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  لدى الكباش العواسیةالسائل المنويفي نوعیةوالسیلینیومEفیتامین تجریعدراسة تأثیر

  

  عبد الكریم عبد الرضا هوبيو أحمد یونس سعید الدلیمي

  بغدادجامعة /الزراعةكلیة -الحیوانیةقسم الثروة

  

  خالصةلا

جامعـة بغـداد -وانیة في كلیـة الزراعـةأجریت هذه الدراسة في حقل األغنام والماعز التابع لقسم الثروة الحی

والســیلینیوم فــي الصــفات Eبهــدف بیــان تــأثیر تجریــع فیتــامین 2010ولغایــة اذار 2009/ للفتــرة مــن تشــرین االول

اسـتخدم فـي هـذه الدراسـة .لـدى الكبـاش العواسـیة) ْم 5(الفیزیائیة للسائل المنـوي وقابلیـة حفـظ السـائل المنـوي بالتبریـد 

ســنوات قســمت عشــوائیْا الــى اربعــة مجــامیع 4-2وبأعمــار تتــراوح مـابین ) كغــم52(یة بمعــدل وزن كبـاش عواســ) 8(

عدت المجموعة االولى كمجموعة سیطرة في الوقت الذي عوملت فیة المجـامیع االخـرى ).مجموعة/كبش2(متساویة 

200و) الثانیـــة(لینیوم اســـبوعیْا مـــن عنصـــر الســـی/رأس/مـــایكروغرام5600و ) االولـــى(اســـبوعیْا /رأس/ملغـــم200ب 

ــــــى التــــــوالي) الثالثــــــة(اســــــبوعیْا /رأس/مــــــایكروغرام مــــــن عنصــــــر الســــــیلینیومE+5600ملغــــــم فیتــــــامین  تفوقــــــت .عل

)0.05<P( المجــامیع التـــي جرعــت بفیتـــامینEالفیزیائیـــة وعنصــر الســـیلینیوم علـــى مجموعــة الســـیطرة فــي الصـــفات

فیــه المجموعــة الرابعــة فــي النســبة المئویــة للحركــة ) P>0.05(للســائل المنــوي قیــد الدراســة فــي الوقــت الــذي تفوقــت 

  .لمدة سبعة أیام على بقیة المجامیع الدراسة) ْم 5(الفردیة خالل مدة الحفظ بالتبرید 
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Abstract
This study was carried out at Sheep and Goat Farm that pertaining to the 

Department of Animal Resources, College of Agriculture, University of Baghdad 
during the period from October, 2009 to March, 2010 to investigate the influence of 
vitamin E and selenium on semen characteristics and viability in Awassi rams. Eight 
rams with average body weight 52 kg and 2-4 years old were randomly divided into 4 
equal groups(2rams group).The first group was regard as control whereas groups 2-4 
were weakly administration with 200mg vitamin E(1),5600µg/head of selenium(2) and 
200mg vitamin E +5600µg of selenium/head (3) respectively.Better (P<0.05) semen 
characteristics were observed in vitamin E and selenium administered rams as 
compared with control group. Moreover, group 4 (vitamin E+selenium) was superior 
(P<0.05) in semen viability in comparison with other experimental groups.
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  المقدمة

یعــاني فـــي العــراق انخفـــاض فـــي والـــذي تعــد الثـــروة الحیوانیــة جـــزءًا اساســیًا فـــي قطــاع االنتـــاج الزراعــي ، 

)1(الوحدات الحیوانیة وانتاجیتها ، ومن اجل رفع الكفاءه االنتاجیة للحیوانات المزرعة هو تحسـین الكفـاءة التناسـلیة 

اذ ). 2،3(بـــر بعـــض الفیتامینـــات والمعـــادن مـــن العناصـــر المهمـــة والضـــروریة فـــي تناســـل الحیوانـــات الزراعیـــة تعت.

تحسین نوعیـة و) (maintain libidoالحفاظ على الرغبة الجنسیة والسیلینیوم فيEتشیراالبحاث الى دور فیتامین

).spermatogenises()4،5(النطـف وزیادة عملیة تكـوین) Improvement semen quality(ئل المنوي السا

الخالیة من التشوهات القادرة على تتمثل بزیادة النطف الحیةوراثیا إن تحسین الكفاءة التناسلیة لدى الكباش المتمیزة 

إن الهـدف 6).(وذلـك یعتمـد علـى نوعیـة السـائل المنـوي المنـتج وكمیتـه , الوصول بحالة نشطة الـى موقـع االخصـاب

للكبــاش العواســي وأثرهــا فــي صــفات الســائل المنــوي والرغبــة والســیلینیوم Eفیتــامینمكانیــة تجریــع أمــن الدراســة هــو

