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Abstract: 
 

Background: One of the problems after cryopreservation and ovarian tissue transplantation 

is ischemia followed by follicles mortality. In the present study, hyaluronic acid hydrogel 

was used to improve angiogenesis in vitrified ovarian tissue transplantation in rat. 

Materials and Methods: In this experimental study, 22 adult female rats (~8 weeks old) 

with normal estrous cycles were ovariectomized, then their right ovaries were vitrified and 

warmed into two groups without hyaluronic acid hydrogel (VT) and encapsulated with 

hyaluronic acid hydrogel (VT+HA) was autotransplanted into the dorsal muscle. Daily 

vaginal monitoring was performed until re-initiation of first full oestrus cycles. The ovaries 

were removed at the end of the first estrus cycle and angiogenesis genes VEGF, CD31 and 

CD34 evaluated by real time PCR. Data were analyzed by Mann-Whitney test and the 

significance level was considered P<0.05. 

Results: All transplants were completely successful (100% successful transplant). There was 

no statistically significant difference in CD34 and CD31 genes between two groups. But 

VEGF gene expression was significantly lower in VT+HA group (0.25±0.06) than VT group 

(1.00±0.05) (P<0.05). Thus, the VT group appeared more successful than the VT+HA group 

in expressing angiogenic genes at the end of the first estrus cycle. 

Conclusion: Hyaluronic acid hydrogel does not play any effective role in the growth and 

improvement of angiogenesis after transplantation in the short term. But due to the 

angiogenic property of hyaluronic acid, increasing the expression of angiogenic genes in the 

VT + HA group may need more time. 
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 مقدمه 

های جدید آن تشخیص سرطان و درمان ،های اخیردر دهه

یوتراپی و جراحی( عمر مبتالیان را افزایش داده درمانی، راد)شیمی

ها سبب کاهش باروری و نارسایی سفانه این درمانأاما مت ؛است

داروهای مورد استفاده  .[1،2] گردد( میPOFزودرس تخمدان )

ها از درمانی با از بین بردن تعداد زیادی از انواع فولیکولدر شیمی

در  ی، سبب کاهش ذخایر فولیکولی شده،های بدوجمله فولیکول

گردد. همچنین ها مینهایت منجر به کاهش سایز تخمدان

تواند سبب آسیب به عروق خونی و فیبروز درمانی میشیمی

 کانونی قشر تخمدان شود. 
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رادیوتراپی نیز بسته به دوز مورد استفاده، منجر به از دست رفتن 

ویژه اگر رادیوتراپی در ناحیه لگنی و هشود، بمنابع فولیکولی می

های دستگاه تناسلی مورد استفاده برای تومورهای شکمی و سرطان

چندین انتخاب جهت حفظ باروری در زنان وجود  .[3] قرار گیرد

انجماد جنین، انجماد تخمک و انجماد بافت  :دارد که عبارتند از

ها بستگی به زمان . البته انتخاب هر یک از این روشتخمدان

 روش درمانی، سن و وضعیت فرد داردرادیوتراپی، نوع سرطان و 

برای دختران نابالغ و زنان مجرد انجماد تخمک  و انجماد جنین. [3]

عنوان یک هانجماد بافت تخمدان ب باشد، بنابراینقابل استفاده نمی

تکنیک ارزشمند برای حفظ باروری در زنان و کودکانی است که 

قرار  درمانی و رادیوتراپی()شیمی های سیتوتوکسیکتحت درمان

های حیوانی جهت حفاظت از گونه این تکنیکهمچنین اند. گرفته

انجماد بافت . [3]در حال انقراض مفید و قابل استفاده است 

 کند که تعداد زیادی سلول زایاتخمدان این امکان را فراهم می

Germ cell، ّتوان میعالوه هب ؛لیه ذخیره شودفولیکول بدوی و او

در این  .مثلی انجام دادتولید چرخهاین روش را در هر مرحله از 

خیر در روند درمان سرطان نیست، همچنین روشی أروش نیاز به ت

سه  .[4]باشد قابل استفاده برای حفظ باروری در کودکان می

خمدان های موجود در بافت تاستراتژی جهت رشد فولیکول

 خالصه:

