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  دهيچک

 Eن يتـام ياز آن جاکـه و . شـود  يشنهاد مـ يـ  حل آن پي براي کمک بارور يها  استفاده از روش   ي نابارور يش جهان يبا توجه به افزا    :زمينه و هدف  
 تخمـک و  ي با مورفولـوژ يکوليولع في ما Eنيتامين سطح وين ارتباط بيين مطالعه تعيهدف اباشد،  ي در بدن مي با نقش حفاظتيدان قوياکس يآنت
  . استIVF مارانين در بيت جنيفيک

مارسـتان الزهـرا   ي در بIVF زن تحـت  ۵۰ حاصل از يها نيها و جن  تخمکي بر رويلي تحليفي توصي مقطعصورته ب ن مطالعهي ا:ي بررس روش
چنـين  مگـذاري و ه  اكتور لوله رحم و اختالل در تخمكنازايي با علت ف بودند که  سال۴۵ تا   ۲۰ زنان بين     شامل معيارهاي ورود . رشت انجام شد  

به آنان تزريق شـده و پـس از   hCG ك تخمك گذاري قرار گرفته و سپس ده هزار واحد يبيماران تحت پروتكل مشابه تحر. داشتندفاكتور مردانه 
. گيـري شـد    انـدازه ي مـايع فوليكـول  Eنيتـام ي بالغ جهت لقاح جدا شدند و ميـزان و يها  ساعت تحت ساكشن فوليكول قرار گرفتند و تخمک    ۳۶

   . قرار گرفتيابي معکوس مورد ارزيکروسکوپ نورين با مي تخمک و كيفيت جنيمورفولوژ
 و يي، مدت نـازا BMIن سن، يب يدار آمار يمعنارتباط .  قرار گرفتندين مورد بررسي جن۲۷۵ تخمک و IVF  ،۵۸۳ زن تحت درمان۵۰ از :ها افتهي

 نسبت يدار يطور معن  بهMII تعداد تخمک Eن يتاميو ليتر گرم بر دسي  ميلي١ تا ٥/٠ در سطح). <۰۵/۰P(مشاهده نشد  Eن يتاميوو  ييعلت نازا
از نظر ن تفاوت ي اما ا بودEن يتاميورسطوح يباالتر از سا ن سطحيدر ا 2PNن ين تعداد جن يانگي اگرچه م  .)=٠١٤/٠P( شتر بود يها ب  ر گروه يبه سا 
   .)=٨٧٢/٠P( بوددار ن ي معنيآمار

ـ   هن بيت جنيفي تخمک و کيمورفولوژ Eن يتاميو ليتر گرم بر دسي  ميلي١ تا ٥/٠ در سطحتوان گفت   ي م يطور کل  ه ب :يريجه گ ينت  يدار يطـور معن
  .دا کرده استيبهبود پ
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   مقدمه
  يهـــــا  بـــــا توجـــــه بـــــه اســـــتفاده از روش        

ART )Assisted Reproductive Technology(  درمـان  يبـرا 
ـ زان موفق يش م ي و افزا  ييانواع نازا   يهـا  ت آن، امـروزه روش    ي

  .ش مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        يش از پ  ي ب يکمک بارور 
ـ  عوامل موثر بـر موفق     يي شناسا يبرا ياري بس يها پژوهش   ت ي

ـ بـا ا  ). ۱( صـورت گرفتـه اسـت        يمک بارور  ک يها روش ن ي
را  موفـق    يک بـاردار  ين، تجربه   ي از زوج  ياريوجود هنوز بس  

ها  ن روش يت ا ي از عوامل موثر بر موفق     يکي). ۲و۳( اند اشتهدن
ـ ارز ـ  تغيابي  و بلـوغ تخمــک  يتوپالسـم ي و سيا رات هــستهيي

ر ين تحـت تـاث    يت جن يفي تخمک و ک   يمورفولوژ). ۴(باشد   يم
 ي م کـه نحـوه    يدان يم). ۴و۵(باشد   يم يکوليفول عيبات ما يترک
 ي مادران در جهـت ارتقـا     يي غذا يازهاين ن يه در کنار تام   يتغذ

ن که يبا توجه به ا). ۶(باشد  ي مين ضرور يسالمت مادر و جن   
ان مـوثر بـوده     ي تکامل تخمک و رو    ي مادر بر رو   ييم غذا يرژ

جود در صورت و ،ز اثرگذار است  ي ن يعي طب يوبر شانس بارور  
تواند شـانس   ي ميها و مواد مغذ نيتامي از و يارياختالل در بس  

   ).۷(ابد ي موفق کاهش يبارور
ژن فعـال   يو و اکـس   يداتياثرات نامطلوب وجـود اسـترس اکـس       

)ROS( ــفي بــر کيشگاهيــآزما طيا در شــرايــ در بــدن و ت ي
 در  ROS وجـود ) ۸ (اثبـات شـده اسـت      ي جنـس  يها سلول

زان يـ ن را کـاهش و م يجنت  يفي ک IVFن در   يط کشت جن  يمح
ـ و از ا ) ۹(دهد   يش م يون را افزا  يفراگمنتاس  ق شـانس يـ ن طري

هـا   داني اکـس  يآنت). ١٠(دهد   ي را کاهش م   ي در بارور  تيموفق
از شــوند و  ي مــيونيداسي اکــسي هيــ از تجزيريســبب جلــوگ

ـ ينما ي مـ  يري جلوگ يب سلول ي و تخر  يريپذ بيش آس يافزا . دن
ش محافظت   است که نق   ييها نداياکس ي از جمله آنت   Eن  يتاميو

د است و يي مورد تايونيداسي اکسي هي آن در برابر تجز يگ کنند
در  ).۱۱( تخمک نقـش مثبـت دارد      د و يياسپرماتوزو ديتول در

ـ  براسـاس تحق   ۲۰۰۰سال    و اولـسون   توسـط  ق انجـام شـده    ي
کرومـوالر  ي م ۱۰۰ش  يبـا افـزا    کـه مـشخص شـد     همکارانش  

