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 تغييرات دمايي، IGF،  مايع آمنيوتيك:  كليد واژه ها:

 يعاتاز ما بسياريشده و در  بيان ( در همه بافت ها IGFs)  يناي رشد انسولفاکتوره

متصل  ئينو حداقل شش پروت IGF-IIو  IGF-I فاکتورها شامل اينوجود دارد.  بيولوژيكي

 است. IGFR1عني ي IGFرنده يو دو گ IGFBP-1-6 يعني 1GFشونده به 

IGFs  بهIGFR1  شده و آن را فعال مي کند.  ي است متصلايناز غشين کيروزيك تيکهIGF-1 

ر، مهاجرت و يشبرد تكثيك، باعث پيولوژيزيك مانع مرگ سلولي فيبه عنوان فاکتور نوروتروف

ق بررسي اثرات دماي ين تحقيها مي شود. هدف از ا ال و نورونيهاي گل ز سلوليتما

ك در طي تينيوع آمين در مائيو غلظت کل پروت IGF-1ان و غلظت يبر ب مرغ ون تخميانكوباس

 8/37و  8/36و  8/38در دماهاي مختلف )   هامرغ ن جوجه بود. تخم يرشد و نمو جن

ي يفوژ شده و محلول بااليك جمع آوري و سانتريع آمنيوتيدرجه ( انكوبه شدند . نمونه هاي ما

ان و غلظت ين از روش برادفورد و بئيد. غلظت کل پروتديدرجه نگهداري گر -70دماي در

IGF-1 ز وسترن بالت و روش اELISA در غلظت را ر معني داري ييج تغيري شد. نتاياندازه گ

ك در يع آمنيوتيدر ما IGF-1. غلظت (  P<0.05) نشان داد ئن در دماهاي مختلف يکل پروت

در نمونه  IGF-1شتر بود. اگرچه غلظت يدماي باال بطور معني داري نسبت به دماي کنترل ب

که  شودري مييجه گين نتين کمتر از گروه کنترل بود. بنابراييدماي پاك در ينوتيع آميهاي ما

IGF-I ن غلظت ين جوجه بوده و همچنيك در طي رشد و نمو جنيع آمنيوتيب ثابت مايترک

IGF-1 ر مي کندييون تغير دماي انكوباسييدر پاسخ به تغ.  

 . انكوباسيون بود 16در روز  IGF-1  بيشترين افزايش بيان
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 مقدمه -1 

ودر نتيجه توانايي توليدمثل اين   از فازهاي مهم در طي تكامل جانوران ، ايجاد کيسه آمنيون يکي   

( است که جنين را Amniotic Fluid= AFجانوران در خشكي است. کيسه آمنيون داراي مايع آمنيوتيك)

فاکتورهاي رشد است. به طور  دربرگرفته و حاوي آب و ترکيبات معدني و مواد آلي نظير پروتئين ها و

معمول تغييرات مولكولي و بيوشيميايي در جنين مي تواند بر روي ترکيب بيوشيميايي مايع آمنيوتيك 

تاثير بگذارد لذا بررسي بيوشيميايي مايع آمنيوتيك مي تواند شاخص خوبي جهت سالمت جنين باشد. 

-Insulin Growth Factor-1=IGFسولين مانند)دراين تحقيق به بررسي اثرات دما بر بيان فاکتوررشد ان

( در مايع آمنيوتيك پرداخته شده است. به همين جهت در اين بخش در خصوص کيسه آمنيون و نحوه 1

 در رشد و نمو جنين پرداخته مي شود. IGF-1ايجاد آن ، مايع آمنيوتيك و ترکيب بيوشيميايي آن و نقش 

 كيسه آمنيون-1-1 

و گروه آمنيون داران و بدون آمنيون ها تقسيم مي شوند. آمنيون داران خود به دو گروه مهره داران به د    

و پستانداران تقسيم مي شوند. سوروپسيده ها گروه هايي از مهره داران هستند که  مجزا سوروپسيده ها

يني تخم مي گذارند و تخم هاي آنها داراي ويژگي هاي خاصي بوده وظايف مهمي را در رشد و نمو جن

به عهده دارند. از جمله مواد مورد نياز براي رشد و نمو جنين که در درون پوسته تخم تجمع مي يابند 

شامل زرده )منبع اصلي غذايي( وسفيده )منبع تامين آب و الكتروليت ها( و بخشي از پروتئين هاي 

. همچنين پوسته ساخته شده توسط کبد مادر مي باشد که از طريق گردش خون مادر به تخم مي رسند

 خارجي تخم يون هاي مورد نياز جنين را تامين مي نمايد. اين گروه شامل انواع خزندگان نظير الك 



دارند و تمامي پرندگان تخم گذار مي   پشت ها و مارها از جمله افعي ها که حالت زنده زايي

 (.Gilbert,2003باشند.)

اي آنان را تامين مي کند، اين گونه تخم ها با لقاح تخم آمنيون داران آب و مواد غذايي مورد نياز بر

عالوه تخم آمنيون داران  داخلي ايجاد شده و شامل زرده براي تغذيه جنين در حال تكوين مي باشند. به

 مي باشد. و آمنيون  ، کوريون  ، آالنتوئيس شامل چهار پرده جنيني يعني: کيسه زرده

 خود ايجاد شده اند. آمنيون و کوريون از سوماتوپلورا پرده هاي جنيني جهت سازش جنين با محيط

ايجاد مي شوند، سوماتوپلورا به مجموع اکتودرم و مزودرم جداري اطالق مي شود. کيسه زرده و 

به وجود مي آيند. اسپالنكتوپلورا به مجموع مزودرم و آندودرم گفته مي  آالنتوئيس از اسپالنكتوپلورا

 (.1-1شود. شكل )

 

 



 (Gilbert, 2006) تصوير شماتيك از تخم آمنيون داران نظير تخم جوجه :1-1شکل

ناحيهه زرده اولين پرده از پرده هاي خارج جنيني که تكوين مي يابد ، کيسه ي زرده است. ابتدا به عنوان 

شناخته مي شود. اين ناحيه خارجي بال ستودرم است، شامل سه اليه سلولي است که ادامه اليه ههاي اي 

ديسك جنيني است. يهك اليهه اکتهودرمي در مجهاورت غشهاي زرده ال يهك اليهه انهدودرمي در  سلولي

