
 

 
 Biotechnology and reproduction والتناسل االحیائیة التقنیات

 التقنیات ھذه أن كما.  الحیوانیة الثروة تحسین مجال في استعملت تقنیات األخیرة اآلونة في تطورت
 لدیھم وسھل اعتیادي بشكل تطبیقھا ومراعاة المربین لدى استعمالھا امكانیة االعتبار بنظر أخذت
 مثل تنفیذ تتطلبھا التي الكلف مراعاة تم فقد ذلك على فضال ، ملموس اقتصادي مردود ذات لكونھا

 .الحدیثة التقنیات ھذه

 .المزرعیة الحیوانات تناسل مجال في المستعملة التقنیات ألھم استعراض یلي وفیما

 Artificial insemination االصطناعي التلقیح: أوال

 الباحث الحظ عندما م ۱٦۷۷ عام فمنذ بالقصیرة لیست مدة منذ عرفت االصطناعي التلقیح تقنیة آن
Anton Leeuwenhoek العالم تبعھ ثم البسیطة، الدراسات بعض خالل من النطف Spallan 

Zani بعد والدة حدوث الى ادى والذي للكالب االصطناعي التلقیح أجرى حین م ۱۷۸۰ عام في 
 وحساب الثلج في الخیول نطف بتجمید نفسھ الباحث قام م ۱۸۰۳ عام في ثم التلقیح، من یوم ٦۲

 قبل من فرنسا في للخیول االصطناعي التلقیح اجراء تم م ۱۸۹۰ عام وفي. االسالة بعد حیویتھا
 على مرة ألول االصطناعي التلقیح تطبیق فیھ بدء فقد م ۱۸۹۹ العام في أما. Repiquet الباحث
 في كبیرة نجاحات تحققت م ۱۹۱۲ عام في ثم ،)vanov الباحث قبل من الخیول في واسع نطاق
 أما]. vanov الباحث قبل من واألغنام األبقار في وكذلك الخیول في االصطناعي التلقیح مجال

 في المنوي السائل لجمع Artificial vagina اصطناعي مھبل بتصمیم قام فقد Amantea الباحث
 المنوي بالسائل االصطناعي بالتلقیح عجل اول والدة على الحصول تم ۱۹٥۲ عام وفي. ایطالیا
 .المجمد

 Advances in artificial insemination االصطناعي التلقیح مجال في الحاصل التقدم

 تطورت وقد الخمسینیات من ابتدءا وبالذات الثانیة العالمیة الحرب بعد االصطناعي التلقیح تطور
 Cryoprotectants بالتجمید المنوي للسائل الحافظة المواد اكتشاف بعد كبیر بشكل العملیة ھذه
 ثم ومن) ۱-۱۰ صورة( Liquid nitrogen السائل النتروجین استعمال ھي المواد ھذه أھم ومن



 

 التلقیح تقنیة تطویر مجال في نوعیة نقلة أحدثت التي Plastic straw البالستیكیة القصبات ادخال
 االصطناعي

 

 المنوي السائل حفظ في المستعمل السائل النایتروجین خزانات) ۱-۱۰( صورة

 اكبر لتلقیح المنوي للسائل واحدة قذفة استعمال امكانیة خالل من فائدة اكبر التقنیة ھذه حققت وقد
 عن االستغناء ویمكن. بقرة ٤۰-۳۰ لتلقیح ثور من قذفة استعمال یمكن لذلك االناث، من ممكن عدد

 نلمسھ و نشاھده ما وأن المحطة عائدات تحسین مجال في واستعمالھا العجول من الفائضة األعداد
 یعود أمریكا ومنھا البلدان بعض في االصطناعي التلقیح لتقانة الواسع التطبیق في الكبیر التقدم من
 الجدول ویظھر البلدان، ھذه في للحیوانات الوراثیة و التناسلیة الكفاءة لتحسین الكبیرة البرامج الى

 العالم بلدان بعض في المجمد المنوي السائل استعمال نسبة) ۱۰-۱(

  المزرعیة الحیوانات بعض لدى االصطناعي التلقیح عن مبسطة فكرة یأتي ما وفي

 Beef Cattle اللحم ابقار. أ

 خطي تنیو افضل نظام تطبیق في مھم انھ اذ جدا مھم اللحم األبقار االصطناعي التلقیح استعمال بعد
 وذلك القطیع في الذكور الختبار) Best Linear Unbiased Predication )BLUP منحاز غیر

 استعمال فان وكذلك. یوما ۳۰٥ خالل الحلیب انتاج لصفة منحاز غیر خطي تتبؤ افضل بتقدیر
 من والتقلیل الوالدات على السیطرة خاللھا من یمكن محددة مدة خالل لالبقار االصطناعي التلقیح

