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Abstract: 
 

Background: Sera are a multifaceted mixture of growth factors, proteins, and etc. which can 

influence oocyte maturation and fertilization. The aim of this survey is assessing the effect of 

different sera on in vitro maturation and fertilization in NMRI mice. 
Materials and Methods: In this experimental study, maturation of oocytes was evaluated in 

α-MEM medium treated with 0 to 20 allogenic and autologous mice serums, Fetal Bovine 

Serum (FBS) and Bovine Serum Albumin (BSA) after 14-18h incubation period. Then MII 

oocytes were fertilized with capacitated sperms that percentages of 0 to 20 and investigated 

fertilization ratio.  

Results: In vitro maturation and in vitro fertilization level elevated significantly by adding 

serum to the culture medium (P<0.05). The most prominent maturation rate was observed in 

denuded oocytes (DOs) treated with FBS 10% (80%) and cumulus oocyte complex (COCs) 

treated with BSA 5% (98%) (P<0.001). In addition, the highest fertilization rate was observed 

in DOs treated with BSA 5% and COCs treated with allogenic serum 15% (77%, 75%), 

respectively (P<0.001).  

Conclusion: The results of this study revealed that although BSA and FBS had better results 

than allogeneic and autologous sera, therefore, IVF findings in oocyte containing cumulus 

indicated high capacity of allogenic serum in this process. So, application of allogenic serum 

can be an appropriate replacement versus animal serum to reduce the challenges of infertility 

treatment modalities.   
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 و گاوی جنین هایسرم با مقایسه در موشی آلوژنیک و اتولوگ هایسرم پتانسیل ارزیابی
 NMRI نژاد موش در آزمایشگاهی لقاح و تخمک بلوغ بر گاوی آلبومین
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 مقدمه

 حوزه در برانگیزبحث موضوع یک ،ناباروری درمان

 این بودن ثمـربخش مـورد در کـه اسـت بهداشـتی هـایمراقبت

 متعاقب هایهزینه و چندقلوزایی مادری، ژنوم دیدن آسیب درمان،

 علل زمینه در مطالعات امروزه .[1] دارد وجـود شبهاتی آن

 اهمیت ،جدید هایروش پیشرفت خاطربه خصـوصبـه ناباروری؛

 توسعه و تکوین حال در تولیدمثل بیولوژی و است کرده پیدا زیادی

 موفق لقاح برای که است فیزیولوژیک رویدادی ،تخمک بلوغ است.

 شرایط در هااووسیت بلوغ است. ضروری جنین تکوین و

 تکنولوژی یک ،(In Vitro Maturation: IVM) آزمایشگاهی

 هایروش و بالینی ناباروری درمانبرای  ارزشمند بالقوه

 .[2] است حیوانات در باروریکمک
 

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه زیستی، علوم دانشکده جانوری، علوم گروه .1

 آزاد دانشگاه تحقیقات، علوم واحد پایه، علوم دانشکده جانوری، علوم گروه .2

 ایران تهران، ،اسالمی

 دارو، توفیق مهندسی و تحقیقاتی شرکت پیشرفته، دارویی تکنولوژی گروه .3

 ایران

  مسؤول: نویسنده نشانی *

 جانوری علوم گروه زیستی، علوم دانشکده خوارزمی، دانشگاه مفتح، خیابان تهران،
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 Kouchesfehani@yahoo.com الکترونيک: پست

 14/7/1399 نهایی: پذیرش تاریخ                    12/1398 /12  :دریافت تاریخ

برای  ارزشمند، تحقیقاتی ابزار یک عنوانبه ،تکنیک این از استفاده

 تکوینی شایستگی بر توجهیقابل طوربه که فاکتورهایی درک

 مطالعات حقیقت در دارد. قرار توجه مورد گذارند،می ثیرأت اووسیت

 آزمایشگاهی شرایط در اووسیت شایستگی تنظیم مورد درزیادی 

 دوره در پستانداران اغلب در هاتخمک کلی طوربه است. شده انجام

 پروفاز دیپلوتن مرحله در و شوندمی میوز لیهاوّ مراحل وارد جنینی

 به کهزمانی تا شوندمی متوقف ژرمینال( وزیکول )مرحله 1

شروع مجدد  از قبل گردند.منجر  رفتن تحلیل یا و گذاریتخمک

 هاپلوئید( DNA رشته 4 )دارای 4C اما دیپلوئید، ،تخمک میوز،

 توقف باعث بلوغ، سن در آن پیشرفت و میوز تقسیم شروع است.

 DNA ایجاد و قطبی جسم لیناوّ شدن جدا ،II متافاز مرحله در میوز

 شدن جدا به منجر ،(1n1C) اسپرم نفوذ شود.می 1n2C مکمل

 جنین تولید و تخمک در 1n1C حالت ایجاد قطبی، جسم دومین

 تقسیم لیناوّ از پس ،یندآفر این که شودمی (2n2C) دیپلوئید

همچنین  .[3] دهدمی رخ است، شده انجام لقاح دنبالبه که میتوزی

 محیط از مهمی بخش همیشه هاماکرومولکول که رسدمی نظرهب

 داده نشان مطالعات دهند.می اختصاص خود به را سلولی کشت

 یا و جنین عصاره کازئین، نظیر ترکیباتی سرم جایبه اگر که است

 سرعت افزایش باعث ،گردد اضافه کشت محیط به هاپروتئین سایر

 هایمحیط در هاسلول از برخی حالاین با د.شومی سلولی رشد

 :خالصه

 بگذارند. ثیرأت لقاح و تخمک بلوغ بر است ممکن که هستند ...و هاپروتئین رشد، فاکتورهای از ایپیچیده ترکیب هاسرم هدف: و سابقه

