
 تقنية إنتاج األجنة عند األبقار 
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 تارٌخ إنتاج  االجنة

  (Walter Heape )أول عملٌة نقل وزراعة جنٌن عند األرانب : 1890

 

 Kvasnitski)  )  تم الحصول على موالٌد باستخدام تقنٌة نقل وزراعة االجنة  جراحٌا عند الخنازٌر:  1950

 

 (  Willet)تم الحصول على أول مولود باستخدام تقنٌة نقل وزراعة االجنة جراحٌا عند االبقار :  1951

 

 Mutter)  )تم الحصول على أول مولود باستخدام تقنٌة نقل وزراعة االجنة  الجراحٌا عند االبقار :  1964

 

و  Robert Edwards )تم استخالص جنٌن بعد عملٌة تلقٌح صناعً وزراعته فً رحم امرأة أخرى :  1977

Patrik Steptoe ) 

 

 (Louis Brown)والدة أول طفل أنبوب فب برٌطانٌا  اسمه :  1978

 

 بنك السائل المنوي فً كالٌفورنٌا فً خدمة العازبات:  1982

 

 والدة أول طفل اعتبارا من جنبن مجمد:  1984

 

 حصول أول حمل باستخدام تقنٌة الحقن المجهري للنطاف داخل سٌتوبالزم البوٌضة:  1992

 

 (أول حٌوان مستنسخ) والدة النعجة دوللً :  1996

 

 (بدون الحاجة للحٌوانات المنوٌة) انتاج الفأرة كاجٌوا فً الٌابان باستخدام تقانة التوالد البكري :  2004

 

 

 



 مزاٌا تقانة إنتاج أالجنة 



 مبٌض

إنتاج أجنة مخبرٌا 

 بأعداد كبٌرة

(حاضنة)أبقار مستقبلة   موالٌد 

 النشر الفعال للمادة الوراثٌة 

  انتاج , تجنٌس االجنة, االستنساخ ) تطوٌر تقانات بٌولوجٌة حدٌثة

 ...........(,حفظ البوٌضات بدرجات حرارة منخفضة, حٌواناتت معدلة وراثٌا  

 انتاج االجنة          

 ًزٌادة فعالٌة االنتخاب وعملٌات التحسٌن الوراث 
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41% 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

حسب المعهد العالً لتربٌة الحٌوانات الزراعٌة     

/ فرنسا /   

2006-2008 

 حال النخفاض الخصوبة 

 انتاج االجنة            



 ًمقاربة و تكهنات لما ٌجري فً الظروف الفٌزٌولوجٌة الحقٌقٌة داخل جسم الحٌوان الح 

 انتاج االجنة            



 إنتاج أجنة 

  استمرار لنسل االبقار النافقة 

  ( أمراض او أوبئة ) تجدٌد القطٌع 

  بنك وراثً لحٌوانات  أو سالالت  ذات مواصفات ممٌزة 

 ساللة ممٌزة بقرة مرٌضة  بقرة نافقة  بقرة ذات مواصفات انتاجٌة عالٌة 

 حفظ االجنة  لعشرات السنٌن         

 انتاج االجنة



 انتاج االجنة 

 

 

 (           in vivo) داخل جسم الحٌوان الحً 

 
 (            in vitro) فً المختبر 

 



إنضاج مخبري 

24 h 

إخصاب مخبري 

18h 

  تطور مخبري 

7  day 

 مولود                       أرومة               بوٌضة متفلّجة                  بوٌضة مخصبة                         بوٌضة ناضجة              بوٌضة غٌر ناضجة     

نقل و زراعة  الجنٌن 

 أو 

 حفظ بالتجمٌد

 in vitro ))انتاج االجنة مخبرٌا 

 

 

 

 

 نسبة النجاح

http://herewomentalk.com/wp-content/uploads/2012/02/Zygote-image.jpg


رحردي  لىد   Compact cumulus cells جيدة  تراكمتدا كبقاتد   -1
 .أمثا تن ختس قات   تن كبخالي  كبام تيا

 
 Partially denuded oocytes تريسدقا تزويلدا كبقاتد   جو يد  -2
 .قات   تن كبخالي  كبام تيا   5 -3رحري  تن : 
 
رحردي  : Expanded cumulus oocytes سدي ا ترتدةة  كبقاتد   -3

 .  قاتا تن كبخالي  كبام تيا 3 -1تن 
 
 Completly سدددي ا م رترىددد  خاليددد  ام تيدددا حدددي  كب دددال  كب ددد    -4

denuded oocytes 

 سيروم ملحي 
 NaCl) 0.9  ) % 

 مْ  30-25درجة حرارته 
شفط البوٌضات         

    (2-6 mm 

 (جرٌبات

 24انضاج 

 ساعة

 انتاج االجنة مخبرٌا           

جمع البوٌضات وإنضاجها مخبرٌا(  1  

(المسالخ)  