 Campylobacter بكتریا|  اإلصابة منھا عدیدة مرضیة حاالت وتجب. الوالدة اثناء الھالكات
fetus veneralis، الكشف دقة ھو اللحم أبقار في اسلنالت على السیطرة ترافق التي المشاكل من و 

 Accurate heat detection لالبقار الحقیقي الشیاع عن

 Buffalo الجاموس - ب

 لھذه الوراثي التحسین برامج في ایضا مھمة تعد الجاموس في االصطناعي التلقیح تقنیة استعمال ان
 ھي مما أصعب تعد الحیوانات لھذه الشیاع عن الكشف عالمات فان األبقار مع وبالمقارنة الحیوانات



 

 في علیھ ھو مما الجاموس اناث لدى وضوحا اقل تكون الشیاع عالمات الن وذلك األبقار في علیھ
 علیھ ھي مما أعلى الجاموس في لالخصاب الالزمة التلقیحات عدد ان بالذكر الجدیر ومن األبقار،

 أن یؤدي مما األبقار في علیھ ھو مما اقل الجاموس اناث لدى الشیاع عالمات الن وذلك األبقار، في
 الجاموس عجالت حمل نسبة فان كذلك أكثر الجاموس لدى الخصابل الالزمة التلقیحات عند تكون

 في السبب و االصطناعي التلقیح تقنیات استعمال عند البالغة الجاسوس اناث لدى علیھ ھو مما اقل
 في الرحم عنق فتحة خالل االصطناعي التلقیح قساطر مرور صعوبة احتمال الى یعود ذلك

 .العجالت

 Sheep and Goat والماعز األغنام -ج

 سیما وال جدا المھمة العملیات من البلدان بعض في والماعز لالغنام االصطناعي التلقیح تقانة تعد
 المحاوالت اولى وتعد المبكر، الحمل تشخیص مثل اخرى تقنیات التقنیة ھذه مع ترافقت اذا

 القرن من العشرینیات بدایة في الروس الباحثین قبل من األغنام في االصطناعي التلقیح الستعمال
 علی تلوشم تلقیحة ملیون ٤٤.  ٤۲ بحدود حیا في أجریت التي التلقیحات عدد بلغت فقد ، الماضي

 أنواع في كبیر تطور حدوث التطور ھذا اعقب ثم سنویا تلقح التي األغنام عدد من% ۷۲-۷۷
 المنوي للسائل المستعملة المخلفات

 العالم بلدان بعض في المجمد المنوي السائل استعمال نسبة) ۱-۱۰( ولدج

 

 Embryo Transfer األجنة نقل: ثانیا

 محاولة باول Walter Heape البریطاني العالم قام عندما م۱۸۹۱ عام الى األجلھ نقل تاریخ یعود
 المستقبلة لالمھات الوراثي التركیب ان التجربة ھذه اثبتت كما. األرانب في األجنة لنقل ناجحة

Rrecipients الحین ذلك ومنذ. تطورھا عملیات في او المنقولة لجنة الوراثي التركیب في یؤثر ال 
 الزراعیة و المختبریة الحیوانات في األجنة لنقل الناجحة المحاوالت توالت



 

 :تشمل األجنة نقل لبرنامج األساسیة والمتطلبات

 لألجنة مصدر -۱

 األجنة لنقل بھا موثوق طریقة -۲

 شیاعھا تزامن تنظیم ثم مستقبلة امھات -۳

 طریق عن أو ،FSH ھرمون من بجرعة السعاة الواھبة األمھات من األجنة على الحصول ویتم
 in vitro المختبر في اخصابھا ثم) in vitro Maturation)MVM المختبر في البویضات انضاج

fertilization المختبر في واستزراعھا In vitro Culture )MVC( .الجزء ھذا ویستعرض 
 وحفظ المختبر في األخصاب و ةاألباض افراط من كل بواسطة األجنة النتاج األساسیة االعتبارات

 االجنة النتاج اتوضیح) ۲-۱۰( الشكل وبین الزراعیة الحیوانات في األجنة ونقل بالتجمید األجنة
  الحیوان جسم داخل

 

 تنظیم ونفي الحیوان جسم داخل االجنة بانتاج المرتبطة اتللخطو توضیحي رسم) ۲۱۰( شکل
 اعھاشی تزامن



 

 االجنة انتاج آن  In Vivo Embryo Production (IVEP) الحیوان جسم داخل األجنة انتاج -۱
 األتیة الخطوات تشمل الحیوان جسم داخل

 Superovulation techniques االباضة فرط تقنیات -أ

 تبویض فیھا یتم المجترات فإن عامة وبصورة البویضات، االف على اللبائن في المبیض یحتوي
 أكثر من FSH او eCG ونمربھ الحقن ویعد. اعشی دورة كل في فقط اثنین أو واحدة بویضة

 Multiple Ovulation Embryo االجنة ونقل التبویض تعدد احداث برامج في استعماال الطرائق
Transfer (MOET)العالیة الوراثیة القیمة و الحیوان من علیھا المتحصل األجنة لزیادة وذلك .

