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  مقدمه

امروزه دانسته هاي ما از علم تولید مثل رو به           

کشت تخمک مرحله ژرمینال وزیکـول و       . افزایش است 

 ایجاد )1( مثلرشد آن تحولی در روش هاي کمکی تولید

 )2(رشد و نمو تخمـک در خـارج از بـدن      . )1(کرده است 

هایی است که جدیدأ در تکنولـوژي کمـک    شیکی از رو  

بــه ایـن روش  . شــود مـی  بـه کــار بـرده   )(ARTبـاروري 

ردن  براي بسیاري از زنانی که قادر به بالغ کخصوص

و زنان سـرطانی کـه    تخمک در داخل بدن خود نیستند    

درمانی قرار    میدر معرض دوزهاي باالي اشعه یا شی      

  ). 1و2(گیرند روش مناسبی است می

هـاي رشــد در    هورمــون فـاکتور و  ازاسـتفاده 

  مفیـد  جهت بهتر شدن نتایج باروريبلوغ آزمایشگاهی 

هـا در ایـن      هاي زیادي در طـی سـال       بررسی .باشد می

ــه انجــام شــده کــه توانــسته  ــن   زمین ــر مثبــت ای ــد اث ان

انـد کـه     ها نشان داده   بررسی. نشان دهد ها را    هورمون

کتور  فـا   هاي رشـد مثـل     فاکتورکالس هاي مختلفی از     

 در مایع فولیکوالر انـسانی      IGF-1 )3(رشد شبه انسولین  

 رشـد و لقـاح آن     ،وجود دارند که در روند بلوغ تخمک      

 در ضـمن    .در یک سیکل طبیعـی در بـدن نقـش دارنـد           

 و )IVM(بلـوغ آزمایـشگاهی   هایی که در زمینـه       بررسی

انجام شده ارتبـاط هورمـون       )IVF ()4(لقاح آزمایشگاهی 

گــذاري مــرتبط   در تخمــکLH هــاي رشــد را بــا نقــش

ثیر داروهاي  أولی از آنجا که تحت ت     ،  )3و 4( اند دانسته

تحریک کننده تخمدان سیکل تولید تخمـک ظـرف چنـد            

شود شاید فرصت کـافی جهـت تولیـد     میساعت انجام  

 پـس ایـن   ،باشـد  مـی این فاکتورها در مایع فولیکـوالر ن    

هـاي رشـد محـروم        از اثـر کمکـی هورمـون       هـا   تخمک

باشد که   می EGF )5(یکی از این فاکتورهاي رشد     .هستند

هـاي   ثیر آن بر روي بلوغ تخمـک و گـسترش سـلول       أت

 )1985( دیکل و شریزلی   .)4( است مفید بوده کومولوس  

اولین کـسانی بودنـد کـه مطـرح کردنـد فـاکتور رشـد            

هـاي درون فولیکـول      تواند باعث القاي بلوغ تخمـک      می

رشـد شـبه     فـاکتور    سیـستم  .)4(موش صحرائی شود  

 تمــایز ؛هــاي متفــاوتی شــامل  پروســه)IGF-1(انــسولین

). 5(کنـد  مـی ها، تکثیر و مهـاجرت آنهـا را تنظـیم       سلول

 در تخمــدان 2 و 1 نـوع فـاکتور رشــد شـبه انــسولینی   

 .)6 و 7(داران یافـت شـده اسـت       هاي مختلف مهره   گونه

هـاي   هاي متصل شونده بـه هورمـون      چنین پروتئین  هم

هـاي   ها نیز در بافت تخمدان گونه  هاي آن  رشد و گیرنده  

  . .)8 و 9(مختلف پیدا شده است

ــشان داده  ــر ن ــشاهدات اخی ــه م ــد ک ــاکتور ان  ف

 ممکـن  (IGF-1)شبه انسولینیرشد فاکتور   و (GH)رشد

