السنة الخامسة

استخدام التكنولوجيا الحديثة (التقنيات الحيوية) في التناسل
حدث تقدم كبير في العلوم الزراعية بعد استخدام التقنيات الحيوية وخصوصا ً فيي جاياا التناسيا
لييدح حيوانييات الجزرعيية حيييث دت إلييز زيييادك الك ييانك التناسييلية فييي امعيياب ار نييام واربقييار
عبيييير جاييييا.ت عديييييدك ويجكييييب القييييوا ب الجعرفيييية العلجييييية للتناسييييا والارجونييييات التناسييييلية
وجيييا لحقايييا جيييب التقنييييات الحيويييية  )Biotechnologyدت إليييز زييييادك كبييييرك فيييي التو جييية
نتياييية زييييادك جعيييدا اإباةييية ليييدح اإنييياث ،كجيييا دت إليييز اسيييتعجاا تقنييييات خيييرح إنتيييا
نسا ذو جواص ات فةا
بيييد ت يييذن التقنيييية بيييالتلقيي ا.صيييمناعي حييييث انت ييير اسيييتعجاا التلقييييي فيييي بقيييار الحليييي
ثم تبع ذلك تكنولوايا تاجيد السائا الجنوي ولم تناي تكنولوايا التاجيد في بقية نواع الحيوانات
كجيييا ناحيييت فيييي اربقيييار علجيييا ً بانايييا احتاايييت واتيييا ً إةيييافيا ً للنايييا فيييي ار نيييام والجييياعز
واييد اسييتعجا تاجيييد القييذفات الجنوييية ب ييكا ائييا فييي التحسيييب الييوراثي حيييث تييم اختيييار ثيييراب
بجواصييي ات ججتيييازك لتلقييييي امعييياب بقيييار الحليييي وايييد ناحيييت يييذن التكنولواييييا ب يييكا ائيييا
فييي امعيياب بقييار الحليي

وجييع تقييدم ييذن التقنيييات الحيوييية تييم التوصييا لتكنولوايييا نقييا ارانيية

و تقسيييييم ارانيييية فييييي جرحليييية الب سييييتوجير وإنةييييا البويةييييات وتلقيحاييييا خييييار الييييرحم
في حيوانات الجزرعة ثم جرحلة الت ع بالكروجوسوجات
وباييذن التقنييية صييبي باإجكيياب لثييور واحييد ب يلقييي  011.111بقييرك فييي السيينة ،ايياع ً التقييدم
اليييوراثي للقمييييع ب يييكا ائيييا وباحسيييب ارحيييواا فييي ب البقيييرك الججتيييازك تكيييوب ايييادرك عليييز
إنتيييا  5-4عاييي ت و عايييوا ميلييية حياتايييا ولكيييب بزييييادك عيييدد البويةيييات فيييي التبيييوي
وب اران التلقيي الصناعي ونقا ارانة ف ناا تصبي اادرك علز إنتا عدد كثر جب الجواليد
إب علم ارانة جيب العليوم الحديثية التيي تسيتخدم للتحسييب اليوراثي فيي الحيوانيات وليد دور جايم
في ااتصاديات ا.نتا الحيواني ويايد

برنياجن نقيا ارانية فيي ا .نيام والجياعز اليز إايران

التحسييييييييييييب اليييييييييييوراثي وا.سيييييييييييراع فييييييييييييد  .ن يييييييييييان امعييييييييييياب عاليييييييييييية ا.نتيييييييييييا
انتا تيوائم – انتيا عياا جيب الحليي ) فيي فتيرك زجنيية اصييرك وذليك عيب مريي نقيا انية
جب اجاات نعا ) ذات ص ات وراثية ججتازك في انتاااا وتسيجز نعايد جعميية ) Donors
الز اجاــات نعا ) اخرح جتوسمة ا.نتا وتسجز نعا جستقبلة )Recipients
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ويتم تن يذ برناجن نقا ارانة عب مريي عجيا جيا يسيجز بتعيدد التبيوي

