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چکیده
زمینه و هدف :پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسهای تاثیر ماده دوستاکسل بر روی لقاح آزمایشگاهی ،درصد زندهمانی و داربست
سلولی تخمکها پس از انجماد شیشهای با دو ماده انجمادی متفاوت میباشد.
روش کار :برای رسیدن به این منظور موشهای ماده نژاد  NMRIبا سن  8تا  10هفته با تزریق هورمونهای  PMSGو HCG
برای تخمکگذاری تحریک شدند .توده سلولی کومولوس اطراف تخمک با استفاده از آنزیم هیالورونیداز  %0/1برداشته و سپس
تخمکها به  8گروه آزمایشی شامل گروههای کنترل ،دوستاکسل ،دوستاکسل +محلول انجمادی ،1دوستاکسل +محلول انجمادی،2
دوستاکسل +انجماد شیشهای  ،1دوستاکسل +انجماد شیشهای ،2انجماد شیشهای  1و انجماد شیشهای  2تقسیم گردیدند .تخمکهای بالغ
در محلولهای انجمادی اتیلن گلیکول و دیمتیلسولفوکساید با غلظت  15درصد و ساکارز  0/5موالر در گروه انجمادی  1و
محلولهای انجمادی اتیلنگلیکول  ،% 7/5گلیسرول  % 7/5و سوکروز  0/5موالر در گروه انجمادی دوم منجمد شدند .پس از ذوب
شدن ،درصد زنده مانی و لقاح آن ها تا مرحله دو سلولی بررسی گردید .رنگآمیزی میکروتوبولها در تخمکها با آنتیبادی
آلفاتوبولین انجام گردید.
یافته ها :نتایج نشان میدهد تفاوتهای معنیداری بین درصد زنده مانی و درصد لقاح گروههای انجمادی در مقایسه با گروه کنترل
وجود دارد( .)P<0.05درصد زنده مانی و درصد لقاح در گروه انجمادی اول نسبت به گروه انجمادی دوم کاهش یافت اما این دو
گروه از نظر آماری تفاوت معنیداری بایک دیگر نداشتند .هم چنین درصد زنده مانی و درصد لقاح گروههای پیش انکوبه شده با
دوستاکسل بیشتر از گروههای انکوبه نشده بود
نتیجه گیری :با توجه نتایج حاصل دوستاکسل با کاهش آسیبهای وارده به اسکلت سلولی تخمک میتواند در بهبود تکنیکهای
تولید مثلی موثر باشد.
واژه های کلیدی :انجماد شیشهای ،تخمک ،محلول انجمادی ،دوستاکسل ،کرایوتاپ.

مقدمه
انجماد تخمک ممکن است یک جای گزین مهم

مختلف از جمله داشتن  IVFهای ناموفق ،وقوع سندرم

برای نگهداری باروری در خانمهایی باشد که نیاز به

تحریک بیش از حد تخمدان( )OHSSیا ناتوانی در به

تعویق انداختن استفاده از گامتهای خود به دالیل

دست آوردن اسپرم در روز انجام لقاح هستند و نهایتا
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یک انتخاب برای خانمهای بارور جهت نگهداری

