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 -1مقـدمه

اجزای سلولی تخمک ،اطالعات بسیار ارزشمندی در مورد

روشن است که کیفیت تخمک ،یکی از عوامل کلیدی در رشد جنین

خصوصیات منحصربهفرد هر تخمک به دست میآید .در این نوشتار،

از طریق ایجاد ،فعالسازی و کنترل ژنوم جنینی و همچنین پشتیبانی
از فرآیندهای اساسی مانند هموستازی سلولی ،سوختوساز و
پیشرفت چرخه سلولی دراوایل دوره جنینی پس از لقاح است
(1و .)2شایستگی زیستی تخمک ،از ملزومات لقاح موفق ،تبدیل
زیگوت به بالستوسیست و پس از آن النهگزینی در رحم است .نرخ
تولید بالستوسیست در آزمایشگاه پایینتر از شرایط طبیعی داخل
رحمی است ( .)3افزون بر این ،ارزیابی کیفیت تخمک موضوع
مهمی است که سبب افزایش دانش ما در فیزیو  -پاتولوژی تخمک
میگردد .شناسایی شاخصهای پیشبینیکننده کیفیت تخمک،
یکی از موضوعات اصلی مورد نیاز جنینشناسی کاربردی برای
بهبود عملکرد فناوریهای کمکی تولیدمثل چه در پزشکی و چه در
دامپزشکی هستند ( .)1امروزه ،با مشاهده و یژگیهای ریختشناسی
به ارزیابی کیفیت تخمک میپردازند .انتخاب تخمک مناسب ،بر
اساس و یژگیهای ریختشناسی شامل تخمین تعداد و فشردگی
الیههای کومولوس دور تخمک ،شفافیت و یکنواختی اووپالسم،
وجود و یکپارچگی گویچه قطبی در زیر میکروسکوپ استریو انجام
میگیرد ( .)4،23با این وجود ،ارزیابی تخمک براساس ریختشناسی
میتواند تا حد زیادی سلیقهای باشد و گاهی اوقات بازتابدهنده
قابلیت رشد حقیقی تخمک نیست ( .)1همچنین از روشهای
رنگآمیزی بیخطر تخمکها مانند کرسیل بلو درخشان نیز برای
ارزیابی تخمکها استفاده شده است .اثر احتمالی مخرب رنگآمیزی
در آینده رشد جنین عاملی برای کمبهرهگرفتن از روشهای رنگآمیزی
همچنین برای ایجاد شاخصهای مطمئنتر ،به روشهای جدیدتری
در ارزیابی تخمک پستانداران نیاز است ( .)5در میان این روشها،
طیفسنجی رامان از طریق تابانیدن اشعه لیزر به تخمک راه
امیدوارکنندهای را برای ارزیابی غیرمخرب سلولها ایجاد کرده
است .در ای ن روش ،با استفاده از اثر رامان ،پس از تابانیدن اشعه
لیزر به تخمک و جمعآوری بازتابش آن از ترکیب بیوشیمیایی و

میپردازیم .سپس به ارایه مبانی بیوفیزیکی فناوری طیفسنجی رامان و
در انتها به نحوه ارزیابی کیفیت تخمک با استفاده از این فناوری
میپردازیم.
 -2روشهای ارزیابی کیفیت تخمک

