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  چکیده
 میـزان   بـر هـا    تروپینهدف از انجـام ایـن تحقیـق ارزیـابی تـاثیر تحریـک تخمـک گـذاری بـا گنـادو                      : و هدف سابقه  

ها به رحم موش و مقایسه میزان پذیرندگی آندومتر پس از منتقل کـردن               گزینی و رشد جنین پس از انتقال بالستوسیست        النه
  .باشد میهای رحم موش سوری  تعداد متفاوتی بالستوسیست به هر کدام از شاخ

در . فی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدندطور تصاده  ماه ب2-3 با سن NMRIهای ماده  موش : ها مواد و روش
های گیرنده گروه  های دهنده هر دو گروه و موش موش. بندی شدند ها به دو گروه دهنده و گیرنده تقسیم هر گروه نیز موش

طور ه  عدد ب10 و 5صورت ه دست آمده به های ب بالستوسیست. گذاری شدند  تحریک تخمکPMSG/hCGتجربی با 
گروه (گذاری شده   کاذب تحریک تخمکگیهای گیرنده حامل های چپ و راست رحم موش  ترتیب به شاخجداگانه به

 حاملگی 14های گیرنده هر دو گروه در روز  موش. منتقل شدند) گروه کنترل(و تحریک تخمک گذاری نشده ) تجربی
   .گرفتندها مورد بررسی قرار  کشته شده و از نظر میزان النه گزینی و رشد و وزن جنین

در )  درصـد  1/6(گذاری شـده     های تحریک تخمک   در موش های رشد یافته     جنینمیزان  تغییر معنی داری در      : ها  یافته
 در  درصـد  13( در شـاخ چـپ رحـم         های رشد یافته   جنین میزان   .مشاهده نشد ) درصد 3/7(های گروه کنترل      موش مقایسه با 

 5/3 در گـروه کنتـرل و        درصـد  5/4(داری بیشتر از شـاخ راسـت         ر معنی طوه  ب)  در گروه تجربی   درصد 4/11گروه کنترل و    
نـسبت بـه گـروه کنتـرل        ) درصد 4/10(در گروه تجربی    رشد نیافته   های   تعداد جنین . )>05/0P(بود)  در گروه تجربی   درصد

) وه تجربـی  در گـر  درصـد 4/11 در گـروه کنتـرل و   درصد 14(در شاخ راست رشد نیافته   های    تعداد جنین  و) درصد 3/12(
چنـین تغییـر     هـم . داری نداشـت   تغییـر معنـی   )  در گـروه تجربـی     درصـد  5/8 در گروه کنترل و      درصد 9( شاخ چپ    نسبت به 

  .و کنترل دیده نشددست آمده در گروه تجربی ه های ب میانگین وزن جنینداری در  معنی
 همچنین در .رشد جنین شود ینی وگز تواند باعث کاهش میزان النه مینگذاری  ریک تخمکاحتماال تح : استنتاج

  .یابد می گزینی کاهش صورت انتقال تعداد زیادی جنین به شاخ رحم، پذیرندگی آندومتر کم شده، میزان النه
  

  گذاری، انتقال جنین گزینی، تحریک تخمک النه :واژه های کلیدی 
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  مقدمه
گزینی بالستوسیست و ایجاد حاملگی موفق  النه

نیازمند واکنش متقابل بین جنین و رحم مادر تحت تاثیر 
طور معمول ه ها ب وپینگنادوتر. باشد ها می گنادوتروپین

ها  گذاری در حیوانات و انسان برای تحریک تخمک
ها و شانس حاملگی بکار  جهت افزایش تعداد اووسیت

های قابل مالحظه در  اما با وجود پیشرفت. روند می
های باروری، هنوز میزان حاملگی نسبت به  تکنیک
عالوه  به .  پایین است،یابند هایی که انتقال می جنین
رضی همچون افزایش فشارخون و خونریزی و عوا

  .)1،2(کاهش وزن نوزادان نیز گزارش شده است
ها باعث افزایش استروییدها  تزریق گنادوتروپین

شود که ممکن است روی کیفیت جنین، لوله رحمی  می
 طبیعیطور ه  هم چنین هماهنگی که ب،و یا محیط رحم

