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 فيTris أجريت ىذه الدراسة بيدف معرفة تأثير أحالل البروتينات الدىنية الواطئة الكثافة المستخمصة من صفار البيض بتراكيز مختمفة الى مخفف

,2015  حتى اذار2014  أجريت ىذه التجربة لمفترة من ايمول.بعض صفات السائل المنوي لثيران اليولشتاين بعد الحفظ بالتبريد والتجميد لمدد مختمفة
low Density  ألجراء أستخالص البروتينات الدىنية المنخفضة الكثافة2014/ وعمى قسمين المرحمة االولى من ايمول الى تشرين االول

 ) والتي أجريت في مختبر الفايروسات قسم التشخيص التابع لدائرة وقاية المزروعات – وزارة الزراعة الواقعة في قضاء ابيLDL ( Lipoproteins

 وذلك من خالل سمسمة عمميات وتمت تنقيتو وتعبئتو بوزن ثابت في قناني زجاجية صغيرة معقمة معدةLDL  وفييا تم استخالص,غريب غربي بغداد

 و أجريت في مركز التمقيح االصطناعي في ابي غريب التابع لدائرة الثروة2015/  المرحمة الثانية بدأت من تشرين االول حتى اذار,ليذا الغرض

 تم جمع السائل المنوي بالميبل.  سنة3.5 - 3  ثيران ىولشتاين باعمار تتراوح بين4 وذلك بأستعمال.) كم غربي بغداد25( الحيوانية – وزارة الزراعة
) لغرض ازالةPooled Semen( ثور لعمل تجميع السائل المنوي/ مل من السائل المنوي1  تم أخذ. اسبوع/ ثور/االصطناعي وبواقع قذفة واحده
معاممة) وأستخدام/مل1(  بعد عممية جمع السائل المنوي تم تقسيم السائل عمى معامالت التجربة االربعة بالتساوي. الفروق الفردية بين الثيران

 الى مجموعة السيطرة وتم احاللو لبقية المعامالت البروتينات دىنية واطئة الكثافة وبتراكيز مختمفة اذ20%  أضيف صفار بيض بنسبةTris مخفف

 ساعة48)  ْم) وتجميد بعد5  وتمت دراسة تأثير ىذه االضافات في صفات السائل المنوي في مدد حفظ مختمفة (التبريد عند.)% 12  و10  و8( بمغت
) في الحركة الفرديةP<0.05( ) ادت الى حصول زيادة معنويةT1(8% LDL  بينت نتائج التجربة أن أضافة.)وشير واحد وشيرين وثالثة أشير
. ) لكافة مدد الحفظ بالتبريد والتجميدcontrol( لمنطف وسالمة االكروسوم وسالمة االغشية البالزمية لمنطف مقارنة مع مجموعة السيطرة
.  السائل المنوي, ثيران, حفظ بالتجميد, بروتينات دىنية واطئة الكثافة:كممات مفتاحية

.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول
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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of replacement of low density Lipoproteins (LDL) in different
concentrations ,exctracted fram egg yolk in the Tris diluents of the Holestion Freizan bulls semen after cooling and different
cryopreservation periods . This study was done during the period From September/2014 to March/2015 and a two parts
periods . First from September to November /2014 to done the extraction of the low density Lipoprotein which it have be
succifully done at the viruses Laportary which belonge to the diagnosis department /state Board of the plant protection
/Ministry of Agriclturd (Abu_Gruiab/west of Baghdad).The LDL extraction was done by a procedure with different steps
from fresh egg Yolk and the packeges were done after that and preservie it at Refregartor( 5c ,one week only) until used . The
second period was began from December/2014 to March/2015 At the Artificial insemination Department /Abu_Gruab which
belonge to the General company of the Animal Resources Department services/Ministry of Agricultural (25 Km west of
Baghdad ). Four Freigan Bulls at 3_3.5 year old were used to collection the semen (1 eijaculate / bull / week) by artificial
vagina . 1 millelitter of semen from each bull was taken and make pooling . Egg yolks was added 20% to the control group it
is substituted for the rest of the Low density lipoproteins and different concentrations , amounting to (8% LDL and 10%
LDL and 12% LDL). And study the effect of these additions in recipes semen during different periods of Save (cooling 5c)
and freeze after(48 hours and one month and two months and three months) .The results of the study reveled that the 8%
LDL treatment (T1) group have a significant effect (p≤0.05) on the individual motility ,sperm plasma membrane and
acrosome integrity in comparable with the control group at different periods of the preservation.
Key words : low density Lipoproteins , cryopreservation , bull , semen .
*Part of M.Sc. thesis of the first author .
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البروتينات الدىنية منخفضة الكثافة من صفار بيض الدجاج