بهطورکلی برای ارزیابی روند رشد و ارزیابی کیفیت تخمک ،از
روشهای مستقیم و غیرمستقیم استفاده میشود .در روشهای مستقیم
اقدام به مشاهده تخمک و ارزیابی ساختارهای میکروسکوپی آن
میشود .درحالیکه در روشهای غیرمستقیم ،ارزیابی کیفیت
تخمکها عموما براساس بررسی اثر آنها روی محیط کشت پیرامونی
انجام میگیرد .برای ارزیابی کیفیت تخمکهای زنده باید از
روشهایی که دارای حساسیت الزم ،تکرارپذیر و غیرتهاجمی باشند،
استفاده کرد (.)6
برخی روشهای مستقیم شامل میکروسکوپ استریوی معمولی،
میکروسکوپ اینورت ،میکروسکوپ قطبیده ،میکروسکوپ نسل
هارمونیک ،میکروسکوپهای الکترونی ،کانفوکال و فلورسانس
هستند .پراستفادهترین روش مستقیم که توسط جنینشناسان استفاده
میشود میکروسکوپ استریوی معمولی و یا گاهی میکروسکوپ
اینورت است که میتوانند سریع ،غیرمخرب و با دقت قابل قبول،
ولی درعینحال سلیقهای ،ساختارهای تخمک را نمایان سازند
( .)24همچنین ،سیستمهای جدید تصویربرداری غیرتهاجمی و
غیرمخرب که بتوانند امکان بررسی ساختارهای درونسلولی تخمک
را به صورت زنده فراهم آورند ،نیز ابداع شدهاند .میکروسکوپهای
قطبیده به ابزاری تشخیصی برای ارزیابی پویایی ساختار اسپیندلها
و زوناپلوسیدا تبدیل شدهاست .میکروسکوپهای نسل هارمونیک
برای شناسایی و ارزیابی ساختارهای مختلف تخمک شامل
دوکهای اسپیندل ،زوناپلوسیدا ،گویچههای قطبی ،غشاهای سلولی
و اندامکها بهکار گرفته شدهاند.
روشهای غیرمستقیم شامل روش متابولومیک یا پروفایلکردن
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متابولیتها است که با استفاده از نمونهگیری از محیط کشت

مطالعه بافتهای زیستی ،دارای اهمیت زیادی هستند .از انواع این

پیرامونی تخمکها میتوانند به بررسی کیفیت و اندازهگیری برخی

روشها میتوان به طیفسنجی پرتو ایکس ،میکروسکوپ نیروی

ترکیبهای شیمیایی موثر در رشد تخمک بپردازند .ارزیابیهای

اتمی،طیفسنجی تشدید مغناطیسی هستهای ،میکروسکوپ الکترونی

متابولومیک بر زندهمانی تخمک تأثیر منفی ندارد ( .)7روشهای

روبشی ،میکروسکوپ الکترونی عبوری ،طیفسنجی مادون قرمز و

غیرمستقیم ،امکان بررسی چگونگی پخش اندامکهای سیتوپالسمی

طیفسنجی رامان کانفوکال اشاره نمود ( 10و  .)21در این بین،

یا اجزای هستهای و همچنین نظارت بر فرآیندهای بیوشیمیایی سلول

فناوری طیفسنجی رامان به دلیل دارابودن درونمایه غیرمخرب و

را فراهم نمیکنند.