مجاورت زرده  و بين آنها يك اليه از سلولهاي مزودرمي وجود دارد. اين مزودرم توسط يك حفره )يك 

سلوم خارج جنيني( به دو بخش تقسيم مي شود. تنها مزودرمي که در مجاورت انهدودرم اسهت رگههاي 

ناميده مي شود. اين دو اليه سلولي است   مزودرم داراي رگ ،در آن تكوين مي يابد و اين مزودرمخوني 

انكوباسيون احاطه مهي  4که ديواره کيسه زرده را  مي سازند. اين غشاهاي زرده اي کيسه زرده را تا روز 

ي شود ، در ايهن قطهب ميان کيسه زرده و آلبومن که محل پيوند ناميده م ءکنند. در روي اين ساختار جز

کامل نمي شود. غشاي کيسه زرده از استواي کيسه  17روز  گياهي حفظ مي شود و غشاي کيسه زرده تا

-15و سر انجام در روزههاي10-11و بيشترين ناحيه در روزهاي  5-7زرده عبور مي کند. طي روزهاي

 (.Gleen et al., 1986آن را احاطه مي کند ) 14

ن ال آالنتوييس يك جوانهه ي کوچهك از سهلول ههاي انهدودرمي اسهت و در روز ويدر روز دوم انكوباس

صورت يك کيسه آزاد و در حال رشد از لوله گوارش پشتي اوليه قابل مشهاهده اسهت. بخهش ه چهارم ب

داخلي آن اندودرم  و سطح خارجي آن مزودرم فاقد رگ است ، به سمت داخل گسترش مي يابد و سهر 

مزودرم داراي رگ با کوريون و نيز بها مهزودرم فاقهد  6م خارج جنيني ، در روز انجام پر مي شود . سلو

ل کوريوآالنتهوييس مهي يون منجر بهه تشهكيادغام مزودرم داراي رگ با کور ;رگ آمنيون ادغام مي شود

 شود. بنابراين آالنتوييس سيستم خوني را براي کوريوآالنتوييس و آمنيون فراهم مي کند . آالنتوييس پر از



پديدار مي شهود. و از طريهق مجهراي  5مايع  و محلي براي دفع مواد در کليه است که اولين بار در روز 

 (.Gleen et al., 1986آالنتوييك از ناحيه کلوآکي لوله ي گوارش پشتي وارد مي شود)

درم در کوريون از بافتهايي که ادامه ي آمنيون هستند شكل مي گيرد.  اين شامل يك اليه ي خارجي اکتو

مجاورت غشاي پوسته ي داخلي و يك مزودرم فاقد رگ داخلي است. سرانجام اين مزودرم بها مهزودرم 

داراي رگ آالنتوئيس ادغام مي شود تا رگهاي خوني را فراهم کند و شكل دهند ه ي کوريهو آالنتهوئيس  

درصهد از  98يس آالنتوئيس به طهور کامهل کوريهون را مهي پوشهاند وکوريهو االنتهوئ 11باشد. در روز 

مساحت غشاهاي  پوسته ي تخم را مي پوشاند و  بنابراين به عنوان سطح تنفسي اوليه براي جنهين طهي 

 (.Gleen et al., 1986نيمه دوم انكوباسيون عمل مي کند)

آمنيون از يك اليه اکتودرم ومزودرم بدون رگ زيرين که در مجهاورت جنهين قهرار دارد،  سهاخته شهده 

رشد مي کنند تا چين ها را اطراف سر ودم در حال تكوين تشكيل  مسطح باال مي آيند ، است. بافت هاي

در پي آن اليه  تا کيسه ي آمنيون شكل بگيرد. انكوباسيون چين ها با هم ادغام مي شوند 4در روز  دهند.

سهلول  داخلي آمنيون که اکتودرم است واليه خارجي آن که مزودرم فاقد رگ است ، مشاهده مي شوند .

قابل انقباض مي شود امها رگ  5ه اي در اين مزودرم ديده مي شوند و بنابراين آمنيون در روزچهاي ماهي

النتوئيس حاصل آهاي خوني آمنيون از اتصال بعدي اين مزودرم فاقد رگ ومزودرم داراي رگ مربوط به 

آمنيوتيهك -ن ارتبهاط سهرومجرايي بين آلبومن وکيسه آمنيوتيك ايجاد مي شود. اي 12مي شود. در روز 

sero-amniotic ) (   گر مهي يكديانكوباسيون به  4محلي است که چين  هاي سري ودمي آمنيون در روز

 (.Gleen et al.,1986حرکت پروتئين هاي آلبومن را به مايع آمنيوتيك مي دهد) رسند. اين مجرا اجازه ي

سوماتوپلوراي خارج جنيني و جداره خارجي آن آمنيون پرده اي دو جداره مي باشد، جداره داخلي آن از 

از اپي بالست مشتق مي شود. اين پرده با رشد جنين گسترش يافته و سطوح جنيني را مي پوشاند و 



بتدريج سلول هاي جداره آن مايع آمنيوتيك ترشح نموده و جنين در اين مايع غوطه ور مي شود. در 

ول نمو جنين با تشكيل الياف عضالني صاف و انجام جوجه سوماتوپلوراي آمنيون بخصوص در هفته ا

حرکات ريتميك انقباضي باعث حرکت جنين در مايع آمنيوتيك مي شود. حرکات جنين اصوال براي 

انتقال مواد الزم است. به عالوه سطح جنين با اين حرکات مرطوب مي شود. آمنيون با ترشح مايع 

دن به حال مرطوب نگه داشته و از خشك شدن آن آمنيوتيك سطح جنيني را تا روز از تخم درآم

جلوگيري مي کند زيرا سلول هاي جنيني نسبت به خشكي حساسيت شديدي دارند و با کم شدن آب در 

سطح سلول ها به سرعت مي ميرند. به عالوه مايع آمنيوتيك گرماي يكنواختي را به سرتاسر جنين توزيع 

مقاومت در برابر ضربات مكانيكي در جنين است. به اين  مي کند. از ديگر مزيت هاي آمنيون ايجاد

 ,.Gilbertترتيب آمنيون و مايع آمنيوتيك در مجموع نقش ضربه گير را نيز در جنين به عهده دارند.)

2006                                                                                                            .)       

