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 عنوان پروژه: -

 افزايش راندمان پروتکل توليد رويان گاو دو منظوره

 960583-109-1351-13-3: پروژه شماره مصوب -
سعيد اسماعيل خانيان ومشترك دارد(:ها وطرحهاي ملي خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مشترك با دانشگاه تهران
 احمد زارع شحنه –سعيد اسماعيل خانيان خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -
 محسن شرفي )دانشگاه تربيت مدرس(:ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

، محمدحسين  بنابازي، علي  جوانروح علي آباد ، كهرام  حميد، مهدي  نيكبختيخانوادگي همكاران: نام و نام -
عليرضا   ، نعمت اهلل  اسدي، نرگس  واسجي ، هدي  جواهري بارفروشي، ابوالحسن  صادقي پناه، مرتضي  رضائي

 ، داداش پور دواچي نويد ، يوسفي
 پرديس دانشگاه كشاورزي تهران –موسسه علوم دامي كشور محل اجرا :  -

 1/7/96ع :تاريخ شرو -

 1/11/99مدت اجرا : -
 ناشر:  -
 1000شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -
در مركز اطالعات و مدارك           60853با شماره        10/1400 9اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 
 مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر  -

 



 چکيده : 

هاي آزاد اكسيد هاي بيولوژيكي مانند پاكسازي راديكالهموسيستئين نقش مهمي در سامانه-اسيد فوليک به عنوان يک كوانزيم در چرخه متيونين

سازي اثر مكمل بررسي پژوهش، تواند شايستگي تكاملي تخمک و رويان را بهبود ببخشد. هدف اينكند كه ميايفا مي DNAكننده و متيالسيون 

( ROS) يژنفعال اكس يهاگونه يمحتوا يان،رو يتكامل يستگيشاتخمک،  بلوغ بر (9Bهاي مختلف اسيد فوليک )ويتامين محيط كشت با غلظت

هاي اسيد فوليک و بدين جهت، در آزمايش اول به منظور تعيين غلظت .بود DNMT3B و DNMT1، DNMT3A يهاژن يانو ب

در هر دو گروه  بندي شدند. سپس غلظت اسيد فوليک و هموسيستئينمتر تقسيمها به دو دسته كمتر و بيشتر از هشت ميليهموسيستئين، فوليكول

 ها به آزمايشگاه منتقل و با آسپيرهگيري شد. در آزمايش دوم، بالفاصله پس از كشتار، تخمدانفوليكولي و همچنين در محيط كشت تجاري اندازه

طور تصادفي به چهار گروه تقسيم، و ها بهمتري استحصال شد. تخمکهاي دو تا هشت ميليكولوموس از فوليكول-تخمکهاي كردن كمپلكس

ليتر( به محيط كشت بلوغ اضافه شد و نانوگرم در ميلي 1000و  100، 10هاي مختلف اسيد فوليک )صفر، بر اساس نتايج آزمايش نخست، غلظت

 -20،70ها، از روش سنجش نور در تخمک يدرون سلول ROS يتفعال يينقرار گرفتند. به منظور تع IVCو  IVFتحت  يافتهلوغ ب يهاتخمک

 DNA ينسب يانب يينتع يبرا يستهاي كومولوس و بالستوسبدون سلول يهاها، تخمکاز تخمدان RNAاستفاده شد.  يكلرولوفلورسئيند

و  کيفول دياس غلظتاستخراج شد.  يتجار يتبا استفاده از ك 3B (DNMT3B)و  3A ((DNMT3A، (DNMT1) 1ترانسفراز  يلمت

ها بيشتر از غلظت آن نيهمچن و متريليم هشت از تربزرگ يهاكوليفول بيشتر از ،متريليم هشت از كمتر قطر با يهاكوليفول در نيستئيهموس

 مرحله هايتخمکدرصد  يشموجب افزا شاهد، گروه ليتر نسبت بهيليم/کيفول دينانوگرم اس 100بلوغ با  يطمح سازيمكمل. دبو بلوغ طيمحدر 

هاي تحت درمان نسبت به گروه شاهد كاهش داد؛ در تخمک را در تمام گروه ROS(. افزودن اسيد فوليک محتواي P< 05/0شد )دو  متافاز

و  10سطح  در باروري (. نرخ>05/0Pهاي مربوطه مشاهده شد )ليتر نسبت به ساير گروهيلينانوگرم در م 100ضمن، كمترين ميزان آن در سطح 

 در 100در سطح  يافته كليواژ زايگوت/بالستوسيست و تخمک/بالستوسيست نسبت دو هر .(>05/0Pيافت ) بهبود شاهد گروه با مقايسه در 100

 تخمكهاي تمام در بالغ تخمک در DNMT1 رونوشت (. فراواني>05/0Pيافت ) افزايش 72/2و  67/2شاهد با نسبت شانس  گروه با مقايسه

(. اگرچه فراواني رونوشت >05/0Pشد ) مشاهده 100باالترين ميزان در سطح  اما يافت، افزايش شاهد گروه به نسبت با اسيد فوليک درمان تحت

DNMT3A  ليتر افزايش يافت اما بيان نانوگرم در ميلي 100نيز در تخمكهاي سطحDNMT3B  در همه گروه هاي تحت درمان با اسيد

 به 100سطح  هايبالستوسيست در DNMT3B و DNMT3A رونوشت (. فراواني>05/0Pفوليک در مقايسه با گروه شاهد كاهش يافت )

ليتر ميلي اسيد فوليک در نانوگرم 100 افزودن كه داد نشان ها يافته (. اين>05/0P) داد اننش كاهش و افزايش شاهد گروه به نسبت ترتيب

 .دارد توليدي زيگوات شايستگي تكاملي و لقاح ميزان بر مفيدي تأثير تخمک غلظت اسيد فوليک و هموسيستئين محيط كشت براساس

 

 ي، هموسيستئينتنبرونلقاح  ،گاو اسيد فوليک، بلوغ برون تني،:كليد واژه ها 

 


