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المستخمص

( المستخمصة من صفار البيض واستخداميا بدل صفار البيض في مخفف السائل المنوي لمكباشLDL) اجريت ىذه الدراسة لغرض بيان امكانية تجفيد البروتينات الدىنية واطئة الكثافة

 المرحمة االولى من, وىي عمى ثالث مراحل2016  الى شباط2015 العواسي وتأثيرىا عمى نسبة تشوىات النطف عند الحفظ بالتبريد لمدة خمسة ايام تم اجراء ىذه الدراسة لممدة من تموز

(LDL)  في شركة الكندي وفييا تم تجفيد2015  المرحمة الثانية في اب,( من خالل عدة خطوات متسمسمة من صفار البيض الطازجLDL)  وفييا تم استخالص2015 تموز الى اب
 جامعة بغداد الجادرية من كانون الثاني/ اما المرحمة الثالثة فكانت في كمية الزراعة,السائل وتحويمو الى مسحوق وتعبئتو في عمب معقمة ومحكمة وبعدىا تم خزنو بالتجميد بدرجة صفر م

/مل1 ) سنة بواسطة الميبل االصطناعي بعد ذلك قسمت العينة عمى معامالت التجربة بالتساوي4 -2(  إذ تم جمع السائل المنوي من اربعة كباش عواسي باعمار تتراوح2016 وحتى شباط
3.2( LDL  وقد استخدم ثالث تراكيز لمـ, عمى انواع التشوىات التي تحدث لمنطفLDL  وتم دراسة تأثير التراكيز المختمفة لل1:10  وكانت نسبة التخفيفTris معاممة باستخدام مخفف

 المجفد في انواع التشوىات التي تحصل لمنطف عند الحفظ بالتبريدLDL  تم دراسة تأثير,) صفار البيض%20( عمى التوالي ومعاممة السيطرةT3 وT2 وT1 ) لممعامالت%6.2 و4.8و
 في انخفاض نسبة التشوىات المختمفة التي تحصل لمنطف في تشوىات الرأس المنتفخ عمىLDL  واشارت نتائج التجربة الى تفوق معامالت,م ولمدة خمسة ايام متتالية°5 عمى درجة حرارة
 وفي انواع اخرى من التشوىات لوحظ,مجموعة السيطرة في اليومين الثالث والرابع وانعدمت التشوىات في االيام االخرى كذلك تفوقت ىذه المعامالت في تشوه الذيل المكسور في اليوم الرابع

عدم وجود فرق معنوي بينيا وبين مجموعة السيطرة كما في تشوىات الرأس المقطوع والذيل المقطوع والذيل الممتوي فضالَ عن انعدام التشوىات في انواع اخرى كما في تشوىات الذيل المزدوج

 المجفد في مخففات السائل المنوي لما لو من قابمية في حفظ انطف وتقميل بعض انواع التشوىات فضال عن انو لمLDL  نستنتج مما تقدم امكانية استخدام,والقطعة الوسطية المنتفخة
.يؤثر سمباَ عمى النطف اذ انو كان مماثال لصفار البيض في حفظ النطف ان لم يكن افضل
. تشوىات النطف, تبريد, السائل المنوي لمكباش, مجفدLDL :الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted to explain the possibility of lyophilization of low – density lipoprotein (LDL) that is extracted
from the egg yolk to be used instead of the egg yolk in a dilute semen of Awassi sheep and its impact on the rate of
deformities of sperm after stored at 5 ° C for five days. The study was conducted from September 2015 to February 2016
and in three stages. The first stage started from July until August 2015 in the laboratory of viruses, that is a related
Department to the plant protection office. During this stag the (LDL) was extracted through several sequential steps from
fresh egg yolk, and purified and stored in Fastened and steriled vials which are refrigerated until the time of lyophilization.
The second stage was conducted in August 2015 in Al-Kindy company. During this study the liquid (LDL) was lyophilized
and kept in steriled and tightly- fostened viols and then was stored in under the 0°C . The third stage was conducted in the
college of Agriculture/ University of Baghdad. In this stage the semen was collected from four of the Awassi rams of the age
(2 – 4) years .The semen samples were collected using artificial vagina and the pooled, to remove the individual differences
between the rams. Later on the sample was divided on the experimental treatments evenly 1 ml/ transaction using a dilute
Tris with 1:10 dilution ratio. The different concentrations of LDL on the characteristics of semen have also been studied.
However; the experiment was conducted from January to February 2016 and during which three concentrations of LDL
have been used (3.2 , 4.8 and 6.2%) the transactions T1, T2 , and respectively and the control treatment (20% EY). The
improve of the lyophilized LDL has been studied on the different kinds of distortions that effect the sperm at preservation
temperature 5°C, for five consecutive days. Results of the experiment to outweigh LDL transactions in the low proportion of
the various distortions that happens to sperm in distortions head swollen to the control group in two days, third, fourth and
zero, distortions on other days as well as these transactions excelled in deformation of the tail broken on the fourth day, and
in other types of malformations observed failure the presence of significant difference between the control group as in the
distortions severed head and tail severed tail twisted as well as the lack of distortions in other types as in distortions tail
double moderation bulging and widget, we conclude from the foregoing the possibility of using LDL lyophilized in thinners
semen because of its ability in maintaining semen and reduce some types of malformations as well as he did not adversely
affect the sperm as it was similar to egg yolk in maintaining sperm if not better.
Key words: LDL lyophilized , Semen of rams , cryopreservation , sperm abnormalities.
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عديدة وكون  LDLال يمكن حفظو بالتبريد اكثر من 5 –4