Superovulation

و يييييز مريقييييية تسيييييتخدم لزييييييادك عيييييدد ارانييييية الجتحصيييييا عليايييييا جيييييب النعاييييية الواحيييييدك
وجب إناث الحيوانات بص ة عاجة) و ناك عدك مر نااحة لتعدد التبوي
ور ييم ب وا عجلييية نااحيية لنقييا ارانيية كانييت فييي ارران ي س ينة  ،0981إ .ب وا عجلييية
لنقا وزرع ارانة في حيوانات الجزرعة كانيت فيي ا .نيام  0848،وكانيت وا عجليية نااحية
لنقييا ارانيية فييي ا.بقييار عييام  0850باإةييافة الييز ب وا ييركة تاارييية تكونييت جييب اييا
تن ييذ برنياجن نقيا ارانية فيي الحيوانيات ا.بقيار ) عيام  ، 0890وللعليم فياب وا و.دك لم ليية
بعد نقا ارانية فيي اإنسياب كانيت  ،0899كجيا تيم الحصيوا عليز وا حجيا باسيتخدام تقنيية
الحقيييب

الجاايييري

للنميييا

داخيييا

سييييتوب زم

البويةييية عيييام  ،0881وايييد ييياد

عام 0881و.دك النعاة دوللي ) وا حيواب جستنسخ( ،وفي عام  1114تم إنتا ال ارك كياايوا
في الياباب باستخدام تقانة التوالد البكري ) بدوب الحااة للحيوانات الجنوية(
تقنية نقل االجنة :تطبيقاتها في اإلنسان والحيوان
أوال :تطبيقات نقل األجنة في اإلنسان:
تييييتم عجلييييية اخصييييا البويةيييية بييييالحيواب الجنييييوي داخييييا انيييياك الجبييييي

القنيييياك الرحجييييية)

و يييي انييياك دايقييية  .يتعيييدح امر يييا  1-0جيييم بعيييد ذليييك تنتقيييا البويةييية الجلقحييية اليييز اليييرحم
لتستقر بد وتكجا نجو ا داخلد حتيز اتجيام فتيرك الحجيا ولداية القنيوات الرحجيية ف نايا جعرةية
ل نسداد نتياة اي جرا

و التاابات باا و جب ا.عةان الجتصلة و الجحيمة بايا ،ججيا يجنيع

وصوا الحيوانات الجنوية للبويةة وبذلك تصا الجر ك بالعقم
حيياوا ا.مبييان فييي الجاةييي ع ي

انسييداد القنييوات الرحجييية بالتييدخا الاراحييي و دفييع كجييية

جب از ثاني اكسيد الكربوب و حقيب بعي
نسييييبة ناييييا
لعيييي

الجيواد الكيجيائيية خي ا يذن القنيوات ،ولكيب تعتبير

ييييذن العجيييييات جنخ ةيييية ججييييا دفييييع العلجييييان لجحاوليييية ايايييياد مريقيييية خييييرح

ييييذن الحييييا.ت حتييييز توصييييلوا الييييز ابتكييييار تقنييييية نقييييا ا.انيييية و جييييا يعيييير

باسييييم

م اا ا.نابي في ا.نساب
 -1أطفال االنابيب:
تيييتلخذ يييذن المريقييية فيييي اياييياد بيييديا لقنييياك الجبيييي

