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in vivo and  in vitro

embryo production

ه ن ج ث  ا ورد  وع  و

IVEP
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بویژه در انتخاب پسران (افزایش نقش ماده دامھای برتر .١
از نظر ژنتیکی در برنامه ھای اصالحی) آنھا

 در مسیرھای منتھی به انتخاب مادهشدت انتخاب افزایش .٢
ھا bull damدامھا بخصوص در انتخاب 

ل ماده ید  و خ  ش  ا ھاایای ا دا

مسیر مختلف انتخاب ۴

Dam of sires

Sire of sires

Sire of dams

Dam of damsل جامعهک

والدین نسل بعد

افراد غیر والد نسل بعد

1-Sires to breed sire (SS)

2-Sires to breed Dams (SD)

3-Dams to breed sires (DS)

4-Dams to breed dams (DD)

مسیر انتخابی ۴
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ماده ھای خوب و تیمارھای ترجیحی

شناسایی یک ماده دام واقعا عالی بسیار مشکل 
چرا؟. است

MOETبا استفاده از تکنیک 

 تعداد خانواده ھایFS افزایش می یابد

نتیجه  :
برآورد دقیق تر ارزشھای اصالحی
 است اثرات غالبیت نکته مھمتر وارد نمودن!
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پسران بویژه در انتخاب (ماده دامھای برتر نقش افزایش .١
اصالحینظر ژنتیکی در برنامه ھای از ) آنھا

 افزایش شدت انتخاب در مسیرھای منتھی به انتخاب ماده.٢
ھا bull damدامھا بخصوص در انتخاب 

آزمون نتاج دامھای ماده.٣
کاھش ھزینه ھا نسبت به انتقال حیوانات زنده.۴

کاھش خطر انتقال بیماری ھا
له ھای تسریع در ترویج منابع ژنتیکی کمیاب و اقتصادی از گ.۵

مولد
ن تولید خویشاوندان مشابه از نظر ژنتیکی به منظور مکا.۶

یابی برخی از ژنھای خاص
افزایش تعداد افراد جمعیت پایه از نژادھا یا گونه ھای .٧

کمیاب یا در معرض خظر انقراض
٨....

ل ماده ید  و خ  ش  ا ھاایای ا دا
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Ovum pick Up (OPU)

In vitro maturation (IVM)

In vitro fertilization (IVF)

In vitro culture (IVC) 

ه ن ج ث  ا ورد  وعات  و
IVEP

ن  ید  و ف  ت ھای  )IVEP(رو

In ViVo(تولید درون تنی .١ Embryo Production (
) In Vitro Embryo Production(تولید برون تنی  .٢
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ید  نو ی  ون 

ی رویان ون  ید   و ل  ا

دامهاي دهنده و گيرندهمديريت .١
همزمان سازي دامهاي دهنده و گيرنده.٢
دامهاي دهندهتخمك افزايي سوپراووالسيون يا .٣
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ون ورپاووال

ی رویان ون  ید   و ل  ا

دامهاي دهنده و گيرندهمديريت .١
همزمان سازي دامهاي دهنده و گيرنده.٢
دامهاي دهندهتخمك افزايي سوپراووالسيون يا .٣
آنارزيابي گيري از دام نر منتخب و اسپرم .۴
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ی رویان ون  ید   و ل  ا

دامهاي دهنده و گيرندهمديريت .١
همزمان سازي دامهاي دهنده و گيرنده.٢
دامهاي دهندهتخمك افزايي سوپراووالسيون يا .٣
ارزيابي آنگيري از دام نر منتخب و اسپرم .۴
تلقيح مصنوعي و انجام آبستني.۵
جنين هاآوري جمع .۶

ع آوری رویان

بعد از جفت گيري 6يا  5جمع آوري رويان از رحم ميش دهنده در روز

جمع آوري رويان

روش جراحي

روش الپاراسكوپيروش الپاراتومي

روش بدون 
جراحي
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ع آوری رویان

ی رویان ون  ید   و ل  ا

دامهاي دهنده و گيرندهمديريت .١
همزمان سازي دامهاي دهنده و گيرنده.٢
دامهاي دهندهتخمك افزايي سوپراووالسيون يا .٣
آنارزيابي گيري از دام نر منتخب و اسپرم .۴
تلقيح مصنوعي و انجام آبستني.۵
جنين هاآوري جمع .۶
دام هاي ديگربه انتقال جنين .٧
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کاربردھای
IVEP

Embryo sexingDrug testing

Early 
developmental 
gene

Genome 
reprogramming
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از سلول تخم تا فرد بالغ DNAمتيله شدن
توان سلولھای تمایز یافته

