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تأثیر ژله رویال ،ویتامین  Cو ویتامین  Eبر بیان ژنهای کدکنندهی
آنزیمهای آنتیاکسیدان در بلوغ برون تنی اووسایت بز

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
پژوهشهای توليدات دامی
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سعید حیدری ،1حمید دلدار 2و زربخت انصاری پیرسرایی

چکیده
هدف از این پژوهش مقایسه بین توان آنتیاکسیدانی ژله رویال ،ویتامین  Eو ویتامین  Cبه صورت افزودنی ،بر نرخ تکامل و
بیان ژنهای کدکنندهی آنزیمهای آنتیاکسیدان در بلوغ برون تنی اووسایت بز بود .برای تهیه اووسایتهای بز ،تخمدانها
بالفاصله بعد از کشتار ،از الشه دام جدا و درون فالسک حاوی سرم فیزیولوژیک به آزمایشگاه منتقل شدند .کمپلکس اووسایت
کومولوس از فولیکولهای آنترال کوچک ( 2-6میلی متر) تخمدان جدا شدند و در محیط بلوغ اووسایت که حاوی غلظتهای
مشخصی از ژله رویال ،ویتامین  ،Eویتامین  Cو ویتامین  +Eویتامین  Cبود ،کشت داده شدند .پژوهش در قالب طرح کامالً
تصادفی ،با شش تیمار آزمایشی شامل تیمارهای شاهد 1۱ ،میلیگرم بر میلیلیتر ژله رویال 2۱۱ ،میکرومول ویتامین 1۱۱ ،E
1
میکرومول ویتامین  2۱۱ ،Cمیکرومول ویتامین  Eبه همراه  1۱۱میکرومول ویتامین  Cو دی ام اس او ( )DMSOدر ده تکرار
انجام شد .یافتههای حاصل از این پژوهش نشان داد که افزودن ویتامین  Eو  Cو ترکیب آنها نسبت به گروه شاهد به طور
معنیداری نرخ بلوغ برون تنی را افزایش داد ولی افزودن ژله رویال به محیط کشت بلوغ اووسایتهای بز ،تفاوت معنیداری را
نسبت به تیمار شاهد در افزایش نرخ بلوغ نشان نداد .همچنین با اضافه کردن دو ویتامین به صورت ترکیب ،بیان نسبی ژن
گلوتاتیون پراکسیداز به طور معنیداری افزایش یافت و ژنهای سوپر اکسید دسموتاز و کاتاالز تحت تأثیر تیمارهای مختلف
اختالف معنیداری نشان ندادند .میتوان نتیجهگیری کرد که افزودن ویتامینهای  Eبه همراه ویتامین  Cنرخ بلوغ و توان
آنتیاکسیدانی اووسایت را نسبت تیمار ژله رویال بیشتر افزایش داد.
واژههای کلیدی :ژله رویال ،ویتامین  ،Eویتامین  ،Cبلوغ برون نتی ،اووسایت بز

مقدمه
مشتقات اکسیژن واکنشگر ( 2)ROSدر محیطهای
برونتنی با توجه به غلظت اکسیژن در هوا بلوغ اووسایت را
تحت تأثیر قرار داده و موجب به وجود آمدن محیطی نامطلوب
برای رشد نمو اووسایت و رویان میشود ( .)9از آنجایی که
آنتیاکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی در مایع فولیکولی،
اویداکت و سلولهای بدن در شرایط طبیعی درون بدن وجود
دارند ،هنگامی که اووسایت و رویان در شرایط برونتنی کشت
داده شوند ،این سیستمهای دفاعی به خوبی کار نکرده و
پژوهشگران مجبور هستند که از ترکیبات کمکی و افزودنی
آنتیاکسیدانی برای هرچه بهتر کردن محیط کشت اووسایت و
رویان استفاده کنند .آلفا-توکوفرول (شکل فعال ویتامین  )Eو
اسید آسکوربیک (شکل فعال ویتامین  ،)Cاز مکملهای
آنتیاکسیدانی رایج در شرایط آزمایشگاهی جهت بلوغ ،لقاح و
کشت آزمایشگاهی بوده که در غلظتهای مختلف مورد
استفاده قرار میگیرند .آلفا-توکوفرول یک آنتیاکسیدان
محلول در چربی غالب سلولهای حیوانی بوده که این
سلولها را از رادیکالهای آزاد در شرایط تنی و برونتنی
محافظت میکند ( .)9اسید آسکوربیک یک ویتامین محلول
در آب بوده که یکی از مهمترین آنتیاکسیدانها در مایعات
برون سلولی در نظر گرفته میشود ( .)1ژله رویال ترکیبی
است که از یک جفت غده مغزی زنبورهای کارگر پرستار به
نام غده هیپوفارنژیال ترشح شده و به عنوان ضروریترین
ماده غذایی برای رشد ملکه در تمام طول عمر و نیز نوزادان
زنبور در مراحل اولیه رشد ،محسوب میشود ( )22و دارای
ترکیباتی از جمله؛ آب ،پروتئینها ،چربیها ،کربوهیدراتها،
2- Reactive Oxygen Species