تيييتم فييييد عجليييية اخصيييا البويةييية

بييالحيواب الجنييوي يلاييا كثييير جييب ا.مبييان لعجلييية تن يييم الجبيياي
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الاونيييادوتروفيب للحصيييوا عليييز كثييير جيييب بويةييية واحيييدك حييييث ييييتم اجيييع يييذن البويةيييات
عييب مري ي ادخييا ا جنظييار جييب فتحيية صييايرك فييي الييبمب يييتم ح ييظ البويةييات وجنييي الييزو
في سائا خاذ عند دراة حرارك جناسبة لجدك  14-01ساعة ويتم التاكد جب حصوا ا.خصا
عييب مريي الجاايير بعييد التحاكييد جييب حصييوا ا.خصييا  ،يييتم نقييا البويةيية الجلقحيية لييرحم ا.م
بواسمة اسمرك تجر جب خ ا عن الر حم وخوفا جب عدم حدوث الحجا اذا تم نقا انيب واحد
فاب كثير جب ا.مبان يلاا الز نقا كثر جب بويةة جلقحة لألم
 -2حقن الحيوان المنوي داخل البويضة
نيياك اسييتخدام لخيير لتقنييية نقييا ا.انيية لييد عظيييم ا.ثيير فييي التال ي علييز حييا.ت العقييم ال ييديدك
فيييي الراييياا والتيييي يكيييوب سيييبباا عيييدم وايييود العيييدد الكيييافي جيييب الحيوانيييات الجنويييية القيييادرك
علز اخصا البويةة و البويةات وجب الجعرو
البويةة داخا اناك الجبي

اند لحدوث ا.خصا ف بد ب يصيا اليز

حوالي جليوب حيواب جنوي تحيم بالبويةة وت رز انزيجيات خاصية

تساعد علز ايااد مريي لوصيوا حييواب جنيوي واحيد اليز داخيا البويةية ،ولكيب عنيد حيدوث
بع ي

ا.جييرا

للرايياا والتييي ينييتن عناييا اةييجح ا الخصييية فيياب عييدد الحيوانييات الجنوييية

يقا جب جئات الج ييب في اإنساب المبيعي الز عدد اليا ادا جيب الحيوانيات الجنويية فيي القذفية
الواحدك في ذن الحالة يتم اجع البو يةة جب الزواة والجني جيب اليزو وييتم فصيا الحيوانيات
الجنوييية داخييا جحقييب خيياذ حيييث يييتم حقييب حيييواب جنييوي واحييد داخييا البويةيية تحييت الجاايير
إحييداث التلقيييي و خيييرا يييتم نقييا البويةيية الجلقحيية بواسييمة اس يمرك الييز رحييم ارم جييب خ ي ا
عن الرحم لتكجا باا فترك الحجا
ثانيا :تطبيقات نقل األجنة في الحيوان:
تت يييو اسيييتخداجات نقيييا ا.انييية فيييي الحييييواب عليييز ا.نسييياب وذليييك لعيييدم وايييود اعتبيييارات
دينية وااتجاعية تجنع استخداجات ذن التقنية في ا.نساب ،جثيا ا.م الحاةينة التيي ييتم اسيتئاار
رحجاا تعتبر تقنية نقيا ارانية جيب يم التقنييات العلجيية الجسيتخدجة حيديثا ً لزييادك عيداد ورفيع
الك ييانك اإنتااييية للجوا ييي فييي العييالم و تعتجييد تقنييية نقييا ارانيية علييز ا.سييت ادك القصييوح جييب
ارجاات الججيزك وراثيا ً و إنتاايا ً و ذلك بالحصوا جناا علز عدد كبير جب البويةات الجخصبة
بعد تح يز التبوي

فياا بحقناا بارجونيات خاصية حيوالز  11بويةية جخصيبة فيي الجحاولية

الواحييدك) ثييم بعييد ذلييك يييتم تاجيييع ييذن البويةييات الجخصييبة التييي تنتجييز وراثيييا ً لييألم وار
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ارساسيييييب و ذلييييك فييييي اليييييوم  9 -1بعييييد التلقيييييي ويييييتم بعييييد ذلييييك نقييييا ارانيييية الصييييايرك
رجاات عادية ليست ججيزك وراثيا ً و .إنتاايا ً لتكجا باا فترك الحجا حتز الو.دك

ما هو برنامج نقل وزرع األجنة في االغنام والماعز ؟
لو علجنا اب جبي

نثز الحيوانات جثا البقرك والنعاة والعنزك ) يحتيوح عليز عيدك ل.

