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Abstract 
 

Background and purpose: In assisted reproductive (ART) laboratory, during the experimental 

manipulation, oocytes and early embryos are exposed to day light or artificial light for variable periods. 

The purpose of this study was to assess the effect of fluorescent light exposure, with intensity almost 

equal to that produced by microscopes in ART laboratory, on mouse early embryo development. 

Materials and methods: The bicellular embryos were obtained from superovulated pregnant 

female NMRI mice 48 hours after HCG injection. After washing, the embryos were randomly allocated in 

HEPES buffered HTF medium into three experimental and one control group. Two hundred and fifteen 

(group B), 222 (group C) and 229 (group D) bicellular embryos were exposed to fluorescent light of 800 

LX for 5, 10 and 30 minutes at 37°C, respectively. The embryos of control group (215, group A), and also 

other groups (B, C and D) were kept on a heat plate during the time of experiment and protected from the 

light by covering the dishes with aluminium foil. Expanding and hatching blastocyst rates were recorded 

after 72 and 96 hours of culture, respectively. 

Results: The results demonstrated that 61.6%, 52.5% and 65.1% of embryos in the experimental 

groups (group B, C, and D respectively) and 61% of embryos in the control group reached to blastocyst 

stage. There was no statistically significant difference between the experimental and the control groups. 

Also the hatching rates and degeneration rates showed no significant differences between the groups. 

Conclusion: The fluorescent light of 800 LX for a period of less than 30 minutes had no 

significant effect on mouse embryo development in vitro. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانـکــــی مـازنــــــوم پزشـــه دانشـــــگاه علــلـــمج

  )17-24   (1389 سال   بهمن     80شماره    بیستم دوره 

17 1389بهمن ،  80 ، شماره بیستم دوره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  های مرحله قبل از  بررسی اثر نور بر تکوین جنین
  گزینی موش در محیط آزمایشگاه النه

  
  3علیزاده احمد        2عباسعلی کریم پور ملکشاه        1سپیده خلیلی سوادکوهی
  6مهری میرحسینی        5عبدالحسین شیروی        4امیر اسماعیل نژاد مقدم

 
  چکیده

 یزمـان  یهـا  دوره یطـ  هـا  نیجنـ  ،یبـارور  بـه  کمـک  مختلف یها روش یاجرا مراحل و ندیفرآ یط :سابقه و هدف    
 نوربـا  ریتـاث  مطالعـه  ق،یـ تحق نیـ ا انجـام  از هـدف . رنـد یگ یم قرار کروسکوپیم نور زین و شگاهیآزما نور معرض در ،یمتوال
  .باشد یم شگاهیآزما طیشرا در ینیگز النه از قبل مرحله یها نیجن نیتکو بر کروسکوپیم نور با برابر باًیتقر یشدت

 حاملـه  وانـات یح بـدن  از HCG قیـ تزر از بعـد  سـاعت  NMRI ، 48 یهـا  مـوش  یسلول 2 یها نیجن :مواد و روش ها   
 گـروه  کیـ  و یجربـ ت گـروه  سـه  بـه  یتصادف بطور نهایجن کشت طیمح قطرات در یآور جمع و شستشو از پس.  شد خارج
 15 ،5 بیـ ترت بـه ی  سلول 2 نیجن) C گروه (229 و) C گروه B(، 222) گروه (215 ،یتجرب یها گروه در. گرفتند قرار شاهد

 یبـرا  سـپس  و گرفته قرار لوکس 800 شدت با فلورسانس نور معرض در گراد،یسانت درجه 37 ییدما طیشرا در قهیدق 30 و
 بـه  گـر، ید گـروه  3 همـراه  بـه ) A گـروه  (نیجن 215 شاهد، گروه یها نیجن. افتندی یم قالانت CO2 انکوباتور به یینها کشت
 ورقـه  از یپوشـش  بـا  مربوطـه  کـشت  ظـرف  ،یولـ  داشـتند  قرار گرادیسانت درجه 37 یدما با تیپل هات یرو قهیدق 30 مدت
 ن،یهمچنـ  دند،یرسـ  ستیـ بالستوس حلـه مر بـه  کـه  ییهـا  نیجن نسبت نیانگیم. نتابد آن به ینور تا بود شده دهیپوش ومینیآلوم

  .بودند نور ریتاث نییتع جهت یبررس مورد یکمّ یها شاخص کشت ساعت 96 و 72 از پس ها، نیجن ونیدژنراس زانیم
 قـرار  نور معرض در که ییها گروه در ست،یبالستوس مرحله به ها نیجن نیتکو درصد که دهد یم نشان جینتا :افته ها   ی
 یآمـار  یدار یمعنـ  اخـتالف  حـال  بهر. بود درصد 61 کنترل گروه در و درصد 1/65 و 5/52 ،6/61 ،بیترت به بودند گرفته