انجماد به دلیل خاصیت تشکیل شیشه بهتر و بیشتر از

گامتهای آنها حتی بعد از اثرات فیزیولوژیک افزایش

 DMSOبه تنهایی ،تسهیل می شود؛ دوما،تراوش پذیری

سن باشد( .)15انجماد تخمک باعث تکمیل روشهای

هر ضد یخ در حضور دیگری افزایش پیدا می کند بنابر

کمکی باروری و گسترش کاربرد آن در بین زنان بارور

این در این پژوهش می بایست از روش هایی استفاده

شده است( .)21از میان روش های مختلف انجماد،

گردد که به جریانی که محلولهای انجماد را با هم

انجماد شیشهای در حال حاضر موثرترین روش جهت

ترکیب کند بسط داده شود( .)26الماسی ترک و روزبهی

نگهداری تخمک و جنین میباشد .انجماد شیشهای

در تحقیقی در سال 2013با به کار بردن غلظت کمتر ضد

فرآیند فیزیکی است که در آن از محلولهای انجمادی

یخ( 1/25و  1موالر) نسبت به غلظت معمول 1/5موالر

با غلظت باال استفاده شده و از تشکیل کریستالهای یخ

نتایج مشابهی به دست آوردند ،ضمن این که سمیت ضد

جلوگیری میشود( .)10انجماد شیشه ای تخمک یک

یخ هایی که در انجماد تخمک یا جنین استفاده می شود

روش سودمند برای حفاظت از تنوع ژنتیکی در گونههای

نیز کاهش پیدا خواهد کرد( .)2مطالعات متعدد نشان

حیوانات در معرض انقراض و حیوانات مزرعه ای می

داده که محلول انجمادی حاوی ضد یخ اتـیلن گلیکـول

باشد( .)27روش کرایوتاپ آخرین روش کشف شده

بهتـر از ضـد یـخ هـای دیگر نظیر پروپاندیول ،گلیسرول

است که در آن از حداقل حجم محلول استفاده شده و

و دی متیل سولفاکسید عمل می کند( .)9بیان شده است

نمونه به طور مستقیم در تماس با نیتروژن مایع قرار

که اتـیلن گلیکـول بـه خـاطر سـمیت کـم ،نقـش مهمـی

میگیرد( .)23تخمک و جنین در طی انجماد دچار

در پایـداری غـشای سـلولی در طـی انجمـاد دارد

صدمات مورفولوژیکی و عملکردی میشوند ،تنوعی از

ضـدیخ بـسته بـه مرحلـه تکاملی تخمک نیز اثرات

فاکتورها از قبیل سمیت ،غلظت باالی محلولهای

متفاوتی بر آن دارد .از طرف دیگر انجماد تخمـک در

انجمادی ،شوک دمایی و استرسهای اسمزی در طول

مراحـل تکـاملی مختلف نتایج متفاوتی به دنبال داشته

انجماد شیشهای ممکن است بر تخمک تاثیر بگذارند که

اسـت .کـه از دالیـل آن مـی تـوان بـه انـدازه سـلول،

این فاکتورها منجر به هم ریختن ارگانلها ،تیرگی الیه

میـزان متابولیت متفاوت ،مرحله سیکل سلول ،وجود یا

شفاف و آسیبهای ژنتیکی میشود( .)31ضدیخ های

نبود گرانول های قشری و میزان لیپید داخل سلولی

مورد استفاده در انجماد شیشهای تخمک ها یا جنین ها

حساس به سرما اشاره کرد .رهایی زودرس گرانـول هـای

نقش قطعی در ممانعت از دهیدراسیون سلولی و تشکیل

قـشری در تخمـک مرحلـه  MIIموجـب سختی

کریستال یخ بازی میکنند اما آن ها هم چنین مسئول

زوناپلوسیدا و کاهش میزان باروری آن می گردد(.)34

آسیب های اسموتیک و سمیت میباشند( .)19یکی از

اسکلت سلولی از ساختار سیتوپالسمی فیبریلی پیچیـده

ضد یخ ها ،اتیلن گلیکول است که بسیار موثر و سمیت

تـشکیل شـده اسـت و هـدف آن حفـظ و اصـالح شـکل

کمتری برای انجماد تخمک ها دارد .درسال 2008

سـلول ،دخالـت در ارگانـل هـای سیتوپالسمی و

کارتبرگ و همکاران تشخیص دادند که انجماد با

اگزوسیتوز می باشد .پروتئین های داخل غشایی،

 DMSOتمامیت غشای جنین را بهتر از محلول های

میکروتوبول ها ،میکروفیالمنت هـای اکتین و فیالمنت

بدون  DMSOحفظ میکند .ترکیب  DMSOبا اتیلن

های بینابینی ترکیبات اصلی اسکلت سلولی می باشند.

گلیکول دارای حد متوسط حداقل دو فایده دارد :اوال،

کـل ترکیبـات ذکـر شـده بـه انواع مختلف تحریکات
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حساس هستند و قابلیت تبـدیل سـریع بـه زیـر واحـدهای