 است. NMRI نژاد موش آزمایشگاهی لقاح و تخمک بلوغ بر مختلف هایسرم اثر بررسی ،مطالعه این از هدف

 و آلوژنیک هایسرم از 20 تا 0 درصدهای با α-MEM محیط در موش هایاووسیت بلوغ ی،آزمایشگاه پژوهش این در ها:روش و مواد

 هاییاووسیت سپس گردید. بررسی انکوباسیون، ساعت 18 تا 14 از پس، (BSA) گاوی سرم آلبومین و (FBS) گاوی جنین موشی، اتولوگ

 گردید. یابیرزا لقاح میزان و ندشد داده لقاح مختلف هایسرم از 20 تا 0 درصدهایدارای  یافتهظرفیت اسپرم با ،رسیدند MII مرحله به که

 در (.P<05/0) یافت افزایش داریمعنی طوربه هاگروه همه در کشت محیط به سرم افزودن با ،لقاح و آزمایشگاهی بلوغ میزان نتایج:

 (COCs) کومولوسی هایسلول دارای هایاووسیت و (درصد 80) درصد FBS 10 در (Dos) کومولوسی هایسلول فاقد هایاووسیت

 هایاووسیت و درصد BSA 5 در DOs هایاووسیت همچنین .(P<001/0) شد مشاهده بلوغ میزان بیشترین (درصد 98) درصد BSA 5 در

COCs داشتند را لقاح میزان بیشترین ،(درصد 77 و 75 ترتیب)به درصد 15 آلوژنیک سرم گروه در (001/0>P.)  

 نتایجاما  داشتند، بهتری نتایج تخمک بلوغ یندآفر در موشی اتولوگ و آلوژنیک هایسرم با مقایسه در FBS و BSA اگرچه گیری:نتیجه

 تواندمی آلوژنیک سرم از استفاده ،بنابراینیند است. آوژنیک در این فرآل سرم باالی ظرفیت بیانگر ،کومولوس دارای هایتخمک در لقاح

 یابد. کاهش ناباروری درمان هایچالش از بخشی تا باشد آزمایشگاهی لقاح انجام جهت ،حیوانی هایسرم مناسب جایگزین

 موش ،آلوژنیک اتولوگ، ،لقاح آزمایشگاهی، آلبومین تخمک، بلوغ کلیدی: واژگان

 481-490 صفحات ،1399دی  -آذر  ،5 شماره چهارم، و بیست دوره فیض، پژوهشی - علمی نامهماه دو                                                             
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 تکثیر نیز هستند پروتئینی هایمکمل یا و سرم فاقد که سلولی کشت

 قرار آن در سلول که محیطی اگرچه شرایط این در .[5،4] یابندمی

 زودیهب محیط اما نیست، هاماکرومولکول حاوی ،است شده داده

 مرده یا زنده هایسلول از که گرددمی هاییماکرومولکول حاوی

 فاکتورهای یا ماکرومولکولی فاکتورهای نقش د.نشومی ترشح

 که فاکتورهایی یا و شوندمی اضافه کشت محیط به که دیگری

 است. نشده مشخص کامل طوربه هنوز کنند،می تولید هاسلول

 رشد و تکثیر برای فاکتورها این که رسدمی نظربه کلی طوربه

 کشت محیط در سرم نقش حقیقت در .[6] است الزم هاسلول

 وزندارای  اجزایاز  برخی برای حامل عنوانبه است ممکن سلولی،

 فاکتورهای جمله از ،ایپیچیده اجزای شامل سرم باشد. کم مولکولی

 مختلف اجزای از سرم است. دیگر ترکیبات و آمینه اسیدهای رشد،

 بلوغ بر است ممکن که است شده تشکیل متفاوت مولکولی وزن با

 جزء کدام که است نشده مشخص هنوز اگرچه بگذارند. ثیرأت تخمک

که  است شده داده نشان اما گذارد،می ثیرأت اووسیت بلوغ بر سرم

 هستند جنین تکوین بر مهاری عملکرد دارای آن اجزای از برخی

 ،سرم مولکول کدام که نیست مشخص دقیق طوربه هنوز بنابراین .[7]

 اووسیت آزمایشگاهی بلوغ طی IVM محیط در را مهمی نقش

 BSA (Bovine که است شده گزارش این بر عالوه دارد. برعهده

Serum Albomin) مطلوبی مکمل است ممکن ،چرب اسید فاقد 

 کدکننده هایژن رونوشت باالی میزان دلیلبه IVM محیط در

 حرارتی شوک پروتئین رونوشت پایین میزان با همراه ،رشد فاکتور

Hsp-70 با مقایسه در BSA محیط در حقیقت در .[8,4] باشد 

IVM هاگنادوتروپین حاوی شدهطراحی (FSH و LH،) توانمی 

 محیط در کههنگامی و کرد جایگزین پیرولیدون وینیل پلی با را سرم

IVM، از سرم جایگزین عنوانبه PVP 3 شد، استفاده ،سرم درصد 

 اووسیت DNA شدن قطعهقطعه کاهش باعث که شد داده نشان

 هایسرم اثر بررسی ،حاضر تحقیق از هدفبنابراین  .[10،9] شودمی

 موشی آلوژنیک و اتولوگ سرم و گاوی آلبومین گاوی، جنین مختلف

 موش آزمایشگاهی لقاح و تخمک بلوغ روی بر مختلف هایدوز با

NMRI باشد.می 

 