 قـرار  نـور  معـرض  در یهـا  گـروه  در شـده  دژنـره  یها نیجن درصد ن،یهمچن. نداشت وجود کنترل و شیآزما گروه دو نیب
  .نداد نشان یدار یمعن اختالف کنترل گروه با گرفته

 نیتکـو  بـر  یتـوجه  قابـل  اثـر  قـه، یدق 30 از کمتر زمان مدت یبرا لوکس 800شدت با دیسف فلورسانس نور :استنتاج  
 .است نداشته موش یها نیجن

  

 جنین موش، بالستوسیست، گزینی های مرحله قبل از النه نور، جنین اثر :واژه های کلیدی 
  

  مقدمه
هـا در    در شرایط طبیعی و نرمـال داخـل بـدن جنـین           

 لوله رحم و رحم مراحل رشد        در بهینهمحیطی مناسب و    
با وجود اصالحات فراوانی . کنند و نمو خود را سپری می     
   بعمـلایشگاهـآزم طـن در محیـکه در شرایط کشت جنی

  
  .است که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران تامین شده است 87 -127 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره

  E-mail: akarimpour@mazums.ac.ir   علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکییدانشگاهمجتمع  جاده فرح آباد، 17کیلومتر:ساری - عباسعلی کریم پور ملکشاه :سئولمولف م
  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بیولوژی تکوین دانشگاه آزاد اسالمی دامغان. 1
  تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مازندران  مرکز ، علوم تشریح، دانشکده پزشکیگروه. 2
  دانشگاه آزاد اسالمی دامغانگروه بیولوژی تکوینی، . 5   دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانگروه بهداشت حرفه ای،. 3
   تشریحکارشناس ارشد علوم. 6     علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانگروه. 4

  30/10/89 :           تاریخ تصویب 15/10/89:           تاریخ ارجاع جهت اصالحات 16/9/89: ریافت تاریخ د
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  اثر نور بر تکوین جنین
  

18  1389بهمن  ، 80 ، شماره بیستم دوره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

را به شرایط داخل بـدن نزدیـک کنـد، هنـوز       تا آن  هآمد
گرچـه  .  داخل بـدن زیـاد اسـت       بهینهفاصله آن با شرایط     

 رانگزینی پـستاندا   های مرحله قبل از النه     پالستیسیتی جنین 
زیاد بـوده و در شـرایط تحـت نرمـال هـم بـه طـور قابـل                   

کننـد، ولـی مطالعـات نـشان داد کـه            ای رشد می   مالحظه
رفولـوژی ظـاهری    وتاثیر شرایط تحـت نرمـال فراتـر از م         

 و  )1،2(ها در مراحل جنینـی     تواند روی بیان ژن    بوده و می  
حتی، روی رشد و فیزیولوژی نـوزادان حاصـل از چنـین            

  .)3(مرحله بعد از تولد اثر بگذاردهایی در  جنین
هــای مختلــف  طــی فرآینــد و مراحــل اجــرای روش

 تزریـق    و کمک به بـاروری هماننـد لقـاح آزمایـشگاهی         
 بـا اووسـیت و      ، کـارکردن  اسپرم به سیتوپالسـم اووسـیت     

های کشت،  جنین در آزمایشگاه و کشت جنین در محیط
هـای زمـانی متــوالی در معـرض نــور     هـا طــی دوره  جنـین 

ایـن  . گیرنـد  مایشگاه و نیز نور میکروسکوپ قرار مـی       آز
در حالی است که، در شرایط نرمـال داخـل بـدن، جنـین              

با وجود اهمیتـی کـه       .گیرد اصالً در معرض نور قرار نمی     
نور برای حیات دارد، هر دو طیـف مرئـی و نـامرئی نـور               

ایـن اثـر در   . توانند اثرات سوئی بر سلول داشته باشـند        می
 از طریـــق تـــشکیل DNAرســـاندن بـــه نتیجـــه آســـیب 

دایمرهــای تیمیــدین و پیــدایش اکــسیژن فعــال صــورت  
، لیپیـدها و    DNAپذیرد، اکسیژن فعال باعث تخریـب        می

های سلول شـده و سـبب مـرگ سـلول یـا بـروز                پروتئین
مطالعـاتی کـه در خـصوص       . )4(شود نئوپالزی در آن می   

اران هـای اولیـه در پـستاند       تاثیر نور بر رشد و نمـو جنـین        
 معـدود و بـا نتـایج متفـاوتی همـراه بـوده              ،انجام پذیرفت 

 تخمـک هـای پـستانداران و        در شرایط طبیعـی،   . )5(است
هــا، هرگــز در معــرض نــور خورشــید یــا   هــای آن جنــین