المقدمة

ايام مما يحد من استخدامو بدل عن صفار البيض في مراكز

ان حفظ السائل المنوي بالتبريد ىي احد الوسائل المستخدمة

التقيح االصطناعي فقد جاء ىذا البحث لدراسة امكانية تجفيد

في تقنيات التمقيح االصطناعي بالتعاون مع برامج تحسين

السالالت ( )11ويشمل الحفظ بالتبريد خطوتين (التخفيف

 LDLوحفظو عمى شكل مسحوق في قناني معقمة وخزنو

والتبريد) وتتعرض النطف خالل ىذه المراحل الى صدمات

لفترات طويمة واستخدامو في مخففات السائل المنوي لمعرفو
تأثيره عمى بعض انواع التشوىات التي تحدث لمنطف اثناء

البرودة وكذلك زيادة تفاعل واكسدة الدىون وتكوين البيروكسيد

التبريد مما ينتج في حالة نجاح ىذه العممية فتح افاق واسعة

مما يؤدي الى تمف الغشاء ( )6تعتبر النطف ىي االكثر

الستخدامو في م اركز التمقيح االصطناعي واالستعاضة عن

حساسية لالنخفاض السريع لدرجة الح اررة لكون التبريد

صفار البيض الذي اضافو الى احتواءه عمى بعض المركبات

تدريجيا ( )5 –25درجة مئوية ( 25و )27وىذا يقمل من

المضرة بالنطف إذ ان الحصول عمى البيض الطازج يعتبر

صدمة البرودة وان التبريد يسبب المرحمة االنتقالية لمدىون في

أحد المشاكل او الصعوبات في مجال تخفيف وتجميد السائل

الغشاء البالزمي ( )16كما انو يسبب فقدان النفاذية االنتقائية

المنوي.

لمغشاء البالزمي ( )18واستنزاف االنزيمات من داخل الخاليا

( )10والدىون ( 7و )19واعادة توزيع االيونات ( )20تغير

المواد وطرائق العمل

والمايتوكوندريا ( )26وفقدان الحركة وانخفاض التمثيل

تم تدريبيا عمى جمع السائل المنوي بطريقة الميبل

الغذائي ومن العوامل التي تؤثر عمى النطف الطبيعية خالل

االصطناعي  Artificial Vagainaوكانت اعمارىم تتراوح

في الغشاء البالزمي والجسيم الطرفي (االكروسوم) ()14

حيوانات التجربة :استخدم في ىذه الدراسة  4كباش عواسي

الحفظ بالتبريد ىي الضغظ االزموزي واالجياد وتركيب

بين ( )4 -2سنوات ووزن جسم يتراوح ( )65-52كغم

المخفف (مكوناتو) ,اما العوامل التي تؤثر عمى الحالة
الوظيفية ىي استقرار الغشاء والضرر التأكسدي وسالمة

وضعت ىذه الحيوانات في قطيع واحد ,وتم ايواءىا في
حضائر من النوع نصف المغمق .في الحقل الحيواني التابع