محدودتر خواھد شد 

کاربردھای 
IVEP

Stem cell Transgenic animal

Cloning 

Cryopresevation

Embryo sexingDrug testing

Early 
developmental 
gene

Genome 
reprogramming
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اصفھان سال در  ١۴تولد جنین فریز شده پس از 
)  ١٣٩۵بھمن  ٩شنبه (

، در اصفھاناین نوزاد تولد با 
رکورد نگھداری جنین فریز 

!شکسته شدشده در ایران 

ی رویانیایا ون  ید  و
از النه  امكان مطالعه تغييرات فيزيولوژيك جنين در مرحله قبل•

گزيني

رديگامكان نگهداري طوالني مدت جنين و انتقال آن به نقاط •

كلونينگكمك به مهندسي ژنتيك و •

كميافزايش نرخ انتخاب براي صفات •

رهايي از كاهش توليدمثل به علت توليدمثل فصلي•
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ی ون  ید  و ه  ر
نوعپژوهشگرسال

خرگوش-1959

موش-1968

انساناستپتو و ادواردز1978

گوسفند-1981

گاودر ايرلند Ovamassشركت 1987

گاوميشو شركاء در هندوستان Madan آزمايشگاه1991

ی رویان ون  ید  و ل  ا

هكوتاه واژنام انگليسينام فارسيشماره

Ovum pick-upOPUاووسيت گيري1

In vitro oocyte maturationIVMتكامل برون تني اووسيت2

 In vitro spermاسپرم كاپاسيته شدن برون تني3
capacitation

IVSC

In vitro fertilizationIVFلقاح برون تني اووسيت4

In vitro embryo cultureIVCكشت برون تني رويان5

1

2 3

4

5



١١/٠٩/١۴٣٨

١۴

ی رویان ون  ید  و ل  ا

هكوتاه واژنام انگليسينام فارسيشماره

Ovum pick-upOPUاووسيت گيري1

1

2 3

4

5

ع آوری اوو 

ن دام مدا دهاز  ی ز

Ovum pick-up

ن   مدا زه داماز  ده یا  زه  ده ی  تار 

Aspiration

ری اوو 
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ه اوو

ه اوو
آسپیره کردن اووسیت 
استخراج اووسیت از فولیکول

OPU

 دامھایاز واژینال ترانس به روش گیری اووسیت 
:زنده

 نابالغدام
 ریزیبالغ  و در مراحل تخمک دام
 آبستن دام
 پیردام
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OPU

 گیری از دام زندهانجام اووسیت مراحل:

 خألدراز متصل به پمپ سوزنی شکل ھای استفاده از لوله.١
سونوگرافی به کمک دستگاه مشاھده تخمدان .٢
ھدایت نمودن سوزن از طریق واژن به سمت تخمدان .٣
ن ھر فولیکول و تخلیه محتویات آبه درون وارد نمودن سوزن .۴

)  فولیکولی و اووسیتمایع (
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Ovum Pick Up or OPU

 کاھش این روش می تواند بطور عمده ای منجر به
اما به چه روشی؟. شودفاصله نسل 

با استفاده از دامھای بسیار جوان در برنامه ھای انتخاب

 گاوھای ھلشتینمثال آغاز جمع آوری اووسیت ھا در:
  ماھگی و پس از ھورمون درمانی تلیسه ھا بصورت ١٠تا  ٩از سن

!انجام شود  یکبار ھفتگی

ی رویان ون  ید  و ل  ا

هكوتاه واژنام انگليسينام فارسيشماره

Ovum pick-upOPUاووسيت گيري1

In vitro oocyte maturationIVMتكامل برون تني اووسيت2

1

2 3

4

5
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ی   ون  ل  کا IVMاوو یات
 متصل به  20ميلي متري با سوزن شماره  6تا  2استخراج فوليكول ها از تخمك هاي

ميلي ليتر 5سرنگ 
 در بافر) اطراف آنهاسلول هاي كومولوس همراه با (شستشوي تخمك هاي نابالغ  

Dulbeccoفسفات 
 ساعت در محيط كشت  27نگه داري به مدتTCM-199 زير روغن پارافين
20  ميكروگرم در ميلي ليتر  100بز،درصد سرمFSH،1  بتا 17ميكروگرم در ميلي ليتر استراديول

درصد نوع
5 % CO2
5 % O2

90 % N2
c38/5 دما

رميلي ليت 100
محيط نگهداري:

ی   ون  ل  کا IVMاوو یات
 ي محيط كشت تهيهTCM 199    انتقال اووسيت ها به ظرف حاوي محيط كشت وTCM 

...گنادوتروپين، سرم جنين گوساله، جنتامايسين، پيرووات و  ،199

 دي گاز % 5(بي هوازي در شرايط  38/5انكوباسيون اووسيت ها و محيط كشت در دماي
)اكسيد كربن

 بهينه بلوغ زمان:
 هايي كه در مرحله متافازاووسيتدرصد از  90بيشتر از درII   استساعت  22-24هستند بين  .

