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اثر افزودن اسید آلفا-لینولنیک به محیط کشت بلوغ برونتنی اووسایت بر
توانایی تکوین و کیفیت رویان حاصل از پارتنوژنز و لقاح برونتنی در بز
جواد محمد مرادی ،1علیاکبر خادم ،2سید احمد حسینی ،1آرش وشکینی ،3علی اسدی الموتی ،4عبداهلل محمدی سنگ چشمه*5
.1

طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران

 .2دانشیار گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .3دانشجوی دکتری گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .4استادیار گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .5استادیار گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
تاریخ پذیرش مقاله1393/09/08 :

تاریخ وصول مقاله1393/04/11 :

چكيده
غلظتهای صفر تا  200میکروموالر اسید آلفا-لینولنیک (آلفالین) برای مطالعة اثر این اسید چرب بر بلوغ هستهای اووسایتهاا تعیاین
شد .اووسایتهای بز در حضور غلظتهای صفر (شاهد) 100 ،50 ،10 ،و  200میکروماوالر آلفاالین بارای بلاوغ کشات داده شاددد.
بیشترین درصد بلوغ برونتنی با افزودن  50میکروموالر آلفالین به محیط کشت اووسایتها حاصل شد ( .)P<0/05پا

از پاارتنوندز/

لقاح برونتنی اووسایتها ،درصد تسهیم و درصد تولید بالستوسیست اووسایتها دیز در روزهای سوم و هشاتم پا

از کشات ثبات

شد .میزان آپوپتوز سلولهای بالستوسیست دیز ارزیابی شد .پ

از پارتنوندز ،درصد تسهیم اووساایتهاایی کاه محایط کشات آنهاا

حاوی 50میکروموالر آلفالین بود تفاوتی با شاهد دداشت ،ولی درصد تولید بالستوسیستها در این گروه باالتر بود ( .)P<0/05پا

از

لقاح برونتنی ،درصد تسهیم و درصد تولید بالستوسیست گروه  50میکروموالر آلفالین بیشتر از گروه شاهد بود ( .)P<0/05همچناین،
بالستوسیستهای گروه  50میکروموالر آلفالین ،سلولهای بیشتر و آپوپتوز سلولی کمتری در مقایسه با گروه شاهد داشتند (.)P<0/05
دتایج این پژوهش دشان داد که اضافه کردن  50میکروموالر آلفالین به محیط کشت بلوغ بارونتنای اووساایتهاای باز رادادمان بلاوغ
هستهای ،درصد تسهیم ،درصد تولید بالستوسیست و کیفیت آنها را افزایش میدهد.

كلیدواژهها :آپوپتوز ،اسید آلفا-لینولنیک ،اووسایت بز ،بالستوسیست.

* دویسنده مسئول

Email: amohammadis@ut.ac.ir

محمدجواد مرادی ،علیاكبر خادم ،سید احمد حسینی ،آرش وشکینی ،علی اسدی الموتی ،عبداهلل محمدی سن

شممه

مقدمه

هستهای اووسایتهای باز را در شارایط بارونتنای بهباود

توازن منفی ادرنی یکی از مشکالت شایع سوخت وساازی

میبخشد (.)23

از زایاش در گاوهاای پرتولیاد دیاده

مایع فولیکولی ترکیبات مورد دیاز اووسایتهاا را یای

است که معموالً پ

میشود ( .)5تاوازن منفای ادارنی بااا ایجاااد اخااتالل در

رودد تکامال تایمین مایکناد ( .)17دتاایج تحقیقاات روی

سازوکارهای مرتبط با رشد فولیکولها و بلوغ اووسایتها و

پروفایل اسیدهای چارب مو اود در اووساایت دشاان داد

کااهش کیفیات

محتوی اسیدهای چارب اووساایت کاامالً پویاسات و باه

اولیاه رویاان مایشااود و

ریزمحیطی که در آن واقع شده است وابستگی زیاادی دارد

باا تغییار ترکیا

ماایع فولیکاولی ساب

اووساایتهاا و افازایش مار

رادادمان تولیادمثل را کاهش میدهد.

