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 چكيده

در قالژب طژرح کژاماًل تصژادفی بژا شژ  تیمژار در        تنی تخمژک بژز   های مختلو اسیدهای چرب ژله رودال بر بلو  برونتیثیر غلظت
لیتژر، اسژیدچرب   میکروگرم بر میلژی  ۱000میکروگرم و  500میکروگرم،  250میکروگرم،  ۱25های بدون اسیدچرب ژله رودال،  غلظت

و  آوری شژده و بژه آزمادشژگاه منتقژل شژدند     بژز از کشژتارگاه جمژع    هایشد. تخمدان میکرولیتر دی ام اس او، انجام 50ژله رودال و 
د. نتژادج نشژان   های مختلو اسیدهای چرب ژله رودال کشت داده شژدن در غلظت Medium 199مجموعه تخمک کومولوس در محیط 

ها را افزاد  داد. اما افزاد  تنی تخمکلیتر، نر  بلو  برونمیکروگرم بر میلی 250داد که افزاد  غلظت اسیدهای چرب ژله رودال تا 
تنی نسبت به  را در نر  بلو  برون (P<05/0)داری  لیتر، کاه  معنیمیکروگرم بر میلی ۱000غلظت اسیدهای چرب در محیط بلو  تا 

هژای  بیژان نسژبی ژن   (P<05/0)داری  میکروگرم، به طور معنی 250مار شاهد نشان داد. افزاد  غلظت اسیدهای چرب ژله رودال تا تی
αPPAR و اسیل کوا دهیدروژناز را افزاد  داد. از طرف ددگر، بیژان   2، کارنیتین پالمیتودیل ترانسفراز ۱، کارنیتین پالمیتودیل ترانسفراز

گیژری کژرد کژه افژزودن اسژیدهای       توان نتیجژه  (. میP<05/0داری کاه  دافت ) میکروگرم به طور معنی ۱000ظت ها در غلنسبی ژن
های زداد اسیدهای چرب تیثیر بدی بژر نژر  بلژو  و    تنی تخمک وابسته به غلظت است و غلظتچرب ژله رودال به محیط بلو  برون

 .های درگیر در سوخت و ساز چربی تخمک بز داشت بیان ژن

 تنی، بیان ژن، سوخت و ساز چربیاسیدهای چرب ژله رودال، تخمک بز، بلو  برون ها: واژه كلید
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 مقدمه

هژای   مطالعات زدادی روی تژیثیر متابولیسژم کربوهیژدرات   

ودژژاه گلژژوکزوپیروات، در تقسژژیم میژژوز و بلژژو   مهژژم، بژژه

سیتوپالسمی تخمک و تولید رودان صورت گرفته و توجژه  

سژلولی در   های درون به نق  متابولیسم چربی بسیار اندکی

چربی درون سلولی نق  مهمژی   تکامل تخمک شده است.