رشـد جنـین و بـاروري        هـا،  است بر روي بلوغ تخمک    

انـد کـه    ها نـشان داده  بررسی. ثیر مثبت داشته باشند أت

 به محیط کشت باعث افـزایش     IGF-1 و GHاضافه کردن   

چنــین  هــاي گــاوي و هــم میــزان تقــسیم شــدن تخمــک

ــش  ــشرفت بیـ ــینپیـ ــه    تر جنـ ــمت مرحلـ ــه سـ ــا بـ هـ

 EGF و   IGF-1 ترکیـب . )10(شـود  مـی هـا    تسبالستوسی

 باعث پیشرفت میوز و چرخه میتوتیک سلولی احتمـاالً        

 کینـاز در فـاز اولیـه بلـوغ     MAP و H1با افزایش سـطح   
                                                             

1- Assisted Reproductive Technology (ART) 
2- In Vitro Maturation (IVM) 
3- Insulin-like growth factor (IGF-1) 
4- In Vitro Fertilization (IVF) 
5- Epidermal Growth Factor (EGE) 
 

  
 

 



  موش درتخمک بلوغ  فاکتور شبه رشد انسولینی بر اثر

489 )89شماره پی در پی (1393شهریور ـ 6 ـ شماره19مجله ارمغان دانش ـ دوره 

انـد کـه    طالعات قبلی نـشان داده    م. )11(شوند میتخمک  

فـاکتور رشـد     EGF و )12 و   13(فاکتور شبه انـسولینی   

 14(ثر هـستند ؤهـا مـ    اي تخمـک   در بلوغ هسته   میاپیدر

 درصـد بـاالیی     )IVM( کشت آزمایشگاهی تخمک   .)10و

سازد  می را قادر ژرمینال وزیکولهاي مرحله  از تخمک

هــر چنــد میــزان بــاروري .  برســندMIIتــا بــه مرحلــه 

 در حیوانـات اهلـی بـه طـور          IVMآزمایشگاهی بعـد از     

 امـا در انـسان چـشمگیر        ،گیـرد  مـی وسیعی صـورت      

 IVM و هنوز پروتکل استانداردي براي   )15 و 16(نیست

در یــک ســري . طــور دقیــق پیــشنهاد نــشده اســته بــ

هـایی کـه در محـیط        ها مشخص شد که تخمک     سیربر

اي بالغی  ه اند در مقایسه با تخمک     آزمایشگاه بالغ شده  

اند سازش بیشتري با محـیط       که از تخمدان خارج شده    

از جمله مزایـاي     ).17 و 18(آزمایشگاه جهت لقاح دارند   

 در درمـان،    FSHتوان به عدم استفاده از       میاین تکنیک   

کاهش تجویز دارو و جلوگیري از تحریک بیش از حـد       

هـاي پلـی کیـستیک     تخمدان در زنان با سندرم تخمدان     

ــود ــاره نم ــل از   .اش ــاروري حاص ــزان ب ــد می ــر چن              ه

IVM-IVF     کمتر از درمان IVF    به تنهـایی اسـت و شـیوع 

سقط نیز در آن بـاالتر اسـت، امـا ایـن تکنیـک موجـب         

هاي بیـشتر جهـت جبـران بـاروري پـایین            انتقال جنین 

   .)17ـ20(شود می
هـاي مختلـف    امروزه ناباروري به علت بیماري 

ــر    ــرف دیگ ــده و از ط ــایع ش ــستی ش ــال  بای ــه دنب  ب
،  را کـاهش داد ARTراهکارهایی بود تا بتوان عـوارض   

جنـین   و  لقاح ، بر روند بلوغ   IGF-1 اثر   مطالعهدر این   لذا  
 در محـیط کـشت      NMRIتخمک مـوش نـژاد       سلولی دو

TCM199شد بررسی .   