 در   درصـد  ۶۳ ن گاو تـا   يدرصد رشد و تکامل جن     ،E نيتاميو
 ي  مطالعـه همچنـين در  )۱۲( ابـد ي يش مـ يمرحله موروال افـزا  
هـا در     مـرغ  يهمکارانش بـر رو     و بيسواسانجام شده توسط    

 بـا سـطح   Eن  يتـام يکـه مـصرف و    مشخص شـد     ۲۰۱۰سال  
منجـر بـه بهبـود      واحد بين المللي بـر کيلـوگرم         ۱۵۰متوسط  
انجام گرفتـه  ق ي در تحق .)۱۳ ( مي شود   تخم مرغ  يفيصفات ک 

با توجـه بـه      ،۲۰۰۹همکارانش در سال     و   توسط تيگاگارجان 
ـ  از داليکين که  يا ـ  يـ ل عي ن وجـود اسـترس   يوب تکامـل جن

ـ  بـه عنـوان   Eن يتاميط کشت است و و  يو در مح  يداتياکس ک ي
 يتواند در محافظت از غشا ي ميدان محلول در چرب  ي اکس يآنت

ته باشـد و   نقـش داشـ   يو سلول يداتي پراکس يها بيسلول از آس  
ن در ي جن ينيش ازالنه گز  ين پ ي رشد و نمو جن    يستگيسبب شا 

ــه بررســي در آزمــا،بوفــالو باشــد  ي غلظــت هــايش خــود ب
ط ي در محـ Eن يتـام يکرومـوالر از و يم) ۰/۵۰/۱۰۰/۲۰۰/۴۰۰(

 ساعت اول تعـداد  ۷۲ج نشان داد که در   يکشت پرداختند و نتا   
الر در کرومـو ي م۱۰۰ط کشت گروه    يها در مح   تيکل بالستوس 

اکثر مطالعات   ).۱۴( افته است يش  يسه با گروه کنترل افزا    يمقا
 بـر تکامـل تخمـک و        Eن  يتـام ي و نه نقـش  يانجام شده در زم   

 بر مطالعـه    ياديوانات انجام شده و توجه ز     ي ح ي بر رو  ،نيجن
 يمطالعه بررس ن  ياهدف از   .  نشده است  ي موارد انسان  يبر رو 

 ي مورفولـوژ  ويولکـ يع فوليمـا E  نيتـام يو ن سطحيارتباط ب
  .استIVF  مارانين در بيت جنيفيک تخمک و

  
  يروش بررس

ـ ي تحل يفي توصـ  يصورت مقطع  بهن مطالعه   يا       بـر روي    يل
مرکـز آموزشـي    يک درمان نابـارور  ينيدر کل  IVF تحت زنان

 تـا اول    ۹۲اول اسفند   از  رشت  ) س(مارستان الزهرا   يدرماني ب 
  .  انجام شد۹۳مرداد 

الن ي گي اخالق دانشگاه علوم پزشکي تهي کم ن مطالعه توسط  يا
مـاران قبـل از ورود بـه مطالعـه          ياز ب  .د قرار گرفـت   ييمورد تا 

سـن   ،ار ورود بـه مطالعـه    يمع .اخذ شد  آگاهانه   ي ت نامه يرضا
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 ي همراه با نازايي با علت فاكتور لوله       ،سال ۴۵تا   ۲۰زنان بين   
ـ  رحم و اختالل در تخمك   دبـو ه گذاري و هچنين فاكتور مردان

تعـداد   . اين مطالعه حـذف شـدند       از ي و الکل  يافراد سيگار و  
ن يانگي برآورد ميحجم نمونه بر اساس فرمول حجم نمونه برا  

 در يج مطالعات قبلي و با توجه به نتايکوليع فولي ماEن يتاميو
کرومول بـر   ي م ۷/۰ار  يانحراف مع  با   ، درصد ۹۵نان  يسطح اطم 

بر اساس فرمول    تريول بر ل  کرومي م ۲/۰دقت قابل قبول    تر و   يل
ن يـ د که در اي نفر محاسبه گرد۴۷حداقل محاسبه حجم نمونه  

، علـت   ييسن، مـدت نـازا     .شدند  نفر وارد مطالعه   ۵۰مطالعه  
 ي در طـ   Eن  يتامي و ي حاو يها  مصرف مکمل  ي ، سابقه يينازا

وزن و قـد  .  شد يآور ماران جمع يدو ماه گذشته با پرسش از ب      
ـ انـدازه گ  زنـان   )BMI) Body Mass Index  وهشـد   يري
  .ديگرد محاسبه 

 بيماران تحت پروتكـل مـشابه   ي همه :گذاري تخمكک  يتحر
ــتحر ــكي ــد  ك تخم ــرار گرفتن ــذاري ق ــك  .گ ــت تحري  جه

 GnRH (Organon, Holland) گذاري از آگونيـست  تخمك
ــد ــتفاده شـ ــتاتيلوپروال( .اسـ ــرم در روز١ داسـ ــي گـ    ميلـ

ـ  تـا تول يـد گرد ز يبه مدت دو هفتـه تجـو    S.C)صورت به   د ي
ــادوتروپ ــا نيگن ــود   درونيه ــار ش ــو.زا مه ــضالني تج   يز ع

 hMG (Organon,Oberschlelsshei, Germany)به مقدار 

ـ باعـث تحر  واحد بين المللـي در روز     ۳۰۰ تا   ۲۲۵ ک رشـد  ي
بـا   GnRH ستيـ ز هم زمـان آگون يشود و تجو ي ميکوليفول

ـ      LH ي از ترشـح ناگهـان  يريـ گ شيحـداقل مقـدار، باعـث پ

  هــا  کــوليمطــابق رشــد فول hMG زيمقــدار تجــو .شــود يمــ
م يول تنظـ ي اسـتراد يو سـطح سـرم   ) يسـونوگراف  يبا بررسـ  (
 بـه بلـوغ کامـل       ي تخمـدان  يها کولي که فول  يهنگام .گردد يم

