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  مطالعه هیستومورفولوژیکي تخمدان و 
فولیکول هاي تخمداني در شتر یک کوهانه

چکید ه
س�ي زوج تخمدان چپ و راس�ت ش�تر بالغ از کش�تارگاه هاي اصفهان جمع آوري گردید. با اس�تفاده از کولیس ابعاد  هر 
تخمدان  شامل طول، عرض و ضخامت آن  اندازه گیري و ثبت گردید. جهت مطالعات میکروسکوپي مقاطعي از تخمدان هاي 
چپ و راست شتر  تهیه و بعد ازشستشو و ثابت کردن در فرمالین، مراحل آماده سازي بافت و رنگ آمیزي با هماتوکسیلین 
–  ائوزی�ن انج�ام و ان�واع فولیکول هاي تخمداني مش�خص گردید و جزئیات آنه�ا از قبیل قطر فولیکول، قطر اووس�یت و 
 t-studentضخامت الیه ها  با روش میکرومتري اندازه گیري گردید. در انتها اطالعات بدس�ت آمده با اس�تفاده از آزمون
 بین تخمدان هاي چپ و راس�ت ش�تر مقایس�ه گردید. نتایج نش�ان داد ک�ه میانگین ط�ول)mm 3/45± 37/19(، عرض 
 )mm 2/52± 30/12( و ضخامت )mm 2/03± 19/04( تخمدان راست اندکي بیشتر از میانگین طول )mm 3/44± 33/57(، عرض
)mm 2/63± 27/41( و ضخام�ت )mm 1/97± 15/5( تخم�دان چ�پ مي باش�د ول�ي اختالف معني داري بی�ن اندازه ها 
در تخمدان راس�ت و چپ مش�اهده نش�د. در بررسي بافت شناس�ي مش�اهده گردید که بین اقطار فولیکول هاي آغازین و 
اولیۀ تخمدان س�مت چپ و راس�ت اختالف معني داري وجود ندارد اما بین اقطار فولیکول ثانویه تخمدان س�مت راس�ت 
 و چپ اختالف معني دار ي مش�اهده گردید بطوري که در س�مت راس�ت )µm 93/75± 2546/75( بیش�تر از سمت چپ 
)µm 63± 2135/25( بود. بین قطر اووسیت فولیکول هاي ثانویه تخمداني سمت راست و چپ تفاوت معني دار ي مشاهده 
ش�د به این صورت که درس�مت راست بیش�تر ازس�مت چپ بود. در این تحقیق بین قطر فولیکول، قطر اووسیت، ضخامت 
 الیه هاي س�لولي اطراف فولیکول، ضخامت الیه هاي کومولوس و تعداد الیه هاي سلول هاي کومولوس فولیکول هاي گراف 
 تخمدان هاي چپ و راس�ت تفاوت معني داري مش�اهده نگردید. بیش�ترین اختالف فولیکول ها، در اقطار فولیکول ثانویه 

مي باشد که در سمت راست بیشتر از چپ مي باشد.  
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مقد مه
تخم��دان ها اندام ه��اي اولیه ی تولید مثل در جن��س ماده و محل 
اووژن��ز مي باش��ند و عالوه بر این تخمدان ها س��نتز هورمون هایي نظیر 
استروژن و پروژسترون که س��بب بروز تغییرات رفتاري حیوان و فعالیت 
و قوام دس��تگاه تناسلي مي ش��ود را نیز بر عهده دارند. هر تخمدان از دو 
بخش قشري و مرکزي تشكیل شده است. بخش قشری از فولیكول های 
تخمدان��ی و بخش مرک��زي از رگ هاي خوني، اعص��اب و بافت پیوندي 
تش��كیل شده اس��ت. فولیكول هاي تخمدان از قسمت پارانشیم تخمدان 
شكل مي گیرند. تخمک سازي از سلول هایي بنام اووگوني آغاز مي شود 
که این س��لول ها به بافت زمینه تخمدان نفوذ کرده و بتدریج دچار تمایز 
مي ش��وند و س��رانجام سلول هاي بزرگ تر اووس��یت اولیه یا سلول هاي 
تخمک را تشكیل مي دهند. سلول هاي مجاور نیز اووسیت را احاطه کرده 
 و آن را تغذیه مي نمایند و این مجموعه، فولیكول هاي تخمداني را تشكیل 
م��ي دهن��د. ب��ر حس��ب قط��ر فولیك��ول و اووس��یت تعداد الی��ه هاي 
فولیكوالرضخامت آنها و تمایز الیه ها از یكدیگر و خصوصیات مورفولوژي 
فولیكول آنها را به چند گروه طبقه بندي کرده اند. فولیكول هاي آغازین 
که رشدشان وابسته به گنادو تروپین ها است و شامل یک اووسیت اولیه و 
یک الیه سلول سنگفرشي اطراف خود مي باشند و بصورت تكي یا گروهي 
در بخش قش��ري تخمدان قرار گرفته اند. فولیكول هاي اولیه سلول هاي 
زاینده اي مي باش��ند که توسط یک الیه س��لول مكعبي شكل)گرانولوزا( 
 احاطه ش��ده ان��دو به تدریج با طي ش��دن روند تكامل��ي فولیكول تعداد 