 اووسيت در طول مشخصه بلوغ عالمت تنهاIVM
 كومولوس پوشاننده اووسيتهاي سلولگسترش  

 كنندميتوليد اسيد هيالورونيك سلولهاي كومولوس

نقش اسيد هيالورونيك
 سلولي، فضاي درونآمده، با افزايش در ماتريكس برون سلولي به صورت پليمردر اين اسيد  

.شودزمينه براي بلوغ هسته فراهم مي
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ی   اوو ون  ل  کا ت
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ی رویان ون  ید  و ل  ا

هكوتاه واژنام انگليسينام فارسيشماره

Ovum pick-upOPUاووسيت گيري1

In vitro oocyte maturationIVMتكامل برون تني اووسيت2

 In vitro spermاسپرم كاپاسيته شدن برون تني3
capacitation

IVSC

1

2 3

4

5

پرمدنت دار ی ا ون 
   اووسيتبرون تني شرط لقاح

رحم ماده دام پس هاي ظرفيت دار شده از اسپرمجمع آوري : روش قديم
با دام نر پس از جفت گيري از 
اسپرم دار كردن برون تني ظرفيت : روش جديد

 رم براي ظرفيت دار شدن برون تني اسپمدت زمان مورد نياز و روش
!هاي مختلف، متفاوت است در گونه
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ودن ت دار  ھای  پرمرو ی ا ون 
باال بردن درصد اسپرم هاي زنده و جنبا در نمونه مني يخ زده

نگه داري در محيط پيروات الكتات آلبومين تيروئيد)TALP + (هپارين
 پارافينساعت زير  4مدت نمودن به انكوبيت
...

Swim-upروش 

ی رویان ون  ید  و ل  ا

هكوتاه واژنام انگليسينام فارسيشماره

Ovum pick-upOPUاووسيت گيري1

In vitro oocyte maturationIVMتكامل برون تني اووسيت2

 In vitro spermاسپرم كاپاسيته شدن برون تني3
capacitation

IVSC

In vitro fertilizationIVFلقاح برون تني اووسيت4

1

2 3

4

5
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ی   یا     IVFقاح  آزما

 استفاده از تكنيكIVF  ازتوليد جنين براي:

تكنيك به كه يي ماده هاMO  دهندپاسخ نمي مناسبي بنحو

باشند كلي از سالمتي الزم برخوردار نمي بطور كه يي ماده ها

ی قاح )IVF(اووون 
 محيط لقاحفراهم نمودن

 ميكروليترمايع داراي هپارين25+  اسپرم ميكروليترسوسپانسيون  25مخلوط نمودن

 اووسيت 5تا  4به زير پارافين و افزودن ) ميكروليتر 50(انتقال محيط لقاح
 گاز %  5درجه سانتيگراد و داراي  38/5ساعت در دماي  24انكوبيت به مدت

كربنيك
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ون قاح  جام  ی ا یشا 
مشاهده اسپرم درسيتوپالسم اووسيت

وجود دم اسپرم در سيتوپالسم اووسيت

 شدن سر اسپرم و تشكيل پرونوكلئوسمتورم
 بالستوسيستو تشكيل ) تقسيم سلولي(كليواژ انجام
 يتاووسدرون سيتوپالسم ) كورتيكال(تجزيه شدن گرانولهاي قشري

قاح ھای  ی دی رو اووون 

زوناپلوسيدادادن يك يا چند اسپرم در زير قرار .١
يابد ها زياد باشد، احتمال پلي اسپرمي افزايش مياسپرماگر تعداد •
.يابدباشد، نرخ لقاح كاهش مياگرتعداد اسپرمها كم •
 
)  اووپالسم(سيتوپالسم به درون اسپرم تزريق يك .٢
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تزريق اسپرم به داخل سيتوپالسم اووسيت

)IVF(لقاح برون تني  

ی قاح اووون 
ديگر روش هاي لقاح برون تني اووسيت

subzonal insemination (SUZI) intracytoplasmic sperm injection (ICSI)
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ی رویان ون  ید  و ل  ا

هكوتاه واژنام انگليسينام فارسيشماره

Ovum pick-upOPUاووسيت گيري1

In vitro oocyte maturationIVMتكامل برون تني اووسيت2

 In vitro spermاسپرم كاپاسيته شدن برون تني3
capacitation

IVSC

In vitro fertilizationIVFلقاح برون تني اووسيت4

In vitro embryo cultureIVCكشت برون تني رويان5

1

2 3

4

5

كشت محيط از استفاده)١
)... و گوسفند خرگوش،( واسطه حيوان از استفاده)٢

)IVC(برون تني رويان روشهاي كشت   
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ی رویان ون  ت  

