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 : چکيده
 

. يوانات آزمايشگاهي استتزريق مستقيم ژن هاي نوترآيب بداخل زيگوت، روش متداول در ايجاد تغييرات ژنتيكي درح
سوزن تزريق ژن با اندازة های مختلف . در اين مطالعه تكنيك ميكرواينجكشن در زيگوت موش اجرا  و بهينه سازي گرديد

 هورمون رشد انساني بداخل پيش هستة نر در زيگوت ها تزريق گرديد و زيگوت ها تا cDNAمحلول حاوي . ساخته شد
 بر روي (PCR)الية زونا پلوسيدا از جنين ها حذف و واآنش زنجيره اي پليمراز . شدند سلولي کشت داده ۴ و ٢مرحلة 

بعنوان کنترل ) بتا اآتين  (β-actin هورمون رشد انساني و ژن cDNAجنين ها با استفاده از پرايمر هاي اختصاصي 
 ، تأثير hCG و PMSGوتروپين در اين مطالعه، نژادهاي مختلف موش به لحاظ پاسخ به هورمون هاي گوناد. انجام شد

سوزن هاي تزريق با قطر هاي مختلف در بقاء زيگوت ها و همچنين تأثير محيط هاي آشت ساده و غني دستكاري زيگوت 
)M2 و FHM(  و آشت جنين)DMEM/F12  و  KSOM(  در رسيدن زيگوت هاي تزريق شده به مرحلة تقسيم بندي

زيگوت هاي بدست آمده از زاده هاي نسل اول دو % ٩٠ين بررسي ها نشان داد آه نتايج ا. مورد ارزيابي قرار گرفته اند
 KSOM سلولي رسيدند، محيط ٢ به مرحلة DMEM/F12 در محيط DNA بعد از تزريق NMRI و BALB/cنژاد 

ز   سلولي بر روي ژل آگار۴و ٢ جنين هاي PCRمحصول .  سلولي را در اين جنين ها از بين برد٢توقف در مرحلة 
 .  هورمون رشد انساني باندي مشاهده نشدcDNAرا نشان داد، در ارتباط با ) bp٢۵٠(اآتين -βباند
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Abstract: 
 
Microinjection of genom in to the pronuclus of Zygote is common method of producing transgenic 
animal. In this study we have optimized the technique and effect of microinjection using various sizes of 
injecting needle, different culture media (M2, FHM, DMEM/F12 & KSOM), response of strains of 
mouse (BALB/c, NMRI, F1 of these two) to supperovulation and effect of DNA concentration solution 
into zygote and PCR analysis of integrated genom using specific primers for growth hormone gene and 
β-actin as control. Results showed high response of supperovulation in F1 hybrid, no lysis of zygotes 
were observed using type A needle, embryos reached at 4 cell stage in KSOM medium and PCR product 
showed only control band of β-actin in embryo and blood sample where as growth hormone gene not 
detected.                                       
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  :مقدمه
 

روس DNAشي از طريق تزريق  اولين جانوران ترانسژنيك به طور آزماي  ه داخل   SV40 وي رة   ب حف
ين موش  بالستوسيست  دند    جن اد ش رات ژنتيكي در    . Jaenisch & Mintz,1974) (ايج اد تغيي ايج

د  م مي باش لول تخ اي س ته ه يش هس ي از پ داخل يك تقيم ژن ب ق مس ميد . موش تزري ك پالس ق ي تزري
 زيگوت موش، اولين جانورترانسژنيك     ها در    بداخل يكي از پيش هسته     pBR322نوترآيب مشتق از      

ان مناسبتري       . (Gordon., et al. 1980)را بوجود آورد  ر مك تة ن يش هس ه پ  مطالعات نشان داده آ
تقيم ژن در زيگوت است ق مس راي تزري د .  (Wagner., et al, 1981)ب واملي مانن در ضمن ع

