
 1401 زمستانـ  4دوره هجدهم ـ شماره                           مقاله کامل
DOI: 10.22055/IVJ.2020.223000.2240 

DOR: 20.1001.1.17356873.1401.18.4.8.2 
 

 77       1401 زمستان، 4دامپزشكي ایران، دوره هجدهم، شماره  نشریه

 آزمایشگاهي هیدروالكلي آویشن زوفایي بر بلوغ  یعصارهاثر 
 اووسیت گوسفند

 

 4فیلیپیمان رحیمیو  3، طیبه محمدی*2اصغر مقدم،  علی1اسماعیل قبادی

 
 دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانش آموخته  1

 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 2
 ، کرمانشاه، ایراناستادیار گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی 3

 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 4

 

 11/3/1399 پذیرش:     26/12/1398دریافت: 

 

 چکیده 

ها اکسیدانتیآنکه  با توجه به این است.  از نقطه نظر تولید رویان حائز اهمیت زیادی در آزمایشگاهلقاح آن  و متعاقباًبلوغ اووسیت     
 یمطالعهز اهدف بنابراین،  توانند بلوغ آزمایشگاهی اووسیت و کیفیت جنین را بهبود دهند. های آزاد هستند، میرادیکال یتخریب کننده

 -اووسیت یمجموعه روی بلوغ اووسیت گوسفند در آزمایشگاه است. آویشن زوفایی هیدروالکلی گیاه  یعصاره ارزیابی اثرات حاضر
، FSH ،LH  ،FBSغنی شده با  HTCM ساعت در محیط بلوغ آزمایشگاهی 24کومولوس استحصال شده از تخمدان میش به مدت 

های ظت)گروه کنترل( و در محیط بلوغ آزمایشگاهی فوق بدون سیستئامین ولی غنی شده یا غل بیوتیکآنتی تئامین، پیرووات سدیم و سسی
بلوغ  کشت داده شدند. ( 3: گروه µg/ml  50، 2: گروه µg/ml  10، 1: گروه µg/ml  1)عصاره هیدروالکلی آویشن زوفایی  مختلف

ر های دهای کومولوس و تعداد اووسیتهای مورد آزمایش با تعیین میزان گسترش سلولآزمایشگاهی و آغاز مجدد میوز در تمام گروه
زان از نظر می 50و  10های غلظتهای تیمار شده با نتایج حاصل نشان داد که اووسیت رسی شدند. بر  IIمرحله متافاز تقسیم میوز 

  بودند. از این نظر کمتر از گروه کنترل 1 غلظتهای کومولوس مشابه گروه کنترل بودند در حالی که گروه تیمار شده با گسترش کل سلول
طور  به 10و 1های غلظتهای تیمار شده با مشابه گروه کنترل بود در حالی که گروه 50 غلظتاز نظر بلوغ هسته، گروه تیمار شده با 

مثبتی  اثر ،به صورت وابسته به مقدارآویشن زوفایی  یعصاره نتایج به دست آمده نشان داد که دار از گروه کنترل کمتر بودند. معنی
 باتتواند به سبب ترکیعصاره میزان بلوغ اووسیت افزایش یافت که می از این رو با افزایش غلظت روی بلوغ اووسیت گوسفند دارد. 

 اکسیدان موجود در آن باشد. آنتی
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سازی، تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم، آزمایشگاهی، شبیه

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1401.18.4.8.2


 اصغر مقدم و همکاراناسماعیل قبادی، علی

  1401 زمستان، 4نشریه دامپزشكي ایران، دوره هجدهم، شماره        78

های آوریتولید جنین و انتقال آن به داخل رحم از جمله فن

به میزان  هاآنموفقیت  باشند کهکنونی میرایج در تحقیقات 

 Wani et) بستگی دارد موفقیت بلوغ آزمایشگاهی اووسیت

al. 1999) .های نوین آزمایشگاهی اووسیت یکی از راه بلوغ

سازی لزوم بالغ برای به دست آوردن تخمک بالغ است. 

به منظور کاهش مشکالت  ها در محیط آزمایشگاهتخمک

های اخیر مورد توجه ناشی از سوپراووالسیون در سال

 Hreinsson et) تنی قرار گرفته استمتخصصین لقاح برون

al. 2003) .باروری تکنیک به نسبت جدید تکنولوژی 

 مزایای شد،انجام می گذشته در که سنتی آزمایشگاهی

ها و گنادوتروپین مصرف هایهزینه کاهش ازجمله زیادی

 حذف ها وهای آزاد کننده گنادوتروپینهای هورمونآنالوگ

 Jurema and) تخمدان را دارد حد از تحریک بیش سندرم

Ogueira 2006 .)  بهبود و افزایش کارایی بلوغ تخمک در

-ای موجب پیشرفت در تکنیکآزمایشگاه به طور گسترده

تنی لقاح برونبلوغ و  های جدید تولید مثل شده است. 