 اضافیة، حویصالت نمو لتحفیز العضل في أو الجلد تحت FSH او eCG ونالھرم حقن یتم وعادة
 أو والجاموس األبقار في سواء hCG أو LH بال حقن الى جةاالح دون تلقائیا تبویضھا یتم والتي

 فمن لذا eCG ال من اقصر بیولوجي نصف عمر متلكی FSH ھرمون ألن نظرا و. زوالماع األغنام
-۳ لمدة ساعة ۱۲ كل منھا كل تعطي جرعات عدة الى للھرمون الكلیة الجرعة تقسم أن الضروري

 ECG من واحدة جرعة حقن عند یحدث الذي نفسھ بالقدر الحویصالت نمو لتحفیز أیام٤

 نظام فیھا یستعمل أن األبقار في التبویض تتعدد أحدث طرائق وھناك

LH + GnRH agonist ( desloren)بھرمون التحفیز بعد التبویض وقت في للتحكم FSH .وفي 
 یحدث LH حقن فان ذلك وبعد للتبویض، السابق LH تدفق بوقف desloren غرس فان الطریقة ھذه

 تحتاج وال LH بھرمون الحقن مع بالتزامن تلقح الواھیة االمھات فان الطریقة ھذه وفي. التبویض
 الشیاع لرصد

  Inseminationالتلقیح. ب

 في المنویة الحیوانات من كبیر بعدد األباضة راطألف تحفیزھا تم التي الواھیة األمھات تلقیح یتم
 ھو عما االمھات ھذه في البویضات أخصاب نسبة في الكبیر لالنخفاض نظرا وذلك الواحدة التلقیحة

 الحیوانات انتقال أن الى جزئیا ذلك یعود وقد اضةأب افراط لھا یجري لم التي الواھیة األمھات في
 سلیمة، غیر البویضات أن أو مناسب، غیر التبویض توقیت أن أو األمثل، الوجھ على لیس المنویة

 اخرى اسباب ألني أو

 Embryo collection االجنة جمع -ج

 الذبح، بعد او جراحیا الواھبة األمھات رحم أو مبیض قنوات من األجنة جمع یتم كان الماضي في
 األبقار في وذلك الرحم عنق عمر جراحیة غیر بطرق روتینیة األجنة جمع یتم م۱۹۷٦ عام ومنذ

 )۱۰-۲جدول( والخیل والجاموس



 

 البطن فتح طریق عن روتینیة والخنازیر والماعز األغنام في األجنة جمع یتم كان وبالمثل
laparotomy ينالبط الناضور استعمال تزاید الماضي القرن من التسعینیات أوائل منذ لكن 

laparoscope الرحم. عنق طریق عن األجنة جمع و 

 المزرعیة الحیوانات في األجنة ونقل تجمع المتبعة الطرائق) ۲-۱۰( جدول

 

 یأتي ما المزرعیة الحیوانات في األجنة وجمع لتقل المتبعة الطرائق ومن

 فیھا یتم والخنازیر والماعز األغنام في عادة المستعملة الجراحیة الطریقة:  الجراحیة الطرق -۱
 الكلي، التخدیر تحت Midventral البطن منتصف في شق طریق عن التناسلي الجھاز اخراج
 االجنة جمع یتم وقد. األجنة لجمع المستعملة Catheters القساطر و الطرق من العدید وھناك

 و. اكثر أو الشیاع من ایام ٥ حوالي بعد وذلك البیض قناة األجنة تغادر أن بعد الرحم قرون من
 الفوسفات محلول ھو Flushing medium األجنة جمع وسط في المستعمل األساسي المكون
 Phosphate buffer solution( PBS( المنظم

 لجمع الجراحیة غیر الطرق استعمال یفضل الحاالت من كثیر في:  الجراحیة غیر الطرق  -۲
 ان كما.  متفاوتة بدرجات التصاقات حدوث إلى تؤدي الجراحیة الطرق كل الن نظرا األجنة
 غیر الطرائق ومن الواھیة، األمھات وصحة حیاة على مخاطرة اقل تكون الجراحیة غیر الطرق

 یلي بما األجنة لنقل المتبعة الجراحیة



 

 Foley فولي قسطرة استعمال یتم الطریقة ھذه وفي: الرحم عنق طریق عن األجنة جمع-أ
catheter وفي الرحم داخل الى بالمرور الغسیل لمحالیل تسمح حیث االتجاھات ثنائیة 

 وتستخدم ،)۳-۱۰ شكل( تجمیع عاءو الى الرحم من تعود أن للمحالیل تسمح نفسھ الوقت
 یتم والجاموس األبقار وفي الخیل، و والجاموس األبقار في ةجناال لجمع الطریقة ھذه