هاست. در ومیر فولیکولدنبال آن مرگت تخمدان وجود دارد، ایسکمی و بهیکی از مشکالتی که پس از انجماد و پیوند باف سابقه و هدف:

 هدف بهبود آنژیوژنز در پیوند بافت تخمدان انجمادی رت استفاده شد. هیدروژل اسید هیالورونیک با  ،مطالعه حاضر

و سپس تخمدان  ند( طبیعی، اوارکتومی شدفحلی)استروس هفته( با چرخه  8~ماده بالغ ) رت 22در این مطالعه تجربی،  :هامواد و روش

شده در و کپسوله (VT) هیدروژل اسید هیالورونیکشدن در تحت دو گروه: بدون کپسوله ،و پس از ذوب گردید ها منجمدسمت راست آن

ها تخمدان لین چرخه استروس،. سپس در پایان اوّنددر داخل عضله پشتی همان رت پیوند زده شد (VT+HAهیدروژل اسید هیالورونیک )

بی قرار گرفتند. مورد ارزیا CD34و  VEGF ،CD31زایی های رگبیان ژن  Real time PCRو با روش ها خارج شدنداز بدن رت

 در نظر گرفته شد. >05/0P داریو سطح معنی گردیدند بررسی Mann–Whitneyها با استفاده از آزمون داده

مچنین در مورد ه .آمیز بودموفقیت بنابراین همه پیوندها کامالً .برقرار شد استروسچرخه  ،ها چندین روز پس از پیونددر همه رت ج:ينتا

داری در گروه طور معنابه VEGFژن اما  ها از لحاظ آماری اختالف معناداری وجود نداشت.ین گروهب CD31 و CD34دو ژن 

VT+HA (06/0±25/0 نسبت به گروه )VT (05/00±0/1بیان پایین )( 05/0تری داشتP<ّبنابراین در پایان او .) استروسلین چرخه، 

 . ظاهر شد VT+HAتر از گروه زایی موفقهای رگدر بیان ژن VTگروه 

اما با توجه به  .کندمدت ایفا نمیزایی پس از پیوند در کوتاهثری جهت رشد و بهبود رگنقش مؤ ،هیدروژل هیالورونیک اسید :ریگيجهنتي

 الزم باشد. VT+HAها در گروه  زایی هیالورونیک اسید ممکن است زمان بیشتری جهت افزایش بیان این ژنخاصیت رگ

 زاییت تخمدان، انجماد، پیوند تخمدان، هیدروژل هیالورونیک اسید، رگباف دی:يکل واژگان
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آزمایشگاهی قطعات  کشتانجمادی وجود دارد که عبارتند از: 