المقدمة

حسب طريقة ( )9وكما يأتي:

تتضمن عممية تجميد النطف تعرضيا لمتغيرات في الدرجات

-1تم أخذ بيض دجاج طازج غير مخصب ،تم تنظيف

الح اررية المنخفضة جداً ،مما يسبب تعرض النطف الى

البيض وتعقيمو بالكحول لمنع التموث وكسر البيض و

صدمة البرودة ( ،)1لذلك فقد كانت اضافة صفار البيض الى

التخمص من االلبومين ووضع الصفار عمى ورقة ترشيح

مخففات السائل المنوي منذ وقت ليس بالقصير لتقميل حدوث

ودحرجتو لمتخمص من بقايا االلبومين والكال از ()Chalazae

صدمات البرودة ( .)2وىناك عوامل اخرى تؤثر في حيوية

تم كسر غشاء المح  Vitellin membraneبمشرط طبي

النطف عند الحفظ بوساطة التجميد ،منيا نوع المخفف(،)3

معقم ثم جمع الصفار في بيكر زجاجي محاط بالثمج.

وطريقة التجميد( 4و ،)5ونوع المواد الحافظة أو تركيزىا

 -2تم فصل البالزما المحتوية عمى ال  LDLحسب طريقة

( ،)6وان ىذه العوامل مجتمعة ىي التي تحدد نجاح عممية

( ،)1تم خمط صفار البيض مح محمول ممحي متساوي

التجميد .يشكل صفار البيض نسبة من وزن البيضة الكمية

التوتر( ،) Nacl 0.17Mتم خمط صفار البيض مع المحمول

حوالي  .)7( % 36وتصل نسبة البروتينات الدىنية

الممحي (  ) Nacl 0.17Mوخمطيا جيدا لمدة ساعة ،فصمت

المنخفضة الكثافة  LDLفي صفار البيض الى  %68وىي

اعمى نسبة من مكونات صفار البيض ) بينما تشكل

البالزما بجياز الطرد المركزي المبرد وبسرعة 1000 x

البروتينات الدىنية العالية الكثافة (High densiry )HDL

دورة/دقيقة لمدة  45دقيقة وبدرجة ح اررة ْ 10م يترك الراسب
وتأخذ البالزما وتعاد عممية الطرد المركزي لمرة ثانية في

 %16 lipoproteinمن مكونات صفار البيض ،اما
البروتينات

الظروف نفسيا وذلك لضمان النقاوة .

 globular proteinالتي تسمى Liveting

فأنيا تشكل فقط  %10نسبة صفار البيض .اما البروتينات

-3تم مزج البالزما مع  40%كبريتات االمونيوم( شركة

الحاوية عمى الفوسفات والتي تسمى ب( )phosvitinفأنيا

 ) China– SCRولمدة ساعو عمى ان تتم المحافظة عمى

نسبتيا تصل الى  %4وىناك بروتينات ثانوية تشكل حوالي

ال  8.7= pHودرجة ح ارره ْ 4م ،تنقل البالزما الى جياز
الطرد المركزي وبسرعة  10000 xدورة/دقيقة لمدة 45

صفار البيض المسؤول عن توفير ىذه الحماية (ضد صدمة

دقيقة وتاخذ الطبقة الطافيو (السائمو) وتوضع في اكياس ديمزه

 %2من صفار البيض .لذلك جاء األعتقاد بأن الجزء من
البرودة) يعود الى البروتينات الدىنية منخفضة الكثافة ()8

وتوضع في ماء مقطر بدرجة ح اررة ْ 4 – 8م ولمدة 6
ساعات لمتخمص من كبريتات االمونيوم ،بعدىا تجرى عممية