ها به منظور افزایش تولید و پیشرفت در در دام ها،تخمک

های معیوب و تحقیقات علمی پایه، انتقال هسته، حذف ژن

های مقاوم در های مطلوب، اضافه کردن ژنجایگزینی ژن

های خاص، ایجاد حیوانات تراریخت و ایجاد برابر بیماری

 Gordon) دگیرکلون به کمک مهندسی ژنتیک صورت می

تولید جنین ارزان و فراوان از مزایای دیگر آن،  . (2005

 (. Nadi et al. 2002) است

نقش مهمی در بلوغ  طول شرایط کشت اووسیت در    

های کشت محیط کند. میزان و کیفیت تولید جنین بازی می

-آنتی های مختلف،مینهآاسید اووسیت حاوی مواد شیمیایی،

کنون  تا باشند. بیولوژیکی و پروتئینی می مواد ها،بیوتیک

تغییرات متعددی در محیط کشت اووسیت صورت گرفته 

است و محققین اثر مواد مختلف را در محیط بلوغ مطالعه 

های آزاد رسد تعادل بین تولید رادیکالبه نظر می . اندنموده

ها از محیط، فاکتور مهمی در و حذف آن( ROS) اکسیژن

موجودات   ایی لقاح آزمایشگاهی باشد.جهت کسب توان

اکسیدان دارند که های طبیعی به نام آنتیکنندهزنده محافظت

در  کنند. را مهار میهای آزاد اکسیژن رادیکالاثرات منفی 

-طول کشت اووسیت و جنین در آزمایشگاه سطوح آنتی

تر است، زیرا ها نسبت به داخل بدن پاییناکسیدان

های اکسیداندهنده جدا شدند و از آنتی ها از بدناووسیت

ها در طول ها و جنیندستکاری تخمک . اندمحروممادری 

بلوغ آزمایشگاهی و لقاح آزمایشگاهی، خطر مواجه شدن 

را به همراه دارد،  ROSهای فعال با سطوح باالیی از نمونه

ای که آسپیره کردن تخمک، لقاح و کشت جنین در به گونه

را  ROSتواند مقادیر باالتری از اکسیژن میتراکم باالی 

های در این شرایط ممکن است مکانیسملذا  تولید کند. 

دفاعی اووسیت برای حفاظت از ساختار ظریف آن کافی 

 ROSمشخص شده است مقادیر باالی به طوری که   نباشد.

های موش در آزمایشگاه جنین یتسهیم اولیه یدر مرحله

تواند با توقف تکوین اولیه جنین بدن میدر مقایسه با داخل 

 (.Nasr-Esfahani 1991) ارتباط داشته باشد

های کشت شده از ها و رویانبرای حفظ اووسیت    

های مختلفی را به محیط اکسیداناسترس اکسیداتیو، آنتی

 مطالعات .(Sovernigo et al. 2017) کنندکشت اضافه می

های گیاهی دارای اثرات ند که عصارهاهنشان داد متعددی

و اضافه کردن  اکسیداتیو در محیط آزمایشگاه هستندآنتی

برخی گیاهان باعث بهبود بلوغ آزمایشگاهی  یعصاره

 (. Alpinar et al. 2009) شوداووسیت می

با نام  Labiaceaeنعناعیان  یآویشن زوفایی از خانواده

از  )هزوه( و نام محلی ازبوئه .Thymbra spicata Lعلمی 

و نواحی جنوب شرقی  غرب ایرانگیاهان بومی خودرو 

استفاده  های قدیماز زمان  ای است.آنتالیا و نواحی مدیترانه

از این گیاه به عنوان ضدعفونی کننده دستگاه تنفس، تونیک، 

آور، دفع کننده های عضالنی، خلطبرطرف کننده اسپاسم

 بوده است در بین مردم معمولها و اشتهاآور انگل

(Ghasemipirbalouti et al. 2009, Akin et al. 2010  .)

این گیاه منبعی غنی از فالونوئیدها، ترپنوئیدها و 

 ایزوپرنوئیدها همچون تیمول و کارواکرول است

(Wojdyto 2007 .)  تحقیقات نشان داده است که گیاهان

اکسیدان و نعناعیان حاوی مقادیر زیادی آنتی یخانواده

طوری که  به. (Menne et al. 2004) یبات فنولی هستندترک
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زوفایی را ناشی از ترکیبات  آویشناثر ضدسرطانی گیاه 

 .Sabzali et al) انداکسیدان موجود در آن دانستهآنتی

 حاضر، بررسی اثر ی(.  از این رو هدف مطالعه2014

یدروالکلی این گیاه روی بلوغ اووسیت گوسفند ه یعصاره

 باشد. آزمایشگاه میدر 

 

 مواد و روش کار 

حاضر از نوع تجربی بوده و طی مراحل زیر  یمطالعه    

 انجام گرفت. 