گیرنـد و در نتیجـه بـه نظـر           نورهای مـصنوعی قـرار نمـی      
هـــای حفـــاظتی در برابـــر  رســـد کـــه از مکانیـــسم نمـــی
در مقابـل   . ور برخوردار باشند  های ناشی از تابش ن     آسیب
هـا و   های جـانوران آبـزی ماننـد مـاهی     ها و جنین   تخمک

هـایی بـرای حفاظـت در برابـر          دوزیستان دارای مکانیسم  
تابش نور شـدید خورشـید و حتـی طیـف مـاوراء بـنفش               

خـوبی آن را تحمـل   ه موجود در نور خورشـید بـوده و بـ    
های  یندهد که جن   ها نشان می   گزارشبرخی   .)6(کنند می

ای در برابـر نـور از        پـذیری قابـل مالحظـه      هامستر آسـیب  
 دقیقه قرارگیری   5که فقط    دهند، به طوری   خود نشان می  

 لـوکس، باعـث کـاهش       400در معرض نوری بـا شـدت        
ــیب    ــزایش آس ــو و اف ــد و نم ــای  رش ــا   در آنDNAه ه

های خرگوش مقاومت     در حالی که، جنین    ،)5،7(شود می
 در معـرض نـوری بـا شـدت          بیشتری داشـته و وقتـی کـه       

 دقیقـه  قـرار گرفتنـد، آسـیب          30 لوکس به مـدت      3250
دریــک . )8(هــا نــاچیز گــزارش شــده اســت وارده بــه آن

هـای اولیـه     داری در تکـوین جنـین      مطالعه اختالف معنـی   
 دقیقـه در معـرض نـور بـا شـدت            30موش که بـه مـدت       

هـای    لوکس  قرار داده شدند، در مقایسه بـا جنـین           2900
حـالی کـه، در گـزارش       ، در   )9(ترل مشاهده نشد  گروه کن 

Takenaka مـدت تـابش    ، همین   2007 در سال    همکاران و
رســیدن بــه  لــوکس، باعــث آســیب 1200نــور بــا شــدت 

 و افـزایش    ها به بالستوسیـست    ها و کاهش تکوین آن     جنین
  .)5(ها شده است آپوپتوز در آن

 بـا وجـود     IVFهـای    در حال حاضـر در آزمایـشگاه      
شناسان به تاثیرات نور بر جنین و تـالش           جنین ظنین بودن 

ه هـا در مقابـل نـور، بـ     برای کاهش زمان قرارگیری جنین    
پذیری و مخصوصاً، مشخص     دلیل عدم اطمینان از آسیب    

نبودن شدت نـور آسـیب رسـاننده و تـاثیر زمـان در ایـن                
های آزمایـشگاه و     یند، معموالً فیلتری در مقابل المپ     آفر

 این  .شود ها بکار گرفته نمی    کروسکوپمنبع نور بیشتر می   
معادل نوری کـه     مطالعه تاثیر نور با شدت       پروژه، با هدف  

 آزمایـشگاه و    هـای  میکروسـکوپ  به طور معمول از المپ    
محیط آزمایشگاه، در جریان کار بـا جنـین بـر آن تابیـده         

گزینـی   های مرحلـه قبـل از النـه        شود، بر تکوین جنین    می
  .انجام پذیرفته است

  

  اد و روش هامو
ــوش   ــین از م ــه جن ــرای تهی ــوری   ب ــای س  NMRIه

 هفته و شرایط نگهداری     8 تا   6سن حیوانات   . استفاده شد 
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        سپیده خلیلی سوادکوهی و همکاران              هشی   پژو  
  

19  1389بهمن  ، 80 ، شماره بیستم دوره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 ساعت در تاریکی و    12 ساعت در نور و      12ها، شامل    آن
ــرای .  درجــه ســانتیگراد بــوده اســت 25 الــی 23دمــای  ب

 واحــد هورمــون 7هــا، بــه حیوانــات مــاده  گــرفتن جنــین
PMSG ــون 7  ســاعت بعــد48 و ــه HCG واحــد هورم  ب

بالفاصـله پـس از     . شـد  طریق داخل صـفاقی، تزریـق مـی       
، حیوان ماده با موش نـر از همـان گونـه در             HCGتزریق  

 گرفت و صـبح روز     گیری قرار می   یک قفس جهت جفت   
گیـری   بعد با معیار پالک واژنی، حیوانـاتی را کـه جفـت        

  ساعت پـس از تزریـق      46  تا 44انجام داده بودند، جدا و      
HCG           با کشتن از طریق قطع نخاع گردنی، لوله رحمـی ،
برای . شدند ها خارج و به محیط کشت انتقال داده می         آن

ها از لوله رحمی، از روش فالشـینگ         خارج کردن جنین  
بعد از فالش کردن، لوله رحمـی را از قطـره           . استفاده شد 