آمینواسید ،ویتامینها ،آنزیمها ،هورمون ،عناصر معدنی و
آنتیبیوتیکهای طبیعی است ( .)13پژوهشها اثبات کردند
که ژله رویال دارای ترکیبات آنتیاکسیدانی است و توانایی
مقابله با رادیکالهای آزاد را دارد ( )11،14و نیز میتواند
سیستم آنتیاکسیدانی آنزیمی و غیرآنزیمی درون سلولی را
تقویت نماید ( .)11ژله رویال دارای ترکیبات زیستی فراوان
بوده و در پژوهشهای پیشین ( )11،8،22نیز نشان داده شده
است که روی نرخ بلوغ و تولید رویان برونتنی نقش بسزایی
داشته و افزوده شدن آن به محیط تکامل اووسایت و رشد و
نمو رویان موجب بهتر شدن شرایط رشد نمو رویان برون تنی
میشود .از سوی دیگر ویژگیهای آنتیاکسیدانی ژله رویال در
مدلهای مختلف شرایط آزمایشگاهی تجربی روی حیوانات و
محافظت آن در برابر تنش اکسیداتیو ،ثابت شده است ( .)2بر
این اساس هدف از این پژوهش مقایسه بین افزودن ژله
رویال ،ویتامین  Eو ویتامین  Cبه محیط تکامل اووسایت ،و
اندازهگیری بیان ژنهای کد کننده آنزیمهای آنتیاکسیدان در
بلوغ برونتنی اووسایت بز بود.
مواد و روشها
مواد شیمیایی از شرکت سیگما ( )Sigma - Aldrichو
 Gibcoخریداری شدند .برای تهیه استوکهای ژله رویال،
 1222میلیگرم ژله رویال خالص (تهیه شده از کندوهای
شهرستان فیروزکوه) در  12میلیلیتر  Medium 199حل شد
تا به غلظت ده درصد برسد .سپس در اندازههای 1222
میکرولیتری الیکوت ،و در دمای  -22درجه سانتیگراد
نگهداری شد .برای بلوغ برونتنی اووسایتها نیاز به اووسایت
1- Dimethyl Sulfoxide
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جدول  -1توالی آغازگرهای استفاده شده برای بیان نسبی ژنها
ژن
SOD
GPX
CAT

Table 1. The seqvences primers seed for relative gene of expressions
جفت باز
شماره شناسایی
آغازگر رفت و برگشت
ʹF:5ʹ-CAC TTC GAG GCA AAG GGA GA-3
32
AB201469.1
ʹR:5ʹ-CCA AAC TGA TGG ACG TGG AA-3
F:5-GGA TGA AAG TCC AGC CCA AG-3
121
GU131344.1
ʹR:5ʹ-GAC CAT ACC GCT TCA CCA CA-3
F:5ʹ-CAA
ʹTGT TCT GAC GGT AGG GC-3
111
GQ204786
ʹR:5ʹ-TTC GCC TTG GAG TAT CTG GT-3
ʹF:5ʹ-TGT AGG AGC CCG TAG GTCATCT-3
112
AY970970
ʹR:5ʹTTCTCTCTGTATTCTCGAGCCATCT-3