 

 گیری عصاره

رار دادن مواد گیاهی ق)گیری به روش خیساندن عصاره    

یک ظرف سربسته همراه با حالل  در درشت یا پودر

  همراه باز ق برای بازه زمانی حداقلی سه رودمای اتا در

خشک شده  یعصاره انجام شد و در نهایت،( منظمهم زدن 

وزانه در زمان ر تا زمان استفاده درون یخچال نگهداری شد. 

 50و  10، 1) های مورد نیازهر کدام از غلظت تیمار،

  شد.تهیه می عصارهلیتر( از استوک میکروگرم در میلی

 

 بلوغ اووسیتهای استخراج، شستشو و آماده سازی محیط

های استخراج، شستشو و بلوغ به صورت روزانه محیط    

-گذاری میهای شستشو و بلوغ،  قطرهمحیط شد. آماده می

شدند و ای از روغن معدنی پوشانده میشدند و توسط الیه

 90، گرادسانتی یدرجه 5/38در شرایط دمای 

اکسید کربن حداقل به مدت دی درصد 5بت  و رطودرصد

 .شدندها انکوبه میساعت قبل از کشت اووسیت 2

 

 های تخمدانجمع آوری نمونه

کشتارگاه صنعتی بیستون، روزانه به  یبا مراجعه    

 یذبح گوسفندان و باز شدن محوطهبالفاصله پس از 

 سرم محلولدر  ها با دقت جدا وتخمدانها، شکمی آن

 از کمتر مدت در و نگهداری بیوتیکفیزیولوژی حاوی آنتی

آزمایشگاه مرکزی دانشکده دامپزشکی منتقل  به ساعت 2

 شدند.می

 

 تخمدان از هااووسیت آوریجمع

مجموعه   .ها شسته شدنددر آزمایشگاه، تخمدان    

تخمدانی  های( از فولیکولCOCs) هاکومولوسواووسیت 

هایی که اووسیتشدند ومتر، استخراج میلی 3-7 با قطر

 های کومولوس بودند والیه کامل از سلول 3دارای حداقل 

چند پس از ( و Figure 1) انتخابهمگن داشتند  سیتوپالسم

 درصد 10حاوی  HTCM در قطرات محیطشستشو بار 

FBS های مورد به گروه در قطرات محیط بلوغ مربوط

ساعت انکوبه  24مطالعه به شرح ذیل کشت و به مدت 

 شدند. 

آماده و به  (TCM) بلوغ معمول محیط گروه کنترل:  -1    

  گذاری شد.میکرولیتری قطره 50صورت قطرات 

 آویشن ی: به جای سیستئامین، عصاره1گروه تیمار  -2   

بلوغ لیتر به محیط میکروگرم در میلی 1 غلظتزوفایی با 

-میکرولیتری قطره 50اضافه و به صورت قطرات معمول 

 گذاری شد.  

 آویشن یبه جای سیستئامین، عصاره : 2گروه تیمار  -3    

بلوغ لیتر به محیط میکروگرم در میلی 10 غلظتزوفایی با 

 گذاری شد.میکرولیتری قطره 50اضافه و به صورت قطرات 

 آویشن یعصاره: به جای سیستئامین، 3گروه تیمار  -4    

بلوغ لیتر به محیط میکروگرم در میلی 50 غلظتزوفایی با 

 گذاری شد.میکرولیتری قطره 50صورت قطرات اضافه و به 

های وضعیت گسترش سلول ،ساعت 24پس از     

 میزانبر اساس   شد.ارزیابی  کومولوس همراه اووسیت

 یها به سه درجههای کومولوس، اووسیتگسترش سلول

های هر درجه تعداد اووسیتتقسیم شدند و   3 و 2 ، 1

ها اووسیت ، از همچنین شمارش و ثبت گردید. 

 عکسبرداری صورت گرفت. 
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 هااووسیت آمیزیرنگ

ابتدا ها، به منظور تعیین وضعیت بلوغ هسته اووسیت    

های کومولوس از اووسیت جدا شدند و به قطرات سلول

سپس به محلول  منتقل و شسته شدند.  HTCMمحیط 

 یدرجه 4ساعت در دمای  48و به مدت فیکساتیو منتقل 

های اووسیت گراد نگهداری شدند تا تثبیت شوند. سانتی

آمیزی رنگ درصد 1رنگ استواورسئین توسط تثبیت شده 

( Olympus) معمولی نوری توسط میکروسکوپو شدند 

در تصاویر ثبت  برداری شدند. عکس ، بررسی و مشاهده

ها بررسی شد و ای اووسیتشده، وضعیت بلوغ هسته

شمارش و  II تقسیم میوزاساس مراحل  ها براووسیت

ی هایک از گروه در این آزمایش برای هر  بندی شدند.دسته

 50و  10 و 1های های تیمار یافته با غلظتکنترل و گروه

 25تکرار و برای هر گروه  5لیتر، میکروگرم بر میلی

 برداری شد.عکساووسیت 

مورد بررسی در این مطالعه، درصد کمی صفات     

های کومولوس همراه اووسیت و  درصد گسترش سلول

برای هر صفت،  شمارش   مراحل تقسیم میوز بود.