الغشاء البالزمي وسالمة النواة ( )24خالل العقود الماضية

لكمية الزراعة في جامعة بغداد الجادرية ,خضعت الحيوانات

اصبح صفار البيض احد اىم العناصر المستخدمة في

الى نظام غذائي موحد ,يقدم العمف المركز يوميا بمعدل

مخفف السائل المنوي من إذ قابميتو عمى الحد من صدمة

( 300غم /حيوان) ,وكانت مكونات العميقة التي يتم

البرودة التي تتعرض ليا النطف في اثناء التخفيف والتبريد

تحضيرىا في الحقل ىي %38شعير و%35نخالة و%10

التجميد ( 4و )15وقد وجد انو لصفار البيض عمى الرغم من

كسبة فول صويا و %15ذرة و( %2ممح ,كمس ,فيتامينات,

فوائده الكثيرة لو اض ار اَر عمى سالمة الغشاء البالزمي

مع تقديم العمف االخضر والتبن يومياً ,أما الماء الصالح

واالكروسوم وكذلك عمى حركة النطف والسبب في ذلك يعود

لمشرب وقوالب االمالح المعدنية فكانت متوفرة أمام الحيوانات

الى وجود بعض المواد الضارة في صفار البيض ( .)1وقد

مع أضافة  Amino – UVEVITالى ماء الشرب.

بينت الدراسات ان البروتينات الدىنية واطئة الكثافة

تصميم التجربة :اجريت ىذه الدراسة من تموز  2015الى

LDLالموجودة في صفار البيض ىي المسؤولة عن حماية

شباط  2016وىي ثالث مراحل وبواقع تجربتين:

الغشاء البالزمي لمنطف وذلك من خالل المجموعة الفوسفاتية

المرحمة االولى من تموز الى اب  2015في مختبر

الموجودة في  LDLالتي تعمل عمى حماية النطف في اثناء

الفايروسات قسم التشخيص التابع لدائرة وقاية المزروعات

الحفظ في التبريد ( ,)17إذ وجد ( )28ان استخدام الـ LDL

الواقعة في قضاء ابي غريب شمال غربي بغداد لغرض اجراء

بنسبة  %9في مخفف السائل المنوي لمكباش كان فعاالَ في

استخالص البروتينات الدىنية واطئة الكثافة ) (LDLمن

البالزمية لمنطف ومقاومة النطف لصدمة البرودة ,لكون

في عمب محكمة ومعقمة وحفظو في التبريد لحين تجفيده ,اما

المحافظة عمى نسبة الكولسترول /الفوسفولبيد في األغشية

البيض الطازج من خالل عدة خطوات وتمت تنقيتو وتعبئتو

استخالص  LDLليست سيمة وتحتاج الى وقت وخطوات

المرحمة الثانية من التجربة فكانت في اب  2015في شركة
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الكندي لمقاحات والمصول الواقعة في قضاء ابي غريب إذ تم

يشكل متساوي بالوزن وتعبئتو في عمب معقمة إذ احتوت كل

تعبئة البروتينات واطئة الكثافة السائمة ) )LDLفي عمب

عمبة عمى  2.2غم من  LDLالسائل وبعد التجفيد كان

 Vialsمعقمة وتجفيده في جياز التجفيد (التجفيف

الوزن الناتج  0.52غم إذ تم فقد رطوبة بمقدار  1.68غم

بالتجميد)  Freeze dryingوىي عممية سحب الرطوبة من

تقدر ( )%67من وزن ( LDLصورة .)1

المادة وتحويميا الى مادة جافة بشكل مسحوق وكانت نسبة

الرطوبة المفقودة من  LDLالسائل ( )67%وذلك من خالل
وزن  LDLالسائل ووزنو بعد التجفيد وكان الفرق بين الوزنين
ىو وزن الرطوبة المفقودة ,اما المرحمة الثالثة لمدراسة فقد
اجريت في الحقل الحيواني التابع لكمية الزراعة /جامعة بغداد/

الجادرية بواقع تجربة (كانون الثاني -شباط) إذ تم جمع
السائل المنوي من اربعة كباش عواسي بواقع قذفة واحدة/
كبش /اسبوع وقد بمغ عدد القذفات خالل مدة التجربة ()28
قذفة عمى طول التجربة تم تجمع السائل المنوي ومزجو مع

صورة .1المنتج النيائي عمب  LDLالمجفد محكمة

بعض ( )Pooled semenوذلك بيدف ازالة الفروق الفردية

ومعقمة

بين الكباش ومن ثم تقسيم السائل المنوي باستخدام مخفف

اذابة البروتينات الدىنية واطئة الكثافة المجفدة LDL

ثالث تراكيز من  LDLالمجفد ( 3.2و  4.8و%6.4

بعد وزنو وباستخدام جياز الخمط المغناطيسي ( Magnetic

 Trisالذي تم اعداده سابقا حسب طريقة ( )22واستخدم

تم اذابة  LDLالمجفد في المخفف المحضر لمسائل المنوي

لممعامالت  T1و T2و T3عمى التوالي) ومجموعة السيطرة

 )stirrerولمدة  5دقائق حتى تذوب كل جزيئات  LDLفي

 %20صفار البيض.