 طریق عن الرحم عنق عبر توجیھھا ویتم معدني بساق مةمدع من فولي قسطرة استعمال
. الرحم يقرن أحد في أو الرحم مسج في اما القطرة ادخال ویتم. المستقیم من جیھالتو

 في القسطرة ادخال وبعد. حدة على الرحم قرني من قرن كل غسیل یتم أن یفضلون والكثیر
 خالل الھروب من الغسیل محلول لمنع بالقسطرة الموجود البالون نفخ یتم الرحم قرئي أحد
 المنظم الفوسفات محلول بیئة من سم ٦۰-۳۰ بحوالي الرحم قرن ملء ویتم. الرحم عنق

)PBS (،الوعاء في جمعھا لیتم الرحم رنق من تخرج أن البیئة لھذه یسمح ذلك وبعد الدافي 
 حتى ذلك تكرار ویتم. المستقیم عبر برفق الرحم تدلیك یتم ذلك واثناء. األجنة لجمع المعد
 قرن في فولي قسطرة ادخال یتم ذلك وبعد سم ۸۰۰-۳۰۰ المستعملة البیئة حجم یصل
 من األجنة لجمع نفسھا الطریقة استعمال ویتم السابقة، العملیة كرروت األخر الرحم

 الرحم يقرن كال غسیل یتم وعندئذ الرحم عنق في فخھن یتم البالون أن عدا فیما. األفراس
 حقن أن ووجد والماعز األغنام في الرحم عنق عبر األجنة جمع طریقة نجحت كما. معا

PGf الماعز في القسطرة دخول لیسھ واألوكسیتوسین  

 ھم) ۱۹۸٦( وزمالؤه McKelvey الباحث: Laparoscopy بالمنظار البطن فحص -ب
 الرحم من األجنة لجمع الكلي التخدیر ظروف تحت البطن منظار استعمال والسج من اول
 األساسي واالختالف. والخنازیر الماعز في األسلوب ھذا استعمال ذلك وتلى األغنام، في
 ادخالھا یتم األجنة لجمع المستعملة االدوات ان ھو البطن منظار و الجراحي األسلوب بین
 البطن منتصف شق من بدال جراحیة وبثق او فتحات طریق عن

 

 جراحیة غیر بطریقة الرحم من االجنة لجمیع المستعملة قولي قطرة) ۳-۱۰( شکل



 

 قسطرة ادخال یتم الرحم رؤیة واثناء ، الجلد في الجراحیة الثقوب احد عبر البطن منظار ادخال ویتم
 البالون، نفخ قبل الرحم قرنى أحد داخل الى توجیھھا ویتم اخر جراحي ثقب عبر االتجاه ثنائیة فولي
 نقطة من بالقرب الرحم تجویف داخل intravenous catheter وریدیة قسطرة ادخال ذلك ویلي

 القسطرة عبر األجنة جمع بیئة من سم ٥۰-٤۰ حوالي حقن ویتم). UTI( اإلثیوبیة الرحمیة االتصال
 نفسھا بالطریقة للرحم األخر القرن غسیل ویتم فولي قسطرة عبر ذلك بعد السائل وجمع الوریدیة

 Evaluation of embryo األجنة تقییم. د

 ویجري والخنازیر والماعز األغنام في Flushings الرحم غسیل بیئة من األجنة استخراج یتم
 في األجنة حفظ ویجب.  Stereomicroscope مجسم میکروسکوب باستعمال مباشرة فحصھا
 ھناالج على المحتویة البیئة لتغطیة البرافین زیت یستعمل وعادة االستزراع بیئة تبخر تمنع اوعیة
 الطبیعي المظھر ذات األجنة نقل وتم یتم العادة وفي. بالمیكروبات التلوث و التبخیر لمنع

 مرحلة الى Morula یةتوتال الخالیا كتلة مرحلة من الرحم من األبقار أجنة معظم جمع ویتم
 استبعاد ویجب. فقط والجیدة الممتازة األجنة األبقار في تنقل عامة وبصفة المتمددة البالستیوال

 األتیة المظھریة التشوھات من أي تظھر التي المعیة األجنة

 المالمح واضحة غیر رغویة او األحجام منتظمة غیر و متباینة البالستولیة الخالیا -۱

 التوتیة الخالیا كتلة في خلویة بقایا وجود -۲

 النوویة و السایتوبالزمیة المادة تفتت -۳

 . الشكل المستطیلة الشفافة المنطقة داخل حلةمالمض البالستیوال انكماش. 

 یوالالستالب أو یةتالتو الخالیا لكتلة شاذة اشکال وجود. 

