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چکیده
انجماد رویان در مراحل مختلف تکویني شامل زیگوت ،مراحل اولیهي تسهیم و بالستوسیست ،یکي از بخشهاي اصلي در اکثر برنامههاي
لقاح آزمایشگاهي است .به دلیل هماهنگي بهتر اندومتر و رویان و نیز نرخ النهگزیني باالتر بالستوسیست ،انجماد آن نسبت به سایر مراحل در
ارجحیت قرار دارد .با این وجود حضور مایع درون حفرهي بالستوسل و نیز تشکیل کریستال یخ ،انجماد آن را با محدودیت روبرو ساخته
است .لذا در این مطالعه ،با خارج ساختن این مایع با کمک تکنیک سوراخ نمودن مصنوعي و بررسي کیفیت بالستوسیست از لحاظ سلولي و
مولکولي ،عالوه بر بهبود انجماد بالستوسیست ،سعي در بررسي ارتباط بین این روش و تغییر بیان ژنهاي ردهي سلولي تروفواکتودرم نمودیم.
بدین منظور تعداد  124بالستوسیست برونتني موش از نژاد  NMRIپس از انجام  ،IVFو کشت به مدت 1 -1/9روز در محیط آزمایشگاه،
بهدست آمدند و به طور تصادفي به سه گروه تقسیم شدند .گروه اول پس از قرارگیري در محیطهاي انجماد ،به وسیلهي کرایوتاپ درون ازت
غوطهور و سپس ذوب شدند .گروه دوم پس از انجام تکنیک سوراخ نمودن مصنوعي ،بالفاصله منجمد -ذوب گردیدند .سپس هر دو گروه از
نظر زندهماني ،خروج از زونا و بیان ژنها با نتایج گروه سوم (کنترل) مقایسه شدند .در این مطالعه ،میزان خروج از زونا با سوراخ کردن
مصنوعي بالستوسیست قبل از انجماد ،بهصورت معنيداري افزایش یافت .این در حالي است که میزان زندهماني در گروههاي تحت تیمار،
مشابه با گروه کنترل ،باال بود .انجماد شیشهاي موجب افزایش در میزان بیان ژنهاي  Eomesو  Cdx2شد .اما با کاهش مایع بالستوسل قبل از
انجماد ،میزان بیان این ژنها نسبت به گروه انجماد شیشهاي بهصورت معنيداري کاهش پیدا کرد و به گروه کنترل نزدیک شد ( .)p <5/59از
آنجایي که هیچ نتیجه اي مبني بر تاثیر منفي استفاده از این تکنیک مشاهده نگردید و با توجه به افزایش میزان خروج از زونا ،کاهش حجم
مایع بالستوسل قبل از انجماد شیشهاي ميتواند مفید واقع شود.
کلمات کلیدی :لقاح آزمایشگاهي ،بالستوسیست ،انجماد شیشهاي ،سوراخ نمودن مصنوعي ،ژنهاي  Eomesو .Cdx2

مقدمه
از سال  4555که اولین انتقال و حاملگي رویان منجمد-

تکویني رویاني تغییر یافتهاند [ .]2 ،4انجماد رویان در

ذوب شده ،توسط متد انجماد شیشهاي با موفقیت انجام شد،

مراحل مختلف تکویني آن صورت ميپذیرد .انتظار ميرود

تحقیقات بسیاري در راستاي ارتقاي پروتوکل این روش

هرچه رویان از نظر مرحله تکویني جلوتر ميرود ،با توجه

انجمادي صورت پذیرفته است [ .]41در این تحقیقات

به کوچک شدن بالستومرها و کاهش میزان آب درون

عوامل متعددي از جمله ترکیبات محیط انجماد و ذوب،

سلولي طي فرآیند تسهیم ،آسیب کمتري نیز ضمن انجماد به

حامل ،مدت زمان و تعداد مراحل انجماد و نیز مراحل

آن وارد شود و نرخ زندهماني رویانهاي ذوب شدهي
38

ارزیابي کیفیت و بیان ژنهاي اختصاصي...

مراحل انتهایي ،بیشتر از مراحل قبلي باشد .اما به علت

همان راستا خارج ميشود .که این عمل موجب خروج مایع

وجود حفره پر از مایع بالستوسل و تشکیل کریستال یخ

بالستوسلي و جمعشدگي بالستوسیست ميگردد.

