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چکیده
از کشتارگاه بزهاي نتخمدادر این پژوهش تاثیر ژله رویال به عنوان آنتی اکسیدان بر بلوغ برون تنی اووسایت بز بررسی شده است

بز از یت کومولوساکمپلکس اووسگراد به آزمایشگاه منتقل شد.سانتیدرجه33تا30فالسک آب در دمايآوري و درون صنعتی جمع
غلظت هاي به همراهMedium 199به روش برشی جدا شدند و در محیط تخمدان)مترمیلی6تا2(آنترال کوچک فولیکول هاي 

یت کومولوس درون محیط کشت بلوغ برون تنی اووسایت قرار داده شدند و اکمپلکس هاي اووسوکشت داده شدند.ژله رویال مختلف 
میلی گرم بر 5غلظت هاي صفر (شاهد)، در در قالب طرح کامال تصادفی با چهار تیمار پژوهشساعت به بلوغ رسیدند. 42از پس

نتایج این پژوهش نشان داد که .تکرار انجام شد10ژله رویال در میلی لیترمیلی گرم بر 20میلی گرم بر میلی لیتر و 10لیتر،میلی 
درصد) به 54نرخ بلوغ برون تنی اووسایت ها را از تیمار شاهد ()p>05/0(افزایش غلظت هاي مختلف ژله رویال به طور معنی داري 

بلوغکه افزودن ژله رویال به محیط می توان نتیجه گیري کرد افزایش داد. ژله رویال)درصد93(میلی گرم بر میلی لیتر20تیمار 
.را افزایش داده استبزنرخ بلوغ اووسایت معنی دارياووسایت به طور 

بلوغ برون تنی اووسایت، آنتی اکسیدان،یت کومولوساکمپلکس اووس، ژله رویالکلیدي: هايواژه

مقدمه
مقدار اکسیژنی است که در شرایط استاندارد ) %9-3تراکم اکسیژن در دستگاه تناسلی ماده، در حدود یک سوم (

) پرورش می یابند، بیشترین مقدار %20آزمایشگاهی وجود دارد. رویان هایی که در شرایط برون تنی با فشار زیاد اکسیژن (
. روشن است )2(پرورش می یابند، تولید می کنند%7یا %5رادیکال هاي آزاد را نسبت به رویان هایی که در فشار اکسیژن 

) و مهار آن، یک عامل مهم براي دستیابی به توانایی لقاح در شرایطROS(رادیکال هاي آزاد اکسیژنکه تعادل بین تولید 
براي مقابله با این رادیکال هاي آزاد در سیستم هاي بیولوژیک، سیستم هاي دفاعی آنتی اکسیدانی ). 2(برون تنی است 

.)5(تی اکسیدان هاي آنزیمی و غیر آنزیمی هستندمتنوعی وجود دارند که شامل آن
بنابراین به منظور داشتن اووسایتی با کیفیت و با رشدي مطلوب، افزودن آنتی اکسیدان هاي به محیط کشت اووسایت

شده وترشح زنبورهاي عسل کارگرMandibularو Hypopharyngealاي است که از غدد ژله رویال ماده. پیشنهاد می شود
ترکیبات بسیار مهمی شاملاین ماده.)6(براي رشد ملکه زنبور عسل محسوب می شودی یغذابه عنوان ضروري ترین ماده

)، اسید آمینه آزاد، ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهاي %6- 3)، لیپید ها (%16-10)، قندها (%15- 12از جمله؛ پروتئین ها (
در خرگوش هایی که طناب نخاعی آن ها ژله رویالکه استفاده از نشان دادند)2012(و همکارانAslan. )6(چرب است

یستم آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر بیش از همه از پراکسیداسیون لیپید جلوگیري کرده و نیز س،دچار آسیب شده است
آن جایی که در پژوهش از را در این گونه ها کاهش می دهد.1آنزیمی درون سلولی آن ها را تقویت می نماید و آپوپتوسیز

از این .)8(هاي آزاد را دارد و توانایی مقابله با رادیکالژله رویال داراي ترکیبات آنتی اکسیدانی استها ثابت شده است که 
مورد ارزیابی قرار گرفت.رو در این پژوهش تأثیر ژله رویال به عنوان آنتی اکسیدان در محیط بلوغ برون تنی اووسایت

1. Apoptosis
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مواد و روش ها
یت اکمپلکس اووسبه آزمایشگاه تولید مثل دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی ساري،ها نتخمداه محض رسیدن ب

جداسازي SOF HEPESدر محیط تخمدان)مترمیلی6تا2(آنترال کوچک بز به روش برشی از فولیکول هاي کومولوس
در پتري 50درون قطره هاي اشند در محیط کشت بلوغ هایی که سه الیه کومولوس یا بیشتر بکمپلکسو جمع آوري شد. 

