شبیه سازی حیوانات
شبيه سازي ) (cloningيكي از پيشرفته ترين دست يافته هاي بشر در زمينه علم پزشكي و مهندسي ژنتيك است .مراد از كلون سازى به
وجود آوردن موجوداتى است كه از نظر ژنتيكى مشابه يكديگرند .از دو طريق ايجاد چنين نمونه اى امكان پذير است :شبيه سازي روياني و
شبيه سازي توليد مثلي .البته نوع ديگري از شبيه سازي با نام شبيه سازي درماني نيز وجود دارد كه در آن در مراحل اول روياني كه جنين
حاوي چند سلول است ،تعدادي از اين سلول ها را جدا و در محيط هاي كشت اختصاصي سلول ،بافت يا اندام مورد نظر را توليد ميكنند .عالوه
بر شانس موفقيت كم در شبيه سازي ،بررسيها نشان داده اند كه در حيوانات همانندسازي شده غالبا" عملكرد ايمني مختل شده و ميزان ابتال
به انواع عفونت ،سرطان و ساير اختالالت بيشتر است .به عقيده دانشمندان تغييراتي در فعاليت طبيعي ژنها و يا بروز يك سري ژنهاي خاص،
علت اين اشكاالت هستند.
در شبيه سازي روياني ،جنين در مراحل اوليه رشد خود به دو يا بيش از دو قسمت تقسيم شده و هر قسمت تبديل به يك موجود مستقل
مى شود .هر تكه از جنين قابليت آن را دارد كه به يك بالستوسيست و از آن طريق به يك جنين كامل تبديل شود.
شبيه سازي توليد مثلي(  )Reproductive cloningدر اين روش هدف توليد موجودات كامل با استفاده از سلول هاي بدني است كه مي
تواند منجر به توليد موجودات همسان به تعداد دلخواه گردد .اين همان روشي است كه پژوهشگران اسكاتلندي در سال 7991براي اولين بار
در موسسه روسلين در ادينبورگ اسكاتلند به كار گرفته و موفق به تولد (دالي ) شدند.
شبیه سازی درمانی
اين شبيه سازي كه به شبيه سازي جنيني يا  Therapeutic Cloningمعروف است در واقع توليد جنين هاي انساني براي استفاده در
تحقيقات است .هدف از انجام اين شبيه سازي توليد انسان هاي شبيه سازي شده نيست ،بلكه هدف كشت سلول هايي است كه مي توانند در
تحقيقات پيشبردي انسان و همچنين درمان بيماري ها مورد استفاده قرار گيرند .اين سلول ها براي محققان بيومكانيك بسيار با اهميت هستند
براي اين كه مي توان از آن ها براي توليد هر نوع سلولي كه در بدن انسان وجود دارد استفاده كرد .اهميت اين موضوع در آن نيست كه يك
انسان ،مشابه فرد مورد نظر ساخته شود بلكه هدف آن است كه با بررسي و آزمايش روي جنين شبيه سازي شده بتوان نارسايي ها و بيماري
هاي مربوط به انسان را تحليل كرده و در حد امكان به روشهايي براي جلوگيري از بروز آنها قبل از تولد دست يافت.

شبیه سازی سلول های بنیادی
 Somatic-cell nuclear transferكه با عنوان  SCNTشناخته ميشود ميتواند براي توليد رويان جهت تحقيقات سلول هاي بنيادي
استفاده شوند .دليل استفاده از اين سلول ها اين است كه سول هاي سوماتيك به راحتي جداسازي و كشت داده مي شوند .بعد از جداسازي و
كشتت ،سخت ترين مرحله خارج كردن  DNAاز سلول تخمك در مرحله متافاز  llاست .بعد از انجام اين مرحله هسته سلول سوماتيك به
درون سيتوپالسم تخم تزريق مي شود .در مرحله بعد سلول را تحت اثر يك جربان الكتريكي قرار مي دهند و اين شوک باعث رشد سلول
خواهد شد .سلول هايي كه توانسته باشند تبديل به رويان شوند درون محيط  invitroيعني يك رحم پذيرنده قرار داده مي شوند.
 SCNTروش مناسبي براي توليد حيوانات ساتگي جهت استفاده هي غذايي و تحقيقاتي است.
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