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چکیده
 بهینهسازی محیط.) بر بلوغ برونتنی تخمکهای گاو در قالب دو آزمایش بررسی شدB9 اثر مکملکردن محیط کشت با غلظتهای مختلف فولیکاسید (ویتامین
 در آزمایش اول. در نهایت منجر به افزایش کیفیت رویان تولیدی گاو میشود،کشت بلوغ تخمک گاوی از راهبردهایی است که با اثر بر کیفیت بلوغ و باروری
 سپس غلظت فولیکاسید و. فولیکولها به دو دسته کمتر و بیشتر از هشت میلیمتر تقسیمبندی شدند،برای تعیین غلظت فولیکاسید و هموسیستئین
 تخمدانها به آزمایشگاه، بالفاصله پس از کشتار، در آزمایش دوم.هموسیستئین در هر دو گروه فولیکولی و همچنین در محیط کشت تجاری اندازهگیری شد
، تخمکها بهطور تصادفی به چهار گروه تقسیم. کولوموس از فولیکولهای دو تا هشت میلیمتری استحصال شد-منتقل و با آسپیرهکردن کمپلکسهای تخمک
 پس از گرم. نانوگرم در میلیلیتر) به محیط کشت بلوغ اضافه شد0111  و011 ،01 ، غلظتهای مختلف فولیکاسید (صفر،و بر اساس نتایج آزمایش نخست
 غلظت فولیکاسید و هموسیستئین در فولیکولهای با قطر کمتر. درصد تخمکهای بالغشده با استفاده از رنگآمیزی هوخست تعیین شد،خانهگذاری تخمکها
011  مکملکردن محیط بلوغ با. بیشتر از فولیکولهای بزرگتر از هشت میلیمتر و همچنین بیشتر از غلظت آنها در محیط بلوغ بود،از هشت میلیمتر
 نتایج نشان داد که افزودن فولیکاسید با.)P> 1/10(  موجب افزایش درصد تخمکهای مرحله متافاز دو شد، میلیلیتر نسبت به گروه شاهد/نانوگرم فولیکاسید
. بلوغ برونتنی تخمکهای گاوی را بهبود می بخشد،توجه به غلظت فولیکاسید و هموسیستئین محیط کشت
. هموسیستئین، گاو، بلوغ تخمک، برونتنی، فولیکاسید:کلیدواژهها
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Abstract
The effect of addition of different concentrations of folic acid (vitamin B9) to the culture medium on in vitro maturation of bovine oocytes was
investigated in two experiments. Optimization of bovine oocyte maturation medium is one of the strategies affecting quality of maturity and fertility,
ultimately resulting in increasing the quality of produced bovine embryos. In the 1st experiment, to specify the concentrations of folic acid and
homocysteine, ovarian follicles were divided into two categories including follicles with more or less than eight mm of diameter. Then, the
concentrations were measured in both follicle groups as well as a commercial culture medium. In the second experiment, bovine ovaries were
transferred to the laboratory immediately after slaughter and the cumulus-oocyte complexes were collected by aspiration from 2-8 mm diameter
follicles. Oocytes were randomly divided into four groups and different levels of folic acid (0, 10, 100 and 1000 ng/ml) were added to maturation
medium based on the results of the first experiment. Following incubation of oocytes, the percentage of mature oocytes was determined by Hoechst
staining. The concentrations of folic acid and homocysteine in follicles with diameter of less than eight mm was higher than those with diameter of
greater than eight mm, as well as the culture medium Supplementation of maturation medium with 100 ng/ml folic acid increased the percentage of
metaphase-II oocytes compared to the control (P <0.05). Considering the concentrations of folic acid and homocysteine in the medium, results showed
that the addition of folic acid improves in vitro maturation of bovine oocytes.
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مقدمه