 دارد، بین جنین و آندومتر در زمان النه گزینی وجود
بنابراین ممکن است ارتباطی بین تحریک . تاثیر بگذارد
ها و کاهش میزان النه  وسیله گنادوتروپینه تخمدانی ب

در تحقیقی که آرین منش . )3(گزینی وجود داشته باشد
و همکاران انجام دادند نشان دادند که تجویز روزانه 
پروژسترون پس از تحریک تخمک گذاری موجب 

وژیک و فرا ساختاری آندومتر رحم تغییرات مورفول
ود که احتماال ـش گزینی می ل از النهـوش در زمان قبـم

تواند بر پذیرندگی آندومتر پیش از  این تغییرات می
  .)4(های انتقال جنین تاثیر نامطلوبی داشته باشد پروتکل

توان مطالعاتی که روی حیوانات  اگر چه نمی
ها تعمیم داد، اما  انشود را به انس آزمایشگاهی انجام می

های پستانداران در  هایی که بین گونه به دلیل شباهت
مراحل اولیه تکامل از نظر مورفولوژی و متابولیسم وجود 
ها  دارد، ممکن است نتایج این آزمایشات در مورد انسان

  .)5(هم کاربرد داشته باشد
Auwera عوارض جانبی 2001 و همکاران در سال 

آنها عنوان . دانی را گزارش کردندناشی از تحریک تخم

گزینی در اثر  کردند تکامل جنین در مرحله پیش از النه
شود کیفیت  گذاری باعث می تحریک تخمک

گزینی  ها و رشد جنین درمراحل بعد از النه بالستوسیست
ه هایی که با تحریک ب بررسی تکامل جنین. مختل شود

 در گزینی اند، در مراحل بعد از النه دست آمده
ای که تحریک   کاذب گیرندهگی حامل باهای ماده موش

دهد که پذیرندگی  گذاری نشده بودند، نشان می تخمک
آندومتر کم شده یا دچار کمبود تغذیه در اثر تراکم 

هم چنین تاخیر رشد شدیدی در . اند جنین در رحم شده
دست ه هایی که از راه سیکل طبیعی ب مقایسه با جنین
  .)6(اهده شدآمده بودند، مش

 ند، نشان دادو همکارانauwera  نیز 1999در سال 
گزینی  گذاری اثر منفی روی النه تحریک تخمک

 کاذب که گیحاملبا ها حتی بعد از انتقال به موش  جنین
  .)7( دارد،هورمون درمانی نشده است

Ertzeid گزارش کردند که ) 2001( و همکاران
ینی گز گذاری موجب کاهش النه تحریک تخمک

در . )3(شود ها می ها و نیز کاهش وزن جنین جنین
 و همکاران در همان سال اعالم کردند Leviکه  حالی

آوری بر روی  گذاری اثر زیان که تحریک تخمک
  .)8(گزینی ندارد پذیرندگی آندومتر و میزان النه

ه بنابراین با توجه به مطالعات انجام شده ضروری ب
های محرک تخمدانی بر  نرسید که تاثیر هورمو نظر می

. روی میزان النه گزینی مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد
های تخمدانی  بدین منظور در این تحقیق تاثیر محرک

های جذب شده و وزن  گزینی و جنین برروی میزان النه
های ماده  ها از موش ها پس از انتقال بالستوسیت جنین

با های  گذاری شده به موش دهنده تحریک تخمک
گذاری نشده و  کاذب گیرنده تحریک تخمکگی حامل

  .گذاری شده مورد بررسی قرار گرفت تحریک تخمک
  



 
   و همکارانسام زربخش                                پژوهشی  
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  مواد و روش ها
  نمونه های مورد مطالعه

 NMRIهای سوری نژاد  در این تحقیق از موش
 ماه و نرهای بارور و وازکتومی 2-3های ماده  موش(

 12حیوانات در شرایط . استفاده شد) ماه 3-10شده 
 20-25ساعت تاریکی و دمای  12ساعت روشنایی و 

گراد نگهداری شدند و محدودیتی از نظر  درجه سانتی
  .دسترسی به آب و غذا نداشتند

  
  های دهنده و گیرنده گذاری در موش تحریک تخمک

ی از ـــدانـــــــــمـک تخــریـــــــــرای تحــــــــب
Pregnant Mare`s Serum Gonadotrophin (PMSG)   