       199 TCM 

 

   (Blastocyste 14%) 

 

199 TCM + EGF 

 

(Blastocyste 32%) 

 

199 TCM + FBS 

 

(Blastocyste 31%) 

 

199 TCM + EGF + MIX 

 

(Blastocyste 39%) 

 

Salhab) 2011, و زمالئه) 

وهواء رطب ( درجة مئوٌة 38,3):  حاضنة 

 .Co2من %  5بنسبة 

 

 ساعة 24

 

 انتاج االجنة مخبرٌا           

جمع البوٌضات وإنضاجها مخبرٌا(  1     



إنضاج مخبري 

24 h 

 الى مرحلة المٌتافاز من االنقسام(  VG)تستكمل البوٌضة النقسامها المٌوزي من مرحلة الحوٌصلة الجرثومٌة : انضاج نووي  -

  (MII)المٌوزي الثانً                  

 ,………   RNA, اللبٌدات, تراكم للبروتٌنات : انضاج سٌتوبالزمً  -

 انتاج االجنة مخبرٌا           

جمع البوٌضات وإنضاجها مخبرٌا(  1     



(منتشر)ركام بٌضً متمدد   

MII 

: نسبة االنضاج   90%  

 انتاج االجنة مخبرٌا           

جمع البوٌضات وإنضاجها مخبرٌا(  1     



 انتاج االجنة مخبرٌا           

االخصاب المخبري للبوٌضات الناضجة(  2     

فصل النطاف ذات النوعٌة الجٌدة -  

 

إعطاء المقدرة االخصابٌة للنطاف -  

 

( ساعة 18)تحضٌن النطاف مع البوٌضات الناضجة  -  

Capacitation 



 انتاج االجنة مخبرٌا           

االخصاب المخبري للبوٌضات الناضجة(  2     

فصل النطاف ذات النوعٌة الجٌدة -  

 



إعطاء المقدرة االخصابٌة للنطاف -  

 انتاج االجنة مخبرٌا           

االخصاب المخبري للبوٌضات الناضجة(  2     

Capacitation 

   

 TALP (Tyrode  Albomine  Lactate Pyruvate) 

 

 

+   

 

Heparine 

   

2.000.000 /ml : تركٌز النطاف    

150 µl 



 انتاج االجنة مخبرٌا           

تحضٌن البوٌضات الناضجة مع النطاف -   

وهواء رطب ( درجة مئوٌة 38,3):  حاضنة 

 .Co2من %  5بنسبة 

 

 ساعة 18

 

 النطاف 

االخصاب المخبري للبوٌضات الناضجة(  2     



 انتاج االجنة مخبرٌا           

التطور المخبري للبوٌضات المخصبة(  3     

   SOF (synthetic oviduct fluid) 

+   

5% ( FCS) 

+ 

 الزٌت المعدنً

   

وهواء رطب ( درجة مئوٌة 38,3):  حاضنة 

 Co2من %  5بنسبة 

5 %O2 

 

(الكٌس االصلً)          الجسم التوتً   أرومة 

http://herewomentalk.com/wp-content/uploads/2012/02/Zygote-image.jpg


 تقٌٌم األجنة 

 مستدٌرة -

 

 المنطقة الشفافة سلٌمة  -

 

 التفلجات منتظمة -

 Morula التوتًالجسم 



البومٌن سٌروم الدم  -   

 (PBS)محلول فوسفاتً واقً  - 

 مضادات حٌوٌة - 

 DMSO) –بروبانٌدول   -غلٌسرول : )موانع تجمٌد   - 

 حفظ األجنة 

 (      أٌام 5) فترة قصٌرة  

 

 درجة مئوٌة  4

 (سنوات) فترة طوٌلة  

 

 درجة مئوٌة  196- 

البومٌن سٌروم الدم  -   

 (PBS)محلول فوسفاتً واقً  - 

 مضادات حٌوٌة - 



  منحنى تجمٌد األجنة



                   

  جهاز تجمٌد األجنة

 

 

 األجنة فً القشات



)d’après Lonergan, Mermillod, revue 2001) 

Compétence ovocytaire : Acquisition    

 مقدرة البوٌضة على التطور 

IN VITRO  <  IN VIVO 

Blastocyste ~35% ~70% 

بوٌضة منضجة داخل جسم  

in vivo  ًالحٌوان الح  

Introduction. 5 

بوٌضة منضجة مخبرٌا 

in vitro    

(أٌام 7)إخصاب و تطور مخبري    



Compétence ovocytaire: Effet du cumulus  

Uzbekova et al.,  non publié  

Introduction. 5 

 إخصاب و تطورمخبري

ساعة 24انضاج مخبري   

 Cumulus oocyte complexes 

)COC( 

 Denuded oocyte  

(DO) 
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 بوٌضات محاطة بخالٌا الركام البٌضً بوٌضات عارٌة من خالٌا الركام البٌضً
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Objectifs et approches utilisés 