  بررسیروش 

 NMRIهاي نـژاد   از موشدر این مطالعه تجربی   

ها پـس از     موش. دیدهفته سن داشتند استفاده گر     4که  

ــه از شــرایط    ــه مــدت یــک هفت ــه ب ــه حیوانخان ورود ب

 12(اي طبــق اســتانداردهاي شــناخته شــده حیوانخانــه

و غذاي  و از آب  )  ساعت تاریکی  12ساعت روشنایی و  

کـافی طبـق دسـتورالعمل صـادره در مـورد حیوانـات       

ها   براي تحریک تخمدان  . آزمایشگاهی برخوردار بودند  

 به طریق داخـل صـفاقی       )PMSG()1(للی واحد بین الم   5/7

 سـاعت مـوش هـا بـا     48بعـد از   . به موش تزریق شـد    

 کـشته شـده و      )2(جاي مهره هاي گردن   ه  ب کشش و جا  

بالفاصله تخمدان موش را برداشته و در داخل محـیط          

 Bovine serum Albumin (5mg/mlBSA) حــاوي HTFکــشت 

ــدند ــرار داده ش ــه تخمــک .ق ــاي مرحل ــاGVه ــراه ب   هم

هـاي    و تخمـک مرحلـه بـدون سـلول         )COCs(لوسکومو

ــوس  دو بــه وســیله را DOs (Denuded oocytes) کومول

سوزن انـسولین از فولیکـول آنتـرال تخمـدان پـانکچر            

طور تصادفی در چهـار     ه  هاي جدا شده ب    تخمک .شدند

گـروه   .؛مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد      به این شرح    گروه  

 کـه  هـاي کومولـوس     بـدون سـلول    GV هاي  تخمک ؛اول

 قـــرار  TCM199فقـــط در معـــرض محـــیط کـــشت    

ــد ــرل(گرفتن ــروه دوم.)کنت ــک؛ گ ــاي  تخم ــدون GVه  ب

هــاي کومولــوس کــه درمعــرض محــیط کــشت  ســلول

TCM199 فاکتور رشد شـبه انـسولینی قـرار گرفتنـد          و . 

هاي کومولوس  که   با سلول GV هاي  تخمک ؛گروه سوم 

                                                             
1-Pregnant  Mare Serum Gonadotropin(PMSG) 
2-Dislocation 
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 قـــرار  TCM199فقـــط در معـــرض محـــیط کـــشت    

 بــا GVي هــا تخمــک ؛روه چهــارمگــ و )کنتــرل(گرفتنــد

هـاي کومولـوس کــه در معـرض محـیط کــشت      سـلول 

TCM199   فاکتور رشد شبه انسولینی قرار گرفتندو.  

