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خارج الجسم  لعرابياتخصيب بويضات نعاج في وسط تكييف النطف دراسة تأثير 

**       عبدالرزاق نعٌم خضٌر             * خلؾ عبدالرزاق حسن             *   طه جاسم الطه          
 الطب البٌطري  كلٌة /جامعة البصرة **            جامعة البصرة /كلٌة الزراعة /  قسم الثروة الحٌوانٌة*     

   
 الخالصة

جامعة البصرة للمدة من /كلٌة الطب إلىالمساعد التابع  األنابٌب أطفالفً مركز  الدراسةأجرٌت     
 حصل علٌها من بوٌضة 2279 ستعملت فً التجربةا .2010ولؽاٌة كانون الثانً  2009الثانً  كانون 
 TCM199  باستعمال وسط االنضاج "ٌاونضجت مختبر ,النعاج المذبوحة فً مجزرة البصرة مباٌض

جنٌن العجل المزود بمصل  ) Modified tissue culture  media) الوسط الزرعً النسٌجً المطور
كٌٌفت نطؾ من منً طازج او  اذ قابلٌتها على االخصاب فً  تكٌٌؾ النطؾ وساطأ تأثٌرلدراسة  , %( 10)

عن دراسة تأثٌر نوعٌن من المضادات "فضال زأالٌرلواالبراكٌت  بأحد وسطً التكٌؾ   منً مجمد مذوب 
تفوق الوسط االول معنوٌا عند    اظهرت النتائج. الحٌوٌة الجنتاماٌسٌن و البنسلٌن المضافة لوسطً التكٌؾ

المضاد  و أنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز  مع وجودفً جمٌع التجارب قبل تجمٌد المنً وبعده (0,05≥أ ) مستوى
 . المخّصبة وكذلك المنّقسمة البوٌضات  عدد بدال من المضاد الحٌوي البنسلٌن فً الحٌوي الجنتاماٌسٌن

         
المقدمة 

ٌعتمد نجاح عملٌة إنضاج البوٌضات وإخصابها خارج الجسم الحً بالدرجة األساس على تركٌبة        
رض اإلنضاج واإلخصاب األوساط الزرعٌة التً تساعد على تحفٌز البوٌضة فً أجراء العملٌات الحٌوٌة لػ

(Alofi and Alhimaidi, ,2004)  , ًلٌس بمقدور النطؾ أن تخصب البوٌضات ما لم تأخذ وقتاً كافٌاً ف
ٌٌّؾ زٌادة نشاط الحركة التموجٌة  أذ القناة التناسلٌة األنثوٌة لتمنحها القدرة على التخصٌب ٌتوافق مع التك

تنشٌط النطفة المنطلقة من داخل الخلٌة أو فً قنوات كٌمٌائٌة للنطؾ بوجود أٌون الكالسٌوم الذي ٌساعد على 
واستعملت العدٌد من األوساط ( Dale and Elder ,1997 ) وأٌونٌة للؽشاء الساٌتوبالزمً للنطؾ

ٌّؾ النطؾ خارج الجسم  ( مختبرٌاً )الزرعٌة على الرؼم من اختالؾ تركٌبها, هنالك عدة طرق الستحداث تكٌ
عالً األٌونٌة حٌث ٌعمل على تكٌٌّؾ النطؾ مما تؤدي الى اختراق البوٌضة وإنجاح  ومنها استعمال وسط

, وان إضافة الباٌروفٌت والالكتٌت كمصدر للطاقة بدالً من الكلوكوز ( Duran) ,1998عملٌة التخّصٌب 
إنتاج  الى الوسط الزرعً ٌسبب تثبٌط عمل الهٌبارٌن وأن وجود الخالٌا الركامٌـة فً الوسط ساعدت على

GAGS  عندما تحفز بواسطة هرمونFSH  ( Parrish1988 .,وأخرون .) وان وجود البومٌن المصل
ٌّؾ ٌساعد على إزالة الكولسترول والزنك من النطفة لقدرته على ربط الجزٌئات  البقري فً وسط التكٌ

