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بررسی لقاح و کشت جنین گاوی در سیستم همکشتی سلولهای بنیادی
مزانشیمی موش


مهدی احمدیفر ،1علی محمدعینی ، 2ریحانه ناطقی ،3نازیال وحیدی ایریسفلی
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 .1پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیستشناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی ،مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل ،گروه
جنینشناسی ،تهران ،ایران
 .2باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام ،دانشکده علوم دامی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .4دانشکده زیستشناسی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران

(تاریخ دریافت9314/91/91 :؛ تاریخ پذیرش)9314/99/82 :

چکیده
سابقه و هدف :یکی از پرکاربردترین منابع سلولی در مهندسی بافت و بهینهسازی محیطهای کشت ،سلولهای بنیادی مزانشیمی

کلیدواژگان
جنین گاوی ،سلولهای بنیادی مزانشیمی ،همکشتی.

 نویسنده مسئول ،رایانامهali.meini@gmail.com :
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( )MSCsمیباشد .در مطالعه حاضر ،سلولهای بنیادی موش به عنوان همکشتی مورد استفاده قرار گرفت .از آنجاییکه مشکل عمده روش
کشت جنین در شرایط آزمایشگاهی قابلیت حیاتی کاهش یافته جنینهای آزمایشگاهی در مقایسه با همتاهایشان در شرایط حیاتی است،
هدف از این مطالعه ارزیابی لقاح و کشت جنین گاوی در همکشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی ( )ADMSCsاست.
مواد و روشها :در این مطالعه ،پس از آماده سازی وجداسازی سلولهای بنیادی مزانشیمی از بافت چربی ،این سلولها در کف چاهکها
کشت شدند .سه روز پس از کشت سلولی ،تخمک و جنینهای گاوی به روی تک الیه منتقل گردید و تا  7روز کیفیت بلوغ و نوع تسهیم
سلولی بررسی گردید.
یافتهها :میزان بلوغ و زندهمانی و تسهیم سلولی جنینها تا روز هفتم ارزیابی شد .این مطالعه نشان داد که همکشتی با سلولهای بنیادی
مزانشیمال بطور معنیداری زندهمانی و تسهیم جنین را در مقایسه با گروه کنترل (جنینهای بدون همکشتی) افزایش داده است (،)P˂9/90
بطوریکه میزان بلوغ تخمکهای گاوی گروه همکشتی با سلولهای مزانشیمال نسبت به گروه کنترل به ترتیب  28و  72درصد و همچنین
میزان تقسیم سلولی تا مرحله بالستوسیست در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب  33و  82درصد بوده است.
نتیجه گیری کلی :نتایج کلی طرح نشان می دهد که تسهیم جنین در مقایسه با جنین های بدون هم کشتی افزایش و میزان تقسیم
سلولی نیز افزایش داشته است.
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مقدمه
تولید جنین در شرایط آزمایشگاهی یک تکنولوژی
زیستی تولید مثلی است که پتانسیل عظیمی را جهت
تسریع پیشرفت ژنتیکی در دامها فراهم میکند.
همچنین این امر ابزار تحقیقاتی مهمی در زمینه
جنینشناسی حیوانات به شمار میرود (1و.)3
پیشرفتهای اخیر در رابطه با رویه کلون کردن جنین
دامها در شرایط آزمایشگاهی تا حدودی بستگی به
هزینه فراهم کردن تخمکهای بالغ دارد ،بطوریکه به
یک سلول جنینی واحد اجازه داده تا به یک جنین
حیاتی و در نتیجه به یک کلون جنینی تبدیل شود
(.)2
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سلولهای بنیادی مزانشیمی سلولهایی چند توان
هستند که در مغز استخوان ،عضله ،پوست و بافت
چربی یافت میشوند و توانایی تمایز به انواع سلولهای
استخوانی ،غضروفی ،چربی و عصبی را دارند .طی
سالهای اخیر MSCs ،تحت عنوان سلولهای بنیادی