داروهای ضد سرطانی است که رده پاکلیتاکسل را نیز در

خـود را دارنـد Vincent .و همکـارانش نـشان دادنـد

بر میگیرد( .)4،17دوستاکسل تجمع میکروتوبولهای

کـه ضـدیخ  DMSOمنجـر بـه صـدمات قابـل توجـه در

توبولین را تسهیل میکند و با باال بردن نرخ پلیمریزاسیون

میکروفیالمنت های تخمک مورین( )Murineمی شـود

توبولین به میکروتوبولهای پایدار ،از جدا شدن

کـه ارتبـاط مـستقیمی بـا غلظـت آن دارد( .)32به هر

دایمرهای از قبل تشکیل شده میکروتوبولها جلوگیری

حال آسیب به فیبرهای سیتواسکلتن( )CSFتخمک ها در

و باعث تثبیت آن ها میگردد .این تثبیت مانع از آرایش

طول انجماد شیشهای ،علت اصلی آرایش دوک غیر

فعال و طبیعی شبکه میکروتوبولها شده که خود منجر به

عادی و کاهش زنده مانی تخمک های منجمد -ذوب

توقف تقسیم سلولی میگردد(.)35،36به هر حال تغییر

شده است( .)26اخیرا گزارش شده که پایداری  CSFقبل

فعالیت های دو داروی دوستاکسل و پاکلیتاکسل متفاوت

از انجماد شیشه ای ممکن است جهت کاهش تخریب

است .دوستاکسل ،نرخ و وسعت پلیمریزاسیون توبولین

 CSFدر اووسیت ها مفید باشد( .)22در واقع چندین

به میکروتوبول های پایدار( )MTرا باال برده و زمانی که

قبیل

در معرض دمای خیلی پایین قرار می گیرند ،از

سیتوکاالزین) )B,D (CB,CDو پاکلیتاکسل برای

دپلیمریزاسیون  MTممانعت میکند .نرخ گسترش

محافظت اووسیت ها از آسیب  CSFدر طول انجماد

پلیمریزاسیون افزایش یافته توبولین توسط دوستاکسل دو

شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد .به هر حال به خوبی

برابر پاکلیتاکسل می باشد( .)36تمایل اتصالی

شناخته شده که انکوبه کردن اووسیت های بالغ با

دوستاکسل برای جایگاه اتصال  MT 9/1 foldبیشتر از

پاکلیتاکسل میتواند آسیب  CSFرا بعد از انجماد -ذوب

پاکلیتاکسل می باشد( .)13به عالوه دوستاکسل ،کاهش

کاهش داده و تکامل جنینی را در انسان ها(،)12

 2بار بیشتر از غلظت قطعی  GTP- tubulinمورد نیاز

موش( )28و خوک( )35بهبود بخشد .میکروتوبول ها از

برای پلیمریزاسیون توبولین را در مقایسه با پاکلیتاکسل

مهم ترین ترکیبات اسکلت سلولی هستند که در

القا می کند( .)9،14دوستاکسل ممکن است از

فرآیندهای مهم سلول از جمله در حرکات ،تقسیم

پاکلیتاکسل در پایداری  CSFاووسیت ها در طول

سلولی ،نقل و انتقاالت درون سلولی نقش دارند .با توجه

انجماد شیشه ای و بهبود قابلیت زنده مانی آن ها بعد از

به این که میکروتوبولها و دیگر فیبرهای اسکلت سلولی

انجماد-ذوب موثرتر باشد .به هر حال سمیت دوستاکسل

تخمک ممکن است در طول انجماد شیشهای دچار

روی اووسیت های موش هرگز گزارش نشده است و

آسیب شده و در نتیجه باعث شکست در فرایند لقاح پس

اثرات انکوبه کردن اووسیت های موش بالغ( )IVMبا

از ذوب شدن گردند ،پایداری رشتههای دوکی برای

دوستاکسل قبل از انجماد شیشه ای روی پایداری CSF

انجماد شیشهای موفق تخمک از اهمیت بسیاری

و بقا اووسیت بعد از انجماد-ذوب و نرخ های تکوین

برخوردار میباشد  )7(.یکی از روشهای مورد استفاده

جنینی متعاقب آن گزارش نشده است( .)14با توجه

برای حفظ تخمک در مقابل آسیب سلولی در طول

مطالعه انجام شده و با توجه به این که تاکنون گزارش

انجماد شیشهای استفاده از مواد پایدار کننده مانند

اندکی در مورد اثرات دوستاکسل بر روی انجماد

سیتوکاالزین  Bو  ،Dپاکلیتاکسل ( )35و دوستاکسل

شیشهای تخمک موش مشاهده شده است ،هدف از

میباشد .دوستاکسل یک عضو تازه شناخته شده از رده

پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دوستاکسل بر روی

عامل

پایدار

کننده

سیتواسکلتن

از
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تخمکها ،درصد زنده مانی و درصد لقاح تخمکها تا
مرحله دوسلولی و هم چنین تاثیر دوستاکسل بر ساختار
اسکلت سلولی تخمک میباشد.

)2گروه دوستاکسل :تخمکها به مدت  20دقیقه با
دوستاکسل  0/05میکروموالر پیش انکوبه شدند(.)7
)3دوستاکسل  +محلول انجمادی  :1تخمکها با

مواد و روشها

دوستاکسل  0/05میکروموالر برای  20دقیقه پیش انکوبه

پژوهش حاضر در مرکز تحقیقات فناوری سلولهای

شده و سپس در معرض محلولهای انجمادی گروه

بنیادی واقع در برج پژوهشی محمد رسول اهلل دانشگاه

اول(اتیلنگلیکول و دیمتیلسولفوکساید با غلظت 15

علوم پزشکی شیراز انجام شد .بدین ترتیب که تعداد 50

درصد و ساکارز  0/5موالر) قرار داده شدند ،اما منجمد

سر موش NMRIبا سن  8تا  10هفتهای از انستیتوپاستور

نشدند.

تهیه و به اتاق حیوانات منتقل شد .پس از گذشت دو هفته

)4دوستاکسل  +انجماد شیشهای  :1تخمکها با

و سازگاری موش با شرایط آزمایشگاه ،برای تحریک

دوستاکسل  0/05میکروموالر برای  20دقیقه پیش انکوبه

تخمک گذاری به موشهای ماده  10واحد هورمون

شده ،سپس در معرض محلولهای انجمادی گروه اول

) pregnant mare serum gonadotropin (PMSGو

قرار داده شده و منجمد شدند.

سپس

10

واحد chorionic

HCG(human

)5انجماد شیشهای :1تخمک ها بدون این که در

) gonadotropinبه صورت داخل صفاقی تزریق کرده و

معرض دوستاکسل قرار بگیرند در محیطهای انجمادی

برای برداشت تخمک بالغ در مرحله متافاز دوم 12تا 15

گروه اول انجماد شیشهای شدند.

ساعت بعد از تزریق  ،HCGحیوان را قطع نخاع کرده و

)6دوستاکسل  +محلول انجمادی  :2تخمکها با

کمپلکس تخمکها و کومولوسها از لوله فالوپ خارج

دوستاکسل  0/05میکروموالر برای  20دقیقه پیش انکوبه

شدند .سپس توده تخمکها به همراه کومولوس را در

شده و سپس در معرض محلولهای انجمادی گروه

معرض آنزیم هیالورونیداز  0/01درصد قرار داده ،تا

دوم(اتیلن گلیکول  ،% 7/5گلیسرول  %7/5و سوکروز

کومولوسها از اطراف تخمکها جدا شوند.

 0/5موالر) قرار داده شدند ،اما منجمد نشدند.

تخمکهای به دست آمده  3بار در محیط پایه G-

)7دوستاکسل  +انجماد شیشهای  :2تخمکها با

 MOPSشستشو داده شده و تنها تخمکهای دارای ظاهر

دوستاکسل  0/05میکروموالر برای  20دقیقه پیش انکوبه

طبیعی که در مرحله متافاز دوم قرار داشتند ،برای ادامه

شده ،سپس در معرض محلولهای انجمادی گروه دوم

بررسی انتخاب شدند( .)20جهت بررسیهای مقایسهای

قرار داده شده و منجمد شدند.

دو محلول انجمادی اتیلن گلیکول و دی متیل

)8انجماد شیشهای :2تخمکها بدون اینکه در معرض

سولفوکساید با غلظت  15درصد و ساکارز 0/5

دوستاکسل قرار بگیرند در محیطهای انجمادی گروه

موالر(گروه اول) و اتیلن گلیکول  ،%7/5گلیسرول %7/5

دوم انجماد شیشهای شدند(.)7

و سوکروز  0/5موالر(گروه دوم) تهیه گردید .سپس

انجماد شیشهای و ذوب

تخمکها به  8گروه آزمایشی به ترتیب زیر تقسیم شدند:

جهت انجماد شیشهای از کرایوتاپ به عنوان یک

)1گروه کنترل :تخمکها در معرض هیچ مادهای

ابزار ویژه که از نوار فیلمی نازک و باریک ساخته شده

قرار نگرفتند.

و به یک نگه دارنده پالستیکی سخت متصل است،
استفاده شد .در انجماد شیشهای ،از محلول انجمادی
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حاوی محلولهای ضد یخ با غلظت  ٪15اتیلنگلیکول +

میلی لیتر به محیط  G-IVFحاوی  15تخمک اضافه شد

 15٪دیمتیلسولفوکسید 0/5 +موالر ساکارز در محیط

و در دمای  37درجه سانتی گراد به مدت  6ساعت انکوبه

پایه در گروه اول و و اتیلنگلیکول  ،%7/5گلیسرول 7/5

شد .تخمکها در محیط کشت تا مرحله پرونوکلئوس

 %و سوکروز  0/5موالر درگروه دوم استفاده شد.