ها انجام گرفت و به درصد تبدیل شد و با کمک اووسیت

برای هر گروه به صورت میانگین  SPSSآماری  یبرنامه

SEM  ±Mean .سپس با کمک آزمون آماری   ارائه شدند

One Way ANOVA  و پس آزمونLSD  مورد آنالیز آماری

 دار درمعنی >05/0Pها در سطح اختالف داده قرار گرفتند. 

 نظر گرفته شد. 

 

 نتایج

 آویشنهیدروالکلی گیاه  یدر این مطالعه، عصاره    

لیتر میکروگرم در میلی 50و  10، 1های زوفایی در غلظت

ها اضافه شد تا اثر آن روی وضعیت به محیط بلوغ اووسیت

بدین صورت که   ها مورد بررسی قرار گیرد.اووسیتبلوغ 

-بلوغ در گروه ها در محیطساعت بعد از کشت اووسیت 24

های های مورد مطالعه، ابتدا درصد گسترش سلول

 . کومولوس اطراف اووسیت مورد بررسی قرار گرفت

های نابالغ به صورت های کومولوس در اووسیتسلول

های اند در حالی که در اووسیتفشرده و متراکم آرایش یافته

بالغ از حالت فشرده خارج شدند و به صورت گسترش 

 (. Figure 1) اندیافته در آمده

 

 
Figure 1. Cumulus cells expansion in (a) immature & (b) mature oocytes (20×). 

 

نشان داده شده است، میانگین  Teble 1گونه که در  همان    

های های کومولوس در گروهسلول 1درصد گسترش درجه 

بود  (57/50±36/1( و )82/47±97/0) به ترتیب 2و  1تیمار 

 ( کاهش یافت14/62±09/1که در مقایسه با گروه کنترل )

(05/0P< اما در گروه تیمار ،)بود درصد ( 32/59±90/1) 3

عالوه  (. <05/0P) دار بودگروه کنترل فاقد تفاوت معنیکه با 

های تیمار بیشتر از گروه 3بر این، این شاخص در گروه تیمار 

های سلول 2درصد گسترش درجه  (. >05/0P) بود 2و  1

 ( بود که بیشتر از78/36 ± 84/1) 2تیمار  کومولوس در گروه

های تیمار گروه(.  این شاخص در >05/0P) ها بودسایر گروه

درصد ( 83/29±53/0( و )92/27±91/0)به ترتیب  3و  1

  (.<05/0P) دار بودبود که با گروه کنترل فاقد تفاوت معنی
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تیمار  های کومولوس در گروهسلول 3درصد گسترش درجه 

 ها بود( بود که بیشتر از سایر گروه44/24 ± 91/0) 1

(05/0P< .) به ترتیب  3و  2های تیمار این شاخص در گروه

بود که با گروه درصد ( 84/10±24/2( و )65/12 ± 23/1)

  (.<05/0P) دار بودکنترل فاقد تفاوت معنی

 
Teble 1. Effect of different concentrations of Thymbra spicata extract on expansion degree of cumulus cells 

24 hours after culture in maturation medium 

Parameter 

Treatment group 

Total number 

of Oocytes 

Degree 1expansion 

no. of oocytes(%) 

(Mean ± SEM) 

Degree 2expansion 

no. of oocytes(%) 

(Mean ± SEM) 

Degree 3expansion 

no. of oocytes(%) 

(Mean ± SEM) 

Control 101 
63 

(62.14±1.09) 

31 

(30.84±1.41) 

7 

(7.35±2.25) 

T1(1µg/ml) 107 
51 

(47.82±0.97) 

30 

(27.92±0.91) 

26 

(24.44±0.91) 

T2 (10µg/ml) 103 
52 

(50.57±1.36) 

38 

(36.78±1.84) 

13 

(12.65±1.23) 

T3 (50µg/ml) 104 
62 

(59.32±1.90) 

31 

(29.83±0.53) 

11 

(10.84±2.24) 
    Values in columns with different superscripts (a, b) differ significantly (p < 0.05). 

 
 

های درصد گسترش درجه کل سلول ،Figure 2بر اساس 

ها کاهش نسبت به سایر گروه 1کومولوس در گروه تیمار 

-یها تفاوت معنبین سایر گروه ولی  (.>05/0P) یافته بود

 (.<05/0P) مشاهده نشدداری 

آمیزی شده توسط استواورسئین های بالغ رنگاووسیت    

ای مورد مطالعه برای تعیین وضعیت بلوغ هسته

، GVمیکروسکوپی قرار گرفتند تا مراحل تقسیم میوز شامل 

GVBD آنافاز ،I  و متافازII ها تعیین شوددر آن (Figure 

3.) 