ايجاد مي شود که در  در جنين جوجه ابتدا در بخش قدامي يك منطقه فاقد مزودرم به نام پيش آمنيون

مراحل بعدي سطح جنين را روکش مي کند، پرده آمنيون به رشد خود ادامه مي دهد و چين هاي 

ور کامل بهم ساعته چين هاي آمنيوتيك جلويي و عقبي به ط 72آمنيوتيك را تشكيل مي دهد. در جنين 

رسيده و جنين را در خود محصور مي کند و فقط بخشي به نام درز حباب آمنيوتيك از اين چين ديده 

مي شود که در نهايت آن هم بسته خواهد شد، از ترشح سلول هاي پرده آمنيون مايع آمنيوتيك به وجود 

                                                                          (.       Wolpert, 1998مي آيد که جنين در درون آن غوطه ور مي شود.) 

                                                                         منشاء مايع آمنيوتيك                                                 -1-2

بخش جنيني از ترشحات اپيتليوم آمنيون ، تراوش از گردش  مادري است. -منشاء مايع آمنيوتيك جنيني

خون جنيني و ادرار را شامل مي شود. بخش مادري نيز از گردش خون مادري ايجاد مي شود ولي به 



             (.                                                     Wilson, 2002طور کلي قسمت اعظم مايع آمنيوتيك توسط جنين مي شود.)

مايع آمنيوتيك شامل پروتئيين ها و فاکتورهاي مهمي مي باشد. اين پروتئين ها توسط مادر و جنين به 

مايع آمنيوتيك وارد مي شوند اما بيشتر پروتئين هاي مايع آمنيوتيك داراي منشاء مادري هستند. نشان 

مايع آمنيوتيك است. هرچند قبل از  داده شده است که بلعيدن جنين مكانيسم اصلي جذب پروتئين ها از

کراتينه شدن پوست جنين، انتشار پروتئين هاي با وزن مولكولي پايين از عرض پوست کراتينه نشده، 

 ( (Daneil and Tisi et al., 2004ممكن است رخ دهد.

 جنين جوجه از روزسيزدهم انكوباسيون شروع به بلعيدن مايع آمنيوتيك نموده و اين عمل تا روز 

درصد پروتئين هاي مايع آمنيوتيك را در  80نوزدهم ادامه مي يابد. تخمين زده شده است که بيش از 

اواخر دوره جنيني توسط جنين برداشت مي شود. از جمله پروتئين هاي مايع آمنيوتيك فاکتورهاي رشد 

 Hwa et al., 1999د.)انسولين مانند مي باشند که اثرات زيادي بر روي رشد و تمايز بيشتر سلول ها دارن

.) 

در حال حاضر انواعي ازاسيدهاي آمينه و ترکيبات آميني مرتبط در مهايع آمنيوتيهك، مهايع آالنتهوئيس و 

روزه شناسايي شده اند که تفاوت غلظت ترکيبات مختلف در اين سه مهايع وجهود  13پالسما در جنين 

                                                   سدهاي مختلف بين آنها را نشان مي دهد.

خون و سد مايع مغزي  -مغزي ، سد مايع مغزي نخاعي -در جنين در حال تكوين عالوه بر سد خوني

مغز سه سد ديگر نيز وجود داردکه شامل سد مابين پالسما و مايع آمنيوتيك ، سد مابين پالسما  –نخاعي 

مايع آالنتوئيس مي باشد که به دليل ماهيت دو طرفه بودن و مايع آالنتوئيس و سد مابين مايع آمنيوتيك و 

اين سدها مي توان ادعا نمود که از لحاظ فيزيولوژي بين اين سه مايع شش سد وجود دارد. در پرندگان 

فعاليت غشاهاي خارج جنيني توسط هورمون ها کنترل مي شود،به عنوان مثال در جنين جوجه پروالکتين 



ون بر غلظت ترکيبات آميني مايع آمنيوتيك تاثير دارند. همنين نشان داده شده که ، وازوپرسين و آلدوستر

انسولين ، پروالکتين بر غلظت ترکيبات آميني در مايعات آمنيوتيك، آالنتوئيك و پالسما تاثيرات 

 ,.Piechotta et alاختصاصي دارند. استرس نيز تاثيرات مشابهي را در مايعات مذکور ايجاد مي کند.)

1998.) 

در جنين جوجه در نيمه دوره انكوباسيون حجم مايع آمنيوتيك به حداکثر ميزان خود مي رسد. نشان  

داده شد که نفوذ مقدار زيادي آلبومين به داخل کيسه آمنيون، مسئول اين افزايش حجم و همچنين 

منيوتيك مي گردد. در افزايش غلظت پروتئين ها مي باشد. اين امر منجر به باال رفتن ويسكوزيته مايع آ

مراحل انتهايي رشد و نمو، جنين شروع به بلعيدن حجم بااليي از مايع آمنيوتيك مي کند که اين امر 

(.                                  Romanoff and Haywrd, 1970منجر به کاهش سريع در حجم آن مي گردد. )

ط جفت تامين مي شود و ما بين اجزاي بدن در پستانداران آب در جنين از گردش خون مادري توس

جنين، جفت و مايع آمنيوتيك تقسيم مي گردد. مسير اساسي براي بازجذب مايع آمنيوتيك بلعييدن مايع 

توسط جنين است که گرچه در بسياري از موارد مقدار مايع توليد شده و جذب شده متوازن نيست. 

داخل غشايي از طريق آمنيون به گردش خون جنيني  مكانيزم دوم بازجذب مايع آمنيوتيك، مسير جذب

 است که جهت حفظ حجم طبيعي مايع آمنيوتيك انجام مي شود.