در سیتوپالسژم تخمژک   . [2۳  کنژد در نمو تخمک ادفا مژی 

هژا  های چربی فراوانی است که میان گونهپستانداران، قطره

)در خوک خیلی زدژاد اسژت و    از نظر مقدار متفاوت است

 .[2۴و  22  ی کژژم اسژژت( بعژژد گژژاو و در مژژوش خیلژژ  

و  تخمژک پسژتانداران بژوده    گلیسردد، چربی اصلی در تری

منبع انرژی قوی برای بلژو  تخمژک و رشژد رودژان قبژل      

 منژد بلو  میوزی تخمک نیاز. [26  کندجادگزدنی فراهم می

چربژی  انرژی از منابع مختلو مانند گلوکز و اسید آمینژه و  

نبع انژرژی خژارجی   تردن مگلوکز به عنوان مهم. [25 است 

از طردژق گلیکژولیز و    است که به وسیله کومولوس عمژدتاً 

شژژود و بژژرای تخمژژک دژژک  پنتژژوز فسژژفات متژژابولیزه مژژی

فژراهم  را سوبسترای اکسژیداتیو ماننژد پیژروات و یکتژات     

اسژید   ،منبع انرژی مهم ددگژر بژرای تخمژک   . [26 د کن می

 .[2۳  چرب است که انرژی بیشتری نسبت به گلژوکز دارد 

 چرب آزاد در مادع فولیکولی و در منابع بژین سژلولی   اسید

چربژی  محتژوای   وجژود دارد. کمپلک  تخمک کومولوس 

چرب بر کیفیت تخمک دعنی بلو  و تخمک و ترکیب اسید

. درواقع شواهدی وجژود دارد  [۱6 است  گذارتیثیرنمو آن 

اکسیداسژیون  که نشان داده افزاد  فعالیت میتوکندری و بتا

 .[27 مهمی در بهبود شادستگی نمو تخمک دارد نق  

طژژورکلی، تژژیثیر افژژزودن دژژک اسژژیدچرب هماننژژد   بژژه

و اسژیدهای چژرب    [20 ، لینولئیک اسید [۱ لینولنیک اسید

تنی رودان بررسی شده اسژت، امژا    در تولید برون [۱۸ آزاد 

اثر افزودن مخلوطی از اسیدهای چژرب، اسژیدهای چژرب    

تنی تخمک بررسژی نشژده      برونژله رودال، در محیط بلو

های چرب ژله رودال به صورت کوتاه، متوسژط  است. اسید

. اسژیدهای چژرب متوسژط    [2۸ و بلند زنجیر وجژود دارد  

 - 2هیدروکسژی   - ۱0زنجیر موجود در ژله رودال شژامل  

دی هیدروکسژژی دکانوییژژک و   ۱0و  ۳دکانوییژژک اسژژید،  

 - ۱0ب، سباسیک اسید است که در بین ادن اسیدهای چژر 

دکانوییک اسید مهمتردن اسیدچرب است.  - 2هیدروکسی 

هژای رشژددهنده    اسیدهای چرب ژله رودال دارای وداگژی 

و جلوگیرنده تژورم   [۱۳ ، ضدافسردگی [۱2 سلول عصبی 

در انسان است. همچنین، ادن اسیدهای چرب  [۱۴ مفاصل 

کننده عملکرد گیرنده استروژن و واسطه سژیگنالینگ   متعادل

 .[۱۹ روژن نیز هستند است

چرب به مسیر اکسژیداتیو بژا فعالیژت آنژزدم     ورود اسید

کژارنیتین  شژود.  کنتژرل مژی   ۱کارنیتین پالمیتودیل ترانسفراز

در غشای داخلی میتوکنژدری، اسژیل    ۱پالمیتودیل ترانسفراز

کوآی بلند را به آسیل کارنیتین تبددل مژی کنژد تژا پژ  از     

آنزدمژی بتااکسیداسژیون   عبور از غشای داخلی، به سیسژتم  

کژژارنیتین دسترسژژی دابژژد. آسژژیل کژژارنیتین تحژژت تژژیثیر   

در سژژمت درونژژی غشژژای داخلژژی  2پالمیتودیژژل ترانسژژفراز

میتوکندری با کوآنزدم آ واکن  داده و ضمن تشکیل مجدد 

شژود.   آسیل کوآ در ماتردک  میتوکندری، کارنیتین آزاد می

در مسژیر   اسیل کژوا دهیژدروژناز هژم آنژزدم محدودکننژده     

. در مطالعات زدادی بررسژی شژده   [2  بتااکسیداسیون است

هژژای هژژای چژژرب بژژه عنژژوان دکژژی از لیگانژژد کژژه اسژژید

و از طرفژی گژزارش شژده     [2۹و  ۱7 بوده  ۱PPARطبیعی

-هژای کلیژدی در مسژیر بتژا    دکژی از ژن  PPARاست کژه  

. بژه  [2۹ شژود  اکسیداسیون است و در تخمک نیز بیان می

چرب به محیط کشت، با اضافه کردن اسیدنظر می رسد که 

اکسیداسیون تحردک شده و نمژو تخمژک افژزاد     مسیر بتا

دابد. براساس ادن فرضیه، هدف از انجام پژاوه  هاضژر،   

                                                           
1. Peroxisome Prolifirator Activated Receptor 
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های چرب موجژود در ژلژه رودژال در    بررسی افزودن اسید