خــارج کــرده و بــا اســتفاده از یــک میکروپیپــت دهــانی  
هـا، بـه     از فالش کردن تمـام اویـداکت      های حاصل    جنین
. شدند  انتقال داده می   T6ای تمیز و درشت از محیط        قطره

ها به طور تصادفی انتخـاب شـده و          در قطره مزبور، جنین   
قبـل از انتقـال     . یافتند های مورد تحقیق انتقال می     به محیط 

هـا، بـا دو بـار        هر گروه به قطره نهایی برای کشت جنـین        
های تمیزی از همان جنس محـیط،        ه قطره ها ب  انتقال جنین 

ــین ــایع    جن ــافتی و م ــده و از ذرات ب ــسته ش ــامال ش ــا ک ه
  .فالشینگ پاک گردیدند
سـازی   ها از بدن مـوش و آمـاده        خارج ساختن جنین  

نـور  . ها برای کشت، در اتاقی بدون پنجره انجـام شـد           آن
ای تنظـیم شـد کـه شـدت آن بـه             میکروسکوپ به گونـه   
بی روشن در سقف آزمایشگاه بین      همراه یک المپ مهتا   

زمان کار با جنین به حداقل ممکـن  .  لوکس بود45 تا  25
  .کاهش داده شد

، بــرای کــشت T6در ایــن پــروژه، از محــیط کــشت 
ــین ــد   جن ــتفاده ش ــا اس ــومین  . ه ــرم آلب ــد 20از س  درص
بـه   (T6، به عنوان یک مکمل بـرای محـیط          )HSA(انسان

ه کـردن محـیط     برای آماد . استفاده شد ) درصد 10نسبت  
 ساعت قبل از گرفتن جنین      24ها، در حدود     کشت جنین 
 ،های موش، مقدار مورد نیاز از محیط کشت        از اویداکت 

دار شـده و سـپس بـا اسـتفاده از سـمپلر، قطراتـی بـه                سرم
ــار   20حجــم  ــالکون یکب ــروف کــشت ف  میکــرون در ظ

مــصرف گذاشــته و روی آن بــا روغــن پــارافین اســتریل  
 را نیز   HEPES دارای   HTFین محیط   همچن. پوشانده شد 

همزمان سرم دار کرده و در یک تـست تیـوب ریختـه و              
در حالی که درب آن کامالً محکم بسته شده بود، آن را            
به انکوباتور منتقل کرده تا در شـرایط انکوبـاتور متعـادل           

ها و فـالش     گشته و در روز بعد برای قرار دادن اویداکت        
  .ها در آن آماده شود کردن آن
هـا در هـر سـری از         های بدست آمده از مـوش      جنین

ای درشت از محیط کـشت گـردآوری         آزمایش در قطره  
 گـروه کـه محـیط       4شدند، سپس بـه طـور تـصادفی، در          

کــشت مربــوط بــه هــر گــروه ، قــبالً در ظــروف کــشت  
جـای  ) D و  A، B،C(گـذاری شـده بـود     جداگانه قطـره 

دارای  HTFدر این مرحلـه از محـیط کـشت          . داده شدند 
 اســـتفاده شـــد تــا در شـــرایط خـــارج از  HEPESبــافر  

ها در   تعداد جنین .  به حداقل برسد   pHانکوباتور تغییرات   
گـروه هـای آزمـایش      .  عدد بوده است   12 تا   8هر قطره،   

  : به شرح زیر بوده است
A)  گروه شاهد این مطالعه بوده اسـت      ) : گروه اول .

تقـال  در این گروه ظروف کشت حاوی جنین پـیش از ان           
به انکوباتور در حالی که با یک ورقه آلومینیوم پوشـانده           

ها تابیده نشود، در تمـام       شد تا هیچ نوری به این جنین       می
هـا، بـر     ، در کنـار سـایر گـروه       ) دقیقه 30(مدت آزمایش   

 درجه سانتیگراد، نگهـداری     37روی هات پلیت با دمای      
  .شد می

B ) ن ها در ای   ظروف کشت حای جنین   :  )گروه دوم
 دقیقه در معرض نور قرار گرفتـه و پـس           5گروه به مدت    

از آن با ورقه آلومینیوم پوشـانده شـده و تـا پایـان مـدت                
  .شد آزمایش بر روی هات پلیت نگهداری می

C ) 15ها بـه مـدت       در این گروه جنین   :  )گروه سوم 
دقیقــه در معــرض نــور قــرار گرفتــه، پــس از آن ظــروف 

م پوشانده شده و تـا پایـان        محتوی آن ها با ورقه آلومینیو     
  .شد داری می مدت آزمایش بر روی هات پلیت نگه
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D)  ها در این گـروه بـه مـدت          جنین: ) گروه چهارم
  . دقیقه بر روی هات پلیت، در معرض نور قرار داشتند30

