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چکیده
طی مراحل رشد فولیکولی، مایع فولیکولی، که ترکیبات . باشد هاي ماده می مثلی در دام هاي تولید یکی از مراحل فعالیت زایی فولیکول

 يمطالعه. کند الزم براي رشد و بلوغ اووسیت را فراهم می وضعیتباشد،  ها و مواد مغذي مختلف می آن شامل فاکتورهاي رشد، هورمون
متفاوت و  يهایی با اندازه گلیسرید مایع فولیکولی تخمدان در فولیکول غلظت گلوکز، اوره، کلسترول و تري يحاضر به منظور مقایسه

. س از گوسفندان کشتار شده مورد بررسی قرار گرفتندأر 30هاي  هاي خون و تخمدان نمونه. سرم خون در گوسفند عربی انجام شد
. اخذ گردید) متر میلی 4بیش از (و بزرگ ) متر میلی 4تا  2(، متوسط )متر میلی 2تر از کم(مایع فولیکولی از سه گروه فولیکولی کوچک 

هاي  غلظت متابولیت يبراي مقایسه. ردیدگلیسرید مایع فولیکولی تخمدان و نیز سرم خون تعیین گ غلظت گلوکز، اوره، کلسترول و تري
تر از داري بیش نتایج نشان داد، غلظت گلوکز و اوره سرم خون به طور معنی. استفاده شد SASافزار سرم خون و مایع فولیکولی از نرم

میزان اوره و  ،فولیکول يیش اندازهبا افزا. داري را نشان نداد گروه فولیکولی تفاوت معنی 3گروه فولیکولی بود، اما غلظت گلوکز بین  3
هاي متوسط و کوچک بود، اما تفاوت  تر از فولیکولداري بیش غلظت کلسترول سرم خون به طور معنی. گلیسرید کاهش یافت تري

ییرات سطح دان با تغهاي تخم فولیکول يطور کلی نتایج نشان داد، اندازهه ب .داري بین فولیکول بزرگ و سرم خون مشاهده نشد معنی
بر این اساس شناسایی .یابد گلیسرید کاهش می فولیکول میزان اوره و تري يبا افزایش اندازهوخون در ارتباط است گلوکز و کلسترول 

ترکیبات بیوشیمیایی ضروري براي رشد و بلوغ فولیکول، زمینه را براي بهبود کیفیت اووسیت در حال رشد و در نهایت تولید مثل بهینه 
.سازدفراهم می

فولیکول، گوسفند عربی يسرم خون، مایع فولیکولی، اندازه:کلیديکلمات 

مقدمه
، میشمثلی  بهبود باروري و وضعیت تولید يالزمه.

 این گونه حیوانی تخمدان يداشتن دانش کافی در زمینه
اند و  صفاق پوشیده شده يها به وسیله تخمدان.باشد می

ها و اجسام زرد در مراحل مختلف  به علت وجود فولیکول
هاي فولیکولی  فعالیت. باشند جنسی ناهموار می يچرخه

مثلی،  تولید يتخمدان نقش اساسی در کنترل چرخه
طی فرآیند  .ریزي و آبستنی بر عهده دارد تخمک

هاي گرانولوزآ به درون سازي ترشحات سلولفولیکول
مایع ). 1385ضمیري (شود  مایع فولیکولی ریخته می
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هاي بیوشیمیایی و فعالیت يفولیکولی منعکس کننده
باشد هاي متفاوت میها در اندازههورمونی فولیکول

)Edwards 1974 .(ند، همزمان با اهمطالعات نشان داد
ها  ها، فعالیت متابولیکی فولیکول فولیکول ياندازه افزایش

کند  یایی مایع فولیکولی تغییر میو ترکیبات بیوشیم
)Blondin and Sirard 1994, Pavlok et al. 1992,

Tabatabaei and Mamoei 2010 .(که با توجه به این
منشأ  سرم خون از بخشی از ترکیبات مایع فولیکولی

ریزي رشد و بلوغ فولیکول و در نهایت تخمک گیرند،می
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 Gosden(باشند هاي خون نیز میاز غلظت متابولیتمتأثر 

et al. از  گلیسریدتري و اوره ،گلوکز، کلسترول). 1988
هاي مهم خون هستند که بر باروري حیوان جمله متابولیت