 قبل األبقار االجنة التطور من المختلفة المراحل یوضح تخطیطي رسم) ٤-۱۰( الشكل ویظھر
 ).الشیاع بعد االیام حسب( االنغراس



 

 

 In Vitro Embryo Production  (IVEP) المختبر في األجنة انتاج -۲

 ذلك وبعد ، المبیضیة الحویصالت من البویضات جمع تشمل المختبر في االجنة انتاج عملیة
 في واألخصاب) IVM( المختبر في البویضات انضاج وھي بیولوجیة خطوات ثالث تستكمل
 في )األجنة( المخصبة البویضة استزراع ثم ومن مكیفة منویة حیوانات بواسطة) ivf( المختبر
 موضح كما Recipient المستقبلة األبقار احد رحم الى تقلھا لغرض ایام ۹-۸ لمدة) IVC( المختبر

 ).٥-۱۰( الشكل في



 

 

 المختبر في االجنة انتاج مراحل بین) ٥-۱۰( شكل

 Embryo sexing االجنة جنس تحدید: ثالثا

 فترة منذ األجنة نقل حقل في والعاملین الماشیة منتجي قبل من بشدة مرغوب االجنھ جنس تحدید
 من ٦۰ الیوم عند قبیط األبقار في الصوتیة فوق الموجات باستعمال الجنین تجنیس عملیة. طویلة
 مدرب فني شخص توفر عند% ۹۰ من اكثر الى تصل قد الدقة من عالیة بنسبة الحمل

 طریقة:  وھي الماضي القرن من الثمانینیات في األجنة لتجنیس أخریتین تقنیتین تطویر تم وقد
 ،  antigen H -Y طریقة و X - linked enzyme method ( X( یكروموسوم المرتبط اإلنزیم

 وتعتمد. الماشیة في لالستعمال تجاریة للتطبیق قابلة یةنتق الى الطریقتین من أي تتطور لم لكن
 بكروموسوم المرتبط االنزیم نشاط نسبة أن افتراض على) X( بكروموسوم المرتبط األنزیم طریقة

)X (االناث االجنة في أعلى تكون يالكل الخلوي االنزیمي النشاط الى )XX (الذكور األجنة في عنھ 
)XY .(المتضاعف التسلسلي التفاعل على تعتمد بساطة أكثر طرائق تطویر تم االن و  )PCR( حیث 

 ساعات ۳ الى ۲.٥ وتتطلب). فلورسنت Nonradioactive probes مشعة غیر مجسات تستخدم
 كما. جنسھ وتقدیر الجنین عینات ألخذ تجاریة متاحة حقلیة) kits( عبوات وتوجد. الستكمالھا فقط
. تجنیسیا بدون اجنة ینقلون ال فرنسا في المزارعین من وكثیر. تجاریة متوفرة المجنسة األجنة أن



 

 باالناث االحتفاظ تكالیف في للتوقیر نظرا تبریرھا یمكن المجلة االجنة ونقل شراء تكلفة في الزیادة
 عند( األجنة وتجنیس فیھ، مرغوب غیر جنس ذات ألجنة الحوامل) Recipients( المستقیلة
 في جوھریة دورا تلعب قد) (Cloning االستنساخ و المختبري األخصاب مجھودات مع اقترانھا
 التناسل في الحیویة التقنیة تطبیقات مستقبل

 Methods of embryo Cryopreservation بالتجمید األجنة حفظ طرائق: رابعا

 الى نقلھا وقت حتى جمنا وقت منذ األجنة حیویة على المحافظة على األجنة نقل كفاءة تعتمد
 محاولة على شجع م۱۹٦- درجة على الثیران في المنوي السائل تجمید ونجاح المستقبلة األمھات

 الماشیة في األجنة تجمید نجاح قبل سنة ۲٥ حوالي ذلك بعد مضى لكن. الثدییات في األجنة تجمید
 أجنة استعمال من علیھا المتحصل الحمل نسب على بناء ناجحة نتائج على الحصول تم االن وحتى
 الخنازیر، حالة في منخفضة كانت النجاح نسب لكن والخیل، والماعز واألغنام الماشیة في مجمدة

 ومرحلة التجمید قبل األجنة جودة على تعتمد التجمید من االسالة بعد األجنة حیویة أن وجد كما
 التجمید في المستعملة المادة ونوع تجمیدھا حتى االجنة جمع من والفترة والنوع الجنیني التطور

 التبرید طریقة و) cryoprotectant التجمید ضد الحافظة المادة(

 الشائع التجمید أسلوب وھي للتجمید، التقلیدیة الطریقة ھي و: Equilibrium التوازن طریقة. أ
 محلول في األجنة وضع یتم التقنیة ھذه وفي. التجاریة الشركات بواسطة و البحوث في االستعمال