( .)19لذا ،هر گوده تغییر در محتوی ریزمحیط دربرگیردادة

با افزودن چربیها و اسایدهای چارب باه یاره آثاار

اووسایت احتماالً بهیور مستقیم بر محتوی اسیدهای چرب

دامطلوب توازن منفی ادرنی کااهش و مملکارد تولیادمثلی

اووسایت و پتادسیل تکوینی آن اثار خواهاد گذاشات (،17

حیوادات تا حدی افزایش مییابد ( .)22 ،21 ،16اسایدهای

.)18

چرب با تعدیل تولید پروستاگالددینها ،استروییدساازی و

تجزیة پروفایل اسیدهای چارب ماایع فولیکاول دشاان

سوختوساز کلسترول آثار مثبتی بر سازوکارهای مرتبط باا

داده است که غلظت آلفالین از فولیکاولهاای کوچاک باه

فرایناادهای تولیاادمثل داردااد ( .)9 ،6 ،1اساایدهای چاارب

بزر

به یور معنااداری افازایش ماییاباد ( .)3بار هماین

مختلف آثار مشابهی بر بلوغ برونتنی اووسایتها ،همچنین

اساس شااید بتاوان دتیجاه گرفات کاه آلفاالین باه مناوان

بر تکوین رویانهای حاصل از آنهاا ددارداد .بارای مثاال،

سوبسترای مورد دیاز در تعدادی از مسایرهای بیوشایمیایی

اسیدهای چرب اشباع بلوغ و توادایی تکوین اووسایتها را

پیچیدة بلوغ ،دقش ویژهای دارد و دیاز به آن در هنگام رشد

کاهش میدهند ،در حالی کاه اسایدهای چارب غیراشاباع،

فولیکول افزایش مییابد ( .)11 ،7با و ود این ،یافتاههاای

بلوغ و تکوین برونتنی اووسایتهاا را بهباود مایبخشاند

مو ود هنوز به یور کامل تیییدکنندة این فرضیهها دیساتند

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

و هنااوز منااابع کااافی باارای اثبااات آثااار مفیااد آلفااالین باار

چرب ضروری امگا )6-و اسید آلفا -لینولنیاک یاا آلفاالین

اووسایت به ویژه در بز و ود ددارد.

(پیشساز اسیدهای چرب ضروری امگا )3-آثاار متضاادی

هدف از ادجام پژوهش حاضر ،ارزیابی اثار آلفاالین بار

بر درصد بلوغ و تواداایی تکاوین بارونتنای اووساایتهاا

توادایی بلوغ و تکوین اووسایتهای بز بود .باتو ه به درخ

داردد .افزودن اسید آلفا -لینولنیک به محیط بلوغ برونتنای

گسااتردة بیوهیدرونداساایون شااکمبهای اساایدهای چاارب

اووسااایتهااای گاااو درصااد بلااوغ و درصااد تسااهیم

غیراشباع ،در این مطالعه بلاوغ و تکاوین اووساایتهاا در

اووسایتهای گاو را کاهش میدهاد ،درحاالیکاه افازودن

شرایط برونتنی ارزیابی شد.

آلفالین به محیط بلوغ برونتنی اووسایتهای گاوی درصاد
بلوغ ،تسهیم و تولید بالستوسیست را افازایش مایدهاد و

مواد و روشها

کیفیت بالستوسیستهای حاصل را دیاز بهباود مایبخشاد

دمودههای خون از بزهاای مااده در لولاههاای تحات خا

( .)13در همااین رابطااه ،دتااایج دیگاار تحقیقااات دشااان داد

حاوی هپارین معآوری شد .ساپ  ،پالسامای خاون باا

افزودن  50میکروماوالر آلفاالین باه محایط کشات ،بلاوغ

استفاده از سادتریفون دمودههای خون به مدت  20دقیقاه در
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اثر افزودن اسید آلفا-لینولنیک به محیط كمت بلوغ برونتنی اووسایت بر توانایی تکوین و كیفیت رویان حاصل از پارتنوژنز و ...