 خطي، جايگاه تزريق  DNA ، وضعيت سرهاي آزاد      DNA) خطي يا حلقوي  ( اندازه و شكل    غلظت،
ژاد  . روش مؤثر باشند توانند در راندمان اين  ، ميDNAو نيز نوع بافر نگهدارندة  همچنين انتخاب ن

ا بسيار اهميت دارد          ايش ه ام آزم مطالعات   . (Brinster., et al, 1985)مناسب موش جهت انج
ر دخول     DNAنشان داده غلظت و شكل       ؤثر ب ه DNA  مهمترين عوامل م وم موش     بيگان داخل ژن  ب

د، موش هاي             . هستند اوت دارن ه تف ال يافت ان ژن هاي انتق ه لحاظ بي ژه ب نژادهاي مختلف موش به وي
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اي   ل اول نژاده ة نس ژنيك دو رگ اي SJL و C57BL/6ترانس وش ه تر از م ر بيش ت براب  ، هش

 . (Brinster., et al, 1985)آنند  ژن را بيان ميC57BL/6 ترانسژنيك نژاد خالص 
 
 :واد و روش کارم

 
 : DNAمحلول 

ا غلظت      . نوترآيب هورمون رشد انساني تهيه گرديد cDNA سازه ژنی   ده ب ي ساخته ش  ٢سازة ژن
دة  افر نگهدارن ايكروليتر در ب ر م انوگرم ب امل DNAن ول ١٠  ش ي م ي ١/٠ و  Tris-HCl ميل  ميل

 . ف ساخته شدندسوزنها با طول و قطرهای مختل . نگهداري شدC ْ۴ در دماي  EDTAمول 
 

 :تحريك تخمك گذاري
ادة   اي م وش ه ا ۵م اي ٧ ت ه اي نژاده ل BALB/c و NMRI ، NIH هفت ين نس  و همچن

 ١۵ تا ١٣  بين ساعات   PMSG واحد بين المللي از هورمون۵ با BALB/c X NMRI (F1)اول
د ق گردي فاقي تزري ل ص ا ۴۴. داخ ق اول، ۴۶ ت د از تزري اعت بع ي۵ س ين الملل د ب  از  واح

دند   hCGهورمون رار داده ش  ٢٠.  تزريق بالفاصله مادها با يك نر بالغ و هم نژاد خود در يك قفس ق
 .  ساعت بعد، موشهاي پالگ واژن دار انتخاب شدند٢٢تا 
 

 :جمع آوري تخمک ها و تزريق ژنوم 
ه    ر از هر يك از محيط هاي        ٣٠ب ي ليت دار     DMEM/F12   و M2 ، FHM  ميل ه مق  ١۵٠ ب
او   مي ومين سرم گ ه شد   ۵٠ اضافه و بصورت قطرک های      (BSA)لی گرم آلب ري تهي ه  .  ميكروليت ب

اي        ٣/٠همين روش قطرك ها ی آنزيم هيالوروينداز        اتور دم ه ودر انكوب ر تهي ی ليت رم در ميل ی گ  ميل
Cْدرصد     ۵ با   ٣٧ CO2   ي         .  قرار داده شد رة گردن ه روش آشيدن مه موشهاي داراي واژنيال پالگ ب

دليل وجود مجموعة سلول هاي تخم و سلول                 (ديوارة ناحية آمپوال در محيط کشت         . دندآشته ش  ه ب آ
حذف سلول هاي آومولوس     . شكافته شد) هاي آومولوس اطراف آنها بسيار حجيم و شفاف شده است 

ژاد و زيگوت   ٣مقاومت زيگوت هاي حاصل از هر           . در محيط  آنزيم دار هيالورونيداز انجام شد         ن
ا        Ependorf استفاده ازدستگاه ميکرو اينجکشن   باF1هاي  ولي فقط ب ه محل دون تزريق هيچگون   ب