هژای   تنی تخمک و تژیثیر آن بژر بیژان ژن    محیط بلو  برون

سژیدهای چژرب در طژی بلژو      درگیر در بتا اکسیداسژیون ا 

 .تنی تخمک بز بود برون

 

 مواد و روشها

سیگما و گیبکو های ترکیبات و مواد استفاده شده از شرکت

ادن پاوه  در قالب طرح کامالً تصادفی ند. خردداری شد

براسژاس غلظژت    تکژرار انجژام شژد.    ۱0با ش  تیمژار و  

ی هژا های بلند زنجیر مادع فولیکولی گاو، غلظتچرباسید

تنژی   چرب ژلژه رودژال در محژیط کشژت بلژو  بژرون      اسید

بژدون  تیمارهای آزمادشی شامل تیمار تخمک تعیین شدند. 

میکروگژرم،   250میکروگژرم،   ۱25اسیدچرب ژلژه رودژال،   

لیتژژر محژژیط  میکروگژژرم بژژر میلژژی ۱000میکروگژژرم و  500

در  میکرولیتژر  50و تیمژار   کشت، اسژیدچرب ژلژه رودژال   

س او به عنژوان هژالل اسژیدهای چژرب     ، دی ام الیتر میلی

بودند. به منظور جداسازی اسیدهای چرب ژله رودال، دک 

-سی آب خال  هل شد. سپ  سی 25گرم ژله رودال در 

سژی دی اتیژل اتژر اضژافه کژرده و در همژام       سژی  ۸به آن 

دقیقژه قژرار    ۱5درجه بژه مژدت    ۴0اولتراسونیک در دمای 

سپ  برای چند بار با داددم تا هل شود. دو فاز جدا شده، 

دقیقژژه سژژانتردفیوژ و مژژادع بژژایدی  5بژژه مژژدت  ۳500دور 

چرب بود. جهژت جلژوگیری   آوری شد که شامل اسید جمع

از پراکسیداسیون اسیدهای چرب، محلول جداشده زدر گاز 

های نیتروژن برده شد تا تمام دی اتیل اتر بخار شود و اسید

ه بژه دمژای   چرب به صورت خال  جدا شوند و بالفاصژل 

گراد نگهداری شد. اسیدهای چژرب ژلژه    درجه سانتی -20

بای جداسازی  کروماتوگرافی مادع با کارادیرودال به روش 

نشان  ۱و درصد هردک از اسیدهای چرب در جدول  شدند

های بز از کشتارگاه صنعتی گوشت  تخمدانداده شده است. 

آوری و درون فالسژک آب در دمژای   شرق مازندران جمژع 

گژراد بژه آزمادشژگاه منتقژل شژدند.      درجه سانتی ۳۳ تا ۳0

هژژای آنتژژرال از فولیکژژول دت کومولژژوسااووسژژ مجموعژژه

تخمژژدان آسژژپیره و  (متژژر دو تژژا هشژژت میلژژی )کوچژژک 

هادی که سه یده کومولوس دا بیشتر و سیتوپالسژم   مجموعه

دکنواخژژت داشژژتند، انتخژژاب و وارد محژژیط کشژژت بلژژو   

محژیط کشژت بژا اسژتفاده از      هژای قطره. [۱ تخمک شدند 

×  60محیط تکامل تخمک استردل آماده شدند. در هر پلت 

میکرولیتژری از محژیط کشژت     50لیتری نژه قطژره    میلی ۱5

ها با روغن معدنی  تکامل تخمک گذاشته شده و روی قطره

 ۱-2های تکامل تخمک به مژدت   پوشانیده شد. پلیت قطره

 ۳۹، دمژژای CO2سژژاعت در انکوبژژاتور دارای پژژنج درصژژد 

درصد قرار داده شد. پ   ۹۸گراد و با رطوبت  درجه سانتی

کومولژوس در محلژول    -از شستشوی مجموعه هادتخمژک 

اودداکت ساختگی به همراه بافر هیپ ، شستشژوی پادژانی   

درجه سانتی گراد  ۳7آن ها سه بار در محیط تکامل استردل 

 انجام شد.