  

هر دو ( human Chronic Gonadotrophin (hCG)و 
  .استفاده شد )Sigmaتهیه شده از 
طور تصادفی به دو گروه کنترل و ه های ماده ب موش

ها به دو گروه  موشدر هر گروه نیز . تجربی تقسیم شدند
های دهنده  به موش .دهنده و گیرنده تقسیم بندی شدند

روه تجربی در ساعت های گیرنده گ هر دو گروه و موش
 واحد 10 ساعت، 48 و پس از PMSG واحد 10، 16

hCGهای  موش. صورت داخل صفاقی تزریق شده  ب
حامله  توسط نرهای بارور، hCGدهنده پس از تزریق 

های گیرنده توسط نرهای وازکتومی شده،  شدند و موش
ال پالگ در صبح نبامشاهده واژی. حامله کاذب گشتند
گیری، روز اول حاملگی برای  روز بعد از جفت

های دهنده و روز اول حاملگی کاذب برای  موش
  .های گیرنده در نظر گرفته شد موش

  
  ها تهیه بالستوسیست

های دهنده در روز چهارم به طریقه جابجایی  موش
 های گردنی کشته شده و پس از در آوردن رحم و مهره

به داخل  M2جدا کردن سرویکس، با تزریق محلول
  ها  های رحم، آنها را شستشو داده و بالستوسیست شاخ

  
 M16ها به محیط   سپس بالستوسیست.آوری شدند جمع

 37با روغن پارافین منتقل شده و در انکوباتور با دمای 
  .گراد قرار گرفتند درجه سانتی

  
  انتقال جنین

های رحم  دست آمده به شاخه های ب بالستوسیست
 روزه هر دو گروه 4  کاذب گیرندهگیحاملبا های  موش

های  طور خالصه موشه ب. کنترل و تجربی انتقال یافتند
 تیوپنتال mg/g 0.05 تزریق داخل صفاقی گیرنده با

پس از کوتاه کردن موهای ناحیه . سدیم بیهوش شدند
برآمدگی کمر، در خط پشتی میانی یک شکاف طولی 

متر در پوست ایجاد کرده، سپس یک   سانتی1حدود 
متر در هر طرف   میلی5 پارالومبار حدود یعرضشکاف 

ه بعد از بیرون آوردن شاخ رحم، ب. شدجدار بدن ایجاد 
وسیله سرنگ انسولین شاخ رحم را سوراخ کرده و از 

وسیله پیپت ه ها ب طریق سوراخ ایجاد شده بالستوسیست
ای وارد مجرای رحم شدند سپس شاخ رحم به  شیشه

ها و پوست بخیه حفره شکمی برگردانده شد و جدار
  .شدند

 10های گیرنده  در شاخ راست رحم تمام موش
 بالستوسیست منتقل 5در شاخ چپ  بالستوسیست و

 مرتبه 14 مرتبه در گروه کنترل و 20عمل انتقال . ندشد
 300و در مجموع گرفت در گروه تجربی انجام 

 بالستوسیست در 210بالستوسیست در گروه کنترل و 
 14های گیرنده در روز  موش .ندیافتگروه تجربی انتقال 
 النه پس از سزارین از نظر میزان و هحاملگی کشته شد

ها  های رحم و وزن جنین در شاخها  جنینرشد   وگزینی
  .ندمورد بررسی قرار گرفت

  
  آنالیز آماری

  رشد  شدهگزینی های النه برای بررسی درصد جنین
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بین )  چپهای راست و کل و در شاخ(یافته و رشد نیافته 
استفاده  ها آماری آزمون نسبت ها از آنالیز و داخل گروه

 Independent Sample T-Testاز آزمون آماری  .شد
 .دـاده شـا استفـه ن گروهـا بیـه ه وزن جنینـبرای مقایس

ر ـنظ دار در یـمعن >05/0pح ـاری در سطـالف آمـاخت
  .گرفته شد

  