از بافت، پیوند بافت منجمد و شده های جدابافتی و یا فولیکول

گرافت( و پیوند بافت منجمد و اتوشده به خود فرد )ذوب

حال هنوز نتایج . با اینشده به گونه دیگر )زنوگرافت(ذوب

های کوچک و فولیکول بخشی از کشت تخمدان انسانیرضایت

 1863از سال  .[5] دست نیامده استهشده از بافت انجمادی بجدا

پیوند بافت تخمدان در حیوانات  کنون مطالعات متعددی بر رویتا

نوزاد تا به  200که منجر به تولد بیش از  صورت گرفتهو انسان 

از جمله  ،موفقیت پیوند به عوامل متعددی[. 6-9] امروز شده است

سین و تکنیک به کار د، بستر عروقی، دوره ایسکمی، تکنپیون محلّ

از عوامل گرفته شده، فاکتورهای محیطی و غیره بستگی دارد. یکی 

مهم جهت موفقیت پیوند، تسریع آنژیوژنز است که برای حیات 

که فعالیت تخمدان پس با وجود این. [6] ها ضروری استفولیکول

است، اما ذخایر  از پیوند ارتوتوپیک یا هتروتوپیک قابل برگشت

. [7] یابددلیل صدمات ایسکمیک به شدت کاهش میفولیکولی به

درصد  25حداقل  ،در پیوند تخمدان انجمادی انسان به موش

حاکی از  ،دیگر ها. گزارش[8] روداز دست می های بدویفولیکول

 اتوگرافتاین است که صدمات ناشی از ایسکمی در طول پیوند 

شود که می درصد 60-95سبب کاهش ذخیره فولیکولی به میزان 

آسیب  ،ر حال رشدهای دلاین میزان به تمام جمعیت فولیکو

زایی مجدد پس از پیوند بافت شروع رگ ،در رت. [9] درسانمی

و  ساعت پس از پیوند است 48کتوپیک، های اتخمدان به محل

از  .[10] شوندروز از پیوند ایجاد می 7عروق عملکردی پس از 

ثر است، تدابیر مؤپیوندی فعالیت تخمدان  ایزایی برجا که رگآن

س از پیوند به کار گرفته شده زایی پمختلفی با هدف بهبود رگ

، [11،12] هاتوان به استفاده از داربستاز آن جمله می است که

جهت  هااکسیدانو آنتی ها، هورمونفاکتورهای رشد

. [13] بخشیدن و شروع مجدد فعالیت تخمدانی اشاره نمودسرعت

VEGF شود، می عنوان عامل نفوذپذیری عروقی شناختهبه

های اندوتلیالی را تواند سلولو می خاصیت تحریک میتوز دارد

عوامل دیگری نیز در  VEGFدر کنار  وادار به مهاجرت نماید.

توان به دو از آن جمله می که کنندزایی دخالت مییند رگآفر

د که همگی اشاره نمو CD34 و  CD31یعنی ،دیگر عامل مهمّ

توانند معیار خوبی و می شوندهای اندوتلیال بیان میتوسط سلول

اسید هیالورونیک یا  .[14]زایی باشند برای بررسی میزان رگ

لیکان است که در بافت همبند هیالورونان یک نوع گلیکوزآمینوگ

گیری در تکامل جنین، شکل این ماده. [15] داران وجود داردمهره

بنابراین در این  .[16] ترمیم زخم و آنژیوژنز نقش دارد ها،بافت

زایی و منظور بهبود رگاز هیدروژل اسید هیالورونیک به مطالعه

  .شدپیوندی استفاده  - فولیکولوژنز بافت تخمدان انجمادی

 

 هامواد و روش

 ذوب بافت تخمدان - تومی و انجماداوارک

 8های صحرایی ماده بالغ )از موش ،در این پژوهش

سسه ؤشده از مر، تهیهویستاگرمی نژاد  150تا  100ای( هفته

سسه پاستور، ایران، تهران( استفاده گردید. ؤتحقیقاتی پاستور )م

شده از نظر شرایط یکسان و در یک اتاق کنترل حیوانات همگی در

ساعت تاریکی  12ساعت نور و  12 چرخهحرارت و رطوبت و در 

یید کمیته أشرایط نگهداری و مراحل جراحی به تنگهداری شدند. 

. ( رسید52112429الق دانشگاه تربیت مدرس )شماره اتیک اخ

 چرخهها، جهت اطمینان از داشتن یک هفته قبل از شروع جراحی

های صحرایی، روزانه اسمیر واژن مثلی مرتب، از همه موشتولید

استروس  چرخه 2های صحرایی دارای حداقل تهیه شد. موش

مثلی تولید چرخه استروسکه در مرحله دیدر حالی ،متوالی مرتب

 به دو گروه و شدند جهت انجام جراحی انتخاب ،خود بودند

کنترل: )پیوند بافت تخمدان انجمادی بدون هیدروژل اسید 

( و گروه آزمایشی: )پیوند بافت تخمدان VT) هیالورونیک

 تنهاییشده در هیدروژل اسید هیالورونیک بهانجمادی کپسوله

(VT+HA)  وسیله هی صحرایی بهاموش. ندیددگرتقسیم

های دو پس تخمدانسزایالزین، بیهوش شدند.  - داروهای کتامین

های سمت )اوارکتومی( و تخمدان ها خارجطرف از بدن رت

هر . فرمول محلول انجمادی که برای ندمنجمد شد تسرعبهراست 

بود  Kagawa بر طبق روش ،گروه مورد استفاده قرار گرفت دو

ل، در مرحله اوّ -1که جزئیات آن به این شرح است:  [17،18]