  شدند و محلول اودداکت ساختگی به همراه بافر هیپ

چنددن بار شستشو شده، سپ  برای اندازه گیری نر  بلو  

 50کومولژوس بژه درون    -هر ده کمپلک  تخمک تخمک،

میکرولیتر از محیط کشت که با روغن معدنی پوشیده شژده  

ساعت در انکوبژاتور قژرار داده    2۴بود انتقال دافتند و برای 

سژاعت از قطژره هژای محژیط      2۴ها پ  از شدند. تخمک

هژای کومولژوس از   شت خارج شده و سپ  وارد سژلول ک

وسژیله ی آنژزدم هیالورونیژداز جژدا شژدند.برای      تخمک به

، کادژا ژن(اسژتفاده شژد.    7۴00۴از کیژت ) RNAجداسازی 

 QuantiTec Reversاز کیژژژت cDNAبژژژرای سژژژاخت 

Transcription(20۳5۱۱اسژژتفاده شژژد. واکژژن   )، کادژژا ژن

آغازگرهژای اختصاصژی    ردل تادم پی سی آر با اسژتفاده از 

( و کیت شرکت کادژا ژن در دسژتگاه ردژل تژادم     2)جدول 

 کوربت انجام شد.
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 . پروفایل اسیدهای چرب استخراج شده از ژله رویال1جدول 

 مقدار

 )درصد(

 اسید های چرب

 )برهسب تعداد کربن و پیوند دوگانه(

۹07/0 C4:0 

67۱/۱ C6:0 

۸5۸/۳ C8:0 

۸۳5/۱ C10:0 

22۴/۱ C11:0 

2۳7/2 C12:0 

0 C13:0 

۹۳۳/2 C14:0 

0 C14:1 

277/۳2 C15:0 

0 C15:1 

۸67/۱2 C16:0 

0 C16:1 

720/0 C17:0 

76۳/۱ C17:1 

۳۸۳/۱6 C18:0 

۱52/۳ C18:1n9t 

0۳7/۱۱ C18:1n9c 

۹۴6/2 C18:2n6c 

0۸۹/2 C18:3n6 

0 C20:0 

0۸۹/2 C20:1 

 

لیژواک اسژتفاده   هژا از روش   برای اندازه گیری بیژان ژن 

به عنوان ژن نرمال سازی استفاده شد.  YWHAZشد. از ژن 

افژزار   ها با استفاده از روده مدل های خطی عمومی نژرم داده

تجزدژه و   ۱( در قالب مدل آماری ۱/۹)نسخه  SASآماری 

ای دانکن در سژطح اهتمژال    میانگین ها با آزمون چند دامنه

 .پنج درصد مقادسه شدند

 Yij = μ + Ti + eij     (     ۱مدل 

 μام،   iامازتیمارjمقدار عددی تکرار  Yijدر ادن رابطه، 

اثژر خطژای آزمژاد      eijو i اثژر تیمژار  Tiمیانگین داده ها، ،

 است.
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 . آغازگرهای استفاده شده برای بیان نسبی ژن ها۲جدول 

 جفت باز شماره بانک ژن آغازگر برگشت آغازگر رفت ژن ها

PPAR α CTGGCTACCACTACGGTGTCC AGCCGAATCGTTCTCCTAAAGA BT020756 ۸۳ 

 GCTGGCTGGTTGTGGTTATG GCGAAAGAAGAAGATGCCCA XM_005701592 ۱۹7 ۱کارنیتین پالمیتودیل ترانسفراز 

 GCTGGTGAGTGGTGGCAACA CAAAGTGGATGGCAGCAGTG XM_005678396 ۱۹۱ 2کارنیتین پالمیتودیل ترانسفراز 

