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 احليوية التقنيات تطبيقات
ل تقنية من التقنيات الحيوية هي بدورها مجموعة ك اعتباريمكن 
تعبير التقنيات الحيوية بداًل من  استخدامولذا يشاع حاليًا  التقانات

م التقنيات في التطبيقات يلي عرض أله التقنية الحيوية، وفيما
 .الحيوية

 :النسيلة وحيدة المضادة األجسام : أولا 
 المضادة األجسام تبني والتي ناعيالم الجهاز خاليا فيها تستخدم

 تحديد يمكن وبالتالي جداً  العالية التخصصية بالقدرة تتميز والتي

ومن انت بكميات ضئيلة جدًا كالحيوية بدقة ولو  العناصر تشافكوا
ذلك الكشف على كالملوثات البيئية و  شفكتطبيقاتها تحديد و 

 .الكائنات الدقيقة الضارة في الغذاء
 Tissue Culture Technology األنسجة عةزرا تقنية  :ثانياا 

وذلك  ة تحت الظروف المعقمةيوهي زراعة الخاليا في أوعية زراع
 -ومن تطبيقاتها:in vitro فى معامل خاصة بزراعة األنسجة 

فاءة األدوية كالخاليا الثديية في الكشف على  استخدام -1
 .يعكس األمان والدقة بداًل من الحيوانات مما

 .العالج الخلوي  -2

إنتاج العقاقير النباتية من الخاليا مباشرة بداًل من  -3
 .النباتات

 .ة النباتية في المعملثار وتضاعف األنسجكإ -4

 Cloning الستنساخ : ثالثاا 
 والحيوانات والخاليا الجزيئات من وراثياً  متطابقة ونماذج أعداد إنتاج

 -والنباتات وهي على ثالثة أنواع:
 وهو أساس علم البيولوجيا الجزيئية :الجزيئي الستنساخ -1

ة التي تستهدف أهم تقنيات الهندسة الوراثيوهو من 
التطبيقات الخاصة بإعادة  أن جميع ماك التطوير واإلنتاج 

اإلنتاج  توليف المادة الوراثية من البحث األساسى إلى
 .الدوائي تعتمد على هذه التقنية الحديثة

وهو بدوره مهم ومكمل لسابقه خاصة  :الخلوي  اإلستنساخ -2
النسيلة، ومن  أبحاث األجسام المضادة وحيدة في

 تطبيقاته:

A- واألخرى  وراثياً  المحورة األنسجة بزراعة النباتات ثاركإ 

 .المحورة غير

B- إنتاج األدوية من الخاليا البشرية. 

ولعل شهرة المنتج المسمى بالنعجة : الحيواني الستنساخ -3
هذا الموضوع مع أن  لدوللى أعطت خلفية جيدة عن مث

هو صنع نسخة إلستنساخ ا .ثر تعقيدًا وصعوبةكتطبيقاته أ
يستخدم هذا المصطلح عادًة لإلشارة و  لفردلمطابقة وراثيًا 

هو إستنساخ خاليا لبشري اإلصطناعي و إلى اإلستنساخ ا
التي ال يشير إلى التوائم المتطابقة و و أنسجة بشرية، فهو 

تعتبر وسيلة شائعة إلنتاج نسخ بشرية و ُتعد أخالقيات 
يعتبر الإلستنساخ و  اإلستنساخ مسألة مثيرة للجدل،

العالجي و اإلستنساخ التكاثري من أكثر أنواع اإلستنساخ 
اإلستنساخ العالجي هو إستنساخ خاليا ، و البشري مناقشة

الطرق طعم و من من شخص بالغ و إستخدامها كعالج و 
: النقل النووي للخاليا الشائعة لإلستنساخ العالجي

الجسدية و مؤخرا تخليق خاليا جذعية محفزة و اإلستنساخ 
التكاثري هو صنع جسد مستنسخ كاماًل بداًل من إستنساخ 

 دة فقط.خاليا أو أنسجة محد

 Transformation الوراثي التحوير : رابعاا 
ان التحوير الوراثي ضمن نفس النوع والجنس أحيانًا كفي السابق 

أما اآلن فالتحوير الوراثي يحدث بنقل  ٠خالل التزاوج والتلقيح  من
ر جينات نفس النوع ومن نوع إلى آخر أو بتحوي الجينات من

