
  المستخلص

   اضافة بعض مضادات االكسدة غیر االنزیمیة  ثیرأجریت ھذه الدراسة بھدف بیان تأ    

والكلوتاثیون المختزل  )وخلیطھم وكذلك االنزیمیة (الكاتلیز 3) واالمیكاEو C(فیتامین 

بعد الحفظ بالتبرید  صفات السائل المنوي لثیران الھولشتاین فيTrisالى مخفف  وخلیطھما

الثروة  التلقیح االصطناعي التابع لدائرةتم اجراء ھذه الدراسة في قسم  . والتجمید لمدد مختلفة

 2012/  االولللمدة من السابع من تشرین  / بغداد في ابو غریب وزارة الزراعة -الحیوانیة

استعمل في ھذه الدراسة سبعة  . وبواقع تجربتین  2013السابع والعشرون من نیسان/ حتىو

المھبل  بوساطة. جمع السائل المنوي  سنة 3 – 2.5ثیران ھولشتاین بأعمار تتراوح بین 

اجریت الفحوص الالزمة لتقییم السائل المنوي  . قذفة واحدة / ثور /اسبوع بواقع االصطناعي

وتقسیمھ بالتساوي على  )Pooled semenتجمیعھ للثیران جمیعھا ( والذي تم الحقاً  الطازج

كل  اضیف في التجربة االولى . Trisباستخدام مخفف  المعامالت المختلفة في التجربة الواحدة

من  ملغم/مل 0.8و  مول/مل ملي 0.2و مول/مل ملي 5بتركیز  3واالومیكا Eو Cفیتامین من 

، كما اضیفت تولیفات ثنائیة مختلفة من المركبات الثالث  على التوالي كل على حدةTrisمخفف 

ة الثانیة انزیم الكاتلیز والكلوتاثیون المختزل اضیف في التجرب . المذكورة وللتراكیز نفسھا 

ً عن، على التواليTrisمول / مل من مخفف  ملي 2وحدة دولیة / مل و  100بتركیز   فضال

صفات  فيدراسة تاثیر ھذه االضافات  تتم . مركبینتولیفتھما وللتراكیز نفسھا المذكورة لل

 48وتجمید بعد م ˚ 5التبرید عند درجة حرارة خالل مدد حفظ زمنیة مختلفة ( السائل المنوي

بینت نتائج التجربة االولى ان اضافة  . لكال التجربتین ساعة وشھر وشھرین وثالثة اشھر)

في النسبة المئویة للحركة  )p<0.05و p< 0.01( ادت الى زیادة معنویة )C )A2فیتامین 

َ بمجموعة السیطرة ( الفردیة والعدد الكلي للنطف ذات االكروسوم السلیم لكافة مدد  )A1مقارنة

نسبة  )p<0.05النطف الحیة وانخفضت ( ) نسبةp<0.05كما ازدادت ( الحفظ بالتبرید والتجمید.

ً عن، A2المجموعةفي  ساعة من حفظھا بالتجمید 48التشوھات الكلیة بعد  دورھا في  فضال

ساعة والشھر  48بعد  )×610( اعداد النطف الطبیعیة في القصبة الواحدة )p<0.05زیادة (

) النسبة p<0.05الى زیادة ( Cاضافة فیتامین  ادتمن ناحیة اخرى،  االول من الحفظ بالتجمید.

) النسبة المئویة p<0.05وانخفاض ( المئویة لسالمة االكروسوم والغشاء البالزمي للنطف

، في حین بعد الشھر االول والثاني والثالث من الحفظ بالتجمید لتشوھات القطعة الوسطیة للذیل

ً  )p<0.05( انخفض تركیز المالون داي الدیھاید بعد الشھر الثالث من الحفظ بالتجمید مقارنة

) العدد p<0.05و p< 0.01دور في زیادة ( )E )A3كان إلضافة فیتامین  بمجموعة السیطرة.

والنسبة المئویة لسالمة الغشاء  الكلي للنطف ذات االكروسوم السلیم عند كافة مدد الحفظ المختلفة



) ً والنسبة المئویة لسالمة ساعة والشھرین االول والثاني  48) بعد p<0.05البالزمي معنویا

في الوقت الذي  ،التجمیدبعد الحفظ ب) بعد الشھراالول والثاني والثالث p<0.05االكروسوم (

ً ( للتشوھات الكلیة للنطف  النسبة المئویة من قللت فیھ  ومن ساعة 48بعد  )p<0.05معنویا

 ً ً بمجموعة  من الحفظ بالتجمید بعد الشھر الثالث )% 6(تركیز المالون داي الدیھاید حسابیا قیاسا

في النسبة ) p<0.05(زیادة معنویة حصول )A4( 3اوضحت نتائج اضافة االومیكا السیطرة.

