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 هچکید

 طیمح یسازنهیبهشد.  بررسیدر قالب دو آزمایش گاو  هایتخمک تنیبلوغ برون بر (B9)ویتامین  اسید فولیکهای مختلف محیط کشت با غلظتکردن مکملاثر 
در آزمایش اول  .شودمیگاو  یدیتول انیرو تیفیک منجر به افزایش تینها در ،یبارورو  بلوغ تیفیک براثر  بااست که  ییراهبردهااز گاوی  تخمککشت بلوغ 

و  اسید فولیکشدند. سپس غلظت  بندیمتر تقسیماز هشت میلی تر بیشو  تر کمها به دو دسته و هموسیستئین، فولیکول اسید فولیک برای تعیین غلظت
ها به آزمایشگاه ر، تخمدانگیری شد. در آزمایش دوم، بالفاصله پس از کشتادر محیط کشت تجاری اندازه چنین همدر هر دو گروه فولیکولی و  هموسیستئین

طور تصادفی به چهار گروه تقسیم،  ها بهاستحصال شد. تخمکمتری های دو تا هشت میلیکولوموس از فولیکول -تخمکهای کردن کمپلکس و با آسپیرهمنتقل 
گرملیتر( به محیط کشت بلوغ اضافه شد. پس از نانوگرم در میلی 0111و  011، 01)صفر،  اسید فولیکهای مختلف و بر اساس نتایج آزمایش نخست، غلظت

 تر کم قطر با یهاکولیفول در نیستئیهموسو  اسید فولیک غلظتهوخست تعیین شد.  آمیزیشده با استفاده از رنگ های بالغدرصد تخمک ،هاگذاری تخمکخانه
 011بلوغ با  یطمح کردنمکمل. دبو بلوغ طیمحها در از غلظت آن تر بیش چنین هم و متریلیم هشت از تر بزرگ یهاکولیفول از تر بیش ،متریلیم هشت از

با  اسید فولیکشان داد که افزودن (. نتایج نP< 10/1شد )دو  متافاز مرحله هایتخمکدرصد  یشموجب افزا شاهد، گروه نسبت به لیتریلیم /اسید فولیکنانوگرم 
 .را بهبود می بخشد های گاویتنی تخمکبلوغ برون، و هموسیستئین محیط کشت اسید فولیکغلظت  توجه به

 
  .هموسیستئین ،گاو بلوغ تخمک، ،یتنبرون، اسید فولیک :هاکلیدواژه

 
 

Effect of folic acid addition to the medium on in vitro maturation of bovine oocytes 
Hojjat Baghshahi1, Saeed Zeinoaldini2*, Ahmad Zare Shahneh3, Saeid Esmaeilkhanian4  

1. Ph.D. Candidate, Department of Animal Sciences, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 
2. Associate Professor, Department of Animal Sciences, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 

3. Professor, Department of Animal Sciences, University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran 
4. Associate Professor, Animal Science Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), 

Karaj, Iran 
Received: February 17, 2019   Accepted: May 26, 2019  

 
Abstract 
The effect of addition of different concentrations of folic acid (vitamin B9) to the culture medium on in vitro maturation of bovine oocytes was 
investigated in two experiments. Optimization of bovine oocyte maturation medium is one of the strategies affecting quality of maturity and fertility, 
ultimately resulting in increasing the quality of produced bovine embryos. In the 1st experiment, to specify the concentrations of folic acid and 
homocysteine, ovarian follicles were divided into two categories including follicles with more or less than eight mm of diameter. Then, the 
concentrations were measured in both follicle groups as well as a commercial culture medium. In the second experiment, bovine ovaries were 
transferred to the laboratory immediately after slaughter and the cumulus-oocyte complexes were collected by aspiration from 2-8 mm diameter 
follicles. Oocytes were randomly divided into four groups and different levels of folic acid (0, 10, 100 and 1000 ng/ml) were added to maturation 
medium based on the results of the first experiment. Following incubation of oocytes, the percentage of mature oocytes was determined by Hoechst 
staining. The concentrations of folic acid and homocysteine in follicles with diameter of less than eight mm was higher than those with diameter of 
greater than eight mm, as well as the culture medium Supplementation of maturation medium with 100 ng/ml folic acid increased the percentage of 
metaphase-II oocytes compared to the control (P <0.05). Considering the concentrations of folic acid and homocysteine in the medium, results showed 
that the addition of folic acid improves in vitro maturation of bovine oocytes. 
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 مقدمه
منظور  است که به هایی روشتنی رویان یکی از تولید برون