 هاروش و مواد

 ماده هایموش از است، تجربی نوع از که آزمایش این در

 حیوان، این انتخاب علت شد. استفاده NMRI نژاد ایهفته 8-6

 انسان،آن با  تولیدمثلی و فیزیولوژیکی ژنتیکی، هایشباهت وجود

 محل بود. پرورش و نگهداری در سهولت و تکثیر سرعت و سادگی

 خوارزمی دانشگاه در واقع ایخانهحیوان در حیوانات نگهداری

 روشنایی ساعت 12 هدور و گرادسانتی درجه 20-25 دمای با تهران

 موازین براساس تحقیق، دوره طول تمام در بود. تاریکی ساعت 12 و

 کافی غذای و آب ،(14580/96 اخالق )کد دانشگاه اخالق کمیته

 جداگانه طوربه نر هایموش و شد داده قرار حیوانات دسترس در

 تزریق از پس ساعت 44-48 تحقیق این در شدند. نگهداری قفس در

 بیهوشی داروی وسیلههب هاموش ،PMSG واحد 5/7 صفاقیروند

 /kg و g20/ml1/0=kg/ mg5/12 xylazine) زایالزین و کتامین

mg5/87 ketamine) قلب از گیریخون از پس و ندشد بیهوش 

 محیط به هاتخمدان اتولوگ(، و آلوژنیک سرم تهیه )جهت موش

 با سپس شدند. داده انتقال α-MEM کشت محیط حاوی تشریح

 نزدیک و دهیبر ظرف عمق به تخمدان ،انسولین سوزن یک کمک

 کمک با بعد، مرحله در شد. داشـته نگـه ثابـت شدهمتورم محل

 ،عمل این انجام با شد. تکهتکه تخمدان دیگر انسولین سوزن یک

 فاقد هایتخمکنیز  و تخمک حاوی کومولوس هایسلول توده

 جهت .[11] شـدند خـارج تخمـدان از کومولوسی هایسلول

 چپ بطن از سرنگ وسیلههب آلوژنیک، و اتوژنیک سرم جداسازی

 منتقل میکروتیوپ یک به خون گرفت. صورت گیریخون موش قلب

 سرسرنگی فیلتر وسیلههب و شد جدا سانتریفیوژ رویی مایع و شد

 به رویی بخش ،لوژنیکآ سرم مورد در .گردید فیلتر میکرون 22/0

 اجزای تا یافت انتقال ساعت 1 مدت به C56˚ دمای درو  ماریبن

 آوریجمع DOs و COCs هایتخمک گردد. غیرفعال آن کمپلمان

 پیش از α-MEM کشت محیط به شستشو از پس و ندگردید

 .ندشد داده انتقال ،بود شده پوشیده معدنی روغن با که شدهانکوبه

 با تیمارشده هایمحیط و کنترل گروه عنوانبه سرم( )فاقد محیط این

FBS، BSA هایغلظت )با موشی اتولوگ و آلوژنیک و 

 .ندشد گرفته نظر در تجربی گروه عنوانبه درصد( 0،5،10،15،20

 کمک با انکوباسیون ساعت 18 تا 14 از پس شدهکشت هایتخمک

 تغییرات و گرفتند قرار مطالعه مورد معکوس میکروسکوپ

 که (II )متافاز قطبی جسم لیناوّ شدن آزاد با ،هسته در مورفولوژی

 محسوب نابالغ هایتخمک ایهسته بلوغ برای معیاری عنوانبه

 لقاح برای هاتخمک اینهمچنین  گرفت. قرار توجه مورد ،شودمی

 شدهاستخراج هایاسپرم کهاین از پس و شدند استفاده آزمایشگاهی

 در ساعت 1 مدت به ایهفته 10 تا 8 بالغ نر موش اپیدیدیم دم از

 با شدند، انکوبه یابیظرفیت جهت EmbryoCul کشت محیط

 کشت محیط در بالغ هایاووسیت مجاورت در 1×610 تعداد

EmbryoCul جهت IVF ساعت 6 تا 4 از پس گرفتند. قرار 

 در و شدند خارج کشت محیط از یافتهلقاح هایتخمک ،انکوباسیون

 موشی اتولوگ و آلوژنیک و FBS، BSA با تیمارشده کشت محیط

 میزان آزمایش، این در .گرفتند قرار درصد( 0-20 هایغلظت )با

 گسترش یا و لاوّ قطبی جسم تشکیل براساس ،هااووسیت بلوغ
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 تشکیل با لقاح میزان همچنین شد. یابیزار کومولوسی هایسلول

 .گرفت قرار ارزیابیمورد  دوم قطبی جسم

 

 باشدمی مشاهده قابل آن GV اصطالحبه یا و هسته که نابالغ کومولوسی هایسلول فاقد اووسیت (A ؛COCs و DO در بلوغ مقایسه -1 شماره شکل

