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 چكيده

 آزمایشگاهی طیخروس نابالب زر مح( SSCsهای بنیازی ایپرمات گ نی ) یل ل ریبر کشت و تکا STO ۀغذازهنداثر الیۀ  زر این تحقیق،
 یا خاناه کهارکشات   هاای  ظارف جادا و زر   (ه نه 4-8) رزلندآیخروس نابالب نژاز رزقطعه  30تعداز از  ،بیمه یها   یل ل د یابیارز
 کشات زاز   ادند   و پنج مشااهد  زر هار تکارار     ،یه تکرارزر زو تیمار،  LIFو  bFGF ر د یزر حم ر  اکن رهاو ط ر جداگانه  به

 و تعداز یل لی،  د ، متاحت کلنایجاز یها ید  تعداز کلندن ارزیابی ه نم و زهم  یزر روزهازر روز پنجم ظاهر و  SSCsهای  کلنی
 10زر روز  یابیا ارز جی  ننا(P≤05/0) ب ز شنریب  د  بدون الیۀ غذازهند  کشت یها یکلن زر مقایته باالیۀ غذازهند   یروی کلنر هر ز

 C-KITژن   به نت ت روز ه ت کشت ایات  هر زو تیمارزر  یو تعداز یل ل/کلن ی،متاحت کلن ،یکاهس تعداز کلن ۀزهند نشانکشت 
هاا   هاای م جا ز زر کلنای    ن زایی یال ل  ت اند زال بر عدم تمایز و زا نن ت ان خ ز ها بیان نشد که می کلنیزهندۀ  های تشکیل زر یل ل

و تا ان ایان    خروس نابالب منایاب ایات   SSCs ریزر کشت و تکا STOۀ این از  از الیۀ غذازهند تحقیق حاضر، جیننابا د  برایاس 
 .کند ط ر بهنری ح ظ می ت زر تیمار بدون این از  از الیۀ غذازهند  بهها را زر تکایر و خ زن زایی زر مقایته با کش یل ل

 مدت، کلنی یل لی، الیۀ غذازهندۀ یل لی  کشت ک تا  های بنیازی ایپرمات گ نی طی ر، یل ل ها: واژه كلید
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 مقدمه

هاای اخیار، نگاا  جدیادی را زر      تح الت علمای زر یاال  

  از حی انات تراریخنه ای با این از ت لیدمال حی انات مزرعه

هاای   علم یل لاز این تح الت، وج ز آورز  ایت  یکی  به

های زایند  ایت  ننایج  بنیازی ایپرمات گ نی و پی ند یل ل

زر ج ندگان  رصت منایا ی را   آمد  از این ازۀ آن  زیت به

منظ ر  ایجاز کرز  ایت تا به کاربرز آن نیز زر عل م زامی به

  باارای ماااال، [6]خنااه ت جااه  اا ز ایجاااز حی انااات تراری

هایی که جن اۀ زارویای    ت ان م ارزی مانند ت لید پروتئین می

زارند، زر  یر بزهای تراریخنه با ارزش اقناازی را نام برز 

 نیاز پرزرآماادتر  یصاانعت مرغاادار نکااهیبااه ا نظاار  [8]