حیوانات با شایستگی ژنتیکی باال مورد استفاده قرار تولید 

بهبود  با هدف وانیاهای فرگیرد. اگرچه پژوهشمی

های گاو انجام شده و رویان شایستگی تکاملی تخمک

های تولیدشده در کیفیت رویانهنوز  ،]4 و 2[ است

 پایین استتنی درون نسبت به روش ،تنیبرونشرایط 

 ،مانند ترکیبات محیط ،ازتنشعوامل بسیاری از . ]01[

 تنی مانند کیفیت تخمکدرونیا عوامل  و شرایط کشت

 یهای تولیدبر شایستگی و کیفیت رویانمورد استفاده 

یابی همچنان تحقیقات برای دست ،لذا. ]3[ گذار استاثر

نظر  ضروری به یهای گاوتکامل تخمک شرایط بهینهبه 

از  تخمککشت بلوغ  طیمح یسازنهیبه. رسد می

 در ،یبارورو  بلوغ تیفیک براثر  بااست که  ییراهبردها

 .گذاردیم راث یدیتول انیرو تیفیک بر تینها

بلوغ تخمک محیط کشت به ها ویتامین افزودنمزایای 

و تکامل گزینی های کشت رویان پیش از النهو سامانه

 افزودن برای نمونه،. ]00، 0[ گزارش شده استرویانی را 

بلوغ  طیمح به آب در محلول نیتامیو چنداز  یبیترک

 .]0[ شدبز  یهاانیرو تکامل موجب بهبود تخمک

 هایافزودن اسیدهای آمینه و گروهی از ویتامین، چنین هم

 یهارویانتکامل  ،محلول در آب و فاکتورهای رشد

شده  های هچی مروال به بالستوسیستمرحله ازرا هامستر 

 ینقش لیدل به اسید فولیک ان،یم نیا در .]00[ بخشیدبهبود 

و  DNA، RNA ساخت چنین هم و یانرژ دیتول در که

 در استفاده یبرا یمناسب یدایکاند ،دارد هانیپروتئ

 شده گزارش .]00[است  انیرو کشت و بلوغ یها طیمح

 یبرا اسید فولیک تخمک به ازین از یادیبخش ز که است

 یدهایاس ساخت و ازیانرژ یندهایمصرف در فرآ

 بر افزون .]01[ باشدیم لقاح از شیپدر دوره  کینوکلئ

 یمؤثر رطوبه ،دانیاکسیآنت کی عنوانبه اسید فولیک ن،یا

و از  کندیم یپاکسازو  یخنث را دکنندهیاکس آزاد یهاکالیراد

 باگذارد. و رویان تولیدی اثر می تخمکاین مسیر بر کیفیت 

محلول در آب عنوان یک ویتامین  به اسید فولیککه این وجود

پراکسیداسیون  توانایی آن در کاهشاما  ،شودشناخته می

 .]04[ یید رسیده استأنیز به ت هالیپید

های تک سلولی به محیط رویان اسید فولیکافزودن 

های فعال اکسیژن در منجر به کاهش سطوح گونه

افزودن  ،چنین هم .]01[شود میهای موش بالستوسیست

محیط کشت بلوغ تخمک موجب کاهش به  اسید فولیک