]400×[، B) است مشاهده قابل تصویر راست سمت در آن لاوّ قطبی جسم که بالغ کومولوسی هایسلول فاقد اووسیت ]400×[، C) دارای اووسیت 

 کومولوسی هایسلول دارای اووسیت (D ،]×400[ باشدمی مشاهده قابل سختی به اووسیت وسط در هسته که نابالغ و متراکم کومولوسی هایسلول

 .(]×100[ نیست مشاهده قابل آن لاوّ قطبی جسم که بالغ و یافتهگسترش

  

 میزان در کنترل گروه و مختلف هایسرم ثیرأت از حاصل نتایج سپس

 24 یرایشو SPSS افزارنرم از استفاده با آزمایشگاهی لقاح و بلوغ

 سطح و ندشد تحلیل توکی آزمون و ANOVA one-way روش و

05/0>P شد. گرفته نظر در معنی سطح عنوانبه 

 

 نتایج

 Denuded) کومولوسی هایسلول فاقد هایاووسیت

oocytes) کومولوسی هایسلول دارای هایاووسیت و 

(Complex oocyte cumulus cells)، که هاییموش تخمدان از 

 بود، گذشته هاآن PMSG تزریق از ساعت 44-48 حدود

 تقسیم زیرگروها و هاگروه میان در تصادفی طوربه و آوریجمع

 درصد 4 شامل که IVM محیط در ساعت 14-18 مدت به و شدند

 انکوبه ،بود موشی اتولوگ و آلوژنیک ،FBS، BSA از متفاوت

 بررسی هاآن در لاوّ قطبی جسم آزادسازی درصد سپس .ندگردید

 گسترش میزان براساس COCs در بلوغ که است ذکر قابل گردید.

 قطبی جسم شدن آزاد براساس DOs در و کومولوسی هایسلول

 این هاییافته (.1 شماره شکل) دش بررسی (Polar Body) لاوّ

 در آزمایشگاهی لقاح و تخمک بلوغ درصدکه  داد نشان پژوهش

 در داریمعنی طوربه مختلف هایسرم با تیمار تحت هایگروه همه

 بلوغ میزان ارزیابی بود. بیشتر سرم( )فاقد کنترل گروه با مقایسه

COCs نسبت آزمایشگاهی بلوغ میزان ،کنترل گروه در که داد نشان 

 عالوههب (.درصد 27) است مقدار کمترین دارای هاگروه سایر به

 تا 5 از ترتیب )به FBS با تیمار گروه در آزمایشگاهی بلوغ میزان

 گروه در و درصد 65،92،87،80 راست به چپ از درصد( 20

 این شد؛ مشاهده درصد 98،77،74،72 ترتیب به نیز BSA تیماری

 و آلوژنیک یتیمار هایگروه در بلوغ میزان که است حالی در

 و درصد 79،69،66،41 راست به چپ از ترتیب به موشی اتولوگ

 میزان بیشترینکه  دهدمی نشان هایافته این بود. درصد 42،47،48،55

 با کومولوس هایسلول دارای هایتخمک در تخمک بلوغ

 درصد 5 میزان به BSA و درصد 10 میزان به FBS سرم کارگیریهب

 )جدول (P<001/0) است مشاهده قابل کنترل گروه با مقایسه در

 در بلوغ میزان که داد نشان مطالعه این در DOs بلوغ .(1 شماره

 میزان کمترین دارای هاگروه سایر به نسبت سرم( )فاقد کنترل گروه

 تیماری گروه در آزمایشگاهی بلوغ میزان عالوههب (.درصد 21) است

FBS و درصد 46،80،70،69 راست به چپ از درصد 20 تا 5 از 
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 شد؛ مشاهده درصد 76،65،60،50 نیز BSA تیماری گروه در