:مراحل كشت برون تني رويان در محيط كشت 
آماده سازي محيط كشت
 هاكردن زايگوت انكوبيت
 روز 5تا  4(تا مرحله بالستوسيتكشت(
بررسي وضعيت بالستوسيست ها از نظر شكل ظاهري
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ی رویان ون  ت  
  سلولي  8-16در شرايط استاندارد كشت سلولي، رشد رويان نشخواركنندگان در مرحله

شدميمتوقف 
 وت مي توان زايگو امروزه كشت اين مشكل نيز برطرف محيط تغيير در حال حاضربا

.دادپرورش نيز گامه بالستوسيست چندين گونه را تا 
 ستچندين روش امكان پذير ابه پرورش زايگوت تا رسيدن به گامه بالستوسيت:

.  روز 5يا  4خرگوش يا گوسفند و بيرون آوردن آنها پس از اويداكت ها به زايگوتانتقال .١
 ،ا به رحم هشود تا روياننزديك به رحم، با نخ جراحي بسته مياويداكت بخش پاييني هنگام انتقال

.  نرسند

-هاي گرانولوزا و يا سلولكه داراي سلول TCM-199زايگوت در محيط كشتي مانند پرورش .٢

.باشداويداكت هاي پوششي 
عيمصنواويداكت هاي سوماتيك مانند مايع هاي كشت ساده، بدون سلولدر محيطپرورش .٣
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كشت آزمايشگاهي رويان:
 محيط كشتTCM-199  +10 درصد سرم بز
 استفاده از سلول هايBRL ،Vero 

محيط هاي كشت متوالي:
 سامانه كشت بدون سرم)G1.2/G2.2(
سامانه كشت(Medicult , Copenhagen) ISM1/ISM2 

استفاده از مجراي تخم جهت كشت رويان:
 مجراي تخم بر خرگوش،گوسفند و...

ی رویان ون  ت  

ل  رویان ا
10 بررسي ابتدايي رويان ها در پتري ديش حاوي محيط با بزرگنمايي
 ميكروسكوپ 40ارزيابي دقيق تر رويان ها با بزرگنمايي
 ميلي ليتري 0/25رويان در پايوت هاي  4تا  3قراردادن
انتقال رويان ها به دام هاي ديگر با روش الپاروسكوپي
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تولید جنین

 توئيسآالن ناقص تشكيل از ناشي جنين سقط موارد افزايش
 گاو در روزگي 35 از پس بويژه( جنيني ميرهاي و مرگ(
 جنين عادي غير بودن بزرگ از ناشي زايي سخت
 مادرزادي هاي ناهنجاري
 رخوردنشي به ميل نداشتن و ها گوساله در تنفسي مشكالت

 محدوديت هاي توليد برون تني رويان 
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twiningدوقلوزایی یا 
ه ھا تاثیر تیپ بسیار خاصی از بیوتکنولوژی بر تولید مثل ماد

می گذارد
 صفتی است قابل اندازه گیری
بصورت جزئی ژنتیکی است
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Cloneکلون یا 
 یک موجود واحد که از ترکیب ژنتیکی ھمسان موجودی با

.  استمشتق شده 
 این واژهcloning  اولین بار توسطJ.B.S.Haldane ابداع گردید
  Haldane (1982-1964):

 بک دانشمند ھندی تبار که در انگلیس بدنیا آمد
زه مطالعه بر روی فیزیولوژی، ژنتیک، بیولوژی تکامل و نیز در حو

)ابداعاتی در حوزه آمار و آمار زیستی(ریاضی 
 اولین فردی که ایدهIVF   وcloning  را مطرح نمود
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تاریخچه مختصری در خصوص کلونینگ

 ماده (اولین حیوان شبیه سازی شده ١٩٩۶سال در
استفاده از سلولھای با ) Dollyگوسفندی به نام 

بافت پستان مادرش بدنیا آمد
 سازی انسان شبیه اولین  ٢٠٠٢در دسامبر سال

که دختری به نام حوا ) کیلوگرم ٣/٢به وزن (شده 
Eve) (بود بدنیا آمد

 مفھوم بنیادين و به (نیز بنیانا  ١٣٧٠در سال
بیه گوساله حاصل از تکنولوژي شنخستین ) پايه اي
ھمت محققان جھاد دانشگاھي در پايگاه به سازي 

.  تحقیقاتي رويان اصفھان متولد شد

CLONINGتعریف شبیه سازی یا 
حفظ جرم پالسم موجود
 جھش و این بدین مفھوم است که باستثنای

، حداقل می توان ادعا aging of DNAموضوع 
ھسته ای  DNAنمود که  در فرآیند کلونینگ، 

مشابه باقی خواھد ماند
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اساس کار در حیوانات  ھمانندسازی  
 Cloned animalsشده یا 

ی  به  انتقال ھستِه سلولھای  بالغ  و تمایز یافته  در مرحلِه خاص
.داخل  سلول  تخم غیرباروری  که  ھسته  آن  خارج  شده  است 