های کومولوس و افزایش غلظت آپوپتوزیس سلول

و در نهایت  شود میگلوتاتیون پراکسیداز در خوک 

موجب افزایش نرخ تشکیل بالستوسیست و بهبود رشد و 

کمبود  در حالی است که این. ]01[ گردد میتکامل رویانی 

در یس آپوپتوزافزایش شایان توجه فوالت منجر به 

 G2 های هپاتومسلول و تخمدان هامستر چینی های سلول

های بولگلو نیز  اه، ترفوبالستTهای ، لنفوسیتکبدی

از طرفی، فعالیت چرخه  .]1[ شودمی قرمز انسان

اسید آمینه مجدد متیونین که منجر به تولید  -هموسیستئین

شود، وابسته به میاز هموسیستئین ضروری متیونین 

گروه متیل  ۀعنوان کوفاکتور دهندبه اسید فولیکحضور 

ارتباط  نیستئیو هموس نیونیمت غلظت که یطور به ؛است

 نیا تواندیم اسید یکفول ودارند  گریکدیبا  یمعکوس

 شیبا افزا که است شده داده نشان. سازد لیتعدتوازن را 

شده و  کاسته نیستئیاز غلظت هموس ،اسید فولیکغلظت 

رژیم کردن  مکمل .]24[ کندیم دایپ شیافزا نیونیغلظت مت

، اسید فولیکبا  تنیلقاح برونتحت درمان های زن غذایی

 و کاهش متیونین -تحریک چرخه هموسیستئینموجب 

شود میغلظت هموسیستئین مایع فولیکولی توجه  شایان

بلوغ و کیفیت  ،تولید متیونین با افزایش که در نتیجه

 جیرهکردن  مکمل، چنین هم. ]1[ بخشدمیرا بهبود تخمک 

 کاهش و غلظت فوالتتعدیل  موجب اسید فولیک با
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مانی زندهافزایش  و در نهایت هموسیستئین مایع فولیکولی

 . ]1[ شدرویان 

دلیل  به بر اساس نوع آن های کشتاغلب محیط

های سرم جنین گاوی و ویتامین أمنشمتفاوت بودن 

 .دارندرا  اسید فولیک از های متفاوتی، غلظتموجود در آن

سطح مورد نیاز  نییتع در اسید فولیک سطح یریگاندازه

سازی محیط و بهبود شرایط کشت ضروری برای غنی

که  و با فرض این شده بیانتوجه به موارد  با .رسدنظر می به

های با قطر موجود در فولیکول اسید فولیکمیزان احتماالً 

 متری()دو تا هشت میلی مناسب برای بلوغ آزمایشگاهی

متفاوت ریزی های آماده تخمکدر مقایسه با فولیکول

 اسید فولیکسطح گیری  اندازهمنظور  به fاین مطالعه  ،باشد

 چنین همو  و محیط کشت تخمدانیهای در فولیکول

بلوغ موردنیاز برای بهبود  اسید فولیکتعیین سطح بهینه 

 .گاو انجام شد نابالغ هایتخمکتنی برون

 