حفـظ السـائل المنـوي بالتبریـد بدرجـة حـرارة فتـرةحیویـة النطـف خـالل التجریـع علـى عملیـةالمنوي ، وتـأثیر . الجنسیة

  ).مْ 5(

  

  المواد وطرائق العمل

  حیوانات التجربة 

) (52سـنة ومعـدل أوزانهـا ) (2-4كباش عواسي محلي تراوحت أعمارهـا بـین 8لى إشتملت هذه الدراسة ع

كانــت جمیــع .وضــعت هــذه الحیوانــات فــي قطیــع واحــد، وتــم ایواءهــا فــي حضــائر مــن النــوع نصــف المغلــق. كغــم 

قـیح تتمتـع بصـحة جیـدة وخالیـة مـن االمـراض وخاضـعة لإلشـراف البیطـري وقـد تـم تلحیوانات الداخلة فـي التجربـة ال

-Poxوبعـد أسـبوعین لقحـت بلقـاح جـدري االغنـام)Co.BAGHDAD)1الحیوانات في شـهر تشـرین الثـاني بلقـاح 

virus )2 (، وجرعـت الحیوانـات فـي شـهر تشـرین الثـاني وكـانون االول بمـادةRafocip gold)3(، ضـد الدیـدان

الحیوانــات الــى نظــام غــذائي خضــعت).Mectin Dox)4كمــا حقنــت تحــت الجلــد ضــد الطفیلیــات الداخلیــة بمــادة 

الصـباح البـاكر وبعـد رجـوع الحیوانـات الـى الحضـیرة یقـدم لهـا العلـف المركـز موحد ،إذ كان یـتم رعـي الحیوانـات فـي

شـعیر و نخالـة %45، وكانت مكونات العلیقة التي یـتم تحضـیرها فـي الحقـل هـي ) حیوان/ غم300(یومیا بمعدل 

والتـبن یومیـًا ، أمـا األخضرمع تقدیم العلف ) فیتامینات , كلس , ملح (%5كسبة فول صویا و % 15و 35%

– Aminoالمـاء الصـالح للشـرب وقوالـب االمـالح المعدنیـة فكانـت متـوفرة أمـام الحیوانـات مـع أضـافة  UVEVIT

مجموعـة كباش لكل مجموعة وكمـا یـأتي،  2الى أربع مجامیع بواقع ً وزعت الحیوانات عشوائیا. الى ماء الشرب)5(

) 6(Eتـم تجریــع الحیوانـات بفیتــامین ) T1(، تركـت مــن دون معاملـة ، المجموعــة االولـى Control) C(السـیطرة   

تجریـــــــع الحیوانـــــــات بعنصـــــــر الســـــــیلینیوم تـــــــم) T2(، المجموعـــــــة الثانیـــــــة )كـــــــبش/أســـــــبوعیا / ملغـــــــم200( بواقـــــــع

                                                
  .بغداد العراق-شركة الكندي ال)1(

  .بغداد العراق-شركة الكندي ال)2(

  .الهند–AL-Taaer Veterinary Bureaشركة ال)3(

-Doxشركة ال)4( ALITALIA SPA–ایطالیا.

  .االردن–دة الشركة المتحدة لصناعة األدویة البیطریة المحدو )5(

  .الهند–Mission Vivacare Limitedشركة ال)6(

  المانیا–Readial diheinشركة ال)7(
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Selenium)7 ( بواقع)(الثالثة ، مجموعة) كبش/ أسبوعیا / مایكروغرام 5600T3 ( تم تجریع الحیوانات أسبوعیا

اســتمرت معــامالت التجریــع اســبوعیا ).كــبش/ اســبوعیا/ مــایكروغرام 5600الســیلینیوم + ملغــمE)200فیتــامین 

  ).اسبوعاً 12( أشهر 3ولمدة 

مهبـل یومـًا قبـل بـدء التجربـة باسـتخدام ال) 60(دربت كباش التجربة على عملیـة جمـع السـائل المنـوي لمـدة 

وكـان یـتم جمـع السـائل المنـوي مـن كبـاش التجربـة الخـاص باالغنـام والمـاعز،)Artificial vagina(االصطناعي 

فــي المجــامیع االربعــة مــرة واحــدة كــل أســبوع طــوال فتــرة التجربــة ، اذ تــم أســتخدام نعجــة أســتحدث بهــا الشــیاع وذلــك 

  .ساعة من موعد عملیة الجمع24بنزویت قبل االسترادیول )8(Estradiol benzoateمن) مل2.5(بحقنها 