.Leroy et al(ثیر دارند أت گلوکز نقش مهمی در ). 2004
کند، زیرا به عنوان هاي متابولیسمی تخمدان ایفا میفعالیت

.Orsi et al(منبع اصلی انرژي است  2005, Nishimoto et 

al. که اووسیت فولیکول آنترال در معرض زمانی.)2009
گیرند، تشکیل بالستوسیست مقادیر باالي اوره قرار می

.Sinclair et al(شود مختل می مایع  ،بنابراین،)2000
ها و مواد هورمون ،فولیکولی محتوي فاکتورهاي رشد

 . باشدمغذي مختلف براي رشد و بلوغ اووسیت می
نقش مهمی در فیزیولوژي  هاگلیسرید و تري کلسترول

ساز سنتز عنوان پیشه د و بنکنتخمدان ایفا می
د نگیرهاي استروئیدي مورد استفاده قرار میهورمون

)Arshad et al. 2005( .
ترکیبات  ،مختلفهاي با اندازه يها در فولیکول

توان انتظار متفاوتی را در مایع فولیکولی می بیوشیمیایی
.داشت

،غلظت گلوکز، اوره يهدف از این تحقیق، مقایسه
سرم خون و مایع فولیکولی در گلیسرید و تريکلسترول 

.باشدمیهاي متفاوت  ها با اندازه فولیکول

کار مواد و روش
میش س أر 30گیري از ورید وداج در این مطالعه خون

ساله در کشتارگاه  4تا  3سالم  آبستن و ظاهراًغیرعربی 
هاي  ها انجام شد و نمونه اهواز، بالفاصله قبل از کشتار دام

گذاري  ضد انعقاد شماره يهاي بدون ماده خون داخل لوله
تخمدان راست و چپ با دقت . شده، ریخته شدند

گذاري شده،  هاي شماره جداسازي گردید و داخل فالکون
 يدرجه -4دماي تقریبی هاي خون در  همراه با نمونه

گراد به آزمایشگاه دانشگاه کشاورزي رامین  سانتی
هاي  بعد از سانتریفوژ کردن نمونه. خوزستان منتقل شدند

دقیقه،  15به مدت  دقیقهدور در  3000خون با سرعت 
گراد  سانتی يدرجه -20سرم خون جدا و در دماي

هاي موجود در  سپس فولیکول. شدند نگهداري
هاي راست و چپ با استفاده از کولیس به سه  انتخمد

، متوسط )مترمیلی 2کمتر از (هاي کوچک  گروه با اندازه
بندي  طبقه) مترمیلی 4بیش از (و بزرگ ) مترمیلی 4تا  2(

.Nandi et al(شدند هاي مایع فولیکولی از گروه).2007
ي سرنگ وسیلهه گانه فولیکولی به طور جداگانه بسه

-براي هر گوسفند و تخمدان . گردیدآوري جمعانسولین 

هاي چپ و راست و هر گروه فولیکولی از سرنگ و 
سرم خون و  هايونهنم.سرسوزن جداگانه استفاده شد

به آزمایشگاه جهاد دانشگاهی اهواز منتقل مایع فولیکولی 
مایع هاي گیري غلظت متابولیتبه منظور اندازه. گردیدند

کلریمتري  –هاي آنزیمی فولیکولی و سرم از روش
اطالعات به دست آمده از آنالیز . متداول استفاده شد

یک طرفه  ، آنالیزSAS 9.2ها با استفاده از نرم افزار  نمونه
ANOVA اي دانکن تجزیه و تحلیل  و آزمون مقایسه

. شدند

نتایج
حاضر، غلظت گلوکز، اوره، کلسترول و  يدر مطالعه

گلیسرید بین سه گروه فولیکولی کوچک، متوسط و تري
هاي فولیکولی با سرم خون مورد مقایسه  بزرگ و نیز گروه