 هامواد و روش

 -گمایاز شرکت س، استفاده در این پژوهشمواد مورد

و  اسید فولیکغلظت  گیری اندازه برای شد. هیته چیآلدر

عدد تخمدان  00از  یکولیفول عیما ،نیستئیهموس

شده  استخراج یهاتخمدانگاو استفاده شد.  یکشتارگاه

درصد  1/1 نیسال نرمال باگاو  کشتار از پس بالفاصله

 یحاو یهافالسک لهیوسبه و شدند داده شووشست

 واحد 011) کیوتیب یآنتدرصد و  1/1 نیسال نرمال

 در (تریلیلیدر هر م نیسیاسترپتوما و نیلیسیپن یالملل نیب

 به ساعت کی یط گراد،یدرجه سانت 20-31 یدما

 به سیکول از استفاده با هاکولیمنتقل شدند. فول شگاهیآزما

 ی)مناسب برا متریلیم هشت از ترکوچک قطر با گروه دو

 متریلیم هشتاز  تر بزرگ( و یتنبرون بلوغ کشت

 شدند یبندمیتقس( یزیرتخمک طیشرا یدارا کولی)فول

 دو تا هشت و قطر با کولیفول 40از  یکولیفول عیما. ]0[

استحصال  متریلیاز هشت م تر بزرگبا قطر  کولیفول 40

ها نمونه ،هر گروه یکولیفول عیما کردنمخلوطپس از  .شد

تا  و وژیفیسانتردقیقه  01مدت  دور به 2111با سرعت 

در و هموسیستئین  اسید فولیکغلظت  یرگیزمان اندازه

غلظت . شد ینگهدار گرادیدرجه سانت -21 یدما

در  یفولیکولو هموسیستئین عالوه بر مایع  اسید فولیک

استفاده از  با و نسانسیلوم یکمبا روش  نیز محیط بلوغ

با توجه به نسبت . شدگیری اندازه Cobas e411ر توآنالیزا

 ،موجود در مایع فولیکولی و محیط کشت اسید فولیک

منظور افزودن به محیط  به اسید فولیکسطوح مختلف 

 تعیین شد.کشت 

 سطوح کردنمکمل اثرمطالعه  منظور بهدوم،  شیآزما در

 گاو، یهاتخمک یتنبرون بلوغ طیمح در اسید فولیک مختلف

 نینرمال سال با یکشتارگاه یهاتخمدان یوشوشست از پس

 ،نیشیپ بخش در شده داده شرح طیشرا بادرصد  1/1

 از پس شگاهیآزما در منتقل شدند. شگاهیبه آزما هاتخمدان

 (گرادیسانت درجه 31 یدما) مجدد یوشوشست

 عیهمراه با ما ((COCsتخمک  -کومولوس یهاکمپلکس

از  خأل پمپ به متصل 01 نمرهاستفاده از سوزن  با یکولیفول

. ندشد رهیآسپ یمتریلیم هشتتا  دو یتخمدان یهاکولیفول

 شده استحصال مخلوط ،COCsشدن  نینشته یبراسپس 

تنها  .شد ینگهدار یماربن درون قهیدق پنجمدت  به

 و کومولوس یهاسلول از متراکم هیال چند یدارا یهاتخمک

 قرار استفاده مورد بلوغ ندیفرآ در کنواختیاووپالسم  یدارا

با سه بار  COCsمانده، های باقیحذف سلول یبرا .دنگرفت

داده شو وشست( OWM) وشوی تخمکشست طیمح

 حاوی هایدیشپتریبه موردنظر  یهاتخمکسپس  .شدند

شده  مکمل بلوغ طیاز مح تریکرولیم 01با حجم  ییهازقطرهیر

بر و یا صفر )شاهد( نانوگرم 0111 ،011، 01با سطوح 

و توسط انتقال  (F7876کاتالوگ  شماره) اسید فولیک لیترمیلی

های هر گروه ابتدا در روغن معدنی پوشانده شدند. تخمک
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داده شدند و شو وشستهای محیط بلوغ گروه مربوطه قطره

 ساعت 24مدت  بهتایی  01 هشت تایی هاگروهدر سپس 

 11 =یرطوبت نسب، درصد پنج =CO2) خانه گذاریگرم

 شدند.( گرادیدرجه سانت 0/31 =دمادرصد، 

 پایهبر  هاتخمک وشویشست برای استفاده وردم محیط

( Tissue Culture Medium 199) 011-کشت بافت محیط

 HEPES، (موالرمیلی 01/4) NaHCO3 با شدهیسازیغن

، سرم موالر( )یک میلی گلوتامین-، آالنیلموالر(میلی 11/1)