 

 
Figure 2. Effect of different concentrations of Thymbra spicata extract on total expansion percent of 

cumulus cells 24 hours after culture in maturation medium. 

Values in columns with different superscripts (a, b) differ significantly (p< 0.05). 
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Figure 3. Chromosomal status of oocyte nucleous in different phases of meiosis division (Aceto-orcein 

staining, 40×). (a) GV,(B) GVBD, (C) Anaphase I, (d) Metaphase II.(1st polar body(1) , secondary oocyte 

chromosomes in metaphase II (2)). 

 

-، درصد اووسیتTable 2بر اساس نتایج ارائه شده در     

پیشرفت کنند در  IIهایی که توانسته بودند تا مرحله متافاز 

( >05/0P) مشابه گروه کنترل بود 3و  2های  تیمار گروه

 از گروه کنترل کمتر بود 1تیمار  ها در گروهاما درصد آن

(05/0P< .) از این نظر تفاوتی  2و  1های تیمار بین گروه

(. <05/0P) مشاهده نشد

  
Table 2. Effect of different concentrations of Thymbria spicata extract on percent of oocytes in different 

phases of meiosis24 hours after culture in maturation medium. 

Parameter 

Treatment group 

Total number 

of Oocytes 

No. of GV 

oocytes (%) 

No. of GVBD 

oocytes (%) 

No. of AnaI 

oocytes (%) 

No. of MII 

oocytes (%) 

No. of deg. 

oocytes (%) 

Control 25 
2 

(8 ±4.89)a 

1 

(4 ±4) a 

0 

(0)a 

21 

(84 ±7.48)a 

1 

(4 ±4) a 

T1(1µg/ml) 25 
3 

(12 ±4.89) a 

1 

(4 ±4) a 

0 

(0)a 

15 

(60 ±6.32)b 

6 

(24 ±4)b 

T2 (10µg/ml) 25 
1 

(4 ±4) a 

1 

(4 ±4) a 

1 

(4 ±4) a 

19 

(76 ±4)ab 

3 

(12 ±4.89)ab 

T3 (50µg/ml) 25 
2 

(8 ±4.89) a 

1 

(4 ±4) a 

0 

(0)a 

20 

(80 ±6.32)a 

2 

(8 ±4.89) a 

Values in columns with different superscripts (a, b) differ significantly (p < 0.05).GV, germinal vesicle; GVBD, germinal 

vesicle breakdown; M-I, metaphase-I; M-II, metaphase-II. 
 

 بحث 

آمیز جنین در بلوغ اووسیت برای تولید موفقیت    

( و تا کنون Zhu et al. 2008) آزمایشگاه ضروری است

 انجام شدهبهبود کیفی این فرایند با هدف  مطالعات زیادی

 یحاضر، اثر عصارهی در مطالعه (. Lee et al. 2014)است 

 زوفایی روی بلوغ اووسیت آویشن هیدروالکلی گیاه

گسترش در این مطالعه،  شد. گوسفند در آزمایشگاه بررسی 
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 برای فاکتورهای مؤثر از یکی عنوان به کومولوس هایسلول

 هایسلول  .شد گرفته نظر در هاتخمک هسته بلوغ تعیین

 از قبل هاگنادوتروپین ترشح افزایش در اثر کومولوس

 اتصالی هایشکاف و کنندمی پیدا پراکندگی گذاریتخمک

های سلول بین و مجاور کومولوس هایسلول بین

 (. Gordon 2003) شودمی شکسته تخمک و کومولوس

بررسی نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که بین 

های استفاده شده عصاره، بیشترین درصد گسترش غلظت

کنترل فاقد بود که با گروه  3مربوط به گروه تیمار  1درجه 

دار بود و کمترین درصد مربوط به گروه تیمار تفاوت معنی

داری از گروه کنترل و گروه تیمار بود که به صورت معنی 1

  .کمتر بود 3

 1)مجموع گسترش درجه  درصد گسترش کل یمقایسه    

دهد که بیشترین های مورد مطالعه نشان می( بین گروه2و 

مولوس در گروه کنترل های کودرصد گسترش کل سلول

رار داشتند ق 2 و 3های تیمار مشاهده شد و پس از آن گروه

بندی، در این درجه دار با آن بودند. که فاقد تفاوت معنی

گسترش کل به عنوان معیار کلی برای تعیین وضعیت بلوغ 

هایی که احتمال به بلوغ رسیدن اووسیت  اووسیت است.

 کامل گسترش یافتند هاهای کومولوس همراه آنسلول

( 2)درجه  ( و یا  به میزان متوسط گسترش یافتند1)درجه 

-هایی که گسترش سلولکه در اووسیت حال آن  زیاد است.

