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تنظیم روشی کارآمد برای کشت انفرادی جنینهای گوسفند در مقایسه با روش
مرسوم کشت گروهی
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چکیده
کشت آزمایشگاهی زیگوتها و جنینهای لقاح یافته در آزمایشگاه یکی از مراحل اصلی تولید جنین آزمایشگاهی است که تأثیر عمدهای بر
کمیت و کیفیت جنینها دارد .کشت انفرادی رویان در چندین زمینه پژوهشی و عملی اهمیت خاصی دارد .مطالعه حاضر با هدف تنظییی
روشی مناسب برای کشت انفرادی جنینهای گوسفند انجام شد .تخمدان گوسفندان در کشتارگاه جمعآوری شدند و پس از طییی مراحییل
بلوغ تخمک و لقاح آزمایشگاهی ،زیگوتهای احتمالی به صورت دستههای  6تایی در قطرههای  20میکرولیتری و انفرادی در قطرههای 10
و  20میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند .در آزمایش دیگر تأثیر  5یا  10درصد سرم ( )FBSاضافه شده در روز سوم به قطییرات 10
میکرولیتری حاوی یک جنین بر تکامل جنینهای گوسفند ،ارزیابی شد .تعویض محیط تا روز  7انجام نشد .تحلیل آماری دادهها نشان داد
که میزان تسهی زیگوتها در روز سوم ،تعداد کلی بالستوسیستها ،تعداد بالستوسیستهای اولیه ،متسع و تفریخ شده در روز  6در هر دو
آزمایش تفاوت معنیداری میان گروههای مورد مطالعه نداشت؛ ولی در روز  7تعداد کلی بالستوسیستها در کشت انفرادی در قطییرات 10
میکرولیتری بیش از کشت گروهی بود و در آزمایش دوم ،در گروه  10درصد سرم در مقایسه با  5درصد سرم ،تعداد کلی بالستوسیستهییا
به طور معنیدار بیشتر و تعداد بالستوسیستهای اولیه به طور معنیدار کمتر بود .در مجموع چنین به نظر میرسد کشت انفرادی جنییین-
های گوسفند در قطرات  10میکرولیتری بدون نیاز به تعویض و تازهسازی محیط کشت تا روز  7و فقط با اضافه کردن  10درصیید سییرم در
روز  3نتایج قابل قبولی از نظر میزان تشکیل بالستوسیست دارد.
واژههای کلیدی :جنین ،گوسفند ،روش کشت ،انفرادی.

مقدمه
تولید آزمایشگاهی جنین ،قابلیتهای بیالقوه فراوانیی
در درمان انواع نابیاروریهیا ،حفیگ گونیههیای در معیر
انقرا  ،حفاظت از قابلیت ژنتیکی دامهای پرارزش ،حفیگ
تنوع ژنتیکی دامهای اهلی و پژوهشهای بنیادی مرتبط با
تکوین و رشد جنین دارد ( .)4با وجود سپری شدن نزدیک
به  40سال از تولد اولین نوزاد ناشی از انتقال جنیینهیای
تولییید شییده در آزمایشییگاه ( )26هنییوز پییژوهش در مییورد
جنبههای مختلف فنیاوری تولیید آزمایشیگاهی جنیین در
گونههای مختلف ادامه دارد .یکی از مراحیل اصیلی تولیید
جنین آزمایشگاهی مرحله کشت آزمایشگاهی زیگوتهیا و
جنینهای لقاح یافته در آزمایشگاه است که مشخصاً تیأثیر