ٌٌّؾ وتفاعل ؼطاء رأس النطفة مهم لٌكون  المعروفة بعملها على ثبات ؼشاء الخلٌة ومع العلم أن تحسٌن التك
اجراء تكٌٌؾ ونظرا ألهمٌة .  ( 1998,(Duran )ؼشاء الخلٌة فً كل من البوٌضة والنطفة ؼٌر ثابت 

فقد اجرٌت هذه الدراسة لمعرفة افضل االوساط لتكٌٌؾ النطؾ , النطؾ وتهٌئتها الخصاب البٌوض مختبرٌا
. ب البٌوض و انقسامهاالمستحصل علٌها من منً طازج او مجمد مذوب ومتابعة اخصا

 
 هوطرائقالبحث   مواد

جامعة البصرة للمدة من /أجرٌت هذه التجربة فً مركز أطفال األنابٌب المساعد التابع لكلٌة الطب          
بوٌضة لدراسة العوامل   4558م , استعملت فً هذه التجربة 2010م الى كانون الثانً 2009كانون الثانً 

ات النعاج العرابٌة وإخصابها خارج الجسم التً تم الحصول علٌها من النعاج التً المؤثرة فً إنضاج بوٌض
فً مجزرة البصرة  ملم والمذبوحة( 6  –4)وقد أختٌر الحجم للجرٌبة ما بٌن سنة ( 4-2)عمرها مابٌن 

.  وتضـمنت التجربة دراسـة التأثٌر. العراق / محافظة البصرة 
 فًأجرٌت الدراسة لمعرفة تأثٌر الوسط البراكٌت  :د النطف وبعدها وسط التنشيط البراكيت قبل تجمي: 1

نشاط النطؾ من خالل إخصاب البوٌضات مختبرٌاً بوجود أنزٌم هٌالٌورونٌدٌز أو عدم وجوده مع استعمال 
 .فً كال المعاملتٌن  TCM–199وسط إنضاج البوٌضات وإخصابها 

  تضمنت هذه الدراسة معرفة تأثٌر وسط التنشٌط االٌرلز  : وسط التنشيط ايرلز قبل تجميد النطف وبعدها: 2
ٌٌّؾ النطؾ مختبرٌاً ومدى تأثٌره فً نسبتً إنضاج البوٌضات وإخصابها خارج الجسم بوجود أنزٌم   فً تك
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فً كال المعاملتٌن إلنضاج بوٌضات النعاج  TCM – 199هٌالٌورونٌدٌز أو عدم وجوده مع استعمال وسط 
. وإخصابها 

المذبوحة فً مجزرة البصرة وهً  العرابً جمعت المباٌض مـن نعاج أؼنام : جمع المبايض من المجازر

كلورٌد )فً أطوار مختلفة من دورة الشبق, وضعت المباٌض فً أكٌاس تحتوي على المحلول الفسٌولوجً 
 وبدرجة حرارة ما بٌن   البنسلٌن والستربتوماٌسٌن ا إلٌه المضادات الحٌوٌة مضاؾ% 0,9بتركٌز ( الصودٌوم

بعد وضعها فً و(  1994  .,وأخرون  (Coxساعة بعد الجمع  2-1ثم نقلت الى المختبر خالل    مْم 32-35
جمعت البوٌضات باستعمال و. درجة حرارة المحلول الفسٌولوجً للمحافظة على   Cool  boxحاوٌة تبرٌد

من الجرٌبات المبٌضٌة بعد اجراء التقٌٌم للجرٌبات بواسطة  Aspiration Techniqueنٌة السحب تق
 De ( 6-4)أختٌرت الجرٌبة ذات الحجم ما بٌن باالعتماد على قطر الجرٌبات (Vernier) الفرنٌه 

Smedt)22, إذ سحبت البوٌضات باستعمال أبرة قٌاس  (1992., وأخرونG  مل  5متصلة بمحقنة قٌاس
المحور عن طرٌق سحب السائل الجرٌبً وبعد ذلك تفرٌؽها فً   TCM–199مل من وسط 0,5تحتوي 

المحور مع السائل الجرٌبً لٌتم عزل البوٌضات  TCM–199طبق بتري ٌحتوي على كمٌة من وسط 
ٌعرؾ و طبقات من الخالٌا الركامٌة مع تحبب الساٌتوبالزمً  3الصالحة لالنضاج والحاوٌة على أكثر من 

