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  المستخلص

االجنة المنتجة و الناضجةوغیر اجریت ھذه الدراسة بھدف تجمید البویضات الناضجة 

 تزجیج ادوات التزجیج) باستعمالتقنیة التجمید فائق السرعة ( بتقنیةاالغنام العراقیة  منمختبریا 

 Vitripeaceسمیت بات ھي  قصھذه االدوات  . اقتصادیاً  وغیر مكلفة ومبتكرة وبسیطة  محلیھ

. أجریت ھذه واستخدامھا ألول مرة وتصمیمھا اختراعھاتم ،   Vitrisecureو  Vitricareو 

النجف  /كلیة الطب/جامعة جابر بن حیان الطبیة / المتقدمةالبحوث  وحدة مختبرفي  الدراسة

جمعت مبایض االغنام من مجزرة . 2018الى نیسان  2017نیسان  من المدةخالل  االشرف

 .البویضات من المبایض بطریقة السحب تونقلت الى المختبر خالل نصف ساعة. جمع محلیة

 %  196.8بلغت النسبة االعلى الستحصال البویضات . مبیض 1521بویضة من  1903 سحبت

 البویضات الحیةبلغت نسبة . % 06.97في حین كانت النسبة االدنى الستحصال البویضات 

بلغت نسبة البویضات الطبیعیة وغیر  بینماعلى التوالي ،   %5.41و  % 94.5 الجمع بعد المیتة

المئویة الستحصال البویضات غیر  بلغت النسبعلى التوالي.   %  6.5 و % 93.43والطبیعیة 

. بلغت النسبة التواليعلى %  2.21% و  4.78و %  93.01الناضجة والناضجة والمتحللة 

%  10.98 و%  89.02 وجود الركام الجرثوميبوجود وعدم المئویة الستحصال البویضات 

الحیویة والشكل  بین المعنویةود ارتباط موجب عالي .بینت نتائج الدراسة وج التوالي على

 0.98 القیم والبویضات غیر الناضجة مع وجود الركام الجرثومي حیث بلغت للبویضات الطبیعي

حیویة والشكل العدم  بین المعنویةارتباط موجب عالي  على التوالي. كما وجد 0.97و  0.97و 

 0.60 القیم غیر الطبیعي والبویضات الناضجة مع عدم وجود الركام الجرثومي حیث بلغت

في  (P<0.01)التوالي. أظھرت النتائج وجود فروقات عالیة المعنویة على  0.49 و 0.557و

والثانیة  )السیطرةمجموعة المعاملة االولى (بین االنضاج المختبري لبویضات االغنام  نسب

و ±0.65 61.56و ±1.03 51.03 حیث بلغت النسب) 0.1 (سكروز والثالثة )0.5 سكروز(

أوضحت النتائج عدم وجود اختالفات معنویة في  على التوالي.±1.03 51.06و 1.09± 52.73

الوقت في نسبة الحیویة والشكل الطبیعي للبویضات غیر الناضجة والناضجة المزججة بجمیع 

ما عدا الشكل الطبیعي بعد االذابة بساعتین بساعتین ، االدوات عند  وقت االذابة وبعد االذابة 

  (P<0.05)حیث وجد فرق معنوي  Vitrisecureللبویضات الناضجة والمزججة باستخدام 

 كما على التوالي. % 80.00و % 87.27للوقت عند االذابة وبعد ساعتین من االذابة حیث بلغت 

االذابة بین  الشكل الطبیعي (%) عندفي   (P<0.05)النتائج وجود اختالفات معنویة  بینت

  عند استخدام اداة التزجیج خلیة لألجنة 2خلیة و  1لبویضات غیر الناضجة والناضجة ومراحل ا
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Vitripeace في  على التوالي % 83.33و % 88.24و  % 88.31و  % 90.74حیث بلغت

اوضحت النتائج وجود  حین لم توجد فروقات في نسبة الحیویة لنفس االداة ولجمیع المراحل.

لبویضات غیر االذابة بین ا والشكل الطبیعي (%) عند في الحیویة  (P<0.05)اختالفات معنویة 

 عند استخدام اداة التزجیج  خلیة لألجنة 2خلیة و  1الناضجة والناضجة ومراحل 

Vitricare 86.41للحیویة و  % 71.43و % 72.22و  % 83.61و  % 84.47حیث بلغت    

اوضحت النتائج وجود  على التوالي.للشكل الطبیعي  % 78.57و % 72.22و  % 88.52و  %

عي (%) عند االذابة للبویضات غیر الشكل الطبیفي    (P<0.01)اختالفات عالیة المعنویة 

 خلیة لألجنة عند استخدام اداة التزجیج  2خلیة و  1الناضجة والناضجة ومراحل 

Vitrisecure فيالتوالي ،على  % 66.67و % 86.67و  % 87.27و  % 82.29حیث بلغت 

 توجد فروقات في نسب الحیویة والشكل الطبیعي لنفس االداة ولجمیع المراحل. وجدتحین لم 

في الحیویة والشكل الطبیعي عند وقت االذابة بین ادوات التزجیج  (P<0.05)فروقات معنویة 

Vitripeace  وVitricare  و Vitrisecure للبویضات المزججة غیر الناضجة حیث بلغت

 82.29و   %  86.41و % 90.74للحیویة و  %  80.21و   % 84.47و   % 89.81النسب 

النتائج عدم وجود اختالفات معنویة في نسب الحیویة (%)  التوالي. أظھرتللشكل الطبیعي  %

للبویضات المزججة الناضجة عند االذابة وبعد  جمیع ادوات التزجیج بین والشكل الطبیعي (%)

في نسبة الحیویة  (P<0.01)النتائج وجود فروقات عالیة معنویة  ساعتین من االذابة. أوضحت

و  Vitricareو  Vitripeaceخلیة عند االذابة بین ادوات التزجیج  1والشكل الطبیعي لمرحلة 

Vitrisecure  88.24للحیویة و %   80.00و   % 72.22و   % 88.24حیث بلغت النسب 

النتائج وجود فروقات التوالي.كما أظھرت  للشكل الطبیعي على % 86.67و  % 72.22و  %

خلیة عند وقت االذابة بین  2في نسبة الحیویة والشكل الطبیعي لمرحلة  (P<0.01)عالیة معنویة 

و   % 88.89حیث بلغت النسب  Vitrisecureو  Vitricareو  Vitripeaceادوات التزجیج 

للشكل الطبیعي  % 66.67و  % 78.57و  % 83.33للحیویة و %   80.00و   % 71.73

  على التوالي.

 الناضجة وغیر الناضجة البویضات تزجیجیمكن االستنتاج من ھذه الدراسة نجاح 
اقتصادیا والتي  مكلفةالوغیر  والمبتكرة بسیطةالدوات ھذه االباستخدام  المنتجة مختبریاً  واالجنة

 0.05استخدام السكروز بتركیز .Vitrisecureو  Vitricareو  Vitripeace تضمنت 
 في المجازر المذبوحة األغنام وتعتبر موالري اعطى افضل نتیجة في االنضاج المختبري.

انتاج االجنة  برامج في الستخدامھا البویضات من جیدةنوعیة  على للحصول ممتازا مصدرا
  .التي تستخدم في تحسین الكفاءة التناسلیة الحیویة التقانات وكذلك مختلف 