محیط کشت بافت دارای  حاوی تعادلیمحلول در ها تخمدان

HEPES (HEPES tissue culture medium (HTCM)) ،

 سولفوکسایدمتیلدیو گلیکول اتیلن هاییخ ترکیب ضدّ

(DMSO)  آلبومین  درصد 20( و درصد 5/7)هر کدام به میزان

دقیقه در دمای  25مدت و به ندقرار داده شد( HSA)سرم انسانی 

 باقی ماندند. (شیکرلرزاننده الکتریکی )محیط، بر روی 

وارد محلول انجمادی حاوی  هاتخمدان در مرحله دوم، -2

HTCMّگلیکول و اتیلن هاییخ ، ترکیب ضدDMSO  هر کدام(

دقیقه  15مدت و بهشدند مول سوکروز  5/0( و درصد 20به میزان 

( -C°196و بالفاصله در نیتروژن مایع ) گرفتندبر روی شیکر قرار 

ها از داخل نیتروژن سپس تخمدانفرو برده شدند. دقیقه  30مدت به

شدند. ذوب در سه مرحله ذوب  مرحلهخارج و بالفاصله وارد 

 انجام شد:
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مدت مول سوکروز به 1و  HTCM در محلول هاتخمدان ابتدا -1

 گرفتند.  قرار C°37  دقیقه و در دمای 1

مول سوکروز  5/0 و  HTCMمحلولدر  هاسپس تخمدان -2

 گرفتند.  دقیقه و در دمای اتاق قرار 5مدت به

تنهایی، به  HTCMمحلولدر  هاحله سوم تخمداندر مر -3

 گرفتند. دقیقه و در دمای اتاق قرار 10مدت به

 کردن بافت تخمدان با هیدروژل هیالورونیک اسیدانکپسوله

در گروه کنترل که نیازی به کپسوله کردن بافت تخمدان نبود، 

شده هر رت در داخل عضله پشتی بزرگ ذوب – تخمدان انجمادی

. در گروه آزمایشی از کیت هیدروژل اسید پیوند زده شدت همان ر

استفاده شد.  (America ,Advance BioMatrix) هیالورونیک

و  ™Heprasil® ،Gelin-Sاصلی  ءاین کیت از سه جز

Extralink®  تشکیل شده است. جهت کار با این کیت، بر طبق

ل اجزای آن در آب دیونیزه موجود در کیت ح از پروتکل، هر یک

 میکرولیتر از 40داخل یک پتری دیش استریل شد، سپس 

Heprasil  میکرولیتر از  40وGelin-S 10و پس از  ترکیب شد 

گردید ها مخلوط با آن Extralinkمیکرولیتر از  20، شیکینگدقیقه 

مدت شد و به گذاشتهتخمدان در داخل آن  ،بار پیپتاژو پس از چند

که یک الیه گرفت. پس از آنوی صفحه گرم قرار دقیقه بر ر 20

. بافت در داخل عضله پیوند زده شد ،ژل روی تخمدان تشکیل شد

با بخیه ساده  P.G.A، 0/5جذب کمک نخ قابلعضالت به

 0/4قابل جذب نایلون ند. پوست نیز با نخ غیرسرتاسری بسته شد

از  سالین تمیز گردید.و با نرمال وسیله بخیه تکی ساده بسته شدهب

صبح اسمیر  7-9ت ها روزانه بین ساعاز رت ،پس از پیوند 4روز 

 –ترتیب برقراری مجدد محور هیپوتاالموس واژن تهیه شد تا به این

طور روزانه گناد، بررسی گردد. فاز استروس هر حیوان به –هیپوفیز 

 گردید.ثبت شد و شروع چرخه استروس در هر رت مشخص 

که در استروس، در حالی هچرخلین ها در پایان اوّسپس همه رت