 یابدباشد شانس بالغ بودن کاهش میهای کومولوس کم می

(Son et al. 2017) .توان چنین استنباط کرد میاین یافته  از

 50و  10های غلظتزوفایی در  آویشن یکه عصاره

توانسته است اثر مثبتی روی گسترش  لیترمیکروگرم بر میلی

های کومولوس و در نتیجه بلوغ اووسیت داشته باشد سلول

اکسیدان به کار رفته )آنتی این نظر اثر آن با سیستئامین و از

با عصاره ولی  باشد.قابل مقایسه تواند میدر گروه کنترل( 

گسترش مناسب  لیتر نتوانستمیکروگرم بر میلی 1 غلظت

رسد که اثر چنین به نظر می  بلوغ اووسیت را ایجاد کند.

باشد به این معنی که با افزایش  غلظتعصاره وابسته به 

های کومولوس سلول . اثرگذاری آن بیشتر شده است غلظت

یا با ترشح فاکتورهایی که شایستگی تکوین  IVMدر طول 

 های موجود درکنند یا با حذف مهارکنندهتحریک میرا 

 دهندمحیط بلوغ اووسیت، تکوین اووسیت را افزایش می

(Hashimoto et al. 1998) .ها بر این، این سلول عالوه

ممکن است در طول بلوغ اووسیت، تنش اکسیداتیو ناشی 

  ووسیت را در مجاورت آن کاهش دهند.از متابولیسم فعال ا

( غلظت باالی 1395) و همکاران Hajian یمطالعهدر 

-سلول لیتر( باعث مهار توسعهگرم بر میلیمیلی 50رازیانه )

