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Abstract
Background: Mice are the most commonly used animal in reproductive research and following the urgent
need for these type of studies and also due to the increased interest in the ethical principle of animal rights,
four various inbred and outbred strains of the laboratory mouse were evaluated to select the more efficient
one for reproductive research.
Materials and methods: 60 female and 16 male of strains (C57, CD1, NMRI, and Balb/c) weighing 25 to
30g and aged 6 to 8 weeks were evaluated under same conditions at different stages of mature oocyte
collection, fertilization and in vitro embryo development up to the blastocyst stage. The data were analyzed
using a chi-square test, and the selected significance level was p<0.05.
Results: Among the four strains, the highest to lowest fetal survival rates were for the CD1, NMRI, Balb /C
and C57 mice, respectively and their values were 38.9, 14.4, 9.1 and 3.1%, individually.
Conclusion: Considering the results, we conclude that it is not possible to obtain optimal results for some
strains due to using same instructions. The results showed that the highest rate of fertilization and embryo
development up to the 8-cell stage was observed in the outbred CD1 mice. It seems that this strain is more
applicable than others for reproductive research. In addition, we believe that using different medium during
fertilization and embryo development as well as laboratory conditions, probably assist in improving the
embryo production while minimized the required number of animals and allowed the achievement of the
desired result.
Keywords: Invitro fertilization, Superovulation, Inbred mice, Outbred mice, Infertility treatment.
Cited as: Shakerzadeh J, Movahedin M, Eidi A, Hayati Roodbari N, Parivar K. Evaluation of different strain mice during in vitro
fertilization and embryo development in response to superovulation. Medical Science Journal of Islamic Azad University, Tehran
Medical Branch 2022; 32(1): 53-63.
Correspondence to: Mansoureh Movahedin
Tel: +98 02182884502
E-mail: movahed.m@modares.ac.ir
ORCID ID: 0000-0002-0767-6519
Received: 3 Jul 2021; Accepted: 28 Sep 2021

 /54مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسالمی

تفاوت سویه های مختلف موش در میزان لقاح آزمایشگاهی

مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

Original
Article

دوره  ،32شماره  ،1بهار  ،1401صفحات  53تا 63

بررسی تفاوت سویههای مختلف موش در میزان لقاح آزمایشگاهی و تکوین
1

ژاله شاکرزاده ،1منصوره موحدین ،2اکرم عیدی ،1نسیم حیاتی،1کاظم پریور
 1گروه زیست شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران ،ایران
2گروه آناتومی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکیده

مقدمه

1

آدرس نویسنده مسئول :تهران ،گروه آناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مددس  ،منصدوسه مودددین
()email: movahed.m@modares.ac.ir
ORCID ID: 0000-0002-0767-6519
تاریخ دریافت مقاله1400/4/12 :
تاریخ پذیرش مقاله1400/7/6 :

] [ DOI: 10.52547/iau.32.1.53

استفاده از روشهاای کمکبااروری باا باازدهی بیشاتر و عاوار
ی کمکی برای زوجهای نابارور است .باا
کمتر ،مهمترین هدف درمان ِ
توجه باه گذشات  30ساال از شارود درماان نابااروری ،علایرغم
پیشرفتهای بسایار در مسایر  )in vitro fertilization( IVFطای