 موشی اتولوگ و یکآلوژن یتیمار هایگروه درهمچنین این میزان 

 باشد.می درصد 31،37،39،40 و درصد 41،46،53،55 ترتیببه

 FBS (10 ،است مشاهده قابل جدول در که طورهمان بنابراین

 (P<001/0) داریمعنی با (درصد 5) BSA آن از پس و (درصد

 کومولوس فاقد هایتخمک در را آزمایشگاهی بلوغ میزان بیشترین

 شماره )جدول (اندداده اختصاص خود به کنترل گروه با مقایسه در

 در که داد نشان مطالعه این در COCs آزمایشگاهی لقاح میزان .(1

 کمترین دارای لقاح ،هاگروه سایر به نسبت (درصد 30) کنترل گروه

 کشت محیط در سرم حضور بودن مفید دهندهنشان که است میزان

IVF .تیماری گروه در آزمایشگاهی لقاح میزاندر نتیجه  است FBS 

 گروه در و درصد 47،72،63،63 راست به چپ از درصد 20 تا 0 از

 در شد؛ مشاهده درصد 56،50،43،38 ترتیب به BSA تیماری

 ترتیب به لقاح میزاننیز  موشی اتولوگ و آلوژنیک یتیمار هایگروه

  درصد 52،54،75،67

 نشان هاداده که طورهمان شد. مشاهده درصد 37،43،50،50 و

 سرم با تیمار گروه در آزمایشگاهی لقاح میزان بیشترین ،دهدمی

 شودمی مشاهده کنترل گروه با مقایسه در درصد 15 آلوژنیک

(001/0>P) آزمایشگاهی لقاح .(2 شماره )جدول DOs نشان نیز 

 هاگروه سایر به نسبت (درصد 27) کنترل گروه در لقاح که داد

 در آزمایشگاهی لقاح میزان عالوههب دهد.می نشان را میزان کمترین

 راست به چپ از درصد( 20 تا 0 )از FBS تیماری گروه

 ترتیب به نیز BSA تیماری گروه در و درصد 49،55،59،75

 هایگروه در که است حالی در این شد؛ دیده درصد 77،60،59،41

 لقاح میزان ترتیببه ،موشی اتولوگ و آلوژنیک یتیمار

 هایداده شد. مشاهده درصد 50،57،64،58 و درصد 42،57،63،70

 نشان کومولوس فاقد هایتخمک در آزمایشگاهی لقاح از حاصل

اختالف  با کنترل به نسبت هاگروه تمامی در لقاح میزان که دهدمی

(05/0>P) گروه در دارمعنی اختالف بیشتریناما  ؛است دارمعنی 

 شودمی مشاهده کنترل گروه با مقایسه در درصد BSA 5 با تیمار

(001/0>P) (2 شماره )جدول.  

 

 ایدوزه با موشی اتولوگ و آلوژنیک و FBS, BSA هایسرم با تیمارشده هایگروه سوری موش در تخمک بلوغ درصد مقایسه -1 شماره جدول

 سرم( )فاقد کنترل گروه با مقایسه و درصد( 20 تا 5) مختلف

 داریمعنی (درصد) DOs COCs MII سرم درصد آزمایش گروه

FBS 

5 142 127 (46) (65%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

10 155 132 (80) (92) P≤ 001/0  P≤ 001/0  

15 147 131 (70) (87%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

20 145 140 (69) (80%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

BSA 

5 158 134 (76) (98%) P≤ 001/0  P≤ 001/0  

10 147 126 (65) (77%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

15 147 131 (60) (74%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

20 149 134 (50) (72%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

Allogenic 

5 144 142 (41) (79%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

10 145 134 (46%) (69%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

15 152 141 (53) (66%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

20 140 137 (55) (41%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

Autologous 

5 152 132 (31) (42%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

10 139 130 (37) (47%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

15 148 133 (39) (48%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

20 145 138 (40) (55%) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

(21) 137 140 0 کنترل( )گروه سرم فاقد  (27%)   
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 و همکاران اینانلو شاهسوند
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 با موشی اتولوگ و آلوژنیک و FBS, BSA هایسرم با تیمارشده هایگروه سوری موش در آزمایشگاهی لقاح درصد مقایسه -2 شماره جدول

 سرم( )فاقد کنترل گروه با مقایسه و درصد( 20 تا 5) مختلف ایدوزه

 داریمعنی  (درصد) دوم قطبی جسم DOs COCs سرم درصد آزمایش گروه

FBS 

5 142 127 (49)  (47) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

10 155 132  (55)  (63) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

15 147 131 (59)   (63) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

20 145 140  (75)   (63) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

BSA 

5 158 134 (77)   (56) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

10 147 126 (60)   (50) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

15 147 131 (59)  (43) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

20 149 134 (41)  (38) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

Allogenic 

5 144 142  (42)  (52) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

10 145 134 (57)  (54) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

15 152 141 (63)  (75) P≤ 05/0  P≤ 001/0  

20 140 137 (70)  (67) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

Autologous 

5 152 132 (50)  (37) P≤ 05/0  P≤ 05/0  

10 139 130 (57)  (43)  P≤ 05/0  P≤ 05/0  

15 148 133 (64)  (50)  P≤ 05/0  P≤ 05/0  

20 145 138  (58)  (50)  P≤ 05/0  P≤ 05/0  

(27) 137 140 0 کنترل( )گروه سرم فاقد  (30)   

 