 LDLبدالً من صفار البيض الكامل في مخففات السائل

الطرد المركزي وبسرعة  10000 xدورة/دقيقة لمدة  45دقيقة

لذلك فقد لوحظ في الدراسات السابقة التي اجريت أن اضافة

ولكن حددناىا  50دقيقة لضمان الفصل والترسيب وبدرجة

المنوي كان ليا األثر الكبير في حفظ حيوية السائل المنوي

ح اررة ْ 10م ليتم الحصول عمى  LDLوبشكل طبقو طافيو
عمى سطح السائل ذات لون اصفر ويتم جمعو واالحتفاظ بو

بعد األسالة ( .)11 ،10 ،9البروتينات الدىنيو الواطئة
الكثافو  LDLتشكل حوالي ثمثي من إجمالي المواد الصمبة

في انابيب خاصة ومعقمة وأستخداميا عند اجراء المعاممة

الموجوده في صفار البيض ،تقدر كثافتو  LDLب 08982
غم  /مل ،وىي عباره عن جزيئات كروية يتراوح قطرىا بين

وتوضع في الثالجة (بدرجة ح اررة ْ 4م) الستعمالو خالل
اسبوع.

والكوليسترول و فسفوليبيد والبروتين ( .)9لذلك ىدفت الدراسة

جمع وتخفيف وتجميد السائل المنوي

صفار البيض في مخففات السائل المنوي لثيران اليولشتاين

 2015/في قسم التمقيح االصطناعي في ابي غريب التابع

مواد والطرائق

وذلك بأستعمال  4ثيران ىولشتاين باعمار تتراوح بين 3.5 -

 60 - 17نانومتر ،مع مجموعة أساسية من الدىون الثالثية

اجريت ىذه التجربة لممدة من تشرين االول وحتى اذار

الحالية الى امكانية استخالص  LDLو أستخداميا بديالً عن

لدائرة الثروة الحيوانية – و ازرة الزراعة ( 25كم غرب بغداد).

وتأثيرىما في حيوية النطف المجمدة.

 3سنو تم جمع السائل المنوي بالميبل االصطناعي وبواقع

استخالص البروتينات الدىنية الواطئة الكثافة :تم استخالص
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تم

قذفة واحدة /ثور /اسبوع .ثم مزج العينات ( Pooled

اذابة

20.415

غم

من

معامالت التجربة االربعة بالتساوي (1مل/معاممة) وأستخدام

المحمول الثاني:
 KH2PO4.H2Oفي لتر من الماء المقطر الخالي من
 .CO2بعدىا تم اخذ  61.1مل من المحمول االول و 38.7

 2.42غم 100/مل و Citric Acidبتركيز 1.34غم100/

ليصبح  6.9ومن ثم

)Semenوتخفيفو بنسبة  10:1وتم تقسيم السائل عمى
مخفف  Trisلمجموعة السيطرة المكون من Tris :بتركيز

مل من المحمول الثاني وتعديل االس اليايدروجيني لمخميط

باستخدام حامض

 HCLالمخفف()N 0.1

مل و Fructoseبتركيز1غم 100/مل و Distill Water

مزج  3مل من الصبغة مع  2مل من محمول الفوسفات و
اضافة  35مل من الماء المقطر الخالي من  CO2لتكوين

االستعاضة لبقية المعامالت البروتينات دىنية واطئة الكثافة

االتية:

 73.6مل و  6.4 Glycerolمل و  20 Egg Yolkمل و
 0.4 Gentamicineمل و 0.08 Tylosinمل ،وتم

حمام الصبغة اما عممية التصبيغ فكانت تتم حسب الخطوات

وبتراكيز مختمفة اذ بمغت  8و  10و  % 12بعد جمع

 -1تم أخذ قطرة من عينة السائل المنوي لعمل مسحة عمى

التأثيرات الجوية (الح ارره والضوء) ووضعت العينة في البراد

دقايق.

السائل المنوي وتخفيفة ،تؤخذ العينة بحافظة خاصة لمنع

شريحة زجاجية نظيفة وتجفف باليواء الساخن لمدة 10 – 5

وتم االنتظار لحين وصولو الى ْ 5م حيث تمت تعبئتو آليا في
قصبات  )IMV France( 0.25 ml France strawومن

 -2ثبتت المسحة لمدة  30دقيقة في محمول Buffred
.formalin saline

ثم وضعو في رفوف خاصة وتركو لمدة تعادل 2 - 1.5

 -3غمرت العينة بحمام الصبغة لمدة  90دقيقة ثم غسمت

ساعو عند درجة ح ارره ْ 5م ،بعدىا نقل القساطر الى حوض
الناتروجين السائل وتوضع عمى مشبك معدني ذو أرتفاع 4-

بماء مقطر وجففت وفحصت العينة بالعدسة الزيتية 1000x
اما طريقة التمييز فكانت تتم من خالل تمون غطاء الراس

 2سم وتركو لمدة  9دقائق في بخار الناتروجين (ْ 120-م)،

السميم بالمون االزرق المائل الى البنفسجي بينما المتضرر

ثم غمره في سائل الناتروجين (ْ 196-م).

