Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:47 +0430 on Wednesday July 18th 2018

Effect of Omega-3 on Ovarian Tissue and Blastocyst Formation
on Diabetic Rats In Vitro
Maryam Shahi1,
Vahid Nejati2,
Gholamreza Najafi3
1 MSc Student in Embryology and Histology, Urmia University, Urmia, Iran
Associate Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
3 Assistant Professor, Department of Anatomy and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
2

(Received July 23, 2016 ; Accepted October 10, 2016)

Abstract
Background and purpose: Diabetes is one of the major factors that affects fertility and
ovulation and can disrupt the formation of fetus. Omega-3 polyunsaturated fatty acids might be able to
improve the quality of the embryo in maturation of oocytes. The aim of this study was to investigate the
effects of omega-3 on ovarian tissue and the development of blastocysts in diabetic rats.
Materials and methods: In this study, 32 adult female rats were divided into 4 groups (n= 8 per
group) including controls, diabetic, diabetic+ Omega-3 (300mg/kg /day), and diabetic+ Omega-3
(600mg/kg/day). Diabetes was induced by intraperitoneal injections of Streptozotocin (50 mg/kg).
Omega-3 was administered by gavage for 45 days. Then PMSG (IU, IP25) was injected and 54 hours
later HCG (IU, IP25) was injected. Afterwards, the ovarian samples were used in vitro fertilization.
Results: Compared with the control group, diabetes significantly reduced the percentage of
healthy follicles, percentage of zygote, two cell embryos, blastocysts, and hatching embryos (P<0.05).
Data analysis revealed that administration of omega-3 fatty acids in diabetic rats increased the percentage
of healthy follicles and parameters associated with fertilization and embryo development in vitro
compared with the diabetic group that did not receive omega-3 (P< 0.05).
Conclusion: Due to the harmful effects of diabetes on pregnancy, omega-3 fatty acids has the
ability to inhibit the adverse effects of diabetes on the ovaries, thereby increasing the chances of fertility.

Keywords: diabetes, ovary, oocyte, omega-3, in vitro fertilization

J Mazandaran Univ Med Sci 2017; 26 (145): 176-185 (Persian).

176

پژوهشی

مجــــلــــه دانـشــــگاه عـــلـــــوم پـــزشـــكـــــي مـــازنــــدران
دوره بيست و ششم شماره  541بهمن سال )571- 581( 5931

مریم شاهی

1

وحید نجاتی

2

غالمرضا نجفی

3

چكیده
سابقه و هدف :دیابت یکی از عوامل تعیینکننده در باروری است که میتواند باعث ایجاد اختالل درتخمکگذااری
وتشکیل جنین گردد .ممکن است اسیدچرب غیر اشباع امگا 3-بتواند میزان بلوغ آزمایشذگایی تخمذک وکیتیذت تشذکیل
جنین را بهبود بخشد .یدف مطالعه حاضر ،بررسی اثر امگا 3-بر بافت تخمدان و تکوین بالستوسیستیای موشیای دیابتی
در شرایط آزمایشگایی است.
مواد و روشها :دراین مطالعه تجربی 33 ،رت ماده بالغ به  4گذروه  8تذایی ،کنتذرل سذالد ،دیذابتی ،دیذابتی بذه یمذراه
 333 mg/kg/dayو دیذذابتی بذذه یمذذراه  033 mg/kg/dayتقسذذید شذذدند .دیابذذت بذذاتزریخ داخذذل اذذتاتی استریتوزوتوسذذین
) )03 mg/kgالقا شد و رتیا  40روز امگذا  3-گاواژشذدند .سذ ه یورمذون  )30IU,IP( PMSGتزریذخ شذد و بعذد از 04
ساعت یورمون  )30IU,IP( HCGتزریخ شد و نمونه یای تخمدان جهت لقاح داخل آزمایشگایی استتاده شد.
یافتهها :دیابت به شکل معنیداری باعث کایش میانگین دراد فولیکذول یذای سذالد ،دراذد زیگذوت ،جنذین یذای
دوسلولی ،بالستوسیستیا و جنینیای یچینگ شذده درمقایسذه بذاگروه کنتذرل گردیذده اسذت ( .)p <3/30باآنذالیزدادهیذا
مشخص شد که تجویزاسیدیای چرب امگا  3-برروی موشیای دیابتی ،دراد فولیکولیای سالد و یارامتریای مذرتبط بذا
لقاح و ورشد جنین را در شرایط  in vitroنسبت به گروه دیابتی افزایش میدید (.)p <3/30
استنتاج :با توجه به اثرات تخریبی دیابت برتوان باروری ،امگا 3-تابلیت مهار اثرات سذو دیابذت را بذرروی تخمذدان
دارا بوده موجب افزایش لقاح وتوان باروری میشود.
واژه های کلیدی :دیابت ،تخمدان ،اووسیت ،امگا ، 3-لقاح آزمایشگایی