دست آمده از تخمدان مـوش   ه   ب GVي  ها  تخمک

 حـاوي  TCM199محیط کـشت  میکرولیتر  100در داخل  

سـیلین؛    واحد پنی  100مول پیروات سدیم،،       میلی  23/0

ــر  100 ــانوگرم ب ــسین،   ن ــر استرپتومای ــی لیت  100میل

           لیتـر فـاکتور رشــد شـبه انــسولینی    نـانوگرم بـر میلــی  

)IGF-1(  ،75     لیتـر هورمـون محـرك       میلی واحد بر میلـی

لیتـر سـرم جنـین     گرم بر میلی    میلی 3و  ) FSH(فولیکولی

 عدد 10در هر قطره ( متري   میلی35 در دیش  )FBS(گاو

 به تعادل رسیده بود قرار       در انکوباتور  که قبالً ) تخمک

درجـه   37 را به انکوباتور با دمـاي        ها  تخمک. داده شد 

.  منتقـل شـدند     دي اکسید کربن   درصد 5 وگراد    سانتی

 GVي هـا  تخمـک  ساعت کشت در انکوبـاتور       24بعد از   

خروج اولین جـسم قطبـی   ( رسیده بودند2که به متافاز  

سـپرم  با ا)  در نظر گرفتیمIIبه عنوان مشخصه متافاز   

  . لقاح داده شدند

 که به متافاز دوم رسیدند جهـت  GVي ها  تخمک

گـرم بـر     میلـی  4حـاوي    T6)محـیط  (IVFلقاح به محـیط   

 روغن  به وسیله که   ) BSA(لیتر سرم آلبومین گاوي    میلی

مراحـل  .  پوشیده شـده منتقـل شـدند   )Mineral oil(معدنی

هاي نر نـژاد    موش؛  ترتیب انجام  شد   این  انجام لقاح به    

NMRI    جـایی  ه بـ  ، به روش جا  داشتند هفته سن    12  که

هــاي گردنــی کــشته شــدند ســپس دم اپیدیــدیم   مهــره

از میکرولیتـر    200اي ها را جدا نموده و در قطره       موش

 بـر   BSAگرم    میلی 4حاوي  ) T6محیط (IVFمحیط کشت   

لیتر قرار داده شد، سپس بـا سـرنگ انـسولین         هر میلی 

 و به داخل قطره محیط شدهاسپرم  از دم اپیدیدیم جدا 

IVF  ًدر انکوباتور به تعادل رسیده بودند منتقـل   که قبال 

 ساعت جهت ظرفیــت دار    5/1ـ2اسپرم به مدت     .شدند

 5 وگـراد     درجه سـانتی   37شدن در شرایط انکوباتور     

هـاي   اسـپرم  . نگهـداري شـدند    اکـسیدکربن   دي  درصد

 هـاي قطـره    در کنارهSiwm-upفعال و سالم که به طریق     

 حـاوي  IVFمحـیط  میکرولیتـر   200جمـع شـدند را بـه    

لیتـر    اي که در هـر میلـی   به گونه. شدند اضافه ها  تخمک

اعت ـــــ س4ـ6به مدت  .اشدـــ اسپرم موجود ب1×106

 4 حـاوي    IVF در مجاورت اسـپرم در محـیط         ها  تخمک

 و سـپس    داده شدند  قرار   BSAلیتر گرم بر هر میلی    میلی

تـا  شـده   داده قـرار  IVFمحـیط   چندین بار در    ها  تخمک

 ساعت 6ـ8پس از گذشت  . شسته شوندها کامالً  اسپرم

 24از زمان لقاح تشکیل پیش هـسته و پـس از گذشـت       

ــین دوســلولی ــامــوش را  تــشکیل جن  میکروســکوب ب

  .شدندمعکوس بررسی 

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

و  و آزمون آماري مجذور کاي تجزیـه         SPSSافزار    نرم

  .تحلیل شدند

  
  ها یافته

ــه   ــشان داد ک ــایج ن ــال  نت ــداد تخمــک ژرمین تع

ــوس و     ــلول کومول ــا س ــرل ب ــروه کنت ــول در گ وزیک

 چنین افزودن فاکتور رشد شبه انسولینی به محـیط         هم

 24 بعـد از   حاوي تخمک بـا کومولـوس    TCM199 کشت
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کشت، میزان بلـوغ تخمـک در گـروه بـا سـلول          عت  سا

بیـشتر از تخمـک بـدون    داري  کومولوس به طور معنی   

 هر چند افزودن فاکتور رشد     ).>05/0p(بودکومولوس  

 حــاوي TCM199 بــه بــه محــیط کــشتشــبه انــسولینی 

 بلـوغ   تخمک بـدون سـلول کومولـوس باعـث افـزایش          

دار   معنـی   تفاوت آن با گـروه کنتـرول        ولی شد،تخمک  
  .)1جدول ( نبود

 تخمک ژرمینال  يتعدادبر اساس نتایج حاصله     

 به TCM199 ساعت کشت در محیط    24د از   وزیکول  بع  

مرحله متافاز دوم رسیدند با اسپرم لقاح داده شـدند و     

میزان لقاح و تکوین جنین بـه مرحـه دوسـلولی مـورد            

میـزان لقـاح و تکـوین جنـین بـه      . بررسی قـرار گرفـت    

هـاي کـه تخمـک ژرمینـال         مرحله دوسـلولی در گـروه     

وزیکــول در هنگــام کــشت ســلولی حــاوي ســلول      

داري بیـشتر از تخمـک       لوس بودند به طور معنی    کومو

ــلول کومولــــوس   ــال وزیکــــول بــــدون ســ ژرمینــ

چنین افـزودن فـاکتور رشـد شـبه          هم. )>05/0p(بودند

انــسولینی بــه محــیط کــشت در گــروه حــاوي ســلول  

ــه   ــه مرحل ــزان لقــاح و تکــوین  جنــین ب کومولــوس می

ــلول       ــاوي س ــک ح ــروه تخم ــشتر از گ ــلولی بی دوس

  ). 2جدول (ودبکومولوس به تنهایی 

هـاي   گـروه  میزان تخریب تخمـک و جنـین  در        

داري  نـسبت بـه    حاوي سلول کولوس بـه طـور معنـی     

 وجود چنین هم.  کومولوس بود بیشتري بدون ها  تخمک

سلول کومولوس همراه با فاکتور رشد شبه انـسولینی        

باعـث   داشـت و  وي بلوغ و تکامل جنینی اثر مثبت    ر بر

   ).2و1ول اجد( جنین شد کاهش تخریب تخمک و
  

  
 با استفاده از فاکتور رشد شبه TCM199 ساعت کشت در محیط 24 بعد از  )GV( وزیکول میزان بلوغ تخمک ژرمینالمقایسه  : 1دول ج

