
٢٥٥

مقاله پژوهشي 

يک تخمدانير نژاد موش بر تحريتاثيبررس

٣، دكتر محمدعلي سيف ربيعي٢، نگين موالزاده١*دكتر زهره عليزاده

12/3/89، تاریخ پذیرش 16/11/88تاریخ دریافت 

چكيده
مورد يشگاهيآزمايهاموشده در طور گستربهجهت انجام تحقيقات در زمينه مطالعات توليد مثل يشگاهيلقاح آزماو يک تخمدانيتحر:پيش زمينه و هدف

ک يـ ن مطالعه پاسخ دو نـژاد مـوش بـه تحر   يدر ا.دهنديمهافنن يبه ايپاسخ متفاوتيکيژنتيهامختلف موش به علت تفاوتينژادها. رديگياستفاده قرار م

.رديگيمقرار يمورد بررسيتخمدان

شمارش و از نظر به دست آمده يهاتخمک. شدندکيتحرhCGو PMSGباNMRIو Balb-cيانژادهماده يهاموشدر اين مطالعه پايه،: مواد و روش كار

.سه شدنديمقايآماريهاآزمونشده و توسط شمارش يدو سلوليهانيجندر ادامه .داده شدندنر لقاحيهااسپرمبا بررسي شده سپس يظاهر

نـژاد  يبـرا ٠-٦٠و Balb-cنژاد يبرا٠-٢٠هر موش ماده ازيبه ازاطبيعیيهاتيوساود و تعداد بوتفاوتمنژادهان يبيک تخمدانيپاسخ به تحر:هايافته

NMRIبدست آمدهيهاتيوساوتعداد .شمارش شد(PV< 0.00) هشدزيليهاتخمکو تعداد(PV<0.05)ددنن دو نژاد نشان دايرا بيداريعنميتفاوت آمار.

. ندنشان ندادرايداريعنميتفاوت آماريدو سلوليهانيجنگرانولر ويهاتيوساو،تهمنفراگيهاتيوساوتعداد ر موارد شامليسا

نسبت به NMRIبــديـــن معني كه نــژاد .نشان داديشگاهيو لقاح آزمايــک تخمدانير نژاد موش را در پاسخ به تحريمطالعه تاثنيا:بحث و نتيجه گيري

.خمداني و لقاح آزمايشگاهي پاسخ داده استبهتر به تحريك تBalb-cنژاد 

نژاد موش،يشگاهيلقاح آزما،يک تخمدانيتحر:هاد واژهيکل

١٣٨٩پاييز،٢٥٥-٢٥٩صوم، سمجله پزشكي اروميه، دوره بيست و يکم، شماره

:تلفن،٦٥١٧٨-٣- ٨٧٣٦: يکدپست،يحيتشرگروه علوم،يدانشکده پزشک،همدانيدانشگاه علوم پزشک،دهيد فهميبلوار شه،همدان: آدرس مکاتبه

٠٩١٨١١١٠٧٠٠

E-mail: alizadeh@umsha.ac.ir

)سنده مسئولينو(دانشگاه علوم پزشكي همدان ،دانشكده پزشكي،استاديار علوم تشريحي١
كي تبريزدانشگاه علوم پزش،دانشكده پزشكي،پزشكيیدانشجو٢
دانشگاه علوم پزشكي همدان،دانشكده پزشكي،استاديار پزشكي اجتماعي٣