 األبقار سیرم البیومین الیھ المضاف PBS المنظم الفوسفات امالح محلول في الكلیسرول من مركز
BSA (ةئتعب ویتم.  دقیقة ۲۰ لمدة البیئة مع تتوازن تكي األجنة تترك و الغرفة حرارة درجة علی 
 یتم التبرید عملیة واثناء. مل ۰.٥۰ او۰.۲٥ سعة French straws دقیقة قصیبات في واحد جنین
 عملیة وتستمر م° ۷ الى ٤- حرارة درجة على) التجمید بدء( seeding الثلجیة البلورات تكوین بدء

 في األبقار أجنة غمر یتم وعندئذ م°۳۰- الى تصل حتى دقیقة/ م°۰.٥ الى ۰.۳ بمعدل التبرید
 السائل النتروجین

. األبقار اجنة في ھو لما مشابھة األخرى الزراعیة الحیوانات أنواع في األجنة تجمید وأساسیات
 ethylene glycol(CHOH( مولر ۱.٥ باستعمال بنجاح تجمیدھا تم فقد األغنام الجئة بالنسبة

 في تجمیدھا تم فقد الخیل اجنة اما. الكلیسترول من بدالDMSO سلفوكسید مثیل داي مولر۱.٥ أو
 ودرجات تبرید معدالت باستعمال لكن.  مل ۰.۲٥ سعة اتبصیق من بدال مل ۰.٥ سعة قصیبات
 جنةا في مستخدم ھو لما مماثلة النیتروجین في للغمر الحرارة ودرجات للتجمید تحفیز حرارة
 .األبقار

 فیھا یتم ال بطریقة األجنة تجمید تم الماضیة عاما ۱٥ خالل Vitrification التزجیج طریقة. پ
) dehydration( المائي المحتوى خفض فیھا ویتم سریعة ھذه التجمید عملیة و البیئة مع توازن



 

 جدا سریع تجمید ویتم جدا التركیز العالیة التزجیج بیئة باستعمال الغرفة حرارة درجة على لالجئة
 صورة الى السائلة الصورة من یتحول ان المحلول یسمح بأن وذلك ثلجیة بلورات تكون لتجنب

 . glassy state زجاجیة

 Embryo transfer techniques االجنة نقل تقنیات: خامسا

 ان یجب عالیة(  جیدة حمل نسبة على للحصول: والمستقبلة الواھیة األمھات شیاع تزامن تنظیم -أ
 الجھاز بھا یمر التي الشیاع دورة من المرحلة و نقلھ المراد الجنین مرحلة بین تزامن ھنالك یكون

 في شیاع حالة في تكون مستقیلة امھات اختبار طریق عن ذلك یتم ما وعادة. المستقبلة لالم التناسلي
 افضل على وللحصول الشیاع تزامن تنظیم طریق عن او طبیعیة اما. الواھیة االمھات وقت نفس
 في الشیاع ظھور من ساعة ۱۲ خالل شیاع حالة في تكون ان یجب المستقبلة األمھات فان نتائج

 األمھات شیاع بین الزمني الفرق كان اذا بشدة تنخفض الحمل نسبة أن وجد وقد الواھیة األمھات
 والماعز األغنام في ساعة ٤۸ و األبقار في ساعة ۲٤ من أكثر المستقبلة و الواھیة

 یتم مل ۰.٥ و۲٥۰. سعة اتقصیب في الموجودة المجمدة األبقار أجنة: المجمدة األجنة اسالة -ب
 دافيء ماء في توضع ثم التوالي، على ثانیة ۲۰ و ۱٥ لمدة للھواء تعریضھا طریق عن اسالتھا

 الشفافة المنطقة طبقة في یحدث الذي التلف تقلل الھواء التعریض عملیة و ثانیة ۲۰ لمدة) م۳۷°(
zona pellucida. 

 یتم التقلیدیة الطریقة في). الكلیسرول مثل( التجمید ضد الحافظة المادة الزالة عدة طرائق وھناك
 كل.  خطوات ٤ او ٦ في) PBS( المنظم الفوسفات أمالح محلول باستعمال الكلیسرول تخفیف
 تحت المیكروسكوب باستعمال أخرى الى خطوة من األجنة نقل ویتم. دقائق ٦ تستغرق خطوة

 بمناسبة مختبریة ظروف

 المزرعة حیوانات في األجنة نقل تقنیة
 اكثر على الحصول یمكن فانھ لذا السنة في مرات ٥ او ٤ بھا تبویض تعداد إجراء یمكن: االبقار -أ

 یمكن األبقار في) IVEP( المختبر في األجنة وانتاج المتوسط في السنة في بقرة الكل عجول ۱۰ من
 شفط بواسطة الحیة الواھیة األمھات من او المذبوحة الواھبة االمھات بویضات من توفیره