 )hCG)LG Life, Sciences, Korea  زيدند، تجـو يرسـ 
   کـول ي فول ي انـدازه . گـردد  ي مـ  يک تخمک گـذار   يباعث تحر 

 پيكـوگرم در    ٢٠٠ (ولي اسـتراد  يظت سرم و غل  )متر  ميلي ١٨(
هـا   کـول ي زمان بلـوغ فول    ين کننده برا  ييدو عامل تع  ) ليتر  ميلي

 .باشد يم

 ي بـا توجـه بـه انـدازه        :يکوليع فول يکول و ما  ياستخراج فول 
 ي  از چرخـه ۱۴تـا   ۱۰روز در برداشـت تخمـک     ها،   کوليفول

 شـده از   ي جمـع آور   يهـا  اکثـر تخمـک   . شـد   انجام   يقاعدگ
ــيفول ــا ولک ــاز  يه ــه متاف ــب در مرحل ــد II غال  .)MII (بودن

 يآور جمـع  hCGق  يـ ساعت پس از تزر    ۳۶  تا ۳۲ ها تخمک
ـ از طر کول  ي فول استخراجدر   .شدند نـال،  ي واژ يق سـونوگراف  ي

ـ   قـرار    يمورد بررسـ  ها   ابتدا تخمدان     و سـپس ساکـشن    هگرفت
   برداشــت تخمــک از ي پــانکچر بــرا عمــليطــ .شــد  انجــام

ـ ي م١٨ حـداقل بـه  قطرشان   کهييها کوليفول تخمدان، متـر   يل
ـ  يکـول يع فول ي همراه ما  دوده ب يرس ره يآسـپ  کـاتتر  ي لهيوسـ ه  ب

و  يآور  جمـع  شي آزمـا  ي داخل لولـه   آن   ي و مجموعه  شد يم
  هـا پـس از شستـشو       تخمـک . ندخته شد يت ر يداخل پل  سپس

 ۴ تـا  ۲  مـدت بـه  )GMOPS PLUS ,sweden) Vitrolifeبـا  
 و   سـانتي گـراد    ي  درجـه  ۳۷ ي دمـا  ساعت در انکوباتور و در    

CO2۶ در و برهنـه   هـا   تخمـک  سپس،ند شدي درصد نگهدار
 )G1 V5 PLUS ,sweden) Vitrolife طي محـ ي حـاو يهـا  شيد

. شدند  يدر داخل انکوباتور نگهدار ICSI و IVF انجام يبرا
 ي  درجـه ۲۰ فـالکون در  يهـا  لولـه  ي لهيوسه ب يکوليع فول يما

ـ بـه آزما  و ينگهـدار ن  گراد پس از ساکش    سانتي شگاه منتقـل  ي
ل يدر فو ها   لوله ، از تماس با نور    يريجلوگ به منظور    .دنديگرد 

  .شدند محصور  يومينيآلوم
 ساعت ۲۰ تا ۱۵ لقاح يابيارز :ني تخمک و جنيابيلقاح، ارز

ــد ــبع ــام  حي از تلق ــد انج ــشک. ش ــل پرونوکليت ــر و ي وس ن
 يابي و پس از ارزد لقاح بوديي تاي برايوس ماده ابزاريپرونوکل

ـ با اسـتفاده از س     2PN يها نيجن  ي بـرا  Z يستم نمـره بنـد    ي
 يگوت انجام شده و سپس جهت انتقال به رحم جدا سـاز            يز
 z1گوتيب است که زين ترتي به ايبند ستم درجهين سيا. شد 

ـ  آرا يهـا   از هستک  يکسانيتعداد   ـ     افتـه يش  ي ش يدر مقابـل پ
  تعـداد مطلـق  .ارنـد گر را ديکـد يقرار گرفته مجاور   يها هسته

 از يکسانيتعداد z2  . عدد است۷ تا ۳ن يست اما بيمشخص ن
ک هـسته در    يـ کـسان دارد کـه در       ي ي ها را بـا انـدازه      هستک
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. گر پراکنده است  ي د ي افته اما در هسته   يش  ي آرا يقسمت کنار 
)  هستک۷ تا ۳(  از هستکيکسانيتعداد و اندازه z3  گوتيز

 z4 يهـا  گـوت يز .راکنده هستند را دارند که در هر دو هسته پ       
ـ هـا آرا   ش هسته يکه پ  بـا  ي تقر يهـا  افتـه اسـت و انـدازه      يش ن ي

 يبـرا  .انـد   دارند کـه در مرکـز تخمـک قـرار نگرفتـه      يمتفاوت
و همکارانش استفاده شـد   استاسن ها از مدل ني جنيبند درجه

ـ به ا ). ۱۴(  همـوژن و   يبالسـتومرها : Iد  يـ ب کـه گر   يـ ن ترت ي
 هموژن و   يبالستومرها: IIد  يون، گر يکسان بدون فراگمنتاس  ي
ــر از  ي ــا کمت ــسان ب ــد۲۰ک ــ درص ــون گري فراگمنتاس : IIIد ي

  درصـد  ۵۰تـا ۲۰ر همـوژن بـا      يـ کسان و غ  يري غ يبالستومرها
ر يــکــسان و غيري غيبالســتومرها: IVد يــون، گريفراگمنتاســ
کسان و  يري غ يون بالستومرها ي فراگمنتاس  درصد ۵۰هموژن با   

ــا يغ ــا۲۰رهمــوژن ب ــ  درصــد۵۰ت ــگر ون،يفراگمنتاس : IVد ي
  درصـد  ۵۰ شتر از يـ رهموژن با ب  يکسان و غ  يري غ يبالستومرها
ــه ي معمــوال بدشــکل.)۱۵و ۱۶( ونيفراگمنتاســ صــورت  هــا ب