 -تطبيقاته:
 .إنتاج األدوية واللقاحات -1

 .الجينية األمراض بعض عالج -2

 .زيادة اإلنتاج الزراعي وتقليل التكلفة -3

 .زيادة قيمة المحتوى الغذائي في الطعام -4

 Protein Engineering البروتينات هندسة : خامساا 
تعتمد هذه التقنية على مفهوم التحوير الوراثي من أجل إنتاج 

مفيدة مثل  استخداماتمحددة أو بروتينات جديدة لها  بروتينات
 .Biocatalysts الحيوية اإلنزيمات والمحفزات

 Hybrid Technology الهجين تقنية  :سادساا 
على الرغم من أن التقنيات السابقة تعتمد على الكائن الحي فقط، 

فتحت آفاقًا علمية جديدة من خالل إستخدام المادة الوراثية  أنها إال
التعرف واإللتصاق بالجزء المكمل أو المشابه لها،  وقدرتها على

والمعارف األخرى لتعطي تطبيقات مفيدة  وذلك بربطها بالعلوم
 -مثل:
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تربط هذه التقنية علم  :Biosensors الكواشف الحيوية -1

من  Microelectronics األحياء باإللكترونيات الدقيقة
  ناقلة خالل ربط خاليا أو مضادات حيوية بموصالت

Transducer  يزات دقيقة كوهي تقنية ترصد عوامل بتر
الحيوية الخاصة بإرتباط المادة االشارة  جدًا وتحول

من و الكمية الموجودة  المطلوبة إلى إشارة رقمية تعكس
 تطبيقاتها أيضًا:

 قياس المحتوى الغذائي وجودته وسالمته. 

  مساعدة األطباء لقياس مكونات محددة في الدم وبشكل
 .مباشر

 قياس الملوثات البيئية. 

تربط هذه : Tissue Engineering هندسة األنسجة -2
التقنية بين علم الخلية وعلم المواد إلنتاج أنسجة صناعية 

ومن األمثلة الناجحة لهذه التقنية  المعامل مع دعاماتها في
 والغضاريف. لدجبناء ال

وهي تزاوج بين صناعة شبه  :راثيةالو  المادة رقائق -3
والجينات مما يمكن من تحليل عشرات اآلالف  الموصالت

مساحتها  زال تتجاو من الجينات في رقاقة واحدة 
 ومن تطبيقاتها: السنتيميتر المربع

 الكشف على الطفرات في مورثات معينة. 

 قياس نشاط المورثات. 

 نتاج المحاصيلتحديد الجينات الهامة إل. 

 دراسة التسلسل البنائى للمادة الوراثية. 

  هتربط هذ :Bioinformatics الحيوية المعلومات -4
 التقنية بين الحاسب اآللي وبرامجه بالمادة الوراثية خاصة

اة وقواعد كالتحليل اإلحصائي، الرسم البياني، المحا
الكبيرة في تحليل الكم الهائل من  البيانات والتي لها الفائدة

 ومن تطبيقاتها: لومات المستقاة من المادة الوراثيةالمع

 ل كة وتحديد مواقع وعدد الجينات في رسم الخرائط الوراثي
 .خارطة

 تحديد شكل وبناء البروتينات. 

 اة طريقة ترابط وعمل البروتيناتكمحا. 

 أسباب ومواقع العلل الوراثية وتصميم العالج  تشافكا
 .سبالمنا

 

 Biotechnology احليوية التقنية خمرجات

Outputs: 
أن كثيرًا  اإلشارةعند الحديث عن مخرجات التقنيات الحيوية البد 

 الفعليةمن الباحثين والعلميين يخلطون بين مخرجاتها الحالية 
 من خالل التقارير العلمية والنشروالمخرجات المتوقعة مستقباًل 

 بسًا أساء إلى هذا العلم في بعضجعل هناك خلطًا ول العلمي مما
النعجة دوللي.  هنا  استنساختمت تجربة  األحيان كما حدث عندما

 ة والمتوقعة من التقنيات الحيويةالتطرق إلى أبرز المخرجات الحالي
 :مصنفة حسب مجاالت تطبيقاتها

 : Health Care الصحية الرعاية مخرجات  :أولا 
 خالل المدة القصيرة المنصرمة على بداية اإلنتاج لألدوية بالتقنيات

ثر من كمنه أ استفاددواء ولقاح  117الحيوية تم إنتاج أآثر من 
%  75دل إنسان من مختلف شعوب العالم؛ وأن ما يعا مليون  250