ایت و ت ان باالی زینکاری   ریط و  زام ۀح ز یها صنعت

ژننیکی،  مار زیاز نناج، و  اصلۀ ک تا  نتال زر طیا ر زر   

از  مقایتاه باا پتانانداران، باعاث  اد  ایات تاا ایان از         

 های بنیازی ایپرمات گ نی زر ایجاز طی ر تراریخناه و  یل ل

 یازیا ز یاقنااز ا عمن های زارویی و صنعنی ت لید پروتئین

ا زون بر آن با این از  از این علام،   زا نه با د  را به زن ال

های گ ناگ ن را نیاز   امکان ایجاز حی انات مقاوم به بیماری

  [8، و 14، 19]آورز  می به همرا 

های بنیازی ایپرمات گ نی زر بیماه زر   جمعیت یل ل 

زرصد( و 03/0های زایند  بتیار کم ایت ) میان یایر یل ل

ای اخنااصی زر آنها کامالً  نایایی نشد  ایات   نشانگره

بنابراین به  ز و تکامل تکنیاک جدایاازی و تکایار بارای     

هااای بنیااازی  زینریاای بااه جمعیاات زیااازتری از یاال ل 

  [1]ایپرمات گ نی اهمیت زیازی زارز 

های بنیازی زر  یل ل و تکایر بقازر یکی از ع امل مهم 

رید  نظر می محیط کشت، این از  از الیۀ غذازهند  ایت  به

هاای الیاۀ غذازهناد  زر طای مادت       که اثر ی زمند یل ل

هاای   های بنیازی و یل ل بین یل ل زلیل همکاری کشت به

زلیل حما ر  اکن رهاای    غذازهند  با د  این امر احنماالً به

های الیاۀ غذازهناد     هایی ایت که یل ل ر د و یاین کین

هاای اخیار،    کنند  تحقیقات زر طی یال زر محیط تر ح می

زر محایط  را SSCs هاای   اثر الیۀ غذازهند  بر بقای یال ل 

تاأثیر     عملکرز هر یل ل تحات ]4،1[کند تنی تأیید می برون

یل لی  یل لی و محیط و ع امل خارج  ع امل و محیط زاخل

هاای بنیاازی      به همین زلیال، زر کشات یال ل   [13]ایت 

آنهااا روی الیااۀ  اغلااب زر آزمایشااگا ، رمات گ نی ایااپ

  ند   ای که تمایز ان مهار  د  ایت، کشت می غذازهند 

زر پتانانداران،  SSCs تارین الیاۀ غذازهناد  بارای      منداول

  اطالعااتی  [10]ایات   STOزوزمان یال ل  ی روبالیات   

 SSCsهاا زر کشات    زرخا ص امکان این از  این یال ل 

 طی ر وج ز ندارز 

همکشاانی اثاار  هاادف از پااژوهس حاضاار، برریاای  

با های بنیازی ایپرمات گ نی خروس نابالب رزآیلندرز  ل یل 

و بیاان مارکرهاای    ای آنانبر تکایر و بق های غذازهند  الیه

 ب ز اخنااصی 

 

 ها  مواد و روش

 اد  زر   هاای کشات ایان از     تمامی م از  یمیایی و محیط

کا  تهیاه  اد      و گیاب  های ییگما مطالعۀ حاضر از  رکت

ه ناه( ناژاز    4-8نابالب )یان    خروس 30داز ها از تع بیمه

رزآیلندرز یالم، جدا  دند  بعد از جدایازی و  تنش  باا  

ها مخل ط و به قطعات ریز  بیمه  (، نم نۀPBSبا ر ت ات )

هاا باه پنریادیس     خرز  دند  پ  از برزا نن کپت ل بیمه

( مننقل  ادند و باا   DMEM) "زی ام ای ام"حاوی محیط 

هاای کالژنااز،    مم آنزیمی  امل آنزیمای ه روش زومرحله

های زو، یک، و یاک   ترتیب با غلظت زیتپاز، و تریپتین به

لینر، ی یپانتای ن یال لی حاصال بارای      گرم زر میلی میلی

 70ای باقیمانااد  از  یلناار نااایل نی  حااذف قطعااات ل لااه

مادت     ی یپانتی ن حاصل به[3]ع  ر زاز   د  کرومنرمی

  زور زر زقیقاه یااننری ی ژ  اد    1500پنج زقیقه با یرعت 

 5×105ها با الم نئ بار  مارش  دند و تعاداز   یپ  یل ل
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هاای یاک ظارف کشات      طا ر متااوی زر خاناه    یل ل به

کارر ناه بارای    ای ت زیع  دند  محیط کشات باه   کهارخانه

زرصد یرم جناین گااو    حاوی یک DMEMها  امل  یل ل

(FBS  ب ز که با  اکن رهای ر اد )bFGF  (10   ناان گرم زر

 دند   یازی غنی [4](لینر نان گرم زر میلی 10) LIF( و لینر میلی

زرصاد   5 گاراز و  شاار   زرجۀ یاننی 37ها زر زمای  یل ل

 72انک باه  ادند و هار     روز 10تاا   7برای  اکتیدکربن زی

  پاانج روز بعااد، [10]یاااعت محاایط آنهااا تعاا ی   ااد 

 1هاای   های ایپرمات گ نی ظاهر  د ) کل های یل ل کلنی

هاای مربا ط باه تعیاین      (  زر ط ل مدت کشت تتات 2و 

بعاد   10و  7روزهاای  های کم ی و کی ی زر  ه یت و تتت

 از انک بایی ن انجام  د 

 