بیهوش و سپس  ،تولیدمثلی خود بودند چرخهمرحله استروس 

 دند.ها خارج گردیآنها از بدن تخمدان و ندکشته شد

 ی زایهای رگمیزان بیان ژن بررسی

استروس پس از  چرخهلین برای این منظور در پایان اوّ

میزان  و ندهای صحرایی خارج شدها از بدن موشپیوند، تخمدان

ی روش کمّبه (VEGF, CD34, CD31)ی زایهای رگژنبیان 

Real Time PCR  مراحل بررسی  ند.یددگربا یکدیگر مقایسه

یت ، ب( بررسی کمRNAّالف( استخراج  عبارتند از: ،مولکولی

RNA  با استفاده از جذب نوری، ج( بررسی کیفیتRNA  با

  mRNAساخت رشته مکمل استفاده از الکتروفورز، ه(

 Real Time PCR.و تکثیر آن با استفاده از (  cDNAسنتز)

و با استفاده از ترایزول و  روش دستیبه کل RNAجداسازی 

یت و کیفیت آن به ، کمRNAّکلروفرم انجام شد. پس از استخراج 

نانودراپ و الکتروفوررز ژل آگاروز  اسپکتروفتومترکمک دستگاه 

و  Allel IDفزار کامپیوتری اتوسط نرم پرایمرها .بررسی گردید

perlprimer توسط  پرایمرهاند و سپس طراحی شد

 بودن محلّ جهت اطمینان از یکتا Blastو  Gene Runnerافزارنرم

. پرایمرها توسط شرکت ندشدن، مورد ارزیابی قرار گرفتجفت

 Actin, beta (Actb)ایران( ساخته شد. از ژن  - سیناژن )تهران

 لی استفاده شد.عنوان کنترل داخبه

 

شدهطراحيويژگي پرايمرهاي اختصاصي  -1 شماره جدول  

TM 
Fragment 

size(bp) 
Accession number Primer pair sequences Target gene ردیف 

56.56 

57.28 
177 NM_0 NM_031144.331144.3 

F:CGTTGACATCCGTAAAGACC 

R:ATAGAGCCACCAATCCACAC 

Actin, beta 

(Actb) 
1 

55.90 
58.06 

106 NM_031591.1 
F: TACACTTATTTATGAACCAGCC 
R: TCTGCACACCCAACATTAACA 

CD31 2 

59.05 

59.72 
143 NM_001107202.2 

F: CAGAACTTTCCAGCAAACTCCA 

R: TCCCGAGGTAACCAATGCAAT 
CD34 3 

57.16 
59.85 

132 NM_031836.2 
F: TGAAACCATGAACTTTCTGCTC 
R: AACTTCACCACTTCATGGGCT 

VEGF a 4 

 

 هاآنالیز آماری داده

± صورت میانگین به ،نتایج حاصل از آزمایشات مختلف

 Real. جهت تحلیل نتایج حاصل از بیان گردید دخطای استاندار

time-PCRابتدا با فرمول ، ΔΔCT های های خام به دادهداده

ها دادهها ی میانگین بیان ژنمنظور مقایسهتفسیر تبدیل شد. بهقابل

–Mannو آزمون  22 ویرایش SPSSافزار از نرمه با استفاد

Whitney داریسطح معنیتجزیه و تحلیل قرار گرفت.  مورد 

05/0P<  .در نظر گرفته شد 

 

 نتایج 

 استروس چرخهبررسی موفقیت پیوند و 

سر  VT+HA ،11در گروه  و سر رت VT ،11در گروه 

ت ، درصدد موفقیددر هر دو گروهرت تحت جراحی قرار گرفتند. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&id=402744873
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پدس از پیوندد  ،اسدتروس چرخدهبراساس برقراری مجددد  ،پیوند