دهههای گذشته ،میزان موفقیت در حفظ باروری و تولد ناوزاد باه
دنبال انتقال جنین در این روش ،نسبت ًا کم و در حدود  ٪30بااقی
ی رحاام مااادر،
ماندهاساات ( .)1عواماال بساایاری ،از جملااه آناااتوم ِ
هورمونهااا ،فاکتورهااای رشااد ،سااایتوکاینها و تنظیمکنناادههای
مولکولی در موفقیت یک چرخاۀ  IVFتأثیرگاذار هساتند (.)3 ,2
تولیااد جنااین بااه دنبااال فناوریهااای کمکباااروری بااه القااای
ی
تخمکگذاری ،لقاح آزمایشگاهی و همینطور ،کشت آزمایشاگاه ِ
کارآمااد بسااتگی دارد و کیفیاات خااوب تخمااک نیااز یکاای از
اساسیترین فاکتورهای موفقیت در تکنیکهای لقاح آزمایشاگاهی
است (.)4
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سابقه و هدف :موش رایجترین مدل حیوانی در تحقیقات تولید مثلی است و به دنبال نیاز ضروری به این مطالعات و همچنین افزایش
اهمیت اصول اخالقی در حیوانات 4 ،سویۀ مختلف درونزاد و برونزاد با هدف انتخاب موش آزمایشگاهی کارآمدتر برای تحقیقات تولید
مثلی ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
روش بررسی 60 :سر موش ماده و  16سر موش نر به وزن  25تا  30گرم و سن  6تا  8هفته از سویههای  CD1،NMRI ،Balb/Cو  C57در
مراحل مختلف جمعآوری تخمک و تکوین جنین تا مرحلۀ بالستوسیست ،در شرایط یکسان ،مورد ارزیابی قرار گرفتند وکلیۀ دادهها توسط
آزمون  chi-squareتحلیل شدند.
یافتهها :در بین  4سویه مختلف ،به ترتیب بیشترین تا کمترین درصد زنده ماندن جنین مربوط به موشهای  BALB/c ،NMRI ،CD1و C57
و مقادیر آنها به ترتیب برابر با  9/1 ،14/4 ،38/9و  3/1درصد بود.
نتیجهگیری :با درنظرگرفتن نتایج تحریک تخمکگذاری و لقاح آزمایشگاهی ،چنین نتیجه میگیریم که با یک روش یکسان ،امکان حصول
نتیجۀ بهینه وجود ندارد .نتایج نشان میدهد که باالترین تعداد تکوین جنین تا مرحله  8سلولی در موش برونزاد  CD1مشاهده شد و به نظر
میرسد که این سویه از موش ،مدل مناسبتری برای مطالعات تولید مثلی است .همچنین استفاده از محیطهای کشت متفاوت و
درنظرگرفتن فواصل تزریق هورمون و میزان آن ،احتماال میتواند تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی را بهبود بخشیده و گرفتن نتیجۀ دلخواه
با استفاده حداقل تعداد حیوان را امکانپذیر سازد.
واژگان کلیدی :لقاح آزمایشگاهی ،تحریک تخمک گذاری ،موش درون زاد و برون زاد ،درمان ناباروری.
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دارد ( .)19اگر این فر معتبر باشد ،باید بتاوان دادههاای آمااری
قویتری را با تعداد موشهای درونزادکمتری در مقایسه با تعاداد
مورد نیاز درآزمایشهای مبتنی بر ساویههای بارونزاد ،باه دسات
آورد که مزایای عملی و اخالقای نیاز دارد .باا ایان حاال ،شاواهد
ی کمتار باین موشهاای درونزاد متفااوت
مربوط به تنود فنوتیی ِ
است ،بهطوری که برخی از مطالعات ( )20صاریح ًا چیازی غیار از
این را نشان میدهند .با این وجود ،این ایده که ناهمسانی ژنتیکای
منجر به بیشتر شدن تنود فناوتییی میشاود ،قانعکنناده اسات و
طرفداران آن مخالف استفاده از ساویههای بارونزاد در تحقیقاات
زیستپزشکی هستند (.)22 ,21
سویههای موش برونزاد،که اغلب در تحقیقات ژنتیک ،سمشناسی
و داروسازی استفاده میشوند ،باا روشهاای کاامال اتفااقی تولیاد
شدهاند .شناخت ویژگیهای این سویهها و مزایا و معایبشان برای
انجاام طرحهاای آزمایشای مهاام اسات .در بسایاری از مطالعااات،
استفادهنکردن از ساویۀ ماوش مناساب ،باعا ازبینرفاتن تعاداد
زیادی از منابع حیوانی درتحقیقات میشود (.)19
بااه دلیاال طیااف گسااتردۀ کاربردهااای سااویههای مختلااف در
ت تعاداد وکیفیات
زمینههای متنود علمی و همچناین در مطالعاا ِ
تخمک در زمان تخمکگذاری ،انجام لقاح آزمایشاگاهی و تواناایی
زندهماندن و حفظ جنین در آزمایشگاه و همچنین حفاظ بااروری
ی ناباروری جهت تعیین
در سویههای مختلف نیز در مطالعات بالین ِ
موش آزمایشگاهی مناسب و موفق بسیار ضروری به نظر میرساد.
در بین مدلهای مختلف موش ،تفاوت وجود دارد وآگااهی از ایان
تنود ،حائز اهمیت است .موشهاایی کاه بیشاترین اساتفاده را در
تحقیقااات آزمایشااگاهی دارنااد ،عبارتنااد ازمااوش،Balb/C ،C57
 Sprague-Dawleyو مااوش  .Wistarاز سااویههای دیگاار ماننااد
مااوش  ،NMRIمااوش  CD1ومااوش  ICRنیااز اسااتفادۀ بساایاری
شدهاساات .اکثاار ایاان حیوانااات توسااط چهااار ارائهدهناادۀ اصاالی
(آزمایشگاه جکسون ،آزمایشگاههای رودخانۀ چارلز ،آزمایشاگاههای
علوم تاکونیک و آزمایشگاههای هارالن) تهیه میشاوند .مادلهای
حیااوانی فوقالااذکر باارای تحقیااق در ایمونولااوژی  ،انکولااوژی،
فیزیولااوژی ،آساایب شناساای و بهصااورت انبااوه در علااوم اعصاااب
استفاده میشوند (.)23
 :Balb/Cیکی از معمولیترین موشهای درونزاد است ویک سویۀ
ت
ل آساان و تغییارا ِ
آلبینو است که دارای ویژگیهاای تولیاد مثا ِ
حداقلی وزنی بین ماده و نر است .در حالی که موشهاای Balb/C
ی عماومی اساتفاده میشاوند ،باهطور
به عنوان یک مادل حیاوان ِ
گسااتردهای باارای تولیااد آنتیبااادی مونوکلونااال و بااهویژه باارای
تحقیقات در سرطاندرمانی و ایمونولوژی مفید هستند (.)24
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موش رایجترین مدل حیاوانی در تحقیقاات تولیاد مثلای ،باهویژه
مطالعۀ تخمکهای بالغ و یا بررسی رشد جنین قبل از النه گزینی
است .همچنین برای تعیین اثرات فاکتورهاای مختلاف بار میازان
تخمکگذاری و یا برای بررسی رشد جنین قبال از الناهگزینی باه
تعداد زیادی تخمک و جناین نیااز اسات ( .)6 ,5بناابراین تعاداد
موشهای مورد نیاز برای آزمایشهای متعدد افازایش مییاباد .باا
این حال ،در سالهای اخیر ،به دلیال اهمیات اصاول اخالقای در
مراقبت از حقوق حیوانات ،با تعیین و معرفی سویۀ ماوش مناساب
برای هر مطالعه ،میتوان تعداد موش مورد استفاده در هر مطالعاه
را کاهش داد.
تحریک تخمک گذاری ،یک تیمار هورمونی است که باعا رشاد
ی تخمکهای بال ِغ مرحلاۀ ( MIIمتافااز)2
فولیکول و تخمکگذار ِ
میشود .عوامل زیادی در ایجاد ایان تحریاک تخمکگاذاری و در
ادامه ،در کشت جنین مؤثر هستند که میتوان به سن ( ،)7ساویه
( ،)8دوز هورمااون ( )9و فاصاالۀ تزریااق( )8اشاااره کاارد .بااه نظاار
میرسد که ساختار ژنتیکی ،یکی از پارامترهای مؤثر در پاسا باه
تحریک تخمکگذاری است ( .)10گزارش شدهاست کاه تحریاک
ب تزریااق
تخمکگااذاری موشهااا بااا سااویه و بااا فاصاالۀ مناساا ِ
گنادوتروپین ارتباط زیادی دارد ( .)11گزارشاتی در مورد اساتفاده
از سویههای مختلف حیوانات آزمایشگاهی در پروتکلهای تحریک
تخمکگااااذاری ( )15 ,14( IVF ،)13 ,12و in vitro ( IVD
 )17 ,16( )developmentوجود دارد .بارای بهدساتآوردن نتاایج
رضایتبخش در چنین آزمایشهایی ،با بهتارین نتیجاه در تولیاد
تخمک و جنین و استفادۀ کمتر از حیوانات آزمایشگاهی ،نیازمنا ِد
تعیین سویۀ مناسبتر برای تحقیقات تولید مثلی هستیم.
چندین دهه است کاه ساویههای ماوش درونزاد یاا خاال  ،باه
موشهای برونزاد ترجیح دادهشدهاند ،و ساویههایی مانناد  C57و
 Balb/Cبه شکل وسیعی در کاربردهای زیستپزشاکی اساتفاده
میشوند .مزیت استفاده از موشهای درونزاد (( )Inbredخاال )
نسبت به موشهای برونزاد ( )outbredبر ایان اسات کاه صافات
آنها تنود و تغییرپذیری کمتری دارد(.)18
موشهااای درونزاد ،ترجیحاا ًا باارای مطالعااات ایمونولوژیااک،
نقشهبرداری ژنتیکی جمعیت و مطالعات ژنتیکی-مولکاولی (بارای
جلوگیری از اثرات زمینهای در جهشزایی و تراریختاهها) انتخااب
میشوند .ترجیح اکثریات بارای ساویههای درونزاد در تحقیقاات
زیست پزشکی از باورهای متعارف ناشی میشود که ایان حیواناات
باید تنود فناوتییی درون،ساویه ای کمتاری نسابت باه حیواناات
برونزاد نشان دهند؛ زیرا هر گونه تنود فنوتییی سویۀ درونزاد باه
دلیل تنود محیطی است؛ در حالی که در حیوانات برونزاد ،عاالوه
بر تنود محیطی و برهمکنش ژن با محیط ،تنود ژنتیکی نیز وجود
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حیوانات