 
یت ؤطور مجزا از هم قابل ر ها در كلنی به ، سلولاستانگور  ۀصورت خوش های بنیادی اسپرماتوگونی كه به سلول . مورفولوژی كلنی1شکل 

 .است

 

 

 
 غذادهندهالیۀ  ونبد (و ب، STOۀ غذادهندالیۀ  روی (شده: الف  كشت . مورفولوژی كلنی اسپرماتوگونی2شکل 
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هااای  یاال ل بااابعااد از تکایاار و پر اادن کااف ظاارف 

لینار   میکروگارم زر میلای   10، با این از  از STO ۀغذازهند

د   یاعت، ر د آنها من قف  3تا  5/1برای  cماین مایتین 

هاا اننقاال    های ایپرمات گ نی روی این یال ل  یپ  یل ل

 روز کشت  دند  10تا  7مدت  زاز  و به

هاای ایاپرمات گ نی زر     اد  از یال ل   ی مشنقها کلنی

های ظرف کشت  پ  از کشت زر کاهک 10و  7روزهای 

و متاحت کلنی  ازای هر کلنی ازنظر تعداز و تعداز یل ل به

 ۀن از ورقا گار ن  کماک باا   هاا  کلنی ارزیابی  دند   مارش

ای  خاناه   د  که به زیر ظرف کشت کهاار    اف  طرنجی

نماایی   با بزرگ، یک پ معک سمیکرومنال  د  ب ز و با 

هاا نیاز باا کماک      متاحت کلنای   انجام گر تبه زقت  10

 Imageا زار  میکرویک پ معک س مجهز به زوربین و نرم

J  ازای هر کلنی، گیری یل ل به گیری  د  برای انداز  انداز  

 باا   طا ر مکاانیکی   عدز( باه  30ها ) تعداز مشخای از کلنی

 باا  هاا   دند  یپ  یال ل  پیپت پاین ر از کف کشت جدا

هاای   یل لزرصد( از هم جدا  دند  25/0آنزیم تریپتین )

باا کماک    الم نئ باار و  باا آمد  زر هر تیماار   زیت همن رز ب

   دندیک پ معک س  مارش ومیکر

کاه بیاانگر    C-KITاخنااصای    بیاان ژن  برای برریای 

هاای   ، یال ل ایات بنیازی ایاپرمات گ نی  های  یل لتمایز 

های ایپرمات گ نی و همچناین پرایمرهاای    نیحاصل از کل

 ۀبا اندازC-KIT  خاص یها مرب ط به رون  ت ۀ د طراحی

bp 167  وGAPDH ۀبا انداز bp 142 ( 1جدول)   روش باا

ارزیاابی  ماراز   یپل یا برزاری معک س واکنس زنجیر  نتخه

 RNA ،بال اصااله پاا  از هماام آنزیماای یاال لی    اادند

ایاان از  از و روش زیانی   بااا ،هااای ایاپرمات گ نی  یال ل 

 یبارزار  با نتاخه  یپ  . د اینخراج  RNXبا ری محل ل

 و  اد یاخنه  RNAاز روی الگ ی  DNA ۀر ن ،معک س

PCR زرنهایات  انجاام  اد  ترم یایکلر   ها باا زیانگا    ژن  

یاپ  باا زیانگا     روی ژل آگارز مننقال و   PCRمحا ل 

 ، از  زر ایان تحقیاق   دارزیابی  ،ر  رابن ست اتران  ل مین

 عن ان ژن مرجع این از   د  به، GAPDH زار ژن خانه

 

 شده در آزمایش های استفاده . مشخصات پرایمری ژن1جدول 

Genes Primer sequences(5’-3’) Annealing Tempreture (°C) size(bp) 

C-KIT 

 

 
GAPDH 

F:   5 ‘ACAAACTCATCGGTGCCATC3’ 
R:   5 ‘AGGGTGTGGGTACGGATTTG3’ 

 
F:    5’ TCACAGCCACACAGAAGACG3’ 
R:    5’ AGCTTCCCATTCAGCTCAGG3’ 

60 

 

 

60 

167 

 

 

142 

 

با زو  2×2ص رت آزمایس  اکن ریل  های حاصل به زاز 

عامل الیۀ غذازهند  )با زو یاطح حما ر و عادم حما ر     

روز( زر قالاب   10و  7الیۀ غذازهند ( و زمان )با زو یطح 

و پانج مشااهد  زر هار    طرح کامالً تااز ی با یاه تکارار   

هاای   ( رویۀ مدل1.9)نتخۀ  SASا زار آماری  تکرار، با نرم

هاا باا آزما ن     تجزیه و میاانگین  1خطی عم می برای مدل 

 زانکن مقایته  دند:

