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 تلقیح مصنوعی به روش الپاراسکوپی

 

 

 

 صورت به فحل ماده دام به آن تلقیح و مختلف هایروش به دام منی آوریجمع 1،مصنوعی تلقیح

 و کیژنتی اصالح آن یوظیفه ترینمهم که بوده بیوتکنولوژی هایشاخه ترینمهم از یکی باشد.می مصنوعی

است که توسط دامداران مورد استفاده  یریتیکار مد ارزشمندترین مصنوعی تلقیح .تاس اهلی هایدام تولیدمثل

مثل یدتول یروش بازده ینسازد. با استفاده از ایمو موثر از اسپرم قوچ را فراهم  ینهو استفاده به یردگیقرار م

الح نژاد در امر اص یادیز هاییشرفتپ ،تریشنتاج ب یدتول یقو از طر یش یافتهبه شدت افزا یاصالح یهاقوچ

تعداد  یدبه تول یماحاصل از انتقال و توسعه صفات مطلوب قوچ مستق موفقیت در اصالح نژاد .حاصل شده است

ده( )قوچ برتر و اصالح شها با قوچ خاصمیش یزشتوان از آمیم وشر ینبا استفاده از ادارد.  ینتاج بستگ یادز

 .مطمئن شد

 های تلقیح مصنوعیروش

 الپاراسکوپی -2سرویکال  -1 

از  مترسانتی 1-5/0حدود  تفنگ تلقیحساعت بعد از سیدر برداری،  50 در تلقیح سرویکال تلقیح سرویکال:

 موقع تلقیح ترشحات موکوزی با اسپیکولوم از واژن خارج شود(. )شودتخلیه انجام میسرویکس رد و 

                                                 
1 Artificial Insemination (AI)  
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 1به  5یا درصورت کمبود حداکثر  1به  3سازی بهتر است برای تلقیح سرویکال از اسپرم تازه به نسبت رقیق

تن حداقل رزیابی و درصورت داشمانی اسپرم با میکروسکوپ نوری احتما قبل تلقیح جنبایی و زنده استفاده شود.

 درصد استفاده گردد. 70مانی درصد و زنده 80جنبایی 

. شودمیمعموال از اسپرم منجمد استفاده شود. ساعت بعد از سیدربرداری انجام می 55تلقیح الپاراسکوپی : حدود 

باال و انتقال جنین کاربرد دارد و به علت تهاجمی بودن بهتر است های با قیمت تر برای داماین روش بیش

 40-30به اسپرم تازه از روش سرویکال استفاده شود. درصد گیرایی در روش سرویکال  یدرصورت دسترس

)بسته به شرایط فحلی میش و کیفیت اسپرم بین درصد به طور  میانگین 50-40درصد و در روش الپاراسکوپی 

 ،شد که با جراحیباسفند مینوعی در گومصهای جدید و پربازده تلقیح این روش از روش است. درصد( 30-60

 تپشبه  سکوپی ابتدا گوسفندنوعی به روش الپارامصبرای انجام تلقیح  شود.اسپرم به درون شاخ رحم تخلیه می

. مانندبثابت  انشود تا درجایشها و پاهای آن بسته میخوابانده و دستنوعی مصوص تلقیح مخصروی تخت 

درجه پایین  60-70گوسفند با یک زاویه آید و درنتیجه سرطرف باال می یک این تخت قابلیت این را دارد که از

 24دود حگیرد. برای دسترسی به رحم و نیز خالی بودن شکمبه در حین الپاراسکوپی به گوسفندان در قرار می

شود. در این صورت وقتی ساعت نیز از خوردن آب جلوگیری می 12ساعت قبل از تلقیح گرسنگی داده و 

و  شودمییافت  ترسادهآید و رحم به باال می احشا و امعا ،گیردصورت وارونه بر روی تخت قرار می گوسفند به

حین عمل، امکان بودن شکمبه حیوان در صورت پرشود. درمواد غذایی در حین عمل جلوگیری می برگشتاز 

   .برگشت مواد غذایی از شکمبه و احتمال رفتن غذا به نای و مرگ حیوان وجود دارد

سانتیمتر زیرپستان چپ و سوراخ دوم  8شود که اولی حدودشکم از دو ناحیه سوراخ می ،سکوپیبرای الپارا

کسید ا شود و گاز دیها ایجاد میس با تروکار سوراخباشد. سپسانتیمتر در سمت راست سوراخ اول می 5حدود 

آن چشمی الپاراسکوپی را وارد  از شود تا محوطه شکمی از هوا پر شود. پسکربن در محوطه شکمی تزریق می