. )1جدول (قرار گرفت
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)Mean±SE(گوسفند عربی  دري آنحسب اندازهبر سرم خون و مایع فولیکول بیوشیمیاییترکیباتغلظت برخی  :1جدول 

نمونهتعداد ترکیباتبیوشیمیایی
فولیکول کوچک

)مترمیلی2کمتر از (
فولیکول متوسط

)مترمیلی 4تا  2(
فولیکول بزرگ

)مترمیلی 4بیش از (
سرم خون

mmol/l(12b16/0±42/1b14/0±43/1b26/0±72/1a02/1±44/3(گلوکز 

mmol/l(12c76/0±32/4b34/0±22/3b22/0±12/3a3/1±87/5(اوره 

mmol/l(11b18/0±32/1b14/0±82/1ab16/0±96/1a73/0±42/2(کلسترول 

mmol/l(10a02/0±21/0ab08/0±15/0b05/0±13/0a06/0±22/0(تري گلیسرید 
.باشدمی 05/0سطحدردارمعنیتفاوتوجودنشانگرردیفهردرغیرمشابهحروف*

داريخون به طور معنیغلظت گلوکز و اوره سرم 
)05/0P<( غلظت تر از سه گروه فولیکولی بود، اما بیش

نشان  داريبین سه گروه فولیکولی تفاوت معنیگلوکز 
.نداد

 گلیسریدو تري فولیکول غلظت اوره يبا افزایش اندازه
هاي کوچک به  غلظت اوره در فولیکول.داشتکاهش 

وسط هاي متتر از فولیکولبیش )>05/0P(داريطور معنی
هاي متوسط و بزرگ تفاوت  و بزرگ بود، اما بین فولیکول

.داري مشاهده نشدمعنی
داريلظت کلسترول سرم خون به طور معنیغ

)05/0P<( هاي کوچک و متوسط بودتر از فولیکولبیش .
کولی با هم و سرم خون با اما بین سه گروه فولی

.داري مشاهده نشدنیهاي بزرگ تفاوت معفولیکول
هاي کوچک  گلیسرید سرم خون و فولیکول غلظت تري
هاي تر از فولیکولبیش) >05/0P(داري به طور معنی

و  هاي کوچکاما بین سرم خون و فولیکول،بود بزرگ
هاي متوسط و بزرگ چنین بین فولیکولهمو توسطم

.داري مشاهده نگردیدتفاوت معنی

بحث 
ثر ؤعنوان عوامل مها به ها و متابولیتبرخی از هورمون

باشند که مایع فولیکولی می بر بلوغ و باروري اووسیت
.Orsi et al(ها است آن يتأمین کننده تغییرات ). 2005

متابولیکی در سرم خون ممکن است در ترکیبات 

بیوشیمیایی مایع فولیکولی اثر بگذارد و به طور غیرمستقیم 
ثیر قرار دهد أکیفیت اووسیت در حال رشد را تحت ت

)Leroy et al. مایع فولیکولی عمدتاً از پالسماي ). 2004
عمل  يوسیلهه شود که ب فولیکول ساخته می يحاشیه
 يو در حفره کندمیفولیکول عبور  ياز غشاي پایه تراوش

در واقع این مایع، سرم . یابد داخلی فولیکول تجمع می
دلیل فعالیت ه اي است که ترکیبات آن ب تراوش شده

.Tabatabaei et al(کند  متابولیکی فولیکول تغییر پیدا می

2010.(
جمله ترکیبات بیوشیمیایی مؤثر بر رشد و نمو از 

ه ها بها گلوکز است که در طی رشد فولیکولاووسیت
.Arshad et al(کند داري تغییر میطور معنی 2005 .(

در و همکاران Landau،حاضر يهمگام با نتایج مطالعه
و  Chang، 2004در سال و همکاران  Leroy،2000سال 

در و همکاران Tabatabaeiو  1976در سال همکاران 
در و همکاران  Thakurدر گاوهاي شیري و  2010سال 
 يکه با بزرگتر شدن اندازهدر بزها نشان دادند  2003سال 

افزایش . یابدها غلظت گلوکز نیز افزایش میفولیکول
ها ممکن اندازه فولیکولمیزان گلوکز همزمان با افزایش 