 TCGCCCAGGTATCTAAGTCC CACAGACGGGTATGGAAACA XM_005693484 ۹7 آسیل کوآ دهیدروژناز

YWHAZ TGTAGGAGCCCGTAGGTCATCT TTCTCTCTGTATTCTCGAGCCATCT
 AY970970 ۱۱5 

 

 نتایج و بحث

، با افزاد  غلظت اسیدچرب ژله رودال ۱با توجه به شکل 

میکروگرم بر میلی لیتژر نژر  بلژو  تخمژک      250تا غلظت 

افزاد  دافت اما بژا افژزاد  غلظژت    نسبت به گروه شاهد 

میکروگرم بر میلی لیتر، نر  بلو   ۱000اسیدهای چرب تا 

تخمژژک نسژژبت بژژه تیمژژار شژژاهدکاه  دافژژت. تخمژژک   

پستانداران چربی درون سلولی زدادی دارد که میان گونه ها 

از نظر مقدار متفاوت است. تری گلیسردد چربی اصژلی در  

نرژی قژوی بژرای بلژو     اووسیت پستانداران است و منبع ا

اووسژژیت و رشژژد رودژژان پژژی  از جژژادگزدنی محسژژوب  

یزم  ATP. اکسیداسژیون اسژید چژرب، منبژع     [2۳ شود می

برای بلو  تخمک و نمو رودان را فراهم می کندو بژا فعژال   

خواهژد   بهبژود  شدن ادن مسیر، نر  بلژو  و نمژو تخمژک   

هژای چژرب تژیثیر زدژادی بژر بهبژود       . اسید[۳0و 7 دافت 

چژرب  مثلی دارنژد ادژن امژر در مژورد اسژید     کرد تولیدعمل

ی کشت ثابت شده است. در نتیجه 6و امگا ۳غیراشبای امگا

هژای  اسید اولئیژک، ذخیژره چربژی در قطژره    تخمک گاو با 

.  [۳ چربی افزاد  دافتهو منجر به بهبود نمو تخمژک شژد   

اضافه کردن آلفا لینولنیک اسید به محیط کشت بلو  بژرون  

میکرومویر سبب افزاد  نر  بلو  و  50بز در غلظت تنی 

. کشژت  [۱  درصد تولید بالستوسیست و کیفیت رودان شد

تخمک گاو با اسژید لینولئیژک کناوگژه در طژول بلژو  بژا       

دخالت بر سوخت و ساز چربی سبب بهبود شادستگی نمو 

تخمک گاو شده تا رودان هادی با کیفیت بژایتر نمژو پیژدا    

کومولژژوس گژژاو بژژا  مجموعژژه تخمژژک . کشژژت[۱۸ کننژژد 

میکرومژویر، سژبب افژزاد      50اسید در غلظژت  لینولنیک 

های رسیده به متافژاز میژوز دوو بهبژود نژر      درصد تخمک

بلو  شد ولی در غلظت های بایتر نتژادج بژه دسژت آمژده     

اضافه کردن لینولئیژک اسژید در غلظژت     .[2۳  برعک  بود

  محتژوای چربژی خنثژی    میکرومویر، با افزاد ۴۳هادنه و 

های چربی، سبب بهبود کیفیت تخمک ذخیره شده در قطره

. همچنین افزودن اسیدچرب به محیط کشژت بلژو    [6 شد

میکرومویر، بلو  برون تنژی تخمژک    200تا  50در غلظت 

را به طور معنی داری کاه  داد. کشت تخمک در محژیط  

  را میکرومویر اسید لینولئیک نژر  بلژو   ۱00کشت دارای 

به طور معنی داری کاه  داد، بر ادن اسژاس اهتمژال دارد   

که هضور اسید لینولئیک در غلظت های زداد پی  از گامه 

ازبین رفتن غشای هسته تخمک،سبب توقو بلو  هسته ای 

 [20  تخمک شود

اثر اسیدهای چرب بر بلو  برون تنی تخمک می توانژد  

خت کینژژازو مسژژیر سژژا  MAP۱از دو مسژژیر پیژژام رسژژانی 

پروستاگالنددن ای دو انجام شود.بلو  تخمژک هژا بعژد از    

تحرک گنادوتروپین ها به طور عمژده بژه افژزاد  غلظژت     

cAMP .در سلول های کومولوس وابسته است 

                                                           
1. Mitogen-activated protein kinases 
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: تفاوت اعداد با حروف a-c. تأثیر غلظت های مختلف اسیدهای چرب ژله رویال بر درصد تخمک های بالغ شده بز. 1شکل 

