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تحسين صفات السائل المنوي المخفف للماعز الشامي بإضافة األلبومين المصلي ألبقري
أسامة إبراھيم عزاوي وعمر جالل سليمان
 العراق، الموصل، جامعة الموصل، كلية الطب البيطري،فرع الجراحة وعلم تناسل الحيوان
(٢٠١٤  كانون الثاني٩ ؛ القبول٢٠١٣  كانون االول٢١ )اإلستالم
الخالصة
.تھدف الدراسة الحالية إلى تحسين صفات السائل المنوي المخفف بمخفف الترس للماعز الشامي بإضافة ألبومين المصلي ألبقري
 تم جمع السائل المنوي باستعمال المھبل الصناعي وبمعدل قذفة واحدة من كل.استخدمت في الدراسة الحالية ستة ذكور من الماعز الشامي
–  تم في ھذه الدراسة استعمال مخفف الترس – فركتوز.٢٠١٢\١٢\١  إلى٢٠١٢\١٠\١ ذكر أسبوعيا ضمن فترة الموسم التناسلي من
 تم تبريد. من األلبومين المصلي ألبقري%١  مع%٢,٥  والمخفف الثاني الترس – فركتوز – صفار البيض%٢,٥ صفار البيض بنسبة
، ساعة من الخزن٢٤  تم أجراء الفحص ألمختبري على المني المخفف كل.م°٥ السائل المنوي المخفف تدريجيا ً وخزنت في درجة حرارة
 وتضمنت ھذه الفحوصات نسبة النطف الحية ونسبة التشوھات الثانوية للنطف ونسبة تشوھات قلنسوات النطف.١٤٤ وإلى الساعة
 لقد أظھرت نتائج الدراسة أن إضافة األلبومين.وحساب الحركة التقدمية للنطف باستخدام جھاز تحليل السائل لمنوي بمساعدة الحاسوب
،المصلي البقري مع صفار البيض إلى مخففات السائل المنوي لذكور الماعز أدى إلى تحسين صفات السائل المنوي )نسبة النطف الحية
 و الحركة التقدمية للنطف( مقارنة مع المخفف الحاوي على صفار البيض فقط عند مستوى معنوية، الشكل الطبيعي للنطفة،سالمة القلنسوة
 يستنتج من الدراسة الحالية إمكانية خزن السائل المنوي المخفف والمبرد لذكور الماعز الشامي ألكثر من ستة أيام وبنسبة.(P<٠,٠٥)
 عند إضافة األلبومين المصلي ألبقري إلى مخفف الترس وھذا ما%40  ونسبة حركة تقدمية كلية للنطف أكثر من%٥٠ نطف حية أكثر من
.لم تتوصل إليه أية دراسة سابقة

Improvement of the Shami goat semen quality by adding bovine serum albumin
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Abstract
The present study was aimed to improve the quality of Shami goat semen diluted with Tris diluent by adding bovine serum
albumin. In the current study, six male goats were used. Semen was collected using artificial vagina of one ejaculate per week
of every male included in this study. This study was performed during the breeding season from 1 \ 10 \ 2012 to 1 \ 12 \ 2012.
In this study, two semen diluents were use first; Tris- fructose- egg yolk 2.5% and second Tris - fructose - 2.5% egg yolk with
1% of bovine serum albumin. Diluted semen samples were cooled gradually and stored at 5 ° C. Cooled diluted semen samples
were examined every 24 h of storage to 144 h. These tests includes the proportion of live sperm and the percentage of
secondary abnormalities of the sperm, the percentage of sperm acrosomal defects and percentage of progressive motility using
a computer-aided sperm analysis. These results showed that the addition of bovine serum albumin with egg yolk to semen of
male goats led to improved qualities of semen significantly (P<0.05) including the proportion of live sperm and the percentage
of secondary abnormalities of the sperm, the percentage of sperm acrosomal defects and percentage of progressive motility. It
could be concluded from the results of the current study, the possibility of storing goat semen for more than six days with alive
sperm of more than 50% and the percentage of the progressive motility of more than 40% when adding bovine albumin serum
to dilute goat semen at 1% level and this result has not reached by any previous study.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs
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التحطم والتمزق خالل عملية التجميد واإلذابة للسائل المنوي
) .(14وأثبتت إحدى الدراسات ) (15أن األلبومين المصلي البقري
يمكن أن يكون بديال عن صفار البيض في مخففات السائل المنوي
)للكباش( وذكر الباحث نفسه بأن األلبومين المصلي البقري زاد
من حيوية وحركة خاليا نطف الكباش بعد عملية التجميد واإلذابة.
