اضافه كردن كوآنزيم  Q10به محيط بلوغ تخمك ،با بهبود عملكرد ميتوكندريايى ،شايستگى تكوينى تخمك گوسفند را
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 .١پژوهشگر ،گروه پژوهشى زيست فناورى توليد مثل ،پژوهشكده زيست فناورى پژوهشگاه رويان
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دست ورزى آزمايشگاهى گامت و جنينها و همچنين سن باﻻى مادر مىتواند تعادل بين ظرفيت آنتى اكسيدانى و راديكالهاى آزاد را به نفع استرس
اكسيداتيو جابجا كند .استرس اكسيداتيو ممكن است موجب نقص توليد انرژى سلول شود و جدايى كروموزومها طى ميوز را با مشكل مواجه كند كه
اين اتفاق تكوين رويان را به مخاطره مىاندازد .استفاده از كوآنزيم  Q10به عنوان مكمل ،ممكن است بتواند از طريق بهبود ظرفيت ميتوكندريايى
و از بين بردن راديكالهاى آزاد ،باعث برقرارى تعادل در توليد انرژى و كاهش راديكالهاى آزاد شود .مواد و روش كار  :كوآنزيم  Q10در
غلظتهاى مختلف به محيط بلوغ تخمكها اضافه شد .سپس ،لقاح آزمايشگاهى به صورت جداگانه براى هر يك از گروهها انجام پذيرفت .پس از
آن زايگوتها به مدت هفت روز تحت شرايط كشت آزمايشگاهى قرار گرفتند و نرخ تكوين براى هريك از گروهها ارزيابى شد .سپس رنگ آميزى
افتراقى براى بﻼستوسيستها انجام گرفت .پس از ارزيابى نتايج ،معنى دار ترين گروهى كه در معرض كوآنزيم  Q10قرار گرفته بود ،در مقايسه
با گروه كنترل ،براى ارزيابىهاى بيشتر بر روى تخمك بالغ انتخاب شد .به اين منظور ،ميزان توده ميتوكندريايى و پراكندگى آنها ،پتانسيل غشا
داخلى ميتوكندرى ،سطوح راديكالهاى آزاد و گلوتاتيون ،صف آرايى منظم كروموزومها برروى دوك تقسيم و همچنين ميزان بيان برخى ژنها در
تخمك و سلولهاى كومولوس ارزيابى شد .بحث و نتيجه گيرى :نتايج ما نشان داد كه اضافه كردن كوآنزيم  Q10به محيط بلوغ تخمك ،با بهبود
پراكندگى ميتوكندريايى و افزايش ميزان توده و پتانسيل غشا داخلى آن ،كاهش استرس اكسيداتيو و جدايى مناسب كروموزومها روى دوك تقسيم
مى تواند باعث باﻻ بردن ظرفيت تكوينى تخمكها در شرايط آزمايشگاهى و احتماﻻ شرايط بدنى شود .بنابراين ،پيشنهاد مىشود ،در شرايطى كه
استرس اكسيداتيو وجود دارد ،از كوآنزيم  Q10به عنوان مكمل ،خواه به صورت  In vitroو يا  ،In vivoاستفاده شود.
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بررسى فاكتورهاى عملكردى كليه و كبد متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ايجاد شده توسط رده
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مقدمه:سرطان معده يكى از رايج ترين سرطان ها در شرق آسيا مى باشد كه تقريبا  ٪٤٧سرطان ها را در اين منطقه به خود اختصاص داده است.چون
اين بيمارى در بسيارى از بيماران در مرحله پيشرفته تشخيص داده مى شود ميزان مرگ و مير ناشى از آن باﻻ مى باشد .هدف از اين مطالعه،بررسى
عوارض نانوذره نقره در درمان مدل سرطان معده ،بر ساختار بافتى و فاكتورهاى عملكردى كليه و كبد در موش هاى ترانسژنيك nude b6مى
باشد.روش كار ٢٠ :موش ترانسژنيك  nude b6به وزن  ١٨±٢گرم را به  ٤گروه كنترل منفى ،كنترل مثبت)رده سلولى سرطان معده MKN45
تزريق گرديد( ،درمان شده با غلظت  ppm ١٠٠نانوذره نقره و درمان شده با غلظت  ppm ٢٠٠نانوذره نقره به ازاى هر كيلوگرم وزن بدن  ٢بار
در هفته به مدت  ٢٠روز تقسيم بندى شدند .پس از خونگيرى ،تغييرات سطح سرمى آنزيم هاى  AST, ALPو  ALTو همچنين اوره و كراتينين
تعيين شده و نمونه بافت هاى كليه و كبد جهت بررسى هاى آسيب شناسى جمع آورى شدند .در نهايت داده ها توسط آزمون آمارى آناليز واريانس يك
طرفه و تست تعقيبى دانكن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.بحث و نتيجه گيرى:بررسى هيستوپاتولوژيك كبد در غلظت  ppm ٢٠٠نانوذره نقره
پرخونى و نكروز را نشان داد و در كليه ،شرايط نرمال بافتى مشاهده شد.ميانگين سطح آنزيم هاى كبدى و اوره،در گروه كنترل مثبت و غلظت ٢٠٠
 ppmافزايش يافته اند .در خصوص آنزيم هاى كبدى بين گروه كنترل منفى و غلظت  ppm ٢٠٠تفاوت معنى دارى مشاهده شد.(p<0.05).
در نتيجه ،با توجه به عدم مشاهده تاثيرات سو قابل توجه ،متعاقب استفاده از نانوذره نقره در روند درمانى رده سلولى سرطان معده ،به نظر مى رسد
در آينده به عنوان روش كارامد در پروتكل درمانى سرطان ها مى تواند مورد توجه قرار گيرد.
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٩٣