مرة فً القطٌرات معدة للؽسل من وسط  3-2ؼسلت البوٌضات .  (COCs)الخالٌا الركامٌة -بمعقد البوٌضة
TCM–199   مل من وسط 2المحور بعدها نقلت الى طبق بتري ٌحتويTCM– 199   لؽرض إنضاج

.  ( 2012حسن و اخرون) البوٌضات
مل من الوسط 2ى طبق بتري الحاوي علىال (COCs)نقل معقد البوٌضة الركامٌة  :إنضاج البويضات

% 5وبتركٌز  Co2المحور وبعدها ؼطٌت بزٌت البارافٌن ونقلت الى حاضنة  TCM–199الزرعً 
بعد إنتهاء مدة الحضن . ( 2000 .,وأخرونCrozet)ساعة 27لمدة % 95مْم ورطوبة 38,5ودرجة حرارة 

التً تمٌزت بوجود الجسم القطبً  أخرجت البوٌضات وفحصت تحت المجهر, وعزلت البوٌضات الناضجة
إذ تم سحب البوٌضات واألول مع تمدد الخالٌا الركامٌة المحٌطة بها وتؽٌر لونها من المعتم الى البراق 

.  واعادتها عدة مرات للتخلص من الطبقات المحٌطة بها حتى أصبحت جاهزة لإلخصاب
 Artificial)ستعمال المهبل االصطناعً جمع المنً الطازج با: وتكيييه مختبرياًا وتقييمه جمع المني 

vagina)  سنوات التابعة لمحطة األبحاث ( 3-2)من أثنٌن من ذكور األؼنام العرابٌة المحلٌة عمرها ما بٌن
جامعة البصرة, وقد خضعت للفحص الشهري السرٌري الدقٌق للتأكد / والتجارب الزراعٌة فً كلٌة الزراعة

سلٌة تؤثر فً قابلٌتها الجنسٌة , وبعد االنتهاء من جمع المنً خضع للتقٌٌم  من عدم أصابتها من أي مشاكل تنا
ٌّؾ النطؾ حسب طرٌقة و .الشامل من حجم ولون وتركٌز النطؾ وحركتها الفردٌة والجماعٌة   Deجرى تكٌ

Smedt)مل من وسط البراكٌت أو اٌرلز بعد ذلك عمل له  8, إذ تم تخفٌؾ المنً مع  ( 1992 .,وأخرون
, أخذت النطؾ المتجمعة فً قعر 37دقائق وبدرجة حرارة  10دقٌقة ولمدة /دورة900مركزي بمعدل طرد مْم

ٌٌّؾ ثم تركت النطؾ لتسبح 2, وأضٌؾ  (Pellet)األنبوب التً تكون بشكل أقراص  مل من وسط التك
علوي مْم فً الحمام المائً, ثم سحب الجزء ال38,5ساعة بدرجة حرارة  1,5لمدة  (Swim–up) لألعلى

مل الحاوي على النطؾ الطافٌة ذات الحٌوٌة العالٌة وقدرت حركة النطؾ باستعمال المجهر الضوئً  0,5
مل /نطفة 610×1بعدها خففت بإضافتها الى وسط التكٌٌؾ لٌصبح تركٌز النطؾ . مع تقدٌر تركٌز النطؾ

ب مْم لتكون جاهزة لإلخصا38,5ساعات بدرجة حرارة  5-4ووضعت فً الحاضنة لمدة 
المحور  TCM–199جهزت أطباق بتري معقمة حاوٌة على وسط اإلخصاب :  إخصاب البويضات مختبرياًا 

ٌٌّؾ بكمٌة 2بكمٌة  مل الى الوسط , بعد ذلك 0,2مل من الوسط فً كل طبق وأضٌفت النطؾ بعد عملٌة التك
 Co2از غ)بوٌضات ثم وضعت األطباق فً الحاضنة  10-5أضٌفت البوٌضات الناضجة إلٌها بمعدل 