الحركـــة و ،)7(تـــم تقـــدیر الحركـــة الجماعیـــة و تـــم تقـــدیر حجـــم القذفـــة باســـتخدام انابیـــب الجمـــع المدرجـــة ، 

وقــــــــدر تركیــــــــز النطــــــــف باســــــــتعمال شــــــــریحة عــــــــد كریــــــــات الــــــــدم الحمــــــــراء .)8(الفردیــــــــة بحســــــــب ماأوصــــــــٰى بــــــــه 

)Hemocytometer counting chamber (ة وحســب طریقــ)المیتــة للنطــفالنســبة المئویــةوتــم حســاب,، )9

فـي نفـس شـریحة المسـتخدمة ) 11(كما تم تقدیر النسبة المئویة للنطف المشـوهة حسـب طریقـة ،)10(حسب طریقة 

حیـث ) 12(طریقـة   ذات الغشـاء البالزمـي السـلیم بحسـبقدرت النسبة المئویـة للنطـف .لتقدیر نسبة النطف المیتة

Hypo-osmotic solutionمـــن الســـائل المنـــوي فـــي أنبوبـــة اختبـــار ویضـــاف الیـــه محلـــول ) 10.0µg(یوضـــع 

)fructose 8.72 g\L،Sodium citrate 4.74 g\L ( والــذي یبلــغ  ضــغطة االزمــوزي)100mOsm\L(،

د ، ومباشـرة بعـ) ْم 37(وفـي درجـة حـرارة ) دقیقـة60(ضع فـي الحمـام المـائي لمـدة و ،)8.00(واالس الهیدروجیني

، و ) مْ 37(أنتهــاء مــدة الحضــن أخــذ قطــرة مــن الســائل المنــوي ونضــعها علــى شــریحة زجاجیــة نظیفــة بدرجــة حــرارة 

تـم عـد النطـف 400X)(تم فحصها تحت المجهر بقـوة تكبیـر ،على العینة(cover slide)وضع غطاء الشریحة 

  .تفخة و الملفوفة الذیلفي حقول مختلفة من الشریحة بعد ذلك حسبت النسبة المئویة للنطف المن

  اختبار الرغبة الجنسیة

جرى قیاس اختبار الرغبة الجنسیة للكباش في نهایـة كـل شـهر مـن التجربـة،و  وذلـك بادخـال الكـبش علـى 

 Reaction time for first، تـم خاللهـا حسـاب زمـن االسـتجابة الول وثبـة )دقیقـة  (20نعجـة بحالـة شـبق لمـدة

mount الول تســفید ، و زمــن االســتجابة  Reaction time for first serviceو عــدد الوثبــات الناجحــة

Number of suieceffial mount  13(حسب طریقة.(  

Tris3.63g\100ml +citric acid) (14(تـــــم تحضـــــیر مخفـــــف التـــــرس كمـــــا أشـــــار الـــــى ذلـــــك 

1.99g\100ml +glucose0.5g\100ml +eggyolk10ml\100ml +penicilline  

100.000IU\100ml +streptomycin100mg\100ml .( اذ یوضع المخفف في الحمام المائي بدرجـة حـرارة

،فبعد جمـع عینـة السـائل المنـوي وقـد (10:1)أما نسبة التخفیف فقد كانت . قبل عملیة جمع السائل المنوي ) مْ 37(

المنوي  في الحمام المائي على درجـة حـرارة تم قیاس الصفات الفیزیائیة للسائل المنوي ، بعد ذلك تم  وضع السائل 

  ). Pooling(وتم بعد ذلك جمع عینات السائل المنوي للمكررات في المعاملة الواحدة )  مْ 37(

العینات في وضعتو . إذ  یتم اضافة المخفف الى السائل المنوي وبصورة تدریجیة داخل الحمام المائي 

) مْ 5(، وبعدها یوضع في الثالجة وبعد استقرار درجة الحرارة عنـد درجـة ) مْ 30(بیكر یحتوي على ماء بدرجة حرارة 

7،6،5،4،3،2،1(أخذت القراءات للحركة الفردیة خالل ساعة صفر بعد التخفیف و لمـدة سـبعة ایـام بعـد التخفیـف 

.متتالیة) یوم

ریــق الوریــد فــي نهایــة كــل شــهر مــن التجربــة یجمــع الــدم مــن حیوانــات التجربــة مــن منطقــة الرقبــة عــن ط

وبدرجـة حـرارة ) دقیقـة\دورة 2000(بسـرعة )(Centrifugationالوداجي، ویتم عزل بالزمـا الـدم باسـتخدام جهـاز 
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التستیســـــــــتیرون  هرمـــــــــونلغـــــــــرض قیـــــــــاس تركیـــــــــز ) مْ 20-(وتـــــــــم االحتفـــــــــاظ ببالزمـــــــــا الـــــــــدم بالتجمیـــــــــد ). مْ 20(