مرحله اول :تحریک تخمک گذاری و جمع آوری تخمک بالغ
از هر کدام از سویه های درونزاد و بارونزاد ،تعاداد  15سارموش
ماده و  4سرموش نر اساتفاده شاد .تماامی موشهاای مااده باه
منظور تحریک تخمک گاذاری ،باا پروتکال یکساان باه صاورت
تزریااق داخاال صاافاقی ابتاادا بااه وساایله  IU 7/5هورمااون
گنااااااادوتروپین (Pregnant mare's serum ( )PMSG
 )gonadotropinاز شرکت ( )Folligon, Intervetدر روز پنجشانبه
و سای  IU 7/5هورماون گناادوتروپین جفتای انساان ()hCG
human chorionic gonadotropinاز شرکت (تولید دارو،ایران) ،باا
فاصلۀ 48ساعته ،در روز شنبه تیمار شدند.
گنادوتروپینهااا باادون توجااه بااه چرخااۀ فحلاای ،تزریااق شاادند.
تخمکگذاری در موشهای ماده بر اساس پروتکل اساتاندارد (7/5
 IUگنادوتروپین با فاصلۀ 48ساعته بین دو هورمون)تحریک شاده
و میزان تحریک تخمکگذاری باین موشهاای مختلاف مقایساه
شد .برای برداشتن تخمک بالغ  ،MIIپ از گذشت  14سااعت از
تزریق هورمون دوم یا  hCGدر روز یکشانبه ،موشهاای مااده باا
روش نخاعی کشته شدند .درصاد موشهاایی کاه دچاار تحریاک
تخمکگااذاری شااده و تعااداد تخمکهااای تخمکگذاریشااده،
بالفاصله پ از بازیابی تخمکها ثبات شاد .پا از پییاتکردن
مالیم ،تخمکها برای حضور اولاین جسام قطبای (تخماک باالغ
درمرحلاۀ متافااز  2باه نااام  )MIIتوساط میکروساکوم معکااوس
ارزیابی شدند و تعداد آنها ثبت شد (.)29
مرحله دوم :آماده سازی اسپرم
ی ثابتشده و  6تا  8هفته سان ،تهیاه
اسیرم از موش نری با بارور ِ
شااد .بااهاینترتیب کااه در ابتاادای روز لقاااح آزمایشااگاهی (روز
یکشاانبه) ،مااوش بااا روش نخاااد گردناای کشااته شااد .پ ا از
جداسازی اپیدیدیم ،هر ناحیه به یاک پلیات انتقاال دادهشاد و باا
ن انسولین ،روی بافت ،چندین برش بهمنظور رهاشادن
کمک سوز ِ
اسیرمها ایجاد شد .پلیت محتوی نمونه در انکوباتور قرار دادهشاد و
به مدت یک ساعت برای ظرفیتپذیری انکوباه شاد .پا از یاک
ساعت ،اسیرمهای متحرک و سالم که خود را باه اطاراف قطارات
حاوی محیط کشت ( HTFژنوسل ،ایران) رساندهبودند ،برای انجام
 IVFجمعآوری شدند (.)29

] [ DOI: 10.52547/iau.32.1.53

 60سر موش ماده و  16سرموش نر با وزن  25تا  30گارم و سان
 6تااا  8هفتااه از سااویههای  Balb/Cو  CD1، NMRIو  ،C57از
پژوهشگاه رویان (تهران ،ایران) خریداری شدند .آزمایشات حیوانی
طبق «اصول راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات» انجام شادند.
حیوانات در یک دورۀ نوری  12ساعت نور  12 /ساعت تااریکی در
دمااای کنتاارل شااده ( 22 ± 2درجااه سااانتیگراد) و رطوباات 50
درصد با دسترسی آزاد به آب و غاذا نگهاداری شادند .همچناین،
تمامی حقوق حیاوانی مطاابق باا دساتور العمال دانشاگاه «علاوم
تحقیقات» برای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی رعایات
شد و با شناساۀ اخاالق  IR.IAU.SRB.REC.1398.123مصاوب
شد .نمونههای موشی بر اساس اصاول دامپزشاکی باهروش قطاع
نخاد گردنی کشته شدند.

این آزمایش شامل  4مرحله است:
مرحلۀ اول :تحریک تخمکگذاری و جمعآوری تخماک باالغ MII
(متافاز ،)2مرحلۀ دوم :تهیه وآمادهسازی اسیرم ،مرحلۀ سوم :لقااح
آزمایشگاهی ) )IVFو مرحلۀ چهارم :تکاوین جناین در آزمایشاگاه
).)IVD
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مواد و روشها

مراحل آزمایش

] [ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.1.4.9

 :C57همان موشهای  C57BL/ 6یا  C57 black 6هستند که به
سادگی؛  Black 6یا به اختصار  C57یاا  B6نیاز نامیاده میشاوند.
ایااان موشهاااا ،درونزاد باااوده و اغلاااب باااهعنوان مااادلهای
فیزیولوژیکی یا پاتولوژیک برای مطالعات  in vivoخدمت میکنناد
و همچنااین باارای ساااخت ماادلهای مااوش تراریختااه اسااتفاده
میشوند(.)25
 :CD1در حالی که هر دو ماوش  C57BL/6و  Balb/Cساویههایی
درونزاد هسااتند ،موشهااای  ،CD1باارونزاد هسااتند( .توجااه:
موشهای درونزاد به عنوان «سویه» شناخته میشاوند؛ در حاالی
که موشهای برونزاد معموال «ذخیره» یا «استوک» نیاز نامیاده
میشااوند) .ایاان مااوش آزمایشااگاهی در اهااداف بساایار متنااود و
چندگانه ،از جمله در مطالعات آنکولوژی ،پیری ،ایمنای ،سامیت و
سرطان ،مورد استفاده قرار گرفتهاند (.)26-28
 :NMRIبه عنوان سویۀ برونزاد باه طاور انباوه ،تولیاد ،ارزیاابی و
مورد مطالعه قرار میگیرد .مطالعات بسیاری روی این ناود ماوش
ن این مطالعاات روی سمشناسای،
انجام گرفته است؛ اما عمده تری ٍ
تراتولوژی ،فارماکولوژی (به ویاژه در رواندرماانی بارای مطالعاات
رفتاری)  ،فیزیولوژی و تولید مثلی است (.)18
در این تحقیق ،با هدف انتخاب ناود مناسابتر و کارآمادتر ماوش
آزمایشگاهی برای مطالعات تولیدمثلی و ناباروری ،ما اثر سویههاای
مختلااف موشهااای درونزاد و باارونزاد را باار میاازان تحریااک
تخمکگذاری ،لقااح آزمایشاگاهی و همچناین در اداماه ،تکاوین
جنین به مرحلۀ بالستوسیست در آزمایشگاه ( )IVDدر موشهای
 CD1 ،C57،Balb/Cو  NMRIمورد ارزیابی قرار دادیم.