( .  1994 .,وأخرونMartino)ساعة 24لمدة %( 90مْم , رطوبة 38,5, درجة حرارة % 5بتركٌز 
المحور الى أطباق بتري   TCM–199بعد انتهاء مدة الحضن تم التخفٌؾ بإضافة وسط اإلخصاب

التً تتمٌز والمحضونة فٌها البوٌضات والنطؾ ألجل فحص البوٌضات ومشاهدة حدوث اإلخصاب فٌها 
 First Polarفضالً عن الجسم القطبً األول  Second Polar Bodyظهور الجسم القطبً الثانً ب

Body   .البوٌضات التً ظهرت علٌها عالمات اإلخصاب نقلت الى أطباق تحتوي الوسط الزرعً و  
TCM–199 ساعة , بعدها تم استخراج طبق بتري الحاوي على البوٌضات 24المحور وحضنت لمدة

أجري  .( 2000  .,وأخرون (Jainudeen لمالحظة االنقسام الخلوي والنمو لهذه البوٌضات المخصبة 
. (Anonymous),2009 باستخدام البرنامج اإلحصائً الجاهز    لتحلٌل اإلحصائً مقارنة ا
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 والمناقشة النتائج
تأثير األوساط الزرعية  

لحالٌة الى أمكانٌة إخصاب بوٌضات األؼنام فً أشارت نتائج الدراسة ا  : وسط البراكيت لتنشيط النطف  -1

وجود تأثٌر ( 1)رقم أوساط زرعٌة مختلفة عن طرٌق تنشٌط النطؾ بواسطة وسط البراكٌت, وٌبٌن الجدول 
معنوي بٌن األوساط الزرعٌة المستعملة فً الدراسة عند إنضاج البوٌضات خارج الجسم عن طرٌق تكّون 

ى نسبة لالنضاج فً الوسط الزرعً البراكٌت الذي ٌحتوي على إنزٌم الجسم القطبً األول إذ بلؽت أعل
% 63,93فً حٌن أدنى نسبة النضاج البوٌضات % 72,36الهٌالٌورونٌدٌز والمضاد الحٌوي الجنتاماٌسٌن 

فً الوسط الزرعً الذي ٌحتوي على المضاد الحٌوي البنسلٌن  وؼٌاب إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز وكذلك عدم 
ٌر معنوي بٌن الوسط الزرعً الذي ٌحتوي على إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز والمضاد الحٌوي وجود أي تأث

الجنتاماٌسٌن والوسط الذي ٌحتوي على إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز والمضاد الحٌوي البنسلٌن, أما نتائج نمو هذه 
م بعملٌة اإلخصاب ساعة فتظهر فً الجدول أمكانٌة القٌا24البوٌضات وانقسامها خارج الجسم بعد مدة حضن 

الخارجً والنمو األولً للبوٌضات المخّصبة فً وسط زرعً معروؾ اذ أعطت نتائج تفوق الوسط الزرعً 
الذي ٌحتوي على إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز والمضاد الحٌوي الجنتاماٌسٌن أعلى نسبتً اإلخصاب واالنقسام 

سام أعطاها الوسط الزرعً الذي ٌحتوي على التوالً وأدنى نسبتً اإلخصاب واالنق(% 30,43و  51,68)
على التوالً وٌظهر (% 23,53و  43,59)على المضاد الحٌوي البنسلٌن وؼٌاب إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز 

وجود تأثٌر معنوي بٌن األوساط الزرعٌة المستعملة فً الدراسة عند إخصاب البوٌضات   1 الجدول رقم
 . ت المخصّبةوعدم وجود تأثٌر معنوي عند انقسام البوٌضا

 
تأثٌر وسط البراكٌت لتنشٌط النطؾ فً نسبة إخصاب  البوٌضات وانقسامها خارج الجسم الحً  (: 1)جدول ال