پیش برده و پس از انجام لقاح آزمایشگاهی ،درصد

محلولهای تعادلی حاوی نیمی از غلظت ضد یخها بدون

تشکیل جنینهای دو سلولی بررسی شد(.)20

ساکارز بود .به طور خالصه 15 ،تخمک در محیط

رنگ آمیزی اسکلت سلولی تخمک با آلفاتوبولین

پایه( )G-Mopsحاوی  0/05میکروموالر دوستاکسل به

امروزه متداولترین روش ارزیابی مورفولوژیکی

مدت  20دقیقه قرار گرفتند .تخمکها در اولین قطره

اووسیت میکروسکوپ نوری میباشد ،ولی این روش

تعادلی به مدت  3دقیقه قرار داده شدند .سپس ،آن ها به

جهت تشخیص صالحیت لقاح و تکامل اووسیت روش

مدت  1دقیقه در محلول انجمادی نگهداری شدند.

کافی نمیباشد( .)25لذا تکنیکهای میکروسکوپ

سرانجام ،تخمکها به سرعت در سطح کرایوپ قرار

الکترونی از آن جهت که میتوانند اطالعات وسیعی را

گرفتند .تخمکها در گروههای  15تایی بر روی

از فراساختار سلول و ارگانلهای آن فراهم نمایند بسیار

کرایوتوپ قرار گرفتند .محلولهای اضافی اطراف

ارزشمند است( .)37تغییرات فراساختاری گرانولهای

تخمکها به طور کامل برداشته شد .سپس ،کرایوتاپ به

قشری ،زوناپلوسیدا و سیتوپالسم اووسیتهای انسانی که

سرعت درون نیتروژن مایع غوطهور شد.پروسه ذوب

در معرض آبگیری و آبدهی مجدد قرار گرفتند

کردن تخمکها پس از انجماد با قرار دادن مستقیم

گزارش شده است و این نشاندهنده این است که

کرایوتاپ در محلول حاوی ساکارز  1موالر به مدت

میکروسکوپ الکترونی میتواند خط اول ابزار مورد

یک دقیقه و سپس غلظتهای رقیق شده ساکارز(، 0/75

بررسی باشد( .)16در پژوهش حاضر رنگآمیزی

 0/5و 0/25موالر) هر کدام به مدت سه دقیقه انجام شد.

تخمکها مطابق روش آدونا و همکاران در سال 2008

جهت جدا کردن تخمکهای سالم از انواع آسیب دیده

با اندکی تغییر انجام گرفت .جهت رنگآمیزی 2 ،ساعت

پس از ذوب ،تخمکها در زیر استریومیکروسکوپ

پس از ذوب تخمکها را در انکوباتور قرار داده ،سپس

بررسی شدند .تخمکهایی که دارای اووپالسم یک

با محلول حاوی پارافرمالدهید  %4و تریتون % X100 6/0

دست ،فضای مناسب زیر زردهای و الیه شفاف بودند،

 +بافر فسفات به مدت  30دقیقه ثابت سازی شدند .پس

برای انجام لقاح آزمایشگاهی انتخاب و تخمکهای با

از آن ،تخمکها در ترکیبی از سرم بز  + %5سرم آلبومین

اووپالسم تیره کنار گذاشته شدند(.)3

گاوی  + %2بافر فسفات به مدت  45دقیقه برای از بین

لقاح آزمایشگاهی

بردن باندهای غیر اختصاصی قرار داده شدند(تمامی

برای انجام لقاح آزمایشگاهی ابتدا اسپرمها از دم

مراحل ذکر شده تاکنون در روشنایی انجام شد ،اما از

اپیدیدیم موشهای نر( 12تا  8هفته) جدا شدند .اسپرمها

این مرحله به بعد آزمایش باید در تاریکی ادامه یابد).

به مدت یک ساعت و نیم در محیط کشتHam ‘s F10

سپس تخمکها با آنتی بادی آلفاتوبولین که به میزان 1

حاوی  5میلی گرم سرم آلبومین گاوی(سیگما) در 37

به  100در بافر فسفات رقیق شده به مدت یک ساعت

درجه سانتی گراد برای انجام واکنش ظرفیتپذیری قرار

انکوبه شدند .شستشو با تویین 20با غلضت  0/1درصد

داده شدند .سپس غلظت نهایی یک میلیون اسپرم در یک

انجام شد( 3بار تکرار) .در نهایت تخمکها با پروپیدیوم
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مقایسه تاثیر دوستاکسل بر داربست سلولی تخمک موش سوری پس از انجماد شیشهای با دو ماده انجمادی متفاوت

یدید با غظت  10میکروگرم در یک میلیلیتر به مدت 15

کنترل وجود دارد( .) P≥0/05نتایج نشان داد که میزان

دقیقه مجددا رنگآمیزی و تخمکها در زیر

لقاح هر گروه نسبت به گروه کنترل کاهش معنیداری

میکروسکوپ فلورسنت بررسی شدند.

نشان داد( ،) P= 0/001میزان تشکیل جنینهای  2سلولی

تجزیه و تحلیل آماری

بعد از لقاح آزمایشگاهی در هر دو گروه

تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS

انجماد(دوستاکسل  +انجماد شیشهای و انجماد شیشهای)

نسخه  21انجام شد .از آنالیز واریانس یک طرفه

نسبت به گروههای غیر انجمادی(کنترل و دوستاکسل) به

) (ANOVA)(Tukeyبرای تعیین تفاوت بین میانگین

طور معنی داری پایین تر بود(جدول  .)1در مجموع می

مقادیر بقای تخمکها و لقاح استفاده شد.