افزایش میزان مایع فولیکولی در  است به موازات
.Gosden et al(لب باشد هاي غافولیکول این ). 1988

در هر واحد از (احتمال وجود دارد که متابولیسم گلوکز 
هاي بزرگتر نسبت به در فولیکول) حجم مایع فولیکولی

تري داشته باشد که در هاي کوچک شدت کمفولیکول
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 يوسیلهه تر گلوکز مایع فولیکولی بنتیجه باعث مصرف کم
.Leroy et al(شود ها میهاي گرانولوزاي فولیکولسلول

طور که اشاره شد گلوکز نقش مهمی در همان).2004
کند، زیرا منبع اصلی سوخت و ساز تخمدانی ایفا می

انرژي براي تخمدان گاو، موش و انسان بوده و توسط 
هوازي متابولیزه شده که تخمدان از طریق مسیرهاي بی

متابولیسم گلوکز در . شودالکتات می منجر به تشکیل
ها شدت هاي بزرگ در مقایسه با انواع کوچک آنفولیکول

تر مصرف شده و الکتات تري دارد، در نتیجه گلوکز کمکم
 هنگام. شودتري به درون مایع فولیکولی تراوش میکم

یابد باالنس منفی انرژي، غلظت سرمی گلوکز کاهش می
)Diskin et al. 2003.(

سمی بودن  ،علت اصلی مرگ و میر آغازین رویان
) آمونیاك و اوره(محصوالت فرعی کاتابولیسم پروتئین 

کیفیت اووسیت در حال .  براي اووسیت و رویان است
گیرد و مقادیر  رشد تحت تأثیر غلظت باالي اوره قرار می

باالي اوره در مایع فولیکولی تشکیل بالستوسیت را مختل 
هاي دستگاه  افزایش سطح اوره در بافت.کند می

و در نتیجه نامساعد pHمثلی عاملی براي کاهش  تولید
گردد  رحمی براي جنین می يشدن محیط رحم و لوله

)Leroy et al. کاهش غلظت اوره باعث رشد ). 2004
ها زمان با افزایش قطر فولیکولها هممناسب اووسیت

.Nandi et al(شود می نتایج این مطالعه با ). 2007
و Nandiو  2004در سال و همکاران  Leroyگزارش 

هاي ها غلظتآن. مطابقت داشت 2007در سال همکاران 
هاي مختلف فولیکولی گزارش متفاوتی از اوره را در اندازه

ها فولیکول يکه غلظت اوره با افزایش اندازه ،کردند
.کاهش داشت

ن مطالعه، تفاوت بر اساس نتایج حاصل از ای
بین غلظت کلسترول سرم خون با ) >05/0P(داري معنی

مشاهده شد که با نتایج  هاي کوچک و متوسطفولیکول
Arshad  و  2005در سال و همکارانLeroy و همکاران 
کلسترول نقش مهمی در  .مطابقت داشت 2004در سال 

ساز سنتز عنوان پیشه کند و بفیزیولوژي تخمدان ایفا می

گیرد هاي استروئیدي مورد استفاده قرار میهورمون
)Arshad et al. لسترول مایع باال بودن غلظت ک). 2005

انتقال  يهاي غالب نشان دهندهفولیکولی در فولیکول
تر کلسترول از خون به داخل مایع فولیکولی استبیش

)Leroy et al. با افزایش گلیسیریدها تري غلظت).2004
که با توجه به این.دیابکاهش میفولیکول  ياندازه

هاي درشتی  مولکول) HDL(باال هاي با چگالی  لیپوپروتئین
هستند و به احتمال زیاد توانایی عبور از غشاي فولیکولی 

ها با گلیسریدها به لیپوپروتئینتري را نخواهند داشت،
از غشاي  شوند وباند می) VLDL(چگالی خیلی پایین 

اي نیز، غلظت  افزودن چربی جیره.کنندفولیکول عبور می
کلسترول را در سرم خون و مایع فولیکولی افزایش 

ها با چگالی پایینینئکلسترول به لیپوپروت.دهد می
)LDL(  با . کنندفولیکول عبور میباند شده و از غشاي