دور  18000و دمای  4در ة سادتیگاراد ادا شاد .بارای

( 200آلفالین )200-میکروماوالر آلفاالین و بادون آلفاالین

معآوری مایع فولیکولی ،فولیکاولهاای تخمادان باه دو

(شاهد) قرارگرفتند .پیش از این ،اووسایتهاای هار گاروه

گروه فولیکولهای کوچکتر از  2میلیمتر و فولیکولهاای

سه بار در محیط کشات  TCM+Hepesو ساه باار هام در

بزر تار از  6میلایمتار دساتهبنادی شاددد .از هار گاروه

محیط کشت  TCM-199حاوی  25میلیموالر بایکربناات

فولیکول ،میزان  1میلیلیتر مایع فولیکولی به روش آساپیره

سدیم 0/6 ،درصد آلبومین سرم گاوی فاقد اسید چارب5 ،

در دور  10000و در دماای

میکروگرم در میلیلیتر  5 ،FSHمیکروگرم در میلیلیتر ،LH

 4در ة سادتیگراد به مدت  10دقیقه سادتریفون شاددد تاا

 1میکروگرم در میلیلیتر  -17بتا استرادیول 20 ،دادوگرم در

مایع فولیکولی از سلولها و بافتهای فولیکولی دا شود.

میل ایلیتاار فاااکتور رشااد اپیاادرمی شستشااو داده شااددد و

سپ  ،غلظت آلفاالین در دموداههاای ماایع فولیکاولی باا

دردهایت در گروههای دهتایی به قطرههای  100میکرولیتری

استفاده از روش کروماتوگرافی گازی در ادستیتو تحقیقاات

از همین محیط کشت (که در زیر روغن معددی قارار داشاتند)

تغذیهای و صنایع غذایی کشاور ،دادشاگاه ملاوم پزشاکی

منتقل شددد .پلیت حاوی اووسایتها به مدت  24ساامت

معآوری شد .دمودهها سپ

اسایدهای چارب

در ادکوباتور با دمای  38/5در ة ساادتیگاراد و  5درصاد

شهید بهشتی ادادازهگیاری شاد .ترکیا

دمودهها روی گاز کروماتوگراف (مدل  )HPدر مقایساه باا

گاز کربنیک  5 ،درصد اکسیژن و  90درصد گاز دیترونن در

زمان ابقای آنها با استاددارد متیال اساتر اسایدهای چارب

شرایط حداکثر ریوبت قرارگرفت.
پ

تعیین شد (.)20

از بلوغ برونتنی ،گروهای از اووساایتهاا بارای

ارزیااابی وضااعیت هسااتهای و آزاد شدن

برای ارزیابی اثر آلفالین بر بلوغ برونتنی اووسایتها و

ساام قطباای

توادااایی تکااوین و کیفی ات روی اانهااای حاصاال از آنهااا،

ردا آمیاازی شااددد .ابتاادا اووسااایتهااا بااا کمااک آداازیم

اووسایتها از تخمدان بزهای تازه کشتار شده ماعآوری

هیالورودیااداز  0/1درصااد ( 100واحااد بااینالمللاای در

از ادتقال به آزمایشگاه ،تخمدانها

باا

شد .به همین منظور ،پ

میلیلیتر) از سلولهای کومولاوس ادا شاددد .ساپ

پااارافرم آلدهیااد  4درصااد باارای  20دقیقااه ثاباات شااددد.