المخفف وبعد ذلك يوضع في الحمام المائي عمى درجة ح اررة

طريقة استخالص LDL

 37م  °ليكون نفس درجة ح اررة السائل المنوي اثناء

تم استخالص البروتينات الدىنية واطئة الكثافة من صفار

التخفيف.

البيض الطازج حسب طريقة ( )17وفق سمسمة من الخطوات

نسبة النطف المشوىو :حسبت نسبة النطف المشوىو بنفس

لحين تنقيتو وتعبئتو في عمب محكمة الغمق ومعقمة لحين

الشريحة التي تم تقدير النطف الحية والميتة وحسب طريقة

تجفيفو بالتجميد.

(.) 9

طريقة تجفيد البروتينات الدىنية واطئة الكثافة

التحميل االحصائي :استخدم البرنامج  )23( SASفي

التجفيد ( lyophilisationالتجميد الجاف) Dry freeze

التحميل االحصائي عمى وفق التصميم العشوائي الكامل

ىو عبارة عن عممية سحب الرطوبة من المواد سريعة التمف

( )CRDلدراسة تأثير المعامالت لكل وقت والوقت لكل

وتحويميا من الحالة السائمة الى الحالة الصمبة خالية من

معاممة في الصفات المدروسة وقورنت الفروق المعنوية بين

الرطوبة لزيادة العمر الخزني ليا من خالل تجميد المواد

المتوسطات باختبار  )8( Duncanواستخدم األنموذجين

السائمة ثم تقميل الضغط المحيط بيا لمسماح بتسامي المياه

الرياضيين االتيين:

الموجودة في المادة بشكل مباشر ,اجريت عممية التجفيد في

االنموذج الرياضي االول :لمتحري عن تأثير المعاممة لكل

شركة الكندي النتاج المقاحات والمصول الواقعة في ابي

غريب

وقت:

إذ انو بعد تجميع  LDLالمستخمص من صفار

إذ ان:

البيض وىو بالحالة السائمة ليتم تحويمو الى الحالة الصمبة

 :Yijقيمة المشاىدة  jالعائدة لممعاممة.

بشكل مسحوق ليتم حفظو بشكل اسيل ولمدة اطول وتمت

 :µالمتوسط العام لمصفة.

عممية التجفيد كما اشار الييا ) )13تم تقسيم  LDLالسائل
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 :Tiتأثير المعاممة المدروسة.

الخامس اذ بمغت اعمى نسبة لمنطف مقطوعة الراس في اليوم

 =eijالخطا العشوائي الذي يتوزع طبيعيا بمتوسط يساوي

المذكور  % 2.50 ± 3.50ولم يالحظ فرق معنوي بين

صف اًر وتباين قدره .σ2e

االيام في المعاممة الثالثة كذلك مجموعة السيطرة حيث كان

األنموذج الرياضي الثاني :لمتحري عن تأثير الوقت لكل

نسبة النطف منخفضة طول مدة الحفظ (الجدول .)2,

معاممة:

النسبة المئوية لمنطف ذات الرأس المنتفخ :اوضحت النتائج
في دراستنا الجدول انعدام تشوه تضخم او انتفاخ رأس النطفة

Yij= µ + Pi + eij

إذ ان:

في معامالت  LDLطيمة ايام الحفظ بالتبريد لمدة خمسة ايام

 :Piتأثير الوقت (ايام الحفظ).

اذ تفوقت المعامالت  T1و T2و T3عمى مجموعة السيطرة

اما باقي الرموز فيي كما وردت في األنموذج الرياضي االول

في ىذه الصفة اذ ارتفعت نسبة النطف ذات الرأس المنتفخ

المذكور آنفاَ.