  تولد بره  ای  زنده)Dolly ( از سلولھای سوماتیکی نظیر  غدد
پستانی 

از مزایای  این  عمل:
    کاھش  فاصلِه نسل
  استفاده  ازتعداد محدودی  از حیوانات  بسیار شایسته
  ایجاد پیشرفت  ژنتیکی  سریع  در گله
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تعریف شبیه سازی
حفظ جرم پالسم موجود

 باستثنای جھش و موضوعaging of DNA حداقل ،
ھسته ای مشابه باقی  DNAمی توان ادعا نمود که 

خواھد ماند

پیری فیزیولوژیک
لوژیک به پیر شدن موجود زنده بر اثر گذشت زمان پیری فیزیو

اطالق می شود
 سالگی گفته  ٧۵در انسان معموال پیری به سن باالتر از

)سالگی ۶۵-۶٠(می شود 
منظور از پیری چیست؟
آیا پیری یک نوع بیماری است؟
پیری از نظر ژنتیکی به چه مفھومی است؟
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senileپیری یا 
افتی پیری فرآیندی است فیزیولوژیک که با زوال فعالیت ب

.منجر به مرگ موجود خواھد شد

 مفھوم پیری از نظر ژنتیکی:
 اطالق می شود توالی تلومری به کاھش طول
 به موازات کاھش طول توالی تلومری، قدرت رشد و

ر تقسیمات سلولی و نیز دقت ساخت ماکرومولکولھا د
سلول کاھش می یابد

 نتیجه این امر
مختل شدن فعالیت ارگانھای مختلف و نھایتا مرگ

 به توالی ھای تکراری انتھای تمام کروموزومھا در سلولھای
یوکاریوت تلومر اطالق می شود 

 نوکلوتیدی  ۶این توالی ھای تکراری در انسان از ھزاران توالی
TTAGGG تشکیل شده است

عداد تیلومرھا در انسانت
 ٢*۴۶  =تیلومر ٩٢

چیست؟ Telomereتلومر یا 
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در تلومر گونه ھای  DNAآیا توالی تکراری 
مشابه است؟ محتلف

در تلومر گونه ھای  DNAآیا توالی تکراری 
مشابه است؟ محتلف

%  ٩٨گزارش جدید آکادمی ملی علم نظریه شباھت بیش از •
انسان و میمون را رد نموده است DNAبین 

جفت کروموزوم دارد ٢۴جفت و شامپانره  ٢٣انسان •
و نیز مارکرھای موجود بر   Yفاوت بارز در اندازه کروموزوم ت•

روی آن بین آنھا 
•....
از  kb ٢٣تیلومر شامپانره ھا و سایر میمون سانان حدود •

واحدھای تکراری  تشکیل شده است
طول تیلومر در بین پریماتھا  kb ١٠انسان با کمتر از فقط •

ژنوم منحصر به فردی دارد
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پایداری انتھای کروموزومھا
 جدا کردن انتھای یک کروموزوم از کروموزوم دیگر در طول

DNAتوالی 
 جلوگیری از نوآرایی، شکست، الحاق انتھایی و تجزیه و

کروموزوم تخزیب 
 کروموزومھاحفاظت از

تلومر وظیفه اصلی 

تلومروظیفه اصلی 
ل استبنظر می رسد تيلومرها ساعت بيولوژيکی  يا ساعت مولکولی سلو

دتيلومرها تنظيم می نمايد که هر سلول چند بار می تواند تقسيم شو

Growth Arrest :
 زمانيکه طول توالی تيلومر به حد معينی برسد  توقف رشد يا(growth 

arrest)  رخ خواهد داد. 
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Aging of DNA
یم  معموال بعد از ھر تقسیم سلولی در سلولھای قابل تقس

تیلومری طول توالی  ’5جفت باز از انتھای  ۵٠-١٠٠حدود 
.کاسته خواھد شد

یب در پستانداران بر اثر کوتاه شدن طول توالی تیلومرھا، آس
.و نیز جھش ھا افزایش می یابد DNAھای وارده به 

 بر روی ژنھای مجاورتیلومری کاھش طول توالی از طرفی این 
د تاثیر گذاشته و سبب فعال شدن سیگنال ھایی حواھد ش

.فعال می شود P53و  P16 ،P21که در پی آن ژنھای 
 3کنترل ژنتیکی تیلومراز بر رویp21 نقشه یابی شده است
 با فعال شدن این ژنھا چرخه سلولی متوقف و مرگ برنامه

.در سلول رح خواھد داد  Apoptosisریزی شده یا 

 (immortal)نامیرایی یا فناناپذیری 

 اگر سلول بتواند به نحوی از کوتاه شدن طول توالی
تیلومری خود جلوگیری نماید 

 به این ترتیب سلول می تواند از مرگ گریخته و به
تقسیمات خویش ادامه دھد که به این پدیده نامیرایی 