، لیتر(واحد در میلی دو) ، هپاریندرصد( دو) جنین گاوی

 0/1) استرپتومایسین( و لیترمیلی واحد/ 011) سیلینپنی

 استفاده وردکشت م محیط چنین هم بود. لیتر(میلی گرم/میلی

 TCM-199 کشت محیط هیپاها بر بلوغ تخمک یبرا

-ولیاستراد ،درصد( 01) یگاو نیبا سرم جن شده یسازیغن

 کولیفول محرک هورمون ،(تریلیلیدر م کروگرمیم دو) بتا 01

(FSH تریلیلیم در کروگرمیم 21؛)، 22) رواتیپ میسد 

 در کروگرمیم 01) نیسیجنتاما ،(تریلیلیم در کروگرمیم

 .بود( موالریلیم کی) نیگلوتام -لیآالن ،(تریلیلیم

 مجسوجود ای و هستهبلوغ  تیوضع یابیارز برای

 24تخمک از هر گروه آزمایشی پس از  11تعداد  ،یقطب

 دازیالورونیه میآنز استفاده ازبا  ،گذاری خانه گرم ساعت 

( از تریلیلیمدر  یالملل نیواحد ب 011)درصد  0/1

 چهار دیسپس با پارافرمالدئ وجدا  های کومولوس سلول

 هایتخمکهسته . شدنددقیقه تثبیت  31 مدت بهدرصد 

 /کروگرمیم پنج) در رنگ هوخست با قراردادن شده تیتثب

و پس از  ندشد زییآمرنگ قهیدق 01 مدت به( تریلیلیم

 کروسکوپیمو زیر روی الم  وشو، با قرار دادن برشست

 های هر گروهتخمک ایهسته بلوغ تیضعو ،فلورسنت

  (.0 شکل) قرار گرفت یابیارزمورد 

، ولتکوینی ژرمینال وزیک همرحلدر  ی کههایتخمک

قرار  یا متافاز یک (GVBD) شکست ژرمینال وزیکول

 در صورت ویک متافاز نابالغ  هایتخمک عنوان به ،داشتند

های موجود در کروموزومقطبی اولیه و  ممشـاهده جس

در نظر  دومتافاز  شده مرحلههای بالغعنوان تخمک به ،هسته

 غالب های تخمک میدرصد بلوغ با تقس .(0 شکل) شدند گرفته

 شد. محاسبه دهشت داده شک هایتخمکل ک به

 

 
 

 
 شده بالغ یگاو هایتخمک یابلوغ هسته تیوضع. 2شکل 

 ای و 244، 24 ،شده با سطوح صفر مکمل بلوغ طیمح در

  اسید فولیک تریلیلیم /نانوگرم 2444

 شده( بالغ=  1متافاز  نابالغ؛= 2)متافاز 

 

یافته به مرحله  های بلوغهای مربوط به تخمکداده

( 4/1)نسخه  SASافزار آماری  نرم Genmodبا رویه  متافاز

. (0)رابطه  شدند صورت رگرسیون لجستیک تجزیه به

 در نظر گرفته شد.  >10/1Pدار در سطح معنیتفاوت 

                                                (0 رابطه

میانگین  ،  ؛امiام تیمار jمشاهده ،    ، در این رابطه

 .بود اثر باقیمانده،    و  امiاثر تیمار ،   ؛ جامعه
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 و بحث جینتا

 و محیط بلوغ در و هموسیستئین اسید فولیکغلظت 

 مورد مطالعه لیفولیکو هایگروهغلظت آن در  چنین هم

در هر  اسید فولیکغلظت  .است خالصه شده 0 در جدول

ین تر بیشاز محیط کشت بود.  تر بیش فولیکولی دو گروه

 0/04ترتیب با  و هموسیستئین به اسید فولیکغلظت 

 لیتر مربوط به میکرومول/ 1/01لیتر و نانوگرم/ میلی

محیط  .بود مترمیلی هشتاز  تر کمهای با قطر فولیکول

 از پنج تر کمو  لیترنانوگرم/ میلی 3/2با ترتیب  بهبلوغ 

و  اسید فولیکین غلظت تر کملیتر  میکرومول/

با توجه به این نتایج،  (.0داشت )جدول  را هموسیستئین

اگرچه میزان هموسیستئین محیط بلوغ اندک است اما 

آن نیز در مقایسه با محیط طبیعی  اسید فولیکمیزان 

که شاید منجر به کاهش  باشدتر میپایینپیرامون تخمک 

پژوهش حاضر نشان داد که  بلوغ بهینه تخمک شود.