لسالمة الغشاء البالزمي للنطف بعد الشھر الثاني وانخفاض تركیزالمالون داي الدیھاید المئویة 

ً بنسبة  بعد الشھر الثالث من الحفظ بالتجمید، في الوقت الذي لم تختلف فیھ بقیة  % 7.7حسابیا

ً بمجموعة السیطرة لمدد الحفظ المختلفة. ً مقارنة كان لخلیط  الصفات المدروسة معنویا

في زیادة النسبة المئویة للحركة  )p<0.05و p< 0.01( اً واضحاً تأثیر )C+E )A5فیتامین

االكروسوم السلیم واجزاء النطف الحیویة  الفردیة والعدد الكلي لكل من النطف المتحركة وذات

ً بمجموعة السیطرة  خفض  فيA5كما اثرت المعاملة  . جمیع مدد الحفظ المختلفة فيمقارنة

)p<0.05لشھر االول والثاني والثالث ) النسبة المئویة لتشوھات القطعة الوسطیة للذیل بعد ا

ً بمجموعة السیطرة. كان  وتركیز المالون داي الدیھاید بعد الشھر الثالث من الحفظ بالتجمید قیاسا

ً في زیادة ( A6)( 3+ االومیكا Cلخلیط فیتامین  ً معنویا للحركة  ) النسبة المئویةp<0.05تأثیرا

ً بمجموعة السیطرة  تحسن  لوحظ. كما جمیعھا بالتبرید والتجمیدمدد الحفظ لالفردیة للنطف مقارنة

بعد الشھر الثاني والنسبة المئویة لسالمة  ) في سالمة الغشاء البالزميp<0.01واضح (

 A6ساعة والشھر االول والثاني والثالث بعد الحفظ بالتجمید لدى المجموعة  48االكروسوم بعد 

ً بمجموعة السیطرة ) كل من قابلیة التجمید والعدد p<0.05وفي السیاق نفسھ، ازدادت ( . مقارنة

وذات االكروسوم السلیم واجزاء النطف الحیویة لدى المعاملة  الكلي لكل من النطف المتحركة

ً بمجموعة السیطرة. ً A7( 3+ االومیكا Eاضافة خلیط فیتامین  ادتذاتھا مقارنة ) تأثیرا

)ً ) في زیادة النسبة المئویة للحركة الفردیة للنطف والعدد الكلي للنطف المتحركة p<0.05معنویا

ً بمجموعة السیطرة طیلة مدد  ) كل من p<0.05و p< 0.01. كما تحسنت(المختلفة الحفظقیاسا

 خالل مدد الحفظ المختلفة والعدد الكلي ألجزاء النطف الحیویة النسبة المئویة لسالمة االكروسوم

) بعد الشھر االول والثاني والثالث والعدد الكلي لالكروسوم السلیم p<0.05( التجمیدوقابلیة 

)p<0.05لدى المجموعة ساعة من الحفظ بالتجمید  48) بعد التبرید وA7  بمجموعة ً مقارنة

الى  ادت)Tris )B2الى مخفف  ان اضافة انزیم الكاتلیز ،بینت نتائج التجربة الثانیة السیطرة.

) في كل من قابلیة التجمید والعدد الكلي للنطف المتحركة p<0.05و p< 0.01(زیادة معنویة 

ً الىالحیویة والسلیمة الغشاء البالزمي وألجزاء النطف لحركة الفردیة ل النسبة المئویة ، اضافة

ً بمجموعة للنطف وسالمة الغشاء البالزمي واالكروسوم  طیلة مدد الخزن المدروسة مقارنة



 )p<0.05و p< 0.01() الى زیادة B3( المختزل الكلوتاثیون ادت اضافة. )B1( السیطرة

النسبة المئویة للحركة الفردیة للنطف وقابلیة التجمید والعدد الكلي للنطف المتحركة واجزاء 

ً مع  النطف الحیویة النسبة ) p<0.01كما تحسنت ( .B1لكافة مدد الحفظ المدروسة مقارنة

المئویة لسالمة الغشاء البالزمي طیلة مدد الحفظ بالتجمید والنسبة المئویة لسالمة االكروسوم 

والعدد الكلي للنطف سلیمة االكروسوم بعد الشھر الثالث والعدد الكلي للنطف سلیمة الغشاء 

ً مع  من الحفظ بالتجمیدبعد الشھر االول ) p<0.05البالزمي ( اضافة  ادت . B1مجموعة القیاسا

في النسبة  )p<0.01الى زیادة عالیة المعنویة( )B4الكاتلیز والكلوتاثیون المختزل ( انزیمخلیط 

ً ب مجموعة الالمئویة لكل من الحركة الفردیة وسالمة االكروسوم طیلة مدد الحفظ المختلفة مقارنة

B1. ) من ناحیةٍ اخرى، تحسنتp< 0.01 وp<0.05( النسبة المئویة لسالمة الغشاء البالزمي 

وقابلیة التجمید والعدد الكلي لكل من النطف سلیمة الغشاء البالزمي و ذات االكروسوم السلیم 

ً مع  B4للمعاملة  خالل مدد الحفظ بالتجمید المختلفة، في الوقت الذي سجل  B1مجموعة المقارنة

ً بنسبة  فیھ تركیز المالون الدیھاید انخفاضاً  ً ب عند%  21حسابیا مجموعة الالمعاملة ذاتھا مقارنة

B1. االكسدة غیر االنزیمیة (فیتامین  بعض مضادات یمكن االستنتاج بان اضافةC وE( 

 والكلوتاثیون المختزل وخلیطھما )وكذلك االنزیمیة (الكاتلیز 3االومیكا ھمامعاو خلیط لوحدھما

في   أوقد یساھمالھولشتاین  ثیران ل بالتجمید  نوعیة السائل المنوي بعد الحفظ  ادت الى تحسین 

  العائد االقتصادي للمربي. زیادة  من ثماالبقار و لدى الخصوبة  نسبة  زیادة 