Biomaghrebلهرمــون بحســب تعلیمــات شــركة ، حیــث تــم تقــدیر تركیــز ا)مــل\نــانوغرام   Testosterone(بالــدم

  .Kitالمجهزة للعدة 

  اإلحصائيالتحلیل 

لدراسة تأثیر المعامالت المذكورة في صفات السائل المنوي ) CRD(استعمل التصمیم العشوائي المتكامل 

االحصــائي متعــدد الحــدود ، واســتعمل البرنــامج) 15(المختلفــة، وقورنــت الفــروق المعنویــة بــین المتوســطات باختبــار 

  .النموذج الریاضیة االتيفي التحلیل االحصائي على وفق ) 16(الجاهز 

Yij = µ + Ti + eij

  :اذ إن

Yij = قیمة المشاهدةj العائدة للمعاملةi

µ =المتوسط العام للصفة المدروسة  

Ti = شملت الدراسة اربعة معامالت (تأثیر المعامالت المدروسة(  

Eij =2ئي الذي یتوزع طبیعیا بمتوسط یساوي صفراً وتباین قدره الخطا العشواeσ.  
    

  

  النتائج والمناقشة

لــدى صــفات الســائل المنــوي فــي )p>0.05(وجــود تحســن معنــوي ) 1جــدول (بینــت نتــائج الدراســة الحالیــة 

أو / وEامین إن التفـوق الحاصـل فـي حجـم القذفـة للكبـاش التـي جرعـت بفیتـ.الثالثةو الثانیةو االولىالمجامیعكباش 

الذي یؤثر على فعالیة الغدد الجنسـیة )Testosteron(السیلینیوم قد یكون  نتیجة لزیادة إفراز هرمون التستستیرون 

على كسر سلسـلة التفاعـل التـي تحـول االحمـاض الدهنیـة المتعـددة غیـر المشـبعة Eعمل فیتامین ی).17(المساعدة 

)PUFA(Poly unsaturated fatty acid  االوكســجین مــع)O2 ( لتكــوین بیروكســیدات االحمــاض الدهنیــة

(Lipid Peroxide) الـى أن أعلـى تركیـز ) 19(كمـا أشـار و )18(الذي یؤدي تراكمها الى دمار الخلیة و النسـیج

وغـدة ) Seminal vesical(والغـدة الحویصـلیة )Prostate(للسیلینیوم في الغدد الجنسیة المسـاعدة هـي البروسـتات

ومـن ثـم زیـادة )GSH_px(علـى التـوالي ممـا یزیـد فعالیـة أنـزیم الكلواثیـون بیروكسـیدیز (Cowper gland)كـوبر 

  .الفعالیة االفرازیة لهذة الغدد

  

  

  

  

  

  

  

  

  .هولندا –Intervet international B.V.Boxmeerشركة )8(

لمجامیع التجربة المختلفة والسیلینیوم في حجم القذفةEتأثیر تجریع الكباش العواسیة بفیتامین ) 1(جدول

  )الخطأ القیاسي±المتوسط(
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  المتوسط العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  نوع المعاملة

(C)  0.043 ± 0.57b  0.037 ± 0.68a0.05 ± 0.60b0.032 ± 0.61

T1 (Vit.E)0.042 ± 0.76a0.00 ± 0.75a0.051 ± 0.66ab0.029 ± 0.72

T2 (Se)0.01±0.96a  0.038 ± 0.83a0.035 ± 0.70ab0.074 ± 0.83

T3 ( Vit.E+Se)0.025 ± 0.87a0.04 ± 0.81a0.045 ± 0.85a0.015 ± 0.84

  )P> 0.05(المتوسطات التي تحمل أحروف مختلفة ضمن العمود نفسه تختلف معنویا *

  

± 85.99(الحركـــة الفردیـــة و ) 87.33±0.35(فـــي كـــل مـــن الحركـــة الجماعیـــة الثالثـــةتفوقـــت المجموعـــة 

و الحمــالنفـي ) 20(النتــائج متفقـة مـع مــا أوردةلقــد جـاءت) 2،3جـدول(للنطـف مقارنـة بمجموعــة السـیطرة )0.75

والسیلینیوم یعد أحد العوامـل  المضـادة لألكسـدة ، E، وقد یعزى سبب هذا التفوق إلى أن فیتامین في الثیران)  21(

إن ارتفــاع مســتوى ،) Free radicals(الناتجـة مــن فعــل الجـذور الحــرة      دةإذ یحمـي النطــف مـن أضــرار األكســ