ضمن کاهش دما ،با موفقیت کمتري نسبت به مراحل قبل

به همین دلیل ما در این طرح با استفاده از دستگاه

مواجه است .همچنین حضور این مایع ميتواند به عنوان

ریزدستکاري و روش سوراخ نمودن مصنوعي

مانعي در مقابل نفوذ ترکیبات ضدیخ به داخل رویان عمل

( ،)Artificial Collapseمایع بالستوسلي را خارج و

کند [.]5

بالستوسیستهاي با منشا برونتني ( )In vitroرا منجمد

حضور مایع بالستوسل اهمیت باالیي در تغذیه سلولهاي

نمودیم.

تروفواکتودرم  )Trophectoderm( TEو توده سلولي داخلي

کیفیت رویانها از لحاظ سلولي با سنجش نرخ زندهماني و

 )Inner Cell Mass( ICMرویان و نیز حرکت و موضع-

بازگشت رویانها به شکل طبیعي و درصد بالستوسیست

گیري مناسب بالستومرها دارد .همچنین حاوي فاکتورهاي

هاي خارج شده از زونا و نیز از طریق مولکولي با بررسي

رشد متعددي است که براي تمایز مناسب ردهي سلولي

بیان فاکتورهاي  )Eomesodermin( Eomesو

اندودرم اولیه ( )Primitive Endodermاز  ICMحیاتي است.

( )Caudal-related homeobax 2به عنوان مارکرهاي ژني

بنابراین بالستوسل نقش مهمي در ردهزایي رویان مرحله

الیهي  ،TEارزیابي گردید .بررسي بیان ژنهاي الیهي  TEبه

پیش از النهگزیني ( )Preimplantationدارد [ .]44با کاهش

علت آسیب آن ضمن  ،ACنقش مهمي در زمینه ارزیابي

یا حذف این مایع پیش از انجماد ،ميتوان آسیب وارده ناشي

وقایع مولکولي این تکنیک براي ما فراهم ميسازد.

از تشکیل کریستالهاي یخ را کاهش داد .راه حلهاي

AC

Cdx2

مواد و روش کار

متعددي براي این منظور گزارش شده است .از جمله

جداسازی تخمک ،لقاح آزمایشگاهی و کشت رویان :در

ميتوان زمان مجاورسازي با ضدیخ و نیز غلظت آن را باال

این طرح موشهاي نژاد  NMRIمورد مطالعه قرار گرفتند.

برد که هر دو براي سالمت رویان مضر ميباشند [ .]8راهحل

حیوان در قفسهایي با شرایط دمایي  ،48-22 °Cرطوبت

موثرتر جهت کاهش حجم حفره ،خروج مایع بالستوسلي با

 15-15درصد و دورهي نوري  42ساعته نگهداري گردید.

استفاده از دستکاري الیهي  ،TEبه یکي از روشهاي

تحریک تخمکگذاري در موشهاي ماده با سني حدود 8-2

مکانیکي ،لیزر [ ]41و یا شیمیایي است .در روش مکانیکي

هفته و وزني حدود  15-19گرم با تزریق  1 IUهورمون

خروج مایع ميتواند به کمک دستگاه میکروساکشن [،]1

PMSG

سوراخ کردن  TEبه وسیلهي ریز سوزن شیشهاي (سوراخ

(Gonadotropin

Serum

Mare

)Pregnant

( )Folligon®, A007A02, Intervetدر روز اول و 11

کردن مصنوعي بالستوسیست) [ ]22و میکروپیپت کردن

ساعت پس از آن 1 IU ،هورمون

بالستوسیست با استفاده از پیپت پاستور با سایز بسیار باریک

Human Chorionic ( hCG

 )Pregnyl®, 111, Darou Pakhsh( )Gonadotropinبه

صورت پذیرد .در سال  Vanderzwalmen ،2552با استفاده

صورت داخل صفاقي انجام شد .حدود  42ساعت پس از

از ریزسوزن شیشهاي ،توانست بالستوسیست را سوراخ و

تزریق  ،hCGتودههاي تخمک-کومولوس از درون اویداکت

نرخ باالتري از زندهماني پس از ذوب در مقایسه با عدم

خارج و به محیط  ]48[ M2به همراه  1 mg/mlآلبومین سرم

استفاده از این روش دریافت کند [ .]22طبق این روش،

گاوي ( )10106,sigmaو  5/11 mMپیروات سدیم

سوزن به آرامي از میان سلولهاي  TEوارد حفره شده و در

( )P-5280،sigmaمنتقل گشت .سپس تخمکها به تعداد 45
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تا  42عدد در قطرات  95 µlمحیط  ]45[ HTFبه همراه