مقدمه
در سال  ،3322حدود  7دراد از جمعیت دنیا مبتال

شوند( .)2دیابذت بذا ایجذاد عذوارو عروتذی کوچذک و

به دیابت بودهاند که  83دراد از ایذن افذراد در کشذوریای

بزرگ ،تقریباً برتمام ارگانیا و سیسذتدیذای بذدن تذاثیر

در حال توسعه زندگی میکنند ،تخمین زده میشود کذه

گاار است()3؛ یکی از عوارو مهد دیابذت ،اخذتالل در

تاسال  3333این حدود  8/3دراد جمعیت دنیا را شامل

باروری است به طوری که حدود  03دراد زنان و
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 .2دانشجوی کارشناسی ارشد جنین شناسی و بافت شناسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 .3دانشیار ،گروه آناتومی و جنین شناسی ،دانشکده دام زشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 تاریخ دریافت 2300/0/3 :

تاریخ ارجاع جهت ااالحات 23000/0/22 :
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بررسی اثر امگا  3-برروی بافت تخمدان وتشکیل بالستوسیت
در موشهای دیابتی در لقاح آزمایشگاهی

اثر امگا  9-روی بافت تخمدان و تشكيل بالستوسيت

مثل به اورتیای مختلف رنج میبرند که از آن جملذه

خصواذذیات ضذذدالتهابی ،ضذذد ترومبذذوزو ضذذد آریتمذذی

میتوان به کایش میل جنسذی وکذایش بذاروری اشذاره

یمراه با کایش فشارخون و غلظت سطح تری گلیسذرید

کرد( .)3مطالعات در دو دیذه اخیذر نشذان مذیدیذد کذه،

خون یستند که مذیتواننذد بذا  ROSمقابلذه کننذد()24،23

مقاومت به انسولین و یی رانسذولینمی نقذش مهمذی را در

مصرف منظد امگا 3-فواید متعددی مشتمل بر ییشگیری

یاتوژنز تخمدان بازی میکنذد بذه عذالوه زنذان مبذتال بذه

از بیمارییای تلبذی عروتذی و التهذابی دارد و مذیتوانذد

سندرمیای تخمدانی در ترشح انسولین از سلولیذای بتذا

نقش کلیدی در ییشگیری و کنترل دیابت و مقاومت بذه

نقص دارند( .)4دیابت ترشح گنادوترویینیذا را متوتذف

انسذذولین ایتذذا کنذذد( .)20-27مکانیسذذد دتیذذخ اثذذر مصذذرف

کذذرده و بنذذابراین تولیذذد مثذذل را مهذذار مذذیکنذذد .اسذذتر

اسیدیای چرب امگا 3-ینوز کامالً روشن نیست ولی در

اکسیداتیو که در بیماریزایی تخمدان (ناباروری) نقذش

مطالعه کساولو و یمکاران مشایده شد که مصرف یذک

مؤثری دارد؛ نوعی عدم تعادل میان تولید رادیکذالیذای

ماه مکمل امگا ،3-اثرات سودمندی بریروفایذل لی یذدی،

آزاد و دفاع آنتیاکسیدانی بدن است و احتماالً در افزایش

یراکسیداسیون لی یدی و فعالیت آنزیدیذای آنتذیاکسذیدانی

تولیذذد انسذذولین و آنذذدوژنیذذا در تخمذذدان و اخذذتالل در

در بیماران دیذابتی دارد( .)28یذدچنذین اسذیدیای چذرب

تولید فولیکولیا دخالت دارد( .)0،0گونذهیذای اکسذی ن

امگذذا 3-سذذبب افذذزایش آزادسذذازی فسذذتولی ازیای  Dاز

فعذذال در مدوالسذذیون ،طیذذف وسذذیعی از عملکردیذذای

غشا میشذوند،که منجذر بذه فعذالسذازی خااذیت ضذد

فیزیولوژیکی باروری از تبیل بلوغ تخمک ،اسذتروییدوژنز

تکثیر درسلولیای لنتوییدی میگذردد( .)20بذا توجذه بذه

تخمدان ،تخمکگااری ،النهگزینی ،تشذکیل بالستوسذیت

اثذذرات اسذذیدیای چذذرب امگذذا  ،3-ایمیذذت تخمذذدان در

و عملکذذرد جسذذد زرد شذذرکت دارنذذد( )7دیابذذت باعذذث

فیزیولذذوژی بذذدن و بذذاروری و اثذذرات سذذو دیابذذت بذذر

کذایش سذطح یورمذون اکسذذیداز درمذایک فولیکذولی یذذا

بذذاروری ،یذذدف مطالعذذه حاضذذر بررسذذی میذذزان تذذاثیر

افزایش غلظت باالی رادیکال سویراکسیداز 2میشود که

اسیدیای چرب امگا  3-بر روی بافذت تخمذدان و لقذاح

تخریب فولیکولی را به یمراه دارد(.)8

داخذذذل آزمایشذذذگایی در رتیذذذای دیذذذابتی شذذذده بذذذا

این در حالی است که اسیدیای چرب امگا 3-یک
اثر آنتذیکوآگذوالن دارنذد و از نظذر کذالری نسذبتاً بذاال
یستند .اردوگان ییشنهاد مذیکنذد کذه اسذیدیای چذرب

استریتوزوتوسین است.