 (.>05/0Pهر ستون، معنی دار است ) نامتشابه در
 

مسیری که گنادوتروپین ها طی تقسژیم میژوز بژر بلژو      

تخمک تژاثیر کژرده و موجژب پخژ  شژدن سژلول هژای        

 MAPکومولوس خواهد شد، از طردق مسژیر پیژام رسژانی    

پروسژتاگالنددن ای دواز   .[۱5 شژود.  گری مژی  کیناز میانجی

س عمژل  طردقگیرنده های خژود در سژلول هژای کومولژو    

کنند و سبب تحردک پخ  شدنسلول هژای کومولژوس    می

شده و واسطه ای در بلو  تخمکمحسوب می شود.در واقع 

کشت کمپلک  تخمک کومولوس با لینولنیک اسژید سژبب   

 ،افژژزاد  غلظژژت پروسژژتاگالنددن ای دودر محژژیط کشژژت

ساعت بلو  و  ۳درون سلولی بعد از cAMPافزاد  غلظت 

سژاعت اول   6کینژازدر طژول    MAPافزاد  فسفردله شدن 

. همچنین لینولنیک اسید بر اثژرات مهارکننژده   [۱5 بلو  شد

ی بلو  تخمک غلبه کرده و سژبب بهبژود نژر  بلژو  مژی      

.از طرفی کشت کمپلک  اووسژیت کومولژوس بژا    [6 شود

میکرومژویر، سژبب کژاه     ۱00لینولئیک اسید در غلظژت  

ز سژاعت ا  2۴درون سلولی بعد از شژ  تژا   cAMPغلظت 

کینژاز وافژزاد  غلظژت    MAPبلو ، کاه  فسفردله شژدن 

روستاگالنددن ای دومی شود. در نتیجژه مکمژل لینولئیژک    

اسید در غلظت بای سبب تیییر در مکانیسم مولکولی تنظیم 

کننژژده بلژژو  تخمژژک و در نتیجژژه مهژژار پیشژژرفت میژژوزی 

در نتیجه میتوان گفت گرچه هضور اسیدهای .[20 شود  می

افزاد  دهنده باروری در نشژخوارکنندگان  چرب به عنوان 

های بی  از اندازه آن ها در محژیط بلژو    هستند اما غلظت

برون تنی تخمک زدان بار بوده و موجب کاه  نر  بلژو   

 تنی تخمک خواهد شد.برون

های چرب ژله رودژال بژر   اثر غلظت های مختلو اسید

کژژژارنیتین پالمیتودیژژژل ، αPPARبیژژژان نسژژژبی ژن هژژژای 

و اسژیل کژوا   2کژارنیتین پالمیتودیژل ترانسژفراز   ، ۱فرازترانس

دهیدروژناز در تخمکمعنی داربود.البته در مورد اسژیل کژوا   

میکروگژرم بژر    500( تیمار با غلظژت  2دهیدروژناز )شکل 

میلژژی لیتژژر نسژژبت بژژه تیمژژار کنتژژرل افژژزاد  معنژژی       

میکروگرم بر میلی لیتژر  250( داشت.غلظت P<05/0داری)

تژژرل توانسژژت بیژژان نسژژبی ژن هژژای  نسژژبت بژژه تیمژژار کن

αPPAR ،کژژژارنیتین و ۱کژژژارنیتین پالمیتودیژژژل ترانسژژژفراز

( را 5و  ۴، ۳هژای   )به ترتیژب شژکل  2پالمیتودیل ترانسفراز

(ولی با افزاد  علظژت اسژید هژای    P<05/0افزاد  دهد )