2

مشتق از چربی از بافت چربی به دست آمده است
( .)8به دلیل سهولت در دستیابی به بافت چربی زیر
جلدی از طریق لیپوساکشن یا اعمال جراحی معمولی
دیگر ADSCs ،یکی از کاندیدهای ارزشمند در سلول
درمانی و مهندسی بافت محسوب میشوند ( .)9این
سلولها در کشت تک الیهای از نظر مورفولوژی با
ظاهر شبه فیبروبالستی ،مشابه دیگر سلولهای بنیادی
مزانشیمی بوده و توان تمایز به ردههای مختلف سلولی
را دارا میباشند (.)11
بطور کلی مشکل عمده روش کشت جنین در
شرایط آزمایشگاهی قابلیت حیاتی کاهش یافته
جنینهای آزمایشگاهی در مقایسه با همتاهایشان در
شرایط حیاتی است (4و .)5جهت ارتقای بازده کار در
حال حاضر تحقیقات توجه خود را به تمامی فاکتورهای
)1. Mesenchymal Stem Cells (MSCs
)2. Adipose-Derived Stem Cells (ADSCs

موثر بر گامتهای والدینی در مرحله قبل ازجمع
آوریشان و همینطور این مطلب که چگونه گامتها و
جنینها نسبت به سیستمهای کشت متفاوت واکنش
نشان میدهند ،متمرکز کردهاند از این رو هدف این
پژوهش ،بررسی همکشتی جنینهای گاوی بر روی
تک الیهی سلولهای بنیادی مزانشیمی میباشد.
مواد و روشها
در این مطالعه بلوغ ،لقاح و کشت اووسیتها به
صورت کامال تصادفی در دو گروه کنترل و گروه
همکشتی بررسی گردید.
از محیط sigma, St Louis ,MO, ( TCM-199
 )USAاستفاده شد که به هر میلی لیتر آن  11درصد
سرم جنین گاوی 1 ،4میکروگرم بر میلی لیتر
استرادیول 5،واحد بین المللی در میلیلیتر  FSHو 5
واحد بین المللی در میلیلیتر HCGو  2/2میلی موالر
سدیم پیرووات اضافه گردید.
از ( HTCM (sigma, St Louis, MO, USA5به
عنوان محیط شستشوی تخمکها استفاده شد که به
هر میلیلیتر آن  11درصد  1/25 ،FBSمیلی موالر
سدیم پیرووات و  5میلیگرم بر میلیلیتر اضافه گردید.
برای ساخت محیط آسپیراسیون نیز ازمحیط پایه
 HTCMاستفاده شد که به هر میلیلیتر آن  11درصد
 1/22 ،FBSمیلی موالر سدیم پیرووات و  5میلیگرم
بر میلی لیتر جنتامایسین بههمراه  111واحد هپارین
اضافه گردید.
محیط DMEMجهت کشت سلولی از شرکت
سیگما و سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک پنی سیلین-
استرپتومایسین از شرکت  Gibcoخریداری شد.

3. Tissue Culture Medium 199
)4. Fetal Bovine Serum (FBS
5. Hepessed Tissue Culture Medium
6. Dulbecco's Modified Eagle's Medium
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جمعآوری ،بلوغ و لقاح اووسیتها
تخمدانهای گاو ازکشتارگاه جمعآوری و در
محلول بافر سالین فسفات ( )PBSحاوی جنتامایسین
در دمای  25-35درجه سانتیگراد و حداکثر ظرف
مدت  3ساعت به آزمایشگاه منتقل شدند .سپس
فولیکولهای شفاف  2تا  8میلیمتری این تخمدانها
توسط سوزن شماره  18آسپیره شده و در زیر
استریومیکروسکوپ کمپلکسهای اووسیت-کومولوس
که حداقل  3-4الیه سلول کومولوس و سیتوپالسم
یک نواخت و تیره داشتند انتخاب شده و سپس  3بار
در محیط شستشو شسته شدند .در مرحله بعد COC
ها به قطرههای  111میکرو لیتری محیطهای بلوغ در
زیر روغن مینرال منتقل شدند و در دمای  38/5درجه
سانتیگراد تحت  CO2 %5به مدت  22-24ساعت
انکوبه شدند.
جداسازی و کشت سلولهای بنیادی مزانشیمی
مشتق از بافت چربی موش