مواد و روش ها

امگا 3-میتوانند ،سطح کاتاالز را در یراکسذی زومیذا و

دراین مطالعه از تعداد  33موش رت ماده بذالغ نذ اد

سیتویالسذذد افذذزایش و بنذذابراین ،موجذذب بهبذذود دفذذاع

ویسذذتار بذذا وزن متوسذذط  203±27گذذرم اسذذتتاده شذذد.

آنتیاکسیدانی شوند( .)0تجویز آنتی اکسیدانیا نذه تنهذا

حیوانذذذات از مرکذذذز نگهذذذداری و یذذذرورش حیوانذذذات

میتواند باعث بهبود یارامتریای کیتذی وکمذی تخمذک

آزمایشگایی دانشکده علوم وتطقیقات دانشذگاه ارومیذه

شود ،بلکه میتواند بذهطذور چشذدگیذری مذانک ازآسذیب

تهیه شدند ودر تمام طول این مطالعه ،حیوانذات مذاکور

 DNAتخمک نیذز گذردد( .)23مکانسذید اثذر امگذا 3-در

در حیوان خانه مجهذز بذه سیسذتد تهویذه بذا دمذای 33+3

مقابل دیابت  ،به عنوان آنتیاکسذیدان ،درکذایش تولیذد

درجه سانتیگراد ،رطوبت 40دراد و چرخذه روشذنایی-

 ROSو بهبود توانایی تکامذل جنذین در مطذیط in vitro

تذاریکی  23سذاعته نگهذذداری شذدند .آب و غذاا بذذدون

تاییذذد شذذده اسذذت( .)23،22اسذذیدیای چذذرب غیذذر اشذذباع

مطدودیت در اختیار رتیا ترار گرفت .بعذد از دویتتذه

1. superoxide radical
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مردان مبتال به دیابت از اختالل در عملکرد دستگاه تولید

امگا 3-از بهترین آنتی اکسیدانیذایی یسذتند کذه دارای

پژوهشی

مریم شاهی و همکاران

رتیذذای کنتذذرل ،گذذروه  :Bرتیذذای دیذذابتی شذذده بذذا

است .روش تخمکگااری و لقاح داخل آزمایشذگایی

استریتوزوتوسین  ،)stz)2گروه  :Cرتیای دیذابتی شذده

یه از القای تخمکگااری توسط  HCGتخمکیای

که  333 mg/kg/dayامگذا 3-را دریافذت نمودنذد( )38و

به دست آمده از نظر مورفولوژی ارزیابی شدند .ابتدا بذه

گذذروه  : Dرتیذذای دیذذابتی شذذده کذذه 033 mg/kg/day

یر کذدام از رتیذای مذاده بذالغ 30 ،واحذد بذین المللذی

امگا 3-را روزانذه بذه اذورت خذوراکی توسذط دسذتگاه

گنذذذادوترویین سذذذرم مادیذذذان آبسذذذتن (0333( )PMSG

گاواژ دریافذت کردنذد .القذای دیابذت بذا تزریذخ داخذل

( PMSG )ECGواحذذد ( ،)IUشذذرکت یی رااس ذ انیا) بذذه

اتاتی ) )03 mg/kg.b.wاستریتوزوتوسین ،حل شده در

شکل داخذل اذتاتی تزریذخ گردیذد 04 .سذاعت بعذداز

بافر سیترات  3/30 Mبا  4/0PHانجام شد و بذه رتیذای

تزریخ  ،PMSGکه غلظت آن به حداکثر رسید و باعذث

ناشتای گروه  ،cمقدار  2 mlسیترات بافر به یمذان روش

تطریک رشد فولیکول و افزایش اوالسذیون شذد( )20بذه

تزریخ شد .یه از تزریخ ،حیوانات بذه تتذهیذای خذود

یذذر رت 20 ،واحذذد بذذین المللذذی یورمذذون ( )HCG(3از

برگردانده و آب و غاا بهاورت آزاد در اختیذار آنیذا

شرکت  organonیلند) ،به شکل داخل اذتاتی تزریذخ

ترار گرفذت .سذنجش تنذد خذون بذرای تشذخیص القذای

شد بدین طریخ موشیا تطریک تخمک گااری شدند.