 

 

االخصاب بعد التطور على البوٌضة مقدرة تعكس التً و االنضاج خالل البٌضً الركام خالٌا فً جٌنٌة مؤشرات عن الكشف 
   المخبري

 

                 

   

                         

مقدرة البوٌضة على 

التطور بعد االخصاب 

 المخبري

 جٌنات الركام البٌضً 

http://www-dsv.cea.fr/var/plain/storage/original/media/Image/Pascal/lettre15_02.jpg
http://indiahealthtour.com/images/innerpages/IVF/Oocyte-Cryopreservation.jpg


                                      3(  Recherche de marqueurs de la compétence ovocytaires dans le 

cumulus 

Données 

expérimentales 

Modèle de la qualité de l’ovocyte :  

Cumulus pré-pubères / adultes 

 مصدر خالٌا الركام البٌضً 

 IN VITRO :             نضاج إ

(أشهر 6-5) عجلة بعمر         

20 % (% blastocysts) 

 بقرة           

 )OPU) تحرٌض إباضة     

70 % 

IN VIVO 

 بقرة           

40 % 

IN VITRO 

 مباٌض من المسلخ       مباٌض من المسلخ      

 بوٌضة

 ركام بٌضً
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(2014, سلهب وزمالؤه)  



(2015, سلهب وزمالؤه)  



(2015, سلهب وزمالؤه)  



 االنضاج المخبري

اهمٌة االنضاج المخبري ؟         

30 

The maternal-to-embryonic transition 
Total 

RNA (ng) 

1 

2 

3 

4 

5 

MET Maternal RNA 

Embryonic RNA 

~ 4 days 



 االنضاج المخبري

اهمٌة االنضاج المخبري ؟         



Uzbekova et al.,  non publié  

 :          الركام البيضي 

 مصدر هام للطاقة      •

 حماٌة البوٌضة من  االجهاد التأكسدي •

 إنتاج الهرمونات الستٌروئٌدٌة       •

 بوٌضة

 ركام بٌضً

 

glucose       pyruvate 

cystine         cystéine   

steroidogenèse  



COCs 

Immatures (T0)              MIV 3h                  MIV 10h               MIV 22h 

ROS in CC  

L
e
v
e
l 

Progesterone 

Apoptosis 

Cumulus expansion    

Oocyte stage 

  0          3              6              10                22  (h)  

 GV           GVBD         Meta-I       Meta-II 

IVM  

VG 
GVBD Meta-I Ana-I Meta-II 

0 6h 10h 24h 18h 

                           1( Différenciation du cumulus au cours de maturation in vitro  

 

 حركٌة االنضاج المخبري                                

Ovaire  

COC de follicule 

de 3-6 mm) Estrogens 

ROS in oocyte 



كما أن معدل االبوبتوز العالً فً خالٌا الركام البٌضً له تأثٌر سلبً 

على قدرة البوٌضة على التطور بعد االخصاب نتٌجة حرمان البوٌضة 

من الدور الفعال الذي تمارسه خالٌا الركام البٌضً فً تحقٌق إنضاجها 

. األمثل و إعطائها المقدرة العالٌة على التطور  



 سٌتوبالزم

 نواة
 احماض أمٌنٌة

 تركٌب السلسلة البروتٌنٌة
DNA 

RNAm 

RNAm 

 جٌن

 احماض أمٌنٌة

 

ٌستخدم الرٌبوزوم 

االحماض االمٌنٌة من أجل 

 تركٌب السلسلة البروتٌنٌة 

الناقل ٌنقل   

االحماض االمٌنٌة 

 الى الرٌبوزوم

 

RNA 

RNAm 

 DNA ٌنسخ ال 

 داخل النواة



MIV 24 h 

COC mature : cumulus expansé  

)ovocyte en Métaphase-II)  

COC immature : cumulus compact  

(ovocyte en prophase-I)  

ovaire 

Ponction post-mortem 

(follicules  3-8 mm) 
      Séparation de CC 

Cumulus/ vache 

      IN VITRO 

  
V

a
c

h
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d

u
lt

e
  

 

                                      2( Analyse transcriptomique comparative du cumulus après 

maturation in vitro  et in vivo  

Données 

expérimentales 

Synthèse ADNc 

Marquage Cy3/Cy5   

Extraction des ARN totaux à partir de cellules de cumulus,  

8 Hybridations en "dye-swap" (microarray 22K oligo bovin, CRB-

GADIE) (80 ng d’ARNc marqué( 

Quantification  signaux (GenePix ) & analyses statistiques 

(Anapuce, R) 

                            Liste de gènes différentiels 

Ponction (follicules > 8 

mm) 

Superovulation par 

FSH / LH 

  Séparation des CC 

Cumulus/ vache 

     IN VIVO 

 V
a

c
h

e
 a

d
u

lt
e
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