، mA190 ،K6400 ،HZ50(دو المـــپ فلورســـنت 
V230   و W23(  هات پلیت به صورتی قرار      ، در مجاورت

 لــوکس، بــر ظــروف 800 نــوری بــا شــدت داده شــد،که
بـرای رسـیدن بـه ایـن شـدت نـور، ایـن دو               . کشت بتابـد  

های فلزی قابل نصب بر میـز، در دو طـرف            المپ، با پایه  
میز کاری که هات پلیت روی آن قرار داشـت، نـصب و             

محل قرار دادن ظروف    ( ها از مرکز هات پلیت     فاصله آن 
تـر، تـابش   ای تنظـیم شـد کـه، لـوکس م     ، به گونه  )کشت

پس از رسـیدن بـه   . نوری با شدت مورد نظر را نشان دهد     
گیـری چنـد بـاره آن در         شدت نـور مـورد نظـر و انـدازه         

های زمانی مختلف، تنظیمات انجام یافتـه، تـا پایـان          نوبت
هـا، ایـن    به جنین پس از تاباندن نور. آزمایشات حفظ شد  

ها به سرعت بـه ظـروف کـشت دیگـر کـه حـاوی                جنین
بودند، منتقل شـده، و     ) Hepesبدون   (HTFمحیط کشت 

هـا   کشت جنین.  قرار داده شدند   CO2سپس در انکوباتور    
ادامـه یافـت و رونـد    )  شـبانه روز  4( سـاعت    96به مـدت    

مراحل تکوین  .  ساعت بررسی شد   24ها هر    تکوین جنین 
ــه    ــامل مرحل ــین، ش ــلولی، 4جن ــوروال،  8 س ــلولی، م  س

ــست،  ــیHatchingبالستوسی ــین جن ــایی کــه  ن و همچن ه
  .دچار دژنراسیون شدند، ثبت شد

.  انجام شـد   SPSSافزار   ها در نرم   بررسی آماری یافته  
هـا بـه مرحلـه       هایی که در هر یـک از گـروه         نسبت جنین 

هـا مـورد    بالستوسیست رسیدند، محاسبه و میانگین نسبت 
 ، بــه >05/0pاخــتالف بــا . مقایــسه آمــاری قــرار گرفــت

مقایسه آمـاری   . ر گرفته شد  دار در نظ   عنوان تفاوت معنی  
  . انجام گرفتChi-square با استفاده از آزمون

  

  یافته ها 
 سـلولی، در چهـار      2هشتصد و هشتاد و یک جنـین        

 جنـین بـه     229 و   222،  215 ،215گروه آزمـایش شـامل      
 دقیقه  5گروه   (B ،   )گروه شاهد  (Aهای   ترتیب در گروه  

، بـه   ) نـور   دقیقـه  30 (Dو  )  دقیقه نـور   15گروه   (C،  )نور
هایی کـه    نسبت جنین .  ساعت کشت داده شدند    96مدت  

 D و   B   ،Cهای   به مرحله بالستوسیست رسیدند، درگروه    
یکـدیگر و   بود که بـا   درصد 1/65 و 5/52،  6/61بترتیب،  

نداشـت   داری اخـتالف معنـی   )  درصـد  61(با گروه شـاهد     
  ).1  شمارهنمودار(

دند،  رسـی Hatchingهایی که به مرحلـه     نسبت جنین 
ــروهدر  ــای  گ  4/15 و 3/18، 2/18بترتیــب D و B ، Cه

)  درصد 8/21( بود که با یکدیگر و با گروه شاهد          درصد
ــی   ــتالف معن ــاری، اخ ــاظ آم ــت   از لح ــته اس داری نداش

  ).2  شمارهنمودار(
  

  
  

پـس   ها به مرحله بالستوسیـست     نسبت تکوین جنین   : 1  شماره نمودار
 5هایی که بـه مـدت        گروهو) A(، در گروه شاهد    ساعت کشت  72از

 معرض نور قرار داشـتند    در) D( دقیقه   30و) C( دقیقه   15،  )B(دقیقه  
  .)باشد دار نمی ها معنی اختالف بین گروه(

  

  
  

 96پس از    Hatchingنسبت تکوین جنین به مرحله       : 2  شماره نمودار
 دقیقـه  5هایی که بـه مـدت    و گروه) A(درگروه شاهدساعت کشت   

)B( ،15 ــه ــه 30و ) C(دقیق ــرار داشــتند  ) D( دقیق ــور ق در معــرض ن
  .)باشد دار نمی ها معنی اختالف بین گروه(
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 هـای   گروه های دژنره شده در    همچنین، نسبت جنین  
A، B   ، C   و D  نمـودار (د  اداری را نشان ند     اختالف معنی 

  ).3 شماره
  

  
  