غیرتهاجمی ،بسیار بیشتر از سایر روشها در مطالعات مربوط به

روشهایی که امکان ارزیابی آنتیژنها یا محل قرارگرفتن

آنالیز سلولی مورد توجه قرار گرفته است .بهطوریکه از این فناوری

پروتئینها را با استفاده از اتصال آنتیبادیهای اختصاصی فراهم

اغلب برای ویژهگییابی فازهای شیمیایی مواد بهویژه نمونهها و

میکنند و یا از روشهای ایمونوهیستوشیمی ،بیان ژن و پروفایلکردن

بافتهای زیستی و رصد تغییرات فیزیکی وشیمیایی آنها استفاده

پروتئین استفاده میکنند ،برای تخمک مخرب هستند و در حالت

میشود (.)11

زنده بودن تخمک بهصورت همزمان نمیتوان از آنها استفاده کرد .از

از توصیف طیفسنجی رامان که اولین بار با استفاده از اثرات

جمله این روشها میتوان انواع میکروسکوپهای الکترونی،

ارتعاشی این روش بر روی مایعات با منشأ آلی انجام شد ،بیش از

کانفوکال و فلورسانس و همچنین برخی فناوریهای اومیک

 90سال میگذرد .در سال  1930میالدی ،رامان هندی مفتخر به

(پروتئومیک ،ترانسکریپتومیک) را نام برد .بااینحال ،این روشها

کسب جایزه نوبل برای این کشف مهم شد ( .)1در روش

نیاز به دستکاری و پردازش شدید تخمک (تثبیت سلولی،

طیفسنجی رامان از یک لیزر به عنوان منبع نور بهره گرفته شده و با

پروتکلهای برچسبگذاری تهاجمی و رنگآمیزی) دارند که منجر

بهکارگیری تجهیزات و عناصر نوری مناسب ،نور لیزر بر روی ناحیه

به تخریب آن میشوند ( .)8بنابراین ابداع و به کارگیری روشهای

مشخصی از نمونه ،کانونی شده و درنهایت ،فوتونهای پراکنده شده

بیخطر جدید با حداقل تهاجم و همچنین پربهره از نظر تولید

از نمونه مورد مطالعه قرار میگیرند .در واقع ،فوتونهای پراکندهشده

یافتههای علمی ،برای ارزیابی تخمک مورد نیاز بوده است (.)9

از نمونه که دارای انرژی بیشتر و یا کمتر از انرژی فوتونهای فرودی

روشهای طیفسنجی نوری مدرن میتوانند گزینه ایدهآلی برای

هستند ،حاوی اطالعات طیفی در زمینه ترازهای انرژی ارتعاشی مواد

ارزیابی تخمک زنده به شمار آیند .فناوریهای پیشرفته لیزر ،مانند

موجود در ناحیه مورد بررسی میباشند ( .)22بهطوریکه هر نوع ماده

طیفسنجی رامان و زیرمجموعههای آن شامل طیفسنجی و

دارای سیگنال طیفی مشخص ،منحصربهفرد و متفاوت از سایر مواد

میکروسکوپی فلورسانس ،انتقال انرژی رزونانس فلورسانس و

است .عموما در نمونههای بیولوژیکی ،اطالعات مربوط به ترازهای
−1

مانند اندامکها ،فرآیندهای بیوشیمیایی ساختاری و مولکولی درون

 1800cm−1قرار دارند ( .)12با توسعه فناوری طیفسنجی رامان و

تخمکهای زنده را بدون ایجاد تخریب و مداخله در سالمت آنها

هماهنگکردن این روش با میکروسکوپهای نوری کانفوکال ،ثبت

فراهم میآورند (.)9

تصاویر دوبعدی و سهبعدی برمبنای طیف رامان جمعآوریشده از

امروزه روشهای آزمایشگاهی مختلفی بهمنظور تعیین و یژگیهای
مواد و همچنین تشخیص فازهای شیمیایی آنها ابداع شدهاند که در

نقاط مختلف نمونه ،قابلیت مطالعه توزیع مواد با خصوصیات طیفی
متفاوت ،درونمایه نمونه تحت بررسی را امکانپذیر کرده است.
در تصویربرداری رامان که یک روش تصویربرداری اپتیکی
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طیفسنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ،امکان مطالعه ساختارهایی

انرژی ارتعاشی مواد در ناحیه رامان شیفت

 -3مبانی بیوفیزیکی طیفسنجی رامان

 400cmتا
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غیرخطی محسوب میشود ،امکان تجزیه و تحلیل سلولی فراهم

سوماتیک اطراف آن است .تصویربرداری  ،RMSتوانایی بررسی

شده است ،به طوری که بدون نیاز به برچسبگذاری و یا رنگکردن

تغییرات ایجادشده در محتوا و توزیع اجزای مولکولی تخمک با

میتوان به صورت کامال غیرمخرب و غیرتهاجمی ،تصاویر مناسبی
ً
از سلول و ریزساختارهای آن را ثبت نمود .این تصاویر صرفا براساس

دقت باال طی فرآیند رشد و مراحل مختلف بلوغ را به ما میدهد.
بدینمنظور ،نقشههای تک متغیره طیفسنجی رامان ،برای تعیین