عمدهای بر کمیت و کیفیت جنیینهیا دارد ( .)25هماننید
بسیاری از گونههای اهلی ،مطالعات در خصوص جنینهای
گوسفند نیز نشان داده است که رشد گروهی جنیینهیا در
مقایسه با رشد انفرادی آنها نتایج بهتیری بیه همیراه دارد
( )8که احتمیااً بیه دلییل تجمیع فاکتورهیای اتیوکرین و
پاراکرین جنینهاست که اثیرات مببتیی روی جنیینهیای
مجاور دارد ( 9و )14؛ لیکن کشت انفرادی تخمک و رویان
در چندین زمینهی تحقیقاتی و عملی اهمیت خاصی دارد.
پژوهش در زمینه متابولیس تخمک و رویان مسیتلزم
کشت آنها به صورت انفرادی است تا بتیوان تییییرات بی ه
وجود آمده توسط هر کیدام از آنهیا را در متابولییتهیای
محیط کشت پیگییری کیرده و ارتبیا آن را بیا تکامیل و
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کیفیت جنین بررسی کرد ،همچنین از این طریق احتمیااً
معیارهای غیر تهاجمی مناسب برای درجهبندی جنیینهیا
به دست خواهد آمد .متابولیتها در رشد و فعالییت نرمیال
سلولی نقش داشته و بازتاب دقیقی از پاسخ سلول به تأثیر
تیییرات ژنتیکی و محیطی هسیتند ( 6و  .)21ایین روش
قییادر اسییت تیییییرات جزغییی در غلظییت داخییل سییلولی
متابولییتهییا در یییک بیازه زمییانی را مشییخ کنیید (.)24
اطالعییات حاصییل از روش متابولومیییک بییرای ارزیییابی
اختالفات تکاملی رویانهیا و مییزان موفقییت روش تولیید
آزمایشگاهی رویان در انسان (1و  ،)15میوش ( )10و گیاو
(13و  )19استفاده شده است.
کاربرد دیگر کشت انفرادی تخمکهیا و جنیینهی ا در
مواردی است که تخمکها از یک دام مشخ اخذ شیده و
در فرآیند تولید آزمایشگاهی جنین وارد میشوند .در ایین
میوارد بیهوییژه در میورد نشیخوارکنندگان کوچیک تعییداد
تخمک اخذ شده از یک دام غالباً اندک است .از این رو بیه
دلییل اهمییت مشیخ بییودن والیدین جنیینهیا ،کشییت
انفیرادی ی ا در تعییداد کمتییر از اسییتاندارد کشییت گروهییی
تخمکها و جنینها ( 15 -10تخمک در هر قطره ییا 6-5
جنین در هر قطره) ضرورت دارد؛ لیکن نتایج پژوهشهیای
مختلف نشان داده است که تراک جنینها یا نسبت تعیداد
جنین به حج محیط کشت در کمیت و کیفییت جنیین-
های کشت شده در آزمایشگاه تأثیرگذار است و نیز کشیت
انفرادی جنینها یا افیزایش حجی قطیرات محییط کشیت
میتواند تأثیرات منفی عمدهای بر قابلیت تکاملی جنینهیا
داشته باشد (.)7
با توجه به مطالب گفته شده و بیا توجیه بیه ایین کیه
تاکنون روش مناسیبی بیرای کشیت انفیرادی جنیینهیای
گوسفند تنظی نشده است ،در مطالعه حاضر بر آن شیدی
تا به یک روش مناسب بیرای کشیت انفیرادی جنیینهیای
گوسفند با هدف استفاده در مطالعات متابولومیک یا دیگیر
زمینههای ذکر شده برسی .
مواد و روش کار
تخمدان گوسفندان در کشتارگاه جمعآوری شد و در
محلول سالین نرمال در دمای  25-35درجه سانتیگراد به
آزمایشگاه انتقال داده شد .در آزمایشگاه ،فولیکولهیای بیا
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قطر  2-6میلیمتر با پمپ مکنده آسپیره شدند و تخمک-
هایی حداقل سه ایه سلول کومولی وس متیراک در اطیراف
داشتند و سیتوپالس آنها به صورت ییکنواخیت دانیهدار
بود ،انتخیاب شیده و در قطیرات  50میکرولیتیری محییط
کشت بلوغ آزمایشیگاهی (محییط کشیت Medium199
بیافر شییده بیا بیکربنییات و دارای  0/33میلییمییول سییدی
پیییرووات 0/05 ،واحیید در میلیییلیتییر  FSHو  10درصیید
 ) FBSدر زیر روغین معیدنی در آنکوبیاتور بیا دمیای 39
درجه سانتیگیراد و  5درصید دیاکسییدکربن در اتمسیفر
مرطوب ،کشت داده شدند.
پی س از  22-24سییاعت ،تخمییکهییا بییه قطییرات F-
(Tyrode,s albumin lactate pyruvate) TALP
( 114میلیییمییول کلرییید سییدی  3/2 ،میلیییمییول کلرییید
پتاسی  25 ،میلیمیول بیکربنیات سیدی  0/4 ،میلییمیول
 2/8 ،NaH2PO4.H2Oمیلیییمییول اکتییات سییدی 2 ،
میلییییییمیییییول  0/5 ،CaCl2.2H2Oمیلییییییمیییییول
 0/33 ،MgCl2.6H2Oمیلیمول پییرووات سیدی 100 ،
واحد در میلیلیتر پنییسییلین جیی 100 ،میکروگیرم در
میلیلیتیر استرپتومایسیین و  6میلییگیرم در میلییلیتیر
 )BSAانتقال داده شدند و تا زمان اضافه کردن اسیپرم در
انکوباتور با دمای  39درجیه سیانتیگیراد و  5درصید دی-
اکسیییدکربن و رطوبییت حییداکبر نگییهداری شییدند200 .
میکرولیتر سوسپانسیون اسپرم (منجمید-ذوب شیده) روی
 1میلیلیتر هیستوپرپ قیرار داده شید و  5دقیقیه در دور
 300سانتریفوژ شد .پلت حاصل پیس از همگینسیازی بیا
محیط  sperm-TALPبیا غلظیت نهیایی  1×106سیلول
اسپرم متحرک در میلیلیتر به قطیرات حیاوی تخمیکهیا
اضافه گردید .حدود  24تا  26ساعت پس از اضیافه کیردن
اسپرم ،زیگیوتهیای احتمیالی در محییط IVC-SOF
) 107/7( (synthetic oviductal fluidمیلیییمییول
کلرید سدی  7/16 ،میلیمول کلرید پتاسی  25 ،میلیمول
بیکربنات سدی  1/19 ،میلیمول  3/3 ،KH2PO4میلی-
مول اکتیات سیدی  1/78 ،میلییمیول ،CaCl2.2H2O
 0/5میلیمول  1/5 ،MgCl2.6H2Oمیلیمیول گلیوکز،
 0/33میلیییمییول سییدی پیییرووات 2 ،درصیید محلییول
آمینواسیدی  1 ،BMEدرصد محلول آمینواسییدی ME
 100 ،Mواحیید در میلیییلیتییر پنیییسیییلین جییی100 ،
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میکروگرم در میلیلیتر استرپتومایسین و  8میلیگیرم
در میلیلیتر  )BSAمنتقل و در انکوباتور دارای  5درصید
دیاکسیدکربن و  6درصید اکسییژن در دمیای  39درجیه
سانتیگراد با حداکبر رطوبت نگهداری شدند .حج قطرات
کشت و نیز تعداد زیگوت در هر قطره براساس گروهبندی-
های طراحی آزمایش بود 48 .ساعت بعد با توجه به گروه-
بندی جنینها 10 ،یا  5درصد سرم جنین گاو ( )FBSبیه
قطرات حاوی جنینها اضافه شد .میزان تسهی در روز  3و
مییزان تشیکیل بالستوسیسییت در روزهیای  6و  7کشییت
جنین محاسبه شد (روزصفر= روز لقاح).
پژوهش حاضر با هدف تنظی یک روش کارآمد بیرای
کشت انفرادی جنینهیای گوسیفند در قالیب دو آزمیایش
انجام شد .در آزمایش اول به منظیور بررسیی تی أثیر تعیداد
زیگوتهای کشت داده شده در هر قطره و همچنین حجی
قطرات محیط کشت بیر تکامیل جنیینهیای گوسیفند ،در
مجموع تعداد  596تخمک بیال شیده و بیارور شیده در 6
تکرار آزمایش شدند؛ پس از لقاح ،جنینهای احتمیالی بیه
صورت تصادفی به  3گروه تقسی شدند:
گروه  :1جنینهیا بیه صیورت دسیتههیای  6تیایی در
قطرههای  20میکرولیتری محیط کشت ،قرار داده شدند.
گروه  :2جنینها به صورت انفرادی در قطرههیای 20
میکرولیتری محیط کشت ،قرار داده شدند.
گروه  :3جنینها به صورت انفرادی در قطرههیای 10
میکرولیتری محیط کشت ،قرار داده شدند.
در اییین آزمییایش در روز سییوم پییس از شییروع کشییت
جنینها ،سرم به میزان  10درصد به قطرات کشت اضیافه
شد.
در آزمایش دوم با هیدف بررسیی تی أثیر می زان سیرم
اضافه شده در روز سوم به قطرات  10میکرولیتیری حیاوی