صورت که در هدر گدروه، . به اینتخمدان انجمادی بررسی گردید

 ،برقرار شدد شان مجدداًاستروس چرخههایی که پس از پیوند، رت

اسدتروس،  چرخدهلین عنوان پیوند موفق تلقی شد و در پایان اوّبه

هدر دو در  آوری شدد.عدی جمعها جهت مطالعات بهای آنتخمدان

 پیوند موفق(. درصد 100) آمیز بود موفقیتامالًکهمه پیوندها  ،گروه

در و  6-13بدین روزهدای  VTروز شروع فاز استروس در گدروه 

بدود. همچندین پس از پیوندد  6-16بین روزهای  VT+HAگروه 

 VT+HAو  VTاسدتروس در گدروه  چرخدهلدین زمان پایدان اوّ

بدود. از لحداظ آمداری بدین  10-29 و 10-28ی ترتیب روزهدابه

لین ها از نظر میانگین زمان شروع فاز استروس و زمان پایان اوّگروه

هدای در رت اخدتالف معنداداری مشداهده نشدد. ،استروس چرخه

باشد. بررسی روز می 4طور متوسط استروس به چرخهویستار طول 

کدرد. پدس از  یددأیجراحی نیز این نکتده را ت از ها قبلرت چرخه

ها، مشاهده شد کده در استروس در رت چرخهجراحی و با شروع 

هدای طبیعدی تدر از رتقدری طدوالنی چرخهها طول برخی از آن

  6±95/0بده  VTاستروس در گروه  چرخهکه طول طوریبه ؛است

افزایش داشت. اما اخدتالف  72/6±82/0به  VT+HAو در گروه 

  استروس مشداهده نشدد. چرخهطول ها از نظر داری بین گروهمعنی

نتددایج مربددوط بدده شددمارش فولیکددولی ایددن مطالعدده در مجلدده 

Biopreservation and Biobanking  و  [18]به چداپ رسدید

میزاا   :باشدزایی به شرح ذیل میهای رگنتایج مربوط به بیان ژن

استروس پدس از  چرخهزایی یک های رگبیان رونوشت ژن

 :پیوند تخمدان

 ,VEGF, CD31زایی های رگمیزان بیان رونوشت ژن

CD34 ّاستروس پس از پیوند، از طریق  چرخهلین در پایان او

 Actinبیان ژن کنترل  براساس میزان real time PCRتکنیک 

beta (ACT-β)  گروه با یکدیگر مقایسه شد. دو بررسی و در

ها از بین گروه CD31و CD34نشان داد که در مورد دو ژن نتایج 

بیان  VEGFژن  لحاظ آماری اختالف معناداری وجود ندارد.

( داشت و از لحاظ آماری 06/0±25/0) VT+HAدر گروه  یپایین

VT (05/0±00/1 )در گروه  این ژن بیان اختالف معناداری با

 (.1شماره  ( )نمودار >05/0Pداشت )وجود 

 

A

a

   

   

   

   

   

   

   

   

   

CD34 CD31 VEGF

ژن
ت 

وش
رون

ن 
 بیا

ان
میز

ژن 

VT VT+HA

 
گروه مختلف دو پس از پیوند در  ،استروس چرخهيک  ،(VEGF, CD31, CD34)زايي هاي رگمیاا  بیا  رونوشت ژ  -1 شماره نمودار

اند. ( ارائه شدهSEMمیانگین خطاي استاندارد ) ± ACT-βي نسبت به ژ  يزاهاي رگبیا  رونوشت ژ  صورت میانگین میاا ها بهداده .پیوندي

VT : ،پیوند بافت تخمدا  انجماديVT+HAهاي داراي حروف ستو  .شده در هیدروژل اسید هیالورونیکیوند بافت تخمدا  انجمادي کپسوله: پ

 .(>05/0Pدار دارند )گر اختالف معني( با يکديaبا  Aانگلیسي بارگ و کوچک مشابه )

 

 بحث

 یبه عوامل مختلف ،موفقیت پیوند بافت تخمدان انجمادی

پیوند و فاکتورهای محیطی بستگی  از جمله روش انجماد، محلّ

های یخ در روش انجماد دلیل عدم تشکیل کریستالبه [.1] دارد

 جهتن اای و سرعت و آسانی این روش، برخی از محققشیشه

ای را جماد کل و یا قطعات بافت تخمدان، روش انجماد شیشهان

از طرفی [. 7،5]دهند نسبت به روش انجماد آهسته ترجیح می

ها، دمای به نوع و غلظت ضدیخ یانتخاب یک پروتکل انجماد

اندازه،  ، همچنینهاپذیری آنهای انجمادی و میزان نفوذمحلول

. با توجه به [19] ساختار و کیفیت بافت تخمدان بستگی دارد
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 ،های جانوری مختلفتفاوت ساختار و اندازه تخمدان گونه