(1) Yijk =µ+Ni+Tj+(N×T) ij+eijk   

میاانگین   µصا ت ما رزنظر،    مقدار Yijkزر این رابطه: 

اثار  ij(N×T) ماین زماان،   اjاثار   Tjمین تیمار، اiاثر  Niکل، 

 خطای آزمایشی ایت  eijkمنقابل زمان با تیمار، و 
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 نتایج 

های بنیاازی ایاپرمات گ نی    ل های  نایایی یل  یکی از را 

ها زر ییتنم کشت آزمایشاگاهی ایات  زر    آن  کل ظاهر 

هااایی کااه ظاااهر کااروی زا اانند   ل ، یاال   مطالعااۀ حاضاار

هاای   ، عمدتاً ایجاز کلنای   های بنیازی ایپرمات گ نی( ل )یل 

(  1ای و یا گرز باا محیطای ناامنظم کرزناد ) اکل       خ  ه

هااای بنیااازی   ل  ااد  یاال   برایاااس مطالعااات انجااام  

هااایی کااروی و بااا هتاانۀ باازرگ و  ل ایااپرمات گ نی یاال 

اناد        کرز  ی کروماتین هتنند که قتمت اعظم یل ل را ا غال

، ]15، 22]ارند زییین پالیم یها همچنین ارگانل

های مذک ر زر محیط کشت آزمایشاگاهی   ل که یل  هنگامی

ای  های گارز باا حا ایه    زهند، عمدتاً کلنی تشکیل کلنی می

ص رت خ  ه انگ ری ایجااز   نامنظم همانند م روال و یا به

ی زر هاای من ارز ایاپرمات گ ن    ل که یال   ط ری کنند، به می

هاای   ل   من رزبا زن یال   [11]ها کامالً مشخص هتانند   آن 

هاای منشاکل از    عن ان وجه تمایز کلنای  م ج ز زر کلنی به

های منشاکل   ، از یایر کلنی  های بنیازی ایپرمات گ نی ل یل 

  بناابراین زر  [21]های پرت ان مشاهد   د  ایات   ل از یل 

هاای    نایی و م ر  ل ژی کلنی مطالعۀ حاضر ازنظر ریخت

هاای یکر اد  با ز و     ایجاز د  مشابه ننایج یایر پاژوهس 

هاای بنیاازی    ل هاای یال    عنا ان کلنای   ت ان آنهاا را باه   می

  ناخت    ایپرمات گ نی

ازای کلنای، متااحت کلنای، و     میانگین تعداز یل ل به

هاا،   آورز   د  ایت  تعاداز کلنای   2تعداز کلنی زر جدول 

ازای کلنای، هنگاام    هاا، و تعاداز یال ل باه     متاحت کلنای 

(  اثار  P≤05/0این از  از الیۀ غذازهناد ، ا ازایس یا ات )   

زار ن  ز، ولی میانگین  مدت انک بایی ن بر تعداز کلنی معنی

ازای هار کلنای زر    متاحت کلنی و میانگین تعداز یل ل به

روز زهم بعد از انک بایی ن کمنر از روز ه نم کشات با ز   

(05/0≥P ) 

جز میانگین تعداز یال ل   مان، بهز × STOزر اثر منقابل 

( P≤05/0زار نگرزیاد )  ازای هر کلنی، یایر ما ارز معنای   به

(  هرکند که همۀ م ارز ارزیابی )میاانگین تعاداز   3)جدول 

ازای کلنی و متاحت کلنی(  کلنی و میانگین تعداز یل ل به

و روز زهم زر مقایتاه باا تیماار     STOزر اثر منقابل تیمار 

STO  کشت کاهس یا نه ب ز و روز ه نم 

 
 SSCsازای هر كلنی در كشت  و تعداد سلول به ،انحراف معیار( تعداد كلنی، میانگین مساحت كلنی ±. میانگین )2جدول 

 میانگین تعداز کلنی  اکن ر
 میانگین متاحت کلنی

(m2µ) 