جيب

البويةات ور م ذا فاب عيدد جيرات الحجيا فيي الحيوانيات يعتبير جحيدودا خي ا حياتايا وذليك
بسيييب اجتيييداد فتيييرك الحجيييا فيييي ا.بقيييار اليييز  8ييياور وفيييز ا .نيييام والجييياعز اليييز  5ييياور
واكثييير جيييب يييذا فييياب جبيييي
او جيب  5-0بويةيات فييي بعي

النعاييية ي يييرز بويةييية واحيييدك او اثنييييب فيييي كيييا دورك يييب
الجياعز وا .نييام وتتكيرر دورك ال يب فييي ا .نيام والجيياعز

كييا  09يوجييا جتوسييم )  ،و ب النعايية ذات اللييية الاليظيية

نييام العييوا ) فييي الييدوا العربييية

تلييييد مبيعيييييا حجيييي واحييييدا او اثنيييييب فييييي السيييينة وباسييييتخدام برنيييياجن نقييييا وزرع ارانيييية
يجكيييب للنعاييية الواحيييدك ب يحيييدث لايييا حجيييا جكايييت لعيييدد كبيييير جيييب ارانييية ثيييم ييييتم نقيييا يييذن
ارانيييية جييييب ا.م الجعمييييية  ) Donorوزرعاييييا فييييي نعييييا اخييييرح ) Recipients
و ذن النعا ارخيرك تكجا الحجا حتز ناايتد ثم الو.دك بعد ذلك وتحت ذا النظام يجكب للنعاة
الواحدك اب تعمز حوالز  41جولوداً في السند بد .جب حجا واحد او اثنيب
 كيفية اختيار االم المعطية ( )Donorعند اختيار ا.م الجعمية النعاة او العنزك ) يراعز فياا اآلتي :
 -0ب تكوب عالية ا.نتا جب الحلي وانتا التوائم والقيجة الوراثية العالية
 -1لييي

لييدياا اييية ج يياكا تناسييلية جييب حيييث س ي جة الاايياز التناسييلي واب تكييوب جنتظجيية

في دورتاا التناسلية كا  09يوجا
 -3اب تكوب ا .نام او الجياعز خاليية جيب ا.جيرا
والتريكوجونا

وا.جرا

التناسيلية وخاصية جير

البير وسيي

ال يروسية

 -4اب تكوب النعاة في صحة ججتازك وسب تحصيناا ةد ا.جرا

التناسلية والوبائية

 -5اب تعمز ع ئ جتزنة وتكوب تاذيتاا ايدك
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 كيفية اختيار االم الحاضنة ( ) Recipientعند اختيار النعا الحاةنة لألانة يا اب يراعز فياا ا.تي -:
 -0اب تكييوب صييايرك السييب واييادرك علييز التناسييا والييو.دك او اييد تكييوب ولييدت جييرك واحييدك
جب ابا
 -1يراعييز حاييم تلييك النعييا بالنسييبة لنييوع ارانيية التييي سيييتم نقلاييا وكييذلك عييدد ارانيية
التي سيتم زرعاا في النعاة الحاةنة
 -3اب تكيييييـوب النعيييييا بحالييييية صيييييحية اييييييدك وذات ااييييياز تناسيييييلي سيييييليم وليييييي

بيييييد

ي ج اكا تناسلية
 -4اب تييييييـكوب النعييييييا جحصييييييند ةييييييد ا.جييييييرا
جب ا.جرا

ال يروسييييييية والبكتيرييييييية وخالييييييية

الجعدية

 -5اب تعمييييز النعييييا احتياااتاييييا الاذائييييية جييييب الع ئيييي الجتزنيييية الايييييدك فييييي جحتوا ييييا
جب البروتيب والمااة وال يتاجينات وا.ج

