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  گذاري تخمک تحریک براي بیشتر ويدار به نیاز  -1
 تحریک به منجر و شده دفع بدن از سریعتر دارو چون GnRH آنتاگونیست با درمان تحت بیماران درمانی سیکل در اختالل  -2

  .دهد می رخ درمان در اختالل لذا شده مغز
 باالست کروزومی Disorganized ای Muitiple Spindles با تخمک داشتن شانس افراد این در،  تخمک کیفیت در اختالل  -3
  .است%  35 این نرمال وزن با زنان در حالیکه در بوده  Spindle دو داراي تخمک% 60 چاق زنان در. 
 کنند می استفاده اهدایی تخمک از وقتی ولی است نرمال وزن با افراد از کمتر IVF تحت چاق زنان در IVF موفیقت ریت  -4

  .آنهاست در تخمک پایین کیفیت نشانگر هم این که. ندارد تفاوتی درصد این
 از کننده استفاده نرمال وزن با افراد 3/1 فرزند داشتن احتمال افراد این در اهدایی تخمک از استفاده با حتی معتقدند برخی  -5

 می کاهش زنده تولد و قلویی دو حاملگی،  کلینیکال  حاملگی،  گزینی النه احتمال یابد افزایش BMI چه هر.  است اهدایی تخمک
  .یابد

  .یابد می افزایش هم سقط احتمال چاق افراد در  - 6
 کاهش علت به یابد می کاهش هم تخمک فرنیلیزاسیون ریت و بوده کمتر رسیده تخمک تعداد شده دیده چاق موشهاي در  -7

  .باشد داشته Spindle یک باید رددگ فرنلیزه تخمک اینکه براي. است ضروري انرژي به غذا تبدیل براي که میتوکندري فعالیت
 حالیکه در دارند کروموزومی disorganized آنها% 30 نزدیک باشند می Spindle تک آنها هاي تخمک که چاقی زنان در  -8
  .است% 9 آن شیوع نرمال وزن با زنان در
 این روي مستقال چاقی ندارد OHSS و حاملگی ریت،  گزینی النه،  شده تشکیل تخمک ریت در نقشی انسولین به مقاومت  -9

  .گذارد می تاثیر عوامل
 سلول این در.  کند می ایجاد اختالل ها سلول عملکرد در کلسترول و چربی باالي سطح و گذارد می اثر سلولها کارکرد روي چاقی-10
  . است ترکم آنها در میتوکندري فعالیت و بوده باالتر gentic markers for Endoplasmic peticulum سطح ها
  
 DNA ولی گردند می منتقل فرزند به والدین دو هر DNA چه اگر دارد مهمی نقش تخمک میتوکندري شده دیده ها موش در 

 هاي موش تخمک از شده تشکیل هاي جنین لذا گردد می منتقل بدن هاي سلول تمام میتوکندري به عادي تخمک از میتوکندري
  .دارند خود قلب و کلیه و کبد هاي سلول در کمتري میتوکندري DNA و بوده تر سنگین چاق