-به TCM1-199محیط کشت شامل قرار گرفته و با روغن معدنی و گرم شده در انکوباتور قرار گرفتند.60×15دیش هاي 

وگرم بر میلی لیتر سدیم میکر2/2، پیرواتمیکروگرم بر میلی لیتر 11، FCS٣درصد ng/ml250hMG2 ،10همراه
مایسین بود. سیلین و استرپتومیکروگرم بر میلی لیتر پنی50،گوسفنديFSHو LHهاي هورمونU/mL01/0بیکربنات، 

، داراي 2COدرصد5درون انکوباتور با یت کومولوسامپلکس اووسک11تا 9، میکرولیتري50در هر قطره محیط کشت 
ها به مرحله بلوغ اووسایتساعت24پس از .گراد قرار داده شدنددرجه سانتی5/38رطوبت نسبی در دماي درصد 98

ي آنزیم هیالورونیداز جدا و وسیلهبراي اندازه گیري نرخ بلوغ اووسایت، سلول هاي کومولوس از اووسایت بهو ندرسید
. بر اساس دیدن جسم قطبی، نرخ اووسایت هایی که به شدندشستشوPBSاووسایت هاي بدون کومولوس نیز سه بار با 

مختلف غلظت هايهاي آزمایشی این پژوهش تیماردر(اووسایت هاي بالغ) رسیدند، مشخص شد.IIمرحله متافاز میوز 
بر میلی گرم20و میلی گرم بر میلی لیتر10،میلی گرم بر میلی لیتر5ر (شاهد)، صفغلظت هايکه در بودندژله رویال 
10در ،چهار تیمارطرح کامال تصادفی بادر قالبپژوهش.ندافزوده شدبزهايهاي بلوغ اووسایتبه محیط میلی لیتر

مقایسه میانگین ها نیز با آزمون چند دامنه اي .شدانجامSASافزارنرمازاستفادهباهادادهآماريآنالیز.شدانجامتکرار 
دانکن انجام شد.

بحثنتایج و

ژله میلی گرم بر میلی لیتر20تا تیمارشاهد ها به ترتیب از تیمار نتایج بدست آمده از نرخ بلوغ برون تنی اووسایت
به طور معنی ژله رویالمیلی گرم بر میلی لیتر20غلظت درصد بودند.%5/92و 5/80، %%70، %54رویال، به ترتیب 

54(د. افزایش دهنسبت به تیمار شاهد 2گامه متافاز میوز توانست نرخ بلوغ برون تنی اووسایت را در )p>05/0(داري
نشان داده شده است.1هاي هر تیمار بر بلوغ برون تنی اووسایت بز در نگاره تاثیر غلظتدرصد).5/92درصد در مقابل

.باشدمیدرصد5احتمالسطحدردارمعنیتفاوتدهندهنشانحروف.1نگاره 

1.Tissue Culture Medium
2 . Human Menopausal Gonadotrophins
3. Fetal Calf Serum
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باعث ایجاد تنش اکسیداتیو شده و بر روي رشد و رادیکال هاي آزادتولید بیش از حد پژوهش هاي پیشین نشان داد
با بررسی ویژگی و )2008و همکاران (Guo. )4(نمو اووسایت تاثیر منفی گذاشته و باعث کاهش بلوغ اووسایت نیز می شود

پایانینشان دادند که دي پپتیدهایی که در کربوکسیل ،ساختار پپتید هاي آنتی اکسیداتیو موجود در پروتئین ژله رویال
که با دادن اتم هیدروژن گروه هیدروکسیل ؛داراي خواص آنتی اکسیدانی هستند،خود داراي آمینواسید تیروزین هستند

تاثیر مفید ژله رویال بر بلوغ برون تنی اووسایت به بنابراین از بین رفتن آن ها می شوند.باعث،خود به رادیکال هاي آزاد
ترکیبات بسیار مهمی از جمله؛ پروتئین ها، قندها، لیپید ها، اسید ویژگی هاي آنتی اکسیدانی آن و نیز دارا بودندلیل

همچنین مشاهده شده که افزودن ژله رویال به محیط .)6(آمینه آزاد، ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهاي چرب است
کشت برون تنی اووسایت گوسفند هم به طور معنی داري موجب افزایش نرخ بلوغ و نرخ لقاح برون تنی و بیان نسبی ژن 

دست با توجه به نتایج به) 1(هاي کلیدي مسیر گالیکوالیسیز و پنتوز فسفات در سلول هاي کومولوس گوسفند می شود. 
آمده در این پژوهش افزودن ژله رویال به محیط کشت بلوغ اووسایت ها براي افزایش نرخ بلوغ پیشنهاد می شود.
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Effect of royal jelly on in vitro maturation of goat oocyte
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Abstract
This research was conducted to investigate the effect of different concentrations of royal jelly (RJ)
as an antioxidant source in in vitro maturation of goat oocytes. Goat ovaries were collected from an
local abattoir. Ovaries transported to the laboratory into the flask with warm saline (35°C).
Cumulus-oocyte-complexes (COCs) were recovered from antral follicles (2-6 mm) by slicing
method. The experiment was examined in completely randomized design in four treatments (with
0.0, 5, 10 and 20 mg/mL of RJ). The COCs were placed in maturation medium and were reached to
Metaphase of meiosis II (MII) after 24 hours The results indicated that the increasing in royal jelly
concentration were significantly (P< 0.05) increased maturation rate of oocytes from control (54%)
to 20 mg/ml RJ (93%). Inconclusion, royall jelly supplementation to maturation media were
significantly increased maturation rate of goat oocytes.

Keywords : royal jelly, Cumulus-oocyte-complex, in vitro maturation, antioxidant
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