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چکیده
پژوهش حاضر به منظور بررسی غلظت هاي مختلف اسیدهاي چرب ژل رویال بر بلوغ برون تنی اووسایت بز انجام شد. 

هاي . کمپلکس اووسایت کومولوس از فولیکولده و به آزمایشگاه منتقل شدندبز از کشتارگاه جمع آوري شهايتخمدان
میلی متر) تخمدان به روش برشی جداسازي و جمع آوري شد و کمپلکس اووسایت کومولوس در 8تا 2آنترال کوچک (

به همراه غلظت هاي مختلف اسیدهاي چرب ژل رویال کشت داده شدند. پژوهش در قالب طرح Medium 199محیط 
گرممیکرو500،گرممیکرو250،گرممیکرو125،بدون اسیدچرب ژل رویالکامال تصادفی با پنج تیمار در غلظت هاي تیمار 

شدند. کمپلکس هاي اووسایت اسیدچرب ژل رویال در ده تکرار انجام میلی لیترمحیط کشت،برگرم میکرو1000و 
یافته هاي این ساعت به بلوغ رسیدند.24وغ برون تنی اووسایت قرار داده شدند و بعد از بلکومولوس درون محیط کشت 

نرخ بلوغ به طور معنی داري ،میلی لیتربرمیکروگرم250پژوهش نشان داد که افزایش غلظت اسیدهاي چرب ژل رویال تا 
کاهش نرخ بلوغ شاهد ،میلی لیتربرمیکروگرم1000برون تنی اووسایت ها را افزایش داد. از طرفی با افزایش غلظت تا 

به محیط بلوغ ر میلی لیتر بگرممیکرو250بودیم. می توان نتیجه گیري کرد که افزودن اسیدهاي چرب ژل رویال تا غلظت
ید.هبود بخشنرخ بلوغ را ببرون تنی اووسایت بز 

اووسایت بز، بلوغ برون تنی،واژه هاي کلیدي: اسیدهاي چرب ژل رویال

مقدمه
). تري گلیسرید، چربی اصلی دراووسایت پستانداران بوده10(کندچربی درون سلولی نقش مهمی در نمو اووسایت ایفا می

هاي چرب تاثیر شگفت انگیزي بر اسید. )4(باشدمی و منبع انرژي قوي براي بلوغ اووسایت و رشد رویان قبل جایگزینی 
کشت کمپلکس . ثابت شده است6و امگا3چرب غیراشباع امگاهاي خصوص در اسیدکه بهداشتهمثلی بهبود عملکرد تولید

هاي رسیده به متافاز ، سبب افزایش درصد اووسایتمیکروموالر50اسید البته در غلظت کومولوس گاو با  لینولنیکاووسایت
IIاسید را می توان به عنوان یک افزودنی شیمیایی براي سیستم لینولنیکآلفا).7شود (و بهبود نرخ بلوغ میIVF1 که

چرب غالب در مایع فولیکولی گاو بوده، اسیدکه یکاسیدلینولئیک.)9شود، در نظر گرفت (سبب بهبود بلوغ اووسایت می
43و 9اضافه کردن این اسیدچرب در غلظت .)8شود() سبب مهار پیشرفت میوزي میµM100(در غلظت باال

در شود.هاي چربی، سبب بهبود کیفیت اووسایت می، با افزایش محتواي چربی خنثی ذخیره شده در قطرهمیکروموالر
هاي چربی و به چربی در قطرههاي چربی بزرگتر و بیشتر است و در نتیجه افزایش ذخیره قطرهنیز اسید حضور اولئیک

. )2دنبال آن بهبود نمو اووسایت را شاهدیم(
چرب غیر یک اسید. 10H2DA)11کربنی) است(10تا 8هاي چرب ژل رویال اغلب به صورت متوسط زنجیر (سیدا

یش تولید نورون در شرایط برون تنی و افزاNSC٢تحریک ساخت نورون با اثرات زیادي مانند اشباع از ژل رویال بوده که 
) دارد.6موش(درفعالیت شبه ضد افسردگی،)5(ها و کاهش آستروسایت

١ In Vitro Fertilization
٢ Neural Stem/progenitor Cells
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. هدف از این غ اووسایت پستانداران وجود نداشتچرب ژل رویال بر بلوهايچ گزارشی در مورد تاثیر اسیدکنون هیتا
اووسایت بز بود.ژل رویال بر نرخ بلوغ برون تنی اثیر غلظت هاي مختلف اسیدهاي چربپژوهش ت

مواد و روش ها
- کمپلکس اووسایت کومولوس از فولیکول. )3(براي جداسازي بخش چربی ژل رویال از حالل دي اتیل اتر اسفاده شد 

میلی متر) تخمدان به روش برشی جداسازي و جمع آوري شد. اووسایت هایی که سه الیه 8تا 2هاي آنترال کوچک (
محیط کشت ، وارد محیط کشت بلوغ اووسایت شد. SOF HEPESسه بار شستشو در محیطکومولوس یا بیشتر دارند با

سدیم بر میلی لیتر گرم20/0، FCS٣درصد 10،hMG٢میکرولیتر100همراه به TCM١-199بلوغ برون تنی شامل
و LHمیکرولیتر 100،مایسینسیلین و استرپتومیکرولیتر پنی100سدیم بیکربنات،بر میلی لیتر گرم 0044/0پیروات، 