اإلضافات على  
 الوسط البراكٌت

عدد 
البوٌضات 

 البوٌضات المنقّسمة البوٌضات المخصّبة البوٌضات الناضجة

% النسبةالعدد % النسبةالعدد % النسبةالعدد 

الهٌالٌورونٌدٌز  إنزٌم
والمضاد الجنتاماٌسٌن 

أ 30,43 14 أ51,68 46 أ72,36 89 123

المضاد الجنتاماٌسٌن 
وؼٌاب اإلنزٌم 

أ 27,78 10 ب45,57 36 ب65,83 79 120

إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز 
والمضاد البنسلٌن 

أ 29,27 12أ 49,39 41 أ70,34 83 118

المضاد البنسلٌن 
وؼٌاب اإلنزٌم 

أ 23,53 8ت 43,59 34 ت63,93 78 122

. (0,05≥أ ) (0,05≥أ )  تدل على وجود فرق معنوي عند مستوىضمن كل عمود األحرؾ المختلفة 

 
أوضحت نتائج الدراسة لوسط التنشٌط البراكٌت فً النطؾ المجمدة التً أعطت نسبة إنضاج 

فً الوسط الزرعً الذي ٌحتوي على إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز والمضاد الحٌوي % 64,75للبوٌضات بلؽت 
 الجنتاماٌسٌن فً حٌن أعطى الوسط الزرعً الذي ٌحتوي على المضاد الحٌوي البنسلٌن وؼٌاب إنزٌم

وجود فروقات معنوٌة  2, وٌتضح من الجدول رقم %51,22الهٌالٌورونٌدٌز أدنى نسبة إنضاج للبوٌضات 
بٌن معامالت الدراسة عند إنضاج البوٌضات فً حٌن لم ٌختلؾ معنوٌاً الوسطان الزرعٌان اذ ٌحتوي األول 

حتوي على اإلنزٌم والمضاد على إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز والمضاد الحٌوي الجنتاماٌسٌن مع الثانً الذي ي
الحٌوي البنسلٌن عند إخصاب وانقسام البوٌضات الناضجة وقد أعطى الوسط األول أعلى نسبتً إخصاب 

على التوالً وأدنى نسبتً (% 25,0و  40,5)وانقسام للبوٌضات الناضجة  بٌن األوساط جمٌعا التً بلؽت 
لتوالً فً الوسط الزرعً الذي ٌحتوي على على ا(% 12,5و  25,39)إخصاب وانقسام للبوٌضات كانت 

. المضاد الحٌوي البنسلٌن وؼٌاب اإلنزٌم عن الوسط  
نجاح الوسط االٌرلز فً تنشٌط النطؾ وإنتاج  3ٌالحظ من الجدول رقم  :وسط االيرلز لتنشيط النطف   -2

نٌدٌز والمضاد الحٌوي بوٌضات مخصّبة وكذلك انقسامها, اذ أعطى الوسط الذي ٌحتوي على إنزٌم الهٌالٌورو
الجنتاماٌسٌن أعلى النتائج فً التجربة من ناحٌة إنضاج البوٌضات خارج الجسم وبعدها إخصابها و انقسامها 
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تأثٌر النطؾ المجمدة فً نسبة اخصاب البوٌضات وانقسامها باستعمال وسط البراكٌت لتنشٌط (: 2)جدول ال
النطؾ  

اإلضافات على الوسط  
البراكٌت 

عدد 
وٌضات الب

 البوٌضات المنقّسمة البوٌضات المخصّبة البوٌضات الناضجة

% النسبةالعدد % النسبةالعدد % النسبةالعدد 

إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز 
والمضاد الجنتاماٌسٌن 

ا 25,0 8 أ40,5 32 أ64,75 79 122

المضاد الجنتاماٌسٌن 
وؼٌاب اإلنزٌم 

ب 14,28 3ب 31,82 21ت 56,41 66 117

لهٌالٌورونٌدٌز إنزٌم ا
والمضاد البنسلٌن 

أ 17,86 5 أ37,33 28 ب62,5 75 120

المضاد البنسلٌن 
وؼٌاب اإلنزٌم 

ت 12,5 2ت 25,39 16 ث51,22 63 123

. (0,05≥أ )  تدل على وجود فرق معنوي عند مستوىضمن كل عمود األحرؾ المختلفة 

 