تفاوت سویه های مختلف موش در میزان لقاح آزمایشگاهی
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سلولی  48ساعت بعد ایجاد شاد .قطارات  25 ،IVDمیکرولیتاری
بود و توسط روغن معدنی پوشاانیده شاد .رشاد و نماو رویاان باا
شمارش 2سلول  4 ،سلول 8 ،سالول  ،بالستوسیسات  ،باهترتیب،
72 ،48 ،24و  96ساااااعت پاااا از لقاااااح بااااه وساااایلۀ
استریومیکروسکوم مشاهدهشد و تعداد آنهاا بهصاورت مشااهدۀ
تجربی و ارزیابی مورفولوژیکی چشمی ثبات شاد .سارانجام ،نار
 IVDدر همۀ گروهها با یکدیگر مقایسه شد؛ در حالی که در تمام
مراحل آزمایشگاهی از محیط  HTFاستفاده شد.

مرحله سوم :لقاح آزمایشگاهی

تحلیل داده ها
کلیه داده ها در جداول  2*2جمع آوری شده و آنالیز نتاایج لقااح
و تکوین جنین ها توسط آزماون  chi-squareماورد بررسای قارار
گرفت P<0.05 .معنیدار در نظرگرفته شد .پا از جماع آوری و
کد گذاری داده ها از نرم افزار  spssنسخه 25باه منظاور تجزیاه و
تحلیل داده ها استفاده شد.

یافتهها
تحریک تخمک گذاری

مرحله چهارم :رشد جنین در شرایط آزمایشگاهی
 25- 22ساعت پ از لقاح ،جنین دو و چهار سلولی مشاهده شد
و پ از شستوشو و انتقاال باه محایط جدیاد  ،HTFجناین 8

جدول  .1آمار تجربی مقایسۀ دوبهدو در چهار سویۀ موش نسبت به یکدیگر بر اساس تعداد تخمک پ

از تحریک تخمکگذاری و

همچنین تعداد تخمک مرحلۀ ( MIIمتافاز)2
P value

0/257

Balb/NMRI
MII
کل

132/160

118/149

غیرفعال
14/11

P value

0/001

Balb/C57
P value

کل

MII

غیرفعال

P value

0/001

132/128

118/86

14/42

0/001

C57/NMRI
MII
کل

128/160

86/149

CD1/Balb
MII
کل

193/132

188/118

غیرفعال
42/11

P value

0/054

CD1/NMRI
MII
کل

188/149

193/160

CD1/C57

غیرفعال

P value

کل

MII

غیرفعال

5/14

0/001

193/128

188/86

5/42

جدول  .2آمار تجربی مقایسۀ دوبهدودر چهار سویۀ موش نسبت به یکدیگر بر اساس نر تبدیلشدن از مرحله
0/303
P value

0/001

118/149

86/113

Balb /C57
2PN

کل
118/86

86/32

غیرفعال
32/54

0/001
P value

0/001

کل
86/149

32/113

CD1/ Balb
2PN

کل
188/118

177/86

غیرفعال
54/36
غیرفعال
11/32

P value

0/001
P value

0/001

MII

به

CD1/NMRI
2PN

کل
188/149

177/113

CD1/C57
2PN

کل
188/86

177/32

2PN

غیرفعال
11/36
غیرفعال
11/54
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P value

Balb /NMRI
2PN
کل

غیرفعال
32/36

P value

C57/NMRI
2PN

غیرفعال
5/11
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مقایسه تحریک تخمک گذاری و تعداد تخمک های بالغ
(  ) MIIکه دارای اولین جسم قطبی بودند ،در بین موش های
 CD1 ، NMRI ،Balb/Cو  C57در جدول  1نشان داده
شده است.
با توجه به جدول  6/9 ،1درصد از ازتخمک های
به دست آمده از موش  NMRIغیر بالغ  ( MIمتافاز  1فاقد
جسم قطبی) بودند و 93 /1درصد در گروه  MIIبالغ
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گروههای مورد مطالعه برای لقاح آزمایشگاهی به این ترتیب آمااده
شدند:
گروه  : Aاسیرم ظرفیتیابیشدۀ  NMRIباه قطاره محایط HTF
( )human tubal fluidحاوی تخمکهای  NMRIاضافه شد .گاروه
 :Bاسیرم ظرفیتیابیشادۀ  CD1باه قطاره محایط  HTFحااوی
تخمااک  CD1منتقاال شااد .گااروه  :Cاساایرم ظرفیتیابیشاادۀ
 Balb/Cبه قطره محیط  HTFحاوی تخمکهای  Balb/Cمنتقال
شد.گروه  :Dاسیرم ظرفیت یابیشدۀ  C57به قطاره محایط HTF
حاوی تخمک  C57منتقل شد.
به هر قطره  IVFحدود  2 × 106اسیرم در میلیلیتار اضاافه شاد.
برای  ،IVFمحیط  mHTFباا  4میلیگارم در میلیلیتار آلباومین
ساار ِم گاااو ) )Sigma-Aldrich, Germany( (BSAغنیسااازی
گردید .سی این مخلوط به مدت  6سااعت در انکوباار 6% CO2
انکوبه شاد .ظرفیتیاابی اسایرم و انکوباسایون  IVFدر ،CO2 ٪6
دمای  37درجه سانتیگراد انجامگرفات .باهمنظور ارزیاابی میازان
لقاح ،سلولهای اسیرم و کومولوس باه آرامای باا پییات از پلیات
خارج شدند و تعداد تخمهای حاوی پیشهستۀ نر و مااده )(2PNs
شمارش شد .پ از گذشت این زماان ،تخمکهاای لقاحیافتاه را
یک بار دیگر شستوشو داده و به پلیت جدید حااوی قطارات 30
میکرولیتری  HTFانتقال دادهشد .در هر قطاره 5 ،تاا  10تخماک
لقاحیافته انتقال دادهشد.)29( .