رادیکالهای آزاد اکسیدکننده را خنثی و پاکسازی میکند و از

تولید برونتنی رویان یکی از روشهایی است که بهمنظور

این مسیر بر کیفیت تخمک و رویان تولیدی اثر میگذارد .با

تولید حیوانات با شایستگی ژنتیکی باال مورد استفاده قرار

وجود اینکه فولیکاسید بهعنوان یک ویتامین محلول در آب

میگیرد .اگرچه پژوهشهای فراوانی با هدف بهبود

شناخته میشود ،اما توانایی آن در کاهش پراکسیداسیون

شایستگی تکاملی تخمک و رویانهای گاو انجام شده

لیپیدها نیز به تأیید رسیده است ].[04

است ] 2و  ،[4هنوز کیفیت رویانهای تولیدشده در

افزودن فولیکاسید به محیط رویانهای تک سلولی

شرایط برونتنی ،نسبت به روش درونتنی پایین است

منجر به کاهش سطوح گونههای فعال اکسیژن در

] .[01بسیاری از عوامل تنشزا ،مانند ترکیبات محیط،

بالستوسیستهای موش میشود ] .[01همچنین ،افزودن

شرایط کشت و یا عوامل درونتنی مانند کیفیت تخمک

فولیکاسید به محیط کشت بلوغ تخمک موجب کاهش

مورد استفاده بر شایستگی و کیفیت رویانهای تولیدی

آپوپتوزیس سلولهای کومولوس و افزایش غلظت

اثرگذار است ] .[3لذا ،همچنان تحقیقات برای دستیابی

گلوتاتیون پراکسیداز در خوک میشود و در نهایت

به شرایط بهینه تکامل تخمکهای گاوی ضروری بهنظر

موجب افزایش نرخ تشکیل بالستوسیست و بهبود رشد و

میرسد .بهینهسازی محیط کشت بلوغ تخمک از

تکامل رویانی میگردد ] .[01این در حالی است که کمبود

راهبردهایی است که با اثر بر کیفیت بلوغ و باروری ،در

فوالت منجر به افزایش شایان توجه آپوپتوزیس در

نهایت بر کیفیت رویان تولیدی اثر میگذارد.

سلولهای تخمدان هامستر چینی و سلولهای هپاتوم

G2

مزایای افزودن ویتامینها به محیط کشت بلوغ تخمک

کبدی ،لنفوسیتهای  ،Tترفوبالستها و نیز گلبولهای

و سامانههای کشت رویان پیش از النهگزینی و تکامل

قرمز انسان میشود ] .[1از طرفی ،فعالیت چرخه

رویانی را گزارش شده است ] .[00 ،0برای نمونه ،افزودن

هموسیستئین -متیونین که منجر به تولید مجدد اسید آمینه

ترکیبی از چند ویتامین محلول در آب به محیط بلوغ

ضروری متیونین از هموسیستئین میشود ،وابسته به

تخمک موجب بهبود تکامل رویانهای بز شد ].[0

حضور فولیکاسید بهعنوان کوفاکتور دهندۀ گروه متیل

همچنین ،افزودن اسیدهای آمینه و گروهی از ویتامینهای

است؛ بهطوریکه غلظت متیونین و هموسیستئین ارتباط

محلول در آب و فاکتورهای رشد ،تکامل رویانهای

معکوسی با یکدیگر دارند و فولیکاسید میتواند این

هامستر را از مرحلهی مروال به بالستوسیستهای هچشده

توازن را تعدیل سازد .نشان داده شده است که با افزایش

بهبود بخشید ] .[00در این میان ،فولیکاسید بهدلیل نقشی

غلظت فولیکاسید ،از غلظت هموسیستئین کاستهشده و

که در تولید انرژی و همچنین ساخت  RNA ،DNAو

غلظت متیونین افزایش پیدا میکند ] .[24مکملکردن رژیم

پروتئینها دارد ،کاندیدای مناسبی برای استفاده در

غذایی زنهای تحت درمان لقاح برونتنی با فولیکاسید،

محیطهای بلوغ و کشت رویان است ] .[00گزارش شده

موجب تحریک چرخه هموسیستئین -متیونین و کاهش

است که بخش زیادی از نیاز تخمک به فولیکاسید برای

شایانتوجه غلظت هموسیستئین مایع فولیکولی میشود

مصرف در فرآیندهای انرژیزا و ساخت اسیدهای

که در نتیجه با افزایش تولید متیونین ،کیفیت و بلوغ

نوکلئیک در دوره پیش از لقاح میباشد ] .[01افزون بر

تخمک را بهبود میبخشد ] .[1همچنین ،مکملکردن جیره

این ،فولیکاسید بهعنوان یک آنتیاکسیدان ،بهطور مؤثری

با فولیکاسید موجب تعدیل غلظت فوالت و کاهش
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هموسیستئین مایع فولیکولی و در نهایت افزایش زندهمانی

 40فولیکول با قطر بزرگتر از هشت میلیمتر استحصال

رویان شد ].[1

شد .پس از مخلوطکردن مایع فولیکولی هر گروه ،نمونهها

اغلب محیطهای کشت بر اساس نوع آن بهدلیل

با سرعت  2111دور بهمدت  01دقیقه سانتریفیوژ و تا

متفاوت بودن منشأ سرم جنین گاوی و ویتامینهای

زمان اندازهگیری غلظت فولیکاسید و هموسیستئین در

موجود در آن ،غلظتهای متفاوتی از فولیکاسید را دارند.