بالفاصله چندین بار در محلول سرم فیزیولونیاک (32-37

باا قرارگارفتن در ردا

در ة سادتیگراد) شستشو داده شددد و بافاتهاای اضاافة

اووسایتهای ثابات شاده ساپ

آنها حذف شد .سپ  ،اووساایتهاا باا اساتفاده از روش

هوخسات ( 5میکروگارم در میلایلیتار) بارای پانج دقیقاه

برش تخمادان ماعآوری و براسااس مورفولاونی خاود

رد آمیزی شددد .اووسایتهای رد آمیازی شاده پا

از

رتبهبندی شددد .اووسایتهای ماعآوری شاده براسااس

شستشو روی الم منتقل و با میکروسکوپ فلورسنت بارای

تعاداد الیااههااای ساالولهاای کومولااوس و همگاان بااودن

تعیین وضعیت هستهای ارزیابی شاددد .اووساایتهاای باا

سیتوپالسم به گروههای بسیار خوب ،خوب ،دسبتاً خوب و

وضعیت هستهای مرحلاة متافااز دو ،اووساایتهاای باال

ضعیف رتبهبندی شددد .فقط اووسایتهای با کیفیت بسیار

دردظر گرفته شددد و درصد بلوغ با تقسیم اووساایتهاای

خوب و خوب برای ادجام آزمایشها ادتخاب شددد (.)24

بال به کال اووسایتهای کشت داده شده محاسبه شد.

براساس دتایج حاصل از آزمایش دخست ،اووسایتهاا

براساس دتایج حاصل از آزمایش قبل ،گروه دیگاری از

بااه یااور تیااادفی در محاایط بلااوغ باارونتناای حاااوی 10

اووسایتها در حضور مؤثرترین غلظت آلفالین بال شاددد

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

تا با گروه شاهد برای ارزیابی توادایی تکوین مقایسه شودد.
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بدین منظور  24سامت پ

شممه

از از شاروع بلاوغ بارونتنای،

م کی یند نم لرن ن رینن یرن هقانآم نرشننغ یضری نان ن20ن

اووسایت ها باا کماک آدازیم هیالورودیاداز  0/1درصاد از

م کی یند نم ل ن رینن یرن هقانآم نرشننضری نانبرشنمر

ن

سلولهای کومولاوس ایاراف خاود ادا شاددد .ساپ ،

هش ن زنکش ند دهنش ا سند ص نتسه من ند صر ننتو رن ن

اووسایتها به مادت یاک دقیقاه در محایط کشاتTCM-

بالی وی س نبشنتیت ر ننیرشن نهشر نن زنپر نن زنکشر نن

 Hepesحاااوی  10درصااد ساارم نیناای گاااوی و 2/5
میکروموالر یودومایسین قرارگرفتناد .پا

محقیبشن نثب نش سنن

از ایان مرحلاه،

برای بررسی آپوپتوز سلولهای بالستوسیست از تکنیک

اووسایتها در محیط کشت  CR1حاوی  10درصاد سارم

تادل براساس دستورالعملهای مو ود استفاده شد ( .)4ابتدا

نینی گاوی و  2میلیموالر  -6دی متیل آمیناو پاورین باه

بالستوسیستها با محلول دمکی بافر فسفات حاوی 0/3

مدت سه سامت فعال شددد و در محایط  CR1حااوی 10

درصد پلیوینیل الکل شسته و سپ

در محلول پارافرمالدئید

درصااد ساارم نینای گاااوی 10 ،میکرولیتاار در میلاایلیتاار

 4درصد در محلول دمکی بافر فسفات در دمای  4در ة

اسیدهای آمینة غیرضاروری و  20میکرولیتار در میلایلیتار

سادتیگراد ثابت شددد .پ

از شستشو با محلول دمکی بافر

اساایدهای آمینااه ضااروری بااه ماادت هشاات روز در پلیاات

فسفات /پلیوینیل الکل ،به منظور افزایش دفوذپذیری زودا

چهارخاده در ادکوباتور با دمای  38/5در ة ساادتیگاراد و 5

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

درصااد گازکربنیااک 5 ،درصااد اکساایژن و  90درصااد گاااز

ایک  100قرار داده شددد .بالستوسیستها پ

از شسشو با

دیترونن در شرایط حداکثر ریوبت کشت داده شددد .درصاد

محلول دمکی بافر فسفات /پلیوینیل الکل براساس دستورالعمل

تسهیم سه روز و درصد تولید بالستوسیست هشت روز پ

شرکت سازدده به مدت یک سامت در دمای  37در ة

از کشت محاسبه و ثبت شد.