جريان آب از ميان غشاهاي زيستي توسط نيروهاي هيدرواستاتيك و اسمزي صورت مي گيرد. جريان 

خواهد شد.  داخل غشايي در انسان توسط اختالف اسمزي مابين مايع آمنيوتيك و سرم جنين تامين

گردش آب در مراحل اوليه رشد جنين بايد حجم پالسما را پايدار نگه دارد، به طوري که ميزان کافي از 

مايع آمنيوتيك براي رشد و تكامل جنين موجود باشد. جريان آب به داخل و مابين اجزاي جنين توسط 

 ( Beal et al., 2007نفوذپذيري غشاهاي زيستي تنظيم خواهد شد. )



 اعمال مايع آمنيوتيك  -1-3

آمنيون شامل مايعي است که جنين را از عفونت، آسيب هاي ميكانيكي ، خشك شدن و چسبندگي    

انكوباسيون شروع به بلعيدن مايع آمنيوتيك کرده و تا روز  13محافظت مي کند. جنين جوجه از روز 

د نياز براي رشد و تكوين خود از ادامه مي دهد. از اين رو جنين در معرض تمامي مواد غذايي مور 19

 (.   Karcher et al., 2005قبيل پروتئين ها ، مواد معدني ، آب ، هورمون ها و غيره قرار مي گيرد. )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                    اعمال مايع آمنيوتيك عبارتند از:                                                                                              

 حفاظت جنين از صدمات مكانيكي و حرارتي  -1

 فراهم نمودن امكان حرکت آزادانه جنين  -2

 ه عنوان منبع غذايي استفاده جنين از آن ب -3

 دخالت در برقراري هومئوستازيس  -4

 دخالت در کنترل و تنظيم درجه حرارت جنيني  -5

 دخالت در تكوين برخي اندام هاي جنيني نظير شش ها -6

 (. Tisi et al, 2004دخالت در دفاع در برابر ميكروارگانيسم ها ) -7

 اي جفت به درون کيسه آمنيون ترشح مايع آمنيوتيك از سلول هاي اليه داخلي آمنيون وسياهرگ ه    

 مي شود. بخش عمده ي مايع آمنيوتيك را آب تشكيل مي دهد ولي شامل ترکيبات ديگري نظير                                 

 انواع کربوهيدرات ها ،ليپيدها، پروتئين ها، سلول هاي ريزشي پوست جنين و ادرار جنين مي باشد.     



      (Lev et al., 1972 ) 

   تركيب بيوشييايي مايع آمنيوتيك :                                                                                               -1-4

    (                                                                                                  98%-99%آب )-1

فروکتوز(                                                                                            -کربوهيدرات )گلوکز -2

ليپيدها                                                                                                                    -3

مون ها )استروئيدها و انواع هورمون هاي پپتيدي(                                                          هور -4

کلرايد، روي، مس، آهن و...(                                                       مواد معدني )سديم، پتاسيم، -5

 مواد معلق )سلول هاي پوستي ريخته شده(  -6

 پروتئين )آلبومين ، گلبولين ها، انواع آنزيم ها و فاکتورهاي رشد متنوع(  -7

 پروتئين هاي مايع آمنيوتيك از هر دو منبع مادري و جنيني مي باشد اما عمده ي پروتئين هاي   

 ; Queenen, 1978مايع آمنيوتيك منشاء مادري دارد و غلظت آن کمتر از سرم مادر است )  

Jauniaux.E. et al.,1998 .) 

 Nerve Growthون حاوي فاکتورهاي رشد مختلفي از جمله: فاکتور رشد عصبي )يمنآبه عالوه  

Factor=NGF) (فاکتور رشد اپيدرمي رگي ،Vascular Endothelial Growth Factor=VEGF),  فاکتور

ا بتهندة خانوادة فاکتور رشد تغيير شكل د ،(Fibroblast Growth Factor=FGFرشد فيبروبالستي)

(Transforming Growth Factor- ß =TGF-ß(و فاکتورهاي رشد انسولين مانند )Insulin Growth 

Factors=IGFs.مي باشد) 

فاکتور رشد عصبي نقش مهمي را در :  (Nerve Growth Factor=NGFفاكتور رشد عصبي )  -1

و  پدرهيپوکام NGF کند.مي تمايز و سيناپس زايي نورونها بويژه در مغز در حال رشد بازي، بقاء



نرمال،  مغزدر  رشد و نمو سلولي ، نگهداري و ترميم مغز مهم است. در و شودکورتكس مغزي توليد مي

نظير  ديده، سلولهاي گلياليآسيب مغزکنند در حاليكه در بازي مي NGFنورونها نقش اصلي را در سنتز 

 .(Mashayekhi et al., 2009)هستند NGF ترين منابعها عمده تندروسيدها و اليگوت يسآسترو

مايع آمنيوتيك در طي دوره جنيني جوجه متغير است واين NGF سطحهمچنين نشان داده شده است که 

مايع آمنيوتيك در طي تكوين جنين جوجه ممكن است درارتباط با تكوين قشر مغز NGF تغيير سطح

 (  Farhad Mashayekhi et al., 2010باشد)

: در پهرده ههاي Vascular Endothelial Growth Factor=VEGF)رشد اپيدرمي رگي)فاكتور  -2

ونهدي پي ون، تروفوبالسهت و بافهتيهن ههاي آن در آمنيوپروتئ VEGFمربوط به mRNA ني انسان يجن

ش مهي يون با رشد جنهين افهزايون وکوريدر آمنVEGFمربوط به mRNA زانيافت مي شود. ميون يکور

ون ممكن است هدف يشنهاد مي کند که آمنپيان مي شود؛ يون بيتلوم آمنيراواني در اپابد و رسپتورآن به في

ش سطح غشهاي آمنيهون انجهام يق افزايممكن است جذب از پرده را از طرVEGFباشد. VEGFت يفعال

و رسپتورهاي ان روي آمنيون بيان مي شوند، با مطالعهه روي سهلول ههاي  VEGFباتوجه به اينكه  دهد.