الیه هاي گرانولوزا در اطراف اووس��یت افزایش مي یابد و بر ضخامت الیه 
مي افزاید بطوري که اووس��یت اولیه به همراه حداقل دو الیه سلول را در 
ای��ن مرحله فولیك��ول ثانویه مي نامند. در ادامه ای��ن روند حفره اي بنام 
آنت��روم که حاوي مایع فولیكوالر با ترکیب خاص خود مي باش��د در بین 
س��لول هاي گرانولوزا ایجاد مي ش��ود و در انتهاي روند تكاملي فولیكول 
گراف در س��طح تخمدان بصورت وزیكولي ش��فاف با اقط��ار مختلف قرار 
 م��ي گیرد ک��ه الیه ها در این فولیكول کاماًل تمای��ز یافته و قابل تفكیک 
 مي باشند و هر الیه سلول ها وخصوصیات مربوط به خود را دارا مي باشد

.)19 ، 11 ، 4،3(
با عنایت به اینكه تحقیقات انجام ش��ده روي تخمدان و تمایز فولیكول ها 
در ش��تر ناچیز مي باشد تحقیق حاضر روي انواع فولیكول هاي تخمداني 
طرق شناس��ایي و تفكیک آنها بررس��ي خصوصیات فولیكول و الیه هاي 
فولیك��والر، محاس��به اقطار آنه��ا و ضخامت الیه ها و در نهایت مقایس��ۀ 
پارامترهاي اندازه گیري ش��ده فولیكول در تخمدان س��مت راست و چپ 

شتر صورت گرفته است.

مواد و روش کار
جهت انجام این تحقیق در فصل زمستان تعداد 30 زوج تخمدان از سمت 
چپ و راس��ت ش��تر در سنین 3-2 سال از کش��تارگاه اصفهان تهیه و به  
دانشكده منتقل گردید. ابتدا  با استفاده از کولیس ابعاد هر تخمدان شامل 
ط��ول ، عرض و ضخامت  آن  اندازه گیري و ثبت گردید. جهت مطالعات 
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Histomorphological study of ovary and ovarian follicles in camel (Camelus dromedaries).
By:B. Heidari, Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran 
(Corresponding Author; Tel: +989153184170). A. A. Mohammadpour, Department of Basic Sciences, Faculty of 
Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran 
Thirty pairs ovaries of camel from Isfahan abattoiry were collected. In each specimen,  some parameters such as  
length, width and thickness of left and right ovaries were measured. For histological studies , after tissue preparation  
and staining with H&E, the ovarian follicles were recognized and classified. For each follicle some parameters such 
as: diameter of oocyte and follicle, thickness of layers were measured .At result, data between left and right ovary 
were analysed and were compare by t-test. The results showing that, mean length(37.19 ±3.45mm), width(30.12± 
2.52mm) and thickness(19.04 ±2.03) in right ovary was more than mean length(33.57 ±3.44), width(27.41± 2.62) 
and thickness(15.5 ±1.97) in left ovary. There was no significant difference between dimensions of left and right 
ovaries. Microscopical studies revealed that, there was also no significant difference in diameter of primordial and 
primary follicles  and its oocyte of left and right ovaries. However , the diameters of secondary follicle and its 
oocyte in right ovary (2546.75± 93.75 µm) was more than left(2135.25 ±63 µm). There was significantly difference 
between diameter of scondary follicles in left and right ovaries. In graafian follicles, no significant difference 
detected between the right and left ovaries.There was no significant difference between dimensions of left and right 
ovaries in camel. Also diameter of  secondary follicle  and its oocyte  in right ovary were more than left.   
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میكروس��كوپي 300 مقطع از  تخمدان هاي چپ و راست )از هر تخمدان 
5 مقطع( شتر تهیه و پس از طي نمودن مراحل آماده سازي بافت و رنگ 
آمیزي هماتوکس��یلین – ائوزین انواع فولیكول هاي تخمداني مش��خص 
گردید و جزئیات آنها از قبیل قطرکلیه ی فولیكول های مش��اهده ش��ده 