گاوي ( )10270, GIBCOشستوشو گردیدند و براي مدت

 2 mg/mlآلبومین سرم گاوي 5/11 mM ،پیروات سدیم و

 49دقیقه در محیط متعادلسازي ()Equilibration Medium

گلوتاتیون ( )M-18047, sigmaقرار گرفتند .به منظور لقاح،

حاوي  1/9%ضدیخ اتیلن گلیکول ( )324558, Sigmaو

موشهاي نر با سني حدود  45-8هفته و وزن  15-19گرم

 1/9%ضدیخ دي متیل سولفوکساید ()DMSO

کشته و سپس تودهي اسپرمي از لولهي اسپرمبر و اپیدیدیم

) Sigmaدر محیط پایه ،قرارگرفتند.

دمي خارج و درون محیط  HTFقرار داده شد .پس از

بالستوسیستها طي زماني حدود  25-19ثانیه در محیط

قرارگیري به مدت یک ساعت درون انکوباتور به منظور

انجماد حاوي  49%اتیلن گلیکول و  DMSO 49%و ساکارز

ظرفیت پذیرشدن اسپرمها ،غلظت  4× 452عدد در هر میلي-

 5/9موالر ) (S-9378, sigmaدر محیط پایه ،شستوشو شده

لیتر اسپرم به قطرات حاوي تخمک اضافه گردید 1 .ساعت

و بر روي کرایوتاپ با مقدار بسیار کم محیط قرار گرفتند و

بعد ،تخمکهاي تلقیح شده جدا و در محیط ]41[ KSOM

بالفاصله درون ازت غوطهور شدند .به منظور ذوب،

به همراه  45 mg/mlآلبومین سرم گاوي 0/2 ،میليموالر

کرایوتاپ به سرعت به محیط ذوب حاوي ساکازر یک

جنتامایسین(G-

موالر در محیط پایه با دماي  11 ˚Cوارد شد و رویانها به

پیروات سدیم 95 ،میکروگرم بر میليلیتر

) 1264, Sigmaو  95نانوگرم بر میليلیتر فاکتور رشد

(D-2650,

مدت یک دقیقه در آن شست و شو گردیدند.

اپیدرمي ) (E-4127, Sigmaبه مدت  1روز در انکوباتور با

بالستوسیستها به مدت  1دقیقه در محیط رقیقسازي

شرایط دمایي  ،11˚Cرطوبت  %51و  9% CO2نگهداري

( )Dilution Mediumحاوي ساکارز  5/9موالر در محیط

گشتند.

پایه و  45دقیقه در محیط پایه قرارگرفتند و سپس به محیط

سوراخ نمودن مصنوعی بالستوسیست :بالستوسیستهاي

 KSOMمنتقل گشتند .نرخ زندهماني به عنوان درصد

با کیفیت مناسب پس از جمعآوري ،با کمک ریزسوزن

بالستوسیستهاي دویاره گسترش یافته پس از ذوب در نظر

()Micromanipulator

گرفته شد .همچنین دو معیار سلولي زندهماني و خروج از

شیشهاي

دستگاه

ریزدستکاري

) ،(Narishige, 10291, Japanسوراخ گردیدند .به طور

زونا حدود  42ساعت پس از ذوب بررسي گردیدند.