گونه جانوری در  ،طراحی یک پروتکل انجمادی بهینه برای هر

کرایوبیولوژی حائز اهمیت است. مطالعات متعددی به بررسی 

های مختلف و ای و مقایسه اثرات ضدیخهای انجماد شیشهپروتکل

نجمادی بر روی کل بافت تخمدان و یا های اطول مدت اثر محلول

و همکارانش نشان فتحی  .[20-22]اند قطعات تخمدانی پرداخته

همراه با سوکروز  DMSOو  (EG) گلیکولاتیلندادند که ترکیب 

جهت انجماد  ،های انجمادیترکیبات محلول در مقایسه با سایر

و  Kagawa. [20] تر استبافت تخمدان رت مناسب ای کلّشیشه

 درصد 5/7شامل  ،محلول انجمادی 2009همکارانش در سال 

EG +5/7% DMSO درصد 20دقیقه و  25مدت به EG +20 

دقیقه را برای  15مدت مول سوکروز به DMSO  +5/0 درصد

قطعات تخمدان گاوی و انسانی استفاده کردند. نتایج این مطالعه 

نشان داد که این ترکیب در بازگشت فعالیت تخمدانی پس از پیوند 

. در [17] فت بافت تخمدان گاوی موفق عمل کرده استااتوگر

را  Kagawaو همکارانش پروتکل انجمادی  Youm 2013سال 

عنوان یک پروتکل بهینه برای بافت ، بهترهایی کوتاهالبته با زمان

. در [22] متر ارائه دادندلیمی 2×2×2تخمدان کامل موش با سایز 

 4×4×4ها که حدود حاضر با توجه به سایز تخمدان رت مطالعه

تر بودن تخمدان رت نسبت به متراکم و دنس نیزمتر بود و میلی

بافت تخمدان  جهت انجماد کلّ Kagawaموش، روش انجمادی 

از  چرخهیک  بعد از گذشترت استفاده شد. نتایج نشان داد که 

. بنابراین این وس برقرار شداستر چرخهها در همه رت ،پیوند

با . استروس در رت نیز موفق عمل کرد چرخهترکیب در بازگشت 

 تواند برای انجماد کلّ می Kagawaروش  ،توجه به این نتایج

 ،از سوی دیگر بافت تخمدان رت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بدون آناستوموز عروقی به رشد عروق خونی  ،پیوند بافت تخمدان

هت بازگشت فعالیت تخمدانی و کاهش صدمات جدید ج

شده، بهبود ه است. با توجه به مطالعات انجامایسکمیک وابست

 هایراهتواند از کیفیت و کاهش آپوپتوز بافت تخمدان پیوندی می

زایی همچون ثر در رگ: استفاده از عوامل مؤاز جمله ،مختلف

 [24] و چسب اسید هیالورونیک [7]، فیبرین [23]فاکتورهای رشد 

هیدروژل اسید هیالورونیک با  ،حاصل شود. در مطالعه حاضر

یند آنژیوژنز، آبخشیدن به فر، جهت سرعتزاییرگ خاصیت

پس از پیوند  ،استروس و حفظ ذخایر فولیکولی چرخهبازگشت 

ربرد بافت تخمدان انجمادی رت استفاده شد. با این حال کا

در میزان موفقیت پیوند تنهایی هیدروژل اسید هیالورونیک به

تغییری ایجاد نکرد و در هر دو گروه درصد موفقیت پیوند یکسان 

ند بافت تخمدان، مدت ترین نگرانی در رابطه با پیومهم بود.