ام گرفت           ر انج د از تزريق و              . وارد شدن به پيش هستة ن ده يک ساعت بع ز ش ا ی الي  ٢۴زيگوت ه
سوزن  . ساعت بعد از کشت در انكوباتور در مرحله جنين هاي دو سلولي مورد ارزيابي قرار گرفتند               

ول حاوي     تزريق  بوسي افي از محل دار آ ر شد   DNAله دستگاه ميکرواينجکشن به مق داری از  .  پ مق
ا حدود                      ته ت يش هس ه حجم پ ه       ٢محلول بداخل پيش هستة نر تزريق گرديد به طوريك ر حجم اولي  براب

دون  ( ساعت آشت نرخ جنين هاي دو سلولي در مقايسه با جنين هاي شاهد         ٢۴بعد از   . افزايش يافت  ب
 .ررسي شدندب) دستكاري 

 
 :کشت جنين

 ميلي گرم آلبومين    ٢۵ و   ۵ ،   ٢٠ به ترتيب  DMEM/F12 يا   M16   ، KSOM ميلي ليتر محيط     ۵به  
ه مدت             .  سرم گاوی اضافه گرديد    اتور ب د و درانكوب ال يافتن ا انتق ی  ٢۴زيگوت ها به قطرك ه  ۴٨ ال
 . ساعت آشت داده شدند

 
 :)PCR(واآنش زنجيره اي پليمراز 

ايرود حذف شد              PCR قبل از انجام     يد ت ول اس تفاده از محل ا اس يدا ب ا پس از    .  الية زونا پلوس ين ه جن
ی  ٣پس از .   انتقال يافتندPCR ميلي ليتري مخصوص ٢/٠به تيوپ هاي اپندورف  شستشو ار  ۴ ال  ب

افر   ٢۵به ميزان )  جنين در هر تيوب١٠(انجماد و ذوب، به تيوب جنين ها  ر ب ) PCR) 1X ميكروليت
ر  ٩/٠حاوي  ي موالر  MgCl2 )۵٠  ميكروليت ر  ٢، )  ميل ي موالر  ١٠ (dNTPs ميكروليت  ٢و )  ميل

ا و   ك از پرايمره ر از هر ي زيم ۵/٠ميكروليت ر آن ) Taq DNA polymerase) 2.5 U ميكروليت
د  افه ش اي     . اض نش اول در دم ادر واک وب ه دت  Cْ٩۴تي ه م پس  ١ ب ه س ه   ٣۵ دقيق ا برنام  دور ب

Denaturation  در دمای Cْ٩۴ ثانيه، ۴۵ بمدت Annealing   ای ه و  ۴۵ بمدت   Cْ۵٨  در دم  ثاني
Extension   در دمای Cْد   ١ بمدت ٧٢ رار گرفتن ه ق ای     .  دقيق ا در دم ه ه ت، نمون ه  Cْ٧٢در نهاي   ب

% ٢نمونه ها در . از سلول هاي خوني موش نيز بعنوان کنترل استفاده شد       .  دقيقه قرار گرفتند   ۵مدت  
نفش     اورا ب و م ابش پرت د، تحت ت ديم بروماي ا اتي زي ب د و پس از رنگ آمي ورز ش ارز الكتروف ژل آگ

 .مشاهده گرديدند
 

 :نتايج
 

 :تحريك تخمك گذاري
ه طور متوسط     F1   وBALB/c تعداد تخمک های بدست آمده از موشهاي نژاد ١ جدول شماره    ب

ه  ٨/٣۴ و ٣٨/۶ ه موش بت ب ه نس ت ک ژاد  اس ت و از  ) ۴/۶( NIH و) ٧/٩( NMRIاي ن تر اس بيش
طرفي اختالف معني داري بين تعداد تخمک های بدست آمده از موشهاي تيمار شده و موشهاي شاهد                  