گفته می شود
 مرازتیلواین فرآیندتحت کنترل آنزیمی است موسوم به
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آنزیم ریبونوکلئوپروتئینی درون سلولی است
 نوکلئوتیدی  ۶این آنزیم با افزودن توالی تکراریTTAGGG 

به انتھای تیلومر کروموزوم انسان سبب حفظ طول آن 
.خواھد شد

در  بعبارت دیگر این آنزیم مانع از کوتاه شدن طول تیلومر و
.نتیجه ادامه یافتن تقیسمات سلولی خواھد شد

 بررسی دقیق ارتباط تیلومر و تیلومراز می تواند در
وابسته  پیشگیری از فرایند پیری، سندرم پیری و بیماریھای

به آن سودمند باشد

Telomeraseآنزیم تیلومراز یا 

immortalفناناپذیر یا سلولھای 

شن سلولھایی که آنزیم تیلومراز در آنھا بصورت دائمی رو
می باشد

نمونه این سلولھا:
سلولھای خونی
سلولھای سرطانی

 این سلولھا مسن نمی شوند، زیرا این سلولھا مرتبا
....تیلومراز تولید می کنند که منجر به حفظ 
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 سلولھای رنگ آمیزی شده ھم
سن

  
 ن در آکه در شکل باال حالت طبیعی

تقسیمات سلولی متوقف شده 
است

و  در شکل پایین برای تولید فعال
ته مستمر تیلومراز تیمار صورت گرف

 و سلولھا به تقسمات خویش ادامه
داده اند

پیری زودرس

 گاھی اوقات و در موارد نادر کوتاه شدن سریع طول توالی
در سنین پائین  DNAتلومر و اختالل در مکانیسم ترمیم 

تری رخ خواھد دھد
درم این پدیده نادر با برخی سندرم ھای ژنتیکی نظیر سن

داون مرتبط می باشد
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کعوامل موثر بر پیری فیزیولوژی
سن
استرس
افزایش مصرف قند
عدم فعالیت آنزیم تلومراز
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  Cloningبررسی 
از نقطه نظر اصالح دام

تیپ کلونینگ روشی است برای تکثیر افرادی با فنو
بسیار فوق العاده

 است ١متاسفانه تکرار پذیری کلونینگ کمتر از
به ھمین ھیچ گارانتی وجود ندارد که تکثیر یک فرد فوق 

العاده نیز منجر به کلونھای فوق العاده ای از آن شود

که  تنھا حیواناتی کاندیدای کلونینگ خواھند بود که
دشایستگی ژنتیگی آنھا به دقت برآورد شده باش

مثل دامھای نر خاص

یک سوال؟
 چرا ماباید یک دام نر فوق العاده را کلون نمائیم در

ژنوم آنرا در  AIحالیکه می توانیم بسادگی و از طریق 
سطح جامعه تکثیر نمائیم؟

 کلونینگ در اصالح دامیکی از مزایای:
یز ما می توانیم عالوه بر اثرات ژنی افزایشی، اثرات غالیبت را ن

چرا؟. در مدل منظور نمائیم
 زیرا ھر کلون حاصل از یک خانواده مشابه، دارای اثر غالبیت

!مشابھی نیز می باشد
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استفاده از کلونینگ نیازمند ارزیابی دقیق ھر خانواده 
کلونی می باشد که این امر مستلزم صرف ھرینه می 

باشد

  Cloningمحدودیت در استفاده از  

کلونینگ منجر به افزایش شدید صحت انتخاب خواھد شد
 کلونینگ منجر به افزایش شدت انتخاب در طی اولین نسل

خواھد شد
و یا  لیکن بعد از آن پیشرفت زنتیکی به شدت کاھش می بابد

چرا؟. حتی متوقف خواھد شد
 بدلیل اینکه ما دائما مشغول ھمانند سازی دامھای مشابھی

!خواھیم بود 

 تاثیر تولید مثل از طریق کلونھا بر
یکیفاکتورھای موثر بر نرخ پیشرفت ژنت
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ت که از میان کلیه روشھای بیوتکنولوژی، شاید بتوان گف
کی کاھش تنوع ژنتیکلونینگ بیشترین تاثیر را بر 

)Genetic variation (دارد
 فشار چنین کاھشی بر انتخاب کامال روشن است، اما

ی کاھش تنوع می تواند نتایج خطرناک دیگری را نیز در پ
داشته باشد

  Cloningبررسی 
از نقطه نظر اصالح دام

نتایج خطرناک کلونینگ از طریق کاھش تنوع

وند دامھایی با تولید باال که در فرآیند کلونینگ انتخاب می ش
تفقط تحت شرایط خاصی تولید بھینه خویش را خواھند داش