دمای  -21درجه سانتیگراد نگهداری شد .غلظت

اندازهگیری سطح فولیکاسید در تعیین سطح مورد نیاز

فولیکاسید و هموسیستئین عالوه بر مایع فولیکولی در

برای غنیسازی محیط و بهبود شرایط کشت ضروری

محیط بلوغ نیز با روش کمی لومینسانس و با استفاده از

بهنظر میرسد .با توجه به موارد بیانشده و با فرض اینکه

اتوآنالیزر  Cobas e411اندازهگیری شد .با توجه به نسبت

احتماالً میزان فولیکاسید موجود در فولیکولهای با قطر

فولیکاسید موجود در مایع فولیکولی و محیط کشت،

مناسب برای بلوغ آزمایشگاهی (دو تا هشت میلیمتری)

سطوح مختلف فولیکاسید بهمنظور افزودن به محیط

در مقایسه با فولیکولهای آماده تخمکریزی متفاوت

کشت تعیین شد.

باشد ،این مطالعه  fبهمنظور اندازهگیری سطح فولیکاسید

در آزمایش دوم ،بهمنظور مطالعه اثر مکملکردن سطوح

در فولیکولهای تخمدانی و محیط کشت و همچنین

مختلف فولیکاسید در محیط بلوغ برونتنی تخمکهای گاو،

تعیین سطح بهینه فولیکاسید موردنیاز برای بهبود بلوغ

پس از شستوشوی تخمدانهای کشتارگاهی با نرمال سالین

برونتنی تخمکهای نابالغ گاو انجام شد.

 1/1درصد با شرایط شرحدادهشده در بخش پیشین،
تخمدانها به آزمایشگاه منتقل شدند .در آزمایشگاه پس از

مواد و روشها

شستوشوی مجدد (دمای  31درجه سانتیگراد)

مواد مورداستفاده در این پژوهش ،از شرکت سیگما-

کمپلکسهای کومولوس -تخمک ) )COCsهمراه با مایع

آلدریچ تهیه شد .برای اندازهگیری غلظت فولیکاسید و

فولیکولی با استفاده از سوزن نمره  01متصل به پمپ خأل از

هموسیستئین ،مایع فولیکولی از  00عدد تخمدان

فولیکولهای تخمدانی دو تا هشت میلیمتری آسپیره شدند.

کشتارگاهی گاو استفاده شد .تخمدانهای استخراجشده

سپس برای تهنشینشدن  ،COCsمخلوط استحصالشده

بالفاصله پس از کشتار گاو با نرمال سالین  1/1درصد

بهمدت پنج دقیقه درون بنماری نگهداری شد .تنها

شستوشو داده شدند و بهوسیله فالسکهای حاوی

تخمکهای دارای چند الیه متراکم از سلولهای کومولوس و


نرمال سالین  1/1درصد و آنتیبیوتیک ( 011واحد

دارای اووپالسم یکنواخت در فرآیند بلوغ مورد استفاده قرار

بینالمللی پنیسیلین و استرپتومایسین در هر میلیلیتر) در

گرفتند .برای حذف سلولهای باقیمانده COCs ،سه بار با

دمای  20-31درجه سانتیگراد ،طی یک ساعت به

محیط شستوشوی تخمک ( )OWMشستوشو داده

آزمایشگاه منتقل شدند .فولیکولها با استفاده از کولیس به

شدند .سپس تخمکهای موردنظر به پتریدیشهای حاوی

دو گروه با قطر کوچکتر از هشت میلیمتر (مناسب برای

ریزقطرههایی با حجم  01میکرولیتر از محیط بلوغ مکملشده

کشت بلوغ برونتنی) و بزرگتر از هشت میلیمتر

با سطوح  0111 ،011 ،01و یا صفر (شاهد) نانوگرمبر

(فولیکول دارای شرایط تخمکریزی) تقسیمبندی شدند

میلیلیتر فولیکاسید (شماره کاتالوگ  )F7876انتقال و توسط


] .[0مایع فولیکولی از  40فولیکول با قطر دو تا هشت و

روغن معدنی پوشانده شدند .تخمکهای هر گروه ابتدا در
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قطرههای محیط بلوغ گروه مربوطه شستوشو داده شدند و