نقش ميتوژن را براي سلول هاي آمنيون دارد. از آنجايي که  VEGFت شده گاو معلوم شده که آمنيون کش

آمنيون يك تك اليه از سلول هاي اپيتليالي است، تكثير سلول هاي آمنيوني سهطح پهرده را افهزايش مهي 

ن داده دهد و بنابراين سطح تبادل جذب از طريق پرده  افزايش مي يابد. مطالعهه در مهورد گوسهفند نشها

در آمنيهون  VEGFاست که ارتباط مثبتي بين افزايش  سطح رگهاي خوني طي حاملگي وافزايش در بيان 

وجود دارد. به عالوه تكثير سلول هاي اندوتليال رگي در رگ هاي خهوني داخهل غشهايي در ارتبهاط بها 

ني است و يك در اپيتليوم کوريونيك وسيتوتروفوبالست کوريو VEGFمربوط به  mRNAالقاي موضعي 

 (.(Cecilia et al., 2004مدل پاراکرين را پيشنهاد مي کند



هاي متعددي را در نقش FGF: (Fibroblast Growth Factor=FGFفاكتور رشد فيبروبالستي) -3

يك نقشي را در القا  CNS ، FGFکند. در مراحل اوليه رشد و نمو رشد و نمو مهره داران بازي مي

سيگنال دهنده يك نقشي  FGF که شود، تصور مييعصبي دارد. در مراحل بعد عصبي و الگودهي اوليه

در  CNSهاي سلولهاي ردستهيرا در تعيين کردن انواع سلول نوروني ويژه و در تحريك کردن تكثير ز

 کند.طول نورن زايي بازي مي

شوند اما تنها الستي در مغز در حال رشد بيان ميبفاکتورهاي رشد فيبرو دهخانوا اگرچه چند عضو

FGF7  وسيت ( و ن) فاکتور رشد کراتيFGF2 شوند. مشاهدات پيشنهاد ئيد جنيني بيان ميودر شبكه کور

 هاي اتوکرين و يا ئيد بعنوان تنظيم کنندهوهاي مشتق شده از شبكه کورFGFکند که مي

paracrine/juxtacrine کنندئيد عمل ميورشد و نمو شبكه کور (Reid and Ferrett, 2003). 

: (Transforming Growth Factor- ß =TGF-ß)ا بتخانوادة فاكتور رشد تغيير شکل دهندة  -4

اند که شامل تكثير، هاي مهم اعمال مختلف سلولي شناخته شدهاعضاي اين خانواده بعنوان تنظيم کننده

است. تنها  TGF-ß 1  ،TGF-ß 2  ،TGF-ß 3ايزوفرم شامل   3شامل  TGF-ßاست.  نورونها تمايز و بقاء

TGF-ß 3 هاي  که همه ايزوفرم شود در حاليئيدي جنيني بيان ميودر شبكه کورTGF-ß هاي  در سلول

   د.نشوئيد بالغ بيان ميواپي تليالي شبكه کور

 (Insulin Growth Factors=IGFsفاكتورهاي رشد انسولين مانند ) -5

رمي شناسايي و معرفي شد که به همراه هورمون رشد  در براي اولين بار يك فاکتور س 1957 در سال   

ناميدند ) زيرا  ونرشد طولي استخوانها و غضروفها دخالت دارد. اين فاکتور را در ابتدا، فاکتور سولفاسي

در Growth Hormone=GH)  (تحت تاثيرهورمون رشد باعث سولفاسيون غضروف مي شود( که 

(. اين فاکتورهاي موجود در گردش  Salmon and Daghaday, 1957)  سلولهاي کبدي بيان مي شود



خون داراي اثرات شبه انسوليني بوده ولي توسط آنتي باديها برعليه انسولين فعاليت آنها متوقف نمي شود 

و بعدها معلوم شد که داراي ساختمان بيوشيميايي مشابهي با زنجيره بتاي انسولين است. اين فاکتور 

 ,Rinderknecht and Humbelانسولين بوده و باعث رشد بافتها و سلولها مي شود )داراي اثراتي شبيه 

گفته شد که بجاي فاکتور 1سپس به اين پپتيدهاي با وزن مولكولي کوچك سوماتومدين (. 1976 

سولفاسيون بكار رفت. مطالعات بيشتر نشان داد که اين فاکتورها اعمال هورمون رشد مشتق از هيپوفيز را 

ي مي کنند. سپس دو سوماتومدين پستانداران با روش تعيين توالي شناسايي شد و در نهايت اسم ميانج

 = II (Insuline- like growth factor – 1 and II:و  I-اين دو فاکتور را فاکتور رشد انسولين مانند 

IGF- I, II .ناميدند ) 

 

  IGF سيستم  -1-5

 است:  IGFده ها و پروتئين هاي متصل شونده به ، گيرن IGFاين سيستم شامل پپتيدهاي    

 

 : IGFپپتيدهاي  -1-5-1

  IGF-1  و IGF-II  پپتيدهاي پيشبرنده رشد بوده و از اعضاي خانواده بزرگ هورمونهاي شبه انسوليني ،

است که شامل انسولين و ريالکسين در مهره داران و بومبيكسين ، پپتيد انسولين مانند نرمتنان، پپتيد 

از لحاظ ترادف اوليه و فعاليت  IGFs در بي مهرگان مي باشد. انسولين و  Locust ابسته به انسولين  و

مهمترين فاکتورهاي رشد بوده ولي انسولين در تنظيم  IGFs بيولوژيكي بسيار به يكديگر نزديك هستند. 

تيدهاي يك زنجيره اي بالغ بصورت پلي پپIGF  کردن گلوکز و متابوليسم سلولي نقش دارد. پپتيدهاي 

                                                 
1Somatomedian -  



اسيد آمينه  70اسيد آمينه از  57بسيار محافظت شده است به نحوي که  IGF-1 هستند. ژن بيان کننده ي 

در سطوح کپي  igf-1 پروتئين بالغ در تمام  پستانداران، پرندگان و دوزيستان يكسان است. بيان ژن 

همچنين تحت تاثير هورموني )  IGF-1 بيان  برداري، پردازش، ترجمه و ترشح تحت تاثير قرار مي گيرد.

داراي وزن  IGF-2و IGF-1 هورمون رشد ( ، تغذيه، نوع بافت و فاکتورهاي رشد و نمو قرار مي گيرد. 

 کيلو دالتون ( بوده تحت تاثير هورمون رشد از هپاتوسيتها توليد مي شوند 7مولكولي پايين ) 

(D’Ercole et al., 1996) . 