أعطى الوسط الذي ٌحتوي على المضاد  بٌنما(% 20,69و  39,19و  59,20)وبلؽت النسب على التوالً 
على (% 5,55و  45,97)الحٌوي البنسلٌن وؼٌاب اإلنزٌم أدنى النسب فً إنضاج البوٌضات وانقسامها 

عدم وجود تأثٌر معنوي بٌن الوسط الذي ٌحتوي على اإلنزٌم والمضاد  3التوالً , ٌبٌن الجدول رقم 
نزٌم والمضاد البنسلٌن فً كل العملٌات التً أجرٌت وكذلك الجنتاماٌسٌن والوسط الذي ٌحتوي أٌضا على اإل

ٌالحظ انعدام التأثٌر المعنوي بٌن األوساط الداخلة فً التجربة ما عدا الوسط الذي ٌحتوي على المضاد 
.  البنسلٌن وؼٌاب االنزٌم فً أنقسام البوٌضات 

 
وٌضات وانقسامها خارج الجسم الحً  تأثٌر وسط االٌرلز لتنشٌط النطؾ فً نسبة اخصاب الب( : 3)جدول ال

اإلضافات على 
الوسط االٌرلز 

عدد 
البوٌضات 

 البوٌضات المنقسمة البوٌضات المخصّبة البوٌضات الناضجة

% النسبةالعدد % النسبةالعدد % النسبةالعدد 

إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز 
والمضاد الجنتاماٌسٌن 

أ 20,69 6 أ39,19 29 أ59,2 74 125

لجنتاماٌسٌن المضاد ا
 وؼٌاب اإلنزٌم

 أ11,76 2 ت27,87 17 ب50,41 61 121

إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز 
 والمضاد البنسلٌن

 أ16,67 4أ 35,29 24أ 57,14 68 119

المضاد البنسلٌن 
 وؼٌاب اإلنزٌم

 ب5,55 1ب 31,58 18 ت45,97 57 124

. (0,05≥أ )   تدل على وجود فرق معنوي عند مستوىضمن كل عمود األحرؾ المختلفة 

 
الى أن وسط التنشٌط اٌرلز ساعد على تكٌٌؾ النطؾ بعد (  4الجدول )توصلت الدراسة الحالٌة 

من % 53,28التجمٌد فً السائل النتروجٌنً بعد أحداث إنضاج للبوٌضات مختبرٌاً إذ بلؽت أعلى نسبة 
الذي ٌحتوي على المضاد  الوسط الذي ٌحتوي على اإلنزٌم والمضاد الجنتاماٌسٌن بٌنما أعطى الوسط

مع وجود تأثٌر معنوي بٌن األوساط ما عدا الوسطٌن % 42,15البنسلٌن وؼٌاب اإلنزٌم أدنى نسبة إنضاج 
بٌن األوساط ماعدا الوسط الذي  "امعنوي "انسبة اإلخصاب تأثٌر لم تسجل اللذٌن ٌحتوٌان على اإلنزٌم , بٌنما

وكانت أعلى نسبة قد  (%23,53 ) أعطى أدنى نسبة  اذ ٌحتوي على المضاد البنسلٌن وؼٌاب االنزٌم
وكذلك تفوق هذا الوسط  (%33,84)أعطٌت من قبل الوسط الذي ٌحتوي على اإلنزٌم والمضاد الجنتاماٌسٌن 

 % .18,18بلؽت اذ حسابٌا على جمٌع األوساط فً نسبة انقسام البوٌضات المخصّبة 
ثٌر األوساط الزرعٌة وأهمٌة نوع اإلضافات ومصدرها تـدل نتائج الدراسة الحالٌةعلى تأ        

وكمٌتها  فـً هـذه األوسـاط لدورهـا المهم فً توفٌر بٌئة مشابهة لدرجة كبٌرة لما توفره الجرٌبة من متطلبات 
 ( . مختبرٌاً )ضرورٌة ومهمة لؽرض الحصول على إنضاج جٌد للبوٌضات وإخصابها خارج الجسم الحً 
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النطؾ المجمدة فً نسبة اخصاب البوٌضات وانقسامها بأستعمال وسط االٌرلز لتنشٌط  تأثٌر( : 4)جدول ال
النطؾ  