یک جنین بر تکامل جنینهای گوسفند ،در مجموع تعیداد
 176تخمک بال شده و بیارور شیده در  4تکیرار آزمیایش
شدند؛ پس از لقاح ،جنینهای احتمالی به صورت تصیادفی
به دو گروه تقسی شدند:
گروه  :%10جنینها به صورت انفرادی در قطیرههیای
 10میکرولیتری محیط کشیت ،قیرار داده شیدند و در روز
سوم به قطرههای محیط کشت  10درصد سرم اضافه شد.
گروه  :%5جنینها به صورت انفرادی در قطرههای 10
میکرولیتری محیط کشت قیرار داده شیدند و در روز سیوم
به قطرههای محیط کشت 5 ،درصد سرم اضافه شد.
تحلیل آماری دادهها با نرمافزار  IBM SPSSویرایش 22
و با روش آماری مربع کای یا تست دقیق فیشر (هر جا که
مناسب بود) انجام شد .اختالف در سطح  P>0/05معنیی-
دار تلقی گردید.
نتایج
نتایج آزمیایش اول در جیدول  1درج شیده اسیت .مییزان
تسهی زیگوتها در روز سوم میان گروهها تفیاوت معنیی-
داری نداشیییت .تعیییداد کلیییی بالستوسییییتهیییا ،تعیییداد
بالستوسیستهای اولییه ،متسیع و تفیریخ شیده در روز 6
اختالف معنیدار نداشت .تعداد کلیی بالستوسیسیتهیا در
روز  7بین گروه اول با دوم و بین گروه دوم با سوم اختالف
معنیدار نداشت ولی تعداد کلی بالستوسیستها بین گروه
اول بییا سییوم در روز  7اخییتالف معنیییدار نشییان داد (بییه
ترتیب 35/2 ،درصید در مقابیل  50/5درصید) (.)P>0/05
تعداد بالستوسیستهای اولیه ،متسع و تفریخ شیده در روز
 7بین سه گروه اختالف معنیدار نداشت.
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جدول  -1تأثیر حج قطره و تعداد زیگوتهای کشت شده در هر قطره بر تکامل جنینی در گوسفند
بالستوسیست روز 6
گروهها