   انسولینی
  متغیر

  گروه
  GVBDتکامل به تخمک  دست آمدهه  بGV مرحلهتخمکتعداد 

 )درصد(تعداد

  )MII(تکامل تخمک به متافاز دوم 
  )صددر(تعداد

   )Degenerated oocytes(ها تخریب تعداد تخمک
  )درصد(تعداد

  30%)5/37(  50%)5/62(  60%)75 (  80   باسلول کومولوسGVتخمک 
  40%)4/49(  41%)6/50(  49%)5/60(  81  بدون سلول کومولوسGVتخمک 
  28)%95/22(  94%)77(  104%)2/85(  122  1 کتور رشد شبه انسولینیا با ف باسلول کومولوسGVتخمک 
  45%)85/42(  60%)1/57(  73%)5/69(  105  1کتور رشد شبه انسولینیابدون سلول کومولوس با فGVتخمک 

  
  
  

  ي ژرمینال وزیکول ها تخمکتکوین جنین به مرحله دوسلولی  میزان لقاح و مقایسه :2جدول 
  

  متغیر
  گروه

   تخمکلقاح تعداد تخمک متافاز دوم
 )درصد(تعداد

  سلولیجنین به مرحله دوتکوین 
  )درصد(تعداد

   )Degenerated embryos( هاجنینتخریب تعداد 
  )درصد(تعداد

  29%)48(  31%)62( 35%)70(  50   باسلول کومولوسGVتخمک 
  21%)2/51(  20%)8/48(  25%)61(  41   بدون سلول کومولوسGVتخمک 
  24%)5/35(  70%)5/74(  78%)83(  94  کتور رشد شبه انسولینیا با سلول کومولوس با فGVتخمک 
  25%)7/41(  35%)3/58(  38%)3/63(  60  کتور رشد شبه انسولینیا بدون سلول کومولوس با فGVتخمک 
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  بحث 