 (.Duan,1997انسولين مانند از نظر تكاملي پپتيدهاي حفاظت شده اي هستند ) فاکتورهاي رشد

 IGF مهمي در رشد و متابوليسم سلول دارند.بعالوه  ها در همه جا حضور داشته و اثرات ميتوژنيك 

 روي تكثير سلولي  بر و اندوکريني پاراکريني ازطريق توليد موضعي ، داراي اثرات اتوکريني 

ها  IGFها تكثير، تمايز، مهاجرت، بقاء و متابوليسم را تحريك مي کنند. IGF ر سطح سلوليمي باشند. د 

 (.  Jones and Clemmons, 1995اعمال بيولوژيكي خود را ازطريق گيرنده ها اعمال مي کنند)

 و اعمال آنها IGF  گيرندهاي -1-5-2

ميانجي مي شود IGF ( IGF-I receptor=IGF IR )  از گيرنده  Iتوسط نوع  IGFs اعمال بيولوژيكي    

به سيستم سيگنالي داخل سلولي  IGF که يك گليكوپروتئين بر سطح سلول است که باعث انتقال پيام از 

باعث افزايش فعاليت تيروزين کيناز مي شود که باعث  IGF-IR( به  I , II) نوع IGFs مي شود. اتصال 

شده که اين اعمال باعث فعاليت دو  IRs-1 to (IRs-4 فسفريله شدن سوبستراهاي گيرنده انسولين )

 )کيناز ) -3-و فسفاتيديل اينوزيتول (MAPKپروتئين فعال کننده ميتوژن کيناز ) مسير سيگنالي يعني

PI3K   مي شود. البته IGF-II   با ميل ترکيبي پايين تري به IGF-IR متصل مي شود. 



IGF دهند.  با گيرنده هاي انسولين برهم کنش خود و همچنين2وعو ن 1ها مي توانند با گيرنده هاي نوع

( مي  باشد که IGF-1R) 1ها در اثر ميانجيگري بين برهم کنش با گيرنده نوع IGFاثرات ميتوژنيك 

در مهره داران به شدت  IGF-1Rدارد. ساختار و عمل  ساختار هتروتترامري و خاصيت تيروزين کينازي

 (. Maures et al., 2002حفاظت شده است.)

فعال شده سبب فعال شدن  IGF-1R آن را القاء مي کند.  ، اتوفسفوريالسيون IGF-1Rاتصال ليگاند به 

(و فسفاتيديل MAPKآبشاري سيگنال هاي عبوري چندگانه نظير مسير پروتئين فعال کننده ميتوژن کيناز )

 Coolican et al.,1997; Imai and Clemmons,1999; Duan et( مي شود.)PI3Kکيناز)-3-اينوزيتول

al.,2002. ) 

است واز طرفي به  IGF-II  داراي ساختاري متمايز از نوع  مي باشد که محل اتصال اوليه IIگيرنده نوع

( نيز به کار مي Manose-6- Phosphate= M6Pفسفات)-6-که داراي مانوز  عنوان گيرنده ليگاندهايي

 (.Nissiey and Lopaczynski 1991روند.)

داراي  IGF-II با ويژگي هاي اتصالي مختلف شناسايي شده اند.  IGF-1 نواع مختلفي از گيرنده هاي ا

داراي جايگاه  گيرندهاست. اين IGF-IIR يا گيرنده  IIميل ترکيبي بسيار بااليي به گيرنده نوع 

فسفات مستقل از  6-سيتوپالسمي کوتاه است فاقد فعاليت تيروزين کيناري بوده و همانند گيرنده مانوز 

به دو دسته عمومي از ليگاندها متصل مي شود که شامل ليگاند  IGF-II / M6P کاتيون است. گيرنده 

نظير  M6P و ب( ليگاندهاي حاوي  IGF-II نظير  M6P هاي زير مي باشد: الف( ليگاندهاي فاقد 

ليزوزومي، اندوسيتوز و  آنزيمهاي ليزوزومي. اعمال  مهم گيرنده شامل دخالت در جابجايي آنزيمهاي

با  IGF-II و انتقال سيگنال داخل سلولي است. اخيرا ذ تنظيم اثرات تكثير و مرگ سلولي فيزيولوژيك

نيز گزارش شده است که اين امر نشان مي دهد  IR-A )ميل ترکيبي باال به يك نوع از گيرنده انسولين ) 



 von Figura and Hasilik) انسولين منتقل کند ممكن است سيگنال خود را از طريق گيرنده IGF-II که 

1986). 

 Insulin Growth Factor)فاكتور رشد انسولين مانند :  پروتئين هاي متصل شونده به -1-5-3

Binding Proteins=IGFBPs) 

پروتئازهاي پروتئين هاي  ( وIGFBPs) IGFيك خانواده شش تايي از پروتئين هاي اتصال يابنده به    

 (2-1مي باشند. )شكل IGFابنده به اتصال ي

   

 

     

 

 (Gordon et al., 2001)]: برگرفته از[ IGFاجزاي تشكيل دهنده سيستم  :2-1شکل



 

ها به طور طبيعي به اعضاي خانواده اي از پروتئين ها با وزن مولكولي  IGF در مايعات بيولوژيكي

ها IGFBP( متصل هستند.IGFBPsها) IGFنده به کيلو دالتون  به نام پروتئين هاي اتصال ياب 30تقريبي 

 ها اتصال مي يابند. IGF پروتئين هايي هستندکه با تمايل باال به

تا  1جداسازي شده اند که از  شناسايي و IGFBPنوع  6در پستانداران و گونه هاي مختلف مهره داران  

 Clemmons,2001; duan,2002; Firth and Baxter,2002; Kelley et al نامگذاري مي شوند.) 6

.,2002; Wood et al.,2005a.) 

ها به گيرنده  IGFبيش تر از اتصال  برابر 5تا  2ها  IGFها به IGFBP از آنجايي که تمايل اتصال پايدار 

ها را تعديل کرده و نيمه عمر آنها را  IGFها مي توانند اعمال IGFBP( مي باشد، IGFR-1)I IGFنوع 

ها  IGF ها عمل کرده و ميزان توزيع IGFها همچنين به عنوان حمل کننده IGFBPدر خون کنترل کنند. 