في  من إدارة الغذاء والدواء األمريكية من هذه األدوية تم إقراره
دواء ولقاح  350هناك ما يقارب  ما أنك، السبعة أعوام الماضية 

ويتوقع أن تساهم هذه  تمهيدًا إلقراره االختبارجديد في مرحلة 
التقنيات الحيوية  ما تساهمك مرض 200األدوية الجديدة في عالج 

سريعة  لفحوص الطبية وتشخيص األمراض بطريقةفي إجراء مئات ا
 اإليدزكودقيقة تحمي المجتمعات من تبعاتها المعدية والخطيرة 

 -وفيما يلي سرد ألهم مجاالت المخرجات الطبية للتقنية الحيوية:
 .عالج بعض األمراض ) مثل السرطان ( -

 .إنتاج اللقاحات والتطعيمات -

 .التشخيص -

 .العالج الجيني -

 .أبحاث الخاليا الجذعية -

 .بروتينات والجيناتال -

 : Agriculture Applications الزراعية الستخدامات : ثانياا 
يسوق حاليًا العديد من المواد الغذائية المحورة وراثيًا بإستخدام 

الحيوية مثل البابايا والذرة والفول السوداني والبطاطس وقد  التقنيات
ة تقليل إستخدام المبيدات الحشرية إضافة إلى زياد ان لها دور فيك

 -ومن المخرجات في المجال الزراعي: إنتاجية المحاصيل الزراعية
 .األغذية المحورة وراثياً كإنتاج الغذاء  -

 .لحيوانيةاالتهجين بين األجناس  -

 .المبيدات الحيوية -

 .الحد من إستخدام مبيدات الحشائش -
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 لحيوان ومنتجاتها.لالحماية الطبيعية  -

 .المنتجات المساعدة في التصنيع الغذائي -

 Environmental Applications ةالبيئ الستخدامات  :الثاث
تستخدم بعض التقنيات الحيوية لتخليص البيئة من الملوثات العالقة 

والمفيد في الموضوع أن الكائنات المحورة المستخدمة لهذا  بها
تترك للعيش بشكل طبيعي في البيئة خاصة  الغرض يمكن أن

 ر أو تكلفة إضافية كعناء يذ ن الملوثات وتقوم بدورها دون كأما
 Methyl ومن األمثلة على ذلك تخليص الجازولين من مادة

tertiary butyl ether ( MTBE ) البكتيريا باستخدام. 
 : Animal Health الحيوان صحة : ابعار 

تستخدم التقنية الحيوية إلنتاج عقاقير وأدوية مناسبة لعالج 
، كذلك موارد غذائية للشعوبكخاصة المستخدمة  الحيوانات

المساهمة في التقليل من استخدام االدوية والحد منها واستخدام 
، او الحيوي في حقول الحيوان نباألمالتربية الحيوية او ما يسمى 

على مقاومة االمراض وخاصة الفيروسات انتاج حيوانات ذات قدرة 
ة الجينية للحيوانات المعالجمثل االرانب واالسماك واالبقار، كذلك 

السريع بتزويدها بالجين الخاص بهرمون النمو لزيادة سرعة نموها 
وكذلك زيادة قدرتها على مما يجعلها حيوانات سريعة النمو النمو 
وتحسين خواصه كما في التطور الحاصل في فروج  اللحمانتاج 

او انتاج اغنام ذات  ادة ادرار الحليب كما في االبقاراللحم وزي
جنين الماشية للحصول على توائم وتقسيم صوف عالي الجودة 
 لزيادة مستوى االنتاج.

 :أخرى  الستخدامات :خامسا
تجاوزت تطبيقات التقنيات الحيوية المجاالت الرئيسية السابقة 

 -ر منها التالي:كإلى المجاالت أخرى نذ لمشارا
 Aquaculture  الزراعة المائية -
 Finger printing  البصمة الوراثية -
 Crimes detection الجنائية الفحوصات -
 Fatherhood examination األبوة إثبات -

 Anthropology اإلنسان علم -

 Biological weapons البيولوجية األسلحة -

التكنولوجيا احليوية وتطبيقاتها يف اجملال 
 احليواني

هو مصطلح حديث نسبيا يصف مجموعة من  تكنولوجيا الحيوية
المعارف الحديثة والتطبيقات والتقنيات الحديثة التي ادت الي التقدم 

في العديد من المجاالت، والسيما الرعاية الصحية والزراعة وقد تم 
مجموعة من التقنيات التي من تعريف التقنية الحيوية الحيوانية بأنها 