في معاممة السيطرة في اليومين الثالث والرابع اذ بمغت 0.40

النتائج والمناقشة

 0.24 ±و %0.24 ± 0.60

النسبة المئوية الكمية لمنطف المشوىة :اظيرت النتائج عدم

التوالي ,مع مالحظة عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت

وجود فرق معنوي بين معامالت  LDLومعاممة السيطرة

ومجموعة السيطرة طيمة االيام باستثناء اليوم الثالث لمحفظ

طيمة مدة الحفظ بالتبريد في نسبة النطف المشوىة ,ولممقارنة

حيث تفوقت المعامالت عمى مجموعة السيطرة ,ولم يالحظ

بين ايام الحفظ بالتبريد فقد لوحظ عدم وجود فرق معنوي

فرق معنوي بين االيام في معامالت  LDLباستثناء معاممة

لممعاممتين االولى والثانية بين االيام جدول ( ,)1اما في

السيطرة الذي لوحظ انخفاض معنوي في اليوم الثالث لمحفظ

المعاممة الثالثة فقد وجد اقل نسبة تشوه لمنطف معنويا في

بالتبريد مقارنة باأليام االخرى.

اليوم االول والثالث والرابع مع عدم وجود فرق معنوي بينيا,

النسبة المئوية لمنطف ذات الذيل المقطوع :بين من التحميل

في حين ارتفعت نسبة التشوه في اليوم الثاني لمتبريد اذ

االحصائي لمنطف المشوىة ذات الراس الذيل المقطوع عدم

بمغت  2.12 ±10.14الى ان وصل اعمى نسبة تشوه في
اليوم الخامس

لميومين المذكورين عمى

وجود فرق معنوي بين المعامالت طيمة ايام الحفظ ,وفي نفس

%1.49 ± 13.16مع عدم وجود فرق

السياق لممقارنة بين االيام لوحظ عدم وجود فرق معنوي بين

معنوي بين اليومين الثاني والخامس .وفي مجموعة السيطرة

االيام االربعة االولى في المعاممة االولى في حين لوحظ

فقد كان اقل نسبة تشوه في اليوم االول لمحفظ بالتبريد حيث

ارتفاع نسبة التشوه في اليوم الخامس لمحفظ مقارنة بأيام

بمغت نسبة النطف المشوىة  %7.87 1.97 ±مع عدم

الحفظ االخرى إذ بمغت ,%3.50 ± 6.50ولم يالحظ فرق

وجود فرق معنوي بين االيام االربعة االولى لمحفظ بالتبريد

معنوي بين االيام في المعامالت االخرى ( T2وT3

رغم ارتفاع نسبة التشوه في االيام الثاني والثالث والرابع ,في

والسيطرة) الجدول (.)3

حين اعمى نسبة تشوه في اليوم الخامس حيث بمغت نسبة

النسبة المئوية لمنطف ذات الذيل الممتف :لوحظ من التحميل

النطف المشوىة  %1.44 ±14.83لميوم الخامس ولم

االحصائي لمذيل الممتوي انخفاض نسبة التشوه طيمة مدة

يالحظ فرق معنوي بين االيام الثاني والرابع والخامس (جدول

التجربة ولم يالحظ فرق معنوي بين معامالت LDL

)1,

ومجموعة السيطرة طيمة مدة الحفظ (خمسة ايام) (الجدول )4

النسبة المئوية لمنطف ذات الراس المقطوع :اظيرت نتائج

كما اوضحت النتائج عدم وجود فرق معنوي بين االيام فقد

التحميل االحصائي عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت

لوحظ انخفاض نسبة التشوىات طيمة مدة الحفظ (الجدول .)4

والسيطرة طيمة ايام مدة الحفظ(خمسة ايام) ,ولممقارنة بين

النسبة المئوية لمنطف ذات الذيل المكسور :بينت نتائج

مدة الحفظ لم يالحظ فرق معنوي بين االيام في المعاممة

التحميل االحصائي لمنطف المشوىة تفوق المعاممتين االولى

األولى في حين في المعاممة الثانية لوحظ عدم وجود فرق

والثانية عمى مجموعة السيطرة في انخفاض نسبة تشوه الذيل

معنوي في االيام االربعة االولى في حين زادت في اليوم

المكسور في اليوم الرابع لمحفظ بالتبريد اذ بمغت ± 0.80
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 0.48و % 0.48 ± 0.80لممعاممتين المذكورتين انفاَ ولم

والحميب) عمى التوالي ,في حين لوحظ ارتفاع نسبة النطف
المشوىة في االيام االخيرة لمحفظ بسبب التعرض لصدمة