يبقى ابيض والمتضرر جزئيا يظير عميو المون االبيض في

الصفات التي تم دراستيا

االماكن التي حصل الضرر فيو اما االكروسوم المنتفخ

الحركة الفردية:

فتظير عميو فقاعات في اماكن مختمفة من االكروسوم

تم تقدير الحركة الفردية عمى وفق ما جاء بو ) (12وذلك

وخاصة المقدمة.

بوضع قطرة من السائل المنوي عمى شريحة زجاجية مع قطرة

 -4تم حساب نسبة االكروسوم السميم من خالل عد 200

صغيرة من سترات الصوديوم بتركيز %2.9ومن ثم وضع
غطاء من شريحة ) (Cover Slidتحت المجير الضوئي

نطفة بمناطق مختمفة من الشريحو وحسبت النسبة بحسب

ويفحص بقوة تكبير  400xوحسبت الحركة الفردية عمى نسبة

المعادلة االتية :

النطف المتحركة حركة تقدمية أمامية.

نسبة االكروسوم السميم  = %عدد النطف السميمة االكروسوم

فحص سالمة االكروسوم:

عدد النطف الكمية()200

100

سالمة الغشاء البالزمي :قدرت النسبة المئوية لمنطف ذات

تم تحضير صبغة الكيم از حسب الطريقة التي وصفيا ()13

الغشاء البالزمي السميم بحسب طريقة ) (14أذا وضع 10

وذلك بمزج  3.8غم من مسحوق الكيم از و 375مل من

مايكرومول من السائل المنوي في أنبوبة اختبار ويضاف اليو
محمول ( Hypo-osmotic solutionفركتوز  8.72غم /

الميثانول اضافة الى  125مل من الكميسرول وتوضع في
درجة ح اررة ْ 70م وتركت لمدة اسبوعين لغرض التخمير ثم
تم ترشيحيا وأخذ منيا  3مل ومزجت مع  2مل من محمول

لتر وسترات الصوديوم  4.74غم/لتر ) والذي بمغ ضغطة
االزموزي )100ممي اوزمول/لتر) ،واالس الييدروجيني PH

الفوسفات ( )Sorenson bufferالذي تم تحضيره من المواد االتية:
المحمول االول :تم اذابة  21.297غم من  Na2Hpo4في

 8.00ووضع في الحمام المائي لمدة  60دقيقة وفي درجة

ح اررة م وفحصت العينة تحت المجير وبقوة تكبير 400x

لتر من الماء المقطر الخالي من . CO2
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وتعد النطف المنتفخة والممتفة الذيل سميمة الغشاء البالزمي.

(جدول . )1وفي السياق نفسو لوحظ وجود فروق معنوية

تم حساب  200نطفة في حقول مختمفة من الشريحة .وبعد

( )P≤0.05في نسبة الحركة الفردية بعد الشير الثاني من

ذلك حسبت النسبة المئوية لمنطف السميمة الغشاء البالزمي .

الحفظ بالتجميد أذ تفوقت جميع المعامالت مقارنة مع

نسبة النطف السميمة الغشاء = عدد النطف السميمة الغشاء

مجموعة السيطرة  ،وبمغت أعالىا في المعاممتين  T1و T2

100

العدد الكمي لمنطف()200

(  % 2.16 + 46.26و  )% 2.94 + 41.27عمى

التحميل األحصائي :أستعمل البرنامج االحصائي SAS

التوالي ،بينما سجمت معاممة  T3تفوقاً معنوياً ()P≤0.05

( )15(.)2012في التحميل االحصائي لممقارنة بين المخففات

مقارنة مع مجموعة السيطرة أذ بمغت % 2.70 + 35.00

بعد ان تم تطبيق التصميم العشوائي الكامل(،)CRDوقورنت

و  % 2.65 + 29.54لممعاممتين  T3والسيطرة عمى

الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار )1955(Duncan

التوالي (جدول .)1كما لوحظ وجود فروق معنوية ()P≤0.05

( )16متعدد الحدود.