YWHAZ
SOD: superoxide dismutase; GPX: gluthation peroxidase; CAT: catalase; YWHAZ: tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase
activation protein zeta

نتایج و بحث
یافتههای حاصل از این پژوهش نشان دادند که در تیمار
شاهد  11/1±1/29درصد اووسایتها به گامه متافاز میوز 2
رسیدند .در تیمار ژله رویال با غلظت12میلیگرم بر میلیلیتر،
 19/29±2/22درصد اووسایتها به مرحله بلوغ هستهای
رسیدند .در تیمار ویتامین  Cبا غلظت  122میکرومول ،در

 82/82 ±2/92درصد از اووسایتها بلوغ مشاهده شد ،در
تیمار ویتامین  ،Eبا غلظت  222میکرومول 82 ،درصد
اووسایتها به بلوغ رسیدند .در تیمار مجموع ویتامین  Eو
ویتامین  81/29±4/42 ،Cدرصد اووسایتها به مرحله بلوغ
رسیدند و در تیمار دی ام اس او ،در  12/92±9/91درصد
اووسایتها ،بلوغ دیده شد .یافتههای حاصل از این پژوهش
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بود که از تخمدانهای بز موجود در کشتارگاه صنعتی جمع
آوری شدند و پس از جمعآوری ،درون فالسک آب در دمای
 92تا  99درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شد .تخمدانها
در سرم فیزیولوزیک که شامل  122222واحد بین المللی پنی
سیلین و  122میلیگرم استرپتومایسین در هر لیتر است،
شستشو شدند .کمپلکس اووسایت -کومولوس از فولیکولهای
آنترال کوچک ( 2تا  9میلیمتر) تخمدان جدا شد و
کمپلکسهایی که  9الیه کومولوس یا بیشتر و سیتوپالسم
یکنواخت داشتند را انتخاب و وارد محیط کشت بلوغ اووسایت
شدند .قطرههای محیط کشت با استفاده از محیط تکامل
اووسایت استریل آماده شدند .در هر پلیت  12×92میلیلیتری،
 12قطره  22میکرولیتری از محیط کشت تکامل اووسایت
گذاشته شده و روی قطرهها با  12میلیلیتر روغن معدنی
پوشانیده شد .پلیت قطرههای تکامل اووسایت به مدت 1-2
ساعت در انکوباتور دارای  2درصد  ،CO2دمای  93درجه
سانتیگراد و با رطوبت  38درصد قرار داده شد .پس از
شستشوی کمپلکسهای اووسایت -کومولوس در محلول
شستشوی  SOF HEPESو شستشوی پایانی آنها ( 9-4بار)
در محیط تکامل استریل  91درجه سانتیگراد ،انجام شد .هر
 3-11کمپلکس اووسایت کومولوس به درون  22میکرولیتر از
محیط کشت که با روغن معدنی پوشیده شده بود ،انتقال
یافتند و برای  24ساعت در انکوباتور قرار داده شدند.
اووسایتها پس از  24ساعت از قطرههای محیط کشت خارج
شدند و سپس وارد محیط  SOF HEPESشدند و سه بار با
 SOFشستشو شد .پژوهش در قالب طرح کامال تصادفی ،با 9
تیمار آزمایشی شامل تیمارهای شاهد 12 ،میلیگرم بر میلی
لیتر ژله رویال 222 ،میکرو مول ویتامین  122 ،Eمیکرومول
ویتامین  222، Cمیکرومول ویتامین  Eبه همراه 122
میکرومول ویتامین  Cو دی ام اس او ( )DMSOبهعنوان
حالل ویتامین  Eدر  12تکرار ( 12کمپلکس اووسایت
کومولوس در هر تکرار) انجام شد .برای اندازهگیری نرخ بلوغ
اووسایت ،سلولهای کومولوس از اووسایت به وسیله آنزیم
هیالورونیداز جدا شده و اووسایتهای بدون کومولوس نیز 9