يالحظ فرق معنوي بين ىاتين المعاممتين والمعاممة الثالثة اذ

بمغت  %0.24 ± 1.60لممعاممة الثالثة في حين كان اعمى

البرودة وىذا ايضا يتفق مع الباحث المذكور اذ الحظ في

نسبة لمنطف ذات الذيل المكسور في مجموعة السيطرة اذ

دراستو ارتفاع نسبة النطف المشوىة اذ بمغت 15.37

بمغت  ,%0.50 ± 2.60ولم يالحظ فرق معنوي بين

 4.43±و 2.98± 10.54و 3.64± 10.08و10.87

المعامالت ومجموعة السيطرة في االيام االول والثاني والثالث

 4.61±و %2.51± 14.66ولمدة (قبل التبريد ,بعد التبريد,

والخامس حيث لوحظ انخفاض نسبة التشوه في المعامالت

بعد  24ساعة ,بعد  48ساعة ,بعد  72ساعة) عمى التوالي,

لأليام المذكورة (الجدول  ,)5كما اوضحت النتائج عدم وجود

اختمفت نتيجتنا مع ما حصل عميو العاني ( )2في دراستو

فرق معنوي بين ايام الحفظ الخمسة لكافة المعامالت (الجدول

حيث الحظ تفوق معامالت  LDLالطازج في انخفاض نسبة

النسبة المئوية لمنطف ذات الذيل المزدوج :اظيرت نتائج

والتجميد ,وقد بينت النتائج انعدام الفروق المعنوية بين

النطف المشوىة مقارنة مع مجموعة السيطرة في التبريد

.)5

المعامالت ومجموعة التجربة في النسبة المئوية لتشوىات

التحميل االحصائي لتشوىات النطف انعدام تشوه الذيل

المزدوج في كافة المعامالت وااليام مقارنة مع مجموعة

النطفذات الرأس المقطوع والذيل المقطوع والممتوي إذ لوحظ

السيطرة باستثناء اليوم الرابع في المعاممة الثانية  T2حيث

انخفاض نسبة التشوىات طيمة ايام التجربة وىذا ما يدل عمى
قابمية  LDLعمى حفظ النطف والمحافظة عمى الغشاء

وجد نسبة تشوه بمغت  %0.40 ±0.40مع انعدام الفروق

البالزمي من صدمة البرودة مماثل لقدرة صفار البيض عمى

المعنوية بين المعامالت وااليام طيمة مدة الحفظ بالتبريد

حفظ النطف وقد يعود انعدام الفروق المعنوية بين المعامالت

(خمسة ايام).

والسيطرة الى قمة التراكيز المستخدمة من  ,LDLوفي نفس

النسبة المئوية لتشوىات القطعة الوسطية لمنطف (انتفاخ

السياق لتشوىات الرأس كانت معامالت  LDLمتفوقة عمى

القطعة الوسطية) :بينت نتائج التحميل االحصائي انعدام

مجموعة السيطرة في نسبة تشوه الرأس المنتفخ طيمة ايام

تشوىات القطعة الوسطية طيمة ايام الحفظ ما عدا اليوم

الحفظ بالتبريد وىذا ما يدل عمى قابمية  LDLعمى حفظ

الخامس في المعاممة الثالثة لوحظ وجود انتفاخ في القطعة

اغشية النطف طيمة مدة الحفظ وحمايتيا من صدمة البرودة,

الوسطية وبمغت نسبتيا  ,%1.50 ± 1.50كما اظيرت

انسجاما مع نتائج التشوىات فقد لوحظ تفوق معامالت LDL

النتائج عدم وجود فرق معنوي بين االيام طيمة مدة الحفظ

عمى مجموعة السيطرة في تشوىات الذيل المكسور وىذا ما

(خمسة ايام) باستثناء اليوم الخامس لممعاممة الثالثة الذي وجد

يدل عمى قابمية  LDLفي حماية النطف وقد يعود الى

فيو التشوه بالنسبة المذكورة انفاَ.