 میانگین تعداز یل ل

 ازای هر کلنی به

STO 

 a514/0 ± 607/10 a942/1 ± 1395/166 a565/0 ± 17 حم ر

 b533/0 ± 99/7 b942/1 ± 4213/129 b565/0 ± 366/11 عدم

 زمان
 a524/0 ± 384/9 a942/1 ± 4207/159 a565/0 ± 7/17 7روز 

 a523/0 ± 214/9 b942/1 ± 1400/136 b565/0 ± 66/12 10 روز

a-b به معنیف غیرمشاحروها، با  زر هر ین ن مرب ط به هر کدام از عامل: تفاوت ارقام ( 05/0زار ایت≥P ) 
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ازای هر كلنی حاصل از  و میانگین تعداد سلول به ،كلنی، مساحت كلنی خطای استاندارد( تعداد ±و زمان بر میانگین )  STO. اثر متقابل3جدول

 SSCs كشت 

 میانگین تعداز کلنی تیمار
 میانگین متاحت کلنی

(m2µ) 

ازای هر  میانگین تعداز یل ل به

 کلنی

STO
 a 7994/0 ± 066/17 8624/175 ± 7472/2 2142/11 ± 7403/0 7روز  × +

STO
 a 7994/0 ± 93/16 979/142 ± 7472/2 769/8 ± 7682/0 7روز  × _

STO+ ×  4165/156 ± 7472/2 10 ± 7152/0 10روز a7994/0 ± 33/14 

STO- ×  863/115 ± 7472/2 2142/7 ± 7403/0 10روز b7994/0 ± 4/8 

a-bوت ارقام در هر ستون با حروف غیرمشابه معنی: تفا ( 05/0دار است≥P.) 

 

 
 غذادهنده،الیۀ  =گروه بدون حضور -STOغذادهنده،الیۀ  =گروه با حضور+c-KIT ،STO از عدم بیان ژن . نتایج حاكی3شکل 

TC =مثبت )بافت بیضه(،  روه كنترل گNT  ،گروه كنترل منفی =GAPDHژن مرجع= 
 

هر زو تیمار نشان زاز کاه  زر RT-PCR ننایج حاصل از

طا ر   را باه  C-KITهاا، ژن   زهنادۀ کلنای   های تشکیل یل ل

(  بات جاه  3اند ) کل  نت ی به مقدار کم یا اصالً بیان نکرز 

عناا ان ژن تمااایزی زر  کااه از آن بااه C-KITبااه بیااان ژن 

، [21 ، و19 ،2]اند  های بنیازی ایپرمات گ نی یاز کرز  یل ل

ت اند این ابهام را ایجااز کناد    زرصد نت ناً باالی بیان آن می

، از حالات خ زنا زایی    ها که تعداز  ایان ت جهی از یل ل

اند  زر مقابل، نشاان   یمت تمایز پیس ر نه تغییر کرزند و به

و  ت انااد زر تکایاار ماای C-KITزاز   ااد  ایاات کااه ژن  

کااه زر  هااای بنیااازی ایااپرمات گ نی ناا زایی یاال ل خاا ز

و  9، 14]پتنانداران و که زر طی ر نقس مفثر زا نه با اد  

های بنیاازی ایاپرمات گ نی خا صایات     یل ل  با اینکه ]8

زارای ویژگای   اماا  زارندهای بنیازی  مشنرکی با یایر یل ل

تااکن ن م لکا ل   ایان   باا وجا ز   هتانند  ز خاص خ ز نیا 

منحار باه  ارزی بارای آن  نایاایی نشاد        اخنااصی و

نظار   محققان یکر کرزند که باه  بر همین ایاس،  [25]ایت 

 هاای  یال ل  زر mRNAیاطح  زر  C-KITآید بیاان ژن   می

  [2، و 22، 23] یاباد   تمایزیا نۀ ایپرمات گ نی ا ازایس مای  

های  ت اند تأییدی بر این با د که یل ل ننایج این تحقیق می

نا زایی خا ز را ح اظ     ها خاصیت خ ز کلنی زهندۀ تشکیل

 اند  اند و به یمت تمایز پیس نر نه کرز 

زلیال   های بنیازی ایپرمات گ نی باه  ح ظ و تکایر یل ل
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د  زر های زاین ل هایی با منشای یل  ل ب زن بقای یل  یخت

