ﺗﻮﻟﺪ اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ
دﻟﺨﻮاه در اﯾﺮان  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،آذر ۱۳۹۶
اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﮋاد »ﺟﺮزی« ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﻨﺎوری »ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺎو ﺑﺎ
ﺟﻨﺴﯿﺖ دﻟﺨﻮاه« در ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻋﻠﻮم زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪادی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﻧﮋاد ﺟﺮزی در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮمﻫﺎی ﻣﺎدهزای ﻣﻤﺘﺎز و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺨﻤﮏ )ﺑﻪ روش  (OPUاز
ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ ۲۲ .آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل،

اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن »ﮔﻨﺪم« اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎده اﯾﻦ ﻧﮋاد ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
در ﮐﺸﻮر ﺷﺪ.
»اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺷﯿﺮازی« ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»روش  OPUﯾﺎ ) (Ovum Pick Upدر واﻗﻊ ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺨﻤﮏ از ﺣﯿﻮان زﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻠﻮل ﻣﻮردﻧﻈﺮ در
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﮔﺎو ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد» .ﮔﻨﺪم« اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش و
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺴﯿﺖ دﻟﺨﻮاه ]ﻣﺎده[ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ از ﺣﺪود  ۱۷ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺟﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در اﯾﺮان آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻼح ﻧﮋادی در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺎوﻫﺎی ﮐﺸﻮر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
داﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت ٰ
اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﺘﺤﻮل ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼحﻧﮋادی
دام ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻣﻤﺘﺎز ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
ﯾﮑﺪﺳﺖ در ﮔﺎوداریﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎی ﻣﺸﮑﻼت داﻣﺪاران ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آﯾﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮازی از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻓﺎز ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ »ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺎو ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ دﻟﺨﻮاه« ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﺗﺄﺪﯾﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺠﺎری ﺷﺪن را ﮐﺴﺐ
ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﭘﻮﺷﺶ اﺻﻼح ﻧﮋادی ﮔﺎوﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺎوداریﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﮕﺬارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