مابين المعامالت في نسبة الحركة الفردية لمنطف بعد الشير

النموذج الرياضي Yij = µ + Ti + + eij :

الثالث من الحفظ بالتجميد أذ سجمت أعمى قيمة لممعاممة

اذ أن :

 )% 2.12 + 44.91) LDL%8وأقل قيمة في مجموعة

 : Yijقيمة المشاىدة  jالعائدة لممعاممة .
 : µالمتوسط العام للصفة .
 : Tiتاثير المعاممة .

السيطرة (( )% 2.70 + 27.86جدول  . )1تؤدي الدىون
الفوسفاتية دو ار أساسيا في استقرار ىيكل جزيئة  LDLبسبب

خاصيتو كونو محبا لمماء( .)17أظيرت نتائج الدراسة الحالية

 = eijالخطأ العشوائي الذي يتوزع توزيعاً طبيعياً

الى حصول تفوق معنوي ( )P≤0.05في الحركة الفردية

بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره .σ2e

لنطف الثيران اليولشتاين بعد االسالة لممخفف الذي يحتوي

النتائج والمناقشة

 LDL %8عمى مخفف مجموعة السيطرة الحاوي عمى

أوضحت نتائج الدراسة الحالية وجود تاثير معنوي

 ،)control( EY%20وقد يرجع ذلك الى إن انخفاض

( )P≤0.05الحالل  LDLفي مخففات السائل المنوي

كفاءة مخفف صفار بيض في حفظ النطف قد يكون بسبب

لممعامالت مقارنة بمجموعة السيطرة في الحركة الفردية

احتواء صفار بيض عمى مواد ضارة لمنطف وتثبيط العممية

لمنطف عند الحفظ بالتبريد (ْ 5م) أذ تراوحت نسبة الحركة
الفردية لمنطف بين  2.72 + 52.20و 2.02 + 60.02

التنفسية فييا فضآل عن ان  HDLالموجود في EY

ومايحتويو من حبيبات لو تأثير ضار في النطف ( 10و

 %لممعامالت مقارنة مع  % 2.22 + 43.00لمجموعة

 .)18فضالً عن كون ىذه الحبيبات ضارة عند حفظ النطف

السيطرة  ،خالل مدة التبريد ْ 5م (جدول  .)1كما أظيرت
النتائج وجود فروق معنوية ( )P≤0.05في نسبة الحركة

أثناء التجميد ( .)2كما أتضح ان الضافة  LDLالى مخفف
السائل المنوي التاثير الكبير في حفظ غشاء االكروسوم

الفردية بعد  48ساعة من الحفظ بالتجميد مابين المعامالت

لمنطفة وان ىذا التاثير مستمر في كل مدد حفظ السائل

جميعيا ،اذ بمغت أعالىا في المجموعة + 52.54( T1

المنوي سواء كان بالتبريد أو التجميد ،اذ تفوقت المعامالت

 )% 2.34ثم تمتيا لمعامالت )% 2.74 + 47.60( T2

جميعيا معنويا ( )P≤0.05عمى مجموعة السيطرة في النسبة

و )% 2.81 + 44.40( T3وأخي ار مجموعة السيطرة

المئوية لسالمة االكروسوم لمنطف بعد التبريد ْ 5م  ،و
تراوحت النسبة لممعامالت جميعيا مابين 2.07 + 69.24

( )% 2.89 + 36.00( controlجدول .)1من جانب أخر
أظيرت النتائج وجود فروق معنوية ( )P≤0.05في نسبة

–  % 2.51 + 71.16في حين بمغت لدى مجموعة

الحركة الفردية لمنطف لدى ثيران اليولشتاين بعد الشير االول

السيطرة ( % 2.67 + 67.60جدول  .)2وبعد  48ساعة

من الحفظ بالتجميد أذ تفوقت المعاممة ) )T1عمى جميع
المعامالت اذ بمغت 2.24 + 48.40
2.60و 2.83 + 37.98