، ت ان کم تکایار، و یاا   [12 ،17]محیط کشت آزمایشگاهی 

، کااهس  [7 ،17]عدم تکایر یل لی زر  رایط آزمایشگاهی 

ماندن زر طا ل   و عدم زند  [18]تکایر زر طی مدت کشت 

منظا ر     بنابراین باه [5 ،16]زمان کشت بتیار مشکل ایت 

های بنیازی ایپرمات گ نی ن ع  ل نگهداری )بقا و تکایر( یل 

A  هاا ازطریاق پی ناد،     ل یا اخنااصاً برای اث ات این یل و

مدت ک تاهی  های بنیازی ایپرمات گ نی پتنانداران به یل ل

  زر برخای ما ارز،   [2، و 20 ،21]  ند  روز( کشت می 7)

های بنیازی ایپرمات گ نی زر طیا ر   ل کشت یل  ط ل زورۀ

  زر هر حال زر ه نۀ اول کشت، [10] حدوز زو ه نه ایت 

هاای بنیاازی ایاپرمات گ نی باه      ل میزان تکایر و بقای یال  

نت ت زمان بعد از آن بیشنر ایت و با گذ ت زمان از این 

هااای بنیااازی  ل   تعااداز یاال [20] اا ز  میاازان کایاانه ماای

مادت زر پایاان ه ناۀ اول     ایپرمات گ نی زر کشات ک تاا   

  [4]یابد  زرصد( کاهس می10-24حدوز )

هاای   زر حم ر  اکن ر STOگیری الیۀ غذازهندۀ  کار به

هاای بنیاازی ایاپرمات گ نی     ل   ز تا یل  ، م جب می  ر د

هاای   روز اول کشت به مانند یل ل 7خروس نابالب زر طی 

یابد )جادول   ایپرمات گ نی زر پتنانداران تکایر بیشنری

(  ا زون بر آن، ا زایس ط ل مدت کشت زر این آزمایس 2

روز نشااان زاز کااه اثاار الیااۀ غذازهنااد  باار تکایاار   10بااه 

های بنیازی ایپرمات گ نی خروس نابالب پایدار نیتت  ل یل 

ناۀ اول  هاا زر هماان ه    ، تکایار ایان یال ل     ط ر عمد  و به

 ( 2گیرز )جدول  کشت ص رت می

ها و یا احنماالً جلا گیری از مارگ    یل ل به  ز تغذیۀ  

هاای ر اد    زلیال  ااکن ر   مدت باه  ها زر طی کشت ک تا  آن 

ت اناد م جاب    های الیۀ غذازهند  مای   د  از یل ل  تر ح

 10هاا  ا ز  زر مقابال، زر روز     بروز تأثیر ما ت بار کلنای  

( با آنکه الیۀ STOکن ر زمان و تیمار کشت )تأثیر منقابل  ا

های )تعداز،  کلنی  های کم ی ط ر بارز بر ویژگی غذازهند  به

هاای   ل ازای کلنای( یال    متاحت کلنی، و تعداز یال ل باه  

بنیازی ایپرمات گ نی خاروس ناباالب تاأثیر ما ات گاذارز       

هاا   ایت، نن انتنه ایت زر ط ل زمان از کاهس این ویژگی

زاری ممانعت کند )جادول   ط ر معنی  نم بهبه نت ت روز ه

تارین مادت کشات     رید که منایاب  نظر می (  بنابراین به3

مدت حنای باا ایان از  از الیاۀ غذازهناد  زر طیا ر        ک تا 

روز ایات کاه زر    7)خروس( نیز مانند پتنانداران، هماان  

  [2 ، و4 ،24]یایر مطالعات نیز اعالم  د  ایت 

زر  STOبرایاس ننایج تحقیق حاضار، الیاۀ غذازهنادۀ    

، تاأثیر    خروس ناباالب های بنیازی ایپرمات گ نی  ل کشت یل 

، نگهااداری، تکایاار، و   ما اات و ااایان تاا جهی باار ح ااظ  

هاا زر کشات آزمایشاگاهی زارز  باه عاالو ،       آن خ زن زایی 

هااای بنیااازی   ل ماادت یاال   بهناارین طاا ل کشاات ک تااا   

روز  7ایپرمات گ نی زر طیا ر باه مانناد پتانانداران هماان      

وهس کنا نی  کارر نه زر پژ ت ان الگ ی به ایت  زرنهایت، می

را به یایر ماکیان تعمیم زاز و برای به ا ز و ارتقاای کی یات    

های آیناد  زر   ها و همچنین اننقال ژن برتر به نتل آن باروری 

 .ماکیان و نیز زر یایر حی انات اهلی، از آن این از  کرز
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