در مقاطع بافتی، قطر اووس��یت و ضخام��ت الیه ها  با روش میكرومتري 
اندازه گیري گردید)جداول شماره 1 و 2 (. در انتها اطالعات بدست آمده 
با اس��تفاده با آزمون t-student بین تخمدان هاي چپ و راست و شتر 

از نظر آماري  مقایسه گردید.

جدول 1- مقایسه میانگین و انحراف معیار ابعاد تخمدان سمت راست و چپ در شتر یک کوهانه

جدول  2- مقایسه میانگین و انحراف معیار ابعاد فولیکول هاي تخمداني چپ و راست در شتر یک کوهانه

p >0/05 معني دار با *

فاکتور اندازه گیري شده
تخمدان راست

انحراف معیار± میانگین
تخمدان چپ

انحراف معیار± میانگین

2/44± 3/4533/57± 37/19طول )میلیمتر( 

2/63± 2/5227/41± 30/12عرض  )میلیمتر(

1/97± 2/0315/5± 19/04ضخامت)میلیمتر(

تخمدان چپ تخمدان راست فاکتور اندازه گیري شده بر حسب میکرومتر

480/80± 470/150/99± 1/04قطر فولیكول آغازین

2160/28± 2180/4731/6±27/6قطر فولیكول اولیه 

1600/28± 1560/2330±26قطر  اووسیت فولیكول اولیه 

2135/25±2546/7563± 93/75قطر فولیكول ثانویه*

1114/25± 32/75 1218± 38/5قطر  اووسیت فولیكول ثانویه*

4221/6± 5326/2316/2± 546/3قطر فولیكول ثانویه آنتروم دار*

1956/3± 2142/336/3± 168/6قطر اووسیت  فولیكول ثانویه آنتروم دار*

5/8± 5/390/48± 0/3 تعداد الیه هاي کومولوس فولیكول بالغ

1773/8± 1774/875/2± 84/8ضخامت الیه گرانولوزاي فولیكول بالغ 

2116± 2212/466/8± 96ضخامت تک داخلي فولیكول بالغ

2546/8± 2513/680/8± 76ضخامت تک خارجي فولیكول بالغ
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نتایج
نتایج بدست آمده از اندازه گیري ابعاد و جزئیات فولیكول هاي تخمداني 
در جداول 1 تا 2 نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که اختالف 
معني داري در مقایس��ه این پارامترها بین تخمدان س��مت چپ و راست  
وجود ندارد )P> 0/05(. نتایج بدس��ت آمده در بررس��ي میكروس��كوپي 
فولیك��ول هاي تخمداني در جدول 2 نش��ان مي دهد ک��ه بین میانگین 
 قطر فولیكول هاي آغازین و اولیه تخمدان راست و چپ در شتر  اختالف 
معني داري وجود ندارد ولي در تخمدان راس��ت اندکي بیشتر از تخمدان 
چپ مي باش��د. بین اقطار فولیكول ثانویه و قطر اووس��یت آن در راس��ت 
و چپ  اختالف معني داري وجود دارد و  در تخمدان راس��ت بیش��تر از 
تخم��دان چپ مي باش��د )P>0/05(. همچنین در مقایس��ه اي که بین 
فولیكول بالغ  در س��مت چپ و راست صورت گرفت نتیجه گرفته شد که 
بین ضخامت الیه ها و تعداد الیه هاي کومولوس در س��مت چپ و راست 

از نظر آماري اختالف معني داري وجود ندارد. 