)1. Cumulus- Oocyte Complex (COC

تسهیم و تکوین جنینهای گاوی
پس از دایجست کردن کومولوسهای اطراف
تخمک در قطرههای لقاح حاوی هپارین سرم البومین
در مجاورت اسپرم قرار گرفتند .پس از گذشت 18-21
ساعت جنینها به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و
همکشتی با تک الیه سلولهای مزانشیمال درمحیط-
های کشت کنترل و تیمار به همراه FBSو اسید آمینه-
های ضروری و غیر ضروری منتقل شده و کشت شدند.
محیطهای کشت هر دو روز تعویض می گردید.
برای بررسی وجود تفاوت معنی دار بین گروهها از
آزمون آنالیز واریانس ( )ANOVAو بدنبال آن از آزمون
توکی ( )Tukeyبرای تعیین تفاوت بین گروههای
مختلف استفاده خواهد شد.
نتایج
این آزمایش بر روی  211تخمک با حداقل سه الیه
کومولوس و سیتوپالسم یکنواخت و تیره در هر گروه
انجام شد که میزان بلوغ ،زندهمانی و تسهیم سلولی
جنینها تا روز هفتم ارزیابی شد .این مطالعه نشان داد
که هم کشتی با سلولهای بنیادی مزانشیمال بطور
معنیداری زندهمانی و تسهیم جنین را در مقایسه با
گروه کنترل (جنینهای بدون همکشتی) افزایش داده
است ( .)P˂1/15بطوریکه میزان بلوغ تخمکهای
گاوی گروه هم کشتی با سلولهای مزانشیمال نسبت
به گروه کنترل به ترتیب  82و  38درصد و همچنین
میزان تقسیم سلولی تا مرحله بالستوسیست در
مقایسه با گروه کنترل به ترتیب  33و  2درصد بوده
است ( شکل .)1
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در این مطالعه ،به منظور جداسازی سلولهای
بنیادی مزانشیمی ،بافت چربی تحت شرایط استریل
اخذ و بصورت مکانیکی به قطعات کوچک تبدیل و با
 PBSشستشو داده شد .برای تجزیه بافت ،به ازای هر
یک گرم بافت چربی  1/5میلیگرم آنزیم کالژنازا در
دمای  33درجه سانتیگراد به مدت  45تا  1دقیقه به
کار گرفته شد .سپس سوسپانسیون تحت سانتریفوژ به
مدت  11دقیقه با سرعت  1811دور در دقیقه قرار
گرفته و در نهایت رسوب سلولی در محیط کشت
 DMEMحاوی آنتی بیوتیک پنی سیلین/
استرپتومایسین و  %11 FBSبه فالسک مخصوص
کشت سلول منتقل و در انکوباتور  33درجه سانتیگراد
حاوی  CO2 %5و رطوبت  %95قرار داده شدند .پس از
گذشت  24-22ساعت ،سلولهای شناور ،با تعویض

محیط از فالسک حذف شدند .محیط کشت سلولها
هر  3روز یک بار تعویض گردید .سلول ها پس از
ترپسینه شدن به مرحله پاساژ دو انتقال یافت و جهت
استفاده آماده گردید.
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شکل  -1میزان بلوغ ،تسهیم و تکوین تخمک های گاوی در گروه های کنترل و هم کشتی

جدول  -1میزان و درصد بلوغ ،تسهیم و تکوین جنین گاوی گروه هم کشتی نسبت به گروه کنترل

گروه

بلوغ ()%

دو سلولی ()%

کنترل

)38( 15

)51( 112

()33

هم کشتی

)82( 1 4a

)55( 111

)42( 82a

 aسطح معنی داری ()P˂1/15
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تعداد کل تخمکهای بررسی شده برای هر گروه
 211تخمک با کیفیت باال (حداقل سه الیه کومولوس
فشرده و سیتوپالسم یکنواخت و تیره) می باشد.
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مروال ()%

بالستوسیست ()%
)2 ( 52
a

()33
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شکل  -2جنین های دو سلولی و چهار سلولی 22
ساعت بعد از لقاح (با بزرگ نمایی )111 X
 .Aتصویر جنین دو سلولی با بالستومرهای
یکسان
 .Bتصویر جنین چهار سلولی

شکل  -3تخمک بالغ گاو به همراه تشکیل جسم
قطبی( با بزرگ نمایی )011 X
 .Aجسم قطبی
 .Bفضای پیش ویتیلینی
 .Cسیتوپالسم تخمک
 .Dزوناپلوسیدا

شکل  -0جنین دو سلولی گاو (با بزرگ نمایی

X

)011
 .Aبالستومرهای یکسان دوتایی

تاکنون تالشهای بسیاری جهت ارتقای
سیستمهای کشتی انجام شده است .به عنوان مثال
محققین بلوغ اووسیتها را در گونههای مختلف مورد
بررسی قرار دادند و تاثیر افزایش موادی از قبیل
فاکتورهای رشد ،هورمونها ،سرم و مایع فولیکولی را
به محیط بلوغ سنجیدند .بررسیها نشان داده افزودن
مایع فولیکولی فولیکولهای بزرگ به محیط بلوغ