سادتیگراد در محلول تادل ادکوبه شددد .به منظور ایمینان از

برری ان امررقان بررق نبرری نتنر ان یررق نهررقند نبررق ند ن

مدم دشادهگذاری ،تعدادی بالستوسیست (کنترل منفی) فقط در

ان

محلول فلورسنت بدون آدزیم ادکوبه شددد و تعدادی از

گی هنهقاندهنتق ن زن یق نهقانهینگی هند نقطیهنهرقان50ن

بالستوسیستها (کنترل مثبت) دیز قبل از آدکوبهشدن در محلول

م کی یان زنمح نSOFنبقن4ن ح نب نن مللر نم لر ن رین

تادل ،در  50میکروگرم /میلیلیتر محلول  DNaseبه مدت یک

ه ق نان 20نم کی موال نپنرن نیرن ل ننآمرن نان 10نم کی مروال ن

سامت ادکوبه شددد .سپ  ،به منظور دشادهگذاری تمام هستهها،

هق وتقئو نان1نم کی موال ن پ نافری نن ن 2درصاد (حجام/

بالستوسیستها با  50میکروگرم در میلیلیتر پروپیدیوم یدید به

انپرق و نهرقان

از شستشو در محلول

محرر

SOFنHEPES-bufferedنشسرر شنشرر ا سنیرر

حجم) ییانم شنفحلنقی ند دهنش ا سنی

مدت  20دقیقه رد آمیزی شددد .پ

ی یانمنمم ن خنگشق نش ا ن ن ی یانهقانبقنتحیکنبرقالننبرقن

دمکی بافر فسفات /پلیوینیل الکل ،بالستوسیستها در قطرهای

ان ی یانهرقانجر نشر هنن

 20میکرولیتری روی الم قرارگرفتند .لبههای الم با الك داخن

بقنغلظ ن2×106ن ی یاند نهینم ل ن ینبرشنقطریهنهرقانلقااح

المها زیر میکروسکوپ فلورسنت بررسی

شنشنق یقزانج نش ا سنی

ثابت شد و سپ

برونتنی ضقفشنشر ا ن نقطریهنهرقنبرشنمر

ن18نیرقت ند ن

نذکینش هند نبقالن اکوبشنش ا سنیر

نز ورو نهرقان

غلظت آلفالین بین گروهها و درصد بلوغ اووساایتهاا

ح مق نکقمالًنتق ان زنیرلو نهرقانکومو روشنشر ا ن ند ن

با استفاده از آزمون چنددامنهای دادکن مقایساه شاد .بارای

مح ر نCR1نحررق ان10ند ص ر نیرریانجن ن ر نگررق اان10ن

مقایساة درصاد تسااهیم و درصااد تولیااد بالستوسیساات از

شی

شددد.
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آزمون کای دو استفاده شد .برای مقایسة اختالف تعداد کل

میلیگرم در  100میلیلیتر) بود (شکل  .)1باا و اود ایان،

ساالولهااای بالستوسیساات و تعااداد ساالولهااای آپوپتااوز

اخااتالف غلظاات آلفااالین بااین پالسااما و مااایع فولیکااولی
فولیکولهای بزر

بالستوسیستها دیز بین دو گروه از آزمون  tاستفاده شد.

معنادار دبود.