کولی مایع فولی ح کلسترول درها، سط قطر فولیکولافزایش 
.Leroy et al(یابد  افزایش می گاوهایی که در ). 2004

زمان زایمان بسیار چاق هستند، در مقایسه با گاوهاي 
اشتهاي کمی  ،بدنی متوسط، پس از زایمان داراي وضعیت

شدیدتري را ) NEB(باالنس منفی انرژي  خواهند داشت و
گلیسیرید  انباشت تري سبببنابراین ،تجربه خواهند نمود

اولین  يگلیسریدها، فاصله افزایش تري. شود در کبد می
ریزي را افزایش داده و سبب کاهش باروري  تخمک

Beam(گردند  می and Butler تغییر در ترکیبات ). 1998
گلیسریدها و کلسترول، از  بیوشیمایی خون مانند تري

است و هاي مهم شرایط فیزیولوژیکی در حیوان شاخص
تغییرات متابولیکی در سرم خون ممکن است بر ترکیبات 

طور غیر مستقیم بر رشد ه بیوشیمیایی مایع فولیکولی و ب
.Leroy et al(و نمو اووسیت مؤثر باشد  نتایج ).2004

در سال و همکاران  Leroyحاصل از این تحقیق با نتایج 
مطابقت  2010در سال و همکاران  Tabatabaeiو  2004

گلیسرید مایع ایشان بیان کردند که غلظت تري. اشتد
تر است، زیرا تر بیشهاي کوچکفولیکولی در فولیکول

هاي گلیسرید منبع متناوبی از انرژي براي سلولتري
گلیسریدها در غلظت باالي تري .فولیکولی است
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دلیل عبور نکردن آن از غشاي ه هاي کوچک بفولیکول
اتصال با  يوسیلهه ها بزیرا آن. هاي فولیکولی استسلول

)VLDL (توانند دلیل حجم زیاد نمیه شوند که بمنتقل می
 Grummer and Carroll(فولیکولی عبور کنند  ياز دیواره

1988, Leroy et al. 2004 .(
کلی نتایج به دست آمده از این مطالعه و  طور ه ب

که دهد  هاي سایر محققان، نشان می یافته آن با يمقایسه

یک محیط بیوشیمیایی  هاي تخمدان در  فولیکول ياندازه
شوند، که این محیط با  و بالغ می کنندمیمتغیر رشد 

با افزایش وتغییرات سطح گلوکز خون در ارتباط است 
. یابد میزان اوره و کلسترول کاهش می ،فولیکول ياندازه

شناسایی ترکیبات بیوشیمیایی ضروري براي بر این اساس 
رشد و بلوغ فولیکول، زمینه را براي بهبود کیفیت اووسیت 

. سازدمیدر حال رشد و در نهایت تولید مثل بهینه فراهم 
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Abstract
Folliculogenesis serves as maturation of the ovarian follicle, a densely packed shell of 

somatic cells that contains an immature oocyte. During folliculogenesis, follicular fluids 
containing growth factors, hormones and nutrients pave the way for oocyte growth and 
development. The present study was aimed to compare glucose, urea, cholesterol and 
triglyceride levels of follicular fluids in different sized follicles and serum of Arab sheep. The 
blood and ovaries samples of 30 slaughtered sheep were taken to be studied. Follicular fluid 
was taken in three set of small (less than 2mm), medium (2 to 4 mm) and large (up to 4mm) 
sizes. Concentrations of glucose, urea, cholesterol and triglyceride levels of ovary fluids in 
different sized follicles and serum were measured. Results showed that serum glucose and 
urea was more than three follicular classes significantly; however, glucose concentration 
among three classes did not significantly different. As follicle gets larger, urea and 
triglyceride levels were reduced. Serums cholesterol concentration was significantly more 
than small and medium sized follicles but there was no significant difference between large 
follicle and serum among others. Generally, results showed that ovaries follicles size associate 
with changes in serum glucose and cholesterol concentrations. Identification of essential 
biochemical substances for follicle growth and development is promising to improve 
developing oocyte quality and finally reproduction.
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