اندماج  LDLمع اغشية النطف اثناء عممية التبريد مما ادى

اكدت نتائج الدراسة الحالية الى ان دور البروتينات الدىنية

الى زيادة مقاومتيا لصدمة البرودة ( ,)5وفي نفس السياق فقد

واطئة الكثافة المجفدة في المحافظة عمى النطف مشابو لدور

لوحظ انعدام تشوىات القطعة الوسطية في معامالت LDL

صفار البيض اذا لم يكن افضل من خالل انخفاض نسبة

وكذلك السيطرة باستثناء اليوم الخامس لممعاممة الثالثة الذي

التشوىات الكمية في جميع معامالت التجربة عند التبريد °5م

وجد فييا تشوه القطعة الوسطية لممعاممة المذكورة قد يكون

إذ لوحظ في نسبة تشوىات الكمية لمنطف الجدول ( )1عدم

بسبب مدة الحفظ الي تؤثر سمباَ في نسبة النطف الطبيعية,

وجود فرق معنوي بين معامالت  LDLومجموعة السيطرة

ان تفوق معامالت  LDLعمى مجموعة السيطرة في بعض

طيمة ايام مدة الحفظ وىذا يتفق مع ما جاء بو( )3اذ لم

الصفات قد يعود الى نقاوة البروتينات الدىنية واطئة الكثافة

يالحظ وجود فرق معنوي بين نوع المخفف المستخدم عند

استخدامو ثالث انواع من المخففات اذ بمغت نسبة النطف

التي تعمل عمى المحافظة عمى النطف ,فضالَ عن خموىا من

و %3.34±13.82لممخففات (Trisوسترات الصوديوم

وايقاف االيض الغذائي الذي تسببو البروتينات الدىنية عالية

الحبيبات الضارة التي تؤدي الى تثبيط عممية تنفس النطف

المشوىة في دراستو  3.80± 11.40و4.50± 12.40
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الكثافة الموجودة في صفار البيض ( ,)21لذا يمكننا القول

لفترات طويمة يمكن استخدامو وقت الحاجة ,وتعتبر الدراسة

انو ممكن استخدام  LDLالمجفد في مخففات السائل المنوي

الحالية ىي االولى من نوعيا في العراق والعالم في دراسة

وذلك لقابميتو في حفظ النطف المماثمة لصفار البيض او

تأثير LDLفي نسبة التشوىات بشكل تفصيمي وقد اعطت

افضل قد يكون بكفاءة  LDLالطازج والذي اثبتت عدة

نتائج ايجابية ومميزة في الصفات المدروسة وبذلك يمكن

دراسات كفاءتو في حفظ النطف( )12والذي اثبت قابمية

استنتاج انو باإلمكان استخدام  LDLالمجفد في مخففات
السائل المنوي.

حفظو لمنطف من صدمة البرودة ,فضالَ عن قابمية حفظو

جدول  .1تأثير المعاممة والوقت عمى نسبة المئوية الكمية لمنطف المشوىة لمكباش العواسي بعد اضافة نسب مختمفة من
 LDLالى مخفف ( Trisالمتوسط  ±الخطأ القياسي)

المعاملة
T1
T2
T3
السيطرة

2
A a 1.21 ±7.87
A a 2.08 ±7.37
A c 1.02 ±5.87
A b 1.97 ±7.87

3
A a 1.10 ±9.50
A a 9.18 ±15.87
A ab 2.12 ±10.14
A ab 2.26 ±10.25

االيام
4
A a 8.67 ±19.62
A a 1.32 ±9.87
A bc 0.94 ±7.88
A b 1.20 ±9.25

5
A a 2.28 ±12.37
A a 1.46 ±8.75
A abc 0.86 ±9.75
A ab 1.48 ±11.75

6
A a 2.37 ±14.33
A a 0.95 ±11.33
A a 1.49 ±13.16
A a 1.44 ±14.83

المتوسطات التي تحمل حروف كبيرة ضمن العمود الواحد (بين المعامالت ) وحروف صغيرة ضمن ضمن الصف الواحد (بين االيام) تختمف معنويا فيما

بينيا LDL %3.2 :T1 .مجفد LDL %4.8 :T2 /مجفد LDL %6.4 :T3 /مجفد /السيطرة  %20صفار البيض.

جدول  .2تأثير المعاممة والوقت في نسبة تشوه الراس المقطوع لنطف الكباش العواسي بعد اضافة نسب مختمفة من LDL
الى مخفف ( Trisالمتوسط  ±الخطأ القياسي)

المعاملة
T1
T2
T3
سيطرة

2
Aa0264 ± 220
Ab0253± 0282
Aa0256 ± 0296
Aa0229 ± 0239

3
Aa0263 ± 2239
Ab023: ± 0253
Aa0260 ± 2225
Aa0230 ± 0268

االيام
4
Aa0253 ± 0250
Ab0233 ± 0260
Aa0248 ± 0290
Aa0250 ± 0250

5
Aa0248 ± 0290
Ab0235 ± 0270
Aa0269 ± 0290
Aa0270 ±0250

6
Aa220 ± 2200
Aa3260 ± 4260
Aa0200 ± 0200
Aa2260 ± 2260

المتوسطات التي تحمل حروف كبيرة ضمن العمود الواحد (بين المعامالت) وحروف صغيرة ضمن ضمن الصف الواحد (بين االيام) تختمف معنويا فيما

بينيا LDL %3.2 :T1 .مجفد LDL %4.8 :T2 /مجفد LDL %6.4 :T3 /مجفد /السيطرة  %20صفار البيض.