الجعدنية

ميعاد جمع وزرع األجنة في االغنام والماعز:
ال ترك التي يتم اجع ارانة فياا جب النعاة او العنزك الجعميية البيا ً فيي ال تيرك جيب الييوم الرابيع
اليييز السييياد

بعيييد التلقييييي وفيييز حالييية نقيييا ارانييية مازايييا ي بعيييد اجعايييا جبا يييرك فياييي

تاايز النعا الجستقبلة لألانة في ن

الوات جب  9 – 1ايام بعد ال ب ) حتز يوةع الانيب

في بيئة ججاثلة للبيئة التي نقا جناا ويساعد ذلك علز تثبيت الانيب في رحم النعاة الجستقبلة
وجيب الجايم اييدا فحيذ الانييب الييذح سييتم نقليد تحييت الجيكروسيكو ابيا زرعييد فيي رحييم ا.م
الجستقبلة للتاكد جب س جة وحيوية الانيب وج ا دك دراة نجون و ا يي ج ئجية لليزرع ام .
حيث يا اب ييتم نقيا الانييب فيي جرحلية نجيو جعينيد حتيز يناير

ويثبيت بايدار اليرحم و يذن

الجرحليييية تتييييراو جييييا بيييييب  31خلييييية الييييز  81خلييييية ويتوايييي

ذلييييك علييييز نييييوع الحييييـيواب

ا نيييام – جييياعز – ابقيييار ) والجيعييياد الجناسييي لنقيييا ارانييية فيييي ا .نيييام يييو الييييوم الرابيييع
بعد ا.خصا
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السنة الخامسة
طرق نقل وزرع األجنة في األغنام والماعز :
يتم نقا وزرع ا.انة في ا .نام والجاعز ب حدح المر ا.تية :
-1الطريقة الجراحية :Surgical Method
ويتم فياا عجا فتحد اراحية بالقر جب الجنمقة التناسلية للنعاية واجيام الةيرع بجسيافة مولايا
حيييوالز  5سيييم وتكيييوب النعاييية راايييدك عليييز ظار يييا عليييز سيييرير العـجلييييـات ويتيييـم اخيييرا
الييرحم ارنييي الييرحم ) واجييع ارانيية جييب كييا اييرب علييز حييدك ثييم اعييادك الييرحم الييز جكانييد
داخييا الاسييم بعييد انتاييان اجييع ارانيية ويييتم ذلييك باسييتخدام الجحاليييا ال زجيية لييذلك ،وعنييد زرع
ارانة يتم ادخاا الانيب او ارانة العائجة في جحلوا اجع ارانة وذلك الز ارب الرحم بالنعاية
الجيراد نقييا ا.انية الياييا  ) Recipientتعتبيير يذن المريقيية افةيا واد الميير الجسييتخدجة
لنقا وزرع ارانة في ا .نام والجاعز تستار عجلية نقا ارانة في ا .نام اجع ارانية )
حوالز  31 – 11دايقية بالمريقية الاراحيية – ويتواي

ذليك عليز القيائم بالعجليية كجيا تسيتار

عجلية زرع ارانة في رحم النعاة الجستقبلة ت حوالز  11 – 05دايقة فقم
 -2الطريقة النصف جراحية :Semi – Surgical Method
باستخدام اااز الجنظيار الةيوئي ااياز ال بروسيكو  ) Laparoscopeحييث ييتم عجيا
فتحتيييب كييا فتحييد علييز اان ي الخييم البمنييي بييالقر جييب الةييرع وكييا فتحييد حييوالز  0سييم
حيييث يسييتخدم الجنظييار لج ييا دك الييرحم وال تحيية ا.خييرح يسييتخدم فياييا جحييرك جعييدني لتحريييك
ا.ح يييان الداخليييية برفييي حتيييز يسييياا اليييتحكم فيييي ارنيييي اليييرحم وتيييتم عجليييية زرع الانييييب
داخا ارب الرحم
وتعتبر ذن المريقة سالة اراحيا حيث  .يتم سوح عجا فتحات بسيمة  0سم ) و .تسيتار
واتييا مييوي ا .اب ييذن المريقيية تحتييا الييز خبييرك مويليية للقييائجيب باييا واييد تييم نقييا ارانيية
في بع