توان گفت زیر گروه های انجمادی از نظر درصد بقاء

نتایج
پس از ذوب شدن تخمکها ،نرخ بقاء و لقاح هر
گروه به طور جداگانه با گروه کنترل مقایسه شدند.
جدول  1نتایج به دست آمده از انجماد شیشه ای تخمک
ها را در گروه انجمادی اول به طور خالصه نشان می
دهد .نتایج نشان می دهد درصد بقاء گروه کنترل با گروه
 vitrification 1دارای اختالف معنیدار بوده()P<0.05
و میزان بقا در گروه انجمادی ،به طور قابل توجهی پایین
تر از گروه کنترل بود( )P = 0/033ولی بقیه گروه ها از
نظر درصد بقاء اختالف معنی داری با یک دیگر
نداشتند( .)P>0.05مطابق جدول  1نرخ بقاء تخمک های
منجمد-ذوب شده در گروه  D+Vitrificationدر
مقایسه با گروه  Vitrificationبه طور معنی داری باالتر
بود( .)P=0.001میزان بقای تخمکهای منجمد  /ذوب
شده در گروه دوستاکسل  +انجمادی نسبت به گروه
انجماد( )P = 0/947بیشتر بود  ،اما تفاوت معنیداری
مشاهده نشد .هم چنین در بقای تخمکها بین گروه
دوستاکسل و گروه دوستاکسل  +محلول انجمادی
تفاوت معنیداری وجود نداشت( .)P=0/533تخمک ها
پس از انجماد -ذوب در گروه های آزمایشی و کنترل
تحت عمل لقاح آزمایشگاهی قرار داده شدند .پس از
انجام لقاح آزمایشگاهی ،درصد تشکیل جنین های دو
سلولی بررسی شد .جدول  1نشان می دهد که کاهش
معنیداری در نرخ لقاح هر گروه در مقایسه با گروه

فاقد اختالف معنی دار و از نظر درصد لقاح دارای
اختالف معنی دار میباشند .جدول  2نتایج انجماد
شیشهای تخمک در گروه انجمادی دوم را نشان میدهد.
همانگونه که در جدول  2مشاهده می کنید درصد بقاء
گروه های Docetaxel, Vitrification2, D+VS2,

 D+Vitrification2نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و
دارای اختالف معنی داری با گروه کنترل می
باشند( .)P<0.05درصد زنده مانی گروه Docetaxel+

 Vitrification2با گروه کنترل ،دوستاکسل و
 Vitrification2 (P=0.05دارای اختالف معنی دار
بوده( ،)P<0.05در حالی که گروه  Vitrification2با
گروه کنترل ،دوستاکسل D+VS2 (P<0.05)،و
) D+Vitrification2 (P=0.05دارای اختالف معنی دار
بود( .)P<0.05گروه کنترل از نظر درصد لقاح
آزمایشگاهی دارای تفاوت معنی دار با بقیه گروه ها
( D+vitrification 2و  Vitrification2و  D+VS2و
دوستاکسل) میباشد( .)P<0.05گروه دوستاکسل دارای
اختالف معنی دار با گروه های کنترلD+ ،

 Vitrification2,Vitrification 2میباشد(،)P<0.05
در حالی که با گروه های  Vitrification2و
 D+Vitrification2دارای اختالف معنی دارتری می
باشد( .)P<0.001گروه  D+ VS2دارای اختالف معنی
دار با گروه های D+ Vitrification2,Vitrification2

می باشد( .)P<0.05گروه  D+Vit2دارای اختالف معنی
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دار با گروه های کنترل ،دوستاکسل و  D+VS2می

