تفاوت(05/0P<). 

 

ها باین   تفاوت درصد تسهیم پ  از پارتنوندز اووسایت

 2/65)و گااروه شاااهد درصااد(  8/52) 50-گااروه آلفااالین

 ،(. باااا ایااان حاااال1 دولدار دباااود ) اااامعنااا درصاااد(

 1/25) 50-هااای حاصاال از گااروه آلفااالین  بالستوسیساات

، بیشاتر از گاروه   مداری در روز هشات ابه یور معنا درصد( 

 1/68. درصد تساهیم ) (>05/0P)بود  درصد( 7/16)شاهد 

پ  از لقااح  درصد(  7/25درصد( و درصد بالستوسیست )

از گاروه شااهد )باه     بایش  50-تنی در گاروه آلفاالین   برون

 (.>05/0P)درصد( بود  5/13و  8/55ترتی  

 50-های گروه آلفاالین  ها در بالستوسیست تعداد سلول

 وباود   (>05/0P( )8/110( بیشتر از گروه شااهد ) 2/115)

هاای آپوپتاوز    گروه سلولاین های حاصل از  بالستوسیست

 داشتندسلول(  2/4)در مقایسه با گروه شاهد ( 1/3) یترکم

(05/0P<  .) 

 بحث

 کوچک یها کولیفول در نیآلفال غلظت ،پژوهش نیا در

دتایج  با که بود بزر  یها کولیفول در آن غلظت از کمتر

 وسازی سوخت تیفعال .(3) دارد مطابقت دیگر تحقیقات

 یامحتو  یترک بر یادیز ریتیث آدترال کولیفول یها سلول

 باتو ه. گذارد می اثر ها آن بلوغ رودد در احتماالً و دارد آن

 در نیآلفال غلظت نیادگیم اول، شیآزماحاصل از  جیدتا به

 عیما تریل یلیم 100 در گرم یلیم 8/1 کوچک یها کولیفول

 بزر  یها کولیفول در و( کروموالریم 6/64) یکولیفول

 6/100) یکولیفول عیما تریل یلیم 100 در گرم یلیم 8/2

 غلظت محدوده نیا به تو ه با. شد برآورد( کروموالریم

 ی صفر،ها غلظت دوم شیآزما یبرا ،یعییب کیولونیزیف

 کشت طیمح در نیآلفال کروموالریم 200 و 100 ،50 ،10

 یتن برون بلوغ بر چرب دیاس نیا اثر و قرارگرفت بلوغ
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 سهیمقا در هک داد دشان جیدتا. شد مطالعه بز یها تیاووسا

-نیآلفال ماریت( نیآلفال بدون کشت طیمح) شاهد گروه با

 نیکمتر 200-نیآلفال ماریت و بلوغ درصد نیشتریب 50

 کروموالریم 50 غلظت ریتیث .کرد حاصل را بلوغ درصد

 شیآزما نیا در ها تیاووسا بلوغ درصد شیافزا در نیآلفال

 که دهد یم دشان و دارد مطابقت گاو در نیشیپ یها افتهی با

 یتن برون بلوغ یبرا نیآلفال غلظت نیتر مناس  غلظت نیا

 دابال ، یگوسفندها در. (13هست ) زید بز یها تیاووسا

 بلوغ بر زید کروموالریم 100 تا نیآلفال غلظت شیافزا

 . (10) است ثرؤم ها تیاووسا

-نیآلفاال  ماریت دوم، شیآزما از حاصل جیدتا به باتو ه

 یتنا  بارون  نیتکاو  بار  چرب دیاس نیا ثرا ةمطالع یبرا 50

رتنوندزپ . دش ادتخاب بز یها تیاووسا  هاا،  تیاووساا  پا

 شااهد  گاروه  باا  سهیمقا در 50-نیآلفال گروه میتسه درصد

-نیآلفاال  گاروه  ،نیاو ود  با .دداد دشان یدارامعن اختالف

 دسابت  را تسا یبالستوس دیتول درصد یدارامعن یور به 50

 لقااح پا  از   ش،یآزماا  نیا در. داد شیافزا شاهد گروه به

 درصاد  هام  و میتساه  درصاد  همدیز ها  تیاووس یتن برون

 نیآلفاال  کروماوالر یم 50 افزودن اثر در تیسبالستوس دیتول

 ،دتاایج حاضار   باا  همساو . افات ی شیافازا  کشت طیمح به

 بلاوغ  کشت طیمح به نیآلفال افزودن که است شده گزارش

 بهبود را ها آن یتن برون نیتکو گاو، یها تیاووسا یتن برون

 آثاار  باه  تاوان  یم را یتن برون نیتکو بهبود(. 13) بخشد یم

 در که داد دسبت بلوغ ةدور در ها تیاووسا بر نیآلفال مثبت

. شاود  یما  منجار  زیا د هاا  تیاووساا  بهتار  نیتکو به تیدها

 در cAMPi غلظاات عیساار شیافاازا بااا نیآلفااال ،احتماااالً

 هاا  آن در  MAPK3 و MAPK1 شدن هلیفسفر ها، تیاووسا

 بال  یها تیاووس درصد شیافزا بامث و دهد می شیافزارا 

 باه  نیآلفاال  افازودن  ج،یدتاا  نیا ا با تضاد در (.13) شود می

 در یبهبود ان،یرو کشت طیمح در مرکاپتوئتادول -بتا همراه

(. 2) اسات  دکرده جادیا یگاو یها تیاووسا میتسه درصد

 زماان  از پا   نیآلفاال  مذکور، ةمطالع در است ذکر به الزم

. باود  شاده  افزوده طیمح به انیرو کشت یی و بلوغ کشت

 یزمااد  نیآلفاال  مثبات  آثاار  که کرد یریگ جهیدت توان یم ،لذا

 یتن برون بلوغ زمان در چرب دیاس نیا که کرد خواهد بروز

 . شود اضافه کشت طیمح به

 هاای  سالول  درصاد  یدارامعنا  یور بههمچنین  نیآلفال

 همساو . داد کاهش حاصل یها ستیبالستوس در را وزآپوپت

 یهاا  تیاووسا کشت طیمح در نیآلفال افزودن ج،یدتا نیا با

 تعاداد  کااهش  قیا یر از را حاصال  یها انیرو تیفیک گاو،

 کاااهش(. 13) اسات  دهیبخشا  بهبااود آپوپتاوز  یهاا  سالول 

 حاذف  به شاید بتوان را ها ستیبالستوس آپوپتوز های سلول

 باا  کاه  داد دسابت  نیآلفاال  توساط  ژنیاکسا  فعال یها گوده

 یاتیا ح باات یترک ایشاکسا  ماادع  خاود  زودتر شدن دیاکس

 .شودد یم ها تیاووسا

 50 افازودن  ،حاضار  قیا تحق از حاصال  جیدتا براساس

 یتنا  بارون  بلاوغ  کشات  طیمحا  باه  نیآلفاال  ماوالر  کرویم

 و دهاد  مای  شیافزا را ها آن ای هسته بلوغ بز، یها تیاووسا

 نیهمچنا  ،یتنا  بارون  لقاح /پارتنوندز از پ  نیتکو تیقابل

 .  بخشد یم بهبود را حاصل یها انیرو تیفیک
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