تعداد
تخمک

تعداد
تسهی
شده ()%

بالستوسیست روز 7
تعداد
بالستوسیست
اولیه ()%

تعداد
بالستوسیست
متسع ()%

تعداد
بالستوسیست
تفریخ شده
()%

)41/7( 48

)33/9( 39
)22/6( 7
)35/3( 36

تعداد
کلی ()%

تعداد
بالستوسیست
اولیه ()%

تعداد
بالستوسیست
متسع ()%

تعداد کلی
()%

1

327

195
()59/6

88
()26/9

)37/5( 33

)62/5( 55

)35/2( 115a

)24/3( 28

2

67

41
()61/2

19
()28/4

)47/4( 9

)52/6( 10

)46/3( 31ab

)29/0( 9

)48/4( 15

3

202

131
()64/9

64
()31/7

)34/4( 22

)65/6( 42

)50/5( 102b

)18/6( 19

)46/1( 47

 abنمایانگر اختالف معنیدار در هر ستون است.
گروه  :1جنینها به صورت دستههای  6تایی در قطرههای  20میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند.
گروه  :2جنینها به صورت انفرادی در قطرههای  20میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند.
گروه  :3جنینها به صورت انفرادی در قطرههای  10میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند.

نتایج آزمایش دوم در جدول 2درج شده است .مییزان
تسهی زیگوتها در روز سوم ،تعداد کلی بالستوسیستها،
تعداد بالستوسیستهای اولیه ،متسع و تفریخ شیده در روز
 ،6بین دو گروه اختالف معنییداری نداشیت .تعیداد کلیی

بالستوسیستها و تعداد بالستوسیستهای اولییه در روز 7
میان دو گیروه  %10و  %5اخیتالف معنییدار داشیت (بیه
ترتیب 57 ،درصد در مقابل  34/6درصد و  16/9درصید در
مقابل  44/4درصد.)P>0/05 ،

جدول  -2تأثیر میزان سرم اضافه شده در روز سوم به قطرات  10میکرولیتری حاوی یک جنین بر تکامل جنینهای گوسفند
بالستوسیست روز 6