مركــب النتــاجالتــي تعــد المركــز الرئیســي ) Mid Piece(الجــذور الحــرة یســبب خلــًال فــي المنطقــة الوســطى للنطفــة 

رتفـاع ومن ثم فـإن تـأثر هـذه المنطقـة با  ATP (Adenosine TriphosPhate(أدنوسین ثالثي الفوسفیت الطاقة 

  ).22(مستوى الجذور الحرة یقلل من مصدرالطاقة المجهزة للنطف وبالتالي تنخفض حیویة وحركة النطف 

  

المختلفةي الحركة الجماعیة للنطف لمجامیع والسیلینیوم فEتأثیر تجریع الكباش العواسیة بفیتامین ) 2(جدول

  )الخطأ القیاسي±المتوسط(

المتوسط العام  الشهر الثالث  ثانيالشهر ال  الشهر االول  نوع المعاملة

(C)1.43 ± 76.87c1.03 ± 77.37c0.66 ± 76.87c0.16 ± 77.03

T1 (Vit.E)1.42 ± 83.75b0.95 ± 82.25b1.58 ± 82.12b0.52 ± 82.70

T2 (Se)  0.70 ± 87.75a0.76 ± 86.12a0.92 ± 84.25b1.01 ± 86.04

T3 (Vit.E+Se)0.77 ± 87.62a1.17 ± 86.62a0.67 ± 87.75a0.35 ± 87.33

  .)P> 0.05(المتوسطات التي تحمل أحروف مختلفة ضمن العمود نفسه تختلف معنویا * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

والسیلینیوم في الحركة الفردیة للنطف لمجامیع Eتأثیر تجریع الكباش العواسیة بفیتامین ) 3(جدول

  )الخطأ القیاسي±المتوسط(المختلفة

المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  ملةنوع المعا
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(C)0.70 ± 76.75c1.20 ± 75.87b0.71 ± 75.87c0.29 ± 76.16

T1 (Vit.E)  1.83 ± 82.50b0.99 ± 81.75a0.96 ± 81.62b0.27 ± 81.95

T2 (Se)0.67 ± 86.62a  1.16 ± 83.75a1.43 ± 84.62a0.84 ± 84.99

T3 (Vit.E+Se)1.29 ± 85.37ab1.17 ± 85.12a0.73 ± 87.5a0.75 ± 85.99

  .)P> 0.05(المتوسطات التي تحمل أحروف مختلفة ضمن العمود نفسه تختلف معنویا * 

  

10.65(بمجموعـــــة الســـــیطرة ً انخفضـــــت النســـــبة المئویـــــة للنطـــــف المیتـــــة للمجـــــامیع التـــــي جرعـــــت قیاســـــا

والســیلینیوم یمنــع إنتــاج أصــناف Eقــد تعــود إلــى أن فیتــامین الســباب)4جــدول(الحالیــة الدراســةخــالل ) ±2.74%

التــي تعــد أحــد نــواتج األكســدة والتــي تــؤدي الــى ROS(  Reactive Oxygen Species(أالوكســجین الفعــال 

حصـــول ضـــرر للغشـــاء البالزمـــي الـــذي یحتـــوي علـــى نســـبة عالیـــة مـــن األحمـــاض الدهنیـــة المتعـــددة غیـــر المشـــبعة 

)PUFA (Polyunsaturated fatty acid التي تؤدي إلى تلف الغشاء البالزمي للنطف ، لذا ارتبـاط فیتـامینE

بایلوجیــا فــي تركیــب الغشــاء البالزمــي وغشــاء المایتوكونــدریا ودوره فــي منــع الضــرر الــذي تســببه عوامــل األكســدة ، 

Caput)فـي منطقـة راس البـربخ Eوكمـا إن ارتفـاع تركیـز فیتـامین  epididymids) لكونهـا منطقـة نضـوج النطـف

الكلوتــاثیون بیرزكســیدیزأرتفــاع تركیــز عنصــر الســیلینیوم فــي رأس البــربخ یزیــد مــن فعالیــة انــزیمو ،فــي معظــم اللبــائن

(GSH_ px) في منطقة رأس البربخ ویخفض مستوى البیروكسیدات الى المستوى الطبیعي وبالتالي أنخفاض نسبة

  ).21،24، 19(النطف المیتة 

  

للنطف المیتة لمجامیع المئویةوالسیلینیوم في النسبة Eتأثیر تجریع الكباش العواسیة بفیتامین ) 4(ولجد