)1. Bovine Serum Albumin )BSA
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بحث

آزمایشگاهی هستهای و سیتوپالسمی اووسیتها را در
اووسیتهای گاو و خوک پشتیبانی میکند
(1و ).همچنین محققان بلوغ اووسیتهای پستانداران
را در محیط حاوی سرم یا بطور مشخصتری سرم
آلبومین گاوی 1مطالعه کردند (15و  .)1اگرچه به
وضوح نشان داده شده که اتفاقات هستهای بلوغ (به
عنوان مثال از سرگیری میوز) در غیاب سرم اتفاق
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میافتد ،قابلیت لقاح اووسیتها پس از بلوغ در شرایط
آزمایشگاهی در محیط حاوی سرم افزایش مییابد
(12و.)14
به نظر میرسد که قطر اووسیت یکی از فاکتورهایی
است که بر توانایی آن جهت از سرگیری و تکمیل میوز
در شرایط آزمایشگاهی تاثیر گذار است ،فایر و
همکارانش ( )1995نشان دادند که اووسیتهای
کوچک تر از 111میکرون توانایی کاهش تدریجی در از
سرگیری میوز دارند ،اخیرا در مطالعهای دیگر ارتباط
بین اندازه اووسیت واختالالت بین تقسیم میوزی در
شرایط آزمایشگاهی به خصوص در مورد عدم آزاد
سازی پوالر بادی گزارش شده است (18و.)21
فرایند بلوغ میتوزی و اکتساب پتانسیل تکوین،
توانایی تخمکهایی را که متحمل لقاح ،کلیواژ و تکوین
جنین موفق میشود را تعیین می کند .اینها مراحل
مهمی هستند که به تنوعی از فاکتورها وابسته است و
منجر به آمادگی بلوغ هستهای و سیتوپالسمی میشود
(13و .)15بلوغ میوزی تخمک یک فرایند پیچیده است
که شامل تشکیل ، GVBD 1متراکم شده کروموزوم،
تشکیل صفحه متافازی ،تکمیل میوز Iو آزادشدن اولین
جسم قطبی 2و توقف در متافاز IIاست (13و.)21
خطیر و همکارانش ناتوانی اووسیتهای گوساله را
در پاسخ دهی به مکملهای سرم یا مایع فولیکولی در
طی بلوغ در شرایط آزمایشگاهی برای پیشرفت و رشد
متعاقب در تکوین در طی کشت نشان دادند.آنها حدس
میزنند که فقدان رسپتور برای گنادوتروپینها یا
فاکتورهای رشد دلیل عدم پاسخگویی است
(25،24و .)2
فاکتورهای فیزیولوژیکی موثر در کسب قابلیت لقاح
اووسیت هنوز کامال شناخته نشدهاند .گزارشهایی
مبنی بر افزایش قابلیت لقاح اووسیتهای گاوی پس از
 IVMدر محیطی با سرم گاوی در مرحله پرواستروس
)1. Germinal Vesicle Break Down (GVBD
)2. Polar Body (PB

یا استروس در مقایسه با سرم مرحله دی استروس یا
مرحله پس از تخمکگذاری بر اهمیت تاثیرات
هورمونی بر کسب قابلیت لقاح اووسیت طی IVM
داللت میکند .آمادهسازی هورمونی اووسیتها در
کسب بلوغ سیتوپالسمی مورد نیاز جهت شروع تکوین
طبیعی بسیار حائز اهمیت است (12،11،11و.)13
بنابراین برای افزایش کارامدی  IVMباید در ابتدا
تمرکز ما بر ایجاد محیط کشتی بهینه باشد.
پیشنهاد
جهت ارتقای بازده کار در حال حاضر تحقیقات
توجه خود را به تمامی فاکتورهای موثر بر گامتهای
والدینی در مرحله قبل از جمع آوریشان و همینطور
این مطلب که چگونه گامتها و جنینها نسبت به
سیستمهای کشت متفاوت واکنش نشان میدهند،
سیستم های همکشتی در این راستا میتوانند به بهبود
تکوین و کیفیت جنین کمک بسزایی داشته باشند.
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