 .ى حية لصالح البشر والحيوانات األخر خاللها يتم تعديل الكائنات ال
 تحسين الساللت. - 

هناك طريقان لتحسين السالالت الحيوانية األول عن طريق التحسين 
الوراثي بالطرق التقليدية مثل االنتخاب في الحيوانات علي أساس 
القيمة التربوية وخاصة علي أساس الكفاءة التناسلية فمن من 

لتناسلية منخفضة حيث وراثة حالة المعروف ان وراثة الصفات ا
الجسم في ابقار اللبن هي اعلي بكثير من وراثة الصفات التناسلية 
ولكن معامل االختالف في سمات الخصوبة كبيرة نسبيا. ولذلك فان 
االنتخاب الوراثي لتحسين الخصوبة أمر ممكن. ولذلك كانت خطط 

في تربية قيم التربية السابقة التي لم تراع ادماج سمات الخصوبة 
للثيران اعطت نتائج ايجابية. وعلي ذلك ينبغي اختيار مؤشرات 
الخصوبة المناسبة في برامج التربية المستقبلية حتي تؤدي الي زيادة 

 .الخصوبة
أما الطريق الثانية لتحسين السالالت فبواسطة ايجاد التفوق الوراثي 

الوراثي لتكوين بوسائل التكنولوجيا الحيوية مثل تكنولوجيا التعديل 
افراد ذات تراكيب وراثية مطلوبة لتكوين قطعان النواة ثم يتم استخدام 

من التكنولوجيا الحيوية مثل التلقيح االصطناعي،  رى طرق اخ
والحفظ بالتبريد وبرامج نقل االجنة واالستنساخ لنشر هذه التراكيب 

 .نطاق ممكن بأوسعالوراثية الممتازة 
 المحورة وراثيا -

ر أو التعديل الوراثي هي واحدة من تقنيات التكنولوجيا الحيوية التحو 
التي تعتمد علي دمج مجال علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 
واالستنساخ الحيواني. والتحور الوراثي يشمل دمج شظية الحمض 
النووي األجنبية الحاملة للصفة المراد ادخالها في جينوم الكائنات 

زراعتها في نفس المكان في تسلسل الحمض الحية، بطريقة تضمن 
االميني المستقبل. ولضمان توريث هذه الصفة )أو الصفات( يتم 

افراد  إلنتاجإتباع تقنية نقل االجنة وزراعتها في االمهات المستقبلة 
حاملة للصفات أو الوظائف الجديدة وتستخدم تكنولوجيا التعديل 

راف والماعز والدجاج الوراثي اآلن في االبقار والخنازيز والخ
والسمك. وتقنيات نشر النماذج المعدلة وراثيا تمثل واحدة من 
التكنولوجيات الحيوية الواعدة لالستعمال التجاري. ومن امثلة 
الحيوانات المعدلة وراثيا انتاج نعاج وابقار يحتوي لبنها علي بعض 
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نسولين المركبات الدوائية المفيدة لالنسان وانتاج بكتيريا منتجة لال

 .البشري وانتاج ثيران واسماك عالية في انتاج اللحم وغيرها
 التلقيح الصطناعي -

يمارس التلقيح االصطناعي علي نطاق واسع في مجال تربية 
حيوانات المزرعة وقد يستخدم في التلقيح االصطناعي السائل 
المنوي الطازج أو المجمد بعد إذابة العبوة المجمدة مباشرة قبل 

مال وهناك طرق مختلفة للجمع والتخفيف والحفظ ويمكن االستع
تخزين السائل المنوي المجمد الي اجل غير مسمي، واستخدام 
التلقيح االصطناعي يتيح نشر تراكيب وراثية مرغوبة من عدد قليل 

مجموعة كبيرة من االبقار مما كان االثر االكبر  ىعل صنافالامن 
المزرعة في العالم حيث ان  في برامج التحسين الوراثي لحيوانات

الف عجل من الطلوقة  100التلقيح االصطناعي يتيح انتاج حوالي 
 100 ىالواحد في حين ان عدد العجول في التلقيح الطبيعي ال يتعد

 .عجل فقط
بالفعل طريقة التلقيح االصطناعي تتيح نشر التركيب الوراثي الذي 

تركيبها الوراثي اال  ثال تور  األنثىيحمله الذكر فقط في حين ان 
مواليد فقط طوال حياتها االنتاجية ومن المالحظ ان  5 - 4لحوالي 