كما أثبت العالمان  (16) Uysal and Bucakأن حيوية النطف
وسالمتھا بقيت جيدة بعد التجميد وإذابة السائل المنوي المخفف
)للكباش( بعد إضافة  ٢٠ملغم/مل من األلبومين المصلي البقري.
وذكر الباحث (17) Gadeaأن األلبومين المصلي البقري أستطاع
أن يحمي النطف من صدمة البرودة عند إضافته للمخففات .وفي
دراسة أجريت على السائل المنوي للخيول وجد أن األلبومين
المصلي البقري حافظ على النطف وثبط عملية بيروكسدة الدھون
).(18
ونظرا لألھمية الكبيرة في تخفيف السائل المنوي للماعز ،فقد
اقترحت ھذه الدراسة والتي تھدف إلى تحسين صفات وحيوية
المني المخفف بالترس بإضافة األلبومين المصلي ألبقري.

المقدمة
من المعروف أن أغلب المخففات تحتوي على صفار البيض،
و تكمن أھمية صفار البيض في احتوائه على مركبات مثل
البروتين ألدھني قليل الكثافة )Low-density Lipoprotein (LDL
) ،(1إذ يحمي ھذا البروتين الغشاء الخلوي للنطف من التلف أثناء
التبريد والتجميد لذا يعد صفار البيض من أھم العناصر وأكثرھا
استخداما ً وشيوعا ضمن مخففات السائل المنوي ) .(2ومن أھم
المشاكل التي تواجه عملية تخفيف السائل المنوي لذكور الماعز
والسيما المخففات التي تحتوي على صفار البيض ،ھو احتواء
البالزما المنوية لذكور الماعز على إنزيم يفرز من الغدة البصلية
األحليلية ) (4،3والذي يعمل على تجلط صفار البيض وتحلله
وبالتالي إنتاج مادة الاليسوليسثين السامة والقاتلة للنطف ،ويعرف
ھذا األنزيم باإلنزيم المجلط لصفار البيض Egg Yolk-
) ،coagulating enzyme (EYCEأو (5,4) phospholipase A.