ه حتی ألباشد. این مسهای ناشی از آن میایسکمی و آسیب

آمده از بافت دستههای بتواند در افزایش کیفیت تخمکمی

. [25] نقش بسزایی داشته باشدپیوندی جهت لقاح و تولید جنین 

یند آو همکارانش نشان دادند که افزایش و یا تسریع در فرسلیمانی 

و  زایی در بافت تخمدان پیوندی با کاهش هایپوکسی بافترگ

که هایپوکسی های آپوپتوتیک رابطه مستقیم دارد. ایندرصد فولیکول

قبول ، امروزه موردزایی استلیه در شروع رگعامل اصلی و اوّ 

زایی در همگان است. مانند وضعیتی که در دوران جنینی برای رگ

شود، که بافت دچار هایپوکسی میدهد. هنگامیبدن جنین رخ می

د. با بیان گرد( بیان میVEGFروق خونی )اندوتلیال ع عامل رشد

VEGF ساز اندوتلیال عروق خونی شروع به های پیشسلول

. [26] شوندبرای ساخت یک رگ جدید آماده می ،مهاجرت کرده

VEGF شود، عامل نفوذپذیری عروقی نیز شناخته میعنوان که به

های اندوتلیالی را تواند سلولو میرا دارد خاصیت تحریک میتوز 

عوامل دیگری نیز  VEGF. در کنار [27] وادار به مهاجرت نماید

توان به جمله این موارد میاز  ؛کنندزایی دخالت مییند رگآدر فر

 CD31اشاره نمود.  CD34و  CD31دیگر یعنی  دو عامل مهمّ

بر روی  و هاستعضو خانواده بزرگ ایمونوگلوبولینیک 

های اندوتلیال بیان ها و سلولها، نوتروفیلها، مونوسیتلوکوسیت

ها، ارتباطات اینتگرینی و نیز مهاجرت لوکوسیتد و در وشمی

اعتماد برای یک مارکر قابل عنوانو به دکنمیلت زایی دخارگ

 CD34. [28] رودهای اندوتلیال به کار میتشخیص تمایز سلول

که بر  باشدمیهای عرض غشایی جزء خانواده سیالوموسیننیز 

های وابسته به دستگاه ی هماتوپویتیک و سلولهاروی سلول

 شودسازهای اندوتلیالی بیان میهای اندوتلیال و پیشعروقی، سلول

لین در پایان اوّزایی های دخیل در رگبررسی میزان بیان ژن[. 28]

 CD34نشان داد که در مورد دو ژن استروس پس از پیوند  چرخه

تالف معناداری وجود ها از لحاظ آماری اخبین گروه CD31 و

طور به VT، سطح بیان در گروه VEGFندارد، اما در مورد ژن 

که دهد نشان می این نتایجبود.  VT+HAگروه معناداری باالتر از 

علیرغم ایجاد هایپوکسی بیشتر در  ،هیدروژل هیالورونیک اسید

زایی های رگژنبیان موفق به افزایش  ،استروس چرخهلین پایان اوّ

از فاکتورهایی است که  VEGFکه ژن با توجه به این است.نشده 

فاکتورهای پروآنژیوژنز  ءشود و جززایی بیان میدر شروع رگ

وژل اسید هیالورونیک هیدرکه دهد تایج  نشان میناین  ،است

ای که توسط در مطالعه زایی را تسریع بخشد.یند رگنتوانسته فرآ

در گروه که نشان داد ایج نت ،انجام شد 2016همین تیم در سال 

ها و ذخایر تخمدانی رشد فولیکول ،دارای هیالورونیک اسید

تواند میاین کاهش که یکی از علل است داشته  شدت کاهشبه
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در گروه و کاهش رشد عروق زایی های رگخاطر کاهش بیان ژنهب

اما با توجه به خاصیت  .[18] باشدشده با هیالورونیک اسید کپسوله

ممکن است زمان بیشتری جهت افزایش  هیالورونیک اسیدزایی رگ

الزم بوده است. بنابراین پیشنهاد  VT+HAها در گروه بیان این ژن

تر پس از پیوند نیز ارزیابی طوالنی یها در زمانبیان این ژن شودمی

 شود.

 

 گیرینتیجه

 ثری جهت رشد وؤنقش م ،هیدروژل هیالورونیک اسید

کند. اما با توجه مدت ایفا نمیزایی پس از پیوند در کوتاهبهبود رگ

زایی هیالورونیک اسید ممکن است زمان بیشتری به خاصیت رگ

 الزم باشد. VT+HAها در گروه این ژن جهت افزایش بیان
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