دیابذذت 73 ،سذذاعت یذذه از تزریذذخ  ،stzبذذا اسذذتتاده از

متعاتب20ساعت ،رتیا بیهوش شذده و شذکد آنیذا در

خذذون سذذیایرگ دمذذی ،بذذه کمذذک کیذذت گلوکذذومتر

شرایط استریل باز شد( )30و اویداکت به یمذراه تسذمت

انجام شد .موشیایی با تند خون بیش از  333 mg/dlبذه

کوچکی از شاخ رحذد بذه مطذیط کشذت ()mR1CEM

عنذذوان دیذذابتی در نظذذر گرفتذذه( .)23یذذدچنذذین تیمذذار بذذا

انتقال یافت .تخمکیذا از آم ذول اویذداکت بذا اسذتتاده

مطلول امگذا  180 mg EPA :Omega-3 1000mg( 3-و

از روش دیسذذکت کذذردن توسذذط سذذر سذذوزن انسذذولینی

 ELG ،120 mg DHAکانادا) ،از زمان تشخیص القای دیابت

برداشته شدند .تخمکیا یه از شست و شذو بذا مطذیط

آغاز شد و به مدت  40روز از طریخ گاواژ ادامه یافت.

( ،)mR1CEMبه تطرات لقاح  033میکرولیتری در زیذر
روغن معدنی حاوی مطیط کشذت ( )mR1CEMمنتقذل

روش تهیه اس رم

شدند .س ه اس رمیایی که مرحلذه ررفیذتیذابی را طذی

برای تهیه اس رم ،ابتدا رتیذا بذا اسذتتاده از کتذامین

نموده بودند ،به تعداد یک میلیون به ازای یذر میلذیلیتذر

وزایالزین بیهوش شده س ه توسط جابهجایی مهرهیای

مطیط کشت به تطرات مطیط کشت لقاح افزوده شدند.

گردنی آسان کشی شدند .یوست ناحیه شکمی با اتذانول

عمذذل لقذذاح حذذدود 4تذذا  0سذذاعت یذذه ازاضذذافه کذذردن

 73دراد استریل گردید .یه از ایجذاد بذرش در ناحیذه

اس رمیا با مشایده دو ییش یسته نر و ماده مورد ارزیذابی

شکد  ،دم اییدیدید از بیضه جدا شد و بعد از چند بذرش

ترار گرفت .زیگوتیذا بعذد از شسذت وشذو ،بذه مطذیط

در آن ،به ایندورف استریل حاوی یک میلی لیتر مطذیط

کشت تازه منتقل شدند و 34ساعت یه از لقاح ،دراد

کشت ( )mR1CEMمنتقل شد ،سذ ه اینذدورفیذا بذه

جنینیای دو سذلولی موردارزیذابی تذرار گرفذت .سذ ه

انکوباتور با  0 CO2دراد و دمای  37درجه سانتیگذراد

در روزیای 4تا  ،0دراذد بالستوسذیتیذا و جنذینیذای

منتقل شدند .بعد از گاشت  03دتیقه ،اسذ رمیذای شذده

یچینگ شده ارزیابی شد .یدچنین جهت بررسذی بافذت

در مطیط کشت ،برای لقاح تخمکیا مورد استتاده ترار

تخمذذدان ،تخمذذدان چ ذ

رتیذذایی کذذه یورمذذونیذذای

گرفتند .الزم به یادآوری است کذه میذزان اسذ رم گرفتذه

 PMSGو  HCGرا دریافذذت نکذذرده و در فذذاز اسذذترو

1. Streptozotocin

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

2. Human chorionic gonadotropin
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رتیذذا بذذه  4گذذروه  8تذذایی تقسذذید شذذدند .گذذروه A