من الحفظ بالتجميد أظيرت المعاممة  T1تفوق معنوي

و + 43.60

( )P≤0.05لسالمة االكروسوم لمنطف ((2.54 + 68.66

و % 2.56 + 32.20

اذ سجمت اعمى قيمة ليا ،ثم تمتيا المعاممتان  T2و T3

لممعامالت  T1و  T2و  T3ومجموعة السيطرة وعمى التوالي
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( 2.38 + 67.42و  )% 2.37 + 67.20وعمى التوالي

حين سجمت أقل قيمة ( )% 1.81 + 58.64لدى

مقارنة مع مجموعة السيطرة التي بمغت (2.45 + 63.20

معاممةالسيطره (جدول  .)3اما بخصوص نتائج الشير االول

( )%جدول  .)2تفوقت جميع المعامالت بال  LDLمعنوياً

من الحفظ بالتجميد فقد اتضح وجود فروق معنوية

( )P≤0.05في نسبة سالمة االكروسوم لمنطف مقارنة مع

( )P≤0.05لدى المعاممة ( )T1اذ استمر تفوقيا عمى بقية

مجموعة السيطرة بعد مرور شير وشيرين وثالثة اشير من

المعامالت اذ بمغت  % 1.87 + 64.96ثم تمتيا المعامالت

من الحفظ بالتجميد في المعاممة )% 2.50 + 67.24( T1

اذ بمغت  1.38 + 60.20و  1.32 + 57.72و 57.19

ثم تمييا المعامالت  T2و  T3وأخي اًر معاممة السيطرة اذ بمغت

 % 2.04 +وعمى التوالي (جدول  .)3بينت نتائج الشير

 T2و  T3التي سجمت عدم فرق معنوي مقارنة مع السيطره

الحفظ بالتجميد ،اذ بمغت أعمى قيمة ليا بعد مرور شير واحد

الثاني من الحفظ بالتجميد وجود فروق معنوية ()P≤0.05

( 2.37 + 66.68و  2.34 + 66.62و 2.75 + 61.79

لسالمة الغشاء البالزمي

 )%عمى التوالي (جدول  .)2في حين بمغت أعمى قيمة ليا

لمنطف ،اذ تفوقت المعاممة T1

بعد مرور شيرين من الحفظ بالتجميد لدى المعاممة

عمى المعاممتين  T2و  T3اذ بمغت  1.88 + 65.48و

 )% 2.61 + 66.32(T1مقارنة مع مجموعة السيطرة

 1.74 + 58.74و  % 1.44 + 56.98وايضا عمى

( ،)% 2.54 + 60.98وفي السياق نفسو أستمر تفوق

مجموعة السيطرة (( )% 2.14 + 56.46جدول  ،)3بينما

المعاممة  T1حتى بعد مرور ثالثة اشير أذ بمغت + 65.64

لم تظير النتائج وجود تاثير واضح لممعاممة بال  LDLبنسبة

( % 2.47جدول  .)2وكذلك الحال بالنسبة لبقية المعامالت

 10و  % 12في النسبة المئوية لسالمة الغشاء البالزمي

بال  LDLاذ تفوقت معنوياً عمى معاممة السيطرة فقد تراوحت

مقارنة بمجموعة السيطرة (جدول  .)3أظيرت نتائج الشير
الثالث من الحفظ بالتجميد لمصفة نفسيا تفوق معنوي

نسبة سالمة االكروسوم في ىذه المعامالت مابين + 65.36

 % 2.45 + 65.35 – 2.36لممعامالت  T2و  T3مقارنة

( )P≤0.05لممعاممة  )% 1.98 + 64.64( T1لكافة

المده نفسيا (جدول  .)2ان نسبة تحسن سالمة االكروسوم
لمنطف ربما تعود الى دور البروتينات الدىنية الواطئة الكثافة