بحث                                                                                                                           
تخمدان ها از اجزاء مهم دس��تگاه تولید مثل  ماده هس��تند که در تولید 
تخم��ک و هورمون هاي اس��تروئیدي نق��ش عمده اي دارن��د. بارزترین 
خصوصیات قابل ذکر این اس��ت که فقط تخمدان ها در سن بلوغ حیوان 
 از نظر ش��كل، ان��دازه و وزن تغییرات��ي پیدا مي کنند و در نتیجه رش��د 
فولیك��ول ها س��طح آنها حاوي برجس��تگي هایي مي گ��ردد. در تحقیق 
 حاض��ر بی��ن ابع��اد تخم��دان در س��مت چپ و راس��ت  ش��تر اختالف 
 Butt معن��ي داري مش��اهده نش��د)جدول 1(. در تحقیق��ي که توس��ط
و هم��كاران بر روي ش��ترهاي یک کوهانه در پاکس��تان ص��ورت گرفته 
اس��ت هیچگون��ه تفاوت معني داري بین ابعاد تخمدان س��مت راس��ت و 
 چپ مش��اهده نشده اس��ت)7(. تحقیقات انجام ش��ده در زمینه مقایسه 
فولیك��ول هاي تخمداني ش��تر و بررس��ي تع��داد و ضخام��ت الیه هاي 
فولیكول��ي بس��یار ناچیز مي باش��د و در این زمینه  بیش��تر تحقیقات بر 
 Russe و Stolla .)19،17،13(روي گاو و گوس��فند صورت گرفته است
 در س��ال 1981 ارتب��اط بی��ن خصوصی��ات مورفولوژیك��ي و هورمون��ي 
فولیكول هاي تخمداني گاو را در مراحل مختلف س��یكل فحلي بررس��ي 
کردند و مشاهده نمودند که سلول هاي تک داخلي در مراحل پرواستروس 
 و استروس استروئید بیشتري تولید مي کنند ولي در طول داي استروس، 
فولیكول ها داراي اندازه یكس��اني بوده وکمتر اس��تروئید تولید مي کنند 
و اغل��ب دچ��ار آترزي مي ش��وند )O-Shea .)19 و همكاران در س��ال 
1978 با بررس��ي الیه تک داخلي فولیكول هاي تخمداني گوسفند، قطر 
 آن را 2/9 –2 میل��ي مت��ر تخمین زدند و مش��اهده نمودند که تغییرات 
سلول هاي این الیه همراه با افزایش هورمون هاي استروئیدي است)13(. 
 در س��ال 2001 با مطالعه اي که توسط Ali و Abdel-Razek بر روي 
 اووسیت هاي گاو، بوفالو و شتر انجام گرفته است، مشاهده شده است  که تعداد 
 الیه هاي کومولوس در ش��تر  5-3 الیه مي باش��د ولي در گاو تعداد این 
الی��ه ها بیش��تر ب��وده و ب��ه 10-6 الیه مي رس��د. اکثر اووس��یت ها در 
 گاو و ش��تر داراي س��لول ه��اي کومول��وس فش��رده بود و سیتوپالس��م 
اووس��یت هاي ش��تر نس��بت به گاو یكنواخت بود و نتیجه گرفته شد که 
در ش��تر و گاو اووس��یت هاي بیش��تري و با قابلیت کشت باالتر و بهتري 

 در مقایس��ه با بوفالو تولید مي ش��ود. اووس��یت هاي ش��تر غالب��اً داراي
5 – 3 الیه س��لول هاي کومولوس در اطراف خ��ود بوده در حالي که در 
 گاو 10 – 6 الی��ه س��لول کومولوس در اطراف اووس��یت مي باش��د اکثر 
 اووسیت هاي شتر  و  گاو داراي سلول هاي کومولوس فشرده بوده وسیتو پالسم 
اووس��یت هاي شتر یكنواخت تر از سیتوپالسم اووسیت هاي گاو گزارش 
شده است در کل این محققین بیان کرده اند که اووسیت هاي گاو و شتر 
بس��یار مناس��ب تر و با کیفیت بهتري جهت انجام برنامه هاي تولیدمثلي 