  )الخطأ القیاسي±المتوسط(المختلفة 

  المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  نوع المعاملة

(C)0.73 ± 16.00a1.34 ± 9.06a0.95 ± 6.90a2.74 ± 10.65

T1 (Vit.E)0.30 ± 7.06bc0.74 ± 5.18b0.51 ± 3.95b2.38 ± 4.39

T2 (Se)0.46 ± 7.76b0.71 ± 4.78b0.31 ± 2.81b1.43 ± 5.11

T3 (Vit.E+Se)0.48 ± 5.93c0.54 ± 3.63b0.54 ± 3.30b0.82 ± 4.28

  .)P> 0.05(المتوسطات التي تحمل أحروف مختلفة ضمن العمود نفسه تختلف معنویا       

  

وعنصـر السـیلینیوم Eالتـي جرعـت فیتـامین )5جـدول(الثالثـةنسبة التشـوهات للنطـف للمجموعـة إنخفاض 

Eفیتــــامینالســـباب قـــد تعــــود إلـــى إن) % 0.084±4.84(مقارنـــة بمجموعـــة الســــیطرة ) 2.48±0.32%(

لنطـــف و وظیفتهـــا الحركیـــة والســـیلینیوم یمنـــع مـــن حـــدوث التشـــوهات فـــي ذیـــل النطـــف والمحافظـــة علـــى أســـتقامة ا

وهـو بـروتین اساسـي فـي تركیـب ذیـل ) Keratinoid proteins(تواجد السـیلینیوم فـي تركیـب . )25،26(واالیضیة

) Selenopolypeptide(النطف في اللبـائن الـذي یعـد وسـیلة الحركـة لـدى النطـف ، ویكـون السـیلینیوم علـى شـكل 

الــــــى )Spermatids(والســــــیما خــــــالل مرحلــــــة تحــــــول لــــــذلك فــــــإن وجــــــوده ضــــــروري فــــــي تكــــــوین ذیــــــل النطفــــــة 

)Spermatozoa) (27 .( إن نقص السیلینیوم سبب زیادة في عدد النطف التي تحتوي علـى قطیـرات بروتوبالزمیـة
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)protoplasmic droplets(فـــي الثیـــران)و تكســـر المنطقــــة الوســـطى للنطفـــة فــــي )26(و  فــــي الخنـــازیر)02

  .)2(الجرذان

  

والسیلینیوم في النسبة  النطف المشوهة لمجامیع المختلفة Eریع الكباش العواسیة بفیتامین تأثیر تج) 5(جدول

  )الخطأ القیاسي±المتوسط(

المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  نوع المعاملة

(C)  0.41 ± 5.00a0.48 ± 4.78a0.41 ± 4.71a0.084 ± 4.84

T1 (Vit.E)0.19 ± 3.18b0.40 ± 2.67b0.31 ± 3.15bc0.16 ± 3.00

T2 (Se)0.21 ± 2.48b0.44 ± 2.62b0.38 ± 3.65b0.16 ± 3.00

T3 (Vit.E+Se)0.23 ± 3.05b0.28 ± 1.93b0.26 ± 2.48c0.32 ± 2.48

  )P> 0.05(المتوسطات التي تحمل أحروف مختلفة ضمن العمود نفسه تختلف معنویا *           

  

ــــدى مجــــامیع التجریــــعإن زیــــ تتفــــق مــــع مــــا توصــــل إلیــــه )6جــــدول(ادة الحاصــــلة فــــي تركیــــز النطــــف ل

السیلینیوم كعامل لدوروسبب ذلك ،)29(في الكباشو )3(وفي االرانب)21(في الثیرانفي الخنازیر و )28(آخرون

GPx4 (Phospholipid hydroperoxide glutathione(مســـــاعد ألنـــــزیم الكلوتـــــاثیون بیروكســـــیدیز

peroxidase الــذي یعمــل بصــورة مباشــرة علــى هــدم بیروكســیدات االحمــاض الدهنیــة غیــر المشــبعة إذ إن أعلــى

التــــي تحــــدث للخالیــــا المولــــدة للنطــــف(Differentiation)هــــي خــــالل عملیــــة التمییــــز ) GPx4(فعالیــــة ألنــــزیم 

)Spermatogonia cell(عمـل النسـیج الخصـوي ممـا ، لـذلك فـإن نقـص السـیلینیوم یـؤدي إلـى حـدوث أربـاك فـي

                                                                                       ).30،31(یؤثر في شكل و تركیـز النطـف 

ن الزیادة الواضـحة فـي النسـبة المئویـة فـي تحمـل الغشـاء البالزمـي للنطـف الخـتالف الضـغط االزمـوزي ٳ              