تفاوت طیف مواد موجود در سلول حاصل میشود .در بیشتر موارد

محتوا و عملکرد بسیاری از اجزای سلولی از جمله نواحی حاوی

میتوان توزیع یکگونه مولکولی موجود در سلول را بهصورت

پروتئین باال در باند  ،1002cm-1تجمع چربی در باند cm-

مستقیم مشاهده نمود .باید توجه شود که این امکان زمانی فراهم

 14371و فعالیت میتوکندریایی در باند  1602 cm-1نمایش داده

میگردد که مولکول هدف ،دارای سیگنالهای رامان مشخصی باشد

میشود که تفاوت در نحوه توزیع این ماکرومولکولهای زیستی در

که ازلحاظ طیفی با محیط کلی پروتئین  /لیپید درون سلول

تخمک بالغ و نابالغ را به خوبی قابل تفسیر میکند (.)1

همپوشانی قابل توجهی نداشته باشد ( .)13البته الزم به ذکر است
که از طریق به کار بردن فناوریهای تقویت سیگنال رامان نظیر
 ،SERSاین امکان نیز فراهم شده است که توزیع یک گونه مولکولی
درون سلول ،حتی در مواردی که تفاوتهای بسیار جزئی در نواحی
همپوشانی طیفها وجود داشته باشد نیز قابل آشکارسازی باشد.
همچنین تصویربرداری رامان این امکان را فراهم میکند که بتوان
تغییراتفیزیکی و شیمیایی که درون سلول اتفاق میافتد را دنبال کرد.
در واقع با بهرهگیری از فناوری تصویربرداری رامان میتوان موادی که
طی سوختوساز سلولی به محیط سلول اضافه و یا از آن کاسته
میشوند و همچنین متفاوت از اجزای اصلی سلول میباشند را
شناسایی و رصد نمود ( .)14امروزه استفاده از میکروسکوپ
طیفسنج رامان ( )RMSدر علوم پزشکی و دامپزشکی بهعنوان
ابزاری قدرتمند و غیرتهاجمی برای بررسی سلولها و بافتها به
حساب میآید .با استفاده از این روش ،شناسایی و کمیتسنجی
همزمان مولکولهای داخل سلولی (پروتئینها ،چربیها،
فرآیندهای فیزیولوژیک و پاتولوژیک در سلولهای تثبیتشده و زنده
بدون نیاز به برچسبگذاری خارجی یا رنگآمیزی آسان میشود (.)13

شایستگی تخمک برای لقاح و در ادامه آن ،رسیدن به مرحله
بالستوسیست میتواند تحت تأثیر عواملی مانند سندهنده تخمک،
وضعیت تغذیهای ،شرایط کشت آزمایشگاهی و رژیمهای هورمونی
قرار گیرد .تخمکهایی که در داخل بدن رشد و تکوین مییابند به
نسبت سلولهای رشدیافته در شرایط کشت آزمایشگاهی ،شایستگی
باالتری برای رسیدن به مرحله بالستوسیست از خود نشان میدهند.
مطالعات مختلفی که با استفاده از  RMSانجام شده است نشان
میدهد که طیفسنجی رامان ،امکان تجزیه و تحلیل اثر عوامل
مختلف را بر شناسایی مولکولهای کلیدی مؤثر بر رشد تخمک فراهم
میکند ( .)15از اثر انگشت  ،RMSبر پایه گروههای مختلف
مولکولی و به کمک آنالیزهای آماری  PCAو  ،CVAیک پروفایل
طیفی ایجاد میشود که منجر به تمایز طیفی واضحی در میان
تخمکهای مورد بررسی میشود .پژوهشگران با تعیین مولکولهای
موثر در رشد تخمک ،به تعیین شاخصهای استاندارد تخمک شایسته
پرداختهاند .محتوای پروتئینی و چربی سلولی به تنهایی و همچنین
نسبت محتوای پروتئینی به چربی سلولی ( نسبت قلههای رامان
1605به 1447برحسب  )cm-1همراه با ریختشناسی سلولی،