های گاو  شد در حالی که در های کومولوس در اووسیت

داری با گروه های کمتر، از این نظر اختالف معنیغلظت

( 2013) و همکاران Rajabiکنترل مشاهده نشد.  همچنین 

و همکاران در رابطه با  Hajianای مشابه با مطالعه نتیجهنیز 

شقایق دریایی روی بلوغ اووسیت گوسفند  یاثر عصاره

های ( اثر غلظت2017)همکاران  و Son . گزارش کردند

( را روی FGF-10)10صعودی فاکتور رشد فیبروبالستی 

های خوک مورد بررسی قرار دادند و اعالم بلوغ اووسیت

 غلظتنمودند که این فاکتور توانست به صورت وابسته به 

اووسیت های کومولوس و بلوغ باعث بهبود گسترش سلول

 . شود

 تقسیم اولین پروفاز در تولد زمان در پستانداران اووسیت    

 موفق، فرآیند لقاح از قبل است والزم شودمی متوقف میوز

 میوزی، شایستگی  .شود تکمیل و گرفته سر از هاآن میوز

در  میوز، تکمیل و دوباره شروع برای هااووسیت توانایی

-یک با و آیدمی دسته ب اووسیت و فولیکولی رشد طی

همراه  اووسیت سیتوپالسم و هسته در تغییرات از سری

 یبلوغ اووسیت شامل شروع مجدد میوز از مرحله  شود.می

وزیکول زایا تا خروج اولین  یدر اووسیت مرحله Iپروفاز 

زمانی که تقسیم میوز از سر  است.  IIجسم قطبی و متافاز 

وزیکول  یشود، اووسیت متوقف شده در مرحلهگرفته می

، I، متافاز GVBD( به ترتیب دستخوش مراحل GV) زایا

 یمرحلهاووسیت در  شود. می IIو متافاز  I، تلوفاز Iآنافاز 

 یک اووسیت بالغ کامل و آماده برای لقاح است IIمتافاز 

(Landim and Maziero 2014 .) یاز این رو در مطالعه 

رسیدن به  ،ای اووسیتحاضر، معیار دیگر برای بلوغ هسته

بود.  بر این اساس،  بیشترین درصد  II متافاز یمرحله



 اصغر مقدم و همکاراناسماعیل قبادی، علی

  1401 زمستان، 4نشریه دامپزشكي ایران، دوره هجدهم، شماره        84

رسیده بودند به  IIمتافاز  یهایی که به مرحلهاووسیت

بود که  2و تیمار  3مربوط به گروه کنترل، تیمار ترتیب 

ترین کم 1 در گروه تیمار و دار نبودها معنیتفاوت بین آن

این  مشاهده شد.  II متافاز یهای مرحلهدرصد اووسیت

دهد که استفاده از غلظت مناسب عصاره نتیجه نشان می

اثر وابسته  ینشان دهندهبرای اثرگذاری بهینه الزم است و 

 و khodabandehعصاره است همچنان که  غلظتبه 

 کنگر یریشه یعصاره که نمودند اعالم( 1394)همکاران 

  .باشدمی تخمک بلوغ روی غلظت به وابسته مثبت اثر دارای

 هایرادیکال آزمایشگاه در هاجنین کشت و IVMدر هنگام 

 هایمولکول دیگر با شوند کهمی تولید اکسیژن آزاد

 آسیب و باعث دندهمی نشان شدید واکنش سیتوپالسمی

 پستانداران هایسلول. (Uday et al. 1999) دنشومی سلولی

 ها، چندینآن یاولیه هایرویان و هاتخمک از جمله

پذیر های واکنشگونه مقابل در حفاظت برای را سازوکار

های واکنش در مناسب تعادل کردن حفظ ( وROS) اکسیژن

با این حال،  (. Guerin et al. 2001) اندکرده اتخاذ ردوکس

 فشار معرض در آزمایشگاه در هاجنین که رسدمی نظر به

 برای هاآن دفاعی کارهای و ساز و گیرندقرار می اکسیداتیو

 . ندارد کارایی ظریفشان سلولی هایساختمان از حفاظت

 موتاسیون و DNAشدن  قطعه قطعه اکسیداتیو باعث فشار

 با از این رو، هد. دمی کاهش را جنین توانایی که شودمی

تخمک حفاظت برای و سلول به وارده هایآسیب به توجه

 به ضروری کشت محیط به هااکسیدانآنتی کردن اضافه ها،

ان داده شده است که نش  .(Compoti 1989) رسدمی نظر

بتا مرکاپتواتانول، هایی مانند اکسیدانآنتیافزودن 

سیستئامین، گلوتاتیون و مالتونین به محیط بلوغ اووسیت 

 اثر مثبتی روی مراحل بعدی تکوین رویان موش دارد

(Eimani et al. 2005, Eimani et al. 2006, Salimi et al. 

ها و ها همانند ویتامیناکسیدانآنتی یغلظت بهینه  .(2014

 کندهای آزاد کمک میرادیکالاسیدهای آمینه به حذف 

(Kitagawa et al. 2004  .) 

های طبیعی اکسیدانگیاهان به عنوان منبعی اصلی از آنتی    

 آویشن . گیاه(Vijaya et al. 2010) مورد توجه هستند

نعناعیان است و همانند سایر گیاهان  یزوفایی از خانواده

این خانواده، منبعی غنی از فالونوئیدها، ترپنوئیدها و 

 ایزوپرنوئیدها همچون تیمول و کارواکرول است

(Wojdyto 2004.)   تحقیقات قبلی نشان داده است که

اکسیدان نعناعیان حاوی مقادیر زیادی آنتی یگیاهان خانواده

طوری  به. (Menne et al. 2004) و ترکیبات فنولی هستند

زوفایی را ناشی از ترکیبات  آویشنکه اثر ضد سرطانی گیاه 

 (. Sabzali etal. 2014) انداکسیدان موجود در آن دانستهآنتی

 اکسیدان قویآنتیخاصیت گفته شده است آویشن کوهی 

 همکاران و Alaee، . همچنین(Faleiro et al. 2005) دارد

 بلوغ روی را نعناع یعصاره مختلف هایغلظت اثر( 2016)

 که نمودند اعالم و بررسی کردند سوری موش در اووسیت

 با . داشت اووسیت آزمایشگاهی بلوغ روی خفیفی اثرات

 عصاره این تربیش هایغلظت که نمودند اعالم حال، این

 .Alaee et al) بخشد بهبود را اووسیت بلوغ است ممکن

2016) .Banihosseini هایغلظت اثر( 2018) همکاران و 

 گیاهی بر اکسیدانآنتی کوئرستین به عنوان یک مختلف

 و بلوغ در خالل را سیتوپالسمی داخل اکسیداتیو استرس

 بیان و کردند بررسی موش اووسیت آزمایشگاهی لقاح

 غلظت وابسته به صورت به است قادر کوئرستین که نمودند

 استرس کاهش طریق از را رویان تکوین و هسته بلوغ

  .بخشد بهبود بالغ اووسیت در سلولی داخل اکسیداتیو

Barakat برگ های مختلف غلظت اثر( 2014) همکاران و 

 لقاح از بعد رویان تکوین و ایهسته بلوغ روی را سبز چای

 داشتند بیان و بررسی کردند گوسفند اووسیت آزمایشگاهی

 بلوغ مشخص، غلظت با کشت محیط به عصاره افزودن که

 صورت به را به بالستوسیست هاآن تکوین و هااووسیت

برگ چای سبز سرشار از ترکیبات   .دهدمی افزایش دارمعنی

های طبیعی با اثر اکسیدانپلی فنولی است که از جمله آنتی

 قوی هستند. 