نتیجة للزیـادة الحاصـلة فـي النسـبة المئویـة للحركـة النطـف )7جدول (والسیلینیومEت التي جرعت فیتامین للمعامال

لــم .فــي الخنـازیر) 33(هـذه النتــائج متفقـة مـع لقـد جــاءت،  )32(وتركیزهـا وأنخفـاض نســبة النطـف المیتــة والمشـوهه 

وعنصــر الســیلینیوم فــي تحســین نوعیــة الســائل Eفــي الخنــازیر أي تــأثیر لفیتــامین) 35(فــي الثیــران و ) 34(یالحــظ 

  .والسیلینیوم Eالمنوي ، وقد یعود سبب هذه النتائج الى احتمال أن تكون حیواناتهم التعاني نقصًا من فیتامین 

  

  

  

  

  

  

لمجامیع )3سم/109×(تركیز النطففيوالسیلینیوم Eتأثیر تجریع الكباش العواسیة بفیتامین ) 6(جدول

  )الخطأ القیاسي±لمتوسطا(المختلفة 

المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  نوع المعاملة

(C)
0.10 ± 3.30c

×1090.11 ± 3.53c×1090.26 ± 4.22c×1090.27 ± 3.68×109
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1

2

3

4

5

6

7

month1

month2

month3

T1 (Vit.E)0.15 ± 3.92b×1090.28 ± 4.08c×1090.23 ± 6.72b×1090.90 ± 4.90×109

T2  (Se)0.24 ± 4.62a×1090.29 ± 5.65b×109  0.41  ± 7.36ab×109  0.79 ± 5.87×109

T3
(Vit.E+Se)

0.27 ± 4.70a×1090.26 ± 6.56a×1090.25 ± 8.02a×1090.96 ± 6.42×109

  

أختبار سالمة Hypo osmotic Testفيوالسیلینیوم Eتأثیر تجریع الكباش العواسیة بفیتامین ) 7(جدول

  )الخطأ القیاسي±المتوسط(لمجامیع المختلفة )HOST%(الغشاء البالزمي 

المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االولنوع المعاملة

(C)0.61 ± 72.22b0.79 ± 71.27c0.79 ± 70.47c0.50 ± 71.32

T1 ( Vit.E)  1.81 ± 73.01a0.77 ± 73.93c0.58 ± 75.83b0.82 ± 74.25

T2 ( Se)0.82 ± 78.31a0.87 ± 77.30b1.12 ± 78.02ab0.29 ± 77.87

T3 ( Vit.E+Se)1.63 ± 78.01a0.47 ± 80.06a0.34 ± 80.45a  0.75 ± 79.50

  )P> 0.05(المتوسطات التي تحمل أحروف مختلفة ضمن العمود نفسه تختلف معنویا *   

  

فــي الــدم لــدى كبــاش المجموعــة بلــغ أعلــى تركیــز لــهTestosteron)(بلــغ مســتوى هرمــون التسســتیرون 

الثالثة  في الشـهر االول والثالـث مـن التجربـة مقارنـة مـع مجموعـة السـیطرة والمعـامالت االخـرى إال إن الفروقـات لـم 

فـــي بالزمـــا الـــدم للكبـــاش التـــي Testosteron)(إن ارتفـــاع مســـتوى هرمـــون ).1(شـــكل )p<0.05(تكـــن معنویـــة 

المســؤولة )Leydig cell(م بوصــفهما مضــادات لالكسـدة لحمایــة خالیــا لیــدج أو الســیلینیو / وEجرعـت  بفیتــامین 

لذا فأن نقص فیتامین من االجهاد التاكسدي بفعل المواد المؤكسدة ، ) Testosteron(عن تصنیع الهرمون الذكري 

Eیة وتخلیـق والسیلینیوم یؤدي إلى ضعف قدرة النسیج الخصوي على تحویـل الكولیسـتیرول إلـى هرمونـات السـتیرود

فـــي الجـــرذان ) 38(و) 37(وهــذه النتـــائج تتفـــق مــع ماوجـــده ). Steroidgenesis()36(الهرمونــات الســـتیرویدیة 

  .في الماعز) 39(و
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  تركیز هرمون التستستیرون في بالزما الدم لمجامیع الكباش المختلفة خالل أشهر التجربة)1(شكل 

  Libido testPenاختبار الرغبة الجنسیة

  

أو السـیلینیوم مقارنـة / وEبینت النتائج تحسن قیاسات الرغبة الجنسیة للكباش التي جرعـت بفیتـامین       

الــذي یكــون )Testosteron(الجنســي الــذكريمــع مجموعــة الســیطرة وقــد یعــود ســبب ذلــك الــى زیــادة أفــراز هرمــون