  یافته ها
 به عنوان دهنده و های ماده بکار رفته تمام موش

 گرم وزن 20-25گیرنده در دو گروه کنترل و تجربی 
های انتقالی در مرحله بالستوسیستی برای  جنین .داشتند

ارزیابی اثر تحریک تخمدانی روی پذیرندگی رحم و 
  و نتایج به دست آمده در دوکار رفتنده ها ب وزن جنین

ی گروه گیرنده هورمون درمانی نشده و هورمون درمان
هم چنین ظرفیت پذیرندگی هر . شده با هم مقایسه شدند

های  با توجه به نامساوی بودن تعداد جنین(شاخ رحم 
با هم در یک گروه و در دو ) منتقل شده در هر شاخ

  .گروه مقایسه شدند
های منتقل شده پس از  بررسی مورفولوژیکی جنین

های  جنین حاملگی نشان دادکه میزان 14سزارین در روز 
نسبت به گروه ) درصد 1/6(در گروه تجربی رشد یافته 

 )<05/0P (داری نداشت  معنیتفاوت) درصد 3/7(کنترل
  ).1 شماره دولـج(

در شاخ راست گروه های رشد یافته  درصد جنین
) درصد 5/4(نسبت به گروه کنترل ) درصد 5/3(تجربی 

نسبت به ) دـدرص 4/11(ی ـو در شاخ چپ گروه تجرب
 داشتـنداری  یـ معنتفـاوت) دـدرص 13 (رلـگروه کنت

)05/0P>( )1  شمارهجدول.(  
اخ راست ــدر شه ـافتـد یـای رشـه نـد جنیـدرص

های  های کنترل و تجربی نسبت به شاخ چپ گروه گروه

 )>05/0P(نشان داد ی رادار معنیتفاوت  کنترل و تجربی
  ) .1 شماره جدول(

 در هـفترشد نیا ذب شدهـ جایـه داد کل جنینـتع
 3/12(نسبت به گروه کنترل ) درصد 4/10(گروه تجربی 

های   جنین.)<05/0P(داری نداشت  معنیتفاوت) درصد
ی ـروه تجربـاخ راست گـ در شذب شده رشد نیافتهـج
شاخ  و در) درصد14( کنترل گروه نسبت به) درصد4/11(

 رلـروه کنتـنسبت به گ) دـدرص 5/8(چپ گروه تجربی 
 .)<05/0P(نداشت داری   معنیتفاوت نیز) درصد 9(

اخ ـ در شجذب شده رشد نیافتههای  جنینهمچنین 
اخ چپ ـرل نسبت به شـای تجربی و کنتـه راست گروه

 داری نداشت  معنیتفاوتهم های تجربی و کنترل  گروه
)05/0P> ()1 شمارهجدول.(  

های  میانگین وزن جنینداری در   معنیتفاوتضمنا 
رل ــروه کنتــه گـنسبت ب) 39/0±09/0(ی ــروه تجربـگ
  ). 2 شماره جدول() <05/0P(دیده نشد) 11/0±45/0(

  

مقایسه درصد جنین های النه گزینی شده رشد  : 1  شمارهجدول
  های مورد مطالعه یافته و رشد نیافته در گروه

  

  گروه
  جنین های مورد بزرگنمایی

  کنترل
20 = n 

  تجربی
14 = n   مقدارP 

  گزینی شده رشد یافته  نههای ال کل جنین
  

)3/7(  22  
         300  

  

)1/6(  13  
         210  N.S 

  کل جنین های النه گزینی شده رشد نیافته
  

)3/12 (37  
         300  

  

)4/10(22  
         210  N.S 

  جنین های رشد یافته درشاخ راست
  

)5/4 (.  9 .  
         200  

  

)5/3(   5 .  
         140  N.S 

  نین های رشد یافته در شاخ چپج
  

  )13(  13  
         100  

  

)4/11( 8 .  
          70  N.S 

 *جنین های رشد نیافته در شاخ راست
  

  )14(  82  
         200  

  

)4/11(16  
         140   

 *جنین های رشد نیافته در شاخ چپ
  

   )9( .  9 .  
         100  

  

)5/8( .  6 .  
         70   

05/0< p * 

کل و در ( رشد یافته و رشد نیافته  شدهبرای بررسی درصد جنین های النه گزینی
 .استفاده شد  ها ازآنالیزآماری آزمون نسبتها گروه بین و داخل) های راست وچپ شاخ