الدوا الجتقدجة باستخدام الجنظار الةيوئي جثيا انالتيرا والو.ييات الجتحيدك ارجريكيية

وفرنسا وايرلندا وجصر
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السنة الخامسة
 -3الطريقة غير الجراحية :Non – Surgical Method
و ييذن المريقيية تسييتخدم فييي ا .نييام ا.وربييية و ييز بييدوب لييية ) ا .اب درايية نااحاييا بسيييمة
حتز اآلب حيث تتراو جا بيب  %41 – 11و ذن المريقة جب الصيع اسيتخداجاا فيي ا .نيام
العربية ذات الليلة الاليظة
ما هي المعوقات التي تحد من القيام ببرنامج نقل األجنة ؟
ر ييم الجزايييا العديييدك لبرنيياجن نقييا ارانيية فييي ا .نييام والجيياعز ا .اب نيياك بع ي

الجعواييات

تقلا جب انت ار ذا البرناجن جاا :
 -0تحتا اليز جختبير ياجا بياراازك وا.دوات والجحالييا ال زجية ل حيذ وتاجييد ونقيا
وزرع ارانة
 -1زيادك تكالي

تاايز النعاة الجعمية  ) Donorجيب الارجونيات والجحالييا باإةيافة

الز الارجونات ال زجة للنعا الجستقبلة ) Recipients
 -3تحتا جاارك عالية و يد جدربة للحصوا علز عدد وفير جب ارانة
 -4الة الجحصوا الناتن جب ا.انة حاليا ) اذا جا اورب بالتلقيي الصناعي
مجاالت االستفادة من تقنية نقل األجنة في الحيوان:
 -0الحصييييوا علييييز عييييدد كبييييير جييييب اربنييييان جييييب ارم الواحييييدك الججيييييزك فييييي السيييينة
حوالز  01في اربقار) و ذلك يتيي اآلتي:
 الزيادك السريعة للس .ت النادرك-اإكثيييار جيييب السييي .ت الجحليييية الجر يييو

فيايييا عليييز حسيييا السييي .ت

الجستوردك
 اإسيييراع جيييب عجلييييات التحسييييب اليييوراثي  :حييييث يجكيييب الحصيييوا عليييزعيييدد وفيييير جيييب ا.نييياث نتياييية عجليييية زرع ارانييية لكيييبا واحيييد ) وبيييذلك
يتيييا عجيييا اختبيييار النسيييا والحكيييم عليييز الكيييبا فيييي اسيييرع وايييت وبالتيييالي
يجكيييب ا.سـيييـت ادك او اليييتخلذ جنـيييـد كجيييا يسييياعد ذليييك عليييز تحدييييد ا.نييياث
النعا ) التي يقا انتاااا عب جتوسم القميع واستبعاد ا
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 -1إنتا التوائم في ار نام و الجاعز :جب الجعرو