مقدمه
را بـراي انجـام   هـا باشند کـه آن يميي هاداراي ويژگيهاموش

. نمايديمعنوان يک حيوان آزمايشگاهي، مناسب ، بههاانواع پژوهش

هـا ي وراثتي، فيزيولـوژيکي و کالبـد شـناختي آن   هاتاکنون ويژگي

حيواناتي هستند که نگهداري و هاموش. خوبي بررسي شده استبه

اي کوچـک دارنـد و   جثـه ،ساده و کم خرج اسـت هاکارکردن با آن

کوتـاه  . را مـورد اسـتفاده قـرار داد   هاشماري از آنتوان تعداد بييم

، اين حيوانات را براي هاکثير زياد آنو ولد و توانايي تبودن زمان زاد

).۱،۲(ي وراثتي بسيار مناسب نموده استهاپژوهش

Whitingham در مطالعـات جنـين   هـا مـوش براي اولين بار از

اين حيوانـات تعـداد زيـادي اووسـيت يـا      ). ۳(شناسي استفاده كرد 

گونه مطالعـات را فراهـــم  با كيفيت باال براي استفاده در اينجنين

).۲(كننديم

ي توليد مثل، بوجـود هايندآگران در مطالعه فرامروزه پژوهش

ي فريز شده و هانيجنآوردن حيوانـات با تغييرات ژنتيکــي، انتقال 

ي کمـک  هـا فـن طـــور گسـترده از   همچنين مطالعات مولکولي به

گونـه  در ايـن هـا موشاستفاده از ). ۵،۴،۲(کنند يمباروري استفاده 

به عنوان هايج است، در اين مطالعات از تزريق گنادوتروپينراهافن

گـذاري  و تخمـک هـا روشي براي القا رشد تعداد زيادي از فوليکـول 

شود كه در نتيجه آن تعداد زيادي تخمک بـراي توليـد   يماستفاده 

).۵،۴(آيديمبدست جنين در مطالعات آزمايشگاهي
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بـه دو  يکـات تخمـدان  يموش را از نظر پاسخ بـه تحر ينژادها