 ها و مايعات خارج سلولي را تنظيم مي کنند. ترا بين باف

(مي باشند. = ALS Acid-Labile Subunit) و IGFBP-3ها در يك مجموعه سه تايي با  IGFبيش تر 

آزاد به کار مي رود بلكه همچنين به طور  IGFراي مجموعه سه تايي نه تنها به عنوان يك مخزن ذخيره ب

 15ها در مجموعه سه تايي به بيش  IGF ها را افزايش مي دهد. نيمه عمر IGFقابل توجهي نيمه عمر 

(. Gular et al.,1997.)ها افزايش مي يابد IGFدقيقه گردش آزاد  30-20ساعت در مقايسه با نيمه عمر 

از درون رگ به بافت هدف تسهيل نمايد. همچنين مجموعه  IGF لها ممكن است انتقاIGFBPبعالوه 

ها به گيرنده  IGFدر حال گردش در خون و در بافت ها از پتانسيل اتصال عرضي IGF/ IGFBPهاي 

 (.Rajaram et al., 1997انسولين جلوگيري مي کنند )

 مي توان به موارد زير اشاره کرد:   IGFBPاز اعمال ديگر



IGFBP-1  تا IGFBP-6  باعث هماهنگي و تنظيم فعاليت بيولوژيكي IGF  :به روش هاي زير مي شود 

 کند. هاي خوني تسهيل مي در پالسما شده و انتشار و خروج آن را از رگIGF باعث انتقال  -1

 ها مي شود. IGF باعث افزايش نيمه عمر و تنظيم از بين رفتن  -2

 ها مي شود. IGF  باعث ايجاد جايگاههاي اتصالي خاص براي -3

 ها با گيرنده هاي آنها مي شود.IGF باعث تنظيم، مهار يا تسهيل واکنش  -4

IGFBPها همچنين فعاليت IGF  ها را در بافت هاي هدف تعديل مي کنند. بجزIGFBP-1  که اغلب در

ها در تعدادي از بافت هاي محيطي بيان مي شوند. نقش شش نوع  IGFBPکبد بيان مي شود بقيه 

IGFBP  ها در تعديل اعمال گوناگونIGF ،بقاء و مهاجرت سلولي در تحقيقات  ها نظير تكثير، تمايز

، سلول هاي ماهيچه  ، ميوبالست ها ، استئوبالست ها زيادي درانواع سلول ها نظير فيبروبالست ها

 Jones and Clemmons,1995; Firthصاف، پستان و سلول هاي سرطان پروستات مطالعه شده است )

and Baxter,2002 3-1(. )شكل) 

 



 

 

 (Cunming Duan  et al., 2005): برگرفته از IGFBPسه الگوي مختلف عمل  :3-1شکل 

 

 

 

 IGF-1اعمال بيولوژيکي  -1-6



IGF-1     آمينواسيد مي باشد که نقش مهمي را در کنترل رشد و 70پلي پپتيدي تك زنجيري با 

 IGF-1(. از اعمال بيولوژيكي Dawe et al., 1996ان بازي مي کند )متابوليسم جنين جوجه و پستاندار

 مي توان به موارد زير اشاره کرد:  

 رشد بافت ماهيچه اي -1-6-1

       (.   Allen etal., 1979براي تكوين ماهيچه اسكلتي مورد نياز است ) IGF-1مسير سيگنالي     

IGF-1 مشتق   يه پروتئين ها را توسط سلول هاي ساتيلتجذب گلوکز، سنتز پروتيئن ها و مهار تجز

 (.Duclos et al., 1993 , 1998تحريك  مي کند ) شده از ميوتوبول ها

 Hamburgerبوجود مي آيند. برطبق پيشنهاد   سلول هاي ماهيچه اسكلتي )ميوبالست( از سوميت ها

and Hamilton بالست مي شوند.سپس سوميت ها به عنوان پيش ساز ميوبالست ها تبديل به ميو

ميوبالست ها با يكديگر ترکيب شده و به شكل ميوتوبول درمي آيند. از ترکيب ميوتوبول ها با يكديگر 

سلول هاي چندهسته اي شكل مي گيرند و از اين سلول ها فيبر ما هيچه اسكلتي به وجود مي 

تمايز  IGF-1اهي، افزايش (. نشان داده شده است که در شرايط آزمايشگSwatlaud et al., 1993آيد)

تكثير ميوبالست ها را توسط  IGF-1 افزايش مي دهد. ميوبالست ها را توسط القاي بيان ژن ميوژنين

 (. Ewton et al., 1983افزايش جذب موادغذايي و مهار تجزيه پروتئين ها تحريك مي کند )

به تخم مرغ  (rhIGF-1انساني)نوترکيب  IGF-1 نانوگرم از100تحقيقات نشان مي دهد که تزريق حدود 

سه روز انكوبه شده، تكوين ماهيچه اسكلتي را در تمام مراحل جنيني و مرحله پس از خروج از تخم 

             موش سبب کاهش تكوين بافت ماهيچه اي مي شود  IGF-1افزايش مي دهد. تخريب 

(Powell Braxton et al., 1993در حالي که ثابت شده است که افز،)ايش IGF-1 در موش هاي ترانس

 (.Mathews et al., 1988ژنيك باعث افزايش وزن بدن با افزايش درميزان عضالت مي شود )



McMurtry  به يك پيك افزايش 1998و همكارانش درمطالعات خود در سالIGF-1  را درميانه هاي

 انكوباسيون جنين جوجه و جنين بوقلمون پي بردند.

 Goddard etپالسما و وزن جوجه ارتباط مستقيم وجود دارد ) IGF-1گزارش شده که بين سطح 

al.,1988; Leenstra et al.,1991;Lu et al., 2002.) 

تكثير و تمايز سلولي در طي تكوين ماهيچه فرآيندهاي پيچيده اي هستند که اغلب ميتوژن ها تكثير  

تنها فاکتور منحصر به فردي است که هر  IGF-1سلولي را تحريك کرده اما تمايزآنها را مهار مي کنند. 

 Florini et دو فرآيند تكثير و تمايز سلول هاي ماهيچه اسكلتي را در محيط کشت سبب مي شود )

al.,1994; Ewton et al.,1994.) 

تكثيرسلولي را با افزيش واسطه هاي درون سلولي نظير سايكلين  IGF-1در سلول هاي ماهيچه اسكلتي  

D  وC-fos افزا( يش مي دهدFlorini et al., 1994 اين فرآيندها در طي پاسخ شديد ميوژنيك دنبال .)