شده جهذت اسذتتاده در لقذاح ()2×230mIHF medium

اثر امگا  9-روی بافت تخمدان و تشكيل بالستوسيت

فرمالین  23دراد) ترار داده شد .یذه از انجذام مراحذل

نسبت به گروه کنترل سالد به طور معنیداری کذایش یافتذه

آبگیری ،نمونهیذا در بلذو یذای یذارافینی تالذبگیذری

است ( .)p <3/30درگروه دیابتی که امگا  3-را با مقدار

شدند و بااسذتتاده ازمیکروتذوم از تمذام مقذاطک تخمذدان

 333mg/kgدریافت کردند دراد فولیکولیای مقذدماتی

برشیای سریالی به ضخامت  0میکرون تهیه شد .یه از

و اولیه و فولیکولیای ییش آنترال و آنترال اولیذه و بذزرگ

رنگآمیزی یماتوکسیلین -ایوزین (مذر  -آلمذان) بذه

نسبت به گروه دیابتی به طذور معنذیداری افذزایش یافتذه

وسیله میکروسکوپ نوری بذا بزرگنمذایی  ،233تعذداد و

است ( .)p <3/30در گروه دیابتی که مقدار 033 mg/kg

نوع فولیکولیا و اجسام زرد در برشیای سریالی شذمارش

امگا  3-را دریافت کردند دراذد فولیکذولیذای مقذدماتی

شد .تطر فولیکولیای گراف سالد و جسد زرد با عدسذی

واولیذه نسذذبت بذذه گذروه امگذذا 333-افذذزایش معنذذیداری

مدرج ،مورد بررسی ترار گرفتند و جهت تعیذین تطذر از

داشته و به مقدارگروه کنترل نزدیک مذیباشذد (.)p <3/30

فرمول زیر استتاده گردید.

فولیکول ییش آنترال اولیه در گروه  033نسذبت بذه 333

( /3کدترین تطر  +بیشترین تطر) = تطر فولیکول

کذذایش معنذذیدار دارد؛ ولذذی نسذذبت بذذه گذذروه دیذذابتی

تطر < 73میکرومتر :فولیکول مقدماتی اولیه

افزایش معنیدار دارد ( .)p <3/30در حالیکه فولیکذول

تطر  73-223میکرومتر :فولیکول یای ییش آنترال اولیه

آنتذذرال اولیذذه و آنتذذرال بذذزرگ در امگذذا  033نسذذبت بذذه

تطر  223-333میکرومتر :فولیکول یای آنترال اولیه

امگذذا  333کذذایش یافتذذه ولذذی ایذذن کذذایش معنذذیدار

تطر > 333میکرومتر :فولیکولیای آنترال بزرگ()23

نیست (( )p >3/30تصویر شماره .)2

روش آماری
در این تطقیخ ازنرم افزار آماری  SPSS16اسذتتاده
شد .دادهیا توسذط آزمذون آنذالیز واریذانه یذک طرفذه
وتست  Benferroniمورد تطلیل و تجزیه تذرار گرفتنذد.
دادهیای مربوط بذه بافذت تخمذدان بااسذتتاده از آزمذون
واریانه یکطرفذه ( )ANOVAوتسذت تعقیبذی تذوکی
مورد تجزیه وتطلیل ترار گرفتنذد .تبذل از انجذام آزمذون
آنالیز واریانه ،نرمذال بذودن دادهیذای بدسذت آمذده بذا

نمووار شماووم ش م :1دراذد فولیکذذول یذذای سذذالد در بافذذت تخمذذدانی

استتاده از آزمون کولموگراف– اسمیرنوف بررسی شد.

رتیای دیابتی شده با STZ

یدچنین اختالف میذانگین دادهیذا در سذطح ()p <3/30
معنیداردرنظر گرفته شد.

اثر امگا  3-بر میزان فولیکول یای سذالد بافذت تخمذدان
در رت یای دیابتی شده با STZ

نتایج به دست آمده دراذد فولیکذولیذای

مقدماتی واولیه ( )>73و فولیکولیای ییش آنترال اولیذه
( )73-223و فولیکذولیذای آنتذرال اولیذذه ( )223-333و
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دررتیای دیابتی شده با STZ

نتایج به دست آمده نشان میدید که در گروه دیذابتی،

یافته ها

براسا

اثرامگا  3-بر میزان لقاح و تشذکیل بالستوسذیتیذا

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دراد لقاح ،تشکیل جنینیای دو سلولی و بالستوسذیت
کایش معنیداری را در مقایسه با گذروه کنتذرل از خذود
نشان میدیذد ( .)p <3/30یذدچنذین دراذد جنذینیذای
یچینگ

شده2

نیز در مقایسه با گروه کنترل کایش

( به فرایند یاره شدن و خروج جنین از زونایلوسیدا اطالق می شود )1. Hatching
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تذذرار داشذذتند جذذدا شذذده ودر رذذرف فیکسذذاتیو (مطلذذول

فولیکولیای آنتذرال بذزرگ ( )<333در گذروه دیذابتی،

پژوهشی

مریم شاهی و همکاران

جدولمام ش :1ممقایسه میانگین یارامتریای دراد زیگوت ،دراد جنینیای دوسلولی ،دراد بالستوسیت و جنینیای یچ شده در گروهیای مورد
مطالعه رت ماده بالغ .حروف التین غیر مشابه نشاندینده اختالف معنیدار مابین گروهیا میباشد( .)<p3/30دادهیا برحسب Mean±SDنشان داده شدهاند
دراد زیگوت