بار با  SOFشستشو شدند و بر اساس دیدن جسم قطبی زیر
استریو میکروسکوپ ،نرخ اووسایتهایی که به مرحله متافاز
میوز ( 2اووسایتهای بالغ) رسیدند ،مشخص شد .به منظور
بررسی بیان نسبی ژنهای آنتیاکسیدانی درون سلولی،
 RNAکل ،دست کم از  22اووسایت لخت شده از هر تیمار
جدا شد .در ادامه از کیت RNeasy Micro Kit
) (QIAGEN, 74004برای جداسازی  RNAکل استفاده
شد .برای ساخت  ،cDNAاز کیت ()QIAGEN, 205311
 Quanti Tec Reves Transcriptionاستفاده شد .برای
واکنش  Real Time PCRاز کیت شرکت  Fermentasدر
حجمهای  12میکرولیتری و با استفاده از آغازگرهای
اختصاصی (جدول  )1در دستگاه  Real Time PCRانجام
شد .غلظت آغازگرهای استفاده شده در این پژوهش 2
پیکومول در میکرولیتر بود .برای ایجاد منحنی استاندارد از
سری رقتهای با ضریب  12-1به گونهای استفاده شد که
غلظت  cDNAدر آخرین استاندارد به مقدار  12-2برابر کمتر
از استاندارد نخست بود .برای اندازهگیری بیان نسبی ژنها از
روش لیواک استفاده شد .هر یک از نمونهها چرخه آستانه
( )CTدر دستگاه  Real Time PCRتعیین شد و برای
اندازهگیری بیان ژنها از روش  Livakاستفاده شد .بیان ژن
 YWHAZبه عنوان بیان ژن مرجع مورد استفاده قرار گرفت
(جدول  )1و تیمار شاهد نیز به عنوان کنترل در نظر گرفته
شد .آنالیز آماری دادهها با استفاده از نرمافزار SAS
انجام شد .برای تجزیه دادهها از رویه GLM
( )General Model Linerاستفاده شد .هنگامی که آنالیز
دادهها معنیدار شد ،آزمون دانکن برای مقایسه میانگین
تیمارهای مجزا بکار برده شد .مدل آماری استفاده شده ،طرح
کامال تصادفی ( )Yij = µ + Ti + eijبود که در این رابطه
 ،Yijمقدار عددی تکرار jام از تیمار iام µ ،میانگین داده،Ti ،
اثر تیمار iام و  ،eijاثر عوامل باقیمانده است .احتمال وجود
داشتن تفاوت معنیدار در میانگین تیمارهای گوناگون با آزمون
دانکن کوچکتر مساوی با  2درصد در نظر گرفته شد.
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شکل  -1تأثیر افزودن ویتامینهای  C ،Eو ژله رویال بر بلوغ برون تنی اووسایت بز
Figur 1. Effect of vitamin E, C and royal jelly on in vitro maturation of goat oocyte

از طرفی دیگر به دلیل خاصیت آنتیاکسیدانی ژله رویال،
افزودن آن باعث بهبود نرخ بلوغ اووسایت نسبت به تیمار
شاهد شده است ولی این اختالف به صورت معنیدار نبوده
است .با این وجود ،ولیاهللپور و همکاران ( )22نشان دادند که
افزودن ژله رویال به محیط کشت برونتنی اووسایت ،به طور
چشمگیری نرخ بلوغ اووسایت گوسفند را افزایش داده است.
در پژوهشی دیگر ،استفاده از ژله رویال با غلظت  12میلیگرم
در میلیلیتر موجب افزایش نرخ بلوغ برون تنی اووسایت بز و
کاهش رادیکالهای آزاد شد ( .)11،8همچنین مشاهده شد که
افزودن ژله رویال به محیط کشت برونتنی اووسایت گوسفند،
بهطور معنیداری موجب افزایش نرخ بلوغ و نرخ لقاح
برونتنی و بیان نسبی ژنهای کلیدی مسیرگالیکوالیسیز و
پنتوز فسفات در سلولهای کومولوس گوسفند میشود (.)11
اثر آنتیاکسیدانی از ژله رویال و دیگر محصوالت زنبور عسل
توسط سنجش تواناییهای مهار رادیکال سوپر اکسید مشاهده
شده است ( .)12ژله رویال ،ویتامین Cو ویتامین  Eبا
خنثیسازی رادیکالهای آزاد و توقف فرایند اکسیداسیون،