   يتوپالسـم ي و داخـل س    يتوپالسـم ي خـارج س   يهـا  يناهنجار
 يهـا  نکلـوژن ي، وجـود ا يتوپالسميته سير در گرانوالر ييمثل تغ 

 ي آندوپالسـم  ي  شبکه يها دهها وتو   مانند واکوئل  يتوپالسميس
 و در يعــي طبيهــا  حـول زرده ياز فــضاهـا   صـاف، انحــراف 

  درصـد  ۷۰تا۶۰با  يباشد، تقر  ي م ين جسم قطب  ي اول يمورفولوژ
ک يـ ک شده   ي تحر يها دست آمده از چرخه   ه   ب يها از تخمک 

 را  يکي مورفولـوژ  يعـ يرطبي غ يهـا  يژگي از و  يشتريا تعداد ب  ي
هــاي  وغ تخمـك و تـوده   ارزيــابي بلـ يبـرا . دهنـد  ينـشان مـ  

بنـابراين ارزيـابي   . اي اسـتفاده شـد     كومولوس از بلـوغ هـسته     
 سـاعت   ۲۰ تـا  ۱۵  لقـاح در   ي كيفيت تخمك بر اساس نتيجه    

 تا ۲۰ بارور شده در مدت هاي تخمك. شد پس از تلقيح انجام  
در ) G1 V5 PLUS  ,sweden) Vitrolife  سـاعت در محـيط  ۲۴

بــا توجــه بــه سيــستم . ندشــدداده  كــشت ط اســتاندارديشــرا
ــه ــين درج ــدي جن ــارانش  بن ــون و همك ــالبولت  ،۱۹۸۹ در س
اي   كروي و بدون هيچ قطعهصورت منظم و هد ب ي با مرهابالستو

د و مواردي كه با برخي از قطعات يا بالسـتومرهاي           نديده شو 

هموار و يا در نهايت جنين با مقدار تكـه تكـه شـده موجـود                
بنـدي   ترتيـب طبقـه    بـه ۴  و۳ و ۲ و  ۱باشد به عنـوان درجـه       

  .دشو مي
ــدازه ــگ ان ــامي ويري ــرا :Eن يت ــزان  ســنجش يب ــاميومي   نيت

E  ـ  فـالکون بـه آزما     يها  لوله ي لهيوس به يمايع فوليكول شگاه ي
  دســت آوردن ســطح نرمــال در  ه  بــ يبــرا .شــد  منتقــل 

  طـور جداگانـه     بـه  هـر بيمـار  يکـول يع فولي مـا سي  سي ۱ابتدا  
ن يانگيـ سـپس م گيري شود  زه انداHPLCاز بود تا به روش   ين

 ٦٧/١±٧٩/١(ده شــده يدان ســنجياکـس  ين آنتــيـ حـد نرمــال ا 
ش آن نسبت بـه     يا افزا يو اثر کمبود و     ) ليتر ميکروگرم بر ميلي  

را  Eن يتامير ويم تاثي تا بتوان قرار گرفتيابي مورد ارز ،نيانگيم
ـ فيهـا و ک     تخمـک  يدر مورفولوژ  ـ  ي   ز حاصـله ا   يهـا  نيت جن

IVF  ن  يتـام ي سـنجش سـطح و     يبـرا  .مي مشاهده کنE  ع يمـا
 ساخت کشورآلمان استفاده IBLزا مارک  يت ال ي از ک  يکوليفول
  . شد

ــال ــاريآن ــا داده :يز آم ــعيه ــ يآور  جم ــده ب ــه  ش   ي لهيوس
  . ل قــرار گرفــتيــه و تحليــمــورد تجز SPSS ۲۱ افــزار نــرم

ـ  شامل م  يفياز آمار توص   ـ   يـ ن و انحـراف مع    يانگي  يار و فراوان
ـ  مقاين بـرا ي همچن . شد  استفاده يمطلق و نسب   ـ  ي سهي  يفراوان

ـ  مقا ي دو، بـرا   ي کـا  يها از آزمـون آمـار      ن گروه ي ب ينسب سه ي
ــم ــيانگي ــروه و بين ب ــن دو گ ــه شتر از دوي ــروه ب ــترت گ ب از ي

ک طرفـه  يانس يز واريآنال تست مستقل و  ي ت ي آمار يها آزمون
ـ يبا آزمـون تعق    ـ  .اسـتفاده شـد    LSD يب ب ين از ضـر   يهمچن

 با Eن يتامين سطح ويارتباط ب ي بررسيرسون براي پيهمبستگ
ـ  .  استفاده شد  ي مورد بررس  ي کم يرهايمتغ  P يدار يسطح معن

  . در نظر گرفته شد۰۵/۰کمتر از 
  

  ها  يافته
 آمـده   ۱ در جـدول     ي زنـان مـورد بررسـ      ي هياطالعات پا      
ـ ي نفر از زنـان      ۱۶. است  ي  درصـد شـان اهـدا کننـده      ۳۲ يعن

  .تخمک بودند
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  ه مــورد يــ پايرهــايو ارتبــاط آن بــا متغ Eن يتــاميســطح و
ــ ــم: يبررس ــاميون ســطح يانگي ــهEن يت ــا  در نمون ــورد يه    م

ن مقدار  ي کمتر .بود ميکروگرم بر ميلي ليتر    ٦٧/١±٧٩/١ يبررس
ـ  و ب  ١/٠ Eن  يتاميو ن ي بـ يهمبـستگ  . بـود ٩ن مقـدار آن  يشتري

 ۴۴۵/۰P=  ،۱۰۸/۰r=-(  ،BMI( با سن زنان     Eن  يتاميسطح و 
)۹۳۹/۰P= ،۰۱۱/۰r= ( ــدت نابــــارور   ،=۵۶۵/۰P (يو مــ

۰۸۵/۰r=- (  ن يتامين سطح و  يانگيم. دار نبود  ي معن ياز نظر آمار

Eــ ــروهي در ب ــا ن گ ــارور  يه ــت ناب ــف عل ــر ي مختل    از نظ
ـ  يآمار ن سـطح  يانگيـ هـر چنـد م  ). =۵۹۵/۰P( دار نبـود  ي معن

 دو مــاه گذشــته مــصرف ي کــه در طــي در گروهــEن يتـام يو
 باالتر  يکم) ۳۷/۲±۷۱/۰(ند   داشت Eن  يتامي و ي حاو يها مکمل

ـ  بود کـه مـصرف ا      ياز گروه  هـا را نداشـتند      گونـه مکمـل    ني
دار نبـود    ي معنـ  ين تفاوت از نظـر آمـار      ي ا يول) ۲۵/۰±۵۹/۱(
)۲۲۲/۰P=(.