(جدول  .)3أن تفوق سالمة الغشاء البالزمي معنوياً

( )p≤0.05لدى المعاممة نفسيا  T1بعد التبريد واستمر ىذا

في حدوث اندماج فعال ( )Active infusionلل  LDLمع

التفوق بعد مرور  48ساعة والشير االول ،والثاني والثالث

مقاومة االغشية لمتدىور عن تكوين البمورات الثمجية بسبب

المعاممة بالبروتينات الدىنية الواطئة الكثافة في المحافظة

اضافة ال LDLفي اغشية النطف( )2كما أشارت النتائج

عمى شكل النطف وتقميل التاثير الضار لمتجميد .أتفقت نتائج

الى وجود فروق معنوية ( )P≤0.05في النسبة المئوية

ىذه الدراسة مع ( (11الذين وجدوا تحسنا واضحا في سالمة

لسالمة الغشاء البالزمي لمنطف لدى ثيران اليولشتاين مابين

االغشية البالزمية لنطف الثيران بعد التجميد عند أستعمال

المعامالت االخرى بال  LDLولمجموعة السيطرة كذلك

مع  % 2.20 + 60.20لدى معاممة (السيطرة) وضمن

من الحفظ بالتجميد (جدول  )3وىو دليل اخر عمى نجاح

اغشية النطف قبل التجميد و حمايتيا ومما ادت الى زيادة

مخفف يحتوي  8%LDLمقارنة مع مخفف الذي يحتوي

جميع المعامالت ومجموعة السيطرة بعد التبريد ْ 5م أذ بمغت
أعالىا لدى المعاممة  ، )% 2.20 + 70.00( T1بينما

 20%صفار بيض أذ بمغت2.37+72.2

سجمت مجموعة السيطرة أقل قيمة ليا اذ بمغت + 63.60

وفي االطار نفسو أظيرت نتائج الدراسة الحالية تفوق

( % 1.56جدول .)3وفي السياق نفسة أظيرت النتائج وجود

معنوياً( )P≤0.05لدى المعاممتين  T2و T3مقارنة مع

بالتجميد أذ سجمت المعاممة ( )LDL%8تفوق واضح في

البالزمية لمنطف ،ربما يعود السبب الى احالل ال LDL

النسبة المئوية لسالمة الغشاء البالزمي لمنطف اذ بمغت

محل صفار البيض في مخفف السائل المنوي لمنطف والذي

( ،)% 2.01 + 66.68ثم تمتيا المعاممتان  T2و T3

اثبت كفاءة عالية في توفير افضل حماية لمنطف( )19وعمل

) 2.46 +61.30و  % 2.46 + 59.80عمى التوالي) ،في

حماية واستقرار لالغشية البالزمية من خالل منع استنزاف

تفوق معنوي ( )P≤0.05بعد مرور  48ساعو من الحفظ

،1.77+52.6

مجموعة السيطرة لكل من سالمة االكروسوم وسالمة االغشية
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وخروج الفوسفوليبد والكوليسترول ( .)20أشار ( )21الى ان