مشـاهده جسم قطبی اولیه و کروموزومهای موجود در

سپس در گروههایی هشت تا  01تایی بهمدت  24ساعت

هسته ،بهعنوان تخمکهای بالغشده مرحله متافاز دو در نظر

گرمخانه گذاری ( =CO2پنج درصد ،رطوبت نسبی= 11

گرفته شدند (شکل  .)0درصد بلوغ با تقسیم تخمکهای بالغ

درصد ،دما=  31/0درجه سانتیگراد) شدند.

به کل تخمکهای کشت داده شده محاسبه شد.

محیط مورد استفاده برای شستوشوی تخمکها بر پایه
محیط کشت بافت)Tissue Culture Medium 199( 011-
غنیسازیشده با  4/01( NaHCO3میلیموالر)،

HEPES

( 1/11میلیموالر) ،آالنیل-گلوتامین (یک میلیموالر) ،سرم
جنین گاوی (دو درصد) ،هپارین (دو واحد در میلیلیتر)،
پنیسیلین ( 011واحد /میلیلیتر) و استرپتومایسین (1/0
میلیگرم /میلیلیتر) بود .همچنین محیط کشت مورد استفاده
برای بلوغ تخمکها بر پایه محیط کشت

TCM-199

یسازیشده با سرم جنین گاوی ( 01درصد) ،استرادیول-
غن 
 01بتا (دو میکروگرم در میلیلیتر) ،هورمون محرک فولیکول
(FSH؛  21میکروگرم در میلیلیتر) ،سدیم پیروات (22
میکروگرم در میلیلیتر) ،جنتامایسین ( 01میکروگرم در
یلیتر) ،آالنیل -گلوتامین (یک میلیموالر) بود.
میل 
برای ارزیابی وضعیت بلوغ هستهای و وجود جسم
قطبی ،تعداد  11تخمک از هر گروه آزمایشی پس از 24
ساعت گرمخانهگذاری ،با استفاده از آنزیم هیالورونیداز

شکل  .2وضعیت بلوغ هستهای تخمکهای گاوی بالغشده

 1/0درصد ( 011واحد بینالمللی در میلیلیتر) از

در محیط بلوغ مکمل شده با سطوح صفر 244 ،24 ،و یا

سلولهای کومولوس جدا و سپس با پارافرمالدئید چهار

 2444نانوگرم /میلیلیتر فولیکاسید
(متافاز  =2نابالغ؛ متافاز  = 1بالغ شده)

درصد بهمدت  31دقیقه تثبیت شدند .هسته تخمکهای
تثبیتشده با قراردادن در رنگ هوخست (پنج میکروگرم/

دادههای مربوط به تخمکهای بلوغیافته به مرحله

میلیلیتر) بهمدت  01دقیقه رنگآمیزی شدند و پس از

متافاز با رویه  Genmodنرمافزار آماری ( SASنسخه )1/4

شستوشو ،با قرار دادن بر روی الم و زیر میکروسکوپ

بهصورت رگرسیون لجستیک تجزیه شدند (رابطه .)0

فلورسنت ،وضعیت بلوغ هستهای تخمکهای هر گروه

تفاوت معنیدار در سطح  P<1/10در نظر گرفته شد.

مورد ارزیابی قرار گرفت (شکل .)0

رابطه )0

تخمکهایی که در مرحله تکوینی ژرمینال وزیکول،

در این رابطه،

شکست ژرمینال وزیکول ( )GVBDیا متافاز یک قرار

جامعه؛

داشتند ،بهعنوان تخمکهای نابالغ متافاز یک و در صورت
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 ،مشاهده jام تیمار iام؛  ،میانگین

 ،اثر تیمار iام و

 ،اثر باقیمانده بود.
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نتایج و بحث

بهینهبودن فولیکولهای با قطر کمتر از هشت میلیمتر

غلظت فولیکاسید و هموسیستئین در محیط بلوغ و

جهت بلوغ آزمایشگاهی است؛ هرچند که میزان

همچنین غلظت آن در گروههای فولیکولی مورد مطالعه

هموسیستئین نیز در این گروه بیشترین غلظت را نشان

در جدول  0خالصه شده است .غلظت فولیکاسید در هر

داد اما احتماالً این اثر منفی را بتوان با افزودن فولیکاسید

دو گروه فولیکولی بیشتر از محیط کشت بود .بیشترین

بیشتر جبران کرد.