پیدا کرده اند .در گروه انجمادی اول دوک تقسیم

باشد( )P<0.001و گروه  Vitrification2با گروه های

آرایش غیر نرمال نسبت به گروه کنترل را نشان میدهند

کنترل ،دوستاکسل و  D+VS2دارای اختالف معنی دار

که میکروتوبولها به صورت یک دوک تیپیک

می باشد( .)P<0.001جدول  3مقایسه درصد بقاء و لقاح

سازماندهی نشدهاند و کروموزومها به صورت غیر

گروه های مختلف آزمایشی با یک دیگر را نشان میدهد

نرمالی پراکنده شدهاند .در گروه انجمادی دوم دوک

مطابق جدول  3درصد بقاء گروه های مختلف آزمایشی

تقسیم آرایش نرمال ولیکن با فشردگی بیشتر نسبت به

دارای اختالف معنی دار با یک دیگر می

گروه کنترل را نشان میدهند .کروموزومها به صورت

باشد( .)P<0.05هم چنین درصد لقاح گروه ها نیز دارای

خوشهای قرار گرفته اما نسبت به گروه کنترل پخش

اختالف معنی دار با یک دیگر می باشد(.)P<0.001

شدگی دارند ،میکروتوبولها از یک قطب به قطب دیگر

همان طور که در جداول 1و  2و 3مشاهده می شود

با آرایش نرمال کشیده شده اند و هم چنین از قطبهای

درصد بقاء تخمک های منجمد شده در گروه آزمایشی

دوک به سمت کروموزومها امتداد پیدا کرده که پیش

اول( )81/1نسبت به گروه دوم( )82/75کمتر بود اما این

انکوبه کردن تخمکها با دوستاکسل 0/05میکروموالر

دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی داری با یک دیگر

به مدت  20دقیقه قبل از انجماد در هر دو گروه انجمادی

نداشتند( .)P>0.05هم چنین درصد تشکیل جنین های

در ممانعت از آسیبهای وارده به سیتواسکلتن تخمک

دو سلولی در گروه های انجمادی اول و دوم به ترتیب

موثر میباشد(شکل  .)C,D-1نتایج تجزیه و تحلیل

( 62.26± 2.15و  )60.4 ±4.6می باشد .این درصد نیز

آماری نشان میدهد نسبت تخمکهای با آرایش نرمال

در گروه انجمادی اول نسبت به دوم کمتر بوده و از نظر

میکروتوبول در گروههای پیش انکوبه شده با دوستاکسل

دیگر

 0/05میکروموالر(دوستاکسل +انجماد شیشه ای) قبل از

آماری

تفاوت

معنی

داری

با

یک

نداشتند(.)P>0/05

انجماد شیشهای به طور معنیداری باالتر از گروههای

رنگ آمیزی اسکلت سلولی تخمک با آلفاتوبولین

انکوبه نشده(انجماد شیشهای) میباشد( .) P<0/05هم

رنگ آمیزی تخمک در گروههای کنترل و آزمایشی

چنین نسبت تخمکهای با کروموزوم پراکنده در

انجام گرفت .آرایش میکروتوبول و کروموزومهای واقع

گروههای پیش انکوبه شده با دوستاکسل به طور

بر دوک تقسیم در گروه های کنترل و آزمایش در شکل

معنیداری پایین تر از گروههای انکوبه نشده

 1آورده شده است .همانگونه که در شکل نشان داده

میباشد(.) P<0/05در واقع نسبت تخمکهای با آرایش

شده است ،انجماد شیشهای باعث به هم ریختگی ساختار

نرمال میکروتوبول به طور معنیداری در گروههای غیر

دوک و کروموزومها در تخمک موش میگردد(شکل1

انجمادی باالتر از گروههای انجمادی میباشد(<0/05

 .)B,Cبا توجه به شکل در گروه کنترل کروموزومها به

 )Pو نسبت تخمکهای با کروموزوم پراکنده در

صورت خوشهای قرار گرفته و میکروتوبولها از یک

گروههای غیر انجمادی پایین تر از گروههای انجمادی

قطب به قطب دیگر با آرایش نرمال کشیده شده اند و هم

میباشد( ) P<0/05ولی بین دو گروه انجمادی اختالف

چنین از قطبهای دوک به سمت کروموزومها امتداد

معنیداری مشاهده نشد(() P>0/05جدول.)4
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جدول -1نتایج انجماد شیشهای تخمک با استفاده از کرایوتاپ در گروه انجمادی اول.

No. (%) of surviving oocytes after
No. (%) of oocytes fertilization
vitrification
)(two cell
126/124 (98.4 ± 1.5) a
80/71(88.6 ± 3.2) a
132/122 (92.6 ± 3.2) ab
99/83( 82.8 ± 5.2) b
134/113 (84.1 ± 3.3) ab
150/115 ( 76.95 ± 2.03) b
132/111( 85 ± 3.8) ab
115/75 (65.3 ± 3.2) b
b
)123/98( 81.1 ± 5.8
105/61( 60.4 ± 4.6) b
0.028
0.001
* حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده معنی دار بودن اختالف در( )P<0.05میباشد.

Treatment group
Fresh Control
Docetaxel
Docetaxel + VS1
Docetaxel + Vitrification 1
Vitrification 1
P valu

1
2
3
4
5

جدول-2نتایج انجماد شیشهای تخمک در گروه انجمادی دوم.
No. (%) of surviving oocytes after
No. (%) of oocytes fertilization
vitrification
)(two cell
133/130 (97.79 ± 0.73) a
94/84 (89.47 ± 2.003) a
136/124 ( 91.15±1.23) b
99/83)83.86±1.55) b
b
)146/130 (88.99±1/27
121/97 (80.22± 0.83) b
b
)138/121 (87.68± 0.43
98/65 ( 66.26±1.45) b
b
)145/120 (82.75±1.33
98/61 (62.26± 2.15) b
0.000
0.000
* حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده معنی دار بودن اختالف در( )P<0.05میباشد.

Treatment group 2
Fresh Control
Docetaxel
Docetaxel + VS2
Docetaxel + Vitrification2
Vitrification 2
P valu

1
2
3
4
5

جدول- 3مقایسه درصد بقا و درصد لقاح گروه های مختلف آزمایشی با یکدیگر.
Sig.
.036

F
2.580

Mean Square
122.373
47.433

.000

22.388

716.480
32.003

Df
7
27
34
7
27
34

ANOVA
Sum of Squares
856.609
1280.700
2137.309
5015.362
864.068
5879.431

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

survival.rate

Fertilization

شکل  -1در این تصویر فلش نشان دهنده کروموزومها به رنگ قرمز و میکروتوبولها(دوک تقسیم) به رنگ سبز میباشد : A.کنترل
کروموزومها به صورت خوشهای قرار گرفته و میکروتوبول ها از یک قطب به قطب دیگر با آرایش نرمال کشیده شدهاند و هم چنین
از قطبهای دوک به سمت کروموزومها امتداد پیدا کرده اند :B .گروه انجمادی اول میکروتوبولها به صورت یک دوک تیپیک
سازماندهی نشدهاند و کروموزوم ها به صورت غیر نرمالی پراکنده شدهاند :C .گروه انجمادی دوم :Dدوستاکسل +گروه انجمادی
اول  :Eدوستاکسل  +گروه انجمادی دوم.
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جدول  -4نتایج حاصل از رنگ آمیزی تخمک با آنتی بادی آلفاتوبولین.
گروهها

 %میکروتوبول

%میکروتوبول

نرمال

غیرنرمال

%کروموزم پراکنده

%کروموزم فشرده

94±1

5/5± 0/33

20/73±1/15

4/1±0/57

دوستاکسل

94±2/9

5/1± 0/33

21/01±1/85

5/1±0/33

دوستاکسل +محلول انجمادی اول

82±0/57

12/08 ± 1

19/45±0/33

7/37±0/33

دوستاکسل +محلول انجمادی دوم

83±0/61

12/1±0/15

18/2±0/21

کنترل

a

انجماد شیشهای اول

57±1

انجماد شیشهای دوم

a

56±0/51

دوستاکسل +انجماد شیشهای اول

b

66±0/57

دوستاکسل +انجماد شیشهای دوم

b

66±0/44

39/5±0/66
38/9±0/11
34/1±0/33
34/2±0/11

a

38/1±0/33

a

37/12±0/23
b

21/18

b

19/66

7/21±0/18
a

16/66±0/33

a

15/55±0/18
b

7/8±0/33

b

7/1±0/12

* حروف متفاوت در هر ستون نشان دهنده معنی دار بودن اختالف در( )P<0.05میباشد.

بحث و نتیجه گیری

انسانی میشود( .)27در یک مطالعه انسانی نشان داده

مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات انجماد شیشهای

شده است که فرآیند انجماد سبب کاهش تعداد

روی زنده ماندن ،لقاح آزمایشگاهی و فراساختار

گرانولهای قشری در ناحیه قشری و ظهور واکوئلها در

تخمکهای بالغ موش در مرحله متافاز دوم انجام شد.