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

نتایج

شاااهد ( 57/2درصااد) بیشااترین درصااد بلااوغ باارونتناای

غلظت آلفالین مایع فولیکولی فولیکاولهاای کوچاک (1/8

اووسایتهای بز را داشت ،در حالی که تیمار آلفاالین200-

میلیگرم در  100میلیلیتر) باه یاور معنااداری ()P<0/05

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

کمتر از غلظت آلفالین در پالساما ( 2/7میلایگارم در 100
میلاایلیتاار) و مااایع فولیکااولی فولیکااولهااای باازر

شاهد دشان داد (( )P<0/05شکل .)2

(2/8

شکل  .1غلظت آلفالین در پالسما ،فولیکولهای كوشک و بزرگ تخمدان بز (میانگین  ±خطای استاندارد میانگین)

شکل  .2اثر غلظتهای مختلف آلفالین بر بلوغ هستهای اووسایتهای بز در شرایط برونتنی (میانگین  ±خطای استاندارد میانگین)
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جدول  .1اثر آلفالین بر تکوین اووسایتهای بز پس از پارتنوژنز و لقاح برونتنی

تکوین رویان
تعداد اووسیت

تسهیم تعداد ()%

گروهها

بالستوسیست تعداد ()%
لقاح

پارتنوندز

لقاح

پارتنوندز

لقاح

پارتنوندز

65 )16/7(b

14 )13/5(b

شاهد

269

104

(142 )52/8

58 )55/8(b

a

a

آلفالین50-

287

113

(187 )65/2

a

(72 )25/1

(77 )68/1

(29 )25/7

 :a, bتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار است (.)P<0/05
جدول  .2اثر آلفالین بر كیفیت بالستوسیستهای بز پس از لقاح برونتنی (میانگین  ±خطای استاندارد)

کیفیت رویان
گروهها

تعداد بالستوسیست

شاهد

18

110/8 ± 4/6a

آلفالین50-

21

115/2 ± 8/0b

تعداد کل سلولهای بالستوسیست

تعداد سلولهای آپوپتوز بالستوسیست
4/2 ± 2/0a
3/1 ± 1/2b

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

تفاوت درصد تسهیم پ

بحث

از پارتنوندز اووسایتها باین

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

در این پژوهش ،غلظت آلفالین در فولیکولهای کوچک

درصاااد) معنااادار دباااود ( اادول  .)1باااا ایااان حاااال،

کمتر از غلظت آن در فولیکولهای بزر

بود که با دتایج

بالستوسیسااتهااای حاصاال از گااروه آلفااالین25/1( 50-

دیگر تحقیقات مطابقت دارد ( .)3فعالیت سوختوسازی

درصد) به یور معنااداری در روز هشاتم ،بیشاتر از گاروه

سلولهای فولیکول آدترال تیثیر زیادی بر ترکی

محتوای

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

آن دارد و احتماالً در رودد بلوغ آنها اثر میگذارد .باتو ه

از لقااح

به دتایج حاصل از آزمایش اول ،میادگین غلظت آلفالین در

برونتنی در گاروه آلفاالین 50-بایش از گاروه شااهد (باه

فولیکولهای کوچک  1/8میلیگرم در  100میلیلیتر مایع

درصد) و درصد بالستوسیست ( 25/7درصد) پ
ترتی

 55/8و  13/5درصد) بود (.)P<0/05

فولیکولی ( 64/6میکروموالر) و در فولیکولهای بزر

تعداد سلولها در بالستوسیستهای گروه آلفاالین50-

 2/8میلیگرم در  100میلیلیتر مایع فولیکولی (100/6

( )115/2بیشتر از گروه شااهد ( )P<0/05( )110/8باود و

میکروموالر) برآورد شد .با تو ه به این محدوده غلظت

بالستوسیستهای حاصل از این گروه سلولهاای آپوپتاوز

فیزیولونیک یبیعی ،برای آزمایش دوم غلظتهای صفر،

کمتری ( )3/1در مقایسه با گروه شاهد ( 4/2سلول) داشتند

 100 ،50 ،10و  200میکروموالر آلفالین در محیط کشت

(.)P<0/05

بلوغ قرارگرفت و اثر این اسید چرب بر بلوغ برونتنی
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اووسایتهای بز مطالعه شد .دتایج دشان داد که در مقایسه

درصد تسهیم اووسایتهای گاوی ایجاد دکرده اسات (.)2

با گروه شاهد (محیط کشت بدون آلفالین) تیمار آلفالین-

الزم به ذکر است در مطالعة مذکور ،آلفاالین پا

از زماان

 50بیشترین درصد بلوغ و تیمار آلفالین 200-کمترین

کشت بلوغ و یی کشت رویان به محیط افزوده شاده باود.