 
  يه زنان مورد بررسياطالعات پا: ۱جدول 

  ميانگين و انحراف معيار  مشخصات دموگرافيک
  ٣٨/٣٠±١٤/٥  سن زنان

  ٤٤/٣٧±٤٤/٧  سن مردان
BMI  ٩٤/٢٦±٦٦/٣  

  ٧٢/٧±٦٩/٤  )سال(مدت ناباروري 
  ١٥) ١/٤٤(  مردانه
  ٩) ٢٦,٥(  زنانه

  ٦) ٦/١٧(  )مردانه و زنانه(هر دو 

  علت نازايي

  ٤) ١١/٨(  نا مشخص
 در Eمصرف مکمل حاوي ويتامين   ١١) ٢٢(  بلي

  ٣٩) ٧٨(  خير طي دو ماه گذشته
 

ــاط آن    ــک و ارتب ــوغ تخم ــابل ــطح وب ــامي س   از: Eن يت
ــ ۵۰ کـــات ي تخمـــک پـــس از تحر٥٨٣ ي زن مــورد بررسـ

ــک ــذار تخم ــيگ ــده  ب ــت آم ــم. دس ــکيانگي ــداد تخم   ن تع
ـ ين تعداد تخمک    يشتريب. بود) ٦٢/١١ ±٦٣/٧(  عـدد   ٤٦٦ يعن
ــ)  درصــد٩/٧٩( ــالغ ه ب ــاز (صــورت ب ــدد ١١٧و ) MIIف    ع
. نـد  بـود ) دژنـره  +GV+ MI(نابالغ و دژنـره  )  درصد١/٢٠(

ــستگ ــيهمب ــامين ســطح وي ب ــا تعــداد کــل تخمــک  Eن يت    ب
)۷۵۹/۰P= ،۰۷۵/۰r= ( ــک ــداد تخمـ   ،=MII) ۶۰۰/۰Pتعـ

۷۶ ۰/۰r=-(،    تعداد تخمکGV) ۲۰۶/۰P=  ،۱۸۲/۰r=-(، و 

ــره  ــک دژنـ ــداد تخمـ ــر) -=۲۳۵/۰P= ،۱۷۱/۰r( تعـ   از نظـ
  ش ي بـا افــزا MII امـا تعـداد تخمـک   . دار نبـود  ي معنـ يآمـار 

ـ     بـه  يکوليع فول ي ما Eن  يتاميسطح و    شي افـزا  يردا يطـور معن
ــپ ــيـ ــرد  يدا مـ ــه) =۰۰۱/۰P= ،۴۳۹/۰r(کـ ــد در طبقـ   يبنـ

)  درصدMII) ۳/۳۰ن تعداد تخمک   يشتري ب Eن  يتاميسطوح و 
   مــشاهده شــده بــود  ) ۱ تــا E) ۵۱/۰ن يتــاميدر ســطح و

ــاوت توز ــو تف ــي ــکيع فراوان ــا  تخم ــطوح MII يه    در س
ـ  ي از نظر آمـار    Eن  يتاميمختلف و   )=۰۱۴/۰P( دار بـود  ي معن

  .)٢ جدول(
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  Eن يتامي مختلف ويها  و دژنره در گروهGV,MI يها  تخمکيبا فراوان MII  تخمکي درصد فراواني سهيمقا: ۲جدول 
  نيتاميو ۰۱/۲- ۹  ۵۱/۱- ۲  ۰۱/۱- ۵/۱  ۵۱/۰ - ۱  ۰- ۵/۰

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  *تعداد  درصد  تعداد  تخمک
P value  

MII ۷۱  ۲/۱۵  ۱۴۱  ۳/۳۰  ۷۳  ۷/۱۵  ۹۱  ۵/۱۹  ۹۰  ۳/۱۹  
MI,GV ۵/۳۲  ۳۸  ۸/۱۲  ۱۵  ۲/۱۶  ۱۹  ۴/۲۱  ۲۵  ۱/۱۷  ۲۰  و دژنره  

۰۱۴/۰   

(Germinal Vesicle) GV تخمک  ،ترين نوع تخمک  نابالغ)MI(تخمک،تقسيم ميوز متافاز اولمرحله در   تخمک نابالغ ) MII( تقسيم ميوز دوم متافاز در مرحله ترين نوع تخمک بالغ  
  
 نفـر از    ٤در   :Eن  يتاميآن با سطح و    و ارتباط    نيت جن يفيک

ـ  ۲۷۵تعداد  . ل نشده بود  ي تشک يني جن يزنان مورد بررس   ن ي جن
ـ م.  قرار گرفـت يمورد بررس  ـ  يانگي ن در روز اول ين تعـداد جن

ـ م.  بود ٥/٥±٩٠/٤  ٨٨/١١±٢٦/٩ون  يزان فراگمنتاسـ  يـ ن م يانگي
 در گـروه  يکوليع فوليما E نيتامين سطح ويانگيم .بود درصد

باالتر  يدار يطور معن  به Z2 اي Z1ت  يفين با ک  ين ج يزنان دارا 
ـ مامـا   ) =P ۰۱۱/۰(دها بـود    ير گر ياز گروه سا   ن سـطح   يانگي