ی متر دارامیلیهشت از  تر کمهای با قطر فولیکول

 دهنده نشانبودند که  اسید فولیکین غلظت تر بیش

 متر میلی هشتاز  تر کمهای با قطر بودن فولیکول بهینه

هرچند که میزان ؛ استآزمایشگاهی  بلوغجهت 

نشان غلظت را ین تر بیشهموسیستئین نیز در این گروه 

 اسید فولیکبتوان با افزودن این اثر منفی را  احتماالً اماداد 

  .کردجبران  تر بیش

 یهاگروه در یگاو یهاتخمک یاهسته بلوغ تیوضع

 .است شده داده نشان 2 جدول در یماریت مختلف

لیتر به محیط میلی /اسید فولیک نانوگرم 011 کردن مکمل

کشت نسبت به گروه شاهد موجب افزایش درصد 

های )تخمک دو هایی شد که در مرحله متافازتخمک

 011افزودن  ،چنین هم (.P<10/1) قرار داشتند شده( بالغ

لیتر به محیط کشت درصد میلی /اسید فولیک نانوگرم

 های نابالغ()تخمک یک هایی که در مرحله متافازتخمک

 کاهش دادنسبت به گروه شاهد قرار داشتند را 

(10/1>P.)  دو و متافاز  متافاز با مرحله های تخمکدرصد

مکمل شده  اسید فولیک لیترمیلی نانوگرم/ 0111که با یک 

  .تفاوت نداشت شاهدنسبت به گروه  بودند،

 

 از حاصل یهاکولیفول یِکولیفول عیما در و یتجار بلوغ طیمح در شده یریگاندازه نیستئیهموس و اسید فولیک غلظت. 2 جدول

 2گاو یکشتارگاه یهاتخمدان

 بلوغ طیمح شده یریگاندازه بیترک
 کولیفول قطر

  متریلیم هشت از تر بزرگ  متریلیم هشت از ترکوچک

  1/00  0/04 3/2 (تریل یلیمدر )نانوگرم اسید فولیک

  1/1  1/01 >  0 (تریلدر  کرومولی)م نیستئیهموس

 عدد بود. 40( متریلیم هشت از تر بیش ای و تر کم قطر) یکولیفول دسته هر در شده رهیآسپ یهاکولیفول تعداد و عدد 00 مورداستفاده یهاتخمدان تعداد .0

 
 انحراف استاندارد ±های گاوتنی تخمکدر محیط کشت بر بلوغ برون اسید فولیکسطوح مختلف کردن  مکملثیر أت. 1 جدول

 (تریلیلیم در نانوگرم) اسید فولیک سطوح
 هسته تیوضع

 (شاهد) صفر  01  011  0111

 تخمک تعداد 11 11 11 11
ab11/11±1/11 a23/11±110 ab20/13±1/11 b11/10±1/10 دو متافاز 
ab03/21±0/01 b11/1±1/10 ab14/21±0/11 a00/21±1/12 یک متافاز 

a-b: است داریمعنردیف در هر  متفاوت یهابندواژه یدارا یهانیانگیم تفاوت (10/1 >P.) 
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 با اثرات مختلف عنوان یک ماده به اسید فولیک