 ۱000چرب ژله رودال در محیط کشژت بلژو  تژا غلظژت     

 250بژه تیمژار    میکروگرم بر میلی لیتر، همه ژن هژا نسژبت  

 (را نشان دادند.P<05/0میکروگرم کاه  معنی داری )
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 سیل كوا دهیدروژناز در آرویال بر بیان نسبی ژن  ژلهتاثیر غلظت های مختلف اسیدهای چرب .  ۲شکل 

 (.>05/0P: تفاوت اعداد با حروف نامتشابه در هر ستون، معنی دار است )a-cبز. تخمک
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 : تفاوت a-cبز.  تخمکدر PPAR αرویال بر بیان نسبی ژن  ژلهثیر غلظت های مختلف اسیدهای چرب . تأ 3شکل

 (.>05/0Pاعداد با حروف نامتشابه در هر ستون، معنی دار است )

 

 
 در 1زكارنیتین پالمیتوییل ترانسفرارویال بر بیان نسبی ژن  ژلهثیر غلظت های مختلف اسیدهای چرب أت.  4شکل 

 (.>05/0P: تفاوت اعداد با حروف نامتشابه در هر ستون، معنی دار است )a-cتخمک بز.
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 در ۲كارنیتین پالمیتوییل ترانسفرازرویال بر بیان نسبی ژن  ژلهثیر غلظت های مختلف اسیدهای چرب أت.  5شکل 

 (.>05/0P: تفاوت اعداد با حروف نامتشابه در هر ستون، معنی دار است )a-cبز. تخمک

 

درباره تاثیر اسید های چژرب افژزوده شژده در محژیط     

کشت بلو  برون تنی تخمک بر متابولیسم اسیدهای چژرب  

ارایه نشده است.اسیدهای چرب از جمله، ادکوزاپنتانودیژک  

و آلفا لینولنیک اسید جیژره  اسید و دوکوزاهگزانوییک اسید 

ای بر سوخت وساز چربی کبدی در مژوش اثژر گذاشژته و    

ب کژاه  غلظژت تژری گلیسژردد سژرم و فسژفولیپید،       سب

کاه  تری گلیسردد کبدی، کژاه  فعالیژت آنژزدم سژنتز     

کژژارنیتین پالمیتودیژژل اسیدچربسژژیتوزولی و افژژزاد  فعالیت

.در راسژتای نتژادج   [۱۴ در میتوکندری می شود  ۱ترانسفراز

به دست آمده در پاوه  هاضژر، کشژت تخمژک گژاو و     

نیژز بژر    ۱ن پالمیتودیل ترانسفرازکارنیتیخوک با مهار کننده

 نمو رودان اثر می گذارد و سبب کاه  نمو رودان می شود

های زدژاد   . نتادج ادن پاوه  هم نشان داد که غلظت[۳0 

اسید چرب موجب کاه  چشمگیر بیان آنزدم های درگیر 

در متابولیسم چربی در تخمک شده که منجر به کاه  نر  

.به روشژنی درک شژده   بلو  برون تنی تخمک شژده اسژت  

در مجموعژژه  ۱کژژارنیتین پالمیتودیژژل ترانسژژفرازاسژژت کژژه 

تخمک کومولوسموش در مرهله بلو  قبل از تخمک ردزی 

. اخیژرا نیژز   [۱۱و  7 در شرادط درون تنی بیژان مژی شژود   

های آسیل کوا سنتاتاز، آسیل کوا دهیدروژناز و انودیل  آنزدم

شناسادی شده  کوآ دهیدراتاز در تخمک و کومولوس انسان

کژژارنیتین . گژژزارش شژژده اسژژت کژژه ژن هژژای  [2۱ اسژژت

در 2کارنیتین پالمیتودیژل ترانسژفراز  و ۱پالمیتودیل ترانسفراز

های ددگر تخمژدانی  چنین بخ سلول های گرانولوزا و هم

مانند جسم زرد، فولیکول، سلول کومولوس و تخمک نابالغ 

 ادژن مطالعژات نشژان مژی دهژد کژه       .گاو بیان شده اسژت 

اکسیداسژژیون اسژژیدچرب در تخمکبیشژژتر از سژژلول هژژای  

. بژا توجژه بژه پژاوه  هژای      [۸ کومولوس اتفاق می افتد

گیری کرد کژه   پیشین و نتادج پاوه  هاضر می توان نتیجه

میکرو گژرم در میلژی لیتژر     250اسید های چرب تا غلظت 

توانست بیان ژن ها را افزاد  دهژد و غلظژت هژای زدژاد     

امطلوب بر بیان ژن ها و بلو  بژرون تنژی   اهتمای تاثیرات ن

 تخمک دارد.