 تغییر نماید) شامل تکنیک ھای جدید(اگر شرایط محیطی ،
باعث خواھد شد که حیوانات مورد نظر سازگاری ضعیفی به 

شرایط جدید از خویش نشان دھند
معموال اینگونه دامھا در برابر بیماریھای جدید مقاومتی ندارند!
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گذشته، حال و آینده کلونینگ
 سال پیش دالی  ٢٠یعنی حدود  ١٩٩۶در جوالی  سال

یزی اولین پستاندار ماده ای بود که به صورت موفقیت آم
از یک سلول بالغ غده پستانی میش مادر بدنیا آمد

 آیا اساس بوجود آمدن دالی لقاح اووسیت و تخمک و
بوجود آمدن سلول تخم است؟

ارز خیر، فرآیند تولید دالی با روشھای معمول دو تفاوت ب
.داشت

اولین تفاوت
تی در سلولھای بدنی گرفته شده از پستان یک میش بالغ در محیط کش

آزمایشگاه قرار گرفت و اجازه رشد به انھا داده شد
 سپس مواد مغذی از محیط کشت حدف و در نتیجه رشد سلولی

متوقف گردید
 تریکیالکشوک بوسیله یک مرحله بعدآمیخته کردن یکی از این سلولھا 

با اووست میشی که قبال ھسته آن اووسیت حذف شده و فاقد 
کروموزم می باشد

 این روش موسوم به‘somatic cell nuclear transfer’ می باشد
ط در طی یک روز سلولھای آمیخته شده شروع به تقسیم شدن در محی

.کشت خواھند کرد
 بعد از چندین تقسیم، جنین اولیه در مراحل رشد به رحم ماده ھای

.گیرنده انتقال خواھد یافت و سایر مراحل رشد جنین ادامه می بابد
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موجودات شبیه سازی خالصه مراحل 
:  زنده

زدایی از تخمک گیرنده ھسته .١
دھنده به درون تخمک گیرنده انتقال ھسته سلول .٢

توسط میکرومانیپوالتور 
گیرندهپیوستگی بین سلول دھنده و تخمک ایجاد .٣
روز  ٣- ۵رویان به دست آمده در انکوباتور به مدت کشت .۴
)مادر میزبان(رویان در حال رشد به داخل رحم انتقال .۵

دومین تفاوت
 بر خالف اسپرم و تخمک که ھر یک نیمی از کروموزومھا را

در فرایند باروری به اشتراک می گذارند، در کلونینگ ھر 
سلول بدنی در ھر سلول جنسی حاوی دوبرابر تعداد 

کروموزمھای معمول را به ھمراه دارد

 در لقاح طبیعی، لقاح اسپرم و تخمک شکل دھنده فردی
)ترکیب ممکن ۴۶٢حداقل (است با ژنتیک منحصر به فرد 

ک اما فرد حاصل از روش انتقال ھسته ی یک سلول سوماتی
....
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تولید دامھایی شبیه به دالی چه 
کمکی می تواند به بشر نماید؟

زی تصور کنید که ما دارای یک گله گوسفند، گاو یا ب
نھای پروتئیباشیم که توانایی تولید حجم وسیعی 

!  را در شیر خویش داشته باشند  انسانی
ون پروتئینھایی مناسب برای بیماران ھموفیلی که خ

آنھا نمی تواند منعقد گردد
 ریخت دامھای ترافرایند تولید دالی بشر را برای تولید

!رھنمون ساخت  Transgenic animalsیا 

دامھای تراریخته 
 ٩حامل فاکتور 

انعقاد خون در 
شیر خویش
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تولد شنگول و منگول 
)٨٨اولین بزغاله ھای تراریخته در دی ماه (

 B نوع ھموفیلیدرمان بیماران  در شیر مناسب برایانعقادی  ٩فاکتور حامل 

  ١٣٨٩تولد حبه انگور در سوم اردیبھشت ماه سال 

 ژن تراریخته حامل تولد بزtPA
 دارو برای درمان سکته ھای مغزی و قلبی مورد این

استفاده قرار می گیرد 
 ان این دارو بالفاصله پس از ایجاد سکته به انسچنانچه

لخته ھا خواھد تزریق شود، موجب از بین رفتن سریع 
شد

 ه از اطراف آن بر اثر نارسایی تغذیبعبارت دیگر بافت ھای
بین نخواھد رفت و جریان خون به حالت عادی باز خواھد 

. گشت
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تکثیر نژادھای برتر
 ن بیدامھای نر یا ماده بسیار برتری که ممکن است از

رفته یا حذف شوند
 ھای یکی از این گاوھا ھمین روش از تخمک با

ن در اصفھاگوساله با ھمان پتانسیل تولید شیر، ١٢
تکثیر گردید

 یک استراتژی در این زمینه  برای مراکزAI
از  ایجاد بانک سلولھای بنیادی  برای ھر یک از نرھا پیش