ن بـا  ي جنـ ين دو گروه زنـان دارا يدر روزدوم در ب E نيتاميو
 ي از نظـر آمـار    +Aت  يفين با ک  ي و زنان بدون جن    +Aت  يفيک

  .)٣جدول ). (=٧٣٣/٠P(دار نبود  يمعن
  

  ن در روز اول و دوم بعد از لقاحيت جنيفي مختلف کيها ن گروهيدر ب Eن يتامين سطح ويانگيسه ميمقا: ٣جدول 
 P value  اريانحراف مع±نيانگيم  تعداد  نيد جنيگر

Z1 ا يZ2 ن در روز اوليد جنيگر  ٨١/١±٦٨/١  ٣٢ 

  ٩٣/٠±۵۲/۰  ١٤  دهاير گريسا
٠١١/٠  

 ن روز دوميت جنيفيک  ٤٦/١±٦١/١  ٢٤ +Aت يفين با کيجن

  ٦٢/١±٣٩/١  ٢١  +Aت يفين با کيبدون جن
٧٣٣/٠  

  
ـ  و Eن يتامين سطح وي بيدار آمار  ي معن يهمبستگ ن يتعداد جن

2PN ــت ــود نداش  .)-=۸۵۵/۰P= ،۰۲۶/۰r (در روز اول وج
ـ  يدار آمـار   ي معنـ  يهمبستگ ـ م  و Eن  يتـام ين سـطح و   ي ب زان ي

ــ ــود ون در روز دوميفراگمنتاسـ   ،=۱۴۱/۰P (نداشـــت وجـ

۲۳۴/۰r=- .(ـ    يانگيـ وت م تفا  در سـطوح   2PN نين تعـداد جن
ـ  ي از نظر آمار   E نيتاميمختلف و  ) =٨٧٢/٠P (دار نبـود   ي معن

   .)۴ جدول(

  

  Eن يتامي مختلف سطح ويها  در گروه2PNن ين تعداد جنيانگيسه مين و مقاييتع :٤جدول 
 P value  اريانحراف مع±نيانگيم  تعداد  )در دسي ليتر ميکروگرم( Eن يتاميسطح و

۵/۰_۰  ٤٥/٥±٠٨/٥  ٩  
۱ -۵۱/۰  ٦٠/٥±٤٨/٤  ١٥  
٠/٤±٥٠/٤  ٩  ٠١/١-٥/١  

٨٦/٥±٤٠/٥  ٧  ٥١/١- ٢  
٥٠/٦±٠/٦  ١٠  ٥/٢- ٩  

٨٧٢/٠  
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  بحث 
ش ي با افـزا  MII تعداد تخمکن مطالعهيج اينتا بر اساس     

دا يش پ ي افزا يدار يطور معن   به يکوليع فول ي ما Eن  يتاميسطح و 
ـ  يکرد اما همبـستگ     ـ  يدار ي معن ع ي مـا  Eن  يتـام ين سـطح و   ي ب

 يبنـد  در طبقـه  .ر انواع تخمک مشاهده نـشد ي در سا  يکوليفول
)  درصدMII) ۳/۳۰ن تعداد تخمک   يشتري ب Eن  يتاميسطوح و 

 و تفـاوت  مشاهده شده بـود   ) ۱ تا   E) ۵۱/۰ نيتاميدر سطح و  
 Eن يتامي در سطوح مختلف وMII يها  تخمکيع فراوانيتوز

 ۲۰۱۲ در ســال يا  مطالعــهدر .دار بــود ي معنــياز نظــر آمــار
 يها بيکروموالر از ترک  ي م ۷۵۰ و   ۲۰ب  يمشخص شد که ترک   

ـ   يتوپالسـم ي بر بلـوغ س    يديآلفاتوکوفرول اثرات مف    ي دارد ول
). ۱۷(ده شده است    يز د ي هم در بلوغ هسته ن     ياثرات مضر کم  

ک يـ جه گرفت که در     ين طور نت  يتوان ا  ياز مطالعات گذشته م   
ر بـدن موجـودات مختلــف   هــا د نيتـام يسـطح مـشخص از و  

 در رونـد تکامـل بلـوغ تخمـک          يتوان اثرات قابل تـوجه     يم
ا بـاالتر از سـطح گـزارش      يتر و    نييمشاهده کرد اما سطوح پا    

در  تخمک   ي معکوس را در روند تکامل     ي جهيتواند نت  يشده م 
ن سـطح   يانگيـ ن مطالعـه م   يـ ج ا يبر اساس نتـا    .بر داشته باشد  

ا ي Z1د  ين با گر  ي که جن  يوارد در م  يکوليع فول ي ما Eن  يتاميو
Z2 ن ي که جنند بودي باالتر از موارد   يدار يطور معن   به ، داشتند

ـ   . دها را داشتند  ير گر يبا سا  ـ  يدار ياما ارتباط معن ـ فين ک ي ب ت ي
ـ  و م2PNن ين در روز دوم، تعداد جن   يجن ون يزان فراگمنتاسـ ي

 يا در مطالعه . وجود نداشتيکوليع فولي ماEن يتاميبا سطح و
کرومـوالر  ي م۱۰۰ش يبـا افـزا  مشخص شد که     ۲۰۰۰سال  در  

  درصـد  ۶۳ن گاو تا    يت جن ي بالستوس ي  نرخ توسعه  Eن  يتاميو
ــه ــزاي در مرحل ــوروال اف ــي م ــدي يش م ــ). ۱۲( اب ن در يهمچن

ها انجام شـد،    مرغيبر رو ۲۰۱۰ که در سال     يديگر ي مطالعه
واحـد بـين    ۱۵۰ با سطح متوسط  Eن  يتامي مصرف و  نشان داد 