سبب افزایش نرخ بلوغ و همچنین افزایش بیان برخی از
ژنهای کد کننده آنزیمهای آنتیاکسیدان در بلوغ برون تنی
اووسایت بز شدند (شکل  .)2رادیکالهای آزاد باعث تخریب
عناصر سلولی مهم مانند  ،DNAپروتئین و کربوهیدراتها
میشوند و از این راه به عملکرد مناسب سلول آسیب
میرسانند .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد رادیکالهای
آزاد ،بلوغ برون تنی اووسایتها را نیز تحت تأثیر قرار میدهند
و باعث کاهش نرخ بلوغ اووسایت میشوند ،هچنین میتوانند
چرخه سلولی اووسایت را متوقف کرده و موجب مرگ
اووسایتهای کشت داده شده شوند ( .)9یافتههای بیان نسبی
ژنهای آنتیاکسیدانی درون سلولی نشان دادند که بیان نسبی
ژن گلوتاتیون پراکسیداز (شکل  )2به طور معنیداری تحت
تأثیر تمیارها قرار گرفت ( ،)p<2/22اما بیان نسبی ژنهای
کاتاالز و سوپراکسید دسموتاز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
قرار نگرفتند (شکلهای  9و  .)4در این پژوهش دیده شد که
بیان نسبی ژن گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار ویتامین  Cو E
تفاوت چهار برابری نسبت به تیمار ژله رویال نشان داد.
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نشان داد که اضافه کردن غلظتهای مشخص ویتامین  Eو
ویتامین  ،Cبه محیط کشت ،نرخ بلوغ برون تنی اووسایتها را
به طور معنیداری ( )p >2/22نسبت به گروه شاهد و حتی
تیمار ژله رویال افزایش داد (شکل  .)1ولی با توجه به شکل
 ،1افزودن ژله رویال بهعنوان یک آنتیاکسیدان به محیط
کشت بلوغ اووسایتهای بز ،تفاوت معنیداری را نسبت به
تیمار شاهد نشان نداد .بسیار مهم است که برای حفاظت
اووسایت و رویان در شرایط برون تنی ،با اضافه کردن
آنتیاکسیدان به محیط کشت ،شرایط بهینه برای بلوغ
اووسایت و تولید رویان را فراهم کرد ( .)8از بین بردن فرایند
اکسیداسیون و یا کاهش آن یکی از عوامل مؤثر افزایش

راندمان بلوغ برون تنی اووسایت و بهبود تولید رویان در
شرایط برون تنی است ( .)11،22با توجه به اینکه افزودن دو
ویتامین  Eو ویتامین  Cبه صورت ترکیب به محیط بلوغ
اووسایتها ،سبب افزایش نرخ بلوغ اووسایت شده و همچنین
اختالف معنیداری نسبت به سایر تیمارها از جمله ژله رویال
داشته است ،میتوان به این قضیه پی برد که ژله رویال به
خاطر دارا بودن مخلوطی از پروتینها ،چربیها ،ویتامینها،
هورمونها و غیره موجود در ژله رویال که به صورت ترکیب و
یک کمپلکس در کنار هم قرار گرفته و وارد محیط شده و
احتماال نتوانسته به اندازه ترکیبات خالص ویتامینهای C ،E
روی بلوغ برون تنی اووسایتها تأثیر گذار باشد.

تأثیر ژله رویال ،ویتامین  Cو ویتامین  Eبر بیان ژنهای کدکنندهی آنزیمهای آنتیاکسیدان در 19 ..............................................................................................