گروهها

تعداد
تخمک

تعداد
جنین
تعداد
تسهی
تعداد کلی
بالستوسیست
()%
شده
()%
اولیه ()%

بالستوسیست روز 7

تعداد
بالستوسیست
متسع ()%

تعداد کلی
()%

تعداد
بالستوسیست
اولیه ()%

تعداد
بالستوسیست
متسع ()%

تعداد
بالستوسیست
تفریخ شده ()%

10%

114

72
()63/2

37
()32/5

)29/7( 11

)70/3( 26

)57/0( 65 a

)16/9( 11 a

)49/2( 32

)33/8( 22

%5

52

30
()57/7

10
()19/2

)60/0( 6

)40/0( 4

)34/6( 18b

)44/4( 8b

)44/4( 8

)11/2( 2

 abنمایانگر اختالف معنیدار در هر ستون است.
گروه  :%10جنینها به صورت انفرادی در قطرههای  10میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند و در روز سوم به قطرههای محی یط کشی ت 10 ،درصید
سرم اضافه شد.
گروه  :%5جنینها به صورت انفرادی در قطرههای  10میکرولیتری محیط کشت قرار داده شدند و در روز سوم به قطرههای محیط کشت 5 ،درصید سیرم
اضافه شد.
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بحث
پژوهش حاضر با هدف تنظی یک روش کارآمد بیرای
کشت انفرادی جنین گوسفند با حداقل دستکاری جنینها
در طی مراحل رشد انجام شد .نتایج نشیان داد کیه کشیت
جنییین بییه مییدت  7روز در محیییط  SOFبییدون تعییویض
محیط و به صورت کشیت انفیرادی جنیین در قطیرات 10
میکرولیتری محیط کشت و نییز اضیافه کیردن  10درصید
سرم در روز سوم ،در مقایسه با کشت گروهی جنینها و یا
اضییافه کییردن  5درصیید سییرم بییه محیییط کشییت ،میییزان
بالستوسیست بهتری دارد.
پیش از این پژوهشهیایی در زمینیه مقایسیه کشیت
انفرادی رویان گاو در مقایسه با کشت گروهی انجیام شیده
بود .نتایج برخیی از مطالعیات نشیاندهنیده تیأثیر منفیی
کشت انفرادی بر تکامل جنینها ( 5و  )11و نتیایج برخیی
دیگر نشاندهنده عیدم تفیاوت ایین روش بیا روش کشیت
گروهی اسیت ( 3و  .)19در شیرایط درونتنیی ،جنیین در
درحال رشید پسیتانداران ارتباطیات اتیوکرین ،پیاراکرین و
اندوکرین پیچیدهای با لوله تولیدمبلی دارد ( )17و متقیابالً
لوله رحمی و سلولهای پوششی رح قادر به فراه کردن
شرایط حمایتی مناسب برای رشد و بقیای جنیین هسیتند
(2و  .)23در شرایط رشد برونتنی یا آزمایشگاهی ،بسیاری
از مطالعات بر اهمیت ارتباطات اتوکرین و پیاراکرین مییان
جنینها به عنوان جیایگزین ارتباطیات پیچییده درونتنیی
تاکید کردهاند (16و  .)18نشان داده شده است که جنین-
های گاو در کشت گروهیی بیه دلییل تولیید فیاکتور رشید
مشتق از پالکت اثر تحریکی بر رشد همدیگر دارند ( )27و
همین کمبود در رشد انفرادی به عنوان دلیلی برای کاهش
در طی فرایند رشید آزمایشیگاهی روییان بیه منظیور
تأمین فاکتورهای رشد و انرژی ،سرم جنیین گیاو )(FBS
به صورت روتین به محییط اضیافه مییشیود و بسییاری از
مطالعات ،استفاده از سرم در فرایند  IVCرا ضروری میی-
دانند .حذف سرم از محیط کشت رویان گوسفند با اختالل
در روند تکاملی جنین همراه بوده اسیت؛ البتیه نشیان داده
شده است که حضور سرم در طی روند کشت جنین دارای
تأثیر دو مرحلهای است به صورتی که حضیور آن در  3روز
ابتدایی کشت رویان گوسفند موجیب اخیتالات تکیاملی و
کند شدن روند رشد رویان میشود ()22؛ ولیی در مراحیل