 /58مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاداسالمی

تفاوت سویه های مختلف موش در میزان لقاح آزمایشگاهی

تکوین جنین در آزمایشگاه

IVD

درصد تشکیل جنین به ترتیب درمرحله  2و  4و  8سلولی و
سی مرحله بالستوسیست در نمونههای مختلف به ترتیب
در جدول زیر آورده شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
میزان تبدیل شدن از مرحله ترکیب پیش هسته ی نر

IVF

و ماده(  )2PNبه مرحله  2سلولی:

جدول  .3آمار تجربی مقایسۀ دوبهدو در چهار سویۀ موش نسبت به یکدیگر بر اساس نر تبدیلشدن از مرحلۀ  2PNبه 2سلولی
Balb/c /NMRI
P value

کل

0/001

86/113

2
سلولی
58/106

C57/NMRI

غیرفعال

P value

کل

28/7

0/001

32/113

Balb/c /C57
P value

کل

0/428

86/32

2
سلولی
58/24

2
سلولی
24/106

CD1/NMRI

غیرفعال

P value

کل

 2سلولی

غیرفعال

8/7

0/382

177/113

161/106

16/7

CD1/ Balb/c

غیرفعال

P value

کل

28/8

0/001

177/86

2
سلولی
161/58

CD1/C57

غیرفعال

P value

کل

 2سلولی

غیرفعال

16/28

0/009

177/32

161/24

16/8
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میزان لقاح و تعداد تشکیل  - 2pronucleus ( 2PNترکیب
پیش هستۀ نر و ماده که نشان دهنده لقاح موفق است) در
سویههای مختلف ،طبق جدول  2مشاهده شد.
از بین  4سویه موش ،مقدار آمار  Chi-squareبرابر با

میزان لقاح و تعداد تشکیل  - 2pronucleus ( 2PNترکیب
پیش هستۀ نر و ماده) در سویه های مختلف ،طبق جدول 2
مشاهده شد.
از بین  4سویه موش  ،مقدار آمار  Chi-squaredبرابر با
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(متافاز  2دارای اولین جسم قطبی) بودند .همچنین2/6 ،
درصد از  CD1در گروه غیر بالغ 97/4 ،درصد در گروه MII
 10 /6 ،درصد از  Balb/Cدر گروه غیر بالغ 89 /4 ،درصد
درگروه  MIIو  32 /8درصد از  C57در گروه غیر بالغ و
 67 /2درصد در گروه  MIIبودند.
از بین  4سویه موش ،مقدار آماره  Chi-squaredبرابر با
 74 /235و سطح معنی داری آن  0 /007بود که کمتر از
 0 /05و نشان دهنده معنی داربودن آن است .بیشترین و
کمترین درصد مشاهده شدۀ بلوغ تخمک ها که دارای جسم
قطبی بودند (متافاز  )2به ترتیب مربوط به سویۀ های CD1
و  C57بود و مقادیر آن ها به ترتیب برابر  97 /4و 67 /2
از
درصد بود .تعداد کل تخمکهای بهدست آمدۀ پ
تحریک تخمک گذاری در موش های  CD1در مقایسه با
سایر گروه ها به طور معنی داری افزایش داشت ( .)p<0 /05
عالوه بر این ،در مقایسه دوبه دو بین موشهای  NMRIو
 ،C57میزان تخمک  MIIدر  NMRIبیشتر بود و بین
موشهای  Balb/Cو  ،C57میزان  MIIدر  Balb/Cبیشتر
بود و سایر سویه ها نسبت به هم تفاوت معنی داری نداشتند.
لقاح آزمایشگاهی

 103 /718و سطح معنی داری آن  0 /003بود که کمتر از
 0 /05است و نشان دهندۀ معنی داربودن آن است .بیشترین
وکمترین درصد فعال ماندن و انجام لقاح موفق و تشکیل
 2PNبه ترتیب مربوط به سویههای موش  CD1و  C57و
مقادیر آن ها به ترتیب برابر با  94 /1و  37 /2درصد بود.
میزان لقاح موفق و تبدیل شدن تخمک مرحله متافاز 2
(  )MIIبه  2PNدر سویه  CD1بیشتر بود و تفاوت
معنی داری با دیگر سویهها مشاهده شد ( .)p<0 /05
همچنین در مقایسۀ دوبه دو در سایر سویه ها مشاهده شد
که بین دو موش  NMRIو  C57میزان تشکیل  2PNدر
 NMRIبیشتر بود  .همچنین بین دو موش  C57و Balb/C
میزان تشکیل  2PNدر  Balb/Cبیشتر بود و بین  NMRIو
 ،Balb/Cاز این لحاظ ،تفاوت معنی داری وجود نداشت.

جدول  .4آمار تجربی مقایسۀ دوبهدو در چهار سویۀ موش نسبت به یکدیگر بر اساس نر تبدیلشدن از مرحلۀ  2سلولی به  4سلولی
Balb /NMRI

0/212

58/106

غیرفعال

P value

کل

26/37

0/534

24/106

Balb /C57
P value

کل

0/793

58/24

4
سلولی
32/14

غیرفعال

P value

کل

10/37

0/001

161/106

147/69

14/37

CD1/ Balb

غیرفعال

P value

کل

26/10

0/001

161/58

4
سلولی
147/32

CD1/C57

غیرفعال

P value

کل

 4سلولی

غیرفعال

14/26

0/001

161/24

147/14

14/10
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P value

کل

4
سلولی
32/69

C57/NMRI

4
سلولی
14/69

CD1/NMRI

 4سلولی

غیرفعال
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 103 /718و سطح معنی داری آن  0 /003بوده که کمتر از
 0 /05است و نشان دهندۀ معنی داربودن آن است .بیشترین
وکمترین درصد فعال ماندن و انجام لقاح موفق و تشکیل
 2PNبه ترتیب مربوط به سویههای موش  CD1و  C57است
و مقادیر آن ها به ترتیب برابر با  94 /1و  37 /2درصد است.
میزان لقاح موفق و تبدیل شدن تخمک مرحله ی متافاز 2
 MIIبه  2PNدر سویه  CD1بیشتربوده وتفاوت معنی داری
با دیگر سویه ها مشاهده شد (  .)p<0/05همچنین در
مقایسۀ دوبه دو در سایر سویه ها مشاهده شد که بین دو
موش  NMRIو  C57میزان تشکیل  2PNدر  NMRIبیشتر
است .همچنین بین دو موش  C57و  Balb/Cمیزان
تشکیل  2PNدر  Balb/Cبیشتر است و بین  NMRIو
 ، Balb/Cاز این لحاظ ،تفاوت معنی داری وجود ندارد.