 در محیط آزمایشگاه یکی از  تخمک بلوغ و لقاح  

باشد کـه تحـولی بـزرگ در     میهاي کمک باروي   روش

هـدف ایـن    . )1 و 2(علم تولیـد مثـل ایجـاد کـرده اسـت          

 )IGF-1( رشد شـبه انـسولینی   فاکتور مطالعه بررسی اثر  

 دو سـلولی به مرحله جنین بر روي بلوغ، لقاح و تکامل       

  .بوددر محیط کشت 

 نــشان داد کــه حــضور حاضــرمطالعــه نتــایج 

سلول هاي کومولوس باعـث افـزایش میـزان رسـیدن            

 هرچند که ،شود می MIIي ژرمینال وزیکول به ها  تخمک

 بـدون کومولـوس هــم    ژرمینـال وزیکــول يهـا  تخمـک 

ــه   پ ــه مرحلـ ــیدن بـ ــسیل رسـ ــدMIIتانـ در .   را دارنـ

 ژرمینـال بـا   نشان داده شد که تخمک دیگر هاي  همطالع

 نسبت به به تخمک ژرمینال وزیکـول      سلول کومولوس 

بیشتري براي تبدیل شدن بـه      توانایی بدون کومولوس 

 لقاح و تکامل جنینـی بـه مرحلـه دو        ،تخمک متافاز دوم  

دار بـین   خرال سـو  وجـود اتـصا    زیرا ،سلولی را دارند  

براي انتقال مـواد ضـروري   تخمک و سلول کومولوس  

). 21ـ 23(باشند میمل و لقاح تخمک ضروري      براي تکا 

 سـبب  هاي کومولوس باعث القاي میوز و       سلول وجود

 که بـراي  شود می تخمک  می سیتوپالس اي و   هسته بلوغ

 ).24 ـ 26(باشند یـــم لقاح ضروري زتکامل جنین بعد ا

ي بـدون کومولـوس بـه علـت         هـا   تخمـک ه  ک ضمن این 

ــسته  ــوغ هـــ ــین بلـــ ــاهنگی بـــ ــودن همـــ اي و  نبـــ

   .)22(توانایی بقاي کمتري دارند میسیتوپالس

هایی که فـاکتور رشـد       در گروه در این مطالعه    

ي هـا  تخمکمیزان بلوغ در     ها اضافه شده بود    به محیط 

با سلول کومولوس بیشتر بـود کـه مطـرح کننـده ایـن             

ثیر خود را بیشتر از أرهاي رشد تمطلب است که فاکتو  

  آن علـت  ،کننـد  مـی هاي کومولوس اعمـال      طریق سلول 

هاي فاکتورهاي رشد بر      تعدادي از گیرنده    وجود تأثیر

میزان لقاح هم در     .باشد می هاي کومولوس  روي سلول 

هاي کومولوس نسبت به     این بررسی در حضور سلول    

 ،هاي بدون کومولـوس افـزایش بیـشتري داشـت          گروه

ولی این تفاوت فقط در گروه هایی کـه بـه آنهـا فـاکتو             

 که شاید مطرح کننده این بوددار  رشد اضافه شد معنی   

ي بـا   هـا   تخمکمطلب باشد که فاکتور رشد میزان لقاح        

 .)24 و 25(دهـد  مـی کومولوس را بیشتر افزایش     سلول  

هاي کومولـوس مطـرح شـده کـه          در مورد نقش سلول   

پـذیري و قـدرت      زایش ظرفیت ها با اف    این سلول  احتماالً

نیـز   دهنـد و  مـی ها میزان لقـاح را افـزایش         نفوذ اسپرم 

تغییراتی در سیتوپالسم و زوناپلوسیداي تخمک ایجاد       

  ).27(برند می را باال طبیعیکنند که احتمال باروري  می

هـاي کومولـوس     رسـد کـه سـلول      مـی  به نظر   

میــزان پیــشرفت بــه ســمت مرحلــه دو ســلولی را هــم 

 ولی در ایـن بررسـی ایـن افـزایش در      ،دهد میافزایش  

دار بوده که به آنها فاکتور رشـد هـم           گروه هایی معنی  

ثیر  فاکتور هاي رشد در پیـشرفت        أ یعنی ت  ،اضافه شد 

ي با کومولوس  ها  تخمکبه سمت مرحله دو سلولی در       

ي بدون کومولوس بیشتر اسـت کـه        ها  تخمکنسبت به   

 هـا و  ید هورمونباشد که شا  میمطرح کننده این مطلب     

فاکتورهاي موجود در مایع فولیکـوالر اثـر خـود را از        

 ایـن  نتـایج  .کنند میطریق سلول هاي کومولوس اعمال    

  شــبه انــسولینی فاکتورهــاي رشـد داد،نــشان مطالعـه  
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در  .)28(شـود  مـی  هـا   تخمـک باعث افزایش میزان بلوغ     