 . شودمیمحوطه شکمی 
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 بستن گوسفند به تخت الپاراسکوپی                                           با اسکالپر عالمت گذاری                             ضدعفونی کردن          

 

 ست کامل الپراسکوپی

  (Telescope)چشمییا  تلسکوپ-1

 

 از کوپتلس د.شورحم پیدا می شاخاز آن استفاده و با  بوده به منبع نور متصلدارای فیبر نوری و  چشمیاین 

 .شودمی خاموش و روشن کلید، با و وصل نور منبع به نوری فیبر کابل طریق

 (Trocar)تروکار -2

ود. شن مخروطی استفاده میده است. در الپاراسکوپی از ماندرکانوال و ماندرن تشکیل شروکار از دو قسمت ت

  د.کنماند که ابزار و تلسکوپ از آن عبور میپس از ورود تروکار، ماندرن خارج شده و پوشش خارجی باقی می
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ی خروج گاز رود و از سمت دیگر اجازهی یک طرفه است که با عبور ابزار کنار میتروکار دارای یک دریچه هر

وجود دارد که  2COای برای اتصال لوله دهد. در قسمت باالیی تروکارها دریچهاز داخل شکم به بیرون را نمی

 کند.گاز را به داخل شکم منتقل می

 

 ( Catheter) کانوالی تزریق -3

  

  

 

                           

 الپاراسکوپیکاتتر 

اتتر اولیه ک .باشدمیوپی دو مدل الپاراسککاتتر تلقیح در  شود.های رحم استفاده میتزریق سیمن به شاخجهت 

وب، منی پس از ذباشد. زن و سمت دیگرش متصل به سرنگ میسو سمتشکه یک  شدهیل تشکاز لوله باریکی 

گراد در حمام آب گرم برای مدت محدود نتیسادرجه  40 آزمایش ریخته شده و در درجه حرارت  در یک لوله

شود و با سرنگ به میزان برده می آزمایش فرو زن کاتتر در این لولهسو. شوددقیقه نگهداری می 10تا حداکثر 1

مت سقشود که در میان دو مییم تقسمت قسسپرم در لوله به دو گردد. در این صورت االزم اسپرم آسپیره می

 یمی از اسپرم در یک شاخ و نیم دیگر در شاخ مجاور ن ار سرنگفشبا  ،گیرد. در هنگام تلقیحمقداری هوا قرار می
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پایوت اسپرم باشد. می IMVشود. کاتتر تلقیح فرانسوی که روش جدیدتری است محصول شرکت تخلیه می

گیرد که در انتها به یک سوزن تخلیه متصل شده است. پایوت قرار می ستیکیالمستقیما در داخل لوله باریک پ

تخلیه  پرمت، اسودر پای مخصوصلوله  گیرد و با حرکت دادن غلتک کاتتر و فرو رفتناسپرم در این لوله قرار می

 .شودمی

  منبع نور-4

رد محتوی کابل نوری س. شودمی خاموش و روشن کلید، با و وصل نور منبع به نوری فیبر کابل طریق از تلسکوپ

رای کاربرد آن تامین نور ب شود.ل باعث شکستگی آن میبد این کاای است. خمیدگی زیافیبرهای نوری شیشه

 ی شاخ رحم است.مشاهده

 

 

 

 

 )اینسافیلیتور( 2COکپسول  -5

فشار مناسب داخل شکم را ی بطنی و تنظیم و کنترل به داخل حفره 2COاینسافیلیتورهای الکتریکی، هدایت گاز 

ر تدر دقیقه و در انواع پیشرفتهلیتر  20داقل یک تا حداکثر حگاز از کنند. میزان جریان برای عمل جراحی فراهم می

ود. شبه تروکار اول وصل میاز طریق یک لوله از دستگاه اینسافیلیتور  2COلیتر در دقیقه قایل تنظیم است. گاز  35

اطالعات الزم در مورد شدت جریان گاز، فشار داخل شکم، میزان گاز باقی مانده در کپسول پانل جلوی دستگاه 

 دهد.    و میزان گاز مصرف شده در حین جراحی را نشان می
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 تخت الپاراسکوپی– 6

قش موثری تخت نیک تخت مناسب باید قابلیت باال و پایین آوردن و خم شدن به دو طرف را داشته باشد. ارتفاع 

در بهترین حالت  بازوهای شود. در راحتی تیم جراحی و جراح دارد و سبب ایجاد ارگونومی بهتر در حین عمل می

 ی بین شانه وآرنج جراح نود درجه است.حالت معمولی زاویهو درجراح نزدیک به بدن او قرار گرفته 

 

 

 

 

 

  

 

 