 -4بررسی معماری ماکرومولکولی تخمک

بهعنوان پارامترهایی سودمند برای ارزیابی کیفی تخمک مورد استفاده

رشد و بلوغ تخمک بهمنظور کسب شایستگی زیستی برای لقاح و

قرار گرفتهاند .برای مثال ،تخمکهای با کیفیت خوب درمقایسه با

تولید جنین ،شامل تغییرات پیچیده مولکولی و ریختشناسی در

تخمکهای کمکیفیت ،دارای محتوای پروتئینی و چربی باالتری

اجزای هسته ،اندامکها ،سیتوپالسم تخمک و همچنین سلولهای

هستند .همچنین ،ارزیابی تغییرات بیوشیمیایی در تخمکهای زنده با
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استفاده از یک سیستم  RMSمجهز به انکوباتور  CO2دار بهخوبی

در بخشی از پژوهشهای ما (آزمایشگاه  IVFبخش تولیدمثل،

امکانپذیر شده است ( .)16برای مثال ،تغییر در میزان اسیدفسفریک

دانشکده دامپزشکی و آزمایشگاه مرکزی ارم ،دانشگاه شیراز)

( )1046cm-1و جایگاههای فسفریلهشدن روی پروتئینها (cm-

انجامشد را نشان میدهد.

 10801و  )980بهعنوان شاخص رشد مناسبتر بلوغ تخمک و
همچنین تغییر در میزان چربیها در فرآیند بلوغ تخمک ،ازجمله
شاخصهای دیگر برای سنجش کیفیت تخمک میباشند .همچنین
تغییر در ساختار ثانویه پروتئینها (شامل تغییر در ساختار مارپیچ
پروتئین در قله طیفسنجی  )1659cm-1و تغییر در الگوی تجمع
چربیهای درونزاد تخمک ( )1450cm-1شاخصهای مناسبی در
تعیین کیفیت تخمکهای زنده نابالغ ،بالغ و پیر هستند (.)17
 -6آمادهسازی دستگاه طیف سنج رامان ،انجام آزمایش و تجزیه و
تحلیل آماری

ً
معموال برای طیفسنجی تخمک از طول موجهای  532و 785
نانومتر ،عدسی شیئی با بزرگنمایی  ،40توان لیزر  30میلی وات در

نقطه مورد نظر نمونه و مدت زمان بین  15ثانیه تا  2دقیقه در معرض
ً
اشعه ،استفاده میشود (2و .)3همچنین معموال بهمنظور پوششدادن
کامل تغییرات مولکولهای تأثیرگذار ،طیفگیری در دامنه بین 300
تا  cm-13800انجام میشود .بهصورت چشمی تفاوت ظاهری در
ویژگی طیفهای به دست آمده از قبیل شکل ،ارتفاع ،دامنه و
مهندسی قلههای طیفی را به راحتی نمیتوان تشخیص داد (.)3
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از طیفسنجی رامان ،از
روش تجزیه و تحلیل چندمتغیره میانگینشده مانند تجزیه و تحلیل
مؤلفه  PCAو تجزیه و تحلیل متغیر متعارف  CVAاستفاده میشود
ً
( .)2معموال از  4تا  5نقطه از هر تخمک ،طیف سنجی میشود و با
ناهمگنی طیفها بهدست میآید .بهمنظور تجزیه و تحلیل واریانس
دادههای طیفها ،یک میانگین از طیفهای حاصل از نقاط مختلف
تابش گرفتهشده و سپس برای هر تخمک یک خطای استاندارد
محاسبه میشود و دادهها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس
مورد تحلیل قرار میگیرند ( .)5شکل شماره  ،1معماری مولکولی
یک تخمک بالغ را با استفاده از میکروسکوپ طیفسنج رامان که

برخی از مشکالت فنی ،استفاده کاربردی از این فناوری را محدود
میکند ( .)1اثر پراکندگی رامان ()Raman Scattering Effect
بسیار ضعیف است ،که این نکته سبب اتالف مدت زمانی طوالنی
برای تصویربرداری از تخمک میشود .افزونبراین ،سیگنالهای
رامان ممکن است توسط فلورسانس بازتابیده از نمونهها و حتی از
ظرف حاوی تخمک (شیشه ،کوارتز و دیگر موارد) دستخوش تغییر
شوند .نکته دیگر آن است که هنوز اثرات بعدی تابش لیزر (طول
موج لیزر و میزان تابش آن) بر روی رشد تخمک در مراحل بعد و
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همچنین شناخت سنجههای موثر در ارزیابی بهتر تخمکهای پرتو