بويضة خالل حياتها االنتاجية علي الرغم  50الماشية تنتج حوالي 
الف خلية  75من ان العجلة مثال تولد وعلي كل مبيض حوالي 

الف  21جنسية يمكن ان تكون بويضات وهذا العدد يقل الي حوالي 
خلية  2000سنوات ويصل هذا العدد الي حوالي  3ة عند عمر خلي

 .عند نهاية الحياة االنتاجية للماشية
 نقل الجنة-
نقل االجنة هو نتيجة مباشرة للتفكير في وسيلة لالستفادة من تلك  -

االعداد الكبيرة من البويضات في نشر التركيب الوراثي لالم ولقد 
ادت الثورة العلمية في النصف الثاني من القرن العشرين الي تقدم 
كبير في اساليب التناسل بالمفهوم الجديد مما ادي الي توسيع 

ية افراد السالالت الممتازة من الماشية وتنحصر وتبسيط طرق ترب
 :هذه االساليب في اآلتي

 :تقنية نقل الجنة -أول
وفيها يتم استخدام االناث ذات التركيب الوراثي الضعيف كأمهات 
بديلة "مستقبلة" لتربية اجنة مجمعة من اناث ممتازة وراثيا "معطية" 

لخص خطواتها ويطلق علي هذه الطريقة تقنية نقل االجنة وتت
 :كاالتي

ـ اجراء عملية مضاعفة التبويض بالمعاملة الهرمونية وفي توقيتات 1
 .معينة لالناث المعطية لتنتج عدد اكبر من البويضات

 إلخصاباجراء عملية التلقيح الطبيعي لهذه االناث المعطية  .ـ2
معمليا  ألخصابهاالبويضات داخل الرحم أو تجميع البويضات 

 .مع من ذكر ممتاز وراثيابسائل منوي مج
يتم تجميع هذه االجنة في حالة االخصاب داخل الرحم أو  .ـ3

االخصاب المعملي ثم تنقل هذه االجنة وتزرع في ارحام االمهات 
المستقبلة بطرق مختلفة وباتباع تقنية نقل االجنة في قطعان ماشية 

الكثر من الممتازة وراثيا ان تنقل تركيبها الوراثي  لألنثىاللبن يمكن 
ال مولودا خالل حياتها االنتاجية بدال من العدد البسيط الذي  25

مواليد في حالة عدم تطبيق هذه التقنية  5 - 4من  زيتجاو 
باإلضافة الي أن تقنية نقل األجنة تتيح فرصة أكبر للتحسين 
الوراثي للقطعان وتكثيف خطوط تربية الماشية إلنتاج وافر من اللبن 

 .واللحم
 :قنية تجميد األجنةت -ثانيا

يمكن تجميد األجنة المتحصل عليها بالطريقة السابقة واستخدامها 
لفترة طويلة ونقلها من بلد آلخر مما يجعل برامج التربية مرنة بدرجة 
اكبر كثيرا مما كانت عليه قبل ذلك وتعتبر هذه الطريقة من الناحية 

يا متاحة االقتصادية افضل وسيلة لجعل السالالت الممتازة وراث
للدول النامية التي ليست لديها القدرة المالية للحصول علي هذه 

 .السالالت بغير طريقة نقل األجنة
 :تقسيم األجنة -ثالثا

في تقدم آخر يمكن اآلن مضاعفة عدد األجنة التي تم الحصول 
عليها من األمهات الممتازة وراثيا بتقنية تقسيم األجنة وتتم عملية 

جمعها فاليوم السادس الي اليوم الثامن وبأدوات  تقسيم األجنة بعد
جراحية ميكروسكوبية يتم شطر الجنين الي جزئين أو أربعة علي 
األكثر بطريقة ال تؤثر علي حيويتها ثم بعد ذلك تتم زراعتها مرة 
أخري في أرحام أمهات بديلة ليتواصل النمو الجنيني وينتج مواليد 

 .ة المتطابقةمتشابهة تماما ويطلق عليها األجن
 :استنساخ األجنة -رابعا

في تطور اخر أصبح من الممكن اآلن استنساخ جنين واحد الي 
ثمانية أو ستة عشر جنينا باستخدام تقنية نقل النواة "وهو الجزء 
الذي يحمل التركيب الوراثي للفرد" ويمكن تلخيص طريقة إجراء هذه 