شکل  -2تأثیر افزودن ویتامینهای  C ،Eو ژله رویال بر بیان نسبی ژن گلوتاتیون پراکسیداز در اووسایت بز
Figure 2. Effect of vitamin E, C and royal jelly on gluthation prtoxidase relative gene expression in goat oocyte
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شکل  -9تأثیر افزودن ویتامینهای  C ،Eو ژله رویال بر بیان نسبی ژن سوپراکسیددسموتاز در اووسایت بز
Figure 3. Effect of vitamin E, C and royal jelly on superoxide dismutase relative gene expression in goat oocyte
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گلوتاتیون پراکسداز یک آنزیم آنتیاکسیدان سلولی مؤثر است
که رادیکالهای آزاد را از بین میبرد؛ پژوهشی گزارش کرد
که مصرف خوراکی ژله رویال موجب کاهش بیان ژن آنزیم
سیتوکروم  )CYP4A14( P450میشود و از این راه موجب
افزایش بیان ژن آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز میشود (.)19
گلوتاتیون پراکسیداز ،سوپراکسید دسموتاز و کاتاالز به منظور

عملکرد رشدی اووسایت مورد نیاز هستند و نیز در کاهش
تنش اکسیداتیو در اووسایت نقش اساسی دارند ،یافتههای
دیگر نشان داد که ارتباط مستقیمی بین افزایش فعالیت
آنزیمهای آنتیاکسیدانی و افزایش بلوغ سیتوپالسمی و
هستهای اووسایت نیز وجود دارد (.)9

پژوهشهای تولیدات دامی سال نهم /شماره  /21پاییز 11...................................................................................................................................................... 1931

ویتامین  Eبهعنوان یک ماده محلول در چربی بوده که
دارای خواص آنتیاکسیدانی میباشد .مشخص شده که
ویتامین  Eنقش مهمی در پیشگیری از تولید چربی و واکنش
تنش اکسیداتیو به وسیله مهار رادیکالهای آزاد دارد (.)1
پژوهش الحسن و همکاران ( ،)1به تأثیر سلنیوم و ویتامین E
که بهعنوان یک اثر آنتیاکسیدانی مفید بر روی لقاح و رشد و
نمو اولیه مصنوعی اووسایت بالغ بود ،گزارش کردند که
ویتامین  Eبهعنوان یک آنتیاکسیدانت قوی توانایی دارد از
آسیبهای سلولی به وسیله نگهداری گروه سولفیدریل،
پروتئینهای متصل شونده به غشا و از بین بردن
رادیکالهای آزاد جلوگیری کند ( .)1آسکوربات یک
آنتیاکسیدان قوی بوده که مقاومت لیپوپروتئینها را در برابر
اکسیداسیون ناشی از یونهای فلزی افزایش میدهد .در
پژوهشی ،اسید آسکوربیک DNA ،را در برابر آسیب اکسیداتیو
محافظت میکند ( .)9،19اسید آسکوربیک مانع آسیب DNA
شده و بنابراین نقش حیاتی آنتیاکسیدانی در حفاظت از گامت
و رویان بازی میکند ( .)22فزون بر این ،آسکوربات ،در
غلظتهای فیزیولوژیک ،موجب آزاد شدن هایپوتائورین و
تائورین توسط سلولهای اپیتلیال لوله رحمی میشود (.)22
ویژگی آنتیاکسیدانی اسید آسکوربیک این است که
رادیکالهای آزاد اکسیژن مانند سوپراکسیدآنیون (،)O2
پراکسید هیدروژن ( )H2O2و رادیکالهای هیدروکسیل ()OH
را غیر فعال میکند و از این راه از بافتها محافظت مینماید
و افزایشدهنده درصد فولیکولهایی است که یکپارچگی
غشای پایه را حفظ میکنند ( .)9تولید  H2O2ناشی از ،ROS
آماده سازی محیط مکمل اسپرم ،به طور قابل توجهی توسط
ویتامین  Cبه همراه ویتامین  Eکاهش مییابد ( .)12درمان