یا دیگر نشانگرها ایجاد شده است ،در حالیکه این نوع تصاویر پیش

دیده بهطور کامل برآورد نشده است (.)18

از این تنها با استفاده از تخمکهای تثبیتشده تولید میشد .بدین

تشخیص مناسب و تفسیر یافتههای طیفسنجی رامان نیاز به
دانش تخصصی کافی بهویژه برای پردازش سیگنالها ،تصاویر و
همچنین تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای تک و چند
متغیره (مانند تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی و خوشه سلسله
مراتبی) دارد ( .)19بههرحال و بتدریج ،با توسعه و پیشرفت روش
میکروسکوپی منسجم ضدپراکندگی رامان که قدرت تشخیص
پاسخهای ارتعاشی را افزایش میدهد ،بهطور قابل مالحظهای مدت
زمان تصویربرداری از نمونهها کاهش خواهد یافت و یافتههای
ارتعاشی و طیفی در توان پایینتر لیزر به دست خواهد آمد (.)1

ترتیب اثر مخرب و مزاحم احتمالی تثبیت شیمیایی تخمک از بین
خواهد رفت (.)20
 -9نتیجهگیری
در نوشتار حاضر ،تالش شد که فناوری غیرتهاجمی طیفسنجی
رامان برای ارزیابی کیفیت تخمک معرفی گردد .با وجودیکه مدت
زمان زیادی در استفاده از فناوری طیفسنجی رامان برای ارزیابی
کیفیت تخمک در مراکز پژوهشی تولیدمثل نمیگذرد ،اما سادگی
روش ،غیرتهاجمی و غیرمخرببودن و نتایج قابل توجه آن ،راهی
امیدبخش را برای جنینشناسان علوم زیستی ،پزشکی و دامپزشکی

 -8افقهای پیش رو

باز کرده است .اگرچه برخی پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که

امکانسنجی  RMSبرای شناسایی موقعیت مکانی اجزای زیستی

تعداد قابلمالحظهای از تخمکها و جنینها که در معرض اشعه

تخمک از جمله نقشه کل محتوای پروتئینی ،لیپیدی و فسفولیپیدی

لیزر دستگاه رامان قرار گرفتهاند از زندهمانی خوبی برخوردار بوده

اووپالسم ،این توان را ایجاد خواهد کرد که تغییرات توزیع مولکولی

اند ،اما هنوز تحقیقات زیادی بر روی اثر اشعه لیزر بر آنها باید

در مرحله قبل از بلوغ ،بلوغ و جنینهای مراحل اولیه به خوبی از

انجام گیرد تا اعتماد جنینشناسان بالینی را در استفاده بیشتر از این

یکدیگر تفکیک شوند ( .)19همچنین با افزایش سرعت عملکرد در

فناوری جلب کند .قدرت انطباق باالی دستگاه طیفسنجی رامان

ادغام طیفهای تولیدشده بهمنظور رسم نقشههای تکمتغیره از پخش

برای ایجاد تغییرات فنی در پردازش اشعه لیزر بستر وسیعی را برای

و تجمع ماکرومولکولهای مهم (مانند فنیلآالنین که نشاندهنده

ادامه تحقیقات آینده در این زمینه فراهم میآورد .انتظار میرود که

محتوای لیپوپروتئینی است) ،الگوی پراکندگی لیپیدها در ناحیه

این روش جایگاه مناسبی در ارزیابی کیفیت تخمک و جنین اولیه و

هسته تخمک و الگوی پخش میتوکندریها در اووپالسم ،توان

همچنین در بهبود عملکرد فرایند لقاح داخل آزمایشگاهی بر پایه

تفکیک تخمکهای نابالغ از بالغ را به شدت باال خواهد برد ( .)1به

یافتههای مولکولی در آینده نزدیک پیدا کند.

عالوه اخیرا امکان تصویربرداری سهبعدی برای تولید تصاویر با
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