مي باشند )1(.
Scott و Dobson در س��ال 1997 تحقیقي بر روي 20 جفت تخمدان 
گاو که  حاوي فولیكول بزرگ به اندازه 20 میلیمتر بودند جهت بررس��ي 
می��زان هورمون هاي داخل مایع فولیكولي، تعداد الیه هاي س��لول هاي 
گرانول��وزا و ضخامت دیواره فولیكول ه��ا انجام دادند و نتیجه گرفتند که 
ارتباطي بین ضخامت دیواره فولیك��ول هاي بزرگ تخمداني و محتویات 
ترکیبات اس��تروئیدي داخل مایع فولیكولي وجود دارد بطوري که هر چه 

این دیواره ضخیم تر باشد میزان پروژسترون آن باالتر است)17(.
در بررس��ي بافت شناسي و میكرومتري فولیكول هاي تخمداني  مشخص 
گردی��د که میانگین قطر  فولیكول هاي آغازین در تخمدان هاي س��مت 
راس��ت و چپ شتر یک کوهانه بترتیب 1/04 ± 15 / 470 و ±0/96 80 
/ 480 میكرومتر مي باش��د که با اس��تفاده از t-student و با مقایس��ه 
تعداد فولكیول ها در تخمدان سمت راست و چپ تفاوت معني داري بین 
اقطار آنها مش��اهده نگردید. تعداد ای��ن فولیكول ها در جنین هفت ماهه 
انسان چند میلیون و در بدو تولد تقریباً یک میلیون مي باشد و در زمان 
بلوغ تعداد آنها تنها به چند صد هزار مي رس��د این فولیكول ها در انسان 
 بن��ام فولیكول هاي ذخیره نیز خوانده مي ش��وند. تع��داد آنها در مادیان
7500 – 5600، در بوفال��و بط��ور متوس��ط 19000، در گاو10000 – 
60000 ک��ه 49/3 درص��د آنها در تخمدان س��مت چ��پ و 50/7 درصد 
آنها در تخمدان راست گزارش شده است )8 ، 20( .تفاوتي در تعداد این 
فولیكول ها در تخمدان س��مت راس��ت و چپ بیان نش��ده است عال رغم 
کمتر بودن تعداد این فولیكول ها در بوفالو نس��بت به گاو ،تاثیر س��ن بر 

فراواني این فولیكول ها در گونه هاي مذکور ذکر نشده است )20(.
Schrick و همكاران در س��ال 1993 اندازه این فولیكول ها را وابسته به 
گنادو تروپین معرفي مي کند )16( و Cran و همكاران در س��ال 1979 
این فولیكول ها و سلول هاي فولیكوالر آنها را در میش غیر قابل مشخص 

عنوان مي کند که روي غشای پایه ضخیمي قرار گرفته اند )10(.
قطر  فولیكول ها ي اولیه در تخمدان هاي س��مت چپ و راس��ت شتر به 
ترتیب μm 31/6 ± 2160/28 و 27/6 ± 47 / 2080 مي باش��د که در 
آزم��ون t-test تفاوت معني داري بین قطر فولیكول ها در تخمدان هاي 

سمت راست و چپ مشاهده نشد. 
 ± 30 μm این فولیكول ها در تخمدان هاي مذکور اووسیت هاي به قطر
1600/28  و 26 ± 1560/23 دارا مي باش��ند که در روش آماري تفاوت 

معني داري بین آنها مشاهده نشد. 
Salem و همكاران در س��ال 1997 قطر این فولیكول ها را در ش��ترهاي 
عربس��تان سعودي mm 4 - 2 گزارش کرده اند و Rai و Sharma در 
سال 1993 قطر آنها را در شترهاي هندي کمتر از mm 4 گزارش کرده 

است )15،14(. 
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در بررس��ي هاي ص��ورت گرفته بر روي فولیكول ه��اي ثانویه یا در حال 
رش��د مش��خص گردید که  قطر این فولیكول ها در تخمدان هاي سمت 
 راست و چپ شترهاي یک کوهانه به ترتیب μm 93/75 ± 2546/75 و

μm 63 ± 2135/25 مي باشد که با استفاده از روش آماري تفاوت معني 
داري بین اقطار فولیكول ها در تخمدان هاي سمت راست و چپ مشاهده 
شد. این فولیكو ل ها داراي اووسیت اولیه در تخمدان هاي مذکور به قطر 
μm 38/5 ± 1218 و μm 32/75±  1114/25مي باشندکه با استفاده 
از روش آماري فوق تفاوت معني داري بین آنها مش��اهده ش��د. همچنین 
 در ای��ن تحقیق  قط��ر فولیكول ه��اي ثانویه آنتروم دار ی��ا آنترال جوان

