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اتبستان 39

معرفی:
تلَغ آصهایطگاّی( ٍ )IVMاًجواد زخول ّای ًاتالػ تِ عٌَاى یل تحث هسذاٍل تشای دسهاى
ًاتاسٍسی هی تاضذ.
اًج واد هی زَاًذ تشای تیواساى تا ضشایط خاظ هفیذ تاضذ .یل سٍش سایج ایجاد ضذُ تشای اًجواد
اٍٍسیر اًساًی ٍ جٌیي ،زنٌَلَطی اًجواد ضیطِ ای )(vitrificationاسر .دس طی سال ّای
اخیش ،هطالعاذ ًطاى دادُ اسر مِ اًجواد ضیطِ ای ،یل چطن اًذاص جذیذ دس صهیٌِ اًجواد
اٍٍسیر هی تاضذ ٍ اثشاذ زخشیثی موسشی ًسثر تِ سشد مشدى آّسسِ داسد.

اوجماد شيشٍاي
تشای اًجام اًجواد تِ سٍش اًجواد ضیطِای ،تِ دٍ هحیط ًیاص داسین:
-1هحیط هَاصًِ )(ES
-2هحیط اًجواد ضیطِای )(VS

يسايل مًرد وياز
-1ظشف چٌذ خاًِ
 -2خاسسَس خیدر
 -3اسسشیَ هینشٍسنَج
-4زایوش صهاى سٌج
ً -5یسشٍطى هایع
 -6مشایَزاج
 -7ظشف هٌاسة جْر سیخسي ًیسشٍطى هایع

-8زاًل ًیسشٍطى
 -9خٌس یا اًثشك
-10مي ٍ مٌیسسش جْر قشاس دادى ًوًَِ دس زاًل ًیسشٍطى
ساخته محيط مًازوٍ )(ES
-1اتسذا هحیط  Ham’sF10سا تا  %20سشم آلثَهیي اًساًی ) (HSAآهادُ هیًوایین.
 %7/5 -2ازیلي گلینَل ) (EGسا تِ آى اضافِ مشدُ ،خس اص ایٌنِ تِ خَتی هخلَط گشدیذ%7/5 ،
دی هسیل سَلفَمسایذ ) (DMSOسا اضافِ ٍ ّن هی صًین.
-3دساًسْا هحیط سا تا فیلسش  0/22μmصیش َّد تیَلَطیل فیلسش هیًوایین .هحیط هَاصًِ آهادُ
اسر .ایي هحیط دس یخچال زا  15سٍص قاتل ًگْذاسی هیتاضذ.
ساخته محيط VS
-1اتسذا هحیط  Ham’sF10سا تا %20سشم آلثَهیي اًساًی ) (HSAآهادُ هیًوائین.
 %15 -2ازیلي گلینَل ) (EGسا تِ آى اضافِ مشدُ ٍ خس اص ایٌنِ تِ خَتی هخلَط گشدیذ%15 ،
دی هسیل سَلفَمسایذ ) (DMSOسا اضافِ مشدُ ٍ ّن هی صًین.
 0/5 -3هَل سامشٍص اضافِ هی ًوایین ٍ هحلَل تذسر آهذُ سا ماهالً هخلَط هیمٌین.
-4دساًسْا هحیط تا فیلسش  0/22μmصیش َّد تیَلَطیل فیلسش هیضَد .هحیط آهادُ اسر .ایي
هحیط دس یخچال زا  15سٍص قاتل ًگْذاسی هیتاضذ.

مراحل اوجام اوجماد شيشٍاي
 VS, ES -1دس ظشف چٌذ خاًِ سیخسِ ٍ تشای هذذ دٍ ساعر دس اًنَتازَس هیگزاسین .تشسٍی دسب
دیصّا عثاسذ ّ ٍ VS , ESش اطالعازی مِ الصم تاضذ یادداضر هیًوایین .اطالعاذ الصم سا تشسٍی
مشایَزایح ًیض یادداضر هیًوائین.
-2ظشف هخػَظ ًیسشٍطى زقشیثاً خش اص ًیسشٍطى هایع هیمٌین.
-3خس اص آهادُ مشدى ٍسایل الصم ،زخولّای دسٍى دیص سا اص اًنَتازَس تیشٍى آٍسدُ ٍ دسمٌاس
دیص هحیط فشیض قشاس هیدّین.
 -4دس صیش اسسشیَ هینشٍسنَج ٍ تِ مول خاسسَس خیدر زخول سا اص دیص زخول تِ هحیط ES
ٍاسد هیًوایین .زخول دس ایي هحیط هی تایسر تیي  5زا  15دقیقِ تواًذAl-Hassani, ( .
.)2007
-5خس اص آى زخول سا اص هحیط  ESتِ هحیط  VSهٌسقل مشدُ ٍ تِ هذذ  50زا  60ثاًیِ دس آى
ًگِ هیداسین)Al-Hassani, 2007( .
-6تالفاغلِ تِ مول خاسسَسخیدر ٍ خیدر دّاًی اص هحیط  VSتش سٍی ًَك مشایَزاج هٌسقل مشدُ
ٍ تِ داخل ًیسشٍطى هایع ٍاسد هی مٌین .تْسش اسر تا موسشیي هقذاس هحیط آى سا تش سٍی مشایَزاج
قشاس دّین.
 -7دسخَش مشایَزاج سا داخل ًیسشٍطى هایع تِ مول خٌس ،تش سٍی آى قشاس دادُ ٍ سدس تِ مول
ّواى خٌس مشایَزاج سا تِ داخل مٌیسسش مِ ضواسُ گزاسی ضذُ اسر هیفشسسین.