 تخـم مـرغ     يفـ يمنجر به بهبـود صـفات ک       بر کيلوگرم    المللي
هـا    مرغ يقات بر رو  ي تحق ي جهيگر نت ي از طرف د   يشود ول  يم

ـ بر متغيير قابل توجهي    Eن  يتامي و ،مشخص کرد  زان جوجـه  ي
 نشان ۲۰۰۹ در سال يپژوهش ديگر). ۱۳(  نداشته استيآور
 در بلوغ تخمـک بوفـالو   ي اثر قابل توجهEن يتاميوجود و داد  
هـا در    ت و تعداد کل سلول    ي تعداد بالستوس  يشته است، ول  ندا

 در هـر دو     .)۱۴ (ه بـود  افتـ يش  يکرومـوالر افـزا   ي م ۱۰۰گروه  
 تعـداد  يشي روند افزاي بر رو Eنيتاميد شده که وييمطالعه تا

 يي جزEن يتامين که ويعالوه بر ا. ن موثر واقع شده است  يجن
ــ ترس  مهــم در جهــت حفاظــت از اســيهــا دانياکــس ياز آنت

 از ياريهـا در بـس    وجـود آن ،باشـد  يو در بدن افراد م  يداتياکس
  . د باشديتواند مف يز ميها با فاکتور مردانه ن ينابارور

ـ ب ايـن چنـين    انجام گرفت  ۲۰۱۲ که در سال     يا مطالعهدر   ان ي
ـ        کـه    شد  در مقابـل اثـرات   يدانياکـس  يعـدم وجـود دفـاع آنت
ـ    يهـا  کاليراد سـبب عـدم   ن ي آزاد در تخمـک و اسـپرم و جن

 ).۱۸( دشـ  در داخل بـدن خواهـد        ART يها ت روش يموفق
 حاضر مشابه است،    ي   با مطالعه  يا ق به گونه  ين تحق ي ا ي  جهينت
ـ      يز ـ   يرا نشان داده شد که وقت  مثـل  يدانياکـس  ي کـه سـطح آنت
 با  يها  تعداد تخمک  ،ن است يي پا يکوليع فول ي در ما  Eن  يتاميو

 که  يگري د ي العهن مط يهمچن. شود يده م يبلوغ مناسب کمتر د   
تواند  ي مEن يتاميدهد که و ي انجام شده نشان م ۲۰۱۵در سال   

زان بلوغ تخمک جـدا شـده از بافـت تخمـدان           يسبب بهبود م  
ن ي ا .)۱۹( شود يا شهي موش با روش انجماد ش     ي  منجمد شده 

 انجام شده   يشگاهيوانات آزما ي ح ي که بر رو   يمطالعات تجرب 
ـ آنشان داده که وجود     ت يهـا سـبب بهبـود وضـع     دانياکـس  ينت

شتر و انجام مطالعـات  ي ب يها يتوان با بررس   يو م شده   يبارور
هارا بـه عنـوان درمـان بـالقوه         دانياکس ي اثر آنت  ي انسان يکينيکل
ـ .  در نظر گرفـت    ي از معضالت نابارور   ياري بس يبرا  نيهمچن
و و عدم تعادل    يداتياسترس اکس  به   ۲۰۰۷ سال   پژوهشي در در  
 شده اسـت  اشاره   يات نامطلوب آن بر بارور     اثر يدانياکس يآنت
ـ قات ب ي تحق ي برا يل مناسب يتواند دل  ي که م  ،)۲۰( ن يـ شتر در ا ي

 يهـا  ر پژوهش ين مطالعه با سا   يازات ا ي از امت  يکي .نه باشد يزم
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 ي بررس يقات قبل ين است که در تحق    يانجام گرفته در گذشته ا    
 يها  بلوغ تخمک نمونه   يرو E يها نيتامي و يدانياکس ياثر آنت 

 ،ي مورد بررسـ   يها  حاضر نمونه  ي   بوده، اما در مطالعه    يوانيح
 ي نابـارور  ي ج حاصـله در حـوزه     يباشـند کـه نتـا      ي مـ  يانسان

ـ  .ار قابل توجـه باشـد     يتواند بس  يم  يهـا  ن در پـژوهش  ي همچن
ـ   نيتامين و ي از ا  ي مختلف يها گذشته معموال دوز   صـورت  ه  ها ب

شد و سـپس     مي  داده ي مورد بررس  يها  به نمونه  يمقدار مصرف 
ز از ي نيتوانسته اثرات مضر يگرفت که م  مي قراريابيمورد ارز

ن يتاميزان و ياما در پژوهش حاضر م    . جا گذاشته باشد  ه  خود ب 
Eي مــصرفي افــراد بــدون دخالــت دارويکــوليع فولي در مــا 

 قرار گرفته و  يريگ  به بدن فرد، مورد اندازه     يقيا تزر ي يخوراک
 مطالعـات مداخلـه   يبه ارزشـمند با توجه  . گزارش شده است  

  مي توانـد ن پژوهش نشان داده است که پزشک مربوطه    ي ا ،گر
 ي آنتـ ي نـه ي در زم ني زوجـ  ين سـطح نابـارور    يتـر  ييدر ابتدا 

 الزم را انجـام  يهـا  ي بررسي بارور موثر در روند  يها دانياکس
 قبـل از اقـدامات الزم جهـت          را   ها نيتامين و يداده و کمبود ا   

 ءاثـرات سـو   از يري جلوگي براايجبران و ، ART استفاده از
ــ يــآن بـه دل   نيزوجــ از ياريدر بــسش از انـدازه  يل مـصرف ب

ـ ا.ارايـه نمايـد  هـا     به آن   را  الزم يها يآگاه ک يـ ن پـژوهش  ي
م يتوان ين مطالعه ما نميج ايه است و بر اساس نتا   ي پا ي مطالعه

ـ ها   دانياکس ي سطح آنت  يريگ  اندازه ي برا ييها هيتوص ز يا تجـو  ي
ـ تحقهمچنين ايـن   .ميمار بده يدارو به ب   ـ ن قي از بـه مطالعـات   ي