مي شوند که در طي آن ميوبالست ها از چرخه سلولي خارج شده و بيان فاکتورهاي ويژه نسخه برداري 

ماهيچه ها نظير ميوژنين نهايتا منجر به ترکيب ميوبالست ها به شكل ميوتوبول هاي چندهسته اي مي 

 (.Florini et al., 1991; Rosenthal et al., 1995شوند )

درصد 95هستند داراي تحليل عضالني شديد بوده و بيش از  IGF-1موش هايي که داراي نقص در ژن 

 20-10، اندازه بدن  IGF-1آنان در زمان تولد مي ميرند. به ويژه در حالت هتروزيگوت نقص ژن 

اندازه اندام ها منحصربه فرد است. هر چند اندام هاي آنان از  درصد کوچك تر شده و در اين موش ها

درصد  60نظر بافت شناسي طبيعي مي باشند. موش هايي که در زمان تولد مي ميرند، وزن آنان کم تر از 

را در تكوين حجم  IGF-1موش هاي نوع وحشي مي باشد. اين شواهد در حيوانات مدل نقش بنيادي

 (.Braxton et al., 1993) ماهيچه ها نشان مي دهد 



 

 اثر بر بافت استخواني -1-6-2

   IGF-1  توسط تعداد ديگري از بافت ها نظير بافت استخواني توليد شده و به صورت موضعي به عنوان

 (.(Le Roith et al., 2001 هورمون اتوکرين و پاراکرين عمل مي کند

IGF-1  ،تمايز و فعاليت سلول هاي استئوبالست و يكي از رايج ترين فاکتور رشدي است که تكثير

 .(Hock et al., 1988را تنظيم مي کند )  استئوکالست

IGF-1 بيان ژن کالژن نوعI ماده زمينه اي را در  و متالوپروتئيناز را تحريك کرده و بيان کالژناز

تجزيه آن مي استئوبالست ها کاهش مي دهد که نتيجه اين عمل افزايش ماده زمينه اي استخوان و کاهش 

 (.Delany et al., 1994باشد )

Yongmei Wang  در مطالعات خود نشان دادند که در هنگام تكوين 2005و همكارانش در سال

کاهش يافته و مرگ  به طور فوق العاده اي تكثير کندروسيت ها IGF-1اسكلت جنين، درنتيجه نقص 

بلوغ و تمايز کندروسيت هاي غيرطبيعي مي شود  برنامه ريزي شده آنها را افزايش مي دهد و به دنبال آن

که نتيجه آن کوتاهي شديد اسكلت محوري،اسكلت جانبي و کاهش فرآيند معدني شدن ستون مهره ها 

 ( 4-1مي باشد.)شكل



 

  

 ((Yongmei Wang et al., 2006:برروي تكوين اسكلت جنين موش برگرفته از  IGF-1 اثر :4-1شکل

 

ظيم و هماهنگي بين تكثير، تمايز و مرگ برنامه ريزي شده کندروسيت ها نقش با تن IGF-1بنابراين 

 اساسي را در تكوين اسكلت جنين بازي مي کند.

 اثر بر بافت مغزي -1-6-3

فاکتورهاي رشد شبه انسوليني و گيرنده هاي آنها در سيستم عصبي مرکزي در طي دوران جنيني     

 و گيرنده آن در جمعيت هاي IGF-1 هاي mRNAي تكوين حضور دارند در حالي که در مراحل بعد



و گيرنده آن درطي روند تكوين نشان مي دهد که اين  IGF-1نوروني خاصي متمرکز مي شوند. حضور  

در محيط کشت و  IGF-1دارد. اين مطلب در آزمايش هاي حذف  فاکتور نقش مهمي در نورون زايي

 . مطالعات سيستم عصبي محيطي نشان داده است کهکاهش تعداد سلول هاي عصبي ثابت شده است 

IGF-1 سمپاتيك و يك محرك رشد براي نورون   يك فاکتورتحريك کننده ميتوزبراي نوروبالست هاي

در نورون زايي در سيستم عصبي مرکزي نقش دارد.   IGF-1 هاي سمپاتيك مي باشد. بطور خالصه

IGF-1  ، توليد نورون هاي شبكيه  و بقاي نورون هاي سيستم تكثير، بقاء و نوروبالست هاي سمپاتيك

در محيط کشت تعداد پيش سازهاي سلول هاي عصبي  IGF-1عصبي مرکزي را سبب مي شود. تزريق  

 (.Arsenijevic et al., 1998برابر افزايش مي دهد ) 40تا  8را 

 IGF-1ن مي شود. بيان ژن در ناحيه سري جنين، در اواخر نوروالسيون و اوايل ارگانوژنز بيا IGF-1ژن 

در بافت هاي خارج کبدي نظير مغز گزارش شده است که مستقل از تاثير هورمون رشد در جوجه قبل و 

بيان شده در کبد وابسته به هورمون رشد بوده  RNA m IGF-1بعداز به دنيا آمدن مي باشد درحالي که 

 (.Rosselot et al.,1995;Tanaka et al.,1996و فقط در مرحله بعداز به دنيا آمدن جوجه مي باشد )

IGF-1  در تكوين و بلوغ سيستم عصبي مرکزي نقش مهمي دارد. بيان موقتيIGF-1   در طي تكوين

مي باشد. درموش هاي ترانس ژنيك با افزايش بيان  نورون رخ مي دهد که شامل نورون هاي پورکنژ

IGF-1  ازه مغز را نشان مي دهد.در طي تكوين جنيني و بعداز تولد، افزايش اند 

در نورونهايي با جسم سلولي بزرگ تر و دندريت هاي پيچيده تر نظير سلول هاي  IGF-1 ، بطور دقيق

به طور قابل توجهي بعد از تولد کاهش  IGF-1 پورکنژ بيان مي شود. در اکثر نورون ها، کپي برداري 

سلول هاي ميترال در پياز بويايي از اين قاعده يافته و در فرد بالغ به کمترين ميزان مي رسد. البته ، 

 را بيان مي کنند و قادرند به طور ثابت در طول IGF-1 مستثني بوده و به طور دائم در تمام طول عمر 
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apoptotic cell death. The aim of this study was to assess the effects of incubation temperature on 

amniotic fluid (AF) IGF-I expression and total protein concentration (TPC) in amniotic fluid 

during chick embryonic development. The eggs were incubated in three different temperatures 

(37.8 oC, 36.8 oC and 38.8 oC). Samples of AF were collected, centrifuged and then supernatant 

was frozen immediately and stored at -70 oC until used. We have also used Western blot and 

enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) to study IGF-I expression in AF. There was no 

significant difference in TPC between the groups (P>0.05). The concentration of IGF-I in the AF 
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the constant component of AF during chick embryonic development. It is also concluded that the 
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