    Tavana آبی یعصاره اثرات( 2012) همکاران و 

 هایاووسیت در رویان تکوین و لقاح روی بلوغ، را زعفران

 داد نشان هاآن نتایج . کردند بررسی را آزمایشگاه در موش

 بیشتر هایغلظت با مقایسه در کم هایدر غلظت زعفران که
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 مناسب مقادیر افزودن که نمودند اعالم و دارند تریبیش اثر

 در رویان تکوین و اووسیت بلوغ طبیعی هایعصاره

 Zabihiای که توسط در مطالعه . دهدمی بهبود را آزمایشگاه

-)آنتی و همکاران انجام شده است، افزودن رسوراترول

میکرومول به محیط کشت بلوغ  5/0 اکسیدان( در غلظت

های رسیده اووسیت گوسفند باعث افزایش درصد اووسیت

های باال اثر شد در حالی که در غلظت IIمتافاز  یبه مرحله
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است به طوری که عصاره در تمام  اکسیدان عصارهآنتی

ها توانست در مقایسه با گروه کنترل میزان بلوغ غلظت

الزم به ذکر است که تفاوت  ها را افزایش دهد. اووسیت

اکسیدان به ما اضافه نکردن آنتی یها با مطالعهآن یمطالعه

شود که اثرات چنین تصور می محیط بلوغ گروه کنترل بود. 

برگ کنگر به توانایی  یهای عصارهفنوللیاکسیدان پآنتی

اکسیدانی از طریق فاکتورهای ها در تحریک دفاع آنتیآن

رونویسی تنظیم شونده توسط ردوکس و همچنین تنظیم 

میوز  یال کنندهسلولی وابسته به پروتئین کیناز فع یچرخه
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ها باعث بهبود بلوغ اووسیت و به محیط بلوغ اووسیت

 .Golkar-Narenji et al) شودتکوین بعدی رویان می

2010) .Wang مشابه دیگری بیان  یهمکاران در مطالعه و

های چای فنولهای مناسب پلیکردند که افزودن غلظت

های محیط بلوغ اووسیتاکسیدان به سبز به عنوان آنتی
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تواند اکسیدانی که دارند میمحتوای آنتیاووسیت به سبب 

تواند میزان بلوغ اووسیتی را افزایش دهد که به نوبه خود می

 آن از  شود.باعث بهبود مراحل بعدی تکوین جنین می

 بلوغ تعیین در عامل مهمی اووسیت ایهسته بلوغ که جایی

 جنینی تکوین نمو و رشد روند بر متعاقباً و نابالغ اووسیت

 مطالعه این در شده رفته کار به یهای عصارهغلظت است،

 به ای نیازهسته بلوغ بر ماده این افزایشی اثر تعیین برای

.دارند آینده در تربیش بررسی
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Abstract 
    In vitro maturation (IVM) of oocytes and subsequently, in vitro fertilization (IVF) for the generation of embryos 

in the laboratory have important values. Considering that antioxidants are known as effective free radicals 

scavenger, it is possible to improve the in vitro oocyte maturation and the fetal quality. Therefore, the aim of this 

study is to evaluate the effect of Thymbra spicata hydroalcoholic extract as a source of antioxidant on in-vitro 

sheep oocyte maturation. Cumulus oocyte complexes (COCs) were collected from ewe ovaries and were cultured 

for 24 hours in maturation medium in TCM supplemented with FSH, LH, FBS, cysteamine, pyruvate sodium and 

antibiotics (control group) and in maturation medium without cysteamine (as an antioxidant) supplemented with 

different doses of Thymbra spicata hydroalcoholic extract (1mg/ml: group 1, 10 mg/ml: group 2, 50 mg/ml: group 

3) as an antioxidant. In-vitro maturation stages and resumption of meiotic was assessed by determination of 

cumulus cells mass expansion and number of oocytes in metaphase II stage of meiotic division in all groups. 

Cumulus cells mass expansion was similar between control, 2 and 3 groups. However, in group 1 was lower than 

control group. Nuclear maturation was similar between control and group 3 and both of them were different with 

groups 1 and 2. The results of this study showed that the Thymbra spicata hydro alcoholic extract, has a positive 

effect on oocyte maturation that is doses dependent. So with increasing concentration of Thymbra spicata 

hydroalcoholic extract, the rate of maturation immature oocytes is increased. Generally, we conclude that addition 

of appropriate amounts of natural extracts such as Thymbra spicata to maturation medium improves oocytes 

maturation.  

 

Key words: In vitro maturation (IVM), Oocyte, Sheep, Thymbra spicata 

 

 

  

 
 
* Corresponding Author:  Aliasghar Moghadam, Associated Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty 

of Veterinary Medicine, Razi University, Kermanshah, Iran 

E-mail: moghaddam@razi.ac.ir  

 

 
© 2020 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article distributed under the 

terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 

license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 

DOI: 10.22055/IVJ.2020.223000.2240 

DOR: 20.1001.1.17356873.1401.18.4.8.2 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1401.18.4.8.2