میزان تبدیل شدن از مرحله  2سلولی به  4مرحله
تکوین جنین در آزمایشگاه

سلولی

IVD

درصد تشکیل جنین به ترتیب در مراحل  4 ،2و  8سلولی و
سی مرحلۀ بالستوسیست در نمونه های مختلف ،به ترتیب
در جدولهای  3تا  6زیر آورده شده و مورد بررسی قرار
گرفته است.
میزان تبدیل شدن از مرحلۀ (  )2PNترکیب پیش
هسته نر و ماده به مرحله 2سلولی
میزان تکوین جنین از مرحله  2PNبه مرحله 2سلولی در
نمونههای مختلف ،طبق جدول  3مشاهده شد.
از بین  4سویه موش ،مقدار آماره  Chi-squareبرابر با
 36 /091و سطح معنی داری آن  0 /005بود که کمتر از
 0 /05است و نشان دهنده معنی داربودن آن است .بیشترین

جدول  .5آمار تجربی مقایسه دوبهدو در چهار سویۀ موش نسبت به یکدیگر بر اساس نر تبدیلشدن از مرحلۀ 4سلولی به 8سلولی
Balb /NMRI
P value

0/125

کل
14/69

C57/NMRI

 8سلولی
21/34

غیرفعال
11/35

 8سلولی
21/9

غیرفعال
11/5

P value

کل
14/69

0/305

Balb /C57
P value

0/93

کل
32/14

CD1/NMRI

 8سلولی
9/34

غیرفعال
5/35

 8سلولی
113/21

غیرفعال
34/11

P value

*** 0/001

کل
147/69

CD1/ Balb
P value

0/184

کل
147/32

 8سلولی
113/34

غیرفعال
34/35

 8سلولی
113/9

غیرفعال
34/5

CD1/C57
P value

0/294

کل
147/14
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با توجه به جدول  ،4در مورد تعداد تکوین رسیده به مرحلۀ
4سلولی 34 /9 ،درصد از موش های  NMRIدر گروه غیرفعال
(متوقف شده در مرحلۀ 2سلولی) و  65 /1درصد در گروه
فعال (رسیده به مرحله ی  4سلولی) 8 /7 ،درصد از  CD1در
گروه غیر فعال و  91 /3درصد در گروه فعال 44 /8 ،درصد
از  Balb/Cدر گروه غیرفعال و  55 /2درصد در گروه فعال
و  41 /7درصد از  C57در گروه غیر فعال و  58 /3درصد در
گروه فعال بودند.
از بین  4سویه موش ،مقدار آماره  Chi-squareبرابر با
 44 /173و سطح معنی داری آن  0 /003بود که کمتر از
 0 /05است و نشان دهندۀ معنی داربودن آن است .بیشترین
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و کمترین درصد زنده ماندن جنین و تکوین به مرحلۀ
دوسلولی ،به ترتیب مربوط به سویۀ موش  NMRIو Balb/C
بود که مقادیر آن ها به ترتیب برابر با  93 /8و  67 /4درصد
بود .تکوین جنین به مرحلۀ 2سلولی به طور معنی داری در
 NMRIنسبت به سایر سویهها بیشتر بود (  .)p<0/05البته،
در مقایسۀ دوبه دو بین تعداد جنینِ رسیده به مرحلۀ
2سلولی ،بین دو موش  NMRIو  ،CD1تفاوت معنیداری
میان نر تکوین در این مرحله وجود نداشت .در مقایسۀ
بین سایر سویه ها در مرحلۀ تکوین 2سلولی ،بین دو موش
 Balb/Cو  ،CD1میزان تشکیل و رسیدن جنین به مرحلۀ 2
سلولی در  CD1بیشتر بود .همچنین ،بین دو موش  C57و
 CD1میزان تشکیل  2PNدر  CD1بیشتر بود و سایر
سویهها نسبت به هم ،تفاوت معنی داری نداشتند.

جدول  .6آمار تجربی مقایسۀدوبهدوی چهار سویۀ موش نسبت به یکدیگر بر اساس نر تبدیل شدن از 8سلولی به بالستوسیست
BALBc /NMRI
P value

کل

بالستوسیست

غیرفعال

P
value

کل

0/431

9/34

12/23

9/11

0/2

9/34

4/23

BALBc /C57

غیرفعال

P value

کل

5/11

0/89

113/34

75/23

38/11

CD1/C57

CD1/ BALBc

P value

کل

بالستوسیست

غیرفعال

P
value

کل

بالستوسیست

غیرفعال

P value

کل

بالستوسیست

0/523

21/9

12/4

9/5

0/416

113/21

75/12

38/9

0/185

113/9

75/4

غیرفعال
38/5
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C57/NMRI

بالستوسیست

CD1/NMRI

بالستوسیست

غیرفعال
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و کمترین درصد فعال ماندن و رسیدن به مرحلۀ  4سلولی
به ترتیب مربوط به سویه های  CD1و  Balb/Cبود که مقادیر
آنها به ترتیب برابر با  91 /3و  55 /2درصد بود .تعداد
جنینهایی که به مرحلۀ 4سلولی رسیدند ،در موشهای
 CD1نسبت به دیگرگروه ها مقایسه شد و به طور معنی
داری افزایش داشت ( .)p<0 /05در مقایسۀ بین سایر
سویهها ،در میزان تکوین جنین به مرحلۀ 4سلولی ،تفاوت
معنی داری مشاهده نشد.
سلولی