 سـاعت   72پـس از    هـای دژنـره شـده        نـسبت جنـین    : 3  شماره نمودار
، )B( دقیقـه    5هایی کـه بـه مـدت         و گروه ) A(ه شاهد در گرو کشت  

اخـتالف  (در معرض نور قرار داشـتند       ) D( دقیقه   30و  ) C(دقیقه  15
  .)باشد دار نمی ها معنی بین گروه

  

  بحث
با وجود حیـاتی بـودن نـور بـرای موجـودات زنـده،         
مطالعات نشان داده است که هر دو طیف مرئی و نامرئی            

نـور  . بـر سـلول داشـته باشـد      توانـد اثـرات سـویی        نور می 
هـای آزاد اکـسیژن و       القـای تولیـد رادیکـال     مرئی، سبب   

القای آسیب سلولی از قبیل اکسیداسیون بازها و شکستن         
نور بـا تـشکیل دایمرهـای      . )10(شود ، می DNAهای   رشته

 شـده، عـالوه بـر       DNAتیمیدین، باعث ایجاد آسیب در      
جـب آسـیب    های آزاد اکسیژن، مو    آن، با تولید رادیکال   

هـای   رادیکال. )5(ها و لیپیدهای سلول خواهد شد      پروتئین
آزاد اکــــسیژن باعــــث القــــا اکــــسیداسیون پــــروتئین 

اسـترس  . شـوند  ها و تشکیل دی سولفات مـی       سولفیدریل
ــدهای دی  ــسبت بانـ ــسیداتیو، نـ ــشکیل  اکـ ــولفید و تـ سـ

دهـد، در    سولفیدهای مرکب را در سلول افزایش مـی        دی
هـــایی مثـــل  شـــدن آنـــزیمنتیجـــه موجـــب غیـــر فعـــال 

. )11(شـــود  فـــسفات دهیــدروژناز مـــی 3گلیــسرآلدهید  
 القـــا هـــای آزاد اکـــسیژن، باعـــث همچنـــین، رادیکـــال

 گزارش شـده اسـت      .)12(شوند پراکسیداسیون لیپیدها می  

هـای مـوش      سلولی در جنـین    2که، توقف رشدی مرحله     
)2-cell block( بــا افــزایش در پراکــسیداسیون لیپیــدها ،

ها، مرگ سـلولی زودرس      این آسیب . )13(باشد همراه می 
با وجود اثبـات چنـین اثراتـی از         . خواهند داشت  را در پی  

مسئله مهم شدت و    های زنده،    نور با شدت معین بر سلول     
 این تحقیق شـدتی از نـور        در. مدت زمان تابش نور است    

هـای   سفید فلورسـانس کـه بطـور معمـول در آزمایـشگاه        
 جریان کار با اووسیت و جنین       مراکز درمان ناباروری در   

ــر آن ــی ب ــا م ــدازه ه ــد، ان ــاثیر آن در   تاب ــری شــده و ت گی
هـای مـوش مـورد       هـای مختلـف بـر تکـوین جنـین          زمان

کـه،   های این مطالعـه نـشان داد       افتهی. بررسی قرار گرفت  
 دقیقه کـه حـداکثر      30چنین شدتی از نور حتی در مدت        

زمـانی اسـت کـه ممکـن اسـت اووسـیت و یـا جنــین در        
جریان کار در آزمایـشگاه در معـرض آن قـرار بگیرنـد،             
حداقل در سـطح مرفولوژیـک تـاثیر سـوء آشـکاری بـر              

ها به سمت ایجاد     های موش نداشته و در تکوین آن       جنین
مطالعــاتی کــه . کنــد  نمــیبالستوسیــست اخــتالل ایجــاد

هـای   تاکنون در خصوص تاثیر نور مرئی بر تکوین جنین        
مرحله قبل از النـه گزینـی پـستانداران انجـام پذیرفتـه از              

سه عامـل   . ناهمگونی و هتروژنیتی باالیی برخوردار است     
مهم و تاثیر گـذار در تعیـین اثـر نـور بـر تکـوین جنـین،                  

 زمـان تـابش     شدت و طول موج نور مورد استفاده، مدت       
نور به جنین و گونه حیوانی کـه جنـین از آن تهیـه شـده                

ــی ــاره در   . باشــند اســت، م ــورد اش ــل م ــاوت ســه عام تف
رش شـده  اهای گـز  مطالعات مختلف سبب تفات در یافته    

در حـالی   . باشـد  ها در خصوص تاثیر نور بر جنین مـی         آن
که تمام مطالعاتی که تاثیر نور بر جنین هامـستر را مـورد             

 قرار دادند، بر تاثیر سوء آن بر روند تکوین حتـی            بررسی
  دقیقه و شدت تـابش نـسبتاً    5با زمان تابش کوتاهی مانند      