88/33 ± 3/80

00/03 ±2/70

74/02 ±3/03

78/32 ±2/27

3/33

متغیریا
درادجنین یای دوسلولی

02/02 ±3/38

00/47 ±2/20

70/80 ±0/03

70/08 ±2/70

3/332

درادبالستوسیست یا

73/32 ±3/02

38/30 ±4/70

08/33 ±8/33

03/37 ±2/33

3/333

درادجنینهای یچینگ شده

00/47 ±3/03

30/78 ±2/78

37/70 ±3/30

42/30 ±4/30

3/338

معنذذیداری داشذذته اسذذت .ایذذن در حذذالی اسذذت کذذه در

اکسذذی ن در بذذدن افذذزایش مذذییابذذد و گلیکوزیلذذه شذذدن

گروهیای دیابتی که اسیدیای چرب امگا  3-را با مقدار

آنزیدیای آنتذیاکسذیدان باعذث کذایش فعالیذت آنیذا

 300 mg/kgدریافت کردنذد میذزان تشذکیل زیگذوت و

مذذیشذذود( )33از سذذوی دیگذذر افذذزایش تنذذدخون روی

جنینیای دوسلولی و تشکیل بالستوسیتیا و جنینیای

یی وتاالمو – یی وفیز– تخمدان نیز اثر گااشته و مسذیر

یچینگ در رتیا افزایش معنذیداری دارد (.)p <3/30

طبیعی آن را برید میزنذد( .)32در مطالعذات مختلذف از

ولی در میزان دراد لقاح ،تشکیل جنینیای دو سذلولی

استریتوزوتوسین جهت القا دیابت تجربی وافزایش تنذد

و بالستوسیت ییچگونذه تتذاوت معنذیداری بذین میذزان

خون در حیوانات آزمایشگایی از جمله موش اذطرایی

مصذذرف  333 mg/kgامگذذا  3-و مصذذرف 033 mg/kg

اسذذتتاده شذذده اسذذت .استریتوزوتوسذذین بذذا القذذا اسذذتر

امگا 3-مشایده نشد (( )p >3/30تصویر شماره .)2

اکسیداتیو باعث تخریب سلولیای بتذای یذانکرا

و در

نتیجه ،افزایش تند خذون مذیشذود( )33بذهطذوریکذه در
مطالعه حاضر نیز تجویز  stzباعث افزایش تنذد خذون در
رتیا گردیده و رتیا به دیابت نذوع اول مبذتال شذدند.
باال بودن تند خذون میذزان تولیذد رادیکذال یذای آزاد را

م

تصایرمام ش م )A( :1گروه کنترل )B( ،گروه دیذابتی )C( ،گذروه امگذا3-
( )333 mg/kgبذذه یمذذراه دیابذذت )D( ،گذذروه امگذذا )033 mg/kg( 3-بذذه
یمراه دیابت.

افذذزایش مذذیدیذذد .اسذذتر

اکسذذیداتیو از طریذذخ تولیذذد

رادیکالیای آزاد اکسذی ن ،عذاملی بنیذادی در ییشذرفت

( )2جنین در مرحله بالستوسیت،

مشکالتی چون مقاومذت بذه انسذولین ،اخذتالل عملکذرد

( )3جنین متوتف شده،

سلولیای بتا ،نقص در تعادل گلوگز و دیابذت ملیتذو

()3تخمک بارور نشده.

مذذیباشذذد( )33یذذدچنذذین تغییذذرات دژنراتیذو اووسذذیت در
فولیکولیای تخمدانی رتیذای دیذابتی و مهذار مراحذل

بحث

بلوغ آن میتواند به کایش ارتباطات تغایهای اووسذیت

کایش باروری در جنه ماده مبتال به دیابت ،ناشی

در اثر تغییذر در ضذخامت و ماییذت یذرده شذتاف و نیذز

از اخذذتالل در ییسذذتویاتولوژی تخمذذدان اسذذت کذذه بذذه

دیگر اثرات سذو ناشذی از دیابذت ماننذد افذزایش میذزان

اذذورت اخذذتالل در مطذذور یی وتذذاالمو – یی ذذوفیز–

رادیکذذالیذذای آزاد منجذذر شذذود( .)34-30عذذالوه بذذراین

تخمدان ،اختالل در ترشح یورمونیا ،اخذتالل در رشذد

گزارش شده است  ROSمیتواند سبب ایجاد اختالل در

فولیکولی ،افزایش تطلیل فولیکولی ،تطلیذل جسذد زرد،

عملکذرد میتوکنذدرییذا ،آسذیبیذذای  DNAو  RNAو

عدم بلوغ اووسیت ،کذایش یذا عذدم تخمذکگذااری و

یذذروتی نیذذا شذذود کذذه از آمیذذزش اس ذ رم و اووسذذیت در

گزارش شده است( .)3در نتیجه بذاال

جریان لقاح جلوگیری میکند( .)37تولید رادیکذالیذای

بودن تند خون در دیابت ،میزان تولید رادیکالیای آزاد

آزاد اکسی ن از دالیذل مهذد یذایین بذودن دراذد تولیذد

تغییر زمان استرو

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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کنترل

دیابتی

دیابتی+امگا333-

دیابتی+امگا033-

سطح معنی داری

اثر امگا  9-روی بافت تخمدان و تشكيل بالستوسيت

یایین  ROS2نقش سودمندی را در  IVF3بازی مذیکنذد.