ترکیبی با  422میلیگرم گلوتاتیون و  222میلیگرم ویتامین
 Cو  222میلیگرم ویتامین  Eبه مدت  2ماه غلظت اسپرم را
به طور قابل توجهی بهبود داد و آسیب اکسیداتیو  DNAرا
کاهش داد ( .)19اولسن و همکاران ( ،)18محیط کشتی برای
رشد رویان گاو با ترکیب  122میکروموالر ویتامین  Eو 122
میکروموالر ویتامین  Cتهیه کردند که باعث بهبود رشد رویان
و افزایش شمار بالستوسیست به دست آمده شد .مارتوز و
همکاران ( )19نشان دادند که اسیدهای آلی موجود در ژله
رویال ،مانند اسید گلوکونیک ،اسید مالیک و اسید سیتریک،
موجب افزایش اثر فالونوئیدها شده و از این راه موجب
افزایش فعالیت آنتیاکسیدانی میشوند .گلوتاتیون پراکسیداز،
سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز به منظور عملکرد رشدی
اووسایت مورد نیاز هستند و نیز در کاهش تنش اکسیداتیو در
اووسایت نقش اساسی دارند ( .)19یافتهها نشان داد که ارتباط
مستقیمی بین افزایش فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی و
افزایش بلوغ سیتوپالسمی و هستهای اووسایت ،و در نتیجه
بهبود نرخ بالستوسیست ،وجود دارد (.)4
یافتههای آزمایش حاضر نشان داد که افزودن ترکیب
ویتامینهای  Cو  Eنسبت به تیمار ژله رویال توانسته از نرخ
بلوغ اووسایتها بهتر حمایت کند .همین اثر در بیان نسبی ژن
گلوتاتیون پراکسیداز نیز دیده شد .احتماال این تأثیرها به
استفاده خالص ترکیبات ویتامینی نسبت به ژله رویال بر
میگردد که نتابج بهتری را نسبت به ژله رویال ایجاد کردند.
استفاده از بخشهای مختلف محلول در آب یا محلول در
چربی و یا خالصسازی ترکیباتی پروتینی ژله رویال و استفاده
از آنها در فرایند تولید برون تنی رویان در پژوهشهای آینده
اجتنابناپذیر است.
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شکل  -4تأثیر افزودن ویتامینهای  C ،Eو ژله رویال بر بیان نسبی ژن کاتاالز در اووسایت بز
Figure 4. Effect of vitamin E, C and royal jelly on catalase relative gene expression in goat oocyte

18 ..............................................................................................  بر بیان ژنهای کدکنندهی آنزیمهای آنتیاکسیدان درE  و ویتامینC  ویتامین،تأثیر ژله رویال
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Abstract
The purpose of this study was to compare the antioxidant ability of royal jelly, vitamin E and
vitamin C as additives to the maturation media on in vitro maturation of goat oocyte. To prepare
goat oocytes, ovaries collected from local
slaughterhouse were transported to the laboratory into
the flask containing warm saline (30-34oC) in less than an hour. Cumulus oocyte complexs were
removed from small antral follicles (2-6 mm) with slicing method, and were transferred to IVM
medium. Cumulus oocyte complexs were put in maturation medium for 24 hours, and were
reached to metaphase meiosis II (nuclear maturation). This study was performed in a completely
randomized design, with six treatments included control, 10 mg/mL royal jelly, 200 µM of
vitamin E, 100 µM of vitamin C, 200 µM of vitamin E + 100 µM of vitamin C and DMSO (as a
solvent of vit E) in ten replicates. The results of this study showed that addition of royal jelly,
vitamin E and vitamin C to the maturation medium, increased in vitro maturation rate of goat
oocyte in comparison of control group. Supplementation of vitamin E, vitamin C and their
combination significantly increased the oocyte meiotic maturation rate (87.26% ± 4.45)
compared with the royal jelly (76.26% ± 2.55) and the control group (71.1% ± 1.26). Also, the
addition of vitamin E + vitamin C combination was significantly increased relative gene
expression of glutathione peroxidase but the superoxide dismutase and catalase were not
affected by the treatment groups. In conclusion, the combination of vitamin C and vitamin E
improved maturation rate and redox status of oocyte during in vitro maturation.
Keywords: Goat Oocytes, In vitro maturation, Royal Jelly, Vitamin E, Vitamin C