 مطالعه بـر روی  )14،7،5(ندا ه لوکس تاکید کرد400پایین  
هـا در    های خرگوش نشان دهنده مقاومت باالی آن       جنین

ای کـه قـرار دادن       بگونـه . برابر تاثیر تابش نور بوده است     
 دقیقه در معـرض نـوری       30های خرگوش به مدت      جنین

داری بر روند تکوین      لوکس تاثیری معنی   3250با شدت   
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های مـوش از ایـن لحـاظ در          جنین. )8(ها نداشته است   آن
های انـسان    ممکن است جنین  . وضعیت بینابین قرار دارند   

شدت نور  . تر باشند  های موش نزدیک   از این نظر به جنین    
 گیـری نـوری کـه      ن مطالعه پس از اندازه    مورد استفاده در ای   

 ،هـا  ها از المپ میکروسکوپ    معمول در آزمایشگاه  بطور  
 ،شــود بــر جنــین تابیــده مــیکــه بعــالوه نــور آزمایــشگاه 

مطالعه ما نشان داد این شدت از نور تا مدت          . انتخاب شد 
هـای    دقیقه تاثیر سوء آشکاری بر روند تکوین جنـین         30

ــدارد  2007  در ســالکــارانش و همTakenaka .مــوش ن
هـای یـک سـلولی       گزارش کردند که قرار گرفتن جنـین      

 1200موش در معرض نور فلورسـانس سـفید، بـا شـدت          
ها بـه مرحلـه       دقیقه تکوین این جنین    15لوکس، به مدت    

همچنـین  . )5(کنـد  بالستوسیست را با اختالل مواجه نمـی       
ای دیگر گزارش شده است که نـور بـا شـدت             در مطالعه 

 دقیقـــه میـــزان تکـــوین 30وکس طـــی مـــدت  لـــ2900
ــین ــداده     جن ــاهش ن ــست را ک ــه بالستوسی ــوش ب ــای م ه
ــل ماهــانی و همکــارانش . )9(اســت ــا در مقاب  در ســال ام
های موش وقتی برای مـدت       ، نشان دادند که جنین    2008

 1600 دقیقــه در معــرض نــور مرئــی بــا شــدت 45 تــا 30
ن گیرند، دچار آسیب شده و میزان تکـوی  لوکس قرار می 

در یک . )15(یابد ها به مرحله بالستوسیست کاهش می آن
 4000(مطالعــه دیگــر نیــز وقتــی از نــوری بــا شــدت بــاال 

هـای مـوش بـا        روند تکـوین جنـین     ،استفاده شد ) لوکس
کـه توسـط محققـان        چنـان  )16(اختالل جدی مواجه شـد    

 از مجمـوع ایـن      )17(دیگر نیز مـورد تاکیـد قـرار گرفـت         
ــد مطالعــات مــی ــوان فهمی ــد تکــوین  ت ــر رون ــور ب  کــه ن

های پـستانداران تـاثیر نـامطلوب دارد، منتهـا میـزان             جنین
پـشت سـر گذاشـتن      توانایی  حساسیت و قدرت تحمل و      

هـای مختلـف     هـای گونـه    های احتمـالی در جنـین      آسیب
 نور مرئی   ،های موش  رسد جنین  به نظر می  . متفاوت است 

 تواننـد تحمـل   هـا را مـی    با شـدت معمـول در آزمایـشگاه       
 منجـر بـه   ممکن اسـت چنـین شـدتی از نـور واقعـاً           . کنند

هـای آزاد    تولید فاکتورهای آسیب رسان همانند رادیکال     
ها نشود؛ اما با توجه      با غلظت تخریب کننده در این جنین      

به شباهت بسیار بـاالی مـسیرهای متابولیـک و ترکیبـات            
هـای مختلـف جـانوری،       دخیل در این مـسیرها در گونـه       

هـای   تفاوتی که در میزان حـساسیت جنـین       رسد   بنظر می 
شـود، بیـشتر بـه       پستانداران مختلف بـه نـور مـشاهده مـی         

های جبرانی برای مقابله به استرس وارده        تفاوت مکانیسم 
 تنظـیم چرخـه سـلولی در شـرایط        . هـا باشـد    در این گونه  
پارامترهای تنظیم کننـده    . ، بسیار پیچیده است   آزمایشگاه

گزینـی   نمو قبل از مرحله النه    چرخه سلولی، حین رشد و      
این تغییرات، که توسـط مـسیرهای       . کنند شدیداً تغییر می  

شوند، برای رشد و نمو نرمال       سیگنالی مختلف کنترل می   
ها  مطالعاتی که در آن برخی از ژن. جنین ضروری هستند  

را از کار انداخته و مختل کردنـد، نـشان داد کـه چرخـه               
ری بـسیار بـاالیی اسـت،       پذی سلولی جنینی دارای انعطاف   