مختصر ،با کمک پیپت نگهدارنده ،بالستوسیست به نحوي

استخراج  RNAو واکنش  :Real Time PCRپس از

که تودهي سلولي داخلي در ساعت  2یا  42باشد ثابت

جمعآوري نمونههاي بالستوسیست با ظاهر نرمال ،براي هر

گردید .پیپت تزریق کننده در جهت پیپت نگهدارنده و

تیمار از حدود  455بالستوسیست ،بوسیلهي کیت

موازي با سطح ،از میان سلولهاي  TEوارد حفرهي

® RNA ،(Qiagen,USA) Plus Micro Kitکل استخراج و

بالستوسل گشت و چند ثانیه بعد در همان راستا به آرامي

توسط کیت

AccuPower® RocketScript™ RT PreMix

عقب کشیده و خارج شد [.]22

) ، kit (Bioneer, Koreaبه  cDNAتبدیل گشت .هر واکنش

تکنیک انجماد شیشهای ،ذوب و ارزیابی زندهمانی

در حجم کلي  49 µlشامل  1/9 µlمستر میکس سایبر گرین

بالستوسیست :بالستوسیستهاي  ACشده و نیز  ACنشده،

 cDNA 1 µl ،(Intron, Korea) 2Xو  5/1 µlاز هر پرایمر

توسط پروتوکل انجمادي  Kuwayamaبا اندکي تغییر،

(با غلظت  )9 pmتهیه گردید .واکنش توسط سیستم

منجمد شدند [ .]42بالستوسیستها ابتدا چندین مرتبه در

) (Applied Biosystems StepOne, USAبا شرایط 59

محیط پایهي  TCM199به همراه  25درصد سرم رویان

درجه براي  2دقیقه و  15سیکل  55درجه براي  45ثانیه و
38
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 98درجه براي  15ثانیه انجام شد.

بررسیهای آماری :همهي آزمایشات در تکرارهاي سه تایي

طراحی آزمایش :براي بررسي تاثیر سوراخ نمودن مصنوعي

انجام پذیرفت .سپس نتایج به منظور مشخص شدن از نظر

پیش از انجماد ،رویانهاي برونتني به طور تصادفي به سه

معنيدار بودن ،در نرمافزار  SPSS 16.0با استفاده از تست

گروه تقسیم شدند:

 One Way ANOVAو  Duncanبراي مقایسهي چندگانهي

گروه اول منجمد و سپس ذوب شدند .گروه دوم پس از

دادهها بررسي گردیدند .در همهي نتایج ،تفاوت در سطح

انجام تکنیک سوراخ نمودن مصنوعي بالفاصله منجمد-

 p <5/59معنادار در نظر گرفته شد و نیز دادهها براساس

ذوب گردیدند.

رابطهي  Mean±SDگزارش شدند .بیان هر ژن با متد

گروه سوم (کنترل) نیز بالستوسیستهاي بدون تیماري

∆∆CT

بودند که تحت شرایط کشتي مشابه دو گروه دیگر قرار

( )House Keepingدر نظر گرفته شد.

گرفتند .سپس هر دو گروه از نظر زندهماني ،خروج از زونا و

-

2

ارزیابي و نیز ژن  B2Mبه عنوان ژن کنترل داخلي

نتایج

بیان ژنها با نتایج گروه سوم مقایسه شدند.

تاثیر سوراخ نمودن مصنوعی قبل از انجماد شیشهای
بر نرخ زندهمانی و خروج از زونا :همچنان که در
تاثیر سوراخ نمودن مصنوعی قبل از انجماد شیشهای بر

جدول  4نشان داده شده است نرخ زندهماني بالستوسیستها

میزان بیان ژن :در مقایسهي انجماد شیشهاي با گروه کنترل،

در هر دو گروه انجماد شیشهاي و رویانهاي  ACشده پیش

بیان هر دو ژن  Cdx2و  Eomesافزایش یافت ( 1/518و

از انجماد شیشهاي ،مشابه کنترل بود ( 58/12 ،51/12در

 2/555به ترتیب) .اما زماني که رویانها تحت تیمار

مقابل  .)55/18نرخ خروج از زونا در گروه انجماد ،به طور

قرار گرفتند بیان آنها به طور معناداري نسبت به تیمار

معناداري از گروه کنترل پایینتر بود ( 11/11در مقابل

انجماد کمتر و به کنترل نزدیکتر شد ( 9/221و  4/242به

 .)21/1اما این نرخ در رویانهاي  ACشده پیش از انجماد،

ترتیب) (.)p> 5/59

باالتر از گروه انجماد بود (.)24/21

جدول  -4اثر انجماد شیشهاي و  ACپیش از انجماد شیشهاي ،بر کیفیت رویانهاي برونتني موش
میزان خروج بالستوسیست

گروههای آزمایشی

تعداد بالستوسیست

میزان زندهمانی ()%

کنترل

415

55/18  5/12 a

21/1 ± 2/94 a

انجماد شیشهای

448

51/12  2/9

11/11  2/91

رویانهای  ACشده پیش از انجماد
شیشهای

a

58/12  4/5 a

421

از زونا ()%
b

24/21  2/21 c

دادهها حاصل  1تکرار ميباشند .در هر ستون b ،a ،و cنسبت به هم داراي تفاوت معناداري هستند (.)p> 5/59
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شکل  -4مقایسهي بیان ژنهاي  Cdx2و  Eomesدر بالستوسیستهاي  ACشده و  ACنشده پیش از
انجماد شیشهاي