  بحث

 مختلف هایسرم انواع اثر مورد در محدودی مطالعات

 لقاح تخمک، بلوغ گوناگون مراحلدر  کشت محیط به شدهافزوده

 مطالعات اکثر در دارد. وجود تخمک بعدی تکامل و آزمایشگاهی

IVM کامل ،سرم مختلف انواع با پایه محیط حیوانی، هایاووسیت 

کار به سلولی کشت محیط برای مکمل عنوانبه سرم معموالً شود.می

 در مهمی نقش که است رشد فاکتورهای از تعدادی حاوی ورود می

 دلیلبه است ممکن سرم مفید اثر عالوههب دارند؛ اووسیت بلوغ تنظیم

 فراهم ،سرم اصلی کارکرد باشد. ماده این اکسیدانیآنتی خواص

 تکثیر و رشد تحریک باعث که است هورمونی فاکتورهای کردن

 افزایش باعث سرمکه  است داده نشان مطالعات گردد؛می هاسلول

 انتقال ها،هورمون دهندهانتقال هایپروتئین افزایش تمایزی، عملکرد

 و منتشرکننده و کنندهضمیمه فاکتورهای لیپیدها، معدنی، عناصر

 رسدمی نظرهب حاضر مطالعه در .[13،12] شودمی کنندهتثبیت عوامل

 اتولوگ و آلوژنیک هایسرم با مقایسه در BSA و FBS افزودن که

 حاوی BSA و FBS زیرا ؛دارد تخمک بلوغ بر بهتری اثرات

 و هاپروتئین پپتیدها، ها،ویتامین رشد، فاکتورهای ها،هورمون

 کمک فولیکولی یندهایآفر بهبود به که است اکسیدانآنتی ترکیبات

 بودن دارا با و سلولی تکثیر محرک عنوانبه تواندمی FBS کند.می

 دهنده،انتقال هایپروتئین ها،ویتامین ها،هورمون مانند اجزایی

 اضافه کشت محیط به رشد فاکتورهای و منتشرکننده کننده،ضمیمه

 COCs لقاح و بلوغ ،کلی طوربه که داد نشان مطالعه این .[12] شود

همچنین  هستند. برخوردار بهتری نتایج از DOc با مقایسه در

 بلوغ در مهمی نقش یکومولوس هایسلولکه  اندداده نشان مطالعات

 بلوغ و میوز سرگیری از یالقا میوز، توقف حفظ جمله از ،اووسیت

 و دارشکاف اتصاالت به عملکردها این کنند.می ایفا سیتوپالسمی

 ارتباط همچنین شود.می مربوط هاآن خاص متابولیکی هایتوانایی

 مغذی مواد انتقال برای کومولوسی هایسلول و اووسیت بین فیزیکی

 نشان مطالعات است. الزم اووسیت رشد در ضروری فاکتورهای و

 از مانع ،کومولوسی هایسلول از مترشحه یفاکتورهاکه  اندداده

 هایسلول حتی این بر عالوه گردند.می پلوسیدا زونا شدن سخت

 از باعث پاراکراین فاکتورهای تولید با ،جداشده کومولوسی

 ندشومی کومولوسی هایسلول فاقد هایاووسیت در میوز سرگیری

 اسید هیالورونیک و سولفاته هایگلیکوزآمینوگلیکان ترشح .[14]

 موکوسی ماتریکس گیریشکل باعث ،کومولوسی هایسلول توسط

 واکنش کنندهتسریع که شودمی کومولوسی هایسلول اطراف و بین

 بر کومولوسی هایسلول اثرات .[15] استآ اسپرماتوزو آکروزومی

 شده گزارش مختلف هایگونه در اووسیت آزمایشگاهی لقاح و بلوغ

 GV هایاووسیتروی  بر همکارانش و Nishi .[17،16] است

 لقاح و بلوغ میزان که کردند گزارش وانجام دادند  مطالعه موش

 از ترتیببه کومولوسی هایسلول فاقد هایاووسیت در آزمایشگاهی

 کمتر دارییمعن طوربه که است درصد 7/51 و 4/64 چپ به راست
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 به راست از ترتیب به) کومولوسی هایسلول دارای هاییتاووس از