میزان تولید و تفریخ بالستوسیست عنوان در این روش یاد
شده است .در مطالعه حاضر بیر خیالف مطالیب ییاد شیده
میزان بالستوسیست روز  7در گروه کشت جنین به صورت
انفرادی در قطره  10میکرولیتری به صورت معنییداری از
گروه کشت تجمعی در قطره  20میکرولیتری بهتیر بیود و
نتایج گروه کشت انفرادی در قطره  20میکرولیتری میابین
این دو گروه قرار داشت (جدول  .)1در طی کشت گروهیی
با توجه به افزایش تعداد جنیینهیا در هیر قطیره احتمیااً
تجمع مواد دفعی جنینها در محیط اطیراف افیزایش پییدا
کرده و میزان مواد میذی و سوبستراهای انرژی نیز کاهش
مییابد ( 8و )9؛ لذا در روش اسیتاندارد میورد اسیتفاده در
آزمایشگاه ما و بسیاری از آزمایشگاههای دیگر بیرای تولیید
جنین در طی روند کشت حیداقل ییک تیا دو بیار محییط
کشت تعویض و تازهسازی میشیود .در پیژوهش حاضیر بیا
توجه به این که در طول دوره کشت جنین ،محیط کشیت
تعویض و تازهسازی نمیشد احتمااً در کشیت انفیرادی در
مقایسیه بیا کشییت گروهیی تجمیع مییواد دفعیی و کییاهش
سوبسییتراهای انییرژی کمتییر بییوده و در نتیجییه میییزان
بالستوسیست مشخصاً افیزایش پییدا کیرده بیود .از سیوی
دیگر بااتر بودن نسبی میزان بالستوسیت در گروه کشیت
جنین به صورت انفرادی در قطره  10میکرولیتری نسیبت
به گروه کشت انفرادی در قطره  20میکرولیتری احتمااً به
بیشتر رقیق شدن فاکتورهای مترشحه از جنین در قطرات
 20میکرولیتری مرتبط است ،عیالوه بیر ایین قطیرات 10
میکرولیتری از این نظر که به دلیل کوچکتر بیودن تعیداد
بیشتری از آنها را میتوان در یک پتریدیش قطرهگذاری
کرد بر قطرات  20میکرولیتری ارجحیت دارند.
بعدی سبب تسریع و بهبود روند تکملیی جنیین مییشیود
(12و  .)20از این رو در مطالعه حاضر ،سرم از روز سوم بیه
بعد به قطرات کشت اضافه شد .در پیژوهش حاضیر تعیداد
کلی بالستوسیست روز هفیت در گیروه دریافیتکننیده 5
درصد سرم به طور معنیداری کمتر از گروه دریافتکننیده
 10درصیید سییرم بییود (جییدول  .)2عییالوه بییر اییین در
بالستوسیستهیای گیروه  5درصید سیرم مشخصیاً تعیداد
بیشتری از آنها در مرحله بالستوسیست اولیه بودند .ایین
مسأله نشانگر اهمییت درصید سیرم در محییط کشیت بیر
تکامل جنین است.
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Summary
The development of an ovine in vitro embryo production system where individual embryos could be
followed through to the blastocyst stage would be of interest to several fields of study and would allow
us to characterize developmentally competent embryos through non-invasive analysis of the metabolite
constituents of their corresponding culture media. The present study was designed to establish an
individual ovine embryo culture system, with embryo development rates similar to that observed under
grouped culture conditions. After IVM and IVF, presumptive zygotes were cultured in groups or
individually, either in 20 and 10 microliter drops. Cleavage and blastocyst rates at days 3, 6 and 7 were
evaluated. Moreover, the effect of 5 or 10 percent fetal calf serum added to individual culture at day 3,
were evaluated. No refreshing was made. Cleavage rate, total blastocyst, early, expanded and hatched
blastocyst were similar for all treatments at day 6. Total blastocyst rates at day 7 was lower in group
culture than that of individually cultured and in another experiment, total blastocyst and early
blastocyst rate was different at day 7 post-cultured. The results of this study show clearly that a large
proportion of ovine zygotes can develop to the blastocyst stage when cultured individually, adding 10
percent fetal calf serum at day 3 and without refreshing.
keywords: ovine, embryo, individual, culture.
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