 :التقنية في الخطوات التالية



                   5 
  د. بكر جابر ,حممود عبد اللطيف ند. سلوا /( 8احملاضرة )/  املرحلة الرابعة/ علم االحياء اجلزيئي 

 
خلية"  61الي  8ين بفصل خاليا جنين "مكون من يقوم أحد الفني .1

بواسطة أدوات جراحية ميكروسكوبية لتصبح كل خلية من الجنين 
خلية منفصلة ثم يتم نزع نواة كل خلية باستخدام وحدة المعالجة 

 .الميكروسكوبية لألجنة
يتم وضع كل نواة من هذه األنوية داخل بويضة حديثة  .2

 .طريقة السابقةاالخصاب منزوعة النواة بال
بعد أن أصبحت البويضات حديثة االخصاب محتوية علي أنوية . 3

الخاليا الجنينية يتم زرعها في أرحام األمهات البديلة واحدة أو أثنين 
في كل أم تتواصل نموها لتنتج أفرادا متطابقة وراثيا وبذلك يصبح 

بيرة من الممكن نسخ الحيوانات الممتازة وراثيا مما يعطي أعدادا ك
من هذه الحيوانات تطابق وراثيا ولها قدرات عالية في االنتاج 

 .الحيواني
 :اإلنتاج المكثف من جنين واحد -خامسا

وهي تطوير للتقنية السابقة حيث توجد نوعية من خاليا الجنين وهي 
الخاليا التي تحتفظ بقدرتها علي االنقسام ولكنها ال تتمايز وتسمي 

تلة الداخلية لخاليا الجنين في المرحلة خاليا األصل وتوجد في الك
المبكرة من النمو الجيني فاذا أخذت هذه الخاليا ووضعت في بيئة 
وظروف مناسبة تسمح بتكاثرها فإنها تمدنا بمصدر ال ينضب من 
األنوية التي نستخدمها في استنساخ األجنة ومن الناحية العملية 

حصول عليها باتباع ليست هناك حدود لعدد الحيوانات التي يمكن ال
هذه التقنية وتتميز هذه التقنية بأن كل األفراد الناتجة تكون متطابقة 
وراثيا أي متشابهة تماما وتحمل نفس التركيب الوراثي للجنين الذي 

 .أخذنا خاليا األصل منه
 :الستنساخ الجسدي-سادسا

حيث أن التقنيات السابقة تعتمد علي استخدام األجنة التي يتكون 
كيبها الوراثي من التركيب الوراثي من األب واألم تكون األفراد تر 

الناتجة حاملة لتركيبها معا مما جعل العلماء يبحثون عن طريقة 
لتطوير هذه التقنيات للحصول علي أفراد تحمل نفس التركيب 
الوراثي لفرد واحد يحمل تركيبا وراثيا معيان نريد نشره ألفراد جديدة 

في تسعينيات القرن الماضي "استنساخ النعجة وقد تحقق لهم ذلك 
دولي" ودون الخوض في تفاصيل هذه التقنية الحديثة ولكنه يمكن 

  :تلخيصها في الخطوات اآلتية
ـ أخذ نواة من خلية جسدية من الحيوان المراد استنساخه وقد أخذت 1

من ضرع النعجة األم التي استنسخ منها النعجة دولي بعد اعادة 
  .تعمل كخلية جنينية قادرة علي التكاثربرمجتها ل

يتم وضع هذه النواة داخل بويضة حديثة االخصاب ومنزوعة  .2
النواة بنفس طريقة التقنيات السابقة وجعلها تستقبل النواة الجديدة 
وذلك بوضعها تحت تأثير نبضات كهربائية بسيطة إلحداث تغيرات 

  .كيميائية تؤدي لبداية االنقسام
هذه البويضة الحاملة لنواة جديدة برحم أم جديدة  يتم زرع .ـ3

الستكمال الحمل و عند الوالدة يكون المولود نسخة طبق األصل 
من الحيوان الذي أخذنا منه الخلية الجسدية ويتضح مما سبق ان 
التقدم العلمي في مجال استخدام التكنولوجيا الحيوية في التناسل 

ف الوصول الي أقصر وقت يخطو خطوات واسعة يوما بعد يوم بهد
الي زيادة الحيوانات الممتازة وراثيا لضمان الحصول منها علي 
أقصي انتاجية ممكنة بأقل أعداد من الحيوانات مقارنة بالوسائل 
التقليدية المستخدمة في التحسين الوراثي كاالنتخاب الوراثي الذي 
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