غلظت فولیکاسید و هموسیستئین بهترتیب با 04/0

وضعیت بلوغ هستهای تخمکهای گاوی در گروههای

نانوگرم /میلیلیتر و  01/1میکرومول /لیتر مربوط به

مختلف تیماری در جدول  2نشان داده شده است.

فولیکولهای با قطر کمتر از هشت میلیمتر بود .محیط

مکملکردن  011نانوگرم فولیکاسید /میلیلیتر به محیط

بلوغ بهترتیب با  2/3نانوگرم /میلیلیتر و کمتر از پنج

کشت نسبت به گروه شاهد موجب افزایش درصد

و

تخمکهایی شد که در مرحله متافاز دو (تخمکهای

میکرومول/

لیتر

کمترین

غلظت

فولیکاسید

هموسیستئین را داشت (جدول  .)0با توجه به این نتایج،

بالغشده) قرار داشتند ( .)P>1/10همچنین ،افزودن 011

اگرچه میزان هموسیستئین محیط بلوغ اندک است اما

نانوگرم فولیکاسید /میلیلیتر به محیط کشت درصد

میزان فولیکاسید آن نیز در مقایسه با محیط طبیعی

تخمکهایی که در مرحله متافاز یک (تخمکهای نابالغ)

پیرامون تخمک پایینتر میباشد که شاید منجر به کاهش

قرار داشتند را نسبت به گروه شاهد کاهش داد
( .)P>1/10درصد تخمکهای با مرحله متافاز دو و متافاز

بلوغ بهینه تخمک شود .پژوهش حاضر نشان داد که
فولیکولهای با قطر کمتر از هشت میلیمتر دارای

یک که با  0111نانوگرم /میلیلیتر فولیکاسید مکمل شده

بیشترین غلظت فولیکاسید بودند که نشاندهنده

بودند ،نسبت به گروه شاهد تفاوت نداشت.

جدول  .2غلظت فولیکاسید و هموسیستئین اندازهگیریشده در محیط بلوغ تجاری و در مایع فولیکولیِ فولیکولهای حاصل از
2

تخمدانهای کشتارگاهی گاو

قطر فولیکول

ترکیب اندازهگیریشده

محیط بلوغ

فولیکاسید (نانوگرم درمیلیلیتر)

2/3

04/0

هموسیستئین (میکرومول در لیتر)

< 0

01/1

کوچکتر از هشت میلیمتر

بزرگتر از هشت میلیمتر
00/1
1/1

 .0تعداد تخمدانهای مورداستفاده  00عدد و تعداد فولیکولهای آسپیرهشده در هر دسته فولیکولی (قطر کمتر و یا بیشتر از هشت میلیمتر)  40عدد بود.

جدول  .1تأثیر مکملکردن سطوح مختلف فولیکاسید در محیط کشت بر بلوغ برونتنی تخمکهای گاو ±انحراف استاندارد
سطوح فولیکاسید (نانوگرم در میلیلیتر)

وضعیت هسته

صفر (شاهد)

تعداد تخمک
متافاز دو
متافاز یک

01

11
10/1±10/11

ab

11/1±13/20

12/1±21/00

ab

11/0±21/14

b
a

011

11

0111

11
110±11/23

ab

11/1±11/11

10/1±1/11

ab

01/0±21/03

a

b

 :a-bتفاوت میانگینهای دارای بندواژههای متفاوت در هر ردیف معنیدار است (.)P> 1/10
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بهدلیل اینکه بستههای سرم جنین گاوی و محیط