 ها تخمک میزان بلوغ    )2005( پرهیت و همکاران   بررسی

گولر و   ).29(اکتور رشد افزایش یافته بود    در حضور ف  

ــاران ــرح کرد)2000(همک ــی مط ــددر بررس ــه ن   IGF-1 ک

ــسته اي و      ــوغ ه ــزان بل ــزایش می ــث اف ــست باع نتوان

 مربوط به تخمک گوسفند شود که احتماالً  میسیتوپالس

  ولی در همین بررسـی   ،غلظت استفاده شده بوده است    

فاده در غلظـت مـورد اسـت       )EGF(فاکتور رشـد اپیـدرمی    

ــوغ  ــکبل ــا تخم ــود ه ــزایش داده ب ــو و .)30( را اف  زوه

هــاي  ثیر غلظــتأ خــود تــمطالعــه در )1991(همکــاران

 بررسـی   ها  تخمکمختلف فاکتورهاي رشد را در رشد       

باعـث  نانوگرم  50 در غلظت    EGFکرد که مشخص شد     

 100در غلظــت IGF-1  شــده وهــا تخمــککــاهش رشــد 

 در .)31(د را افـزایش داده بـو      هـا   تخمـک رشد  نانوگرم  

دار بوده که تخمـک بـا        هایی معنی  بلوغ تخمک در گروه   

  کــههــاي در گــروه کومولـوس وجــود داشــته اســت و 

اثر کمتري  فاکتور رشد   کومولوس    بدون سلول  تخمک

  ).32 و33( استداشته

ــر داد مطالعــه نــشان نتــایج حاصــل از ایــن  اث

هـا    در تمـام گـروه     فاکتور رشد بـر روي لقـاح تخمـک        

اي نـشان   در مطالعـه   . کنترل بوده است   بیشتر از گروه  

هـاي مناسـب     که فاکتورهاي رشـد در غلظـت      داده شد   

تخمک و رشد به مرحله دو سـلولی         باعث افزایش لقاح  

کــه  مطالعــه نــشان داد چنــین  هــم). 34(شــوند مــی

  تخمــکفاکتورهـاي رشــد باعــث افـزایش میــزان لقــاح  

رشد در   فاکتورثیر  أتمطالعه حاضر   در  . )29(شوند می

 بـدون  تخمـک ي با کومولـوس بیـشتر از      ها  تخمکاح  لق

 کومولــوس بــود و ایــن تفــاوت بــین دو گــروه کــامالً 

ــت    معنــی ــده نقــش مثب ــود کــه شــاید نــشان دهن دار ب

طبـق  . هاي کومولوس در روند لقاح تخمک باشد        سلول

 فـاکتور رشـد     حاضـر   در مطالعـه   دست آمده ه  نتایج ب 

مرحلـه   تخمک لقاح یافته به سـمت       تکاملباعث افزایش   

  .شود میدو سلولی 

  
  گیري نتیجه

 بلـوغ، دهـد پتانـسیل      مـی  مطالعه حاضر نشان    

ژرمینـال   مرحله دو سلولی در تخمـک        تکامل به لقاح و   

ولـی   ، وجود دارد کومولوسسلول   نو و بد  باوزیکول  

سلول کومولوس و افزودن     رمینال وزیکول با  ژتخمک  

 TCM199ت  فاکتور رشد شبه انسولینی بـه محـیط کـش         

در   مرحلـه دو سـلولی     تکامـل بـه   لقـاح و     بلـوغ، زان  می

تخمک ژرمینال وزیکول با سلول کومولوس بیـشتر از         

  .باشد تخمک ژرمینال وزیکول بدون کومولوس می

  

  
  تقدیر و تشکر 

 دکتراي پزشکی نامه پایان حاصل مطالعه این  

 و تحقیقـات  معاونـت  مـالی  حمایـت  با که  بودعمومی

  .شد انجام یاسوج کیپزش علوم دانشگاه فنآوري
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Abstract  
 

Background & aim: In vitro maturation and fertilization of oocytes play an important role in 
reproductive biotechnology. The aim of this study is to define the IGF-1 effect on in vitro 
maturation, fertilization and development of mice immature oocytes to 2-cells in TCM199 medium 
cultures. 
 
Methods: In this study 4 week old NMRI mice were used. Ovaries stimulation carried out using 
PMSG. GV oocytes with or without cumulus cells were isolated from ovaries and cultured in 
TCM199 in presence of 100 ng IGF-1 for 24hr.The oocytes (MII) were inseminated with sperm in 
T6 medium for fertilization and development of 2-cells stage  and they were investigated under 
inverted microscope. Data analysis was performed by using Chi- 2 test. 
 
Results: In cumulus cell group and in the presence of insulin-like growth factor fertilization of 
oocytes, forming embryos and the formation of 2-cells compared to the group without cumulus cells 
significantly increased (p < 0.05). 
 
Conclusion: As the results showed oocytes with cumulus cells in the presence of insulin-like 
growth factor enhances maturation, fertilization and embryonic development in 2-cells oocytes 
compared to group without cumulus cells TCM199. 
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