μm 3 /546 ±  5326/2 تخمین زده ش��ده اس��ت که داراي اووسیتي به 
قطر μm 168/6 ± 2142/3 مي باشدضخامت الیه گرانولوزا تكاي داخلي 
 ،1564 / 2 ± 145 / 8 μm و خارجي این فولیكول ها درش��تر به ترتیب
μm  127/5 ±  1227/3 و μm 172/5 ± 5 / 1303 مي باش��د. رش��د 
این فولیكول ها وابس��ته به گنادو تروپین ها اس��ت.Amer و همكاران  و

Salem  و همكاران  در س��ال 1997 قطر این فولیكول ها را در شترهاي 
عربستان سعودي μm 10 -5 گزارش کرده اند)15،2(.

  درای��ن بررس��ي قط��ر فولیكول ه��اي گراف در ش��تر ی��ک کوهانه در 
تخمدان هاي سمت راست و چپ μm 15000 -9000 اندازه گیري شد 
 79/7 ± 4/6  μm 6/62 ± 86/73 و μm که داراي اووس��یتي به قط��ر
مي باش��د. که در روش آماري تف��اوت غیرمعني داري بین تخمدان هاي 
س��مت راست و چپ مشاهده ش��د. حداقل اندازه فولیكول هاي گراف در 
 mm 6 و فولیكول هاي کیستیک برابر یا بزرگتر از mm ش��ترهاي  الما
12 گزارش شده است )5( در حالي که Bravo و همكاران در سال 1990 
 ان��دازه فولیكول هاي تخمک گذار را در ش��ترهاي مذکورmm 12 -8 و 

فولیكول هاي کیستیک را بزرگتر از mm 12 معرفي مي کند )6(.
"Sghiri در س��ال 1999 قط��ر فولیك��ول ه��اي تخمک گذار را درش��تر
mm 17 -11 و Marylee در س��ال 1998 قط��ر ای��ن فولیك��ول ها را

mm 1/6   ± 11/8معرف��ي مي کن��د )Rai .)18 ، 12  و Sharma در 
 س��ال 1993 قطر فولیكول گراف را درش��تر هاي هندي mm 12 - 5 و 
فولیكول هاي غیرتخمک گذار و کسیتیک را mm 25 -12 گزارش کرده 

است )14(
ضخام��ت الی��ه گرانول��وزا ت��كاي داخلي و ت��كاي خارج��ي در فولیكول 
 μm گراف تخمدان هاي راس��ت و چپ ش��ترهاي یک کوهانه به ترتیب
 ± 66/8 μm 84/8± 1774/8 و 75/2 ± 1738/8، 96 ± 2212/4 و
2116، 76  ±  2513/6 و 80/8  ±  8 / 2546 تخمی��ن زده ش��د که با 
 اس��تفاده از روش آماري تفاوت غی��ر معني دراي بین ضخامت الیه ها در 

تخمدان هاي سمت راست و چپ مشاهده شد. 
تعداد الیه هاي س��لول هاي کومولوس در اطراف اووس��یت درشتر بطور 
متوسط 5 – 4 الیه  و ضخامت این الیه در فولیكول هاي گراف تخمدان 
 40/88 ±3/μm91 2/56± 38/47 و μm سمت راست و چپ به ترتیب
مي باشد که با استفاده از روش آماري t.test تفاوت غیرمعني داری بین 

ضخامت الیه در تخمدان هاي مذکور مشاهده شد. 
 در بررس��ي ص��ورت گرفت��ه روي تع��داد و کیفیت اووس��یت ه��اي گاو، 
 بوفال��و و ش��تر و طبق��ه بن��دي اووس��یت ها بر اس��اس کیفی��ت تعداد 
الیه هاي س��لول هاي کومولوس وکیفیت س��لول ها و سیتوپالس��م آنها 

گزارش ش��ده است که تعداد فولیكول هاي آسپیره شده )mm 8-3( در 
 سطح تخمدان گاو و شتر بسیار بیشتر از بوفالو بوده است و بالطبع تعداد 
 اووسیت هاي اخذ شده از فولیكول هاي مذکور در گاو و شتر  بیش از بوفالو 

مي باشد)1(. 
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