میزان تبدیل شدن از مرحله  8سلولی به مرحلۀ
بالستوسیست

مرحلۀ بالستوسیست بین چهار سویه موش مختلف
با توجه به جدول  85 /6 ،7درصد از جنین های سویۀ
 NMRIدر گروه غیر فعال (عدم موفقیت در تکوین جنین از
زمان لقاح تا مرحلۀ بالستوسیست) و 14 /4درصد در گروه
فعال (موفق در تکوین از زمان لقاح تا مرحلۀ
بالستوسیست) بودند  .همچنین 61 /1 ،درصد از سویۀ CD1
در گروه غیر فعال و  38 /9درصد در گروه فعال بودند.
 90 /9درصد از  Balb/Cدر گروه غیر فعال 9 /1 ،درصد در
گروه فعال و  96/9درصد از  C57در گروه غیر فعال و 3 /1
درصد در گروه فعال بودند.
از بین  4سویه موش ،مقدار آماره  Chi-squareبرابر با
 82 /350و سطح معنی داری آن  0 /001بود که کمتر از
 0 /05و نشان دهندۀ معنی داربودن آن است .بیشترین و
کمترین درصد فعال ماندن (تکوین به مرحلۀ بالستوسیست)،
به ترتیب مربوط به سویۀ  CD1و  C57و مقادیر آن ها
به ترتیب برابر با  38 /9و  3 /1درصد بود .سویۀ ،CD1
نسبت به سه گروه دیگر ،در مراحل آزمایش از گرفتن
تخمک تا رسیدن به مرحلۀ 8سلولی با دیگر سویه ها تفاوت
معنی داری داشت (  .)p<0 /05در مقایسۀ دوبه دو ،میزان
تبدیل شدن از مرحلۀ گرفتن تخمک تا رسیدن به مرحلۀ
بالستوسیست بین دو موش  NMRIو  CD1تفاوت
معنی داری وجود داشت و میزان فعال ماندن و تکوین جنین
در سویه  CD1بیشتر بود .همچنین در مقایسۀ بین دو
موشِ  NMRIو  ،C57میزان فعال ماندن  NMRIبیشتر بود.
در مقایسۀ بین دو موش  Balb/Cو  C57در میزان تخمکِ
مرحلۀ  ، MIIلقاح و تکوین به مرحلۀ بالستوسیست ،میزان
فعال ماندن  Balb/Cبیشتر بود.
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با توجه به جدول  ،6در مورد تعداد تکوین جنین از مرحلۀ
8سلولی به مرحلۀ بالستوسیست 32 /4 ،درصد از جنینهای
موش  NMRIدر گروهِ غیر فعال (متوقف در مرحلۀ
8سلولی) و  67 /6درصد در گروه فعال (تکوین تا
مرحلۀبالستوسیست) 33 /6 ،درصد از  CD1در گروه غیر
فعال و  66 /4درصد در گروه فعال 42 /9 ،درصد از Balb/C
در گروه غیر فعال و  57/1درصد در گروه فعال و 55 /6
درصد از  C57در گروه غی ر فعال و  44 /4درصد در گروه
فعال بودند.

نرخ تبدیل شدن از مرحلۀ گرفتن تخمک تا رسیدن به

] [ DOR: 20.1001.1.10235922.1401.32.1.4.9

با توجه به جدول  ،5در مورد تعداد تکوی ن جنین از مرحلۀ
 4سلولی به مرحلۀ  8سلولی 50 /7 ،درصد از جنین های
موش  NMRIدر گروه غیر فعال (متوقف شده در مرحلۀ
4سلولی) و  49 /3درصد در گروه فعال (رسیده به تکوین 8
سلولی) 23 /1 ،درصد از  CD1در گروه غیر فعال و 76/9
درصد در گروه فعال 34 /4 ،درصد از  Balb/Cدر گروه
غیر فعال و  65 /6درصد در گروه فعال و  35 /7درصد از
 C57در گروه غیرفعال و  64 /3درصد در گروه فعال بودند.
از بین  4سویه موش ،مقدار آماره  Chi-squareبرابر با
 16 /463و سطح معنی داری آن  0 /001بود که کمتر از
 0 /05و نشان دهنده معنی داربودن آن است .بیشترین و
ک مترین درصد فعال ماندن و رسیدن به مرحلۀ 8سلولی
بهترتیب مربوط به سویههای موش  CD1و  NMRIو مقادیر
آنها به ترتیب برابر با  76/9و  49 /3درصد بود .درصد تعداد
جنینهای مرحلۀ 8سلولی در موش های  CD1نسبت به دیگر
گروه ها به طور معنی داری افزایش نشان داد ( .)p<0 /05در
مقایسه بین سایر سویه ها در میزان تکوین جنین به مرحله
8سلولی ،تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

از بین  4سویه موش ،مقدار آماره  Chi-squareبرابر با
 2 /394و سطح معنی داری آن  0 /495بود که بیشتر از
 0 /05است؛ بنابراین تفاوت معنی داری میان چهار سویۀ
موش در زنده و فعال ماندن در رسیدن به مرحلۀ
بالستوسیست وجود نداشت .ب یشترین و کمترین درصد
فعال ماندن و تکوین به بالستوسیست به ترتیب مربوط به
موش های نودِ  NMRIو  C57بود که مقادیر آنها به ترتیب
برابر با  67 /6و  44 /4درصد بود .البته ،در میزان تکوین
جنین  8سلولی به بالستوسیست ،بین دو موش  NMRIو
،CD1تفاوت معنی داری دیده نشد .همچنین ،در مقایسۀ
بین سایر سویه ها نسبت به یکدیگر در مرحلۀ تکوین به
مرحلۀبالستوسیست ،تفاوت معنی داری وجود نداشت.
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جدول  .7آمار تجربی چهار سویه موش بر اساس نر تبدیل شدن از مرحله دریافت تخمک تا بالستوسیست
غیرفعال
بالستوسیست
کل

NMRI

CD1

Balb/C

C57

کل

137
 85/6درصد
23
 14/4درصد
160
 100درصد

118
 61/1درصد
75
 38/9درصد
193
 100درصد

120
 90/9درصد
12
 9/1درصد
132
 100درصد

124
 96/9درصد
4
 3/1درصد
128
 100درصد

499
 81/4درصد
114
 18/6درصد
613
 100درصد

مختلف بین  4سویۀ مختلف موش
از بین  4سویه موش ،مقدار آماره  Chi-squareبرابر با
 273 /886و سطح معنی داری آن  0 /002بود که کمتر از
 0 /05و نشان دهندۀ معنی داربودن آن است .به ترتیب،
بیشترین تا کمترین درصد فعال ماندن و تکوین ،مربوط به
موشهای  Balb/C ،NMRI ،CD1و  C57بود که مقادیر
آنها به ترتیب برابر با  9 /1 ،14 /4 ،38 /9و  3 /1درصد بود و
بیشترین میزان در سویۀ  CD1دیده شد ( .)p<0 /05

بحث
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] [ DOI: 10.52547/iau.32.1.53

در این تحقیق ،اثر یک پروتکل یکسان تحریک تخمکگذاری
متعارف (48 G-interval( )29ساعته یا تزریق گونادوتروپینها
با فاصلۀ  48ساعت) بر تحریک تخمکگذاری چهار سویۀ
موش برونزاد  NMRIو CD1و همچنین درونزاد  Balb/Cو
 ،C57مورد ارزیابی قرار گرفت .این مقایسه نشان داد که
تحریک تخمکگذاری با پروتکل یکسان ،نتایج متفاوتی از خود
نشان میدهد و میزان تخمکگذاری به دنبال تحریک
هورمونی بهطور معنیداری در موش  C57در مقایسه با سه
سویۀ دیگرِ موشها پایینتر بود .همچنین ،تعداد تخمک
گرفتهشده در سویۀ  Balb/Cنیز بهطور معنیداری نسبت به
دو سویۀ  NMRIو CD1پایینتر بود و این مشاهدات ،عدم
کارآمدیِ پروتکل متعارف (از لحاظ نود و دوز و فاصلۀ تزریق
هورمون) را در تحقیقات تولید مثلیِ مربوط به این دو سویه
نشان میدهند.
گزارشات اندکی در مورد تعیین سویۀ مناسب موش
آزمایشگاهی برای تحریک تخمکگذاری ،لقاح آزمایشگاهی و
کشت جنین وجود دارد ( .)30 ,15 ,14جمعآوری تعداد
زیادی تخمک ( MIIمتافاز )2یا جنینِ پیش از النهگزینی،
برای تکنیکهای کمکباروری و تحقیقات تولید مثل ،ضروری
است ( .)12مطالعات مختلف نشان دادهاند که پاس به تیمارِ
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نتایج به دست آمده از نرخ تبدیل شدن در مراحل