 طوری که قادر اسـت، نبـود یـک یـا چنـدین پـروتئین               به
ایـن  . های مختلف، جبـران کنـد      کننده را با مکانیزم     تنظیم

هـایی کـه در    های جبرانی، بین عملکـرد پـروتئین     مکانیزم
کننـد،   های مختلف تنظیم چرخه سلولی فعالیت می       بخش

هـای   ه ژن همچنین، گـروه کـوچکی از رد       .افتد اتفاق می 
 سلولی  2مربوط به تنظیم چرخه سلولی موش، در مرحله         

ها در این مرحله نسبت بـه مرحلـه          حضور دارند و این ژن    
، بنـابراین احتمـال     )18(ند هـست  تـر  یک سلولی بسیار فعـال    

رود که جنین ها بتوانند اثرات زیانبـار ناشـی از تـابش             می
شـد، بـا    نور را تا وقتی که از یـک آسـتانه بـاالتر نرفتـه با              
  .مکانیسم تغییر و تنظیم چرخه سلولی، خنثی نمایند

دهـد کـه، پدیـده تـرمیم         همچنین مطالعات نشان می   
DNA     کننده صـورت    های ترمیم   ، که توسط یکسری ژن
گزینـی بـسیار     های مرحله قبـل از النـه       گیرد، در جنین   می

 در DNAهای مسئول ترمیم آسیب     ژن. )19(باشد فعال می 
هـای مرحلـه قبـل از        و همچنین جنین  موش، در اووسیت    

. )20(شـوند  ، بیـان مـی    ) سـلولی  4 تـا    2مرحله  (گزینی   النه
 هـایی کـه در     ، جنـین  بنابراین، این احتمال وجود دارد که     

هـای   گیرند، تا حدودی بتوانندآسیب    معرض نور قرار می   
 را با اسـتفاده از پدیـده ترمیم،کـه در ایـن             DNAوارد بر   

بعــالوه، . اشـد، جبـران نماینـد   ب هـا بـسیار فعـال مـی     جنـین 
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نـشان داد کـه سـلول وقتـی در معـرض شـرایط              مطالعات  
هـایی در    گیرد، اقدام به سنتز پـروتئین      نامساعدی قرار می  

کنند که باعث افزایش قدرت تحمل       سیتوپالسم خود می  
 چنین مکانیـسمی در   . شود و سازش آن دربرابر استرس می     

معـرض شـوک   های مختلف بدنبال قرار گرفتن در       سلول
چنــین مکانیــسمی . )22،21(گرمــایی گــزارش شــده اســت

احتماال در اووسیت و بالستومرهای جنین اولیه نیز وجود         
داشته و امکان سازش جنین و پشت سر گذاشتن شـرایط           

کـه گـزارش شـده       کمـا ایـن   . آورد نامساعد را فراهم مـی    
ها  بعد از تابش نور آبی در جنین       Hsp70است که بیان ژن     

هـا   یافته و این امر نقش مهمی در حفظ بقـای آن          افزایش  
بـدیهی  . )23(کنـد  های محیطی ایفـا مـی      در مقابل استرس  

ــسم   ــن مکانی ــوع ای ــی و   اســت تن ــی و سازش ــای جبران ه
هـایی باشـد    تواند توجیه کننده تفاوت ها می  پیچیدگی آن 

های مختلـف در خـصوص تـاثیر نـور بـر             که در گزارش  
هـای ایـن     اسـاس یافتـه   بـر   . هـای اولیـه وجـود دارد       جنین

توان نتیجه گرفت که نور مرئی در مدت زمان          مطالعه می 

 حـداقل در سـطح      ،معمول کـار بـا جنـین در آزمایـشگاه         
ــین    ــر جنـ ــکاری بـ ــامطلوب آشـ ــاثیر نـ مرفولوژیـــک تـ

 شاخص مورد اسـتفاده در ایـن        ،وجوداین  گذارد، با    نمی
مطالعه برای بررسی تاثیر نور محـدودتر از آن اسـت کـه             

 حکم قطعی در خصوص بی خطـر بـودن آن بـرای             بتوان
  .جنین در آزمایشگاه صادر کرد

  
  
  

  سپاسگزاری 
مراتــب قــدردانی و ســپاس خــود را از  وســیله بــدین
هـای مـالی معاونـت محتـرم          و حمایت  صمیمانههمکاری  

 ضـمن  درپژوهـشی و کلیـه همکارانـشان ابـراز داشـته و      
نامـه   انپایبخشی از  حاصل مقاله این که گردد می متذکر
خانم سپیده  رشته بیولوژی تکوین ارشد کارشناسی دوره

 مازنـدران  پزشـکی  علـوم  دانـشگاه   ازخلیلی سوادکوهی
  .باشد می
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