


تا بر رو شهای مختلف بیوتکنولوژی که عمد
کارآیی تولید مثلی تاثیر می گذارند

نرها

ماده ها

بیوتکنولوژی تولید مثلی



ماده ها

Multiple Ovulation (MO)

Embryo Transfer (ET)

MOET

 In Vitro Fertilization (IVF)

Ovum Pick Up (OPU)

Twining

Sexing

Cloning 

Selfing

…



دامهاسوپراووالسیون یا تشدید تخمک گذاری ماده 

Multiple Ovulation



ماده ها

Multiple Ovulation (MO)

Embryo Transfer (ET)

MOET

 In Vitro Fertilization (IVF)

Ovum Pick Up (OPU)

Twining

Sexing

Cloning 

Selfing

…



MO + ET = MOET

 از یک جهت مشابهAIاست

MOETاستبر افزایش توانایی تولید مثلی ماده ها تاثیر گذار!

MOET باعث می شود تا گونه ای شبیه گاوmultiparous 

شود



نمزایای استفاده از انتقال جنی

افزایش تعداد نتاج ماده از ماده های برتر

افزایش پتانسیل ژنتیکی گله در کوتاه مدت

 اجازه به سایر تولید کنندگان برای بهره مندی از..

حفظ و ذخیره ژنتیک برتر برای نسل های آتی

....



نخالصه مراحل انتقال جنی

انتخاب ماده دام دهنده یا . 1donor cow

انجام . سوپراووالسیون2

تلقیح ماده دام . 3

جمع . استحصالیکیفی جنین های ارزیابی آوری و4

تقسیم ، فرآوری و . 5...

انتقال . گیرندهجنین به ماده دامهای 6



دهندهویژگیهای ماده دامهای 

 نتیکی باال برایژدارای توان
 تولید شیر
 نرخ رشد
قدرت تولید مثلی
سالمت
طول عمر اقتصادی

 و.....



انجام سوپراووالسیون ماده دام دهنده



تلقیح مصنوعی ماده دام دهنده

انتخاب بهترین دام نر یا اسپرم از نظر ژنتیکی



جمع آوری و ارزیابی کیفی 
استحصالیهای جنین



embryoجنین یا 



diploid

haploid

haploid

diploid

اووژنز از زمان جنینى شروع 
و تا مرحله بلوغ ادامه دارد 

ا زمان بلوغ تا زمان لقاح، تاز 
پیش  IIمتافازمیوزمرحله 

متوقف  IIمى رود و در متافاز
.مى شود

در هر سیكل ماهیانه 
يك تخمك آزاد مى 

 IIمیوزمرحله شود كه 

طى  IIآنافازخود را تا 
.كرده است

مراحل مختلف اووژنز 

ك تخممقدار يون كلسیم غشاء پس از برخورد اووسیت ثانويه با اسپرم، در 
تكمیل گردد IIمى شود كه میوزهمین تغییرات باعث صورت مى گیرد كه تغییراتى 



 تخمک یاOvum
نطفه حیوان ماده

 اووسیت یاOocyte
تخمک قبل از باروری

 جنین یاEmbryo
 بعد از باروریتخمک

 موروال یاMorula
 سلولی یا باالتر16مرحله

بالستوسیست
 سلولی حفره ای مایع مانند در جنین بوجود می آید که 80در مرحله

در این حالت به آن بالستوسیست اطالق می شود

چند اصطالح



جمع آوری جنین های استحصالی

6اکت روز پس از تلقیح جنین ها مسیر تولید مثلی را از اوید
در طی این مدت جنین و تا رحم طی نموده ( محل باروری)

نموده اندکافی ها رشد 



 معموال از روش غیر جراحی برای خارج نمودن جنین ها استفاده
می شود

فالشینگ

هاجمع آوری جنین 



ا یک لوله فالشینگ حاوی بالونی است که قابل باد شدن ب
محلول نمکی است

هاجمع آوری جنین 



هاجمع آوری جنین 



هاجمع آوری جنین 



زمان انجام فالشینگ

 هفتم روز درفالشینگانجام عمل



جنین هاارزیابی 

روشهای غیر تهاجمی . 1

 جنینبررسی مورفولوژیک

روش . تهاجمیهای 2

 ژنتیکی غربالگری

 نین تکامل بعدی جروند بالقوه نمونه برداری و دست ورزی بر تأثیر



طبقه بندی جنین ها بر مبنای 
مرحله توسعه ای آنها

  سلولی قرار دارند64تا 2جنین های طبیعی در مرحله



الیوامل موثر بر کیفیت جنین های استحصع

سن جینن ها

هاتکنینک مورد استفاده در خصوص برداشت جنین

سطح مهارت و تجربه تکنسین مربوطه



ش یکی از موثرترین و در عین حال سریع ترین روشهای افزای
تعداد نتاج حاصل از یک برنامه انتقال جنین

تقسیم جنین ها یا 
Embryo splitting 



AB Technology Twinner System

 تکنیکی است تجاری که می تواند سریع و در عین حال
سالم جنین های موجود در مرحله موروال یا بالستوسیست  

ا را بدون نیار به پیپتهای نگهدارنده به دو نیمه مشابه ی
demi-embryos تقسیم در طی یک 30)تفسیم نماید

(ساعت توسط اپراتورهای با تجریه
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ذخیره جنین ها

دخیره کوتاه مدت

 ساعت پس از برداشت8مدت انتقال ظرف

ذخیره بلند مدت

حفظ قدرت حیات جنین

امکان رشد و توسعه آن



انتقال جنین به دامهای گیرنده



انتقال جنین به دامهای گیرنده به روش جراحی



انتقال جنین به دامهای گیرنده به روش غیر جراحی
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