شدن proveتایید یا 
 استرانژی دیگر در ھمین زمینه تکثیرBull dams

مزایای تولید دامھای تراریخته

 برترتکثیر نژادھای

 حیواناتاز انقراض نسل جلوگیری
 نجات نسل قوچ قمیشلو در منطقه اصفھان

 انسانیمدل براي مطالعه بیماري ھاي تولیدحیوانات

تولید دارو
 ولید براي تولید پروتئین ھاي دارويي مورد نظر مثل تتولید حیواناتي

ضد انعقاد خون  PTAبا خاصیت انعقاد خون یا تولید پروتئین  ٩فاکتور 

 پیوند به انسان براي تولید ارگان ھايي براي تولیدحیواناتی
Xenotransplantation .(
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Selfingخودباروری یا 
 خودباروری در دام بر اساس امتزاج دو گامت حاملX  یک دام

می باشد» selfs«نر  و ایجاد موجودی تحت عنوان 
 خودباروری منجر به تولید دامھایی خواھد شد که بطور

بالقوه در نشان دادن ژنوتیپ والدینی پربیان ھستند

درجه تغییر ھم خونی
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در اصالح دام  Selfingکاربرد 
ان برای ارزیابی دامھایی که فنوتیپ مورد نظر را نش

نمی دھند
گاوھای نر شیری: مثال

Selfing
 دامھایselfs  خلوص دارند و بنابراین ما در % ۵٠به میزان

مقابل آنھا با یک مشکل اساسی مواحھیم 
شندوالدین بایدکامال عاری از ھر آلل کشنده یا نیمه کشنده با

سوال:
 با توجه به ظھورselfs  ایا این امکان وجود دارد که ما بتوانیم

ھنوز از تئوری ھای جاری برای محاسبه ھم خونی و نیز اثرات 
غالبیت استفاده نمائیم؟
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انتخاب بر پایه نشانگرھا 
کاھش فاصله نسل

  اجازه   انتخاب  در مراحل  زودتری  اززندگی
رای  افزایش دقت  انتخاب  از طریق فراھم  کردن  اط العات  بیشتر ب

تخمین  
ن  افزایش شدت  انتخاب  و اجازه  انتخاب  کاندیداھای  اصلی  از میا

تعداد زیادی کاندیدا

انتخاب بر پایه نشانگرھا و اطالعات ژنومیک

  صفاتی با وراثت  پذیری  صفت  کم
 محدود به  جنس
  صفات  مربوط به ابتدای  زندگی
  عدم وجود اط العات  از والدین  جمعیت  حاضر
 ات  مشکل  و پرھزینه  بودن اندازه گیری برخی از صف

نظیر کیفیت الشه 
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روشھای نوین بیوتکنولوژی 
تعیین ارزش ژنتیکی را نیز بھبود بخشیده است

 با استفاده از تنوع درDNA   یاpolymorphism

روشھای نوین بیوتکنولوژی 
تعیین ارزش ژنتیکی را نیز بھبود بخشیده است

با استفاده از پلی مورفیسم
 تنوع درDNA ت برخی دامھا می تواند به تفاوت در تولید و یا تفاو

 در سایر صفات اقتصادی مھم نظیر تولید شیر مرتبط باشد
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در برنامه ریزی   QTL/ETLمزایای اصلی  
ھای اصالحی

افزایش صحت انتخاب .١
ھا از طریق اطالعات بیشتری که مستقیما از ژنوتیپ

حاصل می گردد
امکان کاھش فاصله نسل.٢

 با افزوده شدن مرحله جدیدی در انتخاب در سنین
پایین تر

 چرا کهQTL/ETL  اجازه مشاھده صفاتی را می دھد
که دیگر وابسته به سن یا جنس نیستند
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QTL/ETLکشف 
در   بر مبنای لینک بالقوه موجود در بین چند شکلی موجود

DNA و صفات تولیدی است

The phases of QTL mapping

QTLمراحل نقشه یابی 
انتخاب یک جامعه نقشه یابی.١
جمع آوری داده ھای فنوتیپی.٢
تعیین ژنوتیپ ھا.٣
QTLتنظیم یک مدل ژنتیکی برای .۴
طراحی استنباط آماری از داده ھا.۵
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روشھای مختلف مورد استفاده برای 
 QTL/ETLکشف 

 Candidate gene approach
 اگر ژن معلومی بعنوان ژن کاندیدایQTL/ETL  مورد

استفاده قرار گیرد

 Genetic marker approach 
 در صورتی که از چند شکلیDNA  تنھا بعنوان مارکر یا

   QTL/ETLکه حاوی  DNAنشانگری برای یک ناحیه 
است استفاده شود