يعمل بطريقتين ،االولى اقتران االجزاء البروتينية الدىنية

الميكانيكية االساسية لعمل ال LDLكحماية لمنطف كانت

الواطئة الكثافة مع بروتينات  BSPالتي تعطي حماية لمنطفة

بالنطف ال Binding Sperm

عن طريق منع بروتينات  BSPباالرتباط مع النطفة وأحداث

تقابل البروتينات المرتبطة

 )BSP(Proteinوالتي ايضا تسمى (Heparin-)HBPs

ضرر في اغشية النطفة عن طريق أزالة الدىون .الثانية،

 binding proteinsوالتي تتكون من ثالثة انواع من

لوحظ بان الدىون المكونة  LDLقد أقترنت مع أغشية

تفرز من الحويصالت المنوية عند القذف وتمتزج بالنطف

وىذا ماأورده ( .)8ومن جيو اخرى اتفقت نتائجنا مع عدد من

وليا القابمية عمى االرتباط بالفوسفولبيد في اغشية النطف

الدراسات في مختمف الحيوانات التي اظيرت تفوق ال LDL

مسببة خروج الفوسفولبيد والكوليسترول منيا ) ،(8وذكر

عمى صفار البيض في جميع معامالت التجربة فقد اتفقت

النطفة والتي تحفظ االغشية البالزمية في أثناء حفظ الحيامن

البروتينات ((21) )BSP1,BSP3 and BSP5 proteins

( )22ان ليذه البروتينات ألفة وقدرة عمى االرتباط بالبروتينات

نتائج دراستنا مع ماذكره ( )24في االرانب الذي اثبت تفوق

الدىنية العالية الكثافة( )HDLمسببة االسراع بعممية التكيف،

المخفف LDL%10

كما وجد ( )25في الديك تفوق

اال انو وعند تخفيف السائل المنوي الغراض الحفظ فان بقاء

المخفف الذي يحتوي  ، LDL%4ربما ىذا االختالف في

 BSPعمى اتصال بالنطف يؤدي الى أضعافيا وجعميا أكثر

التراكيز المستخدمة من  LDLيبدو ان التركيز المثالي

حساسية وعرضة لصدمة البرودة نتيجة نقص الفوسفولبيد

 LDLمرتبط مع نوع الحيوان (.)26

والكوليسترول في اغشية النطف( ،)23ونستنتج بان LDL

جدول .1الحركة الفردية لمنطف( )%لدى ثيران اليولشتاين بعد مدد مختمفة من الحفظ بالتبريد والتجميد (المتوسط  +الخطأ
القياسي).

المعاملة
C
T1
T2
T3

التبريد  5م

بعد  48ساعه مه
الحفظ بالتجميد

بعد الشهر األول مه
الحفظ بالتجميد

بعد الشهر الثاوي مه
الحفظ بالتجميد

بعدالشهر الثالث
مه الحفظ بالتجميد

2.22 + 43.00
d
2.02+60.02
a
2.44+56.22
b
2.72+52.20
c

2.89 + 36.00
d
2.34+52.54
a
2.74+47.60
b
2.81+44.40
c

2.56 +32.20
d
2.24+48.40
a
2.60+43.60
b
2.83+37.98
c

2.65+29.54
D
2.16+46.26
A
2.94+41.27
B
2.70+35.00
C

2.70+27.86
d
2.12+44.91
a
2.20+39.02
b
2.50+33.40
c

المتوسطات التي تحمل حروف صغيرة مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا (.)P≤0.05
LDL%12 = T3
EY%20 = C

LDL8% = T1
LDL%10 = T2

جدول  .2سالمة االكروسوم لمنطف( )Acrosme antegrity()%بعد مدد مختمفة من الحفظ بالتبريد والتجميد لدى ثيران
اليولشتاين (المتوسط  +الخطأ القياسي).
المعاملة
C
T1
T2
T3

التبريد  5م

بعد  48ساعه مه
الحفظ بالتجميد

بعد الشهر األول مه
الحفظ بالتجميد

بعد الشهر الثاوي مه
الحفظ بالتجميد

بعدالشهر الثالث مه
الحفظ بالتجميد

2.67+67.60
c
2.51+71.16
a
2.75+70.06
ba
2.07+69.24
bc

2.45+63.20
b
2.54+68.66
a
2.38+67.42
a
2.37+67.20
a

2.75+61.79
b
2.50+67.24
a
2.37+66.68
a
2.34+66.62
a

2.54+60.98
B
2.61+66.32
A
2.55+66.14
A
2.28+65.88
A

2.20+60.20
b
2.47+65.64
a
2.36+65.36
a
2.45+65.35
a

المتوسطات التي تحمل حروف صغيرة مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا (.)P≤0.05
LDL%12 = T3
EY%20 = C

LDL8% = T1
LDL%10 = T2
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+ ) بعد مدد مختمفة من الحفظ بالتبريد والتجميد لدى ثيران اليولشتاين (المتوسط%( سالمة الغشاء البالزمي لمنطف.3 جدول
.)الخطأ القياسي
بعد الشهر الثالث
مه الحفظ بالتجميد
1.96+55.40
b
1.98+64.64
a
1.73+58.04
b
1.37+56.20
b

بعد الشهر الثاوي مه
الحفظ بالتجميد
2.14+56.46
B
1.88+65.48
A
1.70+58.74
B
1.44+56.98
B

بعد الشهر األول
مه الحفظ بالتجميد
2.04+57.19
b
1.87+64.96
a
1.38+60.20
b
1.32+57.72
b

 ساعه مه48 بعد
الحفظ بالتجميد
1.81+58.64
b
2.01+66.68
a
2.46+61.30
b
2.46+59.80
b

 م5 التبريد
1.56+63.60
c
2.20+70.00
a
2.02+68.04
ba
2.03+66.08
b

المعاملة
C
T1
T2
T3

.)P≤0.05( المتوسطات التي تحمل حروف صغيرة مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا
LDL%12 = T3
LDL8% = T1
EY%20 = C
LDL%10 = T2
7. Anton, M; F. Nau,.and Y, Nys. 2006.
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