 در بجز درمورد درصد جنین های رشد یافته در شاخ راست و چپ داخل هر گروه،
 p >05/0ده اختالف آماری معنی دار در سطح مورد هیچکدام از نتایج به دست آم

  .مشاهده نشد
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  های مورد مطالعه  مقایسه میانگین وزن جنین در گروه: 2  شمارهجدول
  

 PValue  گیرنده تحریک تخمک گذاری شده  گیرنده تحریک تخمک گذاری نشده  متغیر

 NS  39/0 ± 09/0  45/0 ± 11/0  )گرم(میانگین وزن جنین 
  

  
  بحث
 اثـرات یـابـه، ارزیـطالعـن مـ ایانجـام دف ازـه

تخریب رشد جنین و یا تغییرات در بر  ها گنادوتروپین
  .محیط رحم موش بود
تحریک  اثرداری در   معنیتفاوتدر این تحقیق، 
جنین یا محیط رحم و کاهش میزان  تخمدانی روی رشد

گزینی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل  النه
مشابه دست آمده در این تحقیق ه نتایج ب. شدنمشاهده 

تاثیر   بیمبنی بر 2001 و همکاران در سال Leviنتایج 
آندومتر  گذاری روی پذیرندگی بودن تحریک تخمک

که در مطالعات دیگر  در حالی )8(گزینی بود و میزان النه
عنوان شده است تکامل جنین در مرحله پیش از 

شود  ری باعث میگذا گزینی در اثر تحریک تخمک النه
ها و رشد جنین در مراحل بعد از  کیفیت بالستوسیست

این اثرات منفی شامل . )6(النه گزینی مختل گردد
تخریب کیفیت اووسیت، اثرات نامطلوب محیط 

 و )9(، تخریب پذیرندگی آندومتر رحم)7، 24،20(رحم
ها در محیط رحم  کمبود تغذیه در اثر تراکم زیاد جنین

  .)10(باشد می
های تحریک شده، ارزیابی تکامل جنین  در موش

 نشان in vitroدر دوره پیش از النه گزینی در محیط 
 گیرد صورت می دهدکه تشکیل بالستوسیست باتاخیر می

هایی که در  ها در مقایسه با جنین و بالستوسیست )12،6(
  .)6(شوند یابند، کالپس می چرخه طبیعی تکامل می

ه ها ب د بلوغ اووسیتشو تحریک تخمدان باعث می
صورت غیر طبیعی رخ دهد و در نتیجه ممکن است 

تفاوت در . گذاری اتفاق بیفتد تخمک تنوع در زمان
های ماده تحریک تخمدانی شده  تکامل جنین بین موش

و نشده ممکن است بخاطر اختالف در زمان 
اگر چه هر دو گروه همزمان با . گذاری باشد تخمک
 ساعت اختالف 5شوند، اما تا  های نر هم قفس می موش

  .)11(گذاری گزارش شده است در تخمک
صورت تحریک تخمدانی ه هایی که ب تکامل جنین

ط ـاعت در محیـ س46اند به مدت بیش از دست آمدهه ب
in vitroها در محیط لوله   خیلی بهتر از تکامل جنین

بنابراین اثر منفی . )13،7(باشد رحمی تحریک شده می
موجود در محیط لوله رحمی موشی که فاکتورهای 

گذاری شده است، مانند غلظت باالی  تحریک تخمک
استروییدها، حتی خیلی بدتر از اثر منفی محیط کشت 

بنابراین تحریک تخمدان، اثر منفی روی النه . باشد می
ها دارد حتی بعد از انتقال جنین به موش  گزینی جنین

  .)7(ستحامله کاذبی که هورمون درمانی نشده ا
هایی که در اثر تحریک  علت عدم تکامل جنین

 .اند، ناشناخته است دست آمدهه گذاری ب تخمک
 کروموزومی ممکن است به عنوان یکی های ناهنجاری

ها در اثر تحریک  از علل کاهش زنده ماندن جنین
 های ناهنجاریتخمدانی باشد زیرا مشاهده شده است که 