  چنين اختالفي نسبت NIH و NMRI ديده مي شود در حاليكه در دو نژاد  F1 وBALB/cدر نژاد 
 .به حيوانات شاهد مشاهده نمي شود

 



 
 :م و مقاومت زيگوت ها تزريق ژنو

اوي  ول ح ر ٢  محل انوگرم برميكروليت ر در  DNA ن تة ن يش هس داخل پ وت ۴٠ ب ق F1 زيگ  تزري
يدند ٢۴زيگوت هاي اليز نشده بعد از      % ٨٨). ١شكل  (گرديد   .  ساعت آشت به مرحلة دو سلولي رس

ا F1  در زيگوت هاي   C و A ، B نوع سوزن  ٣ با DNAدر ضمن تزريق محلول حاوي  ن داد  نش
ين   . افزايش قطر خارجي سوزن تزريق موجب افزايش تعداد زيگوت هاي اليز شده مي گردد              نرخ جن

اده   ت س اي آش يط ه ه در مح ورد مطالع اي م ا از نژاده و ) KSOM و M16(ه
ي ق ) DMEM/F12(غن س از تزري وع  DNAپ وزن ن ا س يط  A ب لولي در مح ة دو س  درمرحل

DMEM/F12  االتر است ة   KSOM  در محيط  F1اي  از طرفی زيگوت ه   .  ب ه مرحل لولي ۴ ب  س
 . رسيدند

 
 :(PCR) واآنش زنجيره اي پليمراز 

اآتين -β بر روي ژل آگارز باند PCR تايي مورد بررسي قرار گرفتند، محصول ١٠ گروه ۵ 
)bp٢۵اما در ارتباط با ). ٢شکل شماره (در دو نمونه جنين و خون مشاهده گرديد ) ٠cDNA 

 . ي باندي مشاهده نشدهورمون رشد انسان
 

 : بحث
رات                 اد تغيي ا ايج تانداران ميگذرد، ام  با آنكه بيش از شش دهه از آغاز دستكاري جنين در پس

ت        ده اس ر ش ته ميس ال گذش انزده س ط در پ تانداران فق وم پس دار در ژن ق و هدف ة   . دقي ن وقف ل اي دلي
ايج  ه نت تيابي ب ه در دس ي است آ ل فراوان ودن عوام ل ب دطوالني، دخي وب مؤثرن ن . مطل ة اي از جمل

هاي      تفاده، روش ورد اس ات م وژيكي حيوان ي و فيزيول اي ژنتيك ي ه ناخت ويژگ ه ش وان ب ل ميت عوام
اح آزمايشگاهي،                  ين، لق تحريك تخمك گذاري به خصوص در دام، استحصال، دستكاري، و انجماد جن

ة     .  نمود  نوترآيب، تشخيص ژن انتقالي در مراحل اولية جنيني اشاره         DNAتكنولوژي   ن مطالع در اي
ژاد      اهده شد      BALB/cدر ميان سه نژاد اول تنها در ن ا مش ه هورمونه وب ب ا    .  پاسخ مطل ايج ب ن نت اي

ه   . مطابقت دارد) Gates, 1971 (گيتسيافته هاي  تس  در ميان نژادهاي خالصي آ ورد گي ايش   م آزم
ا  در دو.  بيشترين سلول هاي تخم را بدست آورد      BALB/cقرار داد، ازنژاد      رگه هاي بعضي نژاد ه

در زاده هاي ). Gates, 1971; Nagy et al., 2003( نيز اين ويژگي مشاهده شدBALB/cو نژاد 
ژاد    اهده         NMRI و BALB/cنسل اول دو ن ادوتروپين مش ه هورمون هاي گون وب ب ز پاسخ مطل  ني

 ,Hogan( استمزيت های بكار گيري موشهاي دو رگه، افزايش مقاومت آنها به ميكرواينجكشن. شد
ه فقط      BALB/cزيگوت هاي  ). 1994 ه طوريك د ب  خالص نسبت به ميكرواينجكشن بسيار حساس ان