بحث
با توجه به گسترش ناباروري و افزایش استفاده از

حل کرد .تحقیقات متعددي با متدهاي مختلفي مایع

تکنیکهاي کمکباروري ،مطالعات متعددي با هدف ارتقاي

بالستوسلي را خارج و افزایش نرخ خروج از زونا ،النه-

نتایج انجماد گامت و رویان صورت پذیرفته است .بسیاري

گزیني و حاملگي را گزارش نمودند [.]22 ،22 ،41 ،1 ،9

از این تحقیقات با تغییر در پروتوکل انجمادي ،نرخ

نتایج ما نیز در این تحقیق در راستاي نتایج تحقیقات پیشین

زندهماني باالیي براي انجماد رویان و تخمک گزارش

بود .براساس این مشاهدات به نظر ميآید ایجاد سوراخ

نمودهاند [ .]21 ،1در مطالعهي حاضر نیز نرخ زندهماني

درون زونا طي پروسهي  ،ACموجب کمک به خروج رویان

باالیي از بالستوسیستها پس از انجماد شیشهاي حاصل

از زونا شده و به نوعي  Assisted Hatchingبه حساب مي-

شد .اما برخالف آن نرخ خروج از زونا در

آید [ .]22این قضیه به ویژه براي رویانهاي تولید شده در

بالستوسیستهاي منجمد شده ،پایینتر از کنترل بود [.]42

آزمایشگاه ،بسیار حائز اهمیت است .زیرا لقاح و کشت در

یک علت احتمالي براي آن ميتواند تاثیري باشد که انجماد

محیط آزمایشگاه موجب تغییر در انعطافپذیري و افزایش

شیشهاي بر االستیسیته و ساختار گلیکوپروتئیني زونا پلوسیدا

مقاومت (سخت شدن) زونا و به تبع آن کاهش خروج

ميگذارد که ممکن است مانع از خروج خود به خودي

بالستوسیست از زونا و نرخ حاملگي ميگردد [ .]45بنابراین

رویان شود [ .]29 ،8ارتباط معکوسي بین نتایج انجماد

 ACميتواند به عنوان راهبردي مفید استفاده شود .احتمال

شیشهاي و گسترش حفرهي بالستوسل گزارش شده است

دیگر براي توضیح این قضیه ممکن است مربوط به سطح

[ .]22در حقیقت حضور مایع درون بالستوسل با ممانعت از

انرژي رویانهاي  ACشده و  ACنشده باشد [ .]2همانطور

نفوذ کاراي ضدیخها و آبگیري مناسب از سلولها ،موجب

که  Iwayamaبیان ميکند ،پمپ سدیم/پتاسیم

تشکیل کریستال یخ و آسیب رویان ميگردد .بنابراین تصور

موجود در سلولهاي  ،TEحدود  25درصد  ATPتولید شده

براین بود که با کاهش مایع بالستوسلي این مشکل را بتوان

در طول تکوین بالستوسیست را براي گسترش حفره
38
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مصرف ميکند.

این کاهش بیان را به اینگونه بتوان توجیه کرد که در اثر

زماني که بالستوسیست درون محیطهاي انجماد قرار مي-

سوراخ نمودن حفره بالستوسل ،ترکیبات ضدیخ ،ضمن

گیرد و آب خود را از دست ميدهد ،پرکردن دوبارهي این

ورود به فضاي بین زردهاي ( ،)Perivitelline spaceدر

حفره نیز نیازمند مصرف مقدار زیادي انرژي است ،که این

تماس مستقیم با سلولهاي تروفواکتودرمي قرار ميگیرند،

انرژي مضاعف مصرف شده منجر به کند شدن روند تکویني

همچنین از حفرهي ایجاد شده ترکیبات ضدیخ نفوذناپذیر،

بالستوسیست ميگردد [ .]1بنابراین سوراخ کردن حفره

وارد بالستوسل ميشود [ .]21این تماس مستقیم موجب

دوبارهي

حداکثر آبگیري از بالستوسل و حداقل تشکیل کریستال

دلیل

یخ و استرس سلولي ميشود .که این امر کاهش بیان ژنها

توسط

ریزسوزن،

بالستوسیست

سریعتر

شدن

اتساع

را باعث ميشود .به

همین

در رویانهاي  ACشده نسبت به انجماد تنها را در پي دارد.

بالستوسیستهاي  ACنشده نسبت به  ACشده سطح انرژي
پایینتر و خروج از زوناي کمتري دارند.
در مطالعهي حاضر براي ارائهي جزئیات بیشتر از اثر
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