تحریک تخمکگذاری در سویههای مختلف درونزاد متفاوت
است ( .)6 ,4گزارشها نشان میدهند که فاصله G
(فاصلۀتزریق هورمونهای گونادوتروپین  PMSGو )hCG
بهینه برای بلوغ کامل تخمک و تحریک تخمکگذاریِ متعاقب
آن در موشها  40تا  50ساعت است ( .)31 ,6نتایج ضعیفتر
در سویۀ  C57و همچنین  Balb/Cنشان میدهند که باید
فاصله  Gمناسبتری تعیین شود .اثرات فیزیولوژیک  LHبر
بلوغ تخمک و اثرات آن در ازسرگیری میوز ،پیش از این
معرفی شدهاند ( .)32پاس های متفاوت در تعداد تخمکها در
بین سویههای مختلف ،پ از تحریک هورمونی ،ممکن است
به دلیل اثرات فیزیولوژیکی مقادیر مختلف گنادوتروپینهای
در گردش خون مانند  LHباشد که در پاس به هورمون
( Pregnant mare's serum gonadotropin )PMSGدر
سویههای مختلف ،متفاوت عمل میکند .همچنین ممکن است
الزم باشد چرخۀ فحلی در موشهای با سویههای مختلف مورد
توجه قرار گیرد .نتایج این تحقیق بر روی سویههای مختلف
نشان میدهند که باالترین میزان تشکیل  2PNدر موشهای
 CD1مشاهده شده و نشان میدهد که در شرایط آزمایشگاهی
یکسان ،به نظر میرسد که این سویه موش مناسبتری برای
مطالعات لقاح آزمایشگاهی است؛ اما ممکن است در شرایط
آزمایشگاهی متفاوت ،به طور مثال تغییر در محیط کشت ،نر
لقاح در بین سویههای مختلف تغییر کند .در مورد میزان
زندهماندن جنین در شرایط کشت آزمایشگاهی ،بین مراحل
مختلف کشت ازمرحلۀ 2سلولی تا بالستوسیست ،موشهای
مختلف مشاهدات متفاوتی نشان دادند .در مورد میزان تکوین
تا مرحلۀ  2سلولی جنینهای  NMRIو  CD1بیشترین تعداد
زندهماندن را نشان دادند و این موضود نشان داد که در شرایط
یکسان موشهای برونزاد تا مرحلۀ  2سلولی بهتر عمل کرده و
بین دو موش برونزاد تفاوت معنیداری مشاهده نشد .اما در
مورد تکوین تا مرحلۀ 4سلولی و 8سلولی و میزان زندهماندن
جنین ،موش  CD1بهترین و کارآمدترین جنین را داشته و
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مشاهدات و در صورت اجرای دستورالعمل مشابه و معمولی که
،در اکثر آزمایشگاههای تحقیقاتی تولید مثلی انجام میشود
،سویۀ مناسب برای تحقیقات کمک باروری در آزمایشگاه
. استCD1 سویۀ
با در نظرگرفتن نتایج تحریک تخمکگذاری و لقاح
 نتیجه،آزمایشگاهی در چهار نمونۀ درونزاد و برونزاد
 بهینهسازی،میگیریم که در تکنیکهای کمک باروری
 لقاح و کشت در مراحل مختلف،تحریک تخمکگذاری
جنینی برای هر سویه مهم است و در صورت استفاده از یک
 امکان نتیجهگیریمناسب و بهینه برای،دستورالعمل یکسان
برخی سویهها امکانپذیر نبوده و نیاز به استفادۀ بیشتری از
 احتمال میرود که در صورت.حیوان آزمایشگاهی خواهد بود
 یک پروتکل،Balb/C  و یاC57 نیاز به استفاده از سویههای
 ساعته را مورد44-50 G کمکباروری که فاصلۀ تزریق
ارزیابی قرار داده و استفاده از محیطهای کشت متفاوت در
،حین لقاح و محیطهای کشت دیگری برای تکوین جنین
بتواند تولید رویان در شرایط آزمایشگاهی را بهبود بخشیده و
امکان گرفتن نتیجۀ دلخواه با استفاده از حداقلْ تعداد حیوان
.آزمایشگاهی را فراهم کند
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 میزان، البته.بهطور معنیداری از سایر گروهها موفقتر بود
 سلولی به بالستوسیست در بین8 زندهماندن جنین از
 این موضود.سویههای مختلف تفاوت معنیداری نشان نداد
 نتایج،نشان داد که نر زندهماندن و تکوین در مراحل مختلف
 متناسب با مرحله، در شرایط آزمایشگاهی.متفاوتی دارد
 ضروری است که سویۀ مناسب،جنینی مورد نیاز در تحقیقات
برای نتیجۀ کارآمدتر و بهینه انتخاب شود تا میزان نیاز به
 در این مطالعه. کاهش یابد، همزمان با نتیجۀ بهتر،حیوانات
نشان دادهشد که علیرغم باور بر نتایج بهترِ موشهای
 در مطالعات تولید مثلی در صورت نیاز به مرحلۀ،درونزاد
، بهترین موش در این مطالعه،سلولی8 لقاح و تکوین تا مرحلۀ
 بوده که در شرایط معمول آزمایشگاهیCD1 موش برونزاد
 در، البته.بیشترین نر لقاح و زندهماندن جنین را نشان داد
سلولی و مطالعه و دستورزی برروی8 صورت نیاز به جنین
 بین، سلولی و تکوین به مرحلۀ بالستوسیست8 جنین
، همچنین.موشهای برونزاد و درونزاد تفاوتی مشاهده نشد
ترتیبِ موشها از لحاظ نر زندهماندن در شرایط یکسان
،NMRI ،CD1 بهصورت، از بیشترین به کمترین،آزمایشگاه
 این نکته نشان میدهد که با توجه به. استC57 وBalb/C
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