ده است     BALB/cيك مورد گزارش از ايجاد  ه ش در ). Takeuchi et al., 1993( ترانسژنيك ارائ
دست  بقاء زيگوت هاي ب     .  اين مطالعه در هيچيك از نژاد ها حساسيت به ميكرواينجكشن مشاهده نشد           

ا   % ١٠ نيز تنها DNAاست و بعد از تزريق % ٩۵ بعد از دستکاری برابر با      F1آمده از    زيگوت ه
تند      . اليز شدند ر هس اال ت ز ب د ني ا   ). Richa, 2001(اين مقادير حتي از استاندارد هاي جدي بررسي ه

ين   نانوگرم بر مايكروليتر، رش١٠ به ١ تزريق شده از DNAنشان داده است آه افزايش غلظت    د جن
د  % ۴۵به % ٨٣ها را به مرحلة بالستوسيست از  ن  ). Brinster et al., 1985(آاهش مي ده در اي

د از  % ٨٨ نانوگرم بر مايكروليتر باعث شد ٢ با غلظت DNAمطالعه    ٢۴زيگوت هاي اليز نشد بع
از             . ساعت به مرحلة دو سلولي برسند      ز  ا G2در اغلب نژاد هاي موش، جنين ها در محيط آشت در ف

ين        . چرخة سلولي دوم متوقف مي شوند      ا چن تنها معدودي از نژاد هاي خالص موش و دورگه هاي آنه
د    ده از        ). Pratt, 1987 (توقفي را نشان نمي دهن ه فقط زيگوت هاي بدست آم ن مطالع  در F1در اي

ادر است توقف     .  به مرحلة چهار سلولي رسيدند   KSOMمحيط   ذآور ق اين نشان مي دهد آه محيط م
د     در ع نماي ه های   .  مرحلة دو سلولي را در اين زيگوت ها رف د   PCRدر نمون ين مثبت   -β فقط بان اآت

ي هاي يك ژن                             داد آپ ده از تع ي هاي يك ژن تزريق ش داد آپ لولي تع بود، معموٌالدر يك جنين چند س
ر باشد       ) آه در همة بالستومرها وجود دارد       (خودي   وان از          . ممکن است آمت ن صورت نمي ت در اي
ولي روش اي معم ود، PCR ه تفاده نم ا اس ر آنه راي تكثي ارگيري روش .  ب ه آ ه nested PCRب  آ

 . حساستر و دقيق تر است در اين راه ضروري به نظر مي رسد
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 . بداخل پيش هستة نرDNAتزريق محلول  : ١شكل 
A  ،B و Cهستة نر را نشان مي دهدبه پيش   داخل شدن سوزن .Dتزريق محلول و افزايش حجم ،  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )بتا اکتين( نمونة جنين -٢ آنترل منفي -١در ژل باند های  : ٢شكل 
  سايز مارآرM -۴) بتا اکتين( نمونة سلول خون موش -٣

 
 BALB/c Xو NIH  ، NMRI ،  BALB/cپاسخ به هورمون هاي گونادوتروپين در موشهاي  : ١جدول شماره 

NMRI F1 

NIH NMRI BALB/c BALB/c X NMRI 
F1     

 نژاد

تيمار 
 شده

تيمار  شاهد
 شده

تيمار  شاهد
 شده

 شاهد تيمار شده شاهد

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ تعداد موش

تعداد موشهاي داراي 
 واژينال پالگ

۶ ٩ ١٠ ١٠ ٩ ١٠ ٨ ١٠ 

 ۶۵ ٣۴٨ ۶٨ ٣۴٧ ٧٢ ٧٨ ۶٠ ۵٨ تعداد آل تخمک ها

 ٢/٧ ٨/٣۴ ٨/۶ ۶/٣٨ ٢/٧ ٧/٩ ۶ ۶/٩ ميانگين
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