سیتوپالسم اووسیتهای بالغ و نابالغ میشود که ممکن

منجمد کردن تخمک یک روش حفظ باروری در

است نشان دهنده آسیب ساختاری به آنها باشد(.)13

خانمها میباشد .هر چند که میزان حاملگی اندک و

اگزوسیتوز زودرس گرانولهای قشری در اووسیتهای

تعداد محدودی تولد زنده از تخمکهای منجمد شده

انسانی که در معرض  PrOHو یا  DMSOقرار گرفتند

گزارش شده است .یکی از مشکالتی که در مورد انجماد

نشان داده شده است .مشخص شده است که در

تخمکهای بالغ وجود دارد ،مقاومت کمتر غشای این

تخمکها در اثر انجماد شیشه ای سطح رادیکالهای

اووسیتها نسبت به کاهش درجه حرارت و آسیبهای

آزاد افزایش یافته و ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش

ناشی از سرما بهدلیل داشتن ترکیب لیپیدی متفاوت در

مییابد؛ هم چنین میکروتوبولها دچار آسیب شده و در

مقایسه با اووسیتهای نابالغ و در نتیجه به هم ریختگی

نتیجه توزیع میتوکندریها در سطح تخمک دچار اختالل

آرایش اندامکهای سلولی بویژه اسکلت سلولی

میشود .با توجه به این که میکروتوبولها و دیگر

میباشد( .)8این عامل منجر به کاهش توانایی زنده مانی

فیبرهای اسکلت سلولی ممکن است در طول انجماد

تخمک و جنین پس از انجماد میگردد .بهعالوه نتایج

شیشهای دچار آسیب شده و در نتیجه باعث شکست در

نشان داده است که غشای اووسیتهای بالغ دارای یک

پروسه لقاح پس از ذوب شدن گردند ،پایداری رشتههای

ترکیب لیپیدی متفاوت در مقایسه با اووسیتهای نابالغ

دوکی برای انجماد شیشهای موفق تخمک ها بسیار مهم

بوده و نسبت به کاهش درجه حرارت و آسیبهای ناشی

میباشد .دوستاکسل یک عامل پایدار کننده است که

از سرما دارای مقاومت کمتری هستند( .)29بنابراین با

میتواند با مهار تجمع میکروتوبولهای توبولین در طی

انجماد اووسیتهای نابالغ میتوان بر این مشکالت غلبه

انجماد ،باعث تثبیت میکروتوبولها شود( .)35در این

نمود .مطالعات فراساختاری نشان دادند که انجماد سبب

مطالعه ،میزان بقا و لقاح تخمکهای منجمد و ذوب شده

کاهش تعداد گرانولهای قشری در اووسیتهای بالغ

که قبل از انجماد با دوستاکسل پیش انکوبه شدند ،بهتر
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از تخمکهای پیش انکوبه نشده بود .بنابراین ،آرایش

جنین های موش کاهش میدهد و وقتی به محلول های

نرمال اسکلت سلولی ،گرانولهای قشری تخمک و

انجماد شیشه ای یا انجماد آهسته اضافه میشود توده

میتوکندری پس از انجماد و ذوب میتواند با سطح

سلولی داخلی را باال میبرد و  βمرکاپتو اتانول

متابولیسم ،تکثیر و تمایز سلولی وابسته باشد .یکی از مهم

( )mMol/L 50فعالیت  Rosرا پایین میآورد اما

ترین آسیبهای مرتبط با انجماد آسیب به سیستم

نمیتواند توانایی لقاح و زنده مانی را در اووسیت های

اسکلت سلولی تخمک است .بر اساس نتایج مطالعات

 M IIمنجمد ذوب شده بهبود ببخشد در حالی که به طور

قبلی ،پس از انجماد شیشهای و ذوب ،دوکهای میتوزی

معنی داری قابلیت تشکیل بالستوسیست را در اووسیت

در زمان مشخص بازسازی شده و تکوین جنینی بهبود

های انجمادی خوک بعد از لقاح آزمایشگاهی را افزایش

مییابد( .)11،34نظم آرا و همکاران در سال  1390نشان

میدهد( .)14نتایج ما نیز تایید کننده این مطلب میباشد

دادند روش انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و

که میتوان با استفاده از دوستاکسل میزان آسیب را به

ضدیخ اتیلن گلیکول ،دی متیل سولفوکساید و سوکروز

حداقل رسانده تا سیتواسکلتون و دوک میتوزی

تأثیری بر پتانسیل تکوینی و میزان  ATPتخمک موش

تخمکها در مدت زمان کوتاهتری به آرایش نرمال

در مراحل مختلف تکوینی نداشت اما بر روی پراکندگی

بازگردند .در مطالعه حاضر میزان تکامل بـه جنـین

میتوکندری اثر گذار بود Giaretta .و همکاران در 2013

دوسـلولی پـس از انجمـاد شیـشه ای در هر

برای اولین بار اهمیت  Resveratrolرا در انجماد شیشه

گروه(انجمادی و غیر انجمادی) کاهش معنیداری را با

ای تخمک بررسی کردند .نتایج آن ها نشان داد µM 2

گروه کنترل نشان داد .در تایید این نتایج عابدپور و

 Rدر  IVMو فازهای منجمد ذوب شده توانایی زنده

همکارانشدر سال  2015ثابت کردند که انجماد شیشهای

مانی تخمکها را افزایش داده و فرایند آپاپتوز را تعدیل

باعث کاهش معنیداری در سرعت بلوغ تخمکها

میکند.رنگ آمیزی  TITC-VAD-FMKتمایل به

میشود( .)1در مطالعه آن ها سرعت لقاح تخمکهای

افزایش اووسیت های زنده با کاسپازهای غیر فعال در

منجمد شده اختالف معنیداری با یک دیگر نداشتند اما

همه گروههای  Resveratrolدر مقایسه با  CTRرا نشان

هر کدام از آن ها به طور معنیداری کمتر از گروه کنترل

میدهد و یک تفاوت معنی دار فقط بین  Aو گروههای

بودند .عابدپور و همکارانش هم چنین در سال 2015

 CTRوجود دارد .به هر حال درصد زنده مانی اووسیت

نشان دادند انجماد شیشهای با استفاده از کرایوتاپ باعث

ها با کاسپاز فعال با وجود  Resveratrolتحت تاثیر قرار

آسیب به تخمک از طریق کاهش سرعت بلوغ و لقاح

نمیگیرد .مطالعات قبلی نشان میدهد که با واسطه PS

میشود .در مطالعه حاضر درصد لقاح در گروههای پیش

فاگوسیتوز میتواند بدون فعال شدن کاسپازها رخ دهد.