ويعد الباحث  (6) Royأول من سجل التفاعل الضار لھذا األنزيم
مع صفار البيض ،إذ الحظ أنه عند إزالة البالزما المنوية من
السائل المنوي لذكور الماعز وتخفيف النطف بمخفف يحتوي
على صفار البيض حافظت النطف على حيويتھا وحركتھا ،وأما
عند تخفيف السائل المنوي من دون إزالة البالزما المنوية بمخفف
يحتوي على صفار البيض لوحظ تجلط صفار البيض ،وموت
النطف ) .(5,4وعرف ھذا األنزيم على أنه إنزيم حال للشحوم
الفسفورية من نوع  ،(Phospholipase A) Aإذ صنف ھذا األنزيم
تحت عائلة األنزيمات البنكرياسية والتي تعمل بوصفھا وسيطا ً
لتحلل الليسيثين إلى أحماض دھنية واليسوليسثين ذو التأثير
الضار والقاتل للنطف من خالل تحطيم الغشاء الخلوي للنطفة
) ،(7,5ويؤدي ھذا التحطيم إلى تحفيز فعاليات القلنسوة )(8
ويعمل أيضا على تكثيف )الكروماتين( السام للنطف )،(9,5
وتختلف سمية األنزيم المجلط لصفار البيض باختالف كمية
التحلل الذي يسببه ،وتتأثر ھذه السمية باختالف األس
الھيدروجيني ،وتركيز األنزيم في البالزما المنوية ،ودرجة
الحرارة كما أنھا تتأثر بموسم جمع السائل المنوي ) .(4وذكر
الباحث  (4) Leboeufأن فعالية األنزيم المجلط لصفار البيض
تتوقف عند درجة حرارة ْ ٦٠م ومدة  ٥ – ٢دقائق ،وذكرت
بعض الدراسات ) (10,4أن غسل النطف والسيما قبل تخفيف
السائل المنوي قد تؤدي إلى بقاء النطف بعد خزنھا في ْ ٤م لمدة
أطول من السائل المنوي غير المغسول ،وبينت بحوث عديدة
) (12,11,5أن غسل السائل المنوي وإزالة البالزما المنوية كان
ضروريا قبل تخفيف السائل المنوي المجمد ،وذلك لزيادة حركة
النطف بعد اإلذابة وتقليل تشوھات القلنسوة.
إن األلبومين المصلي البقري بروتين دھني ذو كثافة قليلة
عال يصل إلى  ٦٩٠٠٠وذو عدد ذري  ٦٠٧كما
ووزن جزيئي ِ
إن لھذه المادة قابلية للذوبان في الماء ) .(13من أھم وظائف
األلبومين المصلي ألبقري إزالة الجذور الحرة المتكونة من خالل
الكرب التأكسدي ،فضال عن كونھا تحمي غشاء خاليا النطف من

المواد وطرائق العمل
أجريت ھذه الدراسة في مختبر التلقيح االصطناعي ،فرع
الجراحة وعلم تناسل الحيوان كلية الطب البيطري/جامعة
الموصل للفترة من  ٢٠١٢-١٠-١إلى  ٢٠١٢-١٢-١ضمن
الموسم التناسلي وسبقت الدراسة تدريب ذكور الماعز مدة شھر
على جمع السائل المنوي باستعمال المھبل االصطناعي.
استخدمت في ھذه الدراسة ستة ذكور من )الماعز الشامي(
تراوحت أعمارھا بين سنتين إلى ثالث سنوات وبمعدل أوزان
تراوحت بين  ٤٥ – ٣٥كغم ،وتم إجراء الفحوصات ألسريريه
عليھا للتأكد من خلوھا من األمراض المعدية .تم جمع السائل
المنوي من ذكور الماعز باستخدام المھبل الصناعي وبواقع مرة
واحدة من كل ذكر ماعز أسبوعيا.
وتم إھمال العينات ذات التركيز األقل من  ٩١٠ x ١نطفة/مل،
وكذلك النطف ذات الحركة الفردية األقل من  ،% ٨٠والنطف
ذات الحركة الجماعية األقل من  ،% ٨٠وكذلك أھملت العينات
التي تحتوي على نسبة تشوھات أكثر من  .% ١٠تم فحص
الحركة التقدمية للنطف في عينات السائل المنوي باستخدام جھاز
تحليل السائل المنوي بمساعدة الحاسوب Computer Assisted
 ،(CASA) Semen Analyzerإذ تم وضع قطرة صغيرة )١٠
مايكرو لتر( من السائل المنوي المخفف على شريحة زجاجية
خاصة بالمجھر الضوئي ،وتم وضع غطاء الشريحة عليھا،
وفحصت تحت العدسة ذات القوة  ١٠xفي المجھر الخاص بجھاز
تحليل السائل المنوي ،وتم أيضا ضبط حرارة المسرح الدافئ
على ˚ ٣٧م.