را  هاتخمک بلوغ لیترمیلی نانوگرم/ 011توانست در سطح 

های نابالغ متافاز دهد و درصد تخمکبه متافاز دو افزایش 

در محیط  اسید فولیکیک را کاهش دهد. اگرچه غلظت 

از غلظت آن در  تر کمبلوغ تخمک شش برابر 

 اسید فولیکبالغ بود، اما یکسان کردن میزان  های فولیکول

لیتر  میلی /اسید فولیکنوگرم نا 01این دو محیط )با افزودن 

ین در حالی ا .تنی اثری نداشتبر بلوغ برونمحیط بلوغ( 

لیتر محیط  میلی /اسید فولیک /نانوگرم 011افزودن بود که 

تری برای رشد کشت موجب فراهمی شرایط بهینه

خوبی  ها بهها نسبت به گروه شاهد شد. این یافتهتخمک

را در دوز مشخص  اسید فولیککردن  مکملاثرات مثبت 

 /اسید فولیکنانوگرم  01دهد. احتماالً در سطح نشان می

نرسیده محیط کشت به حدی  اسید فولیک، غلظت لیترمیلی

است که اثرات مثبت خود را بروز دهد، اما عدم مشاهده 

لیتر میلی نانوگرم/ 0111در دوز  داسی فولیکاثرات مثبت 

ز زیاد توان به اثرات منفی دو محیط کشت را می

 .نسبت دادبر تخمک در حال رشد  اسید فولیک

 شیکشت منجر به افزا طیمح ونیبهبود فرموالس

تنی و برون طیپستانداران در مح هایانیحفظ رو ییتوانا

سامانه کشت و  .]1[ شودیم ینگزی النهپیش از دوره 

اثر  انیرو تیفیبر ک توانندیم شده در آن استفاده باتیترک

عنوان عامل  تخمک به تیفیکه ک یبگذارند، درحال

در نظر گرفته  ستیعملکرد بالستوس یکننده اصل نییتع

ها تا محیط کشتی که رویان ،با این حال. ]20[ شودیم

نقش مهمی  ،دندر معرض آن قرار دار گزینیپیش از النه

نتایج  .]21[ کندایفا میدر تعیین کیفیت بالستوسیست 

میزان هموسیستئین و تحقیق حاضر نشان داد که 

 فولیکولی از مایع تر کممحیط بلوغ تخمک در  اسید فولیک

 ،بلوغ در محیط اسید فولیکافزودن به  نیاز از نشانکه  بود

 وجود، نیا با. داشتدر مقایسه با محیط طبیعی تخمک 

-TCM طیو مح یگاو نیسرم جن یهابسته که نیا لیدل به

 اسید فولیکاز  یمتفاوت یهاغلظت یممکن است دارا 199

 ازیو افزودن باالتر از حد ن ]22[باشند  نیستئیو هموس

 شود،یم تخمک یتنبر بلوغ برون یمنجر به اثرات منف

آن  زانیم ب،یترک نیا یسازمکمل از شیپ است یضرور

شود. نشان داده  دهیکشت مورد استفاده سنج طیدر مح

 یدانیاکسیآنت تیخاص داشتن با اسید فولیکشده است که 

را بر تخمک  یتنبرون طیمح یزاتنش اثرات تواندیم

بهتر  نیموجب بلوغ و تکو ریمس نیکاهش دهد و از ا

 نیا یهاافتهی با راستاهم ،چنین هم. شود هاتخمک

 یهاانیرو طیمح به اسید فولیک افزودنپژوهش، 

 دیآن، تول یدانیاکسیآنت اثر لیدل به ،موش یسلول تک

موش  یهاستیبالستوس در را ژنیاکس فعال یهاگونه

 یهانیپروتئ ونیالسیفسفر با اسید فولیک .]01[ داد کاهش

 نمودن فعال و متافاز مرحله کنندهعیتسر عواملدر  لیدخ

 لیتسه موجب توزیالقاکننده م نازیک نیپروتئ یرهایمس

داده  نشان ،چنین هم. ]03[ شودیم موش یهاتخمک بلوغ

تخمک  بلوغ طیمح به اسید فولیکافزودن شده است که 

 سهدرجه  یهااز تخمک انیرو دیتول شیموجب افزا

 اتاثر هاپژوهش یبرخ وجود، نیا با .]01[ شود یم

 نمونه، یبرا. اندکرده گزارش را اسید فولیک از یمتناقض

 یداکتیاو عیما هیپا بر بلوغ طیمح به اسید فولیک افزودن

 بلوغ کاهش موجب ،افتهی رییتغ (SOF) کیسنتت

 ،در مطالعه دیگری .]23[ شد یگاو یها تخمک

 اسید فولیکبا  SOF هیبر پا انیکشت رو طیمح کردن مکمل

مرحله موجب تسریع  ولی ،اثری بر تولید رویان نداشت

اختالف این دو  .]02[ شد های شش روزهرویان تکامل

حاضر ممکن است ناشی از اختالف پژوهش  مطالعه با

و محیط و اجزای ، تفاوت در نوع اسید فولیکغلظت 

 .باشد اسید فولیکمرحله افزودن تفاوت در  چنین هم

نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت  ،در کل



 گاو یهاتخمک یتنبرون بلوغ بر دیاسفولیک با کشت طیمح یسازمکمل اثر

 

 2318پاییز   3شماره   12دوره 

311

های با قطر بزرگ و کوچک در فولیکول اسید فولیک

در محیط  اسید فولیکو بهتر است افزودن باشد میمتفاوت 

غلظت هموسیستئین در  چنین همبراساس غلظت آن و 

شد که غلظت  مشاهدهمحیط کشت باشد. در این آزمایش 

لیتر توانست بلوغ آزمایشگاهی میلی نانوگرم/ 011

 های گاوی را بهبود ببخشد. تخمک
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