اإلضافات على وسط 
االٌرلز 

عدد 
البوٌضات 

 البوٌضات المنقّسمة البوٌضات المخصّبة البوٌضات الناضجة

% النسبةالعدد % النسبةالعدد % النسبةالعدد 

إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز 
 اماٌسٌنوالمضاد الجنت

أ 18,18 4 أ33,84 22 أ53,28 65 122

المضاد الجنتاماٌسٌن 
وؼٌاب اإلنزٌم 

أ 6,25 1 أ28,57 16 ب46,67 56 120

إنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز 
 والمضاد البنسلٌن

أ 15,0 3 أ30,77 20ا 52,0 65 125

المضاد البنسلٌن وؼٌاب 
اإلنزٌم 

أ 8,33 1ب 23,53 12 ت42,15 51 121

 .(0,05≥أ )  تدل على وجود فرق معنوي عند مستوىضمن كل عمود فة األحرؾ المختل

 
ذو كفاءة عالٌة الحتوائه على العدٌد من األحماض االمٌنٌة  ٌعد المحّور  TCM–199أن وسطوٌمكن القول 

والبروتٌنات ومصادر الطاقة فضالً عن وجود العناصر واألمالح الالزمة إلتمام إنضاج البوٌضات 
الذٌن أشاروا الى تأثٌر الوسط فً ( 2002 .,وأخرون(Izquierdoقت هذه النتائج مع نتائج واتؾ. وإخصابها

حول أهمٌة  (Sadler) ,1984 كٌس العصٌفة فً المعز وكذلك مع نتائج نسب األجنة الواصلة لمرحلة 
  Corona radiataإضافة أنزٌم الهٌالٌورونٌدٌز الذي تحتاجه النطفة الختراق حاجز التاج المتشعع

  فً أهمٌة استعمال المضاد الحٌوي الجنتاماٌسٌن Morrell (2006)وجاءت النتائج مطابقة لنتائج . للبوٌضة
فً المحافظة على النطؾ من استهالك طاقتها للتقلٌل من تراكٌز االٌض   بدال من المضاد الحٌوي البنسلٌن

اإلخصاب الخارجً هو الحفاظ على  ومن العوامل التً تؤدي دوراً بارزاً فً انجاح عملٌة.  الجرثومً 
ٌّفها خارج الجسم وكذلك اختراق البوٌضة الناضجة  حركة النطؾ بشكل جٌد فً أثناء عملٌة تك

Chamberland) حٌوٌة النطؾ  خفضوأظهرت التجربة الحالٌة تأثٌر التجمٌد فً ( 2002  .,وأخرون
شوهة وقلة الحركة الفردٌة  للنطؾ وتتفق هذه الداخلة فً التجربة بعد الذوبان وذلك الرتفاع نسب النطؾ الم

 .( 2006 .,وأخرون (Sugulleالنتائج مع نتائج 
 

EFFECT OF SPERM CAPACITATION MEDIA ON IN VITRO 
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*Taha .J . Al-Taha  *Khalaf Abdulrazzaq hasan   ** Abdul Razak N. Khudair 

*Department of Animal Resources, College of Agriculture, University of Basra 
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ABSTRACT  

The study was conducted at Assisted Reproductive Technology Center (A 

R T) College of Medicine, University of  Basra , from January , 2009 to January 

,2010 . The aim was to study the  effect of capacitation media on   in vitro 

fertilization of Arabi ewes oocytes . A total of 2279 oocytes were collected from 

ovaries obtained from Basra Slaughter House  .Oocytes were matured in TCM199 

(tissue culture medium 199) supplemented with10%Fetal bovin serum (FBS) to 

study the effect of capacitation media on their fertilizing ability. freshly ejaculated 

and frozen thawed  spermatozoa were capacitated in 1 of 2 media  .A Bracket 

culture medium   or  Earle’s balanced salt medium . Results revealed that Bracket  

medium with Hyalouronidase enzyme and Gentamycin instead of Penicillin 

antibiotics showed significant increase  (P≤ 0.05) in number of in vitro  fertilized 
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and divided ewe’s oocytes as compared with the Earle’s  in both fresh and frozen 

thawed spermatozoa . 
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