فولیکولیای تخمدانی اعد از فولیکولیای اولیه ،ثانویذه

به نظر میرسد که در شذرایط آزمایشذگایی جنذینیذای

و ثالثیه در گروه دیذابتی نیذز کذایش یافتذه اسذت .امذا از

یستانداران ،میزان تولید این رادیکذالیذای آزاد بذیش از

آنجاییکه اسید چرب امگا  3-میتواند ،سطح کاتذاالز

ررفیت آنتیاکسیدانی جنینیا میباشد( )38مطالعه حاضر

را در یراکسی زومیا و سیتویالسد افزایش دید ،موجب

نشذان مذیدیذذد کذه دیابذت القذذا شذده در رتیذا ،تعذذداد

بهبود دفاع آنتیاکسیدانی میشود( .)0مطالعه حاضر نشان

فولیکولیای آغازین ،فولیکولیای اولیه ،ثانویه و ثالثیذه

داد که اسید چرب امگا  3-سبب بهبودی تابذل تذوجهی

را کایش داده است که ،نشاندینذده آتذرزی فولیکذولی

در وضعیت بافت تخمدانی دیابت میشود به طوری کذه

است؛ از طرفی کایش تعداد فولیکولیذای سذالد باعذث

میانگین دراد فولیکولیذای سذالد در گذروهیذایی کذه

کایش لقاح و تعداد اووسیتیای تشکیل یافته در لقذاح

امگا  3-را دریافت کردهاند نسبت به گروه دیابتی شاید

داخل آزمایشگایی شده است .در مطالعات مشابهی کذه

افزایش یافته و درنتیجه میزان لقاح وتشکیل بالستوسذیتیذا

اثر دیابت را بذر سذاختار بافذتشناسذی تخمذدان بررسذی

نیزافزایش مییابد .نتایج مطالعذه حاضذر یمسذو بذا نتذایج

کذذردهانذذد ،نتذذایج متنذذوعی در رابطذذه بذذا اثذذر دیابذذت بذذر

برخی از مطالعات انسانی و حیوانی میباشد کذه کذایش

فولیکولیای تخمدانی گزارش شده است .از جمله گذریه

اثذذرات بیمذذاری دیابذذت و مقاومذذت انسذذولینی بذذه دنبذذال

و یمکاران نشان دادند که در تخمدانیذای یامسذتریای

مصرف اسیدیای چرب امگذا  3-را گذزارش کذردهانذد.