های رت افزایش  ها و اووسیت کروموزومی در جنین
دارک ـی مـوژی مولکولـات بیولـمطالع. )14(ه استـیافت
ها در کنترل میوز  ای را از نقش گنادوتروپین تازه

. )15(دهد اووسیت در فرآیند اووژنز پستانداران نشان می
چنین در انسان و موش مدارکی وجود دارد که نشان  هم
 حال ،نددهد، استروییدها در تنظیم بیان ژنی نقش دار می
ها نیز بر یک  که مورفولوژی و میزان تکامل جنین آن

  .)23،21،16(باشد اساس ژنتیکی استوار می
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  مؤفقگزینی رابطه بین کیفیت آندومتر با میزان النه
ناشناخته است و مقیاس قابل پذیرشی جهت ارزیابی 

آمادگی آندومتر تحت . پذیرندگی آندومتر وجود ندارد
روییدی تخمدان است و شواهد های است کنترل هورمون

واسطه تولید موضعی ه دهد که اثرات آنها ب نشان می
باعث فعال  ست که آنها نیز به نوبه خود اها سیتوکین

  .)22،20،17(شوند ها می شدن هورمون
گزینی  ها روی میزان النه به غیر از اثر گنادوتروپین

چنین در این تحقیق ظرفیت پذیرندگی رحم با توجه  هم
به این . های انتقالی نیز بررسی شد تعداد بالستوسیستبه 

های گیرنده هر دو  شکل که در شاخ راست تمام موش
 5های گیرنده   جنین و در شاخ چپ تمام موش10گروه 

داری تعداد  طور معنیه جنین منتقل شد و در شاخ چپ ب
که تعداد  گزینی بیشتر از شاخ راست بود در حالی النه

شده در شاخ چپ از شاخ راست کمتر های منتقل  جنین
 های جذب شده در شاخ راست هر  تعداد جنیناما. بود

داری  هر دوگروه تغییر معنی شاخ چپ نسبت بهدوگروه 
دهد با افزایش تعداد  این نتایج نشان مینشان نداد که 

های منتقل شده، رحم افزایش پذیرندگی پیدا  جنین
  .کند نمی

Ertzeid 6 تا 2، بین  2001 و همکاران در سال 
جنین را به هر شاخ رحم منتقل کردند و در مجموع در 

گروه هورمون درمانی  گیرنده کاذب گیحاملبا های  موش
 گیحاملبا های  گزینی و در موش النه درصد 25نشده 

 النه گزینی درصد 7کاذب گیرنده هورمون درمانی شده 
و های گیرنده هر دو گروه کنترل  موش. را ذکر کردند

 روزه بودند 3 کاذب گیحاملبا تحریک تخمدانی شده 

شت ـط کـارم در محیـا چهـها از روز دوم ت نـو جنی
  .)3(نگهداری شده بودند

Auwera و همکاران در همان سال به هر شاخ رحم 
 بالستوسیست منتقل کردند و 5های حامله کاذب،  موش

 و درگروه درصد 31در گروه تحریک تخمدانی نشده 
دست ه گزینی ب  النهدرصد 21 تخمدانی شده تحریک
 1999 همچنین در سال  و همکاران Auwera.)6(آوردند

 گیحاملبا های   جنین به هر شاخ رحم موش10 تا 7بین 
ه گزینی موفق را ب النه درصد 41 و تا ندکاذب انتقال داد

 و Pariaدر مطالعه دیگری که توسط  .)7(نددست آورد
Dye) 1993 (بالستوسیست را 7 تا 5 بین انجام گرفت 

های حامله کاذب انتقال دادند و  به هر شاخ رحم موش
  .)18(دست آوردنده ب  النه گزینی موفق رادرصد 40

  
  نتیجه گیری

در این دست آمده به بنابراین با توجه به نتایج 
تواند باعث  مینگذاری   تحریک تخمکتحقیق احتماال

.  در رشد جنین شود تاخیر نیزکاهش میزان النه گزینی و
همچنین در صورت انتقال تعداد زیادی جنین به شاخ 

پذیرندگی آندومتر کم شده و در نتیجه میزان  رحم،
  .یابد گزینی کاهش می النه
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