):۶(کننديمم يدسته تقس

دهند و يمکه به تحريك تخمداني خوب پاسخ ييهاموش-۱

آورد مانند تخمک بدست۳۰-۵۰توان يمن موارد از هر موش يدر ا

. BABLB/cByJو C57BL/6Jينژادها

پاسـخ  يبـه خـوب  هـا نيق گنـادوتروپ يکه به تزرييهاموش-۲

از آن بدست ترکما يتخمک ۱۵ق يدهند و بعد از هر دوره تزريمن

. J/129و C57/Lينژادهاد مانند يآيم

نسـبت  هـا موششناخته شده اند که در پاسخ يعوامل متعدد

ن عوامل سن و ين ايترگذارند، از مهميمر ياني تاثبه تحريك تخمد

هفته سن ۳-۶که يماده ايهاموش،باشديمماده يهاموشنژاد 

يک تخمدانيبه تحريپاسخ بهتر)هاآنالبته با توجه به نژاد (دارند 

ييو توانـا هـا ق هورمـون يـ ت به تزرين حساسيهمچن). ۶(دهنديم

گـر پاسـخ   يط کشت از علل ديت در محيبالستوسيرشد تا مرحله

).۷(ون استيبهتر به سوپراووالس

لقـاح  ،در مورد پاسخ به تحريـك تخمـداني  يمختلفيهاداده

د مثـل در مقـاالت در   يتوليولوژيبيهاگر روشيو ديشگاهيآزما

ط و يشرا،هابا استفاده از پروتوکلهان دادهيا). ۸،۷(دسترس است

را هـا آنن يح بـ يسه صحيه مقامختلف بدست آمده اند، کينژادها

.سازديمدشوار 

گونهاينمختلف موش را نسبت به ينژادهان مطالعات پاسخ يا

مطالعـه در  يتا نژاد مناسب برانمودهيبررسهاگر روشيو دهافن

بـا توجـه بـه    ). ۸-۱۱(را بدسـت آورنـد  يشـگاه يط خاص آزمايشرا

ي بهتر اسـت  و شرايط آزمايشگاههاموششرايط متفاوت نگهداري 

در شـرايط خـاص از جملـه در ايـران بررسـي      هاگونه بررسيتا اين

. شود

در NMRIوBalb/c،ران دو نژاد مـــوش کـه عبارتنـد از   يدر ا

.تو پاستور در دسـتــرس استيستيان

NMRI   يـك نـژادoutbred   توسـط ۱۹۷۳بـوده و در سـال

National Institutes of Health١امريكا و سپس توسطNMRI)(

inbredيك نـژاد  Balb/c). ۱۲(و مورد استفاده قرار گرفتيمعرف

,Memorial Hospital, New Yorkتوسط ۱۹۱۳بوده كه در سال 

). ۱۳(د يتهيه گردinbredاستفاده شده و سپس به صورت 

طـور  در ايران در مطالعات جنين شناسـي از ايـن دو نـژاد بـه    

ق يـ ر تزريتاثيبررس،طالعهن ميهدف از ا. شوديمگسترده استفاده 

زان يبدست آمده و ميهاتخمکت يفيبر تعداد و کهانيگنادوتروپ

ن دو نـژاد مـوش   يـ در اهـا آنسه يو مقايشگاهيت لقاح آزمايموفق

. نژاد مناسب جهت مطالعه انتخاب شودتا،است

1 Naval Medical Research Institute

روش كارمواد و 
مـورد مطالعـه يعنـي    مـاده دو نژاد مـوش در اين مطالعه پايه، 

NMRI وBalb-c هفته از انستيتو پاستور ايران تهيه ۶-۴به سن

شد و قبل از شروع تزريق جهت تطابق با شرايط جديـد بـه مـدت    

سـاعت  ۱۲بـا شـرايط   يپزشکحيوان خانه دانشكدهيك هفته در

ژاد ـــ ي نر نهاموش. ساعت روشنايي نگهداري شدند۱۲تاريكي و 

NMRIمشابه نگهداري شـدند ي جداگانه با شريط هانيز در قفس.

سر مـوش نـژاد  ۳۵و Balb-cنژادسر موش ۳۲در اين مطالعه از 

NMRIاستفاده شد.

ي مـاده هـر دو نـژاد ابتـدا     هـا موشبراي تحريك تخمداني به 

ساعت ۴۸و بعد از )ايران-شركت نصر فريمان(PMSG٢واحد ۵/۷

بـه طريـق داخـل    )ايـران -شـركت دارو پخـش  (hCG٣ واحد۵/۷

سـاعت  II (۱۳-۱۶متافـاز (براي گرفتن تخمك .تزريق شدصفاقي 

. جـدا شـد  يمـ را كشـته و لولـه رح  هـا مـوش hCGبعد از تزريـق  

ط يمحـ . و در محيط كشـت خـارج شـدند   يماز لوله رحهاتخمك

. بودPH(7.2-7.4)با LifeGlobal®(HTF(کشت مورد استفاده

يتط کشت به صورت قطرايمحهاتخمكدر روز قبل از گرفتن 

mineral oil(sigma.m8410)آن با يت قرار گرفت و رويداخل پل

قرار (CO2 5%,O2 5%,T=37)پوشانده شد و بعد داخل انکوباتور

.گرفت

اپيديـديم در  از ناحيـه دم وNMRIاز موش نر نـژاد  هااسپرم

آوري دو ساعت قبل از لقاح داخل آزمايشـگاهي جمـع  HTFمحيط

زمـان اســتفاده داخـل انکوبــاتور   ه و بـراي رســيدگي بيشـترتا  شـد 

.شدندينگهدار

و بعـد از  شـده اسـپرم اضـافه  ،به دسـت آمـده  يهاتخمکبه 

ي كومولـوس از  هـا ساعت به دليل كنار رفتن سلول۷تا ۵گذشت 

بـدين ترتيـب   . يـد دبررسـي گر هاآن، مورفولوژي هاتخمكاطراف 

عنـوان  يي كه داراي سيتوپالسم تيره و دانه دار بودند بـه هاتخمك

بـه شـكل   هـا آنيي كه سيتوپالسـم  هاتخمكي گرانولر، هاتخمك

عنوان فراگمنته و در صورتي كه سيتوپالسـم  قطعات ريز درامده به

. تخمك جمع شده باشد به عنوان ليز شده در نظـر گرفتـه شـدند   

ساعت ۳۰براي مدت شستشو داده شده و مجدداهاتخمكسپس 

تعـداد  . جنين دو سلولي بدست آيـد تاندقرار داده شددر انكوباتور

ي بدست آمده نيز شمارش شده و متوسط تعـداد بدسـت   هانيجن

. ديآمده در دو نژاد مقايسه گرد

ــل داده  ــه و تحلي ــت تجزي ــاجه ــاروشاز ه 2Xوt-testيه
.استفاده شد

2 Pregnant Mare’s Serum Gonadotropin
3 human chrionic Gonadotropin
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هايافته
يم توانسـت يک تخمدانيكه به دنبال تحريمي رحهاتعداد لوله