انکوبه شده با دوستاکسل بیشتر از گروههای انکوبه نشده

نتایج  Giarettaو همکاران در  2013نشان داد ترکیبات

بود(.)1در تحقیــق چزمبت و همکاران( )7بر روی

 Resveratrolدر فازهای مختلف  IVMو فرایند انجماد

تخمک گاو ،درصد بقاء تخمک ها بیشتر از نتایج به

شیشه ای -ذوب میتواند فرایند آپاپتوز را تعدیل کند و

دست آمده از تحقیق ما بوده که این می تواند ناشی از

پایداری اووسیت های خوک را در مقابل آسیب های

تفاوت در گونه حیوانی ،حساسیت متفاوت گونه های

انجمادی بهبود ببخشد .آسکوربات( )mMol/L0/01

مختلف به انجماد ،درصد متفاوت ضدیخ ،استفاده از

شرح داده شده که ترازهای پراکسید هیدروژن را در

ضدیخ ها و پروتوکلهای انجمادی متفاوت باشد.
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گزارش شده که نگهداری تخمکها در دمای فوق

دپلیمریزاسیون در طول انجماد شیشهای تخمکها

پایین( -196درجه سانتی گراد) باعث القا دپلیمریزاسیون

جلوگیری میکند( .)11در مطالعه حاضر تخمکهای

میکروتوبولها در تخمک ها میشود( .)26به عالوه

پیش انکوبه شده با دوستاکسل به مدت  20دقیقه قبل از

دمای فوق پایین باعث شکسته شدن اسکلت سلولی و

انجماد شیشهای سهم بیشتری از تخمکهای منجمد

کروموزومهای تخمک میگردد که منجر به تکوین

ذوب شده با آرایش میکروتوبول و کروموزوم نرمال و

سلولی ناکامل و شکست در پروسه لقاح پس از ذوب

هم چنین نرخ باالتر بقا و تسهیم را در مقایسه با

میشود( .)5،6این مطلب پیشنهاد میکند پایداری

تخمکهای پیش انکوبه نشده را دارند .این نتایج به

فیبرهای دوک با دوستاکسل میتواند در موفقیت انجماد

خوبی بر این مطلب داللت دارد که پایداری اسکلت

شیشهای تخمک ها در دماهای فوق پایین مهم باشد.

سلولی تخمک ها توسط دوستاکسل میتواند آسیب القا

نتایج مطالعات قبلی نشان دادند پیش انکوبه کردن

شده توسط انجماد شیشهای را کاهش دهد .از

تخمکهای گاو با تاکسانهایی از قبیل پاکلیتاکسل در

محدودیتهای این مطالعه میتوان به کمبود هزینهها و

غلظت پایین( 1میکروموالر) برای  30دقیقه قبل از انجماد

دسترسی سخت به مواد اولیه که از خارج از کشور تامین

شیشهای میتواند از شکست اسکلت سلولی در طول

میشود ،اشاره کرد .در صورت تامین هزینه کافی

انجماد شیشهای ممانعت کرده و در نتیجه باعث افزایش

میتوانارزیابیهای بیشتری در زمینه فراساختار و تغییرات

نرخ بقا پس از ذوب شده و تکوین جنینی متعاقب آن را

ژنتیکی تخمک انجام گرفته شود .در یک نتیجهگیری

بهبود میبخشد( .)26،33هم چنین مطالعات قبلی نشان

کلی میتوان گفت با انکوبه کردن تخمکهای بالغ

دادند که دوستاکسل نرخ گسترش توبولین به

مرحله متافاز دوم موش با دوستاکسل به مدت  20دقیقه

میکروتوبولهای پایدار را افزایش داده و مانع از

قبل از انجماد شیشهای در غلظت  0/05میکروموالر،

دپلیمریزاسیون آن ها به هنگام مواجهه با سرما

درصد بقاء و لقاح تخمکها بهبود یافته و آسیب اسکلت

میشوند(.)18،30در مطالعه دیگری گزارش شد که

سلولی مهار میشود .از این نتایج میتواند جهت بهبود

دوستاکسل میتواند میکروتوبول را توسط اتصاالت

تکنیکهای کمک باروری و افزایش نرخ موفقیت در

محکم بین دیمرهای αو– βتوبولین و تغییرات بعدی در

لقاح آزمایشگاهی استفاده کرد.
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Abstract
Inroduction & Objective: The aim of the present study was to investigate the effect of docetaxel on the
survival rate and in vitro fertilization of oocytes after vitrification by two cryopreservation solution.
Materials and Methods: For this NMRI mice (8-10 weeks old) were superovulated by injecting PMSG
and HCG. Oocytes are surrounded by cumulus and corona cells and must be denuded by 0.1%
hyaluronidase enzyme. The oocytes were then divided into 8 experimental groups including control,
docetaxel, docetaxel + vitrification 1 solution; docetaxel + vitrification1; vitrification1; docetaxel +
vitrification 2 solution; docetaxel + vitrification2; vitrification2. Mature oocytes were vitrified in ethylene
glycol and dimethyl sulfoxide solutions at 15% concentration and 0.5 M sucrose in cryopreservation
solution1 and ethylene glycol and glycerol at 7.5 concentration and 0.5 M sucrose in cryopreservation
solution2. After thawing, their survival and fertilization rates were assessed up to the two-cell stage.
Staining of the microtubules in the oocytes was performed with alpha-tubulin antibody.
Results: The results showed a significant difference in survive and fertilization rates compared to the
control group (P<0.05). The rate of survival and formation of 2-cell embryos in the first cryopreservation
group decreased compared to the second cryopreservation group but the two groups were not statistically
significant. The results showed that survival and fertilization rates in pre-incubated groups with docetaxel
were higher than non-incubated groups.

Conclusion: Docetaxel could improve reproductive techniques by reducing the damage to the oocyte
cytoskeleton.
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