اب النعاة تعمز انينيا واحيد او اثنييب

في السند ولكب اذا عوجلت علز اناا ام جعميية فانيد يجكيب الحصيوا جنايا فيي الجتوسيم
علز  41انينا في السند و ذا يتيي زرع ذن ارانة في نعا اخرح جتوسمة ا.نتيا
وفيييز يييذن الحالييية فييياب اجييييع الحجييي ب الجوليييودك تكيييوب او.دا لايييذن النعاييية الججتيييازك
الـ ) Donor
 -3يجكييب ا.سييت ادك جييب النعييا الكبيييرك فييي السييب والتييي تحجييا الص ي ات الوراثييية العالييية
بالحصوا جناا علز عدد وفير جب ارانة ابيا اسيتبعاد ا او اليتخلذ جنايا كجيا يجكيب
ح ظ ارانة وتاجيد ا جثا السيائا الجنيوي الجاجيد ) وا.سيت ادك بايذن ارانية الجاجيدك
حتز بعد ذبي او ن و النعاة
 -4جب الججكب ان ان بنوك لألانة ل حت اظ بالنوعيات النادرك جب انة الحيوانيات الجختل ية
واستخداجاا عند اللزوم
 -5الحصيييوا عليييز عيييدد كبيييير جيييب ارانييية ييييكدح اليييز زييييادك دخيييا الجربيييز نتياييية لبييييع النسيييا
ذي القيجة الوراثية العالية
 -1استيراد وتصدير ارانة بد ً.جب امعاب الجا ية
جع نجو و تمور مر ح ظ ارانة عب مري التاجيد في النيتروايب السائا عند دراية حيرارك –081
دراة جئوية صبي ججكنا ً نقا اميع كاجا جب الجا ية عليز يكا انية جاجيدك داخيا تيرج

صياير بيد

نيتروايب سائا واد عمز ذلك الججيزات التالية:
 -تخ ي

ائا في ن قات النقا حيث ثبت ب تكل ة نقا اميع كاجا جب الجا ية علز كا انية

جاجدك اا جب تكل ة نقا حيواب حي واحد
 التخلذ جب احتجاا دخوا جرا .ينقا ارجرا

اديدك حيث ثبت ب الانيب في عجر النقا  9-1ييوم )

حتز لو كانت ارم الجعمية جصابة بالجر

 اتسيياع راعيية اسييتيراد الجا ييية ذات الصي ات الوراثييية الجتجيييزك خاصيية جييب تلييك الييدوا التيييتحظر توريد الحيوانات الحية جب اا ا.حت اظ بتلك الججيزات
د -القدرك الكبيرك للحيوانات الصيايرك الجوليودك نتياية نقيا ارانية الجسيتوردك لجسيتقب ت جحليية
علز التاالم جع الظيرو

البيئيية الجحليية جيب حييث دراية الحيرارك و الرموبية و كيذلك اكتسيا

جناعيييية ةييييد ارجييييرا

الجحلييييية الجواييييودك عييييب مرييييي التاذييييية علييييز لييييبب السرسييييو

لألم الجحتوح علز اراسام الجناعية لاذن ارجرا
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 -4ع

بع

جسببات العقم

باستخدام مريقة نقا ارانة جكب ع

الكثير جب الحا.ت التيي تعيانز جيب انخ يا

الخصيوبة

و العقم و جلت ذن الحا.ت التاا و تقييي اليرحم كجيا ب الحيوانيات التيي تعيانز جيب التايا
و انسداد اناك الجبي

يجكب استخداجاا كجستقب ت

عجوجييييا فيييياب عجلييييية نقييييا وزرع ارانيييية فييييي ا .نييييام والجيييياعز جازالييييت تكنولوايييييا اديييييدك
و ز في مريقاا اآلب الز التمبي كجيا يو الحياا فيي التلقييي الصيناعي وتيزداد جيية اسيتخدام
عجليييات نقييا ارانيية فييي كثييير جييب دوا العييالم  ،فلقييد بينييت التاييار إجكانييية الييتحكم فييي ايين
الجوليييود حييييث يجكيييب التركييييز عليييز انتيييا انييياث فقيييم او ذكيييور فقيييم و يييذا يعيييد ثيييورك علجيييية
فييي جايياا ا.نتييا الحيييواني ويا ي علينييا اب نسييتعد لاييا ونواكباييا لكييز نكييوب علييز الجسييتوح
الجملو

انتهت المحاضرة
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