طـور بـه م، در دو نـژاد مقايسـه شـد و    يـ تخمك بدست آورهاآناز 

NMRIو در نـــژاد  Balb-c ،۰۹۴/۰±۶۸/۱متوســـط در نـــژاد  

ي را داريعنـ مبود، كه در دو نژاد مورد مطالعه تفاوت ۰۶۰/۰±۸۵/۱

. دهديمنشان ن

تخمـك در  ۲۰تـا  ۰از يک تخمـدان يـ پاسخ هر نـژاد بـه تحر  

. متفاوت بـود NMRIي هاموشدر ۶۰تا۰و از Balb-cي هاموش

در اين دو يک تخمدانيكه توسط تحرييهاتيوساوتعداد متوسط 

(PV< 0.00)دهـد يمـ ي را نشـان  داريعنمنژاد بدست آمد تفاوت 

). ۱جدول(

مدانيدر دو نژاد مختلف موش پس از تحريك تخيمي بدست آمده از هر لوله رحهاتخمكميانگين تعداد :)۱(جدول شماره 

ي بدست هاتيوساوتعداد متوسط *

آمده

بدست يهاتخمکحداکثر -حداقل

ک موشيآمده از 

نژاد موشي مادههاموشتعداد 

۸۰/۰±۴۶/۱۰۲۰-۰۳۲Balb-c

۶۹/۱±۴۵/۱۹۶۰-۰۳۵NMRI

در دو نـژاد تفـاوت   هـا تخمـک تعـداد متوسـط   . نشان داده شده اسـت SEM 2±يمبدست آمده از هر لوله رحيهاتخمکتعداد متوسط *

. (PV<0.00)دهديمرا نشان يداريعنم

ر آن بـر  يپاسخ دو نـژاد مختلـف بـه تحريـك تخمـداني و تـاث      

تعـداد  . نشان داده شده اسـت ۲در جدول شماره هاتخمکت يفيک

ي هاتخمكوسيله تقسيم تعداد كل هبطبيعیي هاتيوساومتوسط 

همچنـين تعـداد   . آمـد ي مـاده بدسـت  هـا مـوش به تعداد طبيعی

وسـيله  هي فراگفتــه، گرانولــر و ليز شــــده بـ  هاتيوساومتوسط 

محاسـبه  ي مـاده  هـا مـوش ي هر نوع به تعداد هاتخمكتعداد كل 

.(PV<0.00)شد

را در دو يداريعنمز شده تفاوت يليهاتيوساوتعداد متوسط 

را يداريعنـ مه مـوارد تفـاوت   يو بق(PV<0.05)دهديمنژاد نشان 

. دهنديمنشان ن

ي بدست آمده در دو نژاد مختلف موش پس از تحريك تخمدانيهاتيوساومقايسه كيفيت :)۲(جدول شماره 

نژاد موشتعداد موشطبيعیاووسيت *اووسيت فراگمنته*اووسيت گرانولر*اووسيت ليز شده*

۶۵۲/۰±۱۵/۰۴۹/۰±۶۵/۲۱۷۴/۰±۱۵/۱۷۹۰/۰±۵۹/۶۳۲Balb-c

۵۸۷/۰±۹۱/۲۰۶۶/۱±۰۸/۴۲۷۵/۰±۷۷/۱۰۱۴/۱±۵۷/۹۳۵NMRI

. نشان داده شده است2SEM±ز شده ي، فراگمنته، گرانولر و لطبيعیيهاتيوساوتعداد متوسط *

را يداريعنـ مبدسـت آمـده در دو نـژاد تفـاوت     يهانيجنتعداد . نشان داده شده است۳نتايج حاصل از لقاح آزمايشگاهي در جدول شماره 

.دهديمن ننشا

ي بدست آمده در دو نژاد مختلف موش پس از تحريك تخمدانيهانيجنميانگين تعداد :)۳(جدول شماره