 في األجنة انتاج كفاءة في تؤثر التي العوامل ومن. الصوتیة فوق الموجات بمساعدة البویضات
 من بدءا) IVC( المختبر في االستزراع في المتبع واألسلوب الواھبة، األم حالة ھو المختبر

 البالستیوال مرحلة حتى الزایکوت

 جاموس عجل والدة ومنذ. یطین الزال الجاموس في األجنة نقل تطبیق في التقدم: الجاموس. ب
 لنقل الجراحي غیر األسلوب یفضلون الباحثین معظم فان ۱۹۸۳ عام جراحیة األجنة نقل بواسطة
 مستوي باستعمال التبویض تعدد ألحداث واالستجابة معقدة دقیقة تجھیزات یتطلب ال انھ اال األجنة



 

 ھو PMSG ال عیوب ومن. األبقار في ھو عما الجاموس في اقل الكونادوتروبین من نفسھ الجرعة
 الحویصالت من اكبر تكون والتي) مللیمتر ۲۰ من كبرا( المتفجرة غیر الحویصالت حدوث زیادة

 في اسرع یحدث والبالستیوال یةتالتو الخالیا كتلة اطوار حتی التطور معدل أن ویبدو الطبیعیة،
 في ۷ أو ٦ الیوم في الشفافة الطبقة من تخرج البالستیوال ان اذ األبقار في ھو عما الجاموس
 .األبقار في ۹ الیوم في ذلك یحدث بینما الجاموس

 الن وذلك محدود، األغنام في الوراثي للتحسین األجنة نقل استعمال فان عامة بصفة: االغنام. ج
 یتبعھ وما الصناعي التلقیح و التبویض تعدد لتحفیز التقلیدیة الطرائق بوساطة األجنة على الحصول

 شفط ھو البدیل واالتجاه طویال، وقتا ویستغرق الثمن باھظة یكون جراحیة األجنة جمع من
) MVM( المختبر في البویضات انضاج اجراء ثم المجازر من المأخوذة المبایض من الحویصالت

 تتطور أن یمكن علیھا المتحصل البویضات من% ٦۰ وحوالي). IVF( المختبر في االخصاب ثم
 الحصول یمكن طالشف في البطن منظار باستعمال فاتھ المجازر عایض وبجانب. التبالستیو الى

 واحدة جمعة في ذلك و مولود ۲٥ حوالي تعطي بدورھا التي و ناضجة بویضة ۱۸۰ من اكثر على

 فوق الموجات بمساعدة المھبل عبر البویضات وشفط ، ونقلھا األجنة على الحصول الماعز -د
 تسھم قد تقنیات ھي) IVEP( المختبر في األجنة وانتاج ، البالغة غیر و البالغة الماعز من الصوتیة

 من% ٦۰ حوالي ان وجد حدیثة دراسة وفي األخرى، والمنتجات والحلیب اللحم انتاج في
 in( طبیعي تحدث التي المعدالت تلك یما ما وھو حیة موالید انتجت مختبریة المنتجة البالستیبوالت

vivo.( 

 غیر التبویض تعدد تحفیز ان اذ. جدا محدودة الخیل في األجنة نقل استعمال تطبیقات: الخیل -ه
 ٦ بعد شباع دورة كل في جراحیة غیر بطریقة واحد جنین على الحصول یمكن لكن الخیل في مؤثر

 غیر بطریقة األجنة نقل طریق عن امھار والدة تمت فقد ذلك بجانب التبویض من ایام ۷ او
 جدا محدودة األجنة تجمید عملیات فان األجنة لقدرة ونظرا. جراحیة

 في أجنة النتاج البدیل المصدر ھو) IVEP( المختبر في األجنة وانتاج المختبر في اإلخصاب تكتیك
 للبویضات شفط عملیات اجراء تم وقد. ۱۹۹۱ عام مھر اول والدة تمت اذ نجاحا حقق وفد الخبل

 بھرمون المعاملة األفراس في ذلك و الصوتیة فوق الموجات بمساعدة المھبل عبر عدیدة لمرات
FSH  ،غیر المسنة األفراس من اضافي نسل على للحصول مفیدا یكون قد األجنة نقل فان لذا 

 الخصبة

 المجمدة األبقار اجنة تداول

 اصبحت االنتاج معاییر وكذلك واللحم الحلیب ابقار سالالت لمختلف المجمدة األبقار اجنة تبادل
 المجمدة األجنة وتباع. النسب و االنتاج سجالت على المجمدة األجنة أسعار وتعتمد عالمیة متوافرة



 

 وكذلك Embryo certificates ةناج وشھادات صحیة وسجالت نسب بسجالت مصحوبة
 الساللة لتسجیل المطلوبة باالستمارات

 انتاج زیادة على االباء مقدرة في تتحكم التلقیح في المستعملة والذكور لألجنة الواھیة األم واختیار
 یتیح النامیة الدول في األجنة واستعمال القطیع، انتاج متوسط عن جوھریة زیادة التالي الجیل