فولیکاسید بهعنوان یک ماده با اثرات مختلف

TCM-

توانست در سطح  011نانوگرم /میلیلیتر بلوغ تخمکها را

 199ممکن است دارای غلظتهای متفاوتی از فولیکاسید

به متافاز دو افزایش دهد و درصد تخمکهای نابالغ متافاز

و هموسیستئین باشند ] [22و افزودن باالتر از حد نیاز

یک را کاهش دهد .اگرچه غلظت فولیکاسید در محیط

منجر به اثرات منفی بر بلوغ برونتنی تخمک میشود،

بلوغ تخمک شش برابر کمتر از غلظت آن در

ضروری است پیش از مکملسازی این ترکیب ،میزان آن

فولیکولهای بالغ بود ،اما یکسان کردن میزان فولیکاسید

در محیط کشت مورد استفاده سنجیده شود .نشان داده

این دو محیط (با افزودن  01نانوگرم فولیکاسید /میلیلیتر

یاکسیدانی
شده است که فولیکاسید با داشتن خاصیت آنت 

محیط بلوغ) بر بلوغ برونتنی اثری نداشت .این در حالی

میتواند اثرات تنشزای محیط برونتنی را بر تخمک

بود که افزودن  011نانوگرم /فولیکاسید /میلیلیتر محیط

کاهش دهد و از این مسیر موجب بلوغ و تکوین بهتر

کشت موجب فراهمی شرایط بهینهتری برای رشد

تخمکها شود .همچنین ،همراستا با یافتههای این

تخمکها نسبت به گروه شاهد شد .این یافتهها بهخوبی

پژوهش ،افزودن فولیکاسید به محیط رویانهای

اثرات مثبت مکملکردن فولیکاسید را در دوز مشخص

تکسلولی موش ،بهدلیل اثر آنتیاکسیدانی آن ،تولید

نشان میدهد .احتماالً در سطح  01نانوگرم فولیکاسید/

گونههای فعال اکسیژن را در بالستوسیستهای موش


میلیلیتر ،غلظت فولیکاسید محیط کشت به حدی نرسیده

کاهش داد ] .[01فولیکاسید با فسفریالسیون پروتئینهای

است که اثرات مثبت خود را بروز دهد ،اما عدم مشاهده

دخیل در عوامل تسریعکننده مرحله متافاز و فعالنمودن

اثرات مثبت فولیکاسید در دوز  0111نانوگرم /میلیلیتر

مسیرهای پروتئین کیناز القاکننده میتوز موجب تسهیل

محیط کشت را میتوان به اثرات منفی دوز زیاد

بلوغ تخمکهای موش میشود ] .[03همچنین ،نشان داده

فولیکاسید بر تخمک در حال رشد نسبت داد.

شده است که افزودن فولیکاسید به محیط بلوغ تخمک

بهبود فرموالسیون محیط کشت منجر به افزایش

موجب افزایش تولید رویان از تخمکهای درجه سه

توانایی حفظ رویانهای پستانداران در محیط برونتنی و

میشود ] .[01با این وجود ،برخی پژوهشها اثرات

پیش از دوره النهگزینی میشود ] .[1سامانه کشت و

متناقضی از فولیکاسید را گزارش کردهاند .برای نمونه،

ترکیبات استفادهشده در آن میتوانند بر کیفیت رویان اثر

افزودن فولیکاسید به محیط بلوغ بر پایه مایع اویداکتی

بگذارند ،درحالیکه کیفیت تخمک بهعنوان عامل

سنتتیک ) (SOFتغییر یافته ،موجب کاهش بلوغ

تعیینکننده اصلی عملکرد بالستوسیست در نظر گرفته

تخمکهای گاوی شد ] .[23در مطالعه دیگری،

میشود ] .[20با این حال ،محیط کشتی که رویانها تا

مکملکردن محیط کشت رویان بر پایه  SOFبا فولیکاسید

پیش از النهگزینی در معرض آن قرار دارند ،نقش مهمی

اثری بر تولید رویان نداشت ،ولی موجب تسریع مرحله

در تعیین کیفیت بالستوسیست ایفا میکند ] .[21نتایج

تکامل رویانهای شش روزه شد ] .[02اختالف این دو

تحقیق حاضر نشان داد که میزان هموسیستئین و

مطالعه با پژوهش حاضر ممکن است ناشی از اختالف

فولیکاسید در محیط بلوغ تخمک کمتر از مایع فولیکولی

غلظت فولیکاسید ،تفاوت در نوع و اجزای محیط و

بود که نشان از نیاز به افزودن فولیکاسید در محیط بلوغ،

همچنین تفاوت در مرحله افزودن فولیکاسید باشد.
در کل ،نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت

در مقایسه با محیط طبیعی تخمک داشت .با این وجود،
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