نژاد موشتعداد موشموفقيت لقاح آزمايشگاهي*

۶۲/۰±۴۳/۳۳۲Balb-c

۶۰/۰±۵۴/۳۳۵NMRI

.(PV>0.05)نشان داده شده استSEM ±بدست آمده يدو سلوليهاجنينتعداد متوسط * 
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بحث
طوربهگذاري، لقاح آزمايشگاهي و انتقال جنينتحريك تخمك

گيـرد،  يمـ ي آزمايشگاهي مورد اسـتفاده قـرار   هاموشگسترده در 

ي ژنتيكي پاسخ متفاوتي به هاي مختلف موش به علت تفاوتنژادها

ي مختلـف بـه   نژادهـا دانستن اين كـه چگونـه   . دهنديمهافناين 

دهنـد بـه اسـتفاده    يمگونه آزمايشات پاسخ نهنگام استفاده در اي

جويي در وقت و گرفتن پاسـخ بهتـر منجـر    و صرفههاموشبهتر از 

.خواهد شد

از يخاصـ ينژادهـا ونه ـــ ن که چگياطالعات در مورد ايبرخ

دهنـد، از  يمـ خ ــــ پاسيک تخمـدان يـ تحرهم خون به يهاموش

و همكاران suzukiبراي مثال).۱۴،۹،۷(خراج استتمقاالت قابل اس

در مطالعـه خـود   هـا آن. نژاد موش را مورد بررسي قرار دادنـد ۵۵

پاسخ به تحريك تخمداني و ميزان موفقيـت لقـاح آزمايشـگاهي را    

ي هاتخمكو هاتخمكتعداد هاآندر مطالعه ). ۱۴(بررسي كردند

ــاوت   ــه تف ــاح يافت ــملق ــاي را در داريعن ــان  نژاده ــف نش ي مختل

نژاد هم خون را مورد بررسي قرار ۱۶مكارانش و هSpearow.دادند

ي ژنتيكي در پاسخ بـه تحريـك   هاو نشان دادند تفاوت) ۱۵(دادند

برابـر تفـاوت در   ۱۰تـا  نژادهاگذاري موثر است و بعضي از تخمك

.دهنديمي توليد شده را نشان هاتخمكتعداد 

Wabik-OEliz    دو نژاد موش نوتركيب را مـورد بررسـي قـرار

افزايش داشته هاآندر هاتخمكدادند و نشان دادند ميزان كيفيت 

نژاد را مطالعه كـرد و تـاثير تحريـك    ۱۰نيز Vergara). ۱۶(است

ي بدست هانيجن، ميزان لقاح آزمايشگاهي و هاتخمكتخمداني بر 

).۱۰(بررسي قرار داد به رحم را موردهاآنآمده بعد از انتقال 

Popovaي صحراييهاموشنژاد از چهار همكارانش در و)rat(

پاسخ به سوپر اووالسيون و رشد جنين را مورد بررسي قـرار دادنـد   

)۹ .(Shanon اد ژن۱۰و همكاران نيزinbred  را مورد مطالعه قـرار

را بـه  هـا نيجنـ داده و بعد از تشكيل جنين در محيط آزمايشگاه، 

هـا آن. را مقايسـه كردنـد  هـا آنحم موش منتقـل كـرده و رشـد    ر

ي بدست آمده، ميزان لقاح و تعداد هاتخمكيي بين تعداد هاتفاوت

ي مختلـف را گـزارش   نژادهـا دنيا آمده در بـين  هي زنده بهانيجن

را بررسـي و  هـا تخمـك همچنين تاثير نژاد بر انجماد هاآن. كردند

نژادهـا بـين تعـدادي از   در اين مورديداريعنمنشان دادند تفاوت 

).۷(وجود دارد

Martı´n-Coello  و همکــاران پاســخ ســه گونــه مــوش را بــه

از يکي. کردنديتخمک بررسيشگاهيو بلوغ آزمايک تخمدانيتحر

در هر يپاسخ نداد وليک تخمدانيمعمول تحريهابه روشهاگونه

لقـاح  ازييبـاال دنبـال آن درصـد   و بـه يشـگاه يگونه بلوغ آزماسه

).۱۷(ده شديآزمايشگاهي د

ط يو شـرا هـا روشتوان گفـت،  يمرغم انجام اين مطالعات علي

متفـاوت اسـت کـه، قضـاوت در مـورد      ياغلب به قدريشگاهيآزما