دیابتی در فاز لوت ال ،جمعیت فولیکولیا کایش یافتذه و

اریتسلند و یمکاران نشان دادند مکمل یاری با اسیدیای

تعداد فولیکولیای آترزی افزایش یافته و یمه یامستریا

چرب امگذا  3-بذا دوز  3/4گذرم  EPA,DHAدرروزبذه

فاتد سیکل تولیدمثلی بودند( .)30یدچنذین حسذینیفذر و

مدت  0ماه باعث کایش معنیدار در سذطح انسذولین در

یمکاران نیز گزارش کردند کذه القذا دیابذت بذا  stzدر

بیماران دچاریی رتری گلیسیریدمی ختیف شد( .)33نتایج

موش اذطرایی باعذث کذایش فولیکذولیذای آغذازین،

مطالعه بزرگی که توسط رامل و یمکاران بذر روی 343

اولیذذه ،ثانویذذه ،ثالثیذذه و افذذزایش فولیکذذولیذذای آتذذرزی

زن و مذذرد چذذاق از کشذذوریای ایرلنذذد ،اس ذ انیا و ایسذذلند

میشود( .)33دیوید و یمکاران بیان کرده اند که دراذد

انجام شد نشان داد که 8 ،یتتذه مکمذل یذاری بذا  3گذرم

کل فولیکذولیذای موجذود در تخمذدان یامسذتر دیذابتی

روغن مذایی درروز ( 2/3گذرم اسذیدچرب امگذا  3-در

کایش یافته و تعداد فولیکولیای اولیه و ثانویه در گروه

روز) بذذه یمذذراه یذذک رژیذذد کذذد کذذالری سذذبب کذذایش

دیابتی در مقایسه با کنترل کذایش یافتذه بذود .یذدچنذین

معنیدار در سطح انسولین در بیماران دیابتی میشود(.)33

آنیا گزارش کردند در رابطه با فولیکولیذای ثالثیذه در

بررسییای آزمایشگایی اورت گرفته در مطالعذات تبلذی

گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل تتاوت معنیداری

نشان داد که افزودنییای غاایی باخاایت آنتذیاکسذیدانی

مشایده نشد و دراد فولیکولیای آترزی در تخمدانیای

مانند اسیدیای چرب امگا  ،3-موجب افزایش کیتیت لقذاح

دیابتی در مقایسه بذا گذروه کنتذرل افذزایش یافتذه بذود و

و بهبود نتایج( )IVMمیشود( )34و تکوین بالستوسیتیا

چنین نتیجهگیری کردند که یی رگلیسمی در یامستریای

را در جنین موش بهبود میبخشد( .)30ولی مطالعاتی کذه

چینی ،باعث سرکوب شدید فولیکولیای طبیعذی مذیشذود

نقش اسیدیای چرب امگا 3-را بر بافذت تخمذدانی بررسذی

که نتیجه آن اختالل در کارایی وعملکرد دستگاه تولیذد

کند یافت نشد لاا مکانسذید آن ینذوز بذهخذوبی شذناخته

مثل یامستر است( )32بذهطذوریکذه یافتذهیذای یذ ویش

نشده است .از طرفی دیگذر چنذدین مکانیسذد در توجیذه

1. Reactive Oxygen Species
2. in vitro fertilization
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جنین در شذرایط آزمایشذگایی بیذان شذده اسذت .سذطح

حاضر نیز با یافتذهیذای تبلذی یذدخذوانی داشذته و تعذداد

پژوهشی

مریم شاهی و همکاران

 PPARمیباشد که نوعی رس تور یستهای و یک فاکتور

لقاح و متعاتب آن میزان رشد جنینی افذرایش یابذد .ایذن

رونویسی فعال شونده با لیگانذد اسذت EPA .و  DHEبذه

اطالعات را نمیتوان برای لقاح انسان و انتقال جنذین در

عنوان لیگاندیای طبیعی بذرای  PPAR2عمذل مذیکننذد.

شرایط آزمایشگایی تعمذید داد امذا ممکذن اسذت سذبب

مطالعذذات نشذذان دادهانذذد کذذه فعذذالسذذازی در PPARȳبذذا

بهبود شرایط ناباروران گردد.

اسیدیای چرب امگا  3-میتواند سبب افذزایش کلسذیرانه

در یایذذان مذذیتذذوان نتیجذذهگیذذری کذذرد کذذه دیابذذت

گلذذوگز3

آسذذیبیذذای وارده بذذر بافذذت تخمذذدان و فولیکذذولیذذا را

( )GLUT4,CLUT1درماییچهیا وبافت چربی و یدچنین

افزایش داده و میذزان بذاروری و لقذاح و تولیذد جنذین را

باعث افزایش اکسیداسیون اسذیدیای چذرب شذوند(.)30

کایش می دید .ولی مصرف روزانه اسیدچرب امگذا3-

افزایش اسیدیای چرب امگا  3-سذبب افذزایش سذیالیت

از آسیبهای وارده به بافذت تخمذدان جلذوگیری کذرده و

غشا در سلولیای ماییچهای میشود که بهبود عملکرد

باعث جلوگیری از آترزی فولیکولیای تخمدان مذیشذود.

گیرنده یذای انسذولین یذا گیرنذده گلذوگز و اتصذال بهتذر

یدچنین اسیدیای چرب امگا  3-میتوانند میزان لقاح و

انسولین به گیرنده را در یی دارد( .)37عالوه براین بخشی

تشکیل بالستوسیت رادرمطیط  in vitroبهبود ببخشند و

از اثرات اسیدیای چرب امگذا 3-از طریذخ فعذال سذازی

لقاح و تشکیل بالستوسیتیا را افزایش داده و در نتیجذه

آنزید  AMPK3اعمال میشود .فعذال شذدن  AMPKسذبب

موجب افزایش توان باروریدید شوند.

گلذذوگز از طریذذخ افذذزایش تعذذداد گیرنذذدهیذذای

مهذذار گلوکون ذذوژنز در کبذذد ،افذذزایش برداشذذت گلذذوگز
توسط ماییچهیا وافزایش مصرف گلوگز در بدن مذیشذود

سپاسگزاری

و آسیبیای دیابت بر بافت یذا را کذایش مذیدیذد()30

از معاونت مطترم ی ویشی دانشگاه علوم و دام زشذکی

مطالعات باروری مطالعه حاضر نشان میدید کذه تجذویز

دانشگاه ارومیه و تمام کسذانی کذه در ایذن تطقیذخ مذا را

امگا 3-به یمراه دیابذت عذالوه بذر ایذنکذه تذا حذدودی

یاری کردند کمال تشکر و تدردانی را دارید.
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