 -8سدس مٌیسسش سا ٍاسد مي مِ دس داخل زاًل ًیسشٍطى یا ماًسیٌش قشاس داسد ٍ تا ضواسُ هطخع
ضذُ اسر ٍاسد هی ًوائین .تٌاتشایي دقیقاً ّش زخول تا هطخع تَدى ضواسُ زخول مِ تش سٍی
دسسِ مشایَزاج ًَضسِ ضذُ اسر ،ضواسُ مٌیسسش ،ضواسُ مي ٍ ضواسُ ماًسیٌش یا زاًل ًیسشٍطى
قاتل ضٌاسایی هیتاضذ.

ساخته محيط ريب
هحیط خایِ ّواى  Ham’sF10هیتاضذ مِ  %20سشم اًساًی ٍ یا سشم آلثَهیي اًساًی تِ آى
اضافِ ضذُ اسر .اٍلیي هحیط :زحر عٌَاى هحیط رٍب ،تِ هحیط خایِ  1هَل سامشٍص اضافِ
هیًوایین.
هحیط دٍم :زحر عٌَاى هحیط سقیق ضواسُ  ،1تِ هحیط خایِ  0/5هَل سامشٍص اضافِ هیگشدد.
هحیط سَم :زحر عٌَاى هحیط سقیق ضواسُ  ،2تِ هحیط خایِ  0/25هَل سامشٍص اضافِ هیًوائین.
هحیط چْاسم :زحر عٌَاى هحیط ضسر ٍ ضَ ،مِ ّواى هحیط خایِ اسر.
خس اص ساخر هحیط ّا آًْا سا تا فیلسش  ،0.22μmصیش َّد تیَلَطیل فیلسش هیًوائین.

مراحل اوجام ريب يا گرم كردن تخمكَاي مىجمذ شذٌ
-1اتسذا ٍسایل هَسد ًیاص سا آهادُ هیمٌین .ظشف هخػَظ ًیسشٍطى سا خش اص ًیسشٍطى هایع مشدُ ٍ
زاًل ًیسشٍطى مِ هحل ًگْذاسی زخولّای هٌجوذ ضذُ هیتاضذ دس ًضدینی آى قشاس هیدّین.

-2ت شاساس ضواسُ زخول مِ دس مذام مي ٍ مٌیسسش قشاس داسد ،مٌیسسش هَسد ًظش سا تِ مول خٌس
اص زاًل ًیسشٍطى خاسج مشدُ ٍ تالفاغلِ آى سا ٍاسد ًیسشٍطى هایع هیًوائین.

 -4مشایَزاج مِ ضواسُ زخول تش سٍی آى ًَضسِ ضذُ اسر سا اص داخل مٌیسسش خاسج مشدُ ٍ
دسٍى ًیسشٍطى هایع سّا هیًوایین .الصم اسر ظشف چٌذخاًِ حاٍی هحیطّای رٍب حذٍد دٍ
ساعر دسٍى اًنَتازَس قشاس دادُ ضَد.
-5ظشف خٌج خاًِ مِ دسٍى ّشمذام تشاساس ضواسُ ّش خاًِ هحیطّای رٍب سیخسِ ضذُ اسر سا
صیش اسسشیَ هینشٍسنَج قشاس دادُ ٍ آهادُ ٍسٍد زخول هٌجوذ هیتاضذًَ .ك مشایَزاج حاهل
زخول هٌجوذ سا ٍاسد خاًِ ضواسُ یل مِ حاٍی هحیط ضواسُ یل یعٌی هحیط رٍب هیتاضذ
هی مٌین ٍ .اص طشیق هینشٍسنَج ضاّذ ٍاسد ضذى زخول اص سٍی مشایَزاج تِ داخل هحیط رٍب
هی تاضین 50 .زا  60ثاًیِ زخول دس خاًِ ضواسُ  1هی هاًذ ،خس اص آى تِ مول خیدر خاسسَس
زخول سا ٍاسد خاًِ ضواسُ  2مِ حاٍی هحیط سقیق ضواسُ  1هیتاضذ ،هیًوائین .هذذ صهاى قشاس
گشفسي زخول دس ایي هحیط  3دقیقِ هیتاضذ .سدس زخول سا ٍاسد خاًِ ضواسُ ً 3وَدُ مِ
حاٍی هحیط سقیق ضواسُ  2هیتاضذ .هذذ صهاى الصم دس ایي هحیط ًیض  3دقیقِ هیتاضذ .تعذ اص
ایي صهاى ،زخول سا ٍاسد خاًِ ضواسُ ً 4وَدُ مِ حاٍی هحیط ضسر ٍ ضَ هیتاضذ .خاًِ ضواسُ
ً 5یض حاٍی هحیط ضسر ٍ ضَ هیتاضذ .دس ّش یل اص هحیطّای ضسر ٍ ضَ  4زا  5تاس قشاس
هیدّین .دس ایي صهاى زخول آهادُ ٍسٍد تِ هحیط مطر  IVMهیتاضذ ٍ هشحلِ رٍب تِ خایاى
هیسسذ.