ينژادهـا محقـق در اسـتفاده از   يبـرا ،جـه ينتنيو تخمـ هاتفاوت

.سازديمدشوار را يشات کمک باروريآزمار مجموعه يدر زمختلف

عالوه بر آن در اين مقاالت، بين دو نـژادي كـه در مطالعـه حاضـر     

الزم به ذكـر اسـت كـه    . انجام شده مقايسه اي صورت نگرفته است

در ايران معمـول بـوده و بـه همـين دليـل      NMRIاستفاده از نژاد 

.جهت مطالعه حاضر انتخاب شده است

يهـا فـن ن بـازده ين مطالعه تخمـ يدر ابدست آمدهيهاداده

رانيـ موش متداول در اينژادهااز با استفاده يکمک بارورياساس

. سازديمر يپذامکانرا 

ــه ســوپر NMRIو Balb-cدر ايــن مطالعــه پاســخ دو نــژاد  ب

ي هـا تيوسـ اوتعـداد  . اووالسيون و لقاح آزمايشگاهي بررسـي شـد  

ز شـده در دو نـژاد مـورد مطالعـه     يـ ليهـا تخمـک بدست آمـده و  

ي هـا تخمكي را نشان داد، در حالي كه تعداد دارينعمي هاتفاوت

تخمـک تفـاوت   يي فـالوپ حـاو  هاگرانولر، فراگمنته، و تعداد لوله

. داد، اما در هر دو نژاد متفاوت بوديمي را نشان نداريعنم

ي مورد مطالعه ميزان هورمون استفاده شده يكسـان  نژادهادر 

نتـايج متفـاوتي بدسـت    هـا تيوساوبود و توانستيم در مورد تعداد 

يمتواند نقش مهيمي مختلف نژادهاآوريم، بنابراين زمينه ژنتيكي 

در پاسخ به سوپر اووالسيون داشـته باشـد و چـون دو نـژاد مـورد      

ي متفـاوت  هـا مطالعه از لحاظ ژنتيكي متفاوت بودند، گرفتن پاسخ

براي يک تخمدانيالبته متعادل ساختن روش تحر.قابل انتظار بود

وزن و ،زان يا نوع هورمون مورد استفادهينژاد به وسيله تغيير مهر 

فيـت  يك. تواند نتايج به دست آمـده را بهبـود بخشـد   يمسن موش 

تواند تحت تاثير يمي بدست آمده از سوپر اووالسيون نيز هاتخمك

.عوامل مختلفي مثل نوع محيط كشت و شرايط محيط تغيير يابد

ي بين اين دو نـژاد  داريعنماوت در مورد لقاح آزمايشگاهي تف

ديده نشد، اما با توجه به اين كه نژاد موش نر استفاده شده در اين 

ي بدست آمده مـوثر  هانيجنتواند در تعداد يممطالعه يكسان بود، 

ي مختلـف و  نژادهـا لقـاح در  يمطالعـات بيشـتر در زمينـه   . باشد

ي دهي مختلـف جهـت لقـاح نشـان دهنـ     نژادهاي هااسپرمقابليت 

).۶(باشديمي بدست آمده هانيجنتفاوت در تعداد 

نتيجه گيري
ي وجـود تفـاوت در   نتايج حاصل از اين مطالعه نشـان دهنـده  

اسـتفاده از ايـن   . باشديمي بدست آمده از دو نژاد هاتخمكتعداد 

ي نژادهـا نتايج و همچنين متعادل سازي شرايط آزمايشگاهي براي 

تعـداد حيوانـات مـورد اسـتفاده و     تواند موجب كـاهش يممختلف 
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افزايش كارآيي بيشتر در بدست آوردن تخمك و توليـد جنـين در   

.كننديميي شود كه از اين دو نژاد در ايران استفاده هاآزمايشگاه

تقدير و تشكر
آوري و مركـز تحقيقـات دانشـجويي    از معاونت تحقيقات و فن

لي تقدير و سپاس دانشگاه علوم پزشكي همدان به دليل حمايت ما
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