ها هستند گروهی از گیرندهPPAR های هسته ای گیرنده

که سه ادزومر آلفا، بتا/دلتا و گاما دارنژد و بژا چسژبیدن بژه     

چرب چندگانه غیژر اشژبای و دژا    هادطبیعی مانند اسیدلیگاند

هژای  لیگاند های ددگر فعال می شوند. همچنژین در بخژ   

تلفی از سیستم تولید مثلی مانند هیپوتایموس، هیپژوفیز،  مخ

در مطالعژات  .[۱0 تخمدان، رهم و بیضه بیژان مژی شژوند    

های چرب بژه عنژوان دکژی از    زدادی بررسی شده که اسید
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و از طرفی گزارش  [2۹و ۱7 بوده PPARهای طبیعیلیگاند

هژژای کلیژژدی در مسژژیر دکژژی از ژنPPARشژژده کژژه کژژرد 

. [۹ است و در تخمک نیژز بیژان مژی شژود     اکسیداسیون بتا

سژبب  PPARαبژا تحردژک   6و امگژا  ۳اسیدهای چرب امگا

در بژز شژیری،    [۹ افزاد  اکسیداسیون چربژی مژی شژود    

 ۱۸و  ۱6مکمل روغن نارگیل که شژامل اسژیدهای چژرب    

و ژن هژای   PPARαکربنه اسژت سژبب افژزاد  بیژان ژن     

 .[5 دها در کبد شآن mRNAکبدی مرتبط و افزاد  سطح 

تنژی سژبب   در شژرادط درون αPPARهم چنین فعال شدن 

 [5 های چرب در کبد بز شدافزاد  اکسیداسیون اسید

هم راستا با دافته های پاوه  هاضر، مشژخ  شژده   

است که افزاد  مسیرهای کاتابولیسژم چربژی در تخمژک    

سژژبب افژژزاد  نژژر  بلژژو  و بالستوسیسژژت رودژژان شژژده 

یر بتژا اکسیداسژیون   . همچنژین تحردژک مسژ   [۳0و 7 است

توانسته است نژر  بلژو  تخمژک و شادسژتگی نمژو آن را      

. پاوه  هاضژر نشژان داد کژه تژاثیر     [۳0و7 افزاد  دهد 

هژای  تنی تخمژک و بیژان ژن  های چرب بر بلو  بروناسید

درگیر در سوخت و سژاز چربژی وابسژته بژه دوز اسژت و      

 اکسیداسژیون را افژزاد  دهژد.   تواند فعالیژت مسژیر بتژا    می

 250افزاد  غلظت اسید های چرب ژله رودال تژا غلظژت   

بلکه αPPARمیکرو گرم در میلی لیتر نه تنها بیان نسبی ژن 

بیان نسبی سژادر ژن هژای درگیژر در متابولیسژم چربژی در      

تخمک را افزاد  داد که منجر به افزاد  نر  بلژو  بژرون   

تنی تخمک بز شد. ادن درهالی بود غلظت های زداد اسژید  

در ادن پاوه  تاثیرات نامطلوب در بیان نسژبی ژن  چرب 

هژژای بررسژژی شژژده و نژژر  بلژژو  بژژرون تنژژی تخمژژک    

داشت.هنوز تاثیرات اسژید هژای چژرب بژر تولیژد مثژل و       

باروری دام های اهلی به خوبی درک نشده است و بر ادژن  

اساس پاوه  های آدنده برای روشن شدن مکانیسم هژای  

 د.اهتمالی آن ضروری به نظر می رس
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