Eفــي دور فیتــامین )40،41(مــع ماتوصــل لــه ذه النتــائجهــوتتفــقل عــن أظهــار الصــفات الجنســیة للــذكر المســؤو 

السـیلینیوم أدى إلـى انخفـاض مسـتویات و Eإن نقص فیتـامین والسیلینیوم في تحسین صفات الرغبة الجنسیة ، لكون 

  ). 42(مما سبب ضمور نسیج الخصیة وانخفاض الرغبة الجنسیة )Testosteronو LHو FSH(هرمون 

  

  )الخطأ القیاسي±المتوسط(بة الجنسیة لدى مجامیع التجربة المختلفة قیاسات الرغ) 8(جدول 

  شهر

  التجربة
  )دقیقة(زمن االستجابة الول وثبة   المعامالت

ألولزمن االستجابة 

  )دقیقة(تسفید

  

  عدد الوثبات

  االول

C0.32 ± 0.91a0.00 ± 5.10a1.50 ± 39.50a

T10.25 ± 0.82a0.35 ± 3.70b1.00 ± 33.00b

T20.03 ± 0.35a0.25 ± 3.71b0.50 ± 31.50b

T30.03 ± 0.32a0.35 ± 2.67b1.00 ± 41.00a

  الثاني

C0.05 ± 1.14a1.10 ± 3.13a2.00 ± 33.0a

T10.35 ± 0.90ab0.45 ± 3.00a1.50 ± 26.5a

T20.07 ± 0.40b0.46 ± 1.97a2.50 ± 25.5a

T30.05 ± 0.45ab0.35 ± 2.75a1.50 ± 27.5a

  الثالث

C0.45 ± 0.80a  0.00 ± 0.00b11.00 ± 26.0a

T10.35 ± 0.85a0.28 ± 3.83a3.50 ± 31.5a

T2  0.03 ± 0.22a0.87 ± 5.43a0.50 ± 29.5a

T30.015 ± 0.16a0.34 ± 3.89a0.00 ± 32.0a

  .)P> 0.05(لف معنویا المتوسطات التي تحمل أحروف مختلفة ضمن العمود نفسه تخت* 

  

Cooling semenتبرید السائل المنوي

فــي قابلیــة النطــف للحفــظ بالتبریــد لمــدة أطــول فــي )p>0.05(اشــارت الدراســة الــى حصــول زیــادة معنویــة

منهــا االثــر اســباب عدیــدةهــذا التفــوق ویعــود الــى یعــود ، و )2شــكل(مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة   الثالثــةالمجموعــة 

المتواجدین فـي  البالزمـا المنویـة فـي خفـض نسـبة بیروكسـیدات ) ببتید ثالثي(و الكلوتاثیون Eن فیتامین التعاوني بی

عالیة في غشاء البالزما ومنطقة االكروسوم للنطفة له دور فـي بنسبةEاالحماض الدهنیة ، كما إن تواجد فیتامین 

جزیئـــة مـــن 1000علـــى حمایـــة Eمـــن فیتـــامین حمایـــة هـــذا الجـــزء مـــن البیروكســـیدات ، وذلـــك لقـــدرة جزیئـــة واحـــدة 
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عمـــل ). 43,24(االحمـــاض الدهنیـــة غیـــر المشـــبعة و المتواجـــدة بكثـــرة فـــي االكروســـوم والغشـــاء البالزمـــي للنطفـــة 

المتواجـــد فـــي بالزمــا الســـائل المنویـــة للـــتخلص مـــن ) GPx(الســیلینیوم علـــى تحفیـــز  أنـــزیم الكلوتــاثیون بیروكســـیدیز 

  . )44(العوامل المؤكسدة 

و السـیلینیوم ادى Eالـى أن التجریـع الكبـاش العواسـیة بفیتـامین في ضوء ما تقدم من نتـائج یمكـن اإلشـاره 

زیـادة حجـم القذفـة وارتفـاع النسـبة المئویـة للحركـة (إلى تحسن في الرغبة الجنسیة والصفات الفیزیائیة للسائل المنـوي 

ة وارتفــاع النسـبة المئویــة لتحمـل الغشــاء البالزمـي للنطــف الجماعیـة والفردیــة وانخفـاض نســبة النطـف المیتــة والمشـوه

ولمــدة ) مْ 5(، وٕالــى تحســن فــي قابلیــة حفــظ الســائل المنــوي بالتبریــد علــى)(HOSTالخــتالف فــي الضــغط االزمــوزي 

  .سبعة أیام 

  
  دالنسبة المئویة الحركة الفردیة للنطف للمعامالت المختلفة خالل الحفظ بالتبری) 2(شكل           
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