 همکارانش و Aono دیگر سوی از .[18] است ( 5/70 و 4/76 چپ

 بلوغ که کردند گزارش موشی GV هایاووسیتروی  بر مطالعه با

 هایسلول دارای هایاووسیت لقاح( )میزان تسهیم میزان و

 هایسلول مثبت رثیأت .[19] بود 1/94 و 2/90 ترتیب به کومولوسی

 و Santiquet توسط انسان هایاووسیت بلوغ بر کومولوسی

 و Del Collado توسط گاو و خرگوش در ،[3] همکارانش

 توسط موش در و [21،20] شهمکاران و Tao نیز و همکارانش

Choi است. شده گزارش [22] همکارانش و Honari Chatroudi 

 و GDF9 یا 9 رشد تمایزی فاکتور اثرات 2019 در همکاران و

 گیریشکل نسبت روی بر را کومولوسی هایسلول شدهغنی محیط

که  دریافتند و کردند ارزیابی انسانی هایبالستوسیست بقاء و جنین

 هایسلول و GDF9 با اووسیت بلوغ کشت محیط سازیغنی

 در بالستوسیست یبقا و لقاح میزان دهندهافزایش ،کومولوسی

 کردند ییدأت را حاضر مطالعه گزارشات، این نتایج .[17] هاستجنین

 هایسلول دارای هایاووسیت لقاح و بلوغ میزان که دادند نشان و

 .است کومولوسی هایسلول فاقد هایاووسیت از بیشتر ،کومولوسی

 بلوغ بر مختلف هایسرم ثیرأت رویبر  اندکی مطالعات تاکنون

 ،مختلف هایگزارش است. گرفته صورت سوری موش در اووسیت

 در استفاده مورد هایسرم اثر از متناقضیا  و متفاوت نتایج بیانگر

، همکاران و تاجیک گزارش در .[23،4] باشدمی تخمک کشت محیط

 بز هایتخمک بلوغروی  بر مختلف کشت هایمحیط ثیرأت بررسی

 گاوی، جنین سرم حاوی هایمحیط در هاتخمک بلوغ که داد نشان

 داریمعنی اختالف ،(GSS) فحل بز سرم و (ESS) فحل میش سرم

 طوربه بلوغ میزان ،سرم بدون کشت محیط با مقایسه در اما ؛نداشت

 ثیرأت بیانگر ،حاضر وهشژپ با مقایسه در که یافت افزایش دارییمعن

 مقابل، در .[24] است تخمک بلوغ یندفرآ بر مختلف هایسرم مثبت

 بلوغ کشت هایمحیط ثیرأت مورد در نیز همکاران و شبانکاره کرمی

 سرمو  انسانی یائسگی سرمکه  دادند ننشا و کردند تحقیق اووسیت

 ،گاوی فولیکولی مایع سرم با مقایسه در بز و گوسفند استروس دوره

 باالتری جنینی تکوین و آزمایشگاهی لقاح تخمک، بلوغ میزان

 بلوغ میزان که داد نشان تحقیق این از حاصل نتایج .[25] داشتند

 حاوی هایگروه با مقایسه در سرم( )فاقد کنترل گروه در تخمک

 یدؤم که است بوده کمتر داریمعنی طوربه آماری نظر از ،سرم

 و کشت یندفرآ در سرم مثبت ثیرأت بر مبنی نمحققا سایر تحقیقات

 ،IVM بر مختلف هایسرم اثر بررسی در .باشدمی اووسیت بلوغ

 غلظت با تیماری گروه در DOs در II متافاز تشکیل توان بیشترین

 بین در کهحالی در ؛گردید مشاهده (درصد 80) FBS از درصد 10

 افزایش و بود کمتر II متافاز تشکیل توان FBS درصدهای سایر

 داشت منفی اثرات تخمک بلوغ بر ،درصد 20 میزان به FBS غلظت

 و Sena-Netto .گردید II متافاز تشکیل توان کاهش باعث و

 در BSA با FBS جایگزینی که کردند گزارش 2019 در همکاران

 افزایش را بالستوسیست کیفیت ،جنین کشت و اووسیت بلوغ طی

 ساختار ؛تخمک بلوغ بر FBS مثبت ثیرأت علل از یکی .[26] دهدنمی

 به رماد خون از هاایمنوگلوبولین عبور از ممانعت جفت، خاص

 باالی میزان و کمپلمان کنندهفعال فاکتورهای حضور عدم ،جنین

 سخت از مانع ،پروتئازیآنتی عملکرد بودن دارا با که است فیتوئین

 FBS ،مختلف هایغلظت بین ازهمچنین  .شودمی زوناپلوسیدا شدن

 در دهد.می نشان اووسیت تکوین در را نتیجه بهترین درصد ده

 در II متافاز تشکیل توان بیشترین ،IVM بر BSAاثر  بررسی

COCs از درصد 5 غلظت با تیماری گروه در BSA (98 )درصد 

 کنترل گروهبه  نسبت توجهیقابل دارییمعن که گردید مشاهده

(001/0P<) توان این سرم غلظت افزایش با کهحالی در داشت؛ 

 بر BSA غلظت افزایش منفی ثیرأت بیانگر هایافته این یافت. کاهش

 BSAکه  است داده نشان مطالعات . همچنیناست تخمک بلوغ

 در تغییر با که است FBS با مقایسه در لیپید کمی میزان حاوی

 اووسیت بلوغ شدن کمتر باعث لیپید کاهش و میتوکندری دینامیک

باید  یکآلوژن و اتولوگ هایسرم مورد در .[27] شودمی آن تکوین و

 توان بیشترین درصد 5 غلظت با موشی آلوژنیک سرم گفت که

 20 غلظت با و COCs در ،درصد 79 میزان بهرا  II متافاز تشکیل

 DOs در درصد 55 میزان به را II متافاز تشکیل توان بیشترین درصد

 موشی، اتولوگ سرم با تیمار تحت هایگروه در عالوههب داد. نشان

 به را II متافاز تشکیل توان بیشترین درصد 20 غلظت در سرم این

 این داد. نشان DOs در درصد 40 و COC در درصد 55 میزان

 تخمک بلوغ یندفرآ بر گونه یک هایسرم مثبت ثیرأت بیانگر نتایج

 را مختلف هایگونه هایسرم با آلودگی خطر که است گونه همان

 هایگروه داد، نشان پژوهش این نتایج طرفی از دهد.می کاهش

BSA و FBS آلوژنیک سرم و کومولوس فاقد هایتخمکزمینه  در 

 را نقش بیشترین کومولوسی هایسلول دارای هایتخمکنسبت به 

 اثر بررسی در داشتند. برعهده آزمایشگاهی لقاح یندفرآ پیشبرد در

 یکآلوژن سرم درصد 15 غلظت ،IVF یندفرآ بر مختلف هایسرم

 و (درصد 74) دوم قطبی جسم تشکیل میزان بیشترین COCs در

 جسم تشکیل میزان کمترین اتولوگ سرم درصد 20 و 15 غلظت

 یندفرآ بررسی درعالوه بر این  دادند. اختصاص خود به را دوم قطبی

IVF میزان بیشترین که شد مشاهده کومولوس فاقد هایسلول در 

 (درصد 77) BSA از درصد 5 غلظت در دوم قطبی جسم تشکیل

از  درصد 15 غلظت در دوم قطبی جسم تشکیل میزان کمترین و

 فاقد هایگروه دریعنی  این .باشدمی (درصد 64) اتولوگ سرم
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 BSA ترتیببه کومولوس هایسلول دارای و کومولوس هایسلول