عوامل شتريب ياز به بررسي دارد و نيشتر و حجم نمونه باالتر  يب
  .باشد ي مIVFج يموثر بر نتا

  
   يريجه گينت

 Eن يتـام يش سـطح و ين مطالعه با افـزا يج اينتا بر اساس     
ـ  تـا  MII تعداد تخمـک    يکوليع فول يما ک سـطح مـشخص   ي

ـ ابد و مجددا با ادامه رونـد افزا       ي ي م شيافزا ـ  سـطح ا   ،يشي ن ي
 MIIتعداد تخمک    .يابد  مي  کاهش يکوليع فول ين در ما  يتاميو

ـ     به )۱ تا   E )۵۱/۰ن  يتاميدر سطح و   ـ  يدار يطـور معن ش از  ي ب

ـ دهـد در ا    ي خواهد بود که نشان م     Eن  يتامير سطوح و  يسا ن ي
د  لقاح وجو  ي   تخمک بالغ آماده   يشتري تعداد ب  ،سطح مشخص 

جـه  يتواند شانس لقاح موفق را بـاالتر بـرده و در نت            يدارد و م  
با توجـه   .ابديش يافزا يکل درمانيدر هر س  2PNنيتعداد جن

 مـشابه انجـام شـده اسـت     يهـا  نهي که در زم   يبه مطالعات کم  
 نابارور پس يها  در زوجي درمان نابارور يشود برا  يشنهاد م يپ

 ي شروع رونـد درمـان  قبل از E و  Cنيتامي کمبود وياز بررس
 با توجه به     را ها نيتامين و ي مصرف ا  ،يگذار ک تخمک يبا تحر 

 تخمـک  ي نمونه  تاه کرديز پزشک و با دوز مناسب توص   يتجو
ت يت بهتر و شانس لقاح باالتر و قابليفين افراد کيو اسپرم در ا

تـوان بـه      مـي  يگريد يبررس در   . داشته باشند  يشتري ب يبارور
ـ  و يکـول يع فول ي موجود در مـا    يو ق يها دانياکس يآنت ا سـرم  ي

خون پرداختـه و سـطح مناسـب و مـوثر در بلـوغ تخمـک و           
 يبـرا  تـوان  يم ندهيآ در همچنين . کردين را بررسيت جنيفيک

ـ  با فاکتور مردانه و زنانه مطالعات ب       يکاهش نابارور   در  يشتري
وم يون، سـلن  ي مانند گلوتات  ييها دانياکس ي اثر آنت  ي بررس ي  نهيزم

که ايـن امـر      مردان و زنان انجام داد     ي، را رو  Q10 ميآنزو کو 
ب بـه منظـور بهبـود       يـ ن دوز مناسـب از هـر ترک       ييتعمستلزم  

  .باشد ميش اسپرم و تخمک مناسب يافزا
 ي خـوب يفولوژرتخمک مو نکهياوجود  با مارانيب از يبرخ در

موجـود  ا  يـ جـاد شـده و      يون باال ا  ين با فراگمنتاس  يدارد اما جن  
   احتمـاال شـود  ينم دهيد يباردار  دري مثبتي جهينت و باشد نمي

ـ ا ـ  امـر  ني ـ آنوپلوئ وعيشـ  شيافـزا  از يناشـ  توانـد  يم در  يدي
 يمـ يتنظ يهـا  سميمکان دراثراختالل که باشد ريپ يها تياووس
دهـد و     مي رخ يوزيم ميتقس دوک و عملکرد  ليبرتشک حاکم

ـ از بـه تحق ي وجود دارد که ن يا ل ناشناخته يا دال ي  يق و بررسـ ي
  .  دارديبيشتر

  
  ر و تشکريتقد

و پرسـنل    اتاق عمل    ،IVFبخش   از   يبا تشکر و قدردان         
 يرشت، معاونـت پژوهـش    مارستان الزهرا   يک ب يمحترم بخش   
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مركز تحقيقات بهداشت باروري   الن،  يگعلوم پزشكي   دانشگاه  
 ي افرادي رشت و تماميشگاه رازي رشت، آزماو درماني الزهرا

و  انـد   نمودهي همکاريقاتي تحقي ن پروژهيار انجام   يکه در مس  

ـ  ا ي آمـار  ي   کـه مـشاوره    ي داوود پورمرز  ين از آقا  يهمچن ن ي
  .شود ي ميپژوهش را بر عهده داشتند سپاسگزار
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Background and Objective: As a result of globally increasing trend in infertility, taking advantage of 

reproductive technology to deal with this issue is recommended. Taking the well-founded claim about 

Vitamin E as a powerful antioxidant with a protective role in the body, this study was instigated to find the 

relationship between levels of vitamin E in Follicular fluid and morphology of oocyte along with embryo 

quality in IVF patients.  

Materials and Methods: This cross-sectional analytical study was carried out on oocytes and embryos 

obtained from 50 women with IVF admitted to Al Zahra Hospital of Rasht city. Patients underwent a similar 

ovulation stimulation protocol and then ten thousand units of hCG injected. After 36 hours, they underwent 

Follicle suction and mature oocytes were isolated for fertilization. Vitamin E level was measured and 

consequently the morphology of oocytes and the quality of embryo were evaluated by means of inverted 

optical microscopy. 

Results: Of 50 treated IVF women, 583 oocytes and 275 embryos were examined. No significant 

relationship was observed between age, BMI, duration or cause of infertility and Vitamin E (P>0/05). At 0.5-

1 mg/dl level of vitamin E, there were higher MII oocytes in comparison with other levels (p= 0.014). 

Despite the mean number of 2PN embryos at this level of vitamin E was more than other levels, this 

difference was not statistically significant (P=0.872). 

Conclusion: The results prove the evidence that at 0.5-1mg/dl level of Vitamin E, oocyte morphology and 

embryo quality were significantly improved. 
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