جدول  .3تأثير المعاممة والوقت في نسبة تشوه الذيل المقطوع لنطف الكباش العواسي بعد اضافة نسب مختمفة من  LDLالى
مخفف ( Trisالمتوسط  ±الخطأ القياسي)

المعاملة
T1
T2
T3
سيطرة

2
Ab0258 ± 2239
Aa 2220± 2253
Aa2252 ± 2268
Aa2264 ± 3225

3
Aab2227 ± 5225
Aa2205 ± 3282
Aa2293 ± 4253
Aa3242 ± 6268

االيام
4
Aab2285 ± 4290
Aa3206 ± 5230
Aa22:4 ± 4250
Aa2239 ± 5230

5
Aab0290 ± 4230
Aa2289 ± 4200
Aa2296 ± 4290
Aa22:2 ± 5270

6
Aa4260 ± 7260
Aa0260 ± 3260
Aa0200 ± 8200
Aa0260 ± 3260

المتوسطات التي تحمل حروف كبيرة ضمن العمود الواحد (بين المعامالت) وحروف صغيرة ضمن ضمن الصف الواحد (بين االيام) تختمف معنويا فيما

بينيا LDL %3.2 :T1 .مجفد LDL %4.8 :T2 /مجفد LDL %6.4 :T3 /مجفد /السيطرة  %20صفار البيض.

جدول  .4تأثير المعاممة والوقت في نسبة تشوه الذيل الممتوي لنطف الكباش العواسي بعد اضافة نسب مختمفة من  LDLالى
مخفف ( Trisالمتوسط  ±الخطأ القياسي)

المعاملة
T1
T2
T3
سيطرة

2
Aa 2232 ± 5200
Aa02:2 ± 3220
Aa02:9 ± 4220
Aa3285 ± 7200

3
Aa 2220 ± 5296
Aa2297 ± 5225
Aa029: ± 5253
Aa0264 ± 4239

االيام
4
Aa2230 ± 5250
Aa2208 ± 4270
Aa02:8 ± 4250
Aa2239 ± 4270

5
Aa2272 ± 6200
Aa02:3 ± 3270
Aa2242 ± 4290
Aa0284 ± 4290

6
Aa2200 ± 3200
Aa0200 ± 2200
Aa0200 ± 0200
Aa 0200 ± 3200

المتوسطات التي تحمل حروف كبيرة ضمن العمود الواحد (بين المعامالت ) وحروف صغيرة ضمن ضمن الصف الواحد (بين االيام) تختمف معنويا فيما

بينيا LDL %3.2 :T1 .مجفد LDL %4.8 :T2 /مجفد LDL %6.4 :T3 /مجفد /السيطرة  %20صفار البيض.
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 الىLDL  تأثير المعاممة والوقت في نسبة تشوه الذيل المكسور لنطف الكباش العواسي بعد اضافة نسب مختمفة من.5 جدول
) الخطأ القياسي±  (المتوسطTris مخفف
6
Aa 0260 ± 2260
Aa 0200 ± 2200
Aa 0200 ± 0200
Aa 0260 ± 2260

5
Ba 0259 ± 0290
Ba 0259 ± 0290
ABa 0235 ± 2270
Aq 0260 ± 3270

االيام
4
Aa 2203 ± 3250
Aa 0259 ± 2290
Aa 0260 ± 2270
Aa 0277 ± 2290

المعاملة
3
Aa 0247 ± 2253
Aa 0258 ± 2282
Aa 2203 ± 4200
Aa 0274 ± 2296

2
Aa 0245 ± 2225
Aa 0253 ± 2282
Aa 0284 ± 2296
Aa 0272 ± 3200

T1
T2
T3
سيطرة

المتوسطات التي تحمل حروف كبيرة ضمن العمود الواحد (بين المعامالت) وحروف صغيرة ضمن ضمن الصف الواحد (بين االيام) تختمف معنويا فيما
. صفار البيض%20  السيطرة/ مجفدLDL %6.4 :T3 / مجفدLDL %4.8 :T2 / مجفدLDL %3.2 :T1 .بينيا

8. Duncan, D. B.1955.Multiple range and
multiple F tests. Biometrics 11:1-42.
9. Hancock, J. L. 1951.Asaining technique for
the study of temperature shock in semen.
Nature, 167: 323-324.
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Fertil.,30:105–115.
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ram spermatozoa. Biol Reprod;51: 414–24.
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