ها میکرولیتري از محیط کشت قرار داده شدکه روي قطره50، نه قطره 15×60درون هر پلیت .بودFSHمیکرولیتر 200
کمپلکس اووسایت کومولوس درون انکوباتور با 11تا 9را با روغن معدنی گرم پوشانده شده بود. در هر قطره محیط کشت، 

گراد قرار داده شدند. اووسایت ها پس از درجه سانتی5/38درصد رطوبت نسبی در دماي 98، ربندي اکسید کدرصد 5/7
سپس براي اندازه گیري نرخ بلوغ اووسایت، سلول هاي کومولوس از ند و ساعت از قطره هاي محیط کشت خارج شد24

براساس شستشو شدند.PBS4نیز سه بار با آنزیم هیالورونیداز جدا شد و اووسایت هاي بدون کومولوس وسیلهاووسایت به
آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با رسیدند مشخص شد.IIدیدن جسم قطبی نرخ اووسایت هایی که به مرحله متافاز 

و گرممیکرو500،گرممیکرو250،گرممیکرو125،ژل رویالتکرار انجام شد. تیمارها شامل بدون اسیدچرب10پنج تیمار، 
مقایسه و SASافزارنرمازاستفادهباهادادهآماريآنالیز.بودنداسیدچرب ژل رویال،ر میلی لیتربگرم میکرو1000

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

نتایج و بحث

ر میلی لیتربمیکروگرم 1000نتایج به دست آمده از نرخ بلوغ برون تنی اووسایت ها به ترتیب از تیمار شاهد تا تیمار 
درصد بودند. تاثیر سطوح مختلف غلظت اسید چرب ژل رویال بر نرخ بلوغ برون تنی در 44و72، 5/84، 58، 66/57برابر 

)p>05/0(اسید چرب ژل رویال به طور معنی دارير میلی لیتربوگرممیکر250نگاره زیر نشان داده شده است. غلظت 
درصد). از طرفی 5/84درصد در مقابل 66/57توانست نرخ بلوغ برون تنی اووسایت را نسبت به تیمار کنترل افزایش دهد (

تیمار کنترل داشت و توانست ووسایت نسبت به تاثیر منفی بر نرخ بلوغ برون تنی ار میلی لیتربگرممیکرو1000غلظت 
نرخ بلوغ برون تنی اووسایت را کاهش دهد.

١ Tissue Culture Medium
٢ Human Menopausal Gonadotrophins
٣ Fetal Calf Serum
٤ Phosphate Bafer Saline
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ددرصد می باش5. حروف نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح احتمال 1نگاره 

خصوص مثلی دارند که بههاي چرب تاثیر شگفت انگیزي بر بهبود عملکرد تولیداسیدکه پژوهش هاي پیشین نشان داد
اسید چرب لینولنیکاو با اسیدکومولوس گکشت کمپلکس اووسایت. ثابت شده است6و امگا3غیراشباع امگاچرب در اسید

اضافه کردن .)9(شدو بهبود نرخ بلوغ IIهاي رسیده به متافاز ، سبب افزایش درصد اووسایتمیکروموالر50ظت غلدر 
هاي چربی، افزایش محتواي چربی خنثی ذخیره شده در قطره، با میکروموالر43و 9در غلظت لینولئیک اسید اسیدچرب 

هاي چربی بزرگتر و بیشتر است و در نتیجه افزایش قطرهنیز اسید در حضور اولئیکشود.سبب بهبود کیفیت اووسایت می
زودن ژله همچنین مشاهده شده که اف).2هاي چربی و به دنبال آن بهبود نمو اووسایت را شاهدیم(ذخیره چربی در قطره

رویال به محیط کشت برون تنی اووسایت گوسفند هم به طور معنی داري موجب افزایش نرخ بلوغ و نرخ لقاح برون تنی و 
با توجه به )1بیان نسبی ژن هاي کلیدي مسیر گالیکوالیسیز و پنتوز فسفات در سلول هاي کومولوس گوسفند می شود. (

به µg/ml250غلظتافزودن اسیدچرب ژل رویال به خصوص ن گفت کهمی توانتایج به دست آمده در این پژوهش 
در اووسایت بز شد.نرخ بلوغ موجب افزایش محیط کشت 
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Effect of royal jelly’s fatty acids on in vitro maturation of goat oocyte
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of different concentration of fatty acids of royal
jelly on the maturation of goat oocyte during in vitro maturation. Goat ovaries were collected from
local slaughterhouse and transported to the laboratory. Cumulus-oocyte-complexes (COCs) were
recovered from antral follicole (2-8mm) by slicing method and COCs were cultured into the
maturation media supplemented with different concentration of fatty acids of Rj (0.0, 125, 250,
500, 1000 µg/ml). The COCs were allocated in different maturation media and oocytes after 24
hour matured. The results indicated that the increase in royal jelly’s fatty acids concentration to
250µg/ml were significantly (p<0.05) increased maturation rate of oocytes. In other hand, over
increasing of fatty acids to 1000 µg/ml, decreased maturation rate. In conclusion, royal jelly’s fatty
acids supplementation to maturation media at 250 µg/ml level significantly increased maturation
rate of goat oocytes during in vitro culture.

KEYWORDS: fatty acids of royal jelly, in vitro maturation, goat oocyte
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