 األجنة وتبادل تداول تسیل التجمید عملیة و. وأحد جیل الى التربیة من سنة ۳۰ الى ۲٥ استبدال
 الحصول یستطیعون الراغبون والمشترون الدول بین الحیوانات بیع عن أفضل یجعلھا مما النقل
 العالم في دولة أي من المتاحة باألجنة قائمة على

 الھندسة الوراثیة والتناسل
 Transgenic animals production وراثیا المحورة الحیوانات انتاج

 قد Transgenic وراثیا محولة حیوانات وانتاج الحیوانات في نشطة جینات ادخال على القدرة
 الجین فعالیة اكتساب الى اما ادت والتي الحیوان، داخل جینیة تحورات ءاألجرا الطریق مھدت

 ھندسة یستطیع ال التقلیدي الوراثي واالنتخاب ،)۳-۱۰ جدول( داخلي جین منتج ازالة او المنقول
 حدوث أو مرغوبة جدیدة نماذج لتحدید الوراثي المسح أن موجھة بطریقة معینة محددة وراثیة صفة

 الحیوانات في genie transfer الجیني النقل فان لذا وشاقة، طویلة عملیة التزال الطفرات
 ابطاء على وتعمل طویلة بھا الحیاة دورات تكون التي التقلیدیة التربیة ممارسات یفوق المزرعیة

 تحدث سوف cloning االستنساخ و الوراثي التحول مثل تقنیات واستعمال. الوراثي التحسین معدل
 البشري الطب في و الماشیة انتاج في جذریة تغییرات

 

 وراثیة المحورة الحیوانات االنتاج الھامة التاریخیة الدورات)  ۲-۱۰( جدول

 االستنساخ



 

Cloning 

 Embryo splitting األجنة تقسیم -۱

 كل أن واظھر مخصبة لبویضة Daughter cells ولیدة خالیا Driesh العالم أصل ۱۹۰۰ عام في
 في Microsurgery المجھریة الجراحة حالیا وتستخدم. جنین الى تتطور أن تستطیع منھا واحدة
 الخالیا الجنین تجزئة الجراء زجاجیة ابرة او دقیق مشرط یستعمل اذ البالستولیة الخالیا فصل

 الطبقة في غالبا توضع) Demiernbryos المقسمة باألجنة عادة تسمى( المفصولة البالستولیة
 معدالت أحسن. Agar مستنبت او جیالتین في تغرس او المكونات من فارغة لبویضة الشفافة
 التجزئة زیادة أن حین في ، نصفین الى الجنین تقسیم من علیھا الحصول تم األجنة تقسیم عند النجاح

 متطابقة توائم( Clones متماثلة نسخ تنتج تتطور التي المقسمة األجنة الجنین تطور حیویة من تقلل
Identical twins (ھذه باستعمال و. المفرد الجنین نفس من نشأت منقولة بالستولیة خلیة كل وان 

 في جنینیة خالیا اربع او خلیتین مراحل في اجنة تقسیم من متطابقة توائم على الحصول تم الطریقة
 األبقار في التوتي الجسم مرحلة حتى واجنة ، األغنام في الخلیتین مرحلة في اجنة او ، الماعز

 Nuclear transfer األنویة نقل -۲

 بیولوجیا عالمی طور ۱۹٥۲ عام في.  متطابقة افراد على للحصول أخرى طریقة توفر االنویة نقل
 ألول اقترحت والتي النووي، النقل او العرس سمیت لالستنساخ طریقة Briggs and King التطور

) ٦-۱۰ شكل( الطریقة ھذه في،  Hans Spermann األلماني العالم بواسطة ۱۹۳۸ عام في مرة
 خالیا توضع ثم ، Enucleation النواة بازالة تعرف بطریقة مخصبة غیر بویضة من النواة تزال

 خلیة ۲۰۰ حوالي على منھا الحصول یمكن والتي( Trophoblast التغذیة جرثومة من مأخوذة
 لھا المنقول األجنة لھذه) in vitro( المختبري التحضین ویتم النواة، من المفرغة البویضة داخل

 ھذه.  Recipients مستقبلة أمھات الى تنقل ثم ، البالستیوال أو التوتي الجسم مرحلة حتى األثریة
 ھذه تمییز الضروي ومن.  جنین استنساخ ھي الحقیقة وفي كاستنساخ، عادة الیھا یشار العملیة

 في فرد من) ٥omatic cells( جسمیة خالیا أخذ یتضمن الذي الحقیقي االستنساخ عن الطریقة
) خلوي كمصدر Differentiated متمیزة انسجة استعمال األقل على أو( المیالد بعد معینة مرحلة
 .اخر فرد التاج بھدف
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