درصد بلوغ را حاصل کرد .تیثیر غلظت  50میکروموالر

لذا ،میتوان دتیجهگیری کرد که آثاار مثبات آلفاالین زماادی

آلفالین در افزایش درصد بلوغ اووسایتها در این آزمایش

بروز خواهد کرد که این اسید چرب در زمان بلوغ برونتنی

با یافتههای پیشین در گاو مطابقت دارد و دشان میدهد که

به محیط کشت اضافه شود.

این غلظت مناس ترین غلظت آلفالین برای بلوغ برونتنی

آلفالین همچنین به یور معنااداری درصاد سالولهاای

اووسایتهای بز دیز هست ( .)13در گوسفندهای دابال ،

آپوپتوز را در بالستوسیستهای حاصل کاهش داد .همساو

افزایش غلظت آلفالین تا  100میکروموالر دیز بر بلوغ

با این دتایج ،افزودن آلفالین در محیط کشت اووسایتهاای

اووسایتها مؤثر است (.)10

گاو ،کیفیت رویانهای حاصال را از یریاق کااهش تعاداد

باتو ه به دتایج حاصل از آزمایش دوم ،تیمار آلفاالین-

سالولهاای آپوپتاوز بهبااود بخشایده اسات ( .)13کاااهش

 50برای مطالعة اثر این اسید چرب بار تکاوین بارونتنای

سلولهای آپوپتوز بالستوسیستها را شاید بتوان به حاذف

از پارتنوندز اووساایتهاا،

گودههای فعال اکسایژن توساط آلفاالین دسابت داد کاه باا

درصد تسهیم گروه آلفالین 50-در مقایسه باا گاروه شااهد

اکسید شدن زودتر خاود ماادع اکساایش ترکیباات حیااتی

اختالف معناداری دشان دداد .با و ود این ،گاروه آلفاالین-

اووسایتها میشودد.

اووسایتهای بز ادتخاب شد .پ

 50به یور معناداری درصد تولید بالستوسیسات را دسابت

براساس دتایج حاصال از تحقیاق حاضار ،افازودن 50

از لقااح

میکرو ماوالر آلفاالین باه محایط کشات بلاوغ بارونتنای

برونتنی اووسیتها دیز هم درصاد تساهیم و هام درصاد

اووسایتهای بز ،بلوغ هستهای آنها را افزایش مایدهاد و

تولید بالستوسیست در اثر افزودن  50میکروماوالر آلفاالین

قابلیت تکوین پ

از پارتنوندز /لقاح بارونتنای ،همچناین

به محیط کشت افازایش یافات .همساو باا دتاایج حاضار،

کیفیت رویانهای حاصل را بهبود میبخشد.

به گروه شاهد افزایش داد .در این آزماایش ،پا

گزارش شده است که افزودن آلفالین به محیط کشت بلاوغ

تشكر و قدردانی

برونتنی اووسایتهای گاو ،تکوین برونتنی آنها را بهبود

بدینوسیله از ریاست و معاودات پژوهشای محتارم مرکاز

میبخشد ( .)13بهبود تکوین برونتنی را میتاوان باه آثاار

تحقیقات فناوری بنیاخته قدردادی میشود.

مثبت آلفالین بر اووسایتها در دورة بلوغ دسبت داد که در
دهایت به تکوین بهتار اووساایتهاا دیاز منجار مایشاود.
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