تم في ھذه الدراسة استعمال مخفف الترس – فركتوز –
صفار البيض ،والذي يتكون من ٢,٤٢ :غم من الترس )tri-
 ،(hydroxy methyl amino methaneو  ١,٢غم من حامض
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الستريك ،و  ١,٥غم من الفركتوز ،وأستخدم  ١٠٠٠٠٠وحدة
دولية من البنسلين و ١٠٠ملغم من الستربتومايسين ثم أضيف
 ١٠٠مل من الماء المقطر المنزوع األيونات ) (19ومن ثم تم
تقسيم المخفف إلى قسمين وأضيف إلى كل قسم المواد اآلتية وكما
يأتي :القـسم األول )مجموعة السيطرة( :أضيف  %٢,٥من
صفار البيض إلى المخفف فقط ،القسم الثاني :أضيف  %٢,٥من
صفار البيض إلى المخفف مع  %١من األلبومين المصلي
ألبقري.
ً
تم تخفيف السائل المنوي بعد جمع مباشرة باستعمال طريقة
التخفيف  ٢٠ : ١وبصورة تدريجية لتجنب حصول صدمة تغيير
الضغط التنافذي .إذ تم تقسيم السائل المنوي المجموع على ثمانية
أقسام ،وكل قسم يحتوي على  ٢مل ووضع لكل قسم الكمية نفسھا
من المخفف المخصص ) ١:١ثم  ١:٢ثم  (١:٤وھكذا إلى أن
وصلت نسبة التخفيف ) ١ : ٢٠مخفف  :سائل منوي( .بعدھا تم
حفظ السائل المنوي المخفف في الثالجة )درجة حرارة °٥م(،
وحفظ السائل المنوي في الثالجة مدة ستة أيام إذ كانت تجرى
عليه الفحوصات الحيوية كل  ٢٤ساعة إلى اليوم السادس.
تم استخدام التحليل اإلحصائي للبيانات وذلك باستخراج
المتوسط والخطأ القياسي وتم استخدام اختبار Sigma (t-test) t

جدول  :١النسبة المئوية للنطف الحية )معدل±الخطأ القياسي(
نوع األضافة
الوقت مخفف الترس صفار مخفف الترس صفار البيض
)ساعة(
 + ٢,٥األلبومين المصلي
البيض % ٢,٥
ألبقري %١
)السيطرة(
* ١,٢±٨٨,٠
١,١±٨٣,٣
٠
* ١,١±٨٤,٢
١,٢±٧٨,١
٢٤
* ١±٨٠,٧
١,٢±٧٣,٥
٤٨
* ١±٧٦,٧
١,٩±٦٧,٤
٧٢
* ١±٧٢,٠
١,٥±٦٤,٤
٩٦
* ١,١±٦٦,٤
١,٤±٥٩,٢
١٢٠
* ١,٤±٥٩,٧
١,٤±٥٠,٨
١٤٤
* فرق معنوي ) (P<0.05عند المقارنة مع مجموعة السيطرة.
جدول  :٢النسبة المئوية لتشوھات النطف )معدل±الخطأ القياسي(
نوع األضافة
الوقت مخفف الترس صفار مخفف الترس صفار البيض
)ساعة(
 + ٢,٥األلبومين المصلي
البيض % ٢,٥
ألبقري %١
)السيطرة(
* ٠,١±٢,٢
٠,٢ ± ٣,٢
٠
* ٠,٢±٤,١
٠,٣ ± ٥,٨
٢٤
* ٠,٣±٦,٥
٠,٣±٨,٦
٤٨
* ٠,٦ ± ٩,٠
٠,٧±١٢,٦
٧٢
* ٠,٨±١٢,٠
٠,٦±١٥,٣
٩٦
* ٠,٩±١٥,٦
٠,٧±١٩,٣
١٢٠
* ٠,٩±١٩,٦
٠,٦±٢٥,٢
١٤٤
* فرق معنوي ) (P<0.05عند المقارنة مع مجموعة السيطرة.