 تحت گروه و ثیرأت بیشترین درصد، 15 آلوژنیک سرم و درصد 5

 یندآفر پیشبرد در را ثیرأت کمترین درصد 15 اتولوگ سرم با تیمار

 سال در همکارانش و Sreenivas اند.داشته آزمایشگاهی لقاح

 پپتون و BSA (mg/ml5) ،(درصد 10) FBS اثر بررسی با 2013

 گوسفند هایاووسیت تکوین و لقاح، بلوغ بر (mg/ml18/0 ) گندم

 ترتیب)به FBS در آزمایشگاهی لقاحو  بلوغ میزان که دادند نشان

 BSA با مقایسه در (درصد 75 و درصد 32/89 چپ؛ به راست از

 پپتون و (درصد 87/52 و درصد 10/80 چپ؛ به راست از ترتیب)به

 (درصد 44/44 و درصد 27/54 چپ؛ به راست از ترتیب)به گندم

 میزان ،سلولی چهار و سلولی دو تشکیل در کهحالی در بود. بیشتر

BSA (درصد 93/60 و درصد 22/74 چپ به راست از ترتیب)به 

 گندم پپتونو  (درصد 77/58 و درصد 58/73) FBS با مقایسه در

 و Puri .[28] است بیشتر (درصد 01/57 و درصد 89/72)

 سرم و بوفالو استروس سرم اثر بررسی با 2015 سال در شهمکاران

 بوفالو هایاووسیت بلوغ بر ،(FBS و EBS) گاوی جنین

(Bubalus bubalis)   سرم کهبیان کردند FBS با مقایسه در 

EBS 80/83) بیشتری آزمایشگاهی بلوغ میزان آلوژنیک( )سرم 

 .[29]دهد می نشان EBS (درصد 45/77) با مقایسه در (درصد

Abdel-Wahab تازه گاو سرم اثر 2018 سال در همکاران و 

 روی بر جنینی گوساله سرم با مقایسه در را درصد 10 متولدشده

 و کردند مطالعه بالستوال و موروال تکوین میزان و اووسیت بلوغ

 هایماکرومولکول است قادر متولدشده تازه گاو سرمکه  دریافتند

 وارد کشت محیط به جنینی گوساله سرم با مقایسه در را ثرتریؤم

 شود اووسیت آزمایشگاهی بلوغ و کشت شرایط ودبهب باعث و داینم

 عنوانبه PVA و BSA از ،پژوهشی در 2019 سال در نامحقق .[30]

 آزمایشگاهی شرایط در شتر تخمک بلوغ رایب FCS جایگزین

 FCS با ترکیب در یا تنهاییبه BSA که دادند نشان و کردند استفاده

 ایهسته بلوغ کاهش باعث PVA و FCS ترکیب با مقایسه در

 .دهدمی نشان نیز بیشتری کروموزومی ناهنجاری میزان و دوشمی

 محیط در مکمل ترکیباتکه  داد نشان نامحقق اینمطالعه  نتایج

 .[31] دندار تخمک بلوغ یندفرآ در بسزایی نقش IVM کشت

 ،مختلفی ترکیبات که دادند نشان اتولوگ سرم با رابطه درمحققان 

 دو آلفا انسولین، شبه رشد فاکتور ،A ویتامین همچون

 را آن که دارد وجود سرم این در ایمنوگلوبولین و بولینماکروگلو

 از .[32] کندمی معرفی اووسیت کشت مکمل برای مناسبیگزینه 

 ترکیبات که کردند گزارش رانهمکا و Arpornmaeklong طرفی،

 پزشکی و بنیادی هایسلول زمینه در تواندمی لوژنیکآ سرم

 .شود گرفته نظر در FBS برای مناسبی جایگزین عنوانبه ،بازساختی

 با مقایسه در آلوژنیک سرمکه  داد نشان نیز حاضر تحقیق نتایج

 اثر گاوی سرم آلبومین و یگاو جنینی هایسرم اتولوگ، هایسرم

 نتایج با که دارد موش آزمایشگاهی لقاح و تخمک بلوغ در مهمی

 آلوژنیک سرم کارایی بر مبنی حاضر تحقیق از آمده دستبه

 دقیق طوربه هنوز هاسرم ثرؤم مواد وجود این با .[33] همسوست

 از حمایت در آلوژنیک سرم عملکردی نقش و است نشده شناخته

  .دارد مولکولی ارزیابی به نیاز اووسیت باروری و بلوغ

 

  گیرینتیجه

 که گرفت نتیجه توانمی تحقیق این هاییافته مجموع از

 بودنکوتاه علتبه استروس مرحله در موش آلوژنیک سرم از استفاده

 نکته این و بودن صرفههب مقرون آسان، دسترسی استروس، دوره طول

 حاوی احتماالً و کندمی آزاد تخمک چندین جنسی سیکل هر در که

 ،باشدمی رشد عوامل و هاپروتئین ها،هورموناز  توجهیقابل مقدار

 مناسب آزمایشگاهی لقاح و تخمک بلوغ آزمایشگاهی، کشت برای

 در حیوانی هایسرم از استفاده مشکالت به توجه با رسد.می نظربه

 رد یکآلوژن سرم پتانسیل بیانگر آمدهدستبه هایداده بالینی، موارد

 سایر شودمی پیشنهاد رو،این از است. آزمایشگاهی لقاح یندفرآ

 نای اثر انسانی، آلوژنیک سرم ترکیبات آنالیز انجام از پس نمحققا

 مورد انسانی آزمایشگاهی لقاح و تخمک بلوغ یندفرآ در را سرم

 دهند. قرار ارزیابی

 

 قدردانی و تشکر

 و زیستی علوم دانشکده محترم ریاست از وسیلهبدین

 پروژه این انجام در که خوارزمی دانشگاه مرکزی آزمایشگاه پرسنل

 گردد.می قدردانی و تشکر بودند، ما یاریگر
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