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چکیده
الزمه بهبود باروری و وضعیت تولیدمثلی گاو ،داشتن دانش کافی در زمینه تخمدان این گونه حیوانی میباشد .فعالیتهای فولیکولی تخمدان نقش اساسی
در کنترل چرخه تولیدمثلی ،تخمکریزی و آبستنی بر عهده دارد .مطالعه حاضر به منظور مقایسه غلظت گلوکز ،اوره و کلسترول مایع فولیکولی تخمدان در
فولیکولهای با اندازه متفاوت و سرم خون گاوهای دورگ انجام شد .نمونههای خون و تخمدانهای  20راس از گاوهای کشتار شده مورد بررسی قرار گرفتند.
مایع فولیکولی از سه گروه فولیکولی کوچک ( 3تا  5میلی متر) ،متوسط ( 6تا  9میلی متر) و بزرگ ( 10میلی متر و بیشتر) اخذ گردید .غلظت کلسترول ،گلوکز
و اوره در مایعات فولیکولی و نیز سرم خون تعیین گردید .نتایج نشان داد که غلظت گلوکز ،اوره و کلسترول سرم خون به طور معنیداری( )P>0/05بیشتر
از فولیکولهای بزرگ ،متوسط و کوچک بود .غلظت گلوکز فولیکولهای بزرگ به طور معنی داری ( )P>0/05بیشتر از فولیکولهای متوسط و کوچک بود.
اما تفاوت معنیداری بین فولیکولهای متوسط و کوچک مشاهده نگردید .با افزایش اندازه فولیکول میزان اوره کاهش یافت .غلظت کلسترول فولیکولهای
کوچک به طور معنیداری ( )P>0/05بیشتر از فولیکولهای بزرگ و متوسط بود ،اما بین فولیکولهای بزرگ و متوسط تفاوت معنیداری مشاهده نشد .بطور
کلی نتایج نشان داد اندازه فولیکولهای تخمدان دریک محیط بیوشیمیایی متغیر رشد کرده و بالغ میشوند ،که این محیط با تغییرات سطح گلوکز خون در
ارتباط است .همچنین با افزایش اندازه فولیکول میزان اوره و کلسترول کاهش مییابد.

واژههای کلیدی :گلوکز ،اوره ،کلسترول ،مایع فولیکولی تخمدان ،سرم خون
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Abstract
Improvement of the fertility and reproductive status of cows necessitates having sufficient knowledge of the
ovary of this animal species. Ovarian follicular activities play a significant role in controlling reproductive cycle,
ovulation and pregnancy. The present study aims to compare the concentration of glucose, urea and cholesterol
of ovarian follicular fluid in different-sized follicles with the blood serum of hybrid cows. Blood samples and
ovaries of 20 slaughtered cows were examined. The follicular fluid was obtained from 3 follicular groups of small
(3-5mm), average (6-9mm) and large (10mm or more) sizes. Concentration of glucose, urea and cholesterol in
follicular fluids and blood serum was determined. The results showed that concentration of glucose, urea and
cholesterol in blood serum was significantly higher than that of the large, average-sized and small follicles. Glucose
concentration of large follicles was significantly higher than that of the average-sized and small follicles (P <
0.05). However, no significant difference was observed between the average-sized and small follicles. Urea level
decreased as the follicle size increased. Cholesterol concentration of small follicles was significantly higher than
that of the large and average-sized follicles (P < 0.05). However, no significant difference was observed between
the large and average-sized follicles. Overall, the results showed that ovarian follicle size grows and matures in
a changing biochemical environment. This environment is associated with the changes in blood glucose level.
Moreover, urea and cholesterol levels decrease as the follicle size increases.
Key words: Glucose, Urea, Cholesterol, Follicular Fluid Ovarian and Blood Serum
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مقدمه

متفاوت میباشد.

الزمه بهبود باروری و وضعیت تولیدمثلی گاو ،داشتن
دانش کافی در زمینه تخمدان این گونه حیوانی میباشد.

مواد و روش كار

تخمدانها به وسیله صفاق پوشیده شدهاند و به علت

در این مطالعه خونگیری از ورید وداج  20راس گاو ماده

وجود فولیکولها و اجسام زرد در مراحل مختلف چرخه

دورگ غیر آبستن و ظاهرا سالم  3تا  4ساله در کشتارگاه

جنسی ناهموار میباشند .فعالیتهای فولیکولی تخمدان

اهواز ،بالفاصله قبل از کشتار دامها انجام شد و نمونههای

نقش اساسی در کنترل چرخه تولیدمثلی ،تخمکریزی و

خون داخل لولههای بدون ماده ضد انعقاد شمارهگذاری

آبستنی بر عهده دارد .طي فرآيند فوليکولسازي ترشحات

شده ،ریخته شدند .تخمدان راست و چپ با دقت جدا

سلولهاي گرانولوزآ به درون مايع فوليکولي ریخته میشود

سازی گردید و داخل فالکونهای شمارهگذاری شده ،همراه

( .)20مايع فوليکولي منعکس کننده فعاليتهاي بيوشيميايي

با نمونههای خون در دمای تقریبی  -4درجه سانتیگراد به

و هورموني فوليکولها در اندازههاي متفاوت ميباشد (.)4

آزمایشگاه دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان منتقل شدند.

مطالعات نشان دادند ،همزمان با افزایش اندازه فولیکولها،

بعد از سانتریفیوژ کردن نمونههای خون با سرعت  3000دور

فعالیت متابولیکی فولیکولها و ترکیبات بیوشیمیایی مایع

در ثانیه به مدت  15دقیقه ،سرم خون جدا و در دمای -20

فولیکولی تغییر میکند ( .)1 ،2 ،7 ،10 ،13 ،16با توجه به

درجه سانتیگراد نگهداری شد .شدند .سپس فولیکولهای

اينکه بخشي از ترکيبات مايع فوليکولي منشأ از سرم خون

موجود در تخمدانهای راست و چپ با استفاده از کولیس

دارند ،لذا رشد و بلوغ فوليکول و در نهايت تخمکريزي

به سه گروه با اندازههای کوچک ( 3تا  5میلی متر) ،متوسط

متأثر از غلظت متابوليتهاي خون نيز میباشند ( .)7گلوكز،

( 6تا  9میلی متر) و بزرگ (بیش از  10میلی متر) طبقهبندی

کلسترول و اوره از جمله متابوليتهاي مهم خون هستند

شدند( .)15در هر گروه فولیکولی جفت تخمدانها ،مایع

كه بر باروري حيوان تاثير دارند ( .)9گلوکز نقش مهمي

فولیکولی بصورت جداگانه توسط سرنگهای انسولین

در فعاليتهاي متابوليسمي تخمدان ايفا ميکند ،زيرا به

جمعآوری و داخل میکروتیوب شمارهگذاری شده قرار داده

عنوان منبع اصلي انرژي است ( 12و  )11زمانيکه اووسيت

شد .نمونههای سرم خون و مایع فولیکولی به آزمایشگاه

فوليکول آنترال در معرض مقادير باالي اوره قرار ميگيرند،

جهاد دانشگاهی اهواز منتقل گردیدند .غلظت متابوليتهاي

تشکيل بالستوسيست مختل ميشود ( .)14بنابراين مايع

مايع فوليکولي و سرم خون با روش آنزيمي ،کالريمتري

فوليکولي محتوي فاکتورهاي رشد ،هورمونها و مواد مغذي

براي اندازهگيري تکنقطهاي با روش فتومتريک انجام

مختلف براي رشد و بلوغ اووسيت ميباشد کلسترول نقش

شد .اطالعات به دست آمده از آنالیز نمونهها با استفاده از

مهمي در فيزيولوژي تخمدان ايفا ميکند و بعنوان پيشساز

نرم افزار  ،SAS 9.2آنالیز یک طرفه  ANOVAو آزمون

سنتز هورمونهاي استروئيدي مورد استفاده قرار ميگيرد

مقایسهای دانکن تجزیه و تحلیل شدند.

( .)1در نتیجه در فولیکولها با اندازههای متفاوت ترکیبات
بیوشیمیایی متفاوتی را در مایع فولیکولی میتوان انتظار

نتایج

داشت.

در مطالعه حاضر ،غلظت کلسترول ،گلوکز و اوره بین سه

هدف از این تحقیق ،مقایسه غلظت گلوکز ،اوره و کلسترول

گروه فولیکولی کوچک ،متوسط و بزرگ و نیز گروههای

در سرم خون و مایع فولیکولی فولیکولها با اندازههای

فولیکولی با سرم خون مورد مقایسه قرار گرفت.
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غلظت گلوکز ،اوره و کلسترول سرم خون به طور معنیداری

اوره کاهش مییابد اما تفاوت معنیداری بین غلظت اوره

( )P>0/05بیشتر از فولیکولهای بزرگ ،متوسط و کوچک

در بین فولیکولها با اندازههای متفاوت وجود نداشت.

بود .غلظت گلوکز فولیکولهای بزرگ به طور معنیداری

غلظت کلسترول فولیکولهای کوچک به طور معنیداری

( )P>0/05بیشتر از فولیکولهای متوسط و کوچک

( )P>0/05بیشتر از فولیکولهای بزرگ و متوسط بود ،اما

بود .اما تفاوت معنیداری بین فولیکولهای متوسط و

بین فولیکولهای بزرگ و متوسط تفاوت معنیداری مشاهده

کوچک مشاهده نگردید .با افزایش اندازه فولیکول میزان

نشد (جدول .)1

جدول  -1متوسط غلظت ترکیبات مختلف بیوشیمیایی فولیکول با اندازههای متفاوت و سرم خون گاو دورگ خوزستان
ÊËZÌ¼ÌÂÌ]cZ^Ì¯e
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63/82±5/9 c
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18/42±3/2 b

16/72±2/23 b

14/98±1/09 b

25/68±5/38 a

60/42±3/2 c

42/3±5/2 b

40/57±4/3 b

¯¸)mg/dl (µÁf

بحث و نتيجه گيري

½Ây¹

a

91/67±7/2

( )1976و طباطبایی و همکاران ( )2010در گاوهاي شيري

برخی از هورمونها و متابوليتها بهعنوان عوامل موثر بر

و تاکور و همکاران ( )2003در بزها نشان دادند که با بزرگتر

ت ميباشند که مايع فوليکولي تأمين
بلوغ و باروري اووسي 

شدن اندازه فوليکولها غلظت گلوکز نيز افزايش مييابد(،19

کننده آنها است ( .)12تغييرات متابوليکي در سرم خون

 .)3 ،8 ،9 ،15افزايش ميزان گلوکز همزمان با افزايش اندازه

ممکن است در ترکيبات بيوشيميايي مايع فوليکولي اثر

فوليکولها ممکن است بدليل افزايش ميزان مايع فوليکولي

بگذارد و به طور غيرمستقيم کيفيت اووسيت در حال رشد را

در فوليکولهاي غالب باشد ( .)7اين احتمال وجود دارد که

تحت تاثیر قرار دهد ( .)9مايع فوليکولي عمدت ًا از پالسماي

متابوليسم گلوکز (در هر واحد از حجم مايع فوليکولي) در

حاشيه فوليکول ساخته ميشود که بوسيله عمل تراوش از

فوليکولهاي بزرگتر نسبت به فوليکولهاي کوچک شدت

غشاي پايه فوليکول عبور کرده و در حفره داخلي فوليکول

کمتري داشته باشد که در نتيجه باعث مصرف کمتر گلوکز

تجمع مييابد .در واقع اين مايع ،سرم تراوش شدهاي است

مايع فوليکولي بوسيله سلولهاي گرانولوزاي فوليکولها

که ترکيبات آن بدليل فعاليت متابوليکي فوليکول تغيير پيدا

ميشود ( .)9اتگن و همکاران ( )2006گزارش دادند ،که

ميکند (.)15

کاهش گلوکز ،حتی در حضور غلظت باالی هورمون رشد

از جمله ترکيبات بيوشيميايي مؤثر بر رشد و نمو اووسيتها

باعث کاهش ساخت  IGF-1میشود ( .)5تایلور و همکاران

گلوکز است که در طي رشد فوليکولها بطور معنيداري تغيير

( )2006گزارش دادند ،که کاهش گلوکز احتماال از طریق القا

ميکند ( .)1همگام با نتايج مطالعه حاضر ،لنداو و همکاران

کاهش رونویسی این ژن عمل میکند ،در نتیجه ،رونویسی

( ،)2000لروی و همکاران ( ،)2004چانگ و همکاران

ژن  IGF-1تحت تاثیر مقدار گلوکز است(.)18
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کيفيت اووسيت در حال رشد تحت تأثير غلظت باالي
اوره قرار میگیرد .و مقادير باالي اوره در مايع فوليکولي
تشکیل بالستوسیت را مختل میکند افزایش سطح اوره
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