stat, Jandel scientific software V3.1 Inc.,).(Richmond, CA,
USA, 2004

النتائج
بينت نتائج ھذه الدراسة أن أعلى نسبة للنطف الحية كانت بعد
التخفيف مباشرةً وقد وجد اختالف معنوي ) (P<0.05بين مخفف
ترس المضاف إليه األلبومين المصلي ألبقري ومخفف ترس بدون
األلبومين المصلي ألبقري )الجدول  .(١إذ بين الجدول  ١تفوق
مخفف ترس المضاف إليه صفار البيض % ٢,٥مع األلبومين
المصلي البقري  % ١وبفارق معنوي ) (P<0.05على مجموعة
السيطرة خالل فترات الخزن وحتى اليوم السادس.
وعند حساب نسبة تشوھات النطف وكما في الجدول  ٢وجد
تفوق المخفف الترس المضاف إليه األلبومين المصلي البقري
على مخفف ترس الخالي من األلبومين المصلي ألبقري )مجموعة
السيطرة( في المحافظة على الشكل الطبيعي للنطف وبفارق
معنوي ).(P<0.05
وعند حساب نسبة تشوھات القلنسوة للنطف وجد تفوق مخفف
ترس الحاوي على األلبومين المصلي البقري مع صفار البيض
على مخفف ترس الحاوي على صفار البيض بنسبة %٢,٥
)السيطرة( في المحافظة على سالمة القلنسوات للنطف خالل
فترات الخزن وحتى الساعة  ١٤٤وبفارق معنوي )(P<0.05
)الجدول .(٣

جدول  :٣النسبة المئوية لتشوھات القلنسوة )معدل±الخطأ القياسي(
نوع األضافة
الوقت مخفف الترس صفار مخفف الترس صفار البيض
)ساعة(
البيض % ٢,٥
 + ٢,٥األلبومين المصلي
)السيطرة(
ألبقري %١
* ٠,١±١,٤
٠,١±٢,١
٠
* ٠,١ ± ٣,٠
٠,٢±٤,٤
٢٤
* ٠,٢±٥,١
٠,٣±٦,٥
٤٨
* ٠,٤±٧,٢
٠,٦±٩,٨
٧٢
* ٠,٥±٩,٧
٠,٦±١٢,٣
٩٦
* ٠,٥±١٢,٧
٠,٦±١٥,٩
١٢٠
* ٠,٦±١٦,٣
٠,٦±٢٠,٥
١٤٤
* فرق معنوي ) (P<0.05عند المقارنة مع مجموعة السيطرة.
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تكوين األحماض الدھنية ذات التأثير السلبي على النطف ،وھذا
يتفق مع ما توصل إليه  (15) Matsuokaإذ وجد أن استبدال صفار
البيض باأللبومين المصلي البقري ) (BSAفي السائل المنوي
المخفف للكباش قد عزز حركة النطف وحيويتھا بعد عملية
التجميد والتذويب.
وقد أشار الباحث  (15) Matsuokaإلى تحسن في حيوية
النطف وسالمتھا عندما أضاف األلبومين المصلي البقري وبنسبة
 ١٠ملغم/مل إلى السائل المنوي المبرد والمحفوظ في درجة
حرارة ˚٥م للكباش العواسي المحلية.
وقد يعزى السبب في بقاء حيوية النطف مدة أطول إلى وجود
صفار البيض واأللبومين المصلي البقري معا إذ يحتوي صفار
البيض على مركبات تحمي الغشاء الخلوي للنطف من التلف أثناء
التبريد والتجميد مثل البروتين الدھني قليل الكثافة ) (LDLوكذلك
وجود األلبومين المصلي البقري الذي يعد مادة مضادة لألكسدة
تمنع تكون الجذور الحرة ،وھذا يتفق مع العديد من الدراسات
إلضافة مضادات األكسدة إلى السائل المنوي في الكباش ).(23,22
إن إضافة األلبومين المصلي البقري إلى مخففات السائل
المنوي له تأثير إيجابي على حركة وحيوية النطف .تعتبر الدراسة
الحالية األولى من نوعھا في العراق في إضافة األلبومين المصلي
البقري إلى مخففات السائل المنوي المبرد والمحفوظ في درجة
حرارة ˚٥م في الماعز.

ووجد عند حساب نسبة الحركة التقدمية الكلية للنطف وكما
في الجدول  ٤تفوق مخفف ترس الحاوي على األلبومين المصلي
البقري على مخفف ترس الخالي من األلبومين المصلي البقري
)مجموعة السيطرة( وبفارق معنوي خالل فترات الخزن.
جدول  :٤النسبة المئوية للحركة التقدمية الكلية للنطف )معدل±
الخطأ القياسي(
نوع األضافة
الوقت مخفف الترس صفار مخفف الترس صفار البيض
)ساعة(
 + ٢,٥األلبومين المصلي
البيض % ٢,٥
ألبقري %١
)السيطرة(
* ٢,١±٨٥,١
٤,٧ ±٧٧,٢
٠
* ٢,٣±٧٧,٣
٤,٧ ±٧٠,٧
٢٤
* ٢,٣±٧٠,٦
٤,٧ ±٦٢,٩
٤٨
* ٣ ± ٦٣,٧
٥ ± ٥٦,٤
٧٢
* ٣,١±٥٧,٦
٤,٥±٥٤,٩
٩٦
* ٢,٨ ±٤٩,٥
٤,١±٤٦,٠
١٢٠
* ٣,١±٤١,٨
٣,٧ ±٣٠,٩
١٤٤
* فرق معنوي ) (P<0.05عند المقارنة مع مجموعة السيطرة.
المناقشة

المصادر

تعد عملية تخفيف السائل المنوي من أھم الطرائق المستخدمة
لزيادة كمية السائل المنوي ،وذلك الستخدامه في تلقيح أكبر عدد
من اإلناث ) ،(5,4كما ويؤدي تخفيف السائل المنوي إلى إرتفاع
نسبة خصوبة ذلك السائل وارتفاع حيوية النطف من خالل زيادة
كمية المواد األساسية لتغذية النطف ).(20
بينت نتائج الدراسة تفوق مخفف الترس الحاوي على صفار
البيض بنسبة  %٢,٥واأللبومين المصلي البقري بنسبة  %١في
المحافظة على سالمة النطف وحيويتھا )نسبة النطف الحية،
ونسبة سالمة قلنسوات النطف ،والشكل الطبيعي للنطفة ،والحركة
التقدمية الكلية للنطف( على المخفف الحاوي على صفار البيض
بنسبة ) %٢,٥السيطرة( ،وكان التفوق معنويا ) (P<0.05وقد
يعود السبب إلى أن إضافة األلبومين المصلي البقري مع صفار
البيض يمنع بيروكسدة دھون الغشاء الخلوي للنطف والذي يؤدي
إلى تالزن النطف ،وھذا يتفق مع دراسة أجريت على الخيول
) (18إذ وجد أن األلبومين المصلي البقري عمل على حماية
النطف من صدمة البرودة وھذا ما ذكره  (17) Gadeaمن أنه
يمنع أيضا تكون الجذور الحرة ،إذ يعمل بوصفه مضاد أكسدة،
وھذه النتيجة تتفق مع  (21) Lewisفي اإلنسان ومع Uysal and
 (16) Bucakفي الكباش ،ويعمل أيضا على تقليل التأثير الضار
لمادة الاليسو ليسيثين والمتكونة من مادة الليسيثين الموجودة في
صفار البيض من تفاعل صفار البيض مع األنزيم المجلط لصفار
البيض